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Vokietijos ginklavimasis — taikai pavojus
t-

GRAIKUOS DIKTATORIUS GRASINA 
SAVO PRIEŠAMS

Italijoj vyksta ekonomine Padunojaus valstybių 
konferencija. Detroite atidarytos Fordo 
dirbtuves

CHICAGOJE

NUMATO TAIKAI 
PAVOJŲ

ViENIZELOS’AS PRIEŠ 
MONARCHISTUS

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Pra j VIENA, Austrija, rūgs. 7. 
ncūzija oficialiai atsako j Vo-į— Šio mėnesio 21 d. Graiki- 
kietijos reikalavimą leisti jai1 joj įvyks visuotini rinkimai.
apsiginkluoti taip, kaip yra a- 
psiginklavusios kitos valsty
bės.

Prancūzijos užsienių reikalų

Daug dirba monarchistų par
tija, kuri tikisi laimėti ir su
griauti premjero Venizeloso 
diktatūrų.

pasekretorius' Paganon, kalbė-į Bet premjeras atkakliai ar
damas Grenoblėj, pareiškė, i sikerta. Jis neturi noro pasi- 
kad Vokietijos reikalavimai J duoti. Jis sako, kad jei mo- 
prancūzams ne pavojingi. Nes' narcliistai laimės jiems nebus 
Prancūzijos pusėje stovi 'An-Į lemta Graikijai vadovauti. Jis 
glija ir J. Valstybės.

BROOKLYN’O GANGSTERIŲ AUKOS

L,

Freda ir Rose Falis ne prie namų, bet ligoninėj “žaidžia/5 
Žaidžiant prie namų abi tapo gengsterių pašautos.

MOTINA KALĖJIME

Žmonių minios prie Lietuvių 

Kolegijos
Suimta ir kalėjime kol kas Pirmadienį, Darbininkų Die- jkomp. A. Pociui vadovaujant, 

laikoma Mrs. Sofija Tliomas,, prie Lietuvių Kolegijos, giedojo gražių giesmę “Die
vas mūsų Gelbėtojas.” Prie 
Washingtono medelio gražių 
kalbų pasakė prof. F. B. Mas
tas, Federacijos pirm., prie 
arkiv. J. Matulevičiaus — dr. 

J. Poška, o prie Tėvo F. Ku
dirkos — L. Šimutis.

Programai vadovavo kun. J. 
Mačiulionis. Visos iškilmės pa

20 m. amž. Jos vyras A. Tho- j jyjarįjonų ūky, buvo reikšmin- 
mas, 24 m. amž., paleistas ligi j gOS įr rtųos iškilmės, kuriose
bylos po 5,000 dol. užstatu. 

Jiedu pametė savo 3 mėne;
šių kūdikį berniukų. Policija 
juodu susekė ir areštavo.

dalyvavo gausingos žmonių 
minios. 12 vai. dienų prie ko
legijos rūmų, lauke, buvo šv. 
Mišios, kurias laikė kun. L,

Pasirodė, kad jauna rn°tma praUgejjs Pamokslų pasakė 
norėjo atsikratyti kūdikiu, nes kun pr Vaitukaitis. Gražiai
jai buvo svarbiau lankyti šo
kius. •

Kalėjime būdama dabar ji 
apgaili savo darbų ir norėtų, 
kad kūdikis jai būtų grųžin- jįrkos medelių dedikavimo iš-1 žmonių. Ten buvo labai vai-

giedojo vargonininkų choras.
Tuoj po pamaldų prasidėjo 1 darė gražaus įspūdžio.
Jurgio Washingtono, ark. J. Į Po šių iškilmių prie ūkio t ro 
Matulevičiaus ir Tėvo F. Ku- bėsių susirinko dar daugiau

tas. Jis yra prieglaudoje.

DEL “WARANTŲ” KLAS- 
TAVIMO

kilmės. Vaikščiojant prie me
delių, vargonininkų choras,

rus piknikas. Žmonės linksmi
nosi iki vėlumai.

Taigi, Prancūzija apsaugo 
ta. Bet vokiečių reikalavimai' 
grasina pasaulio taikai. Pran- j 
cflzai tuo daugiausia ir susi- Į 
rūpinę.

]>asi rengęs prieš juos panau- 
1 doti ištikimų sau kariuomenę

ATIDARYTOS FORDO 
DIRBTUVES

PASKIRTAS DELEGATŪ
RAI SEKRETORIUS

PADUNOIAUS VALSTY
BIŲ KONFERENCIJA

!“warantų” klastavimo areš
tuotas buvusis Indiana valsty-

I beje bankininkas ir du • buvę 
Fordo automobilių dirbtuvės ahmgtone sekretoriumi Sven-lban,ti kaiėjimu asmenys. IeS-

MKXIC0 CITY, rūgs. 6. - ’r ati<iaryt<”- 'Wvas f>i.|«i. XI paskyrė I komas darTcetvirtas - Chica-
1XT »r i i ’ i - 'visi darbininkai, kurie prieš mons. Egidio Vagnozzi
1 Naujas Meksikos prezidentas, v
.gen. Rodriguez’as pa^-ęė dirbtuvių uždarymų dirbo. 1 '------------------- :

PASISKYRĖ KABINETO 
NARIUS

___ naujus kabineto narius. Tš vie-
STRESA, Italija, rūgs. 6. nuolikos narių (sekretorių) se- 

— Padunojaus valstybės čia Pt>ni Xra advokatai, 
turi ekonominę konferencijų. į
Kalbama, kad šių valstybių e- 
konominė sųjunga pakenks J.
Valstybiij ūkių produktų išve
žimui.

RYTŲ PRŪSIJOJ MA
NEVRAI

BUS BLOKUOIAMOS

DETROIT, Mich., rūgs. 7. 
— Po trijų savaičių atostogų

VATIKANAS, rūgs. 6. 
Apaštališkai delegatūrai Wa-

UŽ HOOVER’J
ŽUVO MOTINA SU 

2 VAIKAIS

LA PAZ, rūgs. 6. — Argen
tina, Brazilija, Čile ir Peru, 
kaip patirta, nusprendė eko
nomiškai blokuoti Paragvajų j 
ir Bolivijų, jei šios valstybės Į 
artimiausiuoju laiku nesusitai1

ELBING, Vokietija, rūgs. 6. k>'s (,el ginčijamos Čako sri- ’ 

— Rytų Prūsijos kariuomenė
pr dėjo manevrus. Atvyksta
apsaugos ministeris von Sehiei 
cher’is.

BAVARAS NORI KA
RALIAUS

Valstybinis Cook’o apskri- j 
ties prokuroras praneša, kad
dėl miesto Chicago mokesčių PRAPUOLĖ TRYS LIETU

VIŠKI KIEMAI — JUOD
ŽEMIAI, VITGIRIAI IR 

VYCIŠKIAI

T TĖTI [VOTE DIDELE PERKŪNIJA 
LlE, L U V VJJE ŠILUTĖS APYLINKĖSE

gos “butlegeris.”

NEW YORK, rūgs. 6. — 
Buvusis prezidentas Coolidge 
žurnale “Saturday E’vening 
Post”

VIENAS ĮTARIAMAS 
SUIMTAS

Suimtas vienas įtariamas 
plėšikas, kaltinamas Kocb & 

rašo apie ateinančius Co. firmos ofiso, 2603 So. Hal-

Prūsijos Ministerija palie
pė Juodžemių ir Vitgirių-Sta- 
nių kiemus (Ragainės krašte) 
nuo 1 lapkr. suvienyti į vienų 
kiemų, kuris turės vadintis \ . 
Stanen. Nuo to paties laiko ir 
kiemai Neuhos ir Vyciškiai su-

Paskutiniomis dienomis Ši
lutėj ir apylinkėj siautė dide
lė audra su lietumi ir perkū
nija. Traksėdžiuose perkūnas 
uždegė ūkininko tvartų ir už
mušė tris arklius.

KINGFISHER, Okla., rūgs.
6. -— Arti Roxana sudegė gy
venamieji namai. Žuvo Mrs., rinkimus. Ragina piliečius pre sted gat, apiplėšimu. 
M. Whėeler, 23 m. amž., ' z'bentų Hoover’į išrinkti pre- Nėra žinoma, kaip daug plė-

zidentu. Sako, tokiais sunkiai-i šikai pagrobė pinigų iš nede-dviem vaikais.

NEPARDUOS KVIEČIU. 
MEDVILNES

jsiais laikais yra saugiau sto
rėti už respublikonų partijos 
'dėsnius, negu už kokius kitus.

ganiosios spintos dėžučių.

W ASHINGTON, rūgs. 6. -|
------------------- ‘ Federalinis ūkių boardas ,(ko-,

PASPRUKO IŠ BOLŠEVI- : misija) paskelbė, kad jis šie-' 
KŲ STOVYKLOS met neparduos kviečių ir me- 

------------ įdvilnės. Boardas mano, kad

KARŠČIAI WASHINGTONE

ŽUVO TURTUOLIO 
ŽMONA

V\ ASHINGTON, rūgs. 6.— nvs sudaužė automobilį. Žu- 
Vakar, Darbo dienų, vaikšty. vo Chicagos turtuolio Hur-

NUBAUDĖ KUKTIŠKIŲ 
KLEBONĄ

Kuktiškių klebonų, kun. Ka
zimierų Daukšų, š. m. rugpiū- 
čio 3 d. Utenos I nųovadijos 
taikos teisėjas nubaudė 1,500dedami ir gauna vardų Gilge- ... , o . , ...., ° * © litu arūa 3 men. kalėjimo.

tai. "
Tokiu būdu vienas lietuviš

ko vardo kiemas po kito išnai
kinami.

NEAPSIMOKA EKSPOR
TUOTI BULVES I 

ANGLIJĄ

Statomas popierio fabrikas 
Petrašiūnuose bus baigtas iki 
lapkričio 1 d. Šiuo metu prie 
jo statybos darbų dirba 400 da 
rbininkų.

TEISĖJAS VIRŠININKAS

Ties Berkeley, Tll., trauki-) 'Buvo manyta ir tartasi eks-

nių metu apie 100 pašalinių ley’o žmona, 4< m. amz. Jos tus 20 šilingų tonui, ekspor-

Cook’o apskrities kriminali-
portuoti mūsų bulves į Angli- mio teismo naujas vyriausią
ją liet anglams pakėlus mui- 'sis teisėjas J. Prystalski’s

HELSINKIS, rūgs. 6, — Iš į ateinančiais metais gal pakils z;"lr,,v« ,lri la'|»n.ų kar». <tokt5 su vyru A. Ryan’n, Matavimas nebeapsimoka.
Rusijos bolševikų bausminės kainos. , no apalpo ir sukniubo. J, dan m. am-ž., sužeista. I ----------------------- •
stovyklos paspruko prof. Cer- - ____________ iP'ma pall"ta 1 llgonln<'"- ' ......... —- —— PASVALYJE BUS PARODA

AICHACH, Bavarija, rūgs. in^av^nas su žmona ir jaunu i APIE 150 ASMENŲ ŽUVO! ęvFIKINA PRF7iriFNTA 
_ vvoUlioZivv 'Sūnum. Jie įleisti Suomijon. |------------ ! V ___6. — Bavarų valstiečių parti

jos vadas G. Heim čia kalbė
damas pareiškė, kad Bavari
jai yra reikalinga atstatyti 
monarchijų.

SUSEKTA KOMUNISTŲ 
SPAUSTUVE

VARŠUVA, rūgs. 6. — Le- 
nkų policija susekė slaptų ko
munistų spaustuvę. Keletas 
komunistų vadų suimta.

ĮGULOS maištai

PAŠAUTAS SALIUNINKAS

STREIKUOJA “TAKSI” 
VEŽĖJAI

! Praeitų dviejų švenčių me
tu visam krašte įvairiuose ne- 

; laiminguose įvykiuose žuvo a- 
pie 150 asmenų. Didžiausias

KABINETĄ Nežinomi užpuolikai, ar plė-

, praėjusį pirmadienį prisiekdi- 
intas. Jis užima teisėjo Fisbe- 
r’io vietų.

------------ | TOKIJO, rūgs. 7. — Japo-
1932 m. ^rugsėjo mėn. 29 d. mų karo laivyno lakūnų mane-

Žemės ūkio Rūmai vietos sa-

WASHINGTON, rūgs. 7. - 
Prezidentas Hoover’is pasiun-

MEXICO CITY, rugn.6.- ekničim, žuvo nuo automobi-!» "aujam Meksi.
Sustreikavo “takai” vežėjai. lių. ' ,koa preziuentui ir jo kabme.

tui.

šikai, pašovė saliuninlųų Duffy Ivivaldybėms ir ž. ūkio organi- 
ir jo tarnų Keegan’ų, 7082 So. Į žarijoms padedant, rengia že- 
Chicago avė. įmes ūkio ir pramonės parodų

Pasvalyje. Gyvuliams ir liau
dies meno dirbiniams premi-

/

vruose žuvo du lakūnai.

