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DR. D. ZAUNIUS 1 karalienių palaikai
VILNIAUS KATEDROJ
ATSTOVU
UŽIMS B. BALUČIO VIETĄ
YVASHINGTONE

VILNIUS, birž. 16. — Vil
niaus katedros požemiuose len
kai pagaliau atrado ten prieš
keletu šimtų metų palaidotų ir
beveik užmirštųjų dviejų ka
ralienių ir vieno karaliaus pa
KAUNAS. - Gegužės 29 laikus ir lilto karaliaus širdį.
dienų Karaliaučiuje eidamas
Karalienių palaikai yra Bar
gatve Lietuvos konsulato sek boros ir Elzbietos, o karaliaus
retorius Deksnys nepasisveiki — AJeksandro. ’ Rasta širdis
no hitleriškai pro šalį einan priklausė karaliui I radi sJai
čio vokiečių hakenkleuclerių kurio galva yra užlaikc
eisenos. Prišokęs prie jo hit Krokuvoj.
lerininkas už tai sudavė j vei Barbora buvo antroji kara-'įj
dų, sumušdamas akinius ir pa liaus Sigizmundo Augusto
darydamas penkias akinių žmona. Ji buvo lietuvaitė —
stiklais žaizdas. Kitų dienų Radviliutė. Lenkai nenorėjoj
Kaupe organizacijos dėl šio jai pripažinti karalienės titu
barbariško elgėsio Karaliau lo.
čiuje pareiškė griežtų prote
Karaliaus Aleksandro pa
stų, o nukentėjusiam nusiuntė laikai atidengė lenkų vartoji
Nuojautų. Kartu Lietuvos vi- mos istorijos netikrumų.

SUŽEISTAS LIETUVOS
KONSULAI u SEKRETO
RIUS

NAŠTA
“V-bė” praneša, kad dr. D.
VARŠUVA, birž. 16. — Už
vidaus reikalų ministerio B. i WASHINGTON, birž. 16. - Zaunius, huvusis Lietuvos už
AYASHINGTON, birž. 16.Pierackio nužudymų lenkai kai Išėmus Suomijų, Europos di sienių reikalų ministeris, yra
tina ukrainiečius.
Siandien kongresas skubiai
džiosios ir mažosios valstybės, skiriamas atstovu j YVashingto
pravedė bilių, kuriuo išteisėti
Nužudytas ministeris vos kurių yra apie 13, vakar ne nų p. B. Balučio vietoj, kuris
darbininkų streikai visose pra
buvo grįžęs iš rytinės Galici mokėjo priklausančių Ameri nukeltas atstoyu j Londonu.
monės šakose.
WASHINiGTON, birž. 16. - jos, kur jis vadovavo ukrai kai karo skohj dalių, kaip tas
Kilus nesusipratimams arba Prezidentui Rooseveltui pasių- niečių “ revoliucininkų ” gau yra nustatyta sutartimis. Tik
gincams tarp darbininkų ir j
pasirašyti kongreso prave- dyme. ' Ukrainiečiai nužudytu viena Suomija pildo garbės
pramonininkų, abi.pusės pri-!stų bilių, kuriuo nustatoma vi- ministerj kaltino už lenkų žiau žodį. Vakar ji išmokėjo Ame
valomai turi pasiduoti arbitra sų geležinkelių darbininkams rybes Gblicijoj.
rikai priklausančių dalį -žo sprendimui.
166,538 dolerių.
pensija, kuri bus krašto vy
Min. Pieracki buvo gimęs
. Neseniai įvykusiame
Lietu“. *
Minėtas bilius autorizuoja riausybės priežiūroje.
Anglija visais laikais girda
•Galicijoj, <įplvvavo pasauli
vių verslininkų sujungęs cen
prezidentų, kad' jis tam arbi
Prieš šį bilių griežtai kovo niam kare ir priklausė Pilsud vosi, kad ji niekados neprasi tro valdybos posėdyje buvo
tražui paskirtų vienų lioardų, jo geležinkelių kompanijos.
lenkia su savo prievolėmis, vaskio legionui.
,
.
.
,
priimtas verslininkų ateities
arba ir kelis, kurių pgj^įga
kar paneigė tų prievolę, neis- *, ,
.
.
, ,
.
„7
,j_.
darbų
planas,
jo
vykdymas ir
Per
pirmuosius
metus
bus
bus palaikyti taikų tarp darbi
1 mokėjo iki šioliai užtrauktų
svarstyti sųjungos organizareikalingas 83 milijonų dol.
ninkų ir pramonininkų.
dalių — apie 261 milijono do
ciniai reikalai. Pirmiausiai,
fondas. Iš tos sumos 56 mililerių.
Boardai prižiūrės, kad ko- jonus dol. sumokės kompaniposėdyje buvo prieita išvadoj
Tretį kartų ir Prancūzija
lektivio derėjimosi provizija jOS) 0 28 milijonus dol. — dar
kad centro valdybos nariai tu saomenė (Mtflfctį vyriausi-Aleksandras buv.,
nemokėjo.
Taip
pat
nemokėjo
-A pramonės akte būtų pildo- hinįnkai. . :
ri lankyti provincijų skyrius,
, ,
,
.... .
rinktas Lietuvos karalium
KAUNAS. — Vilniaus Rygydama daryt, nurinkamu
ir
Belgija!
Italija
ir
Jugosla

mu ir vykdoma.
tojus šiomis dienomis įdėjo vija pasekė Angliju. Toliau, kurie ligi šioliai mažai rodo
„
judrumo. Jeigu verslininkij žyptfc kad kaltbnnkai fcfttų ra- ,ietuvil)
Fabrikuose neturės jokios1nninišIMTI DDAMPh71I Kukutėlių “Ryto” draugijos
nemokėjo
Estija,
(Vengrija,
pirmenybės nė viena darbinin Imi
IA .rnAIWUi.y lietuviškos mokyklos mokinių
rng>
faį lenkai jį ?pan<įeigė
skyriai ateityje bus neveiklūs, rasti ir smarkiai nubausti.
Latvija, Lietuva, Rumunija,
TT“
tir palaidoję jį užmiršo, kad'
padėkų už jų sušelpimų. Ku Įlenki ja ir Jugoslavija. Išėmus tai juos pertvarkys arba visitraktuojamos. Daugumos dar*
• li r tuo būdu suklastoti istorijų
kutėlių apylinkės gyventojai Jugoslaviją, visos valstybės škai uždarvš.
<4-*’ :
bininkų balsas turės galios, o
apie minėtą uniję.
nuo pernai metų nederliaus
Vykdant sųjungos metinio
ne kas kitas. Visi darbininkai! PARYŽIUS, birž. 16. — atsidūrė labai vargingoje pa pranešė Amerikai negalėjimo
iVilniaus katedros požemiu
, . .... .
~
’ i Prancūzijos parlamentas pri
mokėti priežastį, o pastaroji suvažiavimo nutarimus, bus
Z» Yi**7,S r
lygtomis teisėmis rinks sau
.
. ,
ir
ėmė
badauti.
Ypa

dėtyje
se lenkai rado ir Vytauto
.. ,
, .
vyriausybės
dedamos visos pastangos ir
tmkamus
atstovus,
kurie bus;'pažino
r
/
7 . reikalau- tingai sunku ta nelaimė pa ir tai suignoravo.
KAUNAS. * — Vidaus. • reikadžio jo kaulus. Tačiau jie
.n, fi
Trylika Europos valstybių daromi atitinkami žygiai, kad
įgaliotiderėtis ra fabrikų va-P""*
»pec»lę
lų
ministeris
patvirtino
Kau

kelti
vaikams.
Vilniaus
šelpinenori pripažinti ir tų pal
sųmatų — 230,0(X),000 dolerių.
yra skolingos Amerikai 11,628, jie visi gyvenime būtų reaiidovybėmis.
no
miesto
savivaldybės
1934
komitetas,
gelbėdamas
ino
kų neatiduoda Lietuvai.
Pramonininkai nepataikaus Sąmatai pritarė 454 atstovai, skurstančius, sušelpė ir Ku 311,614 dol. Iš toą sumos va zuoti. Verslininkai rūpinasi,
hiudž»t<Į 9,477,936 lit.
kar turėjo būt sumokėta 477, kad tam tikra kryptimi būtų ,Iinlojp (toryboB bnvo priimkompanijų unijoms-. .Tie turės o prieš — 127.
kutėlių mokyklos vaikus, kurie 843,644 dol.
pakeistas Lietuvoje Švenčių ir
ir
ministerijai pavesti peretrakcijas tik su dau
per spaudų pareiškė aukoju
Atsižvelgus
į
tai,
YVashinggumos darbininkų išrinktais
siems tokių padėkų: “Žemiau tone imta spekuliuoti, ar Eu poilsio įstatymas. Pagaliau, ttektas 9i6OO,477 lit). Papra7,428,.
savo įgaliotiniais.
į
KAUNAS. — Kovo mėn.
dėdami savo jauna rankute ropa ateityje iš tikrųjų išmo verslininkai nusistatė vieSai 'slų is|aidų
drųsiau
ginti
lietuvių
prekybi933
,
jt
(tarvb
„
s
buvo
priimta
iš Kretingos kalėjimo pabėgo
PARYŽIUS, birž. 16. — parašus, siunčiame visi kuoSu tokia tvarka sutiko plie
kės Amerikai kiek tų skolų. „inkų, pramonininkų ir ama- 7,021,4-4 lt.), nepaprastų iS•
•
*
kalinys-žmogžudys, o su juo
no pramonės darbininkų orga Vietos pašte I tarp siuntinių širdlngiausių padėkų šelpimo Daug kas samprotauja, kad
tininkų
reikalus,
tuo
pataruau,
ajd|J
_
2,049,003
lt.
(tarvbos
drauge ir kalėjimo prižiūrėto-,'
nizacijos suvažiavimas Pitts- randama daugiau bombų, siuu komisijos ponui pirmininkui
'dauguma tų valstybių nenori jant ne tik savo nariams, bet _ 2,579,003 lt ). Paprastų pajas. Abu piktadariai per tų
burgbe. Am. Darbo federaci čian.,) įvairiem, asmenims.
ir jo padėjėjams senoje lietu-1“£-~~
ir
visuomenei
bei
atitinka

jųmų patvirtinta 7,620,139 lt. laikų Žemaitijoje pridirb®
jos prezidento YV. Green pa
Policija daug dirba, bet ne- vių sostinėje Vilniuje už su-(
moms
įstaigoms,
kurios
lietu

