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PAGAMINTA ISPANUOS RESPUBLI
KAI KONSTITUCIJA

MUSSOLINI SAKO, KAD ITALIJOS 
VAIKAI PRIGULI VALSTYBEI

Protestuoja Ištremtas Ispanijos Kardinolas; A- 
merikos J. Valstybių Iždo Sekretorius Euro
poje

KELI VAIZDELIAI IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ
n ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VALSTYBES TEATRAS 
VĖL DIRBA

įiį*

PARUOŠTA ISPANIJAI 
KONSTITUCIJA

MUSSOLINI TVIRTINA 
SAVO

Po įvykusio gegužės rnėn.
14 d. “gaisro Valstybės Teat
rui teko darbų laikinai nutrau
kti. Tačiau per porų paskuti
nių savaičių vieton sudegusių 
dekoracijų skubiai buvo paga
mintos naujos ir šio sezono 
užbaigimui dar pastatyti keli 
spektakliai.

„ v. . , ! ragr. ir Y. V. A. I. 14 paragr.
.Gegužes mėn. 28 d. pasta-Ij < e

,’fjl onprn “Stnmcnnne 1 ** TYo _ I
Byla yra labai didelė, susi-

27 d. Dabar kaltinamiesiems 
iš viso 24 žmonėms, siuntinė- 

'jami kaltinimo aktai. Kaltina
mųjų daugumas laikomi kalė
jimuose, tik keli laisvi.

Svarbiausias kaltinamasis y- 
ra pats p. A. Voldemaras, ku
ris davinėjęs visokias direk
tyvas, o kiti jas vykdę.

Voldemaras, dėl to kaltina
mas pagal B. St. 51 paragr., 
B. Stat. pak. ir papild. 3 pa-

ta i

MADRIDAS, birž. 19. — PARYŽIUS, birž. 18. Laik-' 
Komisija, iš 25 narių baigė raštis Le Journal skelbia pa- i 
ruošti Ispanijos respublikai sikalbėjimų su Italijos minis-! 
konstitucijų. teriu pirmininku Mussolini. j

Ispanijai konstitucija šutai- Mussolini sakosi jo noras i

tyta opera “Samsonas ir Da-I 
lila,” Kiprui Petrauskui da
lyvaujant. Gegužės mėn. 29 d. 
statomas paskutini kartų ši se
zonų baletas “Coppelia.” Ge-

1. Miss Margaret Young paskirta “pionere” Dengto Vežimo Dienų iškilmėse, įvyk- K^žės mėn. 39 d. — dramos 
syta Vokietijos žinomos Wei- esąs, idant visoj Italijoj klės- i siančiose Salt Lake City liepos 2. 2. Atstatytas A. Lincolno paminklas mieste Spring- sezono uždarymas. Statoma 
maro konstitucijos ruožais su tetų tikėjimas ir vaikai visno- M- 3. Britanijos ministeris pirmininkas MacDonald ir jo duktė. pirmų kartų scenoje “Išvirkš-

deda daugiau kaip iš 1,000 pu
slapių. Nagrinėti • numatoma 
rudenį, po /vasaros atostogų.

“R.”

kai-kuriomis išimtimis. met turėtų tikėjimo pamokas.
Konstitucijoje pažymima, ^a>e e^° .v*Sa ^kas yra poli- 

jog Ispanijos valstybę sudaro *’ka ’r politika, 
sujungtosios provincijos, ku-! Toliaus jis pareiškia, kad 
rių nuo abelno kamieno atski-1 kiekvienas paaugęs vaikas 
rimas galimas tik sutikus par- priguli išimtinai vienai vals- 
lamentui.

Parlamentų sudaro

ISPANIJOS PRIMATAS
SKELBIA, KAD SU JUO- 
MI APSIEITA ŽIAURIAI

CHICAGO JE TURI PADUOTI ATATIN- čias Gyvenimas.” Gegužės m.

LENKAI ĮSAKO KIRSTI 
MIŠKUS

KAMUOSIUS SUMA 
NYMUS

31 d. eina operetė “Pericola.”
“M. R.”

MIESTAS IR APSKRITIS 
BE PINIGŲMADRIDAS, birž. 18. — Iš 

Ispanijos ištremtas Jo Emi- 
tvbei ir tik valstybei, gi Ita- nencija kardinolas Segura, Is- 

dveji lijoje išimtinai fašizmui, Ru- panijos primatas, laikinajam 
rūmai. Aukštesnieji rūmai tu- rio priešaky esųs jis, ne kas prezidentui Zamora prisiuntė 
ri tik patariamųjų teisę. Pre- kitas. [aštrų protestų. Kardinolas pa-
zidentų renka parlamentas se- ■ ----- >________ f reiškia, kad Guadalajara mie-
ptyneriems metams. [ MILŽINIŠKA DIEVO KO- ste policija su juomi žiauriai ,

Pripažįstama tikėjimams į\jq PROCESI|A OMAHOJ aPsk\jo *r yra neteisybė, kaip
laisvė, palaikoma pasaulinių ________ , vyriausybė tvirtipa, būk Jam
mokyklų sistema ir lygios po-1 OMAITA, Nei). — Šįmet šia- 1>UVUS reiškiama prigulinti pa- 

litinės teisės kaip vyrams, nie mieste suruošta nepapraš- garba.
taip moterims. . tai milžiniška Dievo Kūno Areštuotas kardinolas dvi

Be kitko jvedamas ver-;procPfSjja? kuriame ėmė daly-'valandi išlaikytas policijos
. tinas kareiviavimas. j vumn keliolika tūkstančių žino- • stoty, neleidžiant Jam su nle-

I nių, neskaičiuojant pašalinių ku susisiekti. Jį saugojo du 
į žiūridojų. Procesijoje buvo at-1 sargybiniu ir vara išvežė į
stovaujamos visos šio miesto paSienį. Neleido pasiimti rei-

LONDONAS, birž. 19. parapij°8- >linOT rūta,, vaisi, ir net

Čia atvyko Am. J. Valstybių' .Tai >Pk°. Padienį po- brevionans.
iždo departamento sekretorius gatvėmis neto ies v. Ce-j Kardinolfts laiške pareiškia, 
Mellon Julijos katedros. Svenč. Sakra- jOg turi pįjnę, teisę, kaipo is-

Porų kartų jis čia turėjo neSė Omahos ^P®8- panas, pasilikti Ispanijoj, gr
kaipo dvasininkų jį gali iš Ts-

SEKR. MELLON EU
ROPOJE

Mokyklų komisija yra rei
kalinga apie 9 milionij dole
rių apmokėti mokytojus, mo
kytojas ir tarnautojus. Nėra 
pinigų. i

į •

Be to, apskritis yra reika
linga keliasdešimts- tūkstančių 
dolerių mokėti nuošimčius už 
paskolas.

Miestas visai be pinigų. Ti
kisi gauti apie pusantro mi- 
liono dolerių iš telefonų kom
panijos.

Rekordais įrodoma, kad nuo 
1915 ligi 1929 metų Chica- 
goj už nekilnojamas savastis

Valstybės gubernatorius E- 
mmerson pasižiada sušaukti į 
nepaprastų posėdį įstatymų 
leidinio rūmus Cook apskri-

ŠVEDAI DOMISI LIETU
VOS SIELININKAIS

Lietuvos miškų d epą r tani e-

Gegužės 25 d. lenkų K. O. 
P. 20-to bataliono III kuopos 
Kurinių sargyba per seržantų 
įsakė mūši} Utenos apskr. Li
nkmenų valsčiaus Žvirbliškių 
kaimo piliečiams iškirsti esa
ntį už administracijos linijos

ties ir Chicago miesto pagel-."1*8 sutaisė medžiagų aP1(? | nuQgavą mišk^ 2f)0 metrų 
bai finansiniam persilaužime. Lietuvos sielininkus ir sielių 
Bet gubernatorius reikalauja, Plukdymų, l os medžiagos bu- 
kad miestas ir apskritis tam vo Pašiusi Lietuvos atstovy- 
tikšlui paruoštų konkretinius ^ve<^j°b kuri tuo reikalu 
sumanymus. informuoja švedų sielininkus,

Chicago majoras Cennok' rengiančius paskaitę apie Lie- 
tuvos upes, vandens kelius,skelbia, kad reikalingus suma

nymus turi paruošti apskri
ties ir miesto valdybos.

DU NUSKENDO

Užvakar du jaunu čikagie-

sielininkus, sielių gaminimų ir 
1.1. Mat, paskutiniu laiku šve
dai vis daugiau ima domėtis 
Lietuva ir jai reikšti didesnių 
simpatijų. Toj dirvoj nemaža 
yra nudirbęs buv. Lietuvos at-

goj u/. neKiinojamas savastis « - stovas švedams, rašvtojas Ig-
mokesčiai padidinti pusketvir- c,u liaudydamies nuskendo. ' i«p n

.Vienas jų Maronrtte parko S™ius- i . «•to karto. i v ^1 Marąuette parko
Tas reiškia, kas 1915 m. uZ taroje. Tai George Sidbach,

namus mokėjo mokesčių 50 15 m.

pasitarimų su ministeriu pir 
mininku MacDonaldu ir Bri-į. 
tanijūs valstybės bankos gu
bernatoriumi M. Norman. 

Sekretorius atsisako kalbė-

STATOMA ŠV. ONOS 
BAZILIKA

SAN FRANCISCO, Cal., — i .

panijos atšaukti tik Šventasis 
Sostas.

Popiežiaus atstovas (nunci-

dolerių, tas šiandie moka. už 
tuos pačius namus, imant ap
lamai, apie 175 dolerius.

Praneša, kad Chicagoj ima 
rastis daugiau darbų, j-pač ge
ležinkelių įstaigose.

DU ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

ORGANIZUOJA EKSKUR
SIJĄ J PRANCŪZIJĄ

Į Lietuvių Prancūzų Draugi
ja birželio pabaigoj organizuo
ja ekskursijų į Prancūzijų ir

ti anie nolitika Sakosi atw ^*a statoina Sv. Onos Saule-^8Pan’ja’ kreipėsi į lai- 
i apie politikų. Sakosi atvy- , iHk Kertinis ak ,kin<w vynausybę kisti kar

kęs į Europų pas savo duktė- *eiozl° »azniKa. rcerunis as i .. . . _
?į ir sūnų.

•dinolui Segura gryžti į Ispa-muo bus šventinamas liepos; ..
į mėnesiu. . Pastatvmas atsiei- nl,^‘ ažymejo, artimoj atei-

ITALIfOS DELEGACIJA 
MASKVOJE

siųs 350,000 dolerių. ty Šventasis Sostas kardinolų 
pakvies Romon.

MASKVA, birž. 19. — Čia! 
atvyko Italijos prekybos de-J 
legncija. Gal bus tariamasi a-'

PREZIDENTO KALBA 
SPRINGFIELDE

SPRINOFIELD, III., birž.

ANGLIJOS KARDINOLAS 
I JAUNIMĄ

pie tarpusavį abiejų šalių p|e- 18. — Lincolno paminklo ati-J ^^LONAS, birž. 18. Jo 
...... ____Eminencija kardinolas Bour-kylms praplėtimų.

MIRĖ SENELIS ARKI
VYSKUPAS

darymo iškilmėse prezidentas 
Hoover kalbėdamas ragino pi-,nP* "'estminsterio arkivyskn- 
liečius gerbti ir pildyti Šalies I“*"' Paskp,bė ganytojinį laiž- 
įstatymns. Sakė, įstatymų.

Kardinolas kviečia Anglijos
Sakė,

pildymas yra tautos laisvės

Grand Trunk geležinkelio 
prekių traukinis 79-oje gat
vėje sudaužė skersai bėgius 
pravažiuojantį automobj 
Moteriškė ir vyras žuvo,
4 asmenys sužeista.

regius
obilių.

i,/kiti

SANTTAGO, Čili, birž. 18. 
— Mirė vietos arkivyskupas 
Cresrente Errazuriz y Valdi- 
vieso, 93 metų amžiaus. Velio
nis nepaprastai daug buvo ge
rbiamas kaip katalikų, taip ir 
nekatalikų.

CHTCAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir 
Šilta.

pagrindas.

BUS DIDELIS IŽDE 
NEPRITEKLIUS

WASIIINGTON, birž. 18. 
— Šiais administraciniais me
tais, kurie baigsis šio birže
lio 30 d., valstybės ižde pra- 
matoma 1,099,903,000 dol. ne
pritekliaus.

katalikų jaunimų organizuotis 
ir prisidėti prie suaugusiųjų 
Katalikiškojo Veikimo, kų vi
sam pasauly iškėlė Šventasis 
Tėvas Pijus XI.

Kardinolas pareiškia, kad 
jaunimui susiorganizuoti ir 
prisidėti prie Katalikiškojo 
Veikimo skiria Kristaus Ka
raliaus šventę, spalių 25 die
nų.