ORO STOVIS

ŽUVO POLICMONAS

BAGDADE ATIDAROMA JĖZUITŲ 
VEDAMA MOKYKLA

GERESNIEJI LAIKAI

Žuvo apskrities vieškelių po 
Kanonas J. Lapine, kada jo 
motorinis dviratis susikūlė su 

!automobiliu Rind ir Wolf kry-

juoti skirta 3,500 litų.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta; ma
ža temperatūros atmaina.

Darbo dienų darbininkų va
BAGDADAS, Trakas, rūgs.. Ši mokykla inkorporuota Idai ir kiti kalbėtojai ne tik;

6. — Ateinantį spalių mėnesį :»ulyg Columbia distrikto (J. Chicagoj, bet ir kituose mies- Į epciiA TIIZ čFIDIMITI 
šiame mieste bus atidaryta vi-!V-> įstatymų. Dėstomoji kai- 'tuose, pareiškė vilties, kadį SEb"A ŠELPIMUI 
dūrinė katalikiška mokykla,!^8 baugiausia bus angliška greitai grįš darbininkams ge- Illinois’o gubernatorius Em- 

Mokykloje bus mokoma arabų resnieji laikai. merson’as paaiškina, kari su
šaukta Rpecialėn sesijon legis- 
latura svarstys tik vienų vie
nų bedarbių šelpimo klausimų. 
Daugiau nieko.

Legislatura susirenka šian-

žkelv.

IT A AHA, Olandija, rnga. 6. kuri* * Vals‘yhil» k»ni'i kalboa ir Irako iatopjoa.
- Holland American kompa- *ai Jėzu,tai- Vyriausiuoju mo-! mokyk,a kuriama ftven. 
nijos garlaivy “Rotterdam” kyklos vadovu bus kun. W. Ifojo Tėvo Pijaus XI pastan-
įgula sukėlė maištus. Garlai- Rice, jėzuitas, o administra- j gomis. Jo Šventenybė mokyk- Šalia Milwaukee nuo bėgių 
vis pasuktas į Rotterdamo uo- toriumi — kun. Madaras, jė- lai padarė planui ir pakvietė,nušoko ir susikūlė traukinys.

Amerikos jėzuitus tai vykdyti. T asmuo žuvo ir 20 sužeista, dien

1 ŽUVO, 20 SUŽEISTA

zuitas.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad istoju į “Draugo” organizuo
jama “Lithuanian Bosing Contest.” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gimnasium.
Virdas ir pavardė ............................................................
Adresas

Kiek metų!... ........................... Kiek sveri!.
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, Tll.stų ir įgula areštuota.

A Į,' -..'4
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DRAUGAS Trečiadienis, rūgs. 7 d., 1932
uDRAUGAS” KOMUNIZMAS KINIJOJ

Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERĄTOS KAINĄ: Metama — 86.00. Pu
sei Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoj* — Metams |7.00, Pusei Ma
tų — *4.00. Kopija .03c-

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrą
žina. jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet. -

Įsigyvenę komunistui Rusijoj ėmėsi žy
gių komunistinti Kini jų. Jie susekė, kad ko
munizmo propagandai puikiausia dirva yra 
ten, kur gyventojai yra bemoksliai ir velka 
didelį skurdų. Į Įtų pusę jie ir pasuka visų

KATAUKtUOJI
MOKYKLA

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIELD

’ Publlshed Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Year — »6.00. Slx Months

— ,3 60. Three Months — 62.00. One Montb — 75c. 
Europe — One Year — |7.00. 81x Months — 66-00. 
Copy — .03c.

Advertising In “DRAUGAS” brings best resulta 

Advertising ratas on appllcątlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Rugsėjo pradžioje baigiasi 
atostogos, mokyklų durys at- 

savo raudonąjį veikimų. Apsišvietęs ir sotus | sį(laro įr prasideda nioksias
darbininkas ar valstietis nenori nė klausyti[ Taigi> lietuviams katalikams 
komunistų skelbiamų plepalų. Jis nusimano,1,- .. . _ .
kad tie visi komunistų žadėjimai yra tikri , ,. ... ...
muilo burbulai. Kitaip yra su tamsuoliu ir
vargo spaudžiamu ‘žmogeliu. Komunistų žo
džius jis laiko tikraisiais žodžiais. Jis netu
ri nieko prarasti, jei prisidės prie komunistų, netrokšta tiek laimės, kaip jų 
judėjimo. Jis mintija, kad išnaikinus turtuo, Jie viskų padarys, kad 
liūs jam teks nors dalis tų turtų ir nebus savo vaikeliams pagelbėti. (Ii 
reikalo gailėtis. Jis bus sotus ir gyvens “ro- mokyklos parinkimas yra vie- 
juje,” kada išnyks visi buržujai, dėl kurių nintėlė priemonė padėti vai- 
jis šiandien taip daug vargsta. kanls siekti Sviesesnės atei.

kokių mokyklų parinkti savo 
vaikams.. Niekas savo vaikų 
taip nemyli ir niekas jiems

DIENOS KLAUSIMAI
WJSO0NSIN'0 LIETUVIAI

AVisconsin ’a valstybėj gana daug lietuvių 
gyvenų. Jie turi net penkias savo parapijas 
ir bažnyčias, būtent: Kenoslioj, Ručine, Mil- 
waukee, Port Wasliington’e ir Sheboygun. 
Klebonauja: kun. B. Vitkus (Kenoslioj), kun. 
V. Balinskas (Racine ir Mihvaukee) ir kun. 
J. plikas (Slieboygan ir Port Wasliington’e). 
Lietuvių gyvena ir kituose miestdBse tik ne
gausingais skaičiais. Wisconsin’o valstybė 
yra ūkininkų kraštas. Gana daug ir lietuvių 
ūkininkauja.

Šios valstybės lietuviai nėra visai neži
nomi plačių'jai Amerikos lietuvių visuomenei. 
Jie dėjosi prie visų mūsų kultūrinių, tauti
nių ir visuomeninių darbų. Būdami kuklūs, 
apie savo darbus nedaug spaudoje tegarsino. 
Dėl to daug jų darbų paliko mūsų spaudoje 
nepaskelbta. Nors laikraščius visconsinječiai 
skųito; pats dienraštis “Draugas” jų tarpe 
yra prasiplatinęs ir mylimas, tačiau nebuvo 
suorganizuota korespondentai, kurie nuolat 
rašytų apie to krašto lietuvių veikimų. Čia 
pačių laikrųščių buvo kaltė, kad korespon
dentams nedavė tinkamo akstino.

Dienraštis “Draugas” tų spragų pasiry
žo užkimšti. Nuo šios dienos įveda speciali 
Wiseonsin’o lietuvių žinių skyrių, kuris eis 
trečiadieniais kiekvienų savaitę. Tas skyrius 
duos progos korespondentams dažniau rašyti 
iš lietuvių veikimo ir gyvenimo. Tai daug 
padės veikimą *dar labiau išjudinti ir lietuvių 
katalikų spaudų praplatinti.

Mes manom, kad Wiscęnsin’o lietuviai 
labai gerai nusimano, kaip didelę reikšmę tu
ri spauda. Juk spauda patį svarbiausį vaid
menį suvaidino mūsų tautinės sąmonės pakė
lime, Lietuvos nepriklausomybės išgavime ir 
Amerikos lietuvių tautiniame ir visuomeni
niame gyvenime. Šiandien nors ir radijo ga
dynėj gyvename, bet spaudos reikšmė nė kiek 
nemažėja. Priešingai — ji didėja. Jei nori
me išlaikyti lietuvybę, stiprinkime savo spau
dų. Be spaudos lietuvybės^neišlaikysime.

Tad, sveikiname Wisconsin’o lietuvius, 
pasikvietusius dienraštį “Draugų” į talkų,

Graži ir patraukianti komunistų veikimo 
teorija. Juk jų programoje yra ta laimė, ko-, 
kia žmogus negali atsigėrėti ir atsidžaugti. 
Bet tai tik teorija. Kada šių teorijų reikia 
keisti praktika, žiūrėkis, komunistai virsta 
stačiai laukiniais žvėrimis. Kada jie įsigau
na valdžion, vyksta baisus kraujo liejimas ir 
daugiausia tenka nukenėti pačiam darbinin
kui ir valstiečiui. Geriausias mums pavyzdys 
gali būti komunistų valdoma Rusija. Keliolj- 
kų metų jie ten valdosi, kaip jiems tinkama. 
Tenai jų nevaržo joki jų priešai. O darbinin
kui ir valstiečiui tenai gyvenimas yra tikras 
pragaras. Vykdoma baisioji vergija, valstie
čiai badu marinami. Visi turi sunkiai dirbti 
ir gautų atlyginimų gražinti krašto valdo
vams komisarams. Dauguma žmonių neturi i 
kuo maitintis, neturi tinkamų butų ir visokia 
dorovė paneigta. Žmonės neturi nė mąžįųu- 
sios laisvės susirinkti kalbėti, rašyti, savo 
mintį reikšti.

Tokias baisenybės komunistai yra pasi
ryžę įvestį Kinijoj, kur gyvena Jcjeli šimtai 
milijonų žmonių.

ties. Nuo gaunamu įspūdžių 
mokykloje ir visos aplinku
mos susidaro jaunųjų sieloje 
tokia įtaka, kad nejučiomis jie 
persiima tokia dvasia, kokia, 
mokykloje viešpatauja.

Nekartą tėvai rūgoja ir sve
timi stebisi, kad ana tos ar 
kitos šeimos vaikai yra išdy
kę. Kas gi kaltas t Čia nieko 
nereikia kaltinti. Patys tėvai 
yra kalti, kad sųvo vaikų ne
leidžia į katalikiškas mokyk
las, kur auklėjama ir tobuli
nama vaikučių valia, būdas, 
širdis . ir siela, kur mokomu 
tikėjimo ir krikščioniškosios 
dorovės, kur lavinama tapti 
ištikimais katalikais ir pavyz
dingais piliečiais.

Kataliku tėvų ^pareiga yra
Anot žinių, komunistai Kinijoj jau yra;Vykdyti'“*'•<> ir i- I

užvaldę kelias provincijas. Jie turi nuosava j sakymus. Be to, jie privalo 
kariuomenę, kuri padalyta į devynias arini- prisitaikinti prie Bažnyčios

STEBUKLAIS ŠLOVINGA ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOJI PAN. MARIJA

Švenčiausios Panelės Marijos Gimimo diena pripuola ketvirtadienį, 
rugsėjo 8 d. Su šia diena Šv. P. M. Gimimo bažnyčioj prasidės iškilmingoji 
oktava, arba Šiluvos atlaidai. Per 8 dienas, pradedant trečiadienio mišpa
rais, mūsų bažnyčioj bus pamaldos: rytais Mišios 5:30, 7 ir suma 9 vai.; 
vakarais mišparai 7:30. Per atlaidus tėvas Gabrielius, pasijonistas, rytais 
ir vakarais sakys pamokslus. Visus kviečiu pagarbinti stebūklkis šlovin
gųjų Šiluvos Panelę Švenčiausiąją it įsigyti atlaidus. 1

Kun. A. P. Baltutis, klebonas

jas — viso apie 151,000 kareivių. Jie apgink
luoti daugiausia iš Rusijos pristatytais šau
tuvais ir kulkosvaidžiais. Jų valdomose pro
vincijose milijonai žmonių išžudyta, įvestas 
visiems vyrams privalomas kareiviavimas. 
Komunistų vadai turi iš ko pasirinkti. O tie 
vyriausieji vadai yra daugumųje Rusijos ko
munistai ir kinai. Šie pastarieji brangiai ap
mokami. Visa komuunistų organizacija išsi
laiko tik iš vienų plėšimų. Tad paprastai ko
munistai ir vadinami raudonaisiais plėšikais.

patvarkimo bei parėdymų. 
Štai Bažnyčios Kanonas 1374 
parėdo, reikšmingai pabrie- 
žiant, kad Katalikų tėvų vai
kai privalu’ kiek tik galima, 
lankyti kątfjtikiškas mokyk
las. Nes katalikiškose mokyk-

prieš svetimtaučius. Gi lietu
viai tėvai nenori, kad jų vai
kai ištautėtų. Dėl to tėvai su
sirūpinkite lietuvybės ateitimi

seserys jūsų vaikus išauklės 
tapti praktiškais katalikais ir 
susipratusiais lietuviais. Ka
talikai tėvai neprivalo pamir-

.l'.L II!1,.*
GRĮŽTA | AMERIKĄ

^jųrįjonų mįsijoųieriug kun. 
A. Petrauskas rašo iš Lietu
vos, kad ketinąs į Ameriką 
grįžti apie rugsėjo pabųigų 
arba spalių pradžia. Pirmiau-

Dalykų žinovai yra nuomonės, kad ko- . . ~ x . .
munistai dar ilgus metus Kiniją kamuos. Bet nius vaul^ais. prisirengti
jie krašto nepavergs.

