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Numatomas Lozanos suvažiavimui nepasisekimas
JAPONŲ MMTEMU PIRMININKU 
PASKIRTAS ADMIROLAS SAITO

Socialistai menševikai pakyla prieš japonus, gina 
bolševikus. Atsistatydino Graikijos ministe- 
ris pirmininkas. Kubos saloje sąmokslai prieš 
vyriausybę

JAPONIJOS PREMJERU 
PASKIRTAS ADMIROLAS

---------------------------------  ! ___________________ i

LONDONAS, geg. 24. - TOKIJO, geg. 23. — Ja-' 
Čia atvirai kalbama, kad bu- ponijos imperatorius ministe- 
simoji Lozanoj ‘konferencija riu pirmininku paskyrė admi- 
karo skolų ir reparacijų klau- rolą Saito, 75 m. amž. į vietą 
simu neturės pavykime. Sako. RUžudyto Inukai. Militaristai 
konferencija bus atidaryta, patenkinti. '
bet iš to nieko gera nebus. ___________

NUMATOMAS NEPA- 
VYKIMAS

Karo skolų ir reparaciją 
klausimu nė kokiu būdu negali 
susitarti Prancūzija su Angli
ja. Be jų vieningo veikimo nė-

RAGINA KOOVERI “GEL
BĖTI” PASAULIUI

Šv. Kazimiero Akademijos mokinių orkes tra, kuri Chicagos arkidiecezijos aukštesniąją

IŠ SYK DU MIUJONINKA!
Abu pralenkė pirmąjį - 

Stanciką
Rašinskiene vėl pirmoj vietoj, Gubysta taip 

pat pralenkė Stanciką. Varakulis sukirto Janu
šauską. Tik keturios dienos liko iki paliaubų.

LONDONAS, geg. 23.
ra
kti.

vilties ką naudinga atsic- Laikraščio “London Sundav Į mokyklų (lligli Scbools) orkestrų konteste, įvykusiame š. m. geg. mėn. 21 d., laimėjo piv 
Observer” redaktorius Garvi-iniiJ dovan$- Sveikiname akademikes taip gražiai keliančias lietuvių įstaigos vardą!

MILIJONINKĖ

ATSISTATYDINO VENĮ 
ZELOS’AS

n’as ragina prezidentą IToo- 
ver’į “gelbėti” pasauliui. A- 
not jo, tik J. Valstybės gali 

• visam pasauly panaikinti eko-
At- nominį krizį.ATĖNAI, geg. 23. - 

sistatydino Graikijos ministe- 
ris pirmininkas Venizelosas. 
J is į savo vietą patarė pa
kviesti vieną opozicijos vadą 
ir duoti jam progos sudaryti 
koalicinį kabinetą.

SUDEGĖ JAPONU KA
RIUOMENĖS LAIVAS

ŠANGHAJUS, geg. 23.

MENŠEVIKAI UŽ BOL
ŠEVIKUS

Į PARYŽIUS, geg. 24. — A- 
įntrojo internacionalo (socia- 
Įlistų menševikų) pildomasis 
■komitetas Zuricho suvažiavi- 
' ine nusprendė visus pasaulio 
socialistus išjudinti prieš ja
ponus, jei šie nepaliaus Mao

STREIKUOJA PAŠTO 
DARBININKAI

.Sudegė japonų kariuomenės ‘
i laivas (transportas) “Bombav ( Z1'U 1,'° ' *1.'

' vietams grasinęmaru”. Gkisras iškilo, kada 
dalis siunčiamos namo japo-,

DU LIETUVIŲ ORKESTRAI 
LAIMĖJO PIRMAS 

DOVANAS

Praėjusį šeštadienį, gegi/es 
21 d. De LadSalle universiteto 
salėj įvyko Chicagos arkivys-

CHICAGOJE
POLICIJA PRIEŠ AUTO

MOBILIUS GATVĖSE

{Ona Rašinskiene iš Cicero, III.
’ {praėjusį sekmadienį ‘ ‘ Drau

go” Vajuje laimėjusi milijo
ną balsų ir sumušusi Stanci
ką.

MILIJONINKAS

F. GUBYSTA
1 - i-iš Chirago (Gbrighton Par

ko) praėjusį pirmadienį “Dr- 
go” Vajuje laimėjo njilijoną 

i balsų ir taip pat pralenkęs 
! Stanciką.

Sušvitęs milijoninku Stan
cikas, tur būt, manė, kad ir 
pasiliks tokiu vienturiu ir jau 
bus užkariavęs pirmąją vietą. 
Bet tai buvo toli gražu. Šian
die matome ką kitą. Stovėjus 
trečioj vietoj Rašinskiene pa
darė tokį surpraizą, kad ne 
tik paliko antra milijoninkė, 
bet ir Stanciką išmušo iš pir
mos vietos. Kitas didelis Stan 
cikui surpraizas — Gubysta,

Didele kova, intensyves lenk', . . , v. , ., , . ’ . . kuris, nenorėdamas Rasmskie

tynęs dėl pirmųjų vietų ir •' • _
—į poiįeįja vykdo miesto ;sta-Į brant).įObl dovanu tarų kon ’nG1 pasiduotl’ Pasidare 1S 
kupijos mokyklų benų ir or- - nangitjjų dovanų tarp kon-jlėą trečiu milijoninku ir t
kpstru kontestas ' • n4, Ra(1 TarP ir b.W testimnkų eina vėsulo greitu- -iRpsirų kontesras. rvto ffatvėse nebūtu palieka-' w • r • , ” * Pat Pralenk* Stanciką.

- ..~t—.—„ , Benai ir orkestrai buvo iš '• , ........ . ,mu- Visi, dieną ir naktį, In-
kę ir Rusijos sc pradžios ir aukštesniųjų ,(higli , * , TTr ? ^au vienos {ba, didžiausių pastangų deda,- Bijodamas, kad nepasiliktų 
ine scbooD mokvkln ; valandos. I zpiaeitą naktį prie, kad ko daugiausia gautų bal- Pen,<toj vietoj Varakulis pra-

20,000 automobilių prilipyta į- tan(Hų, bet dešimtimis tūks- dėjo Koduoti naujus balsus Ir-Menševikai atvirai nesako.
■m, kariuomenės buvo suėjus>' -i™" bolieTi

Lietuviai buvo laimėtojai a- spėjimai. Kitą kartą tų ajjto- 
biejuose skyriuose. Iš pradžios mobilių savininkai bus pašau-

ŠANGHAJUS, geg. 14. — į laivą. Greitu laiku kareiviai '<l*' ' ’k pažy mi, kad japonų mokvkjų orkestrų konteste, pi- kti teisman.
I'linn^. fili z-v4- »•» • n I IStreikuoja Kinijos pašto dar- aplydo laivą ir šis pasuktas ^arns su sova‘ta's Koletų su- ■ nn^ dovaną laimėjo lietuviui 
kelt. pasaulio kan>. | ?v Jurgjo par. mokyklos ’ or-!

Japonų veikimo Rytuose su-Įkestras, kompozitoriaus A. Pa
laikymui antrasis internacio-i ciaus vedamas, 
italas nusprendė raginti visu Iš aukštesniųjų (bigb school)

bininkai. Svetimos valstybės j upės centrą.
tariasi savo darbininkus pas- ------------------
Jatyti laiškų ir siuntinių iš- KUNIGAS PASIEKĖ UG- 
fcrovimui ir tvarkymui. i NIAKALNIO VIRŠŪNĘ

UŽGESINO BOMBOS 
KNATĄ

Nežinomi piktadariai ties sa

KONGRESAS PRIEŠ ALŲ
------------ ’ kraštų darbininkus, kad jie vi-

FALSTC PASS, Ala., geg. su griežtumu priešintųsi gami- 
'23. — Įžymus Alaskos tyri- nti ir siųsti japonams amuni-

WASH1NGTON, geg. 24. — nėtojas, Santa Clara univer- riją ir karo medžiagą. 
Kongreso žemesnieji rūmai et-! ritėto profesorius kun. B. R. 
mėtė sumanymą leisti gamin- į TTubbard’as, su dviem studen-{ 
ti, parduoti ir vartoti alų su {tais pirmu kartu pasiekė Ši-;
2.75 nuoš. alkoholio. Už su , Saldino ugniakalnio viršūnę,' 
manymą paduota 169 balsai, o Unimak saloje, šišaldino kal-

BOMBOS UŽMUŠTAS

prieš — 228. no viršūnė yra 9,460 pėdų auk-' bė apie gyvuojantį saloje są-
Šiuo sumanymu norėta pi- ^la. įmoksią žudyti aukštuosius vai

didinti krašto iždui pajamas.

SAUGOJAMI TEISMO 
•RŪMAI

IVASHINGTON, geg. 24. — 
Policija saugoja Vyriausiojo 
teismo rūmus nuo numatomų j 
demonstracijų.

34 KURDAI NUBAUSTI 
. MIRIOP

lūs, kad atsistotų pirmose vie taip pat siekti milijoninio 
tose. Ypatingai smarki kova skaičiaus. Pralenkus Janu- 
eina pintuose eilėse. Ne tūks- sauską, jam pasidarė atviras 
tančiais ,bet dešimtimis tųk«-! kelias pulti Stanciką ir išmuš 
tančių balsų griauna viens ki- ** trečios vietos. Ar taip
to pozicijas ir nė vienas ne bus ar ne — ryt pamatvsi-
ntano pasiduoti. O vis tik vie-1 me‘ Taip pat pamatysime, ką
ni turės laimėti, kiti — pra bus padarę visi kiti kontesti-

mokyklų orkestrų pirmą dova- Hunu, 1451 W. Huron ffat,, laimAtL Si tiesa visiems vra1 ninkai’ kurie taiP energingai 
ną laimėjo šv. Kazimiero A- pametė bombą. Laimė, kad tuo | žinoma įr dgl tQ likusio6’tiį I rengėsi paskutinėms kovoms, 
kademijos orkestras. Plačiau metu ėjo policmonas ir rūks- keturios dienos visiemg kon O tuo tarpu kontestui, lenkty- 

l«pie tai bus rytoj. tantį bombos knatą užgesino. teRtinjnkaras bus 8unkaus dar'ngms BeBko jau tik keturios
! Lietuvių laimėjimas dar tuo Antrajam aukšte miegojo sn- ,)0 jr rfipea.i() |ai_ Įdienos. SeStadieny, geg. 28 d.,
ypatingas, kad abu orkestrai,liūno savininkas su žmona ir mMi> laimėti šian,,ie j 12 vai. ryto, bus paskelbta pa-
lyra jskadyti j aukStesnjjį sky., va.ka.s- |jau tarim<i mjlijoBin|t„s. | lianbos, o sekmadieny, gegn-

HAVANA, Kuba, geg. 23. rių — “Class A.” Žemesnv- 
Kubos* vyriausybė paskel- sis skyrius yra — “Class B.”

Laimėti pirmą dovaną mil-
žiniškoje Cbicagoje nėra men-

“SPEAKER’IS” SVEI
KESNIS

Tllinois valstybės legislatū-. . , , , .”, ’ jų lenktynių rezultatų,sppfl *,___
Apžiūrėjus žiočių pakraįS- dininkus ir kariuomenės virši- kas daiktas. T>aimėti galima

čins ir sušilus prie šiltų zind- įlinkus, kad tuo būdu pašali- tik su nepaprastais gabumais j ros žemesniųjų rūmų
rų, jie laimingai nusileido nuo nti prezidentą Macbado’ą. ir po uolaus ir rūpestingo pa- ker’is” (pirmininkas) Sbana-į
kalno. Aplink kalną irisas lai Bombos išsiuntinėtos dange- sirengimo. Ihan’as, kelinta savaitė serga,
kas siautė didelė sniego pūga. liui valdininkų ir karininkų.1 Taigi, abu mūsiškiai orkes- kaip pranešta, yra sveikesnis.