CHICAGO TURĖS DAU
GIAU ATSTOVŲ

Chicago ir apylinkės kong
rese turės 4 atstovus daugiau, 
įstatymų leidimo rūmai Sprin- 
gfielde po 20 metų trukdymų 
pagaliau pripažino naujų dis- 
triktų paskirstymų, einant gy
ventojų skaičiaus priaugimu.

AMERIKOS J. VALSTYBIŲ specialiai į kolonialinę paro- 
KARO JĖGOS Paryžiuj. Norį ekskursijoj

________ 'dalyvauti prašomi sužinoti sų-
IVASHINGTON, birž. 18. lygas, užsirašyti ir įnešti už- 

— Sųryšy su besiartinančia statų Lietuvių Prancūzų Drau- 
tarptautine nusiginklavimo ko-1 gijos knygyne, Laisvės Al. 22. 

'nferencija, Amerikos J. Vai- Užsirašyti galima iki birželio 
j stybės iškėlė viešumon savo 3 d. imtinai.
kariškas jėgas.

Būtent, gruodžio 31, 1930
m.‘ šios jėgos buvo tokios: ka
riuomenėje 139,957 karininkai 
ir kareiviai; laivyne 109,886 
karininkai ir jūreiviai. Be to, 
turi 2,202 orlaiviu ir 5 diri
žablius.

ŽYDUS LEIDŽIA PER 
DEMARKLINIJĄ

NAUJAS KRYŽIUS ANT 
VIŠINSKIO KAPO

PATARIAMI SAUGOTIS 
ŠUNŲ

Chicago sveikumo departa
mentas -skelbia perspėjimų 
žmonėms saugotis gatvėse šu
nų, kurie užpuola ir įkanda 
nemažai žmonių. Tarp nušau
tų šunų randama ir padūku
sių.

Nesenai pastatytas Vilniu
je, Rasų kapinėse ant spau
dos draudimo metu pasižymė
jusio veikėjo Višinskio kapo 
dailus lietuviško stiliaus kry
žius. Jis savo dailumu ir sa
votiškumu masina lankytojų 
žvilgsnį. Kryžius kaštavęs, 700 
zlotų. “M. R.”

gilumon lygiagrečiai su admi
nistracijos linija.

Taip pat ties pasienio poli
cijos Zarasų baru lenkų sar
gybos puskarininkis prašė pa
skelbti mūsų pusės piliečiams, 
kad jie turi iškirsti anapus 
administracijos linijos esamų 
savo miškų 15 metrų platumo. 
Jei piliečiai neiškirsių, tai mi
škas bus iškirstas pačių lenki} 
miško savininkų suskaitom

“R.”

RASTAS SVARBUS ISTO 
RINIS DOKUMENTAS

. Mūši} istorijos! profesorius 
Jonas Yčas šio mėnesio pra
džioj lankėsi Skandinavijoj, 
kur studijavo įvairius kenovi- 
škus dokumentus. Stokholmo 
archyvuose profesoriui pavy
ko rasti labai svarbų, Lseinai 
ieškomų istorinį dokumentų a- 
pie Lietuvos unijų su švedais. 
Archyve rastas dviejuose eg
zemplioriuose tos unijos ori
ginalas, pasirašytas ĮKėdai- 
niuose 1655 metais kunigaikš
čio Radvilos ir Švedų atsto
vo. “M. B.”

VOKIETIJĄ PALIETE 
VESULA /Žydų laikraščiai rašo,- kad 

pereitų savaitę per demarkli-
nijų į Vilniaus kraštų buvo nu- HAGEN, Vokietija, birž. 18. 
vykusi žydų švietimo draugi-j_ Per gias apyiinkes praūX6
jos ekskursija iš 25 žmonių. 
Per demarklinijų buvo perlei
sti laisvai, tik lietuvių polici
ja iš jų paėmusi pasus, o pas
kiau, kai grįžo, juos vėl gru
zino. Lenkų sargybiniai jokių 
kliūčių nedarė. “R.”

vėsula (tornado). 3 žmonės 
žuvo, apie 40 sužeista ir atli
kta 250,000 dolerių nuostolių.

VOLDEMARININKŲ BYLA

Voldemarininkų bylų kariuo
menės teisinas iš prokuratū
ros gavo antradienį, gegužės

. . - —- • - - - -

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijoi 1 stcrl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91' 
Vokietijog 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.275

—
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DIENOS KLAUSIMAI
J. E. VYSKUPO PETRO DARBAI.

- (L. Šimučio, “Draugo” Red., kalba, pa
sakyta J. B. Vyskupo Petro Bučio 40 m. kū
rybinio darbo sukakties paminėjimo puotoj, 
Chicagoje).

Man, sulyginamai jaunam visuomenės ir 
spaudos darbininkui, dirbančiam toje dirvoje 
tik apie dvidešimts metų,- nelengva yra kai- • 
bėti apie mūsų tautos pionierių, J. E. Vysku
pą Petrą Bučį, kurio 40 m. visuomeninio ir li- 
teratinio darbo sukaktį paminėti mes čia 
šiandien susirinkome. Man apie tai tenka kal
bėti gal būt dėl to, kad aš, kaipo dienraščio 
“Draugo” Redaktorius esu Brangaus Jubilia 
to įpėdinis, besistengiąs bent truputėliu pa
sekti savo pirmtakūno darbingumo pavyzdį.

Mūsų garbės svečio, 'jubiliato J. E. 
Vyskupo Petro visuomeninių ir literatinių 
darbų apibudinimui reiktų pašvęsti ne kele
tą trumpų minutėlių, bątlšfišų valandų. Mes 
norėjome “Drauge” keliais ilgokais straip
sniais apibudinti J. E. nuopelnus Bažnyčiai 
ir Lietuvių Tautai, bet greitai pajutome, kad 
bent kiek nuodugniau jo veikimą įvertinus, 
reikalinga būtų tomus prirašyti.

Aš skaitau, kad mums Chicagos lietu
viams yra reta privilegija šiais metais tą Di
dįjį Tautos Darbininką turėti savo tarpe, o 
šį vakarą, jam pačiam dalyvaujant, paminė
ti taip svarbią sukaktį.

Mokslininkų, teologų, rašytojų ir vei
kėjų pasaulyje yra daug. Bet, matote, moks
lininkas mokslininkui, rašytojas rašytojui, 
veikėjas veikėjui nelygus. ,J. E. asmenyje 
mes turime tos rūšies mokslininką, rašytoją 
ir veikėją, kuris savo žinias, įgytas mokyk
lose, universitetuose, pats besimokydamas ir 
kitus bemokydamas, mokėjo pritaikinti prie

/ ............ ................. ................................

J. Douillet.
MASKVA BE KAUKĖS.

f

PIRMOJI DALIS.
(Tąsa)

Bet, nežiūrint to, vykdant nustatytą 
progranią buvo padaryta gana reikšmin
gų apsirikimų. Jei delegatai būtų mažiau 
pasitikėję sovietų žodžiams, o labiau pa
tys stebėję, tai jie, aišku, tuos apsiriki
mus ir tas spragas lengvai būtų pastebė
ję- Bet, deja, daugelis jų labiausiai susi
domėjo banketais, kurie jiems visur buvo 
rengiami, o ypač Taganroge ir Rostove, 
kur šventė pasidarė tiesiog lėbavimu. 
Turbūt, išgertasis vynas jiems galvas tru
putį apsukę. l)u kartus aš susitikau šią 
delegaciją: pirmą kartą Dono baseine, o 
antrą — Rostove. Pirmas apsirikimas oe- 
remoniale atsitiko mažoje stotyje Dono 
baseino teritorijoje, išraižytoje geležin
kelių linijomis, persikertančiomis viena 
kitą. “Sargybinis” manė traukinį Čia sto

gyveninio, mokėjo jas perduoti visuomenei, 
dirbdamas žodžiu ir raštu. Teorijos mokslas 
ir praktikos darbas ir gyvenimas pas jį ėjo 
kartu. Ką rašė, rašė apie tai gerai žinodamas, 
giliai įsitikinęs; ką sakė, sakė iš patyrimo, iš 
žinojimo, iš įsitikinimo, neveidmainiaudamas, 
nuoširdžiai. Toks jis buvo kalbėdamas studen 
tams iš katedros, toks vadovaudamas pla
čioms žmonių minioms. Yra žmonių, kurie J. 
E. Vyskupą Petrą pažino iš pat jo mažų die
nų, pažino, kaipo dvasinės seminarijos auklė
tinį, kaipo studentą Petrogrado Dvasinėj A- 
kademijoj, Šveicarijos universitete, kaipo 
profesorių ir rektorių Dvasinėj Akademijoj ir atradę, buk primatas apgailįš 
Lietuvos Universitete, kurį suorganizuoti J. aionaicbiją i1' karalių ir ska- 
E. daug padėjo. Kas tik su juo arčiau turėjo
progos susitikti, tas greitai, pastebėjo jo gilų 
mokslą, plačią erudiciją, malonų būdą, atsi
davimą savo pareigoms, begalini darbingumą . . . T
ir tiesiog šventumą jo kasdieniniame gy-1 no^as turėjęs ap eisti spa- 
venime. įnU$-

Šiandien daug kas stebisi, kad J. E. tiek j Tikrenybėje gi taip nėra 
daug yra nudirbęs ir Bažnyčiai ir Tautai gau-J buv£- Kardinolas tik keliais I pačių žmonių padaras ir pa- 
sybe savo raštų ir uoliu ir nuolatiniu daly-' žodžiais apibrangino netolimą Į sitvarkymas. Bažnyčios padė- 
vavimu visuomeniniuose darbuose. Aš per į Ispanijos praeitį Bažnyčios tis yra kitokia, Bažnyčia ne
daug nesistebiu. Nesistebiu dėl to, kad tuos,atžvilgiu ir neskatino katali- mirtina. Teciaus Bažnyčia ne-
gabumus, kuriuos. J. E. Vyskpas Petras turi, įkų darbuotis už monarchijos 
sunaudojo tik tam mokslui, kuris yra amži- 'grąžinimą. Tik aitriausi Daž
nosiomis Apreiškimo tiesomis pagrįstas. Tuojnyčios priešai besąmoniai ga- 
pačiu jis rėmė visą savo literatinį bei vi

užgina savo praeities, tai yra
to visa, ką pergyvenusi. A-i kalbant, gerbė Bažnyčios tei- • •
narcliijos laikais ji visados, I sės. Tai pripažinti reikalauja

. 1suomeninį darbą. Už tat jo darbų nuopelnai 
yra tokie, kad jų apibudinimui ir mūsų laik-
raščiuose neužtenka vietos ir šiandien čia nei: kas tik yra mėginęs ką nors keblesnio para-
niažos dalelės jų neišskaičiuosime. Atsiminki
me, gerbiamieji, kad J. E. Vyskupas Petras į

syti.

., . ... . As norėčiau maloniems klausytojams parašyti ir visuomenėj veikti pradėjo 1891 m. L...... . , v , .J . v J , x y . , X •, - tiekti bent trumpą Vyskupo parašytų knygųt. y. prieš 40 m. Nuolat rase, nuolat velke.
Nėra ir nebuvo to katalikiško laikraščio, ku
riame jisai nebūtų bendradarbiavęs, nebuvo 
nei vieno svarbesnio mūsų tautoje įvykio, 
prie kurio įgyvendinimo J. E. nebūtų prisi
dėjęs. Šimtais į laikraščius rinitų, moksliškų, 
tačiau visiems skaitytojams lygiai supranta

sąrašą, bet nedrįstu, nes tai per daug užimtų 
laiko.

Pradžioje trumpai paminėjau, kad J. E. 
Vyskupas Būčys savo įgytąjį mokslą gražiai 
ir sėkmingai, sunaudojo visuomenės gerovei. 
Jo raštai pasiekė tūkstančius, jo paskaitos

mų, straipsnių parašęs, dešimtimis knygų ĮrįOukštos mokslo įstaigose paruošė ne tik 
tai moksliškų ir didelių knygų išleidęs. *mūsų tautai, bet ir kitoms tautoms vadų. Jo

Kaipo vienas iš žymiausių, sakyčiau, pa
kulyje teologų-apologėtų, Vyskupą® Petras 
daugiausia rašė religinio, apologetinio turinio 
raštus. Kito tokio rašytojo mes savo tautojo 
neturime. Neveltui Vyskupui Bučiui pripažįs
tama, kad jei šiandien turime didoką skaičių 
lietuvių katalikų inteligentų, tai ačiū Vysku
po Bučio raštams. Taip jo raštai vertinami 
žymiausių mūsų tautos sūnų. Pagaliau ir 
mes, amerikiečiai su jo raštais gerokai esame 
susipažinę, nas J. E. buvo “Draugo” Redak
torium ir Amerikoje išleido keletą labai gra
žių savo raštų, kuriuose, kaip ir visuose jo 
raštuose, ryškiausia- metasi į akis tik vienas, 
pats svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas 
— vedimas jo j amžiną išganymą. Taip 
pat nebus pro šalį paminėjus, jog Vyskupo 
Bučio raštai pasižymi ypatingu lengvumu. 
Moksliškiausį. dalyką, painiausį klausimą, di- 

1 džiausią konfliktą jisai moka išrišti papraš-
čiausia, visiems prieinamiausią ir aiškiausia ’ siją — atvesti paklydusią rusų tautą prie

vėsiant tik 5 minutes, o iš tikrųjų trau
kinys čia stovėjo daugiau negu valandą. 
Nežinau, kaip delegatams aiškino šį už
trukimą, bet gretimo kaimo ūkininkai la
bai gerai žinojo šito sustojimo paslaptin
gąją priežastį. Mat, staiga juos mobiliza
vo su visais jų arkliais ir ratais ir įsakė 
kuo greičiausiai nuvežti daug šiaudų į fa
briką, kuris buvo netoli šios stoties ir 
kuris jau keleri metai kaip nebeveikė.

