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Washingtone yra 15,000 karo veteranų
VOKIETIJOS VALSTYBES KOVOJA 

PRIEŠ JUNKERIU VYRIAUSYBE
Nusiginklavimo konferencijai Ženevoje trūksta 

vado. Mussolini’s numato fašizmui gražią atei
tį. Airija su Anglija nesusitaiko.

BONUSŲ “ARMIJA” 
DIDĖJA

KOVA PRIEŠ JUNKERIUS

AVASHINGTON, birž. 12.—
Bonusų “armijos” .(karo ve- . 
teranų) skaičius nuolat didė-l^° Pasimatyti

BERLYNAS, birž. 11. — 
Bavarijos, Badeno ir Wuer- 
ttemburgijos premjerai norė- 

su Vokietijos
prezidentu Hindenburgu.ja. Yra jau apie 15,(XX) vvrų.,

Jie pasiskirstę i kelias stovy1 J,em8 atsak>'ta’ ka‘> J* "^ali 
klas. Dauguma jį apžėlę, nu-!ka,bėtis su vienn Hindenbur- 
driskę. Bet jų tarpe tvarka ir Ru'. Prikalbėjimo metu turi 
drausmė pavyzdingi. Turi pro- į lr kancleris von Papen. 
tingus vadus. Dauguma mie-i Premjerai tuo pasipiktino. į 
ga tyram, ore, nes neturima Jie sako, kad Vokietijos vyri 
palapinių. ; riausybė, kuri sudaryta kone

Karo veteranai tariasi šių- iš vienų Prūsijos junkerių, j 
sti savo atstovybę j respubli- kaip kaizerio laikais nori do- i 
konų partijos suvažiavimų Cbi: minuoti. Ima kontroliuoti pati 
cagoje. i į prezidentų.

Vienoje stovyklų, kaip pra- Del to įvykio visoj pietų

J. Valstybių kariuomenės šarvuotas automobilius — tankas. Jis taip pataisytas, kad, pri
reikus, juo galima ir skristi. Tam tikslui yra įtaisyti sparnai. Važiuojant jie yra suglausti. 
Su šia nepaprasta mašina dorami bandymai. s

RYTOJ CH1CAG0J ATIDAROMAS 
RESPUBLIKONU PARTIJOS 

KRAŠTO SUVAŽIAVIMAS
Rytoj Chicagos stadijume, | bės respublikonų kovoja prieš 

Madison gat., atidaromas res- prohibicijų. Bet galingi ir
publikonų partijos krašto su
važiavimas. Suvažiavime bus 
paruošta partijos programa ir 
skirti partijos kandidatai į 
krašto prezidentus ir vice-pre- 
zidentus.

Numatoma, kad suvažiavi
mas su kandidatu i preziden
tus lengvai apsidirbs. Mažai 
kas priešinsis prezidento Ho- 
over’io kandidatūrai.

sausieji. Šie pastarieji nori, 
kad prohibicijų reikia palikti 
taip, kaip ji iki siūbai yra bu
vus. Daug kas sako, kad jei 
taip bus palikta, partija per 
rinkimus neteks milijonų rė
mėjų.

Numatoma suvažiavime at
kakli kova prohibicijos klau
simu.

Partija turi ir kitų svarbių

SUIMTAS TARNAITES 
DRAUGAS CH1CAGOJE KABINETO NARIŲ 

ŽMONOS

nešta, rasta, kiek tai dinamito 
ir knatų. Niekas neareštuota. 
Policija veda tardymus.

ALPINE, N. J., birž. 12.— 
Vokietijoj kilo sųjudis, atkrei- Policija suėmė nusižudžiusios 
ptas prieš aristokratiškų minis! Mrs. Morrovv tarnaitės drau-

PANAIKINAMOS DVI 
VIETOS

Angliška spauda pranešė, 
kad Cbicagon į respublikonų 
partijos krašto suvažiavimų be 
kitų ųjyvkųsios ir prezidento

KONFERENCIJAI REIKA
LINGAS VADAS

terių kabinetų. O kancleris :gų> Ernestų Brikert’ų, taxi- į , Klll2 ųjy\Kųsios ir pręziaento •
von Papen’as reiškia vilties, į cab vežėjų. Policija jį paėmė Chicagos miesto išlaidų ma-l Hoover’io kabineto narių (se-i
kad pietų Vokietijos valstybės I j niekam nežiūomų vietų ir tinimui panaikinta dvi svar- kretorių) žmonos, 
nusimalšins ir grįš pasitikėji- I jį išklausinėja lakūno Lind- bios ne pigiai apmokamos mie
rno atmosfera..

ŽENEVA, birž. 12. — Nu
siginklavimo konferencijoje 
nedaroma jokia pažanga. Nė
ra atitinkamo vado, kurs ga
lėtų konferencijos darbus pa
sukti tikrajin kėliau. Tarp at
stovų vadami argumentavimai

MUSSOLINI’S APIE 
FAŠIZMĄ

ROMA, birž. 11. — Minis-1 
teris pirmininkas Mussolini’s 
italų enciklopedijoj paskelbė

:bergh’o kūdikio pagrobimo ir 
nužudymo reikale. Spėjama, 
kad jis su nusižudžiusią tar
naite bus įvelti pagrobime ir 
žmogžudystėje.

1,500 MALDININKŲ 
J KONGRESĄ

GIRTI KALINIAI
Stateville kalėjime

neduoda jokių sėkmių. Konfe- tokias įdomias idėjas: 
rencija tad nesistumia pir- 
mvn.

DE VALERA APLEIDO 

LONDONĄ

Demokratija yra politinis! NEW YORK, birž. 12. — 
pasibjaurėjimas ir kai kiek- Šiandien ir keliomis sekančio- 
vienas šuo turi savąsias die- rnis dienomis iš šio uosto gar- 
nas
na.

LONDONAS,' birž. 11. -- 
Airijos vyriausybės preziden
tas de Valera su savo paly
dovais apleido Londonu ir 
Angliju. Nieko gera nesutarta 
su Anglijos vyriausybe.

i klausimų, kurie turės būt pro-
lvas kita su partijos prog-:gramon įtraukti.

lama (platforma). Svarbiau- j Gausingas Chicagoj respub-
sias programai posmas — tai likonų suplūdimas. Visi vieš-

, prohibicijos klausimas. Galv- būčiai kupini, i

Norima palaimintuoju paskelb
ti nesenai mirusį berniuką

sto pozicijos. Jos yra kolekto-į 
riaus ofiso vyriausiojo klerko | 
ir statybos departamento ko Įsa’,H’s prigėrę du kaliniai 
misijonieriaus padėjėjo. Vie- vos nesu^lė kalinių maišto, 
naru per metus buvo mokama j smarkios kovos su kalėji-
5,100 dol., kitam — 6,300 dol. Ino sar«ais abu atsidūrė j li

goninę.

PARYŽIUS, birž. 11. —.Jo įžymieji katalikai rašytojai. 
Eminencija kardinolas Verdi-1 Mirusiojo berniuko tėvai y- 

>er’as, Paryžiaus arkivysku- ra ^av? daugiau kaip 35/X)O

mun- pas, paskyrė bažnytini tribu- laiškų iš viso pasaulio. Laiš-

MAŽA VILTIES CHICAGAI

J. Valstybių senatas autori
zavo krašto finansų atstatymo 
bendrovę 300 milijonų dol. pa

. Liberalizmas yra drtktri-; laiviais apie 1,500 maldininkų nau<joti valstybių pagalbai, 
kuri išbaigė istorines fun-į švykštų į Dublinu, Airijų.1 Nustatyta, kiek kuri vaistyk-

kcijas. Fašizmas gi yra vals- dalyvauti tarptautiniam 
tvbės laisvė. Fašizmas vra a-1 cbaristiniam kongrese.
teities žmonių valdymo meto
das.

KITA KONFERENCIIA

ŽENEVA, birž. 12. — Arti
miausiomis dienomis Lozanoj

------------- j bus atidaryta karo skolų ir
BADAJOZ, Ispanija, birž. reparacijų konferencija. J. Vai 

11. — Gubernatoriaus įsakv- s t y bės nedalyvaus.
mu areštuota 20 ūkininkų, ku- ------------------
rie javų valymui naudojo m,a- WASHINGTONE APIPLEŠ- 
šinas. Buvo įsakyta, kad jie i TAS BANKAS
vietoje mašinų nusisamdytų be ------------
darbius darbininkus.

UŽ MAŠINŲ NAUDOJIMĄ

^u' gali gauti paskolos. Illinois’o 
i valstybei tenka apie 18 mili-

Kongresas bus atidarytas jonų dolerių. O Chicagos ma- 
šio birželio mėn. 22 dienų.

PAGROBĖ APSKRITIES 
IŽDININKĄ

ROCK ISLAND, III., birž. 
11.— Trys plėšikai iš namų 
pagrobė
ties

, , . . . kus rašo ne tik vaikai, bet mo-nola, kuri autorizavo vesti ty- ...* , kslinmkai, literatai, meninin-
įinėjimus dėl paskelbimo pa- kai, kunigai, mokytojai vienuo 
laimintuoju šiame mieste prieš liai, ordenų vadai, seminarijų 
7 metus mirusio berniuko Guy rektoriai ir vyskupai, 
de Fontgalland, 11 metų am- Visa eilė prašymų su 650,- 
žiaus. Jis mirė sausio 24 d., j 000 parašų pasiųsta Šventa- 
1925 m. Šio'berniuko šventas jam Sostui dėl šio berniuko 
gyvenimas pagarsėjo ne tik palaimintuoju pripažinimo. 
Europoje, bet ir Amerikoje. : Visi prašymai vyskupų pat- 
55-ios jo bijografijos išleistos i virtinti. Tarp tų prašymų yra 
29-iomis kalbomis ir 415 strai-1 ir Brazilijos vyskupų prašv- 
psnių apie jį parašyta. Iš šių! mas. Jį pasirašo 10 arkivvs- 

Kaune įvyko pirmasis Lie- pastarųjų 115 ne Prancūzijoj, kupų, 39 vyskupai ir 500 ku- 
Tuos straipsnius pasirašo ir nigų.

LIETUVOJE

DARBO FEDERACIIA OR
GANIZUOJA IAUNIMĄ

tuvos darbo jaunimo s-gos at
stovų suvažiavimas. Dalyvavo

Į centro valdybų ir kitus iįjoras norėtų gauti tik vienam, nuo 6 draugovių 31 atstovas, 
miestui daugiau kaip 100 mi-'Tarp svečių buvo nemaža stn-j organus išrinkti studentai ateii 

• dentų ateitininkų. Kaip iš lai- tininkai ir darbo federacijos, 
kinosios centro valdybos at- žmonės.
stovo suvaž. atidarymo kalbos Apie s-gos tolimesnį veiki- 

Į paaiškėjo, s-ga kuriama krikš- 
Cook’o apskrities board’as čionims darbininkams stiprin- 

Suvažiavimų sveikino darbo 
ateitininkų ir ke

Ii kitų organizacijų atstovai.

lijonų dolerių.

MOKESČIŲ IŠRINKIMUI

KARDINOLO GIBBONS’O 
STATULA VVASHIN- 

GTONE

gi<»lx‘ Rock Island .a.pskri- pas|<yrė buvusį apskrities pro Ū. Suvažiavim 
s iždininkų E. C. Ilall’ų, 'kuroro padėjėjų La Rochelle iteracijos, 4 

nusivežė į apskrities ofisų ir , pradėti per teismų veikimų,
liep<' atidaryti “seifų. ’ Pa-^kad išrinkti užtrauktus mokės 
giobė o,3l8 dol. ir paspruko. | ^jua asmeniškas savastis.

WASIIINGTON, birž. 10. 
mų referavo kun. Grauslvs. _ Kolumbo Vyčių organiza- 
Jis pabrėžė, kad besikurianti cįja §įemet šiame mieste turės 
s-ga susilaukusi protestų ir is suvažiavimų. Minės savo 50 
dešinės (katalikiškų organiza- metų gyvavimo sukaktuves, 
cijų) ir kairės. Dešinieji pro-į .. . . ,. .

.. ........................ ..... „ . Jrrtavę dėl to, kad ra, Ui-' ,S'’ a"k8° 8ukakt0v,« ahn.-
Vietoje SM.rgugio dr. K. A- ka(, da„g ko pavi,,uoj(l i manu Kolombo Vyfia, kraSto , 

Ji. daugiau.!, kalbėjo apie vyriausybei dovanojo kardino- 
.ocialinj įaųmoninimų ir ao- *° statulą. Vyriau
sių ruošimų. Viai katalikai V1* sta,u,» Pnėmė' ° Į“"**- 

Po pasknitoa buvo priimti turi būti aocialaia. Lietuva tu- R,,s "’^Ptondė, kad jaja butų

mbrozaičio, apie darbo jauni

mo tikslus ir kelius paska 

skaitė prof. Pr. Dovydaitis

i i v/votr , • v ,, mokesčių yra neužmokėta mo tikslus ir kelius paskaitųI WASTnN0T0N, biri II.-' NKW YORK, b.rž. 11. -^apie 100 milijon, dolerilĮ 
Penki plėšikai dienos metu a-j Buvusia prezidentas Coolidge
piplėšė IVasbington Mecba-1 numato pavojų šio krašto preČILI PREZIDENTAS 

APLEIDO KRAŠTĄ
SANTIAGO, Cili, birž. ll.-ri9’031 doL 

Raudonųjų socialistų pašalin-
tas respublikos prezidentas VALSTYBĖMS PAGALBA 
Montero apleido kraštų. Išvyri AVASHTN'iTON, birž. 11.— 

} Senatas pripažino sumanymų, 
kuriuo finansinė atstatymo

nics’ Saving bankų. Pagrobė kyliai, jei karo skolos būtų iš
brauktos.