Sprogusi viena bomba nužudė trai per ilgą laiką su didėliu------------------- «--------
leitenantą E. Diego Diaz’ą, atsidėjimu lavinosi ir visais

Ryt, poryt, be abejo, sulauk-! 7^s milžiniškame “Drau
sime dar* daugiau. Visa mū- piknike, Vytauto parke 
sų visuomenė didžiausiu įdo- Prane^la pasauliui, kas ir Ro
mumu laukia rytojaus ir nau- k*as dovanas laimėjo.

Vajaus Vedėjas

PADARYTA DIDELI 
NUOSTOLIAI .

TARPTAUTINIS LAKŪNŲ 
SUVAŽIAVIMAS

GYVA ŽMONA UŽKASĖ

MTTRKEGON, Micb., geg. mylių nuo Havanos.
garnizono komendantą už 30 atžvilgiais rengėsi gerai pasi-

PADĖTAS KERTINIS 
AKMUO

rodyti.
Statomiems Cbicagoj dide-24. — Areštuotas J. Koznn,1 Vyksta įtariamųjų areštavi- Laimėjimas buvo pelnytas.

43 m. amž., darbininkaš. Jis rnai. Visam krašte paskelbta,' Pralotas M. L. Krušas, kurs Jiems pašto namams vakar pa
kaltinamas savo žmonos nu- kad aiunčiantieji per pešta visad rėmė parapijos mokyk- dėtas kertinis akmuo. Šie na-
žudyrtiu praėjusį rudenį. siuntinius žmonės turi pasisa- los orkestro pastangas iškil- mai vyriausrbei atsieis apie

Areštuotas išpažino, kad jis kyti, kas jie yra ir siunčia- ti, tai pirmą dovaną laimėjusį 22 milijonai dolerių,
savo žmoną primušė. .Tą atsl- mus daiktus išvynioti, kad bū- orkestrą apdovanojo penkdeši-

mke. Apie laimėjimą gerb.

Drabužių dirbtuvėje, 241 W 
Van Buren gat., nežinomi pi
ktadariai rūgštimi suliejo da
ug drabužių. 5,000 dol. nuos
tolių padaryta.

ADANA, Turkija, geg. 24.
— Turkų teismas 34 kurdus
nubaudė pakorimui už sukili-1 gaiveliojusią jis kitą dieną vi- tų matoma, kas siunčiama- 
mus Ararato srityje 1930 me- štlnėje gyvą užkasė. Policija x —---------- ——
tais. atkasė moteriškės lavoną. PLATINKITE “DRAUGĄ*

iralotas teikėsi ir iš sakyklos kininkui J. Bain’ui byla ati
mti parapijonims. dėta. r

TURĖK) DAUG DARBO

Praėjusį sekmadienį pakraš
čių sargyba turėjo daug dar- 

Uždarytų 12-os bankų ban- bo. Keturios valtys su žmonė
mis išgelbėtos iš Michigano
ežero. ■ -

ROMA, geg. 23. — Minis- 
:eris pirmininkas Mussolini’s 
vakar čia atidarė tarptautinį 
lakūnų, kurie perskridę van
denynus, suvažiavimą. Suva
žiavime yra ir 5 atstovai iš J. 
Valstybių.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota
ir šilčiau.

_ _ _ _— ■■■



Antradienis, gegužės 24, 1932
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DRAUGAS

“D R A U G A S”
ISeina kasdien, lfisMyrua aekmadienlua

FKENUMEKA'fOB KAIMA: Metama — Pu
tei Metų — *8.60, Trinia Mėnesiam* — t S. 00. V tanam 
Mėnesiui — 76c. Europoje —< Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .OSo,

Bendradarbiams Ir korespondentam raštų ne*rų- 
Mna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprialunčlama tam 
tikėliu pašto šankių.

Hedaktorlua priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
Skelbimų kainos prlMunšlamoe pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
lITHUANIAN DAILY FRIEND

Pubiiabed Daily, Except Bunday.
SUBSCR1PTION8: One Y«Ar — *4 00. Bis Monška 

- **.*0. Tkree Montks — *1.00. One Montb — T še. 
Maros* — One Yeep — *f.M. St* Montse *4-00. 
opy — .Oto.

Adveetlalng in ‘DRAU04S" brtn* best ramutn
▲dvertlelna ratee on SDDlloatlon.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

dar to “baisumo” pripažinti. Nes kol dar 
yra kiek dirbančių katalikų, mūsų vargšai 
ir toliau bus šelpiami, o mūsų įstaigos irgi iš
laikomos. i

Tik daugiau pasitikėjimo Visagalio Ap
vaizda. Daugiau tikėjimo ir vilties. Tikėji
mas yra gyvas artimo meilės šaltinis. Tiek 
daug kentėta ir vargta. Baigsis blogieji lai
kai, gal greičiau, o gal vėliau. Pakelkime 
širdis aukštyn ir, kiek galima vieni kitus 
remkime, ar tai aukomis, darbu, ar maistu. 
Tuo būdu nieko nepralaimėsinae, o laimėsi
me tikrai daug.

MEKSIKOS KATALIKŲ VARGAI

DIENOS KLAUSIMAI

BLOGIEJI LAIKAI IR LABDARYBE

Iš visų krašto dalių eina nusiskundimai 
blogaisiais laikais — ekonomine ir finansine 
depresija. Sunkieji laikai skaudžiai atsiliepia 
jau į katalikų labadarybę.'Šio krašto katali
kų labdarybė yra organizuota, nepaprastai 
veikli ir ištverminga. Nežiūrint tos ištvermės 
ir energijos, kelinti metai begyvuojantieji 
sunkieji laikai visus darbus pakerta. Kur 
pasisuksi, visur pilna vargšų. Vargsta atski
ri asmenys ir šeimos. Tie ir kitos yra reika
lingi šelpimo. O čia —labdarybės fondai ne 
tik labai sumažėjo, bet daug kur imą visai 
nykti. Nėra kas galėtų tuos fondus gausit! 
remti. Daugelis tų fondų palaikytojų patys 
atsiduria sunkiųjų laikų žnyplėse. Visuose 
miestuose katalikų labdarybės darbas žymiai 
sumažintas. Vargšų šelpimas vedamas. Šis 
darbas nebus nutrauktas. Geri katalikai vaig 

šų naudai aukoja, taip sakant, iš paskuti
niųjų. Tas nuoširdus veikimas nesulaikomas. 
Bet, aplamai imant, labdarybė šiandien jau 
nebeturi to plataus užsimojimo darbuose, 
kaip yra buvę, pavyzdžiui, prieš porų metų, 
kada fondai buvo dideli, kada kiekvienas 
vargšas nebuvo aplenkiamas, nė vienam pra
šančiam neatsakyta pagalbos. Šiandien yra 
kitaip. Fondai taip sumenkėjo, kad daugelis 
vargšų jau turį kreiptis į valstybines įstai-

I gas. Bet ir ten nelengva kas gauti. Nėra dar 
bų, nėra pinigų.

J3e vargšų, blogieji laikai skaudžiai ima 
veikti ir katalikų išlaikomas įstaigas, ypač 
našlaičių, senelių ir kitas prieglaudas. Kai 
kur ir šioms jau ima trūkti reikalingos pa

ramos. Katalikų visuomenė jas vis dar remia. 
Bet tų įstaigų vadovybės vis dažniau susidu
ria su nepakeliamomis finansinėmis kliūti
mis. O čia krašto blogiesiems laikams galo 
vis dar nesimato.

Kai kurie angliški katalikų laikraščiai, 
apie tai visa rašydami, pareiškia, kad, girdi, 
kyla “baisi situacija”. Mes gi nenorėtume

Aųefckas jamdelis
^Laisvai vertė Vyt. M—nas.

(Tęsinys)

de Pazzis. Užsidariusi vienuolyno tyloje, 
žinojo kokiomis gausiomis malonėmis dan
gus apdovanojo Aleksiuku. Panorėjo jį 
pažinti. Nuo pirmo pasimatymo ir pašne
kesio tarp šių dviejų šventų sielų užsi
mezgė draugiški santykiai. Šventoji ste
bėjosi jo nepaprasta išmintimi ir dvasinio 
gyvenimo pažinimu. O jis jautėsi laimin
gu, kad gali jungtis su ja savo dvasios 
siekimuose.

Ištisų valandų kalbėjosi apie Nekal- 
tųjį Avinėlį, Kuris abiejų lygiai buvo 
karštai mylimas. Šventoji nevadino savo 
jauno draugo kitaip, kaip “Žemės An
gelas,” “Dangaus Gėlelė.”

Bet ši gėlelė po trumpo laiko turėjo 
būti nuskinta.

Lygiai nepamiršdavo namiškių. Sek
madienių pamokslus, sodalicijos panioky-

K0H4 MOKYKLį PASIRINKTI
Birželio mėnesio pabaigoj įkyklose mokyti, 

pradinės mokyklos išleis tūks- {pirmiau reik m.
tančius lietuvių vaikų, ku
riems tėvui turės parinkti ko
kių nors' aukštesniųjų moky-

sirengmio mokyklas, patiems 
}gyU reikalingų žinių, kad ga
lėt ų kitus mokyti arba kitaip

KUOMET ATEIVĮ GAUNA DEPORTUOTI
vadinas, Yra kelios ateivių grupės, žus į J. Valstybes ji vėl su- 

įšeiu pa- j kurias galima išdeportuoti pa, sirgo ir jų trumpam laikui tu-

klų, nes darbo ieškoti depre- kalbant, patiems reik pasiiia- 
sijos laiku, tai brangaus laiko ti žinių ,kad kitiems duotum,
eikvojimas veltui.

Niekas vaikų taip nemyli ir
taip ir visuomenės vadus reik 
išmokyti — išauklėti, kitaip

netrokšta jiems laimės, kaip į jų neturėsime. O vadus išau- 
jų tėvai. Tėvai viskų padarys, Į kieti gali tiktai LJLETUViŠ- 
kad savo vaikeliui pagelbėjus. į kūjį MOKYKLA

gal imigracijos įstatymų: ne-įrėjo padėti viešou įstaigon, 
legališkai įvažiavusius, krimi- Kuomet ateivis suserga pro- 
nališkai nusikaltusius ir dar to liga, jo. rekordas peržiūri- 
kitus. Dabar imsime vienų at- mas tam tikrų valdininkų, lš- 
sitikiinų, kuris veda prie išde- i tyrimas šiame atsitikime pa- 
portavimb žmonių, kurie lega- rodė, kad šita moteris neša
liškai įleisti, jokių būdu ne- nai aplankė Buropų ir pradė- 
nusižengę, bet kuriems išde- (ta išueportavimo procedūra, 
portavimas iš šalies. gresia. Ir ta kelionė į Europą prade 
nes nesvarstydami pilnų savo jo visų bėdų, nes pagal įstaty-

Įr mokyklos vaikui parinki
mas yra viena iš daugelio prie 
monių padėti vaikui kopti

Iš' patikimų šaltinių pranešta, kad Mek
sikos mieste Cliihuahua tikrai žvėriškai per
sekiojama Katalikų Bažnyčia.

To miesto valdžios du agentai nuolat su
kinėjasi aplink vyskupo rezidencijų. Kiti a-į gaunamų įspūdžių ir visos a-
gentai kiekvieno kunigo žingsnius seka. Dar plinkumos susidaro jauno žmo 
kiti lanko bažnyčias ir atsidėję klausosi, ar gaus sieloje tokia įtaka, kad 
kartais kunigas neprasitars nepalankiai prieš nejučiomis jaunuolis persiima 
valdžių. Tarp pasauliuinkų katalikų taip pat tokia dvasia, kokia mokyklo- 
išplėstas platus valdžios šnipų veikimas.

Pranešama, kad Bažnyčios priešai taria
si dar daugiau katalikus suspausti.- Norima, 
kad visame Chihuahua mieste sekmadieniais 
būtų atidaryta tik viena bažnyčia ir kad būtų
laikomos tik vienos šv. Mišios. . . . _ .