Ašara

Lietuvos laikraščiai praneša, kad atidary
tąjį Katalikų Universitetų visuomenė nuošir
džiai sveikina, kad atsirado gana daug stu
dentų norinčių stoti į šį Universitetų. Net žy
dų spauda prielankiai apie Katalikų Universi
tetų atsiliepė. Tik liaudininkų, socialistų ir 
tautininkų laikraščiai pasirodė esą priešingi

čia, mūsų išeivijoje, ir savojšti, ką Didis Mokytojas yra 
vaikučius siųskite į lietuviųjpareiškęs: “Leiskite mažutė- 
katalikiškas parapijines mo-' liūs ir nedrauskite jiems atei

tose vaikai įgyja ne vien mok-' tykias, kur brangios Kazimie-|ti pas Mane, nes tokių yra'šiai vyksiąs į Thompson’ų. Jei 
slų, reikalingų gyvenimui, betp'^ės ir Pranciškietės seserys j Dangaus Karalystė” (Mat.: kam būtų kokių reikalų, pra- 
taip pat gauna ir tuos moky- Juos išauklės, mokinant, pa-Į XIX, 14). Todėl, katalikai tt-; šomi rašyti ar į Thompson’ų, 

■ * mylėti visa, kas yra lietuvis-! vai, klausykite Didžio Moky.! ar į New Yorkų kun. Šeštokui,
ka, įkvėps Lietuvos didvyrių ir! tojo balso ir savo vaikučius 1 nes ten sustosiąs.į amžinybę ir išganyti nemir

tingųjų sielų. Dėl to katalikei 
tėvai, klausydami Bažnyčios 
balso, turi, kur tik yra kata
likiškos parapijinės mokyklos, 
į jas siųstį savo vaikelius.

Daugelis čia gimusių, net ir 
inteligentų, nedrįsta lietuviais

karžygių dvasių, ir prirengs' leiskite į katalikiškas parapi 
gyvenime tapti tikrais lietu-'jines mokyklas; taip daryda-
viais ir praktiškais kataljkaL-.

Ne tik vienų tėvų, bet kar
tu ir mūsų visų, yra pareiga, 
duoti vaikams progų tapti ge
rais katalikais ir susipratu-

prisipažinti vien dėl to, kad, lietuviais. Taigi, kuomet 
nieko apie Lietuvą ir lietu- įdabar atsidaro mokyklos dūšiai naujai Lietuvos švietimo įstaigai. “A.

A,” valdžios organas, “šliupiškais ?o- vįus nežino Nenorėdami pri-' 0% katalikai tėvai, savo vai-! 
džiais” pasisakė prieš Kataliką Universite- -inti s>v0 tau. - kus siųskite į katalikiSkas pa-

...... , ................. . '»■ T™.™™ atsinesnnu link Kat. Umversi- . .. u&i„ina 'rapiiines mokyklas, kur gn-
kad jis jiems padėtų dirbti kilnius darbus ir i teto socialistai ir tautininkai dar kartų pa-- * nei\ an^’ J . .
juos plačiai aprašinėtų. Į rodė savo tikrąjį veidų.“ [kad išvengti nemalonumo bios ir pritarusios lietuvaites

mi, jūs, katalikai tėvai, nesi
gailėsite, bet džiaugsitės, o 
Visagalis Dievas palaimins jū
sų pačių gyvenimą ir vaikams 
teiks laimingą ateitį.

Kum. Pr. J. Vaitukaitis

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Sveikina visus chicagiečius 
ir ųmerikiečius savo priete- 
lius.

GRAŽINA MIESTELI

VabalnĮnkąs, Biržų aps. Bai 
giamos grįsti Vabalninko gat
vės ir taisomi šaligatviai. Taip 
jau įrengiamas vidury rinkos 
šulinys. Šituos darbus baigus, 
miestelis atrodys gana gražiai.

PROTOKOLAS
A. L. R. R. FEDERACIJOS XXII 

KONGRESO
— įvykusio —

1932 m., rugp. 23 ir 24 dd., PitUburgh, Pa.

(Tęsinys)

Lietuvos kataliką universitetas
Lietuvos valdžiai susiaurinus dabar 

veikusį prie Vytauto univertiseto katali
kų teologijos ir filosofijos fakultetus žy
miai sumažinant profesijai skirtas sumas, 
JAetuvos Katalikų Veikimo Centras nu
tarė kurti atskirą katalikų universitetų. 
Tuo reikalu parašyta keletas atsišaukimų 
spaudon, paskelbtas ir Universitetui kurti 
komiteto atsišaukimas, fyet dėl nedarbo, 
aukų gauta tik iš So. Bostono kolonijos 
$83.50. ,

Sužinota, kad šio mėnesio 28 d., jau 
atidaromas Lietuvos Katalikų Universite
tas Kaune.

Moksleivių šelpimo reikalas
Federacijon atsišaukė prašant pašal

pos vienas .čikagietis studentas, bet ne
sant tam tikslui pinigų jo prašymas ne
patenkintas dabar ir vėl jis prašo, bent 
paskutiniems metams jį sušelpti.

• Pirmiaus gavusių pašalpos studentų 
atsiteisė visų gautųjų paskolų $750 Mari
ja Sinetonaitė iš Kauno.

Kandidatai būsimai Federacijos 
centro valdybai

Einant Federacijos konstitucija IV’ 
straipsriiu, paragrafų 16 ir 17, sekanti as
menys nominuoti kandidatais būsimai A- 
merikos Lietuvių R. K. Federacijos Cent
ro Valdybai 1932 — 1933 m. Kongresas 
rinks devynis asmenis į valdybų. Kandi
datais noniinuoti šie darbuotojai:

Kun. Ignas Albavičius,
Kun. Jonas Amhojas, .. \
Dr. Petras Atkočiūnas
Kun. Jonas Balkunas 
Kun. d.r. Antanas Bružas 
Juozas Bulevičius 
P-nla Bltautlenė 
Kun. 8. I. Cepanonla 
Mokytojas Pranas Galinis 
J. Grehllunas 
Kun. Pranas Juškaltis 
Kun. Pranas Juras 
Kun. J. J. Jakaitis, MIC.
Kun. Magnus J. Kazėnas 

Kazys Krušlnskas ' i

Antanas' F. Kneižys 
VincaB Kudirka 
Kun. Jonas Lencevičiua 
Juozas B. Laučka , ,
Kun. J, Mačlulionis. MIC.
Kun. Jonas Mislus 
Adv. F. B. Mastauskas 
Juozas P. Mačiulis 
Kun. dr. J. Navickas, MIC.
A. Onaitls
Kun, Norbertas Pakalnis 
Kun. Pranas V. Strakauskas 
Studentas Petrauskas 
p. Stankevičius
Kun. Jonas Švagždys 
Leonardas šimutis 
Jurgis Tumasonls 
Kun. Kaz. Urbonavičius 
Kun. Jeronimas H. ValČanas 
Kun. Pranas Vtrmauskls 
Kun. Jonas Vaišnoras 
Kostas Vaišnoras 
Kostas A. Vencius 
Antanas Žvirblis 
Antanas žaltaduonts.

IŽDO STOVIS 
Paj«nos:

Balansas VII1-20-31 prieš jubiliejini kon
gresą ......................... į............................ ............. 8298.75

Hartford, Conn. šv Trejybės parapijos .... 5.00
Hartford, Conn. Federacijos skyr. duoklės .. V.00
So. Boston, Mass draugijų duoklės.............. 10.00
Chicago, III. N. S. 23 sk. draugijų duoklės .. S 00 
Brooklyn, N. Y. 39 sk. S. S. Gyv. Rožančiaus

draugijos ............................................................ 1.00
Marija Smetonajtė grąžino gautąją stipendiją 750.00 
Cicero, III. 12 skyr. Vilniaus našlaičiams ... 24 00
So. Boston, Mass. 3 sk. Vilniaus našlaičiams 20.50, 
00. Boston, Mass. S skyr. Lietuvos katalikų

Universitetui ......... ........................................... 63.50
Chicago, III. N. S. 23 'sk. Vilniaus našlaičiams 15.50 

Į Chicago, III. B. P. 19 sk. Vilniaus našlaičiams 8 50 
Rockford, Iii. 24 sk. draugijų duoklės ..... 6.00
Phlladelphia, Pa. 14 sk. ŠV. Jurgio parapijos

draugijų duoklės ....................................................... 15.00
i Norwood, Mass. draugijų 10 sk. duoklės . . 15.48
Į So. Boston. Mass. 3 sk. Liet. katalikų Univ. 20 00
I ©o. Boston, Mass 3 sk. Vilniaus našlaičiams 20.00
j So. Boston, Mass. 3 Rk. draugijų duoklės ... 14.00

Providence, K. I. 47 sk. Vilniaus Vadavimo

sausio, vasario,, kovo ir bal. mtn., 1932 200.00 
Už bankos safe box The National City Safe

Deposit Co. nuo rūgs. 22 d. 1931 m. iki
rūgs. 22 d, 1932 m....................................................... 7.50

VIII-3-32 sekretoriui Krušinskui alga už 
gruodį, 1931 m.. 660.00, už paštų ženk
lus ir vokus 610.94, už važinėjimą Hart- 
fordan. Conn. j Cent. Valdybos posėdi,
1931 X-XU-10 67.66. .viso ...........................

Kun. Pranas Bieliauskas, Vilniaus Labdarių
Komitetui našlaičių šelpimui ...................... 93.60

68.30

reikalams ...................... ................................. 10.00 u Kun. V. Mielešką, per Katalikų Veikimo
Indiana Harbor, Ind. 42 sk. dr-jų duoklės . . 3.00
Brooklyn, N.. Y. Fcd. aps. dr-jų duoklės .... 10.u0
Chicago, III. Fed. apskr. dr-jų duoklės .... 4.00
Lowell, Mass. 49 sk. draugijų duoklės .......... 7.00
Lawrence, Mass. 32 sk. draugijų duoklės .. 9.00
Brockton, Mass. 9 sk. draugijų duoklės .... 5.00
Htoux City. Io*a ksn. G. M. Česna. duoklės 2 00 
Brooklyn, N. Y. Fed. aps. draugijų duoklės 2.00 
Homestead, Pa. 6 sk. draugijų duoklės .... 6.00
Cicero, III. 12 sk. draugijų duoklės............ .. ' 14.00
Nuošimčio už bankoje esamus pinigus .... 18.70

GAUTA IšVISOs,-............................................... 61,289.03
Išntokėjijsial

K. Krušinskui alga už rugp. 1931 m. 650.00 
Kongrcsan ir Centro Vaidybos suslrinkiman 
kelionės išlaidos, Boston, Mass, rūgs. 7 d.,
1931 m. 623.50 — viso ........................................ 73.50
IX-18-31 už telegramas sveikinimams laike

Jubiliejinio kongreso ................................... 16.00
XI-3-31 Kaziui Krušinskui sekretoriaus alga

už rūgs. mėn , 19-31 m.................... .. ........... 50 00
“Vytauto Spaustuvei” už laiškus Ir vokų

spauda . . .............................................................. 10.00
XID26-31 Kaziui Krušinskui sekretoriaus al

ga už-spalių Ir lapkr. mėn., 1931 m. .. 100.00 
V-26-62 sekretoriui Kas. Kružinskul alga už

M

Centrą Liet. kat. Universitetui................... 83.50
Sekretoriui K. Krušinskui alga už gegužės,

blrž. ir liepos mėn.. 1932 m............................. 150.00
Iš viso Išmokėta ......................................... 6857.90

GAUTA IS VISO . .. , 
IŠMOKSTA Iš V18O

61.389.03
857.90

Balansas VIII-20-32 ........................ 6521.13
Be ,to turime vertybiniais popieriais: 18
po 6100 L. Lk P. Bonui su nuoš. už 1982 6L«O« 00
83 jpo 650 L. L. P. Bonų su nuoš. už 1932 4,160.00
1 Lietuvos Bonas be kuponų .'........................... 50.00
15 L. L. P. Bonų kuponų po 65 00 ............ 75.00
6 L L. P. Bonų kuponai po 62.50 ............. 15.00
1 U. S. Bonas......................... .’..................... .. 50.00
13tt»"Draugas“ Puh, Co. žėrų ......................... 135.00
{vairių šėrų ............... ... ............................................ 226.0»)
Metropolitan State Banko Chicagoje kvi

tas už U. 8. Boną .................'..................... 60.00
Liet. Daz-b. S-gos paskolos notą su nueš. 6,000.00

Buvusieji studentai Fed. skolingi do
leriais ............................ ........................................... 620.082.50

Buvusieji stugeajtai Fed. skolingi Šveica
riškai* frankais ................. ..........................146,26.6.00

Buvusieji studentai Federacijai skolingi
Vokjet markėmis ..................................... 11.164.00

Kasys 4.

i



Trečiadienis, rūgs. 7 d., 1932
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WISCQNSIH’O LICTUViy ŽINIOS
KAZIMIERAS MAŽEIKA, vedėjas,

4701 Eiglith Avenuė,
Kenosha, Wis.

“DAINOS ŠVENTĖ” IR WASHINGTONO 
PAMINĖJIMAS KENOSHA, WIS.

