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PASKELBTA ENCIKLIKA APIE KATALIKŲ VEIKIMĄ
ITALUOS FAŠISTAI NEPATENKINTI; 

NENORI PASIDUOMATIKANUI
Prez. Hoover Nepripažįsta 

Francijos Sąlygų

ŠVENTOJO TĖVO ENCIK
LIKA APIE KATALIKŲ

VEIKIMĄ

NEPRIPAŽĮSTA FRANCI
JOS SĄLYGŲ

NAUJO BIURO DIREK- APAŠTALINE BAŽNYTI- 
TORIUS i NIŲ UNIVERSITETŲ

KONSTITUCIJA
CHICAGOJE: Liepos 4 Dienos Aukos

VATIKANAS, liepos 5. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
skelbė encikliką Katalikų Vei
kimo (Akcijos) reikalu.

Jo Šventenybė enciklikoje 
pareiškia, kad Įvairiose šaly
se iškeliami prieš Katalikų 
Veikimą puolimai būk už mai
šymąsi politikoj yra ne kas ki
ta, kaip tik prisidengimas 
kovoti patį Katalikų Veikimą 
ir Bažnyčią, nes Katalikų Vei 
kimas nesimaišo j politiką ir 
su politika neturi nieko bend
ra.

WASHINGTON, liepos 6.- 
Prezidentas Hoover nepripa
žino iš Paryžiaus prisiųsto 
karo skolų “moratoriumo”

ROMA. — Paskelbta moks
lų studijų bažnytiniuose Uni

versitetuose Apaštalinė Kons
titucija. Prie Konstitucijos 
prisegtos Universitetų Kon
gregacijos pagamintos taisyk
lės.

Konstitucijoje apibudina
mas nuolatinis Katalikų Ba
žnyčios rūpestingumas švento- 

,mis tikėjimo tiesomis pradė
jus antruoju krikščionybės a- 
ntžiumį Šių tiesų aiškinimui 
Bažnyčia Įkūrė aukštąsias mo
kslo įstaigas įvairiose šalyse.

Žemės Oklo departamente Taįpat. apibudina įžymiuosius 
įkurtas naujas žemdirbystės bažnytinius rašytojus nuo Ale-

l

sutarimo. Pažymima, kad tas; 
surastas sutarimui pagrindas; inžinierybės biuras. Šio biu- ksandriJos Klemento ligi šv 
neatatinka prezidento suma-'r0 direktorium paskirtas čia Augustino. Kuode visi šiandie 

atvaizduojamas S. H. ScCro- «a™»™ pasauly Umversite- 
ry. Jis jau 25 metai tarnau- tai 3rra senovė3e ikurti pačių

nvmo dvasiai.

SUTARĖ SKOLŲ KLAU
SIMU

ja Ūkio departamente.

' J. Amerikos Valstybių Ne
priklausomybės Dienoje — lie-

------------ pos 4. — visoj šaly žuvo virš
Praeitais administraciniais 150 žmonių. Nuo Įvairios rū- 

metais, kurie baigės birželio ,žies šaudymų yra žuvę keturi, 
30, šalies vyriausybė iš Chi- .be^ daugybė sužeistų. Viso su- 
cago ir apylinkių deportavo žeisti) yra virš 200.
(ištrėmė) 839 negeistinus sve
timšalius.

DEPORTUOTA 839 SVE
TIMŠALIAI

LIETUVOJE
AREŠTUOTA 45

VIŠTYČIO ŽINIOS
Ties Diamond ežeru, arti ! ________

Mundelein, III., keliosdešimts I — Pirmą dieną Sekminių 
piknikierių iš So. Chicago su- įvyko Povištyčio pradžios mo- 
kėlė tarpusaves muštynes ir kyklų mokinių šventė su vai

dinimais, dainomis ir plasti-riaušes. Areštuota 45.

Daugiausia žmonių šią die
ną yra žuvę automobilių ne
laimėse. Paskui seka prigėri
mai.

Chicagoj liepos 4 d. sužeis
ta apie 15 žmonių.

NEGRŲ KATALIKŲ 
SKAIČIUS J. A. VALS

TYBĖSE

LOUISVILLE, Ky., liepos 
5. — J. Amerikos Valstybėse 
šiandie gyvena apie 12 milio- 
nų negrų ir iš tokio skaičiaus 
tik apie 200,000 yra katalikai. 
Kitų dalis priguli įvairioms 
protestantų sektoms, gi did
žiuma — be jokio tikėjimo.

Ilgi metai darbuojamasi ne
grus patraukti katalikybėm 
Pastaraisiais metais jau daro
ma nemaža pažanga. Visgi ne 
taip, kaip turėtų būti ištikrų- 
34-

Yra kliūčių. Daugelis negrų 
nepasitiki baltaisiais žmonė- 
__ . Įtikėti ir
katalikais, 
jų protėvių vergų vergiški 
jausmai. Juk baltieji, ne kas 
kiti, vergus vergijoj laikė.

Šis baltaisiais, ypač katali
kais, nepasitikėjimas negruo
se ima laipsniškai dilti. Dau
gely vyskupijų ima kurtis ne
grų parapijos. Tarp negrų i- 
tna misionieriauti jų rasės ku
nigai, taipat ir seserys vie
nuolės. •,

Praeitais 30-mis metais ka- 
talikybėn patraukta virš 100,- 
000 negrų. Praėjus kitiems 30 
metams, negrų katalikų bus 
keli milionai.

ka. Gražiai atrodė vaikučiai 
tarp žaliuojančių miško eglai
čių. Žmonės džiaugėsi turėda- 

Ties Gary, Ind., liepos 4 d. *mi tokius gerus ir uolius au- 
Michigan ežere maudantis nūs- kietojus. Reikia pastebėti, kad 
kendo keturi vyrai. Vienas vos vietinės mokytojos p. p. Žit- 
išgelbėtas. | kiūtė ir Kurtinaitytė čia dir

ba dar tik pirmi metai, o da
ug jau pažangos padaryta.

Kaip girdėti, pernai per Vi- 
įlkavišĮtio m-jų konf. Vištyčio

NUSKENDO 7

popiežių arba kitų garbingų 
vyrų leidžiant popiežiams, 

i Tas reiškia, jog iš pat krik
ščionybės pradžios Katalikų 

Bažnyčia buvo užimta kaip 
bažnytinių tiesų, taip pasauli
nio mokslo ifr-Tneno skleidi-

KVIEČIAMI VYSKUPAI Į 
EUCHARISTINĮ KON

GRESĄ
PROTINGAI MINĖTA 

ŠVENTEPARYŽIUS, liepos, 5. — 
Francijos ir J. Amerikos Val
stybių valstybininkai praeitą 
naktį rado atatinkamą pagrin

DUBLJNAČV Airijai liepos 
3. — Dublino arkivyskupas mu,

. , , v. iByme paskelbė oficialų viso Jei šiandie visose mokslo sūriose jos dalyse liečiama šian- kuriuomt remiantis viene- i \ , . . ..... . . , ,.................. 1 . . . , pasaulio arkivyskupams ir tyse atliekama nepaprasta pa-j----- ± tx_i---------- jix._ riems metams bus nutrauktas , , . ,. , , - , . ,w, ,,,.vyskupams kvietimą dalyvau- zanga, žmonija .turi būt deki- 
iarptautinis karo skolų mo- <-a 1932 metais Tarptauti- nga tik Katalikų Bažnyčiai, 
kėjimas, kad tuo būdu pagel-|niam Eucharistįniara Kongre- 

se.

Enciklika skelbiama viso pa 
šaulio vyskupams, bet kaiku-

dieninė liūdna Italijoj padėtią, 
nore vyriausybės vardas ne
minimas. Nes pažymima, kad 
Šventasis Sostas negali būt 
dėkingas vienam asmeniui, 
kurs pirmiau sugriovė socia
lizmą ir prieštikybines orga
nizacijas, susiartino su Baž
nyčia, gi šiandie ir vėl atgai
vina prieštikybinį veikimą, 
prisidengęs nauja skraiste. 
Tas veikimas ypač nukreiptas 
į tai, kad nuo Bažnyčios ir ti
kėjimo atitraukti jaunimą. 
Valstybė statoma aukščiau 
Bažnyčios. Iškeliamsa naujos 
rūšies pagoniškas valstybės 
garbinimas.

bėti Vokietijai.

Pripažintas kalbamas suta
rimo pagrindas pasiųstas pa
tikrinti prezidentui Hooveriui. 
Jei prezidentas patvirtins, ta-1 
da abiejų šalių valstybininkai 
rytoj popiety atlaikys dar vie
ną galūtiną konferenciją.

DAR VIENA VIENUOLIJA 
SUDEGINTA ISPANIJOJ

ENCIKLIKA IŠJUDINO 
FAŠISTUS

ROMA, liepos 5. — Švento
jo Tėvo Pijaus XI paskelbta 
apie Katalikų Veikimą encik
lika išjudino Italijos fašistus. 
Mussolinio vyriausybė apie tai 
nei žodžio. Ji gerai žino, kad 
Jo Šventenybė drebia negin
čijamą teisybę už jos neteiso- 
tus pasiryžimus suvalstybinti 
katalikų jaunimo auklėjimą ir 
varžyti katalikų organizacijas. 
Bet kai-kurie fašistų, vadai 
prasitaria nepasiduosią Vati
kanui.

Kalbama apie diplomatinių 
santikių nutraukimą.

GOTHA, Vokietija, liepos 3. 
— Gen. Ludendorffą teismas 
nubaudė 120 dol. bauda už 
grafo Dohna, 80 m., šmeiži
mą.

Angliška spauda praneša, ’ valsčius pirmas buvo prizą- .^8r"elabai no(n pasitikėtiii 
žmonijos kultūrinimu, kad Chicagoj Nepriklausomy. 1 dėjęs suruošti bendrą valsč. kAtahka18' JuMe dar stnkso 

bės Diena protingai minėta, mokyklų šventę. O šiemet kai
Tik keliolika sužeistų. kurie pedagogai pakalbinti

prisidėti nuo pernykščio pasi- 
i žadėjimo atsisakė.
Į — Pavištyčio ūkininkai ge- 
i rai susiorganizavę. Veikia pie- 

Chicagos policijai praneš- no perdirbimo b-vė, kuri turi
ta, kad St. Louis mieste su- geraį įrengtą garinę pieninę 
imta. trys plėšikai, pas ku- įr 5 nugriebimo punktus. Taip 
riuos rasta 500,000 dolerių geraį gyvuoja Ir kooper. 
vertės bonų, pavogtų iš Chica- b-vė “Vienybė”, kurios meti- 
gos bankų. nis pelnas iš esamos kraūtu-

------------------ įves siekia 12,000 li|. .Be to,
ŽMOGŽUDIS APKALTIN-. dar yra ir smulkaus kredito

Šventasis tėvas ap
lankė VATIKANO 

BAZILIKĄ

VATIKANAS. — šv. Petro
CORUA, Ispanija, liepos 3., šventėje, birž. 29 d., Šventa- 

— Pašėlusi kelių tūkstančių sis Tėvas Pijus XI pavakarė- 
minia vakar čia sudegino nau- j® privačiai aplankė Šv. Pet- 

Kalbamo pagrindo dėsniai> Kapucinų San Jose vienuo-, ro Baziliką, lydimas tik arti- 
nežinomi. Tik žinoma, kad ^3^ Vienuoliai suspėjo aplei- (miausiųjų savo palydovų.
Francija visas laikas reikala
vo, idant Vokietija nesigink- 
luotų tais pinigais, kurių ji 
“moratoriumo” metais neiš
mokės karo atpildymais. “Mo
ratoriumo” laikotarpiu sulai
kytus karo atpildymus Vokie
tija turės atmokėti dalimis Į 
kelioliką metų.

PALEISTAS FRANCIJOS 
PARLAMENTAS

PARYŽIUS, birž. 5. —
Francijos parlamentas paleis
tas atostogoms. Tuo būdu vy
riausybė gavo daugiau lais
vės veikti karo skolų “mora
toriumo” klausimu.