Kada minėtam mieste imta uždarinėti' sl°^e‘ V1S} tėvai norime,
bažnyčias, katalikai sukūrė net 27 centrus a niasT vaikai mokėtų ne 
tikėjimo pamokoms dėstyti. Valdžia kol kas
šių centrų neuždaro, bet jąu ieško priekabių.
Šiuos centrus dažnai lanko ginkluoti agentai 
ir policija. „

Tam pačiam mieste įvairių rūšių protes

Tėvai, kurie netoli nuo ber
naičių Kolegijos — Thomp
son, Conn. gyvena, kad jie su

aukštyn į prakilnesnę ir svie-i savo vaikais aplankytų tų gra 
sesnę ateitį. Nuo mokykloje žiu mokyklų. Pats apsilanky

mas, ij- savo akimfis pamačius, 
juos įtikrins ir paskatins sa
vo sūnelius leisti į lietuvių 
beraaičų Kolegijų. Ten jis iš
moks be to, kas visose tos 
rūšies mokyklose mokoma, 
dar gražios lietuvių kalbos.

akto pasekmių apleido Jungt inų ateivis išdeportuojamas, 
Valstybes trumpam laikui už- Į kuomet tampa visuomenei sun 
fieny. Sekam, s yra tikras at-lkenybe per pjenkerius metus 
•-•T « mas. Į po paskutinio atvažiavimo,

- st.vė, neo ;-.j>piotė. lega- dėl priežasčių, kurios veikė 
nai įtvyko . Jungt. V aisty- prieš įvažiavimų, f sakyta iš- 
b. s c augiau b :ų prieš 20 me- deportuoti šitų vargšę mote
tu s.i tėvais. Tava. nenorcoa- relę .Ji turi apleisti vyrų irj 
m. lipti i J. V Vstybių pilie-1 dviejus vaikus. Ir ji ųegaiės 
(.uis, pasilik;.* ateiviais ir ne sugrįžti šion šalin, nors ir svei

je viešpatauja.
Amerikos lietuviams katali

kams svarbu, kad savo Čia au
gantį jaunimų išauklėti kiek 
galima daugiau tautinėje dva

vien šios šalies kalbų, bet ir 
mūsų gražiųjų lietuvių kalbų, 
o tai gali išmokyti tiktai lie
tuvių laikoma mokykla 

Ačiū Dievui, jau turime mer

lai.ai senai iš y k i atgal j šų- 
•j iš kurios atvažiavo. Šitd 

Pripras prie lietuvių, nesibi- Į moteriškė pasiliko ateive, ne • gal dabartinį įstatymų žmo- 
jos lietuvių draugijos ir tapę 1 Pa-isant fakto, kad čia taip ii- 'gus, sykį išdeportuotas ne- 
profesijonalais ' galės lietu- i Va’ įgyveno ir kad lankė mo gal sugrįžti šion šalin. Tikė- 
viams vadovauti. Ir tėVhins < kyklų šioje šalyje per 8 me-įtasi, kad kai kuriuose atsiti- 
bus didelė paguoda, kai jų sū. us> Ištekėjo už Amerikos pi- kiniuose įstatymas bus pakeis 
nelis gražiai lietuviškai su iua'^e^°' Turėjo du vaikus. kurie tas, bet nesitikėta, kad 
myte ir tėveliu kalbės. / gimė šioje šalyje, bet tas ne- palengvinimų žmonėms,

Tėveliai, neduokite savo vai 
keliams žūti ainerikonizmo

tantai ir atskalūnai savo veikimui turi visiškų • £ai( *Akademijų Chicago je, į &ai mgųjų ėtuvių tautos
vedamų seserų Kazimieriečių, 
ir Bernaičių Kolegijų Thopyi

laisvę. Net mormonai ir menonitai naudojasi 
laisve. Kaip seniau, taip ir šiandie jie sau 
aukas gaudo gatvėse. Protestantams leista son’ Conn., vedamų Tėvų Ma-

pakeitė jos legalinė 
Ji vis buvo ateivė.

būties.

kata pagerėtų, nes buvo sykį 
išdeportuota iš J. V-fcių. Pa

ai'
Ku

rie serga proto liga arba kai 
kuriomis užkrečiamomis ligo-

bangose, leiskite jiems pažin- Prieš du metus ši moteriškė, mis, kuriomis sirgo prieš at-

praeitį — jos istorijų, išmok
ti seniausios ir gražiausios Eu 
ropoję kalbos ir duoti jiems,

tapo labai nerviška ir turėjo 
proto ligos apsireiškimus. G y 
dėsi ir šiek tiek pasveiko. Jos 
draugai patarė jai vykti už
sienin pasilsėti, gal senasis

važiavimų į J> V-bes.
Šios šeimynos išblaškymas

yra pasekmės neteisingo įspėt 
džio, kad, jeigu ateivis ilgui 
išgyveno šioje šalyje, tas au

si galimybę iš 
deportuoti tokį ateivį. Bet vi
liai kitaip dalykai stovi. Šia 

r tetikime ta moteris ne
turėjo apleisti šalį. Arba 
jau senai turėjo įgyti vyro ir 
vaikų pilietybę. Buvo lengva 
po ištekėjimo už Amerikos pi-

turėti tris dvasininkus kiekvienam nnsšiinčiui rijonų. Taigi, mokvklas jau ' ^as «jeulB tikrai priklauso, tai“SUU,lkUS k“k—i“ tlk įa sup^t tolnaUkai atin,
Žmonių. Su katalikais gi yra 
kitaip. 45,000 katalikų pripažintas vos vienas 
kunigas. \

Katalikų Bažnyčia Meksikoje neturi vil
ties artimoj ateity atgauti nors menkų sau 
priklausančių teisių dali. Tai . dėlto, kad į 
valstybių gubernatorių vietas patenka žiau
resni katalikų priešai. Vilkų vietas užima hi- 
jenos. Ir taip bus, kol krašto priešaky stovės 
dabartinė raudonųjų revoliucioninkų partija. 
Ji yra visai nyki partija. Bet savo rankose 
turi krašto kariuomenę «ir visas priemones 
žmonjų engimui ir žudymui. Katalikai, kurie 
sudaro krašto gyventojų daugumų, yra be
ginkliai. O mes jau žinome, kaip su begink

mokyklų svarbų mūsų išeivi
jos gyvenime.

Amerikos lietuvių kolonijo
se jau turime lietuvių inteli-

j?mų.
Tėveliai, palinkite savo sū

neliams bernaičių Šv. Marijos 
Tėvų Marijonų vedamų Ko’e-

gentų .. profesionalų, kuni-J SUU Thompson, Connecticut,
gų, negalinčių lietuviškai pa
mokslų sakyti; gydytojų, ne
mokančių lietuviškai paaiškin 
ti apie ligonio priežiūrų; ad-

tims iš jos teisę pasilikti šio 
je šalyje .jos vyras visų kelio
nę sutvarkė ir ji išvyko ap 
lankyti tėvus Europoje ir at-
gauti sveikatų. Išbuvo užsie-

dėmijų, vedamų seserų Uk ketfus m^esiu*. Sugr- ........................
mieriečių Chicago, Illinois. i prisipažinti vien dėl to, kad į ^e^a išsiimti pilnus popierius 

Ne kartų tėvai rūgoja ir'jie nieko apie Lietuvę, ir lie- iIlePrašant pirmų popierių.

o dukrelėms mergaičių Aka-J1

okatų, nesusikalbančių su Ka ;sve*“n^ stebisį, kad ana, tos j tuvius nežino. Nenorėdami pri žmonės apie tai visai ne- 
vo klijentais 4)^08 reikalais. įir tos šeimynos vaikai niekur sipažintį, nieko apie savo tau-I ĮP^sto, tik susirūpina, kuomet 
Į kokį nors viešų lietuvių dar-' nt‘ina savo; tėvais, tarsi sar tų nežinų, jie jos išsigina, kad į lsSirsla ^rba jiems patiems 
bų jų negali įtraukti, nes jie, i matydamiesi savo tėvų, šąli- išvengtų nemalonumo
nemokėdami lietuviškai, sarmfi'1 nas nuo jų draugijos, fr kie-, svetimtaučius.

s iš
tinka kokia nors tragedija.

Reikia atsiminti, kad atei
vis pasilieka ateiviu, nepai

mi būti užpakaly, priekin ne- i tik yra parapijos pradžios mo lė reikalauja vaikelius liotu- Hant >kaip ib-si išgyveno šio 
gali išeiti, nemokėdami lietu- ^ykla, tėvai su didžiausiomis. viškai auklėti, taigi, leiskite įalyje> »rba kiek metų tu 
viekai. Rugojame, neturėda-' pastangomis turėtų savo vai-juos į lietuviškas mokyklas, Įr°j° -kuomet atvyko į J. V-es. 
mi vadų, bet ^užmirštame, katJkelius ten s^sti, kad nuo roa- padarykite savo vaikeliams i.Tampa piliečiu tik kuomet iš- 
vadus reik auklėti. žens Juos įpratintų prie lietu-1 tų malonumų — išauklėkite ‘ “n*a popierius. Teisybė, kad

prieš

Jiais gyventojais elgiasi diktatoriai ir nzurpa- ten <talyvauti. nenor&ia-!“« tai kaltė, jei ne tėvui Kur _ Tėveliai, jūsų tėviškoji niei-
toriai.

Skaitykite ir platinkite lietuviu 
katalikų vienintelį dienraštį “Drau 
gę” ir retnkite visus tuos profesio*
tialus ir biznierius, kurie garsinasi > žimjnes gydyti, kaip bylas teis i Daugelis čia augusių net in- j
jame. * muose vesti, ka)p vaikus mo- į teligentų hedrįsta lietuviais♦---------------------------------------------------------------------------------------4

Aleksand/ras Berti vakarų namiškių būriui; ir darė tai su 
tokiu užsidegimu, kad ne kartų privers
davo klausytojus net prie ašarų.

Šis ugningas misijonorius turėjo vos 
tik 14 metų.

Garsas apie šio jaunuolio šventumų 
atvedė į Berti namus nemaža ponių ir 
šeimos bičiulių. Visi norėjo jį pamatyti 
ir pasiklausyti kalbant apie‘Dievų ir pa
prašyti prisiminti maldoje.

Anais laikais Florencijoje gyveno ži
noma savo šventumu Marija-Magdalena

Po to išbėgo į aukštų priebutį (gon- 
kos) atsikvėpti tyru oru. Dangaus regi
nys ir spindinčios žvaigždės jį apsvaigi
no. i

Atėjo tarnaitė ir tyliai paklausė:
— Kų čia taip 'ilgai veiki, Aleksan

drai!
— Įsižiūrinėju į dangų, kur NETRU

KUS...  būsiu.
— NETRUKUS! — stebėjosi nesu

prasdama ir galvų kraipydama. į
— Taip yra.... NETRUKUS! — tarė 

įtikinamai.

Kaip reikia mokytis, kaip^’d kalbos.
tų malonumų 
juos lietuviais. , kai kuriuose atsitikimuose, jei

Kazys-J. Krušinskas, Tampa .visuomenei
Federacijos Sekretorius (Tąsa 3 pusi.)

Slloiieli’ bt

re: ■ .
— Motina ruošia mane kelionėn į 

Rymų, laukia manęs šv. Andriejaus no- 
vieijate, bet klysta, daug didesnėm kelio
nėn turiu ruoštis.... TEN.... manęs laukia, 
— ir parodė dangų. O mintis apie tų ke
lionę jį nepaprastai džiugino.

— O, kaip gera bus danguje!
VII DIDVYRIŠKUMAS KENTĖ

JIMUOSE

Porai dienų praėjus po to, kai Alek
siukas sėdėjo prie stalo, motina pastebė
jo jo veide nepaprastų atmainų. Skundė
si, kad sukasi galva. Netrukus pradėjo 
vemti su kraujais. Tas labai vargino silp
nų vaikelį.

