35H
• -

*

-

A

—

=

DRAUGAS

DRAUGAS

riENATINIS TAUTINAS I R
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

n

No. 130

THE
M08T INFLUENTIAL
LJTHUANIAN
CATHOUC
DAILT IN AMERICA.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
D r a u g a s " 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois
ANTRADIENIS, BIRŽEUO-JUNE 2 D . , 1936 M .
Kaina 3 c ,
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH I I , i»i«. AT CHICAGO, ILLINOIS DNBER

POPIEŽIUS RAGINA BliDĖTI IR
KOVOTI PRIEŠ KOMlIZMij

LIETUVOJE DAUG
PAMINKLŲ

T H E ACT

oif

MARCH

Telefonas: CANal 7790
i. i87»
Administratoriaus: CANaJ 2821

METAI-VOL. XX

ITALIJA IR TOLIAU GRA- NELAIMĖJE LAIMĖ SU S I S Ž M O G U S A T S I D Ž I A U G Ė
BOLŠEVIKIŠKU "ROJUM"
LĖKTUVU CHICAGOJ
SINA YAlĮTYBtMS
RUSIJOJE

• Sekmadienio vakarų į CMcagos airportų atskrido dide
lis keleivinis lėktuvas, kuriam
buvo 15 asmenų. Kadangi dėl
kitų lėktuvų nebuvo progos
BROOKLYN, N. Y. (perjklasa yra ta, kuriai prilrlauso
jam tuojau nusileisti, jis aps
paštų). — "Ačiū Dievui, kad j komunistai valdininkai. Tai
VATIKANAS, birž. 1. — spaudą) visados būti kata
krido aplink airportų vienų
pagaliau pasprukau! Nieka buvusio caro rūmų i r rusų ba
Atstovaujančios 22 atskiras likų akcijos galingąja pagelbikartų mėgino d a r kokį lai
dos ten negrįšiu. Verčiau būti jorijos teisėta i r tironiška
tautas katalikų akcijos grupes ninke", pareiškė Popiežius.
kų pasilikti ore. Deja, ties 60žydu ir gyventi Hitlerio dik padermė. Antrajai klasai pri
vakar buvo Šv. Petro baziliKai kas interpretuoja, kad
45 So. Kilbourn ave. su spar tatūroje, negu Rusijos valstie
klauso visi tie, kurie užsiima
koje, k u r iškilmingomis pa- šiais žodžiais kirsta Vokietinu užkliudė medį, nusviro* ant
čiu ir pasilikti Stalino tirani- moksliškais dalvkais. Ši klasa
maldomis* minėta Popiežiaus jos naciams, kurie varžo kašono, nuplėšė gyvenamų namų
joje."
yra svarbi aukštesiems valdi
Pijaus X I 79 metų gimimo talikiškų spauda, kad bota
stogo kampų ir nuslydo į pa
sukaktuvės.
Taip kalba buvęs kitados ninkams. Trečioji, tai, taip
galima sėkmingiau platinti
dalinį tuščių žemės sklypų.
vadinami,
udarnikai,
arba
Prieš apleisiant
bazilikų, pagonizmų.
Dalis jame buvusių asmenų karštas komunistas Aleksiei
smogikai darbininkai. Ketvir
Šventasis Tėvas apie 45 minuBaigus> kalbų, dalyvavę iš
lengvai sužeista, o kitiį tik ge B. Liberov, kuriam vargais
toji — komunistų partijos na
tas kalbėjo tūkstantinėms mal kilmėse dvidešimts trys kardi
rokai sutrenkti. Aštuoni su negalais pavyko pasprukti iš
riai, kurių y r a vos apie pora
