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LIETUVA ĮSIGIJO PREKYBOS LAIVUS
NAUJO KARO IŠVAKARĖSE

Gyvename naujo karo išva- šautuvais, ne nuodingomis du- 
!arėse. Kad karas bus didelįs jomis, bet.... balsų skaičiais, 
ir baisus, apie tai nėra ne kai-j Gegužės mėnuo — paskuti- 
bos. Ginklavimasis sparčiai ei nis “Draugo” vajaus mėnuo, 
na. Daroma tvirtovės, gauii- j Taigi per šį mėnesį ir eis bai- 
nama amunicija ir Iioduoja-' sus tarpusavis kontestininkų j 
ma į slaptus sandelius. Tame | bombardavimasi s. dėl pirmų i 
kare dalyvaus ne vien vyrai,1 vietų dėl didelių dovanų. Vi- i 
bet ir moterys. si ruošiasi tam . karui. Visi į

Tai ištikrųjįi baisi žinia, ku lioduojasi balsus ir visi tikisi : 
ri visiems padarys sunkų į- laimėti.
spūdį. Bet nieko nepadarysi, j Karo paliaubos įvyks gegu- 
Nėra kitokios išeities. Jos ir ne.žės 28 d., 12 vai. ryto, o kas 
gali būti! 'bus ką laimėję, pasaulis suži-

Tačiau, prašome nenusigąs- nos sekančią dieną, t. y. ge- 
ti. Karą skelbs ne karingos gegužės 29 d., “Draugo” pik- 
Buropos valstybės, ne Ame- nike, Vytauto darže, 
rikos respublikos, bet “Drau- Daugiau apie tai skaity- 
go” vajaus kontestiniukai! L kitę,trečiame šio numerio pu\- 
jie kariaus ne kanuolėmis, ne lr.py.

PO RINKIMU NUMATOMA P«0- 
ZIJOSVYRIAUS/BEJE ATMAINA

VOKIEIIJOJ DARBININKAMS WS 
TRUMPINAMA DARBO SAVAITE

NUMATOMA VYR1AUSY 
BEJE ATMAINA

TRUMPINS DARBO 
SAVAITĘ

ŠIANDIEN MINI VARD CHICAGO JI

ŪKININKAI PROTES
TUOJA

Pieno kompanijos reikalau
ja ūkininkų, kad jie dar dau
giau papigintų pieną. Per 16 
menesių jau du kartu ūkinin
kai sumažino pienui kainas.

18,000 ūkininkų kelia pro-

DU NAUJI LAIVAI “MAISTAS” IR
“LIETŪKIS” PLAUKIOS TARP 

LIETUVOS IR AUS
Anksčiau pranešėm, kad Lie Bendrovės valdybą sudaro:

luvoje įsteigta lietuvių—anglų'Anglijos parlamento narys 
laivininkystės bendrovėj kuri, Mėlis — pirmininku ir nariai

~ . .. • • i pirko du naujus" laivus ir jais Anglijos laivininkystės žino- įtestus. Sako, jie griežtai ko- ... , ,. ... , , i TT. .. %T , laikys nuolatinj prekybos su-įvas Hullton ir Lietuvos gene- 
sisiekimą tarp Lietuvos ir A- ■ valinis konsulas Londone Gympanijoms priešinsis. Nes ko 

mpanijos didelį pelną žeriasi

CAPONE PRALOŠĖ

nglijos.
Ši bendrovė turi pagrindinį 

kapitalą iš 25,000 anglų svarų

lys.
Susisiekimas bus pradėtas 

tuojau po to, kai laivai atvyks

Gerb. kuu. Aleksandras Sknpkus, 
parapijos k1; bonrs, šiąučie mini .* 
feįa.pgogy įį sveikina ru; i r Jinkime ii

GEGUŽES PIRMOM

LONDONAS, geg. 2. — Va 
kar kone visuose kraštuose 

) (f irbininkai minėjo gegužės 1

»,'£k. Kryžiaus 
rotĮo vardines. 
Igiiapiųjn meti;

PIRMOSIOS ŠV. MIŠIOS 
SALOJE ATLANTIKO 

VANDENYNE

Iš AVashingtono pranešta, 
kad’ vyriausiasis krašto teis
mas atmetė C’apone’s apelia 
eiją. Jis turi eiti. kalėjimam 
Už mokesčių už pajamas ne
mokėjimą jis nubaustas 11-ai 
metų kalėti ir 50,000 dol. pa
bauda.

1 ŽUVO, 8 SUŽE’STA

Namuose, 2348 Roseoe gat,

įvyko gazo sprogimas, L as 

muš Stovo ir 8 sužeista.

LOUVAIN. — Toli, toli At-
vii v x Pro pprivkak 9 K*”* darbininkams iantikb vandenyne, vidukel
Zll)h,geg. 3. Era- BERIA NA., geg. 2. Ka-: vadovavo socialistai, ypaf ko-!, Buenos Aires ir Cane '
parlamento rlnkinmo- ueler.o Bruenmgo vynausyb • > mu„islai, ten demonstracijos ’ ,, Amertt0. Jr >
idienį dalyvavo ketu- planuoja paskelbti didelę kra- , , ( rp p tų

oliUa politinių partijų. Dau* šfc išlairfiėjimą “biznio” at-į

PARYŽIUS, geg. 3. 
ncūzijoa

sterlingų (apie 100,000 (dole- j į Lietuvą. Ligi šiol jie stovėjo 
rių). Pirktieji laivai yra mo- Hamburgo uoste be jokio da-
demiški ir gerai įrengti su 
naujausiais šaldytuvais. Iš ši- 
tos^b-vės akcijų (Serų) Lietu- kimui.
va turi 49 nuoš., o Anglija' Tuo būdu dabar ^Lietuvai 
51 nuoš. Tačiau Lietuva pasi- liks daug pinigo, kurio npma- 
liko sau teisę per 18 mėnesių ža tekdavo svetimšalių lai- 
išpirkti likusių akcijų dalį.

Iš Lietuvos pusės prie ben
drovės prisideda šios ūkio or
ganizacijos : ‘ ‘ Maistas, ” “ Lie
tūkis” ir “Pieno Centras.”
Jorf duoda pinigus toms akci-

įbo. Dabar jie iš naujo per
taisomi ir parengiami susisie-

vams.

“LIETŪKIO” SUVA
ŽIAVIMAS

Kaune įvyko “Lietūkio” 
joms pirkti. Tikimasi, kad per prekybos bendrovės atstovų 

Žuvo namuose gy venęs vie-* nustatytą’laiką gjos organiza-f suvažiavimas. Iš viso dalyva- 
nų-vienas H. Griebe, 62 m. ei jos išpirks visas b-vės akci- vo 107 žmonės. Prie šios ben- 
amž. Sakoma, jis norėjęs ga jas jr abu ]aįvaį pereis jų nuo- drovės priklauso 62 atskilos 
zu užsitroškinti. savybėm draugijos. Pelno per ištisus

j Abu laivai atvyks į Klaipė-Į metus gauta 131,000 litų, ne- 
ŽUVO 6 ASMENYS dą šiomis dienomis. Apie ge- žiūrint dabartinės depresijos.

~ - gūžės 20 d. bus iSkilmiagos jų! “Lietūkio” pirmininku lig!
Netoli nuo Ma,rshfield, Wls.. “krikštynos.” Vienas gaus šiol buvo įžymus jaunas kata-

(tarp pietų

rmiiua politinių partijų, nau- šie rs.aunejnną inzmo ar-j raudonieji gaivaiaį, ten įvyko y ke,civini8 traukinys užmušė 6 vard^ GMaistas,; antras ;<TJp Hkų ^veikėjas Umon^
giausia balsų teko radikalu gatv, amui. . riauSAs ir žudymai< Antai Le. ga]og nedjdi asmenis, 2 vyru su žmonom: ir tfikis.” Abiejuose laivuose o-l
socialistų (liberalai) partijai, Be to, planuojama darbiniu-. „kijoj komunistų riaušėse 3 a- Trist’anda Klinha s«l™ du vaikus' Visi ftutoraobi,in ficierių ir jūreivių bus iš viso
kurios priešaky yra žinomas kams visam krašte sutrumpi n , srnPnVR guvo.

Apie įvykusias komunistų guma yra katalikai. Nesenai ,)n),’a* a* su šeimomis. Lietuvos piliečiai. Tup tarpu
laivai plauks po anglų vėlia-

se sekmadienį dalyvavo ketu- planuoja paskelbti didelę kra-|bnvo ramioa> Bet kur vyravo1 myU pieflJ.

į vena 183 žmonės, Kūrii) dau- Tažia’° skersai Tai du 1* žmonės. Iš į, 48 turi būti
lomunistu guma yra katalikai. Nesenai llroll<" Reimer’ai su šeimomis. Lietuvos piliečiai. Tuo tarnu

T . , • . ... riaušes pranešta iš Ispanijos, šioje saloje pirmu kartu buvo

pakartoti. Jei kaip, cius gaus progos kiek nors di- ., ’ . . ... A-i- a’ .. r a- , Kanados, Australijos, Cili, \ o laikvtos šv.'Mišios,
lot’as gali liktis nu- rbtl. G . i "

LAISVAMANIAI VEIKIA

Jlerriot’as. ' ti darbo savaitę ligi 40 valau-
Ateinantį sekmadienį rinki- du. Tada didesnis žmonių skai- i

inai bus 
tai Herriot 
idsteriu pirmininku.

:/

PALEIDO VISUS KINUS
BALBO Už AVIJACIJOS 

KĖLIMĄ

kietijos ir iš kitur. Visur daug 
sužeistų ir areštuotų.

ŠANGHAJUS, geg. 3. -- ROMA, geg. 3. — Italijos 
Japonų militarinė policija są aviacijos ministerig gen. Bal 
ryšy su įvykusiu pasikėsinimu bo reikalauja, kad Italijos ayi;-

. I

PRIEŠ GRIEŽTĄJĄ 
DRAUSMĘ

PAGROBTAS IAUNAS 
VYRAS

Šią salą kas metai vieną I _________ •
kartą aplanko Anglijos karo Joliete pagrobtas G. Miller’- 
laivas (neg sala priklauso A- jg, 22 m. amž., turtingo pirklio 

’nglijai). Šiemet tuo karo- lai- j sūnus. Pagrobėjai reikalauja

Lietuvos laisvamanių Kultū
ros organizacija nutarė prašy- 

va, o kai akcijų daugumas bus ‘ ti Kauno miesto valdybą, kad 
lietuvių išpirktą — po Lietu- įsteigtų atskiras laisvamanių 
vos vėliava. kapines.

!vu nuvyko ir anglų jūreivių 50,000 dolerių, 
i kapelionas. Jis tad salos kata-

BUKNOS AIRES, Argenti- jljkams atlajkė gy Mišias. Visi
paleido visus areštuotus kinus.1 arijai nebūtų mažinamos išlai- įetos univer jkatapkaį atliko išpažintis ir
Laikoma tik keliolika korejie- dos. Jis nurodo, kad ateityje atui entams grė priPinp £v. Komuniją. Daųge-
čių. Šie kaltinami bombos su- karai bus vedami dauginusia
sprogdinime. < i • > ?i.3‘ i -

žlesnė drausmė. Studentai su- Mh kataHklį daugiau kaip

SUSKALDE VANDEN- 
DEGIO ATOMĄ 1

LONDONAS, geg. 2. Du'

KURIA NAUIA ORGA
NIZACIJĄ

I ' ■
Milijonai bedarbių Rusijoje; 

aruodai tuštinami
RYGA, geg. 2.

... -t—----- v —o-----------r r , Ed. Young Clarke iš Atla- šaltinių patirta, kaij vyriau-

. Tad ši krašto apsaugos av°‘ v \aU ,n‘lu aug 20 metų nematę katalikų ku- nta, buvusia Ku Klux klano rioji sovietų Rusijos krašto e-
jnigo, o visgi neužmiršo savo““imperatorius,” kuria naują konomijos taryba paskelbė į-

ČIA PAT RINKIMAI KLAI
PĖDOS KRAŠTE

REIK ALAU 1A PALEISTI 
VISUS

Į tikėjimo.