Pašaukti gydytojai įvairiais būdais 
stengėsi pagydyti, bet karštligė ir smar
kus širdies plakimas vis stiprėjo. Stiprios 
karštligės pasikartojimai, smarkus kosu
lys, sunkus kvėpavimas, primerktos akys, 
visa tai rodė, kad jame liko tik maža gy
vybės kibirkštėlė. Motina liūdėjo.

Nuolatinis vėmimas liovėsi , karštis

’ dė, kad pavojus jau praėjo. Tačiau tai kitę Švene. Panelę, Dieviškų Sakramet 
buvo tik trumpalaikis pagerėjimas. , tų — Eucharistijų ir saugokite širdies

Tuojau pasikartojo karštis, vėmimas skaistumų .
su kraujais kaskart buvo dažnesnis, negu- ( Jo draugas ir didžiausias bičiulis 
Įima buvo jau toliau tikėtis pagerėjimo... Andrius labai nusiminė. Drauge augo, 
artinosi pabaiga šio gražaus, nežemiško drauge žaidė, drauge kovojo su savo blo
gy veninio..... , > • j gaiš palinkimais ir, štai, dabar jo Angv-

Aleksandras paprašė pakviesti nuo- j las tuojau jį apleidžia. Aleksiukas ilgi.i 
dėniklausį sųžinės reikalų sutvarkyti, laikė jį apkabinęs:
Nors turėjo tyrų širdį, kaip ir krikšto die
nų, bet uoliai dabojo širdies tyrumo. Tar
tum atvertoje knygoje" skaitė Jis mažus 
nekantrumus, mažus pareigų apleidimus 
ir kitokius netobulumus. Dėl to viso Jis 
taip gailėjosi, kad net kunigas stebėjosi.

Ištisas dvi savaitės tęsėsi šis Ilgos tar- tais ilgų ir smagių.
pas, kuris puikiai parodė šio švento jau- 
nuolia dorybes. Išbalęs, silpnas, karštli
gės išvargintas, tačiau visada linksmas, 
blaivus. Jo širdies linksmumas nuosta
biai jungėsi su kentėjimais.

Draugai, sužinoję apie savo mylimo 
draugo beviltiškų stovį, ateidavo; kiekvie

Rytojaus dienų, kalbėdamas su ginti- ' nupuolė, buvo laukiama pagerėjimo. Kiek

— Nepamiršk, Andriau, bendrų mu
dviejų troškimų, pasaulis toks klaikus, 
gyvenimas toks trumpas — gyvenk tik 

Dievui!
Dangus taip pat, sulig motinos pa

sakymo, negailėjo savo aplankymų, kar-

Kartų motina, skaitydama jam gražią 
knygų, pastebėjo, kad jis neklauso jos 
skaitymo, bet laiko akis įbedęs vienan 
punktan, o veidas visiškai pasikeitęs. Im
dama jį už rankos paklausė:

— Ar taip kenti, mano sūnau!
Bet jis vietoj atsakymo gulė ant pa-

nas norėjo gauti kų nors iš jo atminimui, talo ir ištiesdamas rankas į paveikslų, ku 
O jis sveikino visus mėliu nusišypsojimu. , ri saugojo tik jo akys tarė:

— Bičiuliai, — sakė jis, — atminki-
pakartodavo Aleksiukas dar tų patį nėmis ir geriausiu draugu Andrium, ta- vienų dienų akutės linksmiau švietė, atro- te, kad mirštama ir jūsų amžiuje; mylė-

■r-:.

(Bus daugiau)
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^DRAUGAS

ZUOMET ATEIVIS GA
LIMA DEPORTUOTI?

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ligos arba sunegalėjimo, 
ii vius negal i rna, išdeportuo- 
jei išgyveno šioje šalyje 

ugiau kaip 5 metus ir jeigu 
os priežastis nebuvo prieš 
ražiavimą.. Bet jeigu ateivis 
leidžia J. V-es nors ir truni 
m laikui, nauji 5 metai pra 
leda (skaičiuojami) nuo jo 
grįžimo, deportavimo atžvil 
i. Per šiuos naujus 5 metus 
iivį išdeportuos, jei prasi- 
da kokia proto liga arba 
iova, arba kas kita, kas gre 

jam tapti visuomenei sun-
be.

dabar reikia geriau 
išdeportavimo jsta- 

uomet tiek daug žino
ti dėl visokių priežasčių de-
rtuojami.
Wiekersham’o raportas a- 

deportavimus pranešė, 
d kasmet net 15,000 ateivių 
portuojama, bet Darbo De- 
rtamentas kasmet dar tyri- 
ja net 100,000 žmonių, žiū-
ar jie deportuotini.

Šiuo laiku imigracijos įsta- 
nas sulaiko žmonių atvyki -

į J. V-es , ir labai mažai 
onių atvyksta, tad Imigru
os Biuras vistiek turi ras- 
kokio nors darbo, ir todėl 
p tik dabar pradeda sekti 
oortuotinus ateivius.
STuo 1920 iki 1925 m. 26,427 
onės eportuoti. Nuo 1926 i

ki 1930 m. 64,123 ateivių at
gal į savo šalis išsiųsti. Paly
ginus su įleistų ateivių skai
čium, deportuotų skaičius yra 
labai didelis. 1930 m. vienas 

1 ateivis deportuotas iš kas 
j 1,260 įleistų ateivių; 1910 m.
! vienas iš kas 387; 1920 m. vie 
i nas iš kas 156; 1930 m. vienas 
iš kas 37 įleistų ateivių. Ma
tyti, kad deportuojamų skai
čius per dabartinius fiskali- 

. nius metus, baigiant liepos 30 
l,d., sieks 20,000, ir bus pats di- 
j džiausiąs iš deportuoti} per 1 
I metus ateivių skaičių.
I F. L. I. S.

MIRTIES SPINDULIAI - 
UTOPIJA AR TIKRE

NYBE?

Pastaruoju metu vėl pradė
jo plisti gandai apie mirties 
spindulius, kurie busimajam 

Ikare turės suvaidinti labai bai- 
|Sų vaidmenį. Jau kelerius me- 
jtus kalbama, kad karo specia
listai seniai jau stengiasi iš
rasti, kitiems esu jau ir pavy- 

Įkę, išrasti tokius spindulius, 
kurie dideliame atstume galės 
viską sunaikinti. Tik visa lai
mė, kad visus tuos išradimus 
moksliškai ištyrus, pasirodė, 
jog tai tik graži utopija, ku
rios realizavimas dabartinė
mis priemonėmis visai negali-I
mas.

Įdomiausių šios rūšies taria
mų išradimų buvo padaręs an
glų inžinierius Grindel. Prieš 
penkerius metus jis paskelbė,

i.

išradęs vadinamuosius “vel
nio spindulius”, kurie anuo 
metu žmonėse sukėlė didelį su
sijaudinimų. Į jo išradimų at
kreipė savo stropių akį ir an- 
<dų karo ministerija. Tačiau 
išradėjas atsisakė padaryti 
praktiškus mėginimus eksper
tams dalyvaujant, o dėl išras
tų spindulių paslapties par
davimo pirmiausia kreipėsi į 
prancūzų karo ministerijų, o 
paskui į Amerikos jūros de
partamentų. Po ilgų derybų 
pagaliau Njujorke įvyko jūros 
departamento atstovams daly
vaujant vienoj elektro techni
kos laboratorijoj tų spindulių 
mėginimas. Ir tik dabar pa
sirodė, kad baisieji velnio spi
nduliai nepajėgė užmušti nė 
mažos pelės 10 metrų atstu
me.

Mirties spindulių problema 
savaime nėra neišsprendžiama. 
Ji negalima tik todėl, kad dėl 
grynai techniškų sunkenybių 
dar negalima persiųsti elekt
ros energijos be jokių laidų. 
Tiesa, panašaus elektros ener
gijos persiuntimo mėginimai 
jau buvo daryti ir jie davė 
teigiamų rezultatų. Radio sių
stuvų pagalba galima elektros 
energijų persiųsti už kokių 
10,000 kilometrų, bet tas elek
tros energijos kiekis yra toks 
mažas, kad praktiškai jis ne
turi jokios reikšmės. Tiesa, 

šitam tvirtinimui šiek tiek prie 
štarauja, prieš dvejus metus 
padaryti labai įdomūs Marko
ni mėginimai. Dar visi atsime

nam, kad tuomet Markoni plau 
klodamas Viduržemio jūroj sa 
vo gražioj jachtoj “Elektra” 
paspaudęs vienų mygtukų už
degė didelės technikos parodos 
Sidnėjuj elektros lemputes. 
Per jūras ir žemynus elektros 
bangos lėkė daugelį tūkstan
čių kilometrų ir prasiekusios 
Australijos sostinę, privertė 
gražiai nušvisti elektros lem
putes. Tuomet šitų mėginimų 
įvertino ta prasme, kad jau 
pavyko persiųsti elektros ene
rgijų be vielų, kad Markoni 
elektros srovę, kuriomis jis į- 
žiebė elektros lemputes, nusiu
ntė tiesiog į Australijų. Ta 
čių kilometrų ir pasiekusios 
buvę teisybė, tai Markoni būt 
galėjęs ne tik įžiebti elektros 
lemputes, bet taip pat būtų 
galėjęs, jei tik būtų panorė
jęs, susprogdinti visus Sidnė
jaus parako ir ginklų sandė
lius. Iš tikro tai buvo tik tas, 
kad Markoni nusiųstoji elekt
ros energija, elektro magneti
nių bangi} pavydale, sujungė 
Sidnėjuj tyčia nutrauktų ele
ktros srovės grandinę o įžieb
tos lemputės pačių elektros 
srovę gavo iš Sidnėjaus elek
tros stoties. Elektros srovės 
grandinei sujungti reikėjo la
bai nedaug energijos.

Taigi Markoni mėginimas 
neužginčija to fakto, kad da
bar technika be laidų negali 
persiųsti elektros energijos nė 
tiek, kiek reikia vienam elekt
ros garvežiui aptarnauti.

Vadinasi, mirties spinduliai

tuo tarpu tėra plika fantazija. 
Tačiau kai kas, rodos, galima 
būtų realizuoti. Sakysim uit ra 
fioletiniais spinduliais galima 
būtų įelektrinti orų. Į tokį o- 
rų galima būtų pasiųsti ir dau
giau elektros srovės, pav. tiek, 

i kad ji galėtų sudeginti priešo 
lėktuvų. Šitoks dalykas tech
nišku atžvilgiu galimas, bet 
jis negalimas piniginiu atžvil
giu. Tai nepaprastai brangus 
dalykas. “D. N.”

KAS VAŽIUOJA Į 
LIETUVĄ

Parašau apie vienų keleive, 
kuri važiuoja birželio 4 d. mo
torini vu “Kungsholm” per 
Švedijų į Klaipėdą, tai apie 
panelę Bronę Puidokaitę (Wa 
shingtone žinoma kaipo Miss 
Blanclie S. Pollock). Ši pane
lė jaunutė virš 20 metų am
žiaus. Gimus ir augus Lavvren 
ce, Mass .Pradinę ir aukštes
niųjų mokyklų 1 a n - 
kydama jau darbavosi Law-

guiiiiiiimmiiiiimiiiiimmiimiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiii*

I A. F. CZESNA’S BATHS I
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS = 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
ŠVEDIŠKI MANKŠTINIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS

Treatmental visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ~ 
S . It taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spind,i- = 
“ lių treatmental.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulla- 
— clją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

KAMBARIAI DftL PERGULfcJIMO
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties S

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

»iiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii»

rence lietuvių tarpe. Baigus 
High School Bronė įstojo į ko 
inercinę mokyklų, .bet geres
nių daibų Iuawrence mažai te 
buvus, p-lė Puidokaitė 5 me
tai atgal nuvažiavo į Wa-” 
shington, D. C. ir gavo vals
tybinę vietų, pradžioj mažes
nę, bet dabar jau dasigavus į 
Amerikos Lotynų Departa
mentų (Latin American DiVi
sion) užsienių valstybės sky
riuje.

