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DAUGIAU ŽINIŲ, KAIP KAU
NAS DARIAUS IR GIRĖNO

LAUKĖ

BERLYNAS, liepos 29. — 
Kanclerio Hitlerio vyriausybė 
visą Vokietiją padalino į try
lika darbo pramonės distrik
tų ir kiekvienam direktorius 
paskirtas. Jie autorizuoti liYi- 
ti tikrais savo distriktų au
tokratais. Jie atsakomingi tik 
vienam Hitleriui. Darbo ir 
pramonės reikale ją nuospren
džiai yra galutini. Prieš strei
kus ir lokautus jie gali polici
ją arba kariuomenę naudoti. 
Jie nustato darbo valandas ir 
atlyginimą.

MASKVA, liepos 29. -
Bolševiku laikraščiai praneša, 
kad sovietų kasyklose anglių 
gamyba žymiai sumažėjo. 
Daug angliakasių darbą aplei 
do. Sako, butai ir maistas ne
pakenčiami, o pats darbas - 
aršiau verguvės.

GAVO AUTOMOBILIŲ 
PRAMONĖS KODĄ

••• -

KAUNAS (per paštę). — 
Darius ir Girėnas neatskrido 
šiandien (liepos mėn. 17 d.), 

įrašo vienas Kauno laikraštis. 
Tas kelia didelį nerimą. Nėra 
abejonės, kad su lakūnais tu
rėjo kas tokio įvykti. Jie tu
rėjo pakankamai gazolino, su 
kuriuo galėjo ore iki 9—10 va
landos šiandien ryto išbūti. 
Apie lakūnų dingimą žinių 
neturima.

Kauniečiai labai nusivylė. 
Galima įsivaizduoti, koks bu
vo nuotaikos pakilimas, kai bu 
vo paskelbta, kad Lituanica

DEPORTUOJAMAS AME
RIKIETIS

MADRIDAS, liepos 30. —

DETROIT, Mich., liepos 29. 
— 'Krašto pramonės gaivini
mo administratorius čia gavo 
suformuluotų ir pasirašytą 
automobilių pramonės kodą. 
Šis kodas reikalingas tik pre
zidento patvirtinimo. »

Ispanijos vyriausybė nuspren- Fordo kompanija į šį kodų
dė iš šio krašto deportuoti a- neieįna
merikietį rašytoją T. Pratt. i __________
Vyriausybė pranešė J. V. am J REjKALAljjA 6 VALANDŲ
Imsadoriui, kad tas rašytojas 1 
Ispanijai yra negeistinas.

KASYKLOJE STREIKUOJA

MVRCIA, Ispanija, liepos 
29. — 50 angliakasių kasyklo
je sustreikavo prieš nepaken
čiamas darbo sąlygas. Jie nūs 
prendė neapleisti kasyklos, kol 
streiką laimės.

UŽĖMĖ 4 SALAITES

DARBO

PITTSBURGH, Pa., liepos 
29. — Darbo departamento 
sekretorė Perkins atlankė 
Carnegie plieno fabrikus 
Homesteade ir Duųuesne. Dar 
bininkai pranešė jai, kad jie 
reikalauja G valandų dienos 
darbo ir didesnio atlyginimo. 
Jie priešingi kompanijos rep- 
lezentacijos planui.

Massachusetts valstybės mokyklos High School of Technology 15 studentų Europą lanko . ♦ r a* •• -
Jie ten važinėja nuosavu automobiliu kuris, prireikus, palapine pakeičiamas, kaip čia at- )UVO ne ° 1 in.)°s pa’ia- 
vaizduojama. Šioj palapinėj jie ir miega. pastebėta. Skelbiamomis

žiniomis visi tikėjo. Matyta, 
kad lakūnai laimingai Kauno 
link artinasi. Žmonės būriais 
vaikščiojo gatvėmis ir rengėsi 
mūsų drąsuolius lakūnus su
tikti.

Iki 11 vai. vak. radijofo- 
nas jokių naujų žinių nepada
vė, nes iš niekur jų negauta. 
Iki numatyto atskiilimo liko 
vos 3 valandos. Jie jau per 
Vokietiją' turėtų sk isti. Bet 
iš Vokietijos nėra žinių —ten 
jų niekas nematė. Nelaimė 
lyg jan nujaučiama

Bet štai džiaugsmas. Radi- 
jofonas skelbia, kad ‘‘Lituani
ca” pastebėta Pomeiamjoj ir 
Dancige. Ne taip jau toli — 
per 2-3 vai. lakūnai turi bū
ti Kaune. Žinia žaibo greitu
mu aplekia visų miestą.

Virš Kauno pradėjo skrai
dyti lėktuvas su kaukiančia si
rena — tai ženklas, kad ‘‘Litu

NEATITINKAMI PAPUOŠI-1 
MAI Iš BAŽNYČIŲ PAŠA- f 

LINAMI

VIENA,* Austrija, liepos 29. 
— Austrijos vyskupai, remda
mies Šventojo Tėvo noru, pas
kelbė įsakymą, kad iš visų ba
žnyčių būtų pašalinti neatitin
kami maldos namams papuo
šimai, o ypač netikras ir neba
žnytinis menas, kurs per perei 
tus 5.9 metų į bažnyčias įsifo- 
riovė.

Tas pseudo-menas, pareiš
kia vyskupai, kai kurias bažny 
čias padarė kuone panašias 
į geležinkelių stotis. Tas pat 
yra ir Vokietijoj, Olandijoj ir 
Šveicarijoj.

Ypač šio šimtmečio pradžioj 
į bažnyčias ėmė briautis nau
josios mados architektūra, ta
pyba ir skulptūra. Ir tas dau
giur net pačių sanktuarių kil
numą suteršė. Tai visa reik 
atitaisvti.

CHICAGOS KARDINOLO JUBILIEJAUS 
MISIJŲ PROGRAMA

Chicagos arkivyskupijoj y- 
patingu būdu bus minimas Jo 
Eminencijos Kardinolo Mun- 
deleino 25 mietų vyskupavimo 
jubiliejus. Per ištisus metus vi 
sose arkivyskupijos parapijų 
bažnyčiose įvyks šv. misijos, 
kurios tęsis nuo vienos iki Pri

dirba iš kunigų klebonų pas
kirtas komitetas, kuriam, arki
vyskupijos kancleris, mons. 
R. C. Magui re, vadovauja. Šį 
komitetą kardinolas patvirti
no.

Komitetas įpareigotas pada 
ryti jubiliejaus misijų progra-

jų savaičių, žiūrint parapijos'mą, kurioje bus pažymėta, ka- 
didumo ir kitų aplinkybių. Jo įda kurioj arkivyskupijos pa-
Eminencija pageidauja, kad 
per šv. misijas vaikai nebūtų 
aplenkti, kad ir jie gauti} pro
gos jubiliejaus minėjime da
lyvauti.

Šv. misijos prasidės šiemet 
rugsėjo mėn. 21 d. ir tęsis iki 
rugsėjo 21 d., 1934 m.

Šio jubiliejaus misijų prog 
raina kaip pranešta, jau bai
giama rengti. Jos rengimu:

rapijoj turės būt šv. misijos 
laikomos.

Visi arkivyskupijos katali
kai — daugiau kaip pusantro 
milijono asmenų, bus paragin
ti, kad per įvyksiančias savo 
parapijose šv. misijas priimti} 
šv. Komuniją. Tai bus bran
ginusia už viską Jo Eminenci
jai dvasiška dovana.

Atėjo 5 vai. ryto, o lakūnų 
vis nėra. Maža to, apie juos 
nėra jokių žinių. Tyliai, pama
žu minia pradeda skirstytis.

Žmonių nusivylimas supran 
tarnas. Vakar buvo skleidžia- 

įmos žinios, kad lakūnai laimin 
gai skrenda, o šiandien paaiš
kėjo, kad jų niekas niekur ne
matė. Iki šiol tvirtinamas tik 
tas faktas, kad vakar H vai. 
vakaro kažkoks lėktuvas pras
krido pro Stargardą.

Kadangi debesys labai že
mai kabojo, tai lėktuvo nie
kas nematė, tik girdėjo smar
kų motoro ūžimą. Iš visų da
vinių buvo spėjama, kad tai 
‘‘Lituanica.” Jei tai būtų tik
ros žinios, tai dar yra vilties 
krislelis, kad jie kur nors Eu
ropoj laimingai nutūpė. Bet 
iš kitos pusės, jei jie būtų 
Europoj kur nors nutūpę, iki 
šiol turėtų bįūti žinių. Lieka 
vienas išėjimas, kad jie buvo 
priversti nutūpti Atlantiko 
vandenyne. O tai jau kelia di
delio susirūpinimo, nes pasiro 
do “Lituanica” neturi radijo 
siųstuvo.

Mūsų lakūnų dingimas dide
lio susirūpinimo sukėlė anglų 
aviacijos sluoksniuose. Reute- 
ris jau kelis kartus teiriavosi 
Eltoj ar “Lituanica” neats
krido Kaunan.

ANGLIKONAI IŠJUDO 
PRIEŠ SAVO VYSKUPUS

ATĖNAI, Graikija, liepos 
29. — Tarpžemių jūroje ita
lai jūrininkai užėmė keturias 

^■migvventas salaitės tarp 
T^Becanes salos Kalymnos ir

graikų salos Amorgos.

