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Prez. Hoover pasirašė mokesčių Įstatymą
RINKIMAI VOKIETIJOS PARLAMEN 

TAN ĮVYKS LIEPOS 31
Numato, kad Vokietija bus pakeista monarchija. 

Romoje kesintasi nužudyti Mussolinj. Pran
cūzija duos paskolą Austrijai. Čili respubliką 
apnyko socialistai, prieš juos vyksta kontr- 
revoliucija

PASIRAŠĖ MOKESČIŲ 
ĮSTATYMĄ

WASHINGTON, birž. 7. — 
Kongresas pravedė, o prezi-

NAUJI RINKIMAI VO
KIETIJOJ

BERLYNAS, birž. 7. — Vo
kietijos vyriausybė paskelbė,

(lentas Hoover’is vakar vaka- i kad rinkimai parlamentan į- 
rą pasirašė naujų mokesčių į-! vyks liepos mėn. 31 dienų, 
statymų. Šiuo įstatymu einant,
per metus norima surinkti 1,- 
118,500,000 dolerių įvairiais 
naujais ir padidintais mokes
čiais, kad tuo būdu subalan
suoti valstybės sųmatų.

DUOS PASKOLA 
AUSTRIJAI

PRIEŠ KOMUNISTUS

PARYŽIUS, birž. 7. — Pra- ! 
ncūžijos vyriausybė planuoja ' 
duoti paskolų Austrijos res-' 
publikai. Prancūzija bijo, kad ,

AVASHINGTON, birž. 7. -- 
Kongresui įduotas siunanv- Į 
mas, kad ateity į šį kraštų ko- į 
munistų neįsileisti ir visus svej 
timšalius komunistus pašaliu-1 
ti.

ITALIJA NENORI MO
KĖTI SKOLŲ

INSULL’AS PASITRAUKĖ

Iš viešosios gerovės įmonių 
valdymo pasitraukė turtuolis 
Insull’as. Jo vietų užėmė Si- 
nipson’as.

HORNER’IS GIRIAMAS

San Francisco miesto apylinkėse priviso daug įvairių lau
kinių žvėrių, kaip tai luokių, vilkų ir kitųJkurie žudo daug 
naminių gyvulių. Du apskričiai nusamdė medžiotojus. Per 50 
mylių aplinkui miestų norima išnaikinti visus žvėris. Štai trys 
medžiotojai nušovė vienų rainį ir jį “išvilko iš kailio.”

Demokratų partijos kandi
datų į valstybės gubernato
rius teisėjų Horner’į jo šali
ninkai didžiai aukština. Sako, 
jis per visų laikų buvo sųži-

CHICAGOJE [ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

L. KAT. MOTERŲ 
KONFERENCIJA

y

beveik toks pat, kaip ir seniau. 
Prekybos sureguliavimo reika- 

į lu manoma pradėti su suo
miais derybas, o jei susitarti 
nepasisektų, tada gali visai 
nutraukti su jais prekybos su
tartį.

KLAIPĖDOS KR. GUBER
NATORIUS V. GYLYS

Konferencijoj dalyvavo 13$ 
atstovės ir 143 svečiai. Kon
ferencija ypač pabrėžė protes
tų prieš civilinę metrikacijų ir 
akcentavo socijalinės globos 
fondlų. Dėl civilinės metrikaci
jos išrinkta delegacija pas R.
prezidentų. Moterys su entu- -------------
ziazmu sutiko aukoti ir aukas į Naujai paskirtas gubemato- 
rinkti katalikij universitetui, Į irius Vytautas Gylys gegužės 
Centro Valdybų išrinkta: M. 119 d. išvyko iš Kauno į Kini- 

iungas ir teisinas darbinhi-1GaWikienė’ «»"«“•»«. A.jpėd».
karna arbitras ir niekad nerei-■ Sereik’rt4> M. Požėlaitė, P. Ka | P. Gylys gimė 1886 m. sau- 

rvelytė, kandidatėmis liko Ma-1 šio mėn. 26 d'. Griškabūdy, 
tulionytė, Vaitonytė ir Dr. Ru- į Šakių apskr. 1912 m. baigė Pe- 
ginienė. Konferencijai pirmi-1 trapilio universiteto juridini

kalavo atlyginimo už patama 
vimus.

CHICAGĄ IR APYLINKES 
IŠTIKO AUDRA

ninkavo Barisienė.

NENORI APLEISTI 
SOSTINES ,

PAGERBIA ISPANUS 
JĖZUITUS

Austrijos finansinis krizis gali Suvvkusiems 
pakirsti ir kitų valstybių fina- (|x)1
n sus.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
MUSSOLINJ

UŽ DEGTINE 30 MILI
JONŲ LITŲSekmadienį ir vakar anksti 

rytų Chicagų it apylinkes iš
tiko nepaprasta audra — sma
rkus lietus su perkūnijomis..

1 fakultetų. 1918 m. buvo paski- 
1 rtas ministerių kabineto kan- 
Iceliarijog direktorium, o 1919 
j m. — Lietuvos atstovu Suo
mijoj. 1920 m. jis buvo paski-

| 1931 m. buvo parduota 5,-, rtas Lietuvos atstovu ir Esti-
1225,936 litrai degtinės. Kada- jai. 1921 m. Gylys buvo paski- 

r, Ingi vieno litro savikaina vai- rtas konsulu Rvtij Prūsijai,
v. . stvbes monopoliui atsiejo 2,10 1924 m. — Lietuvos konsulu 
žiemių j.*, o par(lavimo buvo 7,70 lit., Kopenhagoj, 1*927 m. — Lietu- 

tai už vienų litrų degtinės tu- vos konsulu Rygoj, -o 1930 m, 
reta 5,60 lit. gryno pelno, tuo — Lietuvos konsulu Londone, 
būdu per visus metus gauta 1931 m. Gylys buvo pakeltas 
29,1 milionų litų gryno pelno. į generalinius konsulus.
Iš denatūrato gauta pusė mi
lijono liti] pelno, tuo tarpu

MANILA, Filipinų salos, bi-
v , , 'rž. 5. — Kalbėdamas per ra-cia karo vetera- ... „ ,.vl _ , r

.. |dijų apastaliskas delegatas šio
ainujai ) bu gajoge, jo arkiv. Pia-

vo pasiūlyta, kad jie apleistu ,ni> ,lukl.ntį.jusius j„.
sostinę, nes numatomas var- į ponijos jėzuitus .Delegatas sa
gus. Veteranai atsako, kad be.kė, kad jėzuitų draugijos iš- 
bonusų jie neapleis šio mies- griovimas į Ispanijų įneštas iš 

kitur. Tas pad'aryta su užsie
nių įtaka.

WASIIINGTON, birž. 6. —

Labiausia nukentėjt 
miesto dalys.

NAMŲ SAVININKŲ 
SĄJUNGA

ROMA, birž. 6. — Ties Ve- to 
nezia rūmais, kuriuose gyve
na Italijos diktatorius Musso- 
lini’s, policija suėmė Angelo 
Spardolletto, 25 m. amž. Pas

KARO VETERANŲ 
PARADAS KUNIGAS PELNE GENE

ROLO RANGA
ROMA, birž. 6. — Italijos jį rasta dvi bombos ir revolve- AVASHINGTON, birž. 7. 

vyriausybė skelbia, kari jei ka- ris. Policijai išpažino, kad jis ' Pustrečio tūkstančio suvažia- 
ro skolos ir reparacijos nebus buvo pasiryžęs nužudyti Mus- j vusių čia karo veteranų šian- 
panaikintos, Amerikai ji mo- solinį. ' dien vakarų rengia paradų, i
kės tik tiek skolų, kiek gaus iš------------------- Policija praneša, kad paradas Į
Vokietijos. Jei nieko negaus, NUMATO MONARCHIJOS į n eįvyks šalimais Baltųjų Rū-
nieko nemokės. ATSTATYMĄ nių.

10 000 SVETIMŠALIŲ 
NETEKO DARBO

LONDONAS, birž. 7. — Lo
rdas Rotbermere’as, kurs šia
ndien yra Berlyne, praneša,

BEDARBIU RIAUŠES

DETROIT, Micb., birž. 7. —

Namų savininkų krašto -są
junga Chicagoj turi suvažiavi
mų. Ši sąjunga atstovauja a- 
pie 7 bilijonus dol. vertės na
mų.

Vyr, darbo inspekcija krei- 
už kortas tegauta vos 80,006 , pėsi į tarptautinį darbo biurų,
litų gryno pelno.

FRANKFOltT, Ky., birž. 6. 
— Kentucky’o, valstybės gu
bernatoriaus pareigas einantis 
Chandler’is kariuomenės kape
lionu paskyrė Šv. Leono pa
rapijos, Versailles, Ky., kle
bonų kun. Judermanns’ų ir 
skv’ė jam majoro generolo ra
ngų-

ŠIANDIEN NUSPREN
DIMAS

KURORTAMS TVARKYTI 
ĮSTATYMAS

ANiGORA, Turkija, birž. 6. kad i 18'mėnesių Vokietijoj Komunistų vadovaujami beda- 
•— Vykdomas naujas turkų į- bus atstatyta monarchija ir rbiai čia sukėlė demonstruci- 
statvmas, kuriuo draudžia- sostan gris TTobenzollerm? di- jas. Keliolika sužeista. Tarp 
ma svetimšaliams Turkijoj bū- nastija. [sužeistųjų yra ir keli polic-l
ti barzdskučiais, šoferiais, mu

IŠKILO SOCIALISTIŠKA 
VALSTYBE

Vidaus reikalų ministerija
... . . ~7~. ' ... I ruošia istatvmo projektų tva-
Kriminanmo teismo teisėjas , T. , . . m

„ 1 rkvti Lietuvos kurortams. To- Fisher’is šiandien paskelbs ,. . , . ... .„ , . kio istatvmo reikalų iššaukė

nuosprendi, kas bus daroma , . ......

n . . v . kasmet pasikartojanti netvar-un Kmn’n ir in odimirnAft v»o x
ka kurortuose ir nuolatiniai 
nesusipratimai tarp vasaroto
jų ir kurortų administracijos' 
kurie visiems iki kaulų įkyrė-

prašydama, kad biuras suteik
tų informacijų apie tai, kaip 
steigti darbo rūmus. Gavusi iš 
biuro žinių ir nurodymų, vy
riausioji darbo inspekcija tar
sis tuo reikalu dar su savival
dybių departamentu ir preky
bos ir pramonės rūmais.

zikais, tarnais valgyklose ir t. 
t. Apie 10,000 svetimšalių ne
tenka darbo. I

PASKYRĖ NAUIA 
PREMJERĄ

VENIZELOS’AS VĖL 
PREMJERU

? BUKAREŠTAS, birž. 7. —
Rumunijos karalius Karolis 

j nremjeru paskyrė A. Vaida- 
iVoievodų ir šis suorganizavo

ATĖNAI, birž. 6. — Buvu- laikiną ministerių kabinetų, 
sis graikų premjeras Venize- 
los ir vėl grįžo j vyriausybės 
priešakį, kada niekas kitas ne
galėjo sudaryti naujo kabinę-' 
to. !

VOKIEČIAI FAŠISTAI 
PA*ANGIUOJA

su Bain’u ir jo šeimynos na 
riais dėl uždarytų jo 12-os ba
nkų.

TIKISI GAUTI PASKOLOS

PARAŠE PROHIBICIJOS 
KLAUSIMO POSMĄ

AVASHINGTON, birž. 6. — 
Respublikonų partijos vadai 

,jo. Minimų įstatymų norima Į.parašė savo programai posmų, 
, priimti skubos keliu, nes klau- į kurs bus įduotas partijos su-

SANTIAGO Čili birž 6_ .. Cj^°S Ina,’°ras Kau Pimas labai aktualus ir kuror-1 važiavimui. Tuo posmu pažy-
moliai. 1 vynu. ir 5 motery, P» trumpos revoliucijos Si re-'drovės mie8tui> nor,."l tvarkymo reikalai aeaiSkns. narna, kad proh.bie.jos klau-
areštuota.