Išvažiuoja iš New Yorko 
birželio 4 d. motorlaiviu 
“Kungsholm” per Švedijų į 
Klaipėdą. Grįš Švedų Ameri
kos Linijos motorlaiviu 
“Gripsliolm” rugpiūčio 22 d.

Ar daug Jaunuolių paseks 
šios panelės žygius, tai atei
tis parodys.

V. P. M.

KAČIŲ AUGINTOJAS

Baisogala, Kėdainių apskr. 
Muniūnų kaimo ūkininkas Skn 

I dris yra didelis kačių mėgė-

Si

jas.^Ht nekliudo joms veistis 
•ir prisiveisia, visas lai
j ko. Vienu metu jų buvo net 
16 prisiveisę, bet kaž koks ka
čių maras paliko jam tik 7. 
Kates laiko kambary ant kro
snies ir šeria valgio liekanom. 
Visokių originalų mūsų krašte 
esama.

PLATINKITE “DRAUGA’

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. W00D STREET 
Tel. Lafayette 6392 

Rezidencijos: 2 E. 103rd Plaee 
Tel. Pullman 6377

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto, Tel. Repub. 9C0O

A. A. SLAKIS ,
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington SI. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos- 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai. j

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3396

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
355 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKEIN 5745

i 3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v
Telephone VTCTORY 2218

t

-
I J. BANCEVIČIUS, vienas iš žymiausių

z
lietuvių ristikų, kuris risis “Draugo” piknike

DRAUGO MILŽINIŠKAS

Geguzės-May 29 d. I932
Gražiame VYTAUTO PARKE

Prie 115-tos gatvės, tarp Crawford ir Cicero Avenue

VISI VAŽIUOS: Kad išgirdus kas laimės “Draugo” vajaus dovanas; kad sužinojus, 
kam teks didelė laimė; kad pamačius kaip BANCEVIČIUS gins čempijonatą; kad susiėjus 
savo senus draugus, pažįstamus iš Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan, Iowa ir Ohio val
stybių iš kurių daugelis lietuvių rengiasi atvažiuoti; kad smagiai pasilinksminus ir gražiai 
dieną praleidus.

IS ANKSTO ĮSIGYKITE NUO KONTESTININKŲ PIGŲ ĮŽANGOS BILIETĄ, 
KURIS VIENAM DUOS DIDELĘ LAIMĘ.

Pikniko pradžia 12 vai. dienų. Įžanga prie vartų 35c



Antradienis, gegužės 24, 1932

KontestlBinkŲ stovis LIETUVIAI AMERIKOJE

Avė., Cicero, 111...........*981,5501 Melrose Park, III. .. 162,900
Avė., Cicero, 111. .. 1,000,900 Misiūnas, Roseland, 111. 245 

F. Gubysta, 4355 S. Mozart
St., Chicago, 111. .. 1,000,250 

V. Stancikas, 1706 W. 47
St., Chicago, 111. .. 1,000,100 

P. Varakulis, 724 West 18
St., Chicago, 111........... 686,330

\V. 108th St......... .  160,470
A. Žolynienė, 6709 Arcliei 
Avė., Clncago, 111. ... 119,950 

A. dudenąs, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, IU. 115,000 

Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau
A. J. Janušauskas, 1301 S. ikegan, 111.....................  103,300

50th Ct., Cicero, III. 675,5301 Gaižauskas, 148 E. 107th sŲ

DONORĄ, PA.
Senai, labai senui dar gi

noj senovėj, Kuomet nar liusi 
jos caras -aikčiojus sėdėjo ant 
sosto retrograde, o meiiingia 
do dar nei

šv. J uozapo parapijai. Tas ka 
jias tęsėsi per daug metų ir 
' taip visi bekariaudami pavar

go, pailso, kad net lietuvių 
vardas jau buvo koKiam lai
kui visai nuo žemėlapio nu
trintas, nes griuvo šv. Juoza-

kad savo Motinų -Bažnyčių j leiskime. -Gražiai pasirodėme 
taip apleido, panėrė skolose j per šiuos atlaidus, tad ištver- 
laiko. Tas susipratimas ypač kiine gerame iki galo, nes 
pasireiškė šiemet dėka gerh. “kas ištvers iki galo, tas bus 
kun. Vasiliausko, kurs čia ke- išganytas”.

kinių baigiančiųjų 8-tų skyrij 
spalvų išdalinimo graži ir 
domi pragramėlė, kurių atlikl 
patys solemnizantai: AgoU 
Jemdevičiutė, Zofija Kasputį 
tė„ Stanislovas Pilipaitis, Ji 
tina Urnežaitė ir Antanas Y<|

I tiulis. Minėti mokiniai yi 
ŠŠ. Petro ir Povilo lietuvi 
parap. mokyklos pirmų laki 
baigiantieji. Jiems teko pirn| 
nybės garbė.

X ŠŠ. Petro ir Povilo bal 
nyčioj 40 vai. atlaidai pradl 
ti Sekminių dienų 8 vai. rj 
tų iškilmingomis Mišiomis 
procesija, baigta antradieni 
vakarų. Žmonės gausiai dalj 
vavo pamaldose ir šiaip ji 
dažnai aplankydavo dientj

(Tęsinys 5 pusi.)

lėtų metų uoliai darbuojasi. 
Tas susipratimas labiausiai te 
ko pastebėti praeitų savaitę 
per 40 valandų atlaidus, ku
rių metu garsus uiisijomerius 
tėvas Alfonsas sakė pamoks
lus. Per visas tris dienas žmo

Senas parapijoms

ROCKFORD, ILL
Trečiadienį, gegužės 11 d. 

8 vai. vakare, įvyko svarbus 
ųių kimšte prikimšta buvo ha- >ok>'klos rėmėjų susirinki-

V. tt. MundravJckas, 815-45 'fioseland, Ilk .............. 95,025 *“““ vlsl A. kuopa tom taip viaua ! • P^Wl « net pil- į““8' Kalėjos uoliai darbuu-
nos gatves pristojo. Pilviečių Jasl lr teikia žymių finansi- 
gi knubas tuščias, tai pirmas'11^ m°kyklai paramų. Jos ren- 
įvykis Donores lietuvių isto- ^a Dalias pramogas, vaka- 
lijoje. Bravo, donoriečiai —(lėlius ii visų pelnų skiria mo
daliai esate ant gero kelio k>'klos i^aikyniui.

St., Kenoslia, Wis. .. 557,200 
A. Stulginskas, 1628 S. 5b

Avė., Cicero, III. ...
Grybas, 2244 W.

St., Chicago, III. ...
S. Staniulis, 6651 3. Talman

Avė., Chicago, III. .. 461,150 
Ag. Gilienė 3131 Emerald

Avė., Chicago, 111. .. 407,840

554,270
Adams
454,140

ei vystykluose neini-,, . ,J J :Po draugija, suįro Vyčiu kuo
ro, Amerikoje “prospenty ”1 ,.o . ..

d j pU) moterys sųjungietes skau-i
buvo tiK ant kai kurių kam- ožiai nukentėjo tik b. L. R.iv.

A. Condratas, 1706 E. Ma- »»»■ po uau- ~4tllrlllus„ atlalk8 u. Jar
yomensing avė. Phila. pa. IS1UK^ indžio , o apie di> va išliko. Bet už tai Pilvie-

83,800 couuu,y ' prombicijų|člų kUub&a lam^J0 _ lšaugo>

skolas išsimokėjo ir dar ganaBugentavičius, 1616 N. Lin- Kly*vxenanie beveik name nei
cpln St. Chicago, III. 61,900 inoKyciausi “versitetų” pro-

Vaicekatiskas, 4242 & Ma- le*°lliU mykO 
piewood avė., Chięago, III.

....................  44,400

M. Varkalienė, G315 So. Lin llerrin, III................
coln Av., Chicago, III. 393,695 Bacevičius, 1850 VVabansia

P. Petrauskas, 14 Johnson Avė. Chicago, III.........2G,70L»
st., Binghamton, N. Y. Į J. Vaičaitis, 424 Dean St., 

.......................... 352,490 ’ Scranton, Pa.................x 25,850
J. Aukškalnįs, 1354 Karti-1 A. Paukštis, 2225 S. Oakley 

son St., Gary, Ind. .. 283,360 Avė., Chicago, III.........21,000

dziausranie Vvebster žodyne a- 
pie tai nieko nebuvo paiašy-

M. Povaitienė, 700 S. 9 st |ltt ot kalP tlk tais laAkais 
35 550 buv° atsiradęs Amerikoje lie

tuviškam žemėlapyje nuėstas 
— vardu DON'OlūA, lietuviš
kai: “dar nori”. Mat, čia žino 
nes vis “dar norėjo” ir “dar 
tebenori”.

gerai “cash” bankuose pasi
dėjo; pasistatydino milžiniš
kų mūro namų prohibicijai 
platinti. Tuo tarpu gi Šv. Juo pabaigoj buvo apie 17 kum 
zapo bažnyčia, kaip vargo, gų. Tokio gausingo dvasiiilu- 
taip vargo ir tebevargsta sko kų susirinkimo donoriečiai se- 
lose paskendusi. Kuomet kliūčiai nebuvo matę. Negalima 
b ui “vierni” jo nariai kasmet praleisti nepaminėjus vyrų

X Penktadienį, gegužės 13
V 1 • 1 ... , Id- 10:30 vaL ryts^ parapijos
heiKU dar pažymėti, kad (BVetain5je įvyko luokyklos mc

— laikykitės!

sunešdavo ir sudėdavo tūks- 
tančiuSj o bažnyčios skoloms

bažnytinio choro, kurs labai Į 
gražiai giedojo Mišparus. Tai i

Tuoj Reik Vyrų
mokėti nesugebėjo nė kelių : gabaus ir darbštaus vargoni-

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

P. Pabijonaitis, 2320, W. 25 
PI., Chicago, III......... 191,100

O Kazlauskienė, 4356 S. 
Rockwell st., Chicago 188,550

Rėkus, 1850 Wabansia avė., 
Chicago, III................ 188,360

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.

Ip. Taruška, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago, III. .. 20,650

A. Langmanas, 4521 S. Wa- 
shtenavv Avė. Chicago,
BĮ................................ 17,700

J. Balsis, 610 Wall St. Rock

Ir ko ten tuo laiku nebūta! 
Viskas, katalikybė ir tautybė 
buvo labai aukštai iškilę. Ge
rai susipratę lietuviai net dvi 
bažnyčias turėjo: Šv. Juoza
po R. K. Fiftk Street ir Piivie 
čių Kliubų Tliird Street. Pa

šimtukų sudėti. Dabar gi dar 
labiau pablogėjo, kuomet užė
jo “blogi laikai” — bažny-

ninko nuopelnas. Mokyklos gi 1 
vaikučiai, seserų išmokyti, i 
kaip kokie angelėliai eidami į

čiai nieko nebeliko, o juk i procesijoje, bere gėles ant ta- i 
reikia kliube prohibiejų plutin ! ko praeinančiam Jėzui Šven-į
ti, reikia tam tikslui paskuti
nius centus nešti.... ila ir ne-v —sekilo baisi rivalizacija-lenkty-

ford, 111........................ 5,800 j nės tarp šių įstaigų. Pilviečių
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,C’U(1 bosas paskelbė mirtinų karų i siprasti, kad negerai padarę,

ciausiame Sakramente, ,

Į visų .tai atsižvelgus, no
risi sušukti su šv. Petru: 

Bet nūnai visi pradėjo su-h‘ Viešpatie, kaip gera mums

turi turėti gerų vardų ir nedidelį kapitalų, kad prisi
dėti prie Cooperative Association, vedamai CARLISLE 
PARRY STERILIZER, INC. ir būsiančiai arti New 
Yorko miesto; reikalingi namų statytojai, malioriai, po- 
pieruotojai, farmų darbininkai, paprasti darbininkai ir 
tt. NUOLATINIS DARBAS, GEROS ALGOS ir namai 
su patogumais ir žemės sklypu. Puiki proga geriems ir 
pastoviems žmonėms. Atsilankyk arba kreipkis laišku, J 
įdėdamas 2c. stampę ir gausi pilnas informacijas.