PASIŲSTA KARIUOMENĖ
PRANCŪZAI PINIGŲ TURI

ANGLIJOS PARLAMEN
TAS SESIJĄ NUTRAUKĖ

LONDONAS, liepos 29. — 
Anglijos parlamentas nutrau
kė sesiją iki lapkričio mėn. 7 
d.

PAŠTO LAKŪNAS ŽUVO

KANSAS CITY, Mo., liepos 
3G. — Transcontinental and 
\Vestem Airmail lėktuvas Mi- 
ssissippi upėn įkrito. Lakūnas 
Noe žuvo.

23 MILIJONAI DOLERIŲ 
SKIRTA

IVASHINGTOtf, liepos 29. 
— Krašto vyriausybė paskyrė 
23 milijonus dolerių drėkini
mo darbams vykdyti Wyo- 
rning valstybėje.

HARRISBURG, Pa., liepos 
vO. — Minkštųjų anglių kasyk 
lose Broivnsville, Pa., kelioli
ka tūkstančių angliakasių stre 
ikuoja. Angliakasiai reikalau
ja unijos pripažinimo.. Tarp 
streikininkų ir pašerifų apsi
šaudymai įvyko.

Apie šį įvykį gubernatoriui 
pranešta. Šis nusprendė ka
riuomenę pasiųsti. Šerifas at 
sakė, kad jis iš streiko srities 
pašerifų neatšauks ir kariuo
menė nereikalinga.

Nežiūrint to, gubernatorius 
pasiuntė kariuomenę.

TOKTJO, liepos 30. — Ja- 
ponų-prancūzų sąjunga suda
ryta, kad parūpinti reikalingo 
kapitalo Mandžiūkuo valsty
bės pramonės vystymui.

Prancūzijai žada daugiau 
kaip 30 milijonų dolerių duo
ti.

DAUG KAS REIKALAUJA 
PAAIŠKINIMŲ

PRIEŠ PAGROBĖJUS

SPRINGFIELD, III., liepos 
29. — Gubernatorius Ilorner 
nusprendė griežtą kovą pakel
ti prieš pagrobėjų gaujas. Vi
sos valstybės šerifai, apskri
čių prokurorai ir miestų poli
cijos viršininkai čia pasitari- 
man sukviesti. Gubernatoriui 
vadovaujant nusprendė vienin 
gai prieš pagrobėjus veikti.

\VASIIINGTON, liepos 30. 
— Krašto pramonės gaivini
mo bendrąjį kodą tūkstan
čiai kompanijų ir įmonių vedė
jų pasirašo. Bet daug kas ne
pasirašo. Reikalauja platesnių 
paaiškinimų. Kai kurie kodo 

į posmai, sako jie, jiems nesup- 
• rantami.

National Manufacturers A- 
ss’n paskelbė Ravo nariams, 
kad jie kodo nepasirašytų, kol 
viskas bus išaiškinta.

! Trys plėšikai smuklėje, 30- 
'50 No. Clark gat., išsigėrė a- 
■ laus ir, iš smiūklininko 30 dol. 
atėmę, paspruko.

CHICAGO JE
SENU LAIKRAŠČIU 

ĮRODYTA

1932 metais vienos valgomų
jų produktų parduotuvės lan 
gas su plyta buvo išmuštas. 
Plyta buvo į seną laikraštį į- 
vyniota. Tą patį vakarą poli
cija sulaikė įtariamąjį automo 
bilininką R. O’Connellį. Jo 
automobily rasta laikraščio 
dalis. Abu rasti laikraščiai 
palyginta ir rasta, kad pri 
klauso vienai kopijai

Tuo faktu remiantis O’Co
nnellį teismas kaltu pripaži
no. Jis bus nubaustas.

NEĖMĖ 15 DOLERIŲ

Du plėšikai puolė J. B. 
Murpliy ligoninę, 620 Bel-

anica” jau prie pat Lietuvos. 
Visi subruzdo bėgti j aerodro
mą. Visose gatvėse galima bu 
vo matyti virtines žmonių 
Per Vytauto tiltą lie paliovos 
zujo automobiliai ir autobu
sai. Kaunas niekuomet dar ne 
matė tokio gyvo nakties judė-

mont avė. Pas kasininkę rado jimo. 
vos 15 dol. Pinigų neėmė ir Į Bematant Kauno aerodro-

•__ ______ •- v •išsinešdino.

24 SUVAŽIAVIMAI

Šią savaitę Chicagoj įvyks 
24 įvairūs krašto ir valstybės 
suvažiavimai, kurie iki 50,000 
žmonių sutrauks.

- Į VYRO LAVONAS EŽERE

Micbigan ežere ties Eugenie 
gat. rastas apie 40 metų amž. 
nežinomo vyro lavonas.

mą apsupo jūros žmonių. At-

LONDONAS, liepos 29. — 
Nepriklausanti Oxfordo sąjū
džiui anglikonų bažnyčios da
lis čia taip pat to sąjūdžio 
100 metų sukaktuves minėjo. 
AVhite Ci'ty sporto stadijume 
pastatytas altorius ir laikytos 
“aukštosios mišios.” Po šių 
pamaldų anglikonai protestan 
tai savo vyskupams įdavė pro
testą prieš tai, kad jie leidžia 
“mišias” laikyti. Anot jų, tos 
“mišios” vra niekas kitas

daugiau, kaip tik siekimas su 
vyksta ir vyriau,,K* stato- Boma aagivienytL 
vai: nrinisteris pirmininkas p Ištikrųjų, Oxfordo sąjūdis

ir buvo sukeltas, kad su Roma
susivienyti. Tačiau per šimtą 

nansy m,„.storiu generaliniai^^ pažanga ,on ,inkm?„

Tūbelis, susisiekimo ministe- 
ris inž. Vileišis, vidaus ir fi-

sekretoriai, diplomatinis kor
pusas, aukšti valdininkai ir 
žurnalistai. Minioj, kurią su
darė 10,000 žmonių, nuotaika 
kuo geriausia. Aplinkui akam 
ba lietuviškos liaudies nlainos.

padaryta.

EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Šią vasarą Anglijos lietu-
. v . viai, norėdafbi Tėvynės mei-

Aerodromas apšviestas spalvo ...... ... , . ,.. i les dvasią atgavmti, sumano

DĖL POLICMONO NUŽU
DYMO

Dėl poliemono Sevicko nu
žudymo kriminalinio teismo 
rūmuose kalėjime laikoma 5 
asmenys, įėmus patį žmogžu
dį J. Scbecką.

Be to, policija ieško jo mo
tinos ir jo mylimosios. Jos a- 
bi yra kažkur pasislėpusios.

Maywoodo miestely laivo 
uždrausta alų stiklais parduo
ti. Teismas įsikišo. Alus par
duodamas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ALASKOJ

DUTCTT HARBOR, Alas- 
ka, liepos 29. — ftias apylin
kes vakar smarkus žemės dre
bėjimas ištiko.

tais žibintuvais. Radijo bok? 
tai gražiai iliuminuoti.

Bet štai ateina 2 vai. ryto 
ir nuotaika pradeda atslūgti. 
Lakūnai jau turėjo atskristi. 
Telefonais skambinama Kara
liaučiun ir Berlynan. Na, Ka
raliaučius galėjo ir nematyt’, 
nes i
jo. Minioj pradeda vaikščioti 
įvairiausi gandai. Aiškiai ma
tyt, kad minia smarkiai suner 
vuota.

keletą savaičių pasisvečiuoti 
Lietuvoje. Tuo tikslu Londono 
lietuvių draugijų federacija 
ruošia į Lietuvą ekskursiją, 
kuriai vadovaus Londono ka
talikų klebonas V. Mažonas.

Nežinomi piktadariai šautu- 
ten tuo metu smarkiai Ii- f vo šūviais smūklės, 1659 W.I

North avė., langus išdaužė.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUG4

A
tI
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TARPTAUTINE KALBA
Daug kas yra girdėjęs apie sime svarbesniuosius mokslini- 

tarptautinę kalbų, būtent Bs-jnkų bandymus tarpt, kalbai 
peranto. Kaip šita kalba at-'įvesti.
sirado ir kodėl žmonės buvo 
susirūpihę tarptautine kalba

— visa aš noriu trumpai ap
rašyti. ' rais rašmenimis

Tarptautinės kalbos proble-įsiems žmonėms, galima būtu 
ma yra labai sena. Tokios kai-!susirašinėti su įvairiakalbiais 

SOO tukst. lt. ii 1931 m. 67 inil. 900 tuksi bog reikalas buvo iškeltas, ga-' žmonėmis. Nors pasigrafija te-

šiemet tikimasi gauti 18 mil. 800 tuksi Tuo 
tarpu pernai ir užpernai buvo gauta po 20 
mil. 600 tūkst. lt. Akcizus sudaro mokesčiai 
nuo degtinės, cukraus, alaus, vynų bei kitų 
alkoholinių gėrimų, tabako, mielių, arbatžo
lių. Antras nemažiau svarbus pagal didumai 
pajamų šaltinis yra pajamos iš geležinkelių, 
pašto, telefonų, telegrafų. Šios pajamos, dėl 
sumažėjimo prekių tranzito (pervežimo) ben
dro ūkiško krašte judėjimo turėjo sumažėti. 
Šiemet jų nuiiiatoma gauti 45 mil. 600 tūkst. 
lt. Praeitais metais tų pajamų gauta 50 mil.

