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AMERIKA LAUKIA !S EUROPOS KARO KATALIKĖ MOTI- J SAM. INSULLIS
SKOLŲ MOKĖJIMO'

, I

Prezidentas Rooseveltas kreip
sis kongresą n tuo reikalu

AVASHINOTON, geg. 8. —j 

Kongreso atstovų rūmų pirmi 
įlinkas Rainey praneša, kad 
prezidentas Rooseveltas imsis 
kampanijos, kad Europos val
stybės mokėtų karo skolas 
taip, kaip yra sutarta. Sako
ma, kad prieš birželio mėn. 15 
d. prezidentas įduos kongre
sui pranešimų karo skolų rei
kalu.

J. Valstybių vyriausybė nu
sprendė pareikalauti skolinin
kų, kad pasisakytų, ar nori, 
ar nenori mokėti skolų. Kal
inama, kad mažos skolų da
lys vargiai bus priimtos. Tuo 
būdu skolingos valstybės bus 
įskaitytos į nepildančių jų sa
vo prievolių rūšį ir joms bus 
uždarytas šiame krašte viso
kis kreditas.

Vyriausybė nori, kad kiek
viena valstybė užsimokėtų lig- 
šiol užtrauktas skolų dalis ir 
paskiau pasitarti) apie tole
snio mokėjimo sumažinimų.

Kai kurios Europos valsty- 
bės, kaip tai Anglija, savo iž
duose turi perviršį, ekonomi
nis stovis gerėja, bet apie sko 
lų mokėjimų nieko neveikia ir 
tyli.

.Jos paseka lenki) taktikų sų- 
ryšyje su Lietuva. Varšuvos 
ponai be galo pasiilgę santy
kių su Lietuva, tuo reikalu 
daug kalba ir rašo, bet ‘Vil
niaus grąžinimo klausimo ven
gia. O juk šis klausimas yra 
svarbiausias santykių atnauji
nimui pagrindas.

TELEFONŲ IR TELEGRA
FŲ KODAS

WASHINOTON, geg. 8. — 
NRA administratoriusS John 
son imasi priemonių įvesti ko 
dą telefonų ir telegrafų pra
monėje, kuri ligi šioliai mė
gina išsisukti iš kodo tvarkos.

.Administratorius pareiškia, 
kad šioje pramonėje imamos 
ratofj yra aukštos ir darbinin
kai menkai apmokami.

KLAIPĖDOJ STATYS KA
TALIKŲ BAŽNYČIĄ

NA PAGERBIA KALĖM
/

JOS SŪNUS PIRMASIS ŽU 

VO PASTARAJAM KARE

• ■ i
WASHIN9TON, geg. 8. —. 

1917 metais Amerikai įsikišus, 
į Europos karų, pirmasis žu
vo šio krašto jūrininkas John 
I. Eopolucci, katalikas »

Balandžio mėnesį vokiečių 
nardomas laivas torpedavo 
amerikoniškų laivų “Aztec” 
P rancūzi jos pa k rašei uose, 
me laive Eopolucci žuvo.

Tai

NEGAUTA 200,000 
DOLERIŲ LAIDO

Parvežtas iš Europos S. In 
sultis yra fedęralinių autori
tetų žinioje ir jis uždarytas 
Cooko apskrities kalėjimam

Iš kalėjimo pranešta, kad 
Insullis, kuro yra 74 m. amž., 
tiek daug dėt ilgos kelionės 
pavargęs, kad paimtas kalėji- 

•Įmb ligoninėn ir leista jam at- 
, sigauti. Kalėjimo gydytojas

‘Tomis dienomis krašto vv-J(]r. p. McNamąra pranešė, kad

Neseniai į Klaipėdų buvo. 
nuvykęs Telšių Vyskupijos ku
rijos atstovas, kan. Narjau- 
skas, ir tarėsi dėl naujos kat. 
bažnyčios statymo mieste. T 
statymo komisijų išrinkti p. p. 
Vainauskas, Končius, Mažo
nus, Jonynas, F. Mikšys ir k u 
nigai Petkus su Lapeliu. Ba- •h, 
žnvčia numatoma pastatyti 
Smiltynėje arba prie kareivi
nių.

riausybė pagerbė žuvusiojo 
motinų, Mrs. Annie Eopoluc
ci. Paštų departamento sek
retorius Farley jai įteikė visų 
Motinos Dienos pašto ženklų

k
Mrs. Eopolucci pastarajatn 

kare prarado du sūnus. Kitas 
jos sūnus 1918 metais žuvo 
kautynėse su vokiečiais Pran
cūzijoj.

50 VYSKUPŲ KONSEKRA 
GIJOS IŠKILMĖSE

S. Insullis pavojingai serga. 
Jis uždarytas kalėjiman, ka

dangi negauta 200,000 dol. lai
do, kurį skyrė federalinis tei
sėjas Barnes. v.

VOKIETUŪS KAIMYNAMS NUMATO 
.MAS RIMTAS PAVOJUS

Vokietija atsiginkluoja; Prancū
zija negauna garantijų

PARYŽIUS. — Reuteris iš ginkluotis bet kuria jai pa- 
Paryžiaus praneša, kad anglų i tinkama forma iki tokių ribų,

NE VIEN PELNU
TURI RŪPINTIS

GELEŽINKELIŲ KOMPA
NIJOS IMA SUSIPRASTI

WASHINGTON, geg. 8. —
Geležinkelių kompanijoms 

daug biznio atėmė busai, tro- 
kai ir privačiai automobiliai, 
ištaisius puikių kietų kelių 
tinklus visam krašte. Ligi to, n)įnįgterių nusistatymo. Esu, 
laiko geležinkelių kompanijos |ll( a ministerius tvirtai palai-

nusiginklavimo planas Pary- kokias ./vokiečių vyriausybe
žiuje buvo atmestas dėl griež
to karo, karo laivyno ir oro

tikrai buvo apsileidusios. Jos 
nedarė jokių gerinimų, tik žiū 
rėjo sau didelio pelno. Ačiū 
jų apsileidimui tad ir iškilo 
busai ir didieji transporto 
trokai.

Dabar geležinkelių kom
panijos jau susigriebia. Deda 
pastangas, kad kaip nors at
gaivinti sau biznį. Taisosi1

Kalinio sūnus deda pastan- (riaujog rūgįes greituosius trau
gas, kad gauti reikalaujamų 
laidų ir tėvų išlaisvinti. Pa
sirodo, kad prieš keletu metų 
visų gerbiamas milijonininkas 
šiandien neturi bičiulių. Retas 
kas nori jam ištiesti pagal Ims 
rankų.

NORĖTA KĖSINTIS PRIEŠ
NEW YORK (per paštų). ) 
Tituliarinio ^edea vysku

po- 8. .Y "DonuViūe konsekraci- VIENA, Austrija, geg. 8. — 
jos iškilmėse Šv. Patriko ka- Vokietijos vvriausybė per au- 
tedroje dalyvavo daugiau kaip j 8trų at8tovyįę Berlyne prane- 
.><) arkivyskupų ir vyskupų, į Austrijos vyriausybei, kad

kinius su reikalingiausiais ke
leiviams patogumais. Trau
kiniai nieku būdu negali pri
lygti lėktuvų greitumui, ta-.»
čiau gali pralenkti basus ir 
trokus.

žinovai pareiškia, kad gele
žinkelių kompanijoms ateity 
ir pasiseks. sėkmingai konku
ruoti su busais ir trokais, jei 
tik bus žiurjfna daugiau ke
leivių geroves, bet ne didelio 
sau peilio.

kė dar Tardieu ir Herriot. Ta 
proga Reuteris nurodo, kad 
prancūzai savo balandžio 6 d. 
notoje buvo padarę pasiūlymų 
garantijų reikalu.

Bet dabar Vokietijos atsaky 
mas Didž. Britanijai dėl sen
sacingo ginklavimosi išlaidų 
padidinimo, išsklaidė visų no
rų toliau derėtis. Prancūzai 
nurodinėja, kadi vokiečių atsa
kymas yra įžūlus prisipažini-

7 ____
laikys tinkamas, visiškai ne
paisydama, ar sutartys bus su 
laužy tos var ne.

Vokietijos kaimynai negali 
ignoruoti jiems grasiancio pa
vojaus, ypač kad paskutiniu 
laiku demilitarizuotoje zonoje, 
sulaužant sutartį, buvo įreng
ta daug naujų aerodromų.

Vokiečių vyriausybė, kaip iš 
visko matyti, ir nemano panai 
kinti ar civiliniems reikalams 
pritaikyti pusiau karines 'or
ganizacijas. Tie išimtinai rim 
ti veiksmai įrodo, kad vokie
čių vyriausybė tyčia ar netv-

mas, kad (Vokietija yra atsi-: čia yra padariusi derybas ne
ginklavusi ir ketina toliau gin-1 įmanomas. Todėl, prieš svar-

CLEVELANDAS RE GAZO
LINO; STREIKAS

.1 . " J
CLEVELAND, O., geg. 8. 

— Gazolino stočių tarnautojai 
šiame mieste atnaujino strei
kų ne8nsitaikins sn kompani
jomis.

Visos stotys šiandien užda
rytos ir apie 200,000 automo
bilių negali gauti reikalingo 
kuro.

Šį kartų prie streiko prisi-
l’TTTSBURGH, Pa., 8p8-JjUngė ir nepriklausomųjų sto- 

8. — Federalinis “gtand ju-

NENORI TRAUKTI TIE
SON MELLONO

ry,” kurs tyrinėjo milijoni- 
ninko A. Meliono nusikaltimą, 
būk jis nemokėjęs vyriausybei 
1931 metais mokesčių už pa
jamas, išklausęs penkis liudi
ninkus nusprendė jo netrauk
ti teisman ir apie tai rapor
tavo teisėjui.

čių tarnautojai.

Miesto autoritetai numato 
daug triukšmo. Pasirengta 
imtis priemonių prieš sumiši
mus.

UŽDARYTAS PLANE
TARIUMAS

BUTLEGERIAl DARO 
RIZNį '

MIILA DELPHI A, Pa., geg. 
8. — Nepaisant prohibicijos 
panaikinimo, įsigalėję svaiga
lų butlegeriai ir toliau siaučia 
visam krašte ir daro didelius 
pinigus.

Nėra galimybės juos išnai
kinti, kadangi legaliai svaigie
ji gėrimai brangiai parduoda-' 
mi, tad dauguma perka nuo 
butlegerių pigesnius svaiga
lus ir jais nuodijasi.

Jo Emin. kardiiiolas Hayes 
buvo konsekratorium.• ■ • ‘Y . • -Z* ' ‘ ‘ ' n I ’ . . (> .

Vyskupas Donahue paskir
tas New Yorko arkivyskupijai 
vyskupu pagelbininku.

Ghicagoj uždaromas Adler 
planetariumas, kurs bus įim
tas į šimtmečio pažangos pa- 

1 rodos STitį. Paroda bus ati
daryta šio geg. m. 26 d. ir ta
da ir planetariumai* bus ati
darytas.

VIENOJE BOMBOS

VIENA, geg. 7. — Trijose 
šios Austrijos sostinės gele
žinkelių stotyse susprogo bom 
bos, paslėptos drabužių dėžė
se. Padaryta dideli medžiagi
niai nuostoliai. laimė, kad

ALDERMONAS BAULER 
PALEISTAS

gegužės m. 5 d. iš Drezdeno, 
Saksonijos, išvyko Austrijon 
Hans G. Patzig, 17 m. amž., 
tikslu nužudyti austrų kancle
rį Dollfussų.

Austrijos pasienio sargybai

PASIRYŽTA KOVOTI
PRIEŠ ARABIJOS 

VALDOVĄ

kluotis. , ,
Bet koks pasiūlymas legali

zuoti vokiečių elgesį sukeltų 
didžiausių audrų visoje Pran
cūzijoje.

Reuteris nurodo, kad pa
skutinė prancūzų nota yra at
sakymas į anglų balandžio 10 
d. notų, kurioje buvo klausia- 
ma, ar prancūzų vyriausybė 
sutinka priimta konvencijos 
pagrindu anglų pagal Hitlerio 
Edenui padarytus pasiūlymus 
pakeistų memorandumų ir ko
kių garantijų Prancūzija rei
kalauja..

Prancūzai savo notoje at-
ADENAS, Arabija, geg. 8. • kreipia dėmesį į tai, kad vo- 

— Galingojo Arabijos valdo- ! kiečių biudžetas karo reika-

bendrai su vokiečių sargyba jvo karaliaus Ibn Saud kariuo-iiams buvo padidintas 352 mil

43-iojo wardo aldermonas 
M. Bauler, kurs buvo traukia
mas tieson už policmono Ahea 
rn pašovimų ties savo smuk
lės durimis pereito gruodžio 
m. 19 d. apie vidunaktį, teismo 
paleistas.

Jį paleido kriminalinis tei
sėjas McKinlev, kadangi tei
sme nebūta prieš jį aiškių įro
dymų, kad jis tikrai yra kal
tas už įvykusį šaudymų, o pa
šautas policmonas nereikala
vo griežtojo bylos nagrinėji
mo.

Valstybės kaltintojas pasi
juto neturįs reikiamų įrody
mų. Apie tai pranešė pirmi
ninkaujančiam teigėjui.

Teisėjo patariami prisiekę 
teilsėjai pasirašė teisėjo parū
pintų ištarmę, kad Bauler yra 
“nekaltas” ir byla užraukta.