Advokatui Rochelle’ui skir

tas atlyginimas 3 nuošimčiai p.gOg įstatai. Sąjunga pavadi- 
Įiš išrinktų mokesčių.- rta “Tjifituvo8 darbo jaunimo

sąjunga.” S-gos tikslas esąs

ko į Argentiną.

TOLEDO, O., birž. 12. — 
Owens — Illinois Glass kom
panija savo dirbtuvėse įveda 
6 valandų dienos darbų.

WEST POINT, N. Y., birž.'bendrovė (Rcconstruction Fi- 
12. — J. V. militarmę aka-.nance Corporation) aulorizuo- Praėjusiais • metais automobi- 
demijų šiemet baigė 259 ka- | jama 300 milijonų dolerių sko1 lių gamyba J. Valstybėse žy- 
det*1' 1 linti valstybėms ir miestams, miai sumažėjo.

WASTIINOTON, birž. 12.-

PRIPAŽINO ATLYGINIMO 
MAŽINIMĄ >

rinti būti katalikiSkianaia ir PaP»o«a « 
atkreipti i save visos vakarų vi’a <’idinW 
Europos dėmesį. Per diskų- Pam*uklų.

Kristaus mokslu ugdyti darbo si jas kalbėtojai pabrėžė, kad Kardinolo Gibbons’o majes-
paskaitininkai tik filosofavę, totiška statula bus pastatyta 
tačiau nenurodę realių darbų. Švenčiausios Širdies bažnyčios 

Chicagos gatvekarių darbi- ! ir jaunuolės, Lietuvos pilie- į Priimta eilė rezoliucijų, priešaky ir iškilmingai atide-
įlinkai dauguma, balsų pripaži 
no kompanijos siūlomų atlygi
nimo mažinimų 9 nuošimčiais. 
Tuo būdu nesutikimų išveng
ta;

jaunimą. S-gos nariais gali 
būti sukakę 15 m. jaunuoliai

čiai, praktikuoju katalikai. 
Taip pat įstatuose pabrėžta, 
kad nariai negali priklausyti 
jokiai nekatalikiškai organiza
cijai.

TSTANBITL, Turkija, birž. 
12. — Arti Kutiba sudegė so
džius — apie 115 namų. 500
turkų neteko pastogės.

ngta rugpiūčio mėn. 14 d. Tas 
įvyks Kolumbo Vyčių suvažia
vimo metu.

PLATINKITE “ DRAUGI M
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rų — 22,000 akrų žemės, ir šių žemę pavedė
300 bedarbių, kurie žadėjo ūkininkauti.

Toksai privačių nuosavybių vogimas ir 
bažnyčių plėšimas visam krašte yra Rusijos 
bolševikų programa. Yra aišku, kad Meksi
kos satrapai tų visų piktų darbų mokosi iš 
bolševikų. Kaip Rusijos, taip ir Meksikos 
autokratai turėtų žinoti, kad kada jie ima 
silpninti gyventojųz tikėjimų ir kada vagia 
privačias nuosavybes, tuo būdu jie sukelia 
pavojų valstybės ir tautos gerovei.

Suspenduoti tikybines funkcijas kad ir 
laikinai, — pareiškia S. Johnson ’as savo vei
kale “Miltono gyvenimas,” — yra be galo 
pavojingas darbas

Napoleonas I savo laiku yra pareiškęs, 
kad varžyti žmonių religinius įsitikinimus, 
yra pavojus visuomenės struktūrai.

PRIEŠ ŠEŠERIUS METUS
Prieš šešerius metus vienų das. Kitos iš tų seserų yra 

pavasario sekmadienį mieste1 mokytojos. Dar kitos — mi- 
Cincinnati, Ohio, rinkosi žmo- sijonierės. Antai, Sv. Antano 
nių būriai į Music Hali audi-1 parapijoj seserys pranciško- 
torijų. Kitoj gatvės pusėj prie
šais Music Hali parke ant suo
lo sėdėjo vargingai apsitaisęs 
žmogus. Jis su nepaprastu su
sidomėjimu stebėjo žmones ei
nančius į tų ruimingų audito
rijų. Sėdintis ant suolo žmo
gus paklausė praeinantį jau
nuolį; —

žmogus tokius dalykus pradė
jo prieš 700 'metų ir tai visu 
vykdoma. Tiesiog nuostabu 
kad visose pasaulio dalyse tas 
žmogus pasekamas. Štai, mūsų 
krašte daug kalbama apie Ro 

j ekefeller *ius, Ford’us ir kitus 
jų rūšies žmones. Bet kas apie

. juos kalbės ir kas juos aukš girdėjau, drauge, bet apie tai .. ..j__ , r . Įtins praėjus 700 metų! Kas

nės moko negrų vaikelius.
— Gal aš apie tai visa ir

daug ko nežinojau. Ne vienų 
kartų, štai, šv. Marijos ligo
ninės seserys mane pavalgy
dino. Ar ir jos pranciškonės? 

— Taip, jos yra pranciško
nės. Ši seserų kongregacija

juos tada atmins, štai, inūsi, 
krašto prezidentų pavarde* 
kasdien laikraščiuose pirmose 

(vietose dedamos. Praėjus ke
liolikai metų jie užmirštami.

DIENOS KLAUSIMAI Į

KOVA PRIEŠ BAŽNYČIĄ VYKSTA

Anų dienų šio krašto spaudoje pasirodė 
kelios žinios iš Meksikos. Tas žinias skaity
damas žmogus manai, kad jos yra iš Mask
vos, bet ne iš kurios Žiemių Amerikos že
myno respublikos. Deja, jos tikrai iš Meksi
kos, kur Katalikų Bažnyčios persekiojimai 
Vyksta.

Štai, Mexico valstybėje (ne Mexico City) 
gubernatoriui įsakius visos iki vienos bažny
čios uždarytos tik dėl to, kad vyskupas atsi
sakė skirti bažnyčioms tos valstybės legisla- 
tūros nustatytų kunigų skaičių. Kaip bažny
čias, taip kitus bažnytinius trobesius guber
natorius pavedė “piliečių, komitetų” priežiū
rai.

Ši Mexico valstybė turi daugiau kaip 
900,000 gyventojų, kurių daugumas yra kata
likai. Visų laikų valstybėje darbavosi apie 150 
kunigų, kuriems buvo daug sunkumų katali
kus dvasiniais reikalais aprūpinti. Seniau 
šiems kunigams gelbėdavo kunigai svetimša
liai. Kelinti metai Meksikoj yra griežtai už
drausta svetimšaliams kunigams eiti savo 
pašaukimo pareigas.

Pastaraisiais laikais šios valstybės legis- 
latūra minėtų kunigų skaičių sumažino tik 
ligi 34 ir gubernatorius reikalavo, kad vysku
pas skirtų tuos kunigus. Vyskupas neskyrė. 
Kaip gi ir kokiu būdu tie 34 kunigai gali šim
tus tūkstančių žmonių aprūpinti dvasiniais 
reikalais? Tad ir nenuostabu, kad dėl tokio 
paiko legislatūros ir gubernatoriaus nusista
tymo Toluca miesto moterys ėmė vilkėti ge
dulo drabužiais.

Kitoje žinioje iš Meksikos pranešama, 
kad vyriausybė konfiskavo vienų privatų dva-

NAUJAS ŽMOGUS
(Tęsinys)

Gilūs tikėjime
Naujas žmogus yra Dievui atsidėjęs. 

Dievas yra mūs Tėvas, “o mes Jo vai
kai.” (itom. 8,17). Turėtume paneigti sa
vo žmogiškų buvimų, jei sakytume, kad 
nėra Dievo. Be Dievo nebūtų nė žmogaus. 
Dievas gyvena mumyse, Jis mus palaiko. 
Būtų beprotiška nepripažinti Dievo ir kar
tu naudotis Dievo dovanomis. “Jūs pa
saulio šviesa... Tegul jūsų šviesa taip švie
čia žmonių akivaizdoje, kad jie matytų 
gerus jūsų darbus ir garbintų jūsų Tėvą, 
kurs yra danguje.” (Mato 5, 14 ir 16).

Juo labiau bedievybė kelia savo šėto
niškų galvų, juo labiau mes stenkimės bū
ti Dievo vaikais. Petys į petį su visais 
kilniais žmonėmis, su visais šventaisiais 
ir angelais kovokime su šėtono karalyste 
dėl Dievo, dėl Jo karalystės. Mes esame 
žmonijos laimė ir išganymas.

Tyrų papročių
« Naujas žmogus savo gyvenime lai- 

’• kosi Dievo duotų įsakymų. Jis savo vidu- 
1 je girdi Dievo balsų. Jis visada yra pasi 
i rengęs*. duoti paskutinio teismo valandų 
. apyskaitų iŠ savo mųstymo, kalbų ir dar

Rusijoj visuomenės struktūra jau sugriu- wno * Par°da? 
vus^ Bolševikai išsilaiko tik apsistatę šautu- e’ atsakė jam* jau-
vais ir durtuvais. O Meksikoje ta struktūra nuo s* ^ai šv. Pranciškaus

Sakyk man, drauge, koks čia „
susirinkimas vyksta, ar tai au- 2™01^1118 airmount’e, kitų Ii-,

, . Kas kita su tuo žmogum — šv.
veda ligoninę nepagydomiems- Prartciskum
rŽTYlnYlCJ h’aunnnnnt 1-o Edvard’as J. Kelly, pirmi

ninkas pietinės Cliicagos mie-goninę Covington’e. Valkata tiesų sakė. Kas gi

ima griflti. Nelaimė neiSvepgiama ne tik vai- 709.?*» “■*»<> ta°8 PrBiyU"UB 7°°!
sltybei, bet ir tautai. Nes kas iš tautos be imnėjimas 
savos valstybės.

Nežiūrint to, tamsybių gaivalai kovojo 
prieš Bažnyčių.

NAUJI MOKESČIAI

— Sakyk man drauge aviatsimins mūsų dienų šio kraš-isto dalies parkų bordo, tapo 
tas daroma visų’laikų, t. „J tu didikus, praėjus Šimtai me-paskirtas pinu. komisijos, kn 

tų? Bet šventų žmonhj pra- ri priiminės, vaišins ir palink-
dėti darbai vyksta ilgiausius smins atstovus ir svečius per

— Ar tu, drauge, nori ma-' Taip, visų laikų. Daug
ne pajuokti? pūkštančių kunigų ir vienuo-

— Jokiu būdu. Aš pats pri- Per tuos šimtmečius su di' • J * * * • 1 • • 1 • 7
klausau prie šios suruoštos 
iškilmės choro, kuris turi 300 
balsų. Jei manim netiki, eik 
ten ir pasiskaityk skelbimų.

— Bet kas per vienas tas 
žmogus ir dėl ko minimos jo 
700 metų mirimo sukaktuvės? 
Juk taip senai tas įvyko.

— Tai dėl kd, kad tas žmo-

Andai krašto prezidentas pasirašė kon
greso priimtų įstatymų, kuriuo gyventojams 
skiriami nauji dideli mokesčiai. Tais mokes
čiais per metus norima surinkti 1,118 mili
jonų dolerių.

Kai. kurie amerikoniški laikraščiai šiuos
naujus mokesčius vadina vieno bilijono dole-! ^U8’ Pranciškus, išsižadėjo 
rių plėšimu. Jie pareiškia, kad nauji mokės- ? pasaulio, pasirinko neturto gy 
čiai buvo nereikalingi. Jų pageidavo tik pati venimų ir leidosi daryti vien

kitiems gerus darbus. Ar ta- 
mistai neteko girdėti apie šv.

viena krašto vyriausybė. Vyriausybei spau
da nurodė krašto išlaidas mažinti ir naujų 
mokesčių išvengti. Bet ji neklausė. O kon* Pranciškaus ordenų, kurį tas 
grėsė kilo suirutė ir nė neapsižiūrėta, kaip .žmogus įsteigė? šis ordenas 
mokesčių įstatymas buvo priimtas. tūkstančius ir tūkstančius mi-

sijonierių pasiuntė i visas pa
saulio dalis. Tie misijonieriaiNauji dideli mokesčiai iš tikrųjų, kaip 

sako žinovai, dar daugiau atitolins gerovės 
(gerųjų laikų) grįžimų. Dėl to daugiausia I iiia" negir-
nukentės ne kas kitas, kaip tik darbininkai. dįjaj apje vienaol((8
Bedarbių skaičius dar daugiau padidės.

džiausiu pasiaukojimu dirbo 
vargšų žmonių sielų ir kūno 
reikalais. Ir šiandie tų ir kitų 
tūkstančiai dirba tokį pat da
rbų visose pasaulio dalyse. Be 
to, visam krikščioniškam pa
sauly gyvuoja ir veikia dar 
viena Šy. Pranciškaus įkurta 
organižacija. Tai Trečiasis Šv. 
Pranciškaus ordenas. Prie jo 
priklauso tūkstančiai, tūksta
nčiai pasaulininkų vyrų ir mo
terų Jie pratinasi Šv. Pran
ciškaus dorybėse. Šv. Pran
ciškų jie vadina Mažuoju Va
rgšų Asiziečiu. Bet, meldžia
masis, atsiprašau, aš turiu ei
ti į auditorijų.