(7,518,136 lt), nepaprastų — daug vagysčių ir plėšimų. K atariamas šis suvažiavimas ir gali susekti kų nors. Spėjama, teikimų mums badaujantiems i Nepildančių savo prievolių
vių.
verslininku
judėjimu
yra
kad, rasi, tai kokio bįepročio (pašalpos. Prašome ir linkime, valstybių spauda stovi savo
1357,800 lt. ,(2,082,341 lt.). Iš dangi juos policija ligšiol dar
streikų atidėjo.
teisingai
susidomėjusios.
kad ir toliau geri ponai mus vyriausybių pusėje ir atrodo,
laidose 'numatyta mokėti už nesugavo, tai plėšikai įsidrųdarbas.
Netrukus
lietuviai
verslinin

nepamirš
fr
gausime
gardžios,kad
ji
sutinka
vilkti
tų
negarpastatytus tiltus 160,000 lit., sino ir pradėjo dienų daryti
Siunčiamos per paštų bom
YVASHINGTON, birž. 16. kai
mano
sušaukti
visuotinį
taip pat mokėti darbo pajamų stambesnius plėšikavimus.
Prez. Rooseveltas griežtai pa bos neturi didelės sprogimo duonutės. Esame visi lietu- j bingumų, ypač šiuo atveju, kaLietuvių
verslininkų
kongresų,
viai, norime, kad galėtumėm |da neišmokamas Europos skomokestį biudžetui subalansuo Gegužės 29 d. pavakare šie
reiškė, kad pramonininkai ne pajėgos. Vis gi pavojingos.
per
kurį
bus
visi
opiausi
klau
ti. už laisvai samdomug savi abu plėšikai — Balsys ir Kaz
tur* in°kėti patys Ameri
gali turėti pasirinkimo, kaip
Policija ėmėsi išklausinėti mokytis savoje mokykloje dar
simai
aptarti.
valdybės tarnautojus 50,000 lauskas — pastojo kelių į Tel#’
tik pripažinti tuo^larbininkų ! sprogstamosios medžiagos pre ilgus metus, kad užaugę visi 1 kos gyventojai, kurie karo me
litų. Viešiems darbams savi šius važiavusiam Šiaulių apy
vadus, kurie atstovauja dau- Jkybininkus. Paštuose įveda- būtumėm Diėvui ir savo Tė- tu tiek karštai rėmė santarvės
DVIRATININKAI
IR
ŠALI

valdybė buvo numačiusi 700,- gardos teismo sąstatui. Plėši
gumų, nepaisant to, kas yra mas budėjimas, ypač priimant vynei geri žnyinės.” Seka 24 valstybes, kad vokiečių militarizmas nesutriuškintų jų.
000 litų, ministerijų tų sumų kai dviem revolverio šūviais
ta darbininkų dauguma, arba siuntinius. Padidinta apsauga vaikų parašai.
GATVIAI
peršovė automobilio radiato
sumažino iki 500,000 litų.
kas yra tie vadai, kad ir ne prezidentui ir premjerui.
Vienas dalykas aiškus kai
rių ir automobilį sustabdė. At
SUSPROGDINTI NAMAI
priklausantieji pramonės ša
veidrodyje. Europos valsty
Chicago Motor Club kreipės
VALDŽIA IR‘JOS IŠLAI
kai.
bių gyventojai nenori to uegar miesto tarvbon, kad ji’ pertai ROOSEVELTAS ATLAN kišę revolverius, plėšikai pnKYS KOLOMBIJĄ
įeikalavo visus važiavusius iš
KYMAS
Taip prezidentas pareiškė
SALZBURG, Austrija, birž. bingumo vilkti, nes jie žino,^ sytų miesto ordinansų, kad
auto išlipti ir atiduoti pinigus.
konferencijoje su laikraštinin
16. — Snsprogus bombai su kad tas yra negudrus žygis. dviratininkams būtų leista Ša
YVASHINGTON, birž. 16. - griauti gyvenami namai, pri- Tik tų valstybių politikai turi ligatviais važinėti, kas šian YVASHINGTON, birž. 16. - Automobiliu važiavusieji teM
kais.
Vykdamas į H&waii salas pre sėjai teturėjo tik 160 litų, ku
Tkišiol pramonininkai turi Į J. Valstybių cenzo biuras skel- klausantieji advokatui Josef kitokias pažiūras. Jie nori sa dien yra uždrausta.
santykių tik su tais darbinin bia, kad 1932 m., birželio mėn. Groeswangui, kurs su vyriau vo naudai drumsti vandenį,
jMotor Club pareiškia, kad zidentas Rooseveltas planuoja riuos plėšikams ir atidavė.
kų atstovais, kurie repre? 30 d., visam krašte buvo 182, sybe dalyvauja kampanijoj nežiūrint to, kad skolų išmo dviratininkų skaičins mieste atlankyti Cartagenų, Kolum Atėmę pinigus, piktadariai tu >
pačiu automobiliu leidosi bėg
zentuoja tik tinkamus tiems 659 valdžios politinės viena- prieš smurtininkus.
kėjimas čia uždaro visokį kre didėja ir jiems yra pavojaus bijoj, pietų Amerikoj.
ti J įvykio vietų tuojau buvo
ponams darbininkus. Ateity tos. ftių visų vienatų išlaiky
ditų ir kitas paskolas Euro gatvėse nuo automobilių.
je taip nebus. Pramonininkai mui per metus išleista 9,662,
Chicagos sanitarinis distrik pai. ,
Motor Club nepasako, kur Sugauti du plėšikai, kurie iššaukta policija, kuri radui
turės reikalo tik sn tais, ku 615,000 dolerių, iš ko kiekvie tas šiemet išleido 10,000,000
Jei Europai pasitaikys nau-' žmonės turėtų vaikščioti, jei kėsinosi apiplėšti Chicago Coli pėdsakus, tikisi piktadariu*
riuos skirs darbininkų daugu nam krašto gyventojui tenka dol. įvairiems gerinimų pro-i jas karas, Ji negaus paskolų' dviratininkai užimtų šaligat ege of Dentai Snrgery — Loy-' netrukus sugauti. Už tai jiems
ma.
olos u-to departamentų.
būtų mirties bausmė
jektams.
76 dol.
ir kredito Amerikoj.
vius.
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sti pasaulčžiūroe dalykų, bet katalikiška miA CYC If/^NTD A TA A C grįšdavo į lovų miegotų lr praeinųs kitas brolis laiku jį
utis tų teisių nepripažįsta ir policinėms sroV
Lli
A
/aOAtJ
i lv2aA-//nv) keldavosi trečių valandų. Kai pačiupo už pečių ir sulaikė,
(Aelna kasdien. ftakyriM lekniačjeolua
PKBNUMEnATOS KAINĄ: J. Amerikos V*l»tyb6»e:
vėins bei partijoms, nes ir šias sudaro tokie
jam sukako 70 metų, jis pasi- paskui jį pąguldydamas į lo1818 — 1894
i«Unia
j o 00. PumI metų — *1.60; Trim* mAceaUtnit
—- *2 uu; Vl«a*m meneaiul — 76e. kilom v&latyb4M jut žmonės, kaip ir visuomenines partijas.
tenkindavo dviem ar trim Ii va. Broliai, dagirdę, a tuojau
aumarata: Metama — *7.00; Pu»el Juetų —, *4.00.
PU* — .Ola.
'«
Jei tam tikrais atvejais galima sutikti,
Šių metų gegužės 20 dienų i Vėl kiti pasipriešino ir neno- miego valandomis prieš vidur susirinko ties jo lova ir pra■kalbinių kalno* prlatunčfanmi paralkalarna
Pasilikusį laiko liekį^dėjo melstis užmirštantį bro**odr*d*rbt*m* lr kereapot dantaaoa raitų ne<r*- jog “vox populi — vox Jlėi”, tai apie poli Popiežius Pijus XI plačiam J rėjo jam užleisti narvelio vie naktį.
Įf**- Ml uaprakouia t*i pa.Aarrtl lr a*prįUunCl*iu* tam
■Mai oaJIto lankių.
cines pažiūras galima visada drųsiai sakyti, pasauliai paskelbė šventuoju nuolyne. Tėvas Gvardijomis, ikį vienuolynės dienos prade- lį Konradų. Ir kaip tik baig
Kadaktoriaa priima — nuo 11:00 Iki 10:00 vii.
jog jos y/u policijos vadų “vox”, “vox” tų, pal. brolį Konradų, kurs buvo patėmijęs tokia n/smagių jia- simo, jis praleisdavo tykioje ta gausti Dievo Angelui, graži
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
kurie policijai ir policijos pareigų ėjėjanis ilgametis durų sargas Šv. O- dėtį, visų akivaizdoje tarė: kalboje su Dievu. Neįstabn. jo siela apleido jį, kati skrie5 vaL po piet
algu.^ moka. Policinės srovės beturi savo nuo nos vienuolijoje, Altoettinge, ‘‘Brolis Konradas turi nepa- kad, iš tokio nuovargio, jis jus pas savo Kūrėjų, Kuriam
monės, todėl jų “vox” yra dirbtinis, ejnųs Vokietijoje, ir kurs visų savo: miršti, kad jis čia yra vien tik kartais nustipdavo, bekalbant aukojusi ir ištikimai tarnavo
“DRAUGAS”
iš oro, iš valstybės viršaus, o ne iš sąžinės.
gyvenimų, eidamas menkas pa' iš gailestingumo”. Ir brolis oficijumų. Visa jo diena, nuo visų savo' gyvenimų.
UTliUANlAN DAILY KRIENU
Mūsų amžiuje atpuola priekaištas Bažny reigas, nuveikė didelių darbų. I Konradas, netaręs nė vieno žo rytmečio iki vakarui, buvo
Brolio Konrado gyvenimas
džio,
kati
save
apginti
ar
su
pnvesta
svarbių
jo
pareigų
ė
čiai, kad Ji varžanti žmonių minties laisvę.
Pubmhad Daily. Bicept Hunday.
teljik viename sakiny iš laiš
Brolis Konradas pirm įsto
BUBSCRIPTIONS: One Te*t — *«.•(: BU Monthe
jiniai,
būtent:
atidarinėti
du
tvirtinti savo pozicijų, atsida
ko, kurį rašė savo bičiuliui.
*a*0: Tbree Monika — *0.00; One Montk — 75 a. Kat. Bažnyčios doktrinai pagrindus nustatė
jimo į Kapucinų ortlenų, pa
Oao Te*r — *7.00: BU Montko —
ris
ir
'rūpintis
savo
sielos
dva

