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J. V. gerovės grąžinimui paskirta taryba
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Italijos vyriausybė raginama, 
kad remtų Bažnyčios

misijas
M
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PASKIRTA AUKŠTOJI 
TARYBA

*>
NORĖTA MINISTERIAI 

IŠŽUDYTI

Šventasis tėvas aplankė savo
VASARNAMI 1

VATIKANAS, liepos 12. — 
Vakar Šventasis Tėvas Pijus 
XI pirmų, kartų išvyko iš Ro
mos micst) ribų. Aplankė Va
tikanui priklausanti popiežių 
vasarnamį Castel Gandolfo, 
už 17 mylių nuo Romos.

Jo Šventenybė važiavo auto

mobiliu, kuriam buvo ir kam- 
barininkas monsign. Caccia 
Domini-oni. Kitais trimis au
tomobiliais vyko kiti palydo
vai.I

j Vasarnamy Šventąjį Tėvų 
pasitiko ir sveikino vasarna- 

! mio direktorius, adv. Bonome- 
1 Ui.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
AVASIIINGTON, liepos 12. 

— Gerovės grąžinimui prez. 
Rooseveltas paskyrė aukštųjų 
krašto tarybų. Jon įeina kone 
visi kabineto nariai ir specia
lūs administratoriai.

Kas savaitė skirtomis die
nomis ši taryba -turės susi- 
rinkinius. Svarstys gerovės 
grąžinimui planus. Pirminin
kaus pats prezidentas.

Ši taryba yra artima buvu
siąją! karo moto tarybai.

•---:---
ROOSEVELTAS PRIEŠ 

PRAMONINKUS

WASHIN1GTON, liepos 11. 
— Plieno, anglių ir kitos di
džiosios pramonės šakos neran 
giai atsineša į pramonės gaivi
nimo įstatymą. Užtrunka jos 
su kodų padarymu.

Prez. Rooseveltas imasi 
priemonių, kad šios pramonės 
šakos liautųsi išsisukinėjusios. 
Vienos paskui kitas turi savo 
kodus įduoti. Mažiausias ne
rangumas, arlia apsileidimas 
kraštui daug žalos daro.

TOKIJO, Japonija, 
12. — Japonų policija

liepos
suse-

kė didelį sąmokslą. Planuota 
išžudyti kone visi japonų mi- 
nisteriai ir kiti aukštieji val
dininkai.

Sąmokslo vykdymas turėjo 
prasidėti vakar rytų, kada im
peratorius turėjo išvykti į mi- 
litarinę akademijų ir kada 
daug policijos -turėjo saugoti 
imperatoriaus asmenį.
Vyriausiais sųmokslo vadais 

pasirodo galingos japonų or
ganizacijos Nihon Seisanto 
(Japonų pramonės saugumo 
partija) viršininkai.

Policija tuojau kiek 
tiek kituose miestuose
pulti organizacijos būstines. 
Daugiau kaip 41K) asmenį} a- 
reštuota ir areštavimai vyks
ta.

Sųmokslo plane buvo išžudy 
ti: premjerų, karo, namų ir ki
tų reikalų ministerius, be to, 
politinių partijų prezidentus 
ir kitus.

čia,
ėmė

Metropolitan operos dainininkas Ijawrenąe Tibbett su penkiais savo sūnais. Ši nuotrau
ka padaryta Blackstone viešbuty, Chicagoj. ■

RAGINA, KAD ITALŲ VY- d-TĮP AC* ATF 
RIAUSYBE REMTŲ VjtllViAVJ VJJ C

MISIJAS

ROMA, liepos 11. — Itali
jos parlamente atstovas Mar
ti re, kalbėdamas apie italų mi 
sijonierių veikimų užsieniuose, 
ragino vyriausybę, kad ji ben
drai su Bažnyčia remtų savo i 
misijas. Jis sakė, kad italai 
misijonieriai -tolimuose kraš
tuose daugiau kaip kas kitas 
skleidžia italų tautos patrijo- 
tizmų, ypač tie visi, kurie 
tarp saariškių išeivių dirba.

PIENO PRODUKCIJOS 
KLAUSIMAS

KALBAMA APIE ATSISTA
TYDINIMĄ

WASHINGTON, liepos 12. 
— Iš naujo imta čia kalbėti, 
ka<l iždo departamento sekre
torius Woodin išeis iš prezi
dento kabineto.

DĖS MOINES, Iowa, liepos 
11. — Iowa valstybės išrinktia 
ji atstovai suvažiavę dauguma 
balsų pripažino 21-ąjį konsti
tucijai priedų.

ISPANIJOS VYSKUPAI 
SMERKIA PRIEŠBAŽNYTI-

NIUS ĮSTATYMUS

UŽDARO GATVIŲ 
ŠVIESAS

URBANA, III., liepos 12. — 
Šio miegelio valdyba ekono
miniais sumetimais uždarys 
gatvių šviesas.

SVAIGALŲ ŠMUGEUA- 
VIMAS

ERIE, Pa., liepos 12. —
Laikraščiai praneša, kad Ka
nados svaigalų šmugeliavimas 
į J. Valstybes didėja.

NEOSHO, Mo., liepos 12. — 
Traukinio ir automobilio kata 
strofoje žuvo du čikagiečiai: 
F. Meyers, 18 m. ir A. Bren- 
del, 17 m. amž.

MADRIDAS, Ispanija, (per 
paštų). — Bendrai išleistu į 
kunigus ir tikinčiuosius gany
tojišku laišku Ispanijos vysku 
pai smerkia naujus respubli
kos įstatymus, kurie leidžia 
krašto vyriausybei kištis į Ba
žnyčios reikalus, varžyti Baž
nyčios teises ir atskiriu kuni
gų laisvę, mindžioti šventas 
tėvų teises, konfiskuoti Bažny
čios savastis, žeminti patį Po
piežių ir varžyti katalikams 
eiti savo tikėjimo pareigas. 0 
juk nesenai iškilmingai buvo 
paskelbtas Bažnyčios nuo vals 
tybės atskyrimas.

Vyskupai pareiškia, kad Is
panijos gyventojų daugumų 
sudaro katalikai. Nežiūrint to, 
kaip tik spėta respublikų įs

(jMkl

PASIŪLYTA IŠMOKTI 
ESPERANTO

VIETOJE ANGLIŲ VERSIS 
MALKOM

ŠILKO FABRIKAS

PAGROBĖ BUVUSI 
BANKININKĄ

ALTON, III., liepos 11. —
Iš namų pagrobtas turtuolis 
bankininkas August Luer, 78 
m. amž.'Jis pats į savo butų 
įsileido du jaunus vyrus ir vie 
nų moteriškę. Gatvėje laukė 
automobilis.

SPRINGFIKLD, III., liepos 
11. — Illinois yra 10-oji vals
tybė, kuri formaliai atšaukė 
18-ųjį priedų, pripažindama 
21-ųjį priedų.

Pieno produkcijos klausi
mas, kurs daug rūpi didelėms 
miestams, kur daug pieno su
naudojama, pačiam Washing- 
tone neišspręstas. Tenai dar 
nenutarta, kas šių produkcijų 
turi kontroliuoti, ar žemės ū- 
kio sekretorius, ar pramonės 
gaivinimo administratorius 
Johnson. Pieno kompanijos ne 
nori, kad jas kontroliuotų John 
s-on, nes nenori kodo daryti. 
Matyt, šį klausimų turės teis
mas spręsti.

CAB KOMPANIJA KREI
PĖS TEISMAN

Yellow Taxicab kompanija, 
kuri iki šiol Chicagoj naudo
jos monopoliu, kreipės teis
man tikslu gauti “injunction” 
prieš miesto tarybos pripažin
tų naujų ordinansų, kad kom
panija duotų pigesnį patarna
vimų. Kompanija pasiryžusi

j Žiemių Amerikos 
. tai turi Chicagoj suvažiavimų.
'■ Suvažiavimas nugirdo, kad 
; pasprukęs iš Chicagos S. In- 
sullis imasi mokytis graikų 
kalbos Graikijoj. Esperantai1 
kablegrarna pam pasiūlė iš
mokti esperanto kalbų. Tas y- 
ra toli lengviau ir naudingiau, 
pažymėjo.

KALINYS ĮŠOKO PER 
LANGĄ

Cooko apskrities krimina
liniam teisme vakar prieš pat 
atidarysiant teismo sesijų per 
langų iš ketvirto aukšto iššoko 
ir žuvo William Henry, 19 me

Ligi šiol į Lietuvą vis dar į- 
esperan- vežamas laljai didelis kiekis 

medžiagų, be kurių galima vi
sai gerai išsiversti. Taip atei
ty, pradedant nuo ateinančių 
metų, manoma sumažinti ang
lių įvežimų ligi minimumo, o 
vietoj jų kūrenti miško medžią 
ga. Taip anglys bus pakeistos 
malkomis,,kur tai_lik bus ga- 
lihia^^fHaivius, traukinius ir 
net kat kflrius fabrikus apkū
renti.. Ligšiolinė kai kurių į- 
monių praktika parodė, kad 
taip daryti visai verta.

SUDEGĖ LINŲ FABRIKAS

Nesenai Šiauliuose “Litlin” 
fabrike kilo kaisras. Ugnis

tų amž., kaltinamas automobi' P^r 10 minučių taip išsiplėtė, 
lių vogimu. Nuo birželio 9 d. 
jis kalėjime buvo laikomas.

ĮSPĖJIMAS PRIEŠ DUO
NOS BRANGINIMĄ

teigti, tuoj pultasi Bažnyčių vežiojimą 
ir katalikus persekioti.

Pati respublikos konstituci
ja sutaisyta išimtinai pasauli
nėje agresyvėje dvasioje. Ja- • --------—
ja remiantis pravesti toli agre : Iš Dwyer, lnd., kitados pa- 
syviškesni įstatymai ir nepa- ! vogta 1,500 automobilių gumi

Žemės ūkio departamento 
sekretorius AVallace vakar pra 
nešė Chicagos majorui, kad 

imti didesnes ratas už žmonių mu8y mieste duonkepiai per

i
RASTA DAUG GUMINIŲ 

LANKŲ

kenčiama |tvarka.
Naujais įstatymais įteisėja-

nių lankų vertės 10,009 dol. 
Policija kone visus lankus i

Už poliemono nužudymą 
“grand jury” patraukė teis

daug nebrangintų duonos. 
Kitaip gi kaltininkai bus pat
raukti teisman.

DARO KODUS

Šią savaitę Chicagoj daro 
pramoninius kodus National 
Association of Wash Dress 
Manufacturers ir Truck A- 
88ociation Executives of Ame
rica.

DAUGIAU PAJAMŲ, IŠLAI
DOS MAŽESNES

kad darbininkės nesuspėjo iš
nešti savo drabužių. Liepsna 
apėmė visą fabriką ir sunaiki
no kontorą, verpyklą, špaga
to ir virvių skyrius. Tuoj bu
vo įšaukti miesto ugniagesiai, 
bet jie fabrikui nieko pagel
bėti negalėjo, o tik apsaugojo 
kitus trobesius.

Fabrikui padaryta virš 100,- 
000 lt. nuostolių. Prekės lJuvo 
apdraustos 200,000 lt., o tro
besys 300,000 lt. Jame dirbo 
100 moterų, kurios dabar nete 
ko darbo. Gaisro priežastis 
aiškinama.

RADO SENIENŲ

ini divorsai, supasaulinimas rado garadžiuje, 1219 W.1O3 
išv. Moterystės sakramentas ir gat. Areštuota keturi vyrai, 
įsiveržiama į Bažnyčios dvasi
nį soverenumą, ypač krikšty- PATRAUKTI TEISMAN 
tų asmenų reikalais. Taip pat 
neteisingai, neteisotai ir smer 
ktinai suvalstybina visas baž
nyčias ir bažnytines savastis man du plėšikus. Jie yra Ross 
kartu su viskuo, kas per ilgus King ir John Bongiorno. Ki- 
šimtmečius Bažnyčios buvo ng turi ilgą policinį rekordą, 
nuo maldingų žmonių įgyta. ' Tai įgudęs piktadarys.

Į tai visa atsižvelgus vysku 
pai tuos visus prieš Bažnyčią 
sukeltus žygius smerkia ir

AVASHINGTON, liepos 11. 
— Krašto vyriausybė baigė 
naujų finansinių metų pirmą
ją savaitę. ,

Pasirodė, kad per savaitę 
turėta tris kartus daugiau pa
jamų, negu pereitais tuo lai-

Javų biržoje ne tik kvie
čiams, bet ir rugiams kaina 

prieš tos rūšies “tvarką.” pro- didėja. Vakar kviečių bušeliui • ku, ir išlaidų 48 nuošimčiais 
testuoja. mokėta 1 dol. 13c. * mažiau.

