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J. V. katalikai pagerbs J. Washingtoną
GEN. J. PERSHING’AS SMERKIA
KRAŠTO PROHIBICIJfl
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Iškeltas aikštėn sąmokslas prieš
i F
įni

1

ANGLIJA KRAUJA AUKSĄ; GAL GRA
ŽINS AUKSO STANDARDĄ
KATALIKAI PAGERBS
J. VVASHINGTONĄ

GEN. PERSHING’AS PRIEŠ
PROHIBICIJĄ

VVASHINGTON, geg. 26. — į PARYŽIUS, geg. 27.—
Amerikos Katalikų universite-į Gen. J. Pershing’as čia parei
to stadijume ateinantį pirma- škė, kad J. Valstybių prohidienį įvyks iškilmingos pamal- bicija nieko gera kraštui nedis Jurgio VVashingtono pa- davė, tik ji beliko smurtiningerbimui. Šv. Mišias laikys kų veikimo pagrindu. Jei gyBaltiinorės arkivyskupas Cur- ventojai būtų gavę progos pro- ,
ley’as. Pamaldos bus skelbia- hibicijos klausiniu balsuoti,
i
mos per radiją. Stadijume su- prohibicija nebūtų įvesta.
sirinks daugiau kaip 60,000 ka-i m •
• ,
i
talik„
J Taip jis kalbėjo vietos ame-!
’rikonų kliube.
Į
Tą pačią dieną popiet bus
vykdoma atitinkama tai die PRIEŠ EGIPTO MONAR
nai programa.
CHIJĄ
ANGLIJA PERKA AUKSĄ
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nglijos bankas staiga pradėjo
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kitose valstybėse
pirkti
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aukso. Auksas vežamas j čia,
Londonan, ir kraujamas į ba- |
nkos požemius.

RYTOJ PALIAUBŲ DIENA

TEISĖJAS PAAIŠKINA

STANCIKAS IR RAŠINSKIENĖ KOVOJA
DEL PIRMOS VIETOS
|

Dvylika miesto teisėjų yra
priešingi, kad jų algos būtų
mažinamos. Į majoro ir alder Tarpe kontestininku eina žūtbūtinė kova. Dide
liais balsų skaičiais triuškina vieni kitų pozici
monų reiškiamus nepasitenki
nimus teisėjas Green’as štai j
jas. Nepaprastas visuomenės susidomėjimas
ką atsako:
KONTESTININKAI,
“Jei kiti teisėjai sutiks, aš Jubiliejiniam “Draugo” kontestui, kontestininku lenkty-!
DĖMESIO!
taip pat. Bet, štai, mes mieste turime vienuoliką policijos 1,iara® dėl pirmųjų vietų heli- j
kapitonų, kurie per dienų die-1ko ^k viena diena. Dėl to, su-! “Draugo” vajus baigsis rvnas centralinėj‘nuovadoj tik j .i«<iimas tarP kontestininku ne-: toj, geg. 28 d., 12 vai. ryto.
sėdi be darbo. Be to, štai turė-1 paprastai didelis. Kiekvienas ■ Visi kontestininku baisau vai sime dar policijos inspekto- deda paskutines pastangas, I jaus vedėjui turi būti paduoti
kad rytoj prieš 12 vai. ryto prieš 12 vai. Pavėlavusieji ko1 rius.”
atgabentų ko daugiausia bal ntestininkai už atneštus pini
i
____________
gus balsų jau negaus. Šis pa
GAL PASKUBINS BYLŲ sų ir laimėtų geresnę dovana.
reiškimas vra griežtas.
Žūtbūtinė kova dėl pinuos
NAGRINĖJIMĄ
Taip pat kontestininkai ir

)

Egipto monarchiją

chicagoje

vietos ir pirmos dovanos,

. Cook’o apskrities krimina-'geležinkelio bilieto į New Yor-į'.1S1’ U.ne ^ra PapTn^.
linio teismo vyriausias teisė- ką ir laivakortės i Lietuvą ir
parc avinei, pra
Nauja platforma J. Valstybių karo laivyno observatorijas Fisber’is nusprendė pas- atgal, — eina tarp Stanciko;some -18S P^r yotas ar nepar
jos atspindinčiai, milžiniškam 40 colių žiūronui (teleskopui).
Platforma yra 17 ir pusę tonos sunkumo. Jos išradėju yra kubinti nagrinėti užtrauktas ir Rašinskienės. Kuris kurį nu- įf uataa\ ūtinai grazin i ry oj
d'r. G. W. Ritchev’as.
bylas kaltinamiems bankimn- pales, sunku pasakyti; nepa-U
’
..
. .
kams, kurių bankai uždaryti, sakytų nė mand'ročiaus Salia-l?P8 ar> 1 P1 n9aPY w‘
ANGLĮ|OJ PLANUOJAMA
NEPAPRASTAS
.______ ŽYDAS j Šių bylų nagrinėjimui tei- mono &alva’ 3e^ šiandie ji gy-ij_______________________ _
EUCHARISTINĖ DE
YUR1MAGŠJAS Peru res- Rp3as paskyrė tris teisėjus, Aa bbtlP Vakarykščios dienos. sįr(XĮyS paskutiniai lenktynių
MONSTRACIJA
nublika ffe^-26 — Vietos ka kftd šį darbą iš tikrųjų pastų- lenktynių, .raguotei yra tokie Jr^uitatai, o sekmadieny ‘Dran
publika, geg. *S6.
Vietos ka
...
! Stancikas stovi pirmoj vietofc
Vytauto parke
LEEDS, Anglija, geg. 26. talikų Švenčiausiojo Sakrame- jmet* pmmyn.
Rašinskienė — antroj, Gubys- jms
kas bus kurią
1— Birželio 26 d. Dubline baig- lito procesijoje be kitų daly
ta
trecioj, N arakulis
ket- vįe^ jr kurią dovaną laimėjęs.
NORI MAŽINTI ATLY
LONDONAS, geg. 27.
ls sis tarptautinis Eucharistinis vavo ir šio miesto oficialus i
.virtoj, Janušauskas - penk-, «Draug0» skaitytojai, pla
GINIMĄ
( a’ro Prnn<‘^»
tenai iš- kongresas. Katalikai ta dieną atstovas, miesto majoras Sha-i
įtoj, Mandravickas *
sestoj. £įojį mflslJ visuomenė taip su-'
keltas aikštėn sąmokslas tiks
planuoji suruošti milžinišką llon Benamuj praktikuojantis
,
- ,. ,, . ,
, .
i Gatvėkarią kompanija turi
k$ rytojus nesą? Visaip Kidomėjus tuo “Draugo” v*,
lu sugriauti
Egipto
monarchi
.'T 7/"V
7,7™”
demonstraeij:,(žydas. Jis profesijoje ne tik
39 11 Egiptą pakeisti Elitam- Kirkstall’o vienuolvno soduo- atstovavo miestą, bet kartu su 'derybas su savo darbininkais. I(lar pab bf,ti' Gali ĘaRinskie- jumi, kontestininku lenktynė•
f
nė Stanciką nugalėti ir abe|- mis, kad. vietomis net lažybų
jos imperijos dalimi.
se, Eeeds’o vyskupijoj. Vys-!kitais įžymiais katalikais ne- Dviejų metų sutartis baigsi

šio gegužės mėn. 31 d. Reika-I Pa* Sflli ■viubysta, A arakulis,.ejnama. vįenį “betina” už vie
Sąmokslui priguli daugelis kūpąs pageidauja, kad visose, šė baldakimą,
Janušauskas, Mandravickas a- nus, kiti už kitus. O kontestininga nauja. Kompanija nori
įžymiųjų egiptiečių. Egipto vyskupijos bažnyčiose įvyktų Į
ROMOI BAIGĖS I AKfiNII mažinti atlyginimą 10 nuoš.
i rba kuns kltas Pirm$RiaR vie- ninkai dirba dieną ir naktį;
Tikroji to priežastis nežino karalius Fuad’as yra 65 specialės pamaldos
UNŲ *
____________ tas U?Jmti ir pirmas dovanas Į dirba be poilsio, kad tik ko
ma. Spėjama, kad gal Anglija m. ainz. ir serga. Jis negali
a ii Ii
___________
1 ' “ ?
M0RGICIAI IR MOKESČIAI laimėti. Kad taip gali atsiti- .daigiausiai balsų laimėtų, kad
nori savo valiutai grąžinti au kovoti prieš savo sosto prie-' I DUBLINĄ PASIŲSTA

kso standardą.

t

PASIGAILĖJO PASIKESINTOJŲ

sus.

kti, pavyzdžiui imkime kad ir įgeresnės dovanos tektų.
Cook’o apskrities turtų j- Mandravicką, kuris vakar at Taigi nekantriai lauksime
(asesorius) Jacob- «»«
“"<> virš
vlrs šimtą
s,"«« tūkstančių
'"Ksiane.i, rytojaus ir žiūrėsime, kokie
gabeno
u. m(> halslJ. „ kiek dar
atslųs,
bus nauji lenktynių rezultatai.
J
’