dininkų minioms, o ypač ka nolai linkėjo Popiežiui " a d
žeistieji pristatyta į Šv. Kry bolševikų " r o j a u s " Rusijoje.
Jis y r a 55 m. amžiaus, bet at milijonų iš 165 milijonų gy
multos anuos'' — ilgiausiųjų
talikų akcijos atstovams.
W A S « I N G T *N, birž. 1. — žiaus ligoninę.
Lietuvoje y r a daug senovės Prez. Roosevelt ii įduotas pla
rodo senesnis kaip 70 m. ventojų. Penktajai klasai pri
• " P i r m visako budėkite, sau metų!
Vairininkas Smith sako,
darbininkai,
Su vakarykščia diena prasi- paminklų, kurių tarpe svar- nas, kad pram( rtės centrų d a r kad ši nelaimė įvyko sugedus amž., taip daug vargo nuka- klauso fabrikų
gokitės komunizmo pavojaus
ir jo viliugingumo, netikrųjų dėjo pusjubiliejiniai metai.' biausių vietų užima pilys ir bininkus su šefciomįs įgyven kažkokiam vairiavimo" Tneka"-', m u o t a s ' J i s ^ r a P e r d ė n i s u s i didžiausi skurdžiai, kokius
pranašų, svajojančių apie ne Tas reiškia, kad maldininkų piliakalniai. Gindamiesi nuo dinti tolėliau įiuo miestų, pa- nizmui Baisios katastrofos iš- p a ž i n c s s u k o m u n i z m u . i š  vargiai kur rastum visam pa
saulyje, nukamuoti, dirbantie
galimus dalykus, kad tiesų su grupės, nesuspėjusios atvykti, priešų lietuviai storas mūro
reiSkia
' k a d k o m ™ z m a s y r a ji kasdien po 10 valandų, a r 
rūpinusi jiems tedidelius na- vengta .ačiū vairininkui, kurs
statydavo
vienijus su melu", kalbėjo Po kad dalyvavus vakarykščiose pilis daugiausia
mus s u poro§ Lkrų/ didumo suspėjo uždaryti gazolino in didžiausias pasauly žmonijos ba ir ilgiau i r uždirbantieji
piežius.
iškilmėse, galės Romų. ir Va dviejų upių santakose, upių
priešas. Pirmiau jis to neži
takas.
daržais.
Popiežiusi palietė ir katali tikanu lankyti ir bus priima- salose arba prie svarbių upių
nojęs. Dabar gi, atvykęs A- per mėnesį apie 10 dolerių,
Lėktuvas
gerokai
sugadin
Tai naują šalies vyriausy
palyginus
1
kiškų spaudų.
mos į speciales audiencijas (krantų. Didelio pavojaus me
merikon, atvirai apsako, kas mokamus rublius
tas
.
bės programa. Sakornja, prezi
"Raginu
jų (katalikiškų iki 1937 m. gegužes mėn. 31 d. tu ne tik pilies ginėjai, bet
darosi bolševikų
valdomoj su amerikoniškais) pinigais.
dentas jų nuoširdžiai remiųs.
apylinkių gyventojai užsida
Rusijoj. J o ' pareiškimai y r a Fabrikų darbininkams suvaržy
UBAGAI VALGO UNGU
rydavo pilies vidujie i r iš čia SUKILIMAI NIKĄRAGUOS
ne prasimanymai, bet faktai. ta visokia laisvė.
RIUS IR GERIA VYNĄ
Valstiečiai gi nepriklauso
gindavo šalį n u o . užpuolikų.
RESPUBLIKOJE
1933 metais badas žnybo
jokiai klasai i r su jais visiš
Čia vaizdelyje matome garKAUNAS. — Viena Kauno Ukrainą, sako Liberov. Buvo