Kristus, kurio mokslas atviras;'Bažnyčia ne sauly buvo žinomas,
SS"-— .Ola.
Jis skamba sekančiai: “Mano
kaipo Ausiai ėjo jam pavestas parei siškais reikalais.
netrukus laimėjo visų
Advertletns ln “DRAUOAB” brtnga b«*t reeulta.
gali nuo Jo mokslo nukrypti ir negali pada- Jonas Birndorferis ir gimė gas ir
gyvenimas glūdi ypatingame
.
AdeortUlug r*tM on appUosttoa.
Toks stropus ir uolus netd-' mylėjime ir kentėjime, garbiryti geru tai, k* KritrttM pasmerkė. Dėl to, Parzhalno kain
Vokietijoje, "z"o.'untll lr, Pasitikėjimą. Ir
‘“DRAUGAS” 2334 g. Oakley Ąv«ų Chicago
kiekvienas yra tikras, jog Bažnyčios autori- 1S18
1!U1S metais. j;
,-ir5 anlrM
s»'o paskyrimų ištikimai liaujųs veikimas turėjo atsi- nant ir šlovinant beribę DieJisB n
mirė,
suka_
išlaikė
ligi savo įnirčiai.
liepti į jo sveikatų. IŠ prad Vo meilę, kurių davė mums
tetas nevers jo bloga daryti. Visai kitaip via kęs 76 metų amžiaus. Mokyk
policinėse ideologijose: hitlerininkai, pav., los dienose, jo bendrai, jį pa Brolio Konrhdo kantrybė y- žiu jis varginosi mažais nega- vargšams”. Kalbant, kaip reiDIENOS KLAUSIMAI
turi klausyt savo policijos ir vyriausio jos matę, tarp savęs sakydavo:'™ ypatinga painoka nekant- lidjimais, kentėjimais, paskui kia gyvenime kovoti ir kaip
. šefo -- Hitlerio — bų atodairos į tai, ko jrs “ Nutilkime! Štai ateina Jonas Iriems mūsų laikams. Vieną jį apėmė azmos liga, pagaliau tapti šventuoju, klausykime
POLICINIŲ IDEOLOGIJŲ! AMŽIUS
r (Hitleris) juos mokys, o kų jis sugalvos, tuo Birndorferis’;. Vienas nepa-'i dienų mergaičių pulkelis no ji palietė pneumonija. Balan jo paties žodžių,: “Jei aš nu
Ne per senai gyvenome laikus, kada lais tarpu nė jis pats nežino. Lenkai negrųžino prastas dalykas apie jį kalba !™J° ištirti ar jis yra tikrai džio 18 dienų, 1894 metais, pa sikaltau, nuolankiai maldauji
vamaniui visų gyvenimo vertybių kriteriium Vokiečiams nei Koridoriaus nei Silezijos, ta- mas yra šis, būtent: jam bū-pven^as- lr kiekviena L jų pa skutinį kartų atitarnavęs šv. Dievo, kad man atleistų, iri
laikė visuomenės balsų; šiandien yra kitaip: čiau niekam netikėtai Hitleris įsakė laikyt nant jaunuoliu ir gyvenant pa-įc’liui skambino durų skambu mišioms, brolis Konradas nu aš prižadu būti geras vaikas”.
šiandien bolševikų ir fašistų valdomose ša- lenkus V’okiečių draugais, ir hitlerininkai tu šauly, vienų kartų į savaitę, tį ir jo klausė, ar vienuolyne ėjo pas savo viršininkų ir ta
Broliui Konradui būnant duiė: “Tėve Gvardijonai, turiu
yra
kunigas,
kurį
kiekviena
ge
ri
klausyt,
nes
jei
Hitleris
taip
sako,
tai
taip
lyse vertybių kriterijais eina policinės pažiū
lų sargu Altoettinge, daugelis
per dešimt metų, nežiūrint nepasisakyti,
kad
mano
kaukti
a)kanl)jų j(, mą,dąvQ du„„os
ir
turi
būti.
Jei
Stalinas
sako,
kad
religija
patogaus
oro,
pėsčiomis
jis
ke-į
rj
d
žinojo,
kad
nėra.
Brolis
ros plačia to žodžio prasme. Sovietų Rusijoj
/'policija (vatl. čeką ir G. P. U.) yra ne vien nuodai, tai visi taip turi sakyti, nors komu liaudavo 40 mailių, užlaikyda 'Konradas sutiko kiekvienų is jau atsisako man tarnauti”. k,sne,iOj lr netokogird5ti kad
polięija, bet Ar policinės pasaulėžiūros platin- nistas ir pats įsitikintų, kad religija yra ge nias pasninkų ir melsdamasis,.^ mergaičių su paprasta šy- Tačiau, brolis Konradas gai- jjs llf|tų kam nors atsakl,:,
lėjosi tai ištaręs, lr netrukus Jam įnirus, daugelis alkstan
loja ir policinės ideologijos beretikų perse riausias vaistas kovai su žmonių egoizmo eks kad atlikti išpažintį ir priim- Į Psena ir maloniu atsakymu,
ti Šv. Komunijų. Kitas ypati- Į Ligotai, kurs viralo lėkštę me- buvo pašauktas gydytojas, ku čiųjų sielų jo meldė paguodos
cesais.
kiotoja.
kojas, atsi prašančiai ris pareiškė pavojų. Ir Pas ar suraminimo, ir jis buvo vi
Tuo būdu policinės ideologijos moko žmo- ngas dalykas apie jį yra, bfl-į^ i
Panašų vaidmenį vaidina policijos dvasia
kutiniai Sakramentai buvo
ir Vokietijoj, ir Italijoj, ir dar kai kur. Hit- nijų dvasinio dultonizmo, dvasinių spalvų ne tent: kai tapo kapucinas, vie- kalbėjo: “Matau,*kad tamsta jam suteikti. Tų vakarų, kai sada labdaringas, kaip gyve
noje ir toje pačioje vienuoli- nemėgsti to viralof- Aš eisiu
nime, taip ir po mirties. Sek
*’ lerio policija propaguoja savo vadų pasaulė skyrimo, dvasinio aklumo.
brolis
Gilbertas
atėjo
pasikaljoje 41 metus ėjo durų sargo tamstai gauti kų nors kito gemadieniais ir šventadieniais
žiūrų ir persekioja tuos, kurie ne visa širdi
resnio
.
Brolis
Gilbertas*
kurs
bėti
su
mirštančiuoju
ligoniu,
turtingi ir prasčiokai susirenmi jai pritaria. XVIII amžiaus “Policeišta- KLAIPĖDOS UOSTO 10 METŲ DARBAI pareigas.
per 19 metų buvo Konrado brolis Konradas mandagiai ka ir meldži4si tics jo SvPn.
tas” — tai tik nykštukas prieš bolševikų ir
Kai Jonas Birndorferis ta- pagelbininkas, po priesaika jam tarė: “Aš nebeturiu dau-Per
lai-kUi kuriu().
Klaipėdos uostas įsteigtas daugiau, kaip
| fašistų policijos galių, nes dabar policijos
po paprastu broliuku Kapuci liudijo, jog Konrado niekada giau laiko kalbėtis. A6 turini
gwWjai lnaidauja jo u,_
dvasios prisisunkę visi bolševikų ir fašistų prieš 2(X) metų. Tačiau anksčiau įėjimus į jį nų vienuolijoje, Altoettinge, nematęs išsiblaškusio ur pik prisirengti amžinatve,”. Kai i lary,1|(lj kfls 5avait() l|(„lii|na
buvo labai nepatogus įr priklausė nuo vėjo
laikraščiai.
jis buvo baigęs 30 metus. Ei to, kai atidarinėjo duris.
brolis Gili,e,tas mėgino jį iti I tjefl j(( kandu, žymėtina, ka i
bei
oro,
nes
neturėjo
molų,
o
krantai
taip
Policinė dvasia skverbiasi į visas dvasi
nant novicijatų, jam sunkoka
kinti, kad jis dar nemirs, bro ūkininkų sųjunga Vokietijoje
nio gyveninio sritis — į mokslų, mėnų ir re pat nebuvo sustiprinti. Lošto gilumas būda buvo užlaikyti klusnybės įža Jis taip pat turėjo malonų lis Konradas atsakė: “Tėvas ji apsirinko savo globėju, pa
ligijų, ji reiškia pretenzijų būti gėrio ir blo- vo apie 4-5 metrus. Tačiau, “Tsb.” žiniomis, dų. Tačiau, jis kariavo pats būdų. Niekas negirdėjo, kad Gvardijonas taip nori”. Tur tronu, maldaujant jo palaimi
‘<gio kriterijum. Tai yra dėl to, kad policinių 1923 metais Lietuvai perėmus uostų, nežiū su savim ir niekas negalėjo at  jis būtų kam nors ištaręs ko būt jis reiškė taip, nes jo vir nimo laukams, javams ir gal
z pažiūrų žmonės kai kur tafio visuomenės va- rint, kad buvo tas pats uosto gilumas, ihitasi spėti'jo vargo, nes nieko ne kį šiurkštų ar nemandagų žo- šininkas, suteikdamas Pasku- vijams. Kai Austrijos - Ungajo nuolankumas
į ..
c, ,
.
,
' dais, kai tuo tarpu konstituciniuose režimuo jis plačiu mastu tvarkyti. Per tų laikų lig sakydavo ir niekam nesiskųs dį.1 Ypatingai
r ...
.
tinius Sakramentus,
jam davė
rijos imperatorius Karolis,
buvo labai didelis. Vienų kar
sutikimų ir leidimų mirti. O merdentis gulėjo savo ištrėmi
se paprastai visuomenės vadai tampa ir po šiol atlikti milžiniški darbai moluose ir kran davo.
tų, kai Tėvas Provincijolas jį
vienuolis negali priešintis vir me Madeiro saloje, meldėsi,
licijos vadais, o <lel to policija tampa visuo- tinėse. Anksčiau vietomis audrų ir bangų bu
Šv. Onos vienuolija yra su
viešai išgyrė, taį turėjo nu šininko valiai.
vo
visai
pragraužti
molai
ir
jiems
gręsė
pa

menižku, nesikiša į tų gyvenimo šiltį, kuri
jungta su Bvenč. Marijos iš
kad brolis Konradas ateitų
traukti pagyrų kalbų, pama
, jai neftriklauso ir kuri neturi moralinės tei vojus sugriūti. Padaryta daug naujų įrengi Altoettingo šventove, esančia
Praėjus trims dienoms, kai jam į pagalbų ir duotų stip
mų ir statybų, kurių tarpe pirmų vietų uži nieką pilgrimams ir maldinin tęs, kad dėl tos priežasties iš
sės priklausyti policijai.
,
t*
j
i• i-- iVisa vienuolija meldėsi koply- rybės.
brolio Konrado akių riedėjo: . .
.
ma naujasis, uosto baseinas.
kams. Daugelis iš artimųjų jo v-ii'
etoje, durų varpelis suskambiBolševikų ir fašistų režime policinės pa:
, ,
O šiandien brolis Konradas
Prieš didįjį karų Lietuva Klaipėdos uos konfratrų nusistebėjo, kai bro asųros per jo skruostus.
i no du kartu. Manydamas, kad
žiūros visur ir visada slegia visuomenės pa
yra pakeltas į altoriaus šven
žiūras ir visuomeninę iniciatyvų. Šis kraš tui buvo užsienis. Susisiekimų tada dabarti lis Konradas, po profesijos at Be to, brolio Konrado uolu-1 nįekas neina durų atidaryti,
tųjų tarpų ir savo užtarymu
tutinumas tampa didžiausia blogybe, kada nė Lietuvos teritorija turėjo palaikyti Nemu likimo, gavo tokių atsakingų mas buvo begalinis. Dienų jis (ligonis Konradas kėlėsi jas
neapleidžia jo gerbėjų, kurie
policija pradeda eiti net Bažnyčios pareigas nu ir dėl to Klaipėdos uostas negalėjo būti durų sargo paskyrimų. Kiti pradėdavo vidurnaktį, nes ta atidaryti pats. Toks pasiryžitinkamai išplėstas. Dabar pratiesus geležin jo kolegai manė, kad toks pa da kalbėdavo oficijumų. Tai mas buvo nepakeliamas. Ir jis '.« a‘s*reiPi“. prašant maloir policiniais metodais mokyti žmones, kuo
skyrimas buvęs neapinųltytas. atlikęs, apie pirmų valandų jis ko tik nenuvirto nuo kojų, kai ningos jo. pagalbos dvasiškie
y tikėt ir kuo netikėt, kų mylėt ir ko nekęsti, kelį uostui yra patikrinta graži ateitis.
ms ir medžiagiškiems savo reiKlaipėdos uostas, dar dabar per pirinųjį
‘ kų garbinti ir kų niekinti.
Samata
Tarp tų dviejų kraštutinumų katalikiška dešimtmetį Lietuvai buvo nuostolingas ir jo kė apie 1700 jūrų laivų atvežusių apie 900, daugiau buvo įvėžama popiermalkių ir apva- į kalame.
lies
miško
medžiagos.
Klaipėdos
lentpjūvėse
!
____________
mintis laikosi vidurio ta prasme, kad ji vi išlaikymas kaštavo daugiau, kaip 23 rnilijo- 000 tonų. Gi per tų patį laikų vidaus vansuomenės balso nelaiko visur ir visada ne nūs litų. Pastaraisiais metais uosto nuosto dens laivai atvežė apie 180,000 tonų ir jų j- bnvo ji apdirbama ir vėl išvežama į užsieniKaip gi busi geras krikščio
Taip pat padidėjo akmens anglių, geležies,
klaidingu halsu, kad ji demokratijai nepri liai šiek tiek sumažėjo, nes jau gaunama dau pluuke apie 3500.
Importas jūra per paskutiniuosius kele druskos ir kitų prekių judėjimus Klaipėdos nis, jei taip biją žmonių pupažįsta teisės nustatinėti gėrio ir blogio kri giau pajamų.
šiepimo.
Per paskutinįjį dešimtmetį į uostų į plaz rius metus padidėjo, ypač dėl to, kad žymiai uoste.
terijus ir nepaveda jai balsavimo'keliu sprę“DRAUGAS
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Meksika Ckicapje
(Andriaus šnipo patyrimas meksikonų
kolonijose didžiame Chicagos mieste)
Rašo Andrius fcnipas

(Pabaiga)