ŠV. ŽEMES KVIEČIŲ

163 KARININKAI KA
LĖJIME

ROMA, geg. 27. — Vakar į
čia baigės tarptautinis tranu-'
JERUZALE, geg. 26.
vandenyn, lakiiuiy kongresas.
Šventųjų vietų globėjas pran- Reikšta ir nubalsuota, kad vi-

eišknnas kun. N. Jaeopozzi ta- sifm8 tarptautiniams lakūna-i r«i{ius m»kesiiai neh"s. ski‘j
—HE, ~1. — „U-Al
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.
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Į«tko septintu

lvcriAl UfllTk IT* HZ indo- vrinfo H o L anf “m (rtilrmG” oiSĄSTATAS
PADIDĖJO
LIMA, Peru, geg. 27. —
rptautiniam
Eucharistiniam ms visuose kraštuose aviaci I riami, lygiai kaip ir už indė- 'vįetą? bet ant “jo galvos” eiPraėjusio kovo mėn. 6 d. du 26. — Brazilijos karo minis- kongresui į Dubliną, Airijoj, jos stotys būtų prieinamos be jlius bankuosej Pa Grybas, Staniulis, Gilienė,
Kadangi “Draugo” vajuje
vyrai kesifrosi nužudyti šios teris įsakė 30-iai ..dienų. apka- pasiurtė du maišus kviečių jokių varžymų. Tam priešino-'
Varkalienė, Misiūnas ir VaiI
.
respublikos prezidėntą Cerro’- Imti 163 pirmuosius leitenan- >grfKlų iš Kafarnaumo. Šie kvie si Ispanija ir Prancūzija. Ša
POLICMONAI BUS
cekauskas, kurie taip pat va iš Cicero, III. dalyvauja net
n. Abudu teismas nubaudė mi tus, kūne paskelbė viešai petį-1 frfti paeina iš tos srities, kur
CENZORIAIS
kar atgabeno didelius balsų keturi kontestininkai, todėl į
tas yra sujungta su polirties bausme.
ciją dėl viršenybės teisių pir- prieš 20 šimtmečių Kristus fjba.
skaičius. O kokią šylą jie pa komisijų knygoms patikrinti
j
------------Prezidentas Cerro’as abiejų! miau, negu ji perėjo per ati- pirmu kartu paskelbė pašauNu(arta kitą kongresą ,„.1 Knitomyjij vaialų cenzo- rodys rytoj, paskutinę vajaus ir paliudyti, kuris kontestinin
pasigailėjo. Mirties bausmėj tinkamas militarines rankas
hui Eucharistijos paslaptį.
r-ti N
Yorke
,naiS Cbwafę0-ie b 8 Poll<in * dieną? Vienas arba kitas iš kas ir kokią bus laimėjęs va
pakeitė kalėjimu.
1
’
Inai. Nėra pinigų užlaikyti ce- jų gali net Rašinskienei su jaus dovaną, prie pirmiau pa
Iš šių kviečių bus pagamin-i
SUTINKA ATMOKĖTI
nzorių board’ą.
Stanciku surpraizą padaryti. skelbtų asmenų komisijos ta
tos komunijos ir kongreso nie- j CHICAGOS KARDINOLAS
ANGLĮ IA NETURI SU
UŽTĘSTAS SKOLAS
Vadinas, šiandieninis kontes- po pakviesta ir cicerietė p. M
tu
panaudotos
vaikų
šv.
KoNEDALYVAUS
KONGRESE
MIŠKELIŲ IŠLAIDOS
TARIMO
tininkų stovis yra šiaudinis. Vaičiūnienė, Mot. S. centro
manijai.
-----------; PARYŽIUS, geg. 27. — PaRyt bus toji diena, kurioj pa-' raštininkė.
DUBLINAS, geg. 26.
Chi ęjooię’o apskrities komisijoLONDONAS, geg. 27. — skelbta, kad Prancūzija sutinMAŽINA KUNIGŲ
icagos kdrdinolasMundelein’as'n.eriai giemg metaing apskrj.
ADVOKATAS IŠTEISINTAS
Vyriausybės atstovas pranešė ka dalimis per 10 metų atmoCHICAGOS MIESTO
SKAIČIŲ
prisiuntė
laišką
šio
miesto
mafieg
miškelių
re
įka
lartis
skyrė
parlamente, kad Anglija dar keti Amerikai moratoriumu
SĄMATA
Įjorui. Kardinolas apgaili, kad
dol.
Uad 33
neturi jokio sutarimo su J. užtęstas karo skolas.
Teisme be kitų buvo kaltiMEXIC0 CTTY, geg. 26.
negalės
dalyvauti
čia
tarptaunū(
.
gimčiaig
mažiau
kaip
1(93l
Valstybėmis apie karo skolų!
------------------Cbicagos aldermonų tarybos namas ir advokatas W. SwalįToluca
valstybės
legislntūra
tiniam
Eucharistiniam
kongre1
mokėjimo atnaujinimą pasi-1 MENOCAL BUS PAIMfinansų komitetas nusprendė' well ’ūs dr. M. Gecht’o ir jo
m.
kunigų
skaičių
valstybei
su-l&e.
To
priežastis,
tai
blogos
baigus m-oratoriumui.
TAS Į J. V.
šiems metams skirti apie 52'žmonos pagrobimu. Prisiekumažino ligi 34. Pirmiau buvo ekonominės sąlygos ir įvykmilijonus dol. išlaidų, arba 11 Heji teisėjai jį išteisino,
PASIRUOŠIMAI KAPŲ
siantieji Chicagoj politinių paHAVANA, geg. 26. — Ku skirta 150 kunigų.
ABI PARTIJOS JAPONŲ
DIENAI
milijonų dol.. mažiau kaip 1931
i rtijų suvažiavimai.
bos salos prezidentas diktatoKABINETE
m.
Pl^TTNKTTK “DRAUDA’
ARABŲ IR ŽYDŲ
-----------irius Macbado sutiko, kad Bracirncne 1 nnn mamii
CbicaK°j vykata Pa««ruošiRIAUŠES
SUDEGE 1,000 NAMŲ
maį iškilmingai pagerbti kare 3 ĮTARIAMI AREŠTUOTA
TOKIJO, geg. 26. — Į nau-'zilijos ambasadoj pasislėpęs
ORO STOVIS
ją japonų kabinetą įeina abi Menocal’as gali vykti sau svei ADEN, Arabija, geg. 26.
PEŠAVARAS, Indija, geg. žuvusius kapų puošimo dieną,
didžiosios politinės partijos., kas į J. Valstybes. Jis bus Arabai puolė žydus. Kilo di- 26. — Čarsadda miestelį išti- geg. mėn. 30. Bus paradai ir
Policija areštavo tris įta-j CHICAGO TR APTUK,
Matyt, nauja vyriausybė lai-, lėktuvu išvežtas.
dėlės riaušės. 69 asmenys su- ko gaisras. Sudegė daugiau prakalbos. Lietuviai kapų pno- riamus plėšikus. Sakoma, jie KĖS. — Šiandien rytą numa
kysis senojo politinio nnsisE-j Diktatorius Macbado jį ka- žeista. Daug žydų parduotu-1 kaip 1,000 namų ir parduotu- (Šimo dieną praleis ftv. Kaži- į andai apiplėšę Carlton’o vieš- tomas lietus, perkūnijos; šian
tymo.
Įtina sukilėliams vadovavimu.' vių apiplėšta.
\ ių.
<
miero kapuose.
Ibutį.
dien daug vėsiau.
RTO
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JANEIRO,

geg.

i

h Vi

UMb*

kMdten. ilakynu MkfluktfRaUaa

PRENUMERATOS KAINA: Matam* — »«.••. Pu
tai Metų — *1.40. Trim* Mėnesiam* — *1.00, Vienam
Miaealul — 76c. Europoj* — Metama *7.00, Puael Me

tų — |4.00, Kopija .Olo.

*aa4ra4arblaiua Ir koresppndentains raitų oasrų*na Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlMunėiam* tam

tSHui palto lankių.
Redaktorių* priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
Skelbimų kalno* prlalunčlamoa paralkalanm.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet
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DIENOS KLAUSIMAI
APLANKIUS LIET. BERNAIČIŲ
KOLEGIJĄ

Daug kas rašė ir žodžiu pasakojo apie
Marijonų kongregacijos įsteigtų lietuvių ber
naičių kolegijų Thompson, Conn. Visi gyrė
vietos gražumų, patogumus, įtaisymus ir iš
taisymus. Bet pačiam ten nebuvus, sunku
kitų pasakojimams tikėti. Vis, rodos, perdeda.
Šiomis dienomis ir šiuos žodžius rašan
čiam susidarė proga, aplankyti naujųjų lie
tuvių katalikų švietimo įstaigų Thompson’e.
Ši proga susidarė dėl kun. K. Urbonavičiaus
(Jono Kmito) 40 m. literatinio darbo pami
nėjimo, įvykusio gegužės mėn. 19 d.
Prisipažinsiu, kad ir mane naujoji lie
tuvių kolegijos vieta sužavėjo ir visai įtiki
no, kad, raštu ir žodžiu jų gyrusieji, teisybę
Sakė. Vieta iš tikro yra graži ir mokslo įstai
gai labai patogi. Gražiai su skoniu įrengtas
didelis sodas, su brangiais ir retais medžiais
ir medeliais; gėlynai, gražiai ištaisyti keliai,
takai ir takeliai, daug gražaus miško, kalnai
ir kalneliai nepaprastai įspūdingų vaizdų su
daro. Neveltui poetas Jonas Kmitas, į kole
gijų atsilankęs, pradeda eiles rašyti.
Trobesiai taip pat gražūs ir gana erdvi.
Nors jie ne mokyklai statyti, tačiau naujų
sumanumu ir patyrimu jie tinka*'1, tesųvininkų
■
mai parengti ir gerai ištaisyti aukštesnei mo
kslo įstaigai. Prie to daug rūpesčio ir darbo
įdėjo kun. J. Jakaitis, kun. dr. J. Navickas
ir kun. B. Vitkus.
,
•A
Kolegijos rūmai patogiai gali sutalpinti
■ ųpie porų šimtų mokinių. Tuo tarpu jų yra
" ’ apie 70. Su daugeliu iš jų teko kalbėtis. Visi
patenkinti, sveiki, gerai nusiteikę, jie paten
kinti šia vieta, džiaugiasi gamtos gražumu,
didžiuojasi lietuvių mokslo įstaiga.
Bevaikštinėjant po puošnųjį parkų, gėly
nus ir. miškus, besigėrint gamtos įvairumu
įr gražumu, pamanai, kad ši vieta ne darbui)
o poilsiui ir nuolatinėms atostogom^ skirta.