Pirmiausia buvo manoma į- 
vesti pazigrafija t. y. tam tik
ras rašto būdas, kur tam tik- 

bendrais vi

DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETAS

Mūsų skaitytojams^ be abejojimo, bus į- 
domu sužinoti, kaip atrodo Lietuvos valsty
bės šių metų pajamos ir išlaidos. “M. L.” 
apie tai rašo:

Kaip peniai taip ir šiemet valstybės biu
džetas galutinai buvo paskelbtas beveik me
tų vidury. Bet tam daug ko negalima pirme- 
sti, nes geriau nors ir vėliau, o tikresnį biu
džetų turėti, negu vėliau nuolat jį staigiai 
kaitalioti, kas tik trukdytų pastovesnį dar
bų. Pernai taip sudarytas biudžetas buvo i- 
vykdytas nei su trūkumu nei su dideliu per
teklių. Todėl reikia manyti, kad ir šiemet 
gymiai sumažintas biudžetas, atsižvelgiant į 

mdrų ūkio būklę, irgi bus tinkamai suves
tas. Šiemet biudžetas numatomas subalansuo
ti 250 mil. 800 tūkst. lit., vadinasi, 25 mili
jonais mažesnis.

Paprastai mūsų valstybės biudžetas pri
valėtų metai iš-metų didėti ir net didesniais 
šuoliais. Tas 1 urėtų būti todėl, kad naujui 
valstybei, ir visai žemai esant krašto kultū
riniai ir ūkiškai būklei, kaskart turėtų visas 
tas gyvenimas .gerėti, sparčiai žengti pirmyn, 
nuolat susidaryti nauji reikalavimai, kuriuos 
valstybėj reikia patenkinti. Bet verčiant ūkio 
kriziui, valstybė yra priversta nuo visų tų 
gyvenimo ir pažangos reikalavimų atsisakyti, 
apsiribojant vien tik būtiniausiomis išlaido
mis. Ir šiemet biudžetų didinti nebuvo gali
ma, nes šiemet per penkis pirmuosius mėne
sius valstybės pajamų įplaukė tik 90/mil. 400 
tūkst. litų. Tuo tarpu kai pernai per tų patį 
laikų — 96,5 mil. litai. Vadinasi, šiemet per 
tų patį laikų pajamos sumažėjo 6,1 mil. lt. 
kas sudaro apie 6,3 nuoš.

Didžiausios pajamos mūsų biudžete nu
matytos gauti iš muitų ir akcizų. Mūsų eks
portui (išvežimui) labai sumažėjus, savaime 
suprantama, ir importas (įvežimas) turi su
mažėti. O jeigu importas mažėja, tai ir muitų 
pajamų mažiau gaunama. Šiemet iš muitų 
tikimasi gauti 43 mil. 800 tūkst. lt. Peniai
iš muitų gauta 57 mil. 400 tūkst., o»1931 me- Dariaus ir Girėno paminklo statymo tei
tais net 75 mil. 600 tūkst. litai. Iš akcizų kalų užgyrė beveik visi mūsų, lietuvių, laik

lt. Pajamose ir monopolių degtinės, degtukų 
ir kt. taip pat numatoma kelių, milijonų su
mažėjimas, būtent nuo 32 mil. 800 tūkst. lt. 
(praeitais metais gautų) iki 29 mil. 200 tūkst. 
lt. (šiemet numatytų gauti). Kiek didesnių 
pajamų laukiame iš žemės ir nekilnojamo tu
rto miestuose, būtent 24 mil. 400 tūkst. lt. vie
toj pernai gautų 24 mil. lt. ir iš miškų 21 mil. 
100 tūkst. lt. vietoj pernai gautų 15 mil. 100

Įima sakyti, jau prieš 2000 me
tų. Jau ir tais laikais buvo 
jaučiama, jog kalbų įvairumas 
kliudo įvairiems reikalams. O 
mūsų laikais, kada žmonių ku-

orijos atžvilgiu atrodė tinka
ma, bet pradėjus vaitoti pra
ktikoje, pasirodė esanti neįvy
kdoma. Mat, šių rašmenų yra 
netoli 40 tūkstančių, jie pu-

S V EIK ĮNAME!

ltflra yra labai aukšta, jos j našūs kinų raštui, ir atskiras
reikalas kelis karį aktuales
niu virto. Todėl šiais laikais
daugelis stengiasi išmokti 

tūkst. lit. Iš miškų numatoma daugiau gauti lJaug jvairių kalbų> kad moks.
todėl, kad daugiau mano išparduoti ir išda- 
Ues kiek aukštesnėm kainom.

lo, politikos, ekonomijos sri
tyse būtų galima pasiekti tei-

rašmuo reiškia atskirų minti, 
žodį ar kartais ir visų pasa
kymų. Tokios didelės daugy
bės rašmenų negalima tinka
mai išmokti net ilgu laiku.

Apskritai, dėl pajamų tenka pažymėti, |gia'luų vaisių< Tašįau, netaip
kad nėra gerai, jei paskutinių minėtų pajamų 
šaltinių (žemės ir miškų) pajamos yra dides
nės.

, Kaip valstybės pajamos taip ir išlaidos

lengva pramokti tų svetimų 
kalbų, nes ir žmonės nėra ly
giai gabūs arba nevisiems y-
raprieinamas tų kalbų mok y- Be šitų pasigrafininkų, bū

vi a 25 mil. lt. sumažintos. Žemės Ūkio Mi- iE;asįs. vieniems dėl neturtin- vo dar visa eilė kitų. Kai vie- 
nisterijai paskirta išleisti 22 mil, 500 tūkst. ĮgUmo> kitiems nepalankios sa- nam kuriam pasigrafininkui
lt. O užpernai buvo paskirta 25 mil. lt., Su-įiyg0s jr f.t.
sisiekimo Ministerijai šiemet duodama išleis
ti 44 mil. 800 tūkst. lt., o peniai buvo duota 
49 mil. 7(X> tūkst., 1931 m. 58 mil. 700 tūkst. 
lt. Šitų ministerijų išlaidų nereikėjo taip su
mažinti. Krašto Apsaugos Ministerijai šiemet 
paskirta 39 mik 1(M) tūkst. lt. paprastųjų iš- 

i laidų ir 10 mil. 400 tūkst. litų nepaprastųjų,

Gerb. Ignacas Al Savičius, Die
vo Apvaizdos parap. klebonas, mū
sų dienraščio uolus rėmėjas ir ben
dradarbis, šiandien mini savo glo
bėjo dienų. Šia proga jį sveikina
me, linkėdami sveikatos ir ilgo

amžiaus:

17 umž. pasigrafija buvo su-1 dėl N’etliammerio norėta dar 
sirūpinę daug mokslininkų, daugiau ženklų pridėti, kad 
bet jų sistemos buvo nepriim
tinos, kaipo sunkios ir per-

yra ideografiniai ženklai, to- darni tai jie išsiskirstė ir ne- 
beplatino šios kalbos. Taip ir 
žuvo Volapueką kalba, net ne

daug kombinuotos.

iš, ženklų padarytų, konibiua- palikdama jokių raštų, 
cinių išeitų žmogaus kalba. Į Volapueko kalbos žlugimas 

Pasigrafijos idėja, tuo bū- padarė mokslininkams ir, aps-
du ir apstojo, nes jos negali
ma būtų vartoti, kaip sakiau, 
dėl didžiausio sunkumo. Ir

Miepasisekdavo išplatinti savo ‘ pagaliau, kai kurie niokslinin-
Jau senai mokslininkai bu- išradimų, tat tuojau atsirasda-' kai priėjo išvadų, kad, tarp- 

vo- manę išspręsti šių sunkių vo kitų pasigrafininkų, kurie' tautiniams reikalams vartoti, 
problemų. Dr. Leibnicas, Nie- siūlydavo naujas sistemas. Pra geriausiai tiktų kokia nors di- 
tėė, L. Tolstojus buvo rinitai ncūzų mokyt. Sicard 1796 mt. i rbtinė kalba susidedanti iš 
susirūpinę tarptautine^ kalba, išgalvojo pasigrafijų gaidų si- naujai kombinuotų žodžių. To- 
Vieni manė pravesti tarptau- Į stemos, vadinasi — gaidų žen- į kia mintis buvo įstrigusi vie 
tinę kalba, kurių nors gyvųjų 1 klais buvo norima išreikšti!nam katalikui, pavardė J. M.

kritai, visuomenei tokį neigia
mų įspūdį, jog daugiau nieks 
nesvajojo apie tarptautinės 
kalbos galimumų.