PEŠTYNĖS ANGLIJOS 
PARLAMENTE

LONDONAS, liepos 3. — 
Anglijos parlamente vakar į- 
vyko peštynės, kada vienas 
skotas darbo partijos atstovas 
varu ištremtas laukan ig parla 
mento rūmų.

SUIMTI BANKŲ PLĖŠI
KAI

TAS
sti tą savo pastogę. Gavo prie- į Pirmiausia pas Švenč. Sa- 
glaudos pas geruosius žmones. k ramento altorių Jo Švente- 

Kitas vienuolijas apgynė lai nYbg kalbėjo rašančių, paskui
ku prisiųsta kariuomenė. Po
licija tvirtina, kad miniai va-

ties Apaštalo antkapiu pašve
ntino palliurti’us. Po to aplan-

bankas. Viskam vadovauja su
manus ūkininkas Pilėnas..

— Prie Vištyčio pav-kų kuo
piąs Įsisteigė meniško pobūdžio 
kuopelė “Kanklės.” Tikslas

dovavęs anarchistas Roque. 1k^ kai-kurių popiežių antka- mu visam gyvenimui. 
_____________ • Įpins ir apžiūrėjo atliekamus

KINIEČIAI IR KORĖJIEČIAI kai kuriuos Bazilikos darbus.
PRIEŠ JAPONUS

Harry Yettes, 26 metų žmog- 
žudis, kriminaliniam teisme pri 
pažintas kaltas už pąlicmono 
nužudymą. Nubaustas kalėji- kelt- toūtinę kanklių muzik^

11
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SHANGHAIį Kinija, liepos 
5. — Mandžiurijoj ir Korėjoj 
prieš japonus kelia riaušes ki
niečiai ir korėjiečiai. Japonų 
kariuomenė šaudo ir žudo riau 
šininkus. 13 nužudyta Man
džiurijoj, virš 100 sužeista 
Korėjoj.

ANGLIŲ KASYKLŲ SAVI
NINKŲ KONFEREN- •

CIJA
WASHINGTON, liepos 4. 

— Einant prezidento Hoove- 
rio parėdymu, Prekybos se
kretorius Lamont į liepos 9 d. 
čia sušaukia konferencijon 
minkštųjų anglių kasyklų sa
vininkus. Tikslas — patvar
kyti anglių pramonę.

Šventasis sostas
ATSAKĖ ITALIJAI

> t » ' «

ROMA, liepos 3. — Šventa
sis Sostas atsakė Italijos vy
riausybei į pastarąją jos notą. 
Atsakyme pažymima, jog Šve
ntasis Sostas neturi jokio pa-' 
grindo stoti į taikos derybas' 
su Italijos vyriausybe, kadan
gi pastaroji nepildo jai duo
tų reikalavimų. Tie yra; atsi
prašymas, užganapadarymas 
Įžeistam Šventojo Tėvo asme
niui ir uždarytų katalikų jau
nimo kliubų atidarymo klausi
mas.

Kaip tik paskelbta ši Šven
tojo Sosto nota, Kolumbo Vy
čių organizacija nutraukė de
rybas su vyriausybe dėl žais- 
maviečių atidarymo.

Kūdroje, 144 gat. ir Craw- 
ford avė., rastas A. Mykolai- 
čyko, 20 m., lavonas: Jis nu
šautas. Jis ten su kitais mau
dės’. Sulaikyti tie visi, kurie # *
matę jo nuskendimą.

SCHMEL1NG LAIMĖJO 
RUNGTYNĖSE

CLEVELAND, O., liepos 5. 
— Boksininkas vokietis Sch- 
meling laimėjo rungtynes nu
galėdamas Striblingą. Strib- 
ling pasirodė permenkas jam 
boksininkas.

PAŠAUTI 4 VAIKAI

MTLWAUKEE, Wis., lie 
pos 3. — Šaudamas iš šautuvo 
į Įtariamą šunį policmonas pa
šovė keturfus vaikus.

Greitu laiku mano įsitaisyti 
kanklių orkestrėlį. Kuopelei į- 
status išdirbo Rėčiflnų pr. mo- 
kyklos mokytoja p. M. Kunlc- 
kaitė. Jog nariai—daugiausia 
Rečiūnų kaimo jaunimas. Kuo 
pelė veikia legaliai. VII. 7 d. 
ši .kuopelė surengė gegužines. 
Gegužinių dalyviai labai pa
tenkinti pavyzdinga ir tikrai 
meniška tvarka. “R.”

14 NUSKENDO KALIFOR
NIJOJ

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 5. — Kalifotmijos pak
raščiuose vandeniui staiga pa
kilus nuskendo 14 besimaudan
čių.

SHANGHAI, liepos 4. — 
Iš Tokyo praneša, Japonija iš 
sprendė daugiau kariuomenės 
pasiųsti į Korėją ir Mandžiu-
ri«- . i

ILLINOIS TURI 7,630,654 
GYVENTOJUS

"VVASHINGTON, liepos 6.- 
Einant cenzo biuro daviniais 
iš 1*930 m., Illinois valstybė 
turi 7,630,654 gyventojus. Ta
me skaičiuje yra 3,757,197 
moterų. o t.

BRITŲ KARO LAIVAI 
’ VOKIETIJOJ

KIEL, Vokietija, liepos 5.~ 
Čia lankėsi du Britanijos ka
ro laivu. Pirmu kartu į 17 me
tų.

CHICAGO IR APYLINKES 
— Daugiausia saulėta ir šil
čiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.27
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i “DRAUGAS?
U«laa kasdien, Makyrua —RWIg»»p)ni

PRENUMERATOS KAINA: MdM* -* M •*. Pi>- 
«n» Matų — 11-50, Trims Mėnesiams — IS.M. VlajMua 
MtaeMul — 7 5c. Europoje — Matams |7.l>. Puaal Ma-

14.11, Kopija .••«.
uandradarblams Ir koraapoadaatama rattų aagrų- 

taa lai aaprakoma tai padaryti Ir naprlatonfilama tam 
s«ia« palto lankių.

itaoaktortus priima — nao 
•ilso

11:11 iki «ai

monė įr prekyba visur ėjo plačiu užsimojimu. 
Bet kada, laikai pasikeitė, susilaukta naujų 
politimų ir ekonominių krizių^ sutartis išpil
dyt pasirodė jokiu būdu nebegalima. Prezi
dento Hooverio propozicija krizio pastoviam 
laikui nęišriša, ant visados jo nepašaliną, o 
tik laikinai tų sunkių padėtį Europai pa
lengvina.

NĖRA ATMAINŲ.

Sftslblmų Rainos prisiunčiamos parolkaiavua

riki i hunai sraanĖiai dienai priimami iki 
uai PQ pięt,

“DRAUGAS”,

PASTAĘtLtS.

Pasirodo, kad mūsų bolševikų šulai nū-
ra taip jau labai įsitikinę komunistai, kaip karo

Anų dienų iš Washingtono 
'paskleisti gandai, kad prezi
dentas Hoover pakeisiąs sa
vo nusistatymų prohibicijos 
klausimu. Sakyta, kaip pre
zidentus netikėtai paskelbęs

‘ moratoriumo ’

MTUUA 4IAN DAILY FRIEN0
PuMlea-d Daily, Ezoopt Bundny.

•UB8CR1PTION8: One T«<r — |I.M. 81> Manta* 
- |I.S|. Tbree Montbe — II.**. One Montb — Tie- Rrtpps — Qne T«v — «7.Mk BU Montba — U.M 

Copy — .Ma
Advartlaln* tu "DRAUGAS" orines best rašalu
▲drartlslng ratas oo nppUcaJUon.

‘DRAUGAS” 2334 S. OakleyA v., Chicago

jie savo aklus pasekėjus nori įtikinti. Bile ^sumanymų', taip jis pasielgsiąs 
progai pasitaikius, jie savo komunistinių į-Įir prohibieijos klausimu. - 
sitikinimų išsižada. Taip buvo ir šiomis die- Kada šie gandai pasiekė di
nomis. Kaip žinoma, atsiskyrusieji, geriau sa-:desniuosius šalies miestus,

DIENOS KLAUSIMAI Į
■ » ' 'IIJ1.UII I I 1.U I

KARO SKOLŲ MORATORIUM.

kąnt, išmestieji iš SLA. bolševikai sukūrė sa
vo susivienijimų ir jo veikimui nori gauti ear- 
terį New Yorko valstybėje. Bolševikiškojo su
sivienijimo šulai — Mizara, Ješkelevičiutė ir 
Bacevičius apdraudos valdininkų akyvaizdo- 
je prisiekė, kad jie nėsų bolševikai ir kad jų 
susi vieni j imas nėra bolševikiškus. Taigi, bol
ševizmo mokytojai if skelbėjai patys netiki 
tam, ko kitus nori išmokinti. O kadą moky
tojas be įsitikinimo kalba į savo mokinius, jo 
darbas yrą bergždžias.

tuojaus į Baltuosius Rūmus 
pasipylė įvairiais patarimais 
ir nurodydamais telegramos.
Sausieji iš išgąsčio nežinojo, 
kas jiems reikalinga pradėti.
Bet slapieji drąsiai ėmė nuro
dyti nepaprastų valstybei nau 
dų iš prohibicijos pakeitimo.

Slapiųjų reikalavimai, kaip zidentus ir kur bus paruoštos

grąžinti alų arba vynų. Juk 
tai būtų didžiausias jo nedė
kingumas sausiesiems, kurių 
posidarbimu jo partija yra 
daug kų laimėjusi.

Taip ir yra. Proliibicija vy
kinama senoviška vaga. Nei 
pažangos nei atžagareivingu- 
mo. Vykinimo išlaidos neina 
mažyn, bet didyn- Tik vieni 
sausieji mato didelį to “gar
bingo išmėginimo” pažangų. 
Slapieji gi perdėm užginčija.

Vienas dalykas yra plačiai 
težinomas. Kaip sausieji, taip 
slapieji yra pasiruošę neatlai- 
džion kovon susirinkus kon
gresui ir ateinančiais metais, 
kada abi politinės partijos tu
rės suvažiavimus, kuriuose 
bus skiriami kandidatai j pre-

Pirmadienis,

LAIMINGOS KELIONĖS!

Gerb. kun. Ig. Albavičius, IV-'-o Anveiz- 
dos par. klebonas, Am. Liet. I< ;. . ’> < L
pirmininkas, mūsų dienraščio bendroves di
rektorius ir uolus visuomenės veikėjas, šią 
savaitę apleidžia Cliicagą ir vyksta Lietuvon 
savo sveikatą pataisyti.

Svarbiausias dabar dienos klausimas vi
same pasaulyje yra — prezidento Hooverio 
proporcija atidėti karo skolų mokėjimų vie
niems metams. Jungtinės Valstybės duoda me 
taips moratorium santarvininkams, jei tie tų 
patį padarys Vokietijai, kuri yra skolų naštos 
prislėgta ir nebegali išpildyti savo abligaci- 
jm

Ne vien Vokietija, bet visa Europa šian
dien kenčia politinius, finansinius ir biznio 
vargus. Krizis pirmiausia palietė Austrija, 
kada gegužės mėnesį jos stipriausias ir tarp
tautiniai gerai žinomas bankas Credit Anstalt 
neteko beveik visų savo fondų.

Kilęs finansinis krizis Austrijoje, gyvai 
atsiliepė ir į Vokietijos ekonominį gyvenimų. 
Prie to daug prisidėjo vidaus politikos ne
ramumai ir kitokie negalįavimai.