SEKMADIENIS LAIVE
Jau iš anksto laivo vyresnybė užprašė
J'^lpane, kad sekmadienyje 9:30 vai. ryte at:llikyčiau keleiviams šv. Mišias. Subatvaiaryje tų pat pakartojo. Mielai aš buvau
71 sutikęs tai padaryti. Pasirodė tačiųu, kad
“Aquitania” plaukėme meg net keturi ka
talikų kunigai. Kaj kurie jų gražiai gali
angliškai kalbėti. Todėl aš savo vieton
frtunų atlaikyti užprašiau mokantį angliš
kai kalbėti kunigų danų, o aš pats laikiau
yirmųsiag šv. Mišias — 7 valandų. Per
4*mų buvo skaitoma Evangelija ir trura*
anglų kalba pamokslėlis. *
Per sumų susirinko katalikų apie 50
asmenų. Jei priskaityti tuos, kurie per
•gkstyvųsias dvejas šv. Mišias buvo —
V tai iš viso atliko savo katalikiškas parei
gas sekmadienyje apie 55—60 asmenų. Be
abejo, buvo daugelis ir tokių, kurie nepa
sirūpino tai padaryti.
- Ypatingai malonaus įspūdžio daro kai
kurie iš keleivių, kurie kasdien eina/prie
šv. Komunijos ir kasdien klauso šv. MiVienas iš jų yra belgas — mokytas
.vyras, plačiai pažįstus pasaulį, antras —
‘inglas inžinierius, gyvenus Japonijoje, o
Aabar grįžtųs į savo tėvynę — į Angliju.
'Yra dar kita pora — vyras su moteria.
Vyras airišius, o jo moteris slavokė. Juo
da būtinai kasdien šv. Mišiose dalyvauja...

jptis

pasižiūrėjus į jų rūpestingus veidus, ir antrų
medalio,pusę pamatai. Norint šių vietų tin
kamai išlaikyti, reikia sunkiai dirbti. Jie ir
dirba, pamiršdami apie tas gražias apysto
vas aplnk save. Dirba vedėjai, mokytojai,
dirba ir mokiniai, kurie atrodo lyg drausmin
gos kariuomenės pulkelis: visus dienos dar
bus atlieka nustatyta tvarka. Ten išsikalbinėjimų nėr: paskirtas laikas maldai — rei
kia melstis, darbui
dirbti, poilsiui — ilsė
tis, žaidimui — žaisti.
Kad kolegijoj mokslas gerai pastatyta,
kad auklėjimo darbas eina rinitai, tai parodė
kun. K. Urbonavičiaus pagerbimui surengta
įvairi programa: paskaitos, deklamacijos, dai
nos, kalbos ir muzika. Visus susirinkusius
-stebino mokinių graži, aiški lietuvių kalba ir
sugebėjimas savo tėvų kalba paruošti rimtas
paskaitas, iš kurių keletas jau buvo įdėta
mūsų dienraštyje. Gabūs mokytojai, matyti,
moka surasti savo mokiniuose talentų ir ima
si juos sistemingai auklėti, plėsti. Dabar jau
matyti, kad kolegijoj auga gabių kalbėtojų,
rašytojų, muzikų, neskaitant kitų, linkusių
tai į vienų, tai į kitų mokslo šakų. Tai didclis kolegijos direktoriaus kun. dr. J. Navicko

gų nuosava būtybė teikia, mes | baimė ir savim pasitikėjimo
visai nenūsivokiam, kaip labai j trūkumas tave nepataisomai
Mutns nepritinka bari j nors galįs, tųs tikrai gali. O <aliin ir privalom save ištobu-Į susilpnins.
bevaliams likimo sutveri- J kas netiki, tas to ir negali. Ši- linti ir kaip toli gali būti iš-j Savim pasitikėjimas yra,
mums, mes galinu likimą1 tas įstatymas neturi išimčių. vystyta mūsų valdžia ant pa-[taip sakant, vyriausias žinodaryti ir žymiai jo išvaiz-1 Visai nesvarbu, kų kiti mano
čių savęs. Mes dar nenusiimi- gaus dvasinių jėgų vadas. Jis
dų nulemti.
apie tavo planus ir sumany nom, kad patys sprendžiam žymiai pakelia mūsų jėgas ir
Kokį uieulą dvasioje mus, ar jie tave svajotoju ar savo likimų ir kad galini būti veda prie laimėjimų. Net lenk
slepi, tai yra iš dalies pra mulkiu vadina — tikėk vien tuo, kūo būti norim.
tynių pj’klys negali premijos
našavimas, kuris galiau savim ir neleisk šito pasitikė
laimėti,
jei jis neteko pasitiM. Korelili sako; Jei tu ne
jimo
sugriauti.
Gali
nustoti
siai tave ištiks.
Aėjiino savim. Iš savim pasiti•
•
•
turtų, Sveikatos, gero vardo, nori nieku daugiau būti, kaiĮ.
Nėra nieko kito įiasauly, kas r>
»‘"usi dnl™ > ™ P»
žmonių pasitikėjimo, bet kol tik grumstas, tai ir pasiliks, i skatinimas,
stumiantis paskutiek jėgų suteikia didžiausio
tu pats savim pasitiki, tol dar grumstas, o narsiųjų kojos ta i tiiies mūsų jėgas prie laimėms žygiams nuveikti, kaip pa
ne viskas prarasta. Vienas ka- ve mindžios.
į jimo. Priežastis, kodėl tokiai
sitikėjimas savo jėgomis ir ga
,
. .
.reivis atnešė Napoleonui kar Teigiamosios asmenybės gie
""'kas <■»"••
ka. Žmogų, kurs neigia tavo Lo ..... . .
...... tiriu savim pasitikėjimu pri....
...
,
.
.
.
to
zituų
taip
greitai,
kad
jo
įulMlt.lkpllllin
L-nru nori
,i,»n tau
fui, įi
•
"
traukia pasisektum, kaip rnag- a™uslst‘ki'. Y™
kad J"' “
pasitikėjimų,
kurs
arklys krito. Napoleonas pa
..etas geležį. Kas turi tvirto ",asi darbo "<'tuli'da""
kalbėti, kad tu negalėtum su
rašė atsakymų ir paliepė pa
ir teisingą savim pasitikėjimu,
žūl •>«- P'»‘manyto pada/yti, laikyti savo
siuntiniui sėsti į jo puikų ir tą apgobia savotiška atmušto- '“uSti- J“‘,se vlBad lleka
priešu, nes jei dingo tavo pa
ar jiems
sitikėjimas, tai dingo ir tayo
I ’ “• Jo vien jau išvaizdoje yra tikras svyravimas, a.
j.e
..
tarė.
ne,
generole,
bepasiseks;
kaip
tik
tas
svyjėgos. Pasikėsinimas niekad
sitas arklys per puikus papra
prieš pirmąjį šūvį pusiau lai- ,avil“as kaltas’ kad J.,e
negali būti didesnis už pasiti
stam kareiviui. Bet Napoleo
mėti. Iš jo kelio išnyks sayui- k-'la aak«“a
P“8’ .,
kėjimų savim. Tik pamanyk,
nas
atsakė
jam:
nieko
nėra
sekimo.
Kas
dar
abejoja,
ai
kad Napoleonas, užuot pasi
t per gera ir per puiku pran- me šimtai kliūčių, kurios men bepajėgs vienų ar kitų, jei jam
ruosęs garsiajam žygiui Per’cūzų kareiviui.
ko savim pasitikėjimo ir nei
nuopelnas.
Alpes, būtų atsisėdęs prie Al-1
giamai asmenybei būtų nenu-t tikrosios drųsog trūksta, tas
Pasaulis
pilnas
žmonių,
ku

turi pirma pakeisti visų savo
Tai matydamas, žmogus dar labiau nu pių ir pareiškęs, jog tas žygis!
veikiamos .
į
rie
mano,
kaip
kad
šitas
ka

dvasinę
struktūrų, jei nori bet
džiungi, negu žiūrėdamas į retus parko me esųs vis dėlto per sunkus! Į
Kaip dažnai tenka išgirsti
reivis, kad tas yra per gera, kalbant apie žmogąl “Jam Be-ikokio l>a-"is"kin“> sulaukti. Su
džius, gėlynus ir kitus puošnumus.
Kaip jam tokiomis aplinkybė
Ar šiaip ai- taip kalbėsime, jau šiandien mis garsusis žygis būtų nusi kų kiti žmonės turi. Bet jie kasi, viskas, ką jis pradeda,!™“ Paėjimas Yra sa,kas
turime pripažinti, kad lietuvių bernaičių (Šv. seks, kol rūpinsies ar pbejosi, nenusimano, kad tokiu žemu jis paliečia, tas virsta auksu. ,, galimumui, jokia srovė negaMarijos) kolegija ir savo gražiomis apysto- seks, kol rūpinsis ar abejosi, savęs įvertinimu patys vagia Bet kur visa tai įvyksta. Tai li tekėti ton vieton, kuri yra
vomis ir savo programa, o ypač lietuviškumu ar benuveiksi. Nuostabūs pas visas jėgas iš savęs. *Turėda yra būdo pasėka ir kūrybinė aukščiau šaltinio.
Kiekviena jėga žymia dalim
yra nesugriaunama lietuvių tvirtovė šiame kutinių laikų išradimai ir atra mas nykštuko norų, niekados- minties jėga
negalėsi 'būti milžinas. Didės
“ “i
-v ,
.
j ’vra minčių pasėka, kurios nukrašte.
dimai pasisekė tik tokiems žmo
Zmogus,
kurs iš
karto
pada•
...
Tai pastebime tik iš vienų metų kolegi nėms, kurie tvirtai tikėjo sa nė žmonių dalis aiškiai išmo ro tokio įspūdžio, spindUliuo- keiptos stipriai, gyvai n ne
kyta manyti, kad ne jiems ski
jos veikimo. Bet toliau ji ir mokslo ir visais vim ir savo galia.
ja pasitikėjimu ir tikrybe i,< Padaa"a"'a>
riami
pasaulio
turtai,
tik
ypa

