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Vokietijoj penki fašistai nubausti mirtimi
VOKIETIJA SKELBIA, KAD II MOKĖS 

PRIVAČIAS SKOLAS
Atidaroma speciali japonu parlamento sesija. 

Asiriečiai reikalauja autonomijos. Gubem. 
Roosevelt’as rūpinasi kampanijos fondo su
darymu

5 FAŠISTAI NUBAUSTI 
MIRTI

NEMAŽINS PRIVAČIŲ 
SKOLŲ

BERLYNAS, rugp. 23. — Į BERLYNAS, rugp. 22. — 
Beutheii’e vakar specialus tei- Vokietijos vyriausybė nugin
amas mirties bausme nubaudė eija paskleistas žinias, kad ji 
5 fašistus (nacionalsocialistų planuotų sumažinti privačias 
partijos narius) už teroro savo skolas. Šios skolos tai
skleidimų.

GRASINIMAI TEISME

ne karo skolos, pareiškia vy
riausybė.

BERLYNAS, rugp. 23. — 
Naujausiomis žiniomis iš Beu- 
then’o, kur specialus teismas 
penkis fašistus nubaudė mir
ties bausme, teisme sukelta 
demonstracija ir grasinimai, 
kada perskaityta ištarmė. Vie
nas parlamento narys fašis
tas sušuko: “Ši ištarmė yra 
ženklas, kad Vokietijai teka 
laisvė. Vokiečiai susiras kito
kią teisybę.” ,
' Kilo triukšmas. Policija pa- i 
naudojo jėgų susirinkusiųjų 
malšinimui. Lauke gi vos ne
kilo riaušės.

Reiškiama baimės, kad fa-

ATIDAROMA PARLA- 
MENfO SESLA

TOKIJO, rugp. 23. 
ponų imperatorius šiandien a- 
smeniškai atidaro specialę pa
rlamento sesijų. Parlamentas 
sušauktas pravesti kai kokius 
šelpimo sumanymus. Rūmai vi
duj ir iš oro stipriai policijos 
saugojami.

Chrysler salaitė St. Lawrence upėje. Šioje salaitėje, remiantis Jungt. Valstybių pada
ryta su Kanada sutartimi, bus statoma elektros jėgai gaminti namai ir užtvankos.

VIENAS ANGLIAKASYS NUŽUDYTAS; 
ĮVYKS NAUJAS ŽYGIAVIMAS

NUŠAUTAS ANGLIAKA
SYS PIKIETININKAS

ASIRIEČIAI REIKALAUJA 
AUTONOMIJOS

BAGDADAS,' rugp. 22.

SVARBIAUSIA — TAI 
PINIGAI

ALBANY, N. Y., rugp. 22.
Britų valdomas Irako kraštas , Gubernatorius Roosevel- 
ateinantj mėnesi gaus nepri- a8’ Columbus, O.,
klausomyhę ir bus T. Sųjun* 
gos nariu. Irako ribose yru 

Ja- Asirija. Šios provincijos gy
ventojai — asiriečiai, reika
lauja autonomijos.

PARVYKS T. ROOSE
VELT’AS

I MANILA, F. S., rugp. 22. 
I— Generalinis Filipinų salų 
j gubernatorius T. Roosevelt’as 
pranešė, kad rugsėjo mėn. 12

----------- I d. jis išvyks j J. Valstybes,
1 PARYŽIUS, rugp. 22. — Jis gelbės prezidentui Hoove- 

Žmogžudys Gorgulovas, kurs r’ui priešrinkiminėje kampani- 
nužudė prezidentų Doumer’į,1 .joje.

GORGULOVAS TURI 
MIRTI

kur jis sakė prakaliau, ėmėsi 
planuoti, kaip sukelti politi
nei kampanijai fondų. Demo- i 
kratų partija turi daug tur
tingų žmonių, bet jie vieni 
juk negali sudaryti fondo.

Gub. Roosevelt’as planuoja, 
kad partija atsišauktų j “pa
mirštuosius žmones,” kurių 
likimu gubernatorius žada rū
pintis.

GREITA MOBILIZACIJA

LIETUVOJE

IR GUDAI MINĖJO 
MAIRONJ

Zeigler, Ilk, rugp. 22. — 
Ties Bell ir Zolle kasykla No. 
1, netoli čia, 1 pikietininkas 
nušautas ir kiti 7 sužeista. Nu
šautas yra angliakasys Laura- 
nti. Sužeistieji} pavardės neži
nomos.

Šerifas sako, kad jis dar ne
žino, kuri pusė pirmiau pra
dėjo šaudyti. Sako, jis praves 
tardvmus. Tik sužinota, kad 
apie 200 pikietininkų buvo ap
siautę kasyklų, kurių saugojo 
šerifo padėjėjai.

gliakasių. Pažymima, kad strei 
kininkai reikalingi kasyklas pi 
kietuoti. Iš Stauntono tie an
gliakasiai žygiuos j tas kasv- 
khj sritis, kur dirbama.

AREŠTUOTA 5 ANGLIA
KASIAI

SPRINGFIELD, III., rugp. 
23. — Peabody Coal Mine Co., 
Christian apskrity, viršininkai 
paskelbė, kad areštuota penki 
angliakasiai, kurie grasino 
Langely kasyklos “bosams.”

ANGLIAKASIAI DIRBA

Vilniuje leidžiamas gudų 
laikraštis “Bielaruskaja Kry- 
nica” paskutiniajam savo nu
mery labai plačiai paminėjo 
lietuvių dainiaus poeto Mai
ronio darbus ir gyvenimų. Lai
krašty -nurodomi poeto veika
lai ir iškeliami visi nuopelnai 
lietuvių tautai. Straipsnis bai
giamas tokiais žodžiais: “Prie 
Didžiojo Lietuvos Maironies 
karsto mokykimės šių pilietiš
kų dovanų ir mes, gudai, o 
mūsų likimas tikrai nušvis, 
kaip nušvito jisai šiandienų

KITAS ANGLIAKASIŲ 
ŽYGIAVIMAS

SPRINGFIELD, III., rugp. 
23. — Pietų valstybės kai ku- 

GJLLESPIE, III., rugp. 23. įriose anglių kasyklose anglia- 
— Į Stauton’ų sukviečiami a-[kasiai dirba. Kasyklas saugo- 
pie 25,000 streikuojančių an- I ja šerifo padėjėjai.

CHICAGOJE

TRAUKS TIESON 
SĄJUNGĄ

BAIGIAS BAIN’UI BYLA

šistai imsis smurto žygių. Nu-j turi mirti. Mirties bausmę pa
matomas kraujo praliejimas. įtvirtino vyriausias krašto tei-

------------------ i amas.
1. VALSTYBIŲ PREKYBA 

NUKENTĖS

NUKAUTI 8 SUKILĖLIAI

OTTAAVA, Kanada, rugp. j 
23. — Čia viešai pripažįsta
ma, kad netolimoj ateity Ka-

PAŠALINA ŠOKIŲ 
MUZIKĄ

VVASHINGTON, rugp. 22. 
— Karo laivyno departamen
tui iš Nikaraguos pranešta, 
kad tenai to krašto sargyba, 
vadovaujant J. Valstybių ma-

VVASHINGTON, rugp. 22.
— Karo departamentas geri
na greitosios mobilizacijos pla 
nūs. Prireikus, norima, kad TAURAGĖS NAUJIENOS 

i kariuomenės mobilizacija būtų Tauragės miesto savivaldy- 
i įvykdyta ko trumpiausiuoju fop dai-o visus žygius gauti iš 

Į valdžios 60)000 litų paskolos

broliškai lietuviij tautai.”

Prokuroras Svvanson’as pra 
nešė, kad jis trauks tieson Il
linois’o nekilojamųjų turtų mo 
kesčių mokėtojų sąjungų. Jis 
nori patirti, ar šios sąjungos 
ir jos grupiij veikimas mokes
čių mažinimo reikalu yra tei
sėtas. Šį klausimų spręs vy
riausias valstybės teismas.

1 Kriminaliniam teisme bai
giama nagrinėti byla buvusia
jam bankininkui Bain’ui, ku

prio 12-oj uždarytų bankų žlu- 
I go apie 13 milijonų dolerių 
indėlių. Ryt vakarą gal bus 
baigti abiejų pusių argumen
tai. Ištarmė galės būt paskel
bta penktadienį.

Byla nagrinėjama be pri
siekusiųjų teisėjų.

2 ŽUVO, 3 SUŽEISTI

I ŽUVO, 41 SUŽEISTA

BERLYNAS, rugp. 22. -
Vokietijos vyriausybė, kuri ko rynų karininkui, nukovė 8 su- 

nada padidina muitus J. Vai- į ntroliuoja radijo sistemą, pas-, kilėlius. 
stybių gaminiams ir Dėdė Sa- kelbė> kad i§ radijo programų i
mas nuo to žymiai nukentės. , §okjų muzika pašalinama. Šo- j 

kiai bus grojami tik porą va- j 
landų šeštadieniais. VietojeBERLYNE KARŠČIAI

BERLYNAS, rugp. 22. — 
Vakar šiame mieste buvo ka
rščiausia diena per 67 metus. 
Temperatūra siekė 101 laips
nio. Miesto maudyklėse 12 as
menų prigėrė.

šokių muzikos bus duodama

GPJŽTA Į ŪKIUS

KANSAS CITY, Mo., rugp. 
22. — Pietų vakarų valstvbė-

klausvtojams rimtoji literatu- se tūkstančiai bedarbių iš pra- 
ra. |monės centrų grįžta į ūkius.
...... .......................................... . . į ■ '

PATAISOMA ŽINIA APIE ŠV. PATVIR
TINIMO SAKRAMENTĄ

KENOSHA, Wis., rugp. 22. įpjausiu.

[elektros eksploatavimo įrengi- 
|mui, nes dabar elektros klau- 
i simas Tauragėje vienas iš o-

— Ant Chicago, North Shore ! Paskutiniu laiku Taura-
Mihvaukee elektrinio gele- g(\n atvyksta labai daug ūki- 

žinkelio dėl sugedusio vieno ninku, ieškančių darbininkų
bėjęic. įvyko trijų vagonų trau 
kinio -katastrofa. Viena mote 
riškė žuvo ir 41 asmuo sužei 
sta.

MIRĖ ĮŽYMUS AKTORIUS

NFAV YORK, rugp. 23. — 
Mirė šio krašto įžymus akto
rius Wilton Lackaye, 69 m. 
ariiž.

lauko darbams. Stoka darbi
ninkų ir pačioje Tauragėje. 
Dalis darbininkų jei neina di
rbti, tai uogauja ir uogas pa
rdavinėja. Sako — per dieną 
surenkąs vienas asmuo uogų 
už 4—5 litus.

PLĖŠIKŲ ŽYGIAI

Vakar pietinėj Chicagos da
ly plėšikai apiplėšė Michael 
Reese ligoninę, 29 gat. ir Kilis 
avė.; Gordon Baking Co., 5324 
Federal gat., ir Beverly Cur- 
rencv Exchange, 1717 W. 95 
gat.

Iš ligoninės pagrobta apie 
2,000 dol., iš kepyklos — 2,300 
dol. ir iš pastarosios vietos — 
apie 1,000 dol.

Į vakarus nuo Dyer, IndL, 
Michigan Central geležinkelio 
prekių traukinys sekmadienio 
vakarą sudaužė automobilį W. 
Lazor, 40 m. amž., ir jo žmo
na žuvo, o trys kiti asmenys 
sužeista.

MIRĖ MOKESČIŲ EIKVO
JIMO PRIEŠAS

RADO NAUJAS SALAS WASH1NGTON, rugp. 22. 
— Nesenai ‘Associated Press’ 
paskelbė žinią apie Šv. Sakra
mentų kongregacijos nuospre-

MASKVA, rugp. 22. — Bo
lševikų ledų laužytojas “Ru- 
sanov” Arktike rado naują ndį Patvirtinimo sakramento 
salų grupę. Apie tai pranešė reikale, 
per radi jq.