KENOSHA, AVIS. — Minių 
minios iš Kenosha, Racine, 
Port AVashington, Shehoygan, 
AVisconsin ir Illinois valstybių 
suplaukė j Central parką, Ke
nosha, Wis., sekmadienį, rug
sėjo 4 d., popiet dalyvauti 
“Dainos Šventėje” ir paminė
ti Jurgio AVashingtono 200 jo 
gimimo sukakti.

Apie trečią valandų popiet 
parapijų chorai iš Kenosha, 
Racine ir AVaukegano užėmė 
savo vietas ant specialiai pa
ruoštos iš laiptų platformos. 
Pats jau toks gražus choristų 
iš anksto susitvarkymas žadė
jo publiką patenkinti daino
mis. / .

Netrukus daktaras A. Ra
kauskas užėjo ant kalbėto
jų estrados su “loud-speake- 
riais” ir, kaipo vedėjas, pra
dėjo programą. .

Choras iš 200 visupirmiau- 
sia gieda Lietuvos himną. Pu
blika sustoja. Toliau Ameri
kos himną. Gieda nenuduo- 
damas, bet iš širdies. Vėliau 
padainavo dar sekančias dai
nas: “Vilnius,” “Per tamsią 
naktelę,” “Tupi šarka ant tvo 
ros,” “Šėriau žirgeli,” “Va
žiavau dieną,” “Mergytė jau
noji,” “Kur bėga Šešupė,” 
“Vakarinė daina.” Choras, 
matyt, buvo pilnai ir tinka
mai pasiruošęs prie savo pro- 
grarno dalies. Chore matėsi 
daug muzikalio talento. Jau
nikaičiai ir mergaitės skam
bančiais balsais žavėjo publi
ką. Ne vien tik choras puikiai 
išpildė savo programo dali 
muzikaliu atžvilgiu, bet savo 
dainavime taip pat parodė grv 
ną lietuvišką dvasią ir lietu
višką jausmą.

vi.
Žmonėms labai patiko ir p. 

E. Rakauskienės keletas su
dainuotų dainelių. Publika ne
galėjo atsigėrėti ir, matyt, la
bai džiaugėsi, turėdama savo 
tarpe tokią žymią solistę. Dai
nų tarpe kun. A. Bublys, M. I. 
C., išklebonavęs kone tris me
tus Kenoshoje gražia ir grau
džia kalba atsisveikino su sa
vo parapijonais ir kaimynais. 
Kenoshos menedžeris O’Brien 
savo sveikinimo kalboje labai 
maloniai prabilo j lietuvius a-

, nglų kalba. Kongresmonas A- 
imlie ragino lietuvius laikytis 
j savo tautos ribų, nes jis pats 
yra mažos tautos sūnus ir la
bai dėkingas savo tautiečiams 
už jų paramą, nes didelės tau
tos dabar nori nusmelkti ma
žąsias. Senatoriui La Folette 
neatvykus, jo vietoj kalbėjo 
kun. J. Mačiulionis, M. I. C., 

i ‘ ‘ Draugo ’ ’ administratorius. 
'Jis žadėjo AVisconsinui paski- 
' rti trečiadienio numerį .visą 
| puslapį, kaip, turi Detroit’as 
'ir Pittsburgh’as. Publika tą 
pažadą priėmė delnų plojimu. 
Lietuvos konsulas A. Kalvai
tis pareiškė džiaugsmo, kad 

i lietuviai AVisconsine yra susi- 
Įpratę ir moka pagerbti didvy
rius. Ant pat galo kalbėjo kun. 
Br. Vitkus, M. I. C., naujasis 

i Kenosha klebonas.

Šiose iškilmėse pastebėta ir 
svetimtaučių noras, kad AVis- 
consino lietuviai' būtų lietu
viais. Amerikos gyvenimas to 
reikalauja. Bloga yra ten, kur 
atsiranda per daug savymei- 
lės. AVisconsine pasireiškė di
delis draugiškumas. Vienas ki
tą taip sutinka ir sveikina, 
būk tai būtų artimiausi gimi
nės. Svetimtaučiai, matyt, čia 
lietuvius labai remia.

AVisconsinas matyt kyla vis 
aukštyn lietuvių dvasioje. Mv- 

iii jie dainas, myli draugišku
mą, daug matyt, turi energi
jos, su dideliais pasiryžimais, 
ir eina per gyvenimą drąsiai, 
kaip kareiviai. Taip pat ir iš
tvermingi, nes nors dainos ir 
kalbos užsibaigė gana anksti, 
bet kone’ visa publika pasiliko 
iki saulė nusileido, nes visiems 
buvo taip jauku ir smagu.I

Iš kur toji AViseonsiniečių 
įėga, kad jie gali taip dide
les minias sutraukti iš toli
miausių kraštų? Matyt, turi ge 
rus'vadus. Nors dar nesimato 
\Visconsine daug profesijona- 
lų, bet žmonės žengia greit 
pirmyn ir tikimasi, kad grei
tu laiku Wisconsinas susilauks 
žymių veikėjų, kurių vardai 
bus žinomi ne vien tik ameri
kiečiams, bet ir mūsų tėvynei 
Lietuvai. Rep.

SKAITYKITE IR l’l.ATi> 
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MOSy SPAUDOS REIKALAI
(Vakar pasakytoji “Draugo” 

Administratoriaus kalba 
per radio)

Spauda tai yra galingas į- 
rankis, mašina, jėga, mokykla, 
kuri žmonių gyvenimą papil
do ir ištobulina. Nuo penkio
likto šimtmečio, kada spauda 
buvo atrasta, knygos, žurna

lai ir laikraščiai augo kaip 
grybai po lietaus. Kokius bra
ngius turtus mums spauda y- 
ra palikus mums reikia tik į- 
eiti į vieną iš didesnių biblio
tekų, kaip tai Congressional 
Library VVashingtone ar Bib- 

' lioteca Vaticana Romoje ar 
1 joms panašias ir čia žmogus

KUN. AL. BUBLYS, M."I. C.
Šiomis dienomis kun. Al. Bublys, M. I. C. 

išklebonavęs arti trijų metų Šv. Petro para
pijoje, apleidžia Kenoshą ir keliauja į Šv. 
Marijos Kolegiją, Thompson, Conn., kur už
ims dvasios tėvo pareigas lietuvių kolegijoje.

KUN. BR. VITKUS, M. I. C.
Šiomis dienomis Kenosha sulaukė iš lietuvių ko

legijos, Thompson, Conn., kun. Br. Vitkaus, M. I. C., 
kurs užims klebono vietą. Kuri. ’Br. Vitkus lietuvių 
kolegijoje dėstė matematiką, taigi bus geras ir finan- 
sistas klebonas.

VVaukegano, Kenosha ir Racine parapijos choristai ir svečiai, kurie dalyvavo “Dainos šventėje” ir Washingtono pa 
gerbime, Central Parke, Kenosha, Wis., rugsėjo 4 d., 1932.

gauna supratimą, kaip ištik- imj. šiandie mes lietuviai
džiaugiamės sulaukę savo tau
tietį garbingiausioje vietoje 
kumštynių srityje, bet mes dar 

jdoti žmonių kūnai, bet spau-1 daugiau laukiame iš savo jau- 
'da tai yra toji gražiausioji ga- niino,
lelija, ant kurios sienų artis
tų dailiausi nupiešti portretai 
primena į juos bežiūrintiems 

i to asmens kilnumą ir gražu- 
bnąr Jeigu ne spauda tai mes 
i tokio progreso negalėtum da
iryti, kokį iki šioliai padarėm.
, Žurnalai ir, laikraščiai atsi
rado vėliau už knygas. Jųjų 

,tikslas yra painformuoti apie 
j vėliausius įvykius ir pakreipti 
[visuomenę prie vieno bendro

rųjų didelį kapitalą yra pali
kusi mums spauda. Spauda tai 
ne kapinynas, kur guli palai-

■ tikslo. Svarbiausias laikraščio

.................. .  ...
los tapo įstatymais ir mažai
svarstyta pasiūlymų prieš a- 
teivius.

Foreign Language Informa
tion Service ne tik aktyviai 
dalyvavo ir ragino priėmimą

Dienraštis “Draugas” ren- Įstatymų suvienyti suskal- 
-gia lietuvių imtynes: “Drau- [dytas šeimynas, palengvinti iš- 
gas “Lithuanian Boxing Con-deportavimo ir pilietybės įsta- 

test,” kurios įvyks Šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje,
1932 m. spalių mėn. 27-tą die
ną. J šias imtynes gali stoti

tymus, bet stipriai protesta
vo prieš neteisingus žingsnius 
prieš ateivius.

PaV., Emergency Iliglnvay 
visi lietuviai ii visų 48 Jung- Construction bilius, 'kaip ori- 
tinių Valstybių. Aplikacijos (ginaliai Buto priimtas, drau- 
blanką rasite “Drauge” pra- <l<“ samdymą ateivių viešajam
dedant rytojaus diena. Regis- darbui. Foreign Language In-
travimo laikas baigsis rugsėjo ; formation Service vedė kovą

■ uždavinys tai patraukti visuo- 
Įmenę prie vieningo ir tautai 
naudingo darbo.

Mūsų lietuvių visuomenė A- 
merikoje, apart kitų gana sva
rbių reikalų, turi patį svar
biausią reikalą, tai išlaikyti 
savo tėvų religiją. “Draugas” 

nuo pat savo įsikūrimo (1908 
metais) neatsilikdamas nuo ki-! 
tų svarbių reikalų, visuomet

30 d. Išpildė blankas, siųski
te sekančiu adresu: Draugas 
Lithuanian Boxing Contest, 
2334 S. Oakley Avenue, Chi- 
cago, Illinois.

KONGRESAS IR IMI- 
GRCIJA

(Straipsnis paruoštas Read

prieš tą sumanymą. Sėkmėje, 
kuomet prezidentas ITooveris 
pasirašė po bilium liepos 21 
d., tas žingsnis prieš ateivius 

, buvo išbrauktas.
i Atstovų Butas, Senatas prie 
j lankiai priėmė įvairius užre- 
Igistravimo sumanymus. Bilius 
kad J. A. V. nuolat mažintų 

[imigraciją, nukertant dabarti
nes kvotas 90%, nors Namo I- 
migracijos Komiteto buvo prie

lenkė ir kreipė lietuvių visuo- Į ^ewis, h oreign Language In-|lankiai raportuotas, nepriėjo 
menę Amerikoje prie darbų, i^orma^lon Service direktorių). ■ balsavimo.prie

Senatas irgi nesvarstė pa
siūlymą, kurį Butas priėmė, 
kad prašalinti ir nesįleisti a-

[kurie yra reikalingi ir naudin- Visi tie, kurie prisideda prie 
gi tautai ir religijai. Tame 24 . kovos duoti naujam amerikie- 
imetų laikotarpy pastatyta la-Įčiui taip vadinamą “sųuare

(bai daug ir gražių lietuviškų dėal,” gali su pasitenkinimu j teivią komunistų. Daugelis se 
i bažnyčių, taip pat daug para- 
Įpijinių mokyklų. Virsdamas 
dienraščiu 1916 metais “Drau

žiūrėti į 72 Kongreso pirmos j natorių manė, kad nereikia a- 
sesijos rekordą. Teisybė, dau-1 teivią deportuoti dėl jų įsiti-
gelis iš devynių imigracijos ir

gas” neapleido dienos šį-tą natūralizacijos priimtų įstatv-
I nepažymėjęs apie lietuvių baž-jmų turi mažos svarbos, ir tei- 
[ nyčių ar mokyklų reikalus. | sybė, kad tas Kongresas visai 
j “ Draugas ” yra vienintelis lie-Į nesvarstė daug svarbesnių bi- 
! tuvių dienraštis, kuris kreipė llių. Tūkstančiai ateivių bus 
iir kreipia lietuvių dėmesį prie J nepatenkinti, nes pasiūlymas 
tikro religinio veikimo. Aišku, legalizuoti įvažiavimą ateivių, 
tuomi dienraštis “Draugas” kurie atvyko į J. A. Valstv- 
vra daug pagelbėjęs parapi- bes be peržiūrėjimo tarpe bir- 
joms pastatyti savo bažnyčias 1 želio 3 d., 1921 m., ir liepos 
ir mokyklas. 1 d., 1924 m., nepasiekė bal-

Ar “Draugas” viską pada- ravimo laipsnio. Pasiūlymas 
rė, kas buvo galima padaryti? suvlPnyti
Ne. Dienraštis “Draugas” tu

šeimynas,
Amerikos piliečių seniems tė-

kiekvieną lietuvių vams nekvotinio stovio irgi 
nesvarstytaą. Taip pat natū
ralizacijos kaina nesumažinta, 
nepaisant/fakto, kad dabarti
nės aukštos kainos daugelį a- 
teivių sulaiko nuo Amerikos 
pilietybės privilegijų. Bet vis-

i rėjo įeiti į 
šeimą. Amerikoje tas dar ne
padaryta. Ar “Draugas” ga-' 
Ii tai padaryti? Taip ir tai 
greitu laiku. Reikia, kad sto
tų 100 uolių kontestininku į 

l“ Draugo” vajų ir kiekvienas 
kontestininkas gautų po 500 
“Drfiugo” skaitytojų. Jeigu 

! p ijėpė’iie pastatyti tokių gra
žių ir taip daug bažnyčių ir 
mokyklų, nejaugi negalėtume 
dabar apvainikuoti tą dubą 
savo dienraščiu, kurs apgintų 
tuos brangius parapijų turtus 
lir šeimas nuo visokių pavojų 
,ir priešų.