Apie moralinį gyvenimų meksikonų
Cbicagoje pasikalbėjau su kun. Antanu
Pinto, vikaru Šv. Pranciškaus jiurapijos.
“Amerikos laisvas, džiaziuis gyveni
mas greitai ir pavojingai atsiliepia į Cbicagoi tncksiUonų dorovinį stovį. Ihibartinis I,dovinis stovis, be jokių varžytinių,
pai- ikia meksikiečių dorumų, kurį jis su
■savim įš Meksikos atsivežė. Dabartini.- po
li! mi Meksikos slovis taipgi gręsiu do
roviniiiiu
mokuikonų Cliicagoją stoviui.
Mai, .M ksikoja Mpterystės Sakramentas
{mi> įikiai. - lut ir čia, Amerikoje, susi
darė kehioitiu-: Amerika pripažįsta Mek
i»ika

kaipo valstvlię dėl

ln

neguli valdžios

teisių ignoruoti. Kuomet Amerikoje me/.
slkoMų šeimoje pyksta nesutikimai, toji

šeima, priėmusi Moterystės Sakramentų
bažnyčioje, gali persiskirti Amerikoje,
kaip ir Meksikoje, be jokio divorso. Mat,
nebuvo “ženvbos!” /Taip paaiškino kun.
Antanas Pinto.
Kitas demoralizacijos reiškinys, tai
apsigyvenimo vietos. Kai kuriuose namuo
se, šeimynose gyvena labai daug “burdingierių”. Susikimšusiose vietose vaikai
paiiiato visokių blogų jiftvyzdžių.
Kiti meksikonuoss kultūros reiškiniai
Ant Halsted gatvės randasi visiems
ateiviams žinoma kultūrinė vieta — liuli
llouse. Čia meksikonai suranda progos
pasiorientuoti nevien Amerikos, bet ir
Meksikos kultūroje.
Pasikalbėjęs su p. Pearle Sutherlaml,
mokytoja meksikonų unglų kalboje, štai
kų sužinojau.
— Meksikonas, ji sakė,— yra pas
kutinis pasirodyti biznyje, bet pirmutini*
ieškoti mokslo.
Mano klases, -- tęsė |xmia Sutberland, — praeitų metų lankė netoli 80(1
meksikonų. Šiomis dienomis*, kuomet dau
gelis meksikiečių apleido Ameriką dėl

depresijos, klasėje tebėra tiktai 45 mo
kiniai.
— Man meksikonas visados išrodo
labai prielankus ir visados rodųs noro iš
mokti anglų kalbos. Kai kuriems tai la
bai gerai sekasi. Bet, sunkiausias* užsi
mojimas mums, mokytojoms, padaryti iš
meksikonų Amerikos piliečius; jų širdys
vis traukia į jų tėviškę, į mėlynojo dan
gaus šalį, baigė p. Sutherland.
Meksikonai ant Halsted gatvės tini
sekamus socialinius ratelius: Old Town
Boys club, Firman House Mexican Motlier’s, Mexican Cultural, Athletic, Recreativo Mexicano, the Hepry Booth House,
Dramos ratelis ir daug panašių.
Kitos meksikonų kolonijos Chioa^oje

Meksikonai ne vien apgyvenę Halsted
gatvę. Skenly kių distrikte meksikonų 3,(MX» gyventojų; South Chicago kolonija
su 5,000; Brighton Park distriktas su 2,500. Visai mažai meksikonų gyvena gra
žesnėse sekcijose: uamų savininkai jų ne
įsileidžia.
Visoje Chicagoje randasi apie 20,000
Meksikos gyventojų.

Meksikonai ne iš noro prasčiausiose
Chicagos vietose gyvena, bet ekonominiu
atžvilgiu. Jie ieško pigiausių pragyveni
mui vietų ir daugiausia ten, kur darbų
suranda. Chicagos Halsted gatvės koloni
ja egzistuoja tuo, kad yra netoli viešbu
čių, ofisų, geležinkelių, Madison gatvės,
kur galima šiokis - tokis darbas susirasti.
.South Chicagoje nieksikoniis sutraukė Il
linois geležies išdirbysčių kompanija; prie
skeryklių — tų įstaigų įvairūs darbai;
Brighton Park — Santa Fe geležinkelis,
Ciane ir American Can komj>anijos.

vena! Ar jie gauna pašelpų iš valdžios b
Jaunojo kraujo meksikonas, čiagirnil
susiranda šiokį - tokį darbelį: tai krau
tuvių langus plauna, skiepus valo, vaisti
nėse šaltųjų košę pardavinėja ir t.t.

Išvada

Man išrodo, l<^l Chicagos meksikie
tis visai nesuprantamas, žmonių neįkai
nuojamas. Jei Chicagos biznieriai, politi
kai duotų jiems progos įsigyventi mūsų
ekonominėj, socijalinėj, kultūrinėj srity
je, tuomet meksikonai pataptų reikšmin
gi Amerikos piliečiui, jei ne ši karta, tai
Meksikonų Chicagoje padėtis darbuose
Meksikonai atvyko Chicagon tokiu jaunoji. Nes ir šiandie meksikonai turi
pat tikslu, kaip ir kiti imigrantai, pini 15 medikų ir dantistų. laibai keista, kari
gų užsidirbti. Prieš depresijų uždirbo $6 jų tarpe nesiranda advokatų; gal dėlto,
kad jie mažai teturi kivirčių. Kiek teko
į dienų ir t.t.
Meksikonas į dirbtuvę būna pasku sužinoti, meksikonai labai palankūs lie
čiausiai jiriimamas, kuomet būtinai dar tuviams, taigi gera proga kokiam jaunam
bininko reikia, ir pirmiausiai atleidžia lietuviui advokatui įsidirbti praktikų me
mas, kuomet darbai baigias. Depresijos ksikiečių tarjn:.
melu« įmeksikonui
beveik negalima rasti
Meksikiečiai neieško labdarybės; jie
v
. ... .
darbas; nors jis,būtų sunkiausias ir biam ieško darbo. Statistika tai rodo: valdžios
r ia ilsias.
labdarybės biuras, C'hieągos distrikte, me-.
Tat, kaip tie meksikęuai dabar gy- ksikįečių savo knygose visai mažai turi.
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JUOKIS,

Iš ' ’ašto Dėžutės

No. 20.

Mokytoja: — Vaikučiai, aš noriu atkreip
ti jūsų dėmesį, kaįp Jokūbo rankoR
visuomet tokios švarios. Jokūbai, pa
sakyk sayo klasės draugams, kaip tu
Visuomet užlaikai savo rankas tokias
švarias f
Kiekvienų pirmadienį aš gaunu “Ma Jokūbas: . Mama man duoda kasdien
žųjų Draugą.” Visos pasakėlės man pa
lėkštes mazgoti 1 .
tinka. Labiausiai mėgstu galvosūkius.
Darata Radavičiutė, Chicago, III.
Maža mergaitė užklausta, kokios ji
norėtų Saltos-košės. Biškį pamųsčius at
“Esu aštuntojo skyriaus Šv. Anto- sakė:
no mokyklos mokinė. Mėgstu juokus ir
— JAS manau, kad vyšnių gražiausia
mįsles. Labai linksma būtų matyti ir ma išrodytų ant mand suknelės.
no mįsles “Mažųjų Drauge.” Prašau
jas įdėti. Iš Cicero niekas nebuvo lai Supykus ponia: — Tik pažiūrėk į šį pimėjęs, nei kada nors kų parašęs. Petro
janų, Maryte. Išrodo, kad tos dulkės
nėlė Albriekaitė, Cicero, I1L”
nuo šešhj savaičių.
4
Marytė (Šaltai):'— Tai ne mano kaltė,
“Sakau, kad jūsų “Mažųjų Drau
ponia. Dar tik keturios savaitės, kaip
gas” yra labai geras ir mums vaikams
aš čia tarnauju.
patinka. Juozas Baltas, Hartford, Conn.’
'— Tėte, čia rašo, kad tūlas žmogus
“Visa mūsų klasė labai džiaugiasi, buvo gabus finansistas. Kų tai reiškia?
kad pradėjo eiti tokis laikraštėlis. Siun
— Reiškia, kad jis sugebėjo greičiau
čiu keletu mįslių ir patarlių. Lai gyvuoja
mūsų brangus laikraštėlis. Dėkinga Bro uždirbti pinigus, negu šeima juos pra
leisti.
nislova Šimkūnaitė, Aušros Vartų mo
kykla, 8-to skyriaus, Chicago, III.”
Mokytojas klausia mokinių:
—Kaip vadinasi žmogus, kuris kalba,
“Gal per vėlai siunčiu mįslių atspė
jimus “Mažųjų Draugo” No. 16. (Mįs kalba, kada visiems jau nusibosta klausy
,
lių atspėjimus greičiausiai užmiršote į- ti?
—Mokytojas, — atsakė vienas, pakė
dėtį į laiškų, nes jų neradome). Prašau }lęs
rankų.
dėti sekančias mįsles. Alicija Pavilonytė, 7-to skyriaus mokinė, Seranton, Pa.”

Birželio-.tune 18, 1934

“Prašau įdėti lituoti du rašteliu* į
“Mažųjų Draugų.’’ Man labai patinka
sis laikraštėlis, luhiausiai “Pilypo Plepa
lai.’’ Visados laukiu pirmadienio. Vale
rija Žemaitytė, Seranton, Pa.’’
.
. '' ' \ ’

Sudiev ir Laimingų Atostogų!
Baigiasi mokslo metai! Visi tik skai
tote dienus, valandas iki mokslo užsibaigimo! Kaip tos atostogos viliote vilioja
jūsų jaunas širdeles! Ir jūsų “Mažųjų
Draugas” mano vasaros metu pasilsėti.
Ir jam rūpi po medžiu kur nors saldžius
sapnus sapnuoti, vaizduote ir mintimis
su tais tirštais, baltais vasaros debesė
liais skrajoti po platųjį pasaulį. Ir jį
tas šiltas, kutenus vėjelis vilioja j jūrų
pakraščius pabėgioti po smiltis, pažaisti
su jūrų bangomis. Užtat ir jis nerimau
ja belaukdamas taip geidžiamos laisvės,
pasiliuosavimo iš tos neperšvelnios re
daktoriaus valdžios. Nereikės jam perkiek laiko slapstytis nuo tų įkyrių paniflriusio redaktoriaus žvilgsnių. Užtat
dabar, nebetverdamas džiaugsmu, skel
bia savo pasiliuosavimo dienų. Praneša,
kad su šio Birželio 18-tos dienos 20-tu nu
meriu, “Mažųjų Draugas” išvažiuoja į

Šv. Pranciškus ir Jeruzalės Gubernatorius

IIPRENDIMAS GAIVOSUKIO NO. 19

“Siunčiu No. 14 ir 15 mįslių atspėji
mus. Norėčiau paklausti, kada vaikai
gauna dovanėlę. Lauksiu atsakymo. Philomena Peredniutė, Chicago, III.”
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nuginkluotoje Damaskos sultano, vardu
EI Malek-el Moaddem Eissa, du vyrai,
Buvo vidurdienis. Rytų saulė kaiti niekieno nepastebėti, įlipo ir, greitai eida
no visu smarkumu. Mieste visi miegojo, mi apleistais keliais, atvyko prie durų
ilsėjosi taip pat gubernatorius ant so Kristaus Karsto bazilikos.
fos, kaip kareivis kareivinėse ir elgeta
Tš pažiūros nelaimingieji maldinin
išsitiesęs ant tako tarp šunų ir sųšlavų. Per spragų miesto sienoje, nesenai kai išrodė lig vienuoliai, lig elgetos. Jųl
(1219 metų legenda)
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(Jau keletu kartų buvo rašyta, kaip ga
lima įgyti dovanėlę. Tu, Philomena, esi
susikrovus 12 taškų. Keikia dar trijų.
Red.)
•*
. I

pajūrį arba kur nors į kalnus, o, gal, ten
prie krantų Chargoggaggmanchaugoggaggoggchaubunagungamaugg ežero dienas
linksmai praleisti žiūrėdamas, kaip žuve
lės laisvai sau plauko. Nežiūrint, kur jis
ramiai praleis tų laikų (dar nėra galu
tinai nutaręs, greičiausia visas minėtas
vietas aplankys), “Mažųjų Draugas” ma
no grįžti tik po Labor Day, kada jūs, jo
skaitytojai, grįšite į mokyklų. Būsime
tikri draugai. Kartu praleisime atosto
gas, kartu grįšime ir prie darbo. Taigi,
linkėdamas jums linksmiausių atostogų,
jis prašo, kad, kaip nusibos jums žaisti
arba mintimis po pasaulį skrajoti, para
šytumėte šį-tų ir atsiųstūmėte į redakci
jų. “Mažųjų Draugas” sugrįžęs iš atos
togų bus linksmas, kad galės savo pus
lapiuose patalpinti jūsų gražiaR mintis,
pasakėles, galvogukius ir mįsles.
Sudiev! Iki pasimatymo!
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apskustus galvas dengė apsiaustas. Dir
žas iš virvės; ant jo kybojo jų moliūgas
ir šiaip taip prilaikė sudriskusius dra
bužius, ir palmės šaka, nuo kurios buvo
nuraškyti lapai — jų lazda, ramsti*.