■■i i

Pirmasis Lietuvoje šilko 
fabrikas “Kauno audiniai” ė- 
mė gaminti jau ir spalvuotą 
margų šilkų, kurį ligi šiol tek
davo gabenti tik iš užsieno. 
Lietuvoje pagamintas šilkas y 
ra nė kiek neblogesnis už 
užsieninius ir vietoj 18 t. met 
ras kaštuos tik 12 lt.

ANGLIJA PALANKI ROO
SEVELTO PROGRAMAI

LONDONAS, liepos 11. — 
Vyriausybės atstovas parla
mente pranešė, kad vyriausy
bė yra palanki J. V. preziden
to Roosevelto programai — į- 
vairiems daiktams kainas di
dinti.

PER 15 DIENŲ PAUKŠ
TIENA MAITINOSI

MASKVA, liepos 11. — 
merikietis lakūnas J. Mattern 
per 15 dienų maitinosi paukš
tiena, kad badu nežūti neapgy
ventuos? žiemių rytų Sibiro 
plotuose.

PRIEŠ PAGROBĖJUS

SPRINGFIKLD, Ilk, liepos 
11. — Illinois valstybėje plin
ta turtingųjų žmonių pagro
bimai. Gausinga pagrobėjų 
gauja veikia. Gubernatoriaus 
įsakymu paskirta daugiau vals 
tybės policijos, kad tą gaują 
išnaikinti.

Beremontuojant Vilniuje 
šv. Jono bažnyčios varpiuę, 
darbininkai vienoje vietoje 
mūre užtiko vašku apipiltų de 
žę. Atplėšus dėžę, rasta joje 
įvairių XVI ir XVII amžiaus 
pinigų bei šiaip įvairių senų 
daiktų. Kas tą dėžę buvo įmū 
lijęs varpinės sienon, nėra 
žinios.

MARIJAMPOLE. — Beka- 
sant Narkelio km. Paserpskio 
laukuose šulinį, buvo rastas 
pusantro metro gilumoje 140 
gr. sunkumo gintaro gabalas.

CHICAGOS PARKŲ 
SULIEJIMAS

SPRINGFIKLD, Ilk, liepos 
12. — Gubernatorius Horne- 
ris pasirašė bilių, sulyg kurio 
visi Chicagos parkai krūvon 
suliejami. Tačiau šiuo klausi
mu 1934 metais bus miesto gy
ventojų atsiklausta.

ORO STOVIS
CHICAOO IR APTLINKliS

— Šiandien nepastovus oras 
kiek šilčiau.

■MHBi
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lūs Jonas Argentus pats atvyko į Žemaičius 
pas Vysk. Merkerį Giedraitį ir čia išsirinko 
būsimam vienuolynui vietą, — Kražius. Kitas 
gi provincijolas jėzuitas Bokša 1616 m. at
siuntė į Kražius kelis jėzuitus: Motiejų Gal- 
niinų', Merkerį Daugielų ir k. Pats Vysk. Mer
kelis Giedraitis paaukojo besikūrentiems Kra
žių jėzuitams 2,(XX) raudonųjų ir davė pra 
džių Kražių knygynui — bibliotekai.

Jėzuitai Kražiuose ir visuose Žemaičiuo
se suvaidino labai svarbių rolę. Jie padėjo 
Vysk. Merkeliui ir kitiems vyskupams gel
bėti Žemaičius ir visų Lietuvą nuo protes
tantizmo. Jų rankose formavosi Kražiuose pi-

B r s n a s s
X. O’KeUly

PRADŽIA IR PIRMUTINĖ 
KOLOSSEJAUS ISTORIJA

gražiausi ir atspariausi senojo 
pasaulio paminklų. Kolosse- 
jaus aukštis prilygo Palatyno 
ir Celj’o kalvoms ir išrodė lyg

minė jiems vien tiktai tirone 
žiaurumų. Niekam neatėjo mi
ntis gailėtis tų atydžiai padi
rbtų kolumnų, tų kapitolių, tų

Trečiadienis, liepos 12 d..

KRAŽIŲ SKERDYNIŲ SUKAKTIS

Šiemet sueina lygiai 40 metų nuo rusų 
padarytų Kražiuose skeidynių. Skerdynės bu- 

Lyo baisios, tiesiog žvėriškos. Mūsų seneliai 
|aar jas atsimena. Jie mums papasakoja šiur- 

> pių dalykų iš tų skerdynių. Kiek plačiau a- 
įpie tas skerdynes galima rasti vienoj knygu- 
itei apie Kražių skerdynes. Joj aprašoma visa 
■skerdynių istorija su smulkmenom. Todėl 
Tkiekvienain, kas nori plačiau susipažinti su 
įKražių skerdynėm, ta knygutė pravers, šių 
| vasarų Kražiai ypatingu būdu minės šių su
kaktį.

Šia proga, manau, pravartu bus ir viena 
[Įrita žinutė ir apie pačius Kražius—garsių

Bniaičių vietų.
Kražiai jau buvo žinomi prieš Vytauto 

Hdžiojo laikus. Vytautas Didysis 1414 m. 
Fpakėlė Kražius į pavieto (vadinasi, apskri
ties) miestus ir 1416 m. pastatė bažnyčių 
(medinę), kuri kelis kartus vis atnaujinta 
ir šiandien tebėra. Po Vytauto D. Kražius 
valdydavo Žemaičių didžiūnai bei Storastos. 
Tiktai 1559 m. kunigaikštienė. Kotryna Suf- 

Tolska įsigijo Kražius iš Lietuvos—Lenkijos 
karaliaus Zigmanto Augusto, sumokėdama 3,- 
676 muštinius ir daug brangių akmenų. Vė
liau Kražiai perėjo į kunigaikščių Radvilų 
rankas. Šie gi 1891 m. perdavė juos vienam 
bajorui Juozapui Radzevičiui už 25,000 rau
donųjų. Bet ir jis Kražių nepasilaikė. Iš jo 
Kražius nupirko lenkų generolas Judickis už 
11,000 raudonųjų ir 10,000 auksinų. Paga
liau po nepavykusio lietuvių-lenkų sukilimo, 
Judickio turtai buvo rusų valdžios konfis
kuoti ir Kražiai buvo suvalstybinti.

Didysis Žemaičių vyskupas Motiejus Va
lančius “Žemaičių Vyskupystės” istorijoj ra
šo, kad pirmieji vienuoliai, kurie atvyko į 
Žemaičius buvo tėvai jėzuitai. .Tuos pakvietė 

|*iš Vilniaus in odore sanetitis (šventumo gar 
‘■e) mirusis didysis Žemaičių Vyskupas Mer- 
keris Giedraitis. Lietuvos jėzuitų provincijo

SVETIMSALiy PRANCŪZU LE6I- 
JONAS AFRIKOJE

(▲tEA ATSKIRTIEJI NUO KULTŪ
RINGO PASAULIO)

Rašo legijoninkas Jonas M. 

(Tęsenys)
gelbėtų silpnuosius”. Na, manau, štai, 
tau žvėriškas legijonas, kaip kad pasaulis 
šneka. Žinoma, teisingas pasaulis. Jis pa

to daug ir tiesos. Mes, legijoninkai. 
*«, iš dalies, būnam ir žvėrys. Bet pats 

^panaulis kaltas, nes atsiranda kultflrin- 
įga tauta, kuri vergia kitas tautas. Tam 

t«lni ji steigia kariuomenę, ieško vyrų. 
štai, atsiranda vyrų, kurie nusideda 

>nių Įstatymams. Žmonės juos smerkia, 
r, štai. kultūringa tauta juos gelbsti, glo- »je ir sykiu verčia atimti kitiems lais
tę, verčia kitus užmušti. Ir jei tie vyrai 
laksčiau buvo pametę tikėjimų, viltį į 
lrtin.anj.ij Dievų, jie čia virsta baisiais 
Irėrinus. Mane ir šiandie šiurpas nukra
to, atminus vienų įvykį. Kartų mums ei

Ciesorius Augustas ilgai dar 
gyveno rymiečių atmintyje. 
Savo valdymo tvarka jis ne 
tik ką’ mokėjo įtikti žmonėms, 
bet dar taip aukštai iškilo, 
kad jo viešpatavimo amžius

milžiniškas kalnas, iš vidaus I marmurinių grimsų, to nuosta- 
buvo panašus į gilų klonį; žo-*baus geležies sujungimo su 
džiu, nustelbė viską ką lig šiol auksu...
Graikija, Roma, Italija buvo Į Bet laikui bėgant ir tas nii- 
matę. Poetas Marčiai, kuris lžiniškas amfiteatras pavirs į 
matė jį pačioje pradžioje, sa- krūvų griuvėsių, kol pagaliau 
ko, kad dabar Roma negali tie griuvėsiai duos medžiagų.' 
pavydėti Rytams, turėdama to busimųjų amžių naujiems ru-

vadinamas aukso amžium. Jis ,kį amfiteatrų, didingesnį už inanis ir naujiems miestams, 
Memfio piramidas, už Bubilo- ' Didžiulis venetiečių rūmas, 
no rūmus. Kolossejus, kaip Farneze ir Barberini rūmai, ir 
sako geriausi kritikai, yra tai daug kitų, pakilo iš Kolosse- 

jaus griūvėsiu.
Pažvelkime iš arčiau į am 

miteatrų, įsivaizduokim esant 
.'jį tokį, koks buvo visoje savo

yra pirmas to stebuklo, to mi- 
moji Žemaičių kunigų seminarija (1614—Jžiniško amfiteatro sumanyto- 

1739). Didysis Žemaičių Storasta Jonas Ka-'3as* Papuošęs miestų neniaty-
rolis Chodkevičius 1618 m. pastatė jų mokyk-^° gražumo šventyklomis ir-graikų rūbuose rytų statinys, 
lai rūmus, kurie ir šiandien dar tebestovi, milžiniškais rūmais, galvojo jjtĮįe;į įmonių darbai
Patys jėzuitai ir matė daug vargo. Švedai, dar pastatyti tinkamų pramo- gunaikinimo Nėra tur
užpuolė Žemaičius, suėmė jėzuitus ir išvežė g°ms ir gladijatorių kovoms

statinį, kuris savo didumu ir 
prabanga viršytų gražiausius

iš Kražių . Rygą. Tik vėliau Kuršo kunigaikš
tis Ketleris leido jiems grįžti į Kražius. Taip 
jėzuitai išbuvo Kražiuose iki 1773 m., kada į pakulio statinius. Bet mirė 
panaikinus jėzuitų ordenų, jie turėjo Žemai- nesuspėjęs savo sumanymo į- 
čius palikti. Gal Dievo Apvaizda leis, Žemai 
čiuose vėl sulauksim jėzuitų.

Išvažiavus iš Kražių jėzuitams, vietine 
mokykla rūpinosi Edukacinė Komisija. Tuo |neturėj° nei energijos, nei no- 
metu visuose Žemaičiuose tebuvo tik dvi aukš-į10’ ne* sumanumo įkūnyti sa- 
tosios mokyklos: Varniuose — Žem. Kun. Se-i'° pinatakūno sumanymo, kol
minarija ir Kražiuose — gimnazija su stipru 
kursu. Rusų valdžia leido Žemaičių vyskupui 
kunigaikščiui Steponui Giedraičiui, kad Ko
lainių tėvus karmelitus skirtų tos mokyklos 
dėstytojais. Tuo metu Kražiuose mokėsi 1000

vykdint. Daug arėtų praėjo, 
rymiečius valdė net septyni 
ciesoriai, bet iŠ jų nė vienas

pagaliau Vespasijafi&s, pildy
damas žmonių norų, pradėjo 
amfiteatro statybų.

Vespasijanas buvo išdidus ir 
garbėtroška; jis norėjo prily-

su viršum jaunuomenės. Tik 1817 m. rusų ’8^1 Augustui. Jau antrais me
tais savo viešpatavimo, o 72 
po Kristaus gimimo, pradėjo 
amfiteatro statybų. Bet nesu
laukė pabaigos; virš 30,00(1 
žmonių dirbo ir dirbo, staty
ba tęsėsi aštuoneris metus, ir

būt pasaulio istorijoje nei
vieno didesnio statinio, nei vie , _ . . ¥ .,. , , . _ , knygų galėsime nupiešti gananos galingos valstybes, kurie ... ... . , _

i didybėje. Iš išmėtytų senovės

T. G. Bilbo, buvęs Mississi- 
ppi vai. gubernatorius, paskir
tas į J. A. V. Agrikultūros de
partamentų, ūkių reikalų ad
ministratorium.

. -v, ... . , .... tikrų paveikslų, vaizdų, o tru-neiskiltų ant kitų griuvėsių,'. .... - . ,. „ . „ .kstancias dalis paimsime išant kitų valstybių. Prie Ko-Į , . . ¥. A, . x itebenoksancių amfiteatro grmlossejaus statybos buvo atva-l _ . „_
ryti žydai belaisviai, o med-1. v
žiagos didesnė' dalis buvo i- 
mama iš Nerono rūmų griū
vėsiu. Kiekvienas krikščionis 
mato tame statiny galingų iš
sipildžiusių pranšysčių pami
nklų. Vieta kur buvo miestas

LENKIJOS MH.ITA- 
RIZMAS

luotų kariuomenę. Vokietija 
manė, kad ji galės užkariaut 
ir pavergt visų pasaulį. Bet 
kai pradėjo kojomis mindžio- 

Vertė J. V-nis ti mažesnes tautas, Belgiją ir 
kitas, tai savo galingu mili- 
tarizmu pati užspringo. Ta
čiau mes nelinkime tokio liki
mo Lenkijai, nors ji kojomis 
mindžioja mūsų tėvynę. 