kai nesiskaitoma. Valstiečiai
šiųjų Zamjkaus -- Gadgudų
MANAGU,
rui
žiauninkai. J i e nieko^
'-"-*—
pilį, esanc?ų R&f*fcraės* m i e s ^ f r ž 1 /ri-^ff^įf^^^
įkyrų elgetų
gėHų kaip valstiečiai
neturi ir negali turėti. Nuo jų
tolyje, a n t Nemuno krantų limai pasireiškę prieš šios res
PARYŽIUS, birž. 1. —
pardavėjų B-skų. J i s jau daug nustipusį šunį. Nebuvo duo
viskas atimta. J ų ūkiai suval
Šios pilies bokštelyje prieš publikos prezidento Sacasa
Šiandien susirinko Prancūzi
kartų baustas už elgetavimų nos, kadangi Maskvos vyriau
stybinti ir jie turi eiti baud
kelierius metus Amerikos lie vyriausybbę.
jos kairiųjų gaivalų daugumos
ir nuolatinės gyvenamos vie sybė užgrobė visus grūdus.
tuvis kunigas A. Petraitis no
parlamentas. Šimtai policinin
Ištikimoji kariuomenė kol tos neturėjimų. P a s atvarytų- Retai kur buvo mažas kiekis žiavų, kad pagaminus javų i r
maisto miestams ir eksportui.
rėjo įtaisyti dangaus kūnų kas sėkmingai kovoja prieš
kų sutraukta saugoti atstovų
sviesto,
arba
pieno
ir
kiauši
jį
į
nuovadų
B-skų
policija
VARŠUYA, b i r ž . l . — Len stebyklų .(observatorijų), ta sukilėlius.
Žmonių gyvastis pas bolše
rūmus. Atidarant sesijų nebu
nių arba riebalų. Amerikos vy
rado
ungurių,
kuriuos
jis
nu
nebranginama.
vo nė vienas premjero Sarrau- kų pasienio sargybos korpora- čiau sumanymai dėl įvairių
Kalbama, kad sukilėlių prie sipirkęs už išprašytus Lais riausybės šelpiami dailininkai vikus nėkiek
Nepaisoma, kad gyventojai
to ministerių kabineto narys. las praneša, kad jis pašovęs lie priežasčių liko neįgyvendinti. šakyje y r a buvęs prezidentas
gali
jaustis
kai
karaliai,
paly
vės alėjoje ir kitose gatvėse
žūtų i r milijonais. Rusijoje
Šiądien ir rytoj vyks atstovų tuvį policininkų, kurs, girdi,
Moncada.
pinigus. Tas pats elgeta tų ginus juos su valstiečiais Ru žmogaus pajėga neišsemiama.
mandatų patikrinimai ir kiti neteisėtai ėjęs p e r sienų Len CHICAGOS KARDINOLAS
dienų pirkęs ir vyno. Anot sijoje.
Be jokios atodairos žudomi
kijos pusėn Suvalkų šone. Gir
pasitvarkymai.
LAIVAS "QUEEN MARY" B-sko, Kauno elgetos, kaip i r
ATLANKĖ PREZ.
Komunizmas
žadėjo
iš- žmonės vykdant įvairiausius
di, pašautasis policininkas tu
NEPADARĖ
GREIČIO
Ketvirtadienį bus* renkamas
jis, kai žmonės duoda jiems
ROOSEVELTĄ
griauti žmonių klasas ir visus moksliškus bandjTnus.
rėjęs pajėgų grįžti atgal Lie
REKORDO
atstovų rūmų pirmininkas. P o
duonos, tai jie jų nenoriai ima
žmones padaryti lygiais. Šian
Liberov dėkoja Dievui, kad
tuvos teritorijon.
to atsistatydins premjero Saarba paėmę, palieka korido
dien Rusijoje komunistai j r ra jam teko išsisukti iš t o " r o 