— Labai esu tamstai, drau-

šimtmečius, nes tie darbai su- abiejų partijų 
tinka su Dievo valia, tie dar- j Chicago ’je. 
bai Dievui yra malonūs. Jk
yra įamžinti.

konvencijai

PASAKYKI MERGUŽĖLE
SKAUDUIII

Kai aš liūdnas — tu manai, 
Kad vien bloga aš matau. 
Nemyli manęs — sakai —
Ir širdis tau skaud’ labiau.

Tu manai, kad nejaučiu 
Plakant širdiesz mylimos.
Tu manai kad aš kenčiu 
Ne dėl tavęs, dėl jaunos. 

Nemanyk taip, mergužei,
Kad pikta mano širdis.
Aš tuoj linksmas būsiu vėl, 
Tik širdis man skauda vis... 

Aš liūdžiu, kad yr’ žmonių 
Kurių širdys kaip ledai,
Ir daug apkalbų skaudžių 
Ant tavęs girdžiu dažnai. 

Širdį skauda dėl tavęs,
Kad žmonių yra piktų...

daugybę pagonų patraukė kri- ge, dėkingas už tai, kų man 
atpasakojai. Aš pakankamai 
trankiausi po visas krašto da-

praneiškones? Kai kurios iš i lis. Daug skaičiau. Bet pasiro- Nemanyk taip ant manęs, 
jų veda ligonihes, namus se- do, kad daug kų esu ir pra-į Nes tave myliu, myliu, 
neliams ir našlaičių prieglaū- žiopsojęs. "Aėgi' neįdomu. Tas

Nauji mokesčiai liečia ne tik pramoni
ninkus, įmonininkus, pirklius ir kitus žttio- 
nes, bet ir darbininkus. Dideli mokesčiai ski
rti už parduodamus automobilius, radijo a- sybė; Vyriausybės pareiga darbininkams gel- 
paratus, šaldytuvus ir t.L, baigiant mokės- bėti siaučiant nepaprastam ekonominiam kri 

ziui ir nedarbui. Jos pareiga yra savo išlai
das ko daugiau mažinti. Bet ji to nepaiso.

čiais už naudojamų elektrų, už telefonus, te 
legramus, kablegramas ir bankų čekius.

Pavyzdžiui, jei kas per mėnesį sunaudo- O nepaiso todėl, kad nebežino, ar jai krašto
ja elektros už 3 dolerius, turi mokėti 9 centus 
mokesčių. Šiuos mokesčius iš žmonių surinks 
kompanijos, kurios valdo elektros gamybų.

Dirbantiems darbininkams visur atlygini
mas žymiai sumažintas arba mažinamas, o 
čia juos ima dar spausti pati krašto vyriau-

bų. Įstatymams ištikimas eina į amžinų 
gyvenimų, o įstatymų laužytojas — į pra
žūtį.

Pagalbos jausmas
Naujas žmogus tarnauja. “Kas iš jū

sų didesnis, bus jūsų tarnas” (Mato 23, 
11), “Aš gi esu jūsų tarpe kaip tas, kurs 
tarnauja.” (Luko 22, 27). “Aš padariau 
iš savęs visų tarnų, kad laimėčiau didesnį 
skaičių.” (1 Kop. 9, 19).

AT “tarnauju” — tai šalies vienin
gumo dvasia. Ne tas yra didis, kuriam 
daugiausia tarnauja, bet tas, kuris pats 
daugiausia tarnauja.

Naujas žmogus pasirengęs visiems pa 
dėti, grynų papročių, gilus tikėjime, pasi
ryžęs gelbėt artimų, sveikas kūnu ir sie
la, išlavintos dvasios ir širdies — tai mū
sų džiuginantis ir siektinas tikslas. Mes 
norime būti nauji žmonės. Patys būdami 
linksmi, mes norime ir savo brolius, visus 
žmones linksmus padaryti. Mūsų uždavi
nys yra tapti linksma jaunuomene, pagel
bėti vieni kitiems, kad ir kiti jauni žino 
nės pajustų naujojo žmogaus dvasių. Su 
Kristumi mūsų išganytojui Mes turim jė
gų iš aukščiau tapti naujais žmonėmis. 
Visoms sunkenybėms nugalėti mums lie
jasi jėga iš septynių malonių šaltinių. 
Eucharistija, malda ir rekolekcijos padės 
mums nugalėti visas sunkenybes. “Pasi

valdymas ateinantį rudenį bus prailgintas.
Bet ne viena vyriausybė turi būti už nau

jų mokesčių skyrimų atsakominga. Atsako- 
mingi ir demokratai. Jų daugelis pataikauja 
vyriausybei. Demokratų atstovai žemesniuo
se kongreso rūmuose sudaro daugumų. Jų

tikėk, aš pergalėjau pasaulį.”
Gražus ir puikus naujas žmogus sto

vi prieš mus. Pilnutinis katalikas vyras! 
Aukštas mūs jaunimo darbo tikštas! Mū
sų kūnas, dvasia ir širdis yra viena! Tai 
įkūnijimas pirmutinio valstybės vieningu
mo idealo. Dirbkit, formuokit, kurkite ug
nį* Tad į darbij — kūrybinį darbų — tve
rti naujų žmogų sulig Kristaus paveiks
lu, atsinaujinkhn patys ir savo brolius 
veskim su Kristumi prie to gražaus idea
lo!

Sulietuvino stvtd. St. šerkšnas
Kaunas, 1932-11-36.

Viktoras Kropą’s
iTarp plėšriųjų 

krūmų
(Iš nuotykių keliaujant po Amazonės 

girias)
Pavakarys. Patogioj vietoj ekspedi

cija apsistojo nakvoti nedidelėje, nuo tan
kiųjų augmenų — vijoklių nuvalytoj aikš
telėj. Skubiai ištemptos brezentinės pala
pinės ir sudėti visi ekspedicijos daiktai.

Netoli žvalgai rado nedidelį šaltinėlį

“Pasakyki, mergužėle,
Kodėj liūdi tavo gėlės,
Ko nuvyto bijūnėliai,
Ir tos puikios lelijėlės.

Ko. žiedai žemyn nusviro. 
Kai saulutė rytų kėlės, 
Ko. daina skambi nutilo, 
Rieda skruostu ašarėlės”-

— Buvo vėtra, kilo vėjas, 
Žalios rūtelės liūdėjo 
Jis išdraskė lelijėles,
Kų daržely sužydėjo.

Žygintas

Į Japonijos parlamentų per 
paskutinius rinkimus pateko 
pirmas katalikas atstovas, Pa
ul Osliima Torakich.

X Šių vasarų katalikų 92 
universitetai bei kolegijos tu
rės vasaros mokyklas. Praėju- 

Žy gintas siais;- metais, šias mokyklas la- 
------ nkė 23,474 studentai.

pareiga buvo reikalauti išlaidų mažinimo.
Jie turėjo priešintis dideliems mokesčiams.
Vii, dėl t* jie, taip nesielgė, nes jiems ikal-J^ susirinkil'ne pasakį sva., 
beta, kad yra reikalingas krašto sųmatos ka||)^ karioJI; jis ypatin.
balansavimas, be ko negalima laukti gerovės gai ragino V,8U8 poKukus Jir_
giįžimo. . . bti, o ne žaisti amonių likimu.

Sveiki būsime, tai žinosime, ar sųmata
bus subalansuota ir, jei taip, tai ar bus su- X Birželio 27 30 d. Cinci- 
laukta gerovės. nnati mieste įvyks katalikų

Žinovai sako, kad taip nebus. Nei tas, auklėtojų sąjungos 29-tas me
nei kitas neįvyks. * tinis susivažiavimas.

ir ekspedicija paskubėjo pripildyti van
dens boselius.

Greit suliepspojo linksmi laužai, ir vi
sa apylinkė buvo padengta dūmais, kurie 
lėtai slinko per miško tankumynų. Ant 
laužų jau čirškėjo žvėriena, ir gardus ke
psnių kvapas kėlė ir taip jau gerų ape
titų išalkusiuose ir pavargusiuose kelei
viuose.

Dar keleiviai nespėjo ir pavakarie
niauti, kaip jau visai sutemo, tankiame 
atogrųžų miške, taip tankiai supintame 
lijanomis ir kitais panašiais vijokliais, da
rėsi dar tamsiau.

Sočiai pavakarieniavę, pavargę eks
pedicijos nariai tuoj sulindo į savo pala
pines ir įsiviniojo galvas į savo šiltas 
ir storas antklodes, kad tuo nors kiek 
apsigintų nuo galybės skaudžiai gelian
čių uodų, moskitų ir kitų panašių vabz
džių — parazitų. Visi sugulė savo guo
liuose palikę prie laužų tik ginkluotus 
sargybinius.

Saulei nusileidus, įvairūs miško gy
viai pradėjo savo nuolatinį nakties kon
certų. Jis didėjo ir plėtojosi. Tai įvairus 
žvėrys ir nakties paukščiai, atbudę iš die
nos miego, išlindo iš savo paslaptingų ur 
vų— narvelių ėjo alkani medžioti. Savo 
darbų — ieškojimų jie pradėjo, rūpinda
mies surasti maisto ir vandens.

Baltimorės arki vysk. Mi- 
, chael J. Curley katalikų išdir-

Kiekvienas gyvis savo būdu staugė, 
cypė, bliovė, švilpė, čiulbėjo ir t.t. Visa 
iš bendrų garsų harmonija sudarė vieną 
iš baisiausių ir biauriausių koncertų, ku
ris tęsdavosi iki pat ryto. Tik saulutei 
patekėjus staiga viskas nutildavo. Nakti
nius muzikantus pavaduodavo atbudę die
nos gyviai. ,

Sargybiniai kurstė laužus, prižiūrė
dami, kad neįvyktų miško gaisras, kuria 
me tektų visiems žūti. Pasirėmę ant savo 
užtaisytų šautuvų, ramiai klausėsi to biau 
raus naktinio miško koncerto. Jie keitėsi 
kas dvi valandas, todėl budėjimas nebuvo 
ilgus ir nuobodus.

Miegančių keleivių šis koncertas vi
sai nedomino ir netrukdė miegoti, nes prie 
to jie buvo seniai įpratę. Tik juos kan
kino skaudžiai gebantieji uodai ir moski
tai, nes nuo jų skaudaus gėlimo, nepa
slėptos jų kūno dalys buvo padengtos iš
tisų eilę sunkiai gyjančiomis žaizdomis. 
Be to, jie užkrėsdavo žmogų įvairiomis 
baisiomis tropų ligomis. • O tų vabzdžių 
čia zvimbė ištisi debesiai ir nuo tokių 
mikroskopinių parazitų, kaip moskitai, bu 
vo labai sunku pasislėpti net po stora ant
klode. Parazitai visuomet rasdavo sau 
skylutę) ir skaudžiai geidavo miegantį ke
leivį.

I (Daugiau bus)
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Buvęs ČEKŲ KOMUNISTŲ VADAS APIE 
KOMUNISTINĘ TVARU

Čekas Heisler didžiojo karo kaip su gy vuliais. Darbininkų 
metu patekęs į rusų nelaisvę gyvenimo sąlygos yra bloges- 
ir išbuvęs Rusijoje 17 metų, nės negu mūsų kalėjime, 
grįžo tėvynėn morališkai ir fi- j Pradžioje norėjau protes-
ziškai prislėgtas. Čekų spau-1 tuoti, bet kada įsitikinau, kad jmarionas yra aprašęs keletu 
doje jis papasakojo ką jam te- Į tai yra beprasmingas dalykas, atsitikimų, kur žaibo buvo pa

daryta visai nepaprastų ir ma
žai teįtikėtinų veiksmų. Iš to 
aprašymo keletu atsitikimų čia

NUOSTABŪS ŽAIBŲ 
PRAJOVAI

nams, apskriti, platūs, su įdu- 
į bimais vidury. Dabar astrono
mai su įrankiais, lygiai, kaip 
kokie matininkai, tiksliai Ma

Prancūzų astronomas Fla

ko pergyventi Rusijoje ir ką j ir gresia net mano gyvybei, 
jis ten matė. Į sugrįžau su šeima į tėvynę.

Aišku, kad čekų komunistai į Daug iškentėję, vos ištrūkom 
užprotestavo prieš Sovietų tva1 iš Sovietų žemės ir su džiau- į Atpasakosime, 
rkos šmeižimų ir net pradėjo'gsmo ašaromis matau savo tė-! Netoli Diunkircbeno 1904 m.
grūmoti Heisleriui.

Labiausiai puolė Heislerį
čekų komunistų vadas J. No-

vynę, kur mes galim laisvai 
kvėpuoti.

Aš jau visam gyvenimui iš-

lyje, tai jis bematant išgaruo- Ispanijos švietimo 
tų į pasaulio erdvę. ‘ris uždraudė tikybos

Pas mus žemėje yra vėjai 'visose mokyklose, VI 
upės teka, kalnai pamažu išsi-l globojamose, todėl kaf

girkšnojo degtinę. Žaibas iš-|^u°ia Pl°tį mikštį mėnulio lygina — vis tai. atmosferos,.tėvai gyvai susirūpi 
veržė iš jo rankų stiklelį ir iš- kalnų. Jie sako, kad mėnulyje 
metė pro duria.

Jauna mergina kambaryje 
siuvo. Žaibas ištraukė iš jos

yra 10 kilometrų aukščio ir 
1000 kilometrų pločio kalnų. 