valdo visokį veikimų. Kiekvie
kitais atžvilgiais dar labiau stiprės, dar dau
Žmonija būtų visais šimtme tingai likimo parinktiems. Vi kitiems skiepija įsitikinimo, nas žygis pirmiausia turi būti
giau galės duoti savo mokiniams.
čiais atsilikus be tų vyrų pasi si tie gerieji ir gražieji daik jog jis įstengs savo sumany- mintyse nuveiktas, kol jis tik
Dėl to plačioji Amerikos lietuvių visuo
ryžimo ir be atvangumo; jie tai. Tuo būdu išaugo jie įsiti- nuį įvykdyti. Ir kadangi taip ' tikrumon pateks.
,
menė šių įstaigų turėtų remti be jokių rezermano
ne
tik
jis
vienas,
bet
ir
.... -v . ....
.
.
.
.nesiliovė dirbę tol, kas jiems itinę priklausų mažaverčių žino
vų, nes kolegijos įssipletimas daugiausia nuo . .
.
d.
kiti, tai auga jo jėgos per to Ko mes norim, turim tai sau
.
,
..
vaizdavosi, nors Arinės tai įš- i'ių rūšiai — ir jie tikrai pri
niusų paramos pareina. \ adovybe gera, mo-1 • , ,
.
kių minčių bendrų veikimų ir gyvai ir tvirtai įsivaizduoti.
,-p-i
klauso tai rūšiai, kol patys ne
kytojai kvalitikuoti, mokinių netrūksta ir ne- .....
..... ^
kiekvienas pasisekimas padeda Silpnai sugriebta mintis tega
pareikš noro iškilti aukščiau.
išlyginti kelių naujiems pasi li būti t : silpnai įvykdyta.
,
,
-v.
. .
-... i
ra tokio darbo, kuriam susiloms ko greičiausiai atmokėti, knygynams,
Ir todėl atsitinka, kad tūks sekimams ir padaro naujų su Visa, kas didu, ko pasauly
j rastų pasisekimo, jei jo nelau laboratorijoms ir kitokiems mokslo įstaigai
tančiai galėjusių didelius dar manymų įvykdymų dar leng pasiekta, turėjo savo pradžių
įki ir negeidi. AtšMiktinų dalyreikalingiems dalykams įrengti
bus nudirbti, mažai
tenuveikia vesnį. Indėnai manė kitados, noruose ir svajonėse, sapnuų--4.
!,kų nebūna Viešpaties nustatyTaigi, ačiū Dievui, turime kolegijų, ko
ir užima žemas vietas. Tarp kad nugalėto jėga tenkanti nu- st ir viltyse, kurios ilgų laikų
jtoje pasaulio tvarkoje. Viskas
kios norėjome. Dabar mūsų pareiga yra siųsti
daugelio priežasčių, kurios ne galėtojui. Ir tam tikra pras-j laukė įsikūnijimo. Bet įsikfinituri turėti priežastį, ir tai to
leido žmonijai lig šiol išūgėti me tai yra teisinga. Kiekvie-1 jimo pasielgimas laikė norų
jon savo sūnus ir jų visokiariopai palaikyti.1
kių priežastį, kuri ne mažes
ligi pilnos aukštybės ir dėl ku nas laimėjimas sustiprina jė-Jgyvu, leido lengvai įvairias
nė būtų už pasėkas. Srovė sa
Šv. Kazimiero seserų vienuolija jau įsi, .
rių ne vienas didžiai apdova gas naujam laimėjimui ar tai i aukas pakelti ir tuo būdu iš
:
*
*
a
j
vo kely negali aukščiau savo
gijo naujų centrų rytuose, netoli Philadelplu-L
. X
notas turėjo žemo(je vietoje būtų prekybos reikalai, ar iš-įkilo pagaliau sumanymas iš
■ - ir- a
»• „ _ .
įskilti. Tndelė pasėka
jos miesto.
Vieta graži,
rūmai i>atogus
ir gv-1 šaltinio
. . ....
....
skursti, svarbiausia yra ta, radimai, ar mokslo darbai. Jei'svajonių srities gražion tikrovenimui ir aukštesnei mokyklai. Rytiečiai
+z^.
,r) .į.
kad
patys žmonės turi per me nori bet kų nuveikti, tai nu-'vėn., Ir čia vargu besurasįin
O toji yra tvirtaįne pasitikėtuviai džiaugiasi,
susilaukę
naujos lietuviš
nkų nuomonę apie savfe. Mes kreipk visas savo mintis aiš- geresnį bei vaizdesnį pavyzdį,
|jime* ir nenuilstiknoje patva
kos įstaigos, stipraus tautiško centro, Apio
visai nesumojam tikrenybės kiai ir nepajudinamai ir įdėk kaip Cepelino ilgus metus išroje.
4
tai parašysime plačiau.
jos pasėkose, kad esam die tai tiek jėgos ir pasiryžimo,, juoktų dažnai nenusisekusi ir
Koks didelis Bebūtų talen viškos lyties, kad patys esam kad jokia žemės galybė nega galiausiai stebuklingomis pa
tas ar galia, pasėka niekad kūrybinio pasaulio dalelė. To lėtų atstumti tavęs nuo užbrė sekomis ir amžina garbe ap
negali būti didesnė už savim t Ii gražu, nepakankamai auks- žto tikslo, kol jo nepasieksi. vainikuotų darbųi pasitikėjimų. Tik kas tiki kų tai tegalvojam apie teises ir Tai suteiks tau nenuveikiamos
Iš 0. Svet. Marden rust ų
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GARSINKINTES
“DRAUGE”

Oras sekmadienio ryte lyg kiek buvo
bepradedųs nusišviesti, bet neilgam. Vėl
pradėjo smarkus vėjas pūsti. Jūros šėls
ta. Lytus nuolatos rūko pavidale šlaksto
laivo palubes, neleisdamas keleiviams lais
viau pakvėpuoti.
’
Popiet pradėjo debesuoti. Dangus ap
sitraukė juodu uždangalu. Galima buvo
naktį laukti didesnės audros. Aš net bu
vau susirūpinęs, kas bus, jei atsitiktų ko
kia nelaimė, kad aš savu laiku, kada vi
siems dalino, nepasiėmiau gelbs tarnų jų
nuo paskendimo priemonių. Bet sužinojęs,
kad jau esame du trečdaliu jūros perplau
kę, nusiraminau; jei plaukdami per vidurį
jūrų neskendome, tai pakraštyje nė tiek
to. Ir iš tiesų — į naktį oras pradėjo
blaivėti. Vėjas aptyko.
Šiandie 9 vai. naktį buvo rodomi krutamieji paveikslai. Praeidamas, pažiūrė
jau valandėlę ir aš. Pirmojoje dalyje ro
dė istoriškus paveikslus iš Henriko VIII
ir Karalienės Elžbietos laikų. Buvo į kų
pažiūrėti. Antroji tačiau dalis turėjo užsi
baigti romansais, nors ne tiek šlykščiais,
kaip penktadieny. Nelaukdamas galo, nuvėjau gult, nes rytoj 6 vai. turiu keltis.
JŪRA PUTOJA...
Jūros oras, pasirodo, nepastovus. Čia
giedras dangus, šilta, gražu. Už valandos
— kitos, žiūrėk jau viskas atsimainė. Jū
ros oru, kaip ponų malone, negali nė kiek
pasitikėti. Čia malonus, tau širdį rodo, o

» / .
1”
.
uz minutės — primanytų, tave vandens
šaukšte nuskandytų... .Nedovanai žmonės
ir patarlę sustatė; “Paniškoji malonė ant
čekio arklio jodinėja!” Vos spėjau vakar
įmesti į pastos dėžutę, vakar parašvtųjį
laiškutį, kuriame gėrėjausi jūros kelione,
o jau žiūrim, dangus pradeda rausti ir iš
visų pusių pilkų debesėlių tinklu trauktis.
— Tai jau ne ant gero! — pamaniau
sau vienas. Bandžiau savo nuomonę vie
nam kitam savo bendrakeleiviui pareikšti,
bet niekur neradau pritarančių...
Saulė šviečia taip kaitriai, jūra ramu
tėlė — iš kur gali pareiti mintis apie

lusius tamsiais miškais, vienus aukštes
nius už kitus. Pro tų kalnų viršūnes kurne-kur prasimuša lyg giedresnio dangaus
sklypelis... Net žvaigždutės kai kur praskirstę tamsų debesų uždangalų, pažvel
gia į mūs vargšų laivelį, iš visų pusių
šėlstančios jūros atakuojamų...
Kaip miela tų žvaigždelės šviesų pla
čiojoje jūroje vidunaktį pro tamsius de- į
besis išvysti!.. Dabar tai man pasidarė
aišku, kų tai reiškia ŠŠ. Marijai Litani
joje taikoma invokacija: “Jūros Žvaigž
de!”

Kiek džiaugsmo ir vilties viesului šėls
tant keleiviui jūrose atneša toji iš vir
Vienų vienas Salezietis kunigas vokie šaus blyksčiojąnti žvaigždelė — Marija
tis, kuris riaumatizmo pusiau suparali- nesulyginamai daugiau duoda suramini
žuotas, pritarė mano spėliojimams. Jo li mo ir vilties geidulių ir piktų pagundų
ga, tai esanti geriausias barometras. Da mėtomam žmogui šioje ašarų pakalnėje...
bar ji rodantį lietų ar vėjų ateinant.
— Jūros Žvaigžde, melskis už miis! — nė
Nereikėjo ilgai laukti. Po pietų vis nesijutau, kaip ištariau, žiūrėdamas į mirtamsesni debesys pradėjo kilti iš jūros ir ksančių pro debesis dangaus žiburėlį.
pamažėl supti dangaus skliautus. Tems
TRECIA DIENA JŪROSE
tant apsitraukė visas dangus taip, kad
' pasidarė tamsu, nors pirštu į akį durk
1932 m., balandžio 30 d.
nematysi. Rodės, būs didelis viesulas.
Kelionė kasdien suteikia naujo malo
Po vakarienės išėjau į aukštutinę pa
lubę pasivaikščioti ir pasiklausyti šniokš numo. Oras — tikra Dievo dovana. Ryte
čiančios jūros. Būta kiek lietaus. Grindys tiek tik ir tegirdi visus gėrintis oru ir
šlapios. Lietus tačiau jau nustojęs. Tik jūromis. Tikrai ir yra kuo gėrėtis. Ligi
dangus, dangus... — negali jo nė pažinti. šiol nieks dar nesusirgo. Manau, kad nė
Pro tamsa žiūrint į dangų, matai, lyg ko nesusirgs. Priešingai, jei kas sirgo, šioje
kius baisiausius prieš save kalnus, apžė kelionėje sveikatų atgaus.
audrų?

Vakar vakarų buvo šokiai ir krutamieji paveikslai. Šokiai buvo turistų val
gomajame. Visai ties mano kambarėliu.
Taip pat čia buvo rodomi ir krutamiejį
paveikslai. Noromis nenoromis turėjau ir
aš bent dalinai tame dalyvauti.
Šokiai kaip šokiai. Iš jų nieks niekuo
met nieko gero nelaukia, taigi ir nesipik
tina, jei nieko gero juose ir neranda. Kas
kita krutamieji paveikslai. Čia galima kaip
kada kų ir gero pamatyti. Laivų direkcija
turėtų atsižvelgti į publikų ir patiekti jai
tinkamų paveikslų, o ne tokių, kokių va
kar rodė. Buvo mat, rodomas meilikavi
mams nepridengtas net mažiausia doro
vingumo skraistele. Doresnieji keleiviai
turėjo apleisti salę, nenorėdami sužagti
savo sutinęs.
Nesuprantu, kodėl laivų direkcija lei
džia tokius demoralizuojančius paveiks
lus savo laivuose rodyti? Juk tokis daly
kas atgrųso rimtesniųjų publikų nuo sa
vęs. Rimtesnieji tėvai, vis tiek kokios ti
kybos jie būtų, niekuomet nenorės nei pa
tys tokių paveikslų žiūrėti, nei neleis savo
vaikams. Jie pasirinks kelionei tokį laivų,
kur ne tik kūnui neturės pavojaus, bet ir
sielai... Agentų pareiga laivų direkcijai
atkreipti į tai dėmesį.
šiandie jau pasistumėjome savo laikrodžius visom dviem valandom pirmiau
už New York’o naujųjį laikų.
Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