Henesnis, kurs buvo, rodos, vadas, pa
beldė smarkiai į užrakintas duris. Sar
gas, kuris ilsėjosi ant sofos, šoko, ir pik
tu balsu pro plyšį paklausė ko jie nori.
— Atvykome pagerbti Kristaus kars
tųi
r-,•»*. /'.•
— Po devynis auksinius už kiekvie■ nų, iš viso 18 auksinių, — tarė sargas iš
kišęs rankų. Tiek reikalaudavo godūs
. magometonai iš maldininkų. Reikėdavo
užmokėti niagometui už teisę pagarbinti
Kristų.
— Mes nieko neturime, — atsakė
senelis vienuolis. — Dėl Jėzaus, Mari
jos Sūnaus meilės, leisk mums įeiti.
— Kųl Tu nieko neturi, niekše, ir drį
sti mus iš miego žadinti! G'rai! Mes tuoj
suvesiftie sųskaitas.
Išbėgę kareiviai juos pagriebė ir at£ vilko pas gubernatorių. Šis netikėtai pa
žadintas buvo irgi gerokai įpykęs. Išklausęs sargų pasakos, jis įsakė vienuo
liams čia pat tuojau užsimokėti ir, kaip
pabaudų, užsimokėti dvigubai.
i'
— Neturime nei eento, ponas guber
'■
natoriau. Galite daryti kratų, jei norite.
Esame elgetos vienuoliai, kurie negau
name jokių pinigų ir mintame duona, kurių Dievas iš savo gerumo mums duoti*.
— Ir jūs dar drįstate pasirodyti prie
Karsto angos! Aš manau, kad slaptai
_ įlindote j miestų neužsimokėję muito prie
Jaffos vartų!
— Taip mes jiadarėme.
— Budeli, nukirsk jiems galvas!

H

I

Budelis artinasi su atstatytu kardu
ir jau buvo uždėjęs rankų ant vyresnio
jo vienuolio \galvos kai šis prabilo:
— Vienų minutę, gubernatoriau; pa
sakyk savo raštininkui, kari jis tau pa
duotų laiškų, kuris randasi prie mano
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krūtinės. A8 pats negaliu paduoti, nes
mano rauko* surištos. z
Nustebęs gubernatorius įsakė rašti
ninkui taip padaryti. Raštininkak rado
laiškų “hr, pažiūrėjęs į jį, pabalo. laiš
kas buvo apvyniotus purpuriniu šilko
siūlu, nuo kurio kybpjo auksinė ants
pauda su vardu garbingo ir galingo ka
ralaičio, Aigypto ir Cairo sultano, EI
Malek-el-Cainel. Gubernatorius pamatęs
tų antspaudų net krūptelėjo.
— Skaityk, — įsakė silpnu balsu raš
tininkui. Ir raštininkas pats drebėdamas
iš baimės skaitė laiškų raudonu rašalu
parašytų. Laiške praneša “Karalių Ka
ralius ir Suitanų Sultanas,” kad jis turi
po savo meilia globa vienuolį Pranciš
kų, jo geriausių bei mylimiausiu draugų,
kuris nustebino visų jo dvarų savo skait
lingais stebuklais,“ ir kad jis Pranciškų
paveda Savo pusbroliui Karakos ir Dauiaskos šaitanui ir visiems jo valdiniams.
G rusina atkeršyti tuojau visiems, ar jie
bus galingi, ar paprasti, jei drįstų Pran
ciškų ar jo vienuolius įžeisti.
Vienuolis buvo kaip tik Šv. Pran
ciškus, Dievo ir neturto draugas, stebuk
lų darytojas, drųsus Dievo žodžio skel
bėjas rytų šalyje, kūrėjas Pranciškonų
ordeno, kuris atvyko į Jeruzalę įsteigti
savo vienuolynų Šventoje Žemėje.
— Atsiprašau, — šaukė nelaimin
gas gubernatorius, — atsiprašau, Dievo
tarne. Nesukeik prieš mane baisų kerštų
visagalingojo lAigypto sultano. Prašau
tavęs ir tavo draugo kartu su manim
pietauti ir, kaip atlyginimų už panieki
nimų, prašyk ko tik nori. Priimk šių pi
niginę, kurioje yra 100 auksinių.
— Gubernatoriau, — atsakė vienuo
lis Pranciškus, — aš kų tik pasakiau,
kati mes neimame nei aukso, nei sidabro.
Nesibijok, Aigypto sultanas tau neatker
šys. Tačiau, kadangi man žadėjai suteikti
malonę, išklausyk mano prašymo. Man
šiandie praeinant apleistų Siono dalį,
pastebėjau arti Paskutinės Vakarienės
bažnyčios — dabar, deja! į tvartų pa-
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Kas geriausia
turetiP di
»kad ver!aa’ vVgU> negTfts’būtų ,ua"
°
dagesnis uz tave!
— Kas geriausia turėti! — paklau
sė vienas senovės filosofas savo moki
nių.
— Nieko nėra geresnio! už gerų akį (reiškia, laisvų būdų), — vienas at
sakė.
— Geras draugas yra- geriausias
daiktas pasaulyje, <— tarė kitas. Trečias
minėjo gerų kaimynų, ketvirtas — pro
tingų draugų. O Eleazaras pasakė:
— Gera širdis yra daug geresnė už
juosi visus.
— Teisybė, — tarė mokytojas, —
dviem sakiniais apėmel viskų, kų kiti
pasakė, ries tas, kurs turi gerų širdį, bus
savo likimu patenkintas, bus geras drau
gas, geras kaimynas ir lengvai nusima
nys, kaip privalo elgtis.
J. A. V. prezidentas Ųuiney kartų
važiavo į Cambridge. Į pilnų vežimų įli
po viena negrų mergaitė. Nors tais lai
kais negrai dar tebebtivo vergai, Har
vardo universiteto rektorius atsikėlė ir
užleido jai savo vietų.

Mandagumas jaunuoliui reiškia tiek,
kiek ir turtas. Pirklys Butler sykį užda
ręs krautuvę ėjo namo. Sutiko mažytę
mergaitę, einančių siūlų špulelės pirkti.
Sugrįžo, atidarė krautuvę ir įteikė mer
gaitei siūlų. Žinia apie tų menkų atsiti
kimų išsiplėtė po visų Providenee miestų
ir patraukė daug naujų pirkėjų. Ilgainiui,
dėl mandagumo, pasidarė turtingas.

Smarkus Atsakymas
Vienų kartų įlipo į traukinį senas
jėzuitas. Viakų susitvarkęs, ramiai sau
atsisėdo irj išsiėmęs savo brevijorių, per
sižegnojo ir pradėjo melstis. Bet neilgai
jis meldėsi ne užkabi ntas. Užpakaly jo sė
dėjo vyras ir moteris, kurie, matyt, vi
siškai neapkentė kas tik katalikiška, ar
tai būtų kunigas, ar bažnyčia, ar malda
knygė.
— Nepatinka man kai žmonės viešai
nuduoda esu pamaldūs, —• patėmijo vy
ras.
— Atrodo labai veidmaininga, —r
tvirtino moteris.
— Pavyzdžiui, melstis viešai, — tę
sė žmogus. —- Kada aš meldžiuosi, už
sidarau vienas kambaryje ir slaptai ati
darau savo širdį Viešpačiui. •
Nusibodo kunigui klausyti. Pertrau
kęs savo maldų, vos, vos atsigrįžęs, jis
nuobodžiu balsu tarė pro petį:
— Ir paskui, įlipęs į traukinį, vi
siems pasigiri.
Klausantieji keleiviai linksmai nu
sikvatojo.
C. M.

Rašykite per atos
togas

Jūsų dėdė Andrius gauna raštų nuo
mokinių apie Maironį, Kud rikų, Basa
navičių ir tt. Už geriausį raštų apie Lie
J. A. V. prezidentas Jefferson kar tuvos literatus laimėtojas-ja gaus kny
tų ėjo su savo anūku. Pakeliui juodu gų. Konkursas baigsis po atostogų.
susitiko su negru, kurs pasveikino, nusi
Taigi, mokiniai, turite gerų progų;
imdamas kepurę. Prezidentas taippat nu
rašykit
apie Lietuvos rašytojus atostogų
siėmė skrybėlę ir labai mandagiai atsa
kė į nuoširdų negro pasveikinimų. Ta metu.
čiau anūkas nekreipė dėmesio į negro
Visus savo raštus siųskite: Uncle
pasveikinimų.
Andrius Šnipas, 2334 S. Oakley Avė.,
i
— Anūkai, — tarė Jefferson, tu lei- Chicago, Illinois.
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tį netiesioginių mokesčių Lie-1inentas, vidaus reikalų uiini-.nešant, anuliuotas. Klubui
Viešpaties Aiųjvltts", sunešti
tuva turėjo 14,7 mil. litų,
sterio pavedamas, neribotam apie jo veikimo suspendavimu
pernai buvo gauta tik 42,8 į laikui suspendavo politinio . raštu pranešta gegužės 30 d.
traitis išlydėti kūnų į bažny- vainikai ir sudėtį ant karsto.
mil. litų. Svarbiausios paja I klubo veikimų. Duotas klubui ’-------------------čių. Procesiją iš namų į baž Velionė A. Giraičiūtė gimė
mos buvo iš muitų, kurios šie-1 bendras leidimas susirinki- Į SKAITYKITE IB FLATIN
nyčių buvo graži. Baltai ap 1910 m. Pennsylvania valst.
Y. — Šv. Jur
sirengusios sodalietės, kiekvie 1918 m. su tėveliais persikėlė
kė daugiau, kaip 11 ndlij<WJ majus daryti, apie tai tik pra-Į
gio parap. adnt kun. Norber
Per pirmąjį *šių metų ket-’ldų. Valstybės įmonių paja f
na rankoje turėjo po baltų ka
į Woreesterį. Būdama 10 nt
tas Pakalnis paskirtas didžiau
IY1IIOI DAKTARUI
virtį Lietuvos valstybės iždas mos sudarė 7,5 mil. lt., akci
rnation. Paskui karstų sekė
reiškė didelio patraukimo prie
sios šiame mieste lietuvių Šv.
zui
įvairiems
svaigalams,
cu