\Visconsino lietuviai praėju
sį sekmadienį Kenoshoje, Ce
ntral Parke minėjo Jurgio j 
YVashingtono 200 metų sukak
ti. Ir tame masiniame susirin
kime, kada pakalbėjau dien
raščio “Draugo” reikalais, 
vienba’si i nutarė remti 
“Draugą” visomis jėgomis ir 
kiekviena šeima pasižadėjo už 
siprenumeruoti “Draugą.” 
AViseonsino valstijai yra ski- 
rintrrs vi nas puslapis kiek 
vieno trečiadienio nu i ery, pra 
dedant su rytojaus numeriu.

LITHUA?JAN DOXING 
COJTEST

Šarkis nugalėdamas Schme- 
linga prieš porą ihėnesių pa
statė lietuvį garbingiausioje 
vietoje atletikos atžvilgiu. Šis 
faktas yra ženklu, kad lietu- 

• viai turi jėgų. Tame lietuvio 
stiprume slepiasi ir daug ki- 

, tų gražių ypatybių bei gabu-

kinimų ir veikimo; jie tikėjo, 
kad ateiviai turi kai kurias 
teises su piliečiais.

Iš pasiūlymų, kurie tapo į- 
statyniais, svarbiausias buvo 
priedas prie išdeportavimo ak
to. Juomi nuolat išdeportuo- 
jania iš J. A. Valstybių atei
vis, kuris sykį jau buvo išde- 
portuotas. šitas įstatymas su
skaldė ne vieną šeimyną. Bet 
sulig to naujo įstatymo, atei-

teikiant1 vis’ s— importuotas, gali 
į vienu metu po išdeportavimo 
ir prieš išvažiuosiant iš sveti
mos šalies, prašyti Darbo Se
kretoriaus leidimo vėl įleisti į 
šį kraštą. Jei Darbo Sekreto
rius duos leidimą, jis gali su
grįžti j J. A. Valstybes.

AmerikosNauju įstatymu
vien kėlios konstruktyvios by- pilietės irgi gavo daugiau lv-

ELENA RAKAUSKIENĖ
“Dainos šventėje” sudainavo keletą malonių dai

nelių, už kurias publika jai išreiškė savo padėką gar
siu delnų suplojimu.



DRAUGAS Trečiadienis,
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BADAS - MŪSĮJ LAIKU PAŽYMIS primeta, bene bus ta, kuri jį J»ę, tvirtina, kad darbo yra la- tuo pačiu keliu didesnis bus ir j Badas paklusniais indus pada- 
kaltina sustojus pusiaukebvj. ;bai daug, kad svarbiausieji da-(badas. i ro, badas priverčia ir liūtus

pasiduoti. V. 1).Suko, jis paskelbęs žmogaus rbai dar neatlikti. Tikrumoj 
Beveik kiekvienas laikotar- išmėtyta milijonai valstiečių, lygyjjėt teises,- bet paneigęs gi, trūksta “Gamtos,” nes ji

pis turi y (Mitingus savo požy- Kurie batlgalauja. Yra tokių, 
kurie turi mažų žemės sklypų 
arba šiaip kokį turtų, bt t eko-

Kaip pasiseks pasauliui nuo 
dabartinio bado išsigelbėti tik

gių teisių. Naujas įstatymas n,įUS| kurie net istorijon pa
teikia nekvotinį stovį ateivia-'tenka. Vieni laikotarpiai žymi- 
ms vyrams,
prieš liepos 1 d., 1932 m., vi<‘-|cįj,}> treti, kaip, pav., Koper-
toj birželio 1 d., 1928 m., kaip'jyko laikotarpis, vadinamas Į išsiversti. Be to, niekad, gal |ttįSVUs ant pavergtos žemės, 
pirmiau buvo. Bet ši atmaina tulpenianijos laikotarpiu. Tul būt, pasauly nebuvo tiek da 
neneša daug naudos, nes tik pės 'Europoj tuo metu buvo'ug, visokių klajoklių, kuri1
keli kraštai: Albanija, Kuinu- nuuju dalyku ir biržose jomis ieškodami daria), keliauja iš j.ftS nedrįsta neigti jos priva- 
nija, Syr'ija ir Turkija neiš- prekiavo, kaip šiandien-dol©-į vienog vietos į kitų, eina pėsti (amų, ()et niekuomet nereikia

priemones tapti lygiais, pasv visur nusavinta, prie jos pri- tai ateity pamatysime, o da
kelbęs žmones laisvais, bet ne
drįstus 'paskelbti

eiti negali, uždrausta.

kurie„ttpsived<i ,lui ka,'y kiti revolim, nominis gyvenimas taip čionai seka ir kiti nenoram*
dėjęs, kad jokiu budu negali iulnai, n€K negali būti žmogus

Daugelis tiki, kad valstybei 
pasiseks išspręsti šis reikalas, 
pati valstybė stengiasi orga- 

jnizuoti viešuosius darbus, bet 
Žmogaus teisių deklaracija viešiems darbams organizuoti

yra labai geras dalykas, nio-

baigė dabartiniu laiku kvotas. Kai praėjo kvaitulys, iš valstybės 
bedarbių sųrašusDaug vizų atsakyta dėl “ga-'daugelis “tulpių biržos” mak- 

limybės tapti visuomeniška su- ierįų žymiai nukentėjo, ir pa Įkas jų neįtraukia, 
nkenybe.” Y yrai Amerikos pi- .gįbaigė tulpenianijos laikotar-
liečiu, kurie vedė po liepos 1 pįs. Vėliau beveik visų Euro 
d., 1932 m., gaus tik parinkti-‘ buvo apėmęs maras, kuris

užtraukiamos didelės paskolos, 
reiškia turtingieji dar daugiau 
gauna pasipelnyti ir neturtin- 

perdaug perdėti jos teigiamos j gų jų skurdas dar labiau padi-
> reikšmės. Nors kai kam ir la
bai nepatinka, bet kas tikro-

nės kvotos stovį. I išnaikino bent trečdalį jos gy-
Natūralizacijos įstatymas tu ventojų. 

ri kelias atmainas. Atvažiavi-I Musų laikotarpis istorijon 
mo certil'ikatų nebus reikalau-1 greičiausiai pateks bado laiko- 
jama nuo ateivių, kurie atva-! tarpio vardu. Šis apibudini- 
žiavo į J. A. Valstybes priešinas būtų labai teisingas, nes 
birželio 29 d., 190b m., ir nuo'niekad, tu r būt, pasauly neba-

giasi galimai greičiau jais at- ; nyj>eį nebijo pažiūrėti į akis, 
sikratyti. 1 s viso, šiandien d ra-; Įun->s pa8akyti, kad neturtin- 
siai galima tvirtinti, kad be- '^as dažnai neturi teisių net 
darbių skaičius siekia 50 mjli- įuo atveju, kai tos teisės
jonų. Na, o jeigu skaityti šei 
mų susidedančia mažiausiai 
bent iš trijų asmenų, tai pra- įog
v v • -»• • J » rt • •som 
jonų

skurdui. Dar blogesnė
piliečių, kurie ieško atskirų čius, kaip šiandien. Vokietijoj yra ta aplinkybė, kad nenu- 
certifikatų, nes jie įgijo pilie-1 badauja G milijonai, Amerikoj matoma vilčių siems žmonėms 
tybę tėvų arba vyro natūrali-1— 8, Anglijoj — 3, Ispanijoj iš nelaimių išbristi.

Kartais ir valstybių

! yra paskelbtos, o turtingasis 
jas pasiima, kai nėra pasketb- 

Oficialiais dokumentais 
, šiandien tinime 150 tai, aišku, galima jianeigti, bet 
j.asmenų paskirtų ba::ui, niekaip ne paslaptis, kad gy

venimo realybė, vis dėlto, yra 
tokia.

žavimu.

Studentai, laikinai įleisti į

2, Prancūzijoj — 1 milijo
nas žmonių. Sovietų Rusijoj,

J. A. Valstvbes mokslo tiks-! davo toks didelis žmonių skal
i Kinuose, Pietų Amerikos vai-

, . , , • -v r stvbėse, Afrikoj badauja išti-
kuris laiduotu išvykimų is J. i ' .. sos sritvs apgyvendintos sim- A. \ alstybių, kuomet baigsis1' 
laikas

iams, privalo pristatyti bonų,

meta garsius šūkius neatidt 
liotinoms problemoms išspręs
ti, kartais tie šūkiai plačiuose

Moderniškuose įstatymuose, 
kaip tvirtina Kalvioli, nuoša

li vyrai vybė yra viskas # žmogus y- 
neatidė- >■« niekas. Ton, kur niioaavy-

bė via aukščiau vertinama, ne 
gn darbas, vieni visai megeina,

rimo, bet nelaimei, žodžiai ir 
tais tūkstančių, milijonais žino :vil.nos

sluoksniuosi' randa net pinta- natri miršta, o treti priversti 
emigruoti. Vėliau tos vietos

ak

P1’1
gacijos) 
neimigrantais. Pirmiau pripa
žinta tik sutartis, įvesta iki 
1924 m., bet dabar inima su
tartį’ nuo 1924 m., ir inima

sose valstybėse biurui pasise
kė suregistruoti, daugelis visai 
nesuteikė reikalingų žinių. Pa
galiau, diktatorių valdomos

iš nuolatinių judėjimų, kurie 
be pertraukos kartojasi įvai
riuose kraštuose. Ne tik Indi
jos, bet ir Pietų Rusijos pas-

deja. Ir juo didesnius viešuo
sius darbus dabartinės vald
žios organizuoja, bei didesnes 
paskolas tiems reikalams trau
kia, tuo didesnis bus skurdas,

bar matome, kad kas kartų jis 
apima vis didesnius sluoks 
nius, persimeta į naujus kraš 
tus. Pakeliuij nugriauna stip 
riausius galiūnus.

Gerieji Indijos socialinės bū 
klės žinovai tvirtina, kad G0 
tūkstančių anglų jokiu būdu 
negalėtų valdyti 300 milijonų 
indų, jei indai taip maitintų
si, kaip maitinasi anglai. Is
panijos feodalai taip pat ne
būtų šimtmečiais taip despo
tiškai spaudų valstiečių, jei ne
būtų valstiečiai kentę bado.

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere 15 Dayton ra
lio: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaisią.

Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatsainn. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi. tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
Ir tuil saugotis.

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

žmonas, nevedusius vaikus, ne 
turint 21 metų 'arr.ž.

Muzikantai nebus įleidžiami 
į J. A. Valstybes su darbo 
kontraktais, nebent bus pirmos 
rūšies artistai. Šitas kontrak
tinio darbo p riedąs priimtas 
tam, kad apsaugojus Ameri
kos muzikantus dabartinėse su 
nkiose dienose.

Galų gale, nepaisant kiek ra
šyta ir kalbėta prieš ateivius, 
nepaisant didelės patriotiškos 
organizacijos kvailo reikalą-

. valstybės, taip pat nedavė tik- Įkutin,g jndėjimas (as pa.