Lenkijos 34,(XX),(XX) gyven-

švietimo ntinisteris kunigaikštis Golicinas 
Kražių gimnazijų suvalstybino ir pašalino 
vienuolius karmelitus.

Kražių gimnazijoj per tiek metų susida 
rė ne maža biblioteka. Vyskupo Valančiaus 
laikais joj būta apie 5,879 knvgos ir daug
dokumentų. Šiandien Kražiuose yra “Žibu- P“Sal“>“ ?» m., viešpataujant 
rio” gimnazija.

Seseris Benediktietes iš Vilniaus pakvie
tė 1641 m. Žemaičių Vysk. Jurgis Tiškevi
čius ir apgyvendino jas Kražiuose. To pačio 
Vyskupo raginamas vienas didikas nupirko nu1’ 
joms už 1,000 timpų 1 valakų ir 9 margus že
mės ir padovanojo. Greitu laiku vienuolės 
savo lėšom pastatė mūro bažnyčių ir vienuo
lyno rūmus (dabartinė mūrinė bažnyčia ii 
klebonija). Ypač gražų ir herojiškų pavyzdi
Seserys rodė žmonėms maro metu. Jų nepa 7“'* buvęs 39 tūkstančių, kiti —
prastas pasiaukojimas žmonėms bado metu irjdumu ir turtingumu kitus du tflkstan/.jų jr taįp tįe §jur. 
šiandien dar tebeskamba senelių lūpose. Tik'lnarniunnius. ®°moa aaditeat- ^pUjįn^į n-,niaį buvo prisigėrė 
rusų biurokratinė valdžia nepakentė to Že- ru>’ Pa^F auksinį Nerono
maičių religinio, grynai katalikiško židinio. nani

Lenkija didžiuojasi, kad tu
ir Jeruzolimo bažnyčia žagre,ri 265,000 ginkluotų kareivių L°jU"» skaičius įninia ir lietu- 
užarta, didinga žydų liaudis ir apie 18,000 karininkų. Be,v*us okupuotoj Lietuvoj. Vi- 
pažeminta ir į visas pasaulio to, ji turi dar 64,000 milicijan- riems yra gerai žinoma, kad 
puses išsklaidyta. Iš paverg- tų neva sienoms saugoti Jie Lenkijos kariuomenėje randa- 
tos žydų liaudies Titas 70 tū- 'yra suorganizuoti ant kariškų Sl keliolika tūkstančių lietu- 
kstančių nuvarė į Romų, čia'pamatų. iviųišokupuotosLietuvos,ku-
jie buvo suskirstyti į tris gcu- Jei Lenkija laikytų tvirta ,r*e Pavarta paimti nuo se- 
pes; moteris ir ligi šešiolikos i kariuomenę apgynimui savol ni^ tėvų, tarnauja Lenkijai,

ciesoriui Titui, įvyko iškilmi
ngas naujo milžino pašventi
nimas, vienok galutinai užbai- į
gė valdant ciesoriui Domicija-

metų vaikai buvo išparduoti 
kaipo belaisviai. Tų nelaimin
gųjų tėvai už Išganytojo išda
vimų užmokėjo trisdešimt si- j linkime to, ko patys sau. Vie- 
dabrinių, bet po Tito triumfo, nok, Varšuvos įsakytas Želi-

[už vienų sidabrinį galima bu
vo pirkti trisdešimt žydų. Vy
rus vėl į dvi grupes suskirstė;

tėviškės, tai, sakytumėm, Die-i'de^°j tarnaut savo tėvynei 
ve, jai padėk. Mes jai nepa.:I mtuvai. Mūsų broliai pirmiau 
vydim. Mes savo kaimynams buvo Paversti tarnaut rusų 

kariuomenėje, o dabar — len
kų. Lietuviai dar ir šiandie y- 
ra priversti būti svetimų ver-govskio užgrobimas Vilniaus 

1920 m. pats už save kalba. 
Sis Želigovskio žygis Vilniu
je yra įrodymas, kad Lenkijos 
kariuomenė sykį užpuolė Lie
tuvą ir ateity gali užpulti.

gaiš.

Ji senai jau griežė ant seserų dantį. Pagaliau 
prieš pat skerdynes plėšte išplėšė jas iš vie
nuolyno, susodino į ratus ir išvežė į Kauną. 
Žmonės seni ir jauni, išvežant rusams iš Kra
žių seseris vienuoles, verkė kaip kūdikiai.

M. Motiejus

6ARS1NUNTES
“DRAU6E”

nant Maroke, netikėtai užėjom didelį būrį 
arabų, kurie po kovos ilsėjosi. Jie nei jo- I 
kiu būdu nenorėjo duoti kelio slenkančiai 
kariuomenei. Aš tuo. kartu buvau su vie
nu vokiečiu prie kulkosvaidžio. Vokietys 
buvo it netekęs proto žmogus, nes aš ne
spėjau jam duoti šovinių lentas; jis, be 
perstojimo, pliekė į arabų būrį. Aiškiai 
mačiau, kaip pajutęs šovinį krūtinėje ara
bas išskėsdavo rankas į dangų, prakeik
damas žmones, kurie atima jo brangių 
tėvynę ir laisvę. Jie nesitraukė. Laikydami 
sukandę dantimis savo peilius, jie šliaužė 
prie mūsų.

Kulkosvaidžiai baisiai tarškėjo, už 
glūšindami visus kitus balsus. Aš pažiū
rėjau j vokietį. Jis nebuvo panašus į žmo
gų. Jo veidas iškraipytas ir baisiai žiban
čios akys, kas aiškiai lifidijo, kokiam sto
vyje yra jo siela.

Arabai buvo prislinkę labai arti. Nuo 
mūsų kulkosvaidžio jie buvo apie 50 met
rų. Liko jiems perbėgti — peršliaužti tik 
menkas ta’pas, kuris mažai slėpė juos 
nuo ugnies. Vokietis pastebėjo tų tarpų 
ir atkreipė kulkosvaidį.

Prie ciesoriaus prūdo, Ne- . .. . .. . T, •, „ ..,x., x , . (Vienus išsiuntė | Egipto mar-rono daržuose iškilo tas arčiu- , . , ,x , , , . . niuro urvus sunkiems darba-tekturos stebuklas. Stovis vi- , ... .... „, . . , . * . 'nis, kiti pasiliko Romoje prie
dury septynių kavų, pačioje j Kolosgejaus statvbos. T
senojo miesto sirdvje, Kolos- ,\ .. |kutiniųjų skaičius vieni sako
sejus ne tik kad nustelbia di- Įv.,^0 nu:

1795 m. pasidalino Lietuvą ir 
Lenkiją. Lenkija, kaip ir Lie-

MVV pxxxt »un.«x.x -- - , X. XX * 1 tUVa’ buVO nustojus gVVUOti,

v , ... 'įslinktos tautos ašarų. Med , - ... , x..ų užtemdo savo spindėti* k. , . ... ... kaipo nepriklausoma valstybe.
rou. Karai Rytuose supažindi- j““?08’ kB,p *s‘'jl>er apie 140 m. lenkams, kaip

J i Kolossejaus darbams, davė •-

Lietuviams, kaip ir lenkams, 
brangi yra laisvė. Tačiau len
kai tik savo laisvę brangina, 
kitų visai niekina. Nėra al>e-

Godūs Vokietijos, Austrijos! j°nab’ bad npi ' ienas lietu\ i> 
ir Rusijos valdovai 1792 ir nenori ^’^nt po Varšuvos va 

Idžia, 0 mūsų jaunoji karta 
net gėdinas tarnaut lenkų ka
riuomenėje.

. . . . T . . . n mums, nubodo gyventi po
ciesoriaus rūmai. Ir taip bu- „„x- • • ± • •• i ■ x* xt • svetimųjų jungu. Tas atsimi-vo sunaikinti Nerono namai,

no Vespasijanų ir Titų su si- 
rijiečių, egiptiečių ir graikų
architektūra ir tų viską mo- -J” .. - m.x A-i x •. .. . * ’ . \ espasijanas ir Titas tiktaikėjo jie sujungti į vienų har
moningų kūrini. Milžiniškas

pildė žmonių norų. Tai buvo
, ,. ....... .. ’ ! paminklas visų nekenčiamo di-statinvs ir dabar dar stebina,

ne vienų. Didumas, gražumas' din«umo’ mintis pelenuose 
ir tvirtumas čia susiliejo į vie- 30 sudeginto miesto; visas tu
nų, kati sukurtų tų didžiausį, (rtingumas ir jo didumas pri

nimas, rodos, turėtų būti len
kams pamoka kas link užgro
bimo rytinės Lietuvos dalies.

Palyginkit Vokietijų su Le
nkija. Vokietija prieš praeitų 
karų turėjo milijoninę, gerai 
išlavintų ir geriausiai apgink-

Duok Dieve, kad mūs tėvy
nė sulauktų laimingesnių die
nų, kad trumpu laiku rytų 
krašte užtekėtų laisvės saulu
tė ir kad Vilniuj vėl plevėsuo
tų mūsų tėvynės trispalvė vė
liava.

Adv. N. Valasina

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ “DRAUGĄ”

Ir, štai, klyksmas užglūšino kulko
svaidžių tarškėjimų. Aš pirštais užkimšaa 
ausis ir užmerkiau akis, nes baisu buvo 
žiūrėti. Baisu buvo pamanyti, kų žmogus 
gali daryti.

Dieve, kodėl nebaudi žmoniją, ma
niau tada. Ir kųgi, vėliau po to įvykio 
išgulėjau ligoninėje apie 7 savaites. Ma
ne krėtė drugys. O tas vokietis, gavo karo 
kryžių už drąsų ir šaltų kraujų.

Kuomi pateisinti tų įvykį, aš nežinau 
ir nesuprantu. Skaitydamas laikraščius aš 
dažnai karčiai nusišypsau, kaip Prancū
zija rašo, kad ramu jos kolonijose, kad 
vietiniai gyventojai patenkinti vietine 
valdžia. Bet kodėl nerašo, kiek pralieta 
ir kiek liejasi kraujo ir kas lieka melagis. 
Aš manau tas, kuris prispaudęs šautuvų, 
Sauja į savo brolį, atimdamas jam laisvę. 
Jei jis klausia, dėl ko aš turiu žudyti sa 
vo brolį, už tai jį sodina į kalėjimą, ii 
žudo. Sako, jis prasikalto žmonių įstaty
mams.

Bet, rodos, aš perdaug nukeliavau nuo 
pasakojimo.

Kiniečiui nuėjus, prieina ir žiūri į 
mano raštų jaunas lenkutis. Gimnazistas,

Prisiskaitęs eiles romanų, ir užsidegęs no
ru surasti gyvenimų pilnų nuotikių, sto
ja į svetimtaučių legijonų. Už 4 dienų 
jis išvežamas į Marokų. Aš dažnai meldžiu 
Dievo, atsiminęs jį, kad Maroke atsimin
tų esąs žmogus ir neliktų žvėrim. Ir jei 
jis neužmirš Dievo, Dievas tūkstančiais 
kartų jį gelbės. Nes aš esu tikras, kad 
Brangusis Viešpats savo begaliniu geru
mu visus gelbsti ir saugoja.

Grįšiu vėl prie pradžios. Prancūzijoj 
beveik kiekviename didesniam miestelyje 
▼ra legijono agentai, kurie priima kiek
vienų svetimtautį, nežiūrėdami į jo pra
eitį ir neklausdami, iš kur ir dėl ko išsi
rašo. Gali sakyti kokių tik nori pavardę, 
gimimo vietų ir tautybę, į tai jie nekrei
pia dėmesio.

Po įsirašymo, duodama 5 frankai ir 
geležinkelio bilietas iki Marselio. Marse
lyje žiūri gydytojas ir, jei esi sveikas, 
kaip ąžuolas, tai surinkę būrį ir grūda 
į Afriką. Kas savaitė išvežama 150—200 
vyrų, niekad nesustojania. Visad priima 
naujus ir visada yra vietų.

Legijoninkai, kuris įsirašęs į kavale
rijų, vežamas į Tuniso kolonijų, į Sussų

(Sousse) vadinamų Depo. Tenai jis moki
namas, ir už keletos mėn. išvežamas į Mo 
rokų.