» *
iš viso turėjo 55,5 milijonus
Vyčių atstovaį-ės;
visi
dainavimo ir niunkos.
Tai1
Panelės Apreiškimo parap. kle
Ofiso Tel. CALuniet 6892
ėjo poromis įr kiekviena laikė
litų pajamų ir 47,9 milijonus krui, arbatai ir kitoms akeiRes. Tel. DKEmJ 9401
tuojau pradėjo mokytis pas
bonu ir tų. vietų užima nuo bi
litų išlaidų. Pernai tuo pačiai motoms prekėms sudarė apie Į
galus kaspino, kurio vidury
prancūzų prof. Odilon Talbot. laiku tiek pajamos, tiek išlai N3 milijonų litų. Šiais metais'
rželio 23 d.
OFISAS
kabojo balta kaination.
Už kelių metų jaiubuvo kvie dos siekė 52,8. milijonus litų. (žymiai padidėjo geležinkelių ir
4729 So. Ashland Avė.
Gerb. - kun. Pakaluis yra
Ekzekvijas giedojo vietinis čiama pildyt programrfs ir vi
2 lubos
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
žymus visuomenės veikėjas ir
Tuo
būdu
išeina,
kad
šiais
me
miškų
pajamos,
iš
kurių
vai
CHICAGO. ILL.
ehieagieėiama gerai pažįsta klebonas kun. A. Petraitis su suomet turėjo didelio
OFISO VALANDOS:
tais Lietuva yra geresnėje fi stybė irgi gavo kelis milijo
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki
mas. Kun. Pakalnio vieton kle varg. J. Žemaičiu ir J. Balsių. kimo. Lietuvių visuomenė, pa nansinėje padėtyje.
nus litų.
vai. po pietų fr nuo 7 ikt 8:30 vai.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
bonu paskirtas kun. K. Pau- Mišias prie didžiojo altoriaus stebėjus gabių muzikę tuojau
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12
Kampas Slst Street
Tuo
būdu,
šių
metų
pirma

laikė
Petraitis, diako buvo kviečiama veikti lietuvių
Svarbiausios šiųmetinės val
valandai dieną.
Valandos:
2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
lonis. .
Nedėliotais lr Sventadienlafe 10—12
nu buvo kun. C. Vasys, sub- tarpe. 1928 m. baigė muzikos stybės iždo pajamos buvo šios: sis ketvirtis Lietuvos valsty
Telefonas MIDvvay 2M8O
diakonu — J. Bakanas. Prie ir dainavimo mokyklų su pasi- tiesioginiai mokesčiai, kurių bės biudžete suvestas su be
šoninių altorių Mišias laikė : žymėjimais. 1932 m. #avo pi iš viso įplaukė 9,5 milijonai veik 8 milijonų litų pertekliu
Res. Phone
Office Phone
kun. A. Morkūnas ir kun. S. ano diplomų su pasižymėji litų, kas sudaro beveik 1 nuoš. mi. Svarbiausias biudžete su ENGIewood 6641
TRIangle 0044.
mas sudarė biudžetui subalan
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Gegu Vembrė. Per Mišias giedojo mais, bet mokslo nenutraukė. daugiau, negu peniai tuo pasuoti
išskaitymai
ir
žemės
ūžės 27 d. atsiskyrė nuo savo varg. Žemaitis ir BAlsis ir pa 1934 m. baigė mokslų, bet di- [čiu laiku. Žemės mokesčių, ku
Tel. YARda U994
kio pajamos, bei muitai.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
I plonius jau buvo įteiktas ne riuos moka visi Iaetuvos ūki
tėvelių, giminių ir draugų A- rap. vaikų choras.
Rez.: Tel. PIJVm 9400
7850 So. Halsted Street
Valandos:
Šiais metais ir atskirų Lie
delė Giraičiūtė.- Sirgo plaučių
Karstų nešė iš bažnyčios jai, o nuliūdusiems tėveliams. ninkai ir šiaip žemės savininNuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 ▼. ▼.
ROOM 210
kai, sudarė 4,5 mil. litų. Už tuvos ministerijų išlaidos suuždegimu. Pašarvota buvo pas ta pačia tvarka, Žemaitis ir
NedėldlonbUs nuo 10 Iki 12 rtlenx
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare
Nuo pat jaunų dienų ji vien
'
■
— ■
.............. —'
miestuose esantį nekilnojamų-1 mažintos, lik krašto apsaugos
graborių M. Čirvinskų, 342 Balsis giedojo “Arčiau prie
su daina gyveno. Dainoj ji ra
llarding St. Per tris dienas, Dievo”. J ftv. Jono kapus
jį turtų šiais metais gauta 1,5 ir vidaus reikalų ministerijų
G R A B O R 1
sdavo nusiraminimų. Ji daubiudžetai
padidinti
nuo
3
ligi
mil. litų, t. y. truputį daugiau,
žmonių visuomet buvo, ypač- pinu karsto važiavo choras, l
giausia
lietuvybę ir jos
Tsb.
negu pernai tuo pačiu laiku. 15 procentų.
pirmadienio vakarų, kad sun sodalietės* studentų klūbas,
dainų grožį svetimtaučių tar
ROSELLI BROTHERS, INC.,
Prekybos, pramonės, laisvų
ku buvo net prie karsto pri Vyčiai ir Moterų Sųjungos •
pe. Dainavo' anglų, prancūzų,
eiti.
profesijų pelno mokesčiai šie LIETUVOJE SUSPENDUO
kuopa; paskui ilga automobi
italų ir lotynų kalbomis. Ji!
Iškalimo lr
JK ,
Specialistai Iškalime
Gegužės 29 d. nufotografa-Į lių virtinė. Kun. S. Vembrei daug pasitarnavo mūsų visuo met davė dil kartu daugiau, TAS POLITINIS KLUBAS
i $9■ne
visokių
rūšių
I
negu pernai.
grabuamlus.
menei, dalyvaudama koncer
Mūsų ielmyna specializuoja 61* •
Piliečių apsaugos cepartaPer
pirmąjį
šių
metų
ketvirJ
tuose ir viešuose parengimuo
me darbe per Šeštas kartas.
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
se ne tik Worcesterio mieštą
Veskite paminklų reikalas tie
——rVM»

karstų,

aMjo

ftv.

Kąziiųie

atgiedojus

*‘BųųwJwtus”

ŠIŲ METŲ LIETUVOS

*rt

KUN. N. PAKALNIS
NAUJOJ VIETOJ

iti

klebenąs

parap.

A-

kun.

Pa-

o

iždo pajamos ir
IŠLAIDOS '

Brooklyn,

N.

“DRAUGĄ”

KITĘ

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTU

Moteriškų,

Vyriškų,

Vaik

ii

pasise

visų

chroniškų

ligų

4

A.

kun.

A. A. ADELĖ GJRAIČIŪTĖ
Worcestar,

DR. MAURICE KAHN

—

Mass.

DR. A. R. McGRADIE

.

PROspcct

OR. P. ATKOČIŪNAS

6659

DR. P. Z. ZALATORIS

A. a. Adelė Giraičiūtė pri
klausė įvairioms draugijoms.
Šiandie visi liūdi netekę ga
bios mergaitės. Ilgai minės velionę ir jos pasiryžimų į gyArtimas
veninių.

DENTISTAS
8446 SO. 49th CT., CTCERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
3447 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SOUTH HALSTED STREEZT

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 Iki 8:30 -Vakare

Dienoms Tel. LAFayette 5793
Naktimis Tel. CAMai 0402

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

LAFayette

DR. A. J. JAVOIŠ

7650

Office:

DR. F. G. WINSKUN AS

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklu
lr Grabnamlu

4140 Archer Avenue
2—4

Ir

7—9

vai.

CANai

Office Phone
FKOspect 1028

47th

W.

2643

Street

Offlue Tel. REPubllc 7«96
Res. Tel. GROvcbUI 0617
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

vukure

Res. 2136 W. 24th St.
Tel.

umtuviai
let

DR. J. J. SIMONAITIS

0402

Res. and Office
2359 So. LcavtU St
CANAL 0706

Didžiausia paminklu dirbtutk
Chieagoj
------------ o--------- r—

HILLSIDE, ILLINOIS

Pirkite tiesiai 16 dirbtuvės lr
taupykite pinigus
------------ o———
Mes atlikome darbą daugeliui žymes
niu Chicagos Lietuviu-

Allred RoseUi,

527 N. WESTERN AVĖ.

DAKTARAI:

LAFayette SOBT

DR. J. J, KOWARSKAS

CANai

Tek

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago

M.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Yards 1741-1742

GRABORIAI

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

tkl

8

Seredoj

Iki 12

ryto

Tet

CANai

2201

1980

Cermak

W.

Road

Valandos 1—3 ir 7—8 vak.

Tel.

BOLLevanl

7042
Sarudomls lr Nedėliomis pagal sutart)

DR. C. Z. VEZEL’IS

S.

DENTISTAS
6558 So. Western
t Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį
Avenue

■

S.

California

arti 47th Street
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pūgai eutartj

Telcfona.s REPub.'ie

ANTANAS PETKUS

GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

GRABORIUS
Koplyčia'dykai
1410 S0. 49th COURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street
Telefonas MON roe 95177

LietuviR Chirurgas lr Ordvtnjog

2515 VVEST 69th BT.
Of. ir
HEMlook

61<1

V alandai:
2-4 popiet; nno fi -

8 vakarais

Seredomla Ir Nedėliomis pagal eutartl

Oi [.DUNDULIS
1.1

GYDYTOJAS

DR. SUSANA A. SLAKIS
LIGŲ

specialiste

6900 SOUTH 1IAL8THD STValandos: 1 lkt 4 po pistų, 7 Iki 8 vak.

Hbkrui Sarsdoma

IR

CHIRUROAS

ARCHER

LIBTOVM
Otptometrk^Ily Aklų Spedallstan
Palengvins akių (tempimą, kuris
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo . aklu
aptemimo, nervuotu, aptemimo,
akaLudamg
*
aklų kardų, s (Įtaiso
trumparegystę |r toliregystę. priren

gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ngsn.ni inevlmts daroma* su
elektra, parodu n/Iu mažinusias klai
das. Specialė atyda atkreipiama
|
mokyklos valkus. Krelvoa akys atlUlsoRios Vslar.doe nuo 10 Iki 8 v.
Nedėlioj nuo 10 Iki 11. Akinfų kai
nos per puse pigiau*. kaip buvo pirmiaus. Daugel* auiUklmu akys atlx~*
be akinių. Mainos pkrtau

AVENUE

TeL VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 lr ė—8 P
N ed bito mis pagal sulartj

4719 SOUTH ASHLAND AVK.
Ptupye Wqqtevsr»į T»ae
m.

Tel. Oflao RO( Lrvard 6918—14
Rii VICtKM-y 2844

CANai 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai.
756

.

AVB.

Ofiso valandos: 2-4 lr (-8 vaL vak.
Reaid.ui ljo« Ofbaut: 2656 W. 69Ui St.
Valandos: 19-13 lr 8-9 vai. vak.

4157

Office Tel. W«ntwortb 6820
Res Tel. Hyde Park 8391

VAIKŲ

DR. VAITUSH, OPT.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ARCHER

nuo 1-3;
W

35th

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ui $25.00 ir aukėčlau
ModerniSka koplyčia dykai
••8 W. 18tli St. Tel. CANai 8174
Chicago. Iii.

7868

DR. A. 6. RAKAUSKAS
4142

IK

Chioago, lll.

Hl.

J. F. RADŽIUS

Avė.

Ofiso: Td. LAFayette 4017
Rea.: Tol. HEMkak 6286

DR. J, RUSSELL

MOTERŲ

Avenue

J.J.BAGDONAS

Laidotuvėms pilnus patarnavimas

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

nuo

.

Ir prirenka akinius
mušk esmingai
Vai.: nuo Tė—I v. p.p.

1:86-8:30

Street

AKIM

2201

W.

22nd

GRABORIUS

,

$35.00

galimas už

KOPLYČIA DYKAI
1344

S.

50th

Avė.,

Cicero,

III.

1646 West 46th Street

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave^

BOUIevard 6203—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangutno laido
tuvėse... Pašaukite...

T«l.

Boulevard

4139

Td. LAFayette 3572

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios \ < !t ui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
^Koplyčias turiu savo, visos su vargonais®
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.
PAŠAUKITE:

J. Liulevičius
Graborius
tr
Ilalsa trttkutnjas

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.

BUlarM _ . Į (Neturime sąryšių su firmų
Rd. į
tuo pačiu vardu)

Ccrronk

SYREVVICZE

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Tt-l.

J. F. EUDEIKIS

I

Tel. CICERO 291

I.J. ZOLP

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargpnai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Ino.

4645 So. Ashland Avė.

Tel.

Cicero,

Lituanica

SIMON M. SKUDAS

DENTISTAS

Rex

Ct.