SENATAS MAŽINA 
ATLYGINIMĄ

spublika susilaukė naujos vy
riausybės, kurios priešakyje y- 
ra revolincininkų juiTta, o jos 
vyriausiuoju vadū — Cario- 
sas Davila, buvusia Čili amba
sadorius J. Valstvbėse.AVASHTNOTON, birž. 6. —

Senatas dauguma balsų pri- 
pažino istatvmo projektu kad Davila jau lau,isk<“lbė P™’ 
10 nno5. mažinamas atlygini- ^ntn-ir sudarė miniaterii) ka
rnas visiems valstybės tarnau- Wn.'>t*’ ' knr' 'dna P®'
tojams ir darbininkams, kurie- r,'t0 vadai.

-------- — stybės seiman rinkimus laimė-
Ž* 1VO LENKAS LAKŪNAS jo tautininkų socialistų (faši- 

------------ 1 stų) partija.
LONDONAS, birž. 6. — J -------------------

Europų neatskrido amerikietis NEAPOLIS, birž. 6. — Ar- 
lenkas lakūnas ITausner’is.' tilerijos šaud\Tno metu San 
Praėjusį penktadienį jis iš Vincenzo dokuose susprogo 
New Yorko leidosi per Atlan-1 sukrautos amunicijos krūva. 6 
tiku į Varšuvą. Spėjama, kad kareiviai žuvo ir 6 kiti sužeis-

BERLYNAS, birž. 7. — Me-,nis per metus mokama daugiau Davila pranešė, kad Čili pa- 
cklenburgo — Schwerino vai- L^OO dolerių. keičiama socialistų respublika.

Savo atsiliepime jis žada, kad
TTAA ANA, birž. 6. — JI. vjgj krašto gyventojai bus ap- 

(lav Bock O. Kubos sa- rūpinti darbu, maistu ir pa
loje uždaro visas savo cigarų stoge
dirbtuves. Jas nukels į Flori-1 
dą, J. Valstybėse.

Praneša, kad pietinėj Čili 
daly kilo kontrrevoliucija.

jis vandenyne žuvo'. ti.

50 milijonų dolerių.

SUIMTI DU ŽMOGŽUDŽIAI

Gegužės 11 d. du plėšikai, 
nužudė pieno išvežiotojų. Tik 
dabar policija suėmė abu žmo
gžudžius.

ŽIEMES DREBĖJIMAI 
MEKSIKOJ

MEXICO CITY, birž. 6. 
Žemės drebėjimai Meksikoj 
pasikartoja. Bet jie silpnesni 
už pirmuosius drebėjimus.

Dar neturima tikrų žinių, 
kaip daug žmonių žuvo praė-

PLEČIA TECHNIKOS F-TO 
KURSĄ

Rudarytas projektas Vytau
to Didž. universiteto technikos į 
fakulteto kursą prailginti dar Į 
vieneriais metais. Ligi šiol 
klausyti reikėdavo ketverius 
metus, o dabar reikės 5. Įve
dus tų pakeitimų, taip pat bus 
pakeista fakultete einamųjų 
dalykų programa ir praplėsti 
kai kurie skvriai.

i simas turi būt ir vėl pavestas 
valstybėms iš naujo jį apsvar
styti ir pasisakyti, kaip jos iš 
tikrųjų žiūri į prohibicijų.

ŠV. JUDO SĄJUNGA

PREKYBA SU SUOMIJA

Visas dirbtuves nutarta už
daryti, kada 24,000 darbinin- TOKIJO, birž. 6. — Į Japo 
kų nepripažino kompanijos pa-jnijų atvyko naujas J. Valsty- 
siūlyto atlyginimo mažinimo, bių ambasadorius Grew’as.

Prekvba su Suomija pana
šiai kaip ir su Latvija, pas- 

jusj penktadienį. Spėjama, kad kuriniu metu taip pat išėjo

Šio krašto miestų policmo- 
nai katalikai yra susirišę kra
što organizacijon — Šv. Judo 
sųjungon. Cbicagos šaka, dau
giau kaip 800 poliemonų, praė
jusį sekmadienį dalyvavo pa
maldose Šv. Marijos M. Gua- 
dalupe bažnyčioje, 9047 Bran- 
don avė. šioje bažnyčioje yra 
Šv. Judo relikvijos.

ORO STOVIS

keletas šimtų žuvusiųjų ir su
žeistųjų. Apie 500,000 (pusė 
milijono) žmonių neteko pašto 
gės.

didelei Lietuvos nenaudai. TJe CHICAGO IR APYLIN-
tuvos eksportas j Suomiją su- KĖS. — Iš dalies debesuota: 
mažėjo iki minimumo, o šuo- retkarčiais gali lyti; maža te- 

1 "ių importas į Lietuvą liko mperatūros atmaina.

i ,« -< .'j,•LT'
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“D R A U G A S”
Uelna kasdien. Uakyrua sekmadieniu*

PRENUMBRATOB KAINA: Metama — *1.88. Pu- 
a*l Metų — *3.60. Trinia Mėnesiams — 8J.80, Vienam 
MAaeatui — 76c. Europoje — Metama *7.08, Puael Me
ta — *4.00, Kopija .81c.

Bendradarbiaus Ir koreapondentam* raštų neart
ima. Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlslundlama tam 
titului pašto šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:88 Iki 11:88 vai.
Skelbimų kainos prlalundlamoa «paralkalai

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet
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Advertlsln* rate* on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicago

žas paskolas ima iki 150 arba ir 200 nuošim
čių palūkanų.

Visur ir visados jie nusikalsta įstaty
mams. Juos traukti tiesonl Jie juokiasi. Jie 
turi pinigų ir išsisuka nuo bausmės, o nu
kentėjusiam žmogui vistiek reikia vargti.

Į tai visa atsižvelgus, katalikų parapijo
se ir imta kurti katalikų kredito draugijos 
arba unijos. Šios unijos šiandien jau suda
ro krašto organizacijų, kurios vyriausias ko
mitetas yra krašto katalikų gerovės konfe
rencijos buveinėje Wasliington’e.

VYSKUPAS GINA BEDARBIUS

DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKŲ KREDITO UNIJOS

Prieš 20 metų astuoniose kata-’ 
iikų parapijose Naujojoj Anglijoj suorga
nizuotos kooperacinės kredito draugijos 
teikti parapijų nariams reikalingas paskolas, 
kad tuo būdu jos būtų apdraustos nuo didelio 
organizuoto skolintojų išnaudojimo. Praėjus 
keleriems metams, tos rūšies kredito draugi
jos, arba unijos, imta organizuoti ir kitose 
parapijose. Dar paskiau šios draugijos ėmė 
plįsti visam krašte. Tačiau dar augybė pa
rapijų neturi tų draugijų, o jų reikalingu
mas yra būtinas. Šios kredito draugijos atsa- 
komingiems parapijoninis teikia mažas pa
skolas ir už tai inųi ne didesnes palūkanas, 
kaip kiti komerciniai bankai.

Amerikoj veikia daugybė palūkininku, 
kurie vadinami jiems tinkamu vardu, būtent, 
‘‘paskolų Šarkiai”. Kone kiekviena šio kraš
to valstybė turi įstatymus, kuriais “Šarkių” 
veikimas tvarkomas, būtent, kokio didumo 
palūkanas jie gali imti iš žmonių už pasko
lintus pinigus. Paprastai, visur jiems leidžia- 

, ma imti nuo 6 ligi 12 nuošimčių palūkanų 
per metus. Tik 11-oj valstybių*- ne daugiau 
kaip 6 nuošimčius. Už nusikaltimus numa
tytos piniginės pabaudos.

Bet palūkininkai yra susiorganizavę ir 
jie moka ir gali spsilenkti su įstatymais. Jie 
skolina pinigus, daro sau milžiniškų pelnų 
ir tuo būdu varo platų išnaudojimo darbų.

Metropolitan Life Insurance Co. nuro
do įvykį, kad vienas žmogus iš “Šarkio” pa
siskolino 10 dolerių ir per trejus metus kas 
savaitę tam palūkininkui mokėjo po 2 dai. 
Tas žmogus išmokėjo 312 dolerių ir vistiek 
10 dolerių liko skolingas. Tokia palūkana y- 
ra daugiau kaip vienas tūkstantis nuošim
čių per metus.

t Antai, pačiam Washingtono mieste kraš
to sostinėje, palūkininkai iš žmonių už ma

Rhode Island’o valstybės gubernatoriaus 
skirto bedarbių reikalais rūpintis komiteto 
vienas narys iškėlė klausimų, kad, rasi, tie 
visi vargšai, kuriuos viešosios įstaigos šelpia, 
negali turėti balsavimo teisių.

Šis klausimas įteiktas viešosios gerovės 
komisijai, o komisija kreipėsi į generalini 
valstybės prokurorų, kad jis praneštų savo 
nuomonę.

. Prokuroras palaikė šelpiamųjų vargšų pu 
sę. Jis pareiškė, kad tikrieji vargšai (paupe
riai) ištikrųjų negali naudotis balsavimo tei
sėmis. Bet bedarbiai nėra tie tikri vargšai ir 
jie gali naudotis balsavimo teisėmis.

Providencės vyskupijos ganytojas vys
kupas llickey’as tuo pačiu klausimu paskel
bė savo pareiškinių. Vyskupas pažymi, kad 
prokuroro nuomonė yra teisinga. Bet ne tai 
svarbu. Politikieriai sugalvojo naudotis šiais 
blogais laikais. Jie nusprendė visus šelpia
mus bedarbius įskaityti vargšų kategorijon 
ir po to tik švilpauti. Nes tada kas gi galėtų 
juos iš užimųmų vietų pašalinti, darbinin
kams negalint balsuoti.

ITALIJOS FAŠISTU SPAUDA NETIKI LENKUOS
ATEITIMN

Žinomas fašistų laikraštis 
‘Gerarchia’ atspausdino strai
psnį apie Lenkijų, kuris pa
rodo, kaip fašistai žiūri j len
kų tarptautinę būklę. Mums 
šitas straipsnis to įdomesnis, 
kad čia paliečiamas tiesa, ga- lauja jos atgal, 
na savotiškai, ir ginčas dėl 
Vilniaus. “Gerarchia” mato 
keturis užsienių politikos, klau
simus, kurie sudarų Lenkijos 
egzistencijai didelį pavojų.

Pirma tokia problema — 
lai koridorius, šitas korido
rius, anot “Gerachios”, savai 
me nedidelis dalykas, nes jis 
sudaro 16,386 kvadr. kil. su 
935,643 gyventojais. Bet šito 
ploto reikšmė esanti labai di
delė Vokietijai iv Lenkijai.