PARYŽIUS, geg. 8. - Pran 
cūzijos vyriausybė planuoja, 
kad nors kiek karo skolų mo
kėti Amerikai, kad neprara
sti kredito.

veikdama sugavo mėginusį šie 
nų pereiti Patzigų ir sugau
tasis išpažino, kad buvo pasi
ryžęs nužudyti kanclerį. Ko
kiais matyvaisl Sakosi, norė
jęs tuo būdu išlaisvinti Austri 
jos gyventojus.,'

PRIEŠ BAUSMĖS MAŽI

NIMĄ

\ Chicagos ekonominio. gnivi- 
nimo administracija suplana
vo kreiptis legislatflron, kad 
ji sumažintų per "pus bausmę 
už nemokėtus 1931 ir prieš tai 
helerių metų mokesčius. Iki 
šiol nustatyta vieno nuošimčio 
bausmė kas mėnesį, o norima 
sumažinti ligi pusės nuošimčio 
per mėnesį.

Prieš šį sumanymų pakilo 
kovoti apskrities valdininkai, 
kurie bijo netekti sau didelių 
algi).

menė veržias link nepriklau
somosios karalystės Yemen 
sostinės Sana. Hodeika mie
stas, kur yra svarbus Raudo
nosios jūros uostas, anų die
nų užimtas.

Yemeno ginėjai tačiau dar 
nekapituliavo ir nusprendė vi
somis galimomis priemonėmis 
ginti Sana sostinę. Tam tik
slui pašaukti tarnybon visi ci
viliniai gyventojai. Parūpin
ta jiems ginklų ir amunicijos. 
Ginėjams vadovauja emiras 
Seif Al Islanų

POPIEŽIAUS AUDIENCIJA

į DIDELIS GAISRAS

markių. Tai rodo, kad Vokie
tija yra pasiryžusi ir toliau

stant klausimų ar gali būti 
pasiektas susitarimas dėl ga
rantijų sistemos ir pakanka
mai sėkmingo garantijų vyk
dymo, kadi būtų galima pasi
rašyti konvencijų, kuria būtu 
legalizuotas Yrokietijos atsi- 

ginklavimas, Prancūzija turi 

pirmoje eilėje išspręsti savo 
pačios ‘saugumo klausimų. Vo 
kieti jos grįžimas į Tautų Sų
jungų galėtų padėti išsklaidy
ti Prancūzijos susirūpinimų. 
Vokietijos grįžimas į Genovą 
taip piat būtinas patenkinamai 
garantijų sistemai ir jų vyk 
dymui realizuoti. Šiuo kapita

liniu klausimu Edenas iš Ber
lyno neparsivežė jokio įmano
mo išsprendimo. Ir šiandien, 
kaip atrodo, nėra vilties įma
nomų išsprendimų prieiti.

ninričę f aitrai dpi mių»nes žem®visnrUIULLLO MUinUO, ilLI dfiuvu8i ir ^kalinga gero lie

KIA LIETAUS
Jau apie vienas mėnesis lai 

ko, kaip Chicago ir apylinkės 
nesulaukia lietaus, kurio la
bai reikalingi daržai, parkai 
ir aplinkiniai ūkiai. Toliau 
nuo Chicagos milijonai javais 
užsėtų akrų nuo nepaprastos 
kaitros stačiai dega. Vėjai 
pusto visur sausąsias dulkes, 
kaip žiemų sniegų. Tolėliau į 
pietus nuo Chicago baigia 
džiūti tvenkiniai, iš kurių mie
steliai apturi vandenį. Dauge
lis ūkininkų priversti iš toli 
gabentis vandenį sau ir gy-

taus, kad jų iš naujo normaliai 
sudrėkinti. Didžiausias neder
lius numatomas su kornais.

BUVUSIS MINISTER1S 
TIESON

Viskas šiame pasaulyje yra 
viena tuštybė, kuri greitai vl- 

nė vienas asmuo nenukentėjo, siškai išnyksta.

VATIKANAS, geg. 8. —
Šventojo Tėvo’ Pijaus XI au
diencijoje būva United States 
Steel Corporation b(oardo pir
mininkas Tsylor su žmona. Juliams. Baigia nykti žolė ga

nyklose, milžiamų karvių nė
ra kuo tinkamai šerti, kaskart 
mažėja pieno kiekybė ir kal-

I ŽUVO, 10 SUŽEISTA

ST. LOUTŠ, Mo., geg. 8. — 
1 Milžiniškam Missouri Pacifio

------------ javų grūdų sandely įvyko trys
LYNDHURST, N. J., geg. i dulkių sprogimai. 1 darbinin- 

8. — Šį miestų ištiko didelis kas žuvo ir 10 apsvilo, 
gaisras, kurs iškilo iš United
Cork kompanijos fabriko. Su
degė penki dideli namai. Nuo
stolių yra daugiau kaip pusė 
milijono dol. »,

bama apie pieno pabrangimų.
Nepaprastos kaitroj siau

čia Wisconsine, South Dako- 
toj ir net vakarinėj Kanadoj.
Kai kurių apylinkių ūkininkai

Apartaųientiniuose namuo- šaukias vyriausybės ir savo
se, 1521 Irving Park bulv., pa
sireiškęs gaisras šešias šei
mas išvijo gatvėn.

valstybių pagalbos. Anų die
nų vietomis pasirodė mažas 
lietus. Tas nedavė jokių sek-čiau.

BERLYNAS, geg. 8. — 
Traukiamas teisman buvusi s 
Vbkietijos ekonomikos mini-' 
eteris Andreas Hermes. Kalti 
namas viešųjų fondų panau

dojimu vokiečių krik-«'mm u 

ūkininkų sąjungos reikalu < 
Hermes buvo šios sųjungM 
prezidentu.

Iškilus nacių valdžiai, Her- 
mes buvo areštuotas ir api« 
pusę metų išlaikytas kalėj 
me. Paskiau buvo paleiem? 
ir tardymai toliau buvo vė la 
mi.

ORAS '

CHICAGO TR APYLIN 
KĖS. — šiandien nepastovu 
oras; numatomas lietus; Įtit
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GYDYTOJAS PABŪGO KATAįLIKŲ

DIENOS KLAUSIMAI

ORGANIZUOTOSIOS VISUOMENES 
PRIEŠAI

Aiherikos lietuviai socialistai, bekovoda- 
mi prieš dešiniuosius ir kairiuosius (fašistų 
ir bolševikų) diktatorius, patys diktatūros 
liga apsirgo. Jau kelintu atveju- socialistų 
dienraščio redaktorius, neatsiklaūsęs organu- 
auotosios Amerikos lietuvių visuomenės, suj 
daro komitetus ir veikia visų lietuvių vardu. 
Pats pasirenka žmones, žinoma, tokius, ku
rie jo diktatūrai pasiduoda ir sauvališkai 
veikia. Taip buvo su ALTASS komiteto su
darymu, taip yra norint suorganizuoti komi
tetų antrų jai Lietuvių Dienai pasaulinėj pa
rodoj rengti.

R Socialistų noras diktuoti lietuvių visuo
menei ypatingu būdu pasireiškė praėjusį šeš
tadienį, kada susirinko pernykščio Lietuvių 

, Dienos komiteto ir Jurgelioniu organizuoja
mo komiteto nariai, kad jiasitartį šių metų 
Lietuvių Dienos reikalais. Socialistai: Jurge
lionis, Vaivada, Mileris ir kiti labai aiškiai 
ir atvirai pabrėžė savo nusistatymų prieš or
ganizuotųjų lietuvių visuomenę. Kuomet ka- 

- tafifcų veikėjai griežtai pasisakė už sušauki
mų visų lietuvių draugijų valdybų ar jų at
stovų i masinį susirinkimų, kuris turi išklau
syti senojo komiteto raportus ir sudary ti nau
jų Lietuvių Dienos komitetų, socialistai \su 
tuo nesutiko, nes, girdi, draugijų atstovai nė
ra kompetentiški tokį komitetų rinkti, jie 
nieko nenusimano apie jiasaulinės parodos 
reikalus, tik patriukšmaus ir į komitetų iš

brinks visai netinkamus žmones. Tai buvo ve
damoji mintis visų socialistų kalbėtojų. Kuo
met buvo ginamos draugijų teisės ir jų kom- 

/jetkncija rinkti Lietuvių Dienos komitetų, ku-
ria autoritetingai galėtų atstovauti Chicagos

^lietuvius, socialistai iš to tik juokėsi.

Bet čia juoko nėra. Cbicagos organizaci
ja* ir draugijos, kurios praeityje* tiek daug 

f <Iirbo tautos reikalams ir daug. padarė, neturi 
leistrsocinlistų vadukams, kurie buvo prie
šingi draugijų organizuotiems tautos dar
buos, uzurpuoti jų teises ir jų vardu kalbėti. 
Lietuvių Dieni pasaulinėj parodoj, ar kiti 
panašūs reikalui turi būti rūpinami ne so-

Mes manėm, kad dauguma mūsų profe
sionalu solidarizuoja su organizuotąja lietu
vių visuomene. Bet iš dr. Šimkaus kų kitų 
sužinojome. Praėjusį šeštadienį įvykusiame 
susirinkime pasitarti Lietuvių Dienos reika
lais Lietuvių Daktarų Draugijos pirmininkas 
dr. , Šimkūs pasisakė prieš masinį draugijų 
atstovų susirinkimų, nes, girdi, katalikai tū
ri dvyliką parapijų vien tik Chicagoj, daug 
draugijų ir dėl to jie išrinks Lietuvių Dięnai 
organizuoti ‘‘katalikiškų komitetų”. Tuos 
žmones, kurie prie parapijų priklauso, dr. 
Šimkus pavadino atsilikusiais, o tuos, kurie 
nepriklauso — juos toli pralenkusiais, pažan
giais. Tuo savo pareiškimu dr. Šimkus įžeidė 
plačiųjų katalikų visuomenę ir kadangi pir-. 
mininkaujantis socialistas Jurgelionis jo ne
sustabdė, susirinkime dalyvavusieji katalikų 
veikėjai užprotestavo ir apleido susirinkimų

Jei Daktarų Draugijos pirmininkas iš- 
tikro būtų pažangus, sveikai galvojantis žino 
gus, jis nepavydėtų lietuvių visuomenės dau
gumai — katalikahns sudaryti “katalikiškų 
komitetų” ar bent kad ji komitete turėtų 
daugumų narių, nes šio krašto demokratiš
koje santvarkoje pripažįstama daugumos va
lia. Juk čia ne Sovietų Rusija, ne fašistų 
Italija ir ne hitlerininkų Vokietija.

‘ Daktarų Draugijos pirm. dr. Šimkus va
dina atsilikusiais katalikus, kurie ne tik daug 
bažnyčių pristatė; l>et daug mokyklų,-mergai
tėms akademijas, vyrams kolegijų įsteigė. 
O kur ligonine ir visa eilė kitų tautinių ir 
kultūrinių įstaigų bei organizacijų 
kus, matyti, pats yra tiek “pažangus 
socialistiškųjų mažumų, visų lartfų ardžiusių 
ir taūtinį ir religinį veikimų, kitaip kalbant 
— griovikus vadina pažangiais.

Mes abejojame, ar dr. Šimkus pasakė 
Daktarų Draugijos visų nurių nuomonę apie 
katalikų visuomenę, nors jis ir yra jos pir
mininkas ir susirinkime jų atstovavo. Reikės 
išsiaiškinti. Ligšiol mes dėjome tos draugijos 
straipsnius į savo dienraštį sveikatos reika
lais, bet kol n< paaiškės, kad dr. Šimkus ne 
iš įsitikinimo, bet įsikarščiavęs tokias nesą
mones kalbėjo ir kol nepaaiškės, kad daktarų 
draugija nėra katalikų visuomenės priešinin
kė, ir nenorėdami turėsime panaikinti jos ve
damąjį Sveikatos Skyrių.

Praėjus keturiosdešimts die
nų po garbingo iš numirusiu 
atsikėlimo, Viešpats Jėzus, an
kstį rytų, sutelkę/ vienuolikę 
savo apaštalų, jiems davė pa
tarimus ir įsakymus, kalbėda
mas: “Man duota visa vald
žia dangujerir žemėje. Tat, ei
kite ir mokykite visas tautas, 
krikštydami juos vardan Tėvo 
ir Sūnaus, ir Šventosios Dva
sios, ir mokydami juos laikyti 
visa, kų tik esu jums įsakęs. 
Ir štai aš esu su jumis per 

Ivisas dienas iki pasaulio pa-
baigai” (Mot. XXVIII, llS-20). 

Tada Viešpats .Jėzus juos

Visas dangus nudžiugo ir 
linksminosi, kai į jį sugrįžo 
Viešpats Jėzus Kristus, kaipo 
mirties, šėtono ir pragaro nu 
galėtojaą Taip pat linksmino 
si ir dėl to, kad net pats Die
vas pirmų kartų parodė neap
sakomų Savo didybę teisingų
jų sieloms, kurias Jėzus Kris
tus išlaisvino iš pragarų. Ka 
rtu džiaugėsi ir laimingos iš 
laisvintos sielos, nes pirmų ka 
rių dalinosi dangaus linksmy
bėmis, pirmų kartų regėdamos 
patį Dievų, į Kurio paveikslų 
ir panašumų yra sutvertos.

Ateis laikas, kuomet ir mes 
dangaus palaimintaisiaissu

Draudžiamos Spaudos Įkūrėjas
(Pabaiga)

Kl. Ko važiuoja
maskoliai!

At. Vyresnybė, šalin pūva 
riusi visus viršininkus kutai? 
kus, atsiunčia iš Masko! ijot 
savo žmones. Vienus, kad Lie
tuvoje kraštų valdytų; kitus 
kad jos vaikus mokytų; tre 
čius, kad jos vaikus gadintų, 
ir ketvirtus, kad katalikus sau 
godami vargintų.

Kl. Atsiųsti maskoliai ar ge
rai valdo?

At. Reik žinoti, jog masko 
liai niekuomet nemyli savo tė 
vynės; to tik daboja, kad jiems 
būtų gerai, kad jie pinigų gau
tų. Jeigu tokie yra tikrajai 
Maskolijai, kų gi sakyti api<

Kl. Kas yra žandarai t 

, • , ' At. Žundurai yra tai prasti
burliokai ar žydai į kariuome
nę paimti, paskirti į žandarus 
ir pastatyti miesteliuose.

