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Nusiginklavimo konferencija pavojuje
SEKR. STIMSON’AS APLEIDŽIA 

ŽENEVA; GRĮŽTA NAMO
Prancūzija išsisukinėja nuo 

pasitarimų Ženevoje

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

TELŠIUOSE STATYS ANT- 
RĄ KAT. BAŽNYČIĄ

BIRŠTONE BUS IŠNUO
MOJAMI SKLYPAI VA

SARNAMIAMS STATYTI

JAPONAI IMA VEIKTI PRIEŠ ‘
KOMUNISTUS MANDŽIŪRIJOJ

STIMSON’AS VYKSTA 
NAMO

SUSEKE SLAPTĄ RA- 
DIjOSTOTJ

ŽENEVA, bal. 28. — Nu
siginklavimo konferencija jau 
arti liepto galo. Konferenci- 
jon neatvyksta, kaip buvo ža-

Kovo mėn. 14 d. Telšių Ku- 
' rija laimėjo Vyr. Tribunole 
Telšių cerkvės bylų. Byla tę
sėsi net šešerius metus. Vyr. 
Tribunolas jų sprendė du kar
tu. Telšių Kurija reikalavo iš

Birštone, kairiajame Nemu
no krante — pušyne projek
tuojama išdalyti — suskirsty
ti sklypai vasarnamiams pasi
statyti. Iš viso numatoma tam 

provoslavų grųžinti Telšių pa-} 'reikalui paskirti apie 16 ha 
rupijos bažnytvietę, kurių tu- k padalyti juos j 81 sklypų.

orlaivis “clraf Zeppelin”. Gegužės mėn. 2 d. jis ketvirtu kartu šiemet
, . . „ , . leisis skristi L Braziliją per Atlantikų. Veža pašta, prekes ir keleivius. Šių salime japonai rado slaptų ko- vaitę jis grįžf) Brazilijos. 
munistų radijostotį, per kurių

TOKIJO, bal. 29. — Har-

susisiekta su Maskva. Rastai
dėjęs, Prancūzijos premjeras. Į dokumentų, kad komunistai 
.lis pasiteisina susirgimu. 3. ruošė sukilimų Mandžiūrijoj. 
Valstybių sekr. Stimson’as, Vyksta komunistų areštavimai.
kurs buvo žadėjęs ilgiau daly- ------- :-----------
vauti konferencijos darbuose, KOMUNISTŲ DARBAS
rytoj apleidžia Ženevų ir gri-1________
žta į Amerikų. i TOKIJO, bal. 29. — Japo-

Nusiginklavimo konferenci- nlJ autoritetai patyrė, kad an- 
ja, kai jūros bangų blaškomas <Ui japonų karo traukinio ar- 
laivas i pakraščių uolas, kas tį Barbino įvykusių katastro- 
momentas gali būti visiškai j B) surengė komunistai.
sugriauta. į---------------------------------------

_____________ 2 ŽUVO, 4 SUŽEISTA

JAPONAI EINA PIRMYN 
MANDŽIŪRIJOJ CHICAGOJE {DIRBS DARŽUS

PRANCOZIIA IŠSISUKI- 
NĖ1A NUO ŽENEVOS

BERLYNAS, bal. 29.

MUKDENAS, bal. 28. — 
Pasiskirsčiusi į kelias -dalis 
japonų kariuomenė Mandžiflri

SOUTH BEND, Ind., bal.
29. — Šiame mieste nuo bė- tvt,
giu nušoko Grand Trunk ge-

RADO NETEISĖTUMĄ

Cook’o apskrities komisijo-
joj veržiasi žiemių, rytų ir nJerįaį praėjusiais metais vi- 
vakarų link tikslu užimti vi- bįe7ns darbininkams pripažino 
sas Mandžiūrijos sritis. Žie- neinokiąnag atostogas, o šie- 
mių link žygiuoja gausingiau-' met ko* sumažino da-
sia kariuomenės dalis. Reika- r’oininkams 15 nuoš. atlygini- 
lingos stipriausios jėgos. Nes
tenai yra Sibiro pasienis, kur, ApyĮęard„8 Taylor>.
holSevtkai tnn daug karino-; dabar pmpreIldėi ko.
menės. Tenai yra ir kinų gen.!................. . _ ■ . . .J ... misijomenai neturėjo teises
Ma su savo kareiviais. Ma

pastarasis dums skersai
Amūro upės Sibiro pusėn.

Prancūzija tyčiomis išsisuki-1 ]ežinkeho traukinio garvežys^ šis japonų kariuomenės ve- 
nėja nuo vedamų pasitarimų J pa^to vagonas, kis pastara-į jaromas karo mini-
Ženevoje, Bako vokiečiai. Jie 8'" ”u0 Py'P"0 Knuvo stačiai 

vra priešingi ne tik nusigink- ant "ame,io ir anžeidė “otin« 

iavimui, bet ir susiartinimui sn ‘rimia Taikaia- 0 ”TO«iritn-
su Vokietija. Stovi už Vokie-;siam žnTO i"*™-“™”-

ir kurentojas.

sterio įsakymu.

tijos
ma.

spaudimų ir isnaudoji-

NEPRIPAŽINO VYRIAU
SYBĖS SUMANYMO

PRIEš PRIESAIKĄ
SPAUDOS LAISVE

NEW YORK, bal. 28. — 
Krašto laikraščių lėidėjų sn-

WASI1INGTON, bal. 29. — 
Krašto vyriausybė ekonomiš- 

i kais sumetimais sumanė vi sic- 
ms federaliniams darbinir.I.u- 

LONDONAS, bal. 28. — A,- jungos suvažiavime padalyta'ms įvesti penkių savaitės die-
nglijos parlamente vienas so- rezoliucija, kad krašto teismai
cialistas iškėlė sumanymų pa- nė kokiu būdu nevaržytų spau 
naikinti parlamento narių ka I dos laisvės teisių.
raliui priesaikų. Sumanymas -------------------
atmestas.

DAUGUMA DELEGATŲ 
UŽ HOOVER’I

WASHINGTON, bal. 28. — 
Surinktomis žiniomis iš įvai
rių valstybių, respublikonų pa
rtijos krašto suvažiavime pre
zidentas Hoover’is turės dau
gumų delegatų — apie 1,154 
iš pusantro tūkstančio.

PROHIBICIIOS REFE
RENDUMAS

neturėjo
versti darbininkus turėti ne-Į 
mokamas‘atostogas, lygiai ma-i 
žinti jiems atlyginimų. I

Lake’o apskrities vargšų 
prižiūrėtojas Hentges’as vi
siems reikalingiems šelpimo čia. 
žmonėms pataria šiemet įdirb
ti daržus, kad tuo būdu pa
tiems pasigaminus kiek mais
to.

Jis sako, kad' tie vargšai ne-' 
gaus iš apskrities pašalpos, 
kurie, turėdami daržus, jų ne
įdirbs arba neparodys prieža
sties, kad jie negali to dary
ti.

, sų valdžia prieš 70 <m. buvo iš' 
j katalikų prievartos būdu atė- 
; muši ir pastačiusi ant jos mfl- 
I rinę cerkvę. Dabar Kurijai te-
i *
ko pusantro ha žemės su cerk
ve ir klebonija. Tačiau Kuri
ja turės ir už cerkvę ir už kle
bonijų atsilyginti.

Pavasarį cerkvė bus nu
griauta ir jos vietoje statoma 
nauja Telšių parapijos bažny-

Kiekvienas sklypas bus iki 2,- 
000 kv. metrų dydžio. Tų skly
pų viduryj manoma padaryti 
parkų ploto 10 ha.

Suskirstyti- sklypai bus iš
nuomojama iš varžytinių il- 
gametėn nuomon, ta pačia tva
iką kaip Kulautuvos miške.

{SIŽE1DĖ, KAD I LAIK
RAŠTI |DĖJO ATVAIZDĄ

Pernai kai kurie laikraščiai
. , . y. . . ... paskelbė sensacijų, kad trvs

yrą laba. gražioje vietoje. Čia 5Saulwiai b s„simokę api 
pnąS ,uknnant Žemaičiuose . siaū|j hank(f ir
krikšcionvbei, buvo aukštas pi- , , . ......., . . kad, tik vienai šiaulietei pra-hakalnis. Dabar dar pietinėj* ................ . .r nešus policijai apie tų tana-

Dabar atgauta bažnytvietė

pusėj tebėra nesugadintos to 
piliakalnio žymės.

PR. SUTKUS PREKYBOS 
KURSŲ VEDĖJAS

RETAI KAS MOKA

Kaip tik legislatūra atidėjo

mų sumoksiu, tebuvęs sutru
kdyt as to banko apiplėšimas. 
“Sekmadieny” buvo įdėti ir 
tų visų keturių sensacijon pa- 
tekusių šiauliečių atvaizdai. 
Tik sakytos šiaulietės, “iš ku
rios, — pasak “S.”, — “po
licija patyrė,” pasirodė, buvo

Cook’o apskrities advokatas ligi birželio 1 d. mokesčių ne
pranešė, kad apskritis ape- kojinių be bausmės Cook’o ap- 
buos. į skrity, tuojau sumažėjo mo-|

------------------ kėjimas, anot pranešimo iš iž-1
GAZOLINO STOTYS dininko ofiso.

----------- ,
Nesenai vyriausias valsty-' 

bės teismas nusprendė, kad 
Chicago miestas gali kontro
liuoti gazolino stotis ir skirti 
joms laisnius.

Iš šio šaltinio miestas tikisi

KONGRESO “EKO
NOMIJA”

ŽUVO VYRAS IR ŽMONA ’’ 9,'manyn” atIne‘ė-

• MICHIGAN CITY, Ind., ba 
iland. 29. — Netoli čia trau
kinys ' sudaužė automobilių, pi., pašalinti vienų moteriškę 
Žuvo J. Salesbury’s ir jp žmo-1 iš buto už nuomos nemokėji- 
na iš Valparaiso. mų. Jis pašautas.

Senato finansų komitetas per-
________ _________ taiso žemesniųjų rūmų pripa-

nų darbų ir kartų į metus pri- per metus gauti apie 300,000' žintų naujų mokesčių sumany- 
valomas 30 dienų atostogas. }dok pajamų

Kongreso žemesnieji rūmai, -----

Šerifo padėjėjas F. Rollins 
nuvyko į namus, 1238 W. 74

ISPANŲ REŽIMAS SUSI- .išaiškino, už kų sulaikė dien-
LAUKĖ PANIEKOS

-------------------Į

MADRIDAS, bal. 28.

raščio leidimų. Tas jos žygis 
‘neišėjo jos gerovei. Atnauji- 
'nus dienraščio leidimų, šimtai

NETEKO RANKOS 
DALIES

GRAND 
bal. 28. —
bės demokratų partijos Ruva- 
žiavime nutarta partijos pro- 
grnmon įdėti probibicijos re
ferendumų.

nų dienų Ispanijos respubli-, draugų suruošė pokylį. Tas
kos vvriausvbė atšaukė vietos ^tikimybės reiškimui.

ri xx. J pokylį susirinko daugiaudidžiojo katalikų dienraščio , . o v . , .kaip 2,000 žmonių: kunigų, 
“EI Debate” suspendavimų. IRtwdentŲ> vyrŲt motm? ir ftUip 

jaunimo. Šiuo pokyliu parei-
RAPIDS, Midi.,
Michigano valsty- j dienraštis buvo suspenduota

60 dienų. Šiuo laikotarpiu ve- ksta protestas prieš neteisia 
dėjai dienraštį nukėlė į dide-'gus vyriausybės darbus.

Chicago majoro įsakymu 
mieste uždarytos penkios šo
kių salia.

litis nuosavus ruimingus na
mus. Po suspendavimo nuėmi
mo pirmasis dienraščio nume
ris buvo skirtas ištremtų iš 
Ispanijos jėzuitų reikalams. 

Respublikos vyriausybė na-

Be to, dėl dienraščio suspe
ndavimo čia ir kituose mies
tuose iškilo spaudos apsaugai 
sąjunga, šiai organizacijai pri 
klauso jau daug leidėjų ir re
daktorių.