‘_________ Krašto Katalikų Gerovės ko
POBT-AU-PBINCE, kor^pondenta. t,

rugy. 22. - Prezi<knt«« Vta- *""♦ T‘ Rnm” ji’
cent’as paskelbė karo stovį čia Prflne a>
ir kai kuriose kitose krašto' “Pastarasis Šv. Sakramentų 
dalyse. Tai priemonė prieš o- kongregacijos nuosprendis ne- 
poziciją, kuri atkakliai puola keičia vaikų amžiaus Patvir- 
vyriausybę. tinimo sakramento teikimui,

tik nurodo, kad būtų prisitai
koma prie kanoniškųjų teisių 
788 kanono podraug su ponti- 
fikalio komiteto paaiškinimu 
iš birželio mėn. 16 d., 1931 m.

MODERNIŠKAS MALŪ
NAS JONIŠKĖLY

Joniškėlis, Biržų apsk. Jo
niškėlio miestelis sparčiai au- 

Kanoniškųjų įstatymų 788 Iga. Šią vasarą baigti statyti

Prieš dvejetą savaičių ben
ziną Lietuvoje pardavinėjo po 
60 centų litrą, o dabar — jau 
po 80 centų. Tiesa, muitas pa
keltas 12 centų litrui, bet kie
no naudai tie 8 centai už kiek
vieną litrą kraunami! Juk no
rmali kaina dabar turėtų būti 
72 centai.

SUŽEISTA MOTINA 
IR DUKTĖ

Mirė piliečių federacijos 
viešojo išnašumo biuro dire 
torius H. S. Keller’is, 55 į 
amž. Jis buvo didelis viešų; 
fondų ir mokesčių eikvojin 
nenumaldaujamas priešas.

ŪKIŲ MOKESČIAI

kanonas nurodo, kad lotynų 
Bažnyčios Patvirtinimas pa
prastai teikiamas prieš arba 
apie septynerius metus vaiko 
amžiaus. Bet, nežiūrint to, ga
li būt suteiktas ir anksčiau, 
jei vaikas būtų mirties pavo
juje, ar jei kunigas rastų kitų 
tam svarbių priežasčių.”

keli dideli namai ir pradėta 
statyti du malūnu. Vieną ma
lūną stato trys piliečiai — Sa
bas, Varnauskas ir Daugėla. 
Tai bus didelis, modemiškas 
valcų malūnas su lentpiūve. 
Jam jau užsakytas 100 jėgų 
motoras. Antrą malūną stato 
Backis.

Žygaičiai, Tauragės apskr. 
Prieš porą metų apylinkės u- 
peliuose buvo daug žuvų, bet 
šiemet jas baigia gaudyti. Va
ndeniui nusekus, kasdien žūk
lės mėgėjai košia vandenį taip, 
kad neištrūksta nė smulkiau
sios žuvytės.

Mohawk gatvėje įlūžo kon- 
■kretinis šaligatvis ir einančios 
|Mrs. E. Becker, 54 m. amž., ir 
įjos duktė Eilėn, 17 m. amž., 
!nugarmėjo į rūsį. Nelaimė j- 
vyko ties namais 1556 Mo- 

Į hawk gat. Abidvi paimtos į 
, ligoninę.
f ____________

Policmonas West iš Shcf- 
field avė. stoties pašovė radi
kalą agitatorių Bryan Moss’ą, 
33 m. amž., kada jis nesidavė 
areštuoti ir ėmė kovoti su po- 
licmonu.

WASHINGTON, rugp. 22. 
— Krašto žiemių centro plo- 
tubse mokesčiai už ūkių žemę 
1913 — 1930 metų laikotarpiu 
padidėjo iki 250 nuošimčių. A- 
pie tni praneša žemės ūkio de
partamentas.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien iš dalies de
besuota; maža temperatūros 
atmaina.
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žėjimų taip, kad pragyvenimas darosi nepa
kenčiamas, kada viskam kainos yra dar men
kai sumažintos, o nuomos už butus stovi au
kščiau už viską.

Todėl sunkus yra šiandien gyvenimas 
neturintiems nuosavų namų, kZtda atlygini
mas už darbų mažas, o butai brangūs. Su di
deliu vargu jie moka dideles nuęmas ir tuo 
būdu didelius ir didžiausius, kaip kiti, mo
kesčius.

UETUVOS VYČIŲ SEIMAS
\

Pamaldos mack pažymėjo, jog L. Vy-
L. Vyčių jubiliejinis seimas Pas^sa^ydami eS4 gerais

prasidėjo rugp. 16 d., 8:30 v. 
iškilmingomis našiomis Sv. 
Petro bažnyčioje.

Seimo atstovai į pamaldas

i:

i j atvyko organizuotai. Sv. mi-
Kitaip yra su tais savininkais, kurie tu-' šias laikė Vyčių Centro Dv.
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ii namus tik su vienu butu. Šie patys vieni 
turi vargti.

MŪSŲ TŪTOS GAJUMAS

DIENOS KLAUSIMAI
KAS MOKA DIDŽIAUSIUS MOKESČIUS

Visi tie, kurie neturi nekilnojamųjų sa
vasčių, dažnai pasidžiaugia, kiek daug jie 
yra laimingi, kad jiems nereikia mokėti di
delių mokesčių. Retkarčiais jie net pasijuo
kia iš tų, kurie turi įsigiję namus ir spau
džiami skolų — didelių mokesčių ir morgi- 
čių. Jie sako, kad jie išsinuomoja butus ir 
rainiai gyvena. Su asesoriais ir kitais miestų 
valdininkais neturi nesmagumų.

Ir labai retas kuris jų supranta, kad jie 
taip pat moka mokesčius ir tai didesnius, 
kaip patsai namų savininkas, kuris turi iš
nuomavęs vienų ar du butus.

Jei namų savininkai be gyvenamojo bu
to turi dar kitų, arba kelis, tada dideli mo
kesčiai jų nespaudžia. Visus mokesčius ap
moka tie, kurie pasisamdo butus.

Šiandien kaip kartas neturintieji nekil
nojamųjų savasčių ir moka didžiausius mo
kesčius ir velka sunkiausiųjų mokesčių naštų. 
Juo labiau ši našta pasireiškia sunkesnė, nes 
atlyginimas už darbų numažintas ir toliau 
mažinamas, o nuomoCtt? butus visai mažai. 
Namų savininkai negali nuomų papiginti 
proporcionaliai atlyginimo mažinimui, nes 
mokesčiai nepaprastai dideli. O mažai uždir
bu benamiai turi mokėti tas dideles už butus 
nuomas.

Visados mes matome nepaprastus daly
kus. Geraisiais laikai/, kada viskas ima grei
tai brangti, atlyginimas darbininkams visa
dos velkasi toli užpakaly. Daug vargo dar
bininkams reikia pakelti, kol susilaukia di
desnio atlyginimo. Atlyginimas didinamas 
centais. O kada įvairiems daiktams kainos 
ima kiek mažėti, 'žiūrėkis, atlyginimas tie
siog šuoliu mažinamas. Nemažinamas jis cen
tais, bet doleriais. Tada įvairiems daiktams 

- kainos vos pasivelka, o atlyginimas jau toli 
nuriedėjęs.

Šiandien mes rr turime atlyginimo suma-

Lietuvos “Rytas” rašo;

‘ ‘ Kiekvienos tautos gyvenimas 
dviem keliais: iš vienos pusės didėja jos na
rių skaičius, iš kitos pusės auga jos dvasi
niai ir materialiniai turtai. Tautoj stokuo- 
jant vieno ir kito, jos gyvenimas merdi, eina 
prie išsigimimo. Tik sųmoningas ugdymas 
jėgų iškelia tautas į kultūros viršūnes.

“Mūsų tauta, sugebėdama atstatyti savo 
nepriklausomybę ir susitvarkyti viduje, pa
rodė esanti gaji.

“Lietuvos valstybė yra viena iš mažųjų 
Europos valstybių. Jei jų palygintume su di
džiule Rusija, tai ji atrodytų tik daržas. Bet 
iš kitos pusės ir Lietuva yra didesnė už ke- 
liolikų valstybėlių, tai gyventojų skaičium, 
tai teritorijos didumu. Lietuvos gyventojų 
tirštumas yra 40 žmonių kv. km., tuo tarpu 
kai Šveicarijos, mažesnės plotu valstybėlės, 
gyventojų tirštumas 94 žmonės kv. kbn. Pa
lyginus Lietuvų su kitomis pasaulio valsty
bėmis, ji eina tik 25 vietoj gyventojų tirštu
mą atžvilgiu.Z

“Bet vis dėlto esant tokioj būklėj Lie
tuvai tenka dvigubų ir net trigubų šansų di
dėti. Didėjimas yra būtina augimo sąlyga. 
Gyvenimas eina pirmyn, atgal, bet nestov 
vietoje. Todėl jei Lietuvių tauta nerodys ten-' 
dencijos didėti, tai jau galima bus kalbėti a- 
pie jos silpnėjimų. Pagavus gi nykimo ban
gai, sunku besustoti ir vėl žengti pirmyn, o 
žengiant pirmyn lengva atsigręžti atgal i 
slinkt žemyn. Bet tik tautai, kurtos gyveni
mas rodo augimo tendencijų, galimos visos 
ateities perspektyvos. ,

“Mūsų prieauglį rodo kasmet augimas. 
Nėra jisai labai didelis,.bet nėra ir mažas. 
Lietuvai vidutiniškai imant tenka 25 proc. 
gimimų ir 16 mirimų. Daugiausia gema Egip
te 40 proc. nuo tūkst., o mažiausias gimimų 
skaičius tenka Šveicarijai- ir Estijai (po 12 
proc.). Aukščiausias gyventojų prieauglio re
kordas tenka Guatemalai, kuris siekia apie 
20 proc. ir mažiausias olandų kolonijoms 1.1 
proc. Pabaltijo valstybių tarpe Lietuva pir
moji gyventojų prieauglio atžvilgiu, kurs sie
kia 8 proc. Tuo tarpu kai Latvijai 5.6 proc., 
Estijai 3.3 ir Suomijai 7.9 proc.

“Tuo būdu, Lietuva nėra kritingoje būk
lėje savo gyventojų prieauglio atžvilgiu, bet 
ir nerodo didelių šuolių. Padidinti savo prie-

Vadas kun. J. Aleksiūnas, asi 
stuojant kun. J. Švagždžiui, 
Federacijos pirm., diakonu, 
kun, K. S. Pauloniui, Brook- 

! lyno Apreiškimo parap. kle- 
,bonui, — subdiakonu. Mišių, 

eina metų giedojo parapijos _ cho-

! katalikais ir gerais lietuviais, 
yra ir geri Amerikos piliečiai.

Toliau sveikino C. D. Car- 
roll, American Legion Perkins 
Post vadas ir majorb J. M. 
Curley atstovas Peter F. Ta- 
gue.

K. Federacijos pirmininkas 
kun. Jonas Švagždys, sveikin
damas seimo dalyvius, pažy
mėjo, jog jis sveikina Ameri-j 
kos lietuvių katalikų ateitį 
šiandieninės kartos vardu, pa
sitikėdamas, jog organizacijos
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mųjų organizacijos steigėjų. [do globėjas A. J. Mažeika,' 
Medalį padirbdino Naujo- spaustuvės direktorius kun. 

sios Anglijos apskritis, kurio M. Urbonavičius. Po įvairių
atstovas K. J. Viesulą medalį paklausimų raportai priimti, 
įteikė p. M. A. Norkūnui.