I tovėje, esančioje prie Etnos, Pirmoji zona beveik tiksliai drebėjimo- pavojus1 gresia da-1 pondentas buvęs prieš pačius ‘ tama, kad kova ___
! truputį lyja pelenais. £emė atitinka Pietinės Amerikos pa baldiniu metu, iš vienos pu-1 rinkimus Klaipėdoj, važinėjęs pėdos krašte vi
i o le,
I
.
I retkarčiais suvirpa per 10—15 kiančio Ramiajame vandeny sės, San Francisko, Japonijai j po visų kraštų, kalbėjęs su į- nė negu Vokietijų®
Telegramos, gautos iš žemės
Išsiveržimas Javos .saloje. minutų.
ne kontūrų: ji eina per Pata-1 ir Ųulo-Kinijai, o iš kįtps pu- į vairiausiais žmonėmis ir ką į jis. P. Hauser’is (flių
kamuolio įvairių vietų, liudija Javos saloje, kaip žinoma, pra
igonijų,
Valparaiso ir San Fra sės — Ispanijos vakarų pa- i patyrė
si korespondentas®
surašė.
Dangaus reiškiniai Angli
apie ugnikalnių bendro veiki dėjo veržtis ugnikalnis Mėrajoje. Londono gyventojai ga Jncisko, pagriebia Japoniją ir kraščiui, Pietinei Italijai ir
Dėl to, kad vokiečių lietu apie didelį ūkišką. ■
mo nubudimų.
pas, drebant ir žemei, taip pat
ilėjo matyti įdomų dangaus Kiniją ir siekia Anamą. Tai Kaukazui.
vių santykiai taip įtempti, jis Klaipėdos krašte, 9
Argentina ir Brazilija. Pe lyjant dideliam lietui. Eilė gy reiškinį: saulė buvo apsupta didžiulis plyšys, pasidaręs že
Beveik visas Europos plo- į mano, jog čia nekalti nei vo- prekybų ,apie statyki
lenų lietus, vėjo nuneštas j venamųjų vietų apsemta; iš didžiulio rausvo rato, kuris mės kamuolyje tolimiausiuose
Dėl vokiečių kuTtfl
tas yra abiejų pavojingųjų kiečiai, nei lietuviai, o Klaiėjusios
iš
krantų
upės
nunešė
žiemius, išlijo Rio de Žanero
abiejose pusėse buvo matyti geologijos laikotarpiuose ir iš sričių išorėje. Blogiausiu ar- pėdos kr. statutas. Lietuvių pėdos krašte kor«
tiltus.
Geležinkelio
linijos
su

ir kai kuriose kitose viduri
du simetriniai saulės skritu leidžiantis lavų ir dujas kiek veju, reikia laukti nežymaus .vokiečių santykiai savo pri- mano, jog čia nėši
gadintos
ir
gyventojai
bėga.
nės Brazilijos srityse. Čia pe
lio vaizdai. Ta nepap^astybė vienų kartų, kai požeminiii žemės judėjimo Pietinėje Pra gimtini, mano jis, esą visai vojaus vokiečiamtei ®
Didžiuliai lavos kiekiai, iš
SPB1I
lenai smulkesni ir panašūs į
aiškinama saulės spindulių skystų sluoksnių veikimas dėl ncūzijoje (gali būti, Overni), geri. Kalbėdamas apie lietu vyzdžiui, Lenkijoj.^ ®
labai smulkų smėli; matyti, bėgę iš ugnikalnio, užtvenkė lūžimu sluoksnyje smulkiau ko nors nubunda.
vius, jis mano, jog visai su- pavojų tik iš gausin®
o taip pat Balkanuose.
U
supelenėjusios lavos dalelės, upę Kalabatangų, kurios te sių dalelių, kabančių atmosfe
y * prantama, kad atgavusi nepri iš ’Didž. Lietuvos, k®
Antroji linija prasideda Zo
keliaudamos atmosferos aukš kėjimo vieta staiga pakitėjo. ros aukščiausiuose sluoksnįuo
■
'
klausomybę tauta negalinti jo, čia masėmis a]®
ndų salų rajone, pagriebia Ve
tuosiuose sluoksniuose, dar la Kai kuriose vietose vanduo se. Meteorologai mano, jog
buvo* nes_ čia, girdi, sųly®
jnecuelų ir Antilės jūrų, pra VOKIEČIŲ SPAUDOS BLAI!pasilikti tokia’ kokia
dengia
geležinkelio
linijų
vie

biau susmulkėjo.
tai — pirmieji ugnikalnių pe eina arti Lisabono ir Mesinos,
'Tautinė sąmonė ir lietuvių darbininkams, esan®
no
metro
30
centimetrų
aukš

VESNIS
J3ALSAS
APIE
Pietinėje Argentinoje, kaip
lenų debesiai, atlėkę į Europą pereina per Kaukazą, TTima| tautinis jausmas reikalaują geresnės, negu Lietu®
tume.
jau buvo pranešama, pradėjo
KLAIPĖDOS KRAŠTĄ
Pastarasis konfliktįi
iš Amerikos.
(savo teisių. Tačiau klaipėdišlajaus kalnus ir baigiasi Ra
iš naujo veikti ugnikalnis Las
Žemės drebėjimas Transvaikiai nemokų šito suprasti. Dėl ser’io manymu, kilę®
Kokioms vietovėms gresia miajame vandenyne.
Zangas, Salto provincijoje; jis ,iyje. “ News Cronicle” kores
Žinia, kaip vokiečių spauda 1
lietuvis — tai vis dar nu- dėl nesusipratimo.
Visos vietovės, paliestos iki vienašališkai ir neteisingai in- j|SkuręS beraštis “mužikas,” abiejų šalių nuotaiką®
buvo laikomas užgesusiu per pondentas Jobanesburge tele žemės drebėjimas. Aukščiau
aprašytųjų atsitikimų tarpe, šio laiko kataklizmo, yra arba
pastaruosius šimtų metų. Ši- grafuoja, kad Rustenburgo arhkterizuoja posakiu®
kai nubunda ugnikalnių vei vienoje, arba kitoje iš tų ug formuoja savo skaitytojus a- Į<urj jįe yra papratę niekinti.
koana miestelis, esųs prie ug į pygardoje pastebėtas didelės
pie Klaipėdą ir tenykščius sa-1
mes būtumėm žinoję®
kimai
žemės
kamuolyje,
yra
nikalnių
linijų.
Matyti,
veiks

nim kvėpuojančio kalno apa ( žemės judėjimas. Namai įski
ntvkius. Bet retkarčiais pasiKitų pusę veltus, klaipėdiš- to pasidarys Jai būt®
vidujinis
ryšis.
lo.
kiai
prisimeną gerus prieška- dos neįvykę, kas įvy®B
mai,
vykstantieji
dabartiniu
čios, užbertas akmenų lietau-. <
taiko ir blaivesni, objektyvesŽemėje pasidarė didžiuliai p!y I Etnos nubudima*. Europoje
Ugnikalnių paskirstymas že metu žemės kamuolio gelmė ni balsai. Prie tokių objekty- ,rinius laikuR’ kada -pe prikla!
Pietinės
Amerikos
kataklizVokietijos. Bet jie SKAITYKITE. IR P®
šiai. Gyventojai pabėgo.
(mėje nėra atsitiktinis, visi ug se, tiek galingi, kad atsiliepia viškesnių balsų priklauso ži- į’usa
1
. .
>
nomo didelio dienraščio “Fra- pamirštą, .kad Vokietijoj da- SIJONALliS IR 1®
Kataklizmas tebevyksta Ko j mas atsiliepė Etnoje. Kalno nim kvėpuojantieji kalnai yra iš karto abiejose srityse.
RIUS. KURIE G\R®
rdoba ir La Rioclia provinci į viršūnė apdengta dūmų, stul- daugiausia dviejose vyriau Pasiremiant tais daviniais, nkfurter Zeitung” korespon- lbar kas kita.
jose.
J pu 700 metrų aukštumo. Vie- siose eilėse.
galima tvirtinti, kad žemės dencija iš Klaipėdos. Korės- “Per daug lengvai pamirš “DRAUGE.”

ŽEMEI GRESIA PAVOJUS

i

AMERIKA su ANGLIJA
Du Gempijonai:

drapiežnas dzūkas - Bancevičius, atstovaujantis Amerikos ristikus ir Aukštai

tis - Anglijos lietuvis čempijonas sueis į porą pasirodyti, kuris yra tikras čempijonąs

MILŽINIŠKAM

RAUGO

99

Ei

Gegužės-May 29 d. 1932
Gražiame VYTAUTO PARKE
'

Prie 115-tos gatves, tarp Crawford ir Cicero Avenue
»

Be to, Bancevičius risis su milžinu negru B Johnson.
VISI VAŽIUOS: Kad išgirdus kas laimės “Draugo” vajaus dovanas; kad sužinojus,
kam teks didelė laimė; kad pamačius kaip BANCEVIČIUS gins čempijonatų; 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
dienų praleidus*.
•

1

t

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

J. BANCEVIČIUS, vienas iš žymiausių
lietuvių ristikų, kuris risis “Draugo” piknike

(

Pikniko pradžia 12 vai. dieną.