Kl. Kain gi juos viršininkai 
pastatė?

džiaugsimės danguje, jeį tik 
prideramai gyvensime ir sę 

nusivedė į Alyvų kalnų. Ir žiningai vykdysime Dangiško Lietuvą kurių patys žino e- 
čia, Jis, pakėlęs pervertas sa- jo Tėvo valių čia, žemėje. O!8ant svetimų! Čia jau bet kas
vo rankas ir jas ištiesęs ant Į apie viso gražumo tų dangaus 
visos žemės, laimino, o paskui; gėrybių, Šv. Raštas štai kų
pasikėlė į aukštybes ir būvo 
garbingai paimtas į dangų, 
kad per amžius palaimintoje 
vienybėje būti su Tėvu ir Šv. 
Dvasia. Taigi, tuomi užbaig
tas garbingojo atsikėlimo ste
buklas, nes savo galybe Jėzus 
Kristus kėlėsi iš numirusių, 
taip pat savo galybe Jis įžengė 
į dangų. Tačiau, Jis atgal grįš 
į žemę, ne kaipo Tarpininkas, 
bet kaipo visos žmonijos Tei
sėjas. Tų Kristaus atėjimo pra 
našystę skaitome Šv. Rašte, 
kada, po' Viešpaties Jėzaus 
dangun įžengime^ du angelai 
pasirodė nustebusiems moky

sako: “Ko akis neregėjo, nei 
ausis negirdėjo, nei į žmogaus 
širdį neįėjo, kų' Dievas priren
gė tiems, kurie Jį myli” (1 
Kor. 11, 9). Be to, Šv. Raštas 
kalba, kad danguje būsime 1) 
laisvi nuo visokių rūpesčių, 2) 
bendrausime su palaimintųjų 
ir šventųjų sielomis, ir 3) per 
amžius regėsime Dievų.

Visi Katalikų Bažnyčioj Tė
vai ir Daktarai vienaip moko, 
kad Dievo regėjimas būsiųs 
didžiausias visų palaimintųjų 
ir šventųjų džiaugsmas. Regė
ti Dievų, anot Šv. Rašto, yra 
tai Dievų pažinti. Dėl to Šv.

supras, dėl ko maskoliai yra 
lupikai, uėl ko apdeda perdi- 
deliais mokesčiais, kuriais ne
beturtinga padarė visų Kaune 
gubernijų; dėl ko gyventojų

At. Pastatė, idant dabotų 
bet kurio žmogaus.

Kl. Ar gera?" daboja žanda
rai?

Al. Tiems, kurie juos pasta
tė, rasi, ir gerai daboja; bot 
katalikams yra tikra Viešpa
ties Dievo rykštė; nes nė vie
nam neleidžia liuesai atsidvė
sti, nė vienam, kaip norint, p& 
šnekėti. Lenda visur: į kar
kiamas, į žmonių, ponų, bajo
rų namus, pagaliau į bany-* 
eias. Visur to tykoja, idant 
kurį žmogų įkąstų. Vos kų pa
regėjęs, tuojau praneša aukš
tesniems viršininkams, tie vėl 
nieko nesiklausdami aptartą 
deda į kalinę ar uždeda štruo- 
pas. Kai kurie žandarai bur- 

bet žanda- 
maskolių tikėjimų 

iausi. O 
tačiau daug jų yra tarp žan
darų.

reikaluose neima nė plunksnos .. , . , . • v , . liokai yra ir gen;kolei reikalų turis neuzmokes.’ . „ . . . . ,
6. . ..... . v . , . .rai žydai j niasKok^Šioj gadynėj visi viršininkai , v. .. , ■ .: krikštyti, yra nedori

ima didžias algas; todėl gač 
niai važinėjas, muša kortomis 
gyvena iškilmingai ir geria be 
galo. Jeigu kas ir dveja tiek 
jiems mokėtų, nebūtų gana 
Q tokie žmonės argi gali dai
liai kraštų valdyti!

b) Valančius apie maskolių 
užsimojimus. (Kat. Baž. Var
guose).

“Jei maskoliai norėtų iš jū
sų atimti “Aukso Altorių” ir 
kitas maldų knygas, negalėtu
mėt jų atiduoti. Senuole am
žiuose pagonys ieškojo švento 

! rašto knygų; Katalikų Bažny
čia visus žmones, tokias kny-

jie pažintų Tave, vienintelį ti- gas pagonims atidavusius, pa-
krųjį Dievų, ir kurį Tu siuntei, ’katlUa tlkm^081H» eiti į sa- laikė atstojusiais nuo tikėji-

Karalystės ir jos teisybės, o 
visa tai bus jums pridėta” 
(Mot. VI, 33).

.autinių ir Hįnįams ;r įįeins tarė: “Vyrai. T .. v . . x ttrn • Šis ketvirtadienis, kuriameDr šim- '.Jonas reikšmingai rašo: “Tai ,v . v ’.
‘ kad, Sali,iejieČiai’ k° 5t°Vite’ >ra amžinas gyveuima.: kad i ,s*’“ola V’****1“ JcZa“8 U“'
arfžiaai»|Žiarėd8n’i ' daD’W’ Taa J5zU’’ * Tave, vienintelį ti- a»un la’“KUI’“ ^entė, tepąs-
aroziusių į , ?qšu i dan', .. — . , • ... kutina tikinčiuosius eiti i sa-kurs paimtas nuo jūsų į dan 

gų, taip pat ateik, kaip matė
te Jį einantį į dangų” (Apašt. 
Darb. 1, 11). Tuomet, apašta
lai, džiaugdamiesi, sugrįžo į 
Jeruzalę.

Gi Jėzus Kristus, su viso
mis išlaisvintomis iš pragarų 
sielomis, įžengęs į dangų, ir 
ten, dangiškųjam Tėvui, rody
damas Savo žaizdas, tarė: “Aš 
pagarbinau. Tave žemėje ir 
atlikau darbų, kurį Tu man 
davei daryti” (Jon. XVII, 4). 
Ir kuomet Dangiškasis Tėvas 
Mylimųj&m Savo Sūnui tarė: 
“Atsisėsk mano dešinėje, kol 
paguldysiu Tavo priešininkus 
po Tavo kojų”, tuomet visas

Nedaug Amerikos lietuvių kolonijų mi
nėjo spaudos laisvės atguvimo 30 metų su
kaktuves. Gailu. Tai parodo, kad lietuvių vi
suomenę apima tautinis apsnūdimas. Bent dangus nudžiugo ir užgiedojo
mūsų mokyklose, jei tai dar nepadarytu, tas iškilmingų ir linksnių Alleliu- 
reikšmingas įvykis turėtų būti paminėtas. ija!

* Parašė dr. jur. ir med. G. R. Krejtncris . vo generolų atsidavimu; bet 
skaudžiai apviltas!

Liepos pradžioje Kantonas pradėjo 
į žygį į Hunaną. Jo armija buvo gerai dis

ciplinuota ir apginkluota (129 aeroplanai). 
300 rusų karininkų buvo išskirstyti į at
skiras dalis. Politinis biuras rūpinosi, kud 
Wu Pei Fu kovos frontas būtų 'pralauž
tas iš užpakalio. v

Pirmasis į nac.ijonalistų pusę perėjo 
generolas Tang Šen - ehi, Wu Pei Ku ka 
riuomenės valdytojas Hunano provincijo-

^jįBwnis”; ten jis gavo pinigų, ginklų, a- ; je. Prisidėjus tokiam vertingam prieaug-
nHhiicijos, patarėjų ir instruktorių ir tuo- 1 liui, jėgos buto padalintos į dvi dali. Pir-

Išvertė Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

(Tęsinys)

Fcng Yu -lisiang, krikščionis gmiero- 
po -n\o d idelio nepasisek Into, 15)26 m. 
irio mėnesį išvyko į Maskvą “studijų

Jėzų Kristų” (Jon. XVII, 3).j 
šiandien, kai nedorybė ir

bedievybė plačiai įsišaknija 
mūsų gyveniman, o

vo parapijų bažnyčias ir die
vobaimingai išklausyti Šv. Mi 
šių. Tų dienų pamirškime var

mo. Mūsų maldų knygos nė 
trupučio nėra priešingos vy
resnybei; jeigu tas ųtinia be

bedieviš-i gUS *r savo pakelkime pinigų, pūdai o neteisingai, y-
. .. i -i ,• 11 dangų prie Aukščiausiojo,koji spauda silpnuolius atitrau , ... . , ,
. . , . . . . 'melsdami, kad Jo karalystė irkia nuo skaistaus ir doro gy- '
veninio, kai depresija mus ka
nkina ir vargai spaudžia varg 
dienius, turime, kiek galėdami, 
daryti širdingų atgailų, pake
lti savo širdis į dangų ir mel
sti Dievo pasigailėjimo, kad 
mus išlaisvintų Iš šių dienų 
skurdo ir vargų. O Visagalis 
Dievas gali žmonijai parodys 
ti išeitį, jei tik ji sugrįš prie 
Dievo ir Jį pripažins savo 
sąžinės ir sielos Karaliumi. 
Tik jau nereikėtų'pamiršti šių 
reikšmingi; Šv. Rašto žodžių- 
“Ieškokite visų pirma Ihevo

jis buvo į mus. Visų prispaustųjų žmonių pilnos 
džiaugsmo ir vilties akys dabar nukrypo

Išvyko į šiaurės Mongoliją pas savo 
trtepių likučius ir rengėsi žygiui į Lo- 
ynngų, floirino provincijoje, prieš savo se
nų priešų Wu Pei Fu. Greit jis pateko į 
konfliktų su maskviečiais, nes nepakentė i 
komunistų |U(.pagnndos nei savo armijo
je. nei savo valdomoje srity; tačiau su 
tautine kiną valdžia kantone jis buvo gc-

I mo;i» santykiuose.
į Wu Pi ' Fu buvo pasirengęs- Žvaini
Ktjprieš Kantonų, visiškai pasitikėdamas są

mojį grupe, viulovsujama Tang Šen - chi, 
žygiavo į llunkuu; antroji, vadovaujama 
Čiang Kui - seko — )x*r Kiangsi j Šan
chajų.

Rusų propaganda išnaudojo šių ap
linkybę labai vykusiai; Sun Yat Seno at7 
vaizdai ir atsišaukimai prieš inilitaristus 
ir imporijrtlistiis, prieš išnaudojimų ir 
priespaudą buvo išnešioti net j toUniiaii- 
.siufl Kwantungo ir jam kaimyninių Hu
nano, Kiangsi ir 1 lupeli, provincijų kai-

į Kantono nacijonalinę valdžių ir su di
džiausia troškimu laukė skelbtos išsiva
davimo kovos prieš savo ligšiolinius mirti
nus priešus; jie visi rengėsi aktyviai pa
remti mUiturii^ius savo išvaduotojų veiks
nius. F

Bendrovių judėjimas labai smarkiai 
paplito darbininkijoje. Iš 5 ųiilijonų dar
bininkų 192b in. pradžioje į bendroves jau 
buvo suorganizuota 1 ‘,200,000. Likusieji 
didele dalimi dar tebebuvo sujungti ce
chuose, gildijose ir kitose sąjungose. Dar
bininkų judėjimas buvo ypač. profesinio 
ir naeijonnlinio charakterio.

įtaikė to žygiavimo jau buvo prieita 
su bolševikais prie nesusipraĮimų. Čiang 
Kai - šėkas paraližnvo politinių komisarų 
veikimų ir užkirto kelią bet kokiai komu
nistų propagandai. Su jmgalba savo išti
kimų kinų karininkų, buvusių Whangpoo 
kadetų,' pašalint? jis iš savo kaheitių bol
ševikų įtakų. Viešai buvo žinoma, kad jis

ra paprasti plėšikai. Žandarai 
knygas užvis iš moteriškų iš
veržę, patys parduoda žmo
nėms.

viešpatavimas koogreičiausial 
įvyktų čia, žemėje, kad visų 
katalikų gyvenimas būtų tiks
lus ir pavyzdingas, o šven- , . , ,A
y. . .. T. A. ,. , • ndarais neturetumet, išeidamičiausioji Jėzaus Širdis, kuri , y v. _ .

m bažnyčios pašiepkite. Jei

Kad vargų su biaųriais ža-

taip karštai trokšta žmonių
širdyse gyventi ir viešpatauti. , „ .x ,
. , , . ... . . pakelkite didi klegesį, nes uz-
kad butų pripažinta ir jaučia- , *

puolė jus Dievo namuose plė
šikai

Nors slaptu mokykite savo 
vaikus lietuviško rašto iš se
nų jūsų knygų. Tegul kiekvie
nas vaikas turį koygas, loty- 

(’Į'ęsii.ys 3 pusi.)

ma ir žinoma, kaipo namų Va
ldovas įr Karalius.

Kun. A. T. (SamaU)

Redakcijoi ptrierašas: Ryte j 
įdėsimel gerb. kun. prof. J 
Vaitkevičiaus straipsnį apie 
Šeštines.

1926 m. pabaigoje .jam pavyko pasiekti 
Išanchajaus laukus ir atkirsti priešo su
sijungimų iš pietų ir vakarų.

Gruodžio mėn. kuomintango centrali- 
nis vykdomasis komitetas ir tautinė val
džia su Borodinu persikėlė iš Kantono į 
Wuhanų (bendras vardas trijų miestų — 
KLankau, Hanyang, Wuchang), kuris bu
vo paskelbtas nacijonalinės Kinijos sosti
ne.

Gener. Galenas ir 63 bolševikų kari
ninkai organizavo savanorių karių būrius, 
rengė kursuose karininkus ir puskarinin- 
kus ir ruošėsi gynimosi ir puolimo karui.