Bet tie kalnai visai pliki.
rankų žirkles, paskui pakėlė Mėnulyje nėra upių nei e- 
merginų į palubes, pasukinė- j žerų. Mėnulio paviršius netu- 
jo ir pasodino ant siuvamo-iri oro. Tai pastebima ir še

oro sluogsnių pasireiškimas, .vaikų auklėjimu.
Mėnulyje nėra oro. Nuo jo
.. . ., i m X Šiomis d ienomisnesimato melvno dangaus. Ten

. Z Katalikų Bažnyčių kunJnėra nei ausros. * ’ fl
Ten aplink tesimato tik ta

sios mašinos.
Nanto miešte 1868 m. bir-

želio 25 d. žaibas užklupo vie.itaroadideli' kkirtū
nę praeivį gatvėje. Įsiveržęs■ niaj( nes neSant oro sluogsnio 

kė į vasarnamį,. kuriame gyvo-Į į jo ldSenę, žaibas nuskrod«l_ san]ės spMuliai staj,ia,

šėlių.

Dienos ir nakties tempera-

msus, juodas pasaulis su mi
lijonais žibančių erdvėje ži
burių.

Kurciakos, vienas žyirti 
jakobitų lierezijos vadų..

lapkričio 25 d. perkūnas tren-
SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 

PER SAVAITĘ

no kapitonas Klavelis. Žaibas | sidabro sluogsnį nuo 1 franko
vak. Jis buvo įsitikinęs, kad1 sigydžiau nuo visokių komu-1 suardė trobesio stogų, sugrio- monetos ir, sutirpdinęs, pri-
Heisler meluoja ir nutarė pats | nistinių svajonių ir net skati-jv® dvi krosnis, nuvertė gon- 
su keliais draugais nuvykti į ko neduosiu komunistų propa- ‘ bus įsiveržė į kambarį, ku-

lipdė tų sluoksnį prie 10 fran. 
monetos. Daugiau nieko tam

SSSR. 1931 m. rudens metu gandai, kuri yra darbo žmo- 
čekų komunistų delegacija iš- nėms nuodais. Dabar įsitiki
važiavo į “rojų.”

Neseniai Novak grįžo iš SS 
SR su savo šeima. Sugrįžęs 
su pasibaisėjimu pasakoja a- 
pie “rojiško” gyvenimo “ma
lonumus.”

“Ceske Slovo” įdėjo Nova- 
ko straipsnį, kuriame jis štai 
kų rašo;

“Nuvykau SSSR padėtį ku
rti komunistinę valstybę, ku
ri būtų darbininkams antra tė
vynė. Baisiai apsirikau. Pats 
mačiau darbininkų badų ir 
skurdų. Darbininkai apdriskę 
ir nepatenkinti “komunistine” 
tvarka.

Nelygybė tarp Sovietų pi
liečių yra didesnė, negu kur 
nors Europoje. Sovietų biuro
kratija elgiasi su darbininkais

riame sėdėjo pats Kalvelis, jo j žmogui žaibas nepadarė.
žmona, vaikai ir giminaitė.

nau kokių neteisybę aš pada- Nepaprastai vikriai žaibas iš- 
riau smerkdamas Heislerį, kū- traukė dvejas šukas iš ponios
ris sakė teisybę apie Sovietų 

i tvarkų. ’ *

Novako straipsnis paveikė 
Čekų komunistus lyg perkūno 
smūgis. Dabar jie grasina, kart 
Novak negalėsiųs ramiai gy
venti taip Sovietų tvarkų “ar 
pšmieižęs.”

J. Novak senas darbininkas. 
Jis buvo giliai idėjinis komu
nistas, pasiryžęs guldyti gal
vų už savo idealų. Dabar No
vak padavė pareiškimų Čekų 
socialdemokratų partijai, kad 
norįs grįžti į jos eiles ir gel
bėti darbininkus nuo Komin- 
terno apmokamų agentų siųs
tu.

KROATAI KOVOJA DĖL LAISVĖS
Jugoslavijos karalius per ii- varžomi. Visa Kroatija yra pi

gus metus dėjo pastangų su
jungti krūvon tris atskirus ša

lna serbų šnipų, policininkų 
ir serbų kariuomenės. Kroatų

vo valdomus kraštus: Serbijų, I universitete, Zagrebe, serbai 
Kroatijų ir Slovinijų, kurie Į išsijuosę varo savo propagan 
sudaro Jugoslavijos valstybę

Kalvelienės plaukų ir numetė 
aslon. Pačios moteriškės žai
bas visai nepalietė, lygiai ne
palietė nė kitų -čia pat buvu
sių žmonių. Tuo tarpu įvai
rius kambaryje buvusius daik
tus tas pats žaibas naikino 
nepaprastu įnirtimu. Išvarta- 
liojo visus baldus, išdaužė lan
gus, sutirpino stiklus, nuplė
šė langines ir fiunešė jas į pa
jūrį, suardė grindis ir metėsi 
iš trobos į šulinį, suardyda- 
mas į smulkius gabalėlius šu
linio dangtį.

Pažymėtina, kad žaibas, su- 
ardydamas visus daiktus ir vi
sų trobesį, galima sakyti, su
maldamas į miltus, neįžiebė 
gaisro ir visai nepalietė žmo
nių, kurie išliko sveikutėliai.

1809 m. mieste Bordo, per
kūnijai trenkus į mergaičių 
mokyklos trobesį, žaibas sutir
pino aukso grindlnėlę, kaboju
sių ant mokytojos kaklo. Mo
kytoja labai nusigando ir ap-

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra- į 
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui j

v ..... ... .. . . — per vieną, savaitę aš suliesėjau
Šonų ir jį įkaitina iki 100 lai]) dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
snių šilumos. Naktį, priešių- j^į *u,IeS' lengvai, saugiai ir'

I gai, mėnulio paviršius atvės- ' neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
•i • ozv\ . į. 1 arbatinio šaukštuko su karštu vanta iki 200 laipsnių Šalčio. 1 deniu prieš pusryčius. Tai saugus bu-

i das pašalinti nedailią išvaizdą.
1 Žiūrint per spektraiius spi- ' Butelis, kurio užtenka keturioms 
• x x . . E savaitėms, visai pigiai teatseina,
^rdllllUS, astronomai SUŽinO k'.JO 1 Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute

lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 1 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir tuii saugotis

krinta j apšviečiamo mėnulio

Stopoj 
Įtching f 
Š Skin -I’

1904 m. rugsėjo 16 d. kuni
gas Ritteris lipo į kalnų var
du Rigi-Kulm ir buvo žaibo, , 
nutrenktas. Greta čjo kiti du i ^dmgJaspav.rs.us,
žmonės, kuriems žaibas nieko! f aS’r"d,° ” P K‘

„ i. . tz- • .• v . _ |tas vnlkamskais pelenais,nepad'are. Kai tie žmones mė-
gino suteikti nutrenktajam pa- Mėnulyje visi daiktai 6 ka- 
galbų, tai pastebėjo, kad ku-irius lengvesni, kaip žemėje. 
nigo marškiniai buvo visai su. į Pavyzdžiui, jei žmogus žemė- ■ 
degę, o viršutiniai rūbai svei- j ie svertų 6 pūdus, tai menu i 
kuteliai ir žaibo nepaliesti, Į ly.je tesvertų tik vienų pūdą. !

Tais pačiais metais rugpiū- sakysim pas mus žmogus
čio 6 d. Belgijoje perkūnas 
trenkė į ūkininko Vandenboldo

gali peršokti vieno metro au- Į 

kštumo tvorų, tai mėnulyje jis

trobų 6 valandų ryto, kada šei- i peršoktų šešių metrų aukštu- 
mininkas dar miegojo lovoje.
Nelaimingojo kūnas buvo su
degintas ir pavirtęs į anglį, o 
jo marškiniai liko sveikutėliai, pas mng nėra. 
ugnies net nepaliesti.

Pats nepaprasčiausias žaibų

mo užtvarų. Rodos, tatai būtų 
gera.

Tačiau reikia džiaugtis,- kad

Mėnulis per menkai pritrau

prajovas, — sako Flamario-i k*a daiktus. Dėlto jis nepaje-
r as, — bene bus tas, kad ant T® patrankti taiP
nutrenktųjų žmonių kūno kar- 'r vandens gan,-
tais būva rand'ami įdeginti 
medžių ir kitų arti esančių 
daiktų fotografiški atvaizdai.

MENULIS

Nesirūpink ni« 
mu, plelskanoa 
išbėrimais, spt

Ir kitais odos negerumais, 
gauk gydanti antiseptiką Zet 
saugus. Aptlekose. 8 Be., f| 
81.00.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Pamela Vlvanl Sėt and ln- 
dudes face powder, 81.00; Rouge, 75c, 
Tissue Cream 81-00, Depllatory 81.00, 
Faclal Astringent 81-75, Bath Salt 1.00, 
Toilet IVater 81-25. Perfume 82.75, Brll- 
lląnttne 75c, Skin Whitener 75c. Totai 
Value 812.00. Speclal price, >1.97 for all 
ten pleces to lntroduce thls line.

Vardas 
Adrasas 
Siunčiame per paštą GOD

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

For COLDS, COUGJ
Sore throat, museular 
matic aches&pains,apply 1 
terole, the "counter-irrit

-STii-ao,
AT ALL DRUGGISTS

A/nel.

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Okie S(., ChicMoKad ir būtų vandens menu

Tyros, Aiškios, Svetkoa 
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tartas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

Kada gražiuoju tas žygis ne
pavyko, jis ėmėsi griežtuųio 
— pasiskelbė diktatorium. 2 
metus buvo diktatorium. Dau
gelis kroatų ir slovakų patri- 
jotų labai nukentėjo. Bet ir 
šis griežtumas baigėsi dideliu 
nepasisekimu. Ypač kroatų 
tauta yra pasiryžusi jokiu bū
du nesusidėti su serbais, ku
rie nesenai patys turkams ve-

z.
rgavo, or dabar norėtų juos, 
kroatus, pavergti.

Negalėdami pavergti kroatų, 
1928 metais Jugoslavijos par-

dų. Bet nei serbų žiaurumai, ( miri, bet šešiomis valandomis 
nei teroras negali kroatų pa- praslinkus ji atsipeikėjo ir bu

vo visai sveika.
Dvi moterys sėdėjo kamba

ryje ir mezgė kojines. Trenkė 
perkūnas. Žaibas sutirpino a-

laužti.
Kitų kraštų protaujantieji 

žmonės jokiu būdu negali su
prasti to žiauraus serbų vei-
kimo. Jie rodo, kad kroatus moterėli'> virbalu8 ir niė
per ilgus šimtmečius, valdė au- ° auk,au nepadaręs prany- 
strai ir vengrai. Jei šiems ne-
pasisekė jų .palaužti, tai ko 
serbai ir patsai jų karalius 
gali pasiekti savo žiaurumais?

Tiesa, kroatai ir slovėnai ly
giai kaip serbai priklauso vie
nai slavų giminei. Bet jų kiek
vieni turi savus tautos jaus

lamente serbai pakilo šaudyti mus ir supratimus. Jų kalba 
ir žudyti kroatų atstovus. Ta- mažai kuo skirtinga. Bet ser- 
da nužudytas įžymus kroatų bai yra stačiatikiai, o anie Ro- 
valstiečių vadas Steponas Ra- i mos katalikai. Serbai yra su 
dičius. Tas serbų barbariškas rytėję, o anie yra persiėmę 
kėsinimasis prieš kroatų va-j vakarų Europos kultūra, kuri 
dus, kroatų tautų dar labiau yra aukštesnė už rytų kultūrų.

ko.
Vienų kartų vakare, perkū

nijai pakilus, moteriškė atse
gtais rūbais be rankovių iškišo 
plikų ranką pro langą. Žybte
lėjo žaibas ir nežinia kur nu
dangino auksinį tos moteriš
kės apyrankį.

Smuklėje sėdėjo žmogus ir

Kai pilnaties mėnulis rieda 
per dangaus skliautus giedrią 
naktį, visiems yra kur kas jau 
kiau, kaip tamsu ir dar apsi
niaukę. Mėnulis, rodos, taip 
dažnas ir pažįstamas svečias.

Tačiau ne viską aiškiai a- 
pie jį težinbme.

Kad mėnulį pasiektume, tu
rėtume net 29 žemes sudėti 
prie kit kitos. Mėnulis visad 
vienu ir tuo pačiu šonu at
gręžtas skrieja apie žemę.

Jau paprasta akimi žiūrint 
mes pastebime, kad jo pavir
šiuje yra kaž kokios figūros. 
Jis nelygus. Yra tartum jū- 
*os. bet be lašo vandens.

To paviršiuj gerai pastebi-

VASARINĖ EKSKURSIJA Į LIETUVA
PER HAVRĄ

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS ^IRŽELIO 210.
Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE 

FRANCE”. Atlantiką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

atstūmė nuo serbų. Paskiau 
serbų karaliaus diktatūra pa
sireiškė visu savo žiaurumu ir 
kroatai nusprendė kol gyvi 
bus nesusidėti su serbais.

Kroatų pasiryžimas visai at
siskirti nuo serbų ir išeiti iš 
Jugoslavijos valstybės yra ne
sulaužomas. Daug jų vadų šia 
ndie kankinami kalėjimuose, 
kiti ištremti. Dar kiti šiaip 
taip slapstosi savo krašte. Bet 
serbų policija juos visur seka 
ir jie žino, kad ar aukščiau ar 
vėliau turės pakliūti į kara
liaus budelių rankas.

Kroatijoj kroatų leidžiamus 
laikraščius serbų policija cen
zūruoja ir ji gali sulaikyti jų 
leidimą. Kroatų susirinkimai

Kroatijos miestais ir mieste
liais iš tikrųjų galima grožė
tis. Serbijos gi miestai dau
giur net negrįsti, visur nešva
rumai, matyt, dar iš turkų lai
kų paveldėti.