Visuotinis balsavimas irgi išė
jęs vokiečių naudai. Lenkai 
atsako, kad balsavimas buvęs 
suklastotas ir gyventojai 
prieš jį sukilę. Lenkija tvirtai 
laiko Silezijų, Vokietija reika

Terčioji problema — tai Vii 
nius. Vilniaus problema “Ge- 
rarchiai” vaizduojasi ne kai
po Lenkijos su Lietuva, bet 
kaipo Lenkijos su Rusija pro
blema. Čia už Lietuvos stoviu
t i Rusija “ G e r ar- patingai aukštas. Be to, dau- 
cliios” manymu, lietuviai — 
tai žemdirbių tauta, neturinti

350 METįl VILNIAUS DVASIŠKOS SEMINARIJOS
Šiemet sukanka 350 metų, į minarijos steigimo akte jis pa 

kaip buvo įsteigta Vilniaus! žymi, kad seminarijų, kuri vį 
dvasiškoji seminarija, 1582 liau tapo tokiu galingu lenki
ni., tai yra trejiems metams nimo įrankiu steigia “lietu- 
praėjus po Vilniaus akademi-| viams ir gudams lavinti”. Ra
jos įsteigimo, buvo įsteigta ! raliaus Stepono Batoro dekre- 
nauja mokykla Vilniuje — die te, kuriuo patvirtinamas semi 
cezinė seminarija. Prieš semi-1 narijos įsteigimas, figūruoja 
nerijos atsiradimų kunigai ir žemaičių vyskupo Merkelio 
Lietuvoje, kaip ir kitur, bu- j Giedraičio parašas, 
vo rengiami be jokios siste- [
mos — vienuolynuose, vysku-; 
pų dvaruose ir katedrų nioky- j 
klose. Todėl išsilavinimo ly
gis kunigų tarpe buvo ne y-

gumas jų, priėmę šventinimus 
vėlesniame amžiuje, prisitran

aiškių politinių aspiracijų., kę pasaulyje, įnešdavo daug
Bet Rusija norinti, kad lie 
tuviai Vilniaus reikalautų ir 
lietuviai reikalauja. Čia irgi,

Kad pasiektų Rytprūsius ir ianot -Gerachios”, susitinkan 
Karaliaučių, didžiausio vokie- {ios dvi araudel.ina,u08 teZ8S. 
čių mintytojo, Kanto, tėviškę,
vokietis turi važiuoti per Len
kijų, imti vizų, apmuitinti sa
vo daiktus (taip buvo 
niau). Tai vistiek, anot “Ge
rarduos”, kaip eidamas iš sa-

Lietuviai remiasi savo istorinė 
mis teisėmis ir prikiša len
kams sutarties sulaužymų, 

se‘ Lenkai remiasi tuo, kad esą 
98 nuošimčiai gyventojų esu
lenkai ir prikiša lietuviams 

vo saliono į vaigomųjį ture- ]920 m. kare su Rusija pa
skelbto neitraliteto laužymų.tum prašyti leidimo savo kai

myno.

pasauliškumo į bažnytinius

Mes, aiškus dalykas, Vil
niaus seminarijų, jos sukaktu
vių proga, galime minėti tik 
kaipo neigiamų reiškinį, kai
po tamsių dėmę mūsų gyveni-

line. Galėjusi atlikti didelį kul 
tūros darbų, netikusių va lų 
Vedama, ji virto gryna lenki
nimo įstaiga, kuri rengė ne 
Kristaus mokslo ir krikščio-reikalus. Tridęnto suvažiavi- ... , .... , r. x . , , Įniskos meiles skelbėjus, betmas, pasiryžęs reformuoti baž siaurus fanatikus šovinistusnytini gyvenunų, pasiūlė steig . . .... , .. .. , ,, . ir neapykantos sėjikus. Jeiti specialias mokyklas dvasi-i v. .. .... . . Va ,. , ... . . .šiandien Vilniaus krašte daug

Ketvirtoji problema — u . . .
Lenkai į tai atsako, kad į krainiečiai. “Gerachia” ma-' nuvažiavimo nutarimo prieini-' 

koridorius 676 metų buvęs; no, kad vakarų ukrainiečiai mo ir ji yra viena iš seniausių 
Lenkijos, kad jo gyventojų 91 lesus Maskvos padaras, o u- tokių įstaigų Rytų Europoje, 
nuošimtis esu lenkai, kad ko- jkrainiečių karinė organizaci-
ridoriaus Lenkijai grųžiniinas1 ja “UVU” tai betarpiškas bol

iVyskupas sako, kad šelpiamas bedarbių esfis tiktai seniai padarytos ševikų įrankis. Ukrainiečiai 
neteisybės atitaisymas. Lenki j norį atsiskirti nuo Lenkijos ir 
ja vokiečių susisiekimui ko-[ susidėti su Sovietų Rusi ja. 
lidoriuje duddanti didžiausias
lengvatas ir t. t. Taigi, čia

grupes pakeisti tikrųjų vargšų grupėmis ir 
atimti jų balsavimo teisę yra pavojingas žy
gis. Toks žygis galėtų bedarbius išjudinti į 
sukilimų. Nes jei viena kuri valstybė to žy
gio imtųsi, tada jų pasektų ir kitos valsty
bės.

Vyskupo./nuomone, tikrųjų vargšų kate
gorijon gali būti įskaitomi tik atskiri asme
nys, kaip antai dideli nusikaltėliai arba ko
kia viena ar kita šeima, jei yra tikra prie
žastis. Bet ne bedarbių grupės. Darbininkai 
negali būt nusikaltėliai, jeigu jie negali gau
ti darbo ir verčiami būti be darbo. Šiais ne
paprastais laikais net buvę gerai pasiturin
tieji žmonės retkarčiais šaukiasi pašalinės 
pagalbos. Tai kas gi kalbėti apie paprastus 
darbininkus.

Skaitykite ir platinkite lietuviu 
katalikų vienintelį dienraštį “Drau 
gų” ir remkite visus tuos profesk> 
nalus ir biznierius, kurie garsinasi 
jame.

ninkams rengti kaipo viena iš;, ... . _ . _
. . „ kur tik rasi musu tautines sa-

genausių priemonių tai refor- r . . ... , „. . . niones kibirkštis, tai zvimamai pravesti. Pirmos tokios; , .. ’. . .... . ‘
... v. . , dalinu yra kalta Vilniaus se-mokyklos suvažiavimo buvo .... . , ...............................(minanja. Stb.pramintos kolegijomis, ir taip į 

iki šiolei vadinas seniausio- i 
mis iš jų, kaip, pav., Romoje.!
Vilniuje tokia mokykla buvo: 
įsteigta 19 metų po Tridęnto i

Vilniaus dvasiškųjų semina- i 
rijų įsteigė kardinolas Jurgis! 
Radvila. Pats Radvila buvo1 
kilęs iš kalvinistinės šeimos j 
ir buvo priėmęs katalikybę,'

Padavusi šitų keturių pro- &arsaus ienkų pamokslininko 
blemų apžvalgų “Gerachia” ,SkarSos paveiktas. Priėmęs 

stoja tvirtinimas -prieš tvir- Rad vieua .g negft [katalikybę, jis įsišventė kuni-
tinimą, statistikos prieS sta- |u bMi &I)ręsta 
tistikas, faktai prieš faktus, j
Už Lenkijos nugaros stovi '

monėmis. Šitos problemos ga
li būti išaiškintos tiktai anuo-

gu paskui buvo paskirtas Vil
niaus vyskupu. Įdomu, kad se

Prancūzija ir rodo vokiečiams-^ ugnjm q nuo įįtų prob;e. bolševikų politikos įrankiai.
dantis.

Antra problema
i mų išsprendimo pareinųs Len-1 Lietuviai žemdirbių tauta be 

tai aukš-i kijos egzistencijos klausimas.. politinių aspiracijų, o Vil-
Vakarinių Afrikos pakraš

čių karaliaus asmenims sar
toji Silezija. Jei koridorius tu [Dėl to tai lenkai ginklavimui-! niaus reikalaujanti tiktai dėl gas jįs nešioja žalių šiaudi
ri daugiau politinį, tai Šile-Įsi leidžia daugiau kaip pusę (to, kad to nori Maskva! Ukrai 
zija ūkiškų pobūdį. Čia glūdi visų savo pajamų. Į mečių UVO Maskvos nedau-
dideli ūkiški interesai, o Ber- Į Reikia pastebėti, kad fašis- ginu temėgsta kaip ir Varšu- apmaustęs įvairiais žiedais, 
lynas sako, kad visa pramonė tų organas mato Lenkijos pa- vos-

nę skrybėlę, bandoninę (rašy
tų šilkų skepetaitę) ir lankus

vokiečių. Lenkai ir čia remia-! vojingiausias problemas, tą
si savo istorinėmis teisėmis, j čiau jų nušvietime čia aiškiai

Galinga lenkų propaganda. 
Net ir ten, kur stengiamasi iš- 

katalikų tikyba, kultūra. Vo-[matyti, jog ir “Gerarchia” vengti jos įtakos ir pažiūrėti
kiečiai atsako, jog remiantis ' kartoja lenkų sugestijas. Y- 
vien istorija Roma galėtų rei-' pač šitai matyti Vilniaus ir u- 
kalauti Konstantinopolio, Pa- ; krainiečių problemų nušvieti- 
ryžiaus, net Londono. Vokie-‘.me. Ir lietuviai ir ukrainiečiai į tinių. 
čiai sukūrė Silezijos pramonę, anot “ Gerarchios ”, esu tiktai I

objektingai į lenkų politinę 
būklę, vis dėlto imama medžią 
ga iš lenkų propagandos šal-

— Italų rašytojas Papi 
ni, žinomas savo veikalais: 
“Kristaus Gyvenimas” ir 
“Šventas Augustinas”, para
šė naujų knygų “Katalikybės 
istorija”.

L. A. PLATINKITE “DRAUGĄ ’

L. Bernard

KEISTAS ĮVYKIS
Fredi turėjo miklias rankas, bet ir jo 

vargas buvo didelis. . .
Mikliomis rankomis jis tuštindavo 

praeivių kišenes pliaže, o vargas sukelda
vo jame neapykantų “džentelmenui Uži
mi”, savo konkurentui nešvariame vers- 

* ...
— Negirdėtas dalykas, kartų pasakė 

žmonai Fredi — Džimi neituri teisės dirb
ti mano rajone, čia dviem maža vietos. 
Dažnai kai man tenka įkišti rankų į iš
tuštintų kišenę, aš visada pastebiu netoli 
Džimi. Vadinasi, jis jau atliko savo darbų. 
Tai tikrai nesųžininga konkurencija.

— Iškrėšk jam šposų,
'— Kaip, paklausė Fredi.
— Labai paprastu būdu. Juk policija 

tavęs nežino. Įdėk savo auksinį laikrodi 
Džimi kišenėn, pašauk policijų ir įrodyk, 
kad jis pavogė. Džentelmenas Džimi iš
teks kalėjiman ir sėdės ten kelis mėne
sius, o tu neturėsi konkurento.

Hogstona vasarnamy Džimi pasako

jo savo tėvui kokių konkurencijų daro 
Fredi. — Dabartinis jaunimas neturi suma 
nuino ir inciatyvos — piktai sakė jis. - - 
Kai aš buvau Fredi amžiaus aš labui ge
rai uždirbdavau Čikagoje; dabartinis gi 
jaunimas tingi galvoti ir nori gyvent? 
svetimųjų suskaitom

Senis tėvas užjausdamas žiūrėjo į iš
mintingai kalbantį sūnų.

— Vieta aplink pliažų labai gera, ten 
lengvai galima uždirbti. Bet, velnias žino 
kas! Atsirado šis vaikėzas Fredi ir elgia
si ten lyg savo namuose. Aš norėčiau kų 
nors sugalvoti, kad jį pašalinus iš ten.

Trumpai pagalvojęs, senis patarė:
— Yra priemonė išsigelbėti nuo jo 

konkurencijos, reikalingas tik šioks toks 
ryžtumas. Aš taip kadaise pasielgiau Nev 
jorke, kai konkurentas pastojo man ke
lių. Aš persirengiau kaimiečiu, susekiau 
savo konkurentų, įkišau jam kišenėn po
pierinių pinigų pokų ir pašaukiau polici
ninkų. Mano konkurentų labai gerai ži
nojo nuovadoj, o aš buvau užrašęs kredi- 
čių numerius .Pagaliau jį nuteisė metus 
kalėti. Padaryk ir tu taip. Įkišk savo 
auksinį laikrodį Fredi kišenėn, pašauk

policininkų. Jis pateks kalėjiman, o tu at
sikratysi konkurento.

— Aš taip ir padarysiu, džiaugdama
sis pasakė Džimį.

Fredi liūdnai klaidžiojo pliaže. Taip 
daug žmonių praeina pro jį, o jis negali 
įkišti rankos į jų kišenes, nes bijo, kad 
jis pats bus iškratytas kai eis apkaltin
ti vogime džntelmenų Džimi! Ieškodamas 
savo konkurento jis liūdnai vaikščioja 
pliaže. Greit Fredi pastebi jį prie baro 
vitrinos. Džimi piktai pažvelgė ir nuėjo 
paskui jį. Greit abu pateko į minių, susi
rinkusių aplink gatvinį pardavėjų, siū
liusį įvairias pigias prekes. Tų valandė
lę Džimi įkišo savo auksinį laikrodį ki
šenėn ir beveik tų pačių valandėlę Fredi 
stūmė jį ir jo' laikrodis, lyg burtų jėga 
kišamas, atsidūrė Džimi kišenėj.