'

1 » 1

REZIDENCIJA
6631

49th

3319

Tel. CICERO 6997

DR. JOSEPH KELLA

GYDYTOJA8 lr CHIRUROAS

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PL, Chicago
1439

k

DR. S. BIEŽIS

GRABORIAI

Patarnauju laidotuvės* kuopigiausia
Reikale meldžiu atsldauktl. o mano
darbu bflsite užganėdfnti
TH. CANai S616 nrOtf 961d

Phone Hemlock 2061

8 Ut|

OFISO VALANDOS:
Kuo
4 lr nuo 6 Iki 8 vok.
Nsdėilornla pagal sutarti
Oflao telef. BOUIevard 7899

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABORIUS

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacrarnento
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

pagal sutart)

6122

LIETUVIAI

"

vakare

Telefonu YARda 1138

LACHAVVICH
IR SONOS

DR. A. P. GURSKIS

-

4645 So. Ashland Avė.

Tel PROapect

9

1

Nuo

DR. STRIKOL’IS

Nuo

Str.

Road

(Kampas Leavitt St)
Valandos:

Namų

Oermak

43rd

■stirti

DENTISTAS
W.

2201

OFFICH HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P.
Sunday by Appolntment

CHIRURGAS

W«rt

(Prie Archsr Ava astoli Kedsle)
balandos: nuo I Iki I vai. vakaro
Beredomis lr nudiltomis pagal

.. DR. 6.1. BLOŽIS

PHYSICIAN and 8URGEON

IR

3051

Res. PENSACOLA 9011
BELMONT 3485
Office: HILLSIDE
Vinccnt Roselll,

Visi Telefonai:

X—

6122

pi

telefonai:

arU Grand Avė.

DR. A. RAČKUS

2428 W. MARQUETTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
NedėlfoJ susitarus

Trys

SPINDULIAI

GYDYTOJAS

DLttBt JAI

Vienas blokas | rytus
didžiulių vartų

Jti'savo prasižengimu pa
piktinai tavo brolį, dorybe pa
trauk geron dauguinon ir pa
klydimų atitaisyk.

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.
Ncdėifojc pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

Vai.:

AVĖ.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE .

Suvlri 50 metu prityrimo

Tel.

ASHLAND

siai su pačiais išdirbėjai*

CANai 0257
.Res.

1821

PAMINKLŲ

SO.

DAKTARAI)

HBTDTĮAI

Tel.

4631

Patarnauja Chica
goje lr apylinkėje.'

ll
?

Didelė ir grali
KoplyčlA dykai

<092 Archer Ava.

REP jciic

3100

2506 VVest 63rd St reet

t

n

P fa x.g o A s.