Kada taikos konferenciją 
Versaly kūrė Jugoslavijos val
stybę, kroatams ir slovėnams 
buvo duota suprasti, kad jų 
kraštai gaus autonomiją, kad 
jie patys savo kraštų reikalais 
rūpinsis. Tad jie nė nerodė 
aiškaus savo priešingumo nau
jai valstybei. Tačiau jie liko 
apgauti. 1921 m. naujos Jugo
slavijos valstybės steigiamasis 
konstitucinis susirinkimas pa
skelbė monarchijos konstituci
jų ir valstybės priešaky pasta-

tė vienus serbus, šie gi po to, 
j savo karaliaus padedami, pra- jma per teleskopų daugybę kal- 
dėjo Kroatijų ir Slovėniją gi- nų. Tie kalnai panašūs vulka 
nklais serbinti. Visas valsty
bėje aukštąsias vietas užėmė 
serbai. Kroatams ir slovėna
ms beliko tik serbams tarnau
ti ir vergauti. Apie bet kokių 
lygybę nebuvo nė kalbos.

Kas čia .neturėtų pasiprie
šinti tokiai neteisingai tvar
kai.

Štai, šiandie kroatai ir slo
vėnai kovoja dėl laisvės. Nori 
nusikratyti nepavelkamu ser
bų jungu. Svetur jie randa u- 
žuojautos tik mažose tautose.
Didžiosios valstybės negirdi jų 
dejavimų, nenori matyti jų va
rgų ir ašarų. Jugoslavijos val
stybė sukurta Prancūzijos nau 
dai.

Bet pavergtųjų tautų pasi
ryžimas nesulaužomas ir jos 
anksčiau ar vėliau turės lai
mėti. Ašara

=K
$30.70

ŽEMIAUSIA KAINA
I vieną ipksiį: 

it Chlcagos Į
new yorką

per
NICKEL PLATE 

GEL2KELĮ
Saulės Parlorlus, Poilsio vagonai 
ir patogus paprasti vagonai. 

Valgomieji vagonai.$23.50 Į NEW YORKĄ
Paprastuose vagonuose ir ta pati 
kaina rytyje su laivakorte. Pato
gus susisiekimas New Yorke su 
visų Linijų dokais.

La Šalie Street Rtation 
Ii Chlcagos 9:45 ryto 12:45 popiet 

11:20 vakare.
J Cleveiand 8:15 vak. 10:59 vak. 

7:55 rytą.
J Buffalo 10:40 vak. 4:00 rytą 

1:65 popiet.
I New York 9:15 rytą 4:04 vak. 

6:80 rytą.
Dėl pilnų informacijų patank 

Wabash 2780.
W. H. Kelly, Aust. G. Pas. Agent 
827 8o. Ia SaCle Bt., Chlragn. III.

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

Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
ziją, pamatysite vieną iš gražiausių miestų Paryžių. Galima 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!

? v. . .
Mes 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 aprūpins

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



DRIŪBIH

►anty ir burnos higiena
įso Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 49th Ct., Cicero, III.

jaunas klebonas, bet parapi
jos reikalai gražiai tvarkomi. 
Jo asmeny j turime rinitų dar
bininku ir vadų.

Apie save kalbėti nemalonu

Kansas City, K&nsas: Ežer- Į kretas lietuvi]} išeivijai. Ant- Toliau vėl atakuojamą gi
ra norėjo Vyčiams primesti taip; “Susivienijimas įvedė 

jaunimo skyrių, bet kur-gi ji
sai? Kokie jo darbai? “Dar-

kauskas $2.00.
Brighton, Mass.: Baleckienė; S. L. K. A. jungų. Trečia, be 

$5.00. f j tikslo buvo ir šiais metais už-
PitUburgh, Pa. Po $10.00: j puolama ant Vyčių. Meiiniuo-bininke” jaunimo skyrius,

VITAMINAS 0 idalį kaip altai: paliečia visas'ir išmintingieji • taip nedaro.!Voltena1’ Jaunai, Kepleriai.se seimeliuose dalyvavo dab-1jaunimo darželis nuolat taiso- 
ismegenis ir visas dantis, bet Vienok, kaip ten nebūtų, mes dlluP“» Stonelis. 'gelis Vyčių globėjų, ir jie lei- mas. Kur gi to darželio žoly-

užima mnžesnes vie- Chicavo Heinbts lietuviai, su- Po $5-°°: Serksms, Pakuliu'do panašius dalykus judinti! nai?” Čia išrodo, kad straip-tita minas C yra žinomas 1 pyorrliea užima mažesnes vie- 
antiskorbytinis ritami- j tas: vienų, du, ar daugiau, 

tęs jis sulaiko išsiplėti-(dantis. Teks daugiau parašyti
[ligos, vadinamos (scurby) apie šias ligas ateityje.
•butu. Ši liga dažnai ptųsi- j Vitamino C yra žaliose ir 

kūdikiuose, kurių mai- šviežiose daržovėse ir vaisiuo- 
nėra šio vitamino. Senai se, kaip antai: tomaitėse, obuo 
žinoma, kad šviežios dar- liuose, aplsinuose (orandžiuo- 

ir vaisiai reikalingi šios'se), citrinose, vynuogėse.
sulaikymui. Skorbutas 

labai lengv a sukelti po-
k riaušėse, slyvose, morkvo- 
se, kopūstuose, salotose, sele-

jnaistu, kuriame nėra vi- riuose, piene, svogūnuose (ei 
buliuose), žaliuoseno C. Šios ligos ištiktas 

įuo galima pagydyti tik ši- 
iu maistu: žaliomis daržo- 
nis ir vaisiais.
Šiuomet žmogų ištinka ta 
a, kaulai tampa trapūs ir

Chicago Heigbts lietuviai, su 
darome t«, taip vadinama gia ski“li- Bernotas. . .Negana to, darant vaj, N. Y. 
žiaja kokybės dalį. Jei ka wn- $2.00. Laurynai-1 ir N. J. Apskriėiuose por, kle
giame, visados gražiai suren- tU $L00' ’ i »«i“l»Wo Vyžių agita-

Cieveland, Ohio.* Skripkusgiame. Nors skaičiumi negali
me susilyginti su didžiomis 
Chicagos parapijomis, bet dar 
bais — taip.

Prie klebono vardinių vaka
rienės rimtai rengiamės. Tu
rėsime ir gražų, Įdomų pro
gramų. Manau, kad p. Kaz-

torių į savo parapijas. Nau-

snelio rašytojas siaurai pro
tauja. Rodos, lyg nežino, kad 
Sųs-mas yra didžiausia R. K. 
organizacija, kuri savo įsta-

zirniuose, , , . , . .Jauskienei vadovaujant visa
saldžiose bulvėse, špinatuose, 
pupose, žemriešučiuose ir tru-

išeis ko gražiausiai. Pokylis
įvyks birželio 13 dienų, 8 vai. 

pūtį smegenų ir _stų mėso va^are^ paiapįjįnės mokyklos 
je. is vitaminas nėra atspa , Visi dalyvaukime,
rus virinimui, bet karštyje j
greit išnyksta, todėl pienas, jmi, dantų smegenys lieka

žios ir kraujuoja; taip .vaisiai ir daržovės visuomet 
s nyksta. Dantys išsilino patariama valgyti nevirti. Šis

Vietinis

ir pagaliau iškrinta, 
tuviai vadina skorbutu 
žinomų ‘pyorrliea.’ Tarp 

Fy” ir “pyorrliea” yra
skirtumas. Liga ‘scu- 

paliečia didesnę kūno

vitaminas reikalingas sveika
tai ir ilgam gyvenimui, tad 
vartokime ' kiekviename val
gyje daržoves, ar vaisius, ar 
pienų, tad būsime sveiki ir il
gai gyvensime.

ŠIRDINGAS AČIŪ

TUVIAI AMERIKOJE 
ERO, 111.

VIEŠA PADĖKA

K., $5.00.
New Britain, Conn.: Pranc- 

kevičienė $2.00.
Granai Rapids, Mich.: Mie

tai $2.00. i
Elizabeth, N. J.: Lapinskai 

$5.00.
$v. Pranciškaus seserys

SKAITYTOJŲ BALSAI
KUR IR KO IEŠKOMA?

joj Anglijoje ^atsirado jaunintais gali plėstis, o kur gi plė- 
dvasios /adų, kuriems Vyčiai sis be jaunimo? Man rodos, 
pasirodo priešingi (suprasti kad yra daug palaidaus jau

kokiais straipsniais, kurie jie
ms nesuprantami, Besidomi, 
tad reikia jiems atitinkamų 
straipsnelių. Juk čia, rodos, 
nieko blogo.

Kas apgihtų jaunimo ir spo
rtininkų reikalus, jei nebūtų 
“Draugo”, kuris ištisus la
pus jam pašvenčia? Šių laikų 
jaunimas nemėgsta senų ainių 
arba už mėnesio iš kalno pra
nešimų, kurie dažniausiai už-

(Tųsa 6 pusi.)

reikia — rūpi skubesnis ištau- 
tėjimas), na ir ėmė tverti ko
kį ten naujų Conn. susivieni
jimų, kurio pagrindai beveik 
nesiskiria nuo Vyčių....  Prie
šų yra iš visi} pusių ir prie-

ninio, kurio užtektų Sus-mui; 
liktų ir Vyčiams, tik reikia jį 
traukti prie savęs. Sus-mo o- 
rganas “Garsas” pasiekia da-

JOHN B. BOHDEN
(John Bagdatanu Bordea)

ADVOKATAS
105 W. Adams SL, Rm. 2117

Telephone Handolph 6727ug lietuvių šeimynų. Šeimv
nos priklausančios prie orga- '2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak. 

šai šiandien yra tie, kurie, vi- Į nizacijos, jeigu jos turi past- Telephone Rooseveit 9090 

suomet skelbėsi kaipo didžiau- Į tenkinimo jųja gali ir savo NaTne: 8 m ’ ryt0- Tel- Repab 96(M> 
si Vyčių draugai ir rėmėjai!” jaunimų raginti prie jos pri-

Ypatingai ačiū tariu Peo- 
ples Fumiture Co., pp. A. Ber- 
nadišiui, Anglickiui, Vašta- 
kui, Stančikui, Daukšai ir Ki
nui už veltui davimų trekų 
daiktams ir žmonėms į pikni
kų vežti.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
surengimo ir pikniko pasek
mių.

Nors diena buvo labai lie
tinga, bet pikniko pasekmės ^ns^ienė.

Šv. Pranciškaus seserys nuo 
širdžiai dėkoja visiems gera
dariams, kurie gausiai aukojo 
koplytėlės pastatymui. Sesur 
tės didžiai jaučia jų gerašir
diškumų ir brangina jų norų 
pagelbėti šiam darbui savo au 
komis. Tegu Dievas gausiai 
atmoka kiekvienam iš šių ge
radarių; 1 .

Šv. Pranciškaus dr-ja, Brad- 
dock, Pa., 34L50.

Moterų S-gos kuopa, Detro- 
it, Mich., $45.60.

Marijos Vaikelių draugija, 
N. S. Pittsburgh, Pa., $5.00.

Shenandoah, Pa.: Viktorai, 
$10, Ruskienė $3.00l

Po $1.00 Daugirdienė, Ka-

“Vyties” nr. 7 straipsnyje 
Truputis Teisybės”, rodos, 

per daug nusiskundžiama. Ma
no nuomone, šis straipsnis yra 
per aštrus savo tonu. Tad pi
rmiausia reikia pacituoti kai 
kurias mintis.

n

‘ Pažiūrėkime, ’ ’ rašo
kurios pasės Vyčiai šiandienų 
daugiausiai atakuojami. Chi- 
cagoje trejuose seimeliuose ne 

pašukavus Vyčių neapsieita.
Pirmiausiai manė skautus su
organizuoti. Tas sumanymas

Čia išrodo kad minties rei- ✓
škėjas atakuoja katalikiškos

klausyti. Jau faktas, kad da
ug čiagimių jaunuolių yra kuo

A. A. SUUOS
ADVOKATAS

visuomenės vadus ir varu no- j M raštininkais ir kitais vai

ri priversti, kad kunigai ir ki-1 dyb'! nariais’ kHne sa™ J* 

ti inteligentai rūpintųsi tik' duotis puikiausiai atlieka. Tad

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Roora TeL Dearborn 7SW«

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vyčių reikalais. Tiesa, Vyčių atrodo, kad tokie asmenys tau
idėja ir jų pagrindai yra pili- *” IwžluKS ir mbus P*™’5”’ 
kūs, bet ne visur juos galima, S1,
įvykdyti Vyčių- vardu. Kiek! “Darbininkas”, savo rimtu 
suprantu, kunigų, visuomenės mu ir įvairumu yra daugehc 
vadų, idėja yra veik ta pati: mėgiamas laikraštis. Tad ko- 
vedanti prie doros tikslo. Tau dėl jam neturėti jaunimo sky-

tikrai butų buvęs mirties dė- kalus gerinti.

tybę gal ne visi vienaip su
pranta. Bet juk pirmutinis ti
kslas yra būti doru, tai tada 
lengviau yra ir tautybės rei-

Vakarais: Utarninkals ir Ketvertais 
— tkl 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7M7

įrdingiausiai dėkoju visie- 
kurie taip uoliai parėmė 
ddarbavo buvusiam pa- 

ijos piknike.

iū visiems aukotojams, 
rinkikėms, biznieriams, 

tugijoms ir profesijonalams 
malonų parapijos reikalų 

įų.