Džimi griebė Fredi už rankos.
— Mielasis mano, pagavau tave at

liekant nusikalstamų darbų.
Jis pašaukė policininkų.
Fredi greit čiuptelėjo savo kišenę.
— Štai kų tamsta —darai. Laikrodis, 

kur mano brangusis laikrodis; jis kašta

vo 25 ginėjas! Ei, policininke, bėk čion!
Policininkas atėjo ir paklausė, kas į- | 

vyko. i Į i j i j
— Šis vagis, šaukė Fredi, — apvog i 

mane....
— Šis žmogus, — šaukė džentelmenas > 

Džimi, įkišo rankų į mano kišenę. Aš pa j 
jutau jo rankų ir pastebėjau, kad dingo 
laikrodis.

, — Tamsta meluoji, niekše meluoji, 
mano laikrodis, už kurį mokėjau dvide
šimt pekias ginėjas, tik kų dingo.... A£ 
tamsta kaltinu....

— Niekus jis pliauškia, pone polici
ninke. Aš aiškiai pajutau jo rankų ir ma
no laikrodžio jau nėra kišenėje; ant lai
krodžio monograma.... Aš reikalauju, kad 
tamsta nuvestum šį žmogų J nuovadų, 
kad jį ištardytų....

Policininkas kreipėsi į abudu, visa 
gerkle šaukiančius priešininkus:

— Eikite abudu su manim.
Nuovadoje policininkas papasakojo po

licijos inspektoriui kas atsitiko.
— Kas per absurdas, pone inspek

toriau, šaukė Džimi — su manim pasielgė 
kaip su vagimi, iškratykite štai šį žmogų.

— Tamsta vagis, šaukė Fredi. Jis 
pavogė mano laikrodį, kuris kaštavo dvi
dešimt penkias ginėjas, jį reikia iškraty
ti.

— Nešaukit čia — griežtai pasakė 
inspektorius ir liepė iškratyti abudu po • 
nūs.

Po dešimties minučių policininkas 
grįžo ir atsivedė iškratytus džentelmenus. 
Džimi ir Fredi veidai reiškė nusistebė
jimų ir nepasitenkinimų. Policininkas pa
reiškė kad jis nė pas vienų neradęs laik
rodžio. Inspektorius liepė išlydėti džentel
menus į gatvę. Džimi ir Fredi nuėjo kiek
vienas savo pusėn.

—r Keistas atsitikimas, pasakė inspek 
torius, kai policininkas sugrįžo, — juk 
nė vieno jų negalima įtarti vagiliavimu.

— Negalima.
Policininkas išėmė iš kešenės nosinę: 

— Aš dar nė karto nemačiau jų... Dieve 
kas tai!? Nustebęs policininkas išvertė a- 
kis, radęs savo kišenėj du auksinius laik
rodžius. .

I
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nijus, kurio įsakymai ir pata
rimai buvo laikomi pranašys
tėmis, tas darbštusis, pasken
dęs savo kolosaliniame bizny
je, indeferentiškas turto tei
kiamiems džiaugsmams, tas, 
pagaliau, padorus žmogus.... 
buvo apgavikas ir suklastoto- 
jas...” Taip rašo Ed. Julia 
“Le Temps”, bal. 20 d. Iš ti
krųjų, kaip dabar aiškėja, 
Kreugeris, tur būt, bus bu
vęs didžiausias sukčius, koki 
tik žmonijos istorija žino. Dar 
reikšmingiau, kad jo sukty
bės visiškai neturi tiesioginio 
saiko su dabar visur siaučiau 
čia krize. Jis jas pradėjo be
veik pačioje savo karjeros 
pradžioje, prieš 17 metų. To
kiu būdu jis buvo didžiausio 
masto apgavikas, nes per pen
kiolika metų sugebėjo savo 
suktybes slėpti, ir ne tik slėp
ti, bet dargi jas dengti tiek 
savo tautiečių, tiek viso pašau 
lio pasitikėjimu ir dumti akis 
tiek valstybių vyrams, tiek 
tarptautinių finansų didžiau-; 
siems “specams”.

Kasgi Kreugerį privedė prie 
to? Gal skurdas, gal kokios 
nelaimės, gal apsigimimas? 
Mums matos, kad vienas tega- ' 
Ii būti atsakymas į pastatytų Į 
klausimų: neribotas ir nema
tuotas gobšumas. Kreugeris 
buvo neabejotinai gabus ir ge
nialus žmogus. Su savo gabu
mais jis visvien būtų galėjęs 
sukurti galybę puikių ir gerai 
einančių įmonių, būtų galėjęs 
patarnauti ir savo tautai ir 
žmonijai. Tačiau jis greit pa
kliuvo į pinigo vergiją, pini
gas jam pasidarė dievaitis, 
stabukas, gyvenimo tikslas ir 
prasmė. “Aukso veršis” už
mušė jame padorumo, kilnu
mo, švarumo, sąžiningumo jau 
smus.. Pinigas pasidarė jo vie
nintelis viešpats. Kreugeris 
nebuvo net išlaidus, nors ver
tėsi astronomiškomis sumo
mis. Jo paties reikalavimai bu 

Įvo minimalūs, bet jo troški- 
jinai viešpatauti su pinigo pa
galba visame pasaulyje buvo 
neriboti. Tas gobšumas, nuo
lat kaitinamas nesuvaldomos 
garbėtroškos, ir padarė Kreu- 

igerį didžiausiu pasauliniu suk
čium ir nuvedė jį be laiko j 
kapus. Kreugeris yra tragiš- 

1 ka, pasibaisėtina Mamonos 
1 dievaičio, “aukso varšio”, ni-

Didelė lems papildyti teko sukčiauti, 
nepri-. vogti, spekuliuoti ar kaip ki- 

vairius taip prasiversti .Mums neprisi 
«, ky- mena nė vienos kriminalinės 
ibiinus bylos, kurioje būtų paaiškėję, 
“kreu- kad suktybė padaryta skur- 

lielu- dui spiriant, badui į akį pažifl 
škimas įėjus, didelei nelaimei ver- 

be čiant. Nevaldomas gobšumas
iriomis ;r vienveidiškumas buvo visų
ybėmis! . . . , . ,1 . vvnausias pagrindas. Kauna
yventi, . .
atveju ^aiP nerib°tas gobsu-

’ , imas. Žmonės bylinėjasi dėl ke- dvę uz <
lių litų, dėl keliu ar keliolikos ugumo * _

.... metrų lopelio žemes. Gobsu- įskinių V J .
,mas piudo vaikus su tėvais,

. brolius su broliais. Kiek bai- mzaci- . „ v
. . siu zmogžudybių, kur sunūs

o, kad v j. ,. . . ... . .nužudė tėvų, giminaitis gniu- 
ais’ n< inaiti, brolis brolį, vaikaitis se 
ien dėl vįen tOj j-a(] grejčiau 
ii savo 'gautų palikimų, kad greičiau 
s sky- Į galėtų užgrobti ne savo už-

Bet, ir neimant pirklių, bankininkų, tH||j 
žiausių atsitiki- kų ir gobšų nagais; ti<®M 
ų kasdieninis ay- ti ir lipšnūs pinigų 
uas negarbingų, spiovalai, visų ieškomiO® 
tybių suktybėlin, dalijami, išvogti, pavwSį3 
apgavystėlių. Kas pamilti labiau už meilę
gerbia ir verti- nai labiau už gyveniu^H 

odį kas nesisten- kiaurus gabalėliai pažM^įį 
įmanydamas kils medžiagos, kuriuos žnl| 
? dys duoda pasamdytam
ms matos, kiek- š5jui’ '“pikautojas alH

•artu gerai isigi- prie8as išavikui> kl“!'H 
garsaus italu ra- šventvagiui, paleistuvis ■ 

uuio Pupinio žo-
gal kiek sutirš- *““> "“teriSkei; šitieH

luoįa, Mamonos ki»’ biaurfis Pikto PaTa|l 
isia pinigo neleis- knrie siln« Patina uSl 
alto metalo barė- H Mv»’ žmon» “P8“1’ 
lkn į rankas, ne bro,i a^auti brolb ”"l1‘ 
sunkiu nuo pra- Tar^ sl“Ps‘y‘» "■ P* 

raujo ranku, kas-|Pri<“5 nw1or« didžturti, t.r 
ir grįžtą; „n-! aPK»udin«i Seimininką, | 

iųjų piktadarių, (Tųsa ant 4-to pusta

(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

MŪSŲ MOTINĖLĖS i ta žemyn, apalpsta. Jos vv-
------------- niausiąs sūnus painia jų į sa

Šiais laikais nusiskundžia- vo ranka, žiūrėdamas į jų ta
nia, kad vaikai negerbia ir ne ria: I
atjaučia savo tėvų. Čia yra Tu buvai gera mums, Moti- 
daug tiesos. Štai apie kokį at- j nėle.
sitikimų teko man nesenai | Motina, pravėrusi akis, ta- 
skaityti. 1 j rė:

fVienoje šeimynoje mirė tė- ’ Tu pirmiau to niekad man 
vas, palikdamas keturis vaiku' nesakei, 
čius; turto visai mažai pali- Koks skaudus atsitikimas! 
ko. Motina, save užmiršusi, Pasimokykime iš to! Duo- 
sunkiai dirbo ne tik dieną, kime visų savo širdį, meilę ir 
bet dažnai ir naktimis, vien save. savo Motinėlėms. Kam 
tik tam, kad vaikus išleisiu berti rožes ant grabo ar kapo, 
į aukštus mokslus, bernaičius kaip daugumas daro. Jų gyvy 
siuntė į kolegijų, mergaites į bė daug pareina nuo mūsų, 
akademijų. Po keliolikos me- ilginkime jų gyvenimų, mažin 
tų sugrįžta namo. Pilni viso- kim6 jų vargus, padėkime vi
kių idėjų, ieško sau draugų, su kuo galime. Ir tegu mūsų 

Motinėlę pamiršta. Ji Motinėlės būna mūsų geriau- 
jiems jau per sena, ne moder- šia bičiulė. Atminkime jas sa 
niška. vo maldose ir suteikime joms

Vienų dienų jiems visiems dvasinių gėlių bukietų. Tai 
besilinksminant, į jų tarpų a- bus joms tikras džiaugsmas, 
teina jų motinėlę, pabalusi, Juozapina Zebrauskaitė, 
kų tik pastovi ant kojų. Krin- t (Visų Šv. par. mok. 8 sk.)

savo

užsitrauki?

Prieš kelis mėnesius kultū- doleriais, svarais, frankais, 
ringą, dorovinga, senų garbin Į kronomis, markėntis ir peseio- 

gų tradicijų švedų tauta su į mis, tas pasaulio rinkų įkvėpė 
pasididžiavimu šventė penkias 1 jas ,kurio vertybės popieriai 
dešimt metų amžiau vieno sa- buvo laikomi tarptautiniu pk 
vo gabiausių sūnų, pasaulinio nigu, tas imperatoriškas kre- 
masto finansinio, . užkariavo- j ditų teikėjas galingiausioms 
šio pusę pasaulio degtukų ga pasaulio valstybėms, kuris 
mybos rinkų, įvaro Kreugeri o J plunksnos pabraukimu pasko- 
sukaktuves. Ne viena, net di- lino Prancūzijai 75 milijonus 
dėlė tauta pavydėjo švedams dolerių, tas bankininkas, kū
jų genialaus Kreugerio. Į rio, Berlyne susirinkusios, ka-

Prieš kelias savaites radioi"* l^ėjasios valstybės mai-
apnešiojo po visą pasaulį dav0 8uder,ntl sav0 reika,us 
trumpą žinutę, kad .viename su « reikalais’ tas ’Pėkulian- 
didžioįo Paryžiaus, pabangi- taa. k»ns v,enu žvilgiu aprėp- 

a_ ___ • i e- . davo savo pozicijas visuose

Mes neklausiame jūsų 
—mes jums pasakome!”