Kada prieita liepto galo, prezidentus 
Hjoogęrių išėjo, su sayjjį. pasiulymu, kurį įvyk* 
džius Vokietija Tačiau prez.
Hųoverių pasiūlymas neliečia originalaus su- 
aj.ta.rimP. dpi karų, skplų mokėjimo. J repera- 
cįjų dųjykus nesikišamą-. Jungtinės Valsty
bės yra interesuotos tik karo skolų kolgkta- 
yimų iš Europos valstybių. Tų skolų daug. 
Pinigai, i# čia reikalingi. Bet prez. Hooveris 
sfifijo. propozicijoj ne į vienos kurios valsty
bės gerovę atsižiūri, bet į viso pasaulio. Jo 
pasiūlymu Jungtinėms Valstybėms didžiau
sia. našta yra uždedama-

Nors karo reparacijos ir skolos nėra 
vienatinė priežastis dabartinės pasaulio de
presijos, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad 
taį, yra didžiausia priežastis, keikia atsimin
ti, kad susitarimųį, padaryti, tais teikis, kada. 
vsųr pasaulyje buvo geri laikai, kada ir prtu

Lakūnai Post ir Gatty apskrido aplink 
pasaulį per 8 dienus. Padarė 16,000 mai
lių. Tai rekordas, kurį negreit kas galės su
kirsti. Po tokių šaunių pasisekimų, darančių 
pažangų skraidyme oru, kas kart optimistiš
kiau pradedama žiūrėti į šį susisiekimo būdų. 
Kai kurie profesionalai tekūnai pranašauja, 
kųd UŽ kelių metų, jau galės būti įvesta re- 
guliaris lėktuvais susisiekimas per Atlantikų. 
Žinoma, lėktuvai turės būti daug tobulesni, 
negu jie šiandien yra. Prie to ir einama ir 
taį stambiais žingsniais. Bet kol kelionė lėk
tuvai^ pasidarys taip saugi, kaip laivais, o- 
keanas dar ne vieną drųsūolį prarys. Lakūnai 
Post ir Gatty pasakojo, kad ir jų kelionė ap
link pasaulį, nors buvo greita ir laiminga, ta
čiau keletu kartu šių šios gadynės drųsuolių 
gyvybei buvo didelių pavojų.

Marienburge, 'Prūsų žemėje,'T 231 m. kry
žuočiai sukurė savo Jizdą, iš kur jie per tris 
beveik šimtmečius kariavo prieš prūsus, lie 
tuvius, latvius, estus ir lenkus. Taip pat jįe 
sukūrė galingų valstybę, kurios galybę Vy
tautas sulaužė Tanenbergo mūšiuose. Kaip 
žinoma, kryžuočiai buvo vokietizmo rytuose 
platintojai. Del to vokiečiai šiemet iškilmin
gai šventė 700 metų šio įvykio sukaktuves. 
Spaudos pranešimais, tose iškilmėse buvę 
pasakyta daug karštų kalbų, kuriose grųsinta 
rytams. Dalyvavęs ir pats Vokietijos prezi
dentas Hindenburgas., Matote, vokiečiai, nors 
dabar ekonominiai yra prispausti, o vis (Jei 
to nesnaudžia.

jie sakosi, yra veiklus. Jie no
ri, idant gyventojams būtų 
grąžintas tikrasis alus ir vy
nus. Kitus svaigiuosius gery- 
mus jie neigia, apie saliūnų 
grąžinimą neturi būt kalbos.

Slapieji nurodė, kad alaus 
ir vyno grąžinimai būtų be
galo pelningas valstybės iž
dui. Vieneriais metais būtų 
išnaikintas perdėm visas ižde 
didelis nepriteklius. Sekan
čiai^ metais būtų galima at
mokėti dąug valstybinių sko
lų. Girdi, nebūtų vargo nei 
pačiam kongresui ieškoti di
desnėms pajamoms Dastovių 
versmių-

Gnlų-gaje pąsirodė; jog tie 
gandai yra tik paprasta an
tis. Prezi.tjįpųtųį nei nesisap- 
nuoįą sįįyįti keisti prohibici
jos įstatymų, kad tuo būdų 
ištroškųsiems gyventojams

progranios ir abelni jų nusis
tatymai.

Sausieji, anot laikraščių, iš 
anksto pasirenka strategines 
pozicijas, kad iš jų nepabėgus 
pakilus slapiesiems. Reikia ži-

KAIP IŠVAŽIAVO ŠV. TĖ
VO ATSTOVAS

ir pats J. E. šv. Ti 
vas J sietuvai Arkiv. Rica rdo
Bartoloui. Įsėdo i gėlėmis ii 

Anie ta nelauktą ir staigiu v , . .., . .. . 1 . v. . . Lzalumvnais papuoštą automo-
noti, kad sausieji užima apsi- išvažjavunų jau sužinojo dau- ,,

. . bilj, o paskum jį nuvaziavi
gelis kauniečių. Visi manėgynimo pozicijas. Slapieji gi 

yra nuolatinėje ofenzyvoje, ty. 
jie nuolat anuos puola. Ka
dangi šalies administracija 
stovi sausųjų pusėje, pasta
rieji niekus daro iš slapiųjų 
puolimų.

Bus menki jiems juokai, 
kada 1932 metai šaliai suteiks 
naują kitos partijos adminis
traciją. Tada jų stipriausios 
pozicijos bus sulamdytos. Ne
gelbės nei giliausias reforma
torių fanatizmas.

Šiandie jgohįbicijoje nėra 
atmainų. Nes -tani priešinasi 
patsai prezidentas. X.

kad išvažiuoti Arkiv. Barto- 
loni turės 12 vai. dienų, ta
čiau jis Į automobilį įsėdo tik į ų 
po 13 vai. 10 minučių. Dar 
prieš išvažiuojant prieš Nun- 

' ciatūrų Duonelaičio gatvėj bu
vo matyti vaikščiojant būre
liai žmonių, studentų, spau
dos atstovai. Ypač gausūs bu
vo šį kartą visai nepažįstami 
ir pirmų kartą matomi žmo
nės.

Apie pirmų valandų ties nu
nciatūra pasirodė vokiečių at
stovybės automobilis. Išėjus

palydovai Kauno žymesni dva
sininkai ir katalikų organiza
cijų atstovai. Vieni jį palydė
jo iki Vilkaviškio, kiti net iki 
Virbalio.

Kai kurie lydėtojui (prel. 
Maironis, prel. Šaulys ir pror. 
l’enk:. uskas) liko Vilkavišky, 
o kiti automobiliais palydėjo 
iki Virbalio. Vilkavišky jo at
sisveikinti atėjo Arkiv. Pr. 
Karevičius, o toliau, ligi pat 
sienos, palydėjo visi ganyto
jai vyskupai: Vilkaviškio vys- 
kupąg Ąnt. Karosas ir Koad-

Lietuvių katalikų savaitraštis “Laivas” 
aplanko keturis tūkstųnčius šeimų. Jis apie

save sako: “Kas savaitę jis išplaukia iš Chi- 
tagos. Pasiekia tolimiausius Amerikos ir Eu
ropos kraštus. Daug malonių žinučių jis tei
kia sųvo prietelįams — skaitytojams. Rami jo 
dvasia, prielankumas visiems apsunkintiems 
ir suvargusiems, jiems rodoma paramos, pa
tarimų teikimas jį padarė jį malonų svečių 
namuos. Susigyvenome labai artimai su vi
sais skaitytojais, sudarydami vienų didelę šei
mynų”. Aišku “Laivo” misija svarbi. Jis tu
ri lankyti visų katalikų namus. Del to dabar 
eipa naujų skaitytojų talka. Kartu eina ir 
Kolegijos Rėmėjų vajus. Kas prisius daugiau
siai skaitytojų “Laivui”, tas gaus turistinės 
kĮasės laivokartę į Lietuvą ir atgal.
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Lenkų spauda gana dažnai rašo apie1 Paltarokas ii Kąisiadorių M. 
Lietuvą. Tik retai kada pamatysi teisingas Kauno Arkivyskupas
žinias. Dažniausia yra leidžiamos insinuacijos, ^tropoinas tuo metu buvo 
Daug lenkai rašo ir apie santykius su Lietu- kitoj Lietuvos pusėj, vi-
va. Jie tų santykių, matomai, nori. Deja, ne,zltavo ?avo ^žnyčiąs ir apie
. , r • • i * • i .i • -i- i tų netikėtą išvažiavimą, matv-tas kebas pasirinkta prie gerų santykių eiti.
T , ... . , , . , v . ... |ti, meKO nežinojo.Lenkų laikraščiai labai dažnai giriasi savo1 d
nuoširdumu link lietuvių tautos, kuomet lie-' ii’balį iš viso palydėjo
tuviai esą kažkodėl prieš juos nusistatę. Įta- l'* automobilių ir studentai a- 
riama, kad tai yra bolševikij (Urbas. bol- u'itininl(ai su 2 niotociklais.
ševikai neleidžia tų dviejų tautų susiartinti. ICla buv0 seitininkų, pavasa-
Tai ne tiesa. Ar lenk spauda jau pamiršo Vil
nių, kurį Lenkija tebelaiko užgrobusi. Ati
duokite Lietuvai Vilnių, tada kalbėkite apie 
gerus santykius su Lietuva.

l iniukų’ir kitų katalikų orga
nizacijų atstovai, žymesnieji 

dvasininkai ir katalikų vadai:

(Tąsa ant 4 pusi.)

PABIS

(Tąsa)
KAi ūkiainkan savo žemų dįrba są

žiningoj te pasekmingai, bolševikai į jį 
ima žiūrėti kaip į kokį buržujų, apkrauna 
jį nepaprastais mokesčiam ir persekioja
politiškais grųsinimais ir represijomis. nupirkti tuos kviečius čią pat vietoj mūsų

kirtas atstovu Rusijos pintuose, gaudavo ' priėmė, ir štai kų mes tarpusavy kalbėjo- 
iš užsienio didplį, įpiltų transportų, kad. 
galėtų maitinti alkanus rusų žmones.
Tuos rųiltus tnums siųsdavo per Rygą, o 
iš pietų kraštų per N.ovorosijsl^ų Juodąją 
jūra. 1923 ių., kada badąs truputį suma
žėjo, misiją pradėjo rūpintis ypač vaikais 
ir studentija. Ceųtralinė iųisijps adminis
tracija žinojo, kad No v.orosi jsk e yra 
kvįečių atsargos maždaug apįe 5,000 to
nų, kurie buyo rusų sovietų valdžios. Man 
buvo pavesta derėtis su sovietų valdžia

Todėl ūkininkai ir nesistengia kelti 
iT gerinti ūkio kultūros, kųj. nppaWiu)tų 
į buržujų kategorijų. Jie apsėja tik pusę 
savo dirbamų laukų ir auginu, tilf tųi, kas 
pragyvenimui būtiniausia. Tokiose sąly
gose jokia žemės ūkio pažangų yra ne
galima. Štai kur glūdi tikrojį prinžaątte,

misijos reikalams. Aš žinojau, kad šie 
kviečiai yrą draugo Braiųikovo valdžioje, 
pilnateisio maisto komtearijąto atstovo 
(dąbar šis komisarijajtas panaikintas). 
Manydamas, kad Čia dalykus yra papras
tas ir nesudėtingas, pas draugų Braini- 
kovų delegavau savo sekretorių. Tačiau

kad Rusija, buvusi seniau Europos aruo- mano sekretorius grį^o su žinia, kad ko
du, dabar* prie sovietų režimo beveik ne- 
beišyeža javų ir pati dąžnai reikajaųja į- 
vežamos duonos, o jei kiek nęrs ir išveža 
tai tik propogandos interesais, Štai teū1 
įrodyti keletas pavyzdžių. • • •

Nanseno misija, kurios aš buvau pas-

misaras kategoriškai užsisakė parduoti 
kviečius. Kadangi aš žinojau, kad šie 
kviečiui buvo paskirti išvežti į užsienį, nu
važiavau aš pats pas komisarų šio daly
ko išsiaiškinti ir. sužinoti ątrisakyw mo
tyvų. Braįnįkovas mane labai maloniai