Aš geriausiai atmenu tų dienų, kai 
mus, 40 vyrukų, išvežė į Tunisą. Sugrū
do visus į laivo dugnų. Iš ryto nieko ne
duodavo valgyti iki 11 vai. 11 vai. pietūs, 
karštas vanduo, mažas gabalėlis mėsos, 
duonos ir apie 100 gr. arbūzo. Aš visų 
kelionę buvau alkanas, bet, mano laimei, 
su mumis važiavo keletas kareivių ne le- 
gijoninkų, regulerės prancūzų kariuome
nės. Jie valgė daug geriau ir kiekvienas 
turėjo pinigų. Jie gailėjosi legijoninkų ir 
savo maistų atiduodavo mums, o patys 
pirkosi sau už savo pinigus.

Atvykome į Tunisą vakare. Mumis 
tuoj nuvedė į tvirtovę, panašių į kalėji 

, mų. Sugrūdo visus į vienų kambarį ir už
rakino duris. Mes buvome labai nuvargę, 
todėl suvirtę, kur pakliuvo, kietai sumi
gome.

Prikėlė mus ankstį, apie 4 vai. ryto 
ir visiems. įsakė kuo greičiausiai rengtis, 
nes mus dar vež toliau. '

(Daugiau bus).
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Prašau Į Mano Kampelį
■-------------------- Rašo prof. Kampininkas.---------------------
BALŠAVIKŲ “ROJUJE" j varinę lentelę prie durų. Ant

Maskvoje labai stengiasi, 
:ad atvykusiems j SSSR sve- 
inišaliams turistams balsavi
mams tvarka paliktų gerų į- 
pūdį.

joc buvo išrašyta:
— Kurčiųjų prieglauda.

Skola ne rona, sako lietu
viškas priklodas. Ale šiandie 
su tomis ronomis tokia bėda, 

Kartų keli turistai susigin- [kad baikų negali krėsti. Štai,
ijo su pristatytais prie jų va- jums vienas gražus priklodas.
lovais dėl žodžio laisvės... Vi- Mikas šriin paskolino Ku
kas Maskvoje puiku, tik po- ziui Silkei pinigų. Gražiuoju 
icinis režimas blogas. J negalėdamas atgauti paskolos,

Palydovas įsikarščiavo. sykį Šrim Silkei parašė tokių
— Pas mus kiekvienas gali gromalų, kurių baigė šiais žo-

’.albėti kų nori. ‘džiais:
— O laikraščiai? j “Gerai žinau teises ir galiu
— Laikraščiai leidžiami tik'tamstai užvesti tokių bilų, kad 

tartiniai. Bet užtat susirinki-1 visų amžį negalėsi manęs pa- 
nuose sakomos kokios nori miršti.”
a^os- ! Gavęs tokių gromatų Silkė
Turistai pareiškė norų nors šriinui taip pat parašė gro- 

iėnam tokiam susirinkime da- mat^ kurią ba;gl\ šiais Ž0(j. 
rvauti. Palydovas prižadėjo

■tems tai padaryti ir jau kita 
ienų žodį ištesėjo.
Didelė salė. Trejetas šimtų 

lausytojų... Svečius pasodino 
pirmų eilę. Estradoje kalbė 

olas panašus į “buržujų”.
— Piliečiai! Mūsų vyriausy

be negalima pasitikėti. Štali- 
tas veda šalį į badų... Penk
mečio planas žlugo. Turim rei- 
malanti, kad valdžioje daly- 
■autų visi gyventojų sluoks- 
liai; reikia protestuoti!

Turistai netikėjo savo auši
ns. Maskvoje, SSSR centre 
okios kalbos! Pasižiūrėjo į 
dausytojus: tie ramiai šaltai 
ėdi. Matyti, pripratę.

Palydovas džiūgauja.
.— Na kų, Jsitikinot? Visis- 
.ą žodžio laisvė?

Reikėjo sutikti. Tik išeinant 
denas svečių atkreipė dėmesį

D R 5 Ū 5 5 g

Elektros Jėga
visiems

K

ziais:
“Kadangi tamsta gerai ži

nai teises, prašau pranešti 
man, ar bus nusižengimas tei
sėms, jei aš tamstai stačiai pa
sakysiu, kad esi paskutinis 
grubi jonas, nesųžiningiausias 

skolintojas ir didžiausias lat
ras, kokį kada nors mūsų 
šventoji žemė nešiojo.”

PRAŠAU NESIJUOKTI

Mūsų gazietų žinių-straipsnių 
antgalviai

“A. A. tikras lietuvis” 
(“Vytis”).

“Ar jūsų barzda vingiuoja- 
si? (“L A.”).

“Pabėgo 10 centų adminis
tratorius” (“L. A.”).

UISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS

Clevelando miesto majoras ir Lietuvos pasiuntinys Ame
rikai p. B. Balutis deda vainikų prie D-ro J. Basanavičiaus 
biusto Clev. lietuvių kultūros daržely.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

PITTSBURGH, PA,
L. K. FONDO KOMITETAS 

ESĄS GERIAUSIAI 
ORGANIZUOTAS

cialis Universiteto pareiški
mas 1 9

AS ĮVYKO DVIDEŠIMTS METĘ ATGAL! Labai Žin- 
geidu atsiminti . . .
Amundsen’o ekspedicija atrado pietstulpį. Panamos kanalas buvo ka
samas. Automobilistai dėvėdavo akinius ir lininius apsiaustalus, kad 
apsisaugojus nuo dulkių. Oru skridimas buvo nepaprastas dalykas, 
tiktai dėl drąsuolių. Elektros šviesos buvo tiktai dėl turtingų šeimy
nų miestuose arba dėl turtuolių nuošalinėse gyvenimo vietose.

Šiaurinėje Illinois, Chicagos apylinkėje, buvo apie 100 mažų kolonijų 
kur elektra buvo įvesta. Bet tuomet elektros patarnavimas buvo laik
rodžio reguliuojamas ir pavaldingas oro ūpo. Šviesos būdavo atidaro
mos penktų valandų vakare. Vienuoliktų valandų mirktelėdavo perser
gėjimų ir patarnavimas užsibaigdavo dėl nakties. O kuomet užeidavo 
viesulus tai elektros tarnystės visai nebūdavo.
Visas šitas buvo 1911 metais. Rugpiūčio mėnesį tų metų, Public Serv
ice Kompanija Šiaurinės Illinois buvo suorganizuota. Padidinimo pro
gramas buvo pradėtas. Kas met elektra ir gasas buvo naudingesnių 
žmonėms ir karts nuo karto kaina buvo pažeminta.

Šiandien Chicagos apylinkėje yra 322 miestų ir miestelių, taip gi 8,(MM) 
įvairių ūkių, kurie naudojasi elektros ir geso patarnavimu dvidešimts 
keturias valandas kasdien per parankamus Public Service Kompani
jos Šiaurinės Illinois.... o kaina tokia maža, kad yra vidutiniškos šei
mynos pigiausias parankamas.

Public Service Company
OP NORTHERN ILLINOIS

J)n dešimt mečiu patarnauja Šiaurinė Illinois—pristatydama elektrą 
ir gesą per 6,000 ketvirtaines mylias, neišskiriant tuos miesčiukus, 
kurie didinasi aplink didžiąją Chicagą.

Mes tų pareiškimų smagiai 
(priimame ir čionai pasakome, 
(kad ta garbė priklauso ne vien

--------- Komitetui, o ir visiems Ame
Lietuvių Kambario Fondo rjkos lietuviams, visoms mūsų 

Komitetas savo šeštų šių metų oiganizacijoms, kad taip jud- 
mėnesinį susirinkimų laikė bi- riaį ir darbščiai atsiliepė į Lie- 
rželio 29 d. Pittsburgho Uni-huvįų paminklo klausimų ir 
versiteto naujame name, try- ',neužmiršta jo. Tai tik laikv- 
liktame aukšte. ikim gį reikalų tinkamoje aukš-

Tautinių kambarių superin- įtumoje. Neleiskim tam mūsų 
tendentė ponia Mitchell rapo-1 kultūros jausmo termometrui 
rtavo, kad Pitt. Universiteto pulti žemyn. Dėkim aukas da- 
valdyba savo vėliausiam susi-/'nab kad kiek galim, skatir:- 
rinkime konstatavo, jog iš vi- kime vieni kitus prie paren- 
sų tautinių kambarių komitetų S*’nų Kambario naudai, 
šiais metais, iki šiol, geriau- Viename mūsų laikraštyje 

patilpo žinutė, kad Pittsbur- 
gho Universitetas atleisiųs 75

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO ŽINIŲ -■ ŽINELĖS

šiai csųs organizuotas - lietu- 
vių komitetas. Nors per tų lai
kų, nelabai daug surinkta pi- nuošimčius profesorių. Taip 
nigų į kamb. fondų, bet Komi- negalėti} būt. Yra daugiau, kaiSHEBOYGAN. WIS. ijiS nian° daUg pasidarbuoti lie teto susirinkimų regulerumas,'penki šimtai profesorių ir in- vm.yvn'm 9 tuviams dvasiniuose reikaluo- gyvas reikalų svarstymas, pa-1 struktorių. Atleidžia tą dalį,

X Birželio 30 d. palaidota ,se> knriU yra daug išsiblašku- siryžimas ir pasiskatinimas to (kas yra viršaus 500, ir tai to- 
arapijos kapinėse Domicėlė šių po Superior ir apylinkės liau <]a uoliau darbuotis le- kius, kurie turi kitus gvveni- 

yyskupijas. Atsižvelgiant J mia visa kų gera lietuvių pa-; ni0 ’Saltinius; npišmeta' jų į
jaunojo klieriko gabumus ir minkliniam kambariui artimo- gatvę 

ictų amžiaus. Ji buvo viena pasiryžimų, reikia tikėtis, kad jP ateityje. .
ir.nuju Sheboygano lietuvių .io pastangos duos gražių sek- Mrg
ęventojų. Paėjo iš Lietuvos, ")ių. ' , f ch(l|, ^ka|anja< kad mes ^1^. n*o|. <]u'
erbėjų kaimo, Krokialaukio x Siemet Hepos 2 dienų su- paskelbtume lietuvių spaudo- 'doleriu Kambario naudai T 
arapijos. Laidotuvėse dalyva- pjo ]ygiai 30 metų nuo mūsų je, “dėl to, kad tai yra ofi- K. Fondo Komitetas iš to ga 
o daug žmonių: vietinių ir parapijos įsikūrimo. Yra ren- 1

kitų kolonijų. Paliko nuliū- 
ime tris sūnus: Jonų, Anta- 
ų ir Petrų ir dukterį Mart
inų, taipgi tris marčias ir 
aug anūkų. »

relionė priklausė prie Tre- 
ininkų, Šv. Onos draugijos ir

R. K. Susivienijimo. Drau- 
ijos suteikė jai gražų pasku- 
inį patarnavimų.
Tų pačių dienų, šalę vėlin

ės kapo tapo perkeltas ir jo- 
ios vyro Teofilio Stausko kėl
ias iš Kalvarijos kapinių.

Lai Viešpats suteikia jiems 
mžinų atilsį!

X Pas mūsų kleboną vieši 
dierikas Antanas Zukaitis, iš 
luperior, Wis. .Jaunasai stu- 
lentas stengiasi nors kiek 
ramokti lietuvių kalbos, nes 
d šiol neturėjo progos jos iš 
nokti. Prasimokinęs kiek lie-
ivių kalbos ir tapęs kunigu,

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

-------------------------------------,vo daugiau entuziazmo ir nu-
giamasi apvaikščioti šias su- jgkilmingas banketas su įvai- sitarė pats rengti piknikų, jei 
kaktuves rugsėjo 3 d., kada rja prOgrarna. Parapijos rėmė-,bus galima rasti vietą ir lai- 
oras bus kiek vėsesnis. Darbas jaį jr rėmėjos jau paėmė šį kų, neužimtą kitais piknikais, 
jau pradėtas. Bus surengtas (darbą varyt pirmyn. T. P. | L. K. Fondo Spaudos Kom

Cicero Lietuvių Pagerinimo 
Politikos klubas laikė pusme
tinį susirinkimų liepos 5 <1., 
Lukštienės svetainėj. Susirin
kimas buvo skaitlingas, ap
kalbėta daug svarbų dalykų. 
iDaugiausiai svarstyta vandens 
reikalas.