WASHINGTON, geg. 3. —

VOKIEČIŲ STUDENTŲ 
OBALSIS

! krašto organizaciją, kada mi- sakymą tuojau visose pramo 
neto .klano organizacija sus-'nėse 25 nuošimčiais sumažin-

jauni mokslininkai, dr. J. D. KAUNAS, geg. 2. — Šią . ..... - -------—
Cockroft’as ir dr. E. S. Wal- savaitę įvyks atstovų rinkimai xon^ef'ul i no razo luc.lja’ Į BERLYNAS, geg. 2. — Vo*
ton’as, po ilgų metų pastangų į Klaipėdos krašto seimelį. a ^9ni°, fcjeArų studentų sąjungos šve-l
ir bandymų pagaliau susprog- Lietuva prižiūri, kad rinkimų * 1U ^vano^ų a ėjimo U8'ln(^je respublikos prezidentas
dino vandendegio atomą ir ga- dieną Klaipėdos vokiečiai ne* nięv poan ui assie ui, jo jjjo<|en|nirgM studentams da-|
vo helium’o atomus. Tas at padarvtų kokių nors suktybių aosyei r V,aI^ Birzei^iarnB» v£ obalaį: “Pirmyn su Die-Į
likta milžiniška elektros jėga. balsavimuose. Vokiečiai daug bnne pnp^.,atokaita., žmog- vu|„

., ,, j žudvsteje Hawan salose----- -------------  , atkaklumo rodo.

muko.
Vyriausiąją stovyklą jis lu

ti darbininkų skaičių.
Šis įsakymas jau prieš de

ri Cbicagoj. Jo žygiai čia ty-^’mtį dienų buvo vykdomas ir 
rinėjami.

Iš tikrų patalpas. Tad jie jėgomis bu
vo pašalinti ir sritys apjuos
tos dygliuotų vielų tvoromis, 
kurias saugoja kariuomenė.

Svarbiausioji ifcdarbo prie
žastis Rusijoje yra maisto trfl 
kūmas. Rugių miltai suvarto
ti. Maskvoje duona gaminama 
iš vienų kviečių, ko nebūta

TAIFŪNE ŽUVO 22 
ASMENYS ŽEMES DREBĖJIMAS GALI BŪT KONFISKUOTI

POLICIJOS BEJEGUMAS

MANILA, F. S., geg. 3. —į MAR8EILLE8, Prancūzija, 
Šulu salą ištiko taifūnas (vie- geg. 2. — Rbone klonį ir apv
adas). 22 asmenys žuvo. Iš. linkės ištiko smarkus žemės

WA8HINGT0N, geg. 3. — • NEW YORK, geg. 2./- 
Vyriausiasis teismas išspren- New Jersey’o valstybės ir šio 
dė, kad gali būt konfiskuoti an miesto policija prisipažino, 
tomobiliai, kuriais kontraban-1 kad ji yra bejėgė rasti pagro-

čia išskrido keli lėktuvai ap-1 drebėjimas. Kai kur kilo pa- į dos keliu gabenami į J, Val-.btąjį lakūno Lindbergh’o kū 
žvalgyti išnaikintas sritis. siaubo. . 'stybea svaigieji gėrimai. ./ ' diki. " *»

j daugiau kaip keturi milijonai 1 per praėjusius aštuonerius 
darbininkų liko be darbo. I metus. O kviečiai imami iš ek- 

Priešais darbo biurus Mas- • sporto ir atsargos sandėlių. . 
jkvoje kasdien rytmečiais susi- Visoj Rusijoj per maža mai- 

Federalinė vyriausybė ima renka didžios bedarbių minios, sto, milijonams gyventojų gre- 
nagan buvusį Cbicagos statv- Maskvoje bedarbiai turi duo-;sia badas. Tai patvirtina kad 
bos komisijom erių Chris Pa- nženklius ir gali gauti kasdien ir įvairių konservuotų vaisių, 
schen’ą už išsisukinėjimą nuo po vieną svarą duonos. Kituo- daržovių ir Žuvų pardavimas.
mokėjimo mokesčių už paja-;se pramonės centruose bedar- - ■■ ■■ — ... ..
mas.. .biai neturi duonženklių ir jie-i ORO STOVIS

......................... Ims liepiama grįžti namo — j« —
Chicagoš policijos viršinin-. kaimus. j CHICAGO IR APYLTN-

ko įsakymu pakeisti vietomis j Didžiųjų fabrikų srityse pa-, KĖS. — šiandien dieną ar va-
tarnyboje 2 leitenantai ir 77 j leisti nuo darbo darbininkai Į kare numatomas lietu* 
„iU.i-i —jj-------- -• . - - - - - -

IMAMAS NAGAN
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Antradienis, gegužio 3 1932

“D R A U G A S”
I&eina kasdien, iftskyrua sekmadieniu*

PRENUMERATOS KAlKA: Metama — »«.»0. Pu-

Sl Mete — f>.60. Trim* Mėnesiam* — 11.00, Vienam 
tutsiui — 75c. Europoje — Metama *7.0t, Pusei Me
tų -j* tl.oo, Kopija #10,

Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*r<-Maa. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlatunCiama tam 
Uttei psėto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 eal. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

į milijonai žmonių girdi jo kvietimų taikon ir 
į brolybėm Vienas Prancūzijos valstybės vy

ras tad ne veltui ir sako, kad Pijus XI šian
die yra didžiausias veikėjas taikos reikalu.

Ir Bažnyčios reikaluose Pijus XI yra di
dis darbininkas. Jis įgijo ‘Misijų popiežiaus’ 
titulų. Nes be galo daug rūpinasi misijų pra 
plėtimu ir tuo reikalu padaryta didelė pa-

V. M. Stulpinas

PROHIBICIJA IR NEDARBAS
ja. Hat, pas juos teismas yra PASKELBTAS VALSTYBES
tik vienas, o bausmė 
mirtis.

tai LOTERIJOS ĮSTATYMAS 
IR TAISYKLES

(Tęsinys)

'‘Koks baisus supuvimas ir
j žarų upių išliejimo nuvarant 
'jų duondirbius į kapus, po

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FR1END .

Publlshed Peily. Except Sundey. 
■UBSCRIPTIONS: One Teer — *0.00. 81x Month*

— »».M. Tbree Montbfc — *1.00. One llontb — 76c. 
krops — One Teer — *7.00. Hx Montks — *4.00. Oovt — .Mo.

Advertislng ln "DRAUGAS" brlngs best results. 
Advertlslnc rate* on eppltcetlon.

“^UG^2334 S^Oakley_^Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

DIDYSIS POPIEŽIUS.

“Jei popiežius Pijus XI gyvens dar dę- 
šimtį metų (dėl to negali būti, abejonės), dvi
dešimtoje amžiaus istorijoje jam bus skirta 
aukščiausioji vieta”.

Taip pareiškia njons. J. H. Ryan’as, A- 
merikos Katalikų universiteto rektorius laik
rašty “The Commonvveal”.

Tai bus ne tik didysis popiežius, bet ir 
didysis žmonijos vadas, — sako mons. Ryan’ 
as. Pijus XI savo kilniais ^darbais aiškiai kei
čia 20-jo amžiaus pobūdį. Jis duoda pasau
liui reikalingų nurodymų. Jis kitiems pa- 
Sųulio vadams išaiškina įvykių priežastį ir 
reikšmę. Pasako, kaip galima kas žmonijai 
naudingo pasiekti. Kas metai jo įtaka didė
ja ir vis giliau pasireiškia. Nesenai jis nomi
nuotas vienu iš dešimties didžiųjų amžiaus 
Vyrų. Jo vieta yra pirmųjų trijų tarpe.

Reikia dirstelti į netolimų praeitį, kada 
Pijus XI buvo išrinktas užimti apaštalų sos
tų. Pasauly gyvavo labai pavojingos sųTy- 
gos. Buvo pasibaigęs vienas iš didžiausių 
pasaulio karų. Šis karas po savęs paliko žmo

. cijos vykdime, gaiime maty- 
žanga. Pats kilniuosius misijomerius kuru -įti pasekmių,” _ tęsia
gus įšventina vyskupais ir siunčia juos va
dovauti Kristaus Evengelijos skelbime pa- 
gonų tarpe.

Pijus XI atstato nepriklausomųjų Va
tikano valstybę, <pad būtų galima laisviau 
vykdyti Dievo viešpatavimų. Enciklikomis iš-

graftas yra įsivyravęs prohibi tūkstančių piliečių šei
myninio gyvenimo išardymo, 
ir padarant juos nusikaltė-

toliau minėtas Cliicagos kon- 
gresmanas; “nėteisingi ir suk 
ti proliibicijos agentai kasdien

liais šalies įstatymams, po nd 
lijardų nuostolių padarymo vi 
sam kraštui, paverčiant vienų

renka kyšius iš savo klijieii.!iž didžiausių gamybos šaky
tų, taip, kad tokio įsigyvenu
sio grafto sustabdymui 13,536

nelegalia produkcija ir ati 
maut darbo mažiausia porai

Ir nors svaigiųjų gėrimų ga 
minto jai tarp saręs žudosi ir 
Šiaip gyventojus terorizuoja, 
tačiau žmonės iš viso mažai 
paiso, butlegerių pagamintą 
gėrimų vartoja ir už jį bran 
giai moka. Dėl to jie (būtIš
gertai) išsigali per pinigus vi
sur prieiti, reikalui esant bran 
giausius advokatus pasisam
dyti ir iš valdžios bausmės 
dažniausiai išsisukti, nes turi 
pakankamai pinigų. Ir pastr.-

Vyr. Žinių” 381 nr. pas
kelbtas naujas valstybės lote
rijos įstatymas. Naujuoju įsta 
tyiųu, finansų ministeris turės 
teisę rengti pinigines lot-.rijas 
neaprėžtomis sumomis.

Trečdalį loterijos gry
no pelno gaus Raudonasis 
Kryžius, o dū trečdaliai bus 
skiriami labdarybės ir sociali
nės globos įstaigoms. Šių pel
no dalį vidaus reikalų minis-aiškina krikščioniškojo švietimo reikalingu- prohlb-jO8 buvo at_ milijonų žmonių, — sausieji . _.

mų jaunimui, tvarkos atstatymų visuomenė- leigtį gftvo tą fanatikai dar yra neįsitikrinę, ruoju laiku jie buvo taip įsi-/erio pasiulymu skirstys mi-
je, šventų Moterystės sakramentų ir visų ei- |aik^u ikad priverčiamoji prohibici-, drųsinę, kad net fedaralinė
lę kitų tiesų ir dalykų.

Per dešimtį metų Bažnyčių valdydamas, 
Pijus XI yra patyręs ir džiaugsmo, bet yra 
išgyvenęs ir daug liūdnų, tiesiog tragiškų 
dienų. Tik reikia atsiminti Rusijų ir Meksi- 

’kų, kur Dievo Bažnyčia paneigiama, kur vys 
kupai, kunigai ir visi tikintieji persekioja
mi. Pagaliau įvykiai Ispanijoj ir kaikuriuo- 
se kituose kraštuose įvykstaiitieji nesusipra
timai.

Iš tikro popiežius Pijus XI savo atlik
tais darbais yra didis. Bet istorija, įvertinu
si jo darbus, toli aukščiau jį kels.

“Pinigais J. Valstybių pilie 
čiams prohibicįja, jos vykdy
mas kainavo per tų laikų 370 
milijonų dolierių. D kiek vai 
džia būtų surinkusi mokes
čiais už alų, Vynų it degtinę, 
tai siekia daugiau kaip $10, 
984,000^000, pet f tų ‘prakil

PASTABĖLĖS

“ Garsas” praneša, kad L. R. K. S. A. 
46—47 seimas, kuris įvyksta birželio 27 
d., Wilkes Barre, Pa., bus gausingas atsto
vais. Taip pat primena, kad atstovai turi 
būti išrinkti iki gegužės mėnesio 28 dienos. 
To reikalauja konstitucija.

SLA. seimas bus Pittsburge. Taip pat 
birželio mėnesį. Šiomis 'dienomis renkama 
referendumu tos organizacijos valdyba. 
Bet vis daugiau balsų girdėti, kad su refe-

.<111-
giau turės atstovų, toji laimės. Dėl to dabar 
kuopose eina didelės varžytinės dėl atsto
vų. Vyrai, laikykitės!