Tačiau nacijonalinė valdžia pradėjo 
vykinti Dr. Sun Yat Seno programų. Bu
vo paleisti šūkiai: “Šalin svetimšaliai! 
Galybę atiduoti į tautos runkas! Išlyginti 
nuosavybės santykius žemės ūkio srity! 
Gamybos priemonių socijalizaeija! Pri
spaustųjų Azijos tautų išlaisvinimas!”

Kati trys principui nebūtų klaidingai 
sui>rasti,'4uo rūpinos Sun Yat Seno gimi
naičiai, kurie stovėjo partijos pryšaky ir

nenorėjo pasiduoti Maskvos diktavimui. 1 valdžioje »— jo sūnus Sun Fo, jo našlė
f 4

bažnyčioje pradėtų grobstyti,

žmona, jos brolis T. V. Soong ir jos švo- 
geris H. H. Kung.

Politinis biuras organizavo partijos 
skyrius ir visokių rūšių draugijas — pra
monės ir transporto darbininkų, sunkumų 
nešiotojų, amatninkų, studentų, mokytojų, 
tarnautojų ir t.t, 1926 m. pabaigoje vienu
me Wukane jau buvo 38 draugijos su 61,- 
000 pramonės darbininkų.

Propagandos biuras dirbo Yangtse u- 
pes žemųjų ir aukštųjų ir kaimo liaudy. 
Jis agitavo prieš svetimšalius, prieš jų 
prekeft, prieš Kinijos vergavimų užsieniui, 
prieš vidaus turtingųjų klases Ir šaukė: 
“Aaliri vidaus kūpi tūli zmas, verslovinin- 
kai, didieji žemvaldžiai, išnaudotojui ir 
lupikai; konfiskuoti' jų turtų, žemes, nu
savinti ir socijulizuoti geležinkelius, kal
nų kasyklas, bankus, pramonės įmones 
etc.” .

Kada musės buvo suorganizuotos, su
kiršintos, jos sąvokos visiškai supainio
tos, ir kada buvo sužadinta neapsakoma 
klasių neapyknnln, tAda buvo paleista mi
nia — pirmoje eilėje unt svetimšalių.
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Iš MUZIKOS SRITIES
buvo pritaisytas ilgas kaklas,! yra vadinamas kaipo Stradl-j relli ir Tortini, smuikininkai
per kurį buvus ištiesta viena 
styga. Panašaus įrankio reko

Rašo A. P. Stulga

SMUIKO EVOLIUCIJA

varius aukso amžius. Tame 
laikotarpy padaryti smuikai 

rdas rodo net 5000 pi. prieš! yra brangiausi. Sakoma, kad
Kristų. Tat, jau nuo to laikoj Strndivarius per visų savo gy- 1835, Paryžiuje. Jis išrado mo
čia įrankis tobulėjo ir vėliau ; veninių yra padaręs apie tuk-j delj ir rądo, kad braziliškas 
buvo pargabentus j vakarų stuutį smuikų ir apie tris šim-larba penambncO medis yra tl-

patobulino smičių. Bet galu
tinas smičiaus ištobulintojas 
buvo Franooig Tourte 1747 •

SPORTAS lietuvis, buvęs sporto žvaigž
dė Bostono kolegijoje, .vado
vauja Kasima aukštesniosios

DRAUDŽIAMOSIOS SPAU 
DOS ĮKURAJAS

■beisbolo kmiuu, prašiau |mokyklo„ teW)olo rate,ini. 
ir eina visu smarkumu. Dvi

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Iš visų muzikalių įrankių- 
smuikas turi seniausių istori-

Fmropų.
Sulig padavimais, 1G šimt-

jų ir trumpiausį išsitobulini- mėty Vokietijoje buvo tobuTi- 
ino laikotarpi. Sinuikas yrą narni smuikai. Taip pat paduo 
ištobulintas vieno žmogaus a-Hamu, kad tuo pačiu laiku 
:nžy, būtent, prieš du šimtus' Mimikas buvo tobulinamas ir 

’metų, ir nuo to laiko niekas Italijoje. Andriejus Amati,
smuiko nebepatobulino.

Žvelgiant į smuiko istorijų, 
randame, kad jo praeitis sie
kia net priešistorinius laikus. 
Be abejo, smuikas tada nebu
vo panašus į dabartinį smui
kų. Kiek spėjama, pati smui
ko pradžia buvo tokia. Jis pra 
dėta dirbti ant lanko, ant ku- 
’rio buvo įtempta vos viena 
styga. Iš lanko prasidėjo vys-

iiųsis į skambinamųjų lyrų, 
irių labai mėgo egiptiečiai, 
inašaus įrankio pradžios re

kordai rodo, kad jis buvęs va
rtojamas net 4975 m. prieš Krl 
stų. Styginiai muzikos įran
kiai jau buvę ištobulinti Rgi- 
pte 1284 m. prieš Kristų. Ly
ros buvo vartojamos daugu
moje ir jos buvo dirbamos į- 
vairiomis formomis ir įvai
raus dydžio.

Kita styginių įrankių šaka 
paeina iš arijonų giminės. Čia 
randama, kad įrankio stygos 
buvo griežiamos su lankeliu - 
smičių. Įrankis buvo labai pa
prasto pavydalo. Prie dėžutės

1520 — 1580, įsteigė smuikų 
dirbtuvę Kremonoje ir išgar
sėjo smuikų išdirbime. Andrie-

» I
tus kitokių styginių įrankių-.' nkumiausias smičiui, 
violončelių, basų ir t.t. Spėja-! Sudėjus sykiu visas genijų 
ma, kad dar apie šeši šimtai I pastangas, jų išradimus išto- 
tų įrankių yra užsilikę iki šioi,' buliniinui šio muzikos įrankio, 
iš kurių esu apie 540 smuikai J gauname įvairių smuiko jšrei- 
Tie smuikai randasi virtuozų škimų. Juk tai stebėtis reikia, 
smuikininkų arba turtuolių ra kad negyvas medis, tinkamai 
nkose. Visi jie yra sužymėti -
suregistruoti. Smuikai, turin-

Praeit, rudenį vadovavo ir «;ufkomie raid<.„lis spa,bintas.
*7 fnthnln ra lėliui L, , , ,

Į Kad tos butų ir brangios (Til
žėj pigiai perkamos yra), ta-

profeaijonaH, aukičiauaios ų,. f„tbo|o rate|iui
gos — American ir National ________
Lygos pra,įėjo savo sezon, ba-j A,norikos jaros kari„inkM «. 
landžio 17 d. Kitos lygos pra- kadealijOa (Navy) bei»holo m
aidėjo truputį vėliau.

čiau pirkite, duokite vaikams 
ir liepkite iš jų melsti lig gy
vos galvos”.

suforniuotas ir tik turįs 4 sty
gas, išduotų ypatingų garsų, 

tieji viduje Stradivariaus už- i Smuikas virtuozo rankose ka- 
jaus Amati sūnūs, Antanas ir! rašų, yra tik kopijos, nes jo'lba visam pasauliui ir apie
Jeronimas, vėliau užėmė tėvo modeliai yra universaliai vai- , visų pasaulį. Jo kalbų visi so
vietų, varė darbų pirmyn. Po tojami, kaipo populiarišklausi.' pranta, pradedant nuo papras
to, Jeronimo sūnus, Mykolas Stradivarius savo smuikas pa-• to žmogaus melodijų iki to- 

hlavinėdavęs veik vienoda kai Imliausių kūrinių; nuo papra- 
na, maždaug po $20.00 kiek- sto indijoniško šokio iki karš

Amati dar pagerino smuikų. 
Jis turėjo dąug mokinių, ku
riuos mokino smuikus dirbti. 
Iš jo mokinių tarpo pažymė
tinas yra Antonius Stradiva- 
liūs, gimęs Kremonoje 1644 m. 
Būdamas 13 m. Stradivarius 
pradėjo pas N. Amati dirbti 
smuikus. Čia jis įgijo daug 
patyrimo. Per 80 metų, iki mi
rties 1737, jis dirbo smuikus. 
Mirdamas N. Amati 1684 m. 
paliko jam visus savo įran
kius, modelius ir medžiagų 
Esant dar Amati gyvam, Stra
divarius dirbo ant jo modelio, 
bet jam mirus, pasidarė savo 
modelį, kuris buvo vadinamas 
Amati’o moteriško grožio su 
jo vyrišku stiprumu kombina
cija.

1700 ir 1720 m. laikotarpis

vienų. Dabar jo smuikai kai
nuojami tarp $25,000 ir $60,- 
000, gal, ir daugiau. Vienas 
garsus smuikininkas yra šiaip 
pasakęs apie Stradivariaus 
smuikų: “Stradivarius yra da
vęs smuikui širdį, kuri plaka, 
ir sielų, kuri kalba. Jis buvo 
tikras maisteris”. Per du ši
mtmečius visi žymiausi geni
jai, smuikų išdirbėjai, po Stra 
divariaus, nei kiek smuikų ne-

tai degančių meilės garsų, ku
rie veda žmogaus sielų ir visų 
tai, kų(žmogaus širdis gali iš
reikšti apie džiaugsmų, liūde
sį, kančių, ekstazę ir (Kasinį 
geidimų.

— Daugelio Europos Vals
tybių statistika rodo, kad vi
dutiniškas gyventojų ūgis 
nuolat didėjąs. Švedijos sta
tiškos biuras praneša, kad 

pagerino. Sinuikas, ištikrųjų. per paskutinius 29 metų šau-
galima sakyti buvo ištobulin
tas vieno žmogaus amžiuje.

Prieš tų laikų, smičiai buvo 
nedailūs - nepatogūs; sulenk
tame medyje buvo keli ašutai 
su prasta rankinėle. Tat, pra
džioje 18 šimtmečio, italai, Co-

vidutinis ūgis. padidėjęsS
milimetrų miestų Mekų.

11

Jei nori sužinoti pinigų ver 
-tę, tai eik bandyk jų pasisko
linti.

Benį. Franktin.
------------------------ uų-----------------------

i 't
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K V I C I
Visus “Draugo” Skaitytojus, 
Visus Prietalius, Rėmėjus, 
Visus Lietuvius Biznierius, 
Visus Mūsų P rof esi joną lūs, 
Visą Mūsų Inteligentiją,

tolio kapitonas yra Steponas 
Sezonui prasidėjus visi beis-|Daunis> kilęs g Bostono, 

boto rašytojai ir mėgėjai sva-ĮJif, ^Hižy)ni tuomi> kad ,ahai 
isto ii stebi keletu įdomių da-,8inarkįaį mu5a sviedinį. Žai- 
Ivkų, būtent: ai galės vėl ly-jd/dtt “firšt-base” pozicijoje, 
gų pirmąsias vietas laimėti!
New York Giants in Wasl>ing-'l Columbia universiteto beis- 
ton Senators, pereitų metų lai- otelis lietuvį Auta- 
mėtojai! Kiek naudos atneš ^tatolj, iš I,awrence, Mase. iojaiit’. Kaunas, Žinijos
Chuck Klein dėl Čikagos Cubs kuris P®1 pereitus du metus. Bendrovės 18-as leidinys, 1929. 
ratelio! Ar pajėgs Lefty Grove yra daug pasižymėjęs tiek bei -g}tų paskaitų ruošiant be iš- 

sbole tiek tutbdle. Žaidžia se- • vardytų veikalų pasinaudota
cond-base . Jakšto surinkta medžiaga

Su Michigano rateliu žaid 20 metų knygutėse apie
žia Misteri. Fordhamo rately
je yra Sarausky, o su West- 
eheater (Pa.) State Teachers 
v ra Taronis.

pajėgs Lefty 
pakelti Bostono Red Sox į vie
nų iš pirmųjų vietų lygos sto
vyje! Kas laimės “home-run” 
čempijonatų — Babe Rutli, Ji- 
nitny Fox ar kitas kuris žai- 
dikasf Sezono bėgis visus 
šiuos klausimus atsakys!

Profesijonalų beisbolininkų 
tarpe randasi ir lietuvių, ta
čiau nedaug. Adomas Como- 
roskv žaidžia su Cincinnati 
Reds. Vytautas Tamulis, meti
kas su Newark Bears. Juozas 
Zopustas su Toledo Mud Hens. 
J. Gruzdąs su Gręensboro, K. 
C. Jonas Broaca priklauso prie 
New York Yankees ratelio, bet 
iki birželio mėnesio nelošia su 
jais, kadangi iki to laiko mo
kinasi Vale universitete.

Kas nori arčiau tas pirmų- 
sias “draudžiamos spaudos” 
kregždutes pažinti, teskaito 
'Docento J. Tumo veikalų: ‘Mo 
tiejus Valančius Žemaičių Vy
skupas, Maskoliams Katalikus

10 metų spaudos sukaktuves.

Pereitų savaitę Jonas Gua 
manas, žynius golfininkas, iš 
keliavo laivu Corintbia. Jis 
kartu su kitais amerikonais su 
daro VValker Cup ratelį, kuris 
šį mėnesį žais rungtynėse, 
prieš Anglijos golfininkų arte 
U-

Rungtynės įvyks Škotijoj, 
garsioje Šv. Andriejaus golfo 
aikštėje.

ris per trumpų laikų yra pa
daręs daug naujų rekordų.

Mikas T. Jodka (L. K.)

Per paskutinius du mėnesius
daug pasižymėjo Matas Cbros- 
towski, Providenco Centralinės

Petras Cesnulevieh, gabus aukšt. mokyklos plaukikas, kn1 mažinimu.