M. A. Norkūnas, giliai su-i 
jaudintas, dėkojo Naujosios j
Anglijos apskrities vyčiams, I ^is, pagalbės sustiprinti orga- 
taip gražiai jį prisiminusiems, j nizacijos gyvavimų.
Jis nuoširdžiai sveikina Vy-1 Pasveikino
čius, prisimindamas pirmuo- į Seimas nutarė pasiųsti svei-

Popiatiniame posėdyje svar 
stytos ir priimtos įvairios re
zoliucijos, kurios, reikia tikė

lius organizacijos žingsnius 20 
metų atgal.

kįnimo telegramas Popiežiui 
per Delegatų Amerikoje kar
dinolui O’Connell, miesto ma-Priešpietinis posėdis baigė-. . . , „

si 12:30 vai ir visi dalyviai * V '’’ Vals‘7Wi
skubėjo į Strand Valgyklų, 
kur buvo parengti pietūs. Pie
tų metu skambėjo dalyvių

IŠ UKRAINOS ISTORIJOS
(Tęsinys)

Užėmę Kievų, Lietuvos kunigaikščiai 
pradeda stengtis įsteigti Kievo metropoli
jų tos Ukrainos daliai, kuri buvo inkor
poruota į Lietuvos valstybės ribas; po il
gų pastangų, pagaliau XV amžiuj suma
nymas Tealizuojasi ir tuo būdu pietvaka
rių Ukrainos* politiniai reikalai susijun
gė su bažnytiniais ir administraciniais rei 
laTias. Santykiai Lietuvos rytuose darosi 
vis labiau ukrainiečiams svetimi, tuo la
biau, kad jie nuolat keitėsi; atsiranda at
skiros pažiūros, atskira psichologija ir 
dėl to anksčiau būvusį politiniais, kultff- 
riniais ir tikybiniais interesais vieninga 
Ukraina, pradeda dalintis į atskiras da
lis. Ukrainiečių ir gudų žemių gyventojai 
organizuojasi į bendrų vienetų, o tat ran
da pritarimo ne tiek kultūriniame gyve
nime, bet taip pat politiniame ir bažny
tiniame, kas ypatingai plačiai pasireišfcia 
XVU-to amžiaus vidury Chraelnickio lai

kais — kazokų vyresnybės tarpe Didžioji 
Rusija atvaizduojama lygiai taip pat, 
kaip kazokų Ukraina, Valuinė, Galicija, 
Padalė ir kitos Ukrainos vietovės. Taip 
žiūri į šį klausinių artimiausieji kaiinj- 
nai lenkai, iš kurių kyla vardas — “ru
sinai,” kuriuo ir šiandien vadinami ukra
iniečiai ir gudai.

Grįžkime dar prie XIV-to amžiaus. 
Tuo pačiu laiku, kai augo ir klestėjo Lie
tuvos valstybė, sistemingai ir pamažu au
go ir stiprėjo Maskva. Lietuvos kunigaik
ščio Gedimino laikais Rusijų valdė Jonas 
I Kalita, kuris sostinės ir metropolijos 
rezidencijų iš Volodimero perkėlė j Mask
vą; Jonas Kalita sugebėjo paimti į savo 
rankas daugumų žemių taęp Okos ir Vol
gos upių. Jo anūkas Dimitras Donskoi Ję- 
sia pradėtųjį, darbų toliau. Gudrumu pri
traukdamas savo pusėn bajorus, kur rei
kėjo, buvo pavartota ir jėga, užima kai
mynines Tverio, Rostovo ir kitas kuni
gaikštystes. Algirdas, norėdamas užkirsti 
kelių tokiems žygiams, stojo ginti Tverio 
kunigaikštystės, bet ties Maskvų kovų pra

K

ik.’;

Prezidentui, Lietuvos Episko
patui ir Lietuvos Pavasariniu 
kams.

Seimas priėmė rezoliucijij,p. M. Karbausko veda- j priaugantieji vadai nenukryps, draugiško pašnekesio balsai. .
Popietiniame posėdyje iš- .»">«*»«*» Lietu

klausyta L. D. S. Centro Rt-iws katalikų

ras,

mas- x jį kraštutinumus ir - organiza-
Įspūdingų pamoksiu pasakė j cijos veikime bus iškeltas kry

Vyčių garbės narys kun. dr. žius ir pašalinta vachanalijos. 
J. Navickas, MIC. Pamoksli-1 Kunigų Vienybės pirminin- 
ninkas pradėjo pamokslų Vy
čių himno žodžiais “Ei Vy
čiai, gyvename Tautai ir Baž-

stovo ižd. A. Vaisiausko ir 
“Darbininko” red. A. F. Knei 

kas kun. K. Vasys, džiaugs- žio sveikinimo kalbų, 
mingai sveikindamas organi-| Telegramomis sveikino kai 
zotojo jaunimo atstovus kvie-l kurios kuopos; ypač daug o-

visuomenes va
dams, kenčiantiems persekio
jimus. .

nyčiai” ir visų pamokslų tęsė tė Vyčius siekti savo tikslus vacijų iššaukė Lietuvos Pava-

L. VYČIŲ ORGANIEACIJOS 
SANTYKIAI SU DVASIOS 

VADAIS
apie Vyčių ištikimumų savo 
obalsiui, pradedant nuo mei
lės savo tėvams.

Iškilmingas posėdis
Iš bažnyčios seimo atstovai 

ir svečiai žygiavo į Municipal 
Building svetainę, kur 11 vai. 
Seimo Rengimo Komiteto pir
mininkas J. B. Lauička paskel 
bė seimų pradėjusį darbų.

Vyčių 17 kuopos nariai, p. 
M. Karbausko vadovaujami, 
scenoje sugiedojo Vyčių, A-

drauge su Dvasios Vadais, ku
rių parama Vyčiams užtikrin
ta visados.

Kun. dr. J. Navickas, M. I. 
C., Kolegijos direktorius, Vy
čių garbės narys, sveikinda
mas atstovus, drąsino Vyčių 
nepabūgti kliūčių, nes kiek
vienas didingas darbas, kiek
viena aukšta mintis įvykdo
mas per didelius vargus.

sarininkų centro sveikinimo 
telegrama.

Prezidiumas

L. Vyčių seimo antrų diena, ' 
popietinėje sesijoje, seimas ai 
škrai nustatė savo narių, kuo- 

Seimui vesti į prezidiumų i pų> apskričių ir visos organt- 
išrinkta: Al. Manstavičiusj zacijos santykius su Dvasios
(Chicago) — pirm-, J. C. Mor Vadais. Poros delegatų išsi-
kūnas (Rocliester, N. Y.) ir 
D. J. Averka (South Boston); 
sekretoriais — J. P. Pilipaus- 
kas (So. Boston) ir O. Valen- 
tukevičiūtė (Worcester). Į re
zoliucijų ir sveikinimų komi-Kun. K. Urbonavičius, Vy

čių garbės narys, džiaugėsi Į sijų — kun. Valančius (Clii- 
merikos ir Lietuvos himnus.1 seimo gražia pradžia ir linkę- į cago), J. Franklin (Ročhos- 
Akompanuotojum buvo p. M.!jo gerai nusiteikusiems atsto-jter). Sekė Centro Valdybos
Karbauskas, Jr.

Po to rengimo komiteto pir
mininkas pakvietė Vyčių Cen-

vams gražių pasekmių.
Kardinolo sveikinimas

Kun. P. Virmauskis. vietos

j raportai.
Antroji dienaa

8:30 vai. rytų šv. mišias at
laikė Vyčių garbės narys kun. 
P. Virmauskis.

Posėdis prasidėjo 10 vai.

tro pirmininkų A. L. Lapins- klebonas džiaugdamasis Vyčių 
kų pradėti seimų. [darbais, perdavė J. E. Kardi-

Sveikinimai [boJo 0’CoUnell sveikinimų, lai
Centro pirmininkas pasakė minimų irlinkėjimus. 

sveikinimo kalbų ir pakvietė
Amerikos Kongreso narį John 
McCormac^, kurs pasakė ilgų seimo pirmame posėdyje buvo redaktorius A. L. Lapinskas, 
sveikinimo kalbų, labai turi- įteikimas aukso medaliaus p. j iždininkė S. Ališauskaitė, sek- 
ningų. Kongresmanas McCor- M. A. Norkūnui, vienam iš pi r retorius Al. Manstavičius, i ž-

auglį kliudo ekonominės būklės sąlygos ir 
sanitarijos stoka.

“Turtingos tautos, bendrai paėmus, grei
čiau auga. Mums nėra ko kalbėti apie mūsų, 
turtų išteklius, kurie, be abejonės, paskatin
tų mūsų augimų. Bet sanitarijos stoka nu
varo nemažų procentų kapuosna. Be limpa
mų epideminių ligų džiova ir kvėpavimo or
ganų ligos vis randa geros dirvos. O pros
titucija ?

“Visa tai neigiamai veikia tautos tarpi-

reiškimai, iššaukė kun. Vasį 
Kun. Vienybės Centro pirmi
ninkų, pakartoti Katalikų Ba
žnyčios kanonus, kurie nusta
to katalikų organizacijų pa
saulėžiūrų.

Labai gražių katalikiškų 
dvasių parodė hartfordietis 
delegatas P. JesmentKs pasiū
lydamas seimui priimti rezo
liucijų be formalio balsavimo. 
Seimo vedėjas gi pasirinko 
balsavimo būdų atsiklausti de 
legatiį “ar nėra priešingų re
zoliucijai?” Nebuvo nė vieno.

Jame baigta klausyti Centro paduosime vienbalsiai pri- 
Įvertino steigėjų Valdybos raportai, kuriuos iš- limtą rezoiįucįją:

Jausmingiausis momentas j davė centro pirm. ir “Vyčio” j Rezoliucija
Kadangi L. Vyčių organiza- 

cija yra grynai katalikiška, 
besivaduojanti tiktai kataliki
ška pasaulėžiūra, todėl jos na
rių santykius nustato Katali
kų Bažnyčia sekančiais dės-, 
niais, kuriuos Seimas pilnai 
užgina ir teikia jiems konsti
tucinės galine:

1. Kiekvienas klebonas arba 
jo nuskirtas pavaduotojas sa
vaime yra jų parapijoje gy
vuojančių organizacijų dva
sios vadas;

(Tęsiny s 5 pusi.)

mų. Tautos auga didėjant jų turtams, bet 
visa tai subyra, kai jos patenka aistrų ban
gom Juk tai neužmirštamas pavyzdys yra 
Roma, kur įsivyravus aistrų gašlumai žūvo 
tauta. Lietuvai prieš tai reikia kovoti. Etno
grafinės ribos ir ūkio kultūra leidžia-priimti 
drąsiai ir trigubų gyventojų prieauglį. Aukš
tas kol kas visuomenės dorovės lygis duoda 
vilties laikyti tautų sveikų ir neleidžia taiD 
tos dvasiai užsikrėsti nuodais, kurie pamažu 
briaunasi į mūsų tautų. O šiam darbui reika
linga kultūrinio darbo laisvos valios.”

laimėjo. Dimitras sumušė totorius ir tuo 
labai susilpnino Ordos galybę. Dimitro 
sūnus Vasylius I užima Suzdal, Nižnij 
Novogorod ir kitas žemes. Lietuva tuo 
laiku užėmusi visas pietvakarių Ukrainos 
žemes, pradėjo kreipti daugiau dėmesio į 
Maskvos galybės augimų. Abi valstybės 
stengiasi užkariauti didelius rytų Euro
pos platus, ypač smarkiai varžosi dėl 
Pskovo ir Naugardo ir dėl tokių varžy
tynių tarp Vytauto Didžiojo ir Vasylio 1 
kyla aštrus konfliktas ir pagaliau karas, 
kuris ilgesniam laikui sustabdo abiejų Ša
lių augimų ir stiprėjimų. XV-to amžiaus 
vidury Maskvos valdovo Vasiljevo IT 
Tamsaus (Temnalio) laikais Maskvos val
stybėje kyla dideli vidiniai kivirčai; bet 
vėliau Vasiljevo II įpėdinis Jonas III su 
didele energija pradeda kelti Maskvos 
galybė, jisai užkariauja Pskovu, Naugoro- 
dų ir kitus didelius plotus; metropolitas 
Zo8yinu 1492 m. Jonų TTI paskelbė visos 
Rusijos valdovu (gosudariu), kuris pasi
savina Algirdo politikų ir vykindamas sa
vo veikimo programa stengėsi atplėšti

nuo Lietuvos pietvakarių Ukrainos že
mes.

Visiškai aišku yra, kad jei Gedimi
nas ir Algirdas nebūtų užkariavę pietva
karių Ukrainos, tai būtų padariuisi, nors 
ir vėliau j Maskva ir tųsyk būtų klestėjusi 
rusų politika, kultūra ir tikyba Ir tųsyk 
nebūtų trijų rusų tautų, bet tiktai viena 
ir šių laikų rytų Europa atrodytų visai 
kitaip.