SUąitytojai jau žino, kad 
mes turim kovų su miestelio 
valdininkais dėl pabranginimo 
vandens. Kova jau yra kiek 
laimėta, nes vandens bilas pra 
dėjo mažinti. Kurie turit aukš
tas bilas, visi gražinkite atgal 
tol, kol sumažins, o klubo at
stovai yra įgalioti veikti to
liau tuo reikalu. Mūsų valdi
ninkams dar to neužtenka. Per 
praeitas tris savaites vietinis 
savaitraštis (The Cicero 
News) varė smarkių agitacb 
jų už dėjimų naujų vandens 
dūdų (paipų), aiškindami, kad 
gyventojams nieko nekainuos: 

(iš valdžios galima gauti pas- 
,kola, o apie pora šimtų mies
telio gyventojų gaus darbo ir 
bus “prosperitv”. Ragino, kad 
kas pradėtų rinkti parašus ir 

(prašytų miestelio valdininkų 
malonės. Žinoma, valdininkai

kaip tik to ir laukia. Tas dar- Musolinio karalystėj Da
bas gyventojams atsieitų daug'jįjoj yra apjP pusantro milijo- 
I’inigų. Kai kas kišenes pri-1 no šeimų, kurios turi po 7 ir 
sipildytų, o ne vienų gvven- į daugiau vaikų. Valdžia to- 
tojų ir bakūžės išvarytų. (kioms šeimoms duoda pinigi- 

Todėl, gerbiamieji, jei kas '11 dovanas .Šeimų, kurios tu 
ateis parašų rinkti parodykite r* P° vienų ar du vaiku visai 

(duris; gerai žinot, kdip mus
suvyliojo su $750,(MM) bond’sų 
pereitų pavasarį. Žadėjo vis
ką išlyginti, darbininkams al
gas atmokėti ir visas užsiliku
sias skolas atmokėti. Jau pusė 
metų praėjo, o nieką gero, nie
kam nieko nemokėjo. Bondsu“ 
archyve laiko, o mes už tai 
turėsime nuošimčius mokėti 
$45,(MM). Tas pats bus ir su 
vandeniu. Nežiūrint, kokias 
mums dūdas sudės, vandens 
daugiau negausime, nes nėra 
galima gauti iš Chicagos, ku-

mazai.

— Indijos vandenyne yra 
žuvų, kurios vandeniu šaudo. 
Jų snukis panašus į triubelę. 
Prisiartinus prie vandens pa
viršiaus ji apžiūri žolę. Pama
čius vabalų ar mūsę, ji iškiša 
iš vandens snapo galiukų ir pa 
leidžia vandens šūvį. Nukritęs 
vabalas patenka žuviai į nas
rus.

Ant Long Island, šalę New 
Yorko, salos vienas paukščių

n.lens trūksta. Bfikite a'tsor- f“™™ ""
gūs. Klubietis ,ledlno lS cemento 14 pėdų

aukščnr antį, kuri patraukia 
visų dėmesį ir padaro jam ge- 

Nuo redakcijos. Gerb. Klu- r9 biznl-
biečio prašome korespondenci
jas rašyti ant vienos lakšto — Sibire žiemų būna tokie 
pusės. Apie tai ne syki dien- i šalčiai, kad pienas atvežamas 
raštv buvo rašyta ir kartota, ledo pavydalu.
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4 D K X U O X S Trečiadienis, liepos 1? -L. ,n'"'

PASIMATYSIME SU LIE
TUVOS SVEČIAIS

geriau prisirengę priimti vi-1 ko savo susirinkimus ir poki- 
sus atsilunkusius j jų ofisų. liūs. Vieta greit populerizuo- ' 

Turi taip pat ir atsakomin- jusi Chicagos lietuvių tarpe.

RED. ATSAKYMAI

Dalyvavusiam studentui. A-
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Penktadienio vakare, liepos gų asistentų, kurie duos ge-J P-niui Stankūnienei jos nuu pie tai jau buvo rašyta “Drau 
14 d., 6v. Antano parap. salėj, riausį prižiūrėjimų ir patari- jame biznyje linkime geriau- ge”. Dėl to tamstos koresp. 
Cieeroj, K Vyčių ir Mot. Sų- nių. sios kloties. Rep ^nedėsime.

■jungos apskričiai rengia vaka-

<Me
'3Mwanian &a/tu^&atefen

džvchjžtt&i <žin/ {?&ve/arid ČMūr
\

! lėlį Lietuvos svečiams pager- LIETUVIŲ VASARNAMIS* I
jbtL Garbingi] svečių turpe tu- ----------
irėsime advokatų Gabaliauska Nuo senai plačiai yra Clii 
ir ponių Gabaliauskienę-Rub- vagoj žinomas fotografus p. 
liauskaitę, kunigus Lipnickų, Stankūnas, 3315 So. Halste.l 
Šermukšnį, Matulaitį ir p-lę st. Jo žmona Ona yra popu- 
Rugytę. lėliška lietuvių draugijiniame

i Be abejo, kiekvienam bus'^venilue; 1)abar ,P-nia Stan' 
įnalonu užgirsti brangių 8ve-^ana‘n^ *ma Pab^>n|vti biz- 

Įčių gražias kalbas. Taigi, šis n^e‘ ^uo 1 d. ji ati-
vakarėlis ir duos progos vi- *“« modemišką vasarnan,,. yM ...
•ai«na pmikla^i. |kar, payad.no Uhmna TO- ’ .i,,,-

la. Randasi 11212 So. V esteri) . ,, -
Kaip visų Chicagos kuopų ave. Xailias (li(ldis> dviejų au,;tai svarstomas klausiinas ps-

sųjungietės, taip Vyčiai ir sve- k;tų> puikiaį į5taisvtaa. Prie {U‘lgtl SaV° vaikanis hetuvisk<1
.čiai prašomi skaitlingai susi namo yra di(,e,is por^us kuf'.gininaaijų.
.rinkti. Nuvykus Lietuvon a- įe|pH apįe

ŽYDŲ GIMNAZIJA ŽINIOS—ŽINELES

Daugelis Klaipėdos krašto 
žydų ankščiau leisdavo savo 

|vaikus mokytis Vokietijos ir tuntas vaikas, kurio ant abie- 
: vietos vokiškosna gimnazijos- Į jų rankų yra po šešis pirštus 
i na. I’o antižydiškų įvykių Vo
kietijoje, Klaipėdos krašto žv .., . ... Draugija Hv. Kazimierodai nutarė nuo ateinančių me- .... . . x. ..... . .. Karalaičio pnesmetinį susi-tn is vokiškų gimnazini savo ... , ,rinkimų laikys liepos 9 d., 2 

vai. popiet, parapijos svetaif 
nėję. Susirinkimas labai svar
bus; yra daug] dalykų svarsty 
mui. Nut. rast. K. Volskis.

į — Burgo miestely, Vokieti
joj, vienoj šeimoj gimė nš-

.30 žmonių. Valgy- '
Clevelando lietuvių kultūros darželis Rockefcllerio parke. Nesenai įvyko didelėmis iškil- merikiečius gražiai vaišina ir kk)j „.ajį sutilpti 50 svečių ' 

Ulėmis darželio atidarymas. Lietuvos Vyriausybė darželiui padovanojo D-ro J. Basanavi- gerbia, mokėkime ir mes Lie- yra dįdejė vieta uutomobi-
čiaus biustų.

LIEPOS 16 D. — I.IETL- 
. YI lt 1)1 ENA š IM TM EČ’IO PA 
ŽANGUS PARODOJE, HALI. 
OE SCIENCE. VISI DALY
VAUKIME.

TOLOSEFAT
lliu M. Katner af Braoldyn, N. T. 

vrttes: “Bava used Krasahen to r tha 
pait 4 aaonUia and hnaa no t only lo.t 3.1 
pannds būt facl ao much better in aaery 
wny. Bacn (ar peaple *ho dan't care to 
rednea, Kruachen is nanderfnl to keep 
tha System healthj. 1 being n Bursa 
should kno* for I'va trled so many 
thinfs būt only Kruschen ansnerad alt 
purposr.. ' (May 12, U32).

TO lose (st ŠAPELY and RABMLESS- 
LY, take a half teaspoontul of Kruschen 
Balta ln * glsss of hot wator ln the 
momlng befora breakfast— don't m los n 
morning—a bottle thst lasts 4 weeks 
costs būt * trlOe—get Kruschen Salta st 
sny drugstore ln America. If not Joy- 
fully aatuned sfter tha flrst bottle— 
money bsek.

tuvos svečius gražiai pager b- ijanis
2:00 —Vietos Vaizbos butų ,ti. 

Atstovų pranešimai ir disku- 
____  į sijos. Šiam reikalui skiriamos
pirmininko adv. I{. J. Jurevi-Itr>'8 valandos, 
t. v |čiaus pranešimus “ttantikia- 5.00 — Chicagos Lietuvių

C H I C A G O T E Rūta

ANTROSIOS AMERIKOS 
LIEVOViy EKONOMINĖS 

DIENOTVARKĖ
vilnas tarp Jung. Amer. Vals. 
ir Lietuvos”.

Profesijonalų ir biznierių sų-
jungos nariai kartu su Ekono-

o.on , r - , - ininės Konferencijos dalyviais3:30 — Amerikos Lietuvių . . J J
r/i-,, u- c- svečiais automobiliais aplan-Ekonominio Centro Pirmo Se-1 1

, kys žymesnes Chicagos vietaskretoriaus C. J. Voshner pra- • •
; nešįmas 0 taiP Pat aplankys kai ku-

---------- ! 4:00 L Amerikos ]jietuvi,r.>-ms Lietuvių chieagieėiy įstai-
Pirmoji diena, liepos mėn. 17 Ekon CeIltr0 Antrojo Sekre. gas

mandatų jtel- , toriaus p A g Trežioko pra. 
nešimas.

Palmer House, Chicago, Iii., 
1933 m. liepos 17-18 ir 19 d.

9 vai. ryto 
kimas.

9:30 — Mandatų Komisijos 
pranešimus.

P-nia Stankūnienė vasarna
mį atidarė, tikėdamasi biznio 
iš Pasaulinės Parodos svečių. 
Ir neapsiriko. Jau turėjo auk ; 

Nuoširdžiai dėkoju Dr. Po- g^ų svečių iš tolimų ir artimų į 
skai už sėkmingų gydymų' ma- jvįetų. Turėjo iš Cal iforni jos, 
no taip sunkios ir pa- jg Pennsylvanijos, iš St. Louis 
vėjingos ligos ir operacijų. jr kį^j vjPfųe Sugrįžę svečiai 
Draug ačiū ir Dr. Biežiui. Ii- atrašė padėkonės laiškus ir i 
kiuosi neužilgo visai pasvei- [žadėjo savo pažįstamiems Chi- ■
ktk Jcagon vykstantiems ten pati

| Taip gi dėkoju Šv. Kryžiaus apsistoti. j
ligoninės seserinis ir slaugėms 1

‘už gerų priežiūrų. i. Vasarnamis tinka “parems” 1
Trečioji diena liepos mėn. 19" Trūksta dėkingumo žodžių ir šeimyniškiems pokiliams. 

9:00 — Atvykusio iš Lietu- kun. Baltučiui ir seselėms Ka- Lietuvki lnotenĮ dr'ja ten lak 
inž. Stulpino referatas zimierietėms už jų maldas, ku-'

NUOŠIRDUS AČIŪ

4.30 — Amer. Liet. Ekon.
(Centro referento p. Molio pra

lobo — Antrosios Anieri- nešimas 
kos Lietuvių Ekonominės Ko- • 5:00 L Lietuvos Generali-
nferencijos atidarymas: Ame- nio Konsulo Povilo Žadeikio 
rikos ir Lietuvos himnai. Dai- kalba tema «Ekonoininio Ce.
nuos J. Babravičius. jntro Ankietos Nagrinėjimas”

10:10 — Amerikos Lietuvių'
Ekonominio Centro pirminiu- Antroji diena “’P®3 “*“• 18 
ko žodis. ! 9 vai. ryto — J. J. Kilias re-

10.30 — Lietuvos Ministerio j feratas ‘‘Jung. Amerik. Valst. 
Wasliingtone J. E. B. K. Ba- Finansinių Įstaigų Pagrindai f 
lučio žodis. ir jų Defektai.”

Enjoy Iif«. B« 
on your to««. 
Fc«l wid«-awakt

ŪSE

Radway’s Pilis
(The Vegetahle Lautlve)

to claame th« inteotinal tract of 
impuntic* causcd by cooMipation. 
Your pouon-frM blood wiU give 
you ncw "Prp.”

Mild - Rcliablc At Your Druggirt

VOS

“Susisiekimo vystymasis Lie-'rjOs tiek malonumo man šutei- 
tuvoj ir kaip galėtų Amerikos‘kė ir visiems kitiems už atlan- 
lietuviai prisidėti prie šios ū- kymų, gėles ir dovanas, 
kio šakos pagerinimo”. j v, Daugirdienė

I
9:30 — Ekonominių Studi

jų Draugijos referatas.
10:00 — Pirklių Pramonin

kų ir Amatninkų draugijos 
atstovo kalba. I Paskutinę savaitę daktarai

10:30 — J. P. Varkalos re-,J- F- ir F- Ruzip persikėlė j 
feratas “Keliai, kuriais ture- padidintų ir naujai įtaisytų o-

DAKTARAI RUZIC NAU
JOJ VIETOJ

.. ,w. j o ... . , t t /< • v. eRi Lietuvos Ekonominis P° num-i 2355 AV. 63rd st11:00 — Chicago Association; 9:40 — Adv. J. J. Grish, * , .ve:____ A____ ....
of Commerce atstovo sveiki- Liet. Statvbos ir Taupvmo Be- !^en^ias’ a Pa»ie us pia i 

, - L. . .. j c ;škų rezultatų.mmas. ndrovių \ įcepirnnninko refe *

Ofisas patogesnė] vietoj mo-, 
derniškai įrengtas ir jie yra į

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

11:15 — Dienotvarkės priė
mimas.