ASIS KUNIGAS
JONAS BOSKO

b Asmuo, darbai ir aukly- 
, tai yra plačiai aprašyta 
visas gyvenimas ir nuveik- 

dideli darbai, ypač Jannuo- 
ės auklėjimo.

yga didelė, puslapių 707, 
eriniuose viršeliuose, kai-
tiktai ......... .......... $2-50

rrao, kiekvienai 
enai skaitymai. Vertė kun. 
r. Žadeikis, kaina .... 45c. 
Vadovas Sakyklai. Trečioji 
lyga. Pamokslai apie Dievo 
iftlonę, Sakramentus ir Ma,- 
p Antrasis padidintas leidi- 
as. Vyskupas Kaz. Paltaro-
is. Kaina...................$1.50
Virš minėtas knygas gali-
i gauti:

DRAUGO” KNYGYNE

'‘ATLAIDŲ ŠALTINIS”
...... ... .............. ■-■■■■■ r

Išėjo iš spaudos maldaknv 
p Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
p ir išvertė T. Kazimieras 
■purinas, išleido seserys ko- 
■biietės. Maldaknygėje yra 
fcaiškinimas apie atlaidus ii 
augiau, kaip 300 įvairių mal- 
U, kuriom popiežiai suteikė 
flaidus. Nors visos maldos 
■ros, bet už vis geriausios 

tos, kurioms suteikti at- 
ai. Šita knygelė turėtų bū- 

visų katalikų rankose. Kai
šu aptaisais ............. 60c.

j*‘DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė-

gana geros. Dar nevisi prida
vė savo pranešimus (rapor
tus) apie tikietus. Pajamų jau 
dabar yra virš vienuolika šim
tų dolerių.

Dieve atmokėk visiems rė
mėjams ir darbuotojams gau
siausiomis savo malonėmis. 
Ačiū, ačiū į

Kun. H. J. Vaičūnas

CHICAGO HEIGHTS, III.
Prisiartinus Šv. Antano die 

nai, parapijiečiai rengiasi tin
kamai pagerbti savo didžiai 
gerb. ir mylimų klebonų kun.
Antanų Martinkų, kuris per 
trumpų (vos 10 mėnesių) lai
kų daug padarė mūsų parapi
jai: atgaivino čia esančias dr-
jas, suorganizavo naujų, jneš-iniai $11.00. 
damas kolonijon naujos dva-j W. Brownsville. Pa.: Bogus 
sios. Nors kun. Martinkus dar P., $1.00.

N. S. Pittsburgh, Pa.; Mak- 
stutienė $5.50, Bučienė $5.00, 
Raudvilas $4.00, Ribinskienė 
$10.00.

Po $5.00: Rakauskienė, Ma
žeikienė, Stankevičienė.

Po $1.00: Krasinskienė, Po- 
cevičienė, Stęponkienė, Stepo- 
nkaitė H,, Kunčienė, Kunei- 
kienė. ‘

Philadelphia, Pa. Po $2.00: 
Wokoskas, Stankus. Jaskele- 
vičiūtė E. — $1.00.

Chicago, UI. Po $5.00: Kli- 
niienė, Katauskienė, Batakie
nė.

Hartford, Conn. Kedžiai
$25.00.

Po $5.00: Goberiai, Tamo- 
šaitė M.

Cicero, UI.: Kajenas K. $2. 
y City, Pa. : Pango-

SALES TAX
V. . • . * '

Prezidentas Ilooveris pasirašė bilių, kad pirkėjas 
prekių turės mokėti sales tax 5% pradedant Birželio 
(June) diena. Taigi nuo Birželio 20 dienos prekės 
pakils 5 nuošimčiais. Tai kol dabar nepasinaudoti pro
ga, kol kainos yra tokios žemos kaip 15 metų atgal. 
Pirkdamas dabar, pirkėjas sutaupys daug pinigų.

Budriko Krautuvės šių savaitę parduoda už nepa
prastai žemas kainas Standard išdirbysčių Elektrikinius 
Rifrigiatorius po $3^.00, $33-50 ir $-| 23.OO.

11 lubų Philco Radio vertės $150.00 už $69.00
Columbia Radio ir Fonografas ver
tės $150.00 už................... . $53,00
Miget Radios po ......... .....................  $11 .96
3 šmotų P&rlor Setas naujos mados.. $39.00
2 šmotų Parlor Setas mohair......... $29.00
3 šmotų miegamo kambario setai po $33.00
7 šmotų valgomo kambario setai po *29.00

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.

' TEL. BOULEVARD 4705

liaus? Pasitaiko, kad šeimyna 
negali užsiprenumeruoti kelete 
laikraščių ir turi tenkintis 

nors vienu doru laikraščiu
Tad tėvas ar motina, perskai
tę laikraštį, radę gerų straip 
snių, ragina ir vaikus skaity
ti. Vaikai tuščia politika arba

Namų Tel. Hyde Partt 3»96

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

Telephone CENTRAL 6164
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORT 2211

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 695®—'6377

4600 S. WOOD ST.—Keftvergo vak.
Tel. Lafayette 6393 

160 N. LA SjJYlJE ST—pagal mrtarŲ.

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 
PER „DRAUGO” Agentūrų

Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, va
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite 
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko 
neskaito — patarnauja dykai. • i

Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursijų Francūzų 
linijos milžinišku laivu ILEl DE FRANCE, 42,000 tonų di
dumo. ' ♦<!

Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių 
iš iš ten gelžkeliais važiuoti į Lietuvų. O kas norės važiuoti 
vandeniu į Klaipėdų, galės aplankyti Londonu, Kad gauti 
laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.

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

” ”18 d.—UNITED STATES
” ”21 d.—ILE DE FRANCE

Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM

Iš stoties \VCFL 970 kyl. nedėlioj bus gražus lietu
vių programas. Pradžia nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

Kepleriai.se


Pirmadienis, Birželio T3, 1938

Iš KATALIKŲ GYVENIMO relay (keturiems), 7) 1 my- 
IŠKILMINGA SPORTO j lios relay, 8) šokimas į tolį, 

ŠVENTE |9) šokimas į aukštį, 10) sudė-
------------- tinis šokimas (hop, skip and

i

Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. 
J. apskritis kas metai birže
lio pradžioje rengia sporto 
šventę. Bet kadangi šiais me
tais sukanka Lietuvos Vyčiu 
organizacijos 20 metų Jubilie
jus, tai ir šių šventę apskritis 
stengiasi padaryti labai iškil
minga. Sporto šventė įvyks 
birželio 12 d., Elizabetli, N. J.

jump), 11) rutulio, stūmimas 
ir 12) bėgimas maišuose.

Merginoms bus: 1) 50 yar- 
dų bėgimas, 2) 75 yardų bėgi
mas, 3) 440 yardų relay, 4) 
bulvių lenktynės, 5) krepšias- 
vydžio metimas ir 6) šokimus 
į aukštį.

Sporto šventė užsibaigs šo-

TO WED A DU PONT

Miss Jane Holeomb, daugli- 
ter of Mr. and Mrs. Frederiek

DAKTARAI
Oflsas Tel. GrovehUl 0611

Ros. 6737 8. Artesiun Avė. 
Tel. GrovehUl 0611

DR. J- J. SIMONAITIS
GYLYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Weat Marąuntte Road

r <5.

_ ___ __ _.z_________7___ kiais. Čia visiems laimėjusie-
2 vai. įvyks Warinanco Pa ims sporto lenktynėse bus įtei- Holeomb of Waterbury, Conn.

Chisholm made it in 4 hourske, Roselle, N. J. sporto run-1 kta medaliai ir visokios dova- 
gtynės ,kuriose dalyvaus visos i nos, is engaged to marry Pierre S.
apskrities kuopos ir kiekvie
na iš jų stengsis laimėti pir
menybes. Rungsis ir vaikinai! gtynes, kad parodytų ir sa- 
ir merginos. viems savo veikimų.

Rungtynės: Vaikinams,—1)

,, v. . . . , , .. . Du Pont of AVilmington, Del.,Vyčiai stengsis sutraukti ko i , ,r T, . v . . . tlie son of Mr. and Mrs. La-daugiau žmonių į sporto run-1
mont Du Pont.

kiniais, kreipiamės į V. D. U-
niversiteto studentų atstovybę, 
kad ji;

1) dėtų pastangų veikti stu
dentus ir mūsų lAlmae Matris 
vadovybę, kad mūsų Tautos 
kultūros šventovėje — Almaė 
Matris sienose būtų užkirstas
'kelias plėstis germanizacijai ir Vat: 8 8 ' HmSL’'1’
lietuvybės reikalai stovėtų ga
rbingoj aukštumoj;

2) darytų žygių į atitinka
mas viešąsias įstaigas, kad 
priaugančiai Klaipėdos kraš
to inteligentijai stipendijų pa
galba būtų sudarytos palan
kesnės sųlygos eiti aukštuosius 
mokslus;

3) dėtų pastaugi), kad Klai
pėdos krašto mokyklose ir ki
tose viešose įstaigose lietuviai 
turėtų bent lygias teises su ki
tomis tautinėmis mažumomis;

4) pageidautų ir darytų žy
gių, kad centro vyriausybės 
skiriami valdininkai būtų pa-

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

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

DENTISTAI
Fhone Boulevard 7042

OR. G. I. VEZELIS
DENTĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

KM) yardų bėgimas, 2) 220 
yardų bėgimas, 3) 440 yardų

SKAITYKITE IR PLATU* 
KITĘ “DRAUGA”

LIETUVOJE

G R A B O R I A I:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

LACKAVICH 
IR SŪNUS '

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago

STUDENTAI ATEITININ
KAI KLAIPĖDOS KRAŠ

TO REIKALAIS

Vyt. D. Universiteto Kau
ne studentai ateitininkai, su

renkami iš tų, kurie nori ir Į TeL CaniU 6122 
sugeba tinkamai atstovauti lie 
tuviškiesiems reikalams;

5) keltų mintį įsteigti Klai
pėdoje konservatorijos moky
klų, aukštųjų mokyklų su jūrų 
fakultetu ir kitomis Klaipė
dos kraštui pritaikytomis mo-I- 
kslo Šakomis ; Į Boulevard 7589

6) dėtų pastangų, kad mū
sų aukštesnėse mokyklose pa
grindinė'Svetimoji kalba būtų 
ne vokiečių bet anglų ar pra
ncūzų pasaulinės kalbos, nes

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T I ST A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

; sirinkę 29 d. į savo visuotinį
Sąjungos narių susirinkimų, 1 okietijoje mūsų kolegoms ( 
išklausę Vyr. Ateitininkų Fe-1 studentams nėra > net fizinio 

l deracijos Vado prof. K. Pakš-' galimumo studijuoti;
: to paskaitos “Orientacija Klai j 7) ragintu studentus imti 
į pėdos klausimu” ir konstata-, diplominius darbus ir diser-

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260

OR. GUSSEN

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po piety.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki t vai.).
Be r odomis ir Nedaliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Kės. Tel. Boui. 5912 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VaL: l-B ir 0:99-9:99 vaL 

Nedėlloj susitarus
VaL: 9-4 ir 7-9 vai. vakare 

Medelio!

Tel. Canal 9257 Rea Prospect (869

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pezidencija 8690 8o. Artealan Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

S iki 9:89 vakare

X-ltay

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare

Tel. Ofiso 4060 Kęsu 9866

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

8904 — 71st Street 
Nedėliomis ti*’ susitarus.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nse neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyfta dykai.

3307 Anburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS . GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7511

1439 ^*49 ^M27rO> m i v?> kad Klaipėdos klausimu tacijas susijusias su Klaipė- vai.
-----------------------------  —------1 visų lietuvių yra rodoma per . dos kraštu, patartų studentą-1 Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Telefonas Yards 1138 maža susidomėjimo, visai ma- ms apsigyventi vasarų Klai-i4847 VV. 14th Si. Cicero, 111.
_ daroma krašto būklei pą- pėdos krašte, tiksju pažinti!--------------------------------------
STANLEY Pi MAŽEIKA

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ^

VBDBJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 40tb lr Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6209-8419
Nulludimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,. mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų 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 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 pirkaite, 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

Didysis Ofisas

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

Tel. Canal.6764 Ras. Republic 6969

■ DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

/ DARO OPERACIJAS 
Ligonius priima kasdieną nuo

pietų iki 8 Vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik

iškalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO „

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. Tel Canal <122

Rezidencija: <828 S. Richmond Ava 
Telephone Republic 7848 

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

taisyti, be to, net nesųmonirf-, klaipėdiečių gyvenimo sąlygas CalCe
gai sudaromos palankios sųly- lr psichologijų; j d e n t i s t a s

f Utarninkais, Ketvergais ir Subatomisgos germanizacijai plėstis, tuo 
tarpu, kai mūsų Tautos gar
bingi vyrai (Vydūnas ir kiti) 
Vokietijoj šmeižiami ir bru
tali škai apstumdomi, lietuviai 
studentai išvaromi iš univer
sitetų, stovėdami tų faktų aki
vaizdoje ir vadovaudamiesi 
principu, kad visi mūsų dar
bai susiję su Klaipėda nėra 
ir neturi būti nukreipti neapy
kantos kryptimi vokiečiams,

8) imtųsi iniciatVVOS isteigr- 21-u w- Mąrųucltc H**, arti Uestern 
. 6 Avė. l’lioue Hemlock 7828

ti Vytauto Didž. Universitete 
tarpoganizacinę studentų drau j 
gijų, kurios pareiga būtų ge
riau pažinti Klaipėdos krašto 
reikalus ir artimiau bendra
darbiauti su krašto inteligenti
ja ir liaudimi.

Fanedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomia 
•' 1821 So. Halsted Street

Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
VaJ.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4845 S. Asbland Avė.