Lietuvių prekybininkų, pra
monininkų ir 'amatininkų sųju-
ngos . drtc.il) metų pirmosios ;jdėtag visai „e jog atvaizda8 
lisluviu prekybos kursų-moky-; Tikrasis jd5t„io atvaizdo ori. 
klos vedėju nuo š. m. bolan- • gina]a8( tajp p,,, šiaulietė po-
džio mėu. 1 d. paskirtas p. lda patraukė “Sekmadie- 
Pranas Sutkus, dabartinis Į,
“Lietūkio” direktorius. P. Sn-
tkus yra baigęs aukštuosius

nio” redaktorių tieson
žeidimų.” Teisme šio 
d. jai buvo aiškinta,

i komercijos mokslus Frankfu-j di> neMta ko ^ižeigti> neg>
;rte a-M. Nuo 1926 metų dar- j rdi> kiekvienas dora„ žrn0gU3 

WASHINOTON, bal. 28. kooperacijoj, kur jau txir^tų ką reikia įspėti
ketvirti metai eina centralinių 
kooperacijos įstaigų direkto
riaus pareigas. Prekybos pra- 

mų. Už normales pajamas di- ■ ktikų-teorijų yra dėstęs koo- 
dina mokesčiui, kad tuo būdu P°racbi°s darbuotojams Pina-
padengti kitus iš sumanymo 
išbrauktus mokesčius. Mokes
čiai turi būt padidinti ne tik 

amž., didelėms vyriausybės išlaid<»- 
ave., ms, bet ir nepritekliui.

LEIDĖJAI PRIEŠ DAR
BININKUS

J. AVarner’is, 9 m.
151 gat. ir Kilpatrick 
eidamas iš mokyklos rado kaž
kokių bombų. Bečiupinėjant 
bomba susprogo ir nuplėšė 
vaikui rangos dalį.

NEW YORK, bal. 29. — A 
MAŽINA IŠLAIDAS merikos laikraščių leidėjų sų-

Lincęln’o parko komisijo-' jungos suvažiavime nupeiktas 
nieriai nusprendė sumažinti iš- spaustuvių darbininkų unijų 
laidas. Jie pranešė Cook’b ap- keistas nusistatymas. Unijos 
skrities klerkui, kad iš 1931 nenori gražiuoju sutikti pi-

nsų Ministerijos 
kursuose.

suruoštuose

NEBRENDĖLIAI RUOŠIA

SI SU JAPONAIS “KA
RIAUTI”

Širvintos, Ukmergės apskr.
Šioj apylinkėj yra kaimų, ku
rių gyventojai ypatingu pri
mityviškumu pasižymi. Gyve
ndami be laikraščių, jie'vietoj 
tikrų žinių, įvairiausiais gan
dais minta. Neseniai tarp jų 
pasklydo gandas, kad bus ren-

apie
jam žinomų nusikaltimo ruo
šimų. Taikos teisėjui pasiūlius 
susitaikyti ir laikraščiui sutin
kant klaidų atitaisyti, ieškovė 
vis dėlto ir klausyti apie tai 
jienorėjo...

Kauno I nuov. taikos teisė
jas “Sekmadienio” redakto
rių toj byloj išteisino.

ANGLAI IMA KALTINTI 
AIRIUS

metų mokesčių jie nori 17 nuo- i giau dirbti ir kooperuoti su; kami kinų kriuomenei savana* 
Rimčių mažesnės Rau priguliu-' leidėjais išlaidų mažinime 
Čios dalies.

Du negrai plėšikai apiplėšė 
Citizens’ Ivoan Asn’n ofisų, 
6240 Cottage Grove avė.

riai, kuriems mokėsiu po 250 
dolerių į mėnesį ir plius visas 

; grobis, kuris būsiųs gautasl\
-------------laike kautynių su japonais. {-

Žemės ūkio ministerijos ta- domu, ar kur kitur Lietuvoje

MIRTIES FONDAS

rnautojų, taupomoji kasa įve
dė mirties fondų, iš kurio bus

gali būti panašių nebrendėlių! 
Tur būt, tik šiose, tamsos “sa-

Gegužės mėn. 2 d. Chicagoj Į mokamos pašalpos atleistiems Jose.”
uždaromi miesto teismo du j tarnautojams ir mirusiųjų ta 
skystį: 8a ir Fekin. rngatejtl

LONDONAS, bal. 29. — A- 
nglijos vyriausybė labai ne
patenkinta airių vyriausybės 
nusistatymu. Anglai sako, kad 
airių pastangos panaikinti ka
raliui priesaikų vra menknie
kis. Bet tuomi airiai tik prisi
dengia. Jie siekia sutarties 
panaikinimo. Dirba už visiškų 
Airijos nepriklausomybę. Tas. 
gi Anglijai yra nepakenčia-' 
ma.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN- 
KJs8. — Afciutten debesuota:

drtc.il
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c DIENOS KLAUSIMAI

PATYS MUŠA — PATYS RĖKIA

viešai kalbėti, tartis, balsuoti. O susirinki - 
inai diktatūros tvarkai yra peilis po kaklu. 
Juk baisu, kad prieš diktatūrą kas neišsi
tartų, kad veikimo laisvės nepareikalautų.

Diktatoriams, paprastai, nepatinka ir ba
žnyčios, nes jose susirenka daug žmonių, ku
riems pamokslai sakomi. Ir čia nemaža bai
mės, kad koks veiklesnis* ir drąsesnis kuni
gus neprasitarti) apie tikinčiųjų, žmonių vei
kimo teises, apie katalikiškų mokyklų uždą-

PROHIBICIJA IR NEDARBAS
Dėl ko ir kada įvesta 

prohibicija

Kaip jau visiems yra žino
ma, vadinama prohibicijos 
partija daug metų prieš didį
jį karą plačiai veikė visose
J. A. Valstybėse, kad būtų 

nuėjimą, apie katalikiškosios spaudos var- proliibicija, arba priverstinė 
žymą. Dėl to netenka stebėtis, jei diktato-1 blaivybė. Kai kurios atskiros 
riai Bažnyčią ima persekioti, prie kunigų valstybės buvo jau įvedusios
pamokslų kabinėtis ir kiekvieną veiklesnį ku
nigą ar pasaulininką katalikų veikėją šni
pais apstatyti.

Tuo tikslu ir Lietuvos tautininkai daro 
kratas pas kunigus, juos įtarinėja, po teis
mus tampo, ištremia. Dėl to įtarti “sąmoks
le prieš vyriausybę” kun. Rankelė ir kiti būtų įvesta visose valstybėse, 
kunigai; dėl to norima įvelti K. V. C. ir į Ją tikslas buvo prievarta pa-

prohibiciją anksčiau. Bet pa
siaukoję proliibicijonistai nę- 
bųvo tuo patenkinti, ir jie 
stropiai dirbo ir veikė kiek
vienoje valstybės legislatūro- 
je, kad ilgainiui prohibicija

gruodžio 18 d., 1917.
Sekantis yra tas nelaimių 

ir daug' skurdo atnešęs 18-tas 
konstitucijos amendmentas.

18. Dalis I.
“Praėjus vieneriems meta

ms nuo dienos patvirtinimo 
šio straipsnio, svaiginamų gė
rimų gaminimas, pardavimas

pas. Toks pat stovi ir šiaurės 
rytų pusėj. Ką jie sako--ne
žinia. Vieni sako, kad čia bai-

_______ gėsi miesto ribos, kiti—dide-
Manau, nė™ lietuvio, mėga bažnytnainių liekanos, 

tančio literatūrą, kuris nebū- Dabar Merkinėj yra 2,300 
tų girdėjęs Merkinės. Ypatin- gyventojų. Iš pietų-vakarų 
gai Merkinę išgarsino jos sū- pusės teka Nemunas, čia sū

MERKINĖ - DAINAVOS 
SOSTINĖ

nūs, rašytojas Krėvė-Mickevi
čius, savo “Dainavos šalies 

padavimuose”.

siliejęs su Merkio upe. Abipus 
Nemuno tęsiasi dideli smėly
nai, retais kadugiais apaugę.

Atėjusieji iš Lietuvos laikraščiai plačiau 
rašo apie padarytas kratas pas kai kuriuos 
kunigus ir apie tariamą “kunigų sąmokslą.” 
Policija susekusi “Laisvės Kovotojų” slap
tą organizaciją, kuri ruošusi sąmokslą prieš 
tautininkų vyriausybę. “Liet Aidas,” vald
žios organas, šiam “sąmokslui” norėtų su- 

i teikti platesnę prasmę. Jis norėtų į jį įvelti 
Katalikų Veikimo Centrą, eilę kunigų, o y- 
pač tautininkų taip labai nekenčiamą krikš
čionių demokratų partiją. To savo tikslo “L. 
A.” ir bendrai tautininkų vyriausybė gali 
pasiektų- nes šiandien Lietuva valdoma ne 
konstitucijos nustatytais dėsniais, o policinė
mis priemonėmis. Kur nėra teisėtos valdžios,, 
ir pačiame teisme teisybės neraši. Atėjo po
licija, padarė kratą, surašė protokolą, įtarė, 
ištrėmė arba į kalėjimą uždarė. Tai papras
ta diktatorių tvarka. Ieškoti joje teisybės, 
būtų tuščias darbas.

Tą patį dalyką reikia turėti galvoje, 
skaitant apie “kunigų sąmokslą” ir apie kaž
kokią slaptą organizaciją, prie kurios nori
ma prikergti ir K. V. C. ir krikščionis de
mokratus. \ •

Anuokart mes jau pažymėjome, kad ka- 
talikai jokio sąmokslo nuversti Smetoną ir 
Tūbeli (kurių valdžioje jų žmonos daugiau 
balso turi, negu kuri valdžios įstaiga) ne
rengė ir nerengs.

Rusų priežodis sako: baimingos akys di
delės. Kiekviena neteisėta vyriausybė yra 
bailį. Ji greit įtaria visai neįtartinus žmo
nes ar organizacijas, nes jai vis rodos, kad 
kas nors ką nors prieš ją rengia. Atskirus 
žmones suėmus, nedaug ką peši. Reikia juos 
•u organizacijomis sujungti. Tai padaryta ir 
Šiuo tarpu, suimant kun. Rankelę, kun. Ado
maitį ir kun. kun. Šalčių. Tuo būdu dikta-a
toriams susidaro gera proga apardyti orga
nizacijas, kurių jie taip. nekenčia, kaip vel
nias kryžiaus. Mat, organizacijos turi turėti 
didesnes žmonių grupes, laikyti susirinkimais,

činčikų Kostas

NEVYKUSI SALVĖ
(Romano “Pavergtieji Broliai” 

fragmentas)
(Tęsinys)

— Kokio Kavaliausko! — truputį 
nustebęs atsiliepė ponas Bortkevičius.

— Nagi, neseniai atvykusio iš Lietu
vos šaulio — dar kartą pakartojo Kūri
nas.

Bortkevičius Kavaliausko nepažinojo. 
Jis tiktai prisiminė, kad girdėjo iš savo 
kalvio Matuko, kar pastarasis atiduoda
mas vakare, viena para anksčiau prieš 

. pasikėsinimą, dienos uždarbio sąskaitą, 
pasakė, kad vakar Kavaliauskas kaustęs 
dvaro kalvėj arklius ir, prižadėjęs ateiti 
rytoj, pasiliko penkis zlotus skolingas.

,— Jis vakar dieną mano kalvėje kaus
tė arklius, — pagaliau įkaušęs mieguis
tai tarė Bortkevičius.

— Dabar visai aišku, panie, —- džiau

gdamasis skubiai išdrožė Kūrinas ir, pakė-
dięa taurę, vienu gurkšniu ją išgėrė.

krikščionių demokratų partiją, stengiamasi 
jomis nusikratyti, jas likviduojant, kaip jau 
likviduotos katalikų ekonominės organizaci
jos.

Katalikai, norėdami tikėjimą išlaikyti 
gyvu,-turi veikti. Į katalikišką veikimą ra->vandenį su ledais 
gina pats Popiežius. Veikimui gi yra rei-'
kalingos organizacijos. Kitaip mano ~maso- 
niškai nusistatę Lietuvos tautininkai. “L.
A.” nori mus įtikinti, kad Lietuvai nereikia 
jokių organizacijų, jokio veikimo. Tą vietą 
užima diktatūra ir policija.

Bet tuo kėliu eidama,, Lietuva netoli te

daryti visus Jung. Valstybių 
gyventojus blaivininkais. Jie 
matė, kad laisva valia nega
lima visus šalies gyventojus 
priversti žiemos metu gerti

Ir todėl, tiems prohibicijo- 
nistams taip palengva betriū- 
siant ir šiaip ramiems pilie
čiams nekreipiant daug dė
mesio į tai, kad kada nors
jiems pasiseks visas 48 vals-

nueis. Apardysi tikėjimo pagrindus, žmonių!.... . _ lt!nešviesi,, nesuorganizuosi, valstybę į pavojų
tybes padaryti gausomis, jie
savo tikslą pasiekė. Visai ne

ar pervežimas viduje, impor- Į Senovėj Merkinė buvo ga-Į^“ ypatingai žavinčiosios vie 
na didelis miistae. Tik per tos- pats miestas pavyalingai 
nuolatinius kryžeivių puoli-:™itvarkęs. Pav, iSgrįsta ga
rnius išdeginta, k, pagaliau, Itv5s’ nutiesta ^igatva., ,ve- 
spiuukaut Lietuvos valstybei, Isto elektr0B švie8a’ Pravesta 
Merkias nebeteko savo reikš- ™ndentiekis ir lš P™*00- 
rnės ir atoistatyt nebegalėjo. “8 i"““’ S
Tik pastačius tinkamoj aukš-iaialSnai-.2 2 s“‘-
tumoj priešgaisrinę apsaugų,1^““'* dirbt“ves. 1 
. . » . a ikio smulkesnių masiną tabn-tasai pavojus pasalintas, be-' * *
nuliai pasakoja, kažkada bu- kas Pranašia Lietuvoj giy-

, ,, lių fabrikas. Be to, daugelisvęs garsus vienuolynas (be- * . ’ »
. ,................ v prekybinių amatininkų. Dėl____ __ rods, seserų kazmuenecių). .... .