7* . * • rendumu išrinkta valdyba peunaa imų tarpe smurtų ir neapykantų. Žmonija siais . , . . y T. -P. TV
* . . . .. . Rinkimai busiu seime. Kuft iš gblogumais taip persieme, kad kaikuriuose

kraštuose žmonės pasuko grįžti atgal į bar
barizmų. Popiežius, žiemiškasis Taikos Kuni- 

rjjtfkščio atstovas, savo veikimui turi pasi
rinkęs (tik vienų kelių, tai taikos kelių. Vi
suose jo darbuose, visose mintyse pirmųjų 
vietų užima ne kitkas, kaip tik taika, kuri 
galėtų įsisiurbti į žmonių sielas ir juos Vi
gus suvienyti, brolybėn patraukti. Popiežius 
nėra teoriškas talkininkas, arba dailių fra
zių dirbėjas. Prieš keletu mėnesių jo išleis
toji enciklika “Nova Impendenet” tai ko 
aiškinusiai' liudija. Šioje enciklikoje nusta
tomi sųlygų terminai pastoviai pasaulio tai
kai. Teisybė, kad Pijus XI nekviečiamas ir 
nedalyvauja įvairiose tarptautinėse konferen 
d jose. Tai yra didelis nuostolis pasauliui. Bet 
jis nuolat apie taikų kalba. Jo žodžiai gir
dimi ne tik bažnyčiose, bet visur. Milijonai,

> I

din&kų Kostas

NEVYKUSI SALVĖ „
(Romano “Pavergtieji Broliai” 

fragmentas)

(Tęsinys )x \
(biriai nepatiko per drųsus Jono at

sakymas teismui; jis suraukė kaktų ir 
paėmęs gulėjusį ant stalo baudžiamųjį 
štatutų, įsmėigė į jį akis. Teismo sekre
torius Rurinas iš eilės pradėjo šaukti liu- 
dininRus. Surašė pirmoj eilėj figūravo 
Paulina R-tė, pono Bortkevičiaus tarnai
tė.

— Kų tamsta gali paaiškinti apie 
birželio 25 dienos naktį, kada buvo api
plėštas pono Bortkevičiaus dvaras? — pa 
klausė, žvilgterėjęs į jų patenkintu žvilgs
niu, pirmininkas Oziris.

Tarnaitė buvo primokyta iš anksto; 
ji stovėjo nė kiek neraudonuodama iš prie 
saikų (Irusiai priėmė. Kelis kart apmetu
si teisiamąjį nuo galvos iki kojų, ji pri- 
iūnrafi miesto ponių mėlynės šilko suk-

naus ek 
periodų.” 
mos yru surinktos oficialiai ar 
ba kiek galima skaityti apyti- 
krios, kurios buvo galima eu 
rasti. Bet kiek milijonų yra iš 
mokėta įvairiems valdiniu 
kams grafto^ir visokių kyšių 
pavidalų, to nebuvo galima su 
žinoti, tad nėra abejonės, kad 
sieks daugiau milijonų, negu. 
yra apytikriai žinoma.

Prohikiajofc vykdymo 
paseKmes

Ir dabar daugiau kaip po

bandymų 
pinigų su-

ja yra ir bus neįvykdoma. 
Prohibicijos vykdymo šali

ninkai visai nenori matyti, 
kas jų akyse dedasi. Jie ne
nori matyti, kad po prohibi
cijos priedanga visame krašte 
susikūrė milžiniška nelegali, 
svaigiųjų gėrimų gamyba, pa
remta brutalia jėga ir žiau
riomis žudynėmis. Tokios ga
mybos dėka palaikomos auk
štos kainos už savo gėrimus. 
Ir norėdami ‘pašalinti savo kon 
kutentus, žiauriausiu būdu 
vieni kitus žudo. Ir žudomie
ji, būdami nelegaliame bizny
je, negali gauti teisėtos val
džios pagelbos dėlto, kad pa
tys verčiasi nelegaliu bizniu. 
Taip, kad to viso prohibicijos 
vykdymo dėka Susidarė dvi 
valdžios: matomoji ir temato
moji. Suprantama: jeigu ji bū 
tų nežiauri, tai negalėtų įves-

valdžia neturėjo priemonių 
kaip juos legaliai pasigauti. 
Ir dėl to net federalinė val
džia turėjo griebtis aplinki
nės priemonės, kad surastų

i lis t erių kabinetas.

Loterijų sudarys 17,500 bi
lietų. 7,000 bilietų skiriamos 
premijos. Loterija būs skij 
tomą penkiomis klasėmis, 
lietų kainos paliktos tos pa-

kaltę Al. Kaponei ir kad bent' čios, kaip ir iki šiol veikusios 
kiek suparalyžuotų svaigina- Raudonojo Kryžiaus loterijos, 
mų gėrimų gamintojų trustų.! Naujuoju įstatymu, Liętu- 
Atmintina, kaip federalinė vai (vos Raudonojo Kryžiaus drau 
džia rado A. Kapottę esant J gi ja bus Resp. Prezidento glo-
kaltu nė tuo, kad jis gamins 
alų ir alkoholį, bet tuo, kad 
jis varydamas tų nelegalų biz
nį “pamiršo” mokėti valdžiai 
mokestį Už pelnų. Ir todėl iš

boję. Draugijos veiklų prižiū
rės vidaus reikalų ministeris, 
kuris skirs tam tikrų inspekto
rių. Kilus karui arba paskel
bus kariuomenės mobilizacijų,

to išeina, kad jei Valdžia rei- Liet. Raudonojo Kryžiaus dr- 
kalauja iš savo piliečių, ku-! ja pereis karo valdžion, 
rie užsiima nelegaliu bizniu,

11-kos metų aršaus prohibici- į ti aštrios drausmės tarp savo:
pasekėjų.

Tačiau į tų verslų (užsiė
mimų) tūkstančiai veržiasi, 
vien dėl to, kad jame yra di- 
delis pelnas,1 nes > prekės pakla

jos vykdymo, kokias pasek
mes matome tame darbe! Fa
natiški prohibicijos šalininkai 
vis dar šaukia, kad jų numy- 
lėt prohivicija dar neturėjo
tinkamos prpgos būti nuodug- rymas yra visai nebrangus, o 
niai vykdoma, ir kad dar rei j parduodant kaina yra labai
kia kitų 10 metų tam palai
mintam eksperimentui išban
dyti. Tačiau visi sveiko pro
to žmonės, kaip sociologai, e- 
konomistai ir įvairių univer
sitetų profesoriai, jau yra Vi
sai įsitikrinę, kad taip išgar
binti* sausųjų fanatikų prolii- 
bicija jau turėjo visai pakan
kamai laiko įvykdymui, kad 
parodytų savo .geras puses. 

Komunistai ir socialistai, švęsdami gegh- Bet daugiau kaip po vienuo- 
žės mėn. 1 d., tiek tik pasiekė: užmušta tryčilikos metų žiauraus jos vyk- 
žmonės ir gana daug sužeista., Be kraujo pra-Į dytojų apsiėjį&Įp
liejimo jie nė žingsnio negali žengti. Tai vie- 1 ~”4
nintelis komunistų gyvenimo ir darbo tiks
las. ‘ 1 f '

Sovietų Rusijos ‘ penkerių metų planas 
buvo graži svajonė. To plano ir per 50 metų 
neįvykdys. Pastaruoju laiku ir tos pačios 
dirbtuvės, kurias jie pastatė, užsidarinėja. 
Šimtai tūkstančių darbininkų už dirbtuvių 
durų atsiranda. Teisingai mūsų priežodis sa
ko: prieš vėjų nepapūsi.

Ilinini

kų jai liepė jos ponas — Bortkevicius 
ir kaip mokė sakyti Rurinas.

— Tų naktį, kai buvo pono dvare 
plėšikai, aš miegojau savo kambary, ša
lia pono miegamojo, — pradėjo ji, — ir, 
kar apie 11 vai. pabudau, pamačiau pro

mokėti pelno mokestį, (tai tuo 
pat savo žygiu valdžia tų biz
nį legalizuoja. Arba, kitaip sa 
kant valdžia tokį biznį tole
ruoja, leidžia savo piliečiams 
juo užsiimti. Nes kaipgi tas 
pilietis galės mokėti valdžiai 
mokesčius už savo pelnų, je?

jis juo neužsiims.

ri KAITYKITE IR PLAT1N 
KITĘ “DRAfTOį\”

■■ l r^rr-,r , ..

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA

aukšita. Tuo būdu noras grei
tai ir lengvai praturtėti trau
kia kiekvienų, kuris tik yra 
bent kiek drųteesnis ir suma
nesnis pilietis. Yra išskaiZduo 
ta, kad vadinamieji butlege- 
riai • uždirba nuo 300% iki 
500% už savo pagamintų pre- 
dolėrių už apsaugų ir kito
kias išlaidas, bet vis dėlto 
džia gaudo, valdžios agen
tams reikia išmokėti šimtus 
dolerių už apsauga ir kito
kias —išlaidas, bet vis dėito 

krašto piliečiais po milijardų | pelno dar lieka. Ir dėl to tam 
vertės pitiečiųdį"1*0 išeikvoji-L biznyje esantieji dėl vietų ir

su visais

Suprantama, didesnio ab
surdo negalima rasti niekui 
kitur visame pasaulyje, kaip į r 
mūsų “laisvose Jungtinėse 
Valstybėse.” Čia prohibici ja 
privedė prie tokio nesupran- 
tamįo iškrypimo iš teisėtumo 
ir teisybės kelio, kad jau vi

sus verčia rimtai susimųstyti, 
nuo paprasčiausio iki žymiau
sio šalies piliečio. Kas iš to ’5-

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.
•»« . x , 7 . t j ' *

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny 
ga, patarlių knyga, Eklezias- 
tifias, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Kolnentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
Plonais popieriniais aptaisais. 
Kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji
eis, ir prie ko mus fanatiški J knyga, Pamokslai apie Dievo
prohibicijonistai veda!

(B u g daugiau)
*--- * »»• ■ - -* ■■ •*••*— ■ ■

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” ir 
remkite visus tuos pro* 
fesionalus ir biznierius.

mo, po našlių |r našlaičių a-! teritorijos taip žiauriai kariau į kūne garsinasi jame.

jam pakako, kad ir k£ip spirtųsi ir nesu
tiktų kiti teismo nariįųi, skirti kaltinama
jam —mirties bausmę. Dar menkesniais 
parodymais jis jaa'nė vienų lietuvį'nuva
rė į anų pasaulį. Nereikalaudamas Pauli
nos plačiau paaiškinti, —-jis liepė jai iš-

rakto skylutę pono kambary šviesų, ku- ! eiti iš teisino salės.
riai staiga užgesus pakilo triukšmas. Iš
kart aš nusigandau ir atsikėlusi iš lovos 
ėjau pažiūrėti, kas dedasi kambary. Bet 
nespėjus man nė žingsnio nužengti nuo 
lovos, pasijutau stipriose vyriškių ranko
se; jie mane rankšluoščiais surišę padė
jo į lovų ir burnų uždengę dvejais kaili
niais lippė tylėti. Aš fr nerėkiau. Pro už
dengtus ant burnos kaitimus, aš vis dėlto 
stengiausi įsižiūrėti į piktadarių veidus. 
Ir kaip tik pažinau vienų iš jų nedidelį 
apvalaus veido vyrukų su dideliu randu, 

—ir ji nurodė ranka į kairėj pusėj sto
vintį Jonų, — kurs yra tas pats, kur ten 
stovi,... '

Teisėjam tiktai to ir tereikėjo. 
Pirmininko Oririo skruostai nuo to

kio paaiškinimo paraudo, iš džiaugsmo

Po Paulinos teismo salėje pasiro
dė arešto namų rūsyje buvusi moteris — 
Brisius.

— Kų tamsta gali pasakyti apie tei
siamųjų Kavaliauskų Jonui — kreipėsi į 
jį pirmininkas, nurodydamas vietų.