Chicago, Iii.
Orlso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

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

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue1

Tek Proepect 1628
Rezidencija 2269 So. Leavltt 8t 

Tek Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. ▼. išskiriant Seredoa 
lr PėtnyčiOB. kuriomis dienomis jis 
bus.

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

4:29 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba
Cloero 002. Rea. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir t iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki lz ryto * 
Telefonai dieną Lr naktį 

VIRGINLA 0080

X Šį rudenį New Jersey 
valst. atidaroma Hudson ko
mercijos ir finansų kolegija, 

bet tėra mūsų savisaugos klau kurįai vadovaus Tėvai Jėzui- 
simas, priėmė tokio turinio re
zoliucijų:

Mes, V. D. Universiteto stu
dentai ateitininkai-ės, kurie 
visada esame gyvenę ir tebe-’ 
gyvename mūsų Tautos troš-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VA1TUSH, OPT.
tai.

IRENA VALENONAVIMENEi
po pirmu vyru Radavlčtenč

Mirė birž. 10, 1932 m., 12:30 
vai. popiet, sulaukus pusamžio. 
Kilo Girdiškės par., Zakalmė 
vienk.

Paliko didelintnc nulludlme 
dukterį Oną. šatunienę, sūnų 
Vladislovą Radavičlų 2 žentu: 
šatuną lr Rimkevičių, 2 mar
čias Ludvlką Radavlčlenę ir O- 
ną Radavičienę ir 8 anukus.

Kūnas pašarvotas 4722 Jus- 
tihe Street.

Laidotuvės įvyks utarnlnke,. 
birželio 14'd., iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į Sv. Kryžiaus par? 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gi pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame t visus 
gimines, draugus Ir pažį'stamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, snmts. len
tas, marčios Ir giminė-.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Zolp, Tel. Blvd. 6203.

ANTANINA MASELIUNIENfc

(Po tėvais Karbauskaitė)

Mirė birželio 10 d., 11:40 v. 
ryte, 1932 m., sulaukus 41 me
lų amžiaus. Gimus Tauragės 
apskr.. Girdiškės par., Butėnų 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus.

Paliko dideliame nuliudimd 
vyrą Petrą, dukterį Agniešką, 
du sūnūs: Antaną ir Florijoną, 
seserį Agniešką Aleksandravi
čienę, pusbrolį F. Šimkų, tris 
pusseseres; Oną Milmontienę, 
Oną ir Johaną Trtjonienės, du 
švogerius: Franctškų ir Kazi
mierą Maseliunus, švogerį Juo
zapą Bložį, švogerką Oną Ala- 
sellunienę ir gimines, o Lietu
voj 'motinėlę Agotą ir du sesers 
valkus) Alfonsą Lr Marijoną.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarnlnke, 
birželio 14T <L, 8 vai. ryte, iš 
Eudeiklo koplyčios į Sv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos iri 
velionės sietą, o iš ten bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse lr 
suteikti Jai paskutinį patarna
vimą. Nuliūdę liekame:

Vyras, Duktė, Hunai, Sesuo,
Pusbrolis, l*uaseserė, Išvogė- 
rtal, Avogerka Ir Giminės.

Laidotuvėse pataz-nauja gra
borius Eudeikia Tel. Yards 
1741.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

Įevaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
cno, skaudamą akių karštį. Nuiruu 
eataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAIBO I TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo t—8
Nedėliomis: nno 14 iki II.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

TeL GrovehUl 1606

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 0-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Šaradomis po pietų lr Nedėidianiau 

tik analtarna
2492 W. MARQUETTE ROAD

Ree. Phone: 
Englewood 6441 
Ventvrorth 9000

Office Phona 
Wentworth 2000

Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:

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

OR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Teh Victory 6893
Bes. Teh Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite CentraJ7464

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 

10-12

Ofiso Tel. VICTORY 2687
OL lr Res. Tel. HEMLOCK 2371

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

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-t 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p< 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vaL 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

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

pietų: 7—9:80 vai. vakare. 
Nedėliomis 10 iki 19

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart S1SJ

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

A. L DAV1D0NIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryta;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Lr ketvirtadienio

HEMLOCK 9161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJJLS IR CHIRURGAS
2420 West Marųustte Road 

VALANDOS:
0 iki 12 ryto. 7 iki t vakaro 

Utarn. ir Ketv vak: pasai sutartį

T9I. Kemlook 8794
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie
Rsa 6625 So. CallfoMda Ava, 

Taki 2-4, I-O Z. K. OriKirlaat
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T, tfadas Alelioįas

PIV ARŪNŲ SŪNUS UŽBAI- tas pedagoginis personalas ir Sl> Artinasi ir tradicinis pik 
nikas MarijosGfi MOKYKLĄ

Town of Lake.— Birželio 5 
d. buvo surengtos gražios iš
kilmės mokiniui baigusiam au 
kštesnę kat. mokyklą, Mt. Car 
mel, pagerbti. Diplomus gavo 
172 berniukai mokiniai; jų 
tarpe ir keletas lietuvių, ir 
Algirdas Pivaronas, sūnus ži
nomų veikėjų lietuvių tarpe, 
Dominiko ir Bronislavos Pi- 
varonų, Town of Lake.

kurių mokiniai yra gerai auk 
lėjami ir priruošiami į na u- ^tarian Hills). 
dingus žmones.

Algirdas Pivaronas šį rude
nį mano įstoti universitan.
Telydi jį laimė ir pasisekimas.

E. B. Bradchulienė

GRĮŽO DR. P. ATKOČIŪ
NAS

Kaip jau buvo pranešta, ži 
nomas mūsų visuomenės vei-1

11 H I I J
ir Petras Kil-

Liepos ketvirtoji jau artina- Pirm. Tarnas Janulis susi
vienijimo turtas siekia $5,78Q.- 

Kalneliuos^ rijušu, už ką atstovai širdin
gai dėkojo. - •'

Padaryta susivienijimo tur
to apyskaita. Pasirodė, susi
vienijimo turtas siekia $5,780.- 
35. Draugijų ir kliubų priklau 
sanČių Susiv. yra 14. Narių 
3,983.

Pirm- T. Janulis dėkojo at
stovams už skaitlingą atsilan
kymą ir prašė atstovų, kad 
jie savo draugijose išduotų 
raportą iš susivienijimo susi
rinkimo, o į sekamą susirin
kimą atneštų naujų sumany-

Kas metai čia suplaukdavo 
daug žmonių; tur būt ne ki
taip bus ir šiemet. Marijos 
Kalneliuose jau ruošiama vis
kas svečiams sutikti ir priim
ti. Keliai taisomi, vietos ren
giamos. Bus kur pasidėti ir 
uutomobiliams ir žmonėms.

Kas nuo pernai nebuvo Ma
rijos Kalneliuose, ras šiemet 
šį bei tą naujo.

Pats Marijos Kalnelių gra-
Iškilmės prasidėjo šv. mi jkėjas dentistas dr. Petras At- bumas ir įvairumas auga, di 

faunus, St. Clara bažnyčioj.ikočiūnas grįžo i§ Mabanoy dėja. Bus kur geru, sveiku o-imu.
os uvo ai omos jaunų, mo-j pa<> kur (Chicagos mer- ru pasinaudoti ir reginiais pa- Pirm. baigė susirinkimą 10 

kimų intencijai, kad toliau j gįnų nuliūdimur) susituokė su sįg6rzti. • valandą vakarą, r - •
jiemss sektųsi gyvenime ir kad p.ie Navakaite .Naujame “sto Norint gelžkeliu pasiekti,! \ M. K.
pasiektų savo uzsibneztus tik- ne» ten pagyveno apie savai- reįkįa imti Burlington R. R. Į.

tę ir jau su jaunąja savo žino- Įįnk Auroros ir įsėsti galima

i, n . ....... t į. i ■■■ . — i —
džios mokyklą’Our Lady aka
demijoj. j

Moksle Loraine pasirodė la
bai gabi, ypač. anglų kalboj ir 
istorijoj. Our Lady akademi 
joj mokytojos yra Natre Do
me seserys. Be to, jaunutė Lo
raine yra muzikalė mergaitė. 
Gerai skambina pijanu.

X Plačiai chicagiečiams ži, 
noma bridgeportietė daininin
kė, Jadvyga Gricaitė dviem 
savaitėm atostogų išvyko pas 
savo “grand pa,” į Spring 
Valley, III., kuris netoli mies
telio turi labai gražų ūkį.

Pasigėrėjus gražiaja gamta, 
vėl grįš Čikagon ir vėl mus 
linksmins savo žavėjančiu bal 
sėliu.

KELIAMAS AKCIZAS VIE
TOS GAMYBOS VYNUI

slus.
Po įspūdingų bažnytinių nele sugrįžo į savo mylimąją Ganai, Western Avė. ir Cice 

pamaldų, mokinių motinų pa- įChicagą ir .Cicero. Nuraminęs ro stotyse, išlipti Clarendon į ‘ —' j "
stangomis suruošti pusryčiai savo jaunatvės troškimus jun- įniUs station ir nuo ten tie-' . Praėjusios savaitės gale su-
Del Prado viešbutyj, 53 and 
Lake Park Avė. Per pusry
čius mokyklos vyresnysis kun. 
Mat. O’Nail, pasakė gražią 
kalbą, ragindamas mokinius 
ir toliau auklėti tą gerąją sė
klą, mokyklos pasėtą jų šir
dyse ir kad toji sėkla atneštų 
gerų vaisių dangiškam Tėvui, 
savo gimdytojams dr visai 
žmonijai. Visa tai, žinoma, 
džiugino mokinius, jų tėvelius 
ir kitus iškilmės dalyvius.

Ir kitiems Aėvams patarti
na, jei tik lėšos leidžia, duoti 
progos savo sūnams lankyti 
Mt. Carmel aukšt. mokyklą, 
kurioj, pasirodo, yra parink-

gtuvių keliu, dabar jis vėl uo
liai ir sėkmingai ramins mūsų

SU2B18TAS I 6ALTIMIE-
RAS

siog keliauti į pietus už mies- nkiai sužeistas 4p, Paulius šąl- 
telio į farmas. ; timieras, L. Vyčių 4 kp. pir-

dantų skausmus, lopys dantis j Automobiliais visokiais ke-: niinjnkas ir dabar gydomas 
arba gražins juos auksinėmis liais j vakarus, Auroros link. &v. Kryžiaus ./ligoninėj. Jis 
“karūnomis.” Vėl galime šau 'Ties Hinsdale pasukti į pietų dirbo prie vienos pieno koin- 
ktis jo greitos, malonios ū į vakarų kampą. panijos. Važiavo troku ir ki-
sėkmingos pagalbos: 1446 So. Į ' tas automobilis netikėtai už-
49b .Ct" k V1' ’ketball” komisijos. Gavęs dar ’ klulro lr smo«\4 ,‘rok»- knrl

Bet gerb. dentistas yra no- vakarais daktar0 „irten- vald<‘ P- Linkime
* • • • • . • ▼ . •lūs ir stropus savo pareigose.

Buvo pasižadėjęs į “Draugą”
pirmadienių numerius rašyti, 
straipsnius “Dantų ir burnos

tn Emergency ofis - North , Teik’>ui «reit Peikti.
. Side turėjo nutraukti veikimą

jaunimo tarpe. Naujasis dak
taras taip pat yra narys Lani- j

LIETUVIŲ VALANDA

i" ‘^“'bda’Mu^'ū^ir, d^1 . ‘">kmadi™i viii te-
Z veX XavX i“’ - draugijų. !k° klaUSytl8 ““F’ 7*^
jaunavedys, susirūpinęs ved v ..oo. programo, kuns buvo duoda-
bomis, greičiausiai būtų užmi-

• 1

Pirmadienis, birželio'13, 1932
' '■ ■■ ■ y ■■■—w

Sydney ir Brazilijos sostinės 
Dio de Janeiro įsteigta susi
siekimas telefonu.

| Ilgiausias pasikalbėjimas te 
(lefonu per jūres buvo tarp 
New Yorko ir Paryžiaus. Pa- 

1 sikalbėjimas tęsėsi vieną va
landą ir 50 minutų.

! Prieš dešimt metų tarp An
glijos ir Europos buvo tik 23 
telefonų linijos. Jos siekė tik 
Belgiją ir šiaurinę Franciją. 

j Dabar iš • Anglijos į Europą 
eina virš šimto telefonų linijų. 

, Angliją jungia su Francija 
1 36 telefonų linijos, su Vokie
tija 23, su Hiolandija lJį, su 
Belgija 14, su Šveicarija 7, su 
Ispanija 3, su Italija dvi, po 
vieną su Austrija, Vengrija, 
Čeko-Slovakija, Danija ir Nor 
vegija.

Per šių metų Eucharistinį 
kongresą Dubline bus skam
binama Šv. Patricijaus varpu. 
Šv. Patricijus (Patrikas) yra 
airių apaštalas, įvedęs Airijoj 
krikščionybę prie 15 šimtme
čių. Jo varpas randasi muzie
juje ir vartojamas tik labai 
nepaprastose iškilmėse.

kyrė iki gyvos galvos pensiją 
ir pan. Tačiau Lietuvoje tokių 

1 atsitikimų visai mažai būda. 
vo. Neseniai Plungėje tokios 
laidotuvės įvyko.

Prieš kelias dienas automo
bilis mirtinai suvažinėjo p. Z. 