Šis straipsnis pasiliks ne-: Jie nurodo ir buvusią jo vie- Į.u tūrinio gyvenimo, be a e-

taviinas į vidų, arba ekspor
tavimas iš Jungtinių Valsty
bių šalies, ir taip pat į visas 
teritorijas, prigulinčias ir e- 
sančias jų jurisdikcijoj, gėri
mų tikslu šiuo yra uždrausta. 

Dalis n.
Kongresas ir atskiros vals

tybės turės lygią teisę vyk- 
dinti šį straipsnį atitinkama 
legislatūra.

Dalis m.

beveikiančiu, jei nebus patvir-Į tą. Negalima tyloms praeiti• jo, Merkinėj tektų rausti. Čia
pro Merkinės piliakalnį. Tik, 
kad jis plačiau žinomas, apie 
jį čia nekalbėsiu
dukrų laikomas gražus tau
tiškų gėlių darželis. Dabarti
nėj valsčiaus savivaldybės na
mo vietoj stovėjo-dideli mies
to tarybos rūmai. Rūmų pu

mas nelaimes atnešęs J. V. pi-) matai tie patys ir dabar. Rū-

tintas kaipo konstitucijos a 
miendmentas, atskirų valsty
bių legislatūrų, kaip nurody
ta konstitucijoje, per septv- 
neris metus nuo dienos, kada 
kongresas pavedė valstybėms 
patvirtinti. (Jan. 16, 1919)”. 

Tuo būdu tas nesuskaito-

tikėtai tie patentuoti blaivi
ninkai buvo taip pasirengę 
prieš pasaulinį karą, kad J.
V. paskelbus Vokietijai pra-

.... .... . džią kariškų veiksmų, riebiai'jnd rcikėin surinkti 86 vaisiJie nori veikti, organizuotis, kelti tautoje vininkai pasįremdami neva i v- • t , •
Kelti tautišką Neteiktoji ” s—s, sa- K"“as

vo įtū!ka tiek paveikė J. V. j kokią' didelę savo įtaką 
kongresą ir senatą, kad tą prohibicijos šalininkai buvo 
probibieijos įstatymą padarė į^plėtę baveik visų J. V. 1<j- 

J. V. konstitucijos priedu, ar- gįsiatūrose, čia paduodu da
ba kaip paprastai vadinama Įas, su kokiu greitumu buvo 
18 amendmeritu. Kadangi J.

išstatysi. Vien tik šautuvais paremta valsty
bė 'negali išsilaikyti. Daug turime pavyzdžių 
iš kitų valstybių gyvenimo istorijos.

Tą supranta veiklieji Lietuvos katalikai.

valdžia draudžia jiems tai daryti. Dėl to ir 
eina, kova. Toji kova yra ne prieš vyriausy
bę, nors ji ir neteisėta, bet dėl katalikiškojo 
veikimo laisvės, dėl to veikimo teisių, kurios 
yra garantuotos Valstybės Konstitucijoj ir 
pačių tautininkų vyriausybės pasirašytam 
konkordate su Šventuoju Sostu. Tžigiį kini. 
Rankelė ir visa eilė kitų yra Jprvotojai už 
teisybę, teisėtumą ir šventas kataliką veiki
mo teises. Kartu jie yra kovotojai dėl vals
tybės gerovės. Be reikalo jie įtarinėjami prieš 
valstybiškumu, be reikalo, jie kaltinami są

mokslu nuversti Smetoną ir jo švogerį Tū- 
belį.

Ponai tautininkai, grąžinkite Lietuvai tei-

V. konstitucijos V skyrius sa
ko, jog darant konstitucrics 
pataisą reikia, kad kongresas 
ir senatas priimtų pataisymo 
sumanymą 2 treč- .balsų ir vė
liau tas pataisos sumanymas 
turi būti užtvirtintas % vals
tybių legislatūrų, < arba kon
vencijų, tam tikslui išrinktu

liečiams prohibicijos sumany
mas liko kongreso ir senato 
priimtas ir pavestas patvirtin 
ti 2 treč. valstybių legislatūrų,

ne tik viešos bibliotekos nėra, 
bet ir nusipirkt knygos bei

Dainavos laikraščio ne&alima- Tiesa, pii 
i miau jau egzistavo ‘ ‘ Liaudies 
knygynas”, kuris visuomenei 
remiant, buvo susidėjęs iš 600 
tomų knygų. Bet knygos be
veik išimtinai sudarytos iš re
liginio turinio ir visai netvar
kingai vedamos greit neteko 
klijentų ir dabar stovi visiš
koj “ramybėj”. Reiktų pa
vest tinkamam vedėjui, o jis, 
jas išjudinęs ir naujais leidi
niais papildęs, gražų pasise
kimą turėtų. Be to. knygų 
parduotuvės bei spaudos kios- 

Arizona, May 24; Georgia Ju- ^aįp reįkja neatidėlio- 
ne 26; Lousiana, Aug. 8; Flo-j^j.
rida, Nov. 27. 1919 metais pa ' 
tvirtino šios valstybės: Michi

mų varpinėj kabojo varpas, 
kuriuo šaukėsi tarybos posė
džiams.-(Varpas pas kleboną 
yra ir dabar). Į šiaurės pusę 
nuo Merkinės, gal 2 klm. at
stu, stovi iš degtų plytų stiJ-

Merkinės apylinkėj buvę

sėl% tvarių, gražinkite katalikų veikimui tei- Atgižvelgdamas = tokį pa,vi;.l
sės ir laisvę, jums patiems nebereikės dre 
bėti dėl savo vietų valdžioje, nebereikės į 
kalėjimą sodinti ištikimiausių valstybei ir 
tautai sūnų, ardyti tautos vienybę ir, kaip 
tas žydas: mušti ir patiems rėkti.

6ARSINKINTES
“DRAUGE”

tinimo būdą, kongresas buvo 
pasiryžęs pravesti konstituci
jos pataisos sumanymą. To
dėl* J. V. -kongresas minėtą 
sumanymą priėmė 282 balsais 
prieš 128 gruodžio* 17 d. 1917,

tas nelaimingas 18 priedas 
patvirtintas dar neturėjusių 
sausų įstatymų valstybių. 
Nov. 26, 1917 — New Mexico; 
1918 m.: Mississippi, Jan. 9: 
Virginia, Jan. 10; Kentucky, 
Jan. 14; S. Carolina, Jan. 23; 
N. Dakota, Jan. 25; Mary- 
land, Feb. 13; Montana, Feb. 
19; Texas, March 4; Delewa- 
re, March 17; S. Dakota, Mar
ch 20; Massachusetts, April 2;

Raguva, Panevėžio aps. Mie 
stely statoma elektros stotis,

gan, Jan. 2; Oliio, Jan. 7; Ok- 
lahoma, Jan. 7; Idaho, Jan. ,8;

daug lenkuojančių, bet dabai 
jų skaičius visai sumažėjo, tik

Tenessee, Jan. 8; Maine, Jan.svnu Pripratin,u bažnyčioj ir 
8; W. Virginia, Jan. 9; Gali-j ^ar ^a lietuvių ir lenku 
fornia, Jan. 13; Washington,
Jan. 13, Illinois, Jan. 14, In
diana, Jan. 14; Af kantas, Jan.
14; Kansas, Jan. 14; N. Caro
lina, Jan. 14; Alabama, Jan. i 
14; Colorado, Jan. 15; IowaJda' “Pavasario” kp, “Jauno. 
Jan. 15; New Hanipshire, Jan.isios Ltatuvop” skyrius, Vii- 
15; Oregon, Jan. 15; Utali.l"1“1 Vaduoti Sąjungos sky- 
Jau. 15; Nebraaka, Jan. 16; i ™8- Susisiekimtasu Merkine 
Misaouri, Jan. 16; Wyoming, keras. Kursuoja iš Merkinės,
Jan. 16, Minnesota, Jan. 17; 
Winconsin, Jan. 17; Nevada,

Jos teikiama energija pasi-.Jan 2,. Venn0„ti JfU1 g,, 
naudos ir artimesnieji karma.; New pemylva.

ir vėliau/senatas, priėmė tą Į kai kuriuos kaimus elektros 
prohibicijos sumanymą su pa- laidams nutiesti jau pastatyti 
taisomis 47 balsais prieš 8, stulpai.

nia, Feb. 25.

(Tąsa 3 pusi.)

kalba skaitoma evangelija. 
Reiktų nuo to atprasti. Iš or
ganizacijų Merkinėj gyviau 
veikia šios: šaulių ir šaulių 
raitelių būriai, ugniagesių 11-

berods, 8 automobiliai. Gaila, 
kad Merkinė nesiplečia, kaip 
kiti Lietuvos miestai.

J. G-kas

PLATINKITE “DRAl’GA

Diena aušo vis dar prie to pat stalo. 
Buteliai tuštėjo. Smuiko, laikomo Rurino 
rankose, akordai verkė, tarsi, mažas pa
mestas motinos kūdikis, tai Vėl graudžiau, 
lyg šypsodamiesi iš kažkieno nelaimingo 
likimo. Jis, girtutėlis niūniuodamas, kaip 
lentpiūvis plaudamas lentas be persto
simo žemai linguodamias mušė taktą.

Komendantas Dubovskis atvirtęs au
kštininkas kampe snaudė. Tik Bortkevi
čius su Vladu buvo mažiau girti, stipres
ni. Jie smulkiai išsikalbėjo apie Vilniaus 
krašto padėtį ir vietinių lietuvių kenks
mingumą.

Saulė jau buvo aukštokai, kai sukilę 
dvaro tarnai ir kumečiai pradėjo rengtis 
į laukus.

Linksmas Kūrinas, snkėlęs visus po
licininkus, liepė rengtis tuojau atgal į 
Švenčionis.

Šeimininkas Bortkevičius, lydėdamas 
-juos savo lauku, kažką patylom šnekėjosi.

Papūtus pietų vėjeliui, kai atsisvei
kinant Rurinas paspaudė Bortkevičiaus 
ranką, išgirdau iš jo lūpų patenkintus 
žodžius:

— Tai Kavaliausko darbas. Šiandien 
jį areštuosiu!. Dovidzenie l I

> — Adie! — nuskambėjo po žaliuo
jančiu^ laukus Bortkevičiauš žodžiai.

3.
Pamiškėj ant stataus kalniuko nedi

delis Šakarvos sodžius. Vakaruose per 
šimtą metrų nuo jo liūluoja didelis ir 
gilus ežeras, iš kurio per kaimo vidurį 
vingiuodamas teka platokas upelis. Va
sarą ši apylinkė tai tikra Šveicarija^ nes 
čia privažiuoja iš visų Lenkijos kampų 
daugybė ponų ir šiaip valdininkų vasaro
ti, pasidžiaugti nepaprastu gamtos gro* 
žiu, atsikvėpti nuo Kasdieninių darbų, mie 
sto dulkių. Vieni xčia važiuoja pataisyti 
sveikatos, kiti inteligentija ir baigusieji 
Švenčionių bei Vilniaus mokytojų semina
rijas, busimieji mokytojai — iš vietinių 
žmonių mokytis lietiivių kalbos. Nors čia 
ir neturtingi ūkininkai daugiausia maža
žemiai, bet rusų laikais gana gerai gy
veno. Sutrenkus didžiajam karui ir oku
pavus lenkams šį grynai lietuvišką kraštą 
prasidėjo skurdas ir vargas. Daugumas 
lietuvių, kai lenkų nauja valdžia apdėjo

mokesčiais už įnirusius, kelius, šunis ir 
Langus, negalėdami išsimokėti, pardavę 
savo ūkius už pusę kainos, spruko užsie
nin; kiti, kurie pasiliko, turėjo paskutinę 

karvę išvesti, arba, nepaklausęsr—pardufi- 
danias iš varžytinių visas ūkis ir apgy
vendinama lenkais iš Varšuvos ir Galici
jos.

Šiapus sodžiaus palei ežerą stovi se
na pakrypusi vėjo nudraskytu stogu pir
kelė. Jos apvalių rąstų sienos įnikusios. 
Šalia pastatytos lovos, užtiestos rankų 
darbo divonais, rodo šeimininkų darbštu
mą ir sumanumą.