12:00 — Pietūs.
1:30 — Prezidijunio rinki

mai.

2:30 — Amerikos Lietuvųj 
Ekonominio Centro Pirminin
ko Dr. Prano Puskunigio pra
nešimas tema “Turizmo Klau-

ratas “Statymo ir Taupymo 
Bendrovių klausimas”.

10:20 — Salomės Čerienės 
kalba “Amerikonų Reikalai 
Lietuvoj.”

11:00 — Akcinės Bendrovės 
; “Maistas” atstovo referatas 
“Naujausia Lietuvos Ūkio Ša
ka”.

• 12:00 — Pietūs.
1:00 — Konsulo A. Kalvai-

simas .
3:00 — Amerikos Lietuvių^.

■c,, • • r. . . • .<’io referatas “Biznio ProgosEkonominio Centro antro vicc , . . . . °-------------------------------------- Amerikos lietuviams Lietuvo
je”,

PETRONĖLĖ 
LAMSARGIENĖ 

Po tėvais Oželaite
Mirė liepos R <1.. 1933 m.. 

6:40 vai. vak. Kilo Ifi Raseinių 
apskr., Avėkėnos parap.. Kau- 
čalčių knlmo. Amerikoje išgy
veno 20 inel.ij.

Paliko dideliame nuliūdima 
dukterį Petronėlę, šunų Izido- 
tių. pusbroli .Itin (iželis, dvi 
pusseseres Magdaleną Balsienę 
ir Kolesllką Millerienę ir gi
mines, o Lietuvoj dėdienę Bar
borą OŽellenę. du pusbroliu 
Juozapą ir Jokūbą, pusseserę 
Barborą Oželis, du pusbroliu 
Vincentą Ir Juozapą Rupainlu* 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4621 Ro. 
Paulina St. Laidotuvės Įvyks 
ketvirtadienį, liepos 13 d., *S
nntnų R vai. bus atlydėta 1 Av. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rtoje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės stelą Po pa
maldų bus nulydėta J flv. Ka
zimiero kapines.

NuoSIrdžial kviečiame vlaua 
gimines, draugus-ges Ir pnžys- 
tamus-mas dalyvauti SioBe lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukt^, Stilius. Pus
broliai, Ibissescrės Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gru- 
boMus J. F. Eudelkls. Telefo- 
n«s Yarda 1741,

fVISADA 
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienaa

LA.MBERT PUARMACAL

COMPANY 
8t. Louis, Mo.

LISTERINE
prempUy enda edors ordlnory 
onflseptics can’t hide in 4 days

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnlt of lt—how thls old world 

does make progrese—notr cnmes a 
presrrlption whl<-h is known to phar- 
macista as Allenru and withln 48 
hours after you start to take this 
swlft artlng formuia pain, agony and 
lnflammation caused by ezcess urio 
srld hae started to depart.

Allenru does Just what thls rotloe 
eavs lt wlll do—lt is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugsfores evcrywhere for R5 
cente and If lt doesn't brlng the Joy- 
ous resuits ynu expect—your money 
srhole hsartedly returnsd.

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.

11:00 — Diskusijos viršpa- 
minėtu klausimu.

12:00 — Pietūs.
1:00 — Konkrečių rezoliu

cijų patiekimas.
1:30 — Nauji sumanymai.

' 2.30 — Ekonominio Centro 
narių rinkimai.

3:00 —’ Naujai išrinkto E- 
kon. Centro pirmininko žodis. J*“1’ Jum» migrąžinti.

3:30 — Vietos sekančiai E- 
konominei Konferencijai nu- 
skirimas.

4:00 — Konferencijos užda
rymas.

8.00 vai. vakare — Banke
tas Shoreland viešbuty ant 55- 
tos ir Ežero kranto.

NE NUSI TKITE
Jum galite gauti pas savo vaistininką 
tam tikrą TONIKĄ, kuria per Ilgą 
laiką buvo vieno Įžymaus Gydytojo 
preknpctja. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nusa-Tone
Mėnesinis treatmentas už Doleri — ' 
pilnai garantuotas. Jeigu Jus nesi
jaučiate tvirtesniu, arba Jeigu ne bu- 
Lite pilnai patenkintas, jūsų pinigai

1:30 — Generalinio Konsu
lo pulk. Žadeikio referatas 

.“Vaizbininkų Sųjungos San
tvarka”.

“NATVKE’S H AI R BALM" 
Uurtaiisl Vaistai Plaukų Sulaikymui 

Ir Atatuginimul
Visi. kurie norėtu turėti geriausias 

pasekUiCs. kad nesllnktu Ir augtu 
plaukai, galite atsišaukti pas mus.

šio vaistai yra padaryti Iš bran
giausiu žolių. Dabar per trumpa lai- I 
ka paiduosime nupiginta kaina — dl- : 
dells butelis kainuos tik 65 centai. 1

Taipgi, kas norėtu agentnuti dėl I 
filtu nepaprastu vaistu, tai atsišauki
te arba atraskite dėl Informacllu. 1 
Vicniutėllai Išdirbėjai ir Pardavėlai 

MRS. PAVI4NA RIMKIENĖ 
1531 MtlrlilH Aveiroe.
Chlacgo Heighta. 111.

(Patent rlgbts appli'ed for 1938)

y

Telefonas CANAL 7790
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Trečiadienis, liepos 12 d., 1933 b b a p g i s n

C H I C A G O J

PADĖKOS ŽODIS
Geriau vėliau, negu niekad 

Atrodytų, kad aš nepaisau sa 
vo geradarių, gerų širdžių, ku gai-ių draugijos narės, kaip

rų ir gauna tik šimtų dolerių
į mėnesį. Kad ne geraširdžiai

'ūkininkai ir geras klebonas,
. . .j 'negalėtų išmisti. Ta dovananes kaip prikaltus prie sėd)-r ; Motina Baptistą, artiste pie

nių. y.- , . .’seja, dirbo keturis menesius.P. Krasauskiene su savo imi-......................... . . r. J. Budnkas paaukojo pm-gelbimnkėnus skanius vulgnis, v* na. Sunku surašyti visus pne-pataisė, o N. P. P. Kv. mer- , . 11................... , . tebus ir geradarius. Dėkingas

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Susirinkime atsirado gerašir
džių narių ir kas kiek galėjo j 
pradžiai prisidėjo: kas pini-; 
gaiš, kas žadėjo nupirkti ką 
nors. Ūpas pakilo nariuose ir!

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso J Tel. Calumet 4l)3U 
Rus.: Tel. Ilemluck 6280

Liepos 7 d. po vakarinių r?ngį,no komisijoj. Nariai pa-’ DRi Ai Gi RAKAUSKAS 
pumaldų parapijos knygyno Hjf,ing tikintų platinimui. Ko- 
kambaryje įvyko Maldos Apa-.misijoj teko pastebėti daug 
štulystes draugijos susirinki- pasiryžinio, tat galima tikėtis J ofiso

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
3147 So. Ralsted St.

OR. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

141# SO. 401h Cr.t CICERO, II, U,
lt.ir., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HAl.STED ST., CHICAGO 
1‘uned., Bėruti, ir Subut. 2—9 vai.

rins noknrtn n-iiviinii <nvo m- ‘ . """" . . . . į visiems ir sunku parašyti. 1nias- ^ors orus 1,uvo tvankus, H<ad išvažiavimas bus įdomus
V,.„i,,,,. „ vn .ė Knoi.rvs ',bUO,1Kt’ inandak ai kaip ag jau?ia. Meldžiu Dievo',K>t nariai-res, jausdami purei visais atžvilgiais. Dabartės aš-\eniine, o \ pae savo r\.uiiigy»- kurni buvo netoli 1,1 . .
tės Sidabriniam .Jubiliejuje 18- -• 7 • ‘ lduoti Inan Proffos» kad galč-180*’ skH,thngai ats,lanke 1; j tuoniolikiečimns tenka ruoštis
d birželio 1933 Esu ir būsiu7* * 81111 Ul* ... Įčiau kokiu nors būdu visiems upkalbėjo daug reikalų. jįr kas kuo gBjį prisidėti, juo
dėkingas iki mane Dievas lai- AlHPyle mane sveikinimo te-saVQ gvratiarianis> giminėms, Pirmiausiai pranešta apie ba, kad visas pelnas skiriamas 
kys, tik neturėjau progos vie legraU1011Hii 18 L1S°S Amerl ?b’1artistams» darbininkams, kai- sergančius narius ir klausta I parapijai, kuri šiais laikais

valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. 
Kcialcucijoa UfLsan: 2050 W. 09U» e»U 

Valandos: 1#—II ryto 
Berųdoinls Ir Nedėliomis pagal sutarti

šai to pareikšti, nes svečiai iŠ 
įvairių valst. pasiliko ilgiau, 
po to reikėjo važiuoti į reko
lekcijas. laikraštis nenorėtų duoti tiek 

vietos visų vardams surašyti, 
|8pfldis 18 d. birželio pasi- taigi noriu pažymėti bent kai 

• liks manyje neišdildomas. |kuriuos geradarius: kun. J.

liet Lietuvos. Dovanos ii do- bėtojanis, kunigams bei sve- 
vanėlės taip pat prisiųstos iš £janis kada nors atsilyginti 
visur. Nepamiršiu visų. Gal bpi pasitarnauti.

Dėkingas už bažnytines ii-jCižauską iš Detroit, Mieli., 
kilmes ir puotų pirmiausiai! vietiniu Cliicagos klebonų ii 

savo pagelbininkams kunigą- ka* kurių biznierių bei gera
ms Juoz. Šaulinskui ir S. I*e- Gariu vardus laiks nuo laiko 
trauskai, o ypač kun. šauliu- skaitysiu atminties knygoje, 
skili, kuris daug dirbo pri-(kur surašyti. Seserys Šv. Ku
ruosime to viso su parapijos ( zhniero savo rankomis pieštų 
išrinkta komisija: p. Nedva- Pu>kU paveikslą, kaip jau 
riene, p. Šalteniene, p. Sidab-Į“J)rauf<as” niinėjo, apie $150
riene ir p. J. Bubniu. Vietinės vertės. Labiausiai nepamiršiu ^439 g 49th Court. Cicero, Iii 
Šv. Kazimiero Sesery s daug Seserų Pranciškiečių pašiau- j 

pasišventė prie išpuošimo ba- kojinio. Savo lėšomis apie dvi- 
žnyčios ir prirenginio proce- dešimts seserų, vedamos savo 
sijos ir puikios programos sve garbingos Motinos Dovidos at- 
tainėje. Svetainę paikiai ig.1, vyko ir atvežė dovaną $500.00 
puošė jaunikaičių C. Y. O. dr- vertės. .Jokia būdu būčiau no- 
gijos nariai. O stalus savo ra- priėmęs, jei ne jų pačių ranką

ar jie atlankomi ir suramina
mi. Paskui planuota surengti 
išvažiavimų Marųuette parke 

Didžiai dėkingas visiems ir Į liepos 30 d. Visas pelnas bus 
, visoms Pralotas M. L. Kruš^n [skiriamas parapijos naudai.

G R A B O R I A I:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausiu. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2516 arba IBI#

2314 W. 23rd PI., Chicago

TEL. CICERO #927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mušt) patarnavimas
... . . . • i visuomet sąžiningas Irnkomis dirbtomis gėlėmis pa .darbas, nes jos tai, istikrųjįj, nebrangus, nes neturi- » 1 me Išlaidų užlaikymui

skyrių.puošė p-lė Kotrina Garuckai- įdar jaunos ir neprasigyvenu- 
tė. Žalių medžių vainikais bu-,s*os> ypač šiais depresijos me- 
vo išpuoštas ne tik bažnyčios tais savo vedamose mokyklo- 
vidus, bet ir iš lauko, net sve- se negauna kad ir mažos pas-

a/
įį*į&

tainės ir klebonijos prieangiai. 
Tą sunkų darbų atliko keli

kiltos algos. Pavyzdžiui, 
Grand Rapids, Mich., veda įuo

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Auburn Avenue

begaliniai reikalinga paramos. 
Be mūs paramos, vienas kle
bonas, kad ir geriausiais no 
rais, negali aprūpinti visų pa 
rupijos reikalų. Mūs parapija, 
mūs reikalai ir dėlto, rengiant 
išvažiavimus, visų pareiga da
lyvauti. 3.

Tel. LAFAYETTE 7050

DR. F. G. WINSKUN AS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

HtMLOCK 1101

DR. V. S. NARES
(Mary a Uokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:I liti 12 ryto: 7 Iki t vakar*
U tarų. Ir Ketv. vale pagal sutarti 
Rea. 0450 A 1IAPLEWOOD J VH.

Office Pbouų 
Proepeot 1921

Res. and Offtcų 
2869 So. Leavltt St.