BERLYNAS, geg. 4. — Pe
reitų Velykų terminu Vokieti
joj apie 600,000 mergaičių bai
gė vidurines mokyklas. Ka
dangi jų dauguma yra reika
lingos kokio nors darbo, o ne
galima to gauti, vyriausybė 
nusprendė jas visas pristatyti 
prie darbo į privačių namų 
virtuves vieneriems metams. 
Ten jos gaus guolį ir valgį, 
o namų savininkams dar bus 
atlyginta mokesčių dalies su-

U

l'yh'iu j; v i

M
Visą Gerb. Dvasiškiją,
Visas Draugijas, Organizacijas, 
Visą Mūsų Jaunimą,
Visus Darbo Žmones, 
žodžiu, Visus Cbicagos

Ir Apylinkės Lietuvius Į 1934 metų Pavasarinį

DRAUGO 5*^

ekmadieny j, Gegužės Ma y 20 d. 1934
V y tauto Darže 115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.

W<1

t. >.
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVIOKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wia.

PAVYZDINGOJI DRAU- 
< GIJA

Sheboygan, Wis. — Šio mie
sto lietuvių pašalpinė Šv. Juo
zapo draugija jau kelinti me
tai kaip Ima draugijos orga
nu dienraštį “Draugų”. Šiais 
metais “Draugų” ima sekan
tieji Šv. Juozapo draugijos na
riai: — J. Radzevičia, A. Ju
knelis, J. Rutkauskas, Ad. Bui 
vidas, A. Brusokas, K. čižaus
kas, J. Simaninas, V. Ragai
šis, J. Brusokas, J. Kiseliunas, 
J. .Skeris, J. Stauskas, T. Gri
galiūnas, V. Belevičius, A. Či
žauskas.

x Kad visų draugijų nariai 
skaitytų katalikiškus laikraš
čius, tai lietuviuose būtų dide
sniu tautinis ir religinis susi
pratimas.

nes ten gavo gerų darbų. Be 
abejonės, snsipažinus su žmo
nėmis ir ten ji darbuosis, kiek 
galės. •

Vakaro vedėjum buvo A. 
(iališauskas. Kalbas pasakė F. 
Steponaitis, A. Vasiliauskas ir

irė'j įvyko susirinkimas, ku-j uoliai Justinai Karpiūtei sun-. šame tvarkų, kokios nei Chi- 
riame gerb. svečias kalbėjo a kios darbo aplinkybės jos tė*' eagoj neteko matyti.

vų krautuvėje neleidžia viso Grab. Urbos įstaiga — mo 
luiko pašvęsti chorui ir ji tu- į derniškiausia. Jo vadinamoji 
ri atsisakyti. Į jos vietų pri- koplyčia susideda iš kelių ka 
buvo kų tik iš Lietuvos su
grįžęs varg. A. Stulga. Jis sė
kmingai* darbuojasi trumpę 
laikų su choru, nes rngpinčio 
mėnesį, 1932 metais, varg. A.
Stulga išvažiuoja į Chieago,

, III. studijuoti dentisterijų ir
"j-vargonininko pareigas eiti 

: vėl tenka Justinai Karpiūtei, 
kuri ir šiandien puikiai veda

pie spaudų ir “Draugo” vajų. 
Išrinkta komitetas ui G žmo
nių 'pasidarbuoti.

Svečias kun. J. Mačiulionis 
padarė gerų įspūdį Racino žmo 
nėms. Visi jam dėkingi. B. V.

CHORO 15METy SUKAK
TIES BANKETAS

Westville, III. — Lietuvos 
Vyčių bažnytinio choro 15 me-

,. XVII- . »L. V. baznytinj chorų, gan žy-
kiti Išleisttivin vakariene nri-DU gyvavimas turi dideles rei-. . . ... . . ...kui. isieisiuvių \ anai įenę. pn . miai pagarsėjusi ne vien be
rengė B. Zizminskienė, O. Gle
biem*. N. Mečienė.’ rt

B. Mockaitės asmeny raci 
niečiai neteko didelės darbuo
tojos.

kšmės ŠŠ. Petro ir Povilo pa

IŠLEIDOM VEIKĖJĄ

Prieš kiek laiko, mažai kam 
žinant, apleido Racine ir A. 
Zizminskaitė. Išvažiavo į Clii- 
tagų, nes gavo gerų darbų.

A. Zizminskaitė plačiai ži 
noma, kaipo viena uolių dar
buotojų. Per daug metų ji vi
same darbavos,: Bažnyčios nau 
dai, spaudos platinime ir tau
tos reikaluose. Visur jų rasda- 
vai. Mėgo taip pat phsidarbuo- 
ti vakaruose, dalyvaudama vai 
dininiuose. Ilgus metus priklau 
sė Šv. Cecilijos chorui ir buvo 
darbšti choro narė.

* Išvažiavimas minėtų veikėjų

VISI KVIEČIAMI | 
GEGUŽINI

smagių gegužinę. Tik neužmir
škite dienos. Iki pasimatymo.

Ben.

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda,

Rochester, N. Y. —- Praeitų 
mėnesį, kuomet vbrcesteriečiai 
studentai viešėjo pas rocheste-

mbarių: lavonui pašarvoti, gi
minėms susirinkti ir svečių po 
ilsiui. Visur nepaprasta tvar
ka. Laidotuvių eisena taip pat 
savo tvarka dalyviams daro 
įspūdžio, o kapuose tiesiog ža
vėtina. Apie duobę išklota žali
kilimai, ant duobės didelis skė %
tis, po kuriuo kunigas atlaiko 
paskutines maldas. Skėtis ap
saugoja nuo saulės, taip pat 
gali apsaugoti ir nuo lietaus 
Tokių įrengimų nemačiau nei 
pas vienų Chicagos graborių 
net ir per iškilmingiausias lai
dotuves. Garbė p. Urbai ir jo 
"nionai.

riečius studentus, ta gražia k&d ji pasiektų visus tikin- 
proga mūsų studentiškas jau-įsuosius ir kad nckatalikiško-

ji spauda būtų išmesta iš ka
talikų tarpo.

nimas buvo pasamdęs gerų 
orkestrų, kad svečiai ir visi, 
jauni ir seni, galėtų smagiai 
pasilinksminti. Ir, tiesa, visi, 
ypač mylimieji tėveliai, kurie 
bhvo atsilankę į vakarų, skirs
tėsi namo su gražiausiais ir 
maloniausiais įspūdžiais; visi 
troško, kad dar nors kartų ga
lėtų prie tos pačios orkestros 
smagiai pasilinksminti ir pa
šokti.

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovą prioš tikėjimų, 
bet ir negina tikėjimo, nei 
nesirūpina katalikų reikalais.

stvillės apylinkėje, bet ir plaTas choras — ., ...
k •• • • i IC1CJ reonjos vyskupijoj.. žadino pkrapijonus, susmuku

sius į 1 manyčių, prie didesnio j čia reikia pažymėti, 
ir uolesnio pamaldumo, kad, varg. Justina Karpiūtė 
Dievui duoti garbę, bet eliori-' užima svarbių vietų savo tėvų 
stų nenuilstoma darbuote ir' krautuvėje, taip pat atsižymi 
pasiaukavimu daug naudos tei visuose vietinių lietuvių vei 
kta vietinių lietuvių katalikų Į kiniuose. Visa širdim ji yra 
solidarumui, lietuvybės palai-1 atsidavusi Lietuvos Vyčiams, 
kymui ir kultūrai. į teatrų vaidinimams ir tautiš-

Tat, šių metų balandžio 26pcame judėjime. Ji yra Moterų 
dienų surengta nepaprastas ir1 ^ijungos kuopos

rapijai. ne vien j

kad
dar

Racine, Wis. — Balandžio 
29 d. Šv. Kazimiero parapijos 
parapijonai surengė gražias iš- Į raciniečįams nesitikėtas ir ne 
loistuves savo žymiai veikėjai smagus, nes neteko didelių vei
B. Mockaitei ir įteikė brangių 
dovanų. Ištikrųjų, jinai buvo 
to verta, nes ilgus metus ne
nuilstančiai darbavos tarpe 
raciniečių tautai ir Bažnyčiai.
Priklauso prie keturių katali
kiškų draugijų, befyaiigiau- 
siai buvo atsidavus parapijai 
ypač Altorių puošimo draugi
jai. Dirbo be paliovos; daug 
ir pinigo pridėjo. Žiemų ir va
sarų altoriai buvo gražiai gė
lėmis papuošti; švara visur 
taip pat girtina, ypač. per iš
kilmes. Svečiai kunigai, kada Gegužės G d. Šv. Kazimiero 
tik atsilankydavo, visados do- parapijų atlankė garbingas sve 
mėdavos. Už tat, racinieeiai B. jčias iš Chicagos, “Draugo” a- 
Mockaitę gerbė ir, apleidžiant dministratorius kun. J. Mačiu- 
jai mus, surengė išleistuves, j lionis, M. I. C. Per Mišias sa- į

kėjų.

Gegužės 1 d., Šv. Kazimie
ro paiapijos svetainėj A. Pel
džius iš Chicagos rodė juda
mus paveikslus “Liurdo Ste
buklai**.- Žmonių buvo neper-. 
daugiausiai. Paveikslai visie
ms patiko. i

Kitais metais per gavėnių 
A. Peldžius žadėjo atvažiuoti

šaunus bankietas, kad pager
bti L. V. bažnytinio choro gie- 
dorius ir dainininkus. Bankie
te vakarų 7 vai. ŠŠ. Petro ir 
Povilo svetainėje prie vaišin
go stalo su«ėtlo virš 40 choris
tų. Buvo smagus ir šaunus po
kylis. Baigiant valgyti, varg. 
Justina Karpiūtė pakvietė cho 
ro veteranus kalbėti. Trumpai 
kalbėjo sekantieji: A. Balsie
nė. J. Rakauskas, K. Vende! 
skienė, J. Luckienė, J. Mar 
1 auskas, J. Jasiūnaitė, J. Am- 
brozaitė, J. Vendelskiš ir K. 
Bendikas. Pabaigoje, kiek il
gėliau kalbėjo kun. A. Tamo- 
liūnas ir kun. Jonas P. Paukš-

TT* • ’ • vi .,r» r- VVisi reiske nuosiruzius 
sveikinimus, gautus malonius 
įspūdžius ir patenkinimų. Pas 
visus reiškėsi linksma ir džiau 
gsmingų nuotaika. Po kalbų

raštininkė 
nuo pat įsikūrimo. Taipgi ji 
yra Jeffersonian Auxiliary vi
cepirmininkė ir Merchants’ A- 
ssociation aktyve narė, Berei- 
tų žiemų ji buvo išrinkta į tf. 
R. A. Compliance boardų re
prezentuoti Westvillės biznie
rius. Čia jai teko svarbų vaid
menį suvaidiuti.

Nors varg. Justina Karpi Ci

te užimta dideliais darbais, 
bet daugiausiai laiko pašven-t
čįy, L. V. choro praktikoms. 
Todėl, vieningai dirbant vie
nybėje ir solidarume, viskas 
gražiai ir sekasi. L. V. bažny
tinio choro sėkmingam gyva
vimui didelė gųrbė priklauso 
varg. Justinai itarpiūtei.

Beje, nereikia pamiršti, kad 
porų metų atgal, kai Danvillėj

Štai, mūsų studentiškas jau
nimas praneša visiems naujie 
nų, kad gegužės 19 d., parapi

. ... jos svetainėje vėl įvyks šokių
buvę miestelio majorais, teisė- , , ,v J ’ vakaras (lietuviška gegužine),
jais, policijos viršininkais, ki
ti dabartiniai miestelio šeimi
ninkai. Lietuvių vyriausyb* 
miestelį gražiai valdė ir tebe 
valdo. J. Nakrošas

Ta pačia proga teko aplan
kyti senus bičiulius — West- 
villėje ir Danvillėje. Vieni jų

Knyga kuri nepagarsėja 
daug kartų skaitoma, visiškai 
neverta skaityti.

(Jadyle. ,

LIETUVIAI DAKTARAI:

TcL LAFeyefte 8067

DR. A. RAČUOS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAI

X—SPINDULIAI
3081 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsie) 
Valandos: nuo 2 lkt S vai. vakaro 

Heredomie lr nedėllomla pagal 
■n tarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

, corner Sacramento
buvo tautų šve^ė, tai per du yai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
paeiliui metus Jbieiuvos Vyčių,-------------------------------------
choras gavo pirmų pažymėji
mų, kad yra' geriausiai išlu 
vintas choras, kurio vedėju 
varg. Justina Karpiūtė aptu 
rėjo daug kongratuliacijų ir 
pagyrimų. Samata

kuris bus paskutinis prieš va 
sarų. Grieš ta pati didelė or
kestrą.

Visi, senį ir jauni, ypač mū 
sų mylimieji tėveliai nuošird-

su paveikslais “Kristaus Ka- v, . . . . . .v,w. užbaigimo sekt? tevynaimskos
lietuviškos dainos. Paskui bū 
ta šokių prie geros ir smagios 
orkestros.

ncia

Bankieto programos vedėja 
buvo varg. Justina Karpiūtė. 

. Bankietui skanius valgius ga- 
Visi apgailestavo kad išvyks- kė partiokslų, kuris buvo labai m^no: ardauskas, O. Bo
ta ir linkėjo geriausio pasise- turiningas. Žmonės atsidėję
kimo naujoj vietoj.\B. Morkai- klausės.
te išvažiavo į Sliebovgan, AVis.,, Po pamaldų parap. svetai-

DR. VAITUSH, OPT.

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeinio® 
tyrumų.

VYRAI — ATYDA!