Atsitūpusi prie krosnies laikydama 
rankoje pluoštą balanų pagyvenusi, dikta 
šeimininkė ruošia vakarienę. Stalo gale 
sėdėdamas nedidelis jaunas, apvalaus vei
do vyrukas atidžiai vartelioja knygų. Iš 
viso matyti, kad čia gyvenama dorų ir 
rūpestingų žmonių. Dar prieš metus ši 
gryčia ir jos išvaizda visai kitaip atrodė. 
Anksčiau čia gyveno viena našle moteris, 
kurios sūnus buvo išvykęs ginti savo tė

vynės. Bet dabar, kada sūnus Jonas su
grįžo ne tik sumažino savo motinos var

gus ir skurdą, bet ir atnaujino visą ūkį.
Jaunas nedidelis vyrukas, palei kros

nį triūsiančios moteriškės sūnus, Jonas 
atsikėlęs nuo plataus suolo žvilgterėjo 
pro langą ir galima buvo pastebėti iš jo 
pabalusio veido kažkokį nerimą, susirūpi
nimą. Nors valsčiuj ijr policijoj užsire
gistravęs, kud grįžo iš'Lietuvos ir apsi
gyveno savo gimtinėj prie motinos, ta
čiau jis visuomet nerimdavo, lyg instink
tyviai jausdamas kažkokią nelaimę.

Už lango kieme pasigirdo arklią ko
jomis trypimas. Jonas, užvertęs knygą, 
patylomis sukuždėjo motinai, kad kieme 
policija. Šeimininkė atsistojusi palei kros
nį ir nė nepajuto kaip pirkion atstatę 
šautuvus įgurėjo policininkai ir komen
dantas.

— Az čia gyvena Jonas Kavaliaus
kas! — rūsčiai užklausė komendantas.

— Čia, — nubalusi, kaip drobė, aisa- 
kė šeimininkė.

— Rency do gory! — pasigirdo ke
lių vyrų skardus balsas, ir jie su atkiš
tais durtuvais puolė prie sėdinčio Jono.

(Daugiau bus)
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ŽYMĖTINA DIENA
DRAUGAS

ŽMONIJOS VARGAI
Iš visur 

dejavimai
šiandien girdimi 
ir nusiskundimaiStancikas pirmoj vietoj! Janušauskas grasina Ra

šinskienei. Varkalienė vejasi Staniulį. Pet-j blogais laikais ir nedarbu. Ge- 
rauskas tolinas nuo Gilienės. Aukškalnis pas-lresnn? 1a,kl? Prana*n> 
kui Grybą, Gaižauskas paskui Sutkų, Kon- pranašavę’ nes ™ pra 
dratas paskui Gaižauską. Rovaitiene pralen
kė Bacevičių ir Vaičaitį

“Draugo” vajaus peri jode 
žymėtina buvo vakarykščia 
diena. Aštuoni kontestininkai 
smarkiai dirbo, kad pasivijus 
ir pralenkus savo oponentus.
Kai kuriems ir pasisekė. Ypa
tingai gali pasididžiuoti Stan
cikas, kuris, stovėjęs pasku
tinėj pusmili joniukų vietoj, 
atgabeno toki liodą naujų bal- 
fl|Aad net Rašinskienę “su- HH” ir pirmoje vietoje at
sistojo. Manau, nei vienas iš 
aukščiau stovėjusių kontesti
ninkų nė nemanė, kad Stan
cikas iškirs jiems tokį triksą. 
eTanušauskas taip pat kirto 
triksą, bet žygis ne visai pa
vyko. Tiesa, Varakulis su Gu- 
bysta neteko savo pozicijų, bet 
Rašinskienė atsilaikė. Ką da
bar darys Rašinskienė, toji 
vienatinė kol kas moteris pus- 

,įpilijoninkė, sunku pasakyti.
Manau, kad nepasiduos. Žiū
rėsime.

Daug vakar laimėjo ir Var
kalienė. Pasirodo, ji griežtai 
nusistačius lenktynėse nepasi
likti nuo Staniulio ir nepasi
duoti Mandravickui. Petraus
ko, sakos, visai nebijanti. Di
delis būtų visiems surpraiz- 
as, jei Varkalienė, pralenkus 

Staniulį ir Mandravicką, tap
tų septinta iš eilės pusmilijo- 
ninke ir paskelbtų kovą Stul-
ginskui, Varakuliui ir kitiems A «... _

« • * i« i • • y. , • AS- Giliene 3131, Ganetis Aukškalnis, iki šiol i * Tn, -r . ’ Avė., Chicago, III.vedęs su Valančium tarpusa-

Rovaitiene vakar padarė 
surpraiz’ą Vaičaičiui ir Bace
vičiui. Ji ne tik juos pralen
kė, bet dar toli užpakaly pa- įstangiai 
liko. Rovaitienei kaip tik( tin
ka šis komplimentas, kad ma
žas kupstas didelius vežimus 
parverčia, t. y. maža kolonija 
dideles nugali. Tai ką reiškia 
pasišventimas!

Laukiame žinių 
kontestininkij

ir iš kitų

nutilo 
jų pranašavi

mai toli gražu neišsipildė. 
Žmonės su baime žiūri į atei
tį ir klausia vienas kito, kas 
iš to viso išeis: argi priseis 
badą patirti šioje didžiausio
je turtų ir gerovės šalyje. Tie
są pasakius, jau ir dabar tūk- 

šeimynų ir atskirų 
į asmenų badauja ir kaskart jų 
skaičius nemažėja, bet eina 
didyn. Kodėl šiandien taip 
yra? Žinoma, yra įvairių tam 
priežasčių. Nesigilindamas į 
kitas priežastis, paminėsiu tik 
vieną svarbiausią dabartinio 
nedarbo ir blogų laikų prie-

tas suks dirbtuvės ratus ir iš
dirbs medžiagą, kad niekas 
jos nevartoja, o medžiaga jam 
pačiam, aiškus dalykas, nerei
kalinga.

Tadgi geresnių laikų gali
ma laukti tik tada, kada da
bartiniai neteisingi ir nežmo
niški mokesčiai bus sutvarky

mų, kaip tą dalyką pataisyti, 
j Tadgi tie rašymai ir tos šnek- 
Įtos liekasi be pasekmių, tar
tum šaukiančiojo girioje bal
sas.

Išvada
Laukiant geresnių laikų, 

reikia neužmiršti, kad reika
lingas didesnis sąžiningumas, 
didesnis teisingumas, dides
nis tikėjimas Viešpačiu Dievu 
ir mažesnis tikėjimas vadina
muoju “visagaliu doleriu”;ti. Kada tas sunkus akmuo, 

kuris stovi ant statybos indu- reikalinga didesnė artimo mei

y. J1 . žastj — tai nežmoniškas mo
jus girdėt, kaip jums sekasi , V1 . . ,, . , ,. . , . , i kesčių užkrovimas nejudoma-kontesto dirvoje krutėti 1. . ‘ . ,T ...:jai nuosavybei. Namų statyba 

stoŠiandie kontestininkų 
vis yra toks:

V. Stancikas, 1706 W. 47

buvo, yra ir bus didžiausia in
dustrijos šaka, kuri teikdavo 
darbą milijonams darbininkų

t., Chicago, III.........510,000 į Milijonai darbininkų, šiandien
O. Rašinskienė, 1639 S. Į atleisti iš darbo, dejuoja ir 

Avė., Cicero, III......... 509.000, laukia valandos, kada galės
A. J. Janušauskas, 1301 S. i grįžti į dirbtuvę ir vėl pelnyti 

oOth Ct., Cicero, III. .. 508,300 kasdieninį duonos kąsnį sau
F. Gubysta, 4355 S. Mozart 

St., Chicago, III........  507,100
P. Varakulis, 724 West 18

ir savo šeimynėlei. Bet dirb
tuvių durys kaip buvo užda
rytos,. taip ir pasilieka. Kas

St., Chicago, III........ 606,480 ]<art pradeda spausti didesni

strijos kelio bus nuristas, ta
da prasidės geresni laikai. 
Prasidės darbas prie statybos, 
prasidės darbas dirbtuvėse, 
bet tik tada, kada mokesčiai 
bent pusiau bus sumažinti, 
kaip kad dabar yra.

Žmonija nerimauja
Šiandien kur tik pasiklau

sysi, visur išgirsi tą pačią 
šnektą apie nežmoniškus mo
kesčius, užkrautus namų sa
vininkams. Tie nežmoniški mo 
kesčiai, kas metai 
privedė piliečius namų savi
ninkus prie to, kad šiandien 
namų savininkai organizuoja
si pasipriešinti prieš nežmo
niškus mokesčius ir ieškoti 
teisybės teismuose. Jei namų 
savininkai laimės bylą ir mo
kesčiai bus žymiai sumažinti, 
galima tikėti tuojau ateinant 
geresnių laikų.

lė, — tada savaime išnyktų 
žmonijos vargai ir nelaimės.

1 ' Kun. A. Briška

BAŽNYTINIS VADOVĖLIS

Kunigų seimas praėjusiais 
metais išrinko komisiją baž
nytiniam vadovėliui paruošti. 
Komisijos nariai: kun. Vasys, 
kun. Simonaitis, kun. dr. Kon
cevičius ir prof. Žilevičius ba
landžio 20 d. susirinko Eliza-

didinami, beth’e, N. J. tiems reikalams 
svarstyti., Prof. Pocius į po 
sėdį neatvyko. Nutarta išleis
ti vadovėlį, į kurį įeis visos 
maldos ir giesmės viešai baž
nyčioj kalbamos bei giedamos: 
tuo norima suvienuodinti A- 
merikoj katalikų bažnyčiose 
lietuvių kalba laikomas pa
maldas. Kun. Simonaitis ir 

Į prof. Žilevičius, susitarę su

A. Stulginskas, 1628 S. 56

jas, ofisą, maldas ir tt. Kun. 
d r. Kortcevičius sodalietėms 
vadovėlį jau parašė ir komi
sijos posėdy tą vadovėlį svar
stė. Vienu balsu nutarta soda- 
liečių vadovėlį neatidėliojant 
išleisti. Kun. dr. Koncevičius, 
susitaręs su kunigų centro vai 
dyba, pasižadėjo greitu laiku 
paruošti spaudai ir šią vasa
rą jaus bus išspausdintas.

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA

ŽINIOS—ŽINELES

X Dramblio vaikas vos už
gimęs sveria jau du centne
rius (šešis pūdus). Tuo tarpu 
kengūros vaikas užgimęs yra 
tik pelės didumo, nors kengū
ros yra briedžio didumo.

• X Prieš 500 metų Prancū
zijoj moterys, kaipo liūdesio 
ženklą' nešiojo ant drabužių 
išsiuvinėtą arba išpieštą kau- 
kuolę.

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Jstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias- 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 

‘ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
Plonais popieriniais aptaisais. 
Kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal 
dą, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:
“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago, III.

KARAS JAU PASKELBTAS
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo 

ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
katalikų larkraštis

“SPAUDA IR GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rū
‘ pimais klausimais.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų 
daromus priekaištus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių kataliku 
laimėjimus ir džiaugsmus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku- 
. rie nori būti šviesiais ir su

sipratusiais katalikais.
“SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek 

vienam.
“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai, 

Amerikoje 1 doleris.
“SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.

Pr. Ramanauskas.
“SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se

minarija, Lithuania.

prof. Pociumi, pasižadėjo su
tvarkyti reikalingiausių gies- 
mių rinkinius; kiekvienai gie
smei bus paduota sutmmpin- 
toj formoj gaida.

Kun. dr. Koncevičius ir kun. 
Vasys pasižadėjo paruošti 
Kryžiaus kelius, Saldž. Jėzaus 
Širdies ir tt. Visa sutvarkyta 
medžiaga nutarta patiekti 
kunigų seimui svarstyti.

Sodaliečių' vadovėlis. Kun. 
dr. Koncevičius išdėstė reika
lingumą išleisti sodalietėms 
atskirą vadovėlį, kuris apim
tų visas sodaliečių draugijos

Valdininkų pažadai
Kandidatai į valdininkus, 

kad pakliūtų į “šiltas” ir pe
lningas vietas, prieš rinkimus 
niekuomet nepamiršdavo pi
liečiams pažadėti visokių ge
rybių, kad gautų daugiau bal
sų ir tuo būdu nors keleriems 
metams pakliūtų į pelningą 
lizdą. Taip jie darydavo pir
miau, taip jie dari) ir dabar, 
bet tie visi pažadai dažniau
siai ir likdavo tik pažadais.