Ganai «7 90

Telefonas Y arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago. III.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
008 W. lKtli St. Tel. Canal 0174 

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 VVEST 15th STREET 

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

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43 rd Str.

DR. J. J. KOWARSKAS
PH Y SIČIAM AMD 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. Bunday by Appointmųnt

Tel lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. C&lifornia Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. M. T. STRIKOL'IS

Tel. Ofiso Ir Rea. Uroveblll 00X7
09X7 8. Waahienaw A»»

DR. J. J, SIMONAITIS
UKDYTOJAH IK CHIRURGAS 

2422 VVaat Marųuelte Road 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto Medelio) auaitarua

vyrai: p. Liesis, p. Trumpulis,, k?’klų ne astuonių, bet dešini- 
p. J. Diinša, p. J. Gumuliaus-1^es skyrių, t. y. dalį aukštes- 
kis ir desėtkas pasišventusių n^s mokyklos. Žada pradėti 
moterėlių bei merginų. ^vienuoliktų ir dvyliktų sky-[

,. ,rių. Dirba apie desėtkas Sese-Patį programų vede musu 
mylimas ir gerbiamas profe
sorius, advokatas p. Mast, Ma- 
stauskas. Žmogus visur tikęs, 
ypač vedime seimų ir progra
mų. Abejoju, ar kitų tokį su
manų mes lietuviai turime.
Muzika — giedojimas bažny
čioje ir programa svetainėje 
sužavėjo net svetimtaučius.
Svetainėje programa tęsėsi ke
turias valandas ir nors nepa
prastas karštis, vis tiek publi
ka sėdėjo ir gėrėjosi. Svetim
taučiai, nors nesuprasdami ka
lbos, muzika, mokyklos orkes
trą ir artistų dainomis gėrė
josi.

P. A. Pocius tikrai čia pa
rodė savo gabumus ir darbš
tumą, ypač savo choru ir mo
kyklos vaikų orkestrą. Artistai 
p. Babravičius, p. Pieržinskie- 
nė, p. Capns ir p. Romanas ir

SIMDN M. SKUOAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir uebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

TeL Lafayette 2572

J. Llufevlčius
Gra bortui 

lf
BaliamuotojM

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplelln- 
MJe.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Are.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJA8
1646 WEST 46th STREET

T«l. BonHurd 0208—2011

Tsl. CICERO 220

SYREWICZE
GRABORIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas oi $16.00 

KOPLYČIA DYKAI
kvartetai bei oktetai laikė žino 1344 R. Ava, fScnro. Tli.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir
LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

L

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

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

patarnavimas visuomet prieinamas už 
■NAUJU ŽtEMESNŲ KAINU.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai'. Nuliudtmo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5310 80. K EDY,1E AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Sercdomis ir nedėliomis pagal 

sutarties
Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.

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

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

PHONF GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad. ausltarui

DR. J. W. KAŪZEW1CK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

0869 80 WE8TFRN AVH. 
Chicago. 111.

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
11 P M T I s. T a C

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki S vakar#aereuuj pagal autai ių
Tel. Ofiso Boulevard 6918-10
Rea. Victory 2348

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

Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 6:30-8:80
f»R. ėfAKGKKIO

-T«L Canal 0128

DR. G. 1. BL0Ž1S
DKNTlbTAM

2201 W. Cermak Road
(Kampos Leavltt St.J 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki S vakarų
Nurudo] pagal sutarti

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne Ir patogesni 

vietų
S325 80. HALSTED 8T.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ii

Phoue Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceiinak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak. 

Seredoiuis ir nedėuomln pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. Calilornia Avė. 
Telefonas Republic 78G8

Tel. Cunal 0267 Res. l’rospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1621 flUL'lH HALSTED SillEBT
Rezidencija buvo ao. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

nuo 0 Iki 8 vakare 
ftventadl«Dlala nuo 10 Iki 12 

Pbon. BOULKVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ**

4142 AACHEB AVENUE 
Tel Virgiui* 0038

u

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

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry W. Decker 
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia 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 tų 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, neno
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris 
teikia ambuiance patarnavimą su eJupertu lietuvio 
patarnautoju. Dykai Keturios Modernižkos Koplyčios 
Dėl Šermenų. PakauUts KUDKIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Orinss

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

J.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris'

Dr. C.K. Kliauga
DENTTSTAS

2420 W. Marųuette Road
arti Westem Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovcbili 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Sercdomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAKUUETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res Pbons Englevrood 0641

Offlc. Phon. 
Weutworth 3009

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS *

.“aigi^^kių“1 ap^o^n^oTu0: 7850 S. HALSTED STREET
mo, skaudamų akių karštj. Atitai- i ROOH 210

Vai.: 2-0 Ir 7-9 vai. vakaresau trumpų regyatę ir tolimų re- 
gystg.

I l’rlrcnglu teisingai akinius visuose 
atsitiki'iuuose, egzaminavimas daro
mas su elektrą parodančia mažiau
sias klaidas.

1 Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedaliomis pagal sutarti.

Daugeliu atsltfkimų akys atitaiso-j . SPECUALISTASmos be akinių. Dabar kalnne perpus L UbUJAUiOljtopigesnės, negu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'sų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halstcd St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis i'r šventadieniais 10—12

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel Boulevard 7589

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midvvay 2880

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

ZZMS

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

L801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

I Phone Canal 0523

Office; Res.:
Beverly 0081Prospect 2011

Dr. JOHN F. RUZIC
FH1SICIAN AND SURGEON
2355 West 03rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. ir Sekmad. pngal sutarti 
Ryto vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicngo. III.
I’hone: Hemlock 6700

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iŠ 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

U BIOS Ir NEIAl
PF.R 20 MSTUS NF.MURCTT 

KAIP UZ.SISENMŪ8IOS Ir NEfftGYDO.MO8 JOS YRA 
SpectnlIKkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Iftgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto ik! 1 
valandai ir nuo I—S valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto iki 1 vai. 

A2OO WKbT Mik ST„ kampaa Keeler Ava. TeL Oasrford M72

..
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ETŲVIU DENA ŠIMTMEČIO PAŽANGOS PARODOJE
LIET. DIENOS ŽINIOS

[ei vienas lietuvių parengi
ąs Amerikoje iki šiol neturė- 

sukaupęs tiek dainininkų, 
mzikų ir kitų meno jėgų, kiek 
ietuvių Diena, kuri įvyks Šį 
kmadienį Chieagos Pasauli
šje Parodoje.
Iš autentiškų šaltinių pra- 

ešama, kad dainuos 780 dai
lininkų choras, vedamas di- 
igento Antano Pociaus, gros 
,00 orkestras, vedamas Kazio 
Steponavičiaus ir šoks ketu
rios grupės šokėjų, viso, ne 
pilnai 200. Šokėjų grupės yra, 
Šv. Kazimiero Akademijos šn
ekėjos, Vytauto Beliajaus ka
detas, “Jaunoji Birutė” ir I- 
renos Juozaitytės grupelė.

Solistų sųstatas yra turtin
gas, ypatingai solistėmis, J. 

labravičius, Genovaitė šidiš- 
kiūtė-Giedraitienė, Elena Bar 
tusli ir Anelė Salaveiėik

700 JAUNŲ DAINININKŲ 
CHORAS LIETUVIŲ 

DIENOJE

Dainuos Į tūkstančius Pa. 
vatoje ir i visą A metiką, 

per radio į

Įspūdžiai iš Centro choro 
į pamoką

Praeito ketvirtadienio vaka
re Šv. Jurgio parapijos svetai 
nėję įvyko Chieagos Lietuvių 
bendro choro pamokos, prisi
rengimui Lietuvių Dienai, Ui 
liepos Pasaulinėj parodoj. Su
sirinko jaunimo apie septyni' 
šimtai, iš visų Chieagos apie- 
linkių. Chorų, veda muzikas 
A. Pocius.

Labai didelį įspūdi daro to
kia didelė minia užtraukda
ma “Kur bėga Šešupė” Sas-
•nausko, “Jaunimo diena,” 

gle|Naujalio, “Laisvės dienų” Ži 
ponavičienė. jlevičaus, “Šėriau žirgelį” Ciu

Svarbiausiu įvykio kalbėto- j1 ^on* S I *‘r tamsių naktelę 
ju bus Lietuvos niinisteri.5

► v* —

Washingtone B. K. Balutis
Šimkaus, “Loja šunes” Nau- 
jelio, “Palankiai” Pociaus,

kurio kalba kartu su kalba “Vilnius” Vanagaičio ir Lietu 
prof. M. Senno bus perduoda
ma per National Broadcasting 
System. Be to, tikima, kad ka
lbės Rufus Da\ves, Pasaulinės 
Parodos pirmininkas. Nuo Lie
tuvių Dienos komiteto susiri
nkusius tūkstančius pasveikins 
pirmininkas F. Mastauskas.

Į programų įeis ypatingai 
gražus ir margas momentą

r-. <

ščiūno užsilikusiu reikalu. 
Finansų tvarkytoju-iždininku 

liko išrinktas nuoširdus, per 
j daug metų šio choro rėmėjas
P. Varakulis. Jis su pirminiu 
įku nuo šio laiko tvarkys vi
sus choro biznio reikalus. Taip 

' pat kolektuos senus ir užra
šys naujus choro rėmėjus.

PRANEŠIMAI
šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadie
nio vakare, liepos 14 d., 7:30 
vai. parapijos svetainėje.

Yra daug dalykų svarstv-

išvažiavimo, kuris įvyks rugp. 
mėn. 20 d., toj pačioj vietoj, 
kur pernai buvo.

S. Lenkauskienė

Vasaros piknikų rengimo 
Komisijoms

Oriental salė Knickerbocker viešbutv

vien tik savo žingeidumo dėlei. (tų, kų žmogaus protas sugal- 
Na, tik jus ^įžiūrėkite į tų vojo ir padarė. Mes, tų laikų 

paveikslėlį, kuris atvaizduoja 'jaunuoliai, pasitenkinome ren-
Knickerbocker viešbučio šo-'gdami šokius kluonuose,

mui, dėl to kviečiame visas na 
Apie pono L. Krekščiuno res atsilankyti. Valdyba

dalykus nutarta choro pasiū- į _______
lymų pavesti apskričiui nu- Į Pasaulinės Parodos reika- 
balsuoti, nes jisai buvo aps-1 ioįs draugijų atstovų susirin-
kričio išrinktas chorui biznio 
menedžerium. Choras pilnai 
sutiks su apskričio nutarimu.

Pirm. V. D. gavęs nuo A. 
L. R. K. Fed. Chic. Apskr. 
formali kvietinių rengiamame 
kongrese, Brighton parke su
lošti operetę “O! Daktare.” 
Kvietimas priimtas. L. V. 
“Dainos” choras vra gerai iš-

kimas Įvyks ketvirtadienio va 
kare, liepos 13 d., 7:30 vai., 
parapijos svetainėje.

Prašome visų atstovų atsi
lankyti, kad aptarti Lietuvių 
dienos reikalus. Valdyba

kių salę. Tai salė, kurioje lie
pos 12 d. įvyks Pasaulinės Pa lėse. Mes tuomet šokom, 
rodos Lietuvių Dienos Kara-Į linksminomės ant molinių 
laitės šokiai. Ar tikėsite jei- ,bei medinių grindų. Mums 
gu pasakysime, kad tų salę tada nereikėjo tokių orkestrų, 
nušviešia net 2,000 stripių, J kaip George Steponavičiaus, 
įvairiaspalvių šviesų, kurios .kurio muzikos garsai tiesiog 
padaro nepaprastai gražias, drelįna* nuiro sienas. Mes tuo-

daržinėse ir paprastai griūte- J. Saurio. Praeitų sezonų pui-

Dr-stės Palaimintos Lietu
vos pusmetinis susirinkimas į- 
vvks liepos 12 d., 8 vai. vak., 

lavintas mūsų gerb. muziko •QlicagOg Lietuvių Auditori
joj. Visi nariai malonėkite lai-

RUTOS SALDAINIS iš 
Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- 
bystės lašiniai, palengvicos, 
įvairios dešros, kumpiai iš 
Kauno, šie lietuviški produk
tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi
mams, vestuvėms, krikšty
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 
pas Rūtos daržo komisiją 
2334 So. Oakley Avė., Cliica- 
go, IH.
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

vos ir Amerikos himnus.

Pirmas toks įvykis Amerikos 
lietuviu istorijoje

Turbūt dar pirmu kartu 
Chicagoj ir visoj Ame
rikoj tokia didelė grupė la
vintų dainininkų tarpe lietu
vių dainuoja bendrai ir atsto
vaus lietuvių tautų šimtmečio

tiesiog steik*tinas vaivorykš
čių kombinacijas? Žmogaus 
įdomavimas šviesa, jos kont-

met pasitenkinom paprastai 
dumplinės birbimu.