Brisius išdidžiai atsisėdo netoli tei
sėjų ir, truputį pagalvojęs, nuleidęs akis 
kalbėjo:

— Su Kavaliausku aš susipažinau 
prieš pusę metų. Kati tik jis grįžo iš Lie
tuvos, Švenčionių komendantas • ponas 
Dubovskis pavedė i|an ■ sekti jį. Kartų 
vidurnaktį, man -būdant netoli jo gyve
namos pirkios inaČiiu kaip penki Lie
tuvos šauliai atėjo p$a Jį ir jie visų nak
tį gėrė. Aš, bijodaiiMUi juos kliudyti, pa
sitraukiau ir pranešiau Tai policijai. Tai

kai jis buvo suimtas, aš pasiunčiau į jo 
kamerų vienų moterj, kurios pavardės ne
galiu viešai pasakyti, ir ji man štai kų 
papasakojo;-Man jsikalbejus, — sako ji, 
— Kavaliauskas pasipasakojo apie save 
gana smulkiai. Jis buvęs if dabar tebe
pasitikęs suorganizuoti Okupūotoj Lietu
voj šaulių būiĮ su tikslu padaryti vieti
nių gyventojų sambrūzdį ir apsupus len
kus susijungti su Lietuva. Be to būda- 
m(as arešto kameroj įvairiais žodžiais kė
liojo lenkų valdžių, Pilsudskį, vadinda
mas jį diktatorium ir visus lenkus smur- 
tiknAkais.

Dauginu liudininkų nereikėjo. Viskas 
buvo aiškiausia. Liudyti turėjo daf Bort- 
.kevičiaUs žmtona, bet pirmininkas liepė ne 
šaukti, nes užteko buvusiųjų.

Klausinėjimams pasibaigus, čia pat 
bUVo pradedamas rašyti ir sprendimas. 
Patylom kažkų pasišnabždėjęs su savo na 
riain, Urmininkas pakišęs Rrtfiiri popie- 
rio gabalų, pats diktuodamas, liepė rašy
ti sprendimų:

“Lenkijos respublikos vardu, “Vidu-
Pagaliau ji pasiryžo v>f*a pasakyti ant kaktos iššoko akys. Šios medžiagos buvo, rodos, birželio 25 dienų. Paskum, | rinėj Lietuvoj jis, Kavaliauskas Jonas,

Malonę, Sakramentus ir Mal 
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Virš miflėtfls knygas gali
ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oaldey Avenue, 

Chlcago, ItL

25 metų amžiaus, pasmerktas mirties 
bausme — sušaudyti už tai, kad būda
mas Lietuvos šaulių, savo draugų pade
damas suorganizavo iš vietinių žmonių 
šaulių būr| ir birželio 25 d. susibarę ir 
bendrai veikdami apie 11-vai. nakties už
puolė BortkevičiaM dvarų, esantį C'< 
kinių vaiščiuj, su tikslu jį apiplėšti, patį 
ponų Bortkevičių ir jo žmonų Antoninų- 
užmušti, dvarų padegti.”

Skaitydamas mirties sprendinių Ozi
ris žiūrėdamas į UUteistųjį ironiškai šyp
sojosi; kiti teismo nariai irgi atrodė esu 
patenkinti.

Apie 2 valandų popiet nuteistųjį, ran
kų it kojų grandiniams žvangant, pro 
baltų kryžių naujaja gatve nuvarė kalėji
mo link.

Minia stovėjusi prie teismo rūmų, 
murmėdama dėl tokio smurtiško sprendi
mo, pradėjo

(Bus daugiau)
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SEPTYNI K0NTESTININKA1 LAIMĖJO ™s» «™ “»™s
NAUJAS POZICIJAS

Gubysta pirmoj vietoj. Stulginskas įsistiprino 
greta Stanciko. Mandravickas bėga nuo Sta
niulio, o šis jį vejasi. Varkalienė vejasi Sta
niulį, Gilienė netoli Petrausko, o Žvirblis 
netoli Misiūno

Neramu darosi visame • Grybas, 2244 W. 
Draugo” vajaus plote. Visi iSt., Chicago, III. *...

Adams
322,820

kontestininkai didžiausiame 
sujudime. Visi deda dide
lių pastangų, kad lenktynėse 
užėmfus naujas -pozicijas ir 
kad kiti “neprieteliai” nega
utų jų pasiekti ir išmušti iš 
tų pozicijų. Visi jaučiame, 
kad ši mėnesį bus didelė kon- 
testininkų tarpe kova, didelės 
rungtynės.. ’ 1

Praėjusį šešitadienį Gubys
ta nauju balsų skaičium iŠ- 
rnušo Stancikų iš pirmos po 
zicijos ir pats joj įsistiprino.
Tik kažin, ar ilgam. Tegul tik ■ A. Žolynienė, 6709 
pamatys Rašinskienė, Janu- Avė., Chicago, UI.
Šauskas ir kiti. Stulginskas 
taip pat bandė savo balsais a- 
pipilti Stncikų ir užpakaly pa
likti. Žygis ne visai pavyko.
Dabar jiedu šalę viens kito.
Klausimas, ar —ilgai jie bus 
draugai.

Viskonsinietis —Mandravic 
kas galvų guldo, kad tik atsi
laikius savo pozicijoj, kad že
miau stovintieji jo nepralenk-' coln St. Chicago, Tll. 61,9<X»
tų. O tuo tarpu Staniulis su 
Varkaliene skinasi naujus lai 
mėjimus, eina pirmyn ir grasi 
na Mandravickui. Žiūrėsime, • 
kas toliau dėsis.. _ . . įHerrin, III......... .......... 30,050 f jjęį Etnos, bet ir iš užsienių

Gilienė, žūt būt, .užsimojus • Bacevičius, 1850 Wahansia 

Petrauskų pralenkti. Imant Avė. Chicago. Tll.

dėmesin dažnų Gilienes balsų 
skaičiaus didėjimų, bingham- 
tonietis gali netebti savo po-
zicijos. Ale, B kitos pusės ne- iAve., Iu........ ' 21,000
kas negal žinoti, kokią žinią |p 2334 s Oeklev

Avė.. Chicago. Tll. .. 20.354'
J. Balsis, 610 Wall St. Rock 

ford, III........................ 5,800
A. Langmanas, 4521 S. Wa- 

shten&tv Avė. Chicago,
(H.......... ..................... 17,700

Varailis, Luzerne, Pa. 1,C1HJ

J., Baltrūnas. 945 N. 25 St- 
E. St. Louis, III......... l.(XKl

rytojus neša. Ji gali nustebin 
ti ne tik Gilienę, bet ir Var- 
kalieųę ir Staniulį ir net Man 
dravickų. Žmogus manai vie
naip, o, žiūrėk, kitų dienų į- 
vyksta kitaip. Taip gali būti 
ir su Petrausku. Lauksime! ir 
žiūrėsime. •

Melrosparkietis Žvirblis vėl 
padarė didelį šuolį pirmyn.- Pa 
bijonai tį jis jau toli užpake-' 
ly paliko. Dabar jis vejasi Mi 
siflnų. Ar pavys! Žinoma, jei 
tik Misiūnas nedės pastangų; 
'pasipriešinimui. Senai esame 
turėję žinių iš Misiūno padan 
gės. Tikimos sulaukti pirm neAinunvH auiauKu pirm ne ° • Į ir Jis mato, kaip Mūsų širdis
iru Žvirblis pradės iam aut atvažiuotų gastrolių. x j a* • j j, , p w įduos tris sDektaklius anehi,trokSta du0“ -lun,s daug dau-’ P‘L ! kX (R (Z ieTl T . , 1 P®“- "««» d»>»r galima duo-

K' flnlroafo o kalba (d. 8ou ir k.). Tos tru- ° ®Gubysta 43u5 S. Mozart «- Vis dėlto turime dėkoti Die
St., Chicago, III .... 511,050

V. Stancikas, 1706 W. 47
St., Chicago, III.........510,000

A. Stulginskas, 1628 S. 5<»
Avė., Cicero, III .. ..510,000 

P. Va rakuti s, 724 West 18
St., Chicago, III. .... 509,010

O. Rašinskienė, 1639 S. 50
Avė., Cicero, UI.......... 509,000

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
50tb Ct., Cicero, UI. .. 508,300

V. R. Mandravickas, 815-45 
St., Kenosha, Wis. .. 417,800

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chicago, UI. .. 378,230

M. Varkalienė, 6315 So. Lin
coln Av. Chicago, III. 354,320

P. Petrauskas, 14 Johnson 
st., Binghamton, N. V.

...................... 339,490
Ag. Gilienė 3131 Emerald 

Avė., Chicago, III .. 334,890

J. Aukškalnis, 1354 Bani- 
son St., Gary, Ind. .. 249,810

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

0 Kazlauskienė, 4356 S.
Rockwell st., Chicago 183,850

Rėkus, .1850 Wabansia avė.,
Chicago, UI. ............. 173,410

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

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
Melrose Park, UI. .. 140,250, — gjs reginys yra vienas iš

P. Pabijonai tis, 2320, W. 23
PI., Chicago, D1......... 133,200

Archer 
119,950

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

Sutkus 1007 Eight st..Wau 
kegan, III.................... 103,300

Gaižauskas, 148 E. 107th st.. 
Roseland, III................ 78,625

A. Condratas, 1706 E. Ma- 
yomensing avė. \Pbila. Pn 

. ..................... . 69,700
Bugentavičius, 1616 N. Lin-

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

.................... 44,400
M. Rovaitienė, 700 S. 9 st

J. Vaičaitis, 424 Dean St, 
Scranton, Pa. ............. 25.850

A. Paukštis, 2225 S. Oaklcy

iš Austrijos, iš Argentinos, 
26.700- įg Brazilijos, ir kitų kraštų.

ATVAŽIUOJA ANGLŲ 
TRUPE

pės nuolatinė rezidencija yra: 
Paryžiuje

“ATLAIDŲ BALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys ko- 
trinietės. 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
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais .............. 60c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334, So. Oakley Avė., 

Chicago, IU.

vo Apvaizdai jau ir už tai, kų 
dabar leido padaryti.

“Kiek gražių įspūdžių Mes 
gavome atskirai su kiekvienu 
susipažindamd 1 Daugumas iš 
jūsų, gal net didesnė pusė,

“Darbas — grafus ir šventas

Tuojau po savo 10 metų 
pontifikato sukaktuvių, šių 
metų vasario 14 d. popiet, 
šventasis Tėvas Pijus XI pri
ėmė daugiau kaip 1,000 dar
bininkų, dirbančių Vatikane 
ir kitose Šventųjam Sostui
priklausančiose vietose staty .
, , . , , , T» ..• me darbų, ir širdis Mus vers-bos bei remonto darbus. Is vi i ¥. , r, .

¥. , , * m, „„ j__ te verčia kiekviena proga iš-so šiemjet Šv. Tėvas duoda . ., v . ®
dafbo «5V.nnX!.ma sireikšti pritarimų ir susinidviem tūkstančiams 
darbininkų, kurių tarpe yra 
net svetimtaučių iš kitų kraš
tų. Popiežius Pijus XI, pasvei 
kinęs kiekvienų darbininkų at 
skirai, atsisėdo sostan ir pa
sakė kalbų, kurių išvertę čia 
dedame:

“Štai, mylimieji sūnūs , vie 
nas iš tų reginių, kurie Mūsų 
širdyje paliks neišdylanitį at- 
minimių, Pasakėme per mažai

tų, kurie tėvo akiai ir širdžiai 
teikia didžiausio malonumo i r į 
džiaugsmo. Taigi, skubame ( 
tarti dėkui jums ir tiems, ku
rie moka rūpestingai vesti irf
tvarkyti jūsų kasdieninį dar
bų, — visiems, kurie surengė
te tokį jausmingų apsilanky
mų.

“/Teisybę sakant, tas jūsų 
apsilankymas Mums jau buvo 
iš anksto pranešitas, nes jūsų 
darbų vedėjas ir Mūsų sūnus 
Castelli Mums jau smulkiai a- 
prašė, kas šiandien ateis Ben- 
drųjį Tėvų aplankyti. Mes jau 
pinojome, kad Mūsų bako 
kląsusys darbininkų atstovai 

' ne tik iš Italijos, nuo Alpių

Tas smulkus sužymėjimas, 
suskirstymas Mums teikia ne 
mažiau malonumo už jūsų vi 
sumų, nes prieš. Mūsų akis pa
sirodė tai, ko jau senai trokš
ta Mūsų širdis, būtent, kad 
ko didžiausias darbininkų 
skaičius galėtų džiaugtis do
ro, garbingi darbo nauda ir 
laime.