Štai yra specialia pranešimas, kuris 
buš įdomus kiekvienam vyrui, kuri! 
pasiekė ••viduramžį" ir jaučia reika’ 
tingumą tam tikro gaivinančio TONI
KO. Kad suteikti galimumą tūkstan
čiams, kurie dėl kokios nors priežas
ties atidėlioja užsisakyti

Nusa-fone
tleslog nuo dlstributorių. šį Gydyto
jaus preskrlpcija dabar pąrd-uodama 
visose valstinyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentą — būkite sa- 

žai kviečiami į šių gražių ir i v im Įgaukite .buteli šiandien -guran

ti E T U V I A I DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. LAFsyetto 7050

OR. F. C. WINSKUNAS
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
VoL: S—8 Ir 7—S voL vakare

Bes. 2136 W. 24th St.
TeL GAMaI 0409

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144« SO. 49th CT., CICERO, IU 
Utar.. Ketv. lr Pėtn. 19—9 vaL 

9147 80. HALSTKD OT., CHICAGfl 
Pansd., SsrOA lr InbaL »— • vai

Office Phone
PROspect 1028

Res. and Office 
235# So. I<ea\itt SU

CAN AL «70«

DR. J. J. KOWARSKAS
FHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 aud 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Otsnems Tel. LAFoyette 57«9 
Naktimis Tel. CAMal 0401

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
TaL: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vok. 

Nedėliojo pagal sutarti

Offlse Tel. REPublic 7098 
Res. TcL GROveliUl 06<7

0917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUOAS

J423 W. MARQUETTE ROAD 
VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 rytų 

Neddlloj susitarus

leikienė ir O. Jasiūnienė.
Trumpa L. V. choro istorija

L. V. bažnytinis choras ŠŠ. 
Petro ir Povilo parapijoje su 

i organizuotas 1919 metais prie 
kun. L.. S. Brigrnano. Sunkiau
sias darbas teko J. Brazaičiui, 
kurs buvo pirmas šio choro 
mokytojas ir vargonininkas.

NEI CHICAGOJ TAIP DAR 
NETEKO MATYTI

W ėst ville, III. — “Drauge’ 
jau buvo rašyth apie neseniai 
įvykusias a. a. M. Vilkanskie 
nės laidotuves, kuriose ir man. 
kaipo ilgų laikų gyvenusiam 
Westvillėj ir velionę pažino-
šiam (Lietuvoje su velione bu-

Nuo pat pradžių buvo rengia-; kai„lvnai) t(.ko da|yvait. 
n,i koncertai. mazikaliSki va- (j Taigį nors tr„mpfti no
karai ir t. p. Po varg. J. Bra-1 
zaičio vurgonininkavo šie: A.

riu pabrėžti nepaprastai gra-

DON’T “Let The Ręst of 

The World Go By”
• Jūsų vardas turėtų bOtl naujoj CHICAOO ALPHA- 

1 UTICA L TELEFONŲ KNYGOJ. I lrtiKnėjlmns l^lgsls OEOUZE8 
Ifil Užtlkrlnkrte sau naudingumą šio įKšymo naujoj direktorijoj.... 
įsitaisykite sau telefono patarnavimą tuojau! * Visvten pageidausite 
teiftono patarnavimą ulcltyje, tai pUgykltc .kibort Patiks jums I>a- 
iogumas telefono namuose. Ir jūsų vardas, antrašas. Ir telefono nu- 
iriiirls bus įrušytl naujoj telefonų knygoj, {rašinėjimas užsihai'gn 
GEGUZBH 15. Atsilankykite bite kuriame iš mūsų Ulzntd Ofisų, 
arba. Jei patogiau, pašaukite OFFlclal #100 Ir prkbmklte iifesfc)mą 
.šiandien! Rusite, kad visi telefonų darbininkai noriai Jums pagolbės.

D N‘tOWN
ll2 w vva'ihlngton Ht 

NORTH
2žGt North Clark Ht. 

ę \ i- la r k M
1 . ' Siiiii!-. sb!.- Avė.

■ IH'KINENS OFFICE.S -

WEHT
1551 No. Craw(0rtI Av. 
4028 IrvlHg' Park IMvd. 
4458 Weet Madfaon H». 

3 457 WetSf 2fth Rt,

HOUTH
842 East 4»rd Rt. 

S317 Maryland Avo.
1 1257 Ho. Michigan Av. 

ĮSI 2 W.-«t 03rd Ht
3458 Rmtttt State 3t.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

LIETUVIS '
Optomctrlc*lly Aklą Specialistas . 
Palengvins aklų Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumpai egj-stę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v 
NedČIloJ nuo 10 Iki 12. Akinfų kai
nos per pusę plglaus. kaip buvo pir- 
miaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

"4719 SOUTH ASHLAND AVK. 
Phone HonSevaetl 7RKB"""" ■,,, ■ , I.

Plionn CANai 0122

DR. KARL NURKAT

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS 'IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 4 Iki S vak. 
Nedėllomla pagal autartį 

Ofiso telef. BOUle\ard 7820 

Namų Tel. rHOspect 1930

TeL BOLIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTI8TA8

<648 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

nno 9 Iki B vakare
SeredoL pagal autartį

TeL CAMal 9129

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampos Leavitt St)

Valandos: Kuo 9 Iki 12 ryte 

Nuo 1 fW I vakare 

Seredoj pagal sutarti

‘“ 7 vnvo mr. graborians VrfcQS Iaidotu. k
Marisauskas, M. Sonturis ir J.. , .. ., vems patarnavimų, gražių vi-1

GYDO AKIS 
ir prirenkn akinius 

nt«aknmli,Kni
Vai.: nuo 10—3 v. p.p.

Nedėtoje pagal sutartį
2201 W. 22nd Cermak Rd.

Kudirka.
GruotLžio mėnesį, 1924 me

tais, varg. J. Kudirka gauna 
kunigo Kasaka'ič.io pakvietimų 
vargoninink&uti jo parapijoje, 
Piltstonc, Pa. Tada kun. L S. 
Brigmanas kviečia p-lę Justi
nų Karpiūtė eiti vargonininko 
pareigas. Pirmi metai buvo 
sunkūs^ nes ji buvo mažai pa
tyrusi vurgoninįnkystėje. Be 
to, atsidavusi ir sunkiai besi
darbuodama su choru, ji pra- 
lantla balsų ir išvažiuoja atsii

lsėti, kad atitaisius balsų. Kun
igi, per 9 mėnesius vargoninin
kauja J. Bložys iš Detroit, 
Mich. Jam apleidus, Justina 
Karpiūtė vėl kviečiama vargo
nininkauti. Dahar, vikkas gra
žiai sekasi, bet, 1931 metais,

ĮOntl DAKJStAU
DR. CHARLES SEGAL

OITTflAfl
4729 Se. Ashland Avė.

2 lubos
, CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo JO Iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 4 
vai po pietų tr nuo f Iki 8:20 vnl. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Ikf 12 
vnlandal d toną.

Telefonas MIDway 2880

Oflss T«L VTCtory MM
Bm. TaL DREznl 9194

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišką, Vyriškų, Vaikų I
l visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Hilsted SI
Kampos lįst Strsat

Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai. vak 
NMtolfomls lr ivantadlenlala 19—11

TeL CAMal 0157
Res. PROspect ««59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTKD STAKSa
Ibealdeactla MM Ho. Artestoa avo 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
I iki t:99 vakaro

Fbone CAMal 0111

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA^ Jy CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—2 Ir 7—S vak. 

Šaradomis Ir Nedėllomla pagal šutai! 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ava.

Telefonas REPubUo 7SM

Rm. Fhona 
miOlewood M41

Offttm Phons 
TRIsngla 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

vnL:
ROOM 219 

2-4 lr 7-J vąL vuknrs

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2513 WEST 69th ST.
Of. ir Rei. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6.8 vakarais

Office Tel. Wentworth 4330
Res. Tel. Hyde Park 3395

DR. MAURICE KAHN DRi SUSANA Ai SLARĮS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0991 

R«9.i T«I. PT.Ata 2IOO 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v. v.
NedeldlealaU duo 10 lkj U dieua

MOTERŲ IR VAIKŲ 
SPECIALISTĖ

LIGŲ

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 Iki 8 vak. 

Uekyvųa Seredouja

Ofiso: Tel. CALnmet 4OS9 
Km.: Tel. HEMlock 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 9o. Halsted St.
Ofiso valandos: t-< lr (-9 vai. voku 

Menldencljaa OfMM: 2050 W. 09th St,
valandos: 19—12 ryto 

•eredorals ls Nedėllomla pagal sntarM

DR. T. DUNDULIS-'
GTDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIIlginta 0036
Ofiso vai.: 2—4 lr” 8—8 p. m.

Nedėltomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOLIevard 5913—14 
K« x. VICtory 23U»

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:20-8:20

756 W. 35th Street



-, - . p- -i, rv^fini . 'r-’V’.-v

Trečiadienis, gegužės 9, 1934
=ra=

D R A U O A SS 2au—jrj—aa" g. ■«-1 i jeg

i krautuvės vedėjas yra p. J.^
---------- S. Ramanėionis, kurs gerai

BRIDGEPORT. — Dabai j nusimano apie namų reikalus, 
pavasariui prasidėjus namų Namų savininkams jisai galį 
savininkui sujudo taisyti ir patarti, kaip geriausia ir pi

giausia galima namus patai
syti ir pagražinti. Jo krautu
vėj sieniniai popieriai, ma

liavos, stiklai ir kitokios rei- 
krneuos dabar parduodamos 
papigintomis kainomis. Rep.

PASINAUDOKITErūpi pamatymas tos šalies. Jisnkė daug. Choro atstovai va-x Vasarų jau .kaip ir prasidė- 
rg. Mondeika ir Karnauskaite jo. Visokie parengimai iš sve 
choro vardu jauniesiems įteikė tainių persikels į miškus, į

Kemėšis, prof. B. Vitkus ir 
p. P. Babickas. Bus dainos ir 
kiti įvairumai. Įžanga veltui. 
Jokių kitokių kolektų nebus. 

Watcrbury, Conn. - L. Vy.,T*‘, T* ', Vilniau“ Va.tuvin.n 
čių 7 kp., vad. A. J. Aleksiui, Vr>ka,ba8-
vienuoliktas metinis koncertas 
teatras jvyks sekmadieuį, ge
gužės 13 d., Šv. Juozapo pa 
rap. salėj. Bus atvaidinta ‘Pra 
žydo Nuvytusius Gėlės’, trijų
aktų gražus scenos vaizdas, ir ... „
,.XT <♦•*• >» • 1* ' lej, 8 vai. vakare‘‘Namų Židinys , vieno akto(
labai linksma komedija. Kai-j Po programos bus šokiai.

MOTINŲ DIENOS 
ŠVENTĖ

bės kun. Morkūnas iš Thomp 
son, Conn., dainuos pasižymė
ję solistai-tės, gros Norberto 
Aleksio Young Melodians or
kestrą ir bus šokiai. Lietuvių 
visuomenę kviečiame skaitlin
gai atsilankyti.

Nepaprastai Įdomios 

Prakalbos
Vietinis Vilniaus Vadavimo

L. K. K. Susivienyma 11 kp. 
ir Šv. Juozapo parap. choras, 
vad. A. J. Aleksiui, rengia pui 
ki} vakarų šeštadienį, gegužės 
19 d., Šv. Juozapo parap. sa-

Kvieslys

IŠ KANADOS PADANGĖS
Toronto, Ont. — Bevažinė

jant i»o Ont. provincijų, teko 
aplankyti Torontu, antrų iš ei
lės didumu miestų Kanadoj.

Toronto teko patėmyti, gal.
mažiausiai iš visos Kanados 

yrius rengia labai įdomias paliestų depresijos. Namų IT

prakalbas pirmadienį, gegužės krautuvių nuomos bemažko uo 
14 d., parap. salėj. . rmališkos.

Kalbės iš Lietuvos attvkę Sekmadienį aplankiau lietu-

žada dalyvauti Eucharistinia 
me Kongrese. Jis matysis su 
kun. Zabulioniu, kuris yra bu
vęs mūsų šv. Kazimiera pa
lupi jos komitetu. Kun. Cesna 
ldetuvoje turi tėvų (Suvalkuo
se), kurį labai nori pamatyti. 
Lietuvoje mano išbūti apie niė 
nesj ir pamatyti visų Lietuvų 

Prieš išvažiuosiant klebonus 
motery stės ryšiu suriš net tris

dovanų (Silverware Sėt). Vė
liau pp. Mileriui svečius pusi-

parkus ir į kitokias vietas to
li nuo miesto. Daugelis žmo-

kvietė į savo namus, 6337 šo.j nių galvoja, kaip reikės gau- 
Aberdeen St./ kur gražiai i>a ti gėlimų į savo parengimus,
vaisino. Skaptukas

poras.

Cioaro. — Čia yra daug dr- 
,gijų ir visos gerui gyvuoja. 
Paminėsiu vienų, būtent Visų 
Šventųjų moterų ir vyrų dr- 
j«. •

Ši dr-ja susitvėrė lupk r. m., 
1916 m. Dabartiniu laiku na 
rių turi apie 100. Turto irgi

Draugija Šv. Die- į

Koresp.

METINIS
VAKARAS

Geriausiai reikalauti nuo savo 
žmogaus, seno “Draugo” skai 
t y tojo, J. Paugos. Jis atveža 
prieinamiausią kaina. Patarna
vimas į namus, į pikniko 
daržus ir į biznių vietas grei
tus. Adresas: 5031 D. Roose
velt Rd. Tel. Cicero 5306. Rep.

Cicero.
vo Motinos Sopulingos rengia: Dr-jos nariai yia veiklūs j 
metinį vakarų (šokius) geg-u-J dai buojasi dr-jos ir pa-
žės 13 d. Bus lietuviška muzi-‘ lapijos labui, taipogi neužmir

šta ir dienraščio “Draugo”. 
Šiemet užsiprenumeravo ‘Drau 
gų’ ištisiems metams.