Tačiau, visgi atsirado dar 
vienas drųsuolis, kuris šios 
idėjos nenorėjo pamesti. Tai 
dr. L. Ijamenhofas, kuris iš 
Sehleyerio nepasisekimų ir 
klaidų labai daug ko pasimo
kė. Jei ne Volapueko kalba, 
tai gal, Zamenhofas nei nebū
tų sukūręs tokios kalbos, to
kia ji šiandien yra. Jis ilgų

o pernai buvoti mil. 4(M) tūkst. ir 1931 m. įkalbų, kiti, nenorėdami duoti žmonių kalbas žodžius bei mi-1 Scldeyer. Jis buvo dirbtinės 
tuksi j tai šaliai, kurioje ta kalba ka-Jntis. Bet ir jo sistema buvojkalbos Volapuek autorius,

lbamą, privilegijų, siūlė pa- be galo sunki. j Nors Sehleyer’is tarptautinės
versti tarptautine kalba vienų J 1805 metais vokiety* Naeh-įkalbos idėjai dirbo keletu me- laikų tylėjo ir niekam nesa- 
kurių iš negyvųjų kalbų. (Se- ttris išgalvojo tam tikrus pie-'tų, tačiau ji praktikoje pasiro- kė apie savo planus. Pagaliau

mil. 100 tūkst. (pernai 9,4), Vidaus Reikalų 
Ministerijai 23 mil. 400 tūkst., pernai — 23,7 
mil. lt. Kitos ministerijos, kaip, Šviet. numa
to padaryti paprastųjų išlaidų 37 mil. 400 
tūkst. lt., (pernai — 37,5 mil. lt.), Finansų 
25 mil. 300 tūkst. lt., (pernai — 26,3 iuil. II), 
Užsienių Reikalų 4 mil. 500 tūkst. lt. prieš 4 
mil. 700 tūkst. litus pernai metų.

novės graikų, lotynų). Kiti siu šinėlius, imtus iš gamtos sri- dė netinkanti, nes sunku bu-I padirbėjęs keletu metų jis
lė priimti, kurios nors mažos ties, kuriais buvo reiškiamos vo ji išmokti dėl painumo, ir nutarė pasirodyti su savo dir

btinės kalbos projektu. Tuo 
tikslu jis išleido mažų ir tru-
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Lietuvos ūkininkai kas kart labiau pra
deda skaityti laikraščius. Jie labiausia skaito 
ūkiškus laikraščius. Pranešama, kad per pir
mąjį pusmetį 1933 metais Lietuvoj šie ūkiški 
laikraščiai turėjo skaitytojų: “Mūsų laikraš
tis” (katalikiškas) 49,9918; “Ūkininkų Pata
rėjas” (valdžios) 47,624; “Mūsų Rytojus” 
(tautininkų) 27,427; “Lietuvos Ūkininkas” 
(liaudininkų) 8,303. Iš to aišku, kad ūkinin
ko susipratimas Lietuvoje žymiai pakilb.

J. Gesiulis

SENIONAS
(Tęsinys)

Vežimai pilni rugių stovėjo eilėje. Kaž 
kas nukrito nuo vežimo padarydamas svei
ko ir linksmo juoko. Visi palikę vežimus 
apstojo nukritusį jaunų vaikinų pašiep
dami jo nerangumų.

Tuo laiku atėjo į kluonų Pauliukas. 
Vienu akimirksniu jis žiūrėjo į susirin
kusius piktomis akimis, paskui suriko 
kaip sužeistas žvėris, prišoko prie senuko 
Baltraus ir kirto bizūnu jam nugaron.

■Senukas suvaitojo, susirietė ir nusi
gandęs žiūrėjo į siuntantį leitenantų. Šis 
kažkų kalbėjo užsimojęs bizūnu, bet nie
kas nesuprato jo kalbos. Pagaliau jis pa
rodė į viršų prėsto Ir padarė atatinkamus 
gestus, lyg rodydamas jam, kad jis turi 
lipti ant viršaus ir priimdinėti .javų pėdus.

Senukas suprato. Jis užsikabino šali
nės ir pradėjo kopti į viršų. Pauliukas 
dar kartų sudrožė jam per nugarų, pas
kum dar kartų, ir tylus, sukandęs dantis

' senukas užlipo ant viršaus.
> " Pirmasis eilėje su vežimu stpvėjo An

drius Ambrizas. Pauliukas davė ženklų 
privažiuoti ir išmesti javus.

O, vargas! Andrius neturėjo ilgų ša
kių! Privažiavęs bevilčiai apsidairė, nu
šoko nuo vežimo ir pribėgo prie mano 
tėvuko.

- — Sakės, — sušuko.
Tėvukas padavė jam šakes. Aš pažiū 

rėjau nuo vežimo žemyn ir pamačiau Pau 
liukų užsimojusį bizūnu. Andrius kaž kaip 
keistai susilenkė, pakėlė rankų prisideng
damas galvų, bet tuo laiku bizūnas nukri
to ant jo galvos.
- Iš Andriaus rankų iškrito šakės. Jis 
pakėlė galvų ir atsirėmė nugara prėslo. 
Per jo veidų varvėjo kraujas, ^vilgterėjo 
į mano tėvų, nusišypsojo liūdnai liūdnai, 
nusigrįžo, pakėlė šakes ir išlėto užlipęs 
ant vežimo rankove nusibraukė kraujų ir 
pradėjo dirbti.

Pauliukas lyg susigėdo. Tylėdamas 
apleido kluonų, bet kiek vėliau kluone at
sirado akamano sūnus tuo pačiu bizūnu 
rankoje. Jis atsistojo nuošaliai ir rėkau
damas pakeltu balsu, žinoma lenkiškai, 
davinėjo įsakymus.

Andrius ir mano tėvukas išmetė ve
žimus ir per kitas duris išvažiavo laukan. 
Prie prėslo privažiavo Vincas Šimonis,

tautelės kalbų, kad, tuo būdu, įvairios žmogaus mintys. Nae- antra, kad visi žodžiai buvo 
galėti} išvengti tų privilegijų hterį smarkiai sukritikavo ki- jo išgalvoti ir labai sunkūs i.š- 
ar to pavydo ar neapykantos,' tas vokietys J. F. Nethamme- mokti. Be to, ji labai prieina-;n,P$ šios kalbos vadovėlį, ku-
kurios galėtų kilti priėmus ta- ■ ris,, kuris priėjo išvada, jog ma buvo mokantiems vokiečių riame jis nedrįso padėti savo

tikrosios pavardės ir pasirašė 
slapyvardžiu Dr. Esperanto.

rptautine, kurių nors didės- jokiais simboliniais ženklais kalbų. Volapueko kalba išgy- 
nių tautų kalbų. [negalima pasiekti tikslo. Ir[vavo labai trumpų laikų t. y.

Čia matome, jog įvairiais pats išgalvojo, taip vadinamų- [8 m. (1880—1888). Susirinkę į [O žmonės šiuo slapyvardžiu 
laikais ir įvairūs mokslininkai1ideografijų, kuri irgi duo- kongresų šios kalbos skleidė- šių kalbų ir pavadino, 
buvo susirūpinę tarptautinės tų galimybės susirašinėti. Al- jai, dėliai kalbos netobulumo, 
kalbos problema. Čia paminė-'gebros ir aritmetikos ženklai;nesuprato vienas kito ir maty-

raščiai. Be abejojimo, tam pritars ir plačioj' 
Amerikos' lietuviu visuomenė. Atskirose ko
lonijose taip yra pritarimo. Reikia tik fondo 
organizavimo darbų pradėti ir paminklo pro
jektų padaryti. Tur būt visi supranta, kad to- 
kįpaminklų reikia statyti Chicagoje, bet 'na 
kur kitur. Bostoniečiai pasisakė prisidėti prie

Dr. Zamenhofas gimė Bal
stogėje 1859 mt. gruodžio 15 
d. žydų šeimoje. Jo tėvas Mi- 

Lietuvoje statomo paminklo, bet mes dabar,kas buvo vokiečių ir prancūzų 
manom, kad tiksliau būtų dėtis prie chica- kalbos mokytojas. Nuo 1869 m.
gieeių. Lietuvos žmonės ir be mūsų jiagalbos 
mūsų didvyriams paminklų pajėgs pastatyti. 
Tai jų pareiga, nes Darius ir Girėnas dėl 
visos mūsų tautos garbės savo galvas pagul
dė.

L. Zamenhofas lankė Balsto
gės realinę mokyklų ir vėliau 
ligi 1879 m. Varšavos gimna
zijų. Vėliau buvo mokęsis Ma- 

(Tęsinys 3 pusi.)

žemo ūgio, bet plačių pečių ir muskulingų sakė akamono sūnus, 
rankų jaunuolis, degantis jaunyste ir ene- \ incas keistai šyptelėjęs pavarė ark- 
rgija, visumet linksmu ir atviru veidu. liūs. Diselis stuktelėjo akamono sūnui kru- 
Jis taip pat neturėjo ilgų šakių. tinėn ir parbloškė jį ant žemės.

— Kur šakės f — sušuko akamono 
sūnus.

— Šakės? Juk dvare turi būti šakių. 
Aš nepaėmiau ilgu kotu, nes maniau už
teks šių, — ir jis parodė keturiais dan
timis žibančias trumpu kotu šakes.

— A!.. —
— Gelbėkis! — sušuko jam Vincas 

užsimodamas šakėmis. — Prislėgsiu prie 
žemės kaip varlę.

Akamono sūnus'atšoko. Jo akys su
žaibavo velnišku žaibu, veidas persikrei
pė. Grikštelėjęs dantimi suspaudė stip
riai rankoje bizūnų ir pasitraukė.