į labai mylimą šunelį. Greitai 
buvo suteikta medicinos pagal
ba, tačiau kiek pasikankinęs 

* nudvėsė. Kaipo mylimą, iš A- 
į merikos atvežtą šunelį, įdėjo 
į dėžutę ir palaidojo. Po lai
dotuvių ponia Ž-nė įsigalvojo, 
kad palaidojo negeroje vieto
je ir dargi “nepašarvotą.” 
Nutarė išimti. Pil. I. V. davė 
penkis litus už išėmimą. Šis 
atsisakė. Tada pasamdė kitą 
žmogų, kuris jį išėmė. Apvil
ko rūbus, paklojo patalą ir 
palaidojo kitoje vietoje. Jo ka
pas apsodintas gėlėmis. Dt 
bar šunelis ilsisi ramybėje.

1925 metais vietiniam vy
nui akcizas buvo sumažintas 
nuo 60 cnt. iki 20 cnt. už litrą. 
Šio protegavimo rezultate vy
no gamyba išaugo dešimterio
pai. Prieš 1925 m. iš viso Lie
tuvoj tebūdavo pagaminama 
kasmet tik apie 400,000 ltr. 
Anksčiau, kai vyno būdavo pa 
gaminama mažiau jo parduo
damoji kaina vidutiniškai bū
davo apie 6 lt., o dabar po 4 
lt. Vadinas, kai vyno gamybos 
ir prekybos sąlygos buvo su
nkesnės vyno akcizas sudary
davo 10 nuoš. jo parduodamo
sios kainos, o dabar, kada šios 
sąlygos vra daugeliui atžvil
giu geresnės, vyno akcizas te
sudaro 5 nuoš. parduodamo
sios kainos. Kąip mums teko 
patirti, dabar norima šį akci
zo procentą sulyginti su anks 
čiau buvusiuoju. Tuo tikslu 
akcizas vynui artimiausiu lai
ku bus pakeltas nuo 20 iki 40 
centų už litrą.

NEW YORK, birž. 12. — 
Suimtas negras Duff’as, kurs 
iš vieno turtuolio grąsinimais 
norėjo išgauti 30,000 dol.

LITVINAS SU RADEKU 
PRISIMINĖ JAUNAS 

DIENAS

AUTOMOBILIU MEKA- 
NIKASĮ

l Riit’nka pntnlsytl. arhn. faimg podėtl 
l jusli Pflrnųnsp, 11Ž p U 9 p kainos. PPfT’1 
*gfarGd*b’lp Pp’knle nnfiaukit:
* TETj. LAFAYETTE 1329.

B AR GENAS
‘ Modemifikaa namas dvejų praerv- 
ventmų po 6 kambarius, su vėliau
siais Įrengimais. Dvieili karu (ram
džius; gražioj apylinkėj, 6142 South 
Fairfield Avė. Kainavo $1 8.000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu 

1 už $12.500 Pnmstvk tuotau.
REPTTBLIC 1598

/Lenkų laikraščiai praneša, 
, kad grįždami iš Genevos į 
(Maskvą per Lenkiją bolševi
kai Litvinovas ir Radekas už
sisakė traukiny macų ir žydiš
kos velykinės degtynės “pei 

(sachovkos”. Privažiavus Ru
sijos sieną jie liepė kas liko 
iš salon vagono išnešti, kad 

i neliktų jokių Litvinovo ir Ra- 
^eko “religingumo” žymių.

RAKANDAI PARDAVIMVI
I Dvi Šeimynos, krūvoj eyvenanėlos 
tuoj turi parduot Jtražų fiarlor setą, 
'riešuto medžio valgyklos setas. 2 
puikus miegamosios setai, 9x12 ir 
8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar 
skyrium. Kreipkitės tuoj.
2(119 W. 55th STREET 1-iiias apt.

šiemet jisai paskirtas intei - ProKr&rno, 
nu Mercy ligoninėj. Ligoninės I’’.as.Jos- B»<«k» krautu-

ršęs tą savo pareigą. Bet dr..
Atkočiūnas neužmiršta rašvtddarbas jam ne ““J“8- nes 

medaus mėnesyje. Lab„^daug praktikos yra gavęs kai-

vės iš stotlps WCyL, nuo 1:15 
iki 2 vai. popiet.

—.... “externe” Šv Krvžians Grftži°8 dainos ir muzika
jdomu skaityti jo straipsnius, u tuy. ’ darė tikrai malonu įspūdį į
parašytus gražia, lengva kai- ų . g’ . . į klausytojus. Ypatingai malo-
ba ir, kas svarbiausia, visiems visuomene launin-j ’1

imrStami. Jie nori dažniau gan 'suprantamai (“Bemokslis- '«*, 8usllaukn81 Ja»“<«’ «'”»»*> pargabentais Lietuvos Ben 
t, naujų žinių. Yra taktas, kad Ui”). Bet ar tik nekenkia jis'»bau8 lr energingo daktaro.
“Draugų” jaunimas su pamė- sav0 biz„iuj, Jei taip Viso labo jam.

SKAITYTOJŲ BALSAI

(Tą'-u iš 4 pusi.) ŠUNĮ APVILKO RŪBAIS 
IR PALAIDOJO

girnų skaito. rai, išmokys mus, kaip išveng-
Mano nuomone, visi laikra- ti dantų sugedimo ir kaip svri

Sčiai jr visi visuomenės vadai kus> stiprius dant}s
rūpinasi jaunimu. Pavyzdžiui iglaikyti> tai ar bus reikalo
įm įme R. Katalikų Bažnyčią. mums pas dantistą eiti! ...Bet 
Kiek joje rasime tautų, vie- jis tai daro gero
nuolynų, organizaciją, draugi- 0 jei bus koks <<dantu

16 SUSIV. LIET. DRAU
GIJŲ IR KLIUBŲ

Bridgeport.— Geg. 31 
Susiv. liet. dr-jų ir kliubų lai-. . . vei. u jei__ _ „

11 Dievas1S" Pats reikalas,” eikime į jo ofisą iš-jkė bertaininį susirinkimą, Cbi.
sižioti, ir dr. P. Atkočiūnas čagos lietuvių auditorijos su-1 
“pafiksys” kas reikia. ;lėje. 1

drai Budriko korporacijos ra 
. it Jidijo programai visados pasi-

i žymi savo gražiomis dainomis 
, ir muzika, todėl jie visiems ir 
1 patinka. Ketvelrgo vakarais 
nuo 7 vai, taip pat būna gra- 
žus programos iš stoties WI1 

d-.FC. S

TELEFONAS

į Tarp Australijos miesto

Dažnai tenka skaityti laik
raščiuose, kad mirusį šunį su 
iškilmėm palaidojo arba pas-

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva

Jei Vyčiai yra neremiami 
kai kurių vadų, tai yra tam 
priežastys. Juk ir Vyčiai ne 
visi yra “šventi.” Klaidų yra 
buvę ir pas juos (o gal ir da
bar dar vra?). Keli nariai ar
ba net ir kuopa yra padariusi 
klaidų įžeidžiant dvasios vadą 
arba kitą veiklų asmenį. Aiš
ku, kad
prašo už įžeidimą; įžeistieji 
ne tik pasitraukia iš jų tarpo, 
bet ir jų neberemia.

“Vienas iš Jauniausių” mi
nėto “Vytyje” strapsnio auto-

žMiy - ŽINELĖS
Pirm. T. Januliui atidarius X Populiarųjų Town of La- 

(susirinkimą iššaukta valdyba, ke biznierių V. ir A. Pieržyn- 
'kliubų atstovai.,Pasirodė, at skių, laikančių Peoples Res-

--------- — »tovų dalyvavo iš 10 draugi- taurant, 1628 W. 47tb St., dūk
Birželio 8 d., Loyolos uni- jų; trys dr-jos nebuvo atsto- relė Lorraine feįmet su aukŠ- 

versiteto medicinos styriu bai vaujamos. tais atžymėjimais baigė'pra
gė net kėletas lietuvių. Jų tar

Dantis turintis

DR. ALF. J. MANIKAS

Savininkas
Dėl geriausios rųšles 
lr patarnavimo, šau-. 
klt.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
niu. sviesto Ir sūrių. 

4844 80. PAULINA STREET 
Tel. Roulevard 1389

Perskaityta praėjusio susi- 
„v . . . . pe yra vienas gerai žinomas rinkimo nutarimai, kurie vien

visuomenes vikejas, Alfonsas balsiai priimti. z 
J. Manikas. Į Pranešimai.* Auditorijos di-

Gabus iš pat mažens, su pa-'rektorius Juozas Balčiūnas ir 
žymėjimais baigė Harrison’o' Juozas |&olis darė pranešimą 
liigh school ir Grane Junior apie auditoriją ir direktorių 

rius, jeigu jaučia Vyčių orga-' C°llege' tstoję8 į h^0108 uni-] veikimą. Pranešimu atstovai 
nizacijos nerėmimą — trūku- jver8lteto medicinos skyrių, ku liko patenkinti ir pranešimas
mus, tegu pats pastudijuoja rį ir baigė.giemet 1)61 8uma‘ ™ubalsiai priimtas.

ningumo, rimtumo ir patrau- Komitetas (J. Dimša, S. Ma 
kiančio būdo, jis buvo išrin- žeika ir K. Visockis) piknikui 
ktas pirm. studentų ketvirto rengti pranešė, kad piknikas

(kol susenės) kame priežas
tys — dėl ko jų visuomenės 
vadai neremia. Jei suras ką
ten negero, taisytino, užuot kurso, 
rėkauti ir aimanuoti tegu tai 
so kas taisytina, bet tegu ne- 
užsipuldinėja versti tik dėl va
rdo remti Vyčius. Tegu dirste
li nors' kiek į praeitį, bent 
prieš 10 ar 15 metų į “Vy
ties” turinį, tada supras, kur 
yra skirtumas. Mažiau aima
nuokime; daugiau dirbkime, ir 
rimtai.

Senas Vytis

įrengiamas biržielio 19 d., Ory- 
Ne vien studentai suteikė bo darže. Prasidės 12 valandą 

jam garbės, išrinkdami savo į dieną. Tikietai išdalinti atsto- 
pirmininku, bet ir -mokytojai vams ir draugijoms. Kaina tik 
įvertino jo gabumus. Būda- 10c. Su tuo tikietu laimingieji 
mas dar trečių metų studen- galės gauti 6 dovanas vertės 
tas jis pakviestas asistuoti ($50.00. Pranešimas vienbalsiai! 
Dr. Lav^ence, mokytojui. ^priimtas. Išrinkta darbinin- 

Lietutiams jis gerai žino- kai: karierium Juoz. Solis, už 
mas. Kiek laikas leido, dirbo baro —Jurgis Janušauskas ir 
Liet. Vyčių tarpe; per vieną Juoz. Motekaitis; restorane — 
sezoną buvo net pirm. “bas P. Grigonienė; prie saldainių

JUOZAPAS
FAULAITIS

Mirė Birželio 10. 1032 m 10:50 
▼ai. rak. 1 Alenos amžiaus.

Paliko dideliame nulludime 
motina Urtulf. tėvk Joną. brn* 
liuko J«*>O. * meta, lr gimi
nes (Tėvai gyvena 7010 8o. 
Callfornla avė.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioje, „07 Auburn avė.

LaMotuvėe Jvyks Antradie
nyje, birt. 14, l* koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas | Gimimo 
ftvenč. Panelės par. (48 IrSo 
Washtsna«) bažnyčia, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio alsia- P« pamaldų bus 
nulydėtas | ftv. Kaslmlnro ka
pines .

Nuožirdžlal kviečiame visus 
rimines, draugus lr pažysta- 
nvus dalyvauti Bose laldotuvė-

Nullude tėvai. bvo:takas Ir

Laidotuvėms patarnauja <rab. 
Masalskis. Tel. Blvd. 4189.

A ^ 4.

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJU KNYGŲ
G,\RBTNGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 

kaina  .................... .. .......................... .......................................  10c.
\\r.U,.IV AMŽ1V ISTORIJA, parašė Dr. .T. Totoraitia, 

kaina ............................................................ ............................... 75c.
K11F VIN AIS KELIAIS. Ma nigi n la> Dangūnas 4- ri ų veika- ’ .. — .

i nių drama. kaina ......................................................... 25c. ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
'fc.VI<MlAI:N TIKSIMAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. į 7 I V 1 P

Pranas .Jakštas, kaina ............................ ............................. 60c. Mi L I L n v
<1TE8MYNA8, paruošė kun. J. Tilvytis. M. L C. 496 pusią- { Namų Statymo Kontraktonui

. . oa ma dtatsu įvairiausius namu* prieinam’
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. Iz.OU i kalna

TEOIDGI.IOR ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun 17151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universitete Profesorius.
246 puslapių kaina .................................................. ........... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius. Trečioji pat. laida 75c

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYfcTETTS. gvvenimo apraiy 
mas. iš 7 tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė^ kun 

kun J. Bikinas, kainax............................................................90c.
PASI^APTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pta- 

platintbji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80e.

Telefonas Hemlock 1111

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK 

TORIUS
6504 S WA8HTENAW AVĖ

AT Y D Al
NAMŲ SAVININKAMS

_ _ Popieruoiu ir malevuoiu kamSVENCIAUSIAMS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Wku- uį „„
▼ičius, kaina.............................................................................. .20c.

DIEVO-AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina......... ..  <0c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

kaina .............................................................................................. 15c.
SIELOS TAKAT TOBUt.YBEN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. L C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
2334 So. Oakley Avcoim Ohicago, Illinois.

rau daug pigiau ir gerinu 
kaip kiti. Popierų knygą tu
riu šių metų mados. Pristatau 
į namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek pepieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUVA8
1619 S. 48th Ct., 2ro8 lubos 

Cicero, UI.

A
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