Kaia šiaudai buvo atvežti, juos, su
kišę į fabriko krosnis, uždegė, ir tuojau 
pakilo iš kaminų tamsūs dūmų kamuoliai, 
sudarydami fabriko veikimo iliuziją —
jaunos sovietų industrijos simbolą. Tiktai*
tada delegatų traukinys nuvažiavo to
liau. Nežinia, ką manė delegatai, matyda
mi ilgą eilę ūkininkų vežimų, grįžtančių 
keliu pagal patį gelžkelį, bet aš pats sa
vo ausimis girdėjau ūkininkų pastabas, 
taikomas nuvažiuojantiems šiuo nelemtu 
traukiniu anglams: juos keikė jie visa sa
vo siela, kaip kaltininkus padaryto nera
mumo. Vėliau aš sužinojau šito nesusipra
timo priežastį: vietps taryba apsiriko' — 
anglų delegacijos ji laukė tik už paros,

taigi dėl šios klaidos ir pasivėlino visas 
šis sceniškas pastatymas.

Štai dar trečios tokios pat rūšies 
faktas, kuris įvyko po pat mano akimis, 
dalyvaujant pačiai delegacijai. Ši scena 
įvyko Rostove. Čia prie pat stoties yra di
delės Vladikaukazo geležinkelio dirbtuvės, 
turinčios keletą tūkstančių darbininkų.

Šios dirbtuvės jau iš anksto buvo sov. 
valdžios prirengtos įvairioms svetimšalių 
delegacijoms ir ekskursijoms lankytis, 
bet atvažiuojant anglų delegacijai, jos 
dar labiau buvo prirengiamos. Jau iš va
karo šimtams darbininkų buvo pranešta, 
kad rytojaus dieną jie į darbą neateitų. 
Įėjimas jiems į dirbtuves tą dieną buvo 
uždraustas: šie atleisti darbininkai buvo 

' socialdemokratai, žinomi antikomunistai, 
ir todėl juos paleido, nes komunistų ma
nymu delegatų vizito metu jie galėjo būti 
pavojingi. Pasilikę vizito metu dirbtuvė
se darbininkai stebėdamiesi pamatė, kad 
visos laisvosios vietos pasirodė užimtos 
statistų, kuriuos paėmė iš Rostovo G*. P. 
U., kuri yra Engelso g-vėj 33 nr. Dele
gacijos nariai, kurie, gal būt, if perskai
tys šias eilutes, tur būt, labai gailės^,
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KARDINOLO SEGURA O A- Ii kitaip sakyti, tuo būdu šmei
NYTOJINIS LAIŠKAS.

tinąs katalikus darbuotis už 
monarchijos grąžinimą. Apie 
tai buvo paskelbta užsienių
spaudoje ir dėl to įvykio kar- rekorduota aukso raidėmis.

Bažnyčia nesikeičia kaip že
miškos įstaigos. Šios pastaro
sios yra lyglaikinės, nes tai

kalba. Tai yra ypatinga rašytojui duota Die
vo dovaną, kurios gali pavydėti kiekvienas,

mokinių tarpe yra vyskupų, ministerių, pro
fesorių. Jo dalyvavimas visuomeniniame yei- 
kime daug naudos atnešė mūsų tautai. Jo 
darbo nuopelnų visur randame. Pačiose* di
džiausiose Lietuvos kovose jisai savo stiprų *petį prirėmė. Jo žygiai dėl iškovojimo lietu
vių spaudos Lietuvoje buvo lemianti; jo dar
bas Vilniaus Seimo prezidiume nepamirštini; 

i jo vadovavimas Petrogrado lietuvių draugi
joms nepavaduojamas; jo darbai Lietuvoje ir 
mūsų Amerikos lietuvių tarpe žymią vietų 
mūsų tautos istorijoje užims; jo besirūpini- 
mas atgaivinti ir išauginti Marijonų Kongre
gaciją stambiomis raidėmis Bažnyčios, o ir 
mūsų tautos istorijoje bus užrašytas.

Kaipo profesorius, mokslininkas, teola- 
gas-apologetas J. E. Vyskupas Būčys buvo 
visam mokslininkų pasauliui žinomas. Tačiau 
dabar, kada ant jo pečių Jo Šventenybė Po
piežius Pijus uždėjo taip svarbią ir kilnią mi-

visa savo galybe remia gyvuo teisybė. Neturime užmiršti,
jautį autoritetą. Ir tuo budu 
Bažnyčia neapsakomai daug 
pasitarnavusi tvarkai ir pa-

Kada Ispanijoj griuvo mo
narchija, kardinolas Segu ra, 
Ispanijos primatas paskelbė 
ganytojinį laišką į tikinčiuo
sius. Ispanų republikontj laik
raščiai tame kardinolo rašte

ždauii kardinolą ir Bažnyčią.
Savo laiške kardinolas Se- 

gura štai ką sako apie buvu
sią monarchiją:

žangai. Šį faktą pilnai pripa-! dicijas. Už tai jam esame dė- 
žjsta net krikščionybės, prie- ’kingi.”
šai. Jeigu naujos sąlygos ver
čia pakeisti šaly vyriausy
bę, Bažnyčia ramiai at-

Laiške kardinolas nei vienu 
žodžiu neprasitaria prieš res
publiką. Pažymi, jog Katali
kų Bažnyčiai nesvarbu, kokia

.. . „ . .... . . .tvarka įvedaifla, tik svarbu,nos kivirčus ir pasilieka kaip1, , . n , ...
, . . v . • .kad Jos — Bažnyčios teisesbuvus stipri sakes tvirtovė.1 , .,. x v. , , . v , y nebūtų varžomos, idant ji Šimtmečių begiu Bažnyčia daz', . . ... ... ,. v. . . . laisvai galėtų pildvti žemojenai buvo verčiama ginti savo1 y , ,r.- • .... , .. i .. . i ... , ,. įsavo šventą pasiuntinybę. Vi-neuiegino aprebti kita kitų ir j nepriklausomybę nuo pasauli-

bendras darbas davė daug, nės valdžios maišimosi ir dau-

“ Ispanijos istorija nepraši- lieka savo pareigas nesimaišy- 
deda šiais metais. Mes, katali- dama į jokius pašalinius (lie
kai, žinom, jog šimtui. Bažny-
čia ir valstybinės įstaigos, ku
rios šiandie išnyko, gyvavo 
šalę kita kitų, visas laikas

sų katalikų pareiga būti pa-
, . , . , ...... i . . . . .. klusniems pasaulinei valdžiai.naudos tautai, kas istorijoj į- giau kaip vieną kartą' ji per- .. . •. f, . . . ileciaus katalikai neturi užspėjo valdovus apie jų pafei- . ... . » ,, , . . , v miršti savo pareigų ir linkgas, kada tai visa buvo uz- n .... m , .. ,. v _ .. . . Bažnyčios. Tad kardinolas irmirsę. Bet ji visuomet gerbe' . .

valdžios formą, kokią šalis;
sau skyrė. Neturime reikalo “Šiandieninėj padėty yra 
slėpti fakto, nežiūrint buvu-(abs°hučr.. iV. ::a katalikams 
šių ir niaukių laikotarpių Baž padėti Į šalį visas savo poli- 
nyčios su valstybe sugyveni
me, jog monarchija, abelnai

Katalikų Bažnyčios, J. E. Vyskupas Petras 
pasidaro pasauliniu žmogumi ir mūsų visą 
tautą išveda į platesnius horizontus. Garbė 
mūsų tautai, kad joje galėjo išaugti toks sū
nus, kuriam tenka rūpintis pusantro šimto 
milijonų žmonių tautą suvienyti su katali
kų Bažnyčia. Aš žinau, kad yra žmonių, ku
rie-mums tos garbės pavydi. Tokia aukšta 
garbė tenka antram mūsų tautos sūnui. Vy
tautui pirmutiniam popežiaus buvo pavesta od pavyzdžiui į Bavarijos Ra
globoti rusų tautą ir ją atvesti prie tikrosios 
Kristaus Baž. Tai buvo prieš 500 m. Žinoma, 
kitose sąlygose ir kitokia forma. J. E. tęs to-įgė krūvon ir apdraudė vaiš
ijau Vytauto Didžiojo pradėtą darbą. Mūsų tybę ir savo įstaigas nuo bol- 
tautos maldos, linkėjimai ir visos pastangos i ševizmo užpludimo. 
turi būti nukreipta, kad J. E. Vyskupui Bu
čiui pasisektų realizuoti gyveniman tas, ko 
nespėjo realizuoti Vytautas. Tuo atžvilgiu
Vyskupe Būčį aš vadinu Vytautu Antruoju, jSegura “Rinkimai 

įsigilinus i J. E. Vyskupo Petro didelius’,. . ,. __ .__ . , .Įsigilinus į J. E. Vyskupo 
Bažnyčiai ir Tautai darbus, į jo begalinį uo
lumą, aukštą dorą, reikia štai kas pasakyti: 
mūsų tauta stato paminklus Basanavičiams 
ir kitiems, kurie, žinoma, tų paminklų užsi
pelnė, bet, atsižvelgiant į Vyskupo Petro nuo
pelnus Bažnyčiai, jau padarytus, į jo tiesiog’
šventą gyvenimą ir, jei tik bent dalinai jam
pasiseks išpildyti t» misiją kuriai Popiežius kada dien0Inis
jį paskyrė, ateis laikas, kada ne tik mus.), Matvt;
tauta, bet ir kitos katalikiškos tautos statys |aikinosioe vvriaugyWs nHga.

■milžinus jau. paminklus. Vis. geros valios, nematomi Talstybės
žmonės šiandien jaučia, kad Vyskupas Petras i • m • w v Y.v. . . . . • t ,.............. 1 valdovai. Tai Bažnyčios pne-pacios Apveizdos yra tai kilniai misijai pas-
kirtas. Taigi, Brangus Vyskupe Jubiliate, 6ai- Jie diktu«ja ministerių ka- 
sveikatos, ilgo amžiaus ir pasisekimo! Mes j binetui, kaip jis turi elgtis 
su Tavimi! įsu Bažnyčia ir jos atstovais.

kam jie davėsi sovietų Rusijoje taip save 
apkvailinti.

Ypatingai komiškas prisirengimas 
buvo Rostove profesinės sąjungos namuo- f
se. •

Prof. sąjunga Rostove užima didelius 
namus Engelso ir Vorošilovo gatvių kam
pe. Atvykstant delegacijai, visi kamba
riai ir priėmimo salės, kuriose dažniausiai 
spiesdavosi paprasti žmonės, buvo ištuš
tintos, o tie vargdienėliai gyventi perkel
ti iš didžiojo fasado į šalutinius kamba
rius, esančius prie Vorošilovo gatvės. To
kiu būdu ištuštintas svarbiausias įėji
mas, buvo paskirtas anglų delegacijai ir 
Rostovo “diduomenei”, kuri susirinko tą 
delegaciją priimti. Sovietai bijojo, kad de 
legacijos nariai nesusiartintų su tikrais 
rusų darbininkais it kad įžymūs svečiai 
nebūtų lifldininkai skandalingų scenų, ku
rios sojūzc (profesinėj sąjungoj) įvyksta 
kiekvieną minutę. Sovietai tuip sudarė, 
kad darbininkai turėjo eiti pro šalutines 
duris ir jokiu būdu negalėjo susitikti su 
anglais. O priešakinėse salėse, kur priėmė 
svečius, buvo išstatyti stalai su įvairiais 
plakatais, parašais ir nurodymais, kad

Penktadienis," Birž. 19 d., 4931

jog karalius Alfonsas XIII 
vjsais laikais, kai kad jo pra
nokėjai, saugojo tikybines tra-

tines pažiūras ir susivienyti 
į rimtą ir vaisingą darbą — 
pasidarbuoti į konstitucinį 
parlamentą išrinkti tokius at
stovus, kurie drąsiai galėtų 
ginti Bažnyčios teises ir vi
suomenės tvarką. Kandidatų 
atatinkamumas neturi būt 
sprendžiamas jų monarchiško 
mis ar republikoniškomis pa
žiūromis, bet jų kvalifikacijo
mis griežtai stovėti už teisy
bę.”