Be operacijos, be (švirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis gulėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam' vaistus yra 
Rmerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vals 
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
pinigus. .

lengva—'

*,'•< r.
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PROBAK
teikia 

burbė riškų
skutimosi

patogumų
namie

»» 7 .< J-
mietis negyvena iš savo žemės, 
bet iš savo darbo. Jeigu taip, 
tai pagrindo turėtų būti dar
bas. ■ - • ■

Šiandien pasauly yra kelia
sdešimt milijonų rankų be da
rbo. Be abejo, visi žino, kad

rų davinių. Jų prestižas ne
leidžia prisipažinti prie <bedar
bių, reiškia prie badaujančių, i K'biciausia tiesa, kurių viso- 
Visi* žino, kad jų valdomuose'J'*1-1 rht'^y siaudienįpiavUd bu-.darbo netrūksta. Atvirkščiai 
kraštuose yra Bedarbių, bet |VUsieji kritikai liberalizmui visi,' rimtai ateitimi susirūpi 
biurui pranešė, jog bedarbių1- - 1   —1

cias šaknis.

M u a ų pi
giausiai palankauti 
UHcl'oini.

Nereikia šitai jaunai žmonai ap
leisti virimo prieruošos, kuomet 
telefonas suskambina arba reika
linga pašaukti. Ji turi extensio- 
nų virtuvėj—jis užsimoka laiko 
ir žingsnių sutaūpimu. Rasite 
jflms būtų paranku turėti ekstra 
telefonų namuose. Dabar galima 
įsitaisyti pigiau, negu kad pir
miau. Pašaukite Business ofisų 
dabar.

(PROBAK

neturi.

N ūo 193(5 metų bedarbių 
nei kiek nesumažėjo,skaičius 

bet dar padidėjo. Jeigu prie 
to dar pridėsime Azijos, Afri
kos bedarbių skaičių, kuris biu 
ro sųrašuosna neįtrauktas, tai 
bedarbių skaičius šiandien šie-vimo, kad visi nedirbantieji a- .

teiviai būtų deportuoti, 72 Ko-1 ks 30. milijoną Reikia neuz

ngreso priimtieji įstatymai, 
liečiant ateivius, yra žmonis 
ki. Ir ateinančiais rinkimais 
pasirodys dar didesnė proga 
pripažinti naujo amerikiečio 
teises. Nors tie rinkimai ne- 
ininis imigracijos ir natūrali
zacijos klausimų, bet balsuo
tojai turi teisę žinoti, kų kan-

miršti, kad šiandien jau ne
turi darbo ir laukų darbinin
kai, kad po visų pasaulį yra

teivių prašymų, kaip ragino į 
garsusis Wiekershain Komite- ! 
tas f j

Visi tie svarbūs klausimai
interesuoja keturias dešimts 

didatai į Atstovų Butų ir še- milijonų amerikiečių, kurie pa
natų mano apie kai kuriuos 
svarbius ateiviams klausimus.

Ar kandidatas stovi už ar 
prieš skirtingumų tarpe čia gi
musių ateivių ir piliečių, to
kiuose svarbiuose klausimuo
se, kaip darbas, pašalpa ir se
natvės pensija?

Ar jis stovi už ar prieš 
sumažinimų dabartinių aukštų 
natūralizacijos kainų ir pale
ngvinimų pilietybės?

Kaip jie žiūri į suvienijimų 
šeimynų ir įleidimų į J. A. Va
lstybes artimųjų giminių tų, 
kurie jau čionai gyvena?

Ar duotų ateiviams, kurie 
įvažiavo lie peržiūrėjimo prieš 
liepos 1 d., 1924 m„ teisę le
galizuoti savo rezidencijų, kad 
galėtų tapti Amerikos pilie-i 
ciais?

Ar žmoniškiau pasielgtų su 
išdeportavimais, įsteigiant tam
tikrų tarybų, kuri svarstytų a-

tys yra imigrantai arba vai
kai imigrantų. Ir tuos klausi
mus turi atsakyti tie, kurie 
ieško vietos mūsų valdžioj.

FL/S.

Klausk
Geriausio—

Lietuvio biznierių savo apylinki - 
je apie Drovers Bankų. Parodyk 
jam Stovio Atskaitų ir jis tau pa

sakys, kad Drovers turi užtektinai pinigų sutikti visokį
neperinatvtų atsitikimų—daugiau 55% pinigais ir L'. S. 
Government Bonais.

Kalbame lietuviškai. Klauskite Mr. Geo. Stungis

NATIONAL BANK 
IHUSTmVINGSBANK

HALSTED IR 42-RA GATVĖ
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj 

9 ryto—-8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems 
klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A. 
Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl 
šių priežasčių:

1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
2) Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių Insurance
3) Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus.
4) lškolektuoti morgieius, procento kuponus taip pa

vienių asmenų kaip ir korporacijų.
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
6) lškolektuoti Gas Ir Electric bilas.
7) Išduoti Travellers čekius.
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais 

patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir inor- 
gičių bizniu po vardu

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT 
COMPANY, NOI INC.

3320 S. HALSTED STREET,
TEL YARDS 5215

G. A. SUKYS J. P. DOODY W. M. ANTONISEN

šiivzrs
Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

Labai švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktinio alie
jaus, švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pristi.toras šviežas gnoser- 
ninkanis kas ketos dienos.

Pabandykit j|!

N0W OFFERtD Al 

REDUCED PRICES

gi-u

- tr’S UNCLE
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Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof. Kampininką*’

"įrodyti dieną,-valandą ir vie
tą, taip pat sučekiuoti norin
čių mitinge dalyvauti žmonių

vieno kaimo) lietuviai—pilie
čiai, sušaukę mitingų, ar su
ruošę piknikų, gali sudaryti

DAKTARAI:

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI
—,———

‘ ‘ Minįsterių Kabinetas

pliotkų fabriką įsteigti; jei ku
riai Šv. Kozmo ir Dojnijonos 

: draugijai reikia mitingas at-
priėmė susirinkimų ir pra-į laikyti, pašalpa išmokėti, po- 
mogų įstatymų. Apie daro- mirtijaę aptarti, “bunco par- 
mų susirinkimų reikės raš-!ty,” šokius, balių, suprais pa
tu pranešti vietos policijos rę, piknikų, vakarienę ar kito- 
nuovados viršininkui triš kių pramogų suruošti, tai mū- 
dienas prieš sus-mų. Apie sų Dėdės Šamo guvermanui 
daromų pramogų taip pat' dėl to nei blusa užanty nesu-

J metus. Neužaugusiems virš 17 Į valstybei ar jos parėdkui jmv 

vojųtl
Kaimiečiai dabar galvas li- 

1 ilguoju ir šneka: nedyvai, sa

kruta.
Ale senas mūsų krajus ne 

Amerika, dėl to ten ir guver- 
manas kitoks ir parėdkai kito- 

Žerųai visiems pasikloniojęs, kie- Sename krajuj toks pilie- 
šiandie nbriu papasakoti jums 1 &U krutėjimas, kaip pas mus, 
apie mūsų seno krajaus šių ‘^4 aukščiau išvirožijau, tauti- 
dienų guvermųno padarytų pa : ško guvermano dabar yra po 
rėdkų tiems, kuriė nori kada j zokonu padėtas ir be palicijos 
ne kada susirinkti ir pasišne- načalninko žinios draugijos 
keti apie visokias rokųndas. mitingui sušaukti, gųprais pa- 
Bet, kųd geriau tų parėdkų r^b piknikui surengti nevalia 
suprastume, visųpirma patys n(1 pasikrųtyti. Neparašysi jam 
save pačiupinėkime. gromatos, tuojau tau bus pra-

džebų

reikės raštu policijos virši
ninkui paduoti pareiškimų-” 

(Iš Lietuvos laikraščių).

m. nevalia mitinguoti, ba to 
kio amžiaus žmonės dar netu 
ri ūsų.

Paikuos načalninko leidimo [įį” prie ruskio paoišiai 
dar neužtenka.- kiekvienam ml- bMav0> ba rugkio tiks|as vį. 
linge, ar piknike turi būt. asa buv0 žinonlas> ale visgi
biškni dar ir pal.cmonas; j.s niekas kaimlU(-.ių neturbacydo. i 
turi stovėti ir žiūrėt., kad, sa- Įv#> saluiglydavo kokį

mitingų sušaukti, arba sueida- Į 
vo pypkių parūkyti, arba va- '

kysim, piknikieriai žaisdami 
aguonėlę gaudydami tretįjį a- 
rba šokdami kadrylių nesuaa- 
rytų pavojaus valstybei arba 
jos parėdkui (tvarkai). Aš ne
suprantu, koks ten sename 
krajuj valstybės parėdkas, kad 
tikri (vienos parapijos, arba

karuškas suruošdavo. Dabar 
prie savo, lietuviško, guver- 
mano be policijos načalninko 
žinios to nevalia daryti. Ot, 
kad sulaukėm čėsų!

Tel. Cicere (751

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
*«¥•: ||-1| ryto: 1-f Ir I-l vakar*

Phone Boulevard 7(41

08. C. L VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava.
irti 47 atreet

Ofisas Tel. Grovehlll 0S17
Rea 67 37 S. Arteslan Avė.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

84?3 We»t Marųuettp Road 
Vai.: >-«• Ir 7 # F-M Ket |-11 AM
, Nedėlloj susi tarua

TREČIAS ARBA KOMUNISTIŠKAS 
INTERNACIONALAS

(Pabaiga)
Komunistų internacionalas 

pasižadųs padėti kiekvienai i- 
sikūrusiai Tarybų respublikai.tikolas, trijų mėnesių

Pas mus, Amerike, sakysim, arba 3(m ,ih} (ain0
jei Susiedas sinnulljei» | p įk) . drangijos nli'gročiau pasiekti laimėjimą, rei
.giedu nueiti, pypkę parūkyti, ’ d

i ir visam pasauliui savo cęnt- 
ralizuota organizacija. Nors 
prieš jį yra kovojama, komu
nistų organizacijos naikina-

Taip pat jis žinąs, kad, norint raos> tai'iau !’i.ekam Pilnai
nepavyko išnaikinti. Ir mūsų

stikliukų naminės patiekos, ar 
batelį bvro išgerti; jei ant kų-

tikolas, trijų mėnesių džėlų, i kia turėti žiauriai centralizuo-
prieš tris dienas apie tai pra- organizaciją ir darbininku 

sąjungų, kovojančių už kapį-rių porčių moterys sumislija nešti palicijos načalninkui, nu-l \ 
. -.- Į , --‘r....... . .... ■: ■■ —— 1 i tųlizmo panaikinimų bei už

GRABORIAl:

J, F. RADŽ1US
FIGIAU8IA3 LIET. GRABORIUS 

CHICĄGOJE

UACHAVICH 
IR SŪNUS

r.- LIETUVIU GRABORIUS 
tarnauju geriauidp Patarnauju l^d.otVvė?e kuoptgiausia. 
Ir pigtąu pegu kiti
todėl. kad priklau- 
sau prie grabų 14- 
dlrbystės.

OFISAS
(68 West 18 atreet 
Telef. Canal (174 
SKYRIUS: 8888 f.
Halsted Street Tat 
Victory 4(88.

t<V>.t,¥Y<£s» kuo]
i u alsifeufctt. o manoReikale meld4ppfaų užgąpėjjnti.