Bet iš kluono jis neišėjo. Atsisėdo ant 
šalinės ir kažkų mųstė, kartais pažvelg
damas į Vincų.

Vincas ramiai, ypatingu šaltumu ir 
lėtumu išmetė iš vežimo rugius skolin
tomis šakėmis, paskum paėmė vadeles ir 
truktelėjęs jomis paragino arklius.

• Akamono sūnus sėdėjo priešais.
— Pasitrauk, — praskambę pro dan

tis Vincas. į

—r Pasuk arklius j šalį, —• garsiai at-

Vincas nuvažiavo, y o akamono sūnus 
bjauriausiai keikdamasis ir gludindamas 
atkeršinsiųs, pasitraukė iš kluono.

Ir tų dienų, kaip ir buvo tikėtasi, n-3 
Pauliukas, nė akamono sūnus daugiau 
kluone nesirodė. Kaimiečiai girdėjo dva
ro rūmuose linksnius dainas, muzikos gar
sus, kartais matydavo verandoje bevaiks- 
čiojančius vokiečių karininkus su baltui, 
lengvai apsirengusiomis moterimis ir kei
stai šypsojosi.

Andrius suplėšė savo marškinius ir 
apsirišo žaizdų.

Rugių Liuke prie jo priėjo Vincas.
— Važiuok namo, — pasakė jam Vin-

cas* «■**<*
— Ne, aš dirbsiu, — atsakė Andrius.
—r Važiuok, — įsakomu balsu kalbė

jo Vincas. — Jie nedrįs tau nieko pasa
kyti ir padalyti, supranti?

— Ne, aš nevažiuosiu...
— Gerai, gali nevažiuoti. Bet nepa

miršk šiandien vakare ateiti pas senukų 
Baltrų. Rytoj rytų...

Andriua y ši šyptelėjo jr aulaido galvų.

— Gerai, — atsakė. — Ateisiu.

Dangus niaukėsi. Ūkininkai, kurie v 
kar dirbo uvaro laukuose, skubino vežti 
savo javus, kad lietus jų nepermerktų. 
Vežimai vieni paskui kitus ritosi dulkėtu 
keliu iš laukų į kaimus.

Pauliukui taip pat parūpo dvaro ja
vai. Vos spėjo saulutė kiek aukščiau pa
kilti, ji.- su akamono sūnumis gražiu leng
vu vežimuku atvažiavo pas seniūnų Ma- 
rinkų, įsakė duoti iš kaimo dešimts žmo
nių su arkliais ir vežimais ir grįžo atgal 
į dvarų.

Prie vieno kluono stovėjo trys vyrai. 
Gal būt jie slapstėsi ir kažko laukė, nes 
visi buvo giliai užsimaukšlinę kepures, 
atsargiai dairėsi į visas puses ir tyliai 
tarp savęs kalbėjosi.

Vienas jų, vidutinio ūgio, plačių pe
čių ir muskulingų rankų vyrukas po skve
rnu, laikė diivamzdį medžioklinį šautuvų.

(Daugiau bus j
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Tarptautinė
kalba

Tiesu, Zomenhofas nei ne- ndžio 14 dienų. Zauieuliofas 
skelbė tos kalbos, kol buigė buvo ramaus ir gero būdo. Jis

įr jokių turtų uesusikrovė, nes 
paprastai, neturtingus klientus

universitetų, bet jis per tų lai
kų jų tobulino, taisė. Baigęs
1885 ui. universitetų Zamen-' gydydavo dykai. Santykiuose 
holas pradėjo praktikų maža-(su kitais žmonėms buvo malo
nia Veisėjų miestelyje (Suval-lnus ir mandagus, niekas jo

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
skvos universiteto, bet dėl lė
šų stokos tuiijo mokslų mesti.j j £įa nusprendė pa-Į nematė, kad jis nors kada bū

tų pykęs.
įdomu tai, kad Zamenhofas 

laikydamas viename kongrese, 
Londone, paskaitų paskaitų pa 
žymėjo, jog jis yra lietuvis ir

Po dviejų metų jis Įstojo Va-, . ... . , .j't j > d įsirodyti rimtai su savo
rsuvos Universitetan, kurį bai1 
gė medicinos daktaro laipsniu.

Balstogėje jaunam Liudvi
kui teko prisižiūrėti į tuos 
nesusipratimus, kurie kyla

tarp
tautine kalba. Jis parengė bro 

šiūrų, kurios viršelyje buvo
parašyta: Dr. Esperanto. Ling- 

I vo internaeia. Antauparalo
kaj pienu lernolibro. Paneigęs jo tėvynė Lietuva. Ir tai jis

vien dėl to, kad vieni kilų ne-jis 6nli ieSkoti uįltakydavo tada, kai daugeli, ‘uo‘“r‘,u užtenku tik vieno 
cnnronlu Mui itin Lnvri ».» ' i_. . .... ....... lt* (rnlinin nu vt i Lnt

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadieni, Rnpcio-Aiig. 27,1933
BERGMAN’S DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

lams penketus mokytojų gru- kuriuo ragina mokytojus Įtū

pei net penkios “Tautos Mo-įtinai išsirašyti oficiozų “Tau- 
kyklos” prenumeratos, kaijtos Mokyklų”. Inspektoriai

Oflso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak. 
RealdMKljos OfLao: 2868 w, •WUl MA Tol 

Valandos: 18—11 ryto
Beredomls Ir Nedėiiomls pasai sutarti

Ofiso: Tel. CALuniet 4039 
Res.: Tel. HEMlock 6286

i DR. A. 6. RAKAUSKAS
OYDYTOJA8 1H CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

-DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 80. 4 Pili trr., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai.

S147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered, Ir Subat. 1—I vai.

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

HEMlock 8151

DR. V. S. NARES
<<n
)S? Įsi

supranta. Mat> ten buto 11 neK patsai neturėjo pa- lietuvių užsieniuose neišdrjs-
hetuvių, \okie<ių, liukų, 1 įjankamai lėšų. Per dvejus me-'davo pasisakyti esu lietuviai.

ir kt Todėl jaunoj Za-Itus jis nesurad0 leįd-j0> neg ' m. M
menhofo sieloj radosi mintis,' • • .......J ’.nei vienas nenorėjo rizikuoti.
kaip tuo. nea.aipratin.ua, ky-lpaga|iau laimės
lancius dėl kalbų įvairumo pa-L- „ . .• • x vr !v , . *,* . 1 Įeiani Zamennoiui nušvito. Va-i
šalinti) Ir jom įkrito galvon v •, , - I........ J \ b izinedamas savb reikajais Kau-i

mm jis susipažino su p-le Zil-Į 
bernikaite, kurių vėliau vedė.'
Iš gautos žmonos pasogos.

LIETUVOJE
jšdildoma mintis — suras-]

isoms tautoms bendra kal- 
a, bet tokia kailiu, kuri būtų 

neitralinė ir nepriklausytų jo
kiai tautai. atidėjo tam tikrų sumų minė

tai knygelei išleisti. Po kiek 
Iš pradžios jo( tėvas juokais j laiko jis išsikraustė gyventi

savo ruožtu, išsiuntinėjo nio- 
Ir dar galima išsirašyti ketu- kyklų vedėjams raštus, kuriais 
ris kitus pedagoginius žurna' plušo pranešti “Tautos Mo-

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

(Naryauokas)
GYDYTOJAM IR OHiRUROAB 

1418 West Marąuette Road 
VALANDOS:

llUll ryto! 1 iki 8 vakaro 
Utam. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Re*. 8488 B. MAPLBWOOD A V B.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANal 0402
Tel. LAFayette 5793

DR. A. J. JAVŪ1Š
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 44j9 S. Califoruia Ava, 

Nedėliojo pagal sutartį
- -

: Office Phona Rea and Office
PROspect 102 8 235a 8o- Saviti at

1 CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8IC1AN AND 8UROEON 

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFF1CB HOUR8: 

t to 4 and 7 to 8 P. M.
Bunda; by Apnointmant

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
8917 S. Waahtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3433 West Marąuette Road
Vak: 2-4 Ir ?-» vak. Ketv. 8-13 ryta 

Nedėltoj susitarus
-rrĖ L

DR. M. T. STRIKOL’IS
nr> <• ’

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 1 

Namų tel. PROspect 1930

Phone CANal 6122-

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—1 ir 7—t vak. 

Usredomis ir nedėiiomls pagal sutarti 
RKZIDKMC1JA:

6631 S. Califoruia Avė. 
Telefonas REPublic 7868Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 8 iki s vakarą 
Bersdoj pagal sutarti

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAI0R1S .
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STRKET 
Residencija 660U So. Arteslan Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietą

t Iki 3:80 vakar*
Tel. CANal 6122

DR. G. L BLOŽiS
DKNT1BTAB

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 8U) 

Valandos. Nuo t Iki 11 ryto
Nuo 1 iki S vakare 
kereaoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

4142 ABCHEB AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 lai 9

Tel. HEMlock 7828

Tel. GROvehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Kcrcdomia po pietų ir Neilėldieuiais 

tik susitarus
2422 W. MAJUlLfcZETK ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Km Pkooe 

ENGIewood 6611

kyklų” prenumeruojančių ir 
nepreftumeruojančių mokytojų 
pavardes ir vardus.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A, KACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3951 West 43rd Str.

lus. Dabur gi mokytojai pri
versti prenumeruotis tik ‘Tau
tos Mokyklų’, kadangi kitiems 
žurnalams prenumeruoti nebe-! 
užtenka lėšų. Jei norima 1110- 1 
kytojus padaryti aklais ir 
siaurapročiais tamsuoliais, tai 
šitoks žygis tik sveikintinas. 
Juk tai tikriausias kelias at
gal. Quo vadis, Lituania?