Gal kai kas galėtų manyti, kad pa
likę dialektikos skirtumai tarp didžiarusų 
kalbų, kurios besirutulodamos ateity ga
lėtų’ tapti atskirų tautų kalbomis. Toki 
spėliojimai neturi rimto pagrindo, nes is
torija aiškiai sako, kųd kalba tautos ce- 
mentavimosi procese ir turi didelės reikš
mės, tačiau nėra vienintėlis ir pats svar
busis faktorius, kuris į tų procesų turi 
didelės įtakos, čia nemažos reikšmės turi 
politinės ir istorinės aplinkybės, tradici
jos, tikybos ir kultūros įtaka ir tt. Tarp 
vokiečių atskirų tautų skirtumas kalbos 
atžvilgiu yra žymiai didesnis, kaip slavų 
tautose, vienok vokiečių tauta tapo viena

vienetą, kuri sukūrė savo 'bendras tradi
cijas, bendrų kultūrų ir tt. Kokių svarbią 
rolę čia gali suvaidinti politinės aplinky- 
bės, geriausiai liudija Olandija. Olandų 
kalba yra pietinės Vokietijos dalies vo
kiečių kalba (plandeutsch), tačiau Nidcr- 
landi ja, būdama Vokiečių imperijos dali 
mi, jau nuo senai buvo linkusi prie sava
rankiškumo ir XVI amžiuj savo tikslų pa
siekė, sukardama atskirų olandų tautų 
kuri turi savo kalbų, literatūrų ir kultū
rų; toliau serbai ir chorvatai, kurie taip 
ilgų laikų turėjo bendrų kalbų ir vėliau 
dėl skirtingų politinių įtakų, chorvatai 
pakliuvo į vakarų Europos įtakų, priėnu 
Rymo katalikų tikybų, o serbei buvo Bi 
zantijoe įtakoje ir tuo būdu šios dvi tau 
tos šiandien yra visai atskiros. Panašų
faktų istorijoj yra daug.

*

(Bus daugiau)

y
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KATALIKU UNIVERSITETAI - KRIKŠČIONIŠKOSIOS
Idėjos stiprėjimo ženklas

- I *
(Ištraukos iš prof. Olgiati pa- kų dvasinio pašaukimo narko- 

skaitos Torino visuomenei)

"V
GYVENIMO MOKYKLA kslis turime jų lankyti. Tai daryti tai, kas buvo bloga, ar- nevisuomet mes esame kalti, 

yra gyvenimo mokykla. ba daryti tai, kas yra gera ir Daugiausiai nežinojimu užsi-
Apie tų mokyklų daug yra naudinga. Mūsų mokytojai, a-i traukiame ant savęs skausmus 

įvairių nuomonių. Vieni ma- plinkybės ir patyrimai, sako: arba ligas.
no, kad ji nesvarbi, kiti, prie- nepersivalgyk, nepersigerk-, I Taigi, pasinaudokime gvve-

zų.
Devynioliktasis amžius, ku

riame Reman’as, palikęs se
minarijų ir palaikęs Kristų 

už kvailį, kaip- kitados jį bu
vo palaikęs Erodas, sušuko 
sau ir jaunajai kartai: “Gau-

Šįmet Italijoje buvo suor
ganizuota katalikų universite
to propagandos diena. Kad ji 
geriau pavyktų, jau iš anksto 
įvairiose Italijos vietdse žy
mūs katalikų veikėjai laikė , ... ....

. . .T..,., deamus jgitur — jaunieji, nau
paskaitas, aiškindami katalikų , ,... • .. . . dokites savo pavasariu! At-

(Dr. Bložio kalba pasakyta 
per radiją iš WGES stoties
per Peoples Furniture Co. jšingai, kad ne tik yra svarbi, nekramtyk butelių korkų, ne- nimo mokykla. Jei kuriems iš 

lietuvių valandų, rugp. 16 d.) Į foet brangi ir naudinga. kramtyk riešutų ir nelankstyk, mūsų jau yra per vėlu, tai pe-i Gyvenimo mokykla yra tuo dantimis vinių. Vienok, mes rduokinie ateinančiai kartai
Mokykla — tų žodį girdime, s|cįr^inga nuo kitų mokyklų, tais patyrimais nepasinaudotų, kų išmokome. Pratinkimevrzvilv Iri nlrTTl fl zd 1 nn «1 1 1» lAO. ' . «

universiteto reikšmę mokslui
ir katalikybei. Senojoje Itali meįUj jr j-a(] gyVenimas 
JOS sostinėje Tonne tokų I»-]d„0,as pa|;vai|ioti!„ 
skaitą kovo 12 d. saleziečių,
teatre, laikė mons. Olgiati, I Dar vienas iš vad. didžiųjų 
Milano Šv. Širdies universi- XIX šimtmečio žmonių, Karo- 
teto profesorius ir daugelio |^s Marksas paskelbė, kad kie- 
apologetinių bei socialinių vei- kvi®na. tikybinė problema ga- 
kalų autorius. Gyva ir turi-1 Minėje sąskaitoje esanti ne 
ninga. kalba, išspausdinta ir ^as kita, kaip skilvio proble- 
plačiai komentuota katalikiš- lnia- Šitokioje aplinkumoje mes 
koje Italijos spaudoje, verta matėme dygstant ir augant, 
išgirsti ir mums. jkaip šiltų vasaros naktį gry

bus, visokias visokiausias ma-I 
“Beskaitydamas mūsų ir vi- „ •», ,, v . .■v . soruskas sektas, žyminčias ša

šo pasaulio kunigo Bosko bio- i. „ . , ,...................... vo narius lopetomis ir įvairiu 
gratijų, aptikau vienų keista • • • • , ... • • i‘ ‘ įvairiausių formų trikampiais.!
smulkmenų. Kun. Bosko ture- m , . • .. ... toks devynioliktasis šimtine-1jo 69 metus amžiaus ir sirgo. »• . • .. , . ,' . . . ,v . . tis. Alės, eia esantieji kunigai,;Gydytojas norėjo ištirti jo pa-i . .gerai atsimename, kiek tais

minkite, kad turite dvidešimt

ūdytojas norėjo 
jėgunių. Ištiesė

beveik kiekvienų dienų, ir pa 
tys jį nuolat kartojame. Bet 
labai retai apie jį ir jo pras
mę pagalvojame. Manau, ne 
tik verta, ir būtina apie jį pa
galvoti.

kad vietoj mokytojų žmogų jame ir atkartotinai sau žalų Ijų prie gerų pobūdžių, ypatin- 
mokina aplinkybės ir praeitis, darome. gai sveikatos atžvilgiu, kad
Jos mus moko kaip reikia gy.1 Kad mūsų senatvė būti) ra- [jiems nereiktų eiti tais pačiais 
venti, kaip elgtis su draugais, dni ir ląiminga, mes reikalin- ' patyrimais, kų mes pergyve- 
su priešais ir kaip užlaikyti gi geros sveikatos. Nelaimin- Įnome.
sveikatų. Tie mokytojai, pra- gas tas žmogus, kuris dar pu- i Jg teorijos ir patyrimų ži- 

Mokyklų yra daug ir įvai- i eitis ir aplinkybės, mūs ne-' siauamžyje persiskiria su kū- įnome, kad yrą daugelis lim- 
rių. Štai, viena svarbiausiųjų, j mokina nieko ypatingo iš mo- no jėgomis.
geriau pasakius svarbiausia, Ikslo srities, bet iš paprasto ka- 
mokylda dėl to, kad kiekvie-J sdieninio gyvenimo. Jei kas

se jam savo ran- , ...laikais esame pnkenteję, gir-
kų ir liepė spausti, kiek tik- dėdami iš kultūrinio ir moks-
tai pajėgią. K„„, Bosko spus- |jnio pasau|jo iūa 
tolėjo, _ o gydytojas tsvy.lo keil(smus. buvonie

rias rankas — labai retai tas 
pasitaiko, o tuo tarpu su ran
komis atkartotinai paliečiame 
nešvarius dalykus, kų liudija

(Tąsa 5 pusi.)

Į LIETUVĄ
l>er BREMENĄ 

greičiausias Jurų laivas

BREMEN 
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas Iš BREMERHAVEV Į

LIETUVĄ
Dėl informacijų kreipkitės: 
130 W. Randolpli St., Chk-ago

NORTH GERMAN

L L O Y D
painųjų ligų bakterijų skrajo- 

Skausmai ir nesveikata nė- [ja ore; kad jų yra ir ten, kur 
daugiausiai nešvarumo. Ar ba
ndome mes jų saugotis? Ar 
prieš valgį plauname nešva

ra natūralia dalvkas. Jie vra
nas turtingas, ar vargšas, pro- j įvyko nepaprasto, jos mums gamtos bausmė tiems, kurie 
fesijonalas, mokytas, ar berno-įduoda suprasti, kad nedera'peržengia jos įstatymus, nors

žvaigždes ir sukliko. , • ,- , . ,,Z' T . , kinti, atstumti, įneš buvome
Kun. Bosko paspaude ne > . , . . ,

. 1 . laikomi nevertais dalyvautivieno kurio asmens, bet viso - - -„. naujoje visuomenėje, kuri iš-
savo šimtmečio pulsų. Rado jį ,- „»• • ... . ,. . . ‘ du'ziai vadinosi naujo moks-
drngiu serganti. Suprato, kad i., „ • ,. . . 1 - ’ lo, naujos kultūros,'naujos ci-
jam reikia naujos gvvvbės, ... •. . ..
’ . . . ’ J5* • ’ viltzacijos visuomene. Žinome,naujos dvasios. Ir davė, pa- . • , . , ..atsimename, kiek prikentejome! 
skleidė krikscionvbes sveikatų , • . . . . .. .

. v . .» , . tals metais, bet tie metai jaušimtmečiui, o iš tikrųjų, kum- i ..
r> , v., praėjo, mes gyvename jau naugo Bosko dėka, tapo knksčio-l- ,. . , ... jų amžių. Gvvename amžių, ku

nvbes atgijimo amžium.

IŠDIDI XIX ŠIMTM. / 
KALBAu

*Devynioliktasis šimtmetis! 
Tai amžius, kuriame vienas 
filosofas, Fridrichas Nietzche, 
drįso pasakyti šiame pačiame 
jūsų mieste išdidžiais žodžiais: 
“Jūsų persenęs Dievas per- 
siskrodė ant mano filosofijos 
durtuvo.” Kita garsenybė, 
naujosios Italijos poetas Car- 
ducci įvaizdavo mūsų garbi
namąjį visagalintį Dievų, kaip 
šimtametį senį, laikantį ant 
duobės krašto savo kaukuolę 
ir šaukiantį pasigailėjimo. Vie 
toj pasigailėjimo, jis ragino 
vienminčius sviesti į visų se-

ris nori būti, turi būti ir jau 
pradeda būti krikščioniškojo 
atgimimo amžium. ,

LIŪDNAS XIX AMŽ. 
IŠDIDŽIŲJŲ“ GALAS 

Užtenka tik pažvelgti į XIX 
amžiaus bankrotų ir j jo ke
liamas vertybes. Pamatysime, 
kad ne svajojame, bet įvykių 
verčiami kalbame. Prisiminki
me kelis to bankroto nume
rius. Buvome įsiminę Bismar
kų. Kur šiandien Bismarkas? 
Prieš kelias dešimtis metų jis 
tvirtino, kad kova prieš kata
likybę yra kova už kultūrų. 
Keliais metais vėliau vienas 
istorininkas mums jį rodo sė
dintį savo kambaryje prie kro-

Buy gloves with what 
it savęs

N. ••♦‘ii ,,o» • »(><• ut
1;tnlŲ mosi j. I d si etine To 
Uit l •.«.*’« u: i >i m.i po 2f»c

a 1G » ii 4>• >♦ I»k • • ■ • ■ * i • • •'i.1 .. (»W
« ’ • i - : j ?n 11 pu i FHlft

LI5TERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘
t

ivhtits saothing Zemis ia usesf/
Pčght from the first touch, antiseptin, 
healing Žemo takea the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many oclier skin all’ictions. Try 
it also for itcliing, peeling bies. 
Bathers and otner outdoor felks 
thar.k eooling Žemo for relief Irom 
sunburn. Douae it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiaeptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases raaor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

nų dievų dvėselynas (jo zod- snies, nusivylusį ir melancho-
džiai!)' keršto akmenį. Tai bu 
vo šimtmetis, kuriame viena 
politikos garsenybė, Bismar
kas, įsigeidė pradėti aršių ko
vų prieš katalikybę Vokieti-

lijos užpultų. Ir kai Pijus IX 
įgaliojo sykį vieną asmenį pa
sakyti Bismarkui, kad jis — 
didelė galybė medžiagiškais 
ginklais, bet kad tie ginklai

'Joj ir pavadinti jų kova už žymės Popiežiaus pergalę — 
kultūrų — KultUrkampfu. Ko-1 pįjug ix pasakė drąsių, bet 
voti prieš Kristų, prieš Po- kartu labai lengvų pranašvs- 
piežių, prieš Romos saugoja- Jtę.
inų katalikybę, tų žmonių gal
voje reiškė kovoti už kultū
ros teises. Tai šimtmetis, ku
riame vienas pseudofilosofas 
buvo pasiūlęs išleisti įstaty
mų, verčiantį kunigystės aspi
rantus pasimokyti fizikos, che
mijos ir matematikos pradme
nų. Toji mažiausia “kultū
ros” dozė, jo nuomone, būtų 
išblaškiusi iš jų galvų visas 
tikybos fantazijas ir nesvei-

Ir žalias tabakas
i

neturi vietos cigaretuose
Jo nėra Luckies 

,.. lengviausiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

į y J

• •It’s toasted'
Tas pakelis lengvų Luckies O

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 tą gali pasalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Randymal ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas

LAMIIERT PHARMACAL 

COMPANY

St. Louis. Mo.