Kardinolas pagaliau nuro-

talikuf, kaip jie revoliucijos 
metu 1918 metais visi susijun-

‘ ‘ Rinkimuose neturi būt 
klausimo apie monarchiją ar
ba respubliką”, pareiškė kar-

turi būt remiami dviem pa
grindais: ginti tikėjimą ir 
ginti visuomenės tvarką”.

Tik blogos valios žmonės 
gali įžiūrėti kardinolo “nusi
žengimą” naujai respublikai. 
Nežiurintas to, laikinoji vy
riausybė jį ištrėmė iš Ispani-

sudarytų draugingo ir artimo profesinių 
sąjungų su darbininkų masėmis sugyveni-'’ 
mo įspūdį. Slapti G. P. U. bendradarbiai, 
tie melagingi niekšiški darbininkai, žiop
sojo prieš anglų delegaciją, sudarydami 
tokiu būdu minią, kuri čia bylų išrašų at
eina, čia atneša prašymų, įvairių protestų 
ir t. t.

Ši šlykšti komedija buvo puikiai su
vaidinta, ir svečiai — visiškai sukvailinti. 
Keletas balių, daugybė mitingų ir iškil-“' 
mingų posėdžių, lydinių atitinkamų kalbų, 
apvainikavo sovietų pasisekimą ir galuti
nai nugalėjo delegatų širdis, juos įtikinę, 
kad socializmas sovietų Rusijoje klestėte 
klesti.

Šitoks triukių metodas sistematiškai 
buvo sovietų vartojamas, priimant visas 
delegacijas ir svetimšalius, lunkunčius Ru 
siją.

(Bus daugiau)
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Mūsų Poezija ir Dainos I
Arėjas Vitkauskas.

GAISRAS TEATRE.

Nuliūdo artistas, nuliūdo žiūrovas — 
į dvasios ramovę įpuolė žvėris:
Žmonės turėjo su juo sunkias kovas, 
nes vardas to žvėrio — ugnis...
Ten, kame vystėsi dvasios kūryba — 
gyvenimas kuriamas buvo vaizdžiai, 
įpuolęs žvėris ėmė ėsti tarybą, 
kai dekoracijas rijo godžiai...
Įpuolęs į drapanų, reikmenų skyrių, 
jis ėmė blaškytis, urzgėti piktai, 
kaip tigras atklydęs iš Indijos girių 
ėdė ir jautė, jog čia — pinigai...
Iš dvasios kūrybos sau juoko norėjo, 
rodė liežuvį raudonų, dantis...
Bet žmonės jį vyti ir mušti pradėjo, 
turėjo sustaugus numirti ugnis... 
Praeinant pro naująjį šį pelenyną 
suskauda ištroškusi meno širdis 
ir meilę pareiškia kiekvienas jam gryną 
ir tiki, kad jo nepražudė žvėris: 
nemirštamas Menas nors rūmas jo krūva 
paliktų pilkųjų karštų pelenų: 
dvasios kūryba ugnyje nežūva, 
nors ši ir pagrobia iš josios aukų! 
Nuliūdęs žiūrovas nuliūdęs artistas 
pamatęs apsmilkusias sienas juodai, 
bet Menas vis gyvas ir nuolat jis vis tas, 
jį apgina širdys, kaip gaisro švirkštai!

BAIME.

renę baimės jausmo? 
pačiose pirmose savo gy- 
įo dienose, pačioj savo

imė! Kas nėra iš jūsų apibrėžimų. Daugelis jų yra 
gana moksliški ir sunkūs su
prasti. Bet visiškiai trumpai 
ir gana tiksliai baimės apibrė-

kystėj mes gauname pa- žinią paduoda vokietis Arnol
das Hahanas. Jisai sako, kad 
baimė yra / ‘nemalonus savi
saugos akstinas”. Ir tikrai, 
juk baimės jausmas lyg sten
giasi apsaugoti žmogų nuo 
galimų pavojų. Ir žymiai dau
giau žmogui, jo gyvybei bū
tų pavojaus, jeigu pasauly

^baimės jausmo, to keisto, 
lonaus dvasios ir kūno 

:tnio.
baimė paskui nepalieka 
visą gyvenimą. Dažnai 
įme pergyventi baimės 
įą būdami piemenėliais 
iltnenėlėmis, beganydami
.nykias, pievas ir dirvas n<‘bflt” ba,m8s- Je,8" žm0«us 

karves ir avinėlius. I- gerai plaukti, tai jis
į kaimyno s^en^iasi maudytis kur negi
rugius ar 

r°jlI — ir Štai jau mes, 
inkame su baime, baimė 

nuo tėvų gerokai barti 
net “beržinės košės’*, 
baime susitinka jaunuo- 

jaunuolės, jos negali iš- 
i ir suaugę, stiprūs, ro- 
nieko ne&ibūkštaują vy- 
Tiesa, fizinis kūno stip- 
s turi nemažos įtakos bai 
ausmui, nes suaugęs, sti- 
tvirtas vyras paprastai 
mažiau dėl kokių nie- 

sibijo, negu koks silpnas 
elta, arba, sakysime, mo- 
Bet visgi yra daugybė- 

okių momentų, tokių va
lių, kuomet joks norma- 
mogus baimės negali at
lyti. Pavyzdžiui, važiuo- 
aktį mišku ir staiga ko- 
lėšikai iš miško pradės 
piškinti iš brauningų.
^ątveju kiekvieną žmo- 
rims baimės šiurpulys, 
itaiko net tokių žmonių, 
tokiu atveju tiek gali 
ti, kad sustings, kaip'
Rtabai, ir visai nė pa- 
nebegalės. Arba net to- 
staigiam, baisiam bai

tui smu i paėmus, gali ne 
kyti ir plyšti širdis,- ir 
s mirti."

įe gyvulius 
, nuganėme

imė? Dau- 
kurie tyri- 
reiškinius,

Pirmiausia ka nors išgąstin ’ne kas kita, kai baimės pa-
go mes turime sužinoti, iš
girsti, pamatyti ir t. t. reiš-

reiškimas.
Bet daug daugiau baimė iš-

ĮVAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Kopijos pirmų popierų.

KIAUSIMAS — Pamečiau
kia pajusti kokiais nors kūno sivysto, prasiplečia auklėjant, 
organais, Tuojau su tuo pas *per patyrimą. Vaikas dau-
mus atsiranda tam tikras ne-lgiausia gyvena jausmais; jis|Sav<) P^”as P°P*erns> kurias 
malonus dvasinis baimės jaus- iyra labai įspūdingas. .Jis ne
inąs. Su juo kartu pasirodo ir 'protauja, nedaro jokių išvadų.

Kaip ir kodėl Amerikoje ’degr 
miškai.

Pennsylvanijoje šį pavasar 

jau buvo 1,800 didelių ir nm
Mr. Representative”. Biurų 
galvai: “Dear Mr. Commissio- 
ner”, Valstybių gubemato-!miškų gaisrų, kuriuose i?

fiziologiniai kūno reiškiniai. 
Daugiausia tai pasireiškia 
plaučių ir širdies veikime.

Bedarant tyrimus su žmo-

Tėvų ir auklėtojų autoritetas 
mažiems vaikams yra labai 
didelis. Todėl, paprastai, ką 
tėvai, auklėtojai ar vyresnieji

gumi, kuris staiga yra paim- ; vaikui sako, teikia, tuo vai
tas baimės jausmo, pastebėta, kas tiki. O tėvai, norėdami 
kad jo plaučiai ir širdis pra- [vaikus nuo ko atgrasinti, daž- 
deda nenormaliai veikti. Pir- Inai juos pradeda bauginti ba
miausia žmogus lyg sustings
ta, kvėpavimas beveik visai 
sustoja. Bet greitai žmogus 
vėl pradeda kvėpuoti, ir vis 
tankiau, dažniau ir smarkiau. 
Širdis taip pat pradeda plak
ti smrkiau, pasireiškia lyg 
koks dažnas širdies virpėji
mas. Pasirodo ir daug kitų 
kūno reiškinių. Prof. Vabalas- 
Gudaitis paduoda keletą mok
slininkų baimės jausmo apim
to kūno reiškinių aprašymus 
(“M. Žin.”, 1921 mt.).

Pirmiausia žmogus juntasi 
j lyg prikaltas vietoje. Jį išpi- 
|lia šaltas prakaitas, jaučia 
. burnos išdžiūvimą, liežuvio 
prie gomurio prilipimą. A- 
kys ir lūpos plačiau atsiveria, 
antakiai pakyla. Ant galvos 
pradeda stotis plaukai, o pa
viršutiniai kūno raumens pra
deda drebėti. Pasirodo didelis 
veido išblyškimas ir t. t.

Žinomas dalykas, šitie or
ganizmo reiškiniai žymiai pa
reina nuo baimės jausmo dy
džio. Juk neatsistos plaukai 
ant pakaušio arba nepradės 
virpėti kūno raumens, kai štai 
ga prieš save ką pamatysim 
ar išgirsim. Mes nusigąSime, 
staiga patirsime nemalonų bai 
lnės jausmą ir viskas greit 
gali praeiti.

Baimė iš dalies, tur būt,

nes bijo. Jeiegu kokiose vieto 
se žinoma esant plėšrių žvė
rių, pavojingų gyvačių ir k., 
žmogus stengiasi tenai ne
vaikščioti, arba jei vaikščioja, 
tai gerai apsisaugojęs, nes 
bijo. Karo metd slepiamasi 
apkasuose, už užudangų ir t. 
t., nes bijoma. Ir tokių pavyz 
džių galima surašyti daugy
bėmis. O jeigu žmogus neturė
tų baimės,' jeigu gi nieko ne
bijotų, tai ir tie pavojai bū
tų beveik neišvengiami.

Taigi, baimė ir yra tas ak
stinas, kuris skatina žmogų 
vengti pavojų, o ištikus jiems, 
stengiasi nuo jų apsaugoti 
žmogaus organizmą.

bflimoa •

baužais, žydais, kaukais ir ki 
tokiomis baidyklėmis. Taip 
tai jau pas mažus vaikus yra 
praplečiamas baimės jausmas.

Taip pat turi įtakos ir pa
ties vaiko patyrimas. Juk daž
nai mažučiai vaikai

gavau 1928 m. Kur galiu gau
ti kopiją?

ATSAKYMAS — Turi pa
duoti aplikaciją District Di- 
rector of Naturalization. Su 
aplikacija turi pasiusti dvi 
mažas fotografijas, ant kurių 
reik pasirašyti, ir $10. Turi 
pranešti, kaip pametei savo 
pirmas popieras.Bandyk atsi
minti, kada gavai pirmas po- 
pieras ir kokiame teisme buvo 
išduotos.

rimus: “Your Excellency” ar
ba “My dear Mr. Covemor”, 
arba tik “Dear Mr
nor.

Naktinis laiškas.
KIjAUSIMAS — Ar man 

galite pranešti skirtumą’ tar
pe naktinio laiško ir telegra- 
mo?

Kaip adresuoti valdininkams.
KLAUSIMAS — Ar man 

nebijo .galite pranešti, kaip reikia

degė 50,000 akrų miško, žuvo 
trys žmonės ir nuostolių pa- 

Gover- daryta virš “1,000,000 dole
rių” 99 nuošimčiai tų gaisrų 
buvo išvengiami ir nebūtų į- 
vvkę, jeigu ne neatsargumas 
su ugnia.

Valstijos miškuose tinka
mose vietose yra įrengta 11S 
plieninių bokštų, iš kurių tė- 
mijama miškų gaisrai diena 
ir naktį, ir kur tik susekamu 
gaisras dedama visos gali 
mos pastangos sulaikyti ugnį 

bet ir tai

gyvulių, žąsų, šunų, kačių ir [laiškuose užvardinti J. A. V 
k., kol tie gyvuliai nėra nie
ko jiems padarę. Bet štai, jei
gu šuo įkąs vaikui, žąsinas 
užpuls ar katė įbrėš, kaip vai
kas tuojau baisiausiai prade
da bijoti tų gyvulių.

Baimė yra įvairių rūšių.

prezidentą, kabineto narius, 
kongresmoną ir kitus valdi
ninkus?