N E W YORK, birž. 1. — At riuje. Šiam elgetai už elgeta
rrauto kabinetas, o respubli
TTASHINGTON, freg, 29.
sudarę penkias ryškiai skir j a u s " . J i s daugiau nėra ko
kos prezidentas pakvies soci SUSIRINKO T . SĄJUNGOS (suvėlinta). — J o Eminenci plaukė didžiausias pasauly vimų ir įkyrų gėlių pardavinė
tingas klasas.
Aukščiausia munistas.
keleivinis
laivas jimų surašytas protokolas.
MANDATŲ KOMISIJA
alistų partijos vadų Blum suja
Kardinolas
Mundelein, Anglijos
Mary".
Nepadarė
darvti ministerių kabinetų
Chicagos Arkivyskupas, šian "Queen
MEDELIŲ SODINIMO
VIS DAR NEMOKAMOS
rekordo, kurį turi LIETUVOS VAISTINIAI
" i
ŽENEVA, birž. 1. Susirin- dien atlankė prezidentų Roo- greičio
ŠVENTE
SENATVĖS PENSIJOS
Patirta, kad kairiųjų valdo-1 , m o •
J
I
prancūzų
laivas
AUGALAI GAVO AUKSO
seveltų Baltuose Rūmuose.
!
.
ko T. Sųjungos
ko
die".
misija
svarstyti mandatu
Palestinos
MEDALI
" Prezidentas yra mano sena
mas parlamentas tuojau imsis klausimų. Palestinoje vyksta
KAUNAS. — Gegužės mė
Ypatinga tvarkų turime UliŠIAULIAI. — Chemijos nesio
darbo, kad pravedus įvairius arabų sukilimai prieš žydus ir sis bičiulis", sako J o Emi FILIPINUOSE 20 MIMJONIJ
pirmomis
dienomis noiso valstybėje. J a u kelintas
farmacijos laboratorija " G a - Lietuvoje
naikinus kairiesiems
nencija. " I r kai man tenka
kairiuosius
įstatymus priešin
ir pabuvo šių nietų ' m ė n e s i s rladaimSL mok^ti
senat.
britus.
GYVENTOJŲ
l e n " Šiauliuose, pernai išsta medeliu
būti Washingtone, visados jį
sodinimo
šven-i _
.. . . . . .
gus.
Žydų vadai reiškia pasiti atlankau'-.
MANILA, birž. 1. — Filipi čius! tarptautinėje vaistingų tė Joje dalyvavo mokvklos, 'ves pensijas i r mokėjimas nekėjimo Anglija. J i e tvirtina
jų augalų parodoje Briusely
U Ž M U Š T A S BUVĘS
.
.. .
• , , TU- pradedamas,
Reporteriai klausė J o Emin nų salų vyriausybė apskaičiuo
kad arabų sųjudis nesugriaus j
je Lietuvoj surinktų vaistinių organizacijos ir savivaldybes. r
LRKSA. IŽDININKAS
ja,
kad
ši
valstybė
turi
apie
nencijos, a r jis žadėjo prezi
žydų pasiryžimo, kad sužydiaugalų ir kai kurių iš jų pa Vien tik Kaune buvo paso-1 Chicagos jungtinių lab»b;rvdentui, kad jis remsiųs jo kan 20 milijonų gyventojų, t a r p ku
gamintų savo laboratorijoje dinta apie 10,000 medelių. Gi Dįų direktorius J . D. Hunter
WILKES
BARRE, P A . nus Palestinų.
didatūrų. Kardinolas atsakė, rių apie 1S milijonų krikš
vaistų, dabar už juos gavo iš visoje Lietuvoje medelių pa- a š t r i a i s
(Telegrama) — Gegužės mėn.
žodžiais
kritikuoja
kad kiekvienų savo bičiulį vi čionių.