"Jei imagus parašytą geresnį knygą, pasakytą geretttį pamokslu, er padarytą tobijctniui tląitut pelėmt 
gaudyti argu jo kaimynai, o pasistatytą namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durą pramins taksį-” 
RALPH WALDO EMERSON. Ar Sis pireiSkimu neganžtinai paaiSkina kodėl pasaulis uigiria ir priima 

Lucky Strike?

LISTERINE
promptly ands odorg ordlnary 
antlseptics can’t hlde In 4 days

Be operacijos, be Javlrkfttlmų. Be 
priversto poilsio. Gydanti® galėsi 

dirbti po senovei, nebent Jau dabar 
priverstas gulėti. Tam valetas yra 
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą Ir gėlimu. Nurodymai prie vals 
tu- ei negelbės apUeklnlnkaa grąžina 
ptalgua

_____________________________

VARIUOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu
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AMERIKOS LIETOUI: KOL EGI JOS METINIS PIKNIKAS
DARŽE

AMERIKOS LIETUVIŲ BERNAIČIŲ KOLEGIJA

Šv. Marijos Lietuvių Kolegijos rūmai, Thompson, Conn. Mokslo metų pradžia jau 
čia pat. Jau laikas vaikus rengti į mokyklas. Parapinę mokyklų baigusiems lietpvių vai
kams tinkamiausia mokslo Įstaiga yra ši Tė vų Marijonų įkurta ir jų vedama Šv. Marb 
jos Kolegija. Dėl sųlvgų įstojimo, mokslo kursų ir kitokių reikalų reikia kreiptis į tos Ko
legijos direktorių šitokiu adresu: Rev. Dr. J. Navickas, St. Mary’s College, Thompson, 
Conn.

Šie rūmai su dideliu sodnu ir milžinišku mišku nesenai nupirkta ir įtaisyta lietuvių 
kolegija. Šios kolegijos pradžia buvo Hinsdale, Ilk, kur dabar vedamas brolių marijo
nų naujokynas.

Daugelis lietuvių veikėjų jau aplankė naujųjų kolegijų ir visiems labai patiko ir vie
ta ir ištaisymas. Cliicagietis iš Marąuette Parko Jonas Petraitis, Worcesterio, Mass., Šv. 
Kazimiero par. klebono kun. Augustino Petraičio brolis, nesenai turėjo vakacijas, aplan
kė savo brolį ir buvo Thompson,-Conn. aplankyti lietuvių kolegijų. Jam labai patiko 
vieta ir įtaisymai, bet dar daug reik pertaisymų. Rytinių valstybių lietuviai savo dva
siškių raginami uoliai remia kolegijų ir siunčia jon savo sūnūs.

Vietiniai klebonai ir kunigai kolegijos reikalams klojo tūkstantines, atsirado ir pa
sauliečių stambių rėmėjų, kurie klojo šimtines. Kiti prisidėjo ir prisideda darbu ir įvai
riomis dovanomis. Ir visi labai džiaugasi susilaukę lietuviškos mokslo įstaigos savo tarpe.

Chicagos Kolegijos rėmėjų apskritys rengia didžiausių piknikų rugp. 28 d., Birutės 
darže tos Kolegijos naudai. Laukiami visi Cli icagos dvasiškiai, daktarai, advokatai, veikė
jai, draugijų valdybos su savo nariais, biznieriai ir visi darbininkai. Rengėjai yra pasi
rengę priimti tūkstantines minias ir visus pavaišinti ir visiems išpildyti gražų pro

gramų.

DALINS DOVANAS

B. F. DIRŽIUS 
Gerai patarnauja

TRIMITININKO P R A 
NEŠIMAI APIE BIZNIE 

RIUS — REMTINUS 
BIZNIERIUS

Cicero.— Tarp dange-; 
lio gerų ir remtinų šios1 
kolonijos biznierių yra 
Juozapas Skiria, kurs y-1 
ra vedęs p-lę B. Mikolai- j 
tę. Abu yra Amerike gi-, 
mę ir augę. J. Skiria kai 
kurį laikų yra buvęs Die-1 
vo Apvaizdos par. “Drau
go” išnešiotojas. Dabar
abu priklauso prie šv. (Iri 
igaliaus choro. Yra nuola- 
jtiniai “Draugo” skaityto 
įjai. Jie nusipirįk^’ bučėrit 
1£

. X* Y

DAINOS
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė, 
Dar negiedojo raibi gaideliai.

Gieda gaideliai anksti rytelį, 
Kelkis berneli, eik į darbelį.

Aš atsikėliau anksti rytelį 
Ir išsiplakiau plieno dalgelį.

Dar neišvariau anei pradalgėlio, 
Atneš mergelė man pusrytėlį.

Sėskis mergelė ant pradalgėlio,
Tegul patilsi rankos, kojales.

Ačiū berneli už meilų žodelį, 
Aš pasilsėsiu pas motinėlę.

ūno, 1345 So.
Cicero. Vietų išdekoravo 

ir šviežių prekių pripirko. Kadangi abu yra jauni, malo- 
! naus būdo, gerai kostornerianis patarnauja, tai jiems biznis 
eina gerai. Bet jie ir verti paramos. Jiedu nusipirko Kole
gijos pikniko tikietų ir dovanojo didelį kumpį, kurį giliu- 
kingasis jį gavęs, džiaugsis. .

fe
r-*'. -V
į•.» 1stfesj <

'/•/V'

Oį Dieve, Tėve, Aukščiausiš, 

^įgiškas ^Tėve Geriausis.

PAVYZDINGI BIZNIERIAI mas. Visi žaidėjai gavo gra- 
Dievo Apvaizdos Parap. — , žiu dovanų. Buvo ir kitokių

P-nai Antanas ir Veronika Cu j biznių. Buvo biznierių, kurie 
krai, turintys cigarų ir kito- ėjo į lenktynes. Biznierius Juo

Jei iūbtinėlės, 
Vargdienis.

Oi kur aš eisiu be turtų, 
Visur vargelį atrasiu.

Oi kur aš tik eisiu 
Vargelį atrasiu

Dėl savęs.

Ant tėvelio kapelio 
Žalia liepelė žaliavo.

O ant motinėlės 

Šakelės nulinko.

Neatrandu.zas Dobrovalskis ir Ipolitas 
Labanauskas laikėsi ir niekam 
nepasidavė. Rengėjos dėkoja 
visiems už atsilankymų. Pel
nas skiriamas įtaisymui vieti
niam seserų namui siuvamos 
mašinos.

kių gėrybių storų, 732 W. 22 
st., yra geros širdies biznie
riai. Buvo atsilankęs kvieslys 
į Bernaičių Kolegijos piknikų. 
Nors kvieslys buvo mažai pa
žįstamas, bet p-nai Cukrai jį 
mandagiai priėmė, išklausė 
reikalų, pažadėjo atsilankyti į 
piknikų ir įteikė dovanoms dė 

ižę kvepiančių cigarų.
P-nai Cukrai yra gyvenę E. I 

I Chicagoj, W. Pullmane turėjo i 
biznį, o dabar aštuontas me- į 

tas, kaip sėkmingai varo biz
nį Dievo Apveizdos parapijoj. ,

Kaip aš einu takeliu,
Girdžiu žmonelius kalbančius,

Žmonelius kalbančius 
Ir išmislijančius

Ant manęs. J

SMARKIAI RENGIASI'

du sūnus irkrausto
dukterį. P-nas Kraujalis, sn 
kitais Simano Daukanto Spul 
kos direktoriais, dalyvaus Ko
legijos piknike rugpj. 28 d* ir j

Aųgim VYRŲ KOTELIO SAVI
NINKAS

West Side.— \ ladas Neffas ' Praėjusių vasarų p-nai Cukrai 
u savo sūnum \\ alter ir dūk-1 su dukterim Aldona aplankė

virvės traukime laikys aukštai terim Genovaite užlaiko vyrų Lietuvų. Atsilankę į piknikus 
j < ių. puse. I aipgi visi pasizy kotelį, 2435 So. Leavitt st. Jis gy gavo draugais visada past

yra senas Mest Sidės biznie- žymi. Taipgi I^abd. piknikui 
liūs, atmena visų šios koloni- per p-nų Sekleckj p-nai Cuk- 

jos praeitį. Nors blogi laikai, raį yra aukavę dėžę gerų, ilgų 
bet ir dabar pasiturinčiai gyz cigarų.

i vena.

mes bizniuose.

SUMAŽĖJO DEGTINĖS
oAMYBA «R PARDA

VIMAS

-;ų metų pinnųjį pus-j 
pagaminta degtinės 40 

laipsnių 2,065,270 litrų, 95 lai- 
i psnių 92,835 litrai. Palyginus 
su praeitų metų tuo pačiu lai
kotarpiu, šiemet pagaminta

O 
i K

lE'tl

PASIDARBAVO
W'2st Sidė.— Praėjusį sek

madienį, Rūtos darže įvyko

Yra nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas, geras Aušros Var
ių parapijos rėmėjas, remia 
dovanomis visus katalikiškus rengtas šv. Kazi-

i -ii , , j niicro akademijos rėin. 10-topiknikus, bazarus, koncertus .
skyriaus.

ir kitokius parengimus. Jisai
i x- i 4- • t • • 1, , v, . Darbšti komisija buvo geraimažiau degtines 49 laipsnių hotelį užlaikydamas, dažnai ae - . . ...A~- .u n- , • M prisirengus ir patenkino visus

Savininkas 52nd Avenue ,ais’ ' 4 laiP«mų 4o,- lieka gailestingumo darbų, su- sve/.ins? kurių buvo pilnas d*.
Garage and Service Station, ' ‘ 1 rais- vargusiems suteikia pastogę, ržas. Pasidarbavo pirm. M.
1425 So. ;>2nd Avė., Cicero, III. Per tų patį laikų šiais ine grabužį, valgį, o apsileidėlius Dobrovalskienė, Budrikienė, 
Tel. Cicero 367. Kviečia nau- tais'parduota degtinės 40 lai- pabara jr painokina ; Kerpauskienė, Karlavičienė,

‘dotis jo patarnavimu, o rugp. psnių 1,971,972 litrai, 95 laip- ~ _ ...................... išiaulienė, Dačiolienė, Sebasti-
26, 27 ir 28 dienomis kas pas snių 91,075 litrai, medicinos,, 
jį pirksią gasolino ir aliejaus, technikos ir kitiems reikalams 
dalins dovanas. 290,319 litrų. Viso parduota

P-nas Diržius yra jaunas ,lž 16-163'64* Htua. Pernai per 
lietuvis biznierius, geras nu-6 mėn' Pranta degtinės už

P-nas Neffas žadū būti ko
legijos piknike ir su savo Nor- 
th Sidės ir kitų kolonijų dra
ugais turėti “good time.”

jonienė, Stumbrienė, Šliogerie 
nė ir Elena Bitinaitė, skyr. !
raštininkė.