ATSAKYMAS — Preziden- 
tui reikia adresuoti: “My 
dear Mr. President” arba i 
“Dear Mr. President”. Kabi-

Šiokiam ar tokiam laipsny'neto nariui: “Dear Mr. Sec-

ATSAKYMAS — Naktiniai 
laiškai siunčiami po 6 valan
dos vakare ir pristatomi tik 
po 9 vai. ryto. Kainuoja ma
žiau negu telegramai, kurie nuo prasiplėtimo, 
kuogreičiausiu būdu siunčia- ne visada sekasi, 
mi ir pristatomi. Naktinis 
laiškas iš penkiasdešimts žo
džių kainuoja tiek, kiek tele
gramas iš dešimts žodžių Nak
tinis telegramas iš dešimts 
žodžių kainuoja pusę tiek, 
kiek dieninis telegramas.

Gaisrai daugiausia kyla iš 
priežasties automobilistų mė
tymo degtukų arba cigarų va
žiuojant miškais.

Ar. V-skas.

mes patirsime baimės jausmo 
ir krūptelėdami, ir išsigąsda- 
mi, ir panikos metu ir t. t. j “Dear Mr. Senator”. Atstovų, 

Per labai išsiplatinęs bai-Į Buto nariui: “My dear Mr. 
mės jausmas žmogui gali būti; Congressman” arba “Dear 
kenksmingas. Žmogus gali
virsti visišku bailiu. Dažnai 
pradedama bijoti paties įsi
vaizduotų dalykų. Kaip A. 
Hahnas rašo, tokiam žmogui 
pradeda rodytis visa baisinga. 
Naktį einant, koks ypatingai 
šakotas medis jam gali pasi
rodyti žmogumi arba šiaip ko
kia baisenybe. O pro kapines 
jis stačiai praeiti negali.

Todėl baimės jausmas turi 
būti atatinkamai auklėjamas. 
Ypač mažus vaikus daugiau 
reikia pratinti prie drąsumo

retary”, Senato nariui: “My 
dear Mr. Senator” arba tik

Tik stiprios katalikiškos dva
sios ir stipraus turiningo išvi
dinio gyvenimo veikėjas yra 
tikras veikėjas.

J. E. arkiv. J. Matulevičius.

KELIONĖ PO EUROPĄ.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Nesenai grįžo iš užsienio 

keli mūsų pasienio policijos 

valdininkai, aplankę kaimyni

nes Palialtijo valstybes. Jie 

ten važinėjo, norėdami susi

pažinti su tų valstybių pasie

nio apsauga. Be to, nužiūrėjo 

pasienio policijos tarnybai lai

vą, dėl kurio pirkimo dabar 

vedamos derybos. “M. R.”

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 

(pavojaus padaryti per drą- aidėjimo Panelės Šv. par. vi-
mums yra jau prigimtas daly- sius beveik niekuomet nėra), ikaras. Jo knyga vadinasi “Ke
kaS' ° taS pats Vok- Arnoldas o ne gąsdinti juos visokiomis 
llahanas net mano, kad bai- baisenybėmis. P. Petr. f“U.”). 
mė yra ir paveldima. Juk mes
šiandien žinome, kad girtuok
lių tėvų vaikai dažniausiai y- 
ra irgi girtuokliai. Reiškia, 
tėvų palinkimai girtuokliauti 
persiduoda ir vaikams. 3e- 
veik tą patį galima pasaky
ti ir apie kitus tėvų nusikal
timus. Net šiandien įrodoma, 
kad valkatų, vagių ir k. tėvų 
vaikai taip pat yra valkato
mis, vagimiš ir t. t. Taigi ir 
baimė iš motinos persiduoda 
vaikui. Ir tikrai, juk vos gi
męs, mažutis vaikas, kuris 
dar jokio supratimo neturi a- 
pie aplinkinį pasaulį, baimės 
jausmą jau pažįsta. Jis bijo
si bado. Vaiko verkimas vrn

CICERIEčiy ARDAI
Ai nupirkau Grant Work aptieką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th SL, Cicero, 111. Esu iSėjęs augš- 
teanj apttekorystės mokslą, Ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime didžlausj vaistų sandeli, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųilea Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus sutelkiu dykai.

Del jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius, priimsiu 
gazo Ir elektrlkos bllas. Randuoju 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gmenų pasldėjtmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų paslgrąžlnlmui Ir 
pasikvepinlmul.

GRANT WŪRKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, m. 

Tel. Cicero 39

lionė po Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” agen
tus.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša ‘
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybą arta 
agitatorius.

TURKIŠKOS, RUSISKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN 

TAI
Švediški mankštinimai ir

elektros masažas
Treatmentai visokių ligų, reu- 

matismo, nervų atitaisymo. Šalčio 
Ir taip tollaua, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės. sulferlnės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima lfislgelbėtl nuo 
/įšoktų ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

iInkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

A. F. CZESNA
1857 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street
Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties 
Nedėllomis nuo 8 Iki* 12 vai. po 
pietų. Phone Boulevard 4552
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I Pranešimas I
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisą po num.
756 W. 35th Street

Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 
Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS ‘ TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir 6:30—8:30’v. v. 

| Nedėlioj pagal sutartį.
šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiuiiminimmiii

DR. S. NAIKEL’S ■g
Perkėlė savo ofisą po num. =

756 W. 35th Street Is
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės S 

Taipgi permainė telefoną. =
NAUJAS TELEFONAS Į

Boulevard 5914 arba 5913 Į
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. s 

Nedėlioj pagal sutartį. =
imiuiimimiminuninMmmniUMniimiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiii
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1 DRAUGAS Penktadienis, Birž. 19 d., 195

LIETUVIAI AMERIKOJE O daug yra tėvų, kurie vi- tų, galės matyti ir klausyti.] X Aušros Vartų parapijo-Įčius, Mrs. Sebastin, Petraus-

NKIFOID, U.

jsas pastangas deda vaikų ge- 
Iroveif bet tie vaikai eina sa-

L. R. K. S. A. Pittsburgho Ap-!nai, draugijos ir visi darbuo- 
skričio valdyba gamina daug! tojai stropiai rengiasi į pa
liauju stalų, suolų, apielinkė 1 rapi jos Jubiliejaus išvažiavi-

kienė, Mrs. A. Zientek, A. Va- 
lonis, J. Bronza, Dačiolienė, 
Notas, V. Duoba, Mrs. Pabojo St. Gaubas, kojoms stalių- ,Vais keliais ir viso to neįver

jkų laimėjo K. Zakarevičius ii’ .tina. Tas labai skaudžiai atsi- apsėta žole, ant kurios antinių į Vytauto purkų ateinam nis, Mockevičius, 
“toilet” setukų laimėjo Ge-|iįepįa Unt tėvų ir be laiko tu- 
Įtautis. \i užmerkti akis.

Stalelį aukojo Pr. Budvi-j Tėvai viskų kų galė- 
das, o kojinukų M. Getautienė. duoda vaikams. Jie dėl- žino. Taigi, žmonės ir kalba:

bus galima pasėdėti, ičiame sekmadienyje. į
pasilsėti. O apie oro tyrumų ! X Puošniųjų West Side ko- 
nėra kų ir kalbėti. \isi gerai Įlonijos biznierių ir pavienių

Piknikui abkojo farminių'to privalo tėvus visados gerb- 
produktų Lapinskai ir ypa-'ti.

Pirmyn.

Birž. 10 d. vakavę turėjo 
savo susirinkimų Rėmėjų dr- 
ja. Be kitų dalykų, kuriuos 
užsibrėžė ta draugija dirbti,
nusitarė įtaisyti gražų daiktų Įtingai Balčyčiai, 
parapijai. Jei jai pasiseks tai Kad ir piknikas žmonėmis 
įvykinti, turės sau gražų pa- buvo nedidelis, bet pelno, su-
minklų šv. Petro ir Povilo pa
rap. istorijoje.

Baigėsi;

lyginamai, bus gana gero.
Vestuvės.

Birž. 14 d. įvyko kurištuvės

su šeimyna persikėlė* įj 
kolonijų. Jisai nupirko 
černę iš Antano Stankau.] 
num. 4301 So. Fairfield 
Biznį sumaniai veda, turi 
šokiausių produktų ir i| 
nėdina visus kostomerius. 
jį yra šviežios ir rukytos| 
sos, grocernių daiktų,

Westsidiečiai linki, kad 
šių metų parapijos piknikas 
Vytauto parke, birželio 21 d, 
kuogeriausiai patiktų. Visi 
žada atsilankyti ir savo pa-įžovių ir vaisių. P-nas
žįstamus iš kitų kolonijų' pa- raitis yra rėmėjas visu 
sikvieseti. darbų ir parengimų. Ord

dėka, parap. komiteto nariai 
su restorano vedėjomis pp. 
Gasparkiene, Šiauliene ir Mi
liauskiene surinko restoranui 
tiek aukų, kad piknike už ke-

“Į kokį piknikų važiuosiu, į 
tokį, bet Lietuvių Dienos ne
galiu apleisti.”

Kodėl tai taip žmonės šne
ka? Todėl, kad Lietuvių Die
na yra visų lietuvių piknikas, 
kurio nauda eis lietuvių kul
tūrai, apšvietai. O Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolynas 
yra vienas tokių šaltinių.

Todėl, nei vienas neatsisaky 
kit dalyvauti Lietuvių Die
noj. J. V. S.

CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

Dr-jos Lietuvos Kareivių iš
važiavimas pavyko. Diena bu
vo graži. Visi smagiai links
minosi prie geros muzikos — 
p. Lipskio radio garsiakalbio. 
Mes Ciceroj turime kuo pasi
didžiuoti. Tai vienintelis lie
tuvis p. Lipskis maloniai tar- 
naujųs savo tautiečiams. 

Išvažiavime nestokavo ir

X Iš. priežasties parapijos priima per telefonų ir pf
lėtų dešimtukų bus galima išvažiavimo į Vytauto parkų tto į namus. Tel.Lafayette

Birž. 12 d. baigta metų mok Stefanij?8 Keliočiukės su A.
Paznaeeiaro, italu.

Nors ta mergaitė buvo už
gavusi širdį tėvams, pasi-

Bažnyčioje buvo atlaikytas įtraukdama nuo jų ir gyvenda- 
Mišios. Gerb. Tėvas A. Pet-,ma gau skyrium, bet savo ti-i įvairumų. Rengėjai visus sten- 

kėjimų išlaikė. Nepametė jo, igėsi patenkinti. Viskas buvo

slas šv. Petro 
kykloje.

ir Povilo mo-

rauskas, misijonierius, pasakė 
gražų vaikučiams pamokslų: 
beveik visi mokyklos auklėti
niai priėmė tų dienų šv. Ko
munijų.

Graži užbaigs a.
Šv. Antanas. •-

Birž. 13 d. gražiai minėtas 
šv. Antanas. Misijonierius,
Tėvas Antanas laikė iškilmin
gas šv. Mišias ir pasakė gra
žų, iškilmei pritaikintų pa
mokslų.

Kadangi pats misijonierius 
yra Antanas ir tų dienų rengė
si apleisti Rockfordų, labai 
daug ir gražiai jame pasi
darbavęs, tai tų dienų bažny
čion susirinko daug suaugu
sių žmonių ir mokyklos vai
kelių ir beveik visi priėmė šv.
Komunija misijonieriaus inten 
eija.

Mat, visi jam labai dėkin
gi už gerų širdį ir nuoširdų 
dvasiškų patarnavimų.

Piknikas.
Birž. 14 d., sekmadienį, įvy

ko Šv. Petro ir Povilo parap. 
piknikas, parapijos darže. Pik '
nikas buvo nedidžiukas — ne_ j reiškė: “Tiesa, turiu diplomų, 
perdaugiausiai prisirinko žmo pet tas nereiškia, kad jau vis- 
nių. Susirinkusieji gražiai pa-l^ų žinau, nes mokslui galo nė- 
sižmonėjd, pasišnekėjo, parėmė Įra> Todėl stengsiuos lavintis, 
parapijos reikalus. Jei visi ^įekti gilesnio mokslo ir visa- 
rockfordiečiai parodytų tokį cjOs busiu su savo tautos žmo- 
gražų supratimų savų reika- nėmis”.
lų, tai Roekforde viskas klės- Vakarėly man už vis įdo- 
tėte klestėtų ir skolos triptų niiau buvo patys tėvai. p. Ki- 
lyg pavasarį sniegas. įzaį. Motina da stipri, bet tė-

Piknike įvyko išlaimėjimas vukas silpnas, ale koks jų 
tų daiktų, kuriems tikietai džiaugsmas. Rodos, keletu 
buvo iškaino pardavinėjami, metų jaunesni, matydami sa-

kaip yra padariusi ne viena 
lietuvaitė katalikė Roekforde. 
Ji, kartu su savo vaiknu, kad 

ir ne lietuviu, atliko prieš 
šliubų išpažintį priėmė šv. 
Komunijų ir ėmė šliubų baž
nyčioje.