Aš: — “Ar tiesa, drauge, kad jūs 
atsisakote, kaip man pranešė mano sekre
torius, parduoti Nanseno misijai 300,000 
pūdų grūdų, kuriuos jūs manote į užsie
nį išvežti? Mnn rodos, kad operaciją, ku
rių aš jurus šildau, būtų naudinga ir mu
ms ir jūsų vald/dai. Misija gali jums su
mokėti tokių pat kainų, kokių jūs gautu
mėt užsienyje, ir jūs nepadarytumėte kro
vinio ir pervežimo išlaidų. Be to, šie grū
dai duos darbo jūsų malūnams, o ypač 
vieno neužmirškite, kad misija perka 
šiuos grūdus jūsų krašto badaujantiems. ’ ’

Brąįnikpvas: — “Aš visiškai sutinku 
su jųsų įrodinėjimais* Pone, bet, deja, 
šie grūdai yra visai kitam tikslui skir
ti,”

Manydamas, kad sovietai nori duonų 
būtinai išvežti tik todėl, kad gautų už
sienio valiutos, aš tariau draugui Braini- 
kovųi:

“Jei jūsų tiksiąs — gauti už šiuos 
grūdus užsieniu valiutos, tai aš galiu 
jums iš anksto pasakyti, kad mikjja gali 
jums sumokėti koki**8 norit pi

nigais: tiek anglų svarais, tiek doleriais.” nių. Vidury stovėjo tribūna, kurioje ma- 
Br.: “Atleiskite, Pone Douilett, nors tėti penki komunistai, sudarų vietos val- 

muips užsienio valiuta ir labai reikalinga, džią. Pirmiausia prabilo draugas Ubiko- 
tačiau mūsų eksporto, tikslas ne tas: niū- < nas (vielos komunistų pirmininkas). Iš- 
sų tikrasis tikslas — žūt būt, bet parody- skaičiavęs visus gerumus, kuriuos liau
ti užsienyje mūsų duonų', ir aš iš anksto džiai atnešė komunizmas, ir visus stebu- 
galiu jus užtikrinti, jei jūs kreiptumėtės Į klus, kuriuos jis ateity dar parodys, jis 
ir į centraljnę valdžių Maskvoj, tai ir 1 prašė pradėti balsuoti. Štai maždaug ko-
ten jūsų prašymas bus atmestas.”

Čia mūsų pasikalbėjimai pasibaigė.
Iš visko matyti, kad bolševikams jų bol
ševikiška propoganda yra brangesnė ne
gu žmonių kentėjimai ir bado baisenybės.

Kad geriau atvaizduočiau ūkininko

kiais žodžiais kreipėsi jis į minių:
Draugas Ubikonas; “Trys yra sąra

šai, vienas jų yra komunistų partijos. 
Kas prieš šį komunistų sąrašų, — tegu 
pakelia rankas”. Tuo pačiu metu Ubiko- 
nas ir jo keturi draugai išsitraukė savo

gyvenimų sov. Rusijoj, aš papasakosiu, revolverius ir dairėsi, įžiūrėdami į ūkinin-
kaip daromi sovietų kaime rinkimai. Nuo 
pat pirmųjų komunizmo dienų rinkimų 
laisvė yra visiškai panaikinta, jos sov. 
Rusijoj nėra; dabar tėra tik prievartos 
rinkiniai. Daug kartų aš dalyvavau kai
mo rinkimuose. Atvira prievarta būdavo 
praktikuojama, visiems matant, ir su 
šautuvu rankoje versdavo komunistai žmo 
nes balsuoti tik už komunistų sąrašų. Štai 
kaimo rinkimų pavyzdys, kurį aš mačiau 
Novoleškovo valsčiuje.

Baržnyčios aikštė buvo pilnutėlė žmo-

kų minią. Ubikonas kalbėjo toliau: “Kas 
prieš šitų sąrašų? Niekas. Taigi aš skel
biu, kad komunistų įsųrašas priimtas vi
sų balsais, o už kitus sąrašus balsuoti jau 
nebėra ir prasmės.”

Tai atsitikdavo kasmet, ir žmonės ge
rai žinojo, kas yra “sovietų balsavimas”.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
------------Rašo prof Kampininkas ---------------

PRAŠAU NESIJUOKTI. j su, kad jie visai jų neužka- 
juiuotų.

Taip vadinamoj “S-ra” ga- 
zietoj vienas laisvagalvis gri- 
norius paskelbė visiems s-rie- 
ėiams labai strošnių nuvyru), 
kati “dabar vejami iš Ispani
jos ir kiti) kraštų jėzuitai, ku
nigai žada keliauti Lietuvon 
ir tenai tapti Vatikano ka
ralystės konsulais, vice kon
sulais ir kitokiais aukštais di
plomatais”. Jo mislijhnu, lais 
vamanių tėvui Šliupui reikė
tų Palangos trejų devynerių 
užduoti, kad atnaujintų kuni
gams vainų, ba kai Ispani
jos ir kitų kraštų visi kuni
gai suvažiuos Lietuvon, turės 
dvarus, didelius kromus ir da 
iš guvermeno gaus algas, 
s-rieeiams visai bus šlėktai 
ant šio svieto gyventi. Kuni
gams dovyti pamačė Šliupui 
yra užtikrinta iš sandariečių, 
kurių Amerikoj sako visur 
pilna kaip vasarų mūšių.

.Rūpesčiai sandarieeiams, 
kaip matot, nemaži. Net bai-

Daytone nesenai įvyko pik
nikas. Jį rengė dvi Amerikos 
lietuvių “meno žvaigždės”, 
kurios deja mažai šviečia, nėr; 
jų šviesa atgrįžta į Marsų ir 
laisvų vidurių mergeles. Ka
dangi tų pačių dienų piknikų 
j rengė ir katalikai, tat dabar 
, vienas laisvagalvis per lais
vų Clevelando gazietų reika
lauja, kad Daytono klebonas 
nubaustų katalikus už tokį ne- 
.krikščioniškų darbų ir su
draustų nenuoramas. Be to, 
norėta, ale nepasakyta, kad 
tos “meno žvaigždės” turėjo 
r.et kvatierų gauti klebonijoj, 
kaip kaikuriose I Pensylvanes 
ir Rytų parapijose, ir gyven
ti ant loskavos klebono duo
nos.

Susitiko du komunistu Ir 
šnekasi:

— Tu komunistas ir aš ko
munistas, privalome viskuo

broliškai pasidalinti. Sutinki!
— Sutinku.
— Jei tu turi du arkliu, tai 

vienų privalai man atiduoti.
— Su mielu noru.
— Turi dvi karves! vienų 

man atiduok.
— Labai prašau.
— Turi dvi vištas! Duok 

p ienų nan.
1 — Niekados!

— Kodėl! Sutinki atiduoti 
arklį, karvę, o nenori vištos 
atiduoti ?

— Todėl, kad aš neturiu nei 
irkiio, nei karvės, o turiu tik 
dvi vištas.

M. M.

NUOMOTOJŲ TEISĖS IR 
PAREIGOS.

Daug namų įstatymo per
žengimų įvyksta dėlto, kad 
žmonės nežino apipi tuos įsta
tymus arba visai jų nesupran
ta. Namų įstatymai stengias 
pagerinti gyvenimo sąlygas 
ir apsaugoti miesto gyvento
jų sveikatų ir gyvastį. Tie 
įstatymai liečia kiekvienų 
vyrų, moterį ir vaikų, kurie

gyvena mieste ir visų turi bū
ti žinomi.

New Yorko Welfare Council 
tik kų išleido knygutę, kuri 
praneša apie to miesto namų 
įstatymus ir legalius punktus 
suprantamai išdėsto.

Nuomotojų Teisės.
1 Savininkas turi geroje pa
dėty užlaikyti kiekvienų da- 

įlį gyvenamo apartmento: lu- 
jbas, sienas ir t. t.

Švininiai padarai turi būti 
nuolat gerame padėjime. Ne
turi būti jokių skylučių, per 
kurias vanduo sunktus. Van
duo nuolat turi gerai bėgti.

Turi būti užtektinai bėgan
čio vandens. Kur pristatomas 
karštas vanduo, ten turi būti 
jo užtektinai.

Negalima dėti naujų sieni
nę poperų ant senos poperos.

Savininkas turi įžiūrėti, kad 
nebūtų blakių, bambatierų ir 
žiurkių.

Stogas turi būti gerai pri
žiūrimas, kad vanduo neitų 
per lubas, sienas ir t. p.

Lietaus vamzdys turi būti 
švariai užlaikomos ir gerame 
padėjime.

Prieangis, priebutis ir šaly- 
gatvis turi būt nuolat švariai

užlaikomi.
Trepai turi būti švarūs, sau

gūs.
Kaurai ant trepu privalo 

būti nors sykį į metus išimti 
ir gerai išvalyti.

Daržas, skiepas ir oraleidė 
turi būti švariai užlaikomi.

Po balandžio 18 d., 1931 m., 
kiekvienas, narnas turės nors 
vienų išvietę (toiletų') dviem 
šeimynom. Ta išvietė priva
lo būti ar prie apartmento, vir 
šuje arba žemiau. Jeigu ant 
vieno aukšto gyvena tik trys 

| šeimynos, visos trys turi var
toti tų išvietę. Turi būti už
rakinama ir kiekvienai sei

linai pristatomas raktas. Iš
vietės ant lauko po 1932 m. 
turi būti panaikintos. Vanduo 
turi visuomet bėgti.

Prie kiekvieno prieangio 
turi būti šviesa 15 watts. Kur 
dienos laiku prieangiai tam
sūs, šviesa turi per dienų 
degti. 1 i

Šviesa privalo žibėti prie 
įtaisų pabėgimui iš degančio 
namo dienų ir naktį.

Įstatymas rodo, kad po 
sausio mėn., 1934 m., visi se
noviški prietaisai1 'gelbėtis 
žmonėms gaisrui kįlus, turi

būti panaikinti ir jų vieton 
įvesta “fire-eseapes” su tro
pais, kurie labai lengvai priei
nami, ir juos savininkas turi 
tinkamai prižiūrėti.

Sklepiniai kambariai, be 
langų, ir skiepai, be langų, ne
galės būti vartojami gyveni
mui po balandžio 1 d., 1932 
m.

Purų skambukai turi būti 
geroj tvarkoj.

Jeigu name gyvena daugiau 
dvylika šeimynų, tai savinin
kas turi pristatyti prižiūrėto
jų-

Savininkas turi pristatyti 
uždengtus indus pelenams, iS- 

j matoma ir t. t. Prižiūrėtojas 
turi kasdien ištuštinti tuos 
indus.
Tenement House Department 

yra departamentas, prie kurio 
galima kreiptis su naminiais 
reikalais.

Kuomet Tenement — House 
inspektorius aplanko namą, 
tegul parodo savo ženklų ir 
tik tada palengvink jo darbų. 
Jeigu turi kokių skundų, jam 
parodyk.

Nuomotojų Teisės ir Pareigos

Turi pripažinti ne tik savo

bet ir savininko teises.
Turi pagelbėti prižiūrėti je 

namų, nes jame gyveni. Tavo 
pareiga apsaugoti sveikatą 
ir gyvastį kitų, kurie ten gy
vena.

Švariai užlaikyk savo apart 
mentų. Dažnai vėdink.

Kiek gali prisidėk prie i5- 
ein. vietų užlaikymo švariai

Neeikvok vandens. Kaip tik 
niatai, kad vamzdyje atsirado 
skylutė, tuoj pranešk savi
ninkui arba prižiūrėtojui.

Jeigu prižiūrėtojas visų na
mų sykį į dienų švarina, ta* 
tavo užduotis tas vietas šva
riai užlaikyti.

Nemesk per langų arba ku 
kitur visokių išmatų. Išma
toms yra tam tikros vietos.

Nelaikyk daiktų ant “fire- 
escapes”, nes sveikatos valdi
ninkas gali nubausti.

Nepalik kūdikio vežimuku 
prie durų, arba po trepai s, 
nes gali lengvai užsidengti 
ir pavojun pastatyti visų gy 
vastį.