Dažnai ir labai dažnai ang-
, . A , . ... , . . lų spauda kartoja ir įrodinėjatada sukosi staugdami dirbtu- , ... . v . . . «. ” . ,v. betikslę žmonių pinigų eikvo--m 4-«-»-» viri n m

Ivargai; paskutinis sutaupytas
Avė., Cicero, III......... 505,600: išteklius jau baigiasi. Tr gali-

V. R. Mandravickas, 815-45! ma tikrai pasakyti, kad tol
St., Kenosba, Wis. .. 400,800! negalima laukti žmoniškesnių 

S. Staniulis, 6651 S. T’alman laikų ir uždarbio, kol bus su-
Ave., Chicago, III. .. 377,380 

M. Varkalienė, 6315 So. Lin
coln Avė., Chicago, III. 344,320 ! vybę. Dėl didelių mokesčių už 

P. Petrauskas, 14 Johnson I namus šiandien statyba yra

mažinti mokesčiai už nekilo 
jamąją (nejudomąją) nuosa-

st., Binghamton, N. Y.

vę kovą už pirmenybę, paga
lios, savo oponentą toli užpa
kaly palikęs, stojo į lenktynes 
su Grybu. Sako, jei Grybas 
grasina Gilienei, kodėl aš ne
galiu užduoti karščio Grybui? 
ftors Aukškalnis dar toli nuo 
Grybo, bet iš žemaičio visko 
galima tikėtis.

Smįarkios lenktynės taip pat 
eina tarp Gaižausko ir Kon- 
drato. Vienas kitam nenori 
pirmenybės užleisti. Atsiuntęs 
vakar naujų balsų Kondratas 

padaręs didelį žingsnį 
u Giaižausko. Bet Gaižau

Jas iš naujo pasivarė pir
myn. Kuriam jų teks garbė 
Sutkų pralenkti ir Žvirbliui 
kovą paskelbti, sunku pasa
kyti.

Grybas, 2244 W. Adams 
St., Chicago, III........  322,820

J. Aukškalnis, 1354 Harri 
son St., Gary, Ind. .. 240,810

A. Valančius, 1226 S. 50 
Avė., Cicero, III......... 224,500

O Kazlauskienė, 4356 S. 
Rockwell st., Chicago 174,850

Rėkus, 1850 Wabansia avė., 
Chicago, III.......... '... 173,410

Misiūnas, Roseland, III. 245 
W. 108th St........ t... 160,470

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
PĮ., Chicago, III.........125,200
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Chicago, III. ... 119,950

A. Gudenas, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, III, 115,000

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, III. .. 114,350

Sutkus 1007 Eight st.,Wau-

mirusi, niekas namų nebesta- 
332,490 to, o juk statyba duodavo pro- 

Emerald ! gos milijonam^ žmonių pelny- 
324,890 , ti kasdieninę duoną. Kada

statyba ėjo visu smarkumu,

vių ratai, gamindami medžia
gą dirbtuvėse. Namų statybai 
reikia įvairiausios medžiagos, 
kuri buvo gaminama dirbtu
vėse. Namų statybai reikalin
gos plytos, kalkės, medis, ge
ležis, stiklas, plienas, varis, 
skarda, vinys ir kita stambes
nė ir smulkesnė medžiaga dir
btuvėse apdirbta. Žalioji me
džiaga, kol patenka į namą, 
turi būti perdirbta dirbtuvė
se; ji paskiau suderinama vie
toje pagal namo planą. Tad
gi aišku: kol statyba ėjo, tol 
ir dirbtuvėse buvo darbo vi
siems, kurie tik norėjo darbą 
dirbti. Bet nežmoniški mokes
čiai, kasmet^ kraunami dides-

jimą, bet nesuranda priemo- pareigas, atlaidus, privilęgi-

VASARINE “DRAUGO” EKSKURSIJA
Dideliu Francūzų Linijos Laivu “FRANCE”

16 NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO-JUNE 16 DIENĄ

NUPIGINTOS KAINOS 20%
IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ ... ...................................... $75.50
I ABI PUSI .................................... ,..............................................$125.50

“ATLAIDŲ BALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
ją ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys ko- 
tVinietės. Maldaknygėje yra 
paaiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausios 
yra tos, kurioms suteikti at
idai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais .:......... 60c.
“DRAUGO” KNYGYNE

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

ITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

kegan, III.................... 103,306 Į ni, pagaliau šią didžiausią in-
Gaižauskas, 148 E. 107tb st.. j dustrijos šaką ir duonos da-

A

Roseland, III. ........ 77,125
A. Condratas, 1706 E. Ma- 

yomensing avė. Pbila. Pa. 
...................  69,700

Bugentavičius, 1616 N. Lin
coln St. Chicago, III. 61,9(Xt

Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 
plewood avė., Chicago, III.

.................... 44,400
M. Povai tienė; 700 8. 9 st

Herrin, III................... 30,050
Bacevičius, 1850 Wabansia

Avė. Chicago. TU. .... 26.700 
J. Vaičaitis, 424 Dean St.

Scranton, Pa................ > 25.85C
A. Paukštis, 2225 S. Oakley

Avė., Chicago, III........ 21,000
lp. Taruška, 2334 S. Oakley

Avė., Chicago. III. .. 20.35*1
J. Balsis, 610 Wall St. Rock 

ford, III.'.................... 5,800

vėją pasmaugė. Todėl šian
dien ir dirbtuvės turėjo užsi
daryti, todėl šiandien ir mili
jonai žmonių turi badauti.

Jau daug buvo rašyta ir 
šnekėta apie geresnių laikų 
pradžią ir dabartinio blogo 
stovio pabaigą, bet tos visos 
kalbos ir raštai tai tik tušti 
burbulai. Iš kur mes šiandien 
galime laukti tų geresnių lai
kų, turėdami mokėti tokius 
nežmoniškus mokesčius už na
mus? Kaip šiandien fabrikan-

A. Langmanas, 4521 S. Wa- * —- - *sbtenavY Avė. (Tiicago,
III................. .................. 17,700

Varaitis, Lnzerne, Pa. 1,006
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.

E. St. Louis, III. 1,000

-ir

LAIVAS “FRANCE”

L'/

Šią vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 D. 
“Draugas” rengia ekskursiją dilžiuliu 
Francūzų Linijos laivu “FRANCE” per 
Havrą į Klaipėdą. Laivas didėlis ir laimi 
patogus. Manantieji aplankyti Tėvynę 
Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informa
cijų ir laivakortės į “Draugo” Laivakor
čių Agentūrą, kur gausite gerą ir paten
kinamą patarnavimą. Mes parūpiname vi
sus kelionei reikalingus dokumentus ir už 
patarnavimą nieko neskaitome.

‘DRAUGO’ LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

2334 S. Oakley avė. Chicago, III.
Telefonas ROOSEVELT 7790
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Vanagui ir darbininkams K. 
Ališauskui, R. Stankui, J. Ki- 
serauskui, J. Šiauliai, V. Ali-

na jaunuolius vaidinti. Jis y-16auskui’ P- Zaleckiui, S. Pini-
, ra labai gabus tame dalyke i.! P- Barodinskui, V. VtS- 
; be abejonės, jo pastangos bus 1'ia»skui ir ponioms Bartkic- 
apvainikuotos pasisekimu. Pa

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.
Sekmadienį, gegužės 8 

2 valandą popiet, Girtuos lie , 
tuviai minės Jurgio Washing-:
tono dviejų šiiųtų metų jo;, z
gyveninio jubiliejų. Bus pa
sodintas medis ir pastatytas 
paminklas. Programa, visos 
apeigos įvyks prie lietuvių 
bažnyčios, (kampas W. lotii 
gatvė ir S. 50tli Avė.

Ne vien Ciceros, bet ir Cbi- 
cagos lietuvius kviečiame da-

Tautietis

KENOSHA, WIS.
E. 1). ir D. Birutės draugi

ja surengė margumynų vaka- 
įą balandžio 16 d. Programa 
išpildyta vadovaujant p. Jus
tui Balsiui. Dalyvavo progra-

lyvauti. Čia bus geros progos' moję p. Justas Balsis, p. Ka- 
mums, lietuviams pasirodyti, zys Pažarskis, p. Antanas 
kad esame organizuoti ir kad Giedraitis, p-lė Bronė Stulgai- 
mokame pagerbti tuos tautos Į te, p-lė Marijona Stulgaitė, p- 
žmones, kuriems pagarba pri- lg Ona Skiriūtė ir mažoji Sta-

nei, Vanagienei ir Šiaulienei.
Širdingai dėkoju visiems, 

kurie taip gausiai aukojo vi
sokių dalykų, per p. K. Stul
gaitę ir visiems, kurie davė 
garsinimus programų knygu
tei. Aukomis prisidėjo: p.
Korts, A Valis, K. Klevickis, 
Blaks Brothers, Gas and Ele
ctric Co., p. Gottfredsen ir 
Nicoll, p. Jakutis, p. Babuch, 
Sparkling Spring Co., p. A, 
Restikas, Armour and Co.

Aukojo per p. Bartkų ir 
Vanagą: J. Jurevičė, . B.
Vitkauskas, M. Tilienė, J. ,Va

SKAITYTO JŲ BALSAI
SEIMUI ARTĖJANT

L. R. K. S. A. seimas įvyks 
šių metų birželio mėn. pasku
tinėmis dienomis Wilkes Bar- 
re, Pa.

dabar! Apie penkiolika metų,, K. A. neauga pariais, bet puo- konstituciją dviem trečdaliais 
kaip tą viską turim. j la žemyn! Klausimas reikia balsų priimtos, čarteris neįre-

visapusiškai nušviesti, kaip gistruotas, kuopos demorali-Philadelphijos, Pa. seimo 
nutarimu buvo nupirktas na
mas Brooklyne, N. Y. ir įstei
gta spaustuvė, pastovi raštinė 
ir laikraštis organas “Gar
sas”.

jis iš tiesų, tikroje esmėje yra.
Mūsų susivienijimo seimai 

Shenandoah, Pa., Pittsburgh, 
Pa., Cleveland, Gliio, Niagara 
Kalis, N. Y. pasuko organiza

zuojamos. Brooklyne real es- 
tate taksai buvo per 10 metų 
nemokėti; septintu nuošimčiu 
sudarė $1300.00 su viršum, ir 
namas jokios naudos neatne-

dera.
Vietinis

SO. OMAHA, NEB.
Balandžio 24 d. turėjome 

parapijos vakarienę. Jos pasi
sekimu ne tik mes, bet ir mū
sų kaimynai svetimtaučiai 
džiaugėsi. Vakarienėje daly
vavo daugiau negu 650 žmo
nių. Mūsų geros ir sumanios 
šeimininkės turėjo patarnauti 
keletą, kartų. Buvo įvairių 
luomų žmonių, pradedant mi-3 
sto valdyba, teisėjais ir bai
giant paprastu piliečiu.

Šios vakarienė pasisekimas 
ir nuopelnas tenka rengimo 
komitetui. Rengimo komitetas 
surinko /tpie 112 vištų iš mie
sto gyventojų ir iš ūkininkų, 
apie 66 keksų, bulvių ir net

Tiesa, tais laikais organiza
cijos darbas vyko gerai, daug

• • c i • naujų narių prirašyta, daugmzacijai! Sunku suspėti pirm , . / . ,
, , , . Lietuvai pagelbėta ir viskolaiko, bet jau lyg sekasi ma- . . ...... , v . , , trumpai nesuminesim.nyti, kad mažai ką gero gali-

'ma laukti, nes jau iš pat šio Nepersenas laikas, žinom 
seimo šaukėjų, jo vietos ir ki- koki asmenys vadovavo, ka-

Kyla klausimas: ką gero ši
tas seimas atneš mūsų orga-

tų sumetimų sunku ką geres
nio tikėtis.

Daug man teko seimuose j

da organizacija augo. Žinom, 
kad tais parinktais asmenimis 
buvo visų visiškas pasitikėji-

cijos vairą į bylų po teismus sa-
maniją. Išeikvota iš susivieni
jimo iždo tūkstančiai dolerių, 
bet ir tie raporte ne visi buvo 
pažymėti. Iždininkas p. Moliu 
šis išskaitė seime pieštuku 
pasibrėžęs smulkesnių išlaidų 
dar $2,000 su viršum. Seimas
nutarė, kad šitie pinigai būtų —22 
paskelbti organe. Prabėgo an
tri metai — tokios apyskaitos 
nesimato.

Mass. valstybės pataisos į

Taip pat neišduota anksty
vesnių laikų apyskaitos iš L. 
A. Alytaitės administracijos
“Garse”.✓

Deficitas kaip stovėjo $39,- 
000.00 su viršum, taip ir sto-

(Tąsa 6 pusi.)

dalyvauti, kada dar buvom 
jaunesni, ir iš Lietuvos buvo 

jauni

imas. Gerai pamenu, kad kai 
kalbi į naują kandidatą, tai 
jauties, kad dirbi prakilnų

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&pains, apply Mus- 
terole, the **-

įe, o. .va- ateįvių jaunų kandidatų iki , .
«. K. Ha-1 vali,,.. tasvk buvo tiksliai «“bmg» darb», nolauskas, R. Bitautienė, iv. Ma- j valios; tąsyk buvo tiksliai nu v. ......