Briuselio aukso medalio dip sodinta apie 40,000. Jie sodi30 d., 9 vai. vakare traukinio ITALAI KURSTO ARABUS
. , ,_
, ,v.
sados! pasirengęs remti visuo
r
lomų.
'
valstybės valdžios organus,
užmuštas Jonas Malušis, buPRIEŠ ŽYDUS
MUSSOLINIS JTEIKfi
se reikaluose.
narni pakelėse, prie sodų, par.
..
vęs Lietuvių R. K. Susivieni
MEDALIUS
,
. !.,
..
kurie trukdo pensijų mokeiijimo
Amerikoj
iždininkas.
MĖGINO PABĖGTI,
J E R U Z A L E , birž. 1. —
4
GERA
PAMOKA
kuose ir kitose vietose.
^
SUGRIOVĖ MAŽIAUSIO
Laidojimas gegužės mėn. 31 d. Britų policija Palestinoje ra
NUŠAUTAS
ROMA, birž. 1. — Dikta
KLAIPĖDA. — Šiomis die mų. Tas yra skaudu privačiai
ATLYGINIMO ĮSTATYMĄ
viešųjai labdarybems, kai
torius Mussolini šiandien įŠių
telegramų
prisiuntė do tarp arabų paskleistus ita
Policija nušovė J . ToiošZ, n o I u į s Krašto Direktorija at- irNAUMIESČIO
nevvkusiai viskas TEISMAS
tvarkoma.
teikė
sidabrinius
medalius
už
sekr. J . Šaliūnas LRKSA. pir lų spausdintus atsišaukimus,
23 m. aini., 2717 W. 135 gat. i e į d o į§ tarnybos Smalininkų
WASPITNGTON, birž. 1. —
mininkui. I š jos matyt, kad kuriais arabai kurstomi kovo Vyriausiasis teismas penkiais didvyriškumų savo dviem sūPolicija suėmė jį ,ttž mote-1 m o kyklos mokytojų ŽvelginaiKAUNAS. — Naumiestis
ti
prieš
žydus,
kaipo
komunis
nams
ir
žentui,
lakūnams.
J
i
e
velionies kūnas taip buvo su
riškės apmušimų. Potoski iš tę. J i vedė pirmamečių klasę. (Tauragės aps.) Apylinkės
balsais prieš keturis nuspren
tus
ir
Europos
ir
krikščiony
dalyvavo kare Etiopijoje.
žalotas, kad jį reikėjo tuoj
sisuko ir leidos/ bėgti.
Mokytojų atleidus, nė vienas teismas nežinomų piktadarių
dė, kad New Yorka valstybės
bės
priešus.
Tas
y
r
a
lygu
kur
laidoti.
vaikas iš jos klasės mokyklos apiplėštas. I š kasos
išnešta
įstatymas, kuriuo nustatoma
stymui prieš britų autoritetus.
nebelanko ir laukia, kol buskeliolika šimtų litų pinigų.
moterims ir vaikams mažiau SO. CHICAGO 100 METŲ
Vėžionis buvo Susmo iždi
SUKAKTUVĖS
atidaryta lietuviška mokykla. Piktadariai kėsinęsi teismų
ninkas p e r 8 metus. D a r i r
Apie t a i tuojau pranešta sias atlyginimas už darbų, yšiemet rengėsi atvykti į sei Londonui. Anglijos vyriausy ra priešingas konstitucijai.
CHICAGO, SRITIS. — Nu- Mokyklų draugija nutarė to padegti, bet, nespėję, turėjo
South Chicago 100 metų
mų, kuris bus Chicago j birže bė, matyt, imsis priemonių
Šis teismo nuosprendis lie- sukaktuves iškilmingai minės matomas lietus, griausmai; kių mokyklų steigti ir iki šios pabėgti. Dėl įvykio vedamas
dienos užsirašė 72 vaikai.
tardymas, piktadariai sekami
prieš italus.
lio pabaigoj.
čia visų šalį.
nuo birž. 7 iki 14 d.
vėsiau.