Įžanga prie vartų 35c

JirS lUlUIRgf

Iii

-R-

L darbaviT mttsųr ve ikliosios'mo-'Vesija.
V. nariai-ės suplauks bendrai terėlės. Pelnas ėjo parapijai
Rep. laikė paskaitų: “Katalikų jau
atiduoti
pagarbą,
priimant
į
$30.00
nimo organizacijos.” Tartasi
<nkas, 1706 W. 47 1 Chicago, III................ 188,360
savo sielas, Viešpačiui Jėzui
X Gegužės 19 d. par. sve-1
uniformos, kongreso ir knyg
BIRŠTONO KURORTE
■o, III. .. 1,370,135; Misiūnas, Koseland, 111. 243
.Švenč. Sakramente. Šiemet la- tainėj buvo surengtas balius PASTATYTAS NAUJAS nešio kun. Sederevičiaus pa
skįenė, 1630 S. 50tli ,W. 108th St. . „......... 176,471
minklo statymu Sudarge rei
,bai atitinkama diena parink-! arba naujo daržo atidarymas,
RESTORANAS
III. .. 1,244,340 A. Žolyuienė, 6709 Arcliei
ta, sekm., — bus Dievo Kūno' žmonių atsilankė vidutiniš
kalais. Paminklo atidarymus
•y6ta, 4333 &. Mozart Avė., Chicago, 111. ... 119,930
šventė. Svečių tikimės daug kai. Mes esame labai dėkingi
Teko sužinoti, kad Birštono Sudarge įvyks birželio 26 d.
acag<\ III. .. 1,133.950; A. Gudėnas, 6807 So. Campi
ne
vien
iš
Wisconsin
parapi

svečiams už atsilankymų ir pa kurorte, senojoj vietoj, pasta
kulis, 724 West 18 įbell St., Chicago, IU. 115,000
Kauno miesto statybos sky
jų,
bet
ir
iš
Chicagos.
Vieti

ramų, parapijai; gaila, kad ne tytas naujas, gražus medinis
igo, 111. .. 1,000,30') j Gaižauskas, 148 E. 107th st..
nė kuopa rengiasi priimt ir visų pavardes sužinojau. Sve restoranas. Šio restorano pro riaus posėdy pareikštas pa
{lanušausKas, 1301 S. Koseland, 111............... 107,435
pavaišinti svečius kiek tik jos čių tarpe buvo: graborius J. jektų padarė inž. Steikūnas. geidavimas, kad būtų kas ry
Cicero, III. 776,2801 Sutkus 1007 Eight st.,Wau
jėgos leis. Po dvasinės puotos Eudeikis su ponia, Navickai, Restorane įrengta nemaža sa tas plaunamos meksfoltuotos
Mandraviekas, 815-45 kegan, III.................... 103,300
pamaldų bažnyčioje bus su S. Paukštienė, Pužauskienė, lė koncertams ir vaidinimams. gatvės.
iBoelia, Wis. .. 702,060 j A. Condratas, 1706 E. Marengti pietūs svetainėj ir pro Peržinskienė, varg. Brazaitis, Šį restoranų pastatęs Raudo
inskus, 1628 S. 56 yoniensing avė.
Phila. Pa
gramėlė. Vakare gi bus suvai Mondeika ir Rakauskas. Ačiū nasis Kryžius, kuris Birštono
............................ 85,300
ro, III......... 554,270
dinta puikus veikalas, pirmų varg. Rakauskui už muzikų. kurortų yra pasiėmęs eksplo
tas,' 2244 W. Adams
Bugentavičius, 1616 N. Lin
(John Bagdziunas Borden)
j sykį mūsų kolonijoj “Dešimt
Pelno parapijai gauta $78.- atuoti.
įieago, 111. .... 532,640 coln St. Chicago, III. 61,90(1
ADVOKATAS
Ponia Pat Allen pirmininkė metlį smukiėje.”
65. Noriu priminti, kad turi
OJuiulis, 6651 8. Taliuac Vaicekauskas, 4242 S. Ma- Amerikos Legiono rėmėjų sų-1
STATYS KUN. SEDERE- 105 W. Adams St, Rm, 2117
hicago, III. .. 462,650 pletvood avė., Chicago, III. jungos.
Telephone Randolph 6727
X Mūsų parapija džiaugia me remti tuos profesijonalus
VIČIUI PAMINKLĄ
ir
biznierius,
kurie
remia
pa

2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
enė 3131 Einerald ...................................... 46,400
mi, ypač dramos mėgėjai, susi
Telephone
Roosevelt 9090
pago, III. .. 451,340
M. Povaitienė, 700 S. 9 st ir čia kai kada perdedama.
laukę naujo darbuotojo var rapijas ir mūsų įstaigas, ki Sintautai. Balandžio 3 d. Pr.
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
alienė, 6315 $o. Liti llerrin, III................... 35,550 , Kataliko širdis turi žinoti, gonininko Justo Balsio. Dai šant reikalui, šaukimės pas
Vaičaičio salėje įvyko Sintau
Chicago, 111. 418,603 Bacevičius, 1850 Wabansia kokių, galybę malda turi. Y- nėm nei mėnesio laiko kaip graborių J. Eudeikį, nes jis
tų pavasarininkų kuopos susiškalnis, 1354 liani Avė. Chicago, III........ 26,700 pač Šv. Mišių malda — auka. jis čia atvyko, bet jau gražiai-pasirodė džentelmeniškai,
Gary, Ind. .. 308,560 J. Vaičaitis, 424 Dean St., ,Šv. Augustinas sako: “Malda pasidarbavo,
parengdamas , X Gegužės 29 d. Vytauto
ADVOKATAS
suskas, 14 Johnson Scranton, Pa................ 25,850 skiria debesis, eidama į dan Motinų Dienai programų, ku- parke įvyks milžiniškas dienMiesto Ofisas 77 W. WashinFton St.
itooni 905
Tel. Dearbarn 7 966
gbamton, N. Y.
A. Paukštis, 2225 S. Oakley gų. Ypač gi Šv. Mišių auko ri taip visiems patiko. Vaidi raščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ išvažiavi
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
...... ..3525490 Avė., Chicago, III......... 21,000 jimo malda,”
nimas “Dešimt metų smuk mas — piknikas. VestpulmaVakarais: Utarninkais ir Ketvergais
alančius, 1226 S. 50
lp. Taružka, 2334 S. OakKy
lėj” ir visa programa taip pat niečiai labai gausiai dalyvaus
— 6 iki 9 vai.
Todėl, brangūs lietuvi ka
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
icero, III......... 224,500 Avė., Chicago, III. .. 20,650
yra p. Balsio priežiūroje. Nė piknike. Mat, V. Stancikas pa
rblis’, 1513 — 33 Avė.
Namų Tel. Hyde Park 3395
A. Langmanas, 4521 S. Wa- talike, kuomet kapuose yra ra abejonės, kad viso to pa skleido galybes tikietų mūsų
atnašaujama Šv. Mišios, da
į Park, 111. .. 214,900 shtenavv Avė. Chicago,
sekmės bus labai patenkiua- kolonijoje. Be to, turime at
lyvauk
Mišiose,
o
ne
vaikštiSlauskienė, 4356 S. 111.................................. 17,700
mos.
Į
siminti, kad mūsų šventa pa
nek
po
kapus,
melsk
drauge
1 st., 'Chicago 210,750
V. N. reiga kaipo katalikų, remti
J. Balsis, 610 Wall St. Rock su Šv. Mišių aukų atnašaujan
LIETUVIS ADVOKATAS
bijonaitis, 2320, W. 23
kaip galima
katalikiškųjų
nelankus
kaklas
155 N. Clark St., Room 909
ford, III........................ 5,800 čiu kunigu, tai bus gražiausia
Telephone FRANKLIN 5745
ėago, III......... 191,100|
spaudų.
Kolei skaudėjimas I Tie baisus dieg
papuošimo
gėlė
saviškių
vė

3117
Union Avė., 7 iki 9 v. v.
liai
kaklo
ir
peties.
Kiekvienas
pasi

1850 Wabansia avė.,: Varaitis, Luzerne, Fa. l,C‘0(i
X Mūsų par. mokyklos mo judinimas* lyg peilio padnrimai.
Telephone
VICTORV 2218
lėms.
j
sunku dirbti kuomet taip
kslo metų baigimas bus sek Labai
jauti. . . . Užtrink Sloan’a . . .
Teko atsilankyti bažnyčioj
Nelaimingas tas katalikas,
kartok kas valandą . . . jo koritit
madienio vakare, birželio 12
įkaitins (eve kaip saa/ės šviesa.
kuris saviškius mirusius pa per 1-sias Mišias gegužės 8 d.
Kentėjimas išeina. 33 centai.
d. par. svet. Bus labai graži
miršta. Nelaimingas tas sū Labai gražų įspūdį gavau. programa.
ADVOKATAS
EKSKURSIJA Į lietuvių tauta turėtų būti gau- nus bei duktė, kurie savo tė- Žmonių prisirinko pilna baž
4600 SO. W00D STREET
X Birželio 2 <1 Dievo Kūno
[STINĮ KONGRE- į šiai atstovaujama Eucharisli-i
kapus neaplanko. Mylėk nyčia. Pradėjo groti maršų,
Tel. Lafayette 6393
šventė. Mūsų bažnyčioj per vi
miaine Kongrese, nes yra gau savo tėvų ir savo motinų, sa sueina moterų būrys; pirma sas 8 dienas vakarais 7:30 bus
IR LIETUVĄ
Rezidencijos: 2 E. 103rd Place
ta labai geros sąlygos vykti į ko Viešpats. Gegužės 30 d. va dvi jaunos nešia gėlių puokš -iškilmingi Mišparai, pirmų ir
Tel. Pullman 6377
tes; bet visos prisisegusios po
Antinas birželio 9 die- Kongresų ir ta pačia proga žiuok į Šv. Kazimiero kapi
gėlę. Susėda paskirtoj vietoj,
laivas “Saturnia” aplankyti savo senųjų tėvynę nes. Ten bus ^atnašaujama Šv.
Mišių auka ir pats joje daly sudeda gėlių puokštes prie
iš New Yorko, o iš j Lietuvą.
Marijos altoriaus, kuris taip
išplauks 10-tų dieną.
Informacijas suteikia vietos vauk.
Kun. H J. Vaičūnas į Pat gėlėmis papuoštas. Kaip
daliu laivu važiuos į- lietuviškų laivakorčių agentūteko patirti, tai sųjungiečių
utų katalikai' iš Aiiie- ros. •
|X Ciceros lietuviai dabar, kuopa, kuri dar yra jauna, bet j
ietuvių katalikų eksPasinaudokite šia nepaprakaip ir visuomet, tik juda, tik girdėti, jau daug pasidarba- j
vadovaus Kun. Vie- štai gera proga!
vus. Buvo ir vyrų bei moterų '
garbės pirmininkas pra
Kun. Norbertas Pakalnis, kruta. Visi ruošiasi į “Drau
PER HAVRĄ
jį L. Krušas iš ChicaK. V. pirmininkas go” piknikų šį sekmkdienį ir tretininkų; visi drauge ėjo Į
Į labdarių piknikų pirmadieni prie Komunijos. Daugiau kaip
B
■
b
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.
per “Decoration Day.” Bet pusė bažnyčios žmonių ėjo
gi į Eucharistinį Kon
prie
Komunijos.
Giedota
‘
Avė
labiau už viskų ruošias į sa
suvažiuos iš visų pasau
vo parapijos metinį piknikų, Maria’ gražiai.
Prancūzų Unijos milžinišku laivu “ILE DE
ktų šimtai tūkstančių
Kaip seniau, taip ir šiemet kuris bus birželio 5 d. VytauTeko girdėti apie vadinamų
FRANCE”. Atlantikų perplauks į 5 dienas ir 18 vai.
tų, Kunigų Vienybei į fi- gegužės 30 d. vyksime į Šv. to parke.
tautinę
bažnyčių, kaip vieti-,
,
kad lietuviai katalikai Kazimiero kapines melstis už
Šiemet tur būt bus šauniauvadina, bambizai susirin
liktų nuo kitų tautų. vėlas tų, kurie ten bei kitur sius iš visų ankstyvesniųjų ko į sumų: keletas moterėlių,
'padėta daug pastangų, palaidoti. Graži tai tradicija, piknikų, nes daug naujų žai koki 7 vyriškiai. Pasirodo, via
keliaujantieji į , Lietuvą' nes Šv. raštas sako — “Yra dimų jau paruošta.
dar yra keletas mulkintojų pa
tomis
pačiomis
išlaidošventas
ir
pagirtinas
daiktas
_
. .
, Klebonas kun. Vaičūnas šio sekėjų. Matyti, baigia griūti
B^tų sustoti ucharisti melstis už dūšias tų, kuiie y- lnįs dienomis važiuojanetlėk- pamatai, nes ne ant uolos Sta
. Kongrese Airijoj.-pa-,a mirę, kad jie taptų paliuo- tuvu į rytus parsivežti nau. tyti.
W ashington ir Šheboygani j

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

GHAS. A. PEPPER

WESTVILLE, ILL.