Atlik savo dalį kambariams 
švariai užlaikyti.

F. L. I. S.

s:

METINIS MH
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Chernausko Darže
DABARTINIAME BIRUTĖS PARKE

BU

79 th ir Archer Avė., Justice, III.
'k

Piknike Bus Visokių Įvairumų Visus širdingai kviečiame atsilankyti

. * - A S,
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TRAKTATAS: GUDONAI 
- GOTAI.

Gudonai-Gotai. Parašė Dr.| 
Aleksandra M. Račkus. Pusi.; 
432 su 75 paveikslais. Spaus
tuvė “Draugas” Publisliing 
Compaliy, (’liicngo, U. S. A.

Lietuvių liaudies senovinę 
dainų, “Kur paukšteliui tik' 
tupėjo, ten plunksnelių nubi
rę jo”, galima taikinti į visas 
migravusias tautas, kurios,; 
kur tik ėjo, paskui save pali-! 
ko liekanas. Tautos išnyksta, 
tarmės pasikeičia, tačiau tų 
tautų pėdsakos liekasi neišdil 
domos. Tai prigelbsti etnolo- i 
gams ir kitiems moksliniu- į 
kams gvildenti išnykusių tau-1 
tų kilmę ir visų praeitį praplė ' 
sti istorijos naujoje šviesoje. ;

Moksliniame savo veikale' 
I>r. Al. M. Račkus imasi svar- '

DRAUGAS

Los Angeles, California, atnaujinamas pilgriniiškas vaidinimas “Paskutinėj! Vakarie- 
Atvaizdas nuimta laike repeticijos. McLaren lošia Kristaus rolę.nė ’ ’

versitetų ar didžiųjų miestų kas, kun. Butvilą iš Panevėžio,
knygynus, neužginčijama, kad 
ne tik etnologai ir kiti moks
lininkai susidomėtų tuo veika
lu, bet ir mokslų garsieji lek
toriai ar mokslinių studijų ra-

Yilkaviškio dv. seminarijos 
profesoriai, p. Valatka, p. Da
gelis ir daugelis kitų.

Virbaly šv. Tėvo atstovas 
pasėdėjo valandėlę atskiram

joms, kurių atstovai buvo at
vykę su juo atsisveikinti.

“R.

Rytojai, godus kų nors naujo j 8Večių kambary, padėkojo už 
pasisemti iš svetur, surastų tokį jam, kaip šv. Sosto at-
.  • V J.

stovui, parodytų tikrų nuošir-gausių versmių savo raštams, 
prelekcijoms ir semturi turt. 
medžiagos, pažymėdami Dak-

dunių ir palankumų, paprašė 
perduoti širdingiausius linkė-

taro Raekaus patį veikalų ir' jjmus Lietuvos katalikams ir 
išduodamuose jų kallmje svar-I padėkoti katalikų organizaci- 
biuose raštuose, garsintų Lie-

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
1 tortai 1602 Tel. Central 297S

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

tuvos gražųjį vardų, senovinę 
gilių praeitį ir Lietuviij Tau
tos senovės galingus prabo
čius ir garsingus giminai
čius.

Samata.

KAIP IŠVAŽIAVO ŠV. Tt- 
VO ATSTOVAS.

(Tąsa nuo 2 pusi.)
prof. A. Tumėnas, Dr. L. Bis-

Namų Tel. Hyde Bark 3395

baus ir nelengvo triūso, pra- pavardes; tokių pat pavardžių .daly j (pusi. 217-265) įeina G e- Lietuvių mokslinėje literaturo ,
Samčio daug pasiaukojimo ir iki šiol randasi pačioje Lie-; raliai (Žemaičių protėviai) ir įje ir dideliai naudingas ir ne-, tras> Prof- Pr- Kuraitis, kun. 
daug kantrybės, erudieingai tavoje. Apart piniginių bei istorinė pusė. V ir VI dalyse I apčiuopamai pageidautinas et,M- Krupavičius, prof. L Ce- 

(pusl. 268-4-27) išdėstoma Gu- Tnologįjos mokslo srityj. į saitis, Sandanavicius, prof. J.
donų - Lietuvių gramatikai ~ -....................- - ■ I Meškauskas, prof. Merkelis,
ir lyginama Gudonų kilmės

panagrinėti Gudonų etnologiją monetinių paveikslų veikalas 
ir logingai įrodyti pasaulio dailiai iliustruotas 30 kitais 
mokslininkams, kad išnykusio- istoriniais senoviniai garsiais

Gailėtina, kad šis Daktaro1
i

Raekaus veikalas
prof. K. Borisevičius, “Ryto” 

nepaliks j r. redaktorius P. Radzevi-
ji “Gudonai buvo artimiausi paveikslais, turtingais lietu- pavardės Graikijoje ir kitose !puliarus luinioje> kadangi1^ kan DoKelis kau Pen. 
Lietuviams - Latviams ir viškomis pavardėmis ir lietu-,šalyse; patalpinta argumentų L mokglinis ir mažai tesu-^į^ ' kan Jakubauskas, 
Šen — Prustams giminaičiai”, viškais vardais. j sutrauka įvairių mokslininkų Ij)rantainas prastuoliams. Gi ’

Imant domėn skirtingosios Kiekvienam lietuviui pra- 
nuomonės šalininkus, P^- vartėtų SU8ipažinti su Gudc. 
žirnius klaidingas teorijas i-' praeitim> Gal skaitytojams 
brukti bei įpiršti mažai teap-; fcug žingcidu>
sipažinusiems, kad Gudonai ka^p patsai autOrius apibudi- jtoriaus, tai galvosūkis etnolo- 
pnklause Teutoniškosios pa- no; “Galingųjų Gudonų pra- gams ir Gudonų istorija tai 
dermes tautų giminei (Vokie-jeitig įdomi ir iakaį į^a-] tikra painiava, vienok domiai 
čių. Skandinavų ir t. p.), au- J)k jdond todėl, kad į trumpų įsiskaičius Daktaro Račkaus 
torius neissigųsta, kaip bailysx lajk{l SUgekįj0 pusę Europos ' traktatan ir matant
ir nenuleidžia rankų; jis, dva

JOHN B. BOflDEN
(John Bagdziun&a Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Kandolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Rooeevelt 9090 

Kamei I Ucl • ryte Tel. Reputo. 9$M '

10 P1ECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl« |« a Pamous Vlvaal Sėt and In- 
eludee faoe porrder, 11.00; Rouge. 76o, 
Tįsaus Cream 11.00, Dopilatory *1.0*. 
kastai Ast ringėm 11.71. Bath Salt l.««, 
Toliai Water 11.X5. Perfuma 11.74. Bril- 
Uantlne 71c. Skln VVhltener 7«c. Totai 
Value J1I.00. Speclal prlce. 11.(7 ter all 
tas pltcea to Introduce thla liną.

Vardas ...............................
Adresas ....................................
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami. Jei 

nepatenkintas.

Bes Vaa 580-5th Avenue, New York

PROBAK

Vakarais: Utam.. Ketv., Ir Subatos 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Eafayctte 7337

r ABIEM PUSĖM 
AITRUS

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus.
BOc. už 5 — $1 už 10 

8enipelis — 10c.

RKOBAK CORPORATION
«M na*T AVINUI MW TOM

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BUDO.
ONE NORTH LA SALLE <ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

1 - _ ~ j iii ūmumas juuKiuuiiuiiis. vii kap
nuomonės apie Gudonų kilmę, ldžiaugiamės, kad šviesuoliai I 
ištraukos iš jų veikalų ir Ii- ( jkaį11U0S jį įr įgeidis patį au- 
teratinės versmės. Į torių, kaipo inieijatorių rašy-

: ■ i
Kad Gudonų kilmė, anot au ti ir leisti pasaulin mokslinių 

studijų, garsinančių Lietuvos 1 
garsių kultūringų praeiti. Pat.- j 
sai veikalas tuo svarbesnis, Į 
kad autorius patiekė tų vei- 

nuosek- j kalų Lietuvių ir Anglų kalbo
mis. Ir, jeigu susidarytų fila-' 
retų kuopa iš pramoningų ir ! 
turtingesniųjų lietuvių ir su-' 
kurtų tam tikrų fondų praplė- į 
sti to veikalo po vienų ar ki

užvaldyti ir išgriauti Romos bus ir protingus ir logingus
sios milžinas, ir, plunksnos Sa jiliperįj^ Įstabi todėl, kad tie-jo įrodymus ir moksliškus 
luinas, ansišarvnies irilios se- ... .. , , • . !•» .»• ••__ ___ • a-v; r -liūnas, apsišarvojęs gilios se 
novės dokumentais ir moksli
niais argumentais, pasiima

mėlynakiai, geltonplaukiai, pe Iišvedžiojimus, nesistebi, kaip
'tingi, midumi save stiprinu užverda tavyje lietuviškas 
“barbarai” buvo visiškai ne-‘kraujas ir vaizduotėje prisi-

dvylikų gibraltinių įrodymų karbarį§kį Gudonai savo nar- kelia iš kapų Lietuvos pra- tų kopija Čia Amerikoje ar 
sumu, ištverme, pakantumu, bočių dirvonais užklota seno- nžjuryj, į įvairių aukštųjų uni-mokslinės hipotezes patvirti-'

i ir ^ustebusiems svyruo-.grįer2tuinu> teisingumu, gailės- vinė gilioji praeitis, kuriui 
aiškiai, kaip diena, niĮ-; (įngUmu įr padora šeimynišku reikia stebėtis; didvyrių už

riečia, jog Gudonų tauta pri- ]gyVenjmu stebino aukštai ‘ ei- įnirštos garsingos ir karžygin
klauso Lietuvių Latvių iVibzuotus Romėnus. Kuomet gos dėjos, kurios senovėje ki-
Prusų tautų šeimynai, o ne^,udonai supliekdav0
Teutonų, kaip norėtų prieši- tai Romos gyventojai rodė kebus iš barbarizmo į ci-

'džiaugdavosi lyg išganymo ] vilizacijų'; aukštai kilni ir su

minui

niukai.
Dr. Al. M. Račkus savo į- 

rodymus pamatuoja ne sva
jonėmis, bet moksliniais pa
grindais. Autoriaus išvadoms 
paremti liudininkais yra se
novės geografų ir istorikų do-

sulaukę” (pusi. 19i.
Dr. Al. M. Račkus dalina

Gudonų tautų į keletą gimi
nių, būtent: Aušrogudai (A- 
maliai); Baltai (Baltgudai, 
Visigotai arba Dervingiai);

PILNAS KGZAMUKAJB 
16.00 TIKTAI f&M

8PBC1AL.16TAA 
Taiąl nenusiminkit, bet eikit pas

Komes [toms tąuto.ns praskynė ir m.- S.
Teserius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegsamlnavkuo. Jus su- 

i. . . , ,. _ , . , . taupyait laiką Ir pinigus. Daugelisbrendusi kultūra, kuri domi- ^tų daktarų negalėje pagelbėt jums 
kad jie neturi reikalingo pa

tyrimo. surėdymui žmogaus kenka-navo tuometinę visų Europą.
Patsai veikalas tai tezauras mingumų.

Kapočius, kan. Šidlaus-

ku.nontai, kaip X->tolou.ųaus,
Tacito, Pvtheas o, Plimjaus ir . ........ ...

; " .. . . . i varnėnai ir k.). Visas fraktale; viduramžių kronikierių 
kronikos, kaip Adonio Bre- 
mensio, Boguchwal’io, Dus-

tas sudaro stambių knygų ir
sisteniatingai surėdytas šesio-

17-40 gvil-
nama G.udonų etnologija.