Tel- RooaaveU 1616 arbp 2516 
2314 W. a3rd PL, Chioago

1439 S. 49 Conrt, Cicero, Ui.
TEL CICERO 6887

■a,, ■.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOBTOS

Musų patarnavimas 
ir

me išlaidų ašlalkymal

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Gr&borius ir Balsamuotojąs
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kuiną prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.
, Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aotov Imat
S. M. SKUDAS

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WB9T 18th 6TRBET
Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZŪLP J
ORABORIUI IR LAIDOTUVIŲ

▼EDEJAI
1650 WEST 46th STREET

Tampa* 4<tk Ir Paallna Ita.
Tel. Boulevard 62(2-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu stmpatlS- 
kai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčią dėl Šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU ■'

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su ąųvo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaj40iim$- Mes 
nieko nerokuojajne už atvežimų mirusių žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bįle kokios miestų dalies. 
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvųžiuos 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 
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graboriuų, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip- 
Mtfc kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

pi dygia Oflsaz

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi ffeUfato; YARDS 1741 Ir 1742

r*L Ganai (121 ,

0R, 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki S vakare 

Seredoj pasai sutarti

f<L Canal (2S7 Rea Proapeot 1119

0R. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

IMI SOUTH HALSTED 8TRKET
RealdenolJa •••• So. Artasian Avė. 
Valando*: 11 ryto iki 4 po ęlftų

I tU 8:19 vakar*

DR, S. A. D0WIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išsktriant Seredoa 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tai Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartj

Boulevard 7669
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Canal 6764

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiki)
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls Ir aeredomls tik
ĮSkalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STBEET

Tel. Cicero 1260

OR. GUSSEN
X-Kay

įkūrimų, komunizmo. Komunis 
tiškas internacionalas turis 
vaizduoti vieningų viso pasau
lio komunistų partijų. Parti
jos veikiančios atskiruose kra
štuose, atsirandančios kaip jos 
vienintelės sekcijos. Komunis
tiškojo internacionalo organi
zacijos aparatas turįs laiduoti 
galėjimų kiekvienų mementų 
sulaukti daug galinčios pagal-
bos iš viso pasaulio organi- taPt’i krait,l bolševikiškai ko- 

munistiškais, tuo labiau aug-

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki » 

valandai vakare
Nrdėllomig ir Seredomis susitarue

4847 VV. 14th ST. Cicero, III.

valstybė nėra atsipalaidavusi 
nuo komunistų veikimo. Nors 
vieni lizdai išdraskomi, tačiau 
jų vieton kuriasi nauji. O kiek 
tokių lizdų yra, kurių dar ne- 
pasisiekė policijos organų a- '
kis, kurių nepalietė valdžios UIS l\ll3.Llg3
rankos. Kiekviena valstybė y-\TtePn,npk8jį' KetTveJgs u Vartomi.
ra verčiama kovoti su komu- W- Marųnette it,j. arti w<‘.siern id veli mina, nuvuti .u kuhiu Avp Pbone Hemlock 7»28 
nistų įsigalėjimu, jeigu ji nori Panedelinis. Seredomlalir PStnyčiomla

išsilaikyti, nes, pavykus įves- ;------------------------------------
ti sovietų respubliką kokiame
nors krašte, ši susijungia fe
deracijos ryšiais su Bolševi
kiškųjų Rusija. Juo daugiau

zuotų proletarų. 
Komunistiškas internaciona

las yra labai ir labai centra
lizuotas. Prie jo prisidėjusios 
partijos sutirpsta internacio
nale, tampa viena milžiniškų 
partija, klusnia vykdomojo ko 
miteto mostelėjimams.

tų federatyvi komunistų vals
tybė, kol įvyktų pasaulinė fe
deratyvi sovietų respublika.

“R.” P. T.

Muzikas B. Dvarionus, Kau-
'no valstybinės muzikos moky- 

1921 m. pabaigoje Essene ii jkl()s ,>ed'agogoSj kick teko 
Dusseldorfe buvo susekta sla-|Urtij sekanHo mėnesio pabai- 
pta komunistų militarinė or- goje. rengiasi Tykti į Sovietų
ganizacija, turėjusi tikslo nu
versti Vokietijos valdžių ir į- 
vesti proletariato diktatūrų.

Rusiją, į koncertinę turnė. Ko
ncertuosiąs Maskvoj, Petrapi
ly ir kituose didesniuose mie

la atrastųjų raštų pasirodė, | gtuose. Programoj būsianti iš-
kad Berlyne ir Ei&ene yra rau 
donosios komunistų armijos 
vadai, 'fų armijų suorganiza
vo Vokietijos komunistų par
tija.

Komunistiškas internacio
nalus ypač pavojingas yra ne 
tik atskiroms valstybėms, bet' • ' ' ii——i. .-.„Į I,, g,

t

Tel. Republic 2266

i DR. K. DRAN6ELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
Phpne Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
. DENTISTAS
- Gas Eztraction , 

Valandos: 9-9. Nedėliomip. 9-12
(558 SO. UKSTERN AVĖ.

AKIŲ OYDYTOJAIl

DR. VAITUSH, OPT.

pildyta ir lietuvių muzikų kū
rybos. Latvių spahdos prane
šimu pereitų savaitę Liepo- 
jaus filiarmonijos orkestras 
atliko mūs muziko J. Gruo
džio “Katarinkų” ir “Rude
nėlį.”

PRANCIŠKUS STULGINSKIS
Mirė rugsėjo B dieną. 1932, 8:50 valandą vakare, sulaukės 

apie 64 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių apskričio. Pa
šilės parap. ir miestelio. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudline gimines, draugus tr pažjstamus. 
iAiidotuvėmls rūpinasi D. Šlanis.
Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn 

Avenue.
Laidotuvės Įvyks ketvirtadienj, rugsėjo 8 d., 8 valandą Iš ry

to, iš koplyčios j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kur bus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o Iš ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Stulginskio giminės draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Giminės Draugai ir Paijstainl.
IrUdotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boule

vard ^139.

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 vai vak. 

Nedėlloj: 10—12 ryto.

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7494

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistai odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 9 11d 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Fark 3395

DR. I, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036 ?

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
( iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartj
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tėti Prospect 1930

Tel Grovehill 1595

DR.A.L.YUŠKA .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 
8eredomis po pietą ir Nedeldiemais 

tik susitarus
2422 W. MARCJUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akly įtempimą, kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo, 
jvaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšų. Nulipu 
3ataract.ua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią' mažiau- 
*iąs klaidas-

Speciali atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėllomiš pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?A LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daųppllų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.r
TeL Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 320Q
VALANDOS:

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

. TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS aaiv BFEdMJSTaų

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

, Kampas Halsted Hl
Valandos: nuo 19—4: nuo 1—9 

VaAZHamtae IH 19

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ*
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakaro 
Nedėliomis 10 lk4 18

Telefonas Midway 2880

A L DAVIDONIS, M. Di
4819 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel Kenirood 6117 
Valandos:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESLAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 2-6 po 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 2-6 vak. 

šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON

Skaitykite it platinkite 
dienraštį “Draugą” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

HEMLOCK 8181 , <

DR. V. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRUROA9 
8439 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 ik) || ryto, 7 iki f vąkąrą 

Utarn. Ir Ketv. rak. pagal tatartl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6166 South Kedzie '

Rea 6425 8o. California Avė. 
Vai: 8-A 1-8 v. v. Usklrlaat Kai v.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH •'
756 W. 35th STREET 

Ofiso valam: nuo 1-8, nuo (:8C l:f«

3ataract.ua


6 i. m i t DRANGAS
t

C H I C A G
>e» ..... fcfrr.Tle

nėms, draugams ir pažįstamie- į skai bei draugai čižauskai, dradarbis. P-nas' A. Stulga at- ( ms už vaišes, kurių niekad ue- 
ms. Rugsėjo 7 d. jis grįžo at-j Sakalai. Vakaras smagiai praĮsisakė Westville nuo vietos,

Trečiadienis, rūgs. 7 d., 1932

VYČIŲ 36 KUOPA STE1- gramas, kokio čionai dar nėra
buvę. Programui vesti žadėjo 
atvažiuoti kokis ten “prof.”

------------ Į Į sus-nių tiktai narės kviečia-
BRIGIITON PARK. — Vie mos atsilankyti ko skaitlin- 

name kuopos susirinkime vie- ginusiai, ries nebuvusios gaili
na mergelė įnešė įsteigti L. V. Isitės. Atsiveskite su savim ir 
36 kp. jaunamečių skyrių. Ka- Ipo vienų draugę. Tegu ir jos 
dangi greitu laiku per susirin- svkip su mumis pasilinksmi- 
kimų nebuvo galima to klau- na.
ąimo išrišti, jis paliktas ant, šis vakarėlis įvyks, ačiū 
toliau ir pavestas “Tariamo- gerb. klebonui kun. Briškai, 
sios Tarybos’’ nagrinėjimui, didžioje par. salėje. Visos at- 
Tarybai susirinkus į posėdį, slankykite laiku, 7 valandų, 
nutarta patiekti kuopai tokį nes programas ilgas ir įdo- 
projektų. ‘ mus>
. įsteigti jaunamečių skyrių, 
reiškia, lietuvių vaikai — ber
niukai ir mergelės — nuo try
likos iki šešiolikos metų bus 
priimami Į jaunamečių skyrių. I 
Iš pradžių visi sykiu laikysi-, 
me susirinkimus,

G1A JAUNAMEČIŲ 
SKYRIŲ

Y—?

gal į Mundelein seminarijų. leistas pasikalbėjime apie vi 
P. Janušauskienė ir Kalvai; suomenės reikalus ir pasida-

tė daug pasidarbavo ir dau
giausiai tikietij pardavė, 

i Komisijoj buvo: Janušaus- 
j kienė, Kalvaitė, Navickaitė,
I Mažeikaitė ir Vaitkienė.
į

Kl. Antano tėveliai, seselės 
ir komisija dėkoja visiems, ku;

linta atsiminimais.
Buvęs

LIETUVIŲ VALANDA

nes nusistatęs siekti aukštes
nio muzikoje mokslo.

PRANEŠIMAI

pamiršime.

Grupės “ menedžerius, ’ ’
A. Mondeika

pirmyn. Brangūs geradariai, 
prašome ir toliau nepamiršti 
labdarių.

Labdary?

i Brighton Park. — Labdarių 
,8 kuopa dėkoja komisijai, ku-

Praėjusį sekmadienį vėl te- 
ko gėrėtis gražiu lietuvių ra- 

rie kokiu nors būdu prisidėjo i (^j° Programu iš stoties M CF- 
prie vakaro. * L, nuo 1 >ki 2 vai. popiet,

Onytė ' kurį davė Jos. F. Budriko radi
________ jo ir rakandų krautuvė, 3417

X Rugsėjo 2 d. įvyko A-|S- Ha,i4etl Northsidietis Jo 
paštalystės Maldos dr-jos riiė-lna* Čepaitis, turintis malonui
nosinis susirinkimas, kuris' bu tpnol° kaišų, gerai pasirodė, i ----------—
vo skaitlingas. Nariai džiau- įdainuodamas keletu popule- j Cicero, III. — Lietuvių Pa- 
giasi susilaukę nenuilstamo I’aU(I’es dainelių, taipgi p- . gerinimo Politikos kliubas lai

____________ dvasios vado, gerb. kun. Pr. 16 Jadvyga Orkaitė, maloni
IŠ T0WN OF LAKE Vaitukaičio. Sus-me išrinkta 'ak^tingalute, gražiai sudaina-

• valdyba, į kurių įėjo: dvasios vo “Mano karžvgis” ir “Se-

KAMPANIJA UŽ BIZNIO 
ATGAIVINIMĄ

BERLYNAS, rūgs. 6. — Vo 
kietijos vyriausybė pradeda

Federacijos Chicagos apskr. in sui>kiai darbavosi praėju 
poseiminis susirinkimas įvyks Įa*arn išvažiavime, liepos 24 d., 
trečiadienį, rūgs. 7 d., 8 vai. Kučinsko darže. Taipgi širdin i kampanijų uz biznio atgaivini

gai dėkojam visiems darbuo m9- Kanclerio von Papen ’o 
tojams ir visiems, kurie tik programa tam tikslui skiria 

nešimas iš Kongreso. Koloni- ' kuo prisidėjo prie gero darbo: ">23,000,000 dolerių. Sios pro- 
jų atstovai, ir visi katalikai,, as darbu, kas aukomis. Tas pramos vykdymų prezidentas 
kviečiami dalyvauti.

L. Krekščiūnas, rašt.

vak., Aušros Vartų ęarap. sve
tainėj. Susirinkime bus pra

kys mėnesinį susirinkimų rug
sėjo 7 d., 7:30 vai. vak., Lukš
ienės svetainėj, 1500 So. 49tli

įstatymuir padarė piknikų sėkmingų. , H°°ver’is specialiu 
laimingas p. J. Urbas lai- patvirtino.

mėjo dovanų penkis dol. Au- ' -r.......
,. . . 7 . REIKALAUT moteries a.rba mer-

dingai dėkoja Brighton parko Irinos ne perdaug senos nei perjau- 
i ■ , .. . , , nos, kuri norėtų dirbti ant ūkėsbiznieriams, kurie niekados ne (farm). Del platesnių informacijų 

malonėkite atsifiaukti Šiuo adresu 
PETRAS NAVICKAS. 

IVostfrenkfnrt, III.
Rinite 3

Karališkai pavaišino. G ra
šiai įrengtame, išpuoštame, 

kad davus *avo bute, 5340 S. Wood st., 
jiems progos apsiprasti kuo- plačiai žinomi mūs veikėjai 
poj. Susidarius dideliam bū- pp. Čepuliai mgp. 30 d. buvo 
riui bus leista jiems išsirinkti'suruošę vakarienę, į kurių su- 
savo valdybų ir daryti atski-' kvietė nemaža įžymių svečių: 
rus susirinkimus, tartis savais dvasininkų ir pasauliečių, ar- 
reikalais. % . :timųju savo draugų. Vakarie-
' Visi jaunamečiai turės kuo-j nė buvo tikrai nepaprasta, 
poje lygų balsų. Bus steigia- J Valgiai buvo be galo skanūs 
mi sporto rateliai, kad turėtų i ir meniškai sutaisyti. Ir ne j 
kuomi užsiimti. Mokestis bus Į nuostabu, nes p. J. Čepulienė 
mažas — 50c pusmečiui. i kai kurį laikų yra lankiusi

Šis jaunamečių klausimas y- | nanuI ruoaos ir val8'hl gamini- Į 
ra labai svarbus. Tėveliai tu- !ino kursus. Prie stalų patar-1 
rėtų nuo pat jaunų dienų pra- j«avo net kelios jaunutės town 
tinti juos prie draugijinio gv- jOtlakietes, žinomos veikėjos, o 
veninio, — prie veikimo, nes P- Čepulis labai buvo stropus, 
ateityje išeivijoje jiems teks kad karštų vakarų ne vienas 
užim i senesniųjų vietas. |s svečių troškulio nekęstų.