Linksniai ėjo bingo žaidi-

Juozas Samoška, kumštininkas iš Marąuette Parko, daro bandymus, kati ko ge
riausia pasirodyti Kolegijos piknike rugp. 28, Birutės darže. Jau jis gerai atlieka savo 
užduotį — kam tik uždrožia savo kumštim, tas drimba. Jisai kųmščiuosis dėl čempijo- 
nato su vestsidiečiu Pranu Keturakių, kurs sako laikysis ir nepasiduos.

toniobilių mechanikas, rūpi
nasi Kolegijos pikniko pasise-

20,254,139 lt.,-užpernai —- už 
19,971,828 lit.

kimu. Jisai bus tame piknike Vadovas g^y^; 
su savo draugais ir Cicero »>iz įknyga Pamoltslai apie Di(,v0
nieriais ir darys gerų biznį. Malonę, Sakramentus ir Mat-

A'EST SIDE. — Petrą?- dų. Antrasis padidintas leidi 
Kraujalis, turįs grocernj ir mas. Vyskupas Kaz. Paltan- 

delieatessen, 2245 W. 22 st., kas. Kaina.................... $1.56
yra vienas iš stambiųjų šios Virš minėtas knygas g
kolonijos biznierių, kurie* tei- ma gnufi:
kia žmonėms gerų patarnavi “DRAUGO” KNYGYNE
mų įvairiuose jų reikaluose. 
Pristato anglis, malkas ir per-

2334 So. Oaklcy Avė.
Cliicago, III,

Hitt and Runn—lt Was Indeed bučky for the Little “Pig" That Stayed at Home! BY HUT

-ji £



Antradienis, rugp. 23 d., 1932 draugia ■I

Prašau Į Mano Kampeli GYVENIMO MOKYKLA
-Rašo prof Kampininkas.-

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI Kuris tur gražio, šeimyną.

►šiandie, pašenavotieji, ajSu gyvnašlėm’s myluojąs, 
tyliu, ba užėjo noras vienai Sukinėjas, kokietuoja. 
mano kampelio “akademijos”|Nors akis suka į galį> 
narei padainuoti apie visokius lBet paslėpti to negaik 
vasariškus, šeimyniškus, drauj
giškus, laisvus ir kitokius iš
važiavimus. Taigi, te ji dai
nuoja, o mes visi jai turavo- 
kime:

omonės visur greit pamato, 
Trūputį jaučia .sarmatą.
Ką kalbėt apie jaunuosius,

Visą dieną baliavoja.
Koks to “svieto” nedorumas, 
Ir jo kalbų nešvarumas.
Kaip į mišką nuvažiuoja,

Kai sekmadienio sulaukia, 
Savo makabilius traukia.
Ir palei laisvas kapines 
Suplaukia margosios minios.

Geria, linksminas ir dūksta; 
Šoka, kad net dulkės rūksta; 
Kaip munšaino paragauna, 
Visi ožio balsais bliauna.

Pamatai ten ir bagočių, 
Kavalierių ir ženočių; 
Patėmijau ir kaimyną,

(Tąi*a iš 4 pusi.)

'mūsų panagiai, kur susirenka 
įvairaus purvo, o jame laikos 
kokių penkiasdešimtis skirtim

PO LIETUVA PASI
ŽVALGIUS

(Mūsų korespondento) 
Dabar pas mus rugius nu

gų rūšių bakterijos. Pažvelk, piovė, tik dar ne visi suvežė, 
'gerbiamas klausytojau, j savo llia^ f^deli lietus labai trukdo, 
arba kito panages. Visi mėly- Vi®- Di šlapių javų
nuoja, arba juoduoja. Kas tai ne gi veši; lauke nors juos ir 

lyja, vis gi kada nors apdžius.galėtų būti? Nešvarumas, nuo 
dai ir tuos nuodus visuomet Jau
nešiojame. Su nešvariomis ra
nkomis paliečiame švarų mai-

Kad velniūkštis grieb’ senuo- o vėliau jį valgome. Kuo
dus!

iš sužėlusių 
pėdų menki grūdai.

Kviečiai, miežiai dar nepian 
ti sužėlę varpose. Kada pri-

Reikia pasakyti, puikybė pe
rdaug mus užvaldė, kad drįs- 
turųėm atsiprašyti, nors ir la
bai nusikaltę būtumėm.

Senis besmegenis

dentTšt A f

Tel. Cicere 6766

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS - 

S. 49t.b CT.. CICERO
▼m.: 16-13 ryto: 8-6 Ir 7.9 vakare

D A K TARA I:
Ofisas Tel. Grovehill 0417 Į Tel. Ofiso 4050 Rea 9866

Rea 6737 S. Arteslan Avė. |
TeL aroveh,,, 0617 RH 1 A 01^111^10

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

2428 West Maruuette Road 
Vai.: »-« Ir 7 2 P. M. Ket. 2-12 AM 

Nedėlioj susitarus

5815 — 6tli AVENUE 
KEN0S1IA, WIS.

Ofiso vai.:
Nuo 1 Iki 1 Ir nuo 9 Iki 8 vai. vak. 

Rezidencija:
8904 — 71st STREET

* NedėliotoIs tik susitarus.

Paliek’ žmoną, duktė, sūnų, 
Ein ieškoti palaidūnių.
Mano, kad čia randa laimę, 
Meta gėdą, meta baimę.

Oi, koks “svieto” nedorumas 
Ir jo kalbij nešvarumas.
Kaip j mišką nuvažiuoja, 
Visą dieną baliavoja.

Mačiusi

GARSINKINTES
“DRAUGE"

GRABORIAl:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABO R1IJS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm" pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu iš
dirby stėa

OFISAS
688 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4941.

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

met turime žaizdą, pavyzdžiui siruošiin nuplauti vienas 
ištrauktą dantį, negalime nu- Dievas težino. Juk lyja ir ly- 
rimti jos nepalietę. Tuo būdu Ja- D' kojos iškelti neduoda, 
kartais ir gauname infekciją. “Viešpatie Karaliau, Abra- 
Tuomet sakome, kad tas ne- omo Dieve. Dovanoki mums 
rangus gydytojas užnuodijo;
tai jis viską padarė. Bet tai 
netiesa. Mūsų blogi įpročiai 
yra tikrieji kaltininkai. Tat, 
štai, ką darykime: pratinki- 
mės prie gerųjpročių, pratin-\ 
kime prie jų ir vaikučius. Pra
dėkime vaikutį nuo dviejų me
tų ar anksčiau pratinti, kad 

'jis rankas plautų prieš kiek- 
Į vieną valgį ir valytų -dantis 
j taip dažnai, kaip dažnai jis 
valgo ir atsikėlęs ir prieš gul
siant. Kuomet tas paprotis 
jame prigis, nebus sunku jam 
tuos dalykus kartoti, nes ką

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauela 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2616 arba 2611 

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, 
TEL CICERO 6927

UI

rbnnf Boulevard 7942

DR. C. Z. YEZELIS
DENTISTAS 

4645 Ko. Ashland Av*
Šeri «»

Tel Canal 9227 Re*. Prospect 9669

OR. P. 1.1ALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HAL8TED STREET

PestdenclJn (899 So. Arteslan A»« 
Valandos: 11 ryto Iki * po

9 tkl 8:89 vakne*

giedrą ir nutolink lietų; pra- j r“‘ Canal 4121

blaivinki dangų. Tegul pažįs- į
ta žmonės Tave, jog Tu esi j
Viešpats ir Dievas mūsų” —

skamba ši giesmė kiekvieno ♦
pauialdesnio lietuvio lūpose.

OR. G. i. BLflŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

A»r«dr>1 pigai -.įtarti

Musu patarnavimas 
visuomet aųžinlngas lt 
nebrangus, nee neturi

Išlaidų vžialkymet

Nauja, graži ko 
piy^a dykai.

8307 Aabvs A varna

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Pas mus Lietuvoje keistai 
dedasi su mokykliniu jaunimu. 
Mat katalikų skautų draugo
vių kurti švietimo ministerija 
neleido. Labai keista. Juk ki
tose šalyse tokios draugovės 
yra ir jų niekas nedraudžia. 
Suvalstybintą skautų sąjungą, 
tokią kaip ji yra dabar, Baž-

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel Ganai 9794 Res Republlo 6»»«

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI)

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas liga* 
vyrų. moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nno 
pietų iki s vai vakaro 

Nedėliomis Ir seredomls tik
tšlcalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACB 
; Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 

i bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Woshington Blvd.

t 4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel Lafayelte 67 98

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

Office: 4459 S. Califomia Avė 
Nedėlioję pagal sutarti

mažam įskiepijame, tas jaine)ny^a globoti atsisako. Rods, 
ir visuomet pasilieka. Supra- įteko girdėti, šituo klausimu ta 

Dieve duok, kad su-ntamas dalykas, tas darbas 
priklauso motinai, neg motina 
ir vaikas yra neperskiriami 
draugai.

Bandykime sekti gerus įpro
čius ir perduoti juos savo vai
kučiams, nes tie, kurie nesi
skiria su blogais įpročiais, su
laukę senatvės turės keletą 
kroniškų ligų: sąnariai gerai 
nebesilankstys, kraujagyslės

namasi.
sitartų.

Ofiso: Tel. Victory 6893
zRez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 746 4

DR. A. A. ROTU |
Rusas Gydytojas ir Chirurgus

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted S-.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.
_________________  s______

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
• Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 

{Panedšliais, Seredomls Ir Pštnyčioml. nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Tel. Cicero 1260

OR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, 11LVisi stebisi, kodėl neleista 
paminėti “Pavasario” s-gai 
savo dvidešimtmetį ir sušaukti Dr. C.K. Kliauga 
visuotinojo kongreso. Labai 
keista. Nejaugi beginkliai pi
liečiai pavasarininkai pajėgtų
nuversti esamąją vyriausybę. | įsai so. Hai&ted Street 
Jei neleista, matomai, bijota 
perversmo, [domu, kieno-gi i Tel. Republic 2266

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA sukietės ir net pati širdis bus K - . . . .- . . . « , . v - A m • • . • , rankose musų kariuomene, jeiGraborius ir Balsamuotoias pažeista. Taigi, lai pasilieka . .. , . , ..J . . v. f „ bijoma beginklių pavasannin-
l’uriu automobilius visokiems Pas mus geri įpročiai, svaru-
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, UI.

L J. ZOLP
GRABORIU9 IR LAIDOTUVIŲ

VBDRJA*
1656 WEST 46th STBEET

Kampas 49tb Ir Paulina 98*
Tel. Boulevard 6299-84121 i

Nuliūdimo valandoje kreipki:.*" 
prie manus, 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 palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū 
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į-jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū 
riat į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambnlance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldynbi Ofisas

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

DEN TĮSTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomtft 
2420 W. Marųuette Hd. arti Western 

Avė. Pbone Hemlock 7828

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
-Valandos: 11 ryto iki 1 po pi.-i •/ 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktį 

VIRGLNIA 0036

“^DRINGELIS , DR. M. T. STRIKOLTS i Tel. Grovehill 1695

mas ir sveikata. , , . , . ,Kiek teko pavartyti kongre-
! P. S. Būdamas A. L. D. dr- so programą, tai, turiu paša- 
jos lašt., jos vardu dėkoju kyti, nesu pastebėjęs nei vie- 
Peoples Furniture Co., kuri no revoliiicionieriško punkto.
leidžia mūsų nariams naudo- -------------------
tis radijo valanda ir teikti vi- | Reikia -pasakyti, kad įsivy- • 
suomenei naudingų patarimų ravęs konfliktas tarp Lietuvos 
iš sveikatos srities.