7 iš 10-ties rūkytojų užsitraukia dūmą 
žinodami—kiti 3 nežinodami!

kokią nors dalį dūmų, kuriuos jis ar 
ji ištraukia iš cigareto.

O kadangi tamsta užsitrauki, tai 
būk tikras - būk visiškai tikras — kad 
jūsų cigareto dūmai gryni - švarūs — 
kad tūli nešvarumai yra pašalinti. 
Apsaugok tas jautrias gleives!

AR užsitrauki dūmą? Lucky 
Strike gali šį klausimą sutikti 

atvirai. Nes jie išsprendė tą dalyką. 
Luckies įžymus valymo procesas pa
šalina tūlus nešvarumus, kurie yra 
paslėpti net rinktiniausio, lengviausio 
tabako lapuose. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsi
trauki. Kiekvienas rūkytojas įkvepia

Jūsų Apsaugo
prieš knitėjimus - prieš kosulĮ

sose šalyse ir visose tautose. 
Tik ne visiems jims pavyksta 
pasiekti tokių svaigių viršū
nių, ne visi jie turi tokių ne 
abejotinai geniališkų gabumų. 
Kreugerio linkmė nesvetima

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modernūktĮ minntią i« pesenlio 
Įerlenileli tokią orkriirth Ir Lucky Striki iiniomit, kiekvieną Antradienio,Kelvirtedienie, 

Ir Selledienio vekerf, per N.B.C. Redio tinklą.

Here’a Where Thcy See a Star and tiien a Flock of Stars!
.VO VOU«AP'VQ£>‘\

;»* rtOMT MĖTOTU 60TO 
■StmtOA po» iot mmimtct 
Hm-/no atstoti Tmy 

Wtnn MUiT KTt .

J antrnubs rvttHD
♦a victi ausr
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aak a buck a r
TWow-uiaTaacT Į j
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Prezidentienė Hucerienė per Wooster, Ohio, miestelio 
125 m. sukaktuves universiteto apdovanota “Doctor of huma- 
ties ” laipsniu. ( i
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iTUVIAI AMERIKOJE

CITY, IOWA
•ažės 29 d. iškilmių 
Išių metu įvyko vie. 

gražiausios jungtuves, 
«vome matę čia. 

Jakubauskio/o
Tai

s.i
iržėtaite. Vanda Bir
ia labai gerai žinoma 

lietuvių ir svetim
ai yra labui daug pa
tas parapijos nauda .

vo susirinkę pilna 
a žmonių. Altoriai bu- 
labai 'gražiai papuošti 

enai. Kleb. kum Čėsna 
moter. sakramento ry- 

r ir pasakė jaunavedžiams 
ilų. Linkime jiems ko 

sios kloties naujame gy-

Vestuvių pokylis įvyko nuo 
lakos tėvų namuose. Dalyva
vo nemaža svečių ir viešnių. 
Buvo atsilankę ir vietiniui k u 
nigai. Pokylio metu jaunave
džiams buvo daug išreikšta 
gražių linkėjimų. Kalbėjo 
kum Česna, kum V. Mikaitis, 
“Saulės” redaktorius Banč- 
kauskas, varg. A. Grigoraitis, 
A. Peldžius ir daugelis kitų. 
Pagaliau kalbėjo dr. Atkočiū
nas. Tostmasteriu buvo kum 
P. Česna.

{MAHANOY CITY. Tai ma
žas kalnais apsuptas mieste-

nėra išblaškyti didelio miesto
įvairumais — juose gyvuoja 
sudžiaus nuotaika. Visi lietu
viai ten pasipažjsta ir vieni 
kitus priima ir vaišina taip, 

(kaip Lietuvoje.

Į Čia yra labai draugiškas 
j vargonininkas A. Grigoraitis, 
j Jis mus, kaipo svečius, pave
žiojo po Pensilvanijos apylin
kes ir savo automobiliu nuve-I . 1
ze į Wilkes-Barre, kur aplan
kėme “Garso” redakcijų ir 

■suėjome buvusį čikagietį ir ki 
Įtados dirbusį “Draugo” re

dakcijoje “Garso” redakto
rių M. Zujų ir dabartinį Susiv. 
sekretorių p. Juozų Šaliūnų. 

‘Jie mus nuoširdžiai priėmė ii 
parodė “Garso” redakcijų ii 

mia prieš kalnų Kingston’o į spaustuvę.

N. Y., treniravimosi stovykloj

Maksas Smėlingas, prisikro, 

vęs vilberį žalių malkų, siu

lis. Jis užima 2 cbicagietiš- 
kus blokus pločio ir apie 8- 
10 blokų ilgio. Jame gyvena 
apie 17,000 gyventojų, kuriu ' Mat, ruošias prie didelių kumš PINIG0 VERGIJA...

tų, pinigai, šitos medžiaginės
medžiagos emblemos, yra šiur 
pulingiausias daiktas, kokj

kimasT Kuriam nesubręs nu-musė trijų mėnesių vaikų ir iš
sistatymas, kad pinigas — 
skurdi, neišvengiama mūsų

tik žmogus yra išgalvojęs. Mo laikų mainų priemonė, bet tik 
neta, kuri tiek yra pražudžiu- ’ 
si žmonių gyvybių, kasdien žu 
do tūkstančius sielų. Pavojin
gesnė užsikrėsti už skarmalus 
sergančiojo maro liga, už gan 
grenos nuodus, už visų nešva
rumų tvenkinius, ji sukinėja- 

’si visuose namuose, blizga ant

priemonė, ir kad jis niekados 
neturi tapti gyvenimo tįkslu, 
prasme, stabuku, kuriam au
kojama visa, kas gyvenime y- 
ra kilniausio, pranašiausio, 
gražiausio ir šviesiausio. Vieš 
pačiu tapęs pinigas tampa 
kraugeringu slibinu, vampiru,

tarpe yra apie 4,000 lietuvių.
Lietuviai katalikai turi savo
gražių gotiško stiliaus mūri- Kumštynes įvyks birže

per visų gegužes mem-.^ bažnyži^ kuri pastatyta «li0 21 d., New Yorke. 
lio 3 d. prasidės nove-į-Įggg m Tai yra i%irmutįn^. 
ųus Šiidį vakarais <Jni)llfįng lietuvių bažnyčia Ame 

Jų pastatė lietuviai,
prisidedant lenkams, bet pas- 

Betų, kaip mūsų kle-i kiau lietuviai lenkus pavar5 
m. tena buvo įSven- k. -e ,iko vieni Tain pa, y. 
kunigus. Jam ta d..--. ra h. nlokykla> kurioje
varbi ir maloni. Todėl mok'o sesel.ys p,.ancįSkįet6s.
. 9 vai. ry^ jis laikys; šios pal.apijos k|ebon„ 

įgas Šv. Mišias. Patar-

|Pabaigus gegužines pa
kurtas turėjome kas

tynių su mūs tautiečiu Sar- (Tęsinys nuo 3-čio pusi.) 

kų užpulti keleivį, tautų pa

skatinti į karų prieš kitų tau-

n minininkų stalų, slepiasi dėžė prakeikimo ženklu ir neper- 
se, drumsčia poilsio priegal- maldaujamu žudytoju.... 
vius, suteršia nekaltas vaikų
rankas, gundo mergaites, mo
ka už budelio amatų, perbė
ga žemės veidu, patenkinda
ma neapvkantų, skatindama 
gobšumų, pagreitindama iš

tvirkimų- i rmirtj.”

Sakykite, gerieji priedeliai 
skaitytojai, kuris jūs, atidžiai 
perskaitęs Papinių žodžius, ne 
pajus, kad jais pranašiškai a- 

'pibrėžtas visi} laikų, amžių ir 
kraštų lvreugerių ir Kreuge- 
riukų baisus, šiurpulingas Ii

Ed. Turauskas

TRUMPAI IŠ VISUR

Iželio 10 d.
1 j, rikoje.

sukanka 1 y

parapijos Klebonu y- 
visų parapijonių mylimas 

į ir gerbiamas kun. P. Česna.
. ”ijis yra idealistas ir stambus

Btaini, giminės už jį pusi-1 uukotojas įsUigom„ ir Lietu-

B jam kunigai iš katedros, 
prašo, kad parapijony*

ra

VASARINĖ EKSKURSIJA Į LIETUVA
PER AAVRA

stų.
; Birželio 19 d. vakarų pa 
ja surengs jo pagerbimui 
dę vakarienę su programa, 
ras dainuos. Bus kalbėto- 
svečių. Reikėtų parapijai 
tinti jo pasidarbavimų per 
netų parapijos naudai. No

vos reikalams. Mačiau, klebo
nijoje pakabintas ant sienos 
seserų pranciškonių garbės d i 
plonius, kuriame pažymėta, 
kad kun. P. Česna y^a auko
jęs $2,100.00.

MAHANOY ŽMONES VAJ-
?al -nė vieno kunigo, ku-^1N(JI čia< Ra]p
būtų tiek pasidarbavęs pa- j 
įjos naudai, kaip mūsų kle 
nas. Koresi).

ĖDĖ DR. ATKOČIŪNAS

legužės 30 d. Šv. Juozapo 
. baŽi>y čioje, Mabanoy Ci- 
Pa., klebonas kun. Čėsna

Co neatniezgamu moterys- 
yšiu daktarų Petrų Atko- 

su p-le Ona Navakaite 
Mabanoy City, Pa. Klebo- 
t pasakė jaunavedžiams pri 
tintų gražų pamokslų, iškil 
įgas Mišias laikė buvęs či-

minejau, iria

Žiūkas miestas, tad žmonės i

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS LOSKO

Jo Asmuo, darbai ir aukly- 
ba, tai yra plačiai aprašyta 
Jo visas gyvenimas ir nuveik
ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.

Knyga didelė, puslapių 707, 
popieriniuose viršeliuose, kai
na tiktai ....................... $2.50

Gegužės Mėnuo, kiekvienai 
ęietie kun. V. Mikaitis, ku- ^ena^ skaitymai. Vertė kun. 
dabar Šv. Juozapo par. a- ^>1, Žiad.eikis, kaina .... 45c. 

entu. Per Mišias giedojo Vadovas Sakyklai. Trečioji 
įt choras, vadovaujant vie- knyga. Pamokslai apie Dievo 
Um varg. Grigoraičiui. Pei Malonę, Sakramentus ir Ma»-' 
Efertoriiun” solo giedojo p- ;dų. Antrasis padidintas leidi- 
M. Žardeckaitė. Turiu pa- mas. Vyskupas Kaz. Paltaro-j 

kas. Kaina............ .. $1.50 ikad p. Grigoraitis yra 
irmuzikas ir chorvedvs. į , ,•i \ irs. minėtas knygas gali- 

choras pralenkia net kul;ma gaQti;
nuok Chicagos parapijų “DRAUGO” KNYGYNE 
irus.

'ATLAIDŲ ŠALTINIS”

[Sėjo iš spaudos maldakny 
Atlaidi} šabinis. Paruošė 
ir išvertė 1'. Kazimiera.' j

pucinas, išleido seserys ko- ( 
ni< t s. Maldaknygėje yru, 
aiškinimas apie atlaidus ii 
ugiau, kaip 300 įvairių nial- 
f kuriom popiežiai sub ikė ' 
aidus. Nors visos maldos 
ros, bet nž vis geriausios 
a tos, kurioms suteikti at
idai. šita knygelė turčių bū- 
visų katalikų rankose. Kai
šu aptaisais .............. 60c.

“DRAUGI” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.,

Iš NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 210.
I

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

• ii. i i

MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE”, 42,000 TONŲ 
X

Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvų per Prancū- 
zijų, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Gulima bus ap
lankyti Liurdų 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!

‘ T
Mes parūpiname pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei 

reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dųkumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DRAUGO” IAIVAKORCIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, 111.