Ar užsitrauki?
čia būti...” Tad “Viešpatie, 
pasilik su mumis, nes slenka 

: vakarop.... ’ ’ Senatvė ateina vi 
! siems, ar nebūtų laikas labiau 
I susirūpinti sielos reikalais, 
'jos išganymu, atitaisyti praei-' 
(to gyvenimo klaidas. Dabar 
'sugrįžus Motinos —Bažnyčios 
globon ,jau Jos daugiau neap-

LawFirmF.Dii[lleyKohler
30 IRVING PLACE, DESK. No. L35

NEW YORK, N. Y.

drįsta iškelti šį svarbų klausimą. Nes 
Luckies atneša jums tą apsaugą.kurios 
jūs pageidaujate ... dėl to, kad 
Luckies įžymus valymo procesas 
pašalina tūlus nešvarumus pasislėpu
sius kiekviename tabako lape. Luckies 
tą procesą išrado. Tik Luckies jį ir 
turi!

Todėl, nežiūrint ar jūs užsitraukiate 
žinodami ar nežinodami, apsaugokite 
tas jautrias gleives!

“ltX
Jūsų Gerklei Apsauga 

pHel knitėjlmus - prieš kosulį

VASARINĖ EKSKURSIJA Į LIETUVA
PER HAVRĄ

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.

Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE 
FRANCE”. Atlantiką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

Pagaliau, atviras 
apkalbėjimas dalyko, kuris 

ilgai buvo uždraustas
“T EISK miegantiems šunims gulėti!” .L Taip sakė cigaretų veralat kada 

mes pirmu kart iškėlėme klausimą 
apie užsitraukimą dūmų. Tačiau 
vengimas svarbaus klausimo nėra 
Lųcky Strike politika!

<• Ar užsitrauki dūmą? Tas klausi
mas labai svarbus . . . nes kiekvienos 
rūkytojas užsitraukia - žinodamas ar 
nežinodamas. Kiekvienas rūkytojas

' įkvepia kokią nors dalį dūmų, kuriuos 
jis ar ji ištraukia iš cigareto! Ir 
jautrios gleivės jūsų gerklėje reika
lauja, kad jūsų dūmas būtų grynas, 
švarus - laisvas nuo tūlų nešvarumų! 

Nenuostabu, kad Lucky Strike

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—moJernAką moinifnj ta putui* 
gtrituiitii lobą ork—inlt tr Lucky Strikt tinto* ii, kiekvieną Antrulienio.KetvirtiJienio 

Ir ŠAtulicnm vikšrą, per N:B.C. AiJio tinklą.

MILŽINAS LAIVAS “ILK DE FRANCE”, 42,000 TONŲ

Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
ziją, pamatysite vieną iš gružiausių miestų Paryžių. (kalima bus ap
lankyti Liurdų ir kitas vietas.

i
Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra

žiai ir puikiai įrengtas. Vatai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite 
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

Mes parūpiname paspoitus, re-enjry perniitus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir rūginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

, “DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

1 -A-r KL L ’ ..■*
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL. i .“euehre” kurie

(Tą?a iš 4 pusi.)

vakarėlius,
; nemaža pelno joms davė. Šie- 
f met pelnyta $300, kurie pa
aukota seserų naujai medineibėgyje savo Išganytojų ypač .

mokyklos vaikai, vadovaujant e1’ '
seselėms, pynė įvairių įvairių , Šiam gerbiamam ir 
maldų ir giesmelių vainikus I kliam {Siuvimo Kliubui

vei-
reiš-

ir klojo prie savo Karaliau ldo kiame širdingų padėkų: pirmi
jų adoracijos metu. Altoriai 
buvo labai skoningai ir aps
čiai papuošti žvakėmis, lem
putėmis ir gėlėmis. Užtat se
selės turėjo daug pasiaukoti 
ir klojo prie savo Karaliaus 
kojų adoracijos metu. Altoriai 
dai baigėsi 9 vai. antradienio 
vakarų iškilmingais mišpa
rais ir procesija.

Rep.

ninkė Eelionienė; rast. A 
Alarčiulaitienė; narės: Mis
Nora Gray, T. Lelionienė, B. 
Pivaronienė, B. Stravinskienė, 
L. Simanavičienė, F.\Vaišno-

siekas, $100.00 ir U. Bernotas klierikai .Iš Telšių buvo atvy 
$5.00. Iš Cleveland, O: Vegis kę Kurijos atstovai mon. prei. 
$2.00. Iš Mahanoy'City, Pa.«1 Simaitis ir kunigų seminari- 
Matulaitienė $10.00; Izdanevi- ■ jos prokuratorius kun. Griga- 
eia $2.00; Iš Kitanning, Pa.: liūnas. Po visų pamaldų už 
Heinen $5.00; Iš Tamaųua,! velionies vėlę bažnyčioje pa- 
Pa.: Barniškienė $2.00. Iš mokslų pasakė Pagarmančio 
Grand Bapids, Mieli.: Slavie-
kienė ir Bnerotienė po $5.00;
Pariauka S. $2.00; Bajorienė 
ir Stabingienė $1.00. Iš Du- 
Jlois, Penna.: Stepulevičieiiė
$2.00. ir Plantienė $1.00. Iš

klebonas kun. J. Latvis apie 
mirtį ir velioni, kaip didelių Vat 
nuopelnų žmogų. Po to kars
tas lydimas į bažnyčios šven
torių, kur buvo paruošta rū
šis palaidoti, čia pirmiausia.

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0817

Res. 6707 S. Artealan Avė.
Tai. Grovehlll 0(17

DR. J- J. SIMONAITIS
UYLITTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųu-tte Itoad 
2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. (-12 A-M. 

NedėlloJ susitarus

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAV01Š
’ Wheeling, W. Va.: Kasė Te-jkelba kun. Grigaliūnas apie 30 iVaL: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

resa ir Lena ,—$6.00; Korn nuveiktus darbus Šilalėje per
$5.00. Iš Cicero, III.: Vasvilie- 
nė V. ir Vilkas J. $3.00; Re-

rienė, p-lė M. Vaišnoriutė, N. ‘dice A $2.00; Iš Kenoslia,
Zees ir A. Ziefel.

Taip pat ‘širdingai dėkoja
me tientys, kurie taip gausiai 
ii> gailestingai atsiliepė į mū
sų didžiai gerb. kapeliono kun. 
J. V. Skripkaus atsišaukimų 
dėl pagalbos statyti naujų ko
plytėlę. Aukojo: iš Pittsbur- 
gli’o: G. Snyder, $10.00; S. 

Dažnai praeityje gaudavom' Munsonas, $10.00; Rupsis $6. 
reikalingos pagalbos iš Siuvi-j00; Dudėnas $5.00; Pikelis J. 
mo Kliubo (Tliimble Club) iš j $5.00; E. Mockevičienė $3.00; 
Šv. Kazimiero parapijos, Pitt-1 Kungis Antanas $2.00; Dut'i’y

v
r

FinSlURGH, PA.

Wis. aukojo Kiserauskienė B. 
$4.00. Iš Shenandoali, Pa.: M. 
Nojunienė $10.00; M. Navits- 
kienė $5.00. Iš Stenbenville, 
O.: Zekas K.; $10.00. Iš Clair- 
ton, Pa.: Ambraza $4.00; Iš 
Hartford, Con.: Kimšelienė

26 metus ,prel. A. Simaitis 
bažnytinės vyriausybės vardu 
įdomiai kalba, agronomas Bil 
žiska apibudina velionį kaipo į 
visuomenės veikėjų, Št. Am- 
brozas pavasarininkų vardu 
kalba ir labai apgailestauja to 
brangaus asmens mirtį, kun. 
Alminas nupasakoja velionies 
paskutines gyvenimo valau-,

Office: 4459' S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. C. L VEZEUS
DEN TĮSTAS- 

4645 So. Ashland A v u.
Arti 47 Street

$5.00 ir Petrukevičienė $1.00; das ,'Laukuvos klebonas kun.

sburgli, Penna. Jų geraširdiš
kumas apsireiškia jų pasiau-

M. $2.00; Paulauskas C., Mi
lius J. ir Munson S. ji'. po $1.

kojime ir darbe organizuojant 00. Iš Elizabetli, N. J.: 8. La-

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
pigiausias Liet. graborius 

CHICAGOJE

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 5174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago

Iš Hollis, L. I.rN. ¥.: Makas- 
kių šeimyna aukojo $100.00, 
ir iš Brigliton, Mass.: V. Mer
kienė $2.00.

Mūsų geradarių dėka dar
bas jau pradėtas ir prieš se
serų suvažiavimų birželio mė 
nesyje bus pabaigtas.

Minėtiems mūsų gerašir
džiams aukotojams tariame 
širdingų ačiū. Tegu Dievas 
jiems gausiai atlygina!

Dėkingos Šv. Pranciškaus 
, • seserys** X

MIRĖ KAN. FR. KūDIS

Gaščiūnas jausmingoje kalbo
je velionies vardu ,kaipo te
stamento vykdytojas, dėkoja 
vyskupui, kun. Loučikui uz 
karšinimų, visiems kunigams, 
parapijiečiams ir k., kurie vie 
nokiu ar kitokiu būdu jam pa 
sitamavo ar paskutinę pagar
bų atidavė.
Žmonių laidotuvėse dalyvavo 1 

labai daug. Visos katalikų 
draugijų vėliavos buvo atneš
tos su perrištais juodais kas
pinais. Parapijiečių ir visų da

Tel. Canal (122

DR, G. I. BLOŽIS
D E N T I s T A S

2201 West 2zua Street
(Kampas Leavitt Si.) 

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

Seredoj pagal sutarti

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 6927

DR SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Valkų Ligų

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedlltomto pagal susitarimą.

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

Ofiso Ir Res. Tel. Boųl. 5912 Ofiso Ir Res. Te). BouL 6814

DR. BERTASH DR, NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VaL: 1-8 Ir 4:88-8:88 vaL vak. VaL: 8-4 Ir 7-4 vai. vakare 

Hedėlloj susitarus Hedėlloj

Tel. Canal 4267 Rea Prospect 4468

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas * 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija <648 So. Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

S iki 8:88 vakare

Tel. Ofise 4058 Res. 8868

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

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

8904 — 71st Street 
Nedėliomis tiv susitarus.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply/’»a dykai.

3307 Auburn Avenne

Šilalė (Tauragės apskr.). Čia
26 metus gyvenęs klebonas ka 
nauninkas Pranciškus Kūdis 
balandžio 21 d. vidudienį mi
rė. Laidotuvės įvyko šeštadie- 

jnį (balanžio 23 d.), fš vakare 
■ jo kūnų iškilmingai atnešė

lyvaujančių akyse spindėjo
gailestis ir skausmas. Tikrai į----------------
tai buvo labai geros širdies ir į rei. cicero 1250 
didelio veikimo žmogus.

Pr. S.

Boulevard 7589
. Rez. Hemlock 7691

DR, A. P. KAZLAUSKAS
DENTĮSTAS 

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

Tel. Canal <764 Ras. Republic 6866

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS /
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir K-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 63 STREEY 
Kertė So. Western Avenue 

TeL Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavltt 8t. 

Tek Canal 0706
Valandos: 8-4 po pietų ir 7-8 v. v 

NedėlloJ pagal susitarimą

/

X-Ray

PAUKŠČIŲ “SOSTINE”
Telefonas Y ar d s 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Qrąborius ir Balsamuotojas į bažnyčion ir čia Tauragės de-i ln°kini'Ų ir pasienio policinin-

Kernavą, Ukmergės apskr. 
Pradžios mokyklos vedėjas,

UR. GUSSEN
LIETUVIS DENTIS’fAS 

I Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14th ST. Cicero, III.