Juozapu Trijoniu, 1916 m.,
aš Andrius Poška, sugraudin
tas ketverių metų kūdikėlio, 
Juozuko, ašaromis, prie jo mo
tinos karsto besiglaudžiančio ir 
mirusios mamytės duonos pra
šančio, akivaizdoje laidotuvėse 
dalyvavusių, rankų pakėlęs pa- 
siryžiau Dievo garbei išauginti. 
Trečiadienyje šio mėnesio rug- 
piuflo 24 dleng, mano Juozui, 
baigus 21-mus metus amžiaus 
ir dabar jau savystva galin
čiam gyventi noriu padėkoti 
Viešpačiui Dievui, kad man pa
dėjo pasiryžime tęsėtl, dėkoju 
taip pat dėdėms ir visiems 
draugams, kurie padėjo man Jj 
auklėti. šia Intencija Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje, mg- 
piučio 2 4 dienų, 8 vai. bus ui 
a. a. Poškų, Trijoniu ir Dabkių 
mirusius šv. Mišios su egzek
vijomis. Į šias pfltnaldas už
prašau sūnų Juozapų, marčių 
Marijonų, gimines, pažįstamus, 
draugus, ypač iš North Ridės. 
Po pamaldų automobiliu drau
ge su manim, visus kviečiu pie
tų važiuoti Labdarių farmon ir 
ten po pietų pagiedoti už mi
rusius gedulingųJI Rožančių, 
tad kits turi, tepasiima kantič- 
k*s.

dvasinių ir pasaulinių vyriau- • "* 
sybių yra labai kenksmingas 
krašto vieningumui. Deja, ne
juntama mažiausio reikalo ir , 
noro sūsitaikinti.

Kilnesnieji žmonės (prel. A. 
Dambrauskas-Jakštas) siūlo 
taikintis, pasikvietus tarpini
nku J. E. Arkivyskupą Pr. 
Karevičių. Tikrai, jis yra ši

tam reikalui tinkamiausias.

DENTISTAS 
2403 W. 63rd STRĖET

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS
Gas Estraction

Valandos: 9-9. Nedėliomis- 9-12
6558 SO. WESTERN AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

4845 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal Seredomls po pietų ir ftudėldh

DR. A. L. YUČKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 
Vai.: 9-il lytu u i-D

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų-Te..: Prospect 1930

tik susitarus
2422 W. MARUUETTE KOA

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH. OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

LIET. VYČIŲ SEIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
2. Kiekvienas Dvasios

A. L DAVIDONIS, M. Oi
4911 SO. U1CHIGAN AVENUE 

Tel Kenwood 6197 
Valandos:

Nuo K'iki n vtnaodai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
tvalgimo, aklų aptemmlo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karštį. Nulniu 
3ataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuoseVa- atsitikimuose, egzaminavimas dnro- 
das sprendžia jam pavestų or- ™ parodanCi* maž,au-

Speciaiė atyda atkreipiama mok> 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu laivo. Musu kainos ui- geiuiėM, kaip kitų. M

4712 S. ASHLAND AVĖ.

ganizacijų asmens dvasinę ver 
tę;

3. Iškilus nesusipratimui su 
Dvasios Vadu, organizacija 
neturi kompetencijos spęsti 
klausimo, kurio galutinas iš
sprendimas priklauso Aukš
tesnei Dvasinei Vyriausybei.

4. Dvasios Vadai Seime da- 
j Ivvauja su sprendžiamu balsu
be mandato. -

Toks aiškus L. Vyčių Seimo 
pasižadėjimas laikytis Katali
kų Bažnyčios kanonų yra svei 
kintijias. Tą turėtų padaryti 
visos katalikiškos organizaci
jos ir draugijos, kurios nori 
būti katalikiškomis pilnoje to 
žodžio prasmėje.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

OR. 6. SERNERlcktuvin ak<v nvotaunafl

oriMs ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted «t. 
Valandos: nuo M—4: įmo •—d

M <9 «U 29.

flca. i'ucc 
Englewood 66 41 
Wentwortb 20UV

Office I 
Wculwui,h .

DR. A. R. McGRADiL
GYDYTOJAS ir CHlRl'KtL

6558 S. HALSTED STRi-
Viki.; 2*4 ii 4 *e» *0.4. *aA4"iAl •

DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS: 

10 iki 12 dienų 
3 po pietų

Nuo
Nuo 2 iki 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė Bavo ofisų, po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

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

pietų: 7—8:20 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

n f Ino Tel. Victory 3C87
Oi. ir įiez. xei. neuiiucK .

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

Antras ofisas ir rezidencijų
6504 SO. ARTESIAN Ai..

UHaU vai.: nuo 9-li rylai*: Bijo 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3 • 
piei į taru, ir Subnt. nuo 3-ų

ųveulauieniais pūgai sutari)., i

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stėwart 8..

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STB L. 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vaktn .

HEMLOCK 1161

DR. V. S. NARES
(Narynuokna)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W»st Marųuatte Road

VALANDOS:I Iki lt ryte. V Iki t vakare 
Utarn. Ir Ketv vak. pagal eatartt

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Tel. Uemiocg 87ou
Res. Tel. Prospect

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIItUlu. ei 

Ofisas 4156 South Kodu
Hes. 6426 So. Califomia a 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. įleki riani

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard i!

DR. A. J. BERTASH
756 W

Ofiso valan.:

35th STREi 
nuo 1-S. nuo 6. .10 -



i

C H I C A G O J E
UŽBAIGIMAS VASARINĖS paskelbtos. Dabar vėl panašų 

MOKYKLOS piknikų parapijos naudai pa-
------------ siryžo suruošti Tretininkų dr-

Šešių savaičių darbas bai-(ja ir Liet. Vyčių 4 kuopa.
gės praėjusį ketvirtadienį, rug piknikas įvyks sekmadienį,
piūčio 11 d. Jo Eminencijos 
Kardinolo J. Mundelein pas
kirtas kun. Pranas Jurgaitis
vasarinę mokyklų vesti, savo remti. Jau vasara baigiasi ir 
pareigų atliko dideliu pasįse- todėl tai bus paskutinė proga 

mums, kaipo vienos šeimynoskimu.

Vasarinėj mokykloj moki
nių įvairių tautų, ir lietuvių, 
buvo netoli 700. Jų tėvai, {vel
tinę duotųjų progų, siuntė sa
vo vaikelius jaja naudotis. 
Kasdien vaikučiams buvo duo 
darni pietūs; mokino 36 moky
tojai: 24 pasaulionys, vienas
vienuolis brolis, viena vienuo- i • » : ,•’ . . ! palinksminimų, žaidimų, niu
lė ir dešimts seminaristų. Mo-
kytojai ir seminaristai labai į. ... . r.

’’ . . .. I bus maloniausia pramoga. Vi-
užjautė kun. Jurgaitį, jį ger
bė ir padėjo darbuotis.

Ketvirtadienio rytų įvyko 
iškilmingos pamaldos. Šv. Mi
šias laikė kun, P. Jurgaitis; 
diakonu buvo kun. P. Juške
vičius, vik. šv. Antano par., 
subdiakonu — kun. S. Petrau
skas, vikaras šv. Jurgio par., 
patarnavo seminaristai, o ki
ti svečiai kunigai buvo sank- 
tuarijoj. Pamokslų pasakė 
kun. Renolli, iš Šv. Vietoriaus 
kongregacijos. Vaikučiai gie
dojo “Missa de Angelus” mi
šias.

Kita užbaigos iškilmių pro
gramos dalis prasidėjo 2 
vai. popiet. Buvo vaikučių 
paradas, kurio žiūrėje ir pro
gramoje dalyvavo, J. E. vys- 
kūpąs B. Slnel, kun. O’Dwyei, 
Catliolic Cbarities of Los An- 
gėlės diecezijos vedėjas; kun. 
Scanlon of C. Y. O. Abu ku
nigai atvyko iš Kalifornijos,
kur susipažino su kufl. Jurgai Taip pat turime savo para
riu. Kiti kunigai buvo drau-|Pijų, naujų bažnyčių ir manau 
gai: P. Juškevičius, S. Petrau- .vienų iš populeriškiausių ku
lkas, S. Oznima ir M. Serra-inigų Chicagoje, kun. Baltutį, 
no. Baigiant programų kun. I Jis nei vieno žmogaus nepra- 
Jurgaitis gražiai prabilo ir pa Įleidžia nesuraminęs arba ne
kvietė J. E. vyskupų B. Silici Į prajuokinęs.
pakalbėti. J. E. be galo džiau
gės sėkmingu darbu, kuris at
nešė tiek gražių vaistų. Ant 

galo J. E. prašė visų vaikučių 
nepamiršti kun. Jurgaičio sa-
vo maldose. Tuomi ir baigta hliubų — Marquette Park Li- 
prograi.ias. Džiugina mūs, lie- thuanian-American Citizen’s 
tuvius, kad jaunas kun. Pr. Club. Turime gražų parkų, 
Jurgaitis susilaukė tiek pagy- kur kiekvienas išėję gali kvė- 
rimo iš aukštosios dvas. vy- puoti tyru oru ir gėrėtis ža- 
resnybės. Tas rodo, kad ne žo- liuojančia žole.
tižiai, bet, darbai kalba. Po 
6 savaičių darbo, J. E. vys
kupas B. Shiel davė kun. Pr. 
Jurgaičiui vienų mėnesį atosto 
gų, o po atostogų stos į nau
jų, jani skirtų vietų.

Rep.

DAR VIENAS ŠEIMYNIS- 
KAS PIKNIKAS

Šiais sunkesniais laikais sto 
vedami savo parapijos reika
lų sargyboje turime išnaudoti į ir atsieksime, 
kiekvienų progų, kad parėmus 
ir sustiprinus savo parapijos 
reikalus. Čia tenka taip pat 
atsikreipti į visas mūsų para
pijos draugijas, ieškant jų pa
ramos. Praeitų mėnesį Maldos 
Apaštalystės draugija buvo 
Ruruošius “Basket piknikų” 
parapijos naudai, ir pasekmės 
buvo gražios, kurios jau buvo

rugp. 28 d., Marąuette parke*. 
Šitų kilnų ir naudingų darbų 
visi parapijonai kviečiami pa

nariams, gamtos prieglobstyje 
susirinkti, linksmai laikų pra
leisti ir naudingų parapijos 
paramos darbų atlikti.

Tikietai jau pardavinėjami 
po 25c., už kų šeimininkės ža
da pagaminti gardžių užkan
džių. Jaunimas, ruošia įvairių

’i zikų, dainos ir tt. Žodžiu; tni

sus kviečiame.
Ašt.

ŠIS—TAS APIE MŪS 
KOLONIJA

Marąuette Park.— Ši' kolo
nija Chicagoje tai tikra lietu
viška kolonija. Gatvės plačios, 
švarios, medžiais/abiem pusėm 
apsodvtos. Medžiai seni, apie 
20 ar daugiau metų.

Namuose daugiausiai girdėt 
lietuviškai kalbant, dainuoja
nt liet. programų klausant 
per radijo. Gyventojai švarūs, 
nėra butlegerių, arba kitokių 
nepageidaujamų žmonių. Pro- 
fesijonalų daugiau, negu ku
rioje kitoje Chicagos koloni
joje, pav., čia gyvena 6 advo
katai, 8 dentistai, 7 gydytojai, 
1 redaktorius, o kur didelis 
skaičius įvairių biznierių. Visi 
biznį daro iš lietuvių.

Tuj-ime vienų iš puikiausių 
Šv. Kryžiaus ligoninę, kuri la
bai sųžiningai visiems lietu
viams patarnauja. Turime vie 
nų iš tvirčiausių politiškų

Aš norėčiau, kad ši koloni
ja laimėtų pirmųjų dovanų ir 
pasaulinėje parodoje. Aš, kai
po narys “AVorld’s Fair Ex- 
eeutive Board”'jau rekomen
davau, kad mano tautos -sve
čiai būtų vežami parodyti 
Marąuette Parko, kaipo gra
žiausios kolonijos Chicagoje. 
Bet iš anksto aš neprižadu, 
kad mes laimėsime tų vadina
mų “beauty spot.” Bet, jei 
visi norėsime, greičiausiai tai

Taigi, piliečiai, nors sunkūs 
laikai mus spaudžia, tačiau 
visus kviečiu rašyti, kalbėti ir 
agituoti, kad mūsų kolonija 
būtų užlaikoma labai švariai, 
kad būtų prašalinta visi blog- 
dariai, o “beauty spot” (kon- 
testas), bus laimėtas, kaip iš
keptas karvelis.