Kas norėtų įsirašyti Visų

ka. Bus šokėjų kontestas su 
dovanomis. Tikietai pigūs.
/ Visį kviečiami atsilankyti ir 

paremti dr-jų, kuri visados di
rba gražius darbus, remia pa šventųjų dr-jon, visados gali
lapijų, Šv. Kazimiero Vienuo-, (priimami tik sveiki ir dyri 
lynų ir akademijų, Marijonų Į katalikai).

svečiai kun. kan. prof. dr. F.[vių bažnyčių. Susirinko apie 
50 žmonių. Klebonas jaunas, 
matyt, Kanados auklėtinis.
Po pamaldų suėjau senų drau 

gų K. Pocių, kuris supažindi
no su p. Banielinm, namų sta
tybos kontraktorium. K. Po 
ciua pasikvietė pietums. Ponia 
Pocienė — gera šeimininkė, 
gamina grynai lietuviškus va
lgius.

Ponas Pocius yra statybini
nkas. Daug namų yra pasta-- 
tęs'Kaune ir dabar Toronte. 
Yisi stovi prie didžiausių gat 
vių. Ponai Pociai augina ke
tinius sūnus ir dvi dukteris;M'
vyresnysis sūnus Chicagos u- 
n Tversi tet e studijuoja advoka 
turų.

Ponas Pocius turi didelį ū- 
kį, laiko daug gyvulių, ark
lius perka ir parduoda; iš kar
vių pieno gamina lietuviškus 
sūrius.

Lietuvių Toronte, sakė, esa- 
i ma apie 2,(XX). Visi pasidali
nę į penkias partijas.

Darbai bent kiek pradeda
gerėti. Kanados pilietis

f

» -r q m r T J -’ »
3343 S. Halsted St.

Kad sumažinti stakų ir pa
daryti vietos naujoms pre
kėms, nutarta išparduoti 
pianus, victrolas ir radios 
už negirdėtas kainas. 
Vartotas pianas geram sto
vyje už

$1900
Sturk Player Pianas vertas 
$200.00 už

£49 00
Werner Player Pianas Wal 
nut už

£49.00
Stark Upright Oak Pianas
už

£3900
Kersheim Mahagony Pia
nas už

£3500
10 tūbų Sonora radio kom 
binacija buvo $900.00, da
bar už

£3900
10 tūbų Radiola už ,

£22.00
7 tūbų Freshman elektriki- 
nis už

£700
Radiola.mod. 18, 7 tūbų UŽ

£7.50
Davis 8 A. C. Gražiam ka
binete už T

£15.00
Atuater Kent 6 tūbų Wal- 
nut už

£900
Victrolos po

£4.50
Lietuviški Rekordai po

centus

LIETUVIU JAUNIMO 
KLŪBAS

5 DIENŲ WAREHOUSE 
SALE

3343 S. Halsted St.
... ■ uyi.IV ■"V

kolegijų siųsdama atstovus į 
seimus su aukomis, dirbdama 
dienraščio “Draugo” pikni 
kuose ir t.t. •

Visas pelinis skiriamas na
rėms, kurios neįstengia apsi 
mokėti savo mokesčių ar gy
dytojui.

Be to, dr-ja rengiasi prie 
basket pikniko, birželio 3 d 
Komisija jau daug tikietų iš 
platino. Visos iš vien dirba: 
F. Mockaitienė, J. Dudienė, M. 
Paseckienė, O. Šiusienė, P. Ma 
žonienė ir Miliauskienė.

Piknikas bus A. Daihelio da 
rze, ant 87 Str. ir Oakwood 
avė. . Komisija

Dr-ja savo narius visados 
teisingai aprūpina, teisingai 
išmoka ligoje pašalpų ir po
mirtinę. Verta tat priklausyti 
prie taip kilnios dr-jos.

Susirinkimui .būna kas tre
čių sekmadienį 1 vai. popiet, 
parap. svet.

Valdyba susideda iš sekan
čių narių: pirm. M. Dambrau 
skus, pirm. pagelb. M. Bylie 
nė, nutar. rašt. J. Puikis, fin 
lašt. Grigaliūnas, kasierius S. 
Bukauskas.

ATIDARĖ STUDIJA
Lietuviams gerai pažįsta

mas, geras fotografas — spe
cialistas Petras Conradas ati
darė gražiai ir moderniškai į- 
i engtų studijų, 420 W. 63rd 
St., telefonas: Englewood 5883. 
Studija įrengta pagal vėliau
sios mados. Lempos, prožek
toriai įtaisyti pagal vėliausio 
išradimo. P. Conradas gali 
traukti didžiausias grupes, ne3 
jo studija yra labai didelė. 
Kadangi jis turi vėliausios mą 
dos visus fotografui reikalin
gus įrengimus, tai gali traukti 
fotografijas dienų ar naktį. 
Taigi, norintieji nusifotogra
fuoti, kreipkitės pas P. Con 
rudų, o jis visiems geriausia, 
patarnaus. Rep

gražinti savo nuosavybes. Jau 
matosi, kaip įvairūs darbai 
prie namų taisymo prasidė
jo. Tik taisant ir gražinant 
reikia atsiminti, kad reikia 
reikalus turėti su savo tau
tos meistrais ir pirktis reik
menų iš savo tautiečių krau
tuvių. Tokių krautuvių tarpe 
yra Bridgeport Harduiare <& 
Paint Corp., 3214 So. Halsted 
St., tel. Victory 7261. Tos

Visi blogi laikai — geriau 
sias įrankis visus žmonės pa
daryti.

Burke.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SpectaliMal Iškalime tr IšdlrM- 
me visokių rūšių parniūkiu* l> 
grabnamlu*.

Mūšy Šeimyna Kpechlliuoja šla- 
mp darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalu* tie
siui mi [.arinis Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Bei. PENSACOI.A 9011 
BKLMONT 3185 

, OHtce: HICLSIBE SM5
Alfred Roselll, pre*. Vincent Roselll, secr.

GRABORIAI:

.n*
BIZNIERIAI, GARSINKI 

TĘS “DRAUGE’
Visi Telefonai:

venetian monument co., inc. i Yards 1741 1742

Sioux City, Iowa. — Klubas 
laikė regularį susirinkimų ii 
išrinko sekančių valdybų: An 
tanas dagelis, pirm.; Antani 
na Balčiūnaitė, viee pirm.; El
zbieta Teresevičiūtė, rast.; Vi-, 
ktoras Taniosek, iždin.

Oioer». ‘'Balandžio 24 d 
kleb. kun. H. J. Vaičūnas mo
terystės ryšiu surišo Petrų Miv 
lerį su Marijona Jurgeliene 
Jaunieji yra pavyzdingi kata 
likai. Jaunasis jau apie deši
mts metų kaip gyvena Cice- 
roj. Priklauso prie Šv. Anfa 
no parapijos ir Šv. Grigaliaus 
giedofių draugijos. Visuomet 
punktualus ir darbštus.

Jaunoji (Jurgelienė) taip 
pat dora moteris. Daug vargo 
turėjo vyrui ir tėveliui mirus, 
nes liko dvi našlaitės, Dukre
lei surado globėjus (broliene 
Budreekienę), o pati ėjo į dirb 
tuvę maistui ir drabužiams už
sidirbti.

Vestuvių puola Buvo past 
pp. Budreckius. Svečių atsila

Klubas nutarė ruošti vaka
rienę gegužės 6 d., parapijos 
svetainėje. Boleslovas Mogenis 
išrinktas parūpinti viskų va
karienei. Per vakarienę nau
jai valdybai bus perduota pa 
reigos. Bus kalbų, dainų, o po 
vakarienės šokiai.

Klebonas užsakė, kud per 
visų gegužės mėnesį kas vaka
ras bus pamaldos ir kvietė vi
sus tose pamaldose dalyvauti 
Moterų Hv. ltažančiaus drau
gija nutarė papuošti Panelės 
Švenčiausios altorių gėlėmis 
peV visų gegužės mėnesį. AL 
torius bus laitai gražiai papuo
štas.

Kleb. kun. Jurgis desna 
važiuoja Lietuvon

Mūsų klebonas dar nėra bu
vęs Lietuvoje, todėl labai jam

. , -t*’ i
Išdirbėjai aukšlraifs rūšies Paminklų 

lr Grabnamlu

H
B

Cblteagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
-------o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvė* lr 
taupykite pinigus

Męs atlikome darbų daugeliui žytnea- 
n*ų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A BO R fA I s

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Nesirūpink niežėji
mu, plelskanomla 
Išbėrimais, spuogais 

Ir kitai* odos negerumai*. Tik 
gauk gydanti aatkmptik* Žemo— 
•augu* Aptlekoee. 18c.,
*1.00.žemo
FOR SKIN i’SRiTOTlOk’S

10 PIECE COSIViETIC 
SĖT $1.97

Thl. I. s Famona Vl.anl S«» snd tn. 
chnlaa fa<-« powrt«r *1.04; Kone.. Tie. 
Tlmu. Cream *1.0'), Depllatory $1.00. 
F ar lai Aatrlnsant *1.7*. Bath Salt 1.0*. 
Toliai Watar II I*. »«rtuma »».7». BKI- 
llanOna 7*e, Skin Whlt«n.r 7»c. Totai 
Valu. lll.tO. Sporini prlro, *1.17 for all 
tan placaa to Introduoo thla liną.

▼arda* .............
▲drena* .....................................
«uaei*m* per ***** OOO

Pinigai gražinami. Jai 
nepatenkinta*.

Bm Van 580-5tb Avenue, N«w Y«*

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikalo meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užgaoiėdftatc 
Tel. CANul 3515 arba 3515

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL 
TeL CICKRO 6*21

SIMON M. SKUDAS
<JRABORI"U3 IR BATBAMUOTOJAJB

Patarnavimas geraa lr nebrangu*
718 W. 18th St.
Tel. MOIrvo <177

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ O R ABO RIUS

Palaidoj* už 118,00 ir aukščla* 
Modernlžka koplyčia dykai

Mg W. ISth Ht. TeL CAMai <174 
_____________ Chioago. UI.______________

I.J.ZOLP
ORABORIUB IR I.AIDOTUV1U 

rUDBJAg
1444 WEST 46th STREET

Tet HOlilevarg BMS—g«tB

Tek CICKRO BB4

SYREWICZE
OMABORITTB

Laidotuvėms pilna* patarnavimas 
galimas ai 1*8 

■0PT.TOTA DYKAI

‘•■’M » 89O1 kva, m-

Telefonas YAKds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenne 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. boulevard 4139

TN. LAPaynet* U71

J. Liulevičius

ir
ootojM

patarnauja Chi- ' 
sagoje Ir aplella- | 
MJa
Didelė Ir
Koplyčia d:

grali 
ykal

«oea <r dfcg

J.J.BAGDONAS
\

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

R sTĖVAS
JEIGU NORITE iflCbuMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE......  PASAUKITE.....

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturtine egryžlų su firma tuo paflti vardu)

UOZAPAS EUDEIKIi



a -9* TS 5*
Tr«4iad.ioui>, gaguioa 9, 19311

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS 
SOUTH CHICAGO

— ĮVYKS — , .
PIRMAS METINIS PIKNIKAS

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir CrawfordAve

Ęus gera muzika, graži ir patogi vieta panokti ir tyru oru pakvėpuoti, nes medžiai ir žolės 
žaliuoja ir žydi. Skanių valgių ir gėrimų visokios rūšies; visokių žaislų ir laimėjimų. Taip-gi bus IK 
kumštynės garsiųjų Chicagos kumštininkų. Kviečia visus Klebonas ir Parapijonai.

PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ |

ŠAUKIAMAS Parodoj! Nieko dai

BUS IŠDUOTA 1933 M. LIE- m. įvykusios Lietuvių Dienos.
TUVIŲ DIENOS AT

SKAITOS

Penktadienio vakare įvykęR 
pernykšėios Lietuvių Dienos

Taip pat bus svarstoma orga-
Mūsų “Draugo” korespon

dentas “Tsb.” (kažin kas per

neskaičiau ir negirdėjau apie 
tai.

Kad ir mirsiu, neužmiršiu 
pereitų metų Lietuvių Dienos.

pasaulinėje parodoje komiteto bns ir dėl to draugijų valdy-

nizavimaa Lietuvių Dienos šių vienai), ištikrųjų, paduoda
vasarų toje pačioje parodoje, |mums nepaprastai įdomių ir Į Nemaniau, kad gali suseiti 
r.es yra gautas pakvietimas, reikalingų žinių apie Lietuvą tiek lietuvių vienon vieton. Mi- 
ftis klausimas yra labai svar- Pavyzdžiui, ar galėtų būt įdo-

KAUIU
KIEK SAVAITRAŠČIAI 

TURI SKAITYTOJŲ

susirinkimas nutarė šaukti ma 
sinį visi) Chicagos lietuvių dr- 
gijų susirinkimų ketvirtadienį 
gegužės mėn. 17 d. Lietuvių 
auditorijoj. Tame susirinkime 
komitetas išduos smulkmeniš
kų finansinę atskaitų iš 1933

lžiniškas choras, simfoninė or
kestrą, Kamavičiaus “Lietin

go N. 67, kuriame paduota vj§ka Rapsodija’.’, tautiniai šo 
statistika \. D. Universiteto garbingi"svečiai, NBC
studentų ir aprašymas apie transliavimas ir lietuviai, lte-

miteto susirinkime dalyvavo! Kaunu! 
šik nariai: Varkala, dr. Poška.

Kaune

bos prašomos masiniame susi-I
rinkime dalyvauti.

Praėjusio penktadienio ko-

mesnių straipsnių už “Dran-

Šiais metais didieji savait
raščiai turi po tiek prenume
ratorių: ‘‘Mūsų Laikraštis” 
4.6,562, “CkiAjnko Patarėjas” 
(kovo pabaigoj) — 42,827 ir 

- 19,560.

Mickeliūnas p. Sakalienė, adv. 
Šliakys ir Vaivada.