M.
... • «.

♦n

čiulpė jo kraujų Tai įvykdęs 
piktadarys kažkur pabėgo.

Lenkijoje dabar yra 346 
kalėjimai, iš jų 322 mišri, 20 
kalėjimų specialiai vyrams, 1 
moterims ir 3 kalėjimai maža 
mečiams. Šių metų sausio 1 
d. kalėjimuose buvo 36,130 
žmonių; iš jų 32,966 vyrai ir 
3,164 moterys. Lenkų žinio
mis —politinių kalinių tų die
nų buvo 4,160 žmonių

— Tarraso mieste nesenai 
vienas 24-rių metų vyras už-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 

<;■ .. ------------------------—

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington SI. 
Room 905 Tel. Dearho.rn 7 966

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

)

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

1 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS’"
10 N. Clark St., Room 1206

Telephone CENTRAL 6166
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORY 2213

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGI”

SKINITCHIHG EMOS
ivhan doothteg Žento te «Mdf

Right frora the first touch, antttepticį 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of moeąuito bites, raahee, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. WOOD STREET 
Tel. Lafayette 6393 

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

' VARICOSE VEINS
, Gydomos Nauju Būdu

Be .operacijos, be įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi

dirbti po senovei, nebent jau dabar Į 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra I 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina tl- I 
nimų ir gėlimų. Nurodymai prie vais i 
tų. ei negelbės aptiekininkas grųžins 
pinigus.

DOUBLE
ACTING

■\Vpowder
Tėmyk kelkų grąžo
mų Ir Iv Šviežumo

išlaikymų.

SAMEPRlcr•''forovhį''
40YEARS

25 ounces for 254 ’1
MILIJONSOF pounos useo 

0Y OUO COVFPNMENT

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMliERT PHARMACAL 

COMPANY

St. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordlnary 
antiMptict can’t hide in 4 days

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. už 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kla. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE « 
TOOTH PAŠTE

25‘

ė
i
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CHICAGOJE
PRALOTO KRU&O IŠLEIS

TUVIŲ POKYLIS
suomenės dalį, su kuria skai
tosi ir kitos kolonijos bei mies 
tai, nes ir yra su kuo skaity-

Seniausioj lietuvių koloni- tis bei tartis...
joj Cbicagoj — Bridgeporte, 
Mot. S-gos 1 kps. inciatyva, 
surengta gražios išleistuvės 
pralotui M. L. Krušui, birželio 
2 d.

Kai visi svečiai susodinta 
(priėmimo komitetas: pp. Ne- 
dvarienė, Bytautienė, Petrai- 
tienė, Šaltenienė gražiai kiek-

linkėjo laimingos kelionės gar 
bingam keliauninkui p. A. 
Nausėdienė. Toliau linkėjimų 
vainikų pynė kiti svečiai: mū 
sų įžymiausias bankininkas 
p. Elias, Cbicagos labai mė
giamas Lietuvos konsulas u. 
A. Kalvaitis, “Dr.” red. L. 
Šimutis, pp. Kirus, Zolpis, lz. 
Nausėda, “Dr.” red. narys, 
kap. P. Jurgėla, kontr. Gri
cius, P. Baltutis, kun. J. Šau- 
linskas. P-lė M. L. Gurinskai-

f DAKTARAI:
Ofisus Tel. Grovehill 0S17

' Res. 6737 S. Arteslan Avė.
Tel. Groveblll 0611

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Road 

Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M Ket. 9-12 A.M. 
Nedalioj susltarua

viena svetį sutiko ir priėmė),
Jaukus šv. Jurgio par. mo-1 pakviesta pralotas, kurį su- 

kyklos kambarys 2 aukšte pa- stoję svečiai nuoširdžiu ploji- sudėjo grAžius linkėjimus, 
rengtas ir išpuoštas “pralo-Jmu pasveikino. Kun. J. Šau- 
tiškomis” spalvomis, stalai į linskas sukalbėjęs maldų, ir 
papuošti rožėmis ir alyvų žie-1 prasidėjo skanios svetelių vai 
dais. Apie 9 vai. vak. prisi-! šės. Visi valgiai namie gamin-

A. R. B. 2 sk. vardu ir įteikė 
didelę pintinę rožių — lelijų 
— pinavijų (visa papuošta pra 
loto spalvomis).

manas ir Ciapas p. šlepavi- 
eiūtė — Trust, p. Tumuliaus- 
kienė, kun. J. Šaulinskas pran 
ciškonas tėvas Kazlauskas 
praloto pusbrolis Krušas, pp. .
J. Volterienė, O. Nevulytė, P. j DR. J- J. SIMONAITIS
Petkiūtė, V. Galnaitė, M. G u- ' 
rinskaitė, J. Urba, J. G ar lie

kas, dr. Žmuidzinavičius, Pe
trauskas, Vilkinius, V. Stul
pinas, Juškienė Z. Miksa, L Tel Lafayette 5793 
Račkauskienė S. Bučienė, I» nn 1 I |ll/n|Č
Kilevičius, J. Masalskienė, Fa Ulu ™ *■ Ulv
bijūnas ir daugelis kitų. VaI: 2 lkl 5 po pietų’ 7 lkl 9 vat

Office: 4459 S. Calif ornia Avė.
Nedėlioję pagal sutartj

IŠKILMINGOS VESTUVES
DENTISTAI

pildė — galima sakyti lietu-1 ti, skanūs ir sveiki. 0 ska- 
vių aristokratija. Mat, šiose liaus alučio dovanojo p. Čer-

Protarpiais buvo gražių dai 
nų; dainavo mūsų įžymiausi

išleistuvėse dalyvavo kviestie-1 niauskas. Baigus vakarieniau : dainininkai pp. Janušauskie- 
ji svečiai, visuomenininkai, ii' ti svečius pavaišino pats pra- nė, Romanas ir Ciapas. Akom- 

uisistai, įžymūs biznieriai,: lotas gerais cigarais. Prasidė- ponavo muz. A. Pocius. Visi 
rofesijonalai, kurių šeimynos'jo pragrama. P. Bytautienė jie dainavo su dideliu įkvėpi- 
usirinko atsisveikinti su gar- (M. S. 1 kps. įžymi veikėja ir mu. Uždainavus “Leiskit į Tė 

Linguoju vadu, pralotu M. L. Centro finansų kom. narė) pamynę”, svetainėj tylu — vi- 
Krušu. Viso puošnaus vakarė- sveikino svečius ir pristatė si svajojo, susimųstė; visus a- 
lio dvasia buvo nepaprastai į- M. S. 1 kps pirm. p. Nedvarie-! pėmė didelis ir gilus ilgesys 
spūdinga ir rimta, nors ir la- nę būti šio pakylio “toast 1 Tėvynės....
bai jauki. Mat, čia dalyvavo Į mistress”. 'Pirmininkė kuo- Vakaro vedėja pakvietė pra 

lotų Krušų tarti atsisveikini- 
nuošir

veikėjai biznieriai,'pos vardu pareiškė pralotui 
kurie savo autoritetu bei dar-j,linkėjimų ir įteikė dovanų nuo į mo žodį. Gražia, 
bais sudalė tų Cbicagos vi- Į1 kps. A. R. B. Centro vardu ’ pilna jausmo kalba garbinga- 

' J sis mūsų klebonas atsisveiki
no su susirinkusiais, reikšda
mas pasitenkininmų surengto
mis išleistuvėmis širdingai dė 
kojo Mot. S-gos 1 kuopai ir 
visiems svečiams.

žmones

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

North Side. — Šv. Mykolo!
Arkangelo bažnyčioj priėmė 
moterystės sakramentų gegu
žės 29 d. žymi jauna porelė:
Mykolas Rugys su p-le Emili
ja Kiškaitė. Jaunavedys pasi
žymėjęs politikoj ir trumpu 
laiku baigs advokatų mokslų.
Be to, darbuojas vietinės pa
rapijos komitete. Jaunoji gi
mus ir mokslus ėjus Nortli Si- 
dėj. Rimta ir daug pasidarba
vus vietiniam parapijos cho- 
re.l-ji pamergė — p-lė Vale
rija Sriubiūtė. 1-mas pajaunis 
— VI. Jankauskas. Taip pat 
M. Ruziūtė ir K. Kaminskas,'Boulevafd 7589 
J. Norkiutė ir J. Ruzas. Su
jungė kun. J. Svirskas. Solo 
“Veni Creator” giedojo p-lė 
"F. Nausėdaitė. Taip pat smui-

Pbonu Boulgvard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

TeL Ganai 6122

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Rez. Hemlock 7691

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
todėl, kad priklau- darbu busite užganėdinti,
sau prie grabų iš- Tel. Roosevelt 2616 arba 2616
dirbystės. 2314 W. 23rd Ph, Chicago

OFISAS ___________
668 West 18 Street „
Teief. canai 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

TEL. CICERO 6927

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 lkl 12 ryto; 4 lkl 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge lkl g vai.).
Seredomls Ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

J
Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6913 Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 W«sl 35 Street (Kamp. 35 k Halsted St.)
VaL: 1-8 Ir 1:86-8:89 vaL vak. VaL: 1-4 ir 7-9 Tai. vakare 

Hsdėlloj suMtarua Hsdėlloj sanitaras

Tel. Canai . 9267 Rea Prospect 1669

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 8OUTH HALSTED STREET

Pesldencija (999 So. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto Iltį 4 po pistų

< lkl 9:99 vakare

Tel. Ofiso 4060 Rea 9841

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.;

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

8904 — 71st Street 
Nedėliomis tiv susltarua

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ailalkymnl 
■kyilų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsainuotojas
Turiu automubilus visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, 111.

Svečiai atsistoję pagerbė 
pralotų. Vėliau pralotas su 
kiekvienu atsisveikino.

palyvavo pokylyje:
Liet. konsulas p. A. Kalvai

tis, pp. Elias, Kirai, Stankū
nai, Nausėdos, P. Baltučiai ir 
J. Baltučiai, J. Zolpiai, Baliai, 
Šegždai, J. Česnauskai, T. A

DR. A. P. KAZLAUSKAS
B E N T I S T A S

4712 So. Ashland Avenue, 
ku griežė p-lė Slauteriūtė, a- j Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

komponuojant vargonininkui , 
Kuliui. Bankietas įvyko baž- ’ 
nytinėj salėj, dalyvavo daug 
svečių, giminių ir pažįstamų. 
Vakarienės metu jauniesiems 
buvo išreikšta daug linkėjimų. 
Ponas V. Jankauskas pakvie
tė vakaro vedėju būti p. J.

Tel. Cicero 1260 X-Ray

DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus

1847 W. 14th ST. Cicero, Iii.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

oidelė graži koplyčia dykai
.a8 WEST 18 STREET 

Tel. Rooeevelt 7691

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 66th Ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 6202-8418

Nuliudimo Valandoje kreipkitės 
prie manęs,, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negru 
kitur. Koplyčia dėl šermehų dykai.

Seniausia^ ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų 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 
Del šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

Tel. Canai (764 Rea Republio 6869

DR. A. RAČKIIS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotum ir seredomls tik
iškaluo ausltarua 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

DR. S. B1EZ1S /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. Tel Canai 1188

Realdenclja: 6628 S. Rlchmond Avė. 
Telephone Republlc 7868 

Valandos: 1—8 Ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 10—12 ryto.

leliūnai, B. Janušauskai, Alek , kuris sųvo užduotį at- ; .. g#i- .
Griciui, Stanevičiai,!Ilko labai ferražiai- Pirmas kai- Į Dfs CsK. KlIHUgasumai

Woodmanai, Vizgirdai, J. įr (P- V. Macikonis. V. Strio j utarnAį.a£ .Ketverges r “subaiomu 

S. Petraičiai, kap ir p. Jurgi- 8a sveikino trun.pars žodžiais. | «a»w. kujou

F, Prusis linkėjo jauniesiem  S runedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls 
.... T . 1 1821 So. Halsted Streetilgiausių metų. J. Gegutis gra ’--------------------------------------
žiai sveikino jaunuosius. J. Re
kus Šv. Vincento draugijos 
Nortb Sidėj pirmininkas svei
kino lietuviškai ir angliškai.
P. K. Sriubienė iš Ciceros pa
reiškė savo gražias mintis jau 
nai porelei. Dar dalyvavo VV.
F. Retinan buvęs gubernato- 

Į riaus kabineto narys, Deene- 
ino frakcijos respublikonų or- 
I ganizacijos vadas, 32-tos var- 
i dos, kalbėjo angliškai ir išreiš 
kė daug gražių linkėjimu.