II. Pusi. 43 — 106 aprašoma
'Aušrogudai ir nagrinėjama

, .. . . , -TU praeitis, kaip ir III daly,)logija ir numizmatika ir d. k. i. . „ .,d ... .(pusi. 107-216) apimama Balt-Remiantie-s tokiais šaltiniais, i , . .... . .... . ........ . „ A x gudai (Visigotai) ir tyrinę,)a- paaiskeja, dėl ko patsai auto-1 . .... .. ...r J ’ 1 . ma jų senovine istorijų. Iv
rius nepasitenkino vien į rody-1
ti ir nušviesti etnologams Gu-1 
donų giminystę Lietuvių —;
Prūsų tautai, bet pasirodė e- 
sųs gilusis senovės liekanų ty-1 
rinėtojas ir įžymusis istorijos 

žinovas, įsigilinant ir apra
šant Gudonų ( Aušrogudų,1 
ir Gerulių) senovinę istorijų, j

Autorius patiekė berods 45 
monetas bei varinius pinigus 

veikalo iliustracijai. .Juk,1 
monetose, kas užrašyta nieks 
neiškraipys, nebent ištrins ar 
sugadins užrašų ir pinigas] 
paliks bevertis. Tatai numiz-] 
matikos mokslas negali klysti.'
Ant Gudoniškų pinigų mato-J 
me iškaltas Gudonų karalių

, . ise dalvse. I Pusiburg o, Hartknocb o, Petz o,1 . “ ,” ’ ’ . ,denama GudonųKadlubek o ir k.; Lietuvių
bei Žemaičių padavimai ir 
liaudies senovinės dainos; filo-

-k * -k " * 4
* NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOSTU 
Gydo, Reumatizmą, Raaka, Kojų,

ir Nugara, .kaudejima, Salti, Ranku,

«

Kojų, tirpimą. Dusuli, Gaivu, rimu. 
dėjimą, ir taip visokiu, ik.llliljimu.
( tik ne rouo. ).
Tukatanžiai žmonių yra Uricyda a *

k
milijonai dar nežino apie tai. 
Dekano Galinva Mo«tia yra tiek
verta aukso, kiek ji pati .veria m-

*

lis naudos gydymo.
Kaina 7S centai. J1JJ0 ir 93.00. 
ir 10 centu eztra ui persiuntimą.

Klauskite pa. nptiekoriu. taip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.

•ė

-4
n DEKEN’S OINTMENT CO.

k

P. O. Bos 382
Hartford, Cena. *

4 rt * *

Mano Radlo — Scopo — Raggl. 
i X-Ray Iioentgeno Aparatas Ir vl- 
; klikas bakterlologiSkas egzamlnavl- 
maj, kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 

■jus gydyt), tai jūsų sveikatą Ir gar- 
vumas sugryi ubs taip kaip buvo 
pirmiau. Jolgu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, lukštų, odos. kraujo nėr 

' vų, hirdies, reumatizmo. kirminų, 
i uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjualą. iš
kerėjusią, chronišką Ilgą, kur] ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy-
lytojui, neatldėlioklt neatėję pas 
nane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIAEI8TA8 

InėJlmas Rūmas 1916
20 W. JAOKSON BLVD. 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor' Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plot. Vakarais nuo 5 Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

po pist

Midget radio
uz *27.00

Radi o su viktro- 
la už .... $59.00 
3 Šmotų Parlor Se-
us ...... $49490

Electric Refrigiato-
riu‘...... *69.00

Rankinė viktro-
u *9^0
Pasinaudokite BVDRIKG 

nupig intom i s kaino m is.

Klausykitės Lietuvių ra- 
dio programų Sekma-die
niais iš WCFL ir Ketve- 
rgo vakare iš AVHP’C

Jos. F. Birt,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

Iki t vai. kortuos. — nūs S IW > 
Subatomis nuo ■> Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6977 
Miesto ottoo pagal su tart j

127 B. Dearborn Streetz T r
Ketvsrgal. ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0067

F. W. CflERNAUCKAS
A D V O K A TAS' 

160 Nortk La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:S0 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AVĖ. 

Tel. Boosevelt 8710 
VaL. nuo 4 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A, 0LIS
ADVOKATAS
U South La Šalis Btrest 

Room 17«t Tel. Ranrtelpb •$$!
Valandoa nuo 9 ryto Iki t vai. vak 
8241 S. Malated St. Tel. V4ctory 0642 '

Valandos — T Iki 9 vakare 
UtMU., Ketv. ir Subatos vakar.

Murina Co., Dpt. H. S., 9B. Ohb St, CUt^o

Tyros, Aiškias, Sveikos

GRAŽIOS AKYS

V ra didelis turtas

Murinę valo, švelnina galvio* 
be pavojaus. Jus ją pa mėgsti e 
Knyga “Kye Care” arba “®rs 
Besoty" aut pareikalavimo.

vnclE
c KM.

r TH
OVT
■» -

lUHKVfc ALV 
Vruvv t

^AVS OUV'

»

eNKosBooJ v\yt<į'
— OO 044 o*
CCX3T>*.

s

r

I1IM SltlN BANISH
n Amim aa

If itehing, buming Bkin make. Ufe 
unbearahle, quickly apply Žano, tba 
Boathinm eooling, invisible famly 
antūeptte. Thousands find that Zeno 
bringB swift relief from I tehing, bdps 
to draw out local infection and ne- 
atore theskin to normai. For20 yegra 
Žano has been clearing up akta, ae- 
lieving pimples, rash and ollier Mdn 
irritations. Never be withoutit. Md 
everywhere—35c, 60c and flJNL

This new chees<
' trcal

Digestible 
asmilk 
itself I

Patintai

Now—Kraft-Phenix’ newachieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
whole9ome, digestible form.

Velveeta retains all the valuahle 
elements of rich milk. Milk sugar. 
calcium and minerals. Emery ene 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, meks 
and toasts bcautifully. Try a balf 
pound package today.

KRAFT
yelveet

V The Deliciout New Chss*. I

V tcą«ox

I
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
RAGINE, WIS._

Birželio 28 d. mūsų klebo
nas kun. Antanas Balinskas 
minėjo sidabrinį kunigystės 
jubilėjų (25 metų sukaktuves).

Dabartiniu laiku kun. A. 
Balinskas yra klebonu dviejų 
parapijų: Milwaukee ir Raci-

h

AIA
PRANCIŠKUS
MIKNEVIČIA

mirė liepos 1, 1931 nr. 2 vai. 
po pietų. 50 metų a|ižiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio Ir m. 
Amerikoje išgyveno 20 pietų.

Paliko dideliame nuliūdima 
pusbrolį Raymondą Elrnantavi- 
člų ir gimines. Buvo narys Sus. 
b. R. K. Am. 181 k P.. Lietuvių 
Tautiškos dr-stės ir Karaliaus 
Jagielos.

Kūnas pašarvotas 234 W. 46 
St. Laidotuvės įvyks panedėly, 
liepos 6 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po patnaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Pusbrolis Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

AlA
ANTANAS BARTKUS

Mirė Liepos 1 d., 1931 m., 9:15 vai. vak., 48 metų 
amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskričio, Vaiguvos parap., 
Kilonių kaįmo. Aiųerikoję išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdirpe seserį Ludovikų Ber
notienę ir švogerį Vladislovų Bernotų, 
sesers dukterį Jadvygą Čepulienę ir žentų
Jonų Čepulį, sesers sūnų Boleslovų, marčių Marga- 
retų Vasiliauskienę, pusbrolį Jonų Bartkų ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseri: Teklę Kundrotienę ir Teodorų 
Resgienę, brolį Pranciškų.

Kūnas pašarvotas 4542 So. Wood St. Laidotuvės 
įvyks Panedėly, Liepos 6 d., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Sesers, Duktė, Žentas, Sesers Sū
nus, Marti ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauju grųboriue Eudeikis. Te
lefonas Yards 1741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ
I

•' r

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ QR£ĘO$JM 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue 

I'ix» Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ne ir jau 19 metų kaip dar 
buojas AVįsconsinio 
tarpe.

Nors sunkiai dirba ir labai 
mažę, atlyginimų gauna, bet 
nebėga kitur.

Wisconsine yra penkios lie
tuvių parapijos, o kunigų kle
bonų trys: Sheboygan ir Port 
Wasliington vienas, Racine ir 
Milwaukee — kitas, o Keno- 
sha — trecias. Visos parapijos 
mažos, neturtingos. Kun. A. 
Balinskas visose yra klebona
vęs. Pas mus jau virš 9 metai 
kai klebonauja; su žmonėiųis 
gyvena sutikime ir dėlto pa
rapijų pastatė ant tvirtų pama 
tų. Skolos atmokėjo $6,500, 
nupirko namų už $6,500, patai
sė ir padidino bažnyčių ir su
dėjo naujus altorius kas kai
navo $15,000.

Dabartinu laiku parapijos 
k%soj randasi $1,500. Skolos 
tėra tik $2,000.

Milwaukėje taip pat viskas 
ištaisyta: bažnyčia atnaujin

ta ir skolos visai mažai turi.
Pirma ateisiant kun. A. Ba- 

linskui Racinan, skola augo. 
ne mažėjo. Klebonai kas met 
mainės. Buvo barniai, daugiau 
nieko. |

Dabartiniu laiku parapijos

-4 . " i

reikalai stovi kuogeriau- 
siai: jokių nesusipratimų nė
ra. Visur kuogeriausia tvarka. 
Už tat racinįečiai didžiai ger- 

liefcuvių,įkia myjį §ąyo klebonų, ku
ris sunkiai dėl mus darbuojas.
Kaip žinome, Racinų nuo M ii- dalyvavo daug kunigų, kurių, 
uaukės skiria 26 mylios. Per tarpe ir preletas Krušas ii Chi I
9 metus nėra buvę atsitikimo, 
kad paskelbtu laiku klebonas 
nebūt atvažiavęs pamaldų lai
kyti. Visados laiku atvyksta. 
Nesulaiko jo nei didžiausi 
speigai, nei lietus, nei šaltis, 
nei vasaros karštis. Visados 
pamatysi smagų, linksmų, kal
bantį su visais. Be jokios pui
kybės. Visi jam lygūs ir geri.

Mes, Wisconsino lietuviai j raukės jaunimas atliko pro- 
kų tai i kai daug esam jam kalti, gramų, kuris susidėjo iš dai- laikraščių. B. V.

nų ir muzikos. Kadangi dic-
lygins jani Dievas. Kuriam jis ina buvo nepaprastai karšta,

tat kalbos buvo trumpos. Il
giausiai kalbėjo preletas Kru
šas, kuris geriausiai jubiliatų 
pažįsta.

Sveikinimų buvo ir

WESTVttIE, 1L
Trupinėliai.

Birželio 28 d. įvyko pikni- 
nuo kas ir pasilinksminimas pa- 

draugijų su dovanomis. Baci-j lapijos darže. Karščio deliai,
ni ečių vardu sveikino B. Vais-, į pįRnikų žmonės susirinko 
kus ir maža mergaitė — V. i vėlokai, bet susirinkę buvo 
Berkauskailė — įteikė dova ! linksmus: šnekučiavo ir lietuI
nų — dvasinį bukietų nuo vai-Į viškai dainavo. Pikniko pel
kelių, kurie šįmet mokėsi ka- uas skiriamas kapinių pa- 
tekiznio, ir nuo Altorinės dr- gerinimui.
jos, o nuo šv. Kazimiero pa

ir, žinoma, neatsilyginsim; at-

yra pasišventęs visų savo am
žių dirbti.

Kun. Antanas Balinskas gi
mė, mokslus ėjo Lietuvoje; gi
mė 1883 nu, sausio 25 d. Ku
nigu iššventintas birželio 24 d. 
1906 m. Būdamas jaunas no
rėjo darbuotis jaunimo tarpe, 
bet,, ant nelaimės, neilgam: už 
knygų platininių rusų. valdžia 
suėmė ir nubaudė; be maž ko 
nepateko į Sibiro katorgų.

Negalėdamas gyventi Lietu
voje, atvyko Amerikon tikslu 
užsidirbti pinigų aukštes
niems mokslams eiti Ryme ar 
Šveicarijoj. Mat, Lietuvoj žmo 
i.ės sakė, kad Amerikoj yra 
aukso kalnai.