'“Jūsų darbų tvarkytojo raš 
tas Mums išreiškė ir jūsų 
jausmus, kurie jus atvedė į 
šiuos tėvo namus ir kuriuos 
jūs norite išreikšti meilės bei 
padėkos žodžiais, kad (tasai 
krikščionių tėvas neužmiršo 
jumis, jūsų būtimi pasirūpin
ti. Bet Mes pirmi, mylimieji

Sudaryta sutarti, su viena ;®naB> d5ko>me “""b ka'' 
anglų artiflt trupe, kad ji Mums le,do duo" ]ums darbo’

■MM

Mus jau iš pinojau pažino, 
nes ne vienų kartų matė 
Mus ateinant jūsų tarpan, į 
jūsų darbo vietų. Ir, vos tik 
galite, Mes labai sų^ noru ei- j 
name jus, mylimieji sūnūs,1 
aplankyti, nes darbas — tai 
juk labai gra-žus ir labai šven 
tas dalykas. Visur Mes mato-1

pinimų darbu bei darbinin
kais. To labiau su didesniu no 
pu Mes tuos jausmus reiškia
me, šiandien, žinodami, kad 
jūs esate geri, darbštūs dar
bininkai, o jei ir nebūtumėm 
žinoję, jūsų elgesys ir jūsų iš 
raiška Mums būtų tai pasakę. 
Mums buvo nepaprastai malo
nu, bevaikščiojant jūsų būry

.R UŽSITRAUKI?

H e Was ąt the Right House, būt—the VVrong Floor!

«*IW-W t*»AAJfcSo«utw 
,*»t «un *» Vitus HOUtt 
k «M> A euiCKCU UMKMt-lo 
\ *O»w MRW>USiW

<•««*- uit *A «ws tr 
» OM» NMT n<x* '— 

kw *« Wttu PtRSOfc CRDAm
\ f t M N. Ę FmMfr

je, matyti jūsų veiduose, kar
tu su sveikatos ir stiprumo 
atspindžiu, drausmės ir tvar
kos išraiškų, — tvarkos, kuri 
yra lyg darbo siela ir jo pro- 
duktingumo paslaptis. Vien 
jus pamačius, jau galima pa
sakyti: Štai vyrai įpratę visa 
da laikytis tvarkos, dirbti tai, 
ko iš jų reikalauja kiekviena 
išaušusi diena. Mes džiaugia
mės, mylimieji sūnūs, galėda 
mi pagirti tų jūsų įprotį, •ku
ris, po Dievo malonės ir" sie
los išganymo, yra brangiau
sias dalykas. O juk ir toje 
dvasios srityje darbas yra di
delis ir brangus veiksnys. Juk 
darbas krikščioniškam gyveni 
man padeda atnešti ir išlaiky
ti Dievo malonę, sielos turtus. 
Mes geriausiai žinome, kad 
kai jūs ieškote darbo, nedeško 
kitę jo vien dėl duonos (svar 
bus, šventas daiktas ir duo-

>na, nes tai yra jūsų šeimos, 
jūsų vaikučių duona), bet ir 
dėl to, kad nepaitektumėm į 
sielos pavojus, kylančius iš ne 
darbo, iš priverčiamo tingima 
vimo. Ir dėl to Mes kartu su 
jumis, mylimieji sūnūs, dėkų* 
jame Dievo Apvaizdai, kad 
Mums suteikė galimumų dųo 
ti jutus taip reikalingų, taip 
skubiai reikalingų, dieviškų 
dovanų —darbų. <

“Tuos ir daug kitų dalykų 
norėtume jums pasakyti, my
limieji sūnūs, ypač, dar kar
tų norimi pakartoti, kokį 
džiaugsmų ir‘malonumų jautė 
me jūsų sulaukę. Jūs tai pa
sakysite ir tiems, kurie būtų 
norėję, bet negalėjo su jumis 
čia ateiti. Pasakykite jiems, 
kad Mes apie visus teirauja
mės, visus tėviškai atmename. 
Praneškite jiems, kad Mes 
dėkojame visiems, kad rūpina

Kodėl šis toks 
svarbus klausimas yra 

taip labai kitu cigaretu vengiamas?

NUO to laiko kada Lucky Strike 
įvedė tą ypatingą procesą valyti 

geriausios rūšies tabaką ir pareisiu 
visu? faktus apie cigaretu rūkyirnj • 
- toje industrijoje kilo trūkimas. Nes 
Lucky Strike drįso paminėti apie 
dalukus, kurie iki šiam laikui buvo 
skaitomi uždraustais cigaretu pramo
nėje.

Tamsta gali būt pastebėjai, pap
rastai ypatingą vengimą žodžio “užsi
traukti” cigaretu skelbimuose. Kodėl? 
Gerumėlis žinol Juk kiekvienas, 
žinodamas ar nežinodamas, užsi
traukia! Kiekvienas rūkytojas rūky
damas vienu ar kitu laiku įkvepia 
dūmų dalį, kuriuos ištraukia iš ei. 
garėto.

Del to labai svarbu būti tikru, jog

cigaretas. kurį rūkote yra grynas ir 
švarus - būti tikru, kad neįkvepi tūlų
nesvarumų.

Ar Tamsta užsitrauki? Lucky Strike 
išdrįso šį būtiną ir svarbų klausimą 
iškelti r nes jie duoda jums pagei
daujamą apsaugą . . . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi visuose, net 
puikiausio,lengviausiotabako lapuose, 

ašalinami Luckies išvalymo procesu, 
uckies tą procesą įvedė. Tik Luckies 

jį ir turil

IUs toastecT
Jlsą GsriiM Ap«—ąa 

grisi ksHĮgsiM - grisi koflĮ

O. K. AMERIKA
ATSUK tUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 uoJtngbi m

uritmita tokiu o-kt,lrah ir Lucky Strikt iiuiomit, kitkvitus AufroJitulu, KtMrttiiruio,
<r &rlt»Jinio vtktrį, per V.B.C.

8

mės jais visais ir kiekvienam 
atskirai. Ir kiekvienų iš jū- 
tėviškas laiminimas, kuris 
sų tepasiekia apaštališkas ir 
po kelių minutų nužengs ant 
jūsų galvų. Žinome, kad visi 
jūs, mylimieji sūnūs, atėjpte 
pas tėvų paprašyti jo palaimi 
nimo; žinome, kad jūs tų pa
laiminimų branginate. Dievo 
vardu duotas, jis jums padės 
ne tiktai ,atlikti tuos darbus, 
kurie yra pavesti atlikti jū
sų atsakomybei, bet padės 
gauti ir išnaudoti visų to dar 
bo dvasine ir medžiaginę nau
dų, kad jus saugotų nuo ne lai 
mių. Mes meldžiamės už jus ir 
kiekvienų dienų prašysime 
Dievų, kad laiminti? jūsų dar
bų, kad jį saugotų nuo nelai
mės ypač dėl to, kad skau 
dus patyrimas parodė, jog jū
sų viltims, kad Jis jums su-

(Tęsinvs 4. pusi.)
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POPIEŽIAUS KALBA 
DARBININKAMS

(Tęsinys nuo 3-eio pusi.).
•tada, kai tie pavojai buvo vi
sai nenumatyti ir, rodos, nega 
litui. Pavedame jus jūsų šven-

pa sako j o apie metodus, ku
riais pažįstama giliau žmo
gaus gabumai, apie eksperi
mentinę psichologijų ir jos pri 
taikymų gyveninio praktikai. 
Psicliograiiški ir psichotechm- 

«ški mokinių tyrinėjimai pir
miausia padeda mokytojui ge
riau ir tiksliau suskirstyti mo
kinius ir juos tinkamiau mo

nes įvairių kraštų profesijų 
darbai daug kuo skiriasi. Įda
rant tyrimus, pirmiausia ten
ka pasinaudoti psiohografija, 
surenkant žinias iš įvairių ša
ltinių; paties tiriamojo tėvų, 
mokytojų ir kitų, paskiau iš-

pradiios mokyklas baigiančių
vaikų. Paskiau manoma padė
ti ir patarti baigiantiems auk- 
štesnias mokyklas pasirinkti

sėkmingai naudojamasi. Rei
kia tikėtis, kad ir Lietuvoj tas 
daug prisidės prie darbo našu
mo pakėlimo ir tinkamo jėgų

studijas. Taip pat bus daro- sunaudojimo. Tik reiktų dau 
ma grynai profesinė atranka, giau tho susirūpinti ir prie 
kaip šoferių, geležinkeliečių ir

tųjų Angelų Sargų globai 
nuolat prašome Aukščiausįųjį Lyti. Pasirinkimas profesijos
saugoti brangia/ jūsų sielas, 
kad leistų įvykti gražioms jū
sų viltims, kad Jis jums su-

ar studijų labai svarbus daly
kas. Dažnai daug daug ener
gijos be reikalo suvartojama,

teiktų visas tas malones ir pa' daug kankinamas!, kol atran- 
galbų, kurių trokštate sau ir į dama savo pašaukimas. Reikia 
savo šeimynėlėms. Meldžia- į žmonėms laiku padėti išsirin- 
mės, kad Dievas suteiktų ne, kti savo gabumams tinkamų
tik sielos gerovę, bet ir kad 
laimintų jūsų medžiaginius,

darbų ir profesijų. Per kon
taktų su gyvenimu ir tyrinę

žemiškus interesus. Gyvenimui jimais galima esu giliau pa- 
"ypač jūsų gyvenimui, reikia j žvelgti į žmonių tipologijų, 
darbo. Mes dėl to prašome nustatyti jų charakterologijų. 
Dievo, kad jums duotų ne Tiesa, charakterologijos mok- 
vien darbo, ne vien sveikatos slas dar jaunas, tačiau jau 
ir jėgų, kad galėtumėte lai- daug kas padaryta. Psichote- 
mingai jį dirbti, bet ir kad, Į chnikos aparatais giliau nusta- 
taupiai ir gražiai tvarkyda-1 tomą žmogaus veiksmai, tai 
miesi, galėtumėte sulaukti iš yra lyg užbaigimas gabumų 
to darbo pakankamo ište-' tyrimo. • *
bliaus jūsų pačių ir brangių 1
jūsų šeimų narių pragyveni
mui.”

aiškinti ekonominius ir sočio-’ kitų profesijų darbininkų pa- 
loginius dalykus, kurie dažnai j rinkimas. To yra pageidavu- 
turi žmogaus gyvenime lemia- sios kelios valdiškos įstaigos.

• Institutui įrengti draugija 
gavo iš Kauno m. savivaldy
bės 3000 lt. ir motinoms fcr 
vaikams globoti draugijos 
2000 lt. Daugumas aparatų ga
minti vietoje, kiti gauti iš ek- 
sper. psichologijos ir pedago
gijos instituto. Už tyrimus 
būsiųs imamas nedidelis mo
kestis, pavyadžiui: šoferio a- 
pie 20 It., baigusių aukštes
niųjų mokyklų Ir norinčių su
žinoti, kų studijuoti, nuo 20— 
50 lt. Institute dirba samdomi 
tarnautojai.

Šis institutas Lietuvoj dai
liau jas dalykas. Kituose kraš

to darbo ko gausiausiai prisi
dėti.

“ŠALTINIS”
.1. ■ ■!— 11, . ■ ■ . I . /

Šį gražų vardų nešioja se
niausias Lietuvoje katalikų sa
vaitinis laikraštis.

“Šaltinis” duoda daug įdo
mių skaitymų, kuriuose būua 
nuodugniai išaiškinti mūsų gy
venimo klausimai. “Šaltinis“

litai, o Amerikoje tik 2 doL

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė

PLATIN KITĘ ‘ ‘ I ĮRAUDĘ ”

VIEŠA PADĖKA
mos reikšmės.