Tai pelno jai daug pagyri
mo. Lai gyvuoja sau laimin
gai! Raporteris.

CICERO, BL
Apie viskų.

Smagu pranešti, jog susi
laukėm dviejų naujų advoka
tų. (čia augę jaunuoliai), bū
tent L. Kizų ir N. Tumavičių.

Pereitų penktadienį abu 
gavo diplomus. Liko tik iš
laikyti valstybės kvotimus ir 
viso vargo galas.

Pereitų šeštadienį vakare 
kp. Kizų name, 1515 So. 49 
Avė. suruošta džiugsmo vaka
rėlis. Tarpe likania užkandžių, 
jaunam advokatui pasakyta 
daug linkėjimų.

Pats advokatas p. Kizas pa-

Labai gražų stalelį išlaimė- vo sūnų pasiekusį tikslų.

MYKOLAS MAROZA^

mirė. birž. 17, 1931 m. 5 vai. vak. 29 metų amžiaus 
Gimęs Cliieago, III.

Paliko dideliame nubudime moterį Elsie, motinų 
Kastancijų, tėvų Mykolų, 3 brolius Zigmantų, Vilimų 
ir Antanų, seserį Onų Balčaitienę, švogerkų Petro
nėlę, švogerį Juozapų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 534 W. 33 st. Laidotuvės įvyks 
panedėly, birželio 22. ’Iš namų 8 vai. bus atlydėtas 
į šv. Jurgio par, bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus Nulydė
tas įšv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Tėvai, Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

veltui. Tai buvo kaip ir do
vana nariams bei jų draugams 

Kaip jau buvo rašyta p. An
gliukas, draugijos narys pa
taisė skanaus gėrimo ir tar
navo su savo dideliu troku. 
Garbės vertas toks draugijos 
narys. Kiti nariai — biznieriai

geriausius pietus gauti.
X P. Kaminskas, mūsų duos

nūs biznierius (prie Oakley ir 
23 g.) ne tik gausiai auko
jo, bet ir savo trokų davė 
mergaitėms — sportininkėms 
į parkų nuvežti.

X Visi westsidiečiai

ateinantį sekmadienį Aušros
Vartų bažnyčioje suma bus 
10 vai.

X Visi pikniko darbinin
kai, iš draugijų arba pavieniai 
apsiėmę dirbti parapijos pik
nike, prašomi sekmadienį su-

^.pisirinkti S valandų ryto prie;
salės. Čia stovės 

nuvež Į
Vytauto parkų.

kalba, tik ruošiasi į jubilėjinį PaiaPG°s saies. 
iparap. pikniką ateinančią ne- trokai> kurie ™itui 
Įdėlių. Kad tik Dievulis duotų
gražų orų.

X P. Šiaulienės ir kom. na
rio Stumbrio pasidarbavimu,

NAUJAS BIZNIERIUS.

* * * *

X Nusilpo Antanas Vaičių 
didis darbuotojas Labda- j gausiai parėmė biznieriai 

rybės 7 skyriuje ir Marijonų
lis

Brighton Park. — Povilas
jubiliejinį parapijos piknikų !Giedraitis> ilgą laikQ gyvenęs|l 

11 j Dievo Apveizdos par., dabar !-
šiaip geraširdžiai žmonės: Him 
kūnas, Šidlauskas, Dobrovals- 
kis, Masalskis, Kalnis, Man- 
kauskas, Marozas, Lenaus-

ir-gi suteikė dovanų, k. a. lai- Kolegijos Rėmėjų 19 kp. gar- 
krod. p. Pocius dėžutę eiga-'b«s narys. Pereitam trečia- 
retams susidėti, p. Žebrauskas ^ienyje Aušros V artų klebo- 
gražų skustuvų, A. J. Lutkusinas upiupino ligonį šv. Sa-ikas, Kulbis, Vaičiūnas, Tama- 
galionų varnisli, Leo j§vggž-.kramentais. Inauskas, \ alaitis, Kailavi-
da draugijos ižd. cigarų vy
rams, kurie virvę traukė, p.
J. Rimdžius davė net 3 do
vanas moterims, o p. Kava
liauskas parūpino šaltkošės.

Beje, kai kam ištiko ir ne
laimė su automobilium. O tų 
nelaimiij šiais laikais nesto- 
kuoja. Vienas vietos biznierius 
taipgi bandė elgtis netaktiš
kai, bet, gavęs lekcijų, spru
ko savo keliais.

Pašalinis ne biznierius.

Knygos
ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolpb <727

2151 W. 22 St. € iki 9 vak. į
Telepbone Rooaevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9601

naujas išradimą)
DEKSNIO GALINGA MOSTlj 

Gydo, Rcumatizma, Ranku, 
Nugaros akaudajima, Šalti, Ranil 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skl 
dėjimą, ir teip visokius skaudejinj 
( tik do runas )•
Tūkstančiai žmonių yra iisiryde| 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Moetis yra tfl 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria | 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.1 
ir 10 centu eatra už persiuntiJ

Klauskite pas aptiek orius t ei pi 
DEKEN’S NEW DISCOVERY|

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 352 m 
Hartford, Conn.

-* *■ ■<

10 PIECE COSME1 
SĖT $1.97

Thls Is a Famotin Vivanl 3et 
cludes faco powder, 11.00: Rougl 
Tisaue Crtam JI.00, Depllatoryl 
F&cial Astrlngent JI.75, Bath S&| 
Toilet Water JI.25. Perfumo J2.76 
Kantine 75c, Skln TVhltener 75c. 
Value J12.00. Speclal prlce. JI.97 | 
ten pleces to introduce tlila line.

Vardas ..............................
Adresas ..............................
Siunčiame per paštą CC

Pinigai grąžinami, le| 
nepatenkintai.

Bea Vau 58O-5th Avenue, Na

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Diena.

Liepos ketvirta diena jau 
nebetoli. Dėlto Pittsburgliie- 
čiai neberimsta.

Didžiai gerb. Pittsburgho 
ir apielinkės klebonai kalba, 
aiškina žmonėms apie Lietu
vių Dienų, kuri bus Šv. Pran
ciškaus Seserų ūkėje.

Šv. Pranciškaus seserų ri
kėj dabar įvesta daug page
rinimų, pagražinimų. Yra di
delis, gražus prūdas, pastaty
ta naujas, gražus pavilijonas. 
kuriame bus laikomos Šv. Mi
šios. Kiekvienas iš visų kraš-

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, paraše A. Jakštas 

400 puslapių kaina .................................................. $2.00
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 

liuotis, 256 puslapių, kaina .................................... $1.50
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. Į 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-1 

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje/ vertė K. 1
Zajančkauskas kaina ............................................... 15c. iIkl

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.1 
I. C. kaina.......................................................... .. lOc.'i

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 

tikrą specialistą, no pas ko k J nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ilegiamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie Beturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui tmogaus kenks
mingumą.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-R*y Roentgeno Aparatas Ir el> 
šilkai bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu ai paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryl urna taip kaip buvo 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo ligų akli 
vlo, lamų. Inkstų, edos, kraujo ser
vų, Urdtes, reumatląmo, kirminų 
oldeglmo tarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, {at
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam letmynoe gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pas

““dB. J. e. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rumše 1011
20 W. JAOKSON BLVD.

ArU State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėltomia nuo 10 ryto Iki 1

po plet

S vai. kortuose — nuo 3 Iki 
Sųbatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

EUCHARISTIJA Ui DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. ĮTeL pu,lman 5950-namų Puik <377 

KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c.
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina...................... 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina ............................................................   10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina ............................................. t... . . . . . . . . . . . . . . .  75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina...........................    25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina....................................... 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina: .. $2.00 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ................................................. . $1.75

Miesto ofise pagal sutarti
127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telepbono Dearborn 0057

F. W. CHERN AUCKAS
ADVOKATAS

160 Nortb La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South U Salia Street
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.: Room 1701 Tai. Randoiph 0311

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. j valandos nuo 9 ryto iki b vai. vak 
Z.rrn.n. Tvr» »-vrz-1-r.r vjTT-rr-. . ^-crA-Ti-tm-rcv • .3241 S. Httlsted St Tel. Victory OB«JŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprtlsy-

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
kun J. Bikinas, kaina................................................... 90c.

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina..........80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina 20c.
DIEVO AKYVA1ZDOJE, vertė Byrąs, kaina.............. 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C.

kaina .........    15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kuiną $2.00
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus. .

“Draugas
2334 So. Oakley Avenue

99

Chicago, Illinois./

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakari

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Tročladleniatn Ir Penktadieniai*
vakarais namie pagal sutarti.

6503 So. Campbell Avenue
Telefonas Republlc 4499

7A. A. SLAn?
advokatas 

Ofisas vldurmleetyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLH BLOG 
77 W«*rt Washlngton 8t.

Cor. Waehlngton and Clark SU 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3995

PROBAK
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Ofisas viduriu lestyje 

Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDO.

ONE NORTH LA SALLE ST. 
(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 

Ofiso Tek STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvai
— arba grąžiname j 

pinigus
/ei ant vietos negaul 

ni. kreipkis j mus.f 
50c. už 5 — už 

Sempeiis — i^c.

PROBAK CORPORATd

«J« mST AVINUS
» C«m Ine.

NKW|

Malonumas
Pypk-oriams 

Ir cigaretų 
rūkyto
jams

itching $1111 enl
BYilR

If itching, burning skin mali 
unbearable, ųuickly apply Zerf 
eoothing, cooling, invisibje I 
antiseptic. Thousands find thal 
bringsswift relief from Itching 
to draw out local infection a 
store the skin to normai. For 21 
Žemo has been clearing up sJ 
lieving pimples, rash and othl 
irritations. Never be vithout i| 
everywhere—35c, 60c and $’|

This new ch<
'•A-į

Digestible 
as milk 
itself 1 PattntiJ

Now—Kraft-Phenix’ ncw ac 
ment! Rirh mcllow chcesc| 
plūs added health ęualit 
who!esome. digestible form.

Velveeta retains all the vd 
elementą of rirh milK. Milkl 
calcium and minorais. EtĄ 

caneatitfrecly! j
Velveeta spreads. slicesj 

and tonsti beautifully. Tr 
pound package today.

KRAFT
\/elve

< Th$ Dthcievf NtwCh«



Penktadienis, Birž. 19 d., 1931 draugas 5.

H I C A G

18 JAUNAMEČIŲ SĄJUN- lės atsilankykite ir atsives-
GIEČIŲ VEIKIMO. kite draugių.

Kuopa nutarė suruošti 
“Beaeli Party”, liepos 18. Iš
rinkta tam komisija iš p-lės,

Brighton Park. — Moterų 
Sųjungos 20 kuopos Jauname- 
įčių skyrius turėjo antrų su- D. \\ alukaitės, M. Masiunai-

tės ir S. Statkaitės.

Nutarta rudeny surengti Su

numėtės norime išauginti kuo Be to, turiu pranešti, kad 
pų. ir veikti vienybėje. Savo draugijos “Lietuvos Ukinin- 
tarpe turime gerų padėjėjų, kas” mėn. susirinkimas įvyks 
p-lę O. lvinskaitę, kuri visuo- Meldužio svetainėj 2242 W. 
mot būna su mumis kiekvie- 23 PI., birželio 21 d., 1 vai.

A K T A R A I:

sirinkimų birželio 14 d. Nu
tarta suruošti tennis tuma- 
mentų, birželio 21 d. Nutarta i;įus parapijos salėj. Komisi- 

jon išrinkta p-lės P. Petrukai- 
tė, B. Valunaitė, B. švedaitė, 
M. Ališauskaitė ir S. Statkai-

naine susirinkime. Visos esa
me patenkintos ir džiaugia
mės turėdamos gerų organi
zatorę.

Sylvia Statkaitė,
Jauijainečių 20 kp. koresp.

Valdyba prašo užsimokėti pa
silikusias mėn. mokestis.

S. Lenkauskienė.

VAIKINŲ KLUBAS.

pėsčioms eiti (lliking) į Bever 
ly Hills. Susirinks po 7 va
landos mišių pas p. Šatienę.

DRAUGIJOS “LIETUVOS 
ŪKININKAS” PIKNI

KAS.
Visos prašomos įsidėti val-ip-
gio.