žeika, R. Vaitkus, K. Varnius, j statyti niokcsčiai pagal am- Zinai’ kad Prikalbinsi nau^ 
M • Labanauskas, S. Jocius, J. ^ių. Buvo tikslas įsigyti savo

kad per poros savaičių žino- šįmanauskas, J. Vitkauskas, namą_ ra£tinei, spaustuvei ir 
nės vien tik apie tai ir tekal-Į j. x Gaigalas, Eu Bi- svarbu turėti savą organą lai
bėju, o atmintyje pasiliks am- (tautienė, J. Siginas. ' ?

sytė Stulgaitė. Artistai visus 
kenošiečius tiek prijuokino,

žinai. Programos surengimui 
daugiausia pasidarbavo p-lė 
Bronė Stulgaitė, gabi Chica- 
gos veikėja, kurios pastangų 
dėka gauti visi vaidintojai ir 
dainininkai. Ji nė tik progra
mą sutaisė, bet dar kelis kar
tus buvo atvažiavusi į Keno- 
slią prieš parengimą ir pagel
bėjo bizniškuose reikaluose,

kraštį. Sakyte sakėm visi, kad 
Širdingai ačiū! j kaip turėsim šituos dalykus,

K. S., komiteto narys tai organizacija augs
j nariais, kaip reikiant surasy- 
,sim visus lietuvius katalikus į 
mūsą > organizaciją. Ir ką jau

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunae Korden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St.,6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090

.BStt

PADĖKA

Roseland’as.— Nors trum

pai noriu pareikšti savo -dė

kingumą už dalyvavimą ma

no žmonos vardinėse balan-

džio 15 d. Ačiū sesutei Petro- 
kaip tai: tikietai, plakatai, nelei Rusteikaitei už visą triū
programų knygutėms apgar
sinimus surinkti, kad būtų ga 
Įima visas lėšas padengti ir 
dar gražaus pelno paliktų mū 
sų draugijai.

Taigi tariu širdingai ačiū, 
p-lei Bronei Stulgaitei ir vi

są, ačiū p. Jonelienei (kun. 
Stanislovo Jonelio motinai) 
už gražią prakalbą ir gražius 
linkėjimus ir jos dukrelei p. 
Vinckienei ,kuri visą vakarą 
mus linksmino savo sumanio
mis pramogomis. Ačiū už gra-

siems vaidintojams, taip par žius linkėjimais ponioms: Fra- 
jarienei, Jašinskienei, Jueic-keliasdešimt dolerių pinigais. Kaziui Mažeikai^ A. Beitai, V. 

Ačiū mūsų biznieriams už tuos Nemekšiui ir parap. komite-

gnnnienei, Šilienei, Astraus
kienei, p-lėms: KačKuskaitei 
ir Balsytei. Ačiū visoms už 
tokias gražias dovanas, gėles, 
skanius valgius. Taip netikė
tai tą dieną tokių gražių ir 
įžymių moterų susirinko mū- 

Įsų pilnas namelis. Palinksmi
no mus nuliūdusius ir susirū
pinusius. Už tai būsime tams
toms visuomet dėkingi ir rei
kale visuomet ateisim su pa
galba. Ačiū už viską!

Antanas, Liudvika ir sūnus 
Petras Paliuliui

narį, tai bus nauda jam pa
čiam ir organizacijai, Bažny
čiai ir lietuvybei. Ir taip buvo 

Deja dabar to nėra. Trečias 
iš eilės dvimetinis seimas at
eina ir ką oficialus raportą? Name: 8 lkl 9 ryt0- Tel~ Repub- 9600 
rodo! Pamažu, nuolat nariais 
mažėjam, o naujų visai mažai 
rašosi. Ir kodėl taip yra! Kas 
per priežastis dabar yra! Ko
dėl mūsų Susivienijimas E R.

A. A, SUKIS
A DVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1603- Te). Central 2978 
Valandos 8 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn.. Kėtv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Telefonai:
Gary 26629-22425-21749

F. S, SUPERCZYNSK1
Graborius ir Balsamuotojas
Moteris aptarnauja moteris 
Vienintelė koplyčia Gary’je 

1425 MAD1S0N STREET 

1650 CONNECTICUT ST.

Gary, Indiana■HMM

Namų Tel. Hyde Park 3396

AT ALL DKUGGISTS

10 P1ECE COSMETIC
SĖT 61.97

Thls Is a Famons Vlvanl Sėt and ln- 
cludes face ,>ow«ier. 51.00; Range, 75c, 
Ttssue Cream 51.00, Depilatory 61.00. 
Padai Astringent 6L76, Batta Salt LM. 
Tatlet 11.25. Perfume 52.76. Brll-
llantrne 7£c. Skln Vhltener 7Se. Totai 
Vatue 512.00. Speelal prtce. »1.»7 for all 
ten plecea to lntroduco thls line.

Vardas .............. . ................
Adresas........................
Siunčiame per paštų COJD

Pinigai <rų.iinaml, Jei 
nepatenkintas.

Bea Vaa 58O-5th Avenue, New Yoric

A. A. O LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 SO. Halsted St. Tel. Victory 0562 i

Valandos — 7 iki 9 vakare
Utarn.. Ketv. ir Subatos vakare I

pinigus— nereikėjo nieko pi
rkti. Jie visus kitus dalykus 
nemokamai pristatė parapijai.

Ponas Bazis paaukojo duo
ną. Jis pats yra duonkepis. 
Ponas Uždavinis, Tunaviičius i 
ir Petručionis dykai davė mu- į 
ms kavos, pieno, sviesto, cuk
raus, saločių, ridikų ir visų 
kitų reikalingų vakarienei da
lykų. Omahos lietuviai biznie
riai yra labai pavyzdingi ka
talikai. Net ir paprastą die
ną, jei yra bažnyčioje kokios 
pamaldos, jie uždaro krautu
vę Ir lanko bažnyčią. Dievas 
juos ir laimina. Kaip man te
ko matyti, jie yra turtingesni 
už tuos biznierius, kurie ki
tur dieną ir naktį dirba. Baž
nyčiai net ir sekmadienį ne
turi laiko.

Misijos. Dabar tėvas J? Bru 
žikas duoda misijas Į»as mus; 
pirmadienį, antradienį ir tre
čiadienį moterims, o ketvirta
dienį, penktadienį ir šeštadie
nį vyrams. Pirmą dieną buvo , įJį. 
beveik pilna bažnytėlė mote
rų. Dieve, padėk, kad ir vy
rai taip lankytųsi.

Gegužės pirmą dieną pas 
mus prasidės 40 vai. atlaidai. 
Gaila, kad' misijonierius turi 
apleisti m ui sekmadienį ir ke
liauti į Chicagą pradėti .misi
jas Šv. Jurgio parapijoje.

Teatras. Mūsų jaunimas 
taip pat labai smarkiai dirba. 
Matote, jie nori vaidinti sce
nos veikalą gegužės 8 dieną. |
Jau tikietai platinami žmonių į 
tarpe. Girdėjau, kad ir mūsų I 
jaunuoliai pusę pelno aukos 
mūsų parapijąi, dabartiniu 
laiku labai skolų prislėgtai.

Ponas F. Petru&onis moki-

to nariams A. Bartkui ir p.

nei, Petreikienei, Klimavičie
nei, Bitautienei, Mitkienei Jo-

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark SL, Room 909

■Telephone FRANKLIN 6745

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v
Telephone VICTORY 2213

I

LIETUVIU EKSKURSIJA Į EUCHARISTINI 
KONGRESĄ IR | UETUVA

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dieną laivu “INE GRASSE”

Ekskursantai plauks į Dubliną, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
ne Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai aut laivo 
turės pilną užlaikymą ir nakvynę. Po kongresui tuo pačiu laivu 
plauks į Havrą ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.

Laivakortės turistine klesa į vieną pusę ..................... -. $145.00
Ten ir atgal ........................................................................... $215.00

Šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. kam. J. J. Jakaitis. 
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTORį
2334 SO. PAKLEY AVENUE, CHIGAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį au;lseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c.,
61.00.

žemo
FOR SKINI iBfllTflTlONS

IS A

BEAUTY
CONTEST!>
Ali yoor life you are in one Beauty 
Cootese afar anocher ! Pcopie look ac 
you — and judge you. Ūse Camay, 
the Soap of Beautiful Women — and 
your aidu will be so ndiandy fresh 
and lovely that tbe wbole vvorld will 
find you attractivel Your povvders 
and creami vili look far better. 
You'll via cach iittle Beauty Contect.

CAMAY
74« Soap of BtaatiM Wofc«

Munm(X, Opt. H. S., 9B. Ckio St,.dūovo

SILLYrS UNCL£

KUN. J. JAKAITIS

E3E
nHJR

Tyras, AMldoa, awi6šns 

ORAttOg AKY*

V ra dldeHa tartas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus pamėgę!te 
Knyga "Ere Ctur**’ art* MBye 
Beauty” ant pareikalavimo.

■K*



Penktadienis, Bal. 29 d., 10'2 D R S U G S S

CHICAGOJE
PUIKUS KONCERTAS... BE 

UŽKANDŽIŲ

(Pabaiga)
Bet čia aš nemanau žmo

gaus prigimtį kritikuoti. Tik 
noriu mūsų visuomenei pri
minti tų ydų: pamėgimų, lan
kyti daugiausia tiktai koncer
tėlius su užkandžiais... Argi 
negalima namie pavalgius ei
ti į koncertų arba į teatrų?

Ta yda gal buvo viena iš 
’cų priežasčių, dėl kurių “Bal
nos” vakaras balandžio 24 d.

būrys pasirūpino aplankyti, 
tai ųr toks yra lietuvių kata
likų visuomenės solidarumas? 
Oras negalėjo sutrukdyti.

O argi jau buvo verta ko 
pasižiūrėti ir pasiklausyti tų 
vakarų auditorijoje? Ir dar 
kaip. Klausykite tie, kurie ne
buvo.

ko elgesio (manierų) scenoje. '”.„10.1.
K. Pažarskis prijuokino link
smais kupletais. Visiems ako- j 
mpųnavo muzikos profesorius |
A. Pocius, kuris kaip visada 
puikiai savo uždavinį atlieka.

Po to gausingas choras su
dainavo keletu gražiausių mū
sų liaudies dainelių. Net ir 
blogai dainuojamos lietuviš
kos dainos visiems visada pa-

DR. K. ŪRANGEL1S
DENTISTAS

2403 West 63rd Street 
kampas Westem Avenue 

Vai.' 9—9 Išskiriant tračladienlus 
...............

D A K T A R A

tinka. Tai kų jau bekalbėti 
Pirmiausia buvo suvaidintoje garsųjį «Dajnos” chorų, 

kuriam vadovauja toks geras,1 veiksnio komedijėlė “Jau
nikis”. Vaidino dvarponį St. 
Čubukų—Ig. Sakalas, jo dūk 
terį Natalijų—K. Skelly (Ska

ti koncertu ir smagiais šo
kiais, kuriems grojo net d n 
puikūs (tikra šito žodžio pra
sme) orkestrai. Bet ar nepri
kels ir “Dainos” chorui ren
gti koncertus su užkandžia- 

? Tai būtų pasisekimas!
Jūros Gėlė

1S

įžymus chorvedys ir kompozi
torius A. Pocius! Puikus Vy
čių elioras. Gaila, kad plačioji 
Čikagos lietuvių visuomenė šį 
kartų buvo jam nedėkinga.

T0WN OF LAKE

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Kės. 67Q7 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Road 

Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM. 
Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4060 Res. 9366

DR. SUZANA A. S LAKI S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų 

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 11 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomla Ir Nedillomla parai susitarimų.

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

landžiūnienė?) ir kaimynų Jo- 
neperdaugiausia publikos su- • nų Luomų — K. Gervilis. Su
silaukė? Jei taip, tai labai gai vaidinta gerai. Abudu vyrai Bet yyčiai, pasirodo, ir per 
la. Bet tų dienų didelių vaka buvo tokie-tipai, kokius- jie į žį konwrllį neprarado geros 

rodos, nė vienoj Čikagos vaidino. Tik Natalijai trūko: nuotaikos ir su džiaugs-
yių parapijoje nebuvo. ( kiek “isteriSkumo”. Vaidini- mu nuo8irdžiu pasig5rtji. 

fcsa, berods, Šv. Jurgio pa- mo pradžioje artistų balso ne-,mu galingai traukė tautiškų

Seniausi lietuviai “liaid- 
vvare ’ ’ biznieriai Grigara vi
lčiai 'Bros. 1901 W. 47tli St., 
ateinančių savaitę savo krau
tuvėje turės didelius bargenus 
“hardvvare’ui,” dažams (ma
liavoms), stiklams, aliejui ir

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street' 
Nedėliomis t ik susitarus.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Kės. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 35 Street (Kamp. 33 b- Halsted St)
Tai.: 1-3 ir vai. vak.