Tas psichoteohnikos ir pro
fesinės atrankos institutas tu
ri du skyrių. Rotušėje! yra biu 
ras, kuris veikia kasdien nuo 

i 10—14 vai. Jame yra daromi 
psichografiniai tyrinėjimai, ku 
riuos veda prof. Šimkus. Čia 
renkamos žinios, apklausinėja
mi tiriamieji. Antrasis sky
rius yra prisiglaudęs Vytau
to Didžiojo universitete prie 
eksper. psichologijos ir peda
gogijos instituto. Čia daromi 
tyrinėjimai aparatais, eksperi
mentiniu būdu nustatomi žmo
gaus gabumai ir linkimai. Be 
to, yra dar patronataa, kuris luose « 3*“ “maža ir jų pa-

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ /

Mrs. Betty Luedere 16 Layton ra- 
duoda daug Žinių ne tiktai iŠ šo; ** vartoju Kruschen suliesėjimui

Draugijos pirmininkas-prof! 
Šimkus pranešė, kas reiks in
stitutui veikti. Pirmiausias už
davinys suskirstyti ir klasrfi- 

kurių pas
Iš Šv. Tėvo kalbos kiekvienam 
aišku, kaip diena, kaip dar-1 kuoti, profesijas, 
bininkų reikalai rūpi dabarti
niam Popiežiui Pijui XI, ir 
kaip jis rūpinasi geresne jų 
būtimi. Kad laisvieji turėtų 
akis, tai matytų ir darytų ki 
taip, nekaip šiandien daro. A 
trodo, kad turėdama akis ji/. j 
nemato. Veidmainiškai veik- 5 
darni ir nesųžiningai darbuo- ’S 
damiesi ir su šmeižtais rašy
dami, jie parodo savo neto
leranciją, paniekų ir kerštų 
krikščioniškam gyvenimui.
Niekam kitam jie nepakenkia, 
vien tik sau. Ateis ta diena, 
kad jie gailėsis, bet bus po lai 
ko. Mes gi, katalikai, gerai 
žinome savo uždavinį. Taigi, 
tiksliai jį vykdykime ir krik- 
ščionioškai gyvenkime, o pel
nysime gausų užpiokestį ne 
tik čia, žemėje, bet ir po niir 
ties, Danguje.

Kum. Pr. J. Vaitukaitis

riipinsis vaikams pagal gabu
mus suraBti tinkamų darbų, 
'T*J<Įfi|į(^ietų kurioje įstaigo
je, jei jis negali toliau moky-" 
tis. Tai praktiškoji darbo da
lis.

Dar šiais mokslo metais in-

tarimais ir nurodymais gana

Deltuvos bažnyčiai įrengti 
Gal finui laikant gedulingas 
pamaldas aukojo po $5: Jo
nas Gricius, Juozas Leasas, 
Antanas Bartkus. Po $2: Bal
trus Guogis, Povilas Leasas. 
Po $1: L. ir V. Jasevičiui, A. 
ir E. Januliai, Ipolitas Laba
nauskas, Petras Atkočiūnas, 
Pranas Leasas. Po 50c.: A. ir 
V. Glebauskai ir Jonas Atrųš- 
kevičius. \ .

Aš iš savo pusės tariu vi
siems ačiū ir pasiunčiau laiš
kų Deltuvos klebonui kun. Ka 
ziui Kazlauskui.

Antanas Bartkus

b. , “ . ’ , . i— Per vienų savaitę aš suliesėjau
LietUVOS gyvenimo, bet ir is dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 

išgirti tų vaistų.
Kad suliesėti lengvu!,visi’ pasaulio kraštų.

“Šaltinj’> atranda viso pa 
šaulio laiškai, šiuo trumpu ad 
resu pažymėti;

i
Vietoje svetimos spaudos 

nuolatinio garsinimo, prašoma 
dėti savosios spaudos garsini
mus.

“Šaltinio” spauda visiems 
prieinama ir suprantama. “Ša 
ltinis” labai pigus savaitraš 
iis, nes Lietuvoje melams E

saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailių išvaizda.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų y m daug 
ir t ui i saugotis.siii utinis tins

mus gali būti koks 1000. Čia stitute manoma, padaryti ty- 
šablonais negalima naudotis, rinėjimus bent 200 Kauno m.

10 Tukstanču Stato

LIETUVOJE J
JAU ATDARYTAS PSi- 

CHOTECHNIKOS IR
A PROFESINĖS AT

RANKOS INSTI
TUTAS x

■I
I

REX RAMO IR FMMCE CO.
3343 South Halsted Street

Galutinas išpardavimas 'General Motors Radijų, VIC- 
TOR, P11ILCO, F ADA, BGSCH ui negirdėtai že
mas kainas.

Elektrikinės radios po #19.00 ir aukse. |
Pianai po $15.00 ir aukščiau. =
Nauji Walnut radio kabinetai po .. $4.00 i
Gaidos vertės 15—25c po ....... . g centus s
Lietuviški rekordai po .. ......... ........... 19 centų =
Čash registerių vertės $300.00 už .... $65.001 
,8 pėdų utiklinis shosv cnse už .... $20.001 
50 šmotų china dish setas po ... $4.50
Day Beds po .... ........$1200
Galutinas išpardavimas tęsis per 5

NUPIGINI

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Eordep)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Hm. 2117 %

Telephone Randolph -6727
St. 6 iki 9 vak.

Teledhbne Roosevelt 9090 
Name: 8 l:il9 ryto. Tel. Repub. 9600

Right from the fiist touch, antiaeptic, 
healing Žemo takea the itehing 
miaery out of mosąuitą bites, rashes, 
and many other skin amietions. Try 
it also ror itehing, peeling toes. 
Bathers' and other outdoor folka 
tba«k cooling Žemo tor refief from 
aunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fane when safe, 
antiaeptic Žemo ie applied. It in- 
stantly eases razor-šmart. Always 
have Žemo nearby wherever ynu go. 
Any druggist. 35c, 60c, f 1.00.

Pernai rudenį Kaune įsikū
rė Lietuvos psichoteehnikos ir 
profesinės orientacijos draugi
ja, kurios tikslas padėti jau
niems žmonėms pasirinkti pro
fesijų, padidinti darbo našu
mų ir jį racionalizuoti, sekti 
tyrimo rezultatus ir t.t. Drau
gijos nariais gali būti visi Lie
tuvos piliečiai, kurie įstodami
į draugijų moka 10 lt. įstoja
mojo mokesčio ir 25 lt. meti
nio nario mokesčio. Ši drau
gija pasirūpino greitai įsigyti 
reikalingiausių tyrimo priemo
nių ir dabar atidarė tyrimo 
institutų. Balandžio 2 d. drau
gijos pirmininkas kartu su Vy 
tauto Didžiojo universiteto ek
sper. psichologijos ir pedago- į 
gijos instituto vedėju prof. į 
Vabalu-Gudaieiu suruošė ar į 

balelę, per kurių laikraštinin
kai buvo supažindinti su apa
ratais ir su pradedamuoju in
stituto darbu.

Prof. Vabalas 'Gudaitis pa-

K. LIUTKUS, numagerim ,

REX RAMO IR FIUNCE CO.
ę 3343 So. Halsted St. Chicago, III.
ftIIIIHmilMNIlIHIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Eurppą 
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi,1 kurie važiuoja j Californiją ar j 
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti j Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau 
laiką praleisi.. •

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas: 
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽĖS 
28 D., į Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK Vilk 
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre į 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą^ . $75.50
1 abi pusi ........................„............. .......................$125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

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

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis:

Gegužio—May 10 d.—KINGSHGLM 
14 d.—AQUITANIA 
25 d.-JBERENGARIA 
28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO” 

EKSKURSIJA
1 d.—LAN C AŠTRIA, eina tiesiai į 

Klaipėdų.
3 d.—ILE DE FRANCE 
7 d.—BREMEN 

n d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
18 d.—UNITED STATES 
9 d.—ILE DE FRANCE 
30 d.—GRIPSHOLM

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Romu 905 ( Tel. Dearbora 7966

Valandos; S ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Eafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395
t

chasTaTpepper
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 5745
3117 Union Avė., 7 iki' 9 v. v.

Telephone VICTOKY 2213

»>
>>
>»

M
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Buy gloves with whot 
it suves

Nereik mokėti 60c. už 
dantų mostj. Lis t erine To- 
oth Pašte gaunama po 26c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kia. Ja vartotadamag per 
metus sutaupai |3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

USTER1NE
reHeves

ŠOKE THROAT

Listerine užmuša slogų ge
malus veik akymlrkojl Tas 
lengvina gerklę ir šalina so
pėjimų. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirta 102 
žmonių per žiemos
mėn. Kurie gargaliavo nu 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau Ir % lengviau, 
negu tie, kurie negurgallavo. 
Lambert Pharmaoal Co. St, 
Louiš, Mo.

Reduces COLDS

66%
DOUBLE
ACTING

k

KrBAnNcNUmhvkr
Tėmyk keikų gražu
ma ir Jų šviefanmo 

ifilaik

sameprk*
40YEA&SI

25 ounces for 254
M'IIIONSOF POUNnt VfED 

BY OUR COVERNMENT

a/HT’S UNCLE
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LIETUVIAI AMERIKOJE
buvo paklydę, skaitydami ^olo 
gus laikraščius ir klaUsyda- 

Imi netikrų pranašų, kurie ret 
Šv. Jurgio parapijoj jau P11 kabiais aplanko mūsų gau- 

sibaigė misijos ir 40 vai. at- Littgų kolonijų.
laidai. Man teko būti dauge- Dabar šv. Jurgio- parapijos 
ly misijų ir atlaidų, bet pir- katalikai, sustiprinti dvasiš

kai, imasi darbuotis parapi
jos ii- Bažnyčios naudai ir sa
vo sielos išganymui, pasiry- 
ž ę eiti tuo keliu 
kurį misijonierius nurodė.

UTICA, N. Y.

mų sykį pastebėjau, kad misi
jonierius taip pataikytų į 
klausytojų širdis ir taip aiš
kiai ir suprantamai sakytų pa 
mokslus, kad žmogus klausai 
ir nejauti, kaip ta pusė valan
dos greiti prabėga. Parapijo- 
nys labai dėkingi savo klebo
nui, kad pasirūpina gauti to
kį iškalbų ir garsų tėvų mari

jonų vienuolį kun. A. Petraus

ROUND LAKE, MIGH.
NEPAPRASTA IŠKILMĖ 

m
Gegužės 5 d. lietuviai ūki

ninkai, gyvenantieji Round 
Lake, Mieli, ir apylinkėj, tu
rės nepaprastas iškilmes sa
vo bažnyčioje. Minėtų dienų 
mūs parapijos klebonas, gerb.' 
kun., J. Lipkus yra paskirtas 
pašventinti bažnyčioje stotis Į 
(stacijas) ir kartu liet. ka
talikų įsigytas kapines.

Šios iškilmės prasidės šv.
Į 40 atlaidus buvo atvykę I Mišiomis, kurių metu giedos 

šie kunigai: J. Židanavičins! dalis mergaičių choro, astvy- 
ir A. Orvidas iš Amsterdam,! kusio iš Grand Rapids’o lietu
N. Y.; B. Maliukaitis iš Del 
mar, K. Šatkus iš Albany, N,

vių parapijos. Kun. J. Lipkus 
pasižymėjęs savo puikia Die-

Devynias dienas misijonie
rius su dideliu pasiaukojimu 
darbavosi, skydamas pamoks
lus ir klausydamas išpažin
ties. Daugumas žmonelių pa-

Y., K. Strimaitis iš Schenectalv° dovana — gražia iškalba, 
dy, N. Y., K. Skripka iš Bing ] pasakys šiai nepaprastai iškil 
hamton, N. Y. įmei pritaikintų pamokslų lie-
Klebonas ir parapijonys nuo'kalba.

širdžiai dėkoja misijonieriiu 
ir visiems kunigams, kurie bu
vo atvykę su dvasiška pagel- 

sinaudoja suteiktomis Dievo i ba į atlaidus; seserims vienuo
malonėmis, nes baigiant mi
sijas žmonės netilpo bažnyČio-

lėits už altoriaus papuošimų, 
mergelėms, kurios barstė gė-

je. Ir pastebėta tokių, kurie les, ir vietiniam chorui už gra
visai jau buvo užmiršę ir apsi 
leidę savo sielos reikaluose:

žų giedojimų pamaldų metu.
Kleb. kun. A. Deksnis

GRABORIAI:

J. f. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRAb6r1US 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SUNOS

LIETUVIS GRABORIUS

I »r *

Ofiso Tel. Republic 1186
Namų Tel. Hemlock 2010

DR. K. ORANGELIS
TMTM'PTS'T A K ‘ *

2403 West 63rd Street
kampas Western Avenue 

Vai. 9—0 išskiriant trečiadienius

yra tikras misijonieriaųs pasi 
aukojimas. Jis tų viskų su 
džiaugsmu atlieka, nes yra pa 
tyręs šių žmonių dėkingumų 
ir nuolankumų. Užtat ir da
bar su džiaugsmu apsiėmė at
likti šių jam paskirtų parei
gų.