Birželio 27 d. vėl turėsime
Susirinkimai nutarta per

kelti į kiekvieno mėnesio pir-
“social gatliering”, 7:30 vai.linų antradieni. Kitas susirin- 
vakare pas p-lę E. Gritaitę, į kimus įvyks liepos 7 d.
4433 So. Fairfield. Visos na-l Mes, Brigliton Park, jau-

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

tA|A
PRANCIŠKUS ŪSELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 9, 1930, sulaukęs 
37 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj Tauragės Apskričio 
Švėkšnos Par., Kikališkio Kaimo. Paliko dideliame 
nubudime moterį Marijonų po Tėvais Paulikaitė, 2 
brolius, 1 seserį ir gimines. O Lietuvoj 2 brolius ir 
3 seseris. Jau praėjo vieni meteliai nuo mirties mano 
mylimo vyrelio, bet mano atmintyje ir širdyje tu gy
vensi amžinai. Tavo kūnas ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, o likusieji liūdime. Aš tave, mano brangusis vy
reli, niekuomet neužmiršiu, kol gyva busiu. Palikai 
mane vienų liūdesyje. Tu pas mus jau nebesugrįši, 
bet mes ankščiaus ar vėliaus pas tave ateisime.

Rengdama metinį paminėjimą už a. a. .Pranciškaus 
sielų gedulingos pamaldos įvyks Birž. 29, 1931, 7:30' 
vai. ryte Gimimo Panelės Šv. bažnyčioje Marąuette 
Parke. Visus gimines ir pažįstamus nuoširdžiai pra
šau atsilankyti j pamaldas ir pasimelsti už a. a. Pran
ciškaus sielų, kad mielaširdingas ir gailestingas Die
vas suteiktų jam amžinų atilsį, o amžinoji šviesa jam 
šviestų per nepabaigtus amžius.

Nubudusi lieku: Moteris Marijona Uselienė.

Birželio 28 d., Sliary Tree 
Inn., Archer Rd., priešais Oh 
llvnry Park, W5llow Spring, 
iii. draugijos “Lietuvos Ūki
ninkas” bus jubiliejinis pik
nikas. Piknike bus galima 
gauti visokių užkandžių ir 
gėrimų. Piknikas bus šum- 
niausis iš visų piknikų. Ko
mitetas sudeda iš narių p. p. 
B. Kazanausko, J. Žilo, J. 
Jaukščio, O. Šeškienės, T. 
.Juknevičienės ir F. Petraitie- 
nės.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti tame piknike. Nepa
mirškite dienos ir vietos. J- 
žanga veltui.

Netrukus Brldgeportas susi
lauks Vaikinų Klubo. Tam vie 
ta jau nupirkta prie Emerald 
avė. ir 34-tos g-vės vakarų pu
sėj. Klubo namas atseis $200,- 
000. Tas klubo namas bus toks 
didelis, kad juo galės naudo
tis 2,500 vaikinų.

Klubų steigs Chicago Boy’s 
Club, Ine. Ši organizacija įs
teigta 1901. Bridgeporte pas
tatytas namas bus penktas. Iš 
viso organizacija yra pasižy
mėjusi pastatyti Chicagoj 25 
klubus.

i
Be to klubas turi vasarine 

camp prie AVinona ežero, Ind.

Klhbo namuose randasi gini 
plastikos salė, swiimning pool, 
salės, knygynas, dailės ir rauk 
darbių skyrius.

Tel. Canal 6784

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
▼yry, motery ir vaiky

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
piety iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomls Ir seredoiuls tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas Grovehill 1262

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

p415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakare. 

Seredomla nuo • — 12 vai. ryto
Nedeilomls pagal sutarti.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. TH9RPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1637 AVEST 51 STREET

Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Ofiso Tel. Vlctory 4893Z
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—-3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomls ir šventadieniais 10-12

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tai. Lavvndale 1342

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

4930 West 13 St. Cicero. III. 
Gas ir X-ray 

Vai.- 9-11:30; 1-5; 6:30-9

METINĖS SUKAKTUVĖS

PADĖKAVONĖ

a|a
VINCENTAS KAREIVA

mirė gegužės 22, 1931 m. ir palaidotas tapo gegužės 2G d., o da

bar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas 

atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinj patarnavimą ir 

palydėjo ji j tą neišvengiamą rfmžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalini mą iš musų tarpo, 

reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms 

ir suteikusiems vainikus draugas. Dėkavojame musų dvasiškam 

tėvui, kun. Martinkui, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas už jo 

sielą: dėkavojame grab, A. Masalskiui, dėkavojame grabnešiams 

iš Simano Daukanto Dr-Jos ir Jaunų Liet. Tautiško Kliubo ir 

pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 

o tau musų mylimas vyreli ir tėveli sakome; ilsėkis šaltoj žemėje.

Vieno mėnesio sukaktuvių a. a. Vincento Kareivos mirties at

minčiai bus luikomos gedulingos šv. Mišios šv. Jurgio bažnyčioj, 

penktadieny, birž. 19 d. 7:45 vai. ryte ir pirmadieny birž. 22, 7 

vai. ryte. Nuliūdusį: .........KAREIVIŲ ŠEIMYNA.

A I A
VINCENTAS
BARAUSKIS

Mirė- birželio 20, 1930, o po
gedulingų pamaldų šv. Jurgio 

par.bažnyčioj palaidotas šv.
Kazimiero kapinėse.

Paminėjimui metinių mir
ties sukaktuvių užprašėme tre
jas šv. Mišias šv. Jurgio baž
nyčioj ir jvyks subatoj birže
lio 20 d. 6 vai., 6:30 ir 7:45 
vai. ryto. ,

Visus gimines, pažįstamus ir 
kaimynus maloniai pagal iš
galės prašome atsilankyti ir 
pasimelsti už a. a. Vincento 
sielą. I’o pamaldų širdingai 
kviečiame atsilankyti į namus 
antrašu: 837 W. 33 I’l.

Moteris ir Vaikai.

I

Yra spėjama, kad klubo na- Ned lr Ser- po pletų pagaI sutarti 
inas bus pradėtas statyti a- 
pie. vidurvasarį.

Namas bus šios kolonijos 
rn^iju papuošalu ir prisidės 
prie jo kultūrinimo.

Po to, kai p. Kiras pastatė 
(•ilę gražių moderniškų namų, 

j tai statyba Bridgeporte visai 

nejuda. Todėl minėto klubo 
statymas prisidės prie gaivi
nimo statybos.

PADĖKONĖ DR. NAIKE- 
LIUI.

ATIDARĖ OFISĄ.

r

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

• • "4 .

l
r.

A

ė'rČ.
ė

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avcnue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS į

Ofisas 2403 AV.63 Street
Kertė So. \Vestern Aveuue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Lcavitt Bt. 

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po piety ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 

, Tel. Prospect 1930.

Tei. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0618

Esame labai dėkingi Dr. 
Naikeliui, kurs ofisų turi po 
num. 756 W. 35 st. Jisai la
bai gabiai ir sėkmingai pada
rė apendiko operacijų dukte- 
rei Valerijai. O dar ankščiau 
pagydė musų sūnų Stanislovų, 
kuriam padarė operacijų gal
voje.

Taipgi dėkojame šv. Kry
Brighton Park. — Plačiai jžiaus lietuvių ligoninės vedė 

žinoma Dr. S. A. Slakis, spe-Joms seselėms, slaugėms už

Vai.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflsud 6156 South Kedzle 
Rez. 6622 S. VVihpple 

2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po piety, 7 iki 9 vak.į

Office: 4459 S. California Av<
Nedalioje pagal au tartį.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. 6ART0N
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED ST]
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englevveod 6641 
Wentworth 3000

Office Phou 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED STRF.F/1
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngto» 
10-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-8, Blv4
Tel. Cicero 642 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėlios
Susitarus

cijalistė vaikų ir moterų ligų, 
nesenai atidarė ofisų šioje 
kolonijoje po num. 4145 Ar
cher avė. Ofiso tel. Lafayette 
7337, rez. tel. Įlydė Park 3395.

rūpestingų globojimų ir gi
minėms ir draugams už ligo
nių aplankymų.

Pūkelių Šeimyna.
6447 So. Washtenaw Avė.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUB 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklau- 
aau prie graby lš- 
dlrbyatėa.

OFISAS
868 Weet 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2618

2314 AV. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 6927

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
- GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangūs, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
įplyčia dykai.
Į

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS aitABOKIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

Tel. houlevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
. Chicago, UI.

A. L DAVIBONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio lr ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8887
Of. lr Rez. Tek Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 8504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-8 po piet. Utarn. ir Subat. 
8-8 vak. šventadieniais pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po piety 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliotais nuo 10 iki 12 r>2*.

Telefonai dieną ir naktį 
Vlrginla 0036

DENTISTAĮ

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS.
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė, 

Arti 47 Street

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Itichmond Avė.

Tel.' Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vaL

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tai. Roosevelt 7681

I. j. Z O L P
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ

VED&IAB

1650 West 46th St.
Kampas 4Sth ir Paulina Bt*. 

Tel. Boulevard 6288 - 8418

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
eetl pricžuztlm galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akly karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regya- 
tp lr tolimą regyatą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau- 
slas klaidas.

S pečiai e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
I kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 12 
po piety.

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugely atsitikimų akys atitai«omo» 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tarda 1829

DR.G. SERNER
UBTUVIB AKIŲ SPECIALISTAS

Nullndimo 
prie manęs, 
kai, mandagiai, gerai lr pigia* 
negu klttiT. Koplyčia d ei kertneaų 
dykai.

valandoje kreipkitės 
patarnausiu elmpatl*- |

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė
736 West 35th St.

Kampas Halsted St. 
Valanrlot: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedaliomis: nuo 19 iki 12.

TeL Canal 8222

DR, G. I. BLOŽIS
DENTIBTA8

2201 AVEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665S

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED, STREET :

Rezidencija 6600 S. Arteslan Av 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietą

6 iki 8:30 vakare

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Rez. Tel. Midvvay 5512

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Pancdėlialė’ 

Ir Ketvergals vakare

Tel. Cicero 12(9

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.t kasdien nuo 19 v. ryto iki t 
vai. vakare

Nedėllomls pagal sutarti
4847 AV. 14 ST. Cicero, DL

Tel. Lafayette 5820

Res. Grovehill 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gak
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutartį

Perkėlė eavo ofisą po numeris

4729 SO. ASHLAND AVI
SPECIJAIJSTAS

Džiovų, Motery ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėllomls 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

Ir. maurige kahn
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AV® 
Tel. Yards 0994

Reeldenctįoa Tel. PIaaa 2299

* VALANDOS:
Nuo 19 Iki lt dieną

, Nuo 2 iki < po piety 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėk- nuo 10 iki 12 dieną



DRAUGAS Penktadienis, Birž. 19 d., 1931

■JUBILIEJINIS AUSROS VARTŲ PARAPIJOS
I K N I K

Nedėlioj, Birželio -- June 21, 1931
NAUJAME VYTAUTO PARKE

(Tarp So. Cr.awford ir Cicero Avė. Už Šv. Kazimiero Kapinių).

Piknikas prasidės 10 vai. ryto. Bus gera muzika. Įdomus sportas ir Šim
tai kitokių pramogų.

Visus Parapi jonus, Visus Biznierius, Profesionalus, Visus Old Timerius, Svečius iš kitų kolonijų Širdingai kviečia atsilankyti. KLEBONAS ir KOMITETAI. S
-• i

J. E. VYSKUPO P. BUČIO 40 M, KŪRYBINIO DARBO 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS. Lietuvos Vyčių Chicagos 

Apskritiese piknikas jau visai
Viename puošnių Chieagoj redaguojant ir vadovaujant ar7b

visuomeni-l Manau> kad visi 0au

jog piknikas bus birželio (Ju-
įšeivių katalikų 
niam gyvenimui.

c. v t ik t vi i-ne) 28 d., Bergmans daržeSavo gražia kalba, J. E. v , _
vyskupas P. Būčys pirmiau-

čio dabar Amerikoj J. E. vys- šiai reiškė pagarbos ir padė- 
kupo Petro Bučio 40 m. kury- kos bankieto ruošėjams ir*da
binto darbo sukaktuvių pami- lyviams.
nėjimui. Bankiete dalyvavo Literatinį darbų pradėjęs . .
visi veik gerb. Chicagos ku-'dirbti prieš 40 n>. Pirmutinis 1 ™land». Paskui seks šokių 
nigai, keli Bernaičių Kolegijos jo redaguojamas laikraštis bu-
profesoriai, be to kun. Ba- vo “Pranašystė”, 
linskas iš Milwaukee,' Wis., Ilgiau apsistojo prie tų pa- 
kun. Šlikas iš Sheboygan, Wis. reigų, kurioms jis tapo pas- 
ir kun. Martis iš Gary, Ind.; kirtas. Džiaugėsi, kad tose pa 
Lietuvos konsulas Chicagai reigose turi Romoje ir pa- . . .
Kalvaitis, mūsų bankininkai,' geibininku iš ukrainiečių ir |kiai. Par(lav‘npja tikietus. Kai 
advokatai, daktarai ir kiti baltgudžių tarpo. Tas darbas, |kurios kP- reikalauja dau- 
biznieriai, profesionalai ir vi kuris jam teks atlikti, sakė, i^aU’ ^at P’^a ka7na lengva 
suomenės veikėjai bei veikė-j bus įskaitytas į lietuvių tau- anksto parduoti. Nuo narių 
jos, taip pat Chicagos tikrai-j tos darbus. įgalima gauti už 35c., o prie
nieeių ir baltgudžių dvasiški-J Nors Šv. Tėvo paskyrimu |Va^lJ J3US 
ja, profesionalai ir veikėjai, lyra išėjęs iš lietuvių tarpo į 