ŠV. KAZIMIERO AKAD.
RĖMĖJŲ 15 SEIMAS

f—--- -
Nejučiomis praslinko penkio 

lika metų, kaip pirmų kartų 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjos 
turėjo ga/bčs atidaryti savo 
pirmąjį seimų. Šiemet laikys 
jau penk iol ik tųjį. Seimas bus 
gegužės 20 d., Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos salėj. 
Kaip ir kitais metais, seimas 
bus atidarytas iškilmingomis 

Mišiomis Gimimo Pan. šv.sv

silinksminiino vakarų, kuris 
bus pritaikintas nevien jau
niems, bet ir seniems. Bus at
lošta juokinga komedija “Cra- 
zy to Reduee”. Šokiams užpra 
syta gera muzika iŠ devynių 
muzikantų. Toji orkestrą dar 
nei karto nebuvo mūsų svetai-

Ten parašyta, kad 
yra 120,000 gyventojų. Aš taip 
ir maniau. Prieš kiek laiko 
vienas rašytojas “Drauge” 
(neatmenu ka.s) pareiškė, ro
dos, kad Chicagoje yra dau
giau lietuvių negu Kaune. Aš 
abejojau apie tai bet neturėjau 
tikresnių žinių. Žinojau, kad 
ne Chicagoje, bet visoj Chica
go apylinkėje, yra tiktai apie

tuviai, lietuviai Visur! Tai die
na!

Praeitų sekmadienį Jos. F.
Budriko radijo ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted st., 
davė dvi radijo programas, 
kuriose dalyvavo Šv. Jurgio
parapijos choras, vedamas ko-f‘Musų Rytojus’’ 
rup. A. Pociaus. Choras dai- Kiti 'ur* P° n,a^>au- 
nuos dainavo iš operetės “Lie 
tuvaitė”. Kita programa susi- 
dėjo iš reprodukcinių 'dainų, 
k. a. Kipro Petrausko ir re
produkcinės muzikos.

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1934

nėję, dėlto visai nauja mūsų 47^)0 lietuvių. Nejaugi mūsų
pa rupijoje. Kaunas toks mažas, maniau?

Jaunime, gera proga pager-1 "Bet dabar geriau ant širdies, 
bti savo motinėles, nes tų die-1 
nų yra Motinų Diena. Nebūtų 
pro šalį, kad visi atsivestumėt
savo motinas pamatyti kome- 

bažnyčioj. Po pamaldų bus j dijų ir paskui pasišokti. Pro- 
pietūs Vienuolyno Auditorijoj.,grama prasidės lygiai septintų 
1 vai. popiet prasidės seimas. į valandų vakare. Sodalicija vi-

Šis seimas bus vienas svar
biausių. Bus daug įvairių kiau 
siinų svarstymui. Dėl to visos 
draugijos prašomos atsiųsti a V 
stovus. Kviečiama visa dvasi
ški ju ir svečiai seime dalyvau
ti ir paremti gerb. sesutes.

Elziutė

KAIP SODALIETĖS PA
GERBS MOTINĖLES?
Marąuette Park. — Sekma

dienio rytų,* gegužės 13 d., vi
sos susirinks svetainėn; 7:30 
■\alandu, prisisegs gėles ir pa
skui kartu eis į bažnyčių. Jų 
Šv. Komun'ja aukojama moti
nų intencija.

Pirmadienio vakare, gegu
žės 14 d., kaip kasmet, soda 
lietės rengia motinoms pager
bti vakarų, nžvadintų “Moti 
nos ir dukters diena”.

Bengiama nepaprasta prog 
rama, pritaikinta motinoms ir 
dukterims. Programa susidės 
iš dainų, kalbų ir veikalėlio a- 
pie motinos meilę. Bus ir už
kandžio. Sodalietės deda pas i didelio pikniko, kuris įvyks 

1 gegužės 20 d., “The Acres”

sus kviečia atsilankyti.
Sodalietė

Prieš kiek laiko atspausdin
tas “Drauge” Sasnausko vyrų 
thoro paveikslas nepaprastai 
aiškiai ir gražiai išėjo. Net 
malonu pažiūrėti ir įdomu kad 
pirmų sykį galima gerai išvy
sti veidus dainininkų, stovin
čių paskutinėj eilėj. Ačiū span 
sdininio prižiūrėtojui' UŽ tai!

Ar mėgsti žaisti kauliukais 
arba kortomis? Nej)raleisk šios. 
progos. Ketvirtadienio vakA 
te, gegužės 10 d., parapijos sa 
Įėję 8 valandų, Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 8 skyrius 
rengia bunco ir card party su 
gražiomis dovanomis ir užkan- 

1 džiu. Įžanga tiktai 25c.

Visus kviečiame atsilankyti, 
smagiai praleisti laikų, pasi
kalbėti su draugais, pažįsta 
mais ir tokiu būdu pagelbėti 
seselėms, kurios reikalftigos 
pagalbos. Komisija

Neseniai klausiaus daininin
kės Diana Bartush ant stoties 
WAAF. Turi gana malonų ir 
švelnų soprano balsų. Pavardė 
skamba lietuviškai, kažin nr 
ne lietuvaitė ?

MARŲUETTE PARKO BU

CERIAI RENGIASI PRIE 

PIKNIKO

Ar lietuviai ir vėl turės sa
vo Lietuvių Dienų šįmet Pa-

-JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 

T’anedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais 9 Iki 9 

Telefonas CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPuMIc MOO
Marąuette Parko kolonijos 

hučeriai yra tvirtai susiorga
nizavę į sąjungų, kuri gerai 
gyvuoja ir, he tiesioginių sa 
vo reikalų, dirbama ir kultū 
riniui darbai.

Dabar Sąjunga rengiasi prie

Rmldcnee Phon e
F,nglcw<*xl 5,10

P. CONRAD

tnngų, kad vakaras būtų toks, 
kokio nieks dar nematė nei 
vienoj parapijoj.

Kodai iečių vardu, iš anksto 
kviečiu motinėles tų dienų pra 
leisti su dukterimis parapijos 
svetainėje. Nemalonu bus tai 
sodalietei, kurios mamytė ne
bus tame parengime. Mamy-

(A. Miliausko darže), 87th St. 
blokas į rytus nuo Kean avė., 
Justice Park, UI.

Visiems Sąjungos narių kli- 
jentams (kostumeriams) bus 
suteikta tam tikros privilegi
jos. Įžangos tikietai bus iš an
ksto teikiami'dykai, tik atė-

Kiek mano žemlapis rodo, 
Nepriklausomoj Lietuvoj yra 
185 ežerai. Kai kurie maži, ki
ti didesni, bet visi pakanka
mo didumo. Kitas 50 randasi 
pavergtame Vilniaus krašte, 
tarp jų didžiausi ir gražiausi 
(kiek galima numanyti ant 
žemlapio) visoj lietuvių žemėj.

z---------------——,

Gerai žinomas amerikoniš
kas klasinis veikalas “Little 
Vriomen” huvo išverstas į lie
tuvių kalbų 1923 m. Vertėjas 
p. Kvietkauskas. Lietuviškai 
užvardytas “Mergaitės Išėju
sios į Moterių,”, j 1

Budriko radijo metinis pik
nikas įvyks gegužės 27 d., Bi
rutės darže, Justice Panke. Da 
lyvaus apie keli šimtai kon- 
testantų dainininku, šokėjų ir 
muzikantų. Jonas

MOTINOS DIENA 
LIETUVOJE

Šv. Jurgio paraj). — gegužės 
27 ir rugpiūčio 19 d.

Šv. Kryžiaus parap. — lie
pos 8 ir rugsėjo 23 d.

Nekalto Pras. P. š. parajr 
— birželio 24 ir rugp. 26 d.

Gimimo P. š. parap. 
želio 10 ir rūgs. 2 d.

Šv. Antųno parap. — birže
lio 17 ir rugsėjo 9 d.

Visų Šventųjų parap. — lie
pos 22 d. ir iugsėjo 16 d.

Dievo Apvaizdos parap. — 
birželio 3 ir rugpj. 12 d.

Šv. Mykolo jiarap. — liepos 
29 d.

Šv. Juozapo parap. — ge 
gūžės 13 d.

Aušros Vartų jiarap. — lie 
pos 15 d.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap 
— rugpiūčio 5 d.

Šv. Kazimiero parap. — lie
pos 1 d.

“Draugo” dienraščio — ge 
gūžės 20 d. ir rugsėjo 3 d.

L. Vyčių — liepos 4 d. 
Labdarių Sųjungos — gegu

žės 30 d.
Šv. Kazimiero 

rugsėjo 30 d.
Akademijos

L. K. M. Dr-jos Motinos ir 
Vaiko sekcijos sušauktam pa
sitarime nutarta gegužės 6 d. 
minėti Motinos Dienų. Numa
toma tų dienų ruošti moti
noms ne tik paskaitas su kon
certinėmis dalimis, bet svar
biausia kviesti Kauno visuo-

Kitas puikus ir dMelfa. vol-1 padėti ’“W’ti netur'‘

kalas (245 pusk) anglų kalbo-1 tin«” “aistu W <lrR l

pie Lietuvį tnl -‘‘Lithua-je apie
nia — The Avžakening”, pa- 
rašytas dano Age Mever Be- 
redietsen. Spausdintas 1895 
m. užsienyje, bet gal galima 
gauti Amerikos knygynuose.

Eduardas J. Kubaitis

•Pasakyk uwin, kų mėgsti ir 
myli, aš pasakysiu kas esi.

Ruskin.

PLATINKITE “DRAUGĄ” |

.PRANEŠIMAS

Dr. Maurice Kahn, gydyto
ja?, ir chirurgas, gegužės 1 d. 
persikėlė į naujų rezidencijų. 
Namų telefono numeris bus pa
keistas į PLAza 2400.

(Skelb.)

nuetoesa Phone
FjmcIcw<XmI 5883

MODERN PHOTO 
STUDIO 
įrengia

llnlIymKMl Arlc-omls
AI’KftTOS Rl’S’KS 

PAVEIKSIMAI 
Nutraukiame <lleną ar 

vakare

420 WBflT 63rd STREET
CHICAOO

tės, neatsisakykite, kada jūsų jus i krautuvę reikia priminti ,
dukterys pakvies ateiti į sve

tainę. Jei nebūsite, labai gai 

lėsitės. Viena iš Jų

Gegužės 13 d., N. P. P. ftv. 

mergaičių sodalicija rengia pa

TŪKSTANČIAI PERKA
Electrinius Rafrigeratorius

Iš Budriko Krautuvės

ViRi bus nuvežti į piknikų ir 

parvežti trokais dykai. Susi 

rinkti reikės 12:30 vai. dienų 

ant 69 ir Rockvell St. Šiaip 

svečiams įžanga 25c.

Rengimo Komitetas

NAUJAS IŠRADIMAS
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MAIONF TFRffTT ORAZIPg 

m n And f s plaukus

Ala naujaa natural*kae valataa 
netik nulaiko plaukų įlinkimą, pra
kalto* plelakenaa, bet lr atgauna 
plauku*. A) naudingą vaistą paal- 
aekt auraatl, man beairydant slin
kimą aavo plaukų. Paaekmča Mo 
naujo valeto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamo* Paraiduoda au nuro
dymais kaip vartoti. Butelis 81.00. 
AtelUauklte lalMkU;

MRS. PAUUNA RIMKOS
IMI SHIRL.D8 AVENFE 

Chicago Hrlgbla. IU.

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kainos dar iemoM Mklland’o 
nauji pcritiaiM-Mai dčl pavakario:

REALISTICS 

$2.00 ir aukščiau iki $6.00
Kiti padabinimai: Shampoo — 

finger wave-r-50c; Shampoo - fin

ger wave - areh - rinse — $1.00; 

Manicure -35c; Marcei - 50c; Sha 

mpoo - marcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

4182 ARCHER AVENUE

TEI,. I.AFAYETTE «M

Kas atsineš S| pagarsini
mą gaus permanent wave 
5Oc pigiau negu paprastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

l
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

‘ILE DE FRANCE’
Express
Laivas

Platesne* Informacijas teikiam Ir parduodi*™ laivakortes. 
Padarome visokiu* popicrfcv, Ir (lokeimcntim. Siunčiam pinigu* I 

LIETUVĄ

INSURANCE^ 
NOTARY | 
PUBLIC BAHKERS

REAL ESTATE
• 13 metų telutnval pamatuotas blanki. 

RrSIPAMNKITF. IR REMKITE LIETUVI.

2608 W. 47th STR.,

ž

PERKAM
LIETUVIS 
KUS BONUS

Tel. LAFAYETTE 1083

- —

Budrikas parduoda daug pigiau. Ant lengvų išmokėjimu. 
Budrikas užlaiko pilnų pasirinkimų gerų Standard žino
mų išdirhyseių: WESTINGHOUSE, NORGE, LEONA&D, 
CROSLEY, APEX ir kitų. Kainos nuo $99a5O 
ir aukščiau. Nuolaida už jūsų senų ledaunę. Dykai gražus 
elektrikinis toasteris su grill su kiekvienu pirkimu Ref- 
rigeratoriaus.

Budrikas duoda didelę nuo
laidų ant naujų pagarsėju
sių keturkampių MAYTAG 
skalbyklų.

Elektrikinių Moglių ir 
Prosijimo Mašinų išpardavi
mas po:

»39-00. *49 00 ir 
' >59.00

Automobilio Radios
FHILCO, STE W ART WARNER, MOTOROLA, ZE- 

NITH, RCA VICTOB ir kitokios. Kainos 1934 m. po:
$39.50ir $4.9 5°-e

Budriko mechanikai įtaisys į jūsų automobilį jums be
laukiant.

Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų.

Jos. F.
3417-21 So. Halsted St.

Budriko Lietuvių Radio Programai:

WCFL—970 kil. nedėldieniais nuo 1:()0 iki 1:30 popiet 
WAAF—920 kil. nedėldieniais nuo 1:30 iki 200 popiet 
WHFC—1420 kil. ketvergais nuo 7:30 iki 800 vakare

.v