DR. S. B1EZIS
\

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. Tel Canal 8188

Rezidencija: 442 8 8. Richmond Avė, 
Telepbone Republic 7848 

Valandos; 1—S ir 7—8 vai. vak. 
Hedėlloj; 10—18 ryto.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4728 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 8 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

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

4:80 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2461. arba
Cicero 448. Res. tel. Cicero 8888

I. J. ZOLP

Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENLE 

Chicago, III.

kanas kan. Dikavičius pasa
kė pamokslų. Laidotuvėse da 
lyvavo 15 kunigų ir ketui-

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7519

Graborius ir laidotuvių
VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4«th Ir Paulina 8ta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

iti

VINCENTAS
ZAPOLSKI

kų padedamas, įtaisė paukš
čiams aplink mokyklų 22 inki
lus. Visi inkilai - yra nedide
liam plote. Apsigyvenus juose 
varnėnams, atrodo, lyg jų ‘-so
stinė” būtų. Paukščių gausu
mai ir jų čiulbėjimas ir pra
eivių dėmesį kreipia.

Dp, C.K. Kliauga
D r. x ± a i a. o 

U Uliniu kais, Ketvertais ir Subaiuinta 
242U W. Muiųuclic itu. arti Wcstcru

Ate. ruoue llemlovk 7b2H
Panedėuais, Seredomis Ir Pėlnyčiomis 

IH2I So. HaMtti tsireot

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. C1CEBO
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-8 vakare

REMONTUOS GRUZDŽIŲ 
BAŽNYČIĄ

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. M. T. STRKDLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

Chicago, Iii.
Oriso vai.; nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutarti-
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL Yards 0994

8200

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ABCHEB AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 8 Iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Telefonai dieną ir naktį 

VIRGINIa M84

T«L Grovehlll 1588

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų ir Nedėldlenlala 

tik m si tania
9499 W. MARUUETTE ROAD

Res. Phone: 
Bnglevvood (441 
Wentwortb 8000

Office Phone 
Wentworth 8009

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atvež į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambul&nce patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

iMirė gegužės 23, d., 19 32 m., 8 
vai.' ryto 7 5 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio apskr., Kre
kenavos parap., Žygelių kaimo. 
Amerikoje išgyveno apie 45 m.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterj Daratą., po tėvais Pro- 
lonaitė, du sunu Antaną ir Vi
ncentą, marčią Mlkoliną, du a- 
nuku Daratą kr Tomas, dvi se
seris Veroniką Zopolis ir Kon
stanciją Marozienę, pusbrolius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4421 So. 
Marshfield avė,, Laidotuvės j- 
vyks pėtnyčioj, gegužės 27 d., 
iš namų 8 vai. bus atlydėtas 
J1 šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pama
ldų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Nuošipdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamuR-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sunai, Ma
rti, Seserys, ir Giminės.

Laidotuvėms- patarnauja gra 
bortus Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

*

Tel. Gary 9764 Res. 2-5507

BARAN & GREGOR
Pagrabų vedėjai

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja moteris 
Geriausias ambulaoso pa

tarnavimas dieną ir nal<tl.

Grūzdžiai, Šiaulių aps. Ba
landžio 10 d. klebonijoj įvy
kęs parapijiečių ^susirinkimas 
sulygo su vienu meisteriu iš 
Šiaulių dėl bažnyčios remon
to. Jis sutiko griūvančių baž- 

' nyčių atremontuoti už 16,000 
litų. Bažnyčios remonto rei

kalams parapijiečiai turės su- 
I mokėti ix) 3 litus nuo ha.

DR. VAITUSH, OPT.
Rezidencijos Tel. Plasa

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPEOIAUSTAS

HEMK1TE VISUS BIZNIE
RIUS KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE”.

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

Pastebėtina nauja kombinacija gy- 
vasti palaikančių žolių yra svarbiau- 
Hias moderniniu laikų l&radlinak 
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai 
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint, kokia 
jūsų Ilga yra, ir kiek daug dakta
rų ir vaistų jus Išbandėt, dar yra 
viltis dėl jus.

Mottaa Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja, 1869 N. Damen Ave„ Chi
cago, siūlosi Jums suteikti 6 dienų 
namini treatmentą žolėmis visiškai 
dykai. Aprašykite savo ligą Ir mes 
prisiusime |1 00 bonką Kraujo Tonl- 
k-o ,ar |t,50 bonką speciajalių žo
lių gyduolių. Pridėkite 25c apmokė
jimui su pakavimo ir persiuntimo. Ra

_. . , . , I šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:
097 W. Uth Ava, Gąry.Ind; I 1721 W. 47 St. Ir 4172 Archer Avė.

I P-la B. Patunaienė yra Motinos He
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
vių skyriuje 4172 Archer Ava

akių jtempimą, kuria 
gaivos skaudėjimo,

J svaigimo, akių aptemmie, nervuotu- 
nto, skaudamą akių karštį. Nuimu 
oataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄJLAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
0e akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Tek Victory 6893
Res. Tel. Dreiel 9191

Jt4 neatsiliepia šaukite CentraI74d4'

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 Se. Halsted 8t.

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

10-12

DR. A. R. MCCRAD1E
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STKEET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

DR. J. P. POŠKA
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 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą. 
----------------->»-----------------------------------------

■ ■.(i

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. , 
Valandos: nuo 19—4; nuo <—S

Nedėliomis: nuo 19 iki 19.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 19—12 nuo 2—4 poVai. 19—12 nuo 2—4 

pietų: 7—8:30 vai. vakare. 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart tveutadlenio Ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 8181

DR. Y. S. NARES .
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 13 ryto. 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Kstv. rak. pagal sutartį

Tel. Hemlook 8700

Rea Tel. Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIBURGĄS 

Ofisas 4158 South Kedsto
Rea 6416 8o. Callfernia Ava 

VaL! S~4, f-9 V. v. TMrtriaet



6 i DRAUGAS Antradienis, gegužės 24, 1932

C H I C A G O J E KAS GIRDĖTI AMERIKOS lė S. Jurgaitė, kuri ne kartų Įįj— a 
LIETUVOJE? 'yra puošusi mūsų vakarėlius, i 

i Delnų plojimu buvo ne karta}'

RENGIASI PRIE “DRAU
GO” PIKNIKO

medavo Rūtų Darželio pikni
kuose, atsisveikino ir pareis-1 
kė, kad gegužės 26 d. išvažiuOj 

į ja j Lietuvę, vakacijų. “Drau- | 
'go” piknikui paremti paliko 
dovanų. Visi West Sidės biz
nieriai susitarė gausiai dalv-

Apie tai kalbės per ra
diją, sugrįžęs ii kelionės 
“Draugo’’ redaktorius

Peoples Furniture krautu*

[iššaukta pakartoti. Pijanu a-
komponavo p-lė O. Knataus- į 
kaitė. Veikalėlį '‘Dvi sesutės”! 
išpildė mūsų darbščios soda-• 
lietės p-lės A. Mikolaitė ir M.

Vių pastangomis, kas antradie j Katauskaitė. Abidvi savo ro- 
nj nuolatinė lietuvių radijo1 les gražiai suvaidino. Mamy-

Ivauti “Draugo”' piknike, y. P™Rn»na įvyks Šiandie nuo tęs visas gardžiai prijuokino.,
: l«lč graborius Laeliavičius or- 7 iki 8 vaL vakare ,S I Kalb5j° P-« A. Ma- i
'ganizuoja didžias jėgas, kad,W- G- R S- 1260 «loeyc]es. .žeikaitė apie Motinų meilę ir
'nepasiduotų nortl.sidiefianis. T<“ko Pa,irtl- ka<l 5|» » svarbumų. Duetų dainavo

________ gramų atlikti stropiai rengia- p-lės B. Kegovičiūtė ir O.

Visose kolonijose eina bruz
dėjimas ir uolus prisirengi
mas prie “Draugo” pikniko.

Nortb Sidėj eina vyrų mo
bilizacija darbams už baro. 
Bus ten vyrų, kilusių įš įvai
rių Lietuvos kaimfų Radžiū
nų, Norūnų, Likiškėlių, žemai 
čių, aukštaičių, dzūkų ir kito
kių. - į

Wbst Sidės šeimininkės jau 
baigia savo prisirengiamuo
sius darbus. Žada restoranų ‘ 
prirengti taip, kaip geriau nie 
kas nėra padaręs.

Daug gerų biznierių jau pa 
reiškė rengimo komisijai, kad 
įvairiuose reikaluose suteiks 
talkų. West Sidės biznieriai 
J. Dabrovalskis, Nikodemas' 
Karlavičius, Antanas Aitutis, 
Jonas Atraškevičius, M. Na
miškas, M. Jasnauskas ir ki
ti patys prisidės su dovano
mis restoranui ir kitus prie 
to paragins. Girdėti, kad ki
tose kolonijosi biznieriai taip 
gi tariasi gerai “Draugo” 
piknikų paremti.

Primename, kad visi biznie- i 
riai “Draugo” piknikų parė-1XI

f.Jį.ės 28 d. Tos laidos bus nt- 
spauzdinta keli tūkstančiai ko 
pijų viršaus ir išplatinta po 
v’sas kolonijas.

“Draugo” Ekskursantams
Pranešimas

Gegužės 19 d. Aušros Var- si ^rupė Pasižymėjusių radi- Kratkauskaitė; akomponavo
tuose buvo išleistuvės Vakri-* d«nimiik» ir daininkių p J pijanu p-lė Gedvilaitė. Gra- 

lė A. Ančiūtė, p. L Sabonio- žiai dainavo. , 
nė, K. Sabonis, A. Čiapas, A.1 Kalbėjo gerb. kleb 
Jankus ir kiti. Skripka apie motinų

Apie sveikatų kalbės dal:- vaikeliams.
ja, kurios pirmininkė Valerija tarė Zuzana Šliakienė, M. D. Programų str smuiku baigė 

Taip pat kalbės sugrįžęs iš ke- p-lė A. Pučeliūtė. 
lionės “Draugo” red. L. Šimu Pirmininkė S. Motuzaitė pa 
tis. Papasakos savo įspūdžius, kvietė visas mtotinėles užkali*

ras gražiai dainavo ir skam- Bus gražios muzikos ir kitų į- džių, kuriuos pagamino darbš-
bino pijanu. Išleistuvės buvo vairybių. Todėl nepamirški- ti to vakaro rengimo komis,. p#
labai jaukios, klebonas pakvie ™ nusistatyti savo radijo. ja: p-les O Navickaite, H. Stu‘vj|as Masiokai Ma„,|a|raa 
tė daug kalbėtojų, kurių truiu j Kep. XXX , glifltė, O. Knatųnskaitė.

jai Butkienei, kuri šį mėnesį 
išvažiuoja Lietuvon. Gražių 
išleistuvių puotų ir pragramė- 
lį surengė Altorių Puošimo dr

buvo per penkerius metus, ir 
Moterį) Sųjungos 55 kp., ku
lių jaunamečių mergaičių cho

pos, nuoširdžios kalbos suda
rė jaudinančių šeimyninę nuo I 71 St. ir Clairmont Avė. Vadi- 
taikų šio išleistuvių vakarė-1 naši ,yra žmonių, kurie nešu
lio ir žadino visus dirbti kil- pranta, kas yra depresija, 
nų įdėjinį visuomeninį darbų. Duok Dieve, kad daug tokių 
kurį, čia būdama, Valerija laimingų tautiečių būtų ypač 
Butkienė su tikru pasiaukoji- [ šiais laikais!
imi dirbo.

Laimingos kelionės ir 
die, keliaunininke

Geraširdis
Sll-

MARQUETTE PARKAS

SODALIETĖS PAGERBĖ 
MOTINAS

Town of Lake. — Gegužės
Visi čikagiečiai gerai žino, 8 d. Pan. Švenč. Nek. Pras. 

kad ši kolonija yra grąžiau- Mergaičių Sodalicija iškilmin- 
sia iš visų Chicagos lietuvių minėjo Motinų Dienų, 9 vai. 
kolonijų. Čia švaresnės gat- rytų visos, gėlėmis pasipuošu-
vės, tyresnis, malonesnis ir 
sveikesnis oras. Beveik visi, 
be išimties, namai yra nauji,

^mūsieji,. bus pagarsinti gegu- svar^s> neaprūkę dūmais, 
kaip antai kitur. Tai yra nau
jausioji lietuvių kolonija. Čia

sios drauge ėjo prie Šv. Ko
munijos Motinėlių intencija.