Namuose su namiškiais jau Lydytojai pataria, kad valgy- 
nicji nėra baukštūs. Bet rei- ‘lamas žmogus turi būli linlcs- 
kia pratinti, kad ir su sveti >’ias, juoktis. To irgi netrūko, 
mais mokėtų gražiai apsieiti, Juoko objektu buvo lietuviški 
kai at.it,.iręs kur nors tarp ratai (su višomis jų dalimis, 
svetimų žmonių nesitrauktų Į visais tų dalių pavadinimais), 
Ša.į, i k m pų, Ik t būtu drąsūs. , kurie svęčių tarpe sukėlė įdo i

Kas ketvirtadienį 8:31) vak. p.hį ginčų, — būtent, kuri kal- 
McKinley park svetainėje L. i I-a — lietuvių ar anglų yra 
V. 36 kp. laiko susirinkimus. I turtingesnė. Ginčas liko nebai-j 
Tėvai atsilankykite pas mus'gtas, nes atsikėlę nuo stalo į 
su savo sūnum, ar dukrele. Pa- svečiai) “pasiskirstė j parti- 
matykite mūsų veikimų, bei, jas” užvedė naujų užsiėmimų, 
kų veikiame. Nuoširdžiai jus 1 naujas kalbas.
visus kviečiame atsilankyti.

va.las ir i-žd. kun.' P. Vaitu- bernas--; visiems žinomas; Ava vw kn„hWini atšilau- 
cykite ir kaimynus atsiVeski- 
te. Kliubij Tarybos pirminin

kailis, pinu. - Elena tiedvi- angltSka. anauneeris p. Aker.
lienė, vicepirm. - S. Kalaus- ",anas P“*"* “aurPrise-” pai ______ ______
kienė, raSt. - A. Mažeikaitė. kl" “Ant kai- jkaa ir daugiau avafiUt kurj,.
Be to, išrinkta ir promotoriai nt> karklai aibbavo, o visus. apįe hytų, užvestu su
kuppelei tvarkyti. ; u f1 actiatij štabas Ila|-!gaz0 kompanija, kas vra nu-

X Nekalto Pras. Pan. šv. «"ki“ ' veikta. Kaip žinome, yra gan-
. ,. .. būdu susidarė gražus choras,

mergauny so.iahe.jos mėnes.- kurjg dd,. padainavn dai.
nis susirinkimas įvyks penk 
tadienį, rugsėjo 9 d., 7 vai.
vak. Sus-mas perkeltas dėl 
svarbios priežasties. Narės ne
pamirškite atsilankyti. Yra 
daug reikalų svarstyti.

X A. Stakauskas, kuris lai
ko nesvaiginamųjų gėrimų už
eigų p num. 4600 So. Marsb-

nų “Kur banguoji Nemunė
lis.’*

Bendrai visas programas bu 
vo gražus ir darė gerų įspū
dį. Jonas Čepaitis ateinantį 
sekmadienį taip gi palinksmins 
visus naujomis dainomis. Be
je, ponia Vaitkus gražiai ir
šauniai pagrojo ant akordinos. 

Ketvirta 'ienio* vakare irgi
field Ave., minėjo srivo var-t
dadienį — rugpiūčio 27 d. At-
silankė daug artimųjų draugų |b”a ger,ts P'ogrtim ,s iš „»

Tat gi da prašau tėvelių Ant galo žodis apie pp. Če-
.r,. v. , , įpuhus. Ponia Čepuliene yrapadėti mums šiame darbe pra- v. , . . .. .,v. . ,žinoma kaipo viena is įžymu-,nešdami savo vaikučiams apie I. ■Vi.. . , . jų musų veikėjų: priklauso;šitų dalykų, ir užtikriname kad i , , .. . 1[daugeliui kilnių draugijų irnesigailėsite tai padarę. 
Jaunamečių skyrius bus į

steigtas ateinantį susirinkimų.

organizacijų, visose yra akty
ve narė, 'o kai kurių net pir-

r , i mininkė — vadovė.Leonardas 'G.
P. Čepulis yra malonus, rim 

tas žmogus, Šv. Kryžiaus pa- 
rap. komiteto narys ir niekad

Vasarai baigianties, kuomet 
visi jau yra grįžę iš atostogų 
ir vėl įvairios draugijėlės pra- neatsisakųs darbu ar auka pa

palinkėti jam ilgiausių metų.
X Nekalto Pras. Pan. Švč. 

sodalicijos rūdeninis šokių va
karas bus rugsėjo 17 d., par. 
-vet. Muzika bus gera. Įžanga 
prieinama. Visi prašomi nėra-1 
miršti to vakaro.

X Rūgs. 1 d. kauliukų lo
šime parap. svet. p-lė Silvija 
Laurinaitė pametė laikrodėlį. 
Kas radote, prašomas sugra
žinti num. 4601 So. Paulina 
st. Už tai p-lė Silvija bus la
bai dėkinga.

X Rugpiūčio 28 d. atšilau-' 
kė pas pp. Sodeikius viešnios i 
sesutės pranciškietės iš Pitts-1 
burgh, Pa. Ponia M. Sudeikie- 1 
nė yra nenuilstanti sesučių rė
mėja. • j

Viešnios papasakojo daug 
malonių įspūdžių iš Šv. Pran 
ciškauš vienuolyno 10 metų 
sukakties minėjimo.

Linkime sesučių pranciškie- 
cių vienuolynui augti ir bu
joti. ,

Rep.

dų. kad kai kurie politikieriai 
ateinančiais rinkiniais nori Ci
cero prijungti prie Chicagos. 
Tas dalykas šiame susirinki
me bus rimtai svarstomas. Y- 
ra ir kitų svarbių dalykų sva
rstymui.

A. Tumiavich

PADĖKA

Atostogaudami Grand Ra- 
pids, Micb., apylinkėj, Crook- 
ed I^ake, turėjome malonumo 
suseiti ir paviešėti pas senus 

J pažįstamus grandrnpidiečius 
| ir da sykį patirti jų nuoširdų 
vaišingumų. Trūksta ipan žo- 

Ofnis -”urau- džių giliai padėkai išreikšti 
go” redakcijoj ir^pas kolegas, gerb. kun. J. Lipkui, pp. Bar- 
lankėsi p. A. Stulga, buvęs to (Bartusevičiui), Šukiams, 
Westville, III., Šv. Petroir Naudžiams, Turutams, Banai 
Povilo liet. kat. parapijos var- čiams, Totoraiciams, o ypatin 
gonininkas ir “Draugo” ben- gai Margeliams ir Štrainikiu-

'ties WHFC nuo 7:30 iki 8 vai.
vakare. -8.

X Šiomis dienomis “Drau-

atsisako labdarius paremti. 
Jų dešinė ranka ir gera šir
dis pastumia labdarių darbų

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofluaa; i
140 No. Dearbom St., Koom 7<Wl 

Phone State 4*90 
South Slde Ofisas

754 W. jt.Mli St., neto I Halsled St 
Phone Bnutevard 6913

RIlRdFN
(John RagrtctunM Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St.. Rm. 1642

Telephone Randolph <727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.*

Telephone Rooeevelt 2090 
Name: S Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Oflsaa 77 W. Waahln*ton 8t 
Room 906 TeL Dearborn 79M

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvorgals 
— I Iki 9 vai.

4146 Archer Ave. Tnl. Lafayette 7627

Namų TeUHydo Park >296

’ J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

>2 E 107 8T. prie M1CHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 6950—<177

KO0 S. WOOD ST.— Ketvergo vak.
Tel. lAfayette <292 ,

ISO N I.A S* 1.1.R ST—norui

M bkli
Eadios, Rakandus, E- 
lektrikinius Icebox, E- 
lektrikines skalbiamas 
mašinas, Dulkių Va* 
tytoius.

tos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Nepamirškite gra
žaus Lietuvių Progra- 
Olo Nedaliomis nuo 1 
iki 2 vai. po pietų iš 
aatngos sto'iet WCF- 
L 970 k.

tfAUJA GAS0LTN0 STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIG HWA Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTBRN AVENUE 
S. E. comer

Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec-

deda laikyt susirinkimėlius, 
nauju pasiryžimu dirbti įvai
rius darbus.

Taip ir Šv. Teresės draugi
ja, prie kurios priklauso bri
ghton park i etės jaunos mote- 
ftys ir panelės, laikys pirmų šį 
stezonų susirinkimų ateinantį 
antradienį, rūgs. 13 d. Kiek 
girdėt, mūsų draugija pasiry
žusi šių žiemų daug nuveikti. 
Girdėt narės šnibžda apie vi
sokius naujus planus. Tat žiū
rėsime, kas čia toliau vyks.

Ryšy su būsimu dr-jos susi
rinkimu, mėlynieji paukšte
liai, skrajojantieji apie Brigh
ton parkų vėl praneša, kad tai 

’bfisiųs labai įdomus susirinki
mas. Susirinkimas bus trum
pas, Po susirinkimo bus kau
lelių lošimas — “bunco.”. Po 

t, gardūs užkandžiai ir drau- 
kumas. Paskui, įdomus pro

remti gražų darbų Dievo gar
bei, tautos labui bei katalikiš
kosios išeivijos gerovei. Jie 
augina savo vienturtį Leonar
dų, kuris dar lanko parapijinę 
Šv. Kryžiaus mokyklų ir ga
bus muzikoj.

Sveikatos ir laimės pp. Če
puliams.

Svečias

X Šv. Kazimiero akademi
jos rėmėjų 1 skyriaus susirin
kimas įvyks rugsėjo 7 d., 7 
valandų vakare, Šv. Kryžiaus 
mokyklos kambaryje.

Vaklyba

SMAGUS SUSIRINKI 
v MĖLIS

Bunco pavyko. Rugsėjo 1 
d., Šv. Kryžiaus parap. salėj 
bunco klierik A. Jurkaus nau
dai gerai pavyko. Salė buvo 
pilna žmonių. Kurie pavėlavo, 
turėjo grįžti atgal. Gailestingi 
žmonės suprato tikslų, viso
kiais būdais prisidėjo, už tai 
ir liko daug pelno.

Kl. A. Jurkus dėkingas vi
siems, kurie prisidėjo, ypatin
gai savo tėveliams, komisijai, 
kuri daug pasidarbavo, gimi-

Po Federacijos kongres.) 
kun. P. Jurui, Lawrencc,! 
Mass. lietuvių kat. parapijos 1 
klebonui užsukus į Cbicagų ir 1 
sustojus pas kun. A. Baltuti. į 
vieną vakarų žinomi veikėjai; 
pp. Mickeliūnai jį pasikvietė 
pas saye į svečius, kaipo pa
žįstamų dar iš ‘seno krajaus’.
Į tą skaniai priruoštą p. H. 
Mickeliūnienės puotą buvo pa 
kviesti pp. Mickeliūnų gimi
nės pp. Pumpučiai, Kazakau-

. torius dėl judomų paveikslų 
įrodymo. Kainos labai nnpigin 
tos.
2600 W. 63rd S< Chicago, H).

Tel. Hemlock 8380S v. Kazimiero
AKADEMIJA

z *
„Tavo dukrelei twikamnausia mokykla.”

Mokyklos visas namas — yoriaicsiai įtaisytas.
Akademijos 10 akeriy sodas — studenčiiį atsigaivinimiti 

rojus.
Sveikoje apylinkėje — Uolia Marynette 060 akerių Parko. 
Patogus privažiavimas.
Mokslas visose Sakose — Akademija pilnai akredituota. 
Būdo auklėjimas prirenys tavo dukrelę į gyvenimą.t ’ '
Makslo pradžia — rugsėjo 8 d. 9 vai. ryte.

Wm. J. Kareiva
Hii vtnlniuM■ >«li gi-riaiiai >m rų4i«-h - pulti rmt vino. San-

i x».i.r.> 
I»nonrrT«

?ih» Ir surlų
<««« SU UAt’l.tNA STREET 

Trl. Botilevuni 1389

Jet manai pirkti automobili, ateik 
paa mus pirmiau, neg mea uilalkonte vienų Ii rerlaualų ruAlų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurių yfa 
pagaraAJp savo stiprumu ir arsiu m u.

Talpai mes turime pilnų pasirinki
mų Vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia kalne.
MIDLAND MOTOR 8ALB8

ARCHER AVENUE 
hoae Ledarette 7166

-

• ’a