Į Kun. J. Svirskas, ka7*» visuo- 
’ met savo gražiai kalba pasi- ; 
i žymi, taip ir vestuvių pokyly Į 
, gražiai pareiškė jauniesiems i

los “l)r.” red. L. Šimutis, 
komp. A. Pocius, artistai Ro-

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

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

Chicago, III.
Oriau vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nedeliumis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tol : Prospect 1930

MYKOLAS
GUDAUSKAS

mirė Birželio 4, 6:30 vai. ryte, 
4 9 metų amžiaus. Kilo Ii Ži
gaičių parap., Zariškių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 25 mietus.
, Paliko dideliame nuliudimo 
dukterį Oną, surtų Antaną, pu
sėse r j Pauliną Butinlenę ir švo 
gerj Būtiną, puseserj Jozefiną 
Krikščiūną, švogerką Pauliną 
Brazauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje, 1650 W. 46 St.

Laidotuvės jvyks Trečiadie
nyje, Birželio 8, 1932, iš kop- 
lyčidB 8:30 vai. bus atlydėtas i Šv, Kryžiaus par. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimelro kapines.

Nuoširdžiai kviečaime visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę Duktė, Sūnūs, Puse- 
serės Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp. Tel. Blvd. 5203-8413.

Tel. Gary 9764 Res. 2-5507

BARAN & GREGOR
Pagrabų vedėjai

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja moteris 
Geriausias ambulanso pa

tarnavimas dieną ir naktĮ. 

607 W. llth Avė., Gary,Ind.

DR. ATKOČIŪNAS
Yra išvažiavęs atostogoms. 

Grįž birželio 6 dienų.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
daug gražių linkėjimų. Jaunų,B8ti priežastim galvos skaudėjimo, i svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu-jų tėveliai linkėjo dukteriai

(ir sūnui daug laimūs. Pabai- 
! goj p-lė E. Riskaitė-Rugienė 
gražiai dėkojo tėveliams ir vi
siems atsilankiusiems. Ponas 
M. Rugys trumpai, bet labai 
gražiai kalbėjo, dėkodamas už 
visus suteiktus jiems linkėji
mus ir už dalyvavimų vestu
vėse. Vestuvės baigėsi prie 
gražios muzikos vėlumoj nak
tį.

North Sidės žvalgas

mo, skaudamą akių karštj. Nuimu 
zataractus. Atitaiaau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaininavitnas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
.tas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
ae akinių. Kainos ..pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

MALKOS ŪKININKAMS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
UETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Teh Yards 0994

Residencljoa Tel. Plaaa 8106

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

Miuisterių kabinetas leido 
žemės ūkio ministerijai par
davinėti iš viešų varžytinių 

sausuolius ir išvartas išsimo
kėtinai 3 metams, skaitant 6d 
proc. palūkanų. Ši lengvata 
taikoma tiktai ūkininkams.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—6; nuo 8—8 

Nedėliomis: nuo 16 lkl II.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
- Kartė So. Western Avenue

TeL Prospect 1028
Realdencija 2359 So. Leavltt SU 

Tel. Canai 0706
Valandos: 8-6 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

6:89 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461. arba
Cicero <68. Res. tel. Cicero 8888

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

Jd neatsiliepia šaukite Central74«4

DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

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

10-^2

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto lkl 1 po pietų 

9 iki 6 Ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki lz ryto 
Telefonai dieną Ir naktį 

VIRGINIa 9989

TeL GrovehiU 1691

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-6 Ir 7-9 vak.
8era<oxnis po pietų ir Nadėldlanlals 

tik susitarus
16X9 W. 16ARQUETTE ROAD

DR. CHARLES SEGAL.
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto >uo 10—12 nuo ž—6 peVai.

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

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 9161

DR. V. S. NARES . ,
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 lkl 19 ryto, 7 lkl 9 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

i

Rea. Phone: 
Englevrood 6661 
Ventvrorth 9009

Office Phone 
Wentworth 9999

DR. A. R, McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OC. Ir Rea Tel. HEMLOCK 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. AltTESlAN 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.

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 DAYIDONIS, M. D:
6910 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenivood 6107 
Valandos:

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

apart Šventadienio Ir ketvirtadienio.

\

Tel. Hemlock 1799

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rea. 6626 So. Callfornla Are, 

y akt 1-6, X*9 X. X. Uaklrlkat Ketv,

i I
i

/
J
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M A © G A S Antradienis, birželio 7, 1932

CHICAGOJE’ • MARIJOS KALBELIAI ,

ŠV. KAZIMIERO AKA
DEMIJOS STIPENDI- 

JATES

anglų dainelių. K. Svenciskas 
žinomas Brigliton Parko so-

Liepos ketvirtoji jau artina
si. Artinasi ir tradicinis pik
nikas Marijos Kalneliuose i

I

listas, šį kartų tikrai, gerai pa (Marian Hills)
------------ isirode; ir jo balsas, tvirtas ir

1932 m. gegužės 27 d. Sv. gražus, kuris girdimas ne tik 
Kazimiero akademijoje lietu-, svetainėje, bet ir už jos sienų, 
vių parapijinių mokyklų mer-1 A. Ančiutė, kuri taip puikiai 
gaitės laikė egzaminus, kad gieda bažnyčioje, tinkamai pa 
gautų stipendijų (scliolar- si rodė koncerte; jos dainuo ja- 
sbip) minėtoje akademijoje, mos dainelės darė didelio i-

Kas metai čia suplaukdavo 
daug žmonių; tur būt ne ki
taip bus ir šiemet. Marijos

Mokslo išlaidas apmoka Šv. 
Kazimiero akademijos rėmė
jos. Stipendijas pelnė šios 
mergaitės: Šv. Antano par.

10 dienų. Laive buvo gerų pa; 
togumų. Buvo švaru ir gera. 
Daug vglgių; prie kiekvieno 
valgio davė gerti, kiek nori. 
Muzika groja. Yra kur pasė
dėti, knygų pasiskaityti; taip

žjstamų ir giminių iš tolinto Vyriausios Katalikų Veikimo PAŠTO NAMAI VALOMI 
St. Charles, III. Centro valdybos pirmininkas I --------- —

Tat mes linkime Švilpaus- A- ir Ateitininkų Fe-
kienei ilgiaaaių metų, aėkmin- der“‘J_»8 vyriausias vadas 

gai darbuotis ateityje lietu- lHO'* 1 akėtas.

vių išeivijos tarpe. Didžiuoju- Šių aukštų asmenų globa la
FaLkOnVeirtT • mes, turėdami savo tarpe to- bai paskatina rengėjus j dar-
laiškams dykai duoda. Žodžiu 
sakant, man viskas labai pati-

Kalneliuose jau ruošiama vis- ko. Maloni kelionė buvo. Tai 
kas svečiams sutikti ir priim-1 ir viskas, ponas Peldžiau.

iti. Keliai taisomi, vietos ren-j 
igiamos. Bus kur pasidėti ir i 
! automobiliams ir žmonėms. i

Velijantis viso gero
Peter Kazlouskii

Didieji pašto namai Cbica- 
l goj valomi viduj ir iš oro. La- 
' bai aprūkę. Nevalyti nuo pat 
pastatymo — 1897 m.

kių darbščių moteriškių, ku- bų ir duoda vilties, kad mūsų 
rios paaikoja didelę dalį sn- katalikų vyriausiems vadams 
vo laiko ir jėgų tautos gero- remiant sėkmingai pavyks šį 

didelį užsimojimų tinkamai į-i

n v.O’

vei.
Girdėjęs vykdyti.

spūdžio publikai. O. Skiriūtė,
v , . • 5 Kas nuo pernai nebuvo Mažinome akomponuotoja, savo r !
užduotį prie pijano puikiau-, Kalneliuose’ ras šiemct! 
šiai atliko. Jos techniškas iš-1 si ^ei tų naujo.

mokyklos — Julė Bakaitytė;, silavinimas ir gilus muzikos' Pats Marijos Kalnelių gra-i 
Gimimo Šv. Panelės par. ino- ! supratimas žada jai puikių a- burnas ir įvairumas auga, di-1 
kyklos — Ona Butkiūtė; Šv. teitį. Be vietinių jėgų, dar bu-'^®-!8“ ®us ^ur Seru’ sveiku o- 
Jurgio par. mokyklos — Au- vo pakvista žymi dainininkė ru pasinaudoti ir reginiais pa- 
gustina Gudaitė, Visų Šven- S. Lauraitienė, kuri yra žino- sigėrėti.
tųjų mokyklos — Lilijana | ma ne tik tarp lietuvių, bet Norint gelžkeliu pasiekti, 
Kraujalytė; Šv. Kryžiaus —'ir svetimtaučių savo gražiu reikia imti Burlington R. R.1 
Elena Miediešytė,; Nekalto J soprano balsu. Ilgos studijos' *’nh Auroros ir įsėsti galima 
Prasidėjimo — Juozapina muzikos srityje, nuoseklus bai; Canal, Western Avė. ir Cioe- 
Rimkiūtė; Šv. Baltramiejaus jso lavinimas padarė tai, ka<l,ro stotyse, išlipti Clarendon 
— Valerija Pipčiūtė; Aušros jos dainuojamos dainos daro Hills station ir nuo ten tie-

PRANEŠIMAI 1

^Marijonų Koleg. Rėm. Cbi- 
cagos apskr. komisija rengti 
išvažiavimui į Koleg. farmą 
4 d. liepos, šiandie, birželio 7

Ruošiamam “Pavasario” Sų-
jungos jubiliejiniam kongresui 

vai. po vakąrinių pamaldų, g,oboti sudarytas GarWs K().
mitetas, į kurį maloniai sutik »šaukia susiraukimu Aušros 

Vartų par. mokykloj.
, Komisija

“PAVASARIO” SĄJUNGOS REMKITE VISUS BIZNOS 
JUBILIEJINIO KONGRE- RIUS KURIE SKELBIASI

SO GARBES KOMI- ! “DRAUGE“
TETAS i-----------------------------------------------------------------------

— i MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

jįoktome bankers
REAL ESTATE 

Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

Vartų — Angelė Tamokaitė,
Dievo Apveizdos — Ona Pociū 
tė; Šv. Mykolo — Valerija U- 
tikauskaitė.

Šia proga tenka paminėti, 
jog iki šiol vien mūsų gerb. 
rėmėjai parūpino stipendijas.
Paskutiniame rėmėjų seime 
pasireiškė naujos srities gera
daris gerb. advokato G rišlaus 
asnieny. Jis nutiesė kel 
teikdamas asmeninę stipendi
jų gabiausiai šių metų pra- ' lapijos choras kelia garbė 
džios mokslų baigusiai. Tų do- Brigliton Parkui. Kun. A. Va
rsnų laimėjo Stasė Norvilai- lančius gražiai vedė progra- 
tė iš Šv. Jurgio par. niokv- mų; jam tas lengvai sekasi, 
klos. nes jau ne pirmų kartų taip

Advokato Grišiaus dosni pa nuosekliai ir gražiai savo už- 
rama tegu primena kitiems, duotį atlieka. Buvo pakvies-

Saldž. Viešpaties Jėzaus ši r 
1 dies dr-jos susirinkimas įvyks 
birželio 17 d. 7:30 vai. vak.

AUTOMOBILIŲ MEKA- 
NIKAS

nutinka pataisyti, arba jums padėti 
jūsų namuose, už pusę kainos, negu 
garad'lnje atsieis. Reikale paftaukit:

TEL. DAF AVĖTUS 1329.