SPAUDA YRA GALINGIAUSIA PRIE
MONE PRIEŠ KLASTINGUOSIUS
PRANAŠUS

ROMA, bir. % — Italija
skelbia, kad prieį susirinksiant
T. Sąjungos tarybai svarsty
ti Etiopijos
klausimų birž.
16 d., ji p a s i r g u s i paskelbti
mobilizacijų keliems milijonams vyrų, kad, tuo būdu pa
rodžius savo galingumų.
Mobilizacija fus įvykdinta
žieminiais ItalijjĘS pasieniais,
kad sukėlus dapgiau baimės
Europos valstytems.

BUVĘS KOMUNISTAS DĖKOJA DIEVUI
ATVYKĘS AMERIKON

NAMAI SU RUIMINGAIS
DARŽAIS

SUSIRINKO PRANCŪZŲ KAIR I Ų J Ų G A I V A L Ų PAR
LAMENTAS
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.
Skelbimų kainos prisiunčiamo*, pareikalavus.
Bendrauaruiams ir korespondentams ntšių negražina,
Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų.
Keu&Klonus priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet.
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
PREN'l AiERAT/JS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — »b.0o; l'usei metų — $3.50; Trims mėnebiains — J2.0u; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose vathtyoese prenumeraia: Metams — $7.00; Pusei metų
— *4.l»o. Kopija — .u3ė.

r • • ~—

JONAS KUČINSKAS
Mirtis ėmė suktis (Jliicagos lietuviu pro
fesionalų tarpe. Neseniai pasimirė dr. A. Davidonis, kurį buvo galima pavadinti "man
dagiausiu socialistu
iš visų socialistų Amerikoj. liytoj laidojamas advokatas Jonas
Kučinskas, vienas seniausių ir žinomiausių
lietuvių advokatų Chicagoj. -Jis laidojamas
bažnytinėmis .apeigomis.
Adv. J . Kučinskas daug dirbo lietuvių
politinėse organizacijose. Savo laiku jis bu
vo vajstybės prokuroro padėjėju. Taip pat
uoliai dalyvavo lietuvių ekonominiame ju
dėjime. Velionis buvo kelių, taip vadinamų,
spulkų, valdybos nariu ir legaliu patarėju.
Mirtis, skindama mūsų profesionalus,
lietuvių judėjimui daro nuostolius.
NEDEJUOKIT: EIKIT IR DIRBKIT