'TUVIAI AMERIKOJE

J, P. WAITCHES

SLOAN’S

Lin i ment

VASARINĖ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

CICERO, ILL.

Jiarptautiniu traukiniu suoti iš kančių.
\ ien asa- jenybių ir kun. Albavičių į' X Žmonės skursta; jau an
‘ Kaunan. Taigi, šiemet |ron.is nepagelbėsi sieloms, rei| parapijos piknikų.
-> ’ įtrą mėnesį nedirba anglių ka

kia gerų darbų. Šv. Mišių au Šv. Antano par. piknike bir syklose. Kitękių darbų čia nė
ka mirusių sieloms yra svar želio 5. d, bus net dvi poros ra. Pirmiau dar būta daroo
biausioji malda. Nes Šv. Mi žemaitiškų ir dzūkiškų iinty- kokiam šimtui moterų bei mer
šios yra visų maldų šaltinis. nįų Jurbarko Daktaras ir Za- ginų — darbines kelnes siū
Tik gaila, kad ne visi mūsų navykų 1<aulas gydys v&o_ ti. O dabar koks trečias me-,
i žmonės tai supranta. Matyti iš.kias ligas. Operacijos bus ne nuo nedirbama. Miestelis ne-1
to, kad ant kapo, kur k imas mokamai daromos. Tai visa .didelis, švarus, sveikas, kaip
palaidotas, daug nuvystančių bus daroma viešai ant aukš ūkyje. Medžiai žydi, žaliuoja,
gėlių dedama, bet nesimato tos naujos platformos Vytau daržai užsodinti visokiomis
pialdos. Meilė gyvybės vaini to parke birželio 5 d. 3 vai. daržovėmis. Tad žmonės ir dar
ku turi būti vainikuojama. popiet.
buojasi, laukdami kokių vai
Tadgi gėles sodink savo darDacol kių. Oras yra labai, sveikas.
. žely, o ant savo mylimųjų ha- i
po dėk dvasios vainikus.

f) ■

»» Z. *■ t

Prižiūrėk, kad tavųjų ka
pas nebūtų apleistas .Bet r.e!
*
perdek. Neleisk ant saviškių

ikapo augti piktžolėtus. Tegu
*
,
■KUM u lineliu as, ket. .
vrc
i •
js buv. Vokietijos knize-

kgraži žolelė žaliuoja tinkamai
’
.
■'
palaistoma ir nukarpoma—nu1
1

! piauta.

Praeivis

SHEBOYGAN, WIS.
X Šio mėnesio 29 d- mūsų
bažnyčioje pirmų kartą įvyks
Liet. Vyčių \Visconsino apskr.
Dvasinė Diena, šis sumany7mas buvo įneštas Sheboygano
kuopos į praeitą apskričio su
sirinkimą ir vienu balsu tam

MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE”, 42,000 TONŲ
Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
ziją, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Gulima bus ap
lankyti Liurdą ir kitas vietas.

Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
žiai ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

^les parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpina

WEST POLLMAN, ILL.
X Gegužės 15 d. Palmei,parke mūsų jaunuoliai žaidė
beisbolą su roselandiškiais.
Mūsiškiai supliekė roselandiečius 19 prieš 10.
X Gegužės 18 d. parapijos

Štilis, Prūsijos nacionaiistu išrinktas atstovu Į
Gražus paminklas ant saviš
tijos parlamentų.
i kių kapo visuomet tinka. Bet pritarta. Iš visų kuopų (Ke- svetainėj įvyko kauliukų lo-^

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

T

cr»w

tas Šv. Vincento draugijai.

1

pe.

Dabar jos nė kiek nenusto

Valdyba

Ofisas Tel. Grovehlll 0817
jo dirbti. Rengia kauliukų žai
Red. prierašas, šv. Teresės
„
lies. 67 37 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehlll 0611
dimų penktadienį, gegužės 27
draugijos tikslas yra kilnus.
d. 8:30 vai. vak. Gimimo Puri.
Mes džiaugiamės jos darbais.
Švč. parapijos svetainėj. Pel
UYLSTOJAS IR CHIRURUAS
Mes taip pat džiaugiamės,
2433 VVest Marųuette Road
nas skiriamas draugijai. ViLad jos narės yra susipratu Vai.: 2-6 Ir 7-9 F. M. Ket. 9-12 A.M.
sus kviečiame dalyvauti, nes
NedėlloJ susitarus
sios lietuvaitės ir nors ang
bus gražios dovanos kiekvie
liškai susirinkimuose kallmdalaikraščio, kuris ligi šiol var
nam staliukui (gražūs išsiuvi
mos, vis dėlto lietuviškai jau Tel. Lafayette 67 93
toja 18-jo amžiaus lietuvių
nėti užvalkalai). •
čia ir lietuviams dirba. Tai
kalbų ir rašybų, bet puikiai
Draugija
i
engia'
puikų iš gražu ir girtina. Tačiau ir lie- įVal
moka lietuvių kalbų. Ji yra
2 iki 6 po plutų, 7 iki 9 vak.
šiam krašte gimusi ir yra uoli važiavimų liepos 17 d. p. Ku tuvių kalbos nereiktų pamirš
činsko darže (prie Archer ir ti. Ypač svarbu jų palaikyti Office: 4459 S. California Avė.
veikėja.
Nedėlioję pagal sutartį
Keen Avė). Bus gardžių už kaipo oficialę kalbų mūsų drTad tikimės, kad ji, dabar
kandžių, kuriuos narės suau gijų ir organizacijų susirinki
savo pavardę pakeitusi, bus
kojo. Komisija išrinkta iš dar muose ir veikime. Ir lietuviš DENTISTAI
taip pat veikli ir Čikagoje.
bščių moterų. Taip pat bus ir koji širdis greit atauš, nutau- ■
Phune Boulevard lo«j)
Linkime šiai porelei Dievo laimivjinuii: pirmas $2.50 auB lietuvių lflpų
palaimos ir laimingo gyveni kao, antras
Biidge Iainp, .'gU-dėsime gražios lietuvių kai
mo dirbant mūsų tautiečių treėias užvalkalai, ketv. Cake!bos Nortdami palaikyti tau-

'istuiną gulėjo jį sužavėti savo
! grožiu ir maloniu būdu. Žino__________
skite: tai jauna panelė Ona
Plačiai žinomas mūsų visuo Navakaitė.
Si žavi mergelė
menės veikėjas, ilgų laikų iš-,tarnauja “Saulės” redakeijobuvęs Katalikų Fed. Čikagos ’ je* Nors ji ir dirbo prie tokio

DR. P. ATKOČIŪNO
• ŠPOSAS”

DR. SUZANA A. SLAKIS

DR. J- J. SIMONAITIS

apskričio valdybos sekreto
rium, dantistas dr. Petras At
kočiūnas gegugės 24 d. išva
žiavo į Mahanoy City, Pa.
Turime pastebėti, kad jis ne
mano ten savo dantų gydymo
įstaigų perkelti. Bet yra pagaliųu pasiryžęs ten stoti dar
į naujų vedusioje “profesi
jų.” Jis su džiaugsmu baigia
viengungio (singelio) dienas
ir taip pat su dideliu džiaugs
mu gegužės mėn. 30 d. pradės
gerovet. Neabejojame, kad tai
medaus mėnesio dienas. TaiIms stipri lietuviška pavys|į, Istos į naujų “stonų.”
dingą šeima.
_
*
Draugas
ur būt ne viena čikagietė
Slt dideliu nekantrumu nori i
MARQUETTE PARK
greičiau sužinoti, kas galėjo
čikagietėms kelių pastoti į...
dr. P. Atkočiūno širdį. Gal ne i 6v. Teresės dr-ja visuomet

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketyerge Iki t vai.).
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VaLs 1-6 Ir
vai vak.
VaUUoJ euritame
Tel. Canal 0267

Arti 47 Street

fel. Cauai oi22

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABOltlUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti

todėl, kad prlklau- ‘
sau prie grabų iš- |
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 4174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

jos atžvilgiu.

DR. G. I. BLOŽIS
(Kampas Leavltt Si.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 rytu
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Oraboriua.ir Balsamuotojas .;llko-'1 t,el susiripkimų vedinio [
_ .
,
...
langių
Tunu automubilms visokiems; _
musų
reikalams. Kaina prieinama. sako,
3319 ĄUBURN AVENUE .airės.

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

y

jausmų sieloje, kad

kalba. Vietoj 4 lenkių,'
ne vienam ašaros pasirodė a,
.....
draugijoj, kaip Gegute kyse.
yra tiktai viena ir dvi
Visos yra ištekėjusios! «ųjungietės .minėdanios Mo-

4712 !So. Ashland Avenue
10 ryto iki 8 vakaro

X-Ray

Cicero 12 60

Dr. C.K. Kliauga

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABOftlUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooaevelt 7SSS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. VAITUSH, OPT.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų 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 atveš 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 ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyaift Ofisas

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

'drąsiau išsireikšti angliškai, žiai porų dainelių, vadovaukodėl neleistina? Kalbėsime ir jaut p. Maskolaičiui. Solo dai| toliau kaip mums patogiau, navo p. J. Kuginienė.
H»et su lietuviška širdimi.
Visi žino, ką Šv. Teresės dr-'
j ja yra nuyeikusi — nėra rei

kalo visa tai išskaičiuoti. Ne
.. ..
..
. . .v
is blogos valios, bet iš geros,
nuoširdžiai kviečiame Gegutę
įsirašyti į Šv. Teresės draugi
ją, o jei yra narė, prisidėti
prie mūsų veikimo visa širdi
mi; ir visų tą energiją, kuri
pasirodė kritikoje, prašome

Tel. Gary 9764 Bes. 2-55Ū7

BARAN & GREGOR
Pagrabų vedėjai

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja, moteris
Geriausias ambulanso pa
tarnavimas dienų ir naktį.