Jums, lietuviams, ši diena 
bus nepaprasta šventė. Todėl 
palikite savo kasdieninius dar 
bus ir gausiai susirinkite baž
nyčion pasigėrėti šiomis cere
monijomis. Ne dažnai jums 
skamba puikios mūsų lietuvis 
kos giesmės. Tad pasinaudoki 
te šia teikiama proga!

Nutrūkusi Styga

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0817

Rea (707 8. Arteslan Avė.
TeL Grovehlll 0(17

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2(22 West Marąuette Road 

Vai.! 2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. 9-ll AM. 
NedėlloJ susitarus

Tai. Ofiso (050 Res. >266

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

KENOSHA, WIS. '
Ofiso vak:

Nuo 1 Iki ( ir nuo 6 Iki 8 vai. vak 
Rezįdenclja:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis ti •' susitarus.

DENTISTAI
Phone Boulevard 70(2

Čia bus pravartu pabrėžti, 
jog ne visur galėtume suras
ti taip pasiaukojusių asmenų, 
kaip mūsų klebonas. Jis, tu
rėdamas nemažų savo parapi
jų, yra užimtas įvairiais dar
bais ir reikalais, tačiau suran 
da laiko nuvažiuoti pas lie
tuvius ūkininkus, toli gyve
nančius, kad juos dvasiškai 
aprūpintų lietuvių kalba. 
Kiek gražių, dvasių gaivinan
čių pamįokslų yra jiems pasa
kęs, kiek ilgų valandų pralei
dęs klausyklose ir kiek ligo
nių yra aplankęs, •nepaisyda
mas nei šalto žiemos oro, nei

GRANO RATIIIS, MICH.
ŠIRDINGA PADĖKA.

Bal. 24 d. niūsų parapijos

DR. G. Z. VEZEUS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
šrtl (v Street

ret Canai (122

DR. G. L BLOŽIS
D E N TĮSTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Lcavitt SU) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Laidotuvėms pa- . .
tarnauju geriausia Patarnauju ; laidotuvėse kuopigiausia.
tr pigiau negu kiti Kelkale “,’tnu man° savo sveikatos. Jo širdis vitodėl, kad priklau- darbu busite užganėdinti
sau prie grabų iš- \ Tot Boosevelt 2515 arba 2618 
dirbystės. , 2314 W, 23rd Ph, Chicago

OFISAS __ I .
668 West 18 Štreet ...... . ...
Teief. canai di?( 1439 b. 49 Lourt, Cicero, Iii.

suomet yra atvira visiems, ku 
rie šaukiasi jo pagelbos. Tai

SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory (088.

TEL. CICERO 5927
MH

DR. SUZANA A. S LAKI S <
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avės (Kampas Fvancisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki < po pietų.

(Vakarais: Utamlnke Ir Ketverge Iki t vai.).
Seredomls Ir Ned4llomtą pagal susitarimų. į

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395 I

Ofiso Ir Rea Tel. Boul. 4(18 Ofiso Ir Rea Tel. Bouk 5(14

DR. BBRTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kunp. 35 ir Halsted SL)
Vau 1-4 Ir 4:84-8:84 vat vak. Vak: 4-4 Ir 7-4 vai. vakare 

NedėlloJ susitarus * NedėlloJ

Tel. Canai 0257 Rea Prospect 6664 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pesldencija (600 8o. Arteslan A*«. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pistų 

t iki 8:80 vakaro

DR. A. J. JAVOIš
2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutartį

Vai.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Naujų, graži ko- 
ply#ra dykai.Į %

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GraboriUi ir Balsainuotojas
Tunu automubilidn visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, 111.

S. M. SKUDAS '
LIĘįTUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Rooeevelt 7484

I. J. ZOLP
“graborius ir laidotuvių^ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6203-8(12

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
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 
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
did&ausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
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.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avehue
Visi Telefonai; YARDS 1741 lt 1742

A A *

KAZIMIERA
ŽUKAUSKIENĖ

po tėvais Žllvytė
Mirė geg. 1 d., 1932 nu 10: 

30 vai. vak. 36 metų amžiaus. 
Kilo iš Salantų parp, Rekečių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 18 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
» mylimų vyrų. Povilų, dukterį 

Kizimierų 11 metų, sūnų -Anta
nų 8 metų, seserį Marijonų šim 
kienę, ( pusseseres Onų Ba
nienę, Uršulę Jucienę, Marijo
na Janavičienę, ir Bronisiavų, 
pusbrolį Albinų Kuprį, gvoge- 
rį Juozų Žukauskį ir švogerkų, 
o Lietuvoje tėvukus ir brolį
Antanų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 12( E. 
Kensington avė. Laidotuvės į- 
vyks petnyčioj gegužio 6 Iš na 
mų 8 vai. bus atlydėtas į Vi
sų Šventų par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos paniidos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi 
nes.

Nubudę: vyras, vaikai, se
suo ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra

bortus 8. M. Skudas. Tel. Roo- 
seveit 7532.

JERONIMAS STANKUS
Mirė Balandžio 26. 1932 m. 

nelaiminga mirtimi autonfobl- 
lio nelaimėje.

kilo 18 Raseinių Apskr., Ty- 
tavėnų parap., Kaimelių kai
mo. Amerikoje išgyveno 22 
metu. /

Paliko dideliame nubudime 
draugus Ir draugea O Lietu
voje motinėlę Barborų, seserį 
Barborą ir brolį Antanų, pus- 
bollus, puseserns Ir gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi Ant. 
Mačiulis.

Kūnas pašarvotas (606 So. 
Hermitage Are.

Laidotuvės įvyks Antradieny
je, Gegužės 8, 1932 m. iš Eu- 
dėitdo kbpiyčtoa 8 vai. bus 
atlydėtas į #V. Kryžiaus baž
nyčių .įnirtoje JVyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv.

Kaslfnieiro kapines.
Nuoširdžiai kviečsime visus 

rimines, draugus ir pažystartius 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Draugai, Draugės Ir 
Giminės.
' tAdlOtnvė'ina paturnsuln gfftb. 
Eudeikis. Tel. Yarrla 17(1

jaunuoliai - artistai davė pro 
gos lietuviams ūkininkams, 
gyvenantiems Custer, Mieli., 
pamatyti du puikius veikalus
ir išgirsti gražių liaudies dai- Boulevard 7588 
nelių.

Jau senai šioms lietuviams 
teko matyti veikalų, pastaty
tų lietuvių kalba, ir išgirsti 
jausmus gaivinančių dainelių.
Tadgi šiuos veikalus vaidi
nant jų veiduose, rodos, spin
dėjo pasitenkinimo ir džiaugs 
ino šviesa. Ne vienam beklau
sant prisiminė linksmai pra
leistos jaunystės dienos tėvy
nėje, Lietuvoj.^ ir vėl pasi
girdo jų linksnųū senai įdai
nuotų liaudies dainelių aidas.

Kaip malonu buvo vaidinti 
ir dainuoti, matant tokį šių 
geraširdžių žmonių dėkingu
mų ir nuolankumų. Visų pir
miausia jie tų parodė savo 
gausingu atsilankymu; nors 
svetainė nedidelė, tačiau ji bu 
vo pilnai prikimšta. Dainuo
jant klausytojai , laikėsi ko 
ramiausiai; rodos nė iš vie
tos nesijudino, tas vaidinto
jams kėlė dvasių.I

Tad už šių linksmai praleis
tų dienelę norime širdingai pa 
dėkoti tiems, kurie mūsų ar
tistų grupelę pakvietė ir sve 
tingai priėmė. Reiškiame šir
dingiausių padėkų simpatin
gam klebonui kun. A. Toma- 
szewski’ui, kuris visus sve
čius pavaišino skaniais pietų-

Rea. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

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

Tel. Canai 676( Rea Republic 5360

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėbomi8 tr seredomls tik
iškalno susitarus 

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

CHICAGO

DR. J. J, KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST 08 8TREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
R<akidencija 2369 So. Leavltt St. 

TeL Canai 0706
Valandos: 4-4 po pietų tr 7-9 v. v. 

NedėlloJ pagal susitarimą

Tel. Cicero! 1260

DR. 6USSEN
X-Ray

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

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, III.

DR.S. BIEZIS
' GYDYTOJAS * IR. CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavįtt s£ Tel Canai (188

Rezidencija: (628 S. Richmond Avė. 
Telepbone RepubUc 7868 

Valandos: 1—8 ir 7—8 vai. vak. 
NedėlloJ; 10—12 ryto.

’---------- =------------ B. J ~l»--------

Tel. Cicero 6764

DR. P. ATKOČIŪNAS
- DENTJSTAS

1446 & 49 CT. CICERO
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Dr- C-K> Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkals, Ketvergais ir Subatomls 
2420 W. šlarųubtte Rtl. arti Uestern 

Avė. Pbone lieuilock 7828 
Paaedėbaįs. Seredomls ir Pitnyčiomla 

. 1821 So. Halsted Street

DR. M. T. STRIKŪLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4045 S. Ashland Avė.

Chicago, III.
Orisu vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 vak. Nedėliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel.: Bodlevard 7820
Namų TeL: Prospect 1930

DR. S. A. DOtflAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. V. išsklrladt Seredoa - 
Ir Pėtnyčioa. kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd.

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461. arba 
Cicero 642. Rez. tel. Cicero 2838

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.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dieną ir naktį 

V1RU1N1A 0088

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAĮTDSH, OPT.

LIETUVIS akių 
SPECIALISTAS

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

f
Rezidencijos Tel. Plaza 2200

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

TeL Grovehlll 1698

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Va- 8-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seraaonolz po pietų ir Nedėldienialz 

Uk susitarus
2488 W. MARGUETTE ROAD

Res. Phone: 
Eng.ewood 6641 
Wentwortb 8000

Uffice Phone 
Wentworth 3000

Palengvins akių įtempimą, kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo,

mis ir vakariene savo puikio- JVAl«‘,po- ak|M , nervuotu-
r _ mo, skaudamą aklų karštį. Nuimu 

zataractuė.'Atitaisau trumpą regystę 
Ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
ztsiUkimuose, egzatninavgnas daro
mas sru elektra, parodančią mažiau- 
ilas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams, z''

Valandos kuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis kuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS AtlTAISO l TRUM 

Laiką su nauju išradimu. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akmių. Kainos pigiau kaip kitur.

<U8 Ė. ABttLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

je erdvioje klebonijoje. Taip 
pat dėkojame maloniai Dauno 
rų šeiniai, kuri pavedė savu 
namų v&diloms persirengti. 
Ponas K. Daunoras yra vertas 
pagyrimo n4 sėkmingų mūsą 
programėlės Vedimų. Pagaliau 
dėkojamo Visiems atsilankiu
siems it bet kokiu būdu pri 
sidėjusiems prie Šios pramo
gėlės. Dužiai prisiminsimo jū 
sų malonumą ir svetingumų.

Ypatingai ačiū šv. PranHA- 
kaus seserims. Jų triūso dėka 
įvyko sėkmingas veikah} ift 
seeniauvimas.

Ofiso Teh Victory 6893
Bei. Tek Dreiel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Cėntral7404

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted 8t.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. rj, 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

19-12

DR. A. R. McCftADiE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 3-4 ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Res. Tek HEMLOCK 237 4

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-G! rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U tam. ir SubaL Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

GARSINKINTES
"DRAUGE”

tel. Y»rds 1829

DU 6. SERNER
lUMAU UttV SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. GHABLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

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

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

OR. V. S. NARES
(Narya uokaa) , , 

QYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2620 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

U tam. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tel. WentworJth 3000
Rez. Tel Stewart 8101

DR.H. BARTON '
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vat: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Tek Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 8 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadieni n

Tek Hemlock 8700

Rea Tek Prospect 06 te

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas (166 South Kedzie
Rėk 6435 «0 Cailfornia Avė. 

Yah: 3-4. 1-9 r. «. IMhlMi Ketv



Išplauks iš New Yorko birželio 14 dienų laivu “DE ORASSE'

Ekskursantai plauks j Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti 
n: s Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo 
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę. Po kongresui tuo pačiu laivu 

t . plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.
’ ’ * 1 • * ‘f < • ' *

Laivakortės turistine klega į vienų pusę .................... . $145.00
Ten ir atgal ............................................................... ............. $215.00

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

e <$ricn£|o 3 1932

ŠIANDIE BUS LIETUVIU 
RADIJO PROGRAMA

PRIEŠ DEPARTAMENTU 
JUNGIMĄ

. reikėjo. Ši draugija yra gaua 
didelė, ir būtų visai pasisekę, 
jei būtų visi nariai susirin
kę su savo šeimomis.