BARGENAS
ModerniSkas namas dvejų praąy- 

yra, ir kipk iimiK narni- venimų po 6 kaltnbarius, su vėliau- 
tr valetu jus ISbandėt. dar yra ; siais (.rengimais. Dviejų karų gara- 

kaviškio vyskupas A. Karosas, i viltis dęl jus. džius; gražioj apylinkėj, 6142 South
v J •. , T 1- 1 Motina Helena. Didžioji žolių Ov- ! pairfield Avė. Kainavo $18,000 da-IvaiSiaClOrių vyskupas J. Kilk- dytoja, 1369 N. Pameti Avė., ( hi- (jėj svarbios priežasties atiduodu
tn Pnnnvnvin vvubniiu o V Pu r'l8° siūlosi jums suteikti :> dienų , $)2,500 Pamatyk tuojau.
IH, L ailOVCZ1O V,. SRU|3'3,S i\.. i d• naininj treatmcntiį žolciuis visiškai 

m iv* i -r dykai. Aprašykite savo ligą it mes į
leisiu Vyskupas .1. prisiusime $1 00 bonkų. Kraujo ’n—1

Pastehėtlna nauja kombinacija gy
vastį palaikančių žolių yra svarbiau
sias moderninių laikų i Arą d i m s s

Skvireckas, Šv. Sosto atstovas Tūkstantiai7 ; sirgo dabar sveiki. Ne: iiinnt kokia
Lietuvai mons. A. Arata, Vii-Husu liga yra, ir kiek daug dakti-

įeiti arkiv.' metropolitas J.

dideli įspūdį klausytojams. I Šios keliauti i pietus už įmes-, Chicagos auditorijoj. Rarokas
Automobiliais visokiais ke-', Malonėkite visi nariai abi--Staugaitis ir “Pavasario” S,- j“ .SS,I

..... . ,. , lankyti, nes bus daug svarbiu ' įune-o<a Protektorius vvsknnas supakhVlmo ir persi’intimo. Ra , ,uoj t parduot gražu parlor setą,tikrai buvo žavintis Kiekvie-kais i vakarus, Auroros link. .. . x A. | Jung°s ^lektorius \ \ saupas -ykit t , , * a „skyr?:": rieSuto niedžio valgyklos setas. 2
tikrai buvo žavintis. Kiekvie-, * ’ reikalų svarstyti. M. Reinvs, “Pavasario” Sa- JJr1 'v-st, ,r-4,72 ^r', AJe' ”uik»s miegamosios setai. 9x12 ir
na jos daina buvo lydima gau-,Ties Hmsdale pasukti 1 pietų v.MvK. i- t- 1 ta r ienos Aimanai
siu runk, plojimu. Kaipo guri vakarą kampą. j __________________ ''

bes ir padėkos ženklas, jai bu
vo įteikta graži rožių puokš
tė (bukietas).

Artistas J. Kudirka rūpės

Pirmas S. Lauraitienės viešas 1 farmas.
pasirodymas iBrighton Parke

Kun. J. Kudirka praneša
nyte, A. Čiapu ir kitais, stro- j Pranešu visiems, kas mane
piai rengiasi sudainuoti gra- ši pavasarį kvietė su misijo- 

msmus , artistas ,j. Kudirka rūpės.nepildė-1 ™8 >r kam buvau žadėjęs at- 
>lių, su- tingai parengė s} koncertų ir! , daineJi ,ai t bns gnr vykti, kad dabar pavasarį 
tipenti,- ' jam vadovavo; jo vedamas pą!^,, p ,, . twUo„ kvartv_! negalėsiu misijų turėti, nes

Bartošiene, p-le G. Tamkoto-

Toni-

VAŽIUOKITE .Į LIETUVĄ 
PER „DRAUGO” Agentūrą

iop
tas ir duetą -. Apie sveikata esu užsieny, kur gydau akis it 
Jdi’i.ės dr. dco- st ii Antanas nežinau kada grįšiu. Taip pat 
j.„ zaįtis. 1 pranešu, kad lenkams reika-

Juokdarys “Čalis Kepurė ’ j laujant nuo manęs grįžimo 
pasakys daug naujų, gražių pas juos atsi^ąhjau grįžti ir npskflit(> _ pala]?nanja dykai<

Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite 
greitų ir gerų patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompani jų ant geriausių laivu. Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą niefco

ltEPUBLIC 1598

totl tik 6 mėn. Parduodam kartu ar 
skyrium. Kreipkitės tuoj.
2019 W. 55t,» STREEfT 1-mas apt.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojaine pianus 

t irničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra 

greitas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame 

ir i kitus miestus.
daiktus iš

kad yra dar daug geidžian
čių panašios dovanos.

BRIGHTON PARKAS

juokų. Be to bus gražios ir 
rinktinės muzikos; tas tikrai 
domis ir linksmips į$Jąųsyto
jus. Todėl nepamirškime pa
siklausyti.

pasiliuosavau iš. kapucinų 01 
deno.

Kun. J. Kudirka,
anksčiau T. Kazimieras 

kapucinas

tas klebonas kun. A. Briška 
tarti keletą žodžių. Jis pareis-: 
kė padėkų viisems dalyviams, 
rengėjams ir dainininkams.

------------ Koncertas visais žvilgsniais,
Geg. 15 d. Nekalto Pras. pa nusisekė. Nekantriai lauksime 

rapijos svetainėje įvyko para-, daugiau panašių pramogų.

Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursija Prancūzų 
linijos milžinišku laivu ILK DE FRANCE, 42,000 tonu di
dumo.

Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių 
iš iš ten gelžkeliais važiuoti j Lietuvą. O kas norės važiuoti 

a d gauti

KELEIVIO LAIŠKAS

pi jos metinis koncertas, vado- 1 
vaujant artistui J. Kudirkai. * 
Didis parapijos choras su ge- 
rai išlavintais balsais atidarė ! 
programų, kuri tęsėsi 3 vai. i

N.

NAUJAS DAKTARAS

Praėjusių savaitę redakciją
Parapijos choras iš 90 nai ių aplankė jaunas mokslininkas

“Draugo” laivakorčių agen
tūroje pirkęs laivakortę p. Pe
tras Kazlauskas atsiuntė tos 
agentūros vedėjui laiškų, kurį 
ištisų skelbiame gerb. skai-

Rep XXX^Gallspach, balandžio 4 d.,1932 vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Tymdoną^ K
laive geresnius kambarius,-užsisakyk i te vietas dabar.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis 
Birželio—June 11 d.—PARIS

” ”7 d*—BREMEN

111. ‘itf n,

MELROSE PAKAS

d

• .v, . , . , , . , , T n- -v. , tytojų žiniai,su gerai išlavintais balsais pa- <lr. Juozas Rimavicius, kuris Peldžius!
rodė, kad ne tik bažnyčioje ga šį pavasarį baigė mokslus 6 Z*U ’
ii puikiai giedoti, bet ir sve- Princetono universitete.
tainėje savo gražiais balsais Dr. Juozas Rimavicius gi- 
puikiai pasirodė. Brigliton męs ir augęs New Haven,
Parko jaunimo jėgos yra ga- Conn. Čia baigė pradžios ir 
lingos. aukštesniųjų mokyklų. Nuo

Šiame koncerte taip pat dai 3921 iki 1923 metų gyvenrf Lie 
navo 8-to skyriaus mokiniai, tuvoje ir lankė Marijampolės 
kurie laimėjo pirmų dovanų gimnaziją. Keturius metus m » 
sv. Kazimiero Akademijos su- kėši Yale universitete, o nuo 
rengtame dainų konteste.' 1929 „v. iki šio pavasario mo- 
Nors nesu didelis muzikos ži- kėši Princeton universitete t’i 
novas, bet manau, kad ir di- lologijos .fakultete, kurį bai
dysis par. choras i,e baimės gė su \laktaro laipsniu. Jis 
galėtų stoti į suaugusiųjų kon mokėsi pas mums gerai žino- 
testų, ir pirma dovana jiems mų prof. H. Benderį. Naują 
tektų. Kiekviena daina buvo daktarų Amerikos moksliniu- 
lydima gausiu plojimu, tas 10- kų draugija siunčia Euro]XRi 
dė didelį klausančiųjų pasilen gilintis kalbų moksle. Uges- 
kinimų. | nį laikų žada pagyventi Lie-

Chore yra gražus būrelis so- tuvoje.
listų, kurie šiame koncerte 1c- 1 —------

Teko išgirsti iš patikimų ša. 
tinių, kad viena visuomenės, 
veikėja bus pagerbta per jos 
vardines. Tai moteriškė, kuri 
ne tik Melrose Parke darbu- Į 
vosi, bet ir daugely draugijų 

Aš, Petras Kazlauskis apra ir organizacijų Chicagoje. Jos 
šysiu savo važiavimų, kelionę du sūnus rengia jai šį pagern- 
į Lietuvą prancūzų linijos lai tuvių vakarėlį birželio 11 d. 
vu. Kelionė buvo gera ir pato- Girdėjau, kad dalyvaus kai 
gi. Važiavau 6 dienas vande- kurie iš Brigliton Parko Vy- 
niu. Iš viso kelionėje išbuvau' čių ir choristų ir taip pat pa-

”11 d.—PARIS
”18 d.—UNITED STATES
”21 d.—ILE I>E FRANCE

July 30 d.—GRIPSHOLMLiepos-

&

ė

)>ai gražiai pasirodė. B. Stul
gaitė savo švelniu balseliu su
dainavo porų dainelių. K. Ke
lertienės tvirtas gražus balsas 
tinka viešam dainavimui. A.

ŠIANDIE BUS LIETUVIŲ 
RADIJO PROGRAMA

Peoples Furnitnre Co. krau
tuvių pastangomis ir lėšomis 

Giedraitis ir F. Norbutaitė sn- (leidžiama lietuvių radijo pra- 
vo gražiai suderintais balsais grama įvyks šiandien nuo 7
taip patiko publikai, kad bu
vo iššaukti keletą kartų ir tu-

iki 8 vai. vak. iš stotie^ W. 
G. E. S. 1360 kilocycles. Teko 

rėjo savo daineles pakartoti, patirti, kad J. Romanas su 
H. Domkus sudainavo porų grupe įžymių dainininkų: p.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslu 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

I »5I Kvria ilsios rųfties 
ir palarna vinio. Sau- 
ki’.

GREEN VAlibEY 
l’ISODI’CTS

iHsi’lis if ’iii kianSi 
niu. si li-slo ir snriij.

4644 SO PAREINA STREET 
Tel. Bouli-varil 1389

• VAIRUS KONTRAKTORIAI

LIETUVIŲ EKSKURSU* Į EUCHARISTINI 
KONGRESĄ R m

i

Išplauks K New Yorko BIržeHo 13 laivu “DiE GRASSE”

Ekskursantai plauks j Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti- 
n s Kongresas, Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laive 
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę. Po kongresui tuo pačiu laivu 
plauks į Havru ir ii ten gelžkeliais į Klaipėdą.

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

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

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTORA
2334 SO OAKLEV AVENUE, OHIGAGO, ILL 

Telefonas Roosevelt 7790 Kl N .1 .1 AK A UIS

M. 2IZAS
Namą Statymo Kontraktorlua 

italu u IvtiirlaiiHiiiH įminu, prlatiia mn
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Talofonaa Hemloi'k 6626

t.-i iiciiiio. li senei'

JOSEPH VILIMAS
NAMV HTATVMu KoNTltak 

TOKIUS
6504 S WANHTENAV\ \VE

A T Y D Al
, NAMŲ SAVININKAMS
Popieruojū ir inalevuoju kam 
barius, už darbą atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kili. Ųopierų knygą tu
riu šią metų mados. Pristatau 
į namus išsirinkti. Kad ir pa- 

,tvs darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 

'C. O. D.
KAZ. ANDREJUNAS

j 1619 S. 48tb Ct., 2ros lubos 
Cicero, III.

I
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