O dabar mes ieškom tokios
roliavimu, išvystė nepaprastus muzikos, tokios salės, kaip 
efektus, kuriais kiekvienas Knickerbocker viešbutyje. Ku- 
atsilankęs Pasaulinėje Parodo j rį netik apšviesta 2.9OO skirtin 
je, nakties laiku, grožėjasi ir gų šviesų lempomis, bet ir jos

tai Lietuvių Dienos Karalai-Į1>n,greso Paro(lob 
tės vainikavimas ir jos, kartu' tek(> nLa-ty ti parodoj
su svita, apdovanojimas. Ka-1 amerikoni*kus keleto kitų 

tautų chorus. Jųjų choruoseralaitė ir jos svita buvo ren
kama iš tarpo Amerikos, Ka
nados ir Lietuvos lietuvaičių

dalyvauja išimtinai suaugę ir 
apyseniai dainininkai. Lietu-

kuriais grožėsis visi atsilankę 
į “Karalaitės” šokius.

Tarp tų visų, nesuskaitomų 
spalvų šviesų šokiuose iškils 
viena lietuvaitė į viršų savo 
grožiu ir tipingumu laimėda
ma “Lietuvių Dienos Karalai
tės” vardą, kad už kelių die
nų, liepos 16, su savo 12-kos

sienos išauksuotos ir grindys 
stiklinės, kur minkštos gelum
bės sėdynės padarytos ^sil
sėti.

Taigi energingo žmogaus 
žingeidumas pamatyti kų nors 
įdomesnio vertė apleisti tas 
surūkusias grinteles ir keliaut 
į margų pasaulį. Mes esam

kiai pasirodė ypač su operete 
“O! Daktare”, kurią per mė
nesį ir pusę susi mokino, ir dar 
taip, kad net visi stebėjosi. 
Dabar choras turės progos pa 
sirodyti ne tik chicagiečiams 
lietuviams, bet net ir svečiams 
iš Lietuvos atvažiavusiems. 
Valdyba tuoj imasi darbo. 
Nors vasaros oras ir nelabai 
patogus, bet pas choristus e- 
nergijos netrūksta, bi tik ma
to iš visuomenės nuoširdžią 
užuojautų, paramų ir darbuo
tės įvertinimų.

ku atvykti ir užsimokėti visus 
užsilikusius mokesčius.

Taipgi šiame susirinkime 
bus priimamos moterys ir me
rginos tomis pačiomis sulygo 
mis kaip ir vyrai. Į metus mo
kės $7.(X) dėl pomirtinės $300 
ir pašalpos ligoj $5.00 į sa
vaitę ir paturnavimų.

Valdyba

Draugijos “Lietuvos Ūkini
nkas” mėnesinis susirinkimas,

visoms Lietuvių iškilmėms Ghi Į'*ains ^< ks parii<xl\ti kitoms 
cagoje Pasaulinės Parodos pro i auloms vien išimtinai su jau

nimu. t ai bus pareiškimas 
pasauliui, kaipo buvusios pa
vergtos tautos per šimtmečius 
— dabar pasiliuosavusios iš 
svetimo jungo, kad lietuvių 
dvasia yra sveika, ji nori pati 
savimi rūpintis ir savo reika
lus tvarkyti, o ši jaunoji 
genkartė girdėjusi iš savo 
tėvų lūpų apie Lietuvą, atsto
vaus jų kaipo jaunų atgimu
sių tautą. Tas ir pritinka jau
nimui.

lietuvaičių Svitą atstovauti lie! žmonės! 
tuvių I autos žmonių grožį, Į rp^ murng įr priklauso pa- 
simbolizuoti Lietuvę, kuri <larimatyti i5 puikiausių So-
teliėra jaunutė, palvginti su l
kitomis neprikalusomomis tau|k™ .sal5i‘“ eietteoje, kur tei 
tomis, prieš tūkstančius paro- ' Reiai 
dos lankytojų.

Kas vilkės Lietuvos Karalai
tės Birutės rūbais? .

isėiai išneš savo nuosprendi 
kurini tipinriausini ir gražiau 
sini lietnvntei,T>riklnnso kara
laitės vardas. Rep. F. Rulov.

REIKALINGAS Kerai patyręs siu
vėjas (kriaušius). kad butų teisin
gas Ir mokėtų gerai visokj darbą, 
galite laikyti senus ir padaryti nau
jus. Darbas pastovus ant ilgo laiko. 
Jeigu norite galima priimti j part
nerius. Atsišaukite greitai

1411 SO. 49tli COl'RT 
Cicero, III.

ANT RENDOS
4 kambariai su rakandais ir ki

tais visais Įrengimais, ant pirmo auk
ščio, tinkamas nedidellai šeimai. Ant 
tyro oro. Pašaukite WENTWORTH 
2417. ar atvažiuokite

V. WA1TIEKI'B 
6100 Stcwart Avc.

Chicago. Iii.

vietoj liepos mėn. 16 d., į-1
.vyks penktadienį, liepos 14 d., j 

Berods, korespondentų dar 8 vai. vakare, Paliulio svetai-1
nebuvo spaudoje paminėta, 
kad šiemet “Dainos” choro 
dvasios vadas pasilieka tas 
pats, buvęs praeitų metų ge
rb. kun. A. Valančius.

A. J., kor.

neje.
Kadangi liepos 16 d. yra 

Pasaulinėj Parodoj Lietuviu 
Diena, draugija “Lietuvos Ū 
kininkas” yra nutarusi daly 
vauti.

Nariai, malonėkite atsilan
PLATINKITE “DRAUGA” kvti, nes bus kalbama kas link

SPECIALĖS KAINOS...
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL, $*SO Oi K
Rl'GS (karpetal) »_■ iA
PARLOR SE- O O f?
TAI po ...............
VALGOMU KAM
BARIŲ SETAI *28 7

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE GO.

J. T. .Iiioznitls Ir Otlo Wendt, sav.

3621-23-25 S. Halsted 
StreetPIRMIAU NEGU KAINOS PAKILS

Kodėl nenusipirkti plačiai 
žinomą skalbiamą mašinų 
THOR pas gerai žinomų lie 
tuvių firmų JOS. F. BUD- 
RIK, Ine.?

Pirkdami iš Budriko kra
utuvės plačiai žinomų skal
byklų THOR WASHER, 
Jūs gausite gvaranciją da
ugeliui metų. Pirkti galite 
lengvais išmokėjimais, vos 
po $1.00 į savaitę. Mokėda
mi tokiu būdu, Jūs nei ne- 
sijusite kaip tapsite maši
nos savininkais.

Nauja THOR skalbykla 
drapanas išplauna i 5 mi- 
nutas. Nauja THOR skal
bykla drapanas išplauna net 
šaltame vandeny.

Kol kainos dėl infliacijos pakils, THOR skalbyklų 
galite pirkti dar šiomis žemomis kainomis:

THOR 1933 skalbykla ..................... $4-9.50
THOR Model 21 .............................. $59.50
THOR Model 31, didelė, moderniška
THOR floor sampelis, $90 vertės, $37-50
Elektrikini prosų ir 6 pokelius muilo duodama dy

kai su kiekviena perkama mašina.
Telefonuokite BOVLEVARD 8167 arba BOVLE- 

VARD 4705, o mes Jūsų drapanas išplausime dykai 
kaipo mašinos demonstracijų.

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

Telefonas — Boulevard 4708—8167

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki S popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčtos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Can&l 6122

Namai: 6489 S. Rockwell St.
Utarolnko, Ketverto Ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republlc 9600

Kuriai čia gimusiai lietuvai- J IŠ VYČIU - DAINOS CHO-
tei teks toji garbe. Kurie lai- ”
mingieji 'tėvai, atvykę į šį kraš 
tų, užaugino dukrelę, kuriai
teks tokia aukšta rolė, simbo- Vyčių “Dainos” choro val- 
lizuoti lietuvių tautų prie^'dyba liepos 7 d. vakare laikė 
tukstancius, atsilankiusius Lie nepaprastų sus-mą Lietuvių 
tuvių Dienoje. Kuri mergaitė Auditorijoj, Bridgeporte. Da- 
užsivilks Birutės rūbus, pada- |JyVavo visa valdyba, išėmus 
bi iš galvų rūtų vainiku liepos nut. rast.
16 dienai? , | Choro pirm. V. Dambraus-

I tuos klausinius ne vienas kas pranešė, kad chorui besi-
lietuvis nekantriai laukia at-'rengiant prie L. Vyčių Chic. Į 
sakymo. Bet smalsumo neil-1 Apskr. pikniko liepos 4 d. su- j 
gai reikės varžyti, nes šian- sidarė šiek tiek lėšų. Kad jas 
die teisėjai pas-į padengus, kreipęsis į mūsų 

Pasaulis įvairus, pilnas žiu- kelbs rinkimų rezultatus. Bū- ''nuoširdžius rėmėjus Peoples 
geidutuo, įvairus gamtos -tva- kitę “Karalaitės” šokiuose ir Furnitnre Co. ir gavęs gražią 

jų su švita pasveikinkite, nes statulą, kurią išleidęs serijo 
ji gali būti jūsų arba jūsų mis. Knygutes baigti išpar- 
kaimyno dukrelė. 'duoti apsiėmė P. Varakulis.

Mums prisimena trumpa Gerb. pirm. už tokį pasidar- 
praeitis, kuomet nekurie iš bavitną pareikšta padėka, 
mus gyvenom tamsiose surū-| Daugiausiai kalbėta choro 
kusiose grintelėse. Tuomet iždininko rinkimo ir buvusio- 
neturėjom progos pamatyti jo biznio menedžerio I* Krek-

2,000 ĮVAIRIASPALVIŲ 
ŠVIESŲ NUŠVIES “KA
RALAITES” ŠOKIŲ SALĘ

ga. Karalaitė ir jos svita bū
vi' išrinkta šokiuose, kurie į- 
vyko Chieagos Knickerbocker 
viešbutyje, liepos 12 d. Be to,
Lietuvių Dienos komitetas su
teiks dovanas dvejiems svei
kinusiems lietuvių vaikams, 
mergaitei ir berniukui, dova
nas ir pažymėjimus. Vaikus 
išrinko Amerikos Lietuvių Da 
ktarų Draugija. Šis turtingas 
“muzikalia” programas nusi
tęs nuo 2 pp. iki 5-ių vakaro.

Bet lietuvių iškilmės tuo ne
pasibaigs. J vyks dar kitas pro 
gramas Parodos šiaurinėje la
gūnoje, kuris nusitęs nuo 5:15 j
iki 8:00 vakaro. -----------

Antroji dalis — sporto pro- Liepos 12 d., pražiojo} ; A wi- 
gramas įvyks šiaurinėje Puto- krrbockc r viešbučio šokių 
dos lagūnoje, netoli Hali ^'[ sal '-je pamatysime Lietuviu 

Science. Į jį įeis kumštynės, J Dienos Karalaitę ir jos 12 
ristynės, plaukimas, nardymas, merpaiėią “švita." 
skęstančiųjų gelbėjimo demon
stracija ir “water polo”. Ji 
išpildys 200 išimtinai lietuvių 
atletų, kuriuos suorganizavo 
Dr. J. P. Poška ir Al. Kmuš
kis.

Tarp svečių sporto progra- 
me bus eilė žymių lietuvių . 
sportininkų, kurių keli tniA 
eempijonatus, o kitų žvaigž
dės dar kyla. Bet visi yra pla
čiai pagarsėję tarp anglų ir 
yra atstovavę J. V. paskuti- 
nioje Olimpiadoje. — (K8R)

VISI LIETUVIAI DALY- 
VAUKIME LIETUVIŲ DIE 
\oj ŠIMTMEČIO PAŽAN

GOS PARODOJE, LIEPOS 
16 I)., IIALL OF SCIENCE 
AIKŠTĖJE.

rinis. Tikrai, jis stebina žmo
gaus akis.

Kiekvienas di ižiausias ir 
mažiausias dalykas jum įdo
mus.

Jis laksto, trankosi po visus 
pasaulio kampus, kad suradus 
ką naujesnio, įdomesnio. 
Skraido oru, kįla į tolimą 
atmosferą, nardo po jūrų gel
mes, landžioja, rausias po že
me. kai koks kurmis ir vis ieš
ko naujų koncesijų, naujo 
grobio, kad patenkinti tuos 
neribotus Žingeidumus, geis
mus.

Ir jus žinot kiek žmogus pa
darė visų visokiausių dalykų,
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PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TFlBPiOI'MU PAMATUOTAS BIZNIU 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Naujas lietuvių Radio Porgramas, leidžiamas Bud
riko Krautuvės — iš stoties WAAF, 920 K., nedėlio- 
mis po piet 1:30 vai.

Taipgi iš WCFL, 970 K., nedėliomis po* piet 1 vai.
Taipgi iš WHFC, 1420 K., ketvergais vak. 7:30 v.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

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

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus už pl- 
Ktausiaa kalnas. Palaukit Lafayette
(980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

OHRYSLER IR PLYMOUTR

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
mstykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082 

J 851 STANLEY P. BALZEKAS. Sav.
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