X Dabartiniu laiku sunkiai 
susirgo šie nortsaidiečiai: An
tanas Palubinas, kuriam bu
vo labai sužeistos kojos; Ado
mas Preskienis kiek laiko bu
vo ligoninėje, bet dabar namie 
ir nė kiek geriau nesijaučia; 
Kazimieras Lukošaitis, ku
riam buvo padaryta sunki Vi
durių operacija; jis dabar jau 
namie ir jaučiasi neblogai. M. 
Tamoševičienė, kuriai irgi bu 
vo padaryta gerklėje pavo
jinga operacija, dabar jau na 
mie ir pradeda vaikščioti. 
Taip pat susirgo Nortb Sidės 
draugijų darbuotojas J .Ber
nelis..

Lietuvytis

MISIJOS GAUSIAI LAN 
KOMOS

įCaip ir kas antradienį, taip 
ir šiandie įvyks nuolatinė lie- 

j tuvių radijo programa, lei
džiama Peoples Furnitūra Co. 
krautuvių iš stoties WGEH 
(1360 kiloeycles) nuo 7 iki 8 
vai .vak.

1 ‘Šio vakaro programos dalis 
i bus apeciafai skirta jaunuo- 
! menei, kuriai dr. K. DrUnge- 
flis pasakys atitinkamų kalite* 
lę iv i< .Sabonis dainuos jau*

I nuoliams pritaikinta.-, daine- 
, les. Taip pat ir kiti daininin- 
! kai — daininibkės dalyvaus; 
panelė A. Ančiūtė, A. ė'iapas, 

i L. Sabonienė, A. Jankus irI
teliai cigaretai, kurie šiuo kiti. Be to, bus gražios muzi- 
spraginimo procesu teikia ger kos, įvairių kalbų ir prane- 
klei apsaugų. Todėl nestebėti | Šimų. Tuo visu ir užinteresous 
na, kad Luckies yra tokie ma j bus visiškai patenkinti kiaušy 
lonus jūsų gerklei. Prie to,
spraginamas priduoda Luc- 
kies stebėtinai malonų - leng
vų, spraginimo skonį, kuris 
nėra randamas jokiuose ki
tokiuose cigaretuose.

Tik toks rūpestingumas ir 
priežiūra cigaretų išdirbime 
ir supakavime, padarė ciga- 
retus mėgiamiausiu rūkymu 
Amerikoje, tabako namuos.'.

(Adve' lis ’.r.jni)

WASHINGTON, geg, 
Kongreso žemesnieji 
balsų dauguma atmetė 
nymų ekonominiais tikslais su
jungti kariuomenės ir karo lai
vyno departamentus su vienu 
sekretoriumi

rūmai

Bridgeportas. — šv. Jurgio 
par, bažnyčioje misijos prasi
dėjo gegužės 1 d. Tęsis dvi 
savaites. Šių savaitę vakarais 
rengiamos vien moterims, o 
rytais bendrai vyrams ir mo
terims. Misijas duoda tėvas 
Bružikas, jėzuitas iš Lietuvos

Kaip ir buvo numatyta, mi
sijas žmonės gūsiai lanko^ Iš
kalbaus misijonieriaus pamo- 
sklai sukėlė žmonėse daug 
džiaugsmo ir kalbų. Apie misi 
jas išgirs ir tie, kurie ikišiol 
apie jas nebuvo girdėję ir k u 
rie Į bažnyčių neina. Be to, 
gerb. pralotas ir pats misi- 
jonieriuš visus parapijonis 
kvietė į talkų ir prašė, kad 
visi savo pažįstamus, kaimy
nus, gimines, nuo Bažnyčios 
atšalusius atsivestų pasiklau
syti mišinių pamokslų.

Visi, kurie vykdysime tų mi 
sijonieriaus ir gerb. praloto 
patarimų, tapsime misijų tal
kininkais. Tad skleiskime ži
nias apie prasidėjusias misi
jas ko plačiausiai; težino apie 
jas visi, kad lankytų jas ko di 
tižiausios žmonių minios.

't Rep. j

Nauji Suomijos parlame nto rūmai Relsingfors

skausmogegužio 3 d. įvyks Moterų Su
jungęs 1 kp. susirinkimas šv. 
Jurgio par. salėj tuoj po pa 
maldų. Narės prašomos suei-

Kofca kentėjimai! Viliui 
vilui jtti piitiitriiili Paklautk 
•aro gydytojo. Paklausk vatadainko. 
Paklauak <avo draugų. "SLOAN’S 
LINIMENT.” 35 centai. 1

Valdyba

SLOAN’SNOVENA I ŠV. IUDĄLIETUVIŲ RESPUBLI
KONŲ ORGANIZACIJA PRIEŽIŪRA CIGARETŲ 

GAMYBOJE
Mūsų politinės organizaci

jos vis labiau ir labiau ima 
kilti (prasimušti) viešumon ir 
tuo labiau garsinti lietuvių 
vardų tarp svetimtaučių.

Tenka pažymėti, kad politi 
nė respublikonų apskričio or
ganizacija, prie kurios pri
klauso jau net 23 respubliko
niški kliubai iš Cook apskri
čio. Ji persiorganizavo ir at
eitojo ant stipriasių pan tų 
ir yra pasirengusi pastatyti 
kai bus reikalas, lietuvių kau 
didatus.

Į šios organizacijos valdy
ba įeina tarp kitų B. R. Pict- 
kįeivicz, A. C. Nugžemis ir ki-

Sulig statistikos žiniomis 
kiekvienas rūkytojas Jungti
nėse Valstijose surūko abelnai 
po devynius eigretus į dienų. 
Šie apskaičiavimai, žinoma, 
priskaito ir tokius rūkytojus, 
kurie užsirūko po cigaretų tik 
kada-ne-kada, lygiai kaip. ir 
;okii.s, kurie surūko kelius 
kartie daugiau negu papraš
ius rūkytojas.

Industrijos ųirtoritetai aps
kaičiuoju, kad šioje šalyje v 
i a maždaug 35,000,000 cigare
tų rūkytojų. United States Bu
reau of Iuternal Revenue na *,
duoda skaitlines, kad 19.31 rii. 
šioje šalyje, buvo pagaminta 
Išviso 113,449,049,000 cigare
tų. Abelnas cigaretų skaičius, 
kurį surūko kiekvienas iš 35, 
000,000 Rūkytojų yra ..įaždaug

SUMAŽINO ATLYGINIMĄ

D’”R0IT, Mich., geg. 2. — 

Šie nešto taryba 50 nuoš. at- 

lyginimą sjrmažino visiems i 
miesto darbininkams per gc-, 

gūžės ir bi ž dio mėnesius. ;

REAL ESTATE 
Prisirašykite j mūsų Spulkų 
~'exŲ informacija suteikiama 

Dykai
2608 VVest 47th St

NORTH SIDE

Bali 24 d. vietinės Vyčių 
kūopos veikli narė ir iždinin
kė parap. choro solistė ir ga 
; ia.šia Nortb Sidės vaidinto
ja p. F. Nausėdaitė šventė gi
mimo sukaktuves. Ta proga 
vaišingų pp. Nausėdų past;- 
;;ė.,e buvo susirinkęs gražus 
būreli p. Felicijos draugin
gų, kurie buvo svetingos p. 
Nausėdienės meiliai vaišina
mi.
i’ X Draugijų rengiamas pa 
• asarin’s parapijos naudai iš- 
v. žiavimas į miškus jau ne 
pertoli. Draugijos turėtų tuo 
geriau susirūpinti. Nors komi 
sija jau dirba net sušilus, bet 
prašo ir draugijų daugiau dė
mesio kreipti. Komisija keti
na tam išvažiavime sudaryti 
vieną iš gražiausių programų, 
'npnių, tinkamų išvažiavi
mui. z

Ji 1'indžio 17 d. Šv. Juo
zapo draugijos balius įvyko, 
bet kažkodėl nepaVvko, kaip

KARAS JAU PASKELBTAS
i > ■. z ,

visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimų varp 
ir visus užmetimas atremia naujai išėjęs dvisavaitinis 

katalikų larkraštis

1’AltDI UI,.AM IH MAINOM

Į Karinas, našlius, lotus Ir visokius 
i bizniu?. visose valstijose. Mes turi- 
1 ins dldelj pasirinkimą. Norintieji pi
rkti ar mafnyti pirma pnmatykit i ,n 
Ui l)u rgeriŲ. Klauskite A. Grtffas.

; Real Estate vedėjo.
4 NAMON 1‘TNANCE CO 
• Ho. Westcm Avoiiin-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?korio išėjo jau keturi numeriai.
IR GYVENIMAS” rašo (vairais katalikais rū 

pimais klausimais.
IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų 

daromus^ priekaištus, 
rašo apie kitų šalių kataliku 
laimėjįmus ir džiaugsmus, 
skiriamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su 
sipratusiais katalikais, 
siunčiamas susipažinti kiek 
vienam.
metams kaštuoja t;k 3 litai,' 
Amerikoje 1 doleris, 

redaguoja ir leidžia kun. dr. i 
Pr. Ramanauskas, 

ardesas: Telšiai. Kunigų Se
minarija, Litbuania.

7126 So. Rockwell Street 
Tel. Republic 5099

Mes permufuoįame pianus 
fornieius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra 
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
ir j kitus miestus.

Viešpaties Jėzaus Saldžiau
sios Širdies draugijos mėnesi
nis susirinkimas ,įvyks gegu
žės 3 dienų 7:30 vai; vak. Clii- 
cagos Lietuvių Auditorijoj 
(3133 So. Halsted st.). Narių 
atvykimas būtinai reikalin
gas, nes bus svarstoma' daug H 
svarbių dalykų draugijos gc- 5 
rovei. y

Pirm. Tarnas Jonui's, = 
nut. rėš t. Pr. Bakutis. =

GYVENIMAS

A. F. CZESNA’S BATHS GYVENIMASSPAUDA
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULPURINES VANOS = 

IR ELEKTROS TREATMBNTAI
ŠVEDIŠKI MANKŠTINIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS j

Treatmental visokių ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, talCIo — 
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulėn Splndu- jg 
lių treatmental. į

Mineralinės, sulferinės vnnos duoda dldl.lausią kraulo cirkulis- 3j 
riją, ihuornl galima Iftsigelbėtl nuo visokių ligų. 1 ~

KAMBARIAI Dtl, PEROUI.CJTMO =
Motorų skyrius atdaras ITtarnlnkals nuo 8 Iki 12 vai nakties g

1657 W. 45th Street |
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552 5

ttiiiimmiiiiimimiiimiiiiiiiMimmiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiimiiiiiiimi *

GYVENIMASSPAUDA

GYVENIMASSPAUDA

(Marųuette Jrwolry A RsdiO)
Pirkusieji pas mus n* $5 ar f"' 

p-ts’i bus .dvknl nufotoerrnfuoti.
2650 VVest 63 St., Chioago, ^1 

Tel.
Hemloek R3S0

SPAUDOS IR GYVENIMO

Bridgeportas

, Wm. J. Kareiva
Ruvinlnkas

IWt geriausio* rųllen 
ir patarnavimo, teli
kti.

(IKEIŽN VAI.I.EY 
PRODUOTK 

Olselln ft v tėti ų kiauli
nių, Kviesto Ir sūrių. 
PAULINA (BPTREET 
Boulevard 1889

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 irž $100 
bonus su kupinais.

Gegužės 17, x1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 
tliųn tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar

kiai ir tikslingai parūpinant
*

Siunčiam pinigus į Lietuvę per 18 metų ir niekam 
nei centas nežuvo.

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

ĮVAIRUS kontraktoriai

I Namų Matymo KootraMrorlua 
4 ai S n įvairiu nstns namus prieinam* 

kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ 

Tslsfonas Hemloek SISt

Tel. Hemloek 2323

2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHTCAGO, ILL 
Telefonas Roosevelt 7790 1

4559 South Paulina Street
Telephone YARDS 0145

tiiiiiminiiiiiiiiiHiiiniiMutiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimtitiiMiiiiiiinnMiiv

KUN. J. JAKAITIS NA M V STATYMO KONTRAK
TO R rot

6604 8. WASHTENAW AVĖ

IKIEWICZ£-m
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