f

Brookl yno laisvamanių * * V-be ' pasta- j
ruaju iaiku ir vėl buvo visai pakrypusi re
(Užbaiga)
giu: " K ą jis man turi rūpė
mti Lietuvos tautininkų politika. Tačiau ji
Nenormali ir nemorali yra ti $ Ar aš esu jo sargas, rū
išdrįso pasisakyti prieš tos valdžios teroris
pintojas ! ' '
tinius žygius — šaudymą ūkininkų.
tokia būkle visuomenėje, ka
Bet Kaino žymę pelno ne
Savo 42 nr. " V i e n y b e " rašo:
da vieniems tų iriaterijalinių
""Mes, Amerikos lietuviai, negalime gėrybių tenka perdaug, ki tik turtuolis kaip "lozoriaus"
pritarti nei vienam, nei kitam teroro bū tiems permaža, kada vieni lė priešena, bet ir kiekvienas,
dui. Nei tiems teroro aktams, kuriuos bauja, meto, o kitiems ir bū galįs bet kuo padėti savo, me
bandė vykdyti ūkininkų kurstytojai, nei tiniesiems reikalams jų neiš džiaginiu ir dvasiniu atžvil PO SVIETĄ PASIDAIRIUS j sakyti, kada ir kur gimė Mardabartiniam terorui, kurį vykdo karo
giais skurstančiam, artimui,
tenka, ir jie turi badauti ar
ksas.
teismas. Žmonių šaudymas — smerkti
o jam nepadedąs. Kiekvienas
ba pusplikiai vaikščioti.
Sakoma, kad paprotys vy-|
—
nas žygis. Jokia valdžia teroru ilgai iš
krikščionis čia turėtų atsi
rams sveikinti moteriškąsias "Šaudymo rungtynės uniLietuvoje prieš karą toks
silaikyti negali. Be to, mums atrodo, kad
mint Kristaus stiprius žod
kepurės pakėlimu yra užsifi- versi tėte", rašo "Lietuvos
šį sykįLieTuvos karo teismas pasielgė j nelygus gėrybių paskirstymas
žius: " K ą vienam šių men
pernelyg žiauriai. Juk tik dar visai ne- yra buvęs žtmės srity: lėbau
kęs iš viduramžių. Viduram- Aidas.' ;
Kaip tą suprasti!
kiausių esate padarę,
man
seniai to paties karo teismo buvo nu-jjančių dvarininkų rankose bu
žių riceriai prieš moterišką- Išeina, kad turėjo būti taip:
(pačiam) esate padare''.
teista sušaudyti keletas Klaipėdos na-jvo jos didžiausi plotai, o kišias nusiimdavo nuo galvos universiteto studentai susirineių, kurių tikslai, kaip žinome, buvo dar. tiems gyventojams jos trūko
Kai kas pasakys, kad Lie sunkias šarvų kepures, tuo ko į universitetą su raiteliais
žiauresni.
Betgi Lietuvos prezidentas ir būtinajam išmitimui sava- tuva dar kol kas neturi tokių pareikšdami, kad čia jų gy ir viduj
surengė
šaudymo
Smetona jų pasigailėjo, ir dabar, vieną m e krašte.
turtuolių, kuriems .reiktų grą- vybei nėra pavojaus.
rungtvnes.
po kito išleidžia iš kalėjimo. Tuo tarpu,
Šiandien po žemės reformos sinti Kristaus žo.džiais. Gal
Pas mus, Amerike, tos vi
kai nusikalto keletas suvalkiečių, kurie, ^ n e l y g ^ b ė įr neteisvbė Lie- būt, nežinau. Jei neturi, tai,
Parvažiavęs iš Indijos vie
duramžio
liekanos
norima
uužinoma, nebuvo vokiečiai, o lietuviai, tai t u y o s ž m o n § l l l s v r a gerokai duok Dieve, kad jų ir nefurėnas žvėrių medžiotoju su
vsikratyti. Daugelis amerikonų
juos karo teismas savo, dargi net slap atitaisyta ir skriauda bent tų,
m s "tuomet visuomenei
sirinkusiems pasakoja apie
ne'tik sveikindami moterišką
tame, posėdyje nuteisia ir sušaudo. Bet
kiek atpildyta. Bet dar yra sveikiau.
savo nuotikius.
jeigu buvo galima pasigailėti anų, vo
sias nepakelia • kepurių, ale
palikę daug sričių, kur nely- i T
.
kiečių arba su vokietė jusiu lietuvių, ban
1>et
— Vieną sykį, sako medžio
, *
i • J
• » « • « nepaneigs, kad net įeię i svetimą stubą ke
džiusių atplėšti Klaipėdą nuo Lietuvos, gybe tebevyrauja ir skriaudos Lietuva
j a u xturi
tojas, turėjau pergyventi šiur
.... ,keliasdešim-1
,. , v . , pures nenusiima,
T ... A ..„.
t ą į m ū s ų manymu, reikėjo pasigailėti ir nebedaromos.
tis tūkstančių inteligentų, ku-!
.
pų momentą, kada visai ne
šių keturių suvalkiečių".
Kalba apie tokią tvarką, ku rių kiekvienas daug prabanRasiejaus balšavikų rojuje, tikėtai mano akys susidūrė su
Taigi, ir patys tautininkai pradeda ne-ji'iej visiems būtų gera, pasa-igiškiau gyvena, kaip daug di-! tavorščiai, yra Azovo-Černo- akimis žmogėdžio tigro.
bepritarti saviškių žiauriai politikai Lietu-; ko per daug ir dėfc to nieko ' dėsnis darbininkijos skaičius morska škulė, kurioj iš 3131 — Aš ir vieną syki turėvoje. Ir ištikro keista: ūkininkus,^ reikalau- nepasako. Kiekvienoj valsty-'ir kad daug tų inteligentų istorijos
mokytojų 105 yra j jau pergyventi šiurpų įnomenjančius pagerinti jų būvį šaudo, o šnipus, bėj ir visuomenėj visuomet y-' net leidžia turėti sau tokių komsomolcai. Toj skulėj mo- j ta, — atsiliepė vienas klauvalstybės išdavikus paleidžia. K u r čia t e i - j r a jalis tokiu gvventoju, ku-! prabangu, kurios, žiūrint mū kslas, kaip rašo "Krokodil'-s sytojas. — Nuėjęs į ręsto rašy be I
ius", taip aukštai pastatytas, ną mano akys susitiko su akirie
niekados
nėra
jokios
ypasų
bendrojo
ekonominio
pajė! t ingos globos ir tvarkos rei gumo, negali būti nieku būdu jog studentai net nežino, kur mis vištą valgančio žmogaus,
DĖL KATALIKŲ PERSEKIOJIMO
kalingi, kad jiems būtų gera pateisinamos.
ir