Bankietas lygiai 8 vai. pra- tarptautinę dirvų, bet kaip 
dėtas paties J. E. malda. buvo, taip ir liekas lietuviu,

Po sočios vakarienės gėrb. Lietuvos sūnum.
kun. Ig. Albavičius, Federaci- Į Padėkojęs visiems kalbėto
jos'Centro pirm., apibudinęs! jams ir menininkams J. E. 
vakaro tikslų, toastmasteriu į baigė visus’žfRdnčią, savo kal- 
pakvietė prof. kun. B. Urbų. bų, kurių lydėjo ilgas, karštas 
Gražias kalbas pasakė kun. rankų plojimas.
J. Paškauskas, Chicagos lie- Bankietų papuošė p. K. Sa-
tuvių Kunigų Vienybės pirm., bonis ir J. Romanas daino- T0WN OF LAKE ŽINELĖS 

mis, o p-lė Urbiutė smuiką 
solo.

viešbueių, Stevens ITotel, Fe
deracijos Chicagos Apskr. ini
ciatyva pereitų trečiadienį į- 
vyko gražus bankietas viešin-

“Draugo” redaktorius p. L. 
Šimutis, III. vai. prokuroro 
padėjėjas adv. B. Mast, kun. 
H. Vaičiūnas, ukrainietis Dr. 
Miroslav Siemens, Konsulas 
Kalvaitis, baltgudžių veikėjas 
Voronko, p. A. Nausėdienė, 
bankininkas J. Elias, kun. A. 
Skripka. Be to, pakviesti J.' 
E. pasveikinti svečiai kun. Ba- j 
linskas, kun. Šilkas, ukrainie-į 
ti« kun.Tarnovski, bankinin-Į 
kas J. Brenza ir ukrainietis 
pulk. Šapalov.

Visi kalbėtojai žymėjo J.! 
E. vysk. P. Bučio didelius 
per 40 m. nuveiktus darbus,1 
didelius nuopelnus Lietuvąi 
ir mūsų — Amerikos lietuvių 
išeivijai, linkėdami pasiseki
mo tose aukštose pareigose, 
kurioms dabar tapo šv. Tėvo 
paskirtas, t. y. vienyti Rytų 
Bažnyčių su tikrąją Kristaus 
Bažnyčia.

Ant galo pakviestas prabil
ti pats J. E. vysk. Būčys. Vi
si dalyviai sustoja ir< karštu 
rankų plojimu širdingai jubi
liatų sveikina. Nežiūrint pa
aukštinimo, paskyrimo to
kioms aukštoms ir svarbioms 
pareigoms, J. E. pasirodė, 
taip sakant, naturališku — 
prastučiu, nepasiputusiu, to
kiu p&t, kokį lygiai prieš de
šimtį metų Amerikos lietuviai' 
pažino kaipo prof knn. P. 
Bučį, klebonaujant mažose pa
rapijose, vėliau “Draugų”;

JAU VISAI ARTI. ni.įų, stropiai rengia gražų 
išleistuvių vakarų. Vakaras 
bus birželio 28 d., 1931 m.,
Krenčiaus salėje, 4dth ir 
Wbod gatvės, 7 vai. vak. Vi
si kviečiami į vakarų ir pa
linkėti gerb. kun. A. Dekes- 
niui geriausios kloties.

Daržas atsidarys 10:30 vai.
ryto. Sportas — mergaičių Poniai Paukščiai rengia 
baseball, kumštynės, ristynės, “Bunco Party”, kuri įvyks
naujausias sportas, kurio dar 
niekas nėra, matęs, prasidės

kontestas. Laimėjusieji gaus 
dovanas.

Orkestrą pradės griežti 1:30 
vai. po pietų i r "grieš ligi vė
lumos.

Vyčiai visose kuopose smar-

jų namuose, 4530 South Hono- 
re St., birželio 30 d., 1931 m., 
6 vai. vak. Visi kviečiami da
lyvauti, nes pelnas skiriamas 
Kaišedorių katedrai.

Marąuette Park. — šv. Bar
boros dr-ja turės gražų pikni
kų ateinantį sekmadienį bir
želio 21 d. Marquette Parke. 
Sekmadieniais šion vieton su
važiuoja iš įvairių kolonijų 
svečių ir viešnių. Todėl kaip 
vietinius taip ir tolimesnius 
maloniai užprašome į mūsų 
būrį. I ja ūksime.

Komisija.

UŽRAŠINES VILNIEČIŲ I trylika žvejų, kurių lavonai

DAINAS

Lietuvių Mokslo draugija 
Vilniuje ryžosi nudirbti dide
lį darbų. Ji paskelbs konkur
sų Vilniaus krašte dainuoja
moms lietuviškoms dainoms 
užrašyti. Bus užrašoma ne tik 

I dainos žodžiai, bet ir jos me
lodija.* Į šį darbų norima į-! 
traukti moksleivius bei stude-1

dar nesurasti. Nuskendę lai
vai bei jų dalys kliudo žvejo
ti (drasko tinklus). Dabar du 
tam tikri laivai valo jūrų nuo 
paskendusių laivų. “M. R.”

Tel. Downers Orove 1395 
BENEDIKTAS MOTUZAS 
Ogden & Venard avės

Downers Grove, III.
________ ( Turim gražių užeiga, užlai-

Town of Lake. - Draugi-•!*T sk”"i'!.TalP«.,ir_S<‘rin")'
ja Šv. Elzbietos moterų ir mer 
gaičių laikys susirinkimų ne
dėlioj, birželio 21, 2 valandų 

'po pietų, Šv. Kryžiaus para- 
; pi jos svetainėj.

metu ir galės padirbėti. : Gražus daržas pasilsėt, vai-
“M. R.” kams palakstyt, arkliukai pa- 

jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.VALO KURŠIŲ PAMARĮ

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios Mergaičių 
Sodalicija rengia “Bunco' Liepos ir Rugpiučio mėne- 
Party”, antradienyje, liepos 'sLle nebus susirinkimų.
(July) 7 d., 1931, Šv. Kry-j Raštininkė,
žiaus parapijos salėje, f vai.!

Kuršių pamariu, kaimuose, 
gyvena beveik vieni žvejai, 

, daugiausia prūsų lietuviai. 
Praeitų rudenį audros prida
rė jiems daug nuostolių, ku-

vak. Pelnas skiriamas papuo-' x Antanas Luckus, Peoples ^ių padarinius jie ir dabar
mergaičių Fumiture Co. darbininkas jau<’ia' Be klta ko per au(tras

. . . . ,v. ! nuskendo daug laivų ir apie

.kurs linksmai leidžia su ki- j 
tais cbicagiečiais vakacijas —

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINCl 

Local & Long Dlstance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3899 

Res. Tel. Yards 3408

simui naujom 
“Club Room.”

Žilė.Neužmirškite visi atvažiuo
ti į piknikų.

Jeigu kuriom kuopom trū
ksta tikietų, kreipkitės pas
komisiją Šiuo adresu: Stanley Town _ Prancis.
.1. Barkauskas, 7324 West 59 kirfilJ 3 sk (ur5,

PRANEŠIMAI

St., Summit, III.; arba šaukit 
telefonu Summit 284 M.

Komisija.

svarbų susirinkamų šiandie 
birželio 19 d. tuoj po pamaldų 
šv. Kryžiaus par. salėj. Visi 
nariai kviečiami susirinkti.

Valdyba.

Šv. Kryžiaus parapi jonai, su 
Sušukus J. E. tris kart va- žinoję liūdnų naujienų, jog

lio! visi skirstėsi į namus.
Rap.

gerb. kun. A. Deksnis trumpu 
laiku žada apleisti šių kolo-

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.

Slakis
ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampas Fmndsco Avė,)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaikų ir moterų ligų 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dienų; nuo 4 iki 6 vai. vakare 
Seredoms ir nedėliomis pagal susitarimų

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash/

už $100.00 $80.00
už 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Ohicago, UI.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rykles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREE5 VALLEY 
Vroducts 

Olsells Avi ežią klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 138#

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime gražaluslų 
laikrodžių, karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkAthtą — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklg. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės progai

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 8. Balsted St.

Telef. Boulevard 4581

Michigan valstijoj, praneša,1 
kad sugrįš prieš Vladislovų1 
vardines, kurios įvyks birže
lio 27 d.

R. ANDRELIUNAS
(Marųuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų roltų. 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos Inatru- 
mentua

2650 West 63rd St. Ohicago
Telefonas HEMLOCK >88#

ĮVAIRU8 PARDAVIMAI
Dėžių dirbtuvė siuto malkų po #4 

už vežimą,
Yards 5055

S to rast mokyklų reikmenos, ken- 
dės. lce-cream, 4 showcassl, 6 mar- 
moro stalai. 12 kėdžių, 2 krėslai, 
stalas, geslnis pečius, Sild. pečius,
mėsos pjaustytojas, stiki. rūbų sic- ta8 geras ir nebrangus, 
pa, lentynos. Indai, lce-box, ynalny- i 
slm J mažą restoraną, kaina #225.
Rendos #15, užmokėta iki liepos 1,
1854 W. Addison St.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

REAL ESTATE

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri- 

įims morgičius ar lotų į mai-
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI ^nų. Namas randasi arti Mar- 

quette Parko.
Tel. Republic 5551/ M. ZIZAS

o, .___ „ .. . GERESNIS PIRKIMAS
ntat J « 32"° Kontr*kt°r,’w Gera. 2 flatų namas. 6-8. tallių
Statau jv.klauMu. namu. prieinama, d R R k y aHeJu«.

. B 12 karų gar., UI. Jvaž. Pulki vieta.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. Artl L e Baker 7418 Luel,a Ave-
Telefoną. Hemlock 8528

Telef. Republic 8398

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIU8
Statau namu. kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiaualo lkl didžiausio. 
Kainos prlelnacniauslos.

2452 WEST 69th STREET

29 ak. labai tinka paukilčių Ir dar
žovių farmai, Hobart, Ind. 2 didelės 
viAtlnyčlos. 8 kamb, mod. nam., «ne- 

i džlal, javai, gyvuliai, įtaisymai, pi
giai, cash. RaAyk: Jos. Jakubik, 1330 
Elsworth PI. Gary, Ind.

AUTOMOBILIAI

Phons Vlrglnla 3014

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

M YUSZKA 
Plnmbing & Heating

Kaipo lietuvi., lietuviams patarnau
siu kuogerlauala.

4426 So. Weatern Ave.
Tel. lafayette 8227

■ WILLYS KNIGHT
WILLYS 6 IR 8

Taipgi dideli, pasirinkimas vartotų 
'karų už labai mažą kalną. Norėdami 
i pirkt pigiai gerų karų kreipkitės | 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyrę. mekanlka. J. MENZOR.
White Sox Motor Safa

A, Jankaitis pardavėja.
8. Rumchak. eavlnlnkaa

610 WE8T 35 STREET 
Tai. Yards 08##

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai

Namų Telef. praAsu atsilankyti Ir pamatyti nau- 
1331 NA8H automobilius su vė- 

Republlc 8183 ,,BU-oe mwjos automatllkals Jtal- 
IAIIKI VCDIFCO Isymais, sport Royal tekiniais Ir kl
iu n H TLIiRLU :<*>■ ištobulinimai*. kokius tiktai4V38IV Ibiinkv NABH uj tok(M

Plnmbing A Heating Uetuvls J prieinamas kalnaa

M-. ISITiSSL-s. BALZTKAS MOTOR SALES 
Kaino, prieinamo. j 4030 Archer Avenue2422 WEST 69th STREET l Lafay.tt. 2033

lapos Telef. 

Hemlock 2117

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiamo pinigus Lietu
von paAtu J dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą,

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Jgallojlmus Ir visus 

legallėkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčtų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuožirdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Ohicago, UI.
Tel. Yards 4669

15 DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN 

ASS'N $$$
“LIETUVIŲ 8PCLKĄ”

MIS 80. Weetem Avenue 
įmokėti pinigai ant knygučių

neAa nemažiau, kaip, 8% ant 
pareikalavimo 4% J metus.

Pradėk lt tauplntl pinigus da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkos sekretorius Ir Vie
ta* Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
Žkollnlmo notas. Ilsus, kontrak
tus Ir kitus llgalllkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžiant (Insurance) na- 
mud, fornlčlua, stiklus Ir au- 
tctnoblllus tvlrčlauslosn Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