Nedėlioj susitarus
Vab: 1-4 Ir 7-1 vai. vakare 

Nedėlioj susitaręs

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669 Tel. Lafayette 5793

d e n t i $ t a i DR. ft Z. ZALATORIS DR. A. J. JAVOIŠ
Phone Boulevard 7042

įapijonys Vyčiai kažkodėl ne 
balandžio 23 d., bet bal. 24 d. ’ 
surengė šokius (nežinau, kie
no naudai ar kam pagerbti). 
Tai kodėl Bričporto Vyčiai 
ryžosi atitraukti vietinę pub
liką, nuo savo choro vakaro? 
Ar tai būtų vyriškas pasiel
gimas? Ir jei “Dainos” kon
certų nedidžiausias publikos

sigirdėjo. Bet bendrai gerai i 
suvaidinta. Komedijėlė buvo 
juokinga.
Koncerte dalyvavo geri dai
nininkai: A. Giedraitis, A. čia 
pas, K. Skelly, Griciūtė ir K. 
Pažarskis. Jų sudainuotos dai
nos buvo gražios, melodingos, 
įdomios. Tiktai kaikuriems
solistams dar trūksta artistiš-1.

G R AB ORIAI:• • t . /

J. F. RADŽIUS LACHAVICH
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE IR SŪNUS

melodijų sutartines. Garbė to- kitieme namams reikalingie-
kiems choristams, kurie nenu- 
simjena dėl publikos nedėkin
gumo.

Bet ši publika, savo ruožtu,' 
negalėjo nusiskųsti blogai-1 
siais laikais, nes tikietukai 
buvo visai pigūs. Antra ver
tus toje pačioje auditorijoje 
anų sekmadienį “Birutės” 
choro operetę “Silvijų” žiū
rėjo pilnutėlė salė publikos, ir

ms dalykams. Dabar, pavasa
riui atėjus, kurie namus va
lote, kreipkitės į minėtų krau
tuvę, o tikrai gausite gerų 
bargenų.

MARQUETTB PARKAS

X Jurgis ir Ona Lobikai
praėjusį sekmadienį minėjo
savo 25 metų gyvenimo mote-

--r y* ~"™'' | ry^ės luome sukakti. Ryta 8largi tokios publikos, kuri,. J . v ,r.v.. . , vnlnndn tuviam M
priklauso prie katalikų visuo-

DR. G. Z. VEZEUS
D E N T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 titr»*t

fel. Canal 6122

DR. G. I. BLŪŽIS
H L N T 1 B T A &

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt at.) 

Valandos: Kuo 9 įly 13 ryto
Nuo, 1- iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemloek 7691

— ,, * . LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
todėl, kad prlklau- Į darbu busite užganėdinti, 
sau prie grabu iš- Tel. Roosevelt 2615 arba 2616
dirbystės. t 2314 W. 23rd PI., Cbicago 

OFISAS | _________
668 West 18 Street 
Telef. Canal 3174 
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO 5927

menės.
Tai kuo gi galima tai visa 

paaiškinti?
Jei “Dainos” choro vado

vai bus nusiminę, tai bent to 
vakaro dalyviai yra patenki n-

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
ma Mlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply#*-a dykai.

3307 Auburn Avenue
I. J. ZOLP

Telefonas Yards 1136

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7669

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VED4JA8

1650 WEST 46th STREET «
Kempes 46tb ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
__ _ J '

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

" Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur. i

įEudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

zONA SAMAS

Mirė' balandžio 26, 1932 rn. 
apie 40 metų ainžiaus. Kilo iš 
Lietuvos.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą. Vincą, dvi dukteris Estel- 
le Michaels ir Marle D’Andrea, 
žentus Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2839 So. 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčloj, 
balandžio 29, iš namų 9 vai. 
bus atlydėta į St. Anthony’s 
(29th St. ir Wallace) bažnyčią, 
kuriėj įvyks gedubų^os pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Holy Se- 
pulchre kapines.

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

Nubudę: vyras, dukterys, 
žentai ir giminės.

I^aidotuvėms patarnauja gra
borius Gordon, Tel. Canal 1344

valandų prieš Mišias klebonas 
kun. A. P. Baltutis jubilian- Į 
tams suteikė palaiminimų.
Per Mišias tėvai ip vaikai ėjo 
prie Šv. Komunijos.. Minėta 
šeima yra tikrai pavyzdinga 
lietuvių katalikų šeima. Kaip
tėvas, taip ir motina yra geri• . . . . 1 lietuviai katalikai. Jų dukte
rys Kotryna, Julijona ir Ma
rcelė daug darbuojasi tautos 
ir Bažnyčios lalkii. Sūnus Jo
nas taipgi seka gero tėvo pė
domis. Linkime jubiliantams 
ir toliau Dievo palaimos ir il- 

1 giausių metų.
X’ Merginų sodalicija bal. VaL

10 d. parapijos salėje vaidino 
gražų veikalų “Patricija”. 
Veikalas gražus ir buvo gerai 
suvaidintas. Gaila, kad ne- 

jdaug publikos atsilankė. Mu- 
I ms, seniams, daugiau reiktų 
Į remti savo jaunimo vakarus. 

Į'iBjet taipgi ir jaunuoliai nela
bai remia savuosius.

X M arketpark iečiai graži
na savo namus ir darželius.
Bet yra ir apsileidusių, apie 
kurių namus tik sąšlavynai 
matosi. Švara sveikatai ir a- 
kims maloni.

Rep.

DR. A. P. KAZLAU3KAS
D E N T i S T A S 

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

Tel. Cicero 12^0

OR. GUSSEN

t.

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET

P-ezidenciJa 6600 So. Arteslon Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

k Iki 8:94 vakare

Tel. Canal 6764 Res. Republic 6860

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,. CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vylių, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėboinis ir seredomla tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

213d VVEST 22nd STREET
CHICAGO

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tb ST. Cicero, 111.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. ^9 CT. CICERO
10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

L'tarninkais,' Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marąuette K<l. arti H'estera 

Avė. Phone IRnilo-k 7828 
Panedėliais, SVredoinis ir Pėtuyčiomis

1821 so. Halsted Street

akių g YU i r04 Al:

DR. VAITUSH, OPT.

Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak,

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St Tel Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Ava 
Telephone Republic 7868 

Valandos; 1—I ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2409 WEST <3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Realdenclja 2359 So. Leavitt St

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

. GYDYTOJAIS ir CHIRURGAS
Ofisas: ,— 4045 S. Ashland Avė.

Chicugo, Ib.
Grisu vai.: nuo 2 iki 4 ir nuu C iki

8 vak. Nedėbomis pagal sutartį. 
zOfiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų 'į?el.: Prospect 1930

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Jlino Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. i|rexei

KAZIMIERAS GUST A I T.\K
Universiteto studentas

Mirė bal. 24, 1932 m. 23
metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Evą po tėvais Rlnikai- 
tė, kilusi iš Kiaukų k., tėvą 
Petrą, kilęs iš Obelynos k., Ši
lalės p., Tauragės apskr., dėdę 
Juozapą, dėdieną Marijonų ir 
Apollonlją Valvadlenę Ir gami
nes. _

Velionis mirė Morgantown, 
W. Va.

Kūnas pašarvotas 5619 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj ba
landžio 30 d., iš namų 8 vai. 
'bus atlydėtas į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldas už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kailini aro kapines.

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

Nubudę; tėvai, dėdė, dėdle- 
nos tr giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikls, Tel. Yards 
1741.

KAZIMIERAS KIN DURIS
Mirė bal. 27, 1932 m. 12:36 

popiet, 41 metų amžiaus. Kilo 
iš Tauragės apskr., Kaltinėnų 
par. rir m. Amerikoje išgyveno 
26 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną iš namų Stan- 
kaltė, 1 dukterį Bronislavą, 1 
seserį Zofiją Ivaškevičienę ir 
švogerį Romaną Ivaškevičių, 
du pusbroliu Joltjoną ir Stani
slovą Čcmauskiua, pusseserę 
Teklę Charaake, o Lietuvoj 3 
seseris Mareljoną, Kazimierą ir 
Evą ir Persijoj seserį Juzefą, 
du Svogeriu Ungalt) ir Norbutą.

Runas pašarvotas 4351 So. 
Falrfield Avė. '

I .aki otų vės įvyks panedėly, iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėtas J 
Nekalto Prasidėjimo par. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos, 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę: moteris, duktė,
sesuo Ir giminės.

Iazldotuvėgns patarnauja gra
borius Ežerskt. Tel. Boulevard 
9277.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIAUSTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių dplemmio, nurvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuintu 
aataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsitiklmuoae, egzaminavitnas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėboinis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
se akinių. Kainos pigiau kaip klttir.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETU VIK AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampan Halsted St. ____
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—& 

Nedėbomis: nuą 10 Iki 12.

Jei neatsiliepia šaukite

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 VVEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd. 

4:80 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451. arba 
Cicero 442. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėbomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dieną ir naktį 

VIRGINLa. 9034

Teb Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
šeraaomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
1429 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone: 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
gydytojas ir chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vaJcare

-L
Ofiso Tel. VICTORY 3687

Of. Ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

DR. J. P. POŠKA I
9191

Central71O4

OR.A.A.RDIH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v., r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniai e

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nunferiu

4723 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėbomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESlAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Hubat Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STRIKT
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki 9 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weat Marąuette Road

VALANDOS:
9 Utį 12 ryto, 7 iki 9 vakaro 

Utarn. ir Katv. vak. pagal sutartį

TeL Hemlook ST99

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisas 3156 South Kedzle
Rez. <426 So. California Avė. 

VaL: S-4, J-9 y. z. Išektriaat K«t'

K V. ,į.
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RENGIA ŠS. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Sekmadienyje, Gegužio-May 1 d. 1932
VYTAUTO DARŽE

115th STREET, TARPE CRAWFORD IR CICERO AVĖ.

Įžanga asmeniui - išanksto perkantiems 25c., prie vartų 50c.
1. g, ,

Tai pirmas šių metų piknikas. Visus lietuvius ir mūsų prietelius kviečiame atvykti. Tikri
name, kad smagiai praleisite laikų prie gražios muzikos, įvairių žaidimų ir dovanų; bus gar
džių užkandžių ir skanių gėrimėlių; prie to, čia suseitite senai matytus draugus, sueisite j nau-. V • s •,jas pažintis.

Kviečia KUN. A. LINKUS, KOMITETAS IR RENGEJAT.

ŠV.

Ecagoj laikomos šv. Mišios užĮkimas įvyksta, apskričio da- 
l sielas, kurių kūnai ilsisi tuose pyviai surašo protokolų ir siu-

--------------- i kapuose. Taip pat ir aukos, nčia į organų “Garsų” iš-
KAZIMIERO KAPINIU, Balandžio 14 d. Šv. Juozapo jeigu buvo kam duotos, buvo spausdinti. Protokolus paskel- 

REIKALAI j parapijos mokykloj buvo me-duodamos su tikslu, kad mels-! bia su valdybos parašais, bet
________ tinis susirinkimas visų Cliiea j tusi už Šv. Kazimiero kapinė-I išmeta tokias rezoliucijas' ar-

H I

t,

jimo centru, nesudaro noro 
organizuoti naujus narius į 
Susivienijimų. Ir tas yra fak
tas, kad taip yra, nes dabar 
labai mažai kas rašosi į Susi- ! 
vienijimų.

Ne Visi automobilių savinin
kai turi garadžius, o neturin
tieji garadžių ne visi išgaii 
mokėti nuomas garadžiuose.