Pakliuvęs W|sconsinan per 
19 m. metų negalėjo aukso su
sikrauti ir aukštesnius moks-

Racine kad ir maža parapi
ja, bet yra žmonių, kurie mo-'Angelis. Tų dienų gerb. kleb. 

lūs eiti. Kitaip, mat buvo Die- ka įvertinti savo dvasios va-1 paliuosavo vasarinę mokyklų.
dp darbus, pasišventimų. i šv. Petro ir Povilo šventėvo skirta.

Nežiūrint visokių nepasise
kimų, gerb. jubiliatas gerai 
-atrodo: pilnas energijos, o ir 
sveikata kuogeriausiai taniau 
ja-

Mes pilni vilties, kad Die
vas duos jam sulaukti auksi
nio jubilėjaus.

Visos jubilėjaus iškilmės ir

GRAB ORIAI:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIU8

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų U- 
dlrbystėa.

OFISAS
((S West 18 Street 
Telef. Ganai (174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted 8treet, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A.
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O t 1 g * a

4603 So. Marshfield Avenue
TeL Boulevard 9277

i PETRUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmao Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

draugas
banketas buvo Milwaukee. Iš
kilmingos. Mišios prasidėję 
11:15 vai. ryto. Jubiliatas at
lydėtas iš klebonijos procesi
joj. Bažnyčia ir altoriai buvo 
puikiai papuošti. Per sumų

cagos, jis pasakė pritaikintų 
iškilmėm pamokslų.

Po pamaldų parapijos sve
tainėj buvo pietus, kuriuose 
dalyvavo prelatas Krušas da 
lietuviai kunigai: Bublys iš 
Kenoslia, ir išlikas iš Slie- 
boygan ir keturi svetimtau-
v • •ciai.

Pavalgius, Racino ir Mil-

rupijos parūpi jonų čekį $212
sumai ir linkėjųnus Ilgiausių Povilo šventė. Tai AVestvilles 
metų. Be to, iš Racino pp. į R. K. parapijos — bažnyčios 
D. ir A. Gališanskai prisiuntė'globėjai. Rytnietyj, gerb. klek.
puikų gyvų leljjų bukietų $15 
vertės, nes patys negalėjo da
lyvauti.

Mes, katalikai privalom J us iškilmingai minima ne
gerbti savo vadus, ypač kuni- i dėlioję, liepos 5 d. Manoma 
gus, nes jie turi daugiausiai'turėti svečių kunigų 
priešų : visokiais būdais jie Į--------------------------
yra puolami. Yra ta.n tikros: skaitykite ir platinki 
draugijos, yra spauda, yra j r

te lietuvių katalikų die- 

nraštį “DRAUGĄ” ir
apmokami agentai, kurie kal
ba ir rašo prieš katalikų tikė
jimų, šmeižia dvasiški jų. OF. 3133 S. HALSTED STRETT 

REZ. (504 S. ARTESIAN AVĖ. 
Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of.remiate tuos biznieriui

• _____ K. yat: *"• P° Plut- Utarn. ir Subat.ir prOieSlOnalUS, kurie šventadieniai* pagal sutartį

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta. 
Reikale meldžiu atsisaukt!, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 3616

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 ’AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKU8AS
LIETU VIS GRABORnrS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7618

Z O L PI. J.
GBAPPRIUB

1650 Weųt 4Sth St.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDftJAS

Kampa# 4(th Ir Paulina St*. 
Tai. Boulevard 62(8 - (411

Nullodlmo vtMaudoj* kreipkitės 
prie manės. patarnausiu ui ra patu
kai. mandagiai, gerai Ir pigiam 
nagu kitar. Koplyčia da) larmeaų 
dykai.

A K T A R A I:
Tel. Canal (7(4

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRLKAS

Gydo ataiglos Ir chroniėkM 11**0 
vyrų. motorų Mc vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligoniu* priima kąsdleuą opa 
plotų 11U 8 vai. vakaro.

gedėllomi* Ir eeredoml* tik 
UkaJno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Telefonu Grovehlll (2(2

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

p415 W. MARQLJETTE ROAD
Ofiso Valandoz:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 4:30 Iki 8 vai. vakaro. 

SeredomU nuo I — 12 vai, ryto
Nudlltoml* pagal nutartį.

Brolau ir sesuo, katalike, 
atskirk vilkų avies kaily; ne
klausyk ir neskaityk bedievių

Ofiso Tel. Victory (893 

Rezidencijos Tel. Drezel 8191

OR. A. A. ROTO
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampus 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomla Ir šventadieniais 10-13

SVARBI ŽINUTĖ

DR, M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi 

rurgas perkėlė savo ofisus
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820,
niai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Birželio 29 d. Šv. Petro ir

kun. S. J. Bartkus atlaikė šv 
mišias ir suteikė Šv. Sakra 
mentu palaiminimų. P. A. 
Stulga pagiedojo Missa dc

Tel. Hciulock 8700

Rex Tel. Piospoct 0819

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzle 
Res. 6622 8. YVihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

A. L DAVIDONIS, M. D,
4919 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

Apart šventadlonlo Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8(87

Of. Ir Rez. TeL Hemlock 8174

DR. J. P. POŠKA

Phone Lafayette 9710

DR, F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti prlcžastln. galvos skaudėjimu, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karitį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
t( ir tolimą regystą9

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidaa

Spoclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomla nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Jlaiigelų atitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tards 1829

DR. G. SERNER
UETUVI8 AKIŲ 8EECIALI8TAB

Ofisam ir Akinių Dirblavi 
756 West 35th St
Kampu Halsted St. 

Valandnc nuo 10—4; nuo 8—-8 
Nadėliomia: mw 10 iki 12.

5

DR. J, J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CllLRURGASj

Ofisas 2403 W.G3 Street
Kertė So. We»tern Avenue j 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2269 So. Leavitt St , 

Tel. Canal 2339 f
Valandoa 2-4 po pietų Ir 7-9 t. i 

NedėlloJ pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5791

DR. A. J. JAVOIŠ
VaJ.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9

Office: 4459 S. Culifornia Avi 
Nedalioje pagal sutartį.

Tel. Wentworth 3000
> Rez. Tel. Stewart 81S

DR. R. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. IIALSTED SC
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

, i Res. Phone
* Euglewood 6641 

Wentworth 3000
Office PhoD 

Wentworth 300(

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Na- 655S SO. HALSTED STREE1
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Waahln|
19-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blv
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2481

DR. S. A. DOYVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Clcreo 2888

Nedėlioti
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną, ir naktį 
Vlrginia 0084

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street | 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal (23 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Av

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai.

NedėlloJ pagal sutartį

D E N r I S T A I

Phone Boulevard 7042

DR, G. Z. YEZEUS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect G66f

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREI

Rezidencija 6600 S. Artesian Av 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Arti 47 Street

TO. Cana) (283

DR. G. I. BLOžlS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Laavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 
8aredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki I vakare

Tele. Cicero 1260 X-Ray

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, UI

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenu^ ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėll: 

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio j

4729 SO. ASHLAND Al
SPECIJALUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Llgų>l 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4

pietų: 7—8:30 vakaro 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AV:
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Pfaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dloną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

i
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TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

PRANEŠIMAI
Town of Lake. — šv. Ktv-' 

zimiero Akademijos Rėmėju 1 J 
sk. susirinkimas įvyks antra- J 
dieny, 1 d. liepos, 7 valandą, 
vakare. Visos Rėmėjos prašo
mos susirinkti.

Valdyba.

PIRŠTŲ ANTSPAUDOS.

Šią vasarą ir ateinantį ru
denį Marijonų Tėvai Misijo- 
nieriai darbuojasi šiose vie
tose:

Kun. J. Vaitkevičius vasa
ros metu laiko paskaitas Se
serims Pranciškietėms Pitts- 
burgh, Pa. Taip pat joms lai
kys ir metines rekolekcijas.

Kun. A. Petrauskas laiko
novenas: Pradėjus siuomi liepos mė-

Nuo liepos 17 d. ligi 26 d.]nesiu visi priimami federali- 
noveną į šv. Oną Aušros Var- nf'n tarnybon klasifikuoti ei
tų parapijoje West Side’je. viriniai tarnautojai turės pa-

Nuo rugsėjo 9 d. ligi 17 d. įduoti rankų pirštų antspau- 
noveną į šv. Pranciškų šv. An- <lų sistemai, taip kad prirei- 
tano parapijoje Cicero, III. kus būtų galima juos identifi-

Nuo rugsėjo 20 d. ligi 28 d. kuoti, ty. nustatyti jų asme- 
Misijas Garv, Indiana. Toli- nybę. Pirštų antspaudos bus 
mesnė Misijų tvarka dar ga- laikomos civilinės tarnybos

Cbicagos katalikiškų draugijų ir visuomenės 
veikėjui Juozui Mickeliunui ir jo šeimai dėl jo bran
gaus tėvelio mirties Lietuvoje reiškiame gilios užuo
jautos.

A. ir P. Peldžiai.

apsisaugoti tų tarnautojų, ku
rie už įvairius nepakenčiamus 
nusižengimus iš tarnybos pa
šalinami ir kurie išnaujo mė
gintų įsigauti tarnybon, kad 
daugiau žalos atlikti sau ir 
kitiems^

Civilinės tarnybos komisija 
aiškina, kad ši sistema neat
kreipta prieš .tuos, kurie są
žiningai tarnaudami padaro 
tokias ar kitokias klaidas.

išdavė apie 40,000 litų pašal
pų. Šiomis dienomis išduos 
dar likusius 7,000 litų. “R.”

KIAULIŲ SKERDIMO 
REKORDAS

Klaipėdos “Eksporto” ske
rdyklose buvo paskersta iš ei
lės 150,000-ji kiaulė. Skerdyk- 

. los pradėjo veikti 1928 m. spa - 
lių mėn. “ R. ”Du uolūs “Draugo” rėmėjai tariasi sudaryti, didelį būrį biznierių, kurie rems “Drau- lūtinai nenustatyta. GG. Kle- komisijos, Washingtone, rekor Nėra žmogaus pasauly, ku- 

go” pikniką, įvyksiantį liepos 12 d. Birutės, buvusiame Chemausko darže- Visose koloni- bonai, norintieji kviesti pas duose. " riam nepasitaikytų padaryti
jose pasidarbavusieji biznieriai arba šiaip veikėjai bus tinkamai pagarsinti dienraštyje save Tėvus Marijonus su Mi-į Daugelis žmonių tai ants- klaidų einant pareigas ar at- 
“Drauge”. Tikietų platintojai gaus pritinkamas dovanas už daugiausia pardavimą. Visų sijomis, prašome nesivėluojant paudų sistemai priešinasi. Ka- liekant kokius__nors <Wbu« 'kolonijų veikėjai ir draugijos kvieėiami i talkų. i praneSti šiuo adresu: 'd.™ » .U,™. “““2 dėl senatvė, išėjo tet-

SPRIN8FIELD, Iii., liepos 
2. —'Iš vyriausiojo Illinois

C H I C A G O J E
KUN. IG. ALBAVIČIAUS 

IŠLEISTUVĖS.

jo pamotė mirė siuntė savo 
senam tėtušiui užuojautos ;

--------- laišką ir kartu jam pranešė
dos parapijos žmonės, bet visa malonią žinią apie savo šei- 
lietuvių katalikų visuomenė mynos padidėjimą mažu ku- 
Amerikoje linki savo vadui dikėliu. Senelis tada atrašė

Tėvų Marijonų Vienuolija, 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

dangi ši sistema jau senai Geriems žmonėms pasitaiko sėjas W. M. Farmer.vartojama kriminalistų asm. padaryti klaidų prieš savo 
nustatymui, tatai kai-kas įsi- norą. Šie žmonės tas klaidas 1 
vaizduoja, jog tarnautojai tuo apgaili ir jų vengia. Bet yra 
būdu žeminami, priskaitomi ir tokių, kurie, visa širdimi at- 
prie kriminalistų rūšies. sidavę klaidoms. Atlieka tai 

Bet ištikrųjų yra kaip tik tyčiomis, turi tam tikruosius 
Amerikoj išbuvau 22 metus.'atvirkščiai. Šios civiliniams nedorus siekimus. Kaip anie !

ilgiausią Paskutinius keturis metus tarnautojams sistemos įvedi- pirmieji yra gerbtini ir geis
mo tikslas yra apsidrausti kri- tini, taip šie pastarieji ne- j
minalistų ir negeistinų asme- geistini ir jie neprivalo būt
nų. Galimas daiktas taip pat statomi prie viešųjų darbų ten, 

kur reikalingas sąžiningumas.