Ta pati
----------------------------------- esti

TOTA-dtazt

itttto

t

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Pulengvin»
priežastini
galvos

m/s'o '*vaigl,n0,

IVlAJttlAN filiAiS COLLEGE
HINSDALE, ILL.
’

Kas nori studijuoti Lietu
vių Kolegijoje tesikreipia į

Re v. Dr. J. Navickas, St. Ma
ry’s College, Thompson, Conn.
bet kas iš Vakarinių Ameri
kos Valstybių, tai yra, iš Illi
nois ir aplinkinių valstybių,
negali keliauti į Connecticut,
tai pirmųjų dviejų kolegijos
metų mokslą gali įgyti Marian Kilis Kolegijoje.
Kreipkitės adresu:

REV. V. KULIKAUSKAS,
Marian Hills College,
Hinsdale, III.

REMKITE VISUS BI2MIB
607 W. llth Avė., Gary,Ind. RIŲS KURIE SKELBUSI
“DRAUGE”.

Rea Republic 6866

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas '

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro. •
Nedėliotais ir seredomls tik
iškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 YVEJST 22nd 8TREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavltt St, Tel Canal »ll2

Ofisas 2408 WEST 68 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Proepect 1028

Residenclja
Tel.
Valandos: 2-4
NedėlloJ

akių įtempimų,
skaudėjimo,

akių

aptemmlo,

kurie

nervuotu-

mo, skaudamų, akių karštį. Nuiniu
eataraclus. Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.
Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
□e akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredes
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washlngton Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero 642. Re* tel. Cicero >888

Rezidencija: 6628 S. Richmond Av*
Telephone Republic 7848
Valaadoe: 1—t Ir 7—8 vai. vak.
NedėlloJ; 10—12 ryto.

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 1200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

75G VVEST 35th STREET
Kampas Halsted et.
"valandos: nuo 10—4; nuo 4—6
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
2 Iki 4 Ir 4 Iki 8 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dienų ir naktį
VIRGINL* 4984

TeL GrovehlU 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 9-11 ryto 3-4 ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų Ir NedėldlaniaU
tik susitarus
2411 W. MARQUETTE ROAD

Re* Phone:
Englevrood 6641
Wentworth 8000

Office Phone
WentwoTth 8006

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Ot ir Rea Tel. HEMLOCK 2874

Ufiso/Tel. Victory 6893
Rea. TeL Dreael 9191

DR. J. P. POŠKA

Jei neatsiliepia šaukite Ccntral7464

3133 S. HALSTED STREET

DR.A.A. ROTH

6504 S. AKTES1AN AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street

Vah 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo i—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

DR.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

2359 So. Leavltt St.
Canal 0706
po pietų Ir 7-9 v. v.
pagal susitarimų

DR. S. A. DOWIAT

Lietuvi*
V L N I I £> A A. o
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
lilarniukais, Keti ergais ir ouualoiiils Ofisas: —
4645 S. Ashland Avė.
2420 W. Marųuette 1U1. arti Ueslern Chicago, III.
Avė.
Plioue lleinloek
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
Fanedeliais, Seredoiuis ir Pėlnyčloinis 8 vak- Nedėliomis pagal sutartį.
ISŽI so. llalsteu Street
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
. Namų Tel.: Prospect 1980

I. J. ZOLP

3307 Anbnrn Avenue

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, WIS.

D E N /l? 1 S T A S

} už lietuvių ir su noru dirba
dienų, nesiskyrė nuo ap
į lietuvių tarpe; galima sakyti, “d^^io bendros Komunijos:
j kad daug daugiau dirba, ne- i kurios «al^Q’ dalyvavo ir ten,
Yra išvažiavęs atostogoms.
gu kai kurios lietuvės. Kam o prievartos mes vengiame, į Grįž birželio 6 dienų.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
mes turime joms pavydėti dir nes žinome, kad “užkabinta
VEDAIAl
pareiga
daro sieloje sausu1650 WEST 46th STREET bti mūsų tarpe. Ko daugiau
AKIŲ GYDYTOJAI:
iiių.
veikėjų ,to geriau.
Kampas 46th Ir Paulina St*
Tel. Boulevard 5203-8413
O kai dėl anglų kalbos varGeg. 7 d.t aprašant “Drau
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės tojimo susirinkimuose, tai ko--ge” sųjungiečių vajaus vakaprie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu dėl ne angliškai ar lietuviškai1 rų, užmiršta paminėti vietinių
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
vis tiek, kad tik lietuviš- sųjungiečių choras, kurs mi
j koj dvasioj. Jei daugumui yra nėtų vakarų padainavo gra

Chicago, 111.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

DR. A. f. KAZLAUSKAS

DR. GUSSEN

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Rez. Hemlock 7691

pasiteisinti, nes nėra reikalo; „,os bažlly(-,ioIL (lražias
tik norime pranešti visuome
LIET C V1S DEN TĮSTAS
dijas grojo vargonais. Sųjtui1439 S. 49 Court, Cicero, Iii. nei teisybę.
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
gietės dėkingos varg. N. KuTEL CICERO 6927
valandai vakare
Gegutė užkukįvo kiek per,'liui
pJei F E NausSda;tei Nedėliotais ir oereu-oiais susitarus
vėlai. Jau 3 metus Sv. Tere-|už
giedojį„(ii -Ave Mu. 484/ W. 14th ST. Cicero, Iii.
Telefonas Yards 1138
sės draugija gyvuoja. Per vi- ria„
Misias.
pa_
. , s«
la,k» uebuvo j°ki°8 kn-' gražino iškilmes ii- sukėlė y-

2314 W. 23rd PL, Cliicago

Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS. CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

2zui West Z2,nu bueet

Vai.: Nuo

Rea 9846

DRr A. G. RAKAUSKAS

DR. A. RACKUS '

U E N T 1 S T A s»

tvarkingai eida i Tel.

Nenorime čia į sios

Rea. Prospect 4869 Tel. Ofiso 4060

DR. P. Z. ZALATORIS

Tai. Canal 6764

I Boulevard 7689

LACHAVICH
IR SŪNUS

ModOlloj zoritaraa

.Ofiso vai.:
Pealdenclja 4600 So. Arteslan Ava.
Ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po platų Nuo 1 iki 4 Rezidencija:
■ iki
vakare
8904 — 71st Street
Nedėliomis tiv susitarus.

4645 bu. Ashland A v b.

Gegutė užkukavo ‘Draugo’
Moterų Sujungus 4 kuopa
106 nr. gegužės 4 d. ir padarė , gl.ažiui švwltc MoliluJ
daug-nesmagumo'veikėjų lar-|KcbuV0 dijeUų ragininnjj bet
pe, Marųuette Parko kolonijo
susirinko gausingas būrelis,
je. Nesmagumas kilo iš nesu vien “Draugui”
pranešu
a. h
sipratimo ir klaidingo imsiTas rodo gerų susiklausym
statymo Šv. Teresės draugi- Bar5
v„lzdlĮ pasipuožu (

Tat: 1-4 Ir 7-t vai. vakaro

1821 SOUTH HALSTED STREET

D E N T 1 S T A S

NORTH SIDE

GRABORIAI:

Ofiso Ir Re* Tel. BouL 6914

Ofiso U Kas. Tel. Boul. 6912

DR. C. Z. VEZEL1S

pinte.
Bus visokių žaidimų (tybę lietuviškas įstaigas ir
moterims, vaikams ir vyrams., bilni
,ietu.
Tad neužmirškite visi liepos vių ka||)^ Kitaip n|Qsų
17 d. važiuoti į Šv. Teresės tanios bus tuščios. Mes linki
d r-jos išvažiavimų. Taip pat me, kad Šv. Teresės d-ja, prie
ir ateinantį penktadienį par.
kurios priklauso gražus lietu
svetainėj. Tikiuos pamatyti
vaičių inteligenčių būrelis, iie
visus marketparkiečius ir iš
tuvių kalbos palaikymo atžvil
viena iš jų apsivylė. Bet kų nenuilstamai darbuojasi; ne kitų kolonijų.
Ten būsiu
giu ir kitoms draugijoms gra
gi padarysi? Jis visai nekal- senai buvo surengus šokių ir
žų pavyzdį rodytų.
tas, kad Malianojaus gražuo-j kauliukų žaidimus, kurie bu DĖL GEGUTĖS” STRAIP
lė lietuvaitė per tokį didelį at- ■ vo rengiami šelpti biedniems
SNIO

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Y. S. NARES

(Naryauckas)

Antras ofisas ir Rezidencija

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 sutarimų.

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. DAVIDDNIS, M, D:
4910 80. MICHIGAN AVENUE

TeL Kenvvood 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart 6ventadlenlo Ir ketvirtadienio.
Tel. Hemlock >700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

VaLi 2-4, I-» ». t. Uaklriaat Ketv

Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6426 So. Callforala Ava.

DIEVO APVAIZDOS PAR. lime pradėti lygiai 1 valandų
8 ,1
popiet.
■
Gegužės 8 d. parapijos mo
Valdyba
kykloje
įvyko
Susiv.
brolių
TOWN OF LAKE
lietuvių draugystės susirinki
LIETUVIŲ VALANDA
“Draugo” milžiniškas pik mas, kurį atidarė vieepirnt V.
nikas įvyks gegužės 29 d. Vy Samis. Paskutinio susirinki Gegužės 22 d. teko Jclausy.!
tauto parke. Visi Town of La- mo nutarimus perskaitė nut. tis gražios lietuvių radijo pro ,
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Mar. kolegijos rėmėjų 41 neskaito — patarnauja dykai.
LAIVO’ PIKNIKĄ ATSI
Na m it
skyrius savo mėnesiniame suBirželio 21 d. “Draugas!’ rengia ekskursijų Francflzų
MINUS
, sirinkime geg. 21 d. nutarė linijos milžinišku laivu ILB DE FRANCE, 42,000 tonų diį,71Rl S. CALIFORNIA AVĖ
• surengti “Basket” piknikų durno.
Iš žmonių kalbų tenka gir
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