Ak ■ '
Žinovai sako, kai jei poli

cija vykdys šį įstatymų, au-

SPORTO VAKARAS
SU RISTYNĖMIS

Jvyks
ŠIANDIE, BALANDŽIO 

(APRIL 29 D., 1932
GIMIVIO PAN. SVČ. PAR. sAl 

68t.h ir Washtenaw Avenue'Cbicagos ir jos- apvlinkės gos parapijij klebonų ir tru*- se palaidotųjų sielas. Jba n u t a r i m u s, kurie i Jeigu mes norim organiza-' .... ...
t, . i . . , .. y. x ' yA. - . . f .. . . . tomobihų savininkams petr me-Pne kapinių gražinimo daug paliečia centro rastines ir,vai-iCijai geresnes ateities, tai mes ilug <Uj s „i. vak. itag.4o.vaP

turime būsimami šių metų sei-Į , , . , ' . , .... kwnM 15, i xii x «v • i i » v i • . - UOlerilĮ. Daug kas turės issi- Risis Drapiežnas Dzūkas Bancevi-dybos protokolas organe trl- 1----~ u ’

lietuviai katalikai turi gra- tistų. Tartasi apie kapinių rei- 
žias ir erdvias kapines. Jos kalus. Nutarta šiemet ištaisv- 
yra prie Crawford ir 111-tos ti naujus kelius ir daryti ki- Jie kasmet išleidžia nemaža 
gatvių, Chicago, III. Pradžio- tus reikalingus pagerinimus, l dolerių paminklams ir duobių 
je žem|ės buvo tiktai 40 ake-! laikyti geležinį fondų ateityje j puošimui. Gerai ir išmintin- 
rių. Vėliau dar pirkta 85 ake-i kapų išlaikymui. Pabaigoj bu- !gai jie tų daro, nes jie gerai 
iriai. Pirmoji žemė dar nėra vo renkama valdyba 1932 me- supranta, kad krikščionio-ka- 
visai išdirbta kapinėms. Ant- tams. Šie asmenys išrinkti:(taliko kūnas yra vertas pager 
roji dalis yra paversta Vytau-'kun. A. P. Baltutis pirminiu-įbimo. Pagal Katalikų Bažnvr 
to daržu, kur vasarų parapi-jku, kun. B. Urba vicepirm., 'čios mokslų’ krikščionio-kaia-

prisidėda lietuviai katalikai.
me išrinkti valdybų, kuria bū-

jonys iš visų kolonijų suva
žiuoja tyru oru pakvėpuoti.

kun. H. J. 'Vaičūnas iždinin-, I liko kūnas yra pašventintas 
Zeliavas prot. rašt., P. Mvko- Šv. Sakramentais ir, pagaliau, 

Kadangi Šv. Kazimiero ka-jlaitis fin. rašt., kun. A. Lin-|bus pašauktas po prisikėlimo 
pinės yra Chicagos ir jos apy- kus ir Kakta vykdomosios ko-, iš mirusiųjų kartu su savo sie- 

misijos nariais. 1 la džiaugtis danguje per am-
Kaip kasmet, taip ir šiemet, į žius.

prižiūri parapijos klebonai it , Vainikų Dienų (Decoration I Norintiems daugiau žinoti 
trustistai. Iš jų kasmet ren 'day), gegužės 30 d., bus lai- apie kapinių reikšmę, verta 
karna veikiančioji komisija iš komos gedulingos pamaldos pasiskaityti kun. dr. J. Vait-

linkės lietuvių katalikų para
pijų nuosavybė, todėl jas ir

7 asmenų, kurie tvarko ir ve- už sielas, kurių kūnai yra pa 
da kapinių reikalus. Į tų ko- laidoti Šv. Kazimiero kapinė 
misijų įeina 4 kunigai ir 3 pa- į se. Be to, dar kasmet kiekvie 
satilininkai. noj lietuviškoj bažnyčioj Cbi

VffiTOS UMIIttBIB

keviciaus, M. I. C., parašyta 
brošūrėlę “KAPINES”, ku
rių “Draugas” išleido. Šis 
veikalėlis pilnai nušviečia lai
dotuvių tikslų, krikščioniškų
jų kapinių pradžių ir katalikų

po sii jos parašais, bet rezo
liucijos netilpsta, protokolas 
išcenzūruotas centro valdybos 
naudai, o susivienijimo ir na
rių nenaudai. Užčiaupė bur
nų viešai pasiskųsti, kad kiti 
išgirstų balsų.

Aiškiai suprantama, kad 
dabartinis mūsų organas “Ga 
rsas” yra centro valdybos or
ganas jos veikimui apginti, 
užslėpti. Tas nariams ir orga
nizacijai neina į naudų, o prie 
šingai — organas “Garsas” 
yra Susivienijimo organas it
Susivienijimo reikalai turi bū- kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis 
ti jame aprašyti. Kas gero iš-Į “ŽEMAIČIŲ PRTETELTUS”.

žadėti automobilių. Alus su F rauk CigMlleu’lcz, Zbyško
tų galima pasitikėti organiza- t . . Pusbroliu- Imsis 1S *50-
.. &• • li • • • i -i • I Dominikas Gužauskas iš Gary, Indcijos naudai. J ®iais blogaisiais laikais ne- 8U T««n R«iewicz. Dar viena pora

P. Montvila, narys j galimas daiktas automobilių . ex^lau B1„ olMawskte iS Mo.
•---------------- , ' ' savininkams rasti vietos savo ,{nes «u nigeriu o. Joimsonu.

AUTOMOBILIŲ PASTA
TYMAS

Chieaaros noliciia vvkdo rv * Dedama pastangų si įstatv-vmvrig.rts ptriKija vvmiu ii r nv t « . PARDLOLAM IK .MAINOM
sto istatvmų, kad naktimis **v- mų paneigti nors ligi pagere-• . . 1 . . _ j». • Farmas, najnus, lotus ir visokius
tomobiliai nebūtų paliekami I siaut laikams. ,Garadžių gi sa-. biznius visose valstijose. Mes turi- 
gatvėse, bet uždaromi į gara- vininkai reikalauja, kad įsta- Xti ard mai^T^uma^^rtykn'niu-

mašinoms pastatyti. Pelnas eis biclnų vaiky parapiji
nėj. mokykloj knygoms nupirkti.

džius. ' tymas būtų vykdomas.

TIK VIENAS DOLERIS

girti, kas blogo papeikti, neX
žiūrint to, kas . tų blogų pa
darė: centro ar kubpų valdy
ba.

Dar kas blogiausia mūsų

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” gausite kas savaitė 19-12 
puslapių tvarkingai.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite įdomiausių pavai- 
kslų iš dabartinio Lietuvos gyveninio ir kitų kraštų.

sų bargenų. Klauskite A. Grigas, 
ReaJ Estate vedėjo.

* 4. NAMON FINANCE CO.
6755 Sto. Western Avenue

E X T R A
Mainau 6 kambarių Bungalow ant 

j ūkės Lietuvoj, arba parduosiu pigiai.
: Namas randasi prie Forest Preserve 

ir Stlckney Plėnie Grove.
P. ZELVIS

4216 So. Maple AVe., Berwyn, UI.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
“2EMAIIČIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau- ,r . . T.. A wes permufuojame pianuszimų. naujienų » v.sų L.etuvoa kampų .r k,tų kraStų.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rnsito trrnžin strainsne- s w uatyKus.

Bažnyčios laidotuvių įstaty- centrft Jdgu-
mus. Gerai būtų, kad mūsų kUas tiwiai į akis vieSai
nka aukotSv I ‘"f aPie tik’,h»' molisl«’ ūUi' istori«’ “i8ę’ SVeika“i
.. . . ' . . ” .* • “r kuopa laikoma priežiūroje ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galita užrašvti
Kazin,įero kapinėse, uz duo- ir jos mažiausi, trtknmi) ,ai. v

_________ _______ _ ................ .. ' tas aukas vietoj mėlynos dra- at8ikerSinimn. Pavyzdžiui,
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva- ,M!z‘nes se,eles saSstymo, duo- kuv0 sugrąžini, kuopos 134—
kurtes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar j ,k"ygU’ 135 "«"• moWiai tik «< įvairiausių įdon.ių aprašymų, kad jūs, vien, numerį perskai-
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va- J1? Kapines . Tuo budu daug kad trūko lc paSto ženkieHo., nebenorėsite su iuo skirtis
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau ,pasitarnautų supažindinti žino G , dlėi t k d nrokos i < tattt oTjnnniiT tttom • ' • - r
l!"ką prale,SI' - !ys.aukaP,n,«7lk™e-okav- ”Garse” paskelbti “snvėHn. kuris tik pareikalaus

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas: ltu lr su m”sų šventa ir gar- t mokestys”. Šitoks veiki- “❖fmatčTIT PRTFTFI IAU«” skaitytoju intencija kas Pirmoji ekskursija K New Yorko Išplauks GEGUŽĖS jt-inga įstaiga - Sv. Kazimie maa nw<»dar„ jokios llarnloni ' LAIČIŲ PRIETELIAU. skaitytojų intencija kac, 
28 D., f Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. Į ro kapinėms.
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų

20 rasite gražių straipsne- 
ir tt. ir tt.

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą

Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Iš NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą ... $75 50
I abi pusi............................................... '............ $125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui.

KfUn. A. P. Baltutis,
Šv. Kaz. kap. valdybos pirm.

A -
SEIMUI ARTĖJANT

(Tęsinys 4 pusi.)
' *

vi. Tas, kaip sako, yra kliū
timi įregistruoti čarterį Mass. 

šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis ! valstybėje. <
dienomis:-

Gegužio—May 4 d.—BERENGARIA 
” ”5 d.—BREMEN
” ”14 d.—AQU1TAN1A

25 d.—BERENGARTA 
28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO” 

EKSKURSIJA
I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į 

Klaipėdą.
3 d.—ILE DE PTtANCE’
7 d.—BREMEN

II d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
18 d.—UNTTED STATES 
9 d.—ILE DE FRANCE

Birže liti—J line

* 9

^1 liepos

'/■

<««

30RCIU AGENTŪRA

Išmokėjimui pomirtinių ir 
pašeipų irgi tokių “šposų” 
niekas nedarė, kaip dabar. 
Pavyzdžiui, 134 kp. narei Gj- 

į raičiūtei narus, reikalavo iš 
Lietuvos gimimo metrikos ji 
kiek man žinoma, pomirtinė 

[sulaikyta dėl to, kad nesutiko 
j metai. Labai gerai tas būtų 
ibuvę padaryta, kai ta narė 
1 įsirašė, reikėjo gimimo doku
mentų ieškoti, bet ne tada, 
kai mirė, nes dabar atrodo, 
kati priekabos ieškoma no 
rint sulaikyti pomirtinę. O ir 
šitaip atsitinka, kad vaikui 
mirus buvo prisiųsta tėvo įx- 
mirtinė Binghamtono kuopo
je. Žmonės sąžiningi buvo vis
ką atitaisė, ' nėėniėi vietoje 
$750.00 paėmė apie $75.00.

Taip pat girdėti šitoki ra
portai. Kai apskričio susirin-

jos, nesudaro jokio pasitikė-

Švedą Amirikos Linija
2 EKSKURSIJOS

Į Lietuvą
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj 
I* NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ
(Per Goteborgą)

Naujai* Motorlaiviais

KuRphgln ir 6rip$holm
Gegužės 10 ir Liepus 30 d.
NVFIOINTGS LAIVAKORTES ' 

t Klaipėdą
Ten Ten Ir Atgal

Trečia klase. J7400 <126.00
Turistinė kl. »107.00 > 1176.00

Su pirma ekskursija | Lietuvą 
grjlta p. C. O. LukMs. kuris kas 
metas Amerikiečiams rodo “IJe- 
tuvų Paveiksluose*'.' Kelionėj nu
filmuos visą ekskursiją Ir kitą 
metą rodys Amerikoj. Narį turė
ti linksmą kelionę J Lietuvą ir 
matyti save paveiksluose važiuo
kit Gegužės 16 d. ekskursija.

Pranykit spėriailo lietuvių Rai
ba cirkuliorio apie ekskursiją.

Informacijų, laivų Iftpiauklhnų 
Ir laivakorčių kreipkitės pas sa
vo agentą arba J:

HWKDI8H AMERICAN LINK
181 N. Mlchigan Ava., Chlrajjo

Musij patarnavimas
Syti "saviškiams !greita8’ geras ir ^brangus.

Lietuvoje. Kaina 3 litai. ! Mes pervežame daiktus iš
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” pagaliau jūs rasite tiek ir į kitus miestus.

visokiausių įdomybių} įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų ---------- —---------------------

/ \
R. ANDRELIUNAS

(Marniiette Jetvolr-y * Rndki) 
Pirkusieji pas mus irt! $5 ar dati- 

(rlan bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St„ Chicago, m. 

Tel.
Hemlock 8380

mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.
“ŽEMATČTŲ PRIETELTAUS” redaktorius-leidėjas Ka

zimieras Bėru lis.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Litliuania, Tel

šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.

TIK VIENAS DOLERIS

i»iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimin
!E 5

Perkam Lietuvos Bonus
Kain reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su kuponais.

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 
tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar- 
kiui ir tikslingai parūpinant

Siunčiam pinigas į Lietuvą per 18 metų ir niekam 
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne- 
įudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145 -
iniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiuiiiimiiiiiiNitnmm*

yra

/

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųžles 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

OREEN VALLEY 
PKODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1S89

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

M. ZIZ A S
Narnų Statymo Kontra k tortus 

-tatai) IvalrtHilsius namus prieiname
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVE. 
Telefonas Remlock 6621

Telef Republic 6164

0. GRICIUS
OENERALIP KGNTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip u

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
■••• prielnamtauslea

2462 WSST 69tb STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK 

TKHIITR

6504 S. WASHTENAW AVE.
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