i

_

jg.W

Pirmadienis, birželio 18, 1934

“DRAUGO

Sk Ribikauskaitei, P. (šakytei,
; M. Griniūtei, V. Burneikai ir
1i J.* Stanislovaičiui.
Po programos West Side
Jeigu kas mano, kad lietu
• muzikantai smagiai griežė He
viškos radijo programos nelo
tuviškus šokius. Visi choristai
šia didelės rolės mūsų gyve
Pastaruoju laiku Lietuvos| mino dienos‘ir yra apmokėtini i lr ?ve-iai linkBniin0Hi/
nime, tepabando pagyventi
Washingtone bet kuriuo laiku per 10 metų,!
Pasiuntinybė
Ieva Lukošiūtė
ten, kur tokių programų no
gatiha daug paklausimų dėl tai yra, ligi 1945 m. liepos
rą, kaip kad šių žodžių rašė
Lietuvos Laisvės Paskolos ap mėn. 1 d. Paskutiniųjų, tai yAPGAILESTAUJA
jui teko pagyventi. Tat, vo?
mokėjimo.
ra, 1935 m. liepos mėn. 1 d.
sugrįžus Chicagon, dideliu ne
Ryšium su tuo pranešama, palūkanos (nors tam tikslui ir
Suiinoję, kad misijonierius kantrumu laukiau mano myli
kad Lietuvos Laisvės Pasko
nėra atskiro kupono) hus iš A. Petrauskas apleidžia Ame mų radijo programų, ypatin
los bonai yra išpirktini tik
riką, nors, gal, trumpam lai gai Budriko krautuvės progfį > *
t r
‘ .
..Jjt
/' .
’ •*
nuo 1935 m. liepos mea. 1 d., mokamos kartu su bonais.
. 4 x\ * r
kui, ftv. Antano dienoj šie ve- ramų.
DOVANOS
PRIE
TIKIETŲ:
1)
“
Draugas
”
ir
“
Laivas
”
vieniems
metama;
2)
Krėslas,
vertės apie >35 —
Lietuvos Pasiuntinybė
tai yra, nuo jų prinokimo ter-Į
stsidiečiai užprašė šv. Mišias
ROOSEVELT FURNITURE CO. S) Deimantinis žiedas, vertės >26 — ROPOLAS ANDRELIUNAS; 4)
fttai, praeito ketvirtadienio Muaikahikas instrumentas, vertės apie >15 JOHN A. KASS. 6) Radio, vertės apie >50, JOSEPH F. BUD
už savo tėvelius ir gimines:
vakare,
7:30 — 8:30 vai., iš RIK Ine.
Pileckai, Stankevičiai, Puplesiai, Mikšiai, Senevioiai, Kli- stotiek WHFC, 1420 k., vėl pietiniame krante, bus prave- nkelio linijos nutiesimas per Kiekvieno kataliko turi bū
Čikagos lietuviai pirmi ir jos vedamam gegužinės ręsto kūnai, Rudaičiai, Jasnauskai, turėjau džiaugsmo išgirsti Bu stos dvi geležinkelio linijos, žvejų uostą. Dabar keliu, ei ti didžiausias rūpestis, kad bū
daugiausia pritarė Dariaus - rane Žymiai padidins pamink Aitučiai, Stumbriai, Vaicekau driko valandą. Ir kokia prog šiemet Klaipėdos uoste bus nančiu per žvejų uostą, ištie- tų stipri Icatalikiška spauda,
Girėno skridimui į Lietuvą.. lo fondą, ir patys turėdami iš skai, Brolis Vladas už savo rama! P-lė Pečiukaitė, labai pastatyti trys ar keturi nauji sti elektros tramvajaus bėgiai, kad ji pasiektų visus tikin
Rap. ' ykusiai padainavo porą dai- kranaį prekėnis perkrauti, ma- Į kuriais cisternomis žvejams čiuosius ir kad nekatalikiško
Nors toli gražu ne visi, bet to naudos bei pasitenkinimo. tėvelius ir gimines.
1 nelių, pianu ir armonikų pri Į ^aUg apįe ju su pUse tonų atgabenama nafta i įu tanku, ji spauda hMų išmesta iš ka
daugelis gerų patriotų davė
Dosnūs biznieriai, neatsisa
tariant. Mūsų populiams ar- kė|im0 galios kiekvienas Kra Tokia naftos pristatymo prie talikų tarpo.
aukų to žygio įvykdymui. Da kykit aukos gegužinės komisi
numintu Sereika savo dalį nai bus pailtatyti tokio8 ru- monė sudaro daug nepatogu
bar, štai, duoda aukų aukelių jai l Ir visi tikrieji Dariaus •
taip pat garai atliko. Bendras Sies> kad
... |aivy prckių
šių didvyrių paminklo staty Girėno gerbėjai susirinks sa
mų ir nuostolių. Nutiesus gele
Daug 'žmonių žūva nuo au
CHICAGO. — Trečiadienį, programos surengunas labai; perkrovimas kaip ga|int b(ih)
mui ir antram skridimui, kurį vo gegužinėje! Visi!
žinkelio liniją į žvejų uostą,
imasi vykdyti jau antras la
K-to sekr. P. Jurgėda birželio 20 d., 7:30 vai. vak. buvo taktingas. Kreditas Bu- patogesnit.
tas nepatogumas bus prašali- tomobilių Cooko apskrity. Ko
Aušros Vartų parap. svetai driko sumanumui.
kūnas, gabus mūsų tautietis
Esančioji prie uosto žemė y- ntas ir tuo pačiu bus žymiai roneris saukia konferenciją,
Keliautojas
nėje
įvyksta
Marijonų
KoleĮeit. F. Vaitkus.
ra suskirstyta į 7 sklypus sa palengvintas pristatymas žve
gijis Rėmėjų mėnesinis susi
Dariaus - Girėno paminklo
ndėlių statybai. Numatoma, jams ne tik naftos, bet ir įrinkimas.
Statymo komitetas pavedė sa
kad jau šiemet tuose sklypuo vairių kitų žvejybos reikme
Nuoširdžiai kviečiame visus
Tsb.
vo nariams (M. Vaičienei, J.
se pasistatys sandėlius finan nų.
atstovus if šiaip rėmėjus at
ISkraustome visą savo modelių
Per “Draugo” laivakorčių silankyti į minėtąjį susirinki
aukštą lr sandėli po l/n kainos.
Mickeliūnui, ,P. Čižauskui, J,
sų ministerija, Lietuvos ban125,000 atakas turi būti parduo
Bubniui ir J. Čaikauskui) su skyrių laivu Berengaria pra mą. Mes turime labai svarbių
tas negtrdėtai žemomis kainomis.
!kas, kelios privačios įmonės,
VALSTYBĖS PAJAMOS
Lengvais iSmokėJimais ar cash.
rengti didžiulę gegužinę. Jie ėjusį šeštadienį išvažiavo į Lie reikalų, kuriuos reik bendro
Į kurių tarpe ir “Lietūkis”,
>150.00 Seklyėfų setai
uoliai ėmėsi darbo, kuriam ra tavą: chicagiečiains gerai žino
j
Be
visų
išvardintų
statybų
SPRINGFIELD,
III.,
birž.
mis jėgomis, sandaringai iš1923 metais atvadavusi Klai
S2945
do daugybę pritarėjų. Ta mil mas kun. Ant. Deksnis, Utica,
1145 .00 Valgomų kambarių setai
nagrinėti, apsvarstyti ir rea pėdos kraštą, Lietuva visų pi-j'r ^a,^» kurie šiemet bus Ifi. — Nuo vasario m. 1 d. iki
žiniška gegužinė įvyks birže N. Y. liet. parap. klebonas.
rmiausiai didžiausią dėmesį nuįnuve^^ Klaipėdos uoste, bus gegužės mėn. 31 <!. Illinois vai- j
S29A5
lizuoti.
Ue De France laivu taip pat
lio 24 d. Oaks parke. Rengia
kreipė
į
jos
vienintelį
išėjimą
atliktas
dar
vienas
didelis
da-jstybė
mokesčių
už
svaigiuo$#8.00 Scklyėloms kaurai
Prašome, gerb. Tamstos, ama įdomi ir rimta paįvairini praėjusį šeštadienį išvažiavo teinant į susirinkimą, atnešti
įbas,
kuris
teiks
didelių
pale-Į
sius
gėrimus
surinko
2,410,250
Č19 5O
į pasaulį — į Klaipėdos uos
mo programa: dainuos Vyčiij gerb. kun. A. Cikota, M. I. C.,
ngvinimų
žvejams.
Tai
geleži-į
dol
pinigus arba tikietus, Tėvų tą. Jis tuojau buvo imtasi tva
$150.00 Miegamu kamb. setai
Dainos koras; pakviesti ir ki Marijonų Generolas ir kun. A.
Marijonų Kongregacijos atgai rkyti, nes suprasta, kad ge
>S29 85
ti du didžiuliai korai — Bi Petrauskas, M. I. C.
LOUISVILLE,
Kv.,
birž.
Ifi.
vinimo sidabrinio jubiliejaus ras uostas Lietuvai gali daug
Skalbimui mašinos
rutės ir Pirmyn; reikia tikė
Cunard laivu Berengaria iš-j paminėjimo vakarienėje neiš- duoti pelno iri į jį galima pa-j
—
Du
plėšikai
puolė
gazolinus
039-50
tis, ir jie neatsisakys skam važiavo p-lė Bronė Grikšaitė. I parduotus.
1 traukti vis daugiau didelių!
Eleklrlklnės ledaunės
biomis dainomis gražioje ga
stotį ir nužudė tris žmones.
| Taipgi primename Tams- jūros laivų, per jį galima la-;
yS89 5O
mtoje pagerbti Dariaus ir Gi pagerbė savo vadą
, toms, kad kaip kas metai, taip bai išplėtoti tranzitą. Uostą i 4-rių tūbų —......... $9.00
PARDAVIMUI Oroaernė ir Bučernė
rėno žygius ir nuopelnus Lie
Geležinė* lovos; visų dydžių
ir šįmet, liepos 4 d. pripuola gerokai aptvarkius, po to pra- ' 6-šių tūbų .......... $19.50 Kas mėgsta tokį biznį. «ia ras gori}
tuvai. Juk Darius ir Girėnas
Č3.95
Marąuette Paric. — Didysis Marijonų Kolegijos Rėmėjų pi sidėjo kas kart vis didesnis j Zenith Auto Radio $29.50 progą.
patys ne kart, su pasigerėji-1 (jim pan šv
ijos fbo knikas, Marijonų ūkyje - farAtsišaukite: 154S So. oOth Ave.
Pilnos vatos matrasal
judėjimas, pradėjo vis didės-'
Motorola Auto Radio
Cicero, Illinois
mu klausydavosi šių gerųjų ras, birželio 9 d. parapijos sve
moje. Malonėkite, mūsų Gerb. n) jūrų laivai į jj laisvai įplau£4.95
ai-ba: Cicero 8540
$39.50
korų dainavimo; malonios lie- tainėje pagerbė savo vedėją
Draugai, sukrusti visuose sky kti. Dabar didelių laivų uoste
9x12 vallokinlai kaurai virtuvėms
Philco Auto Radio
’ aviškos dainos saldino jų šir varg. B. Janušauską jo vardo
riuose prie uolaus, kilnaus ir judėjimo patogumui jau kuris
Č3-98
$39.50
dis ir stiprino jų pasiaukoji- dienos proga. Pagerbtuves su- naudingo darbo, prie gero, selaikas gilinamas naujas uosto
$50.00 gesintai pečiai
mą didiems tautos reikalams, sidėjo iš skanios vakarienės,
Lietuvis Advokatas
kmingo pavykimo minėtajam baseinas. Per šiij metų vasa028-75
ftių trijų korų vedėjai ir dau muzikalės programos ir šokių
2201 W. Cermak Road
piknikui, nes nuo jūsų darbš- rą yra numatyta visą naująjį
$21.00 Inner sgtrlng matrasal
gybė koristų pažinojo šiuos Dalyvavo ir gražus būrelis sve
(West 22nd St.)
luino ir sumanumo priklauso! uosto baseiną pagilinti ligi 7 i
lakūnus, todėl jiems visiems,
Č8.95
(Metropolitan State Bank Name)
NAMŲ RADIO
čių, Chicagos lietuvių vargo ir pikniko pasisekimas. Mes : su puse metrų. Vadinasi, uos
Valandos Kasdien nuo 9 lkl 5
be abejonės, bus malonu dai
Šimtai kitų bargenų Siame di
Panedėllo. 8eredos lr Pėtnyčlos
nininkų ir parapijos choristų. iš savo pusės stengsimės kiek to baseinas bus taip pągilin- i 12 tūbų už.......... $49.00
džiuliame ISpardavime. Atsftnlnklvakarais 6 lkl 9
nomis prisidėti prie didvyrių
te didžiausią Ir puikiausią rakandų
Telefonas CANaI 1175
“Draugo” red. L. Šimutis. galėsime padaryti pikniką tn-, tas, kad į jį Uisvai galės į- 7 tūbų už .......... $29.00
krautuvę Bridgeporte.
pagerbimo.
P-nas Joscpli Jozallls. vedėjas..
' užėmęs toastmesterio vietą, pa rtingą, kad visus atsilankiu- ’ plaukti dideli vandenyno lai- 8 tūbų ZENITH . . $39.00 Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic #000
Fot. Stankūnas gegužinei dd kvietė dvasios vadą, kun. A. 8ius užganėdintų.
vai. Esanti uosto viduryje sa- Philco Midget .... SI6.00
vanojo didelį Dariaus - (Airė- Baltutį pradėti vakarienę ma
Busfness Phone
Resldence Fhone
Rengėjai
lėlė, kuri atsirado perkasus
Engleuood 5883
Englcwooil 5840
ro paveikslą, Kazakauskas — hia. Noriu pažymėti, kad mū
sieną iš senojo žiemos uosto į
elektrinį laikrodį, inž. B. Si-1 sų mylimas dvasios vadas, kuBridgeport. i— D. L. K. Vy- naująjį baseiną, dabar nuka3621-23-25 South
mokaitis 3 daiktus, -Roselando nigas A. Baltutis, visuomet tauto draugija laikys prieš- : saina. Jos maža dalelė bus pa 3417-21 So. Halsted SL
MODERN PHOTO
Halsted St.
biznieriai 2 pintines valgių. 1 nuoširdžiai remia mūsų chorą. pusmetinį susirinkimą antra likta tik prie molo nuo Marių
STUDIO
Tel. Boul. 8167
Įrengta
Atdara
Antrad.. ketvirtad lr
Skridimo garbės rėmėja Peo- Jjg buvo vakaro garbės sve- dienį, birželio 19 d., 7:39 vai. pusės. Nukastoji salelės dalis
Hollyvvood Avienomis
Aefttadiem'o vakarais iki 10 vai.
• AUKftTOS RUST ES
C. F. Ia, #70 K., Nedėliojo
plės Fumiture kompanija vėl čias.
vak., Chicagos Lietuvių Audi-'savo gilumu bus sulyginta su W.
PAVEIKSLAI
nuo 1 :OO iki 1:3O vai. pn pietų
Nutraukiame dienų ar
atveš garsiakalbį. Pažadėta pa
Baigiant vakarienę išpildy-j tori joj. Susirinkimas svarbus, t bendro uosto gilumu, taip kad gražus ratilo programas.
vakare
aukoti jau 2 statines alaus. P. ta programa, kuri susidėjo iš: todėl kiekvienas narys privalo bus plačiu gilaus vandens plo- W. H. F. C.. 1420 K., Ketvergaia.
Crane Coal Co.
420 WEST 63rd STREET
7:30 lkl 8:30 vai., vakare
Narvydienė aukos bandelių “'Pasveikinimo dainos (mer- atsilankyti. Kurie pasilikę su tu padidintas žiemos uosto su nuo
gražus radio programas.
5332 So. Long Ave.
CHICAOO
sandvičiams. Daugybė kitų bi- gaičių choras), “Russian da- mokesčiais, prašomi būtinai įsijungimas su naujuoju baseiCbleaco, 111.
TEL. REPUBLIC 84M
snierių taip pat žada aukomis 1 nee” (Zakarauskai;ė ir Mile-' užsimokėti
Įnu. Taip pat bus nuolatos priprisidėti, kad laukiamoji ge riūtė), “Mažyčių šokis” (mo
, žiūrimas ir į uostą įvažiavimo
P. K, nut. rašt.
M
gužinė gerokai papildytų pa kyklos mergaitės), solo — O
i gilumas, kuria esant smarkiai' Birželio 16 Dieną Ekskursija
minklo fondą. Jei taip, tai Ši na Juozaitienė, akonip.
I srovei ir nepastoviam vandens
PADĖKA
Katrie perkate anglis
IS
FRENCH LINE
NEW YORK
gegužinė tikrai bus milžiniš- Schultz, duetas — O. Juozaidralverlų, siųskite Juoa • )
-----------i lygini, reikalauja didelės prie
CRANE COAL CO. Gausite
‘ILE DE FRANCE’
•
.
I
ka, sutrauks dideles minias tienė ir p. Pratapienė, piano Town of Lake. —- Ijabdari- žiūros.
geresnes anglis, už mažiau
pini'gų.
Rncahonta* M. R.
Ezpress
Bariaus - Girėno gerbėjų. Jų TOlo — J. Schultz. Programa
LIETUVĄ mažiau
liktai $7.00, tonas.
ilgos Sąjungos 1 kuopa, dėl
Išilgai naujojo uosto — ryširdis glostys kelių korų dai išpildyta žavinčiai.
kaip 8 dienos
Laivas
pavykusio išvažiavimo, birž. į tiniame jo krante — bus prat
energijos kupinas jauniKalbėjo prof. A. Pocius, ku 10 d., l^abdarių ūkyje, dėko- į ve„tos trys geležinkelio lini
Platesnes Informacijas teikiam Ir parduodam l.aliakortes.
POPTERVOJAM Ir PENTFOJAM
galės pasišokti ir visi ty nigas Lukošius, kun. KatansPadarome visokius popierius lr ilokumentus Siunčiam pinigus j
ja visoms, kurios dirbo: M.;
0 skersai naująjį uostą
LIETUVA
Atliekame vtsua namų dablm'mo
me ore nuvargę galės atsi- kas, varg. A. Mondeika, p. Ja Martišienei, V. Katauskienei, j _ _______________________
darbus. Darbas pigus Ir uRikrintas. 1984 m. pdpieros rolė — 5c.
ivinti ir pasistiprinti kap. nušauskienė, varg. J. Kudir
J- Loaauskui, M. Sndeikienei,.
NE NUSIMINKITE
INSURANCE
PERKAM
»>
B.lf
-*JOREPH AUGAITTR
Bariaus sesers K. Stulpinienės ka, varg. J. Brazaitis ir choro ir visoms bei visiems, kurie
yPu i
g*yte gauti pas savo vaistinfnką
1808
8.
50th Ava.
Cicero, III.
NOTARY
LIETUVIS
KltVVICZi
,
ir
• -r. . » .
-I tam
TONIKĄ, kurta per l’gą
parengtais skaniais uŽkand- raštininkė p. Skelly, kuri, ebo- aukojo*.
Tel. Lafayette <71#
K. Burm, Rudokienei. • laiką buvo vieno Itymnns Gydytojaus
.HODTCAGERANKER
PUBLIO
KUS BONUS
.... ' . ti ir i
• ' Preskripclja. Tai yra tikrai gera naužiais ir garimais, fti didvyrio !ro vardu, varg. Janušauskui į- ».
MartlSienei, P. Morkovams, J. Įjlana dėl vyry — tik relkalanklte
mo jan ne vieną šimtinę už teikė atminčiai gražią dovaną
Pl*>ne Pmspe»t 1354
Mondziejanskui už troką, kr.- į
REAL ESTATE
dirbo ir aukojo skridimui, da
Ant galo varg. Janušauskas riuo" taip pat patarnavo ir13 metų teisingai pamatuotas hlmls.
har jau apie 500 dol. uždirbo nuoširdžiai dėkojo visiems už
V
* i Mėnesinis treatmentas ui DoferJ —RU8IPA«TNKITE IR REMKITE LIETUVĮ.
PATNTINO and DECORATTNO
paminklui. Tai be galo darbš- atmintį, o ypatingai rengimo
m«, kari,
ir parMi.
HARDWARE and PAINT STORE
2608 W. 47th 8TR.,
Tel. LAFAYETTE 1083
ti ir dosni lietuvė! f’ikagiečiaL komisijai: J. Bardanskaitei
8111 W. «Xr.l 8tr.. llUcago
R&norteris
P*,n*< patenklniaa ]Qaų pinigai I

Del Lietuvos Laisves Paskolos Bono
Apmokėjimo

RADIO

METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 1 D., 1934

BIRUTĖS DARŽE, 79th ir Archer Ave.

DARIAUS - GIRĖNO GER BĖjy MINIOS

PRANEŠIMAS

IŠVAŽIAVO Į LIETUVA
KUN. A. DEKSNIS ‘

DIDELE 2IMA

DIDINAMAS IR TOBULI'
NAMAS KLAIPĖDOS
UOSTAS

AUTOMOBILIO
RADIO

JOHN B. BORDEN

SPECIALIS
IŠPARDAVIMAS

los. F. Budrik, Int.

bd

Nuga-Tone

1 bua Jurna aufr*ilntl.

P. CONRAD

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

A

EDWARD TROST