Iškimingas Šv. Mišias cele- 
bravo kun. Pranas Jurgaitis, 
pamokslų sakė kun. M. ŠVar- 
lys. Mišių metu solo (Avė Ma-

Alek.
meilę

KUN. L. A. DABELSTEU- 
N’AS AUŠROS VARTŲ 

BAŽNYČIOJE

Visi “Draugo” ekskursantai, kurie važiuojate į Lietuvą su Scandiuavian-A- 
merican Line laivu FREDERIK VIII gegužės 28 d., prašomi nevėluoti atvykti į 
La Šalie St. stotį .gegužės 27 d. 9:45 ryto Chicagos laiku. Stotis randasi ant La 
Šalie St. ir Van Buren gatvių. Į New Yorką važiuosime Niekei Plato gelftžiinlreihi 

............... -B ■ 1 - Ik...... -*■ fr—■■■ ■»< •' ."fli -i -

j nis, Stasys Bruknis, Alfonsas i Skrindančiam lėktuve Chi- 
Bruknis, Elvira Bruknytė, Ve cagos lėktuvų stoties padan- 
įonika Micienė, Barbora J u- gpse pasišovė keleivis, Ernest 
zulėnienė, Barbora Vitartaite, Lengyel’is, 17 m. amž. Jis nii-

. Aleksas Kozevnikas, Marijo
na Kozevnikienė, Al. Kozev- 
nikas, A. Kozevnikas, Vikto
ras Kozevnikas, Jonas Šlitė- 

įTIs, Kotrina Bartkienė (kuni- 
Į go St. ^Bartkaus motina), My-

zulėnienė, Kazimieras Petraus 
kas, Mike Ruskin ir E. Žinia n 
tauskienė.

Motinėlėms buvo įteikta po 
dovanėle.

Visos linksminos prie sma
gios muzikos ir šokių.

Pabaigoje sodalietės sudai
navo savo brangioms motinė- 9:45 rytų Chicagos laiku 
lems “Ilgų, ilgiausių mete- La Šalie St. stoties, 
lių”.

Skirstėsi dukrelės su savo 
motinėlėmis į namus, visos vi 
sai patenkintos.

Korespondentė

IŠ VAŽIUOJA 5TUVĄ 
SU “DRAUGO” EKS

KURSIJA

rė Šv. Kryžiaus ligoninėje.

SOUTHWEST LANDLORDS 
ASSOCIATION

2848 West 59th Street

Dėl banko apiplėšimo Stre- j 
ator, Ilk, areštuota du to mie
sto policmonai. Keturi plėši 
kai kalėjime.

Metinė mokestis $1.00 * 
Greitas patarnavimas reika

le nemokančių rendauninkų.
TEL. PROSPECT 5650

1 Turime žmones sutinkančius 
i skolinti pinigus ant A-l pir
mų morgičių nlio $500 iki

^5000.DU/RING Conncil 4 dance 
Sat. evening “Bill” Racine 
(Council 16 president) lošt 
$40.00. His business card was

“Draugo” ekskursantai ap- with it. Hie hopes tbat, that 
leidžia Chicagų gegužės 27 d. lionest person will return and 

iš receive bis reward. Am tban- 
king in advance.

F. J. KLEISNER & GO,
2848 West 59th Street

Tel. Prospect 5650

BRIGHTON PARKAS

Šį antradienį, gegužės 24 d. 
tuoj po pamaldų parapijos sa
lėj 44 St. ir Fairfield Avė. 
rengiami kauliukų žaidimui

*PltlKIEWlČZ£tp/
.M0RTGA6ĘBAHKERS,

R E AL ESTATE

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. RockiveP Street 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame piam-s 

i •Mičius ir kitokius dalykus, 
rtlusų patarnavimas v i a

su daugeliu laimėjimų. Turiu-, _ . . ...
tieji tikietus nuo balandžio 19 ' ex« in,arinaclla suteikiama 

’ d^vakaro (kuris neįvyko) ga-1

Prisirašykite į mūsų Spulką. Užeitas, geras ir nebrangus.
Mes pėrvežame daiktus iš

Gegužės 28 d. Scandina- Į lės į šių pramogų įeiti. 
vian-American Line laivu Į Maldos Apaštalavimo draugi 
FRBRERlIK VIII yra pasiren I jos vardu kviečiame visuome- 
gę išvažiuoti su “ Draugo ” ek I nę atsilankyti ir savo laimė 
skursija: Adomas Bruknis, Te j ištirti.
klė Bruknienė, ĮBruno Bruk te! Komisija

Dykai
2608 West 47th St

ir j kitus miestus.

VI 8250 GRAŽUS RAKANDAI 
4-RIEMS KAMBARIAMS

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro-

Iftparduodama rakandai So. Sidėj, 
mažiau, negru 30 dienų vartota Par- 

Atsilankę nesigailėsi- 1-or setas $55, vertės $400. kauras
s x 12 už »S6. vertės $200. 9 x i2 | <Jžius, niovie cameras, projec
orientalls kauras $15, mieg. kj setas, 
valg. ka.inb setas po $55. verti $275.

Į Coxwell krėslas $20, vertas $100.
I Lounge krėslas $15, 10 tūbų olek- 
hros .r-idlo, ’empos, langų uždangalai
Ir kiti geri daiktai. Parduodam Mr . M j «. zvi-

I skyrium. 8228 Maryland Aw, 1-st Zb5u Vr. 63rd St., ChicagO, III. 
; apt. blokas j rytus nuo Cottage

torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigiųkibiausiai pasižymėjo kaip tik įia) giedojo sodalietė p-lė S. 

namų statytojai, k. a.: M. Zi- Jurgaitė, vargonais akompo- 
zas, J. G ricius, Vilimai ir k i- navo vargonininkas V. Dauk- 
ti. ša, smuiku pritarė p-lė A. Pu

Šie kontraktoriai kiek dau- čeliutė. Bažnyčioje iškilmės 
giau pasilsėti gavo kaip tik Motinų Dienų buvo labai į- 
šiais sunkiais laikais. Bet šį spūdingos.
pavasarį, berods, ne visi jie Popiet sodalietės' pager-

TOS LAIVAKORTĖS tos.

Orove Avė. Tel. 8tewart 1875.

RAKANDAI — PIGIAI

Tel. Hemlock 8380

West Side. — šv. Trejyfo 
šventėje Aušros Vartų bažny- dūsaudami ir žiūrėdami bė mainytes pritaikinta die-
čioje, per sumų, kurių laikė 1 tuščius lotus, belaukiant už- nai programa. Prisirink pil
kom V. Kulikauskas iš Gins- *akymTJ namus statyti. , na svetainė sodaliečių su ma-
dale, III. teko išgirsti didįjį Štai, plačiai žinomas kon- mytėmis. Programų tinkamai 
chorų, vedamų varg. J. iBra- traktorius M. Zizas (7151 S. vedė pirm. S. Motuzaitė. Smili 
zaičio pirmų kartų giedant ke California Avė.), pavasarini ku griežė p-lė A. Pučeliūtė, 
tūriais balsais naujas kun. L. išaušus, gavo užsakymų sfca- kuri girtinai atliko. Solo dai- 
A. Dobesteen’o O. Pr. mišias tyti namus netoli kampo W. navo visiems gerai žinoma p- 
“Our Ijūdy of Peace” (Ka- ------------------------------------------------------------------------------

Jt'S

„„liM,,- i„;i \ .. . » HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllltlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKraliehe taikos). Misios labai =
gražios ir savo harmonija vi- S 
sai skiriasi rr. o kitų giedamų- | 
jų mišių. šį

“Our Lody of Peace” mi- E 
šios yra užgirtos gregorijoniš- = 
kos draugijos Amerikoj, kai- = 
po grynai —bažnytinė niuzi- 3 
ka,-ir tarp visų Chicagos Jie-'■ 
tuvių bažnyčių lierods pirmu s 
tinės suaidėjusios “Our Lndv 3 
of Vilna” (Aušros Vartų) baž s 
nyčioje. E

Garbė varg. ,T. Brazaičiui E 
už parinkimų tokių gražių mi
šių.

Girdėjęs

Perkam Lietuvos Bonus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

juos perkam ir mokame $46 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su kuponais.

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 
tlian tiesiai į Bicmen. Visus kelionei dokumentus tvar-

* s

kini ir tikslingai parūpinant

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 mėtų ir niekam 
nei centas nežuvo.

Apdrnudn — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne
žudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti j Europą 
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20% Taigi, kurie važiuoja j Californiją ar'į 
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 GEGULĖS 
28 D., j Kta pėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Iš NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50 
j 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 28 d.—FREDERIK VTTI “DRAUGO” 
EKSKURSIJA 

-ILE DE FRANCE 
d.—ILE DE FRANCE 
d.—BREMEN
d.—PARIS

16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
-UNTTED STATES

9 d.—ILE DE FRANCE
Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM ,

ISvažiuodaml ( Lietuvą, visai pi
giai parduodame rakandus—-du nau
ji pečiai, geras radlo "Rlg Bosch" 
ir tt.

2012 CANALPORT AVĖ.
1-mas aukStas

T0WN OF LAKE
Parsiduoda aiskryminė (“Su- 
gar Bowl”) labai prieinama 
kaina. Biznis išdirbtas randa
si lietuvių centre arti bažny

Wm. J. Kareiva
' Savininkas 

1181 geriausios rtjSies 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GRKEN VALI.EY
PROmtOTH 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

464$ 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1189

čios ir niokyklos^ Atmšaukit: JVAIRUS KONTRAKTORIAI1 
4513 SO. WD0D ST.

Išvažiuodamas į Lietuvę vi
sai pigiai parduodu rakandus. 
Greit atsilankykit.

4828 W. 15th STRĖET
2-ras aukštis 

CICERO, ILL.
AUTOMOBILIŲ MEKA- 

NIKAS

M. ŽIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

įtaisu įvairiausiu* namus prieiname 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6684

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS

X West Sidėj Rūtos Darže 
praėjusį sekmadienį buvo biz
nierių pagerbimo piknikėlis. 
Piknikėly geriausia pasirodė 
Fr. Siminas, ice-cream parlo-H 
riaus savininkas. Juozas Mic- I

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145
kevič.ius, kurs visada pasižy- (gllltllMlllllllB.......... ............. ................ ..................................................-1 J KlllllllllllllllllllimillllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMItlIHIMI*

Birželio—June 3 d.-
3 d.
7 d.

• • 11 d.
>> 16 d

18 d.
Liepos 9 d.-

sutinka pataisyti, arba Jums padėti 
jūsų namuose, už pusę kainos, nagu 
garadžiuje atsieis. Reikale pažauklt: 

TEL. I.AFAYETI-E 182a.

Namu utattmo kontrak 
TOHIUM

S WARHTENAW AVĖ
PARDLOL.AM (H MAINOM

AT Y D Al
NAMŲ SAVININKAMS

Karmas, naynus. lotus Ir visokius 
Girnius visose valstijose. Mes turi- į 
ine dldelj pasirinkimų. Norintieji pi* i

Poruoju ir m.lev»oj« kam 
Reai EstAte vedėjo. .barius, už darbų atsakau. Da-

| rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų tu-

JUK.VA-as ■, „- ...S^n

t. NAMON FINANCE OO. 
67Ho. Western Avenne

VASARNAMIS

arbaĮ Paairenduoja arba parsiduo
da vasarnamis Delevan, Wia. 
prie pat ežero, tiltelis ir lai
velis. Renda ir pardavimo kai 
na pigi.

JUOZAS JUSEVIČIUS 
1418 Roee Avė., Rockford, UI.

rin Šių metų mados. Pristatau 
į namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48th Ct., Zros lubos 

Cicero, Dl.
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