Paminėjau, kad mokytojams 
varu brukama ‘*Tautos Mo- 

Jls kykla”. Varu įbruktas leidi
nys, suprantama, yra nemie
las ir todėl neskaitomas. Pri
simenam, kad mokytojams va
lu įbrukta A. Smetonos ras-pastan-Į Varšuvon, kur užsiėmė gvdv-

gas, bet kai pamatė, jog sū-jmu. Jo išleista brošiūrėlė tu-: tai. užtat nenuostabu, kad 
nūs yra labai'įknibęs tan dar-frėjo dideliausio pasisekimo, iri didelė dauguma mokytojų jų 
ban, jis jį net ėmė atkalbi- j po kelerių metų įvairiose pa-‘net neišpiaustė: šie raštai te- 
nėti, sakydamas, jog šis da- šaulio dalyse ėmė eiti esperan- beguli jų bibliotekose lankais 

tiški laikraščiai ir knygos. Es- į sudėstyti. Tuo tarpu, kai jų 
peranto kalba literatūra labai pu&ų iaįsvu noru jsįgyto!s kuy 

išaugo ir dabar viena šiuo gos ,nielai perskaitomos. Da 
atžvilgiu iš turtingiausiu.

L. Zatnenliofas mirė Did-

žiūrėjo į jo “tuščias’

rbas galįs jį iš galvos išva
ryti. Kadangi sūnus nebijojo 
tokių gųsdinimų, tai tėvas rei
kalavo iš jo nors ligi gimna
zijų baigsiant neužsiimti to
kiais “kvailais niekais”.

kartiniu įrrizio metu mokyto
jai knygas ir laikraščius per-

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

IJETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopiglauela. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu buelte užgaaėdlntl 
Tel. Canal 36U arba 1818 

2314 W. 23rd PI., Chioago

žiojo karo metu 1917 m. bala- ka įr prenumeruoja keliese su 
sidėję. Tuo būdu jie pajėgia 
jų įsigyti didesnį skaičių ir 
perskaityti. Juk kuriems ga-

Pradžios mokyklų mokyto- ( 
jame atlyginimas ir vėl labai

apkarpytas. Jų algos dabar 
žymiai mažesnės už valsčių 

raštininkų algas. Mūsų pr. m-j 
lų mokytojai dabar tegauna 
vos 17.50 dolerius į mėnesį. Ti i 
kri arbatpinigiai. Iš kur gi 
tat mūsų mokytojas bus švie
sus. Uikų gi jis nusipirks
knygų ir žurnalų.

Švietimo M‘misteris per pra 
džios mokyklų inspektorius 

prisiuntė mokytojams raštų,

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki S vai. vakaro 

Sere dumia Ir nedėliomis pagal 
sutarties

PHONE GROVEHILL 1837 
Valandos: 8-ė; 7-8 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

<868 BO. WhiSTERN AVĖ. 
Chioago. 11L

1439 S. 49th Court, Cicero, BL
TEL. CICERO 8837

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangu* nes neturi
me išlaidu ožį ai k yw ui 
skyrių-

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

Telefonas Yarda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, BĮ.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 1 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ĮSI Ii St. Tel. Canal 6174

Chicago, III.

GRABORIAI:

Boulevard 7638
Res. Hemiock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 18 ryto Iki S vakare

♦
I.J.ZOLP

GRABORIUS IR LAIDOTUVTUVEDĖJAS
k1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 W. 18th St.
Tsl. Monro* 3377

Tel. Ląfayette 8673

Tel. ČIOBRO 184

SYREWICZE
GRABORIUS

laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas aš 336.88 

KOPLYČIA DYKAI
j344 H. 50th Avė, Ui

J. Liulevičius
Grahortas

Ir
nalsamuotojas

Patarnauja CbL 
cagoje Ir aplella- 
kėje.

Didelė Ir graši
Koplyčia dykai

4082 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

TEL REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate musų yputiškas, Ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
, NAUJA ŽEMESNĘ KAINA.

Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 
dyka/ Nuliudlmo valandoje nepamirškite 

rrftts pašaukti. REPUBLIC 8340, .įpusų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 NO. KEDZIE AVĖ.

(Neturimo sąryšių su firmą tuo pąčlu vardu)

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

PAVLAVlElfl UNDERTAKING CO
INCORPORATED
Henry W. Beckev 

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

ORABORIŲ ĮSTAIGA
KUDEIKI8 ir vii nustebino publikų nu savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iž bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų aųtomobilins atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didJdausį pasirinkimų grabu ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko ntreikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksiu, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborlos, kurie 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio 
patarnautoju. Dykai Keturioe Moderniško* Koplyėio* 
IMI Smeuų. Palaukite BUDUKJ ftm negu krelp 
eito* kv kitu. „

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyrią Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii Telefonai; TARDS 1741 ir 1742

Tol. Ofiso Boulevard 6811-14 
Rea Vlotory 1341

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

Ofiso vai.: nuo 1-1; nuo 8:10-3:18

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

I Persfkelė j erdvesnę ir patogesnę 
vietą

3325 SO. HALSTED ST.
! Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po piet,ų Ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 
l’houe BOULEVARD_8483_

’ DR. VAITUSH, DPT.'

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą,

wENt:ortnOB3S«0 Ofiso. Tel. VICtory 6893

DR. A. R. McCRADIE
kuris GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

»» S. HALSTED STUEET
nio, skaudamą aklų karštj. Atitai
sau trumpą regyntę Ir tolimą re- Vai.:: gystę. !_____

| ITirengiu teisingai akinius vIsuom 
atsitiksiu uose, egsaminavimas daro
mas su elektra, parodančia maAau- 

|slas klaida*
Spąclalė atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Ik) t vaka

ro. Nedėiiomls pagal sutarti.
Daugeifu atsiūki m ų akys atltaino- 

mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Mii.hu kai 
pigesnės, kaip kitą.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

ROO64 118
3-4 Ir 7-8 vai. vakarą

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S0. ASHLAND AVĖ. 

SPECU AUSTAS
Džiovą, Moterų Ir Vyrų Ligą 

Vai.; ryto ne o 10—lt nuo 3—4 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėiiomls 10 iki 12
Telefonas MIDway 2880

Rez.: Tel. DRExel 9191

’ DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street

Vai.: 18—11 v. ryto, 3—4, 7—8 v.v. 
Nedėliumts ir iventadienlals 10—13

-

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

Office; Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 1 to 4 Ir 7 to t P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj 
. Cb'eSZO, III
Phone: HEMlock 6700

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4G31 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. YARds 0994

Rcz.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 18 Iki 13 dieną
• Nuo 3 Iki I po pietą 

Nuo 7 Utį 8 vakare 
Nedėl nuo 18 Iki lt dieną

DR. JOHN SMETANA,
0PT0METRISTA8

1801 & ASHLAND AVENUE
| Platt feldg., kamp. 18 et. 2 ank

stas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos duo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kire

W1SSIG,
Specialistai iž 

Rusijos
GYDO V1S4S I.IOAS VYRU 7B M»»»ERV PFU 26 METUS KKMURIMY 

KAIP UlKlNEM d.JVtėlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclallšksl gydo ilges pilvo- plaučių, Inkstą tr pušlėe. ulnuodijlmą kreo
lo. odos. Ilge* šeledaa reumaltsaną. galvos skausmu* skausmu- i uga- 
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ilga* Jeigu Htl ne
galėjo jus IžgydvtU ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gan pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų tr Išgydė tūkstančius i k-.n . Pstait- 

.1 .. I .. v VI .tMHW ks-ii. Hiaud-. r>‘o iki 1
.sisn.lsl ir nūn 5 i vslsi'-lsi vakar* Ned- H- -i is . u II r\i<« Iki 1 vai. 

Cino Ul.hl ISth 67 kampeut kceter \ve ICI. CRAwfi.nl 6371

CRAwfi.nl
nea.aipratin.ua
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•X.' CSSuOs Pirmadienis, liepos 31 d., 1933

CHICAGOJE

iŠ VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN, PARAPIJOJ, 

MAROOETTE PARK

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

pokyliams, “parems”, žaidi
mams ir t.t. i

Tos puikios vietos savinin
kas yra geras lietuvis. Jisai 
1930 metais buvo Lietuvoje.