Charles P. Kai

DRAUGAS

Rov Dikemen "Cliapin, naujas J. A. V. komercijos de- 
partmento sekretorius.

RADIJO PROGRAMA lems. Tegu Dievas laimina jii-
I ----- i---------- j sų darbus.
! Šiandie, nuo 7 iki 8 vai. va- j Važiuodamas į Lietuvų, iš
karę iš stoties WGES (1360! sivežiu ir tų mokslų, kuri mo- 
kilocycles), pastangomis Peo- kykla man davė. Ir eidamas 
plės Purniture Co. krautuvių, aukštesnį mokslų neužmiršiu 
bus transliuojamas oro bango jūsų. O jei kada sugrįšiu į 
mis lietuvių dainų ir muzikos Amerikų, tai jau su kryna lie- 
progranias.

Teko patirti, kad šio vaka
ro programe dalyvaus daini
ninkai K. Sabonis, p-lė A. An- 
čiūtė, L. Sabonienė, A. Čiapas. 
Taipgi “Peoples parlor” due
tas, kvartetas ir kiti.

Be to, kalbės D. K. Drange- 
lis, dentistas, dalyvaus ‘‘Galis 
Kepurė.” Bus rinktinė ir gra
ži muzika. Dėl to verta bus 
kiekvienam pasiklausyti. Ne
pamirškite užsistatyti savo ra 
dijo.

Rep. XXX

SUDIEV!

Aš, Juozas K. Blankus, iš
važiuoju į Lietuvų su tėve
liais; noriu Lietuvoj lankyti 
aukštesnę mokyklų.

Šiemet baugiau Dievo Ap-, rneH- 
vaizdos parapijos mokyklų 8 
skyrių. Šiuo sakau: sudiev 
dvasios tėveliams, prof. kun.
Urbai už suteikimų krikšto, 
klebonui, kun. Ig. Albavičiui 
už suteikimų pirmos šv. Ko
munijos, kun. P. Vaitukaičiui Sudiev Dievo Apvaizdos pa- 
ir kun. P, Gašlūnui už dvasiš-[ rapijai; dvasios vadams: kleb. 
kus pamokinimus. j kun. Albavičiui, kun. P. Vai-

Sudiev mokytojoms šv. K a-1 tukaičiui, kun. P. Gašlūnui, 
zimiero seselėms: Bijetai, ku- Gaila palikti tokių gražių baž 
ii mane pirmus metus moki- nyčių, prie kurios per 23 me
no; Anastazijai už leidimą tus priklausiau. Sudiev sesu- 
man mažam, procesijoj daly-1 tems kazimierietėms, visoms 
vauti per šventes; Dovydai. |draugijoms, prie kurių prikla- 

|kuri mane mokino septintam j usiau; visiems draugams ir 
skyriuj ir kuri gražiai pasako- draugėms.
davo apie Lietuvos praeitį, jos 
didvyrius, jos gražių kalbų, 
kuri mokino lietuviškai rašy
ti ir skaityti; Juditai, kuri 
man padėjo baigti 8 skyrių; 
Angėlmai, kuri buvo kaip an
troji močiutė, ir visoms sese-

Dainos Šventė
Wisconsin’o ir Waukdgan’o parapijų chorai 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” TIighway 15. (Tarp 

Kenosba, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir Šoklų *>u« prakalbos, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wisoonsln*o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir 
l RENGIMO KOMITETĄ^

tuviška širdim,'su gražia jos 
kalba. Be jos dar kalbėsiu ke
liomis kitomis kalbomis.

Mano tėveliai, jei sveiki bus, 
žada man suteikti aukštų mo
kslų.

Sudiev mano mokyklos dra
ugams ir draugėms. Būkite 
geri lietuviai, didžiuokitės, 
kad lietuviais esate.

Sudiev Dievo Apvaizdos mo 
kyklai, kurioj per septynis mc 
tus sėdėjau ir mokslų sėmiau.

Sudiev krikšto tėvui St. Gri 
šiui.

Ačiū ir sudiev pijano mo
kytojams: Saboniui, prof. Po
ciui už smuikos pamokas; taip 
pat Sabonienei ir Raben (Mi
sevičienei), o Grušui už me- 
lafono mokinimų. Iš Chicagos 
išvažiavau 12 d. rugpiūčio ryt

Aš, Juozas Blankus, Ameri
koj išgyvenęs 25 metus nuta
riau su sūnum apleisti Cliica- 
go (moteris pasilieka keliems 
mėnesiams).

Sudiev “Draugui,” kuris 
buvo man draugu nuo pat pra 
džios. Tikiu, kad jis lankys 
mane ir Lietuvoj. Sudiev tė
veliams Marijonams, sų ku
riais per kelis metus teko dar
buotis.

Sudiev kelionės draugams, Kavickaitė stropiai darbuoja- 
su kuriais sykiu į Amerikų at- į si. Pelnas eis Šv. Kazimiero 
vykom 1907 m.: P. Jakubonui, i vienuolynui.
A. Kislauskui, M. Kislauskie-į Onytė
nei ir T. Kislauskaitei.

Sudiev kaimynams, eidintiš- 
kianis, parapijiečiams bataki- 
škiams. Iš Chicagos išvykau
rugp. 12 d., į laivų sėdom rug-,

•-»• io i • • ir- r Įima gauti papigintomis kai-pniicio 13 d. važiuoju j Eidin-1 6 r °
i* , • t> . , • . • ; nomis šviežiai sumaltu miltųdės kaimų, Batakių parapijų,
Tauragės apskr.

Važiuoju vien dėl pataisy
mo sveikatos, kuri mane šie-, 
met labai kankino; manau ap-’

KAINOS PAPIGINTOS

sigvventi ten, kur gegutė ku
kuoja, kur lakštingala gieda, 
kur broliai, sesutės lietuviš
kas dainas dainuoja. Važiuoju 
i šalį, iš kurios gyvybę gavau 
ir kuriai gyvybę atiduosiu.

Juozas Blankus

ŠIRDINGAI AČIŪ

Town of Lake.— šv. Kazi
miero ak. rėmėjų 1 skyriaus 
piknikas Marąuette parke, ru
gpiūčio 14 d., gerai pavyko, 

į liks gražaus pelno, 
i Skyrius dėl to dėkingas ren
gimo komisijai: pirm. p. J. Če
pulienei, pp. Stugienei, Sudei- 
kienei, Gedvilienei, O. Navic
kaitei. Ačiū visiems aukotoja
ms: pp. K. Buriui, A. Pilipa
vičiui, M. Janušauskienei, S. 
Steponavičienei, A. Gleiznie- nios didumo kokia 20 minučių, 
nei, S. Šimkienei, P. Naviekie- <w i^rit0, kad „
nei, U. Mažeikienei, B. Kalvai

— " t 1 .................... ..... .................................................. ' I ■ ■ I ■!.

tei, H. Gedvilienei, J. Stugie
nei, O. Bučnienei, M. Sudei-

ikienei, P. Urbeliui, J. Suke- 
Įvičiui, J. Cepuliui ir Lesaus-, 
kui, kuris darbavos piknike. I 

, Ačiū muzikantams: p. Stu- I 
;giui ir jo sūnui Adomui ir Ge Iv • • |
C1U1.I

, Visus piknikierius troku nu ' 
vežė veltui p. A. Stugis. Šir
dingai jam ačiū. Rėmėjos sten 1 
gsis paremti tuos biznierius, ; 
kurie jų nepamiršta.

Ačiū kun. kleb. A. Skrypkai i 
ir kun. Pr. Vaitukaičiui už i' i
dalyvavimų, ir visiems, kurie |

Įtik atsilankė. t
X Rugp. 29 d. rėmėjos ren- Į 

gia bunco (kauliukų žaidimų) 
p. Stugių namuose, 4642 So. 
Wood st. Visos narės prašo
mos ateiti ir atnešti dovanų. į

Bus užkandžio. Komisija: 
pp. Čepulienė, Stugienė ir O.

EKSKURSIJOS | LIETUVA
Rugsėjo-Sept. 3,d. UNITED STATES 
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

Visais kelionės reikalais kaip tai: išgavi
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais 

|reikalais kreipkitės j:

' K ' •2334 So OAKLLT

Marijonų Farmoj dabar ga- i

ir naminių farmeriškų lašinių. 
Taipgi galima gauti diktų pa.
ši ūkų.

Orderius galima paduoti per 
“Draugų” telefonuojant Roo- 
sevelt 7790. Orderiai išvežn.- 
jami pirmadieniais ir ketvii- 
tadieniais. Orderius galima 
pasiųsti ir laišku, adresuojant 
Marian Farm, Hinsdale, UI.

Norint važiuoti į farmų au 
tomobiliu paimti Ogden Avė. 
ir važiuoti iki Hinsdale. Ten 
susirasti Madison St. ir va- 

’ žiuoti į pietūs iki 63rd gatvės. 
Ten po dešinę pasimato kole
gijos rūmai ir ten pat farma.

NEPAPRASTAS LEDU 
LIETUS

Grumšliai, Biržų aps. Lie
pos 23 <1. popiet čia siautė di
delė audra su ledais ir per
kūnu. Ledai krito vieno kilo
metro platumo juostoj ir ėjo 
Latvijos linkui. Krito jie vyš-

AR JUS ŽINOTE, KAD
Už vienų dolerį galima pa
taisyti jūsų Radi o ir kad 
jūsų Radio galima pagerin
ti sudedant naujus tubus. 
Tūbos aukštos rūšies po 49 
ir 75 centus.
Tūbos ištestinamos DYKAI

Jos. F. Bodrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevara 8167

Iš stoties WCFL, 970 kilo- 
cycles gražus lietuvių pro
gramas kas nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. popiet. I

I

Antradienis, rugp. 23 d., 1932
gi vidurnakčio laikėsi nesutir
pę. Ledų paliestose vietose ū- 
kininkams pridaryta daug 
nuostolių: sunaikinta apie 70 
nuoš. visų pasėlių. Yra išdau- 

J žyta langų, nulaužta medžių 

jir užtinkama užmuštų paukšte- 
i lių. Žmonių aukų nėra.

JAUTIS SUBADĖ MOTERJ
Joniškėlio vaisė. Nakiškių 

kaimo ūkininkei Stesiavičienei 
liepos 26 dienų jos pačios jau
tis ragais perdūrė pilvų ir iš
leido žarnas. Gyvybė pavojuj, 
vargiai bepagis.

n 13.R. - 
-TltIKIEWICZ<S(o* ?

j REAL ESTATE 
I Prisirašykite j mūsų Spulkų 
,Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 Ko. Dearbor* St., Room 70(1 

Phone State 4690 
South Side Ofisas

758 W. 85th St., neto'.! Halsus! M 
Phone Boulevard 6913

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
,2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 

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

i A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

.Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 906 Tel. Dearborn 7964

Valandos- 9 ryto Iki 4 po piety

Vakarais: Utarninkais ir Ketvertais 
— 6 iki 9 vai

4146 Archer 'Avė Tel Ijifayette 7117

Narni) Tel Hyde Park 1396

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 ST prie MIPHIGAN AVĖ 
Tel. Pullman 6950—6377

14600 8. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette 6393

149 N I.A SATT.E ST_pnirai .„tarti

R. ANDRELIUNASI
Į Užlaikome naujausios ma
ldos žiedus, laikrodžius, radios, 
j taipgi elektrikinius laikro- 
Į džius, movie cameras, projec- 
| torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Cliicago, III. 

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

1)81 geriausios rijHle* 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

UREEN VALLEY 
PRODFCT8 

Olsells Aviežlų klauAI 
nii), sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET TpI. Boulevard 1389

Tel. Republlc 6649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavojam, dekoruojam Ir pople- 

runifUm. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Avė., Chicago

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų IS geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurte yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4492 ARCHER AVENtTE 
Telephone Lafayetta 718*y

i