PADĖKOS ŽODIS.

Liepos , 2 d., Dievo Apveiz- laimingas kelionės ir, sustip- savo sunui užjurin 
dos par. salėj, L. Vyčių 4 kp. rinus sveikatą, kuogreičiausia laišką, pilną sveikų, gilių min- darbavaus prie Šv. Kryžiaus 
surengė gražias išleistuves sugrįžti .prie savo pareigų, ku- čių apie liūdesius atsitikus 1 parapijos, Town of Lake.

4(44 so

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 188#

savo mylimam klebonui, gerb. rias taip uoliai ir nuęširdžiai šeimynoje 
kun. Ig. Albavieiui. Žmonių pildė, 
buvo pilna salė. Patiekta gar

mirčiai ir

dūs užkandžiai, gražus pro
gramas. Dainavo — p-ni O J 
Biežienė, p. D. Šulckaitė, p-ni j 
L. Sabonienė, A. Ciapas, K.

PUOŠNI FOSTER P ARK 
APIELINKĖ,

apie
džiaugsmus atsiradus šeimy
noje naujos gyvybės. Ta lai
šką parašė birželio 12 d., o

Šaukiamas vyskupo Kuktos, 
turiu apleisti Ameriką ir ke
liauti į Tėvynę.

Geraširdžiai parapijonys ir
16 dienoje to paties mėnesio prieteliai surengė man puotą

Teko man atlankyti nauja
atidavė Dievui savo sielą. atsisveikinimui. Puota įvyko A A

Nedaugeliui yra leisto, su- už Praeitam sekmadieny, Kien 
Sabonis. Jiems akomponavo apielmke — Foster Park, Chi- Jnukti tokio aražiails kaip čiaus svetainėj ir pilnai pasi- 
p-lė S. Sabonytė. Gražius lin- cagoj. O, gražumas kolonijos. fead' a Kazimieras" sušilau- sekė’ kadir diddis karštis bu* 
kėjimns kalbomis išreiškė: Visos gatvės išrodo kaip bul- k_ Ne(laugeliui lįek vo.
mokyklos mergaitė, kun. P. varai. Puošnus namai, daugiau kunWfe įr dvasiškų jėgų, kad Neturiū kito būdo alsriy-
Gasiunas, dr. S. Biežis, p. Var- šiai bungalow. Šalę gatvių su- j^aUgjnįį jr įgauklėt’ tokią 8*nri visiems, kurie surengė 
dauskas, J. Bulevičius, L. Ši- želdintos pievutės ir nukarpy- HkMįyįng^ šeimyną kaip kad *r ^ur^e prisidėjo prie tos puo-
mutis, adv. Morris ir kun. P. tos. Medžių visokių rūšių. & Kazimierui, kad pavyko. tos’ tarti širdin-
Vaitukaitis. Kalbėjo ir pats Gėlių daugybė. j. Lietuvoj trys yra fPnusiai ačiū. Tegul Dievas
klebonas kun. Albavičius ir 10 metu atgal ten tik pie- ūkininkai, vienas karininkas apd°vanoja visus gausiai savo
širdingai'dėkuojo už surengi- vos žaliavo, nei jokių namų jv vienas’yra kasierius vals- malonėmis, kurių melsiu kiek-
mą šių išleistuvių. , nebuvo. O dabar sportiška ko- tybiniame banke Šilutė, mieste vien°se šv. Mišiose, gyvas bu-

Kaip jau žinoma, gerb. kun. Klaipėdos krašte. Dar paliko s*u ’r l<,*a’ Amerikoj, ir grį-
Albavičius, Federacijos pir-! Toje kolonijoj yra apsigy- Lietuvoj dvi dukterį. Jo gi i Tėvynę. Cnicagos lictu-
mininkas, šį pavasarį ir pernai ven? ir du mūsų tautiečiu: sūnūs Juozas plačiai žinomas v*a' Pas*riks mano širdyje ant
sunkiai sirgo plaučiu uždegi- Ivaškevičia ir B. Širvidas. darbuotojas Chicagoj ir apie-į v^sa^os-
mu. Toji liga, parapijos ir vi- gyvena ant Justine gat- finkėse. Šisai veikėjas Juozas Ridens pasilieku pas
suomeninis darbas jo sveika-į v®s a^u bitiną, nainų puoš- Miickeliunas už savo tėvų šie- kun- Skrypką. Jei kas to
tą gerokai pakirto. Gydytojai numu svetimtaučius. Ivaške- jas užpirko šv. Mišias, kurios kokių reikalų, prašau
patarė ilgesnį laiką pailsėti, vičiaus yra brangiausias toj įvyks trečiadieny, liepos 8 kreiptis šiuo adresu: Rev. A.
Del to jisai pusei metų, o gal kolonijoj bungalow. O Širvido d. S :15 vai. ryto Gimimo Pa- bexnis, 4557 So. Wood St
kiek ir ilgėliau, pagyvens Lie- hungalow puikiausiai išpuoš- ?)eųj. &v parapijom bažnyčioj.
tuvoje, kad pasilsėjus ir savo ^s, brangiais medeliais ir 
sveikatą sustiprinus. Taigi, daugybė žydinčių rožių ir ki- 

šią savaitę gerb. kun. Albavi- Į lokių gėlių. Širvido namas

Dar syki tariu ačiū ir pa
silieku jus gerbiantis.

Kun. A. Dexnis.

čius išvažiuoja. Jį pavaduoja 
kun. P. Vaitukaitis, seniau 
čia buvęs asistentas. J. E. 
Kardinolas jį paskyrė admi- į 
ni8tratorium, kol sugrįš kle
bonas.

Gerb. kun. Albavičius daug 
jėgų ir sveikatos į parapijos 
ir bendrai Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės reikalus 
įdėjo. Jo rūpestingumu pasta

stovi prie Justine ir 87 gat
vės, o Ivaškevičiaus prie Jus
tine ir 84 gatvės.

Andr. Kamarauskas.

GAVO ŽINIĄ, KAD TĖVAS 
MIRĖ.

Plačiai žinomas Chicagos 
lietuvių veikėjas gavo nno sa-; 
vo brolio karininko Vinco iš 

tyta graži bažnyčia, gražini apie tai, kad jo tėvas į

sutvarkyta visi parapijos rei- • Kazimieras Dargužiu kaime, 
kalai. Parapijiečiai jo darbuo-1^^’unų par., Šiaulių ap. 
tę įvertina ir dėl to nelengva P®rs®skyrė su šiuo pasauliu 
yra kiek ilgesniam laikui su birželio d. Velionis buvo
savo mylimu vadu atsiskirti. 
Knn. Ig. Albavičius daug me-

sulaukęs žilos senatvės — 85 
metų amžiaus. Su šiuo pašau

tų išbuvo Amerikos Lietuvių d,n persiskyrimas buvo ramus, 
Katalikų Federacijos pirmi- . P° trumpo snnegalėjimo. Jo 
ninku, gražiai ir sumaniai šiai ,n°teris Veronika buvo mirus 
vyriausiai mūsų organizacijai .bnlandžio 14 d. 8. m. 

vadovavo. • Chicagietis veikėjas Juozas
Tat, ne vien Dievo Apveia- Miekeliunas, gavęs žinią, kad

Daugiau Negu Bankas
Dėlto, kad jis pagelbėjo* išbu- 

davoti Chicago ir aplinkinius 
miestelius. I

Jisai apsaugojo taupinius sa
vo depozitorių — investmentus 
savo rėmėjų ir pagelbėjo savo 
kostomeriams patapti sėkmin
gais.

KASPAR AMERICAN STATE 
BANK

1900 Bluc Island Avenuc
Chicago, Illinois

JULIJONA
KISEUENE

Mirs Lietuvoje, birželio 17.1981 
4 vai. ryto, 82 metų amžiaus. 
Kilo Iš Utenos apakr., Anykš
čių parap., Blčtpaų kaimo. Ir 
tapo palaidota Anykščių para
pijos kapinėse birželio 19, 1931.

Paliko dideliame nuliudime 
Amerikoje 2 broliu: brolį Juo
zapą Chicago, III. ir brolį Ka
zimierą Fhiladelphljoje, Pa. O 
Lietuvoje brolį Antanų Ir 3 se
seris: Grasildą, Oną Ir Teklę. 
Jos broliai: Antaną Ir Jurg). 
švoger) Antaną Strazdą ir duk
terį Antelę Strazdienę. 2 aunu 
Kazimierą Ir Antaną ir pusbro
lį Kun. Klemensą Klselių. Ir Jo 
seserį Uršulę Ir brolį Antaną.

Už Jos sielą atmintinės pantai 
dos įvyks liepos 6 d., 1931 m. 
8 vai. ryte, bus Šv. Mišios su 
Ekzegvijomls švenč. Panelės M. 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Chicago, III. (Brighton Park).

Nuoširdžiai visi giminės ir 
pažystami esate kviečiami į 
virš minėtas pamaldas atsilan
kyti.

Visais reikalais rūpinasi bro
lis Juozapas.

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jewelry & 

Radio)

Tel. Dowuers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražią užeiga, užlai

komi skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai-

Pirštų antspaudų sistemą 
vartoja kai-kurios bankos sa
vo depozitoriams. Ši sistema 
senai vartojama šios šalies 
karo laivyne ir kariuomenėje.
Kai-kas protauja, kad ši sis
tema būtų įvesta visiems ša- j^ams palakstyt, arkliukai pa
lies gyventojams. Kiekvienoj J°riinet. Turim tourist camp, 
apskrity turėtų rastis kiekvie- kur galima pernakvot, 
no žmogaus pirštų antspaudų 
rekordai.

Pagrindinis šios sistemos 
tikslas yra nustatyti faktus.
Tam tikslui ši sistema ir yra 

' atatinkamiausia.
D. C.

40,000 LITŲ PAŠALPOS

Kauno miesto savivaldybės 
sudarytas nukentėjusiems nuo 
potvynio šelpti komitetas jau '

I'
j Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 

’l 34.50 už vežimą.
i Yards 5055

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Retooval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 8399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠADSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI Mes pervežame daiktas iš ir 
į kitus miestus.

M. Z IŽASUžlaikau visokių 
auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė- Namų Statymo Kontraktorlus 
llauslos mados ra- statau įvairiausius namus prieinama 
dlo. planų rolių. ' - *
rekordų Ir t. t
Taisau laikrodžius 
Ir mualkoa Instru- 
mentua

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock E888

Telef. Republic <898 1

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1981 NASH automobilius su vė
liausios mados automatlžkals įtai
symais, sport Royal tekiniais Ir ki
tais Ištobulinimais, kokius tiktai 
NA8H taip gali įrengti ui tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenne

Lafayette 8088

Parsiduoda automobilius. 
Kaštavo $1,700, o parduosim 
už pusę kainos. Priežastis — 

tvyro mirtįs. Kreiptis
i 6014 So. Kedzie Avė.

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausi? iki didžiausio. 
Kainos prleinacnlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Pbons Vlrglnla 8054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Aapos Telef. 
Hemlock 8807

Namų Telef. 

Republlo 8888

JOHN YERKES
Plumbtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paštu į dvi savaites, tele
gramų į dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legalllkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgtčlų,

Apdraudžiama nuo ugnlea 
tamados taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669

f