Vietinis

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP,, CICERO riui, Šiauliai, Lithuania. dikatų ir palaiko brangias 
! Šį skelbimu padariau be tė- kainas. Naujasis fabrikas ne-

SUTUOKTUVES I4VYK0 Į LIETUVĄ

X Liepos 30 d. Juoz. Baš- 
kvs išvyko dviem savaitėm va 
kacijų. Gerb. J. Baškys vaka- 
cijų laiku pasiryžęs aplanky-

VISI DOMISI DIENRAŠČIO 
RUDENINIU PIKNIKU

Praleidę šv. Onos nove- 
ir atlaidus, jau ruošiamųsi

Porcinkulio atlaidų, ku- fį gįU08 miestus: Toronto, Ont 
a. bus rugp. 2 d. Prieš P°r-|Canada, Montreal, Quebec,
^kulio atlaidus vakare bus jjoston> Mass., New” Yorkų, 

usoma išpažinties, o atlai- (philadelphijų ir kitus mies- 
ryte pirmos mišios busi|ns< j Baškys yra Dievo Ap- 

:30, kitos 7 vai. ir suma 8U|Vaizdos parap. komiteto narys 
•tymu ŠŠ. Sakramento 9 v. jr Vyčių 4 kp. vice-pirminin-
XeoklP,87-30Sfeikiall°Z'raS-- ™ k°' ** si* ™sirink« ir Pa'
pamoKsias i .ou. iteiKia ne i10nes ir daug įspūdžių par- ... - ,; bei m,-,..,, ® v h remti vieninteli religines ir tauirsti, kad musų bąznyt ioj-;ve^l jg aplankytų vietų. ... • .. r , . ,.

gali įsigyti Porcinkulio | F r » » tinus minties lietuvių dienraS-
Baidus, nes leidimas vra gan- x LieP°s 27 d- Vyfi« 4 kP' ‘i Amerikoj 

1930 m. iš Romos. Tadgi.susirinkime tapo išrinktas spe
isi pasinaudokit tais dide-,ci,lus Agatas į Vyčių sėl
iais atlaidais. A- Vardauskas, kuris tu-

' rėš teisę daryti visus praneši
te Visu frontu rengiamasi' ug įr balsuoti. Dalyvaus ir 

trie metinio pikniko, kuris ljaugįau delegatų iš 4 kuopos.

Rytoj renkasi jo uolūs rėmėjai 
pasitarti

Cbicagos lietuvių plačioje vi

Liepos 22 d. du našliai su
ėjo į porų. Būtent — J. Va
laitis su Ona Statkiene (Var- 
pučauskaite). Puota buvo jau
navedžio namuose, J507 So. 49 
avė. Kurie dalyvavo puotoj, 
visi buvo patenkinti ir džiau
gėsi linksmai laikų praleidę. 

' . Ona Statkienė, dabar Valai-

Jonas Vilkas, vienas iš ge
riausių veikėjų mūsų koloni
joj, liepos 27 dč apleidžia Ci
cero. Išvažiuoja į Lietuvų a- 
tostogas praleisti. Kaip ilgai 
bus Lietuvoj p. Vilkas nepa
sakė. Mes ciceriečiai linkini 
laimingos kelionės ir linksmai

vo B. A. sutikimo. Tikriausiai 
žinau, jis būtų pasipriešinęs. 
Gera, kad jis nesužinos mano 
pavardės, tai gaučiau nuo jo 
karčių pipirų už tokį darbų.

Dd

>us rugp. 6 d. Birutės darže, 
79th St. ir Archer Avė. Šiame 
jiknike bus visokių įvairumų. 
Telšių Pliumpis su armonika, 

o Raseinių Magdė su “bala-

Taip pat Vyčiai turės rugp. 
12 d. Beach Party.

X Vyčių kp. pirmininkas 
Dargužis pasiryžo suorgani
zuoti baseball tymų, pasikvie-laika” gros. J. J. Bagdonas.

rengia visų eilę komedijų beij6^ ęponentus ir
ristynių. Mūsų biznieriai jau
pasižadėjo ne tik gardžių ke
psnių duffti, bet ir patys būti 
piknike. Kad geriau prisiren
gus prie minėtos iškilmės, tre
čiadienio, rugp. 2 d. tuoj po 
pamaldų bus visų darbininkų 
ii parapijos komitetų susirin
kimas. Visi darbininkai yra 
kviečiami ateiti. Beje, tas kas 
turės laimužės—tikietų, gaus 
Baby Grand Radio. Tikietus 
nusipirkite iš anksto, nes 10c 
pigiau galima gauti.

X Mūsų kolonijos ‘Draugo’ 
atstovas ir platintojas S. Sta
niulis uoliai darbuojasi ne tik 
kad dienraštis “Draugas” bū 
Ui kiekviename katalikiškame 
name, bet taipgi nemažai mū
sų parapijos pikniko tikietų Liepos 9 d. Šv. Vardo drau 
išplatina. Remkime savo uolu gįja ėjo bendrai prie šv. Ko- 
darbininkų. Kiekvienas-a ka- manijos. Po mišių įvyko iškil- 
talikas-ė lietuvis-ė privalo už- mingas narių priėmimas į dr-

.. ... .. ., |tienė su Krenciene kartu už-‘praleisti laikų savo tėvynėj, o
.uomeneje >ra i iciko pirmos rūšies restoranų, (sugrįžęs vėl kartu su mumis

4915 W. 14th St. [darbuotis. Rep

Bergmans darže. Mat, lietuvis-' " ’ 
ms patrijotams rūpi dar kar-

mėjimo dienraščio “Draugo’ 
rudeniniu pikniku rugp. 27 d.,

su dideliu smarkumu pasiro
dyti parapijos piknike, kuris 
įvyks rugp. 13 d., Vytauto da
rže. Bravo aštuoniolikiečių jau 
nuoliams 1

X Liepos 25 d. turėjo susi- 
rinkimų Šv. Kazimiero Aka
demijos rėmėjų -5 skyrius ir 
nutarė aktingai dalyvauti ce-

Daugelio skaitytojų pagei
davimu, ‘ ‘ Šaltinis ’ ’ nusirėdė 
— nusivilko savo gražiuosius 
viršelius. Užtat padidėjo “Šal 
finelis”, vaikų laikraštukas

įeina į sindikatų, todėl ir jo 
pagamintieji muilai yra žy
miai pigesni, nei sindikatan 
susibūrusių fabrikų. Naujojo 
fabriko dirbinius visuomenė 
sutiko labai palankiai, kadan
gi jie žymiai pigesni ir geros 
kokvbės.

Kalbininkų būrelis pradėjo 
leisti mėnesinį žurnalų “Gim
toji Kalba’’. Žurnale telpa į- 

Gal taip ir neblogai, tačiau [vairių kalbos klausimais strai- 
su viršeliais “Šaltinis’’ dai [psnių, aiškinami įvairūs kal- 
liau atrodė ir buvo didesnis į bos neaiškumai, taip pat ir 
Dabar gi sumenkėjo, snliesė rašybos neaiškumai. Žurnalas 
jo. Genio snapas įsigytinas visiems mūsų kal

bos mėgėjams bei literatams 
— žurnalistams. Taip pat ga
lės būti įdomus ir< eiliniams 
skaitytojams, kadangi nagri 
rėja klausimus įdomius ne1 
vien plunksnagraužiams. Žur-

LOTOS GYVENIMAS
(Musų korespondento).

L. T. D-ro Basanavičiaus gai perleido, tikybos dėstymų 
Rytoj vakare, 8 vai., Auš-jvardo mokytojU sąjungos sky- pradžios mokyklose. Tai, štai, 

ros Vartų parap. salėn ’renka- riai ^siuntinėjo mokytojams kur jo pajamų šaltinis. Jis
si visa eilė mūsų rėmėjų, prie- .raStus’ kuriais kvier‘ia isira-|dėsto tikybų ir už tas pamo- ______________  ______  ______ r __
telių, buvusių pikniko darbi-.^i j minėtos sąjungos narių kas gaunamus pinigus *kiry*|jvįiggniu dabar pasidarė įdo- ir “Lietuvos Mokykla” 
ninku ir pasižadėjusių būsi-,skai^ Kartu prisiuntinėjo ir

“Memeler Neueste Nacliri- 
cliten” ėmė išeidinėti tik vie
nų kartų į dienų ir jau gotiš
komis raidėmis. Anksčiau ei
davo du kartu į dienų ir lo
tyniškomis raidėmis. Turinio,nalų dumia priedais ‘Židinys’ j>
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bažnyčios reikalams. Šitaip 
dirbti jam reikės keliasdešimtniam piknike pasidarbuoti pa- paruoštus pareiškimų blankus 

sitarimas., Prašome gausingai ,kuri“»s ?ereikia ir metų, ligi pate surinks Kukta-

mesnis, nei kiek anksčiau.
PASKYRĖ PENSIJĄ

susirinkti.

KUN. PR. JUŠKATIS IR 
KUN. PR. STRAKAUS 

KAS CHICAGOJ

B-vė “Maistas” pastatė Pa-Į 
[nevėžyj naujų muilo fabrikų,! 
kuris jau pradėjo dirbti. Tai 
vienintelis nežydų rankose lai
komas muilo fabrikas. Mat

mų sumų. Užtat šių eilučių ra
šytojas skelbia šį reikalų ge
ros valios žmonėms katalikams 

anuos blankus būsią, laikomi h- prašo savo aukomis padėti
sąjungos ir jos ideologijos ( tėvui b. Andriuškai S. J., Tė-|visi kiti muilo fabrikai yra 

į priešais. Kai kurie skyriai sį[vų j£zujtų bažnyčios rėkto- žydų. Jie visi susibūrę į sin-

, pasirašyti. Rašte pasakyta, 
kad neigiamai atsiliepę ar at

sisakę užpildyti ir prisiųsti

Šiomis dienomis Chicagoje1 ras^ sušvelnino, pažymėdami 
lankosi gerb. kun. Pr. Juškai-įkad neprisiuntusiug pareiški- 
tis, Cambridge, Mass. lietuviui1110 blankų laikysiu sąjungos 
parap. klebonas (kun. H. Vai- ldeo^°^ai neprijaucianciais
Čūno giminaitis) ir gerb. kun 
Pr. Strakauskas, Lowell, Mass

Šitoks raštas, žinoma, padik
tuotas iš aukščiau, tik skyriai

lietuvių parap. klebonas. Ge-j^a[ R švelniau teparašė, 
ib. svečiai aplankė Pasaulinę! &1S užkirs kelių ki-
Parodų, lietuvių įstaigas, die-ltoms sąjungoms (Lietuvių Ka- 

ntro rengiamam piknike, ku- 'nr^įo “Draugo” redakcijų talikll Mokytojų Sąjungai, Pro 
ris įvyks rugp. 20 d., Mar- ~r ig i§sivežg |Jfesinei Mokytojų Sąjungai ir
quette parke. Be to 5 skyrius * —----
ne tik dalyvaus, bet dar pa
ruoš skanius valgius ir pavai
šins visus pikniko dalyvius. J.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

kit.) ir privers jas likviduo
tis, kadangi jų visi nariai va
ru priversti įsirašyti į L. T. 
d-ro J. Basandvičiaus vardo
sąjungų. Kažin, ar J sveikatą 

Saldžiausios Širdies VieSpa-'iSei> -iai sąju„ga; šitoks 
ties Jėzaus dr-ja laikys mėne-'rtas.
sinį susirinkimų rugpiūčio 9 d.į Tėvas Ben. Andriuška S. J. 
7:30 vai. vak. Cbicagos Lietu- Šiauliuose nori pastatyti jėzui- 
vių Auditorijoj. Malonėsite at- itams bažnyčių. Tačiau jis nie- 
silankyti visi nariai, nes bus kur nesigarsina, nesiskelbia, 
daug svarbių dalykų svarsto- nerenka, neieško ir neprašo 
ma. Valdyba aukų. Užtat jam vietos kuni-

spūdžių.

Pranešimas

s i sakyt i ir skaityti katalikiS- 
kų dienraštį. Rep.

gijų. Gražus buvo reginys, ka
da visi vyrai sustojo šalę Die
vo stalo ir bendrai padarė pri- 

X “Boat Excursion” į Mil-Įsjegą nevartoti Šv. Vardo be 
vaūkee rugpjūčio 13 d. Bilie- jeįkalo ir kitus vartojant per
tai parduodami visiems, kaina1 gpgti. p0 to dvasios vadas pa- 
pigi. Ndrint daugiau in forma -Šventino draugijos ženklelius
ei jų, kreipkitės į 112 kuopos 
narius.

'X Cbicagos Liet. Vyčių Ap
skričio atstovai į 21 seimų yra 
Bronė Paliliūnaitė ir Jonas 
Juozaitis.

ir kiekvienam atskirai prise
gė šalę krūtinės. Po pamaldų 
visi ėjo į svetainę pusryčių ir 
skaniai pavalgę išsiskirstė.

Liepos 11 d. įvyko draugi
jos susirinkimas. Buvo svars
toma bėgamieji reikalai, ypač 

____ __ _ apie draugi jos pirmutinį ren-
tikri" vyrai Ir moterys — nėra rel- . .. x. ...
galo kankintis nuo įtemptų nervų giamųjį išvažiavimų, KUTlS |-
tr nusilpusios sveikatos. Didis Oydy-| . • - 1 o j __
tojas Specialistas Iftrado preskrlpci-j vyks rUgpiUCIO lo d. Jefier- 
JU psUrdSodamar vaBirt?nyčito8e","rne^| son miškuose. Išvažiavime Šv.

Vardo draugijos baseball ty
mas žais prieš stipriausių' iš 
žiemių (nortli) pusės tymų.

A. A. A. P.

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadieni, RugpiiKio-Aug. 27,1933
BERGMAN’S DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą šokiams. Grąžtu Programas.

SKAITYKITE
Išvengk tą Baimę

Abejojimą, veikti taip, kaip veikla

d Intui t

Nuga-Tone
Kiekvierms butelis yra garantuotas 
•- vienas Doleris užmokus už m* 
nenlo treatmentų. Nusipirk buteli 
•landien — nepraleisk v61 nemiego
tas naktla Jeigu po priėmimui tų 
tabletkų per dvldeftlmts dienų bū
sit. neuiganftdlntl, Jūsų pinigai bus 
•tigrųžlntl — Jus ntrtko nerizikuo
jate

IŠ N. PR AS. P. Š. P AR AP., 
BRIGHTON PARK

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Pasirėmęs pasižymėjusiems 
asmenims ir jų šeimos pensijų 
Įstatymu ir ministėrįo pirmi- 
nko teikimu Respublikos Pre
zidentas paskyrė kunigui J. 
Juškevičiui ^pensijų po 200 li
tų mėnesiui nuo 1933 m. kovo 
1 d. ligi gyvos galvos.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O B M T U R A

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pl I.Eman 5050 

Ketvergo vakarais nuo 7 ik? 9 
4600 S. Wood St. I.AFayetle 6898
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KAINOS JAU KYLA II
Grąžinimui gerovės, Prezidento Roosevelto progra

mas reikalauja, kad visų prekių kainos turi būti pa
keltos.

Kurie dar turite užsilikusių centų, arba kurie pir- 
ktumėte lengvais išmokėjimais, tai dar turite progos 
įsigyti sekančias reikmenis dar žemomis kainomis. 
Štai keletas pavyzdžių:

Philco Radio, 1934 m., ................. 5sOO
Zenith 7 tūbų Radio ................ . .  $ 19.50
Majestic Radio tik po ................. ^9.50
R. C. A. Victor Radio su Victrola

kruvoje ......................................  $49.50
Majestic Elektr. Refrigeratoriai.. $£>9,50

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Vslando" 0 rvte Iki 5 popiet
2201 W. Ctermak Eoad

Panedėlio, Seredoa fr Pėtnyėlos 
vaka.rais 8 Iki 9 

Telefonas Canal <122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir 8ubatos 
Vakarais 7 Iki 0 

Telefonas Republlc 0600

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
Pašaukit Lafayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

“MATTRK’M HAIR BALM” 
GvrtanM \ alėtai riauki, Sulaikymui

Ir Altui ginimui
Visi. kurio norėtų turėti geriausias 

pasekynea kad neslinktų Ir augtų 
plaukai, galite atsitauktl pas mus.

Ale vaistai yra padaryti l* bran
giausiu žolių. Dabar per trumpa lai
ka parduosime nupiginta kaina — dl- 
delln butelis kalnuos tik 85 centai.

Taipgi, kas norėtu agentauti dėl 
‘Mtu nepanraatu vafstu. tai ataiftaukl- ta arba Ht. i.-kit. >r..r.,,. i i,,

Vl«nln«Mla, I4dtrt..|al Ir l'ar.iai.lal

MII* PAŲLIMA RIMKIKM* 
1561 Shlelila Aveitme.

_ Chtergo Helghta. TU.
(Patent rlghts applfed for 1911)

NAUJA ĮSTAIGA

Brighton Park. — Jonas Yu- 
ška įsteigė tokių užeigų, ku
riai lygių bet kur nerasi. Va
dinasi Hollywood, randasi 
2417-19 W. 43 st. Užeigoje y- 
r« puiki vieta šeimyniškiems

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų. Marijonų žurnalas, 2334 So. 
Oakley Avė,, Chicago, Illinois. Metama $2.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broad-1 
way, S. Boston, Mass. Metams $4-00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. Wood Št., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dle- 
nražtls. Išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. 
Metams $6.00. 88

MAYTAG naujos skal
biamos mašinos No. 10, 

po
*69.50

THOR Skalbiamos 
Mašinos po
*49.50

Daugybė skalbiamų 
mašinų $99 vertės

tik po
*39.00

Galite pirkti išmokė
jimais, tiktai po vienų 
dolerį į savaitę.

į

SPECIALĖS KAINOS...
Atsiminkite, kad visų t&vo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų

*5 9.95 
28.95

ORIENTAL 
RIIO8 (karpetal) 
PARLOR SE- 9
TAI po ............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI S 
P° .........................

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis Ir OI to Wendt, sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

CHRYSLER IR PLYM0UTH

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

4038 Archer Avė.
TeL Lafayette 2082

8TAMLEY P. BALZEKAS, Sav.

♦

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Radio Programai Duodami Budriko Krautuvės — 
Nedėliomis, WCPL 920 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po piet. 
Ned&iomia, WAAF 920 K., 1:30 po piet
Ketvertais, WHPC 1420 K., 7:30 vai. vakare 
Kasdien, WAAP 920 K., 6:45 vai. vakare. f

3E J®

.J- k- u4. *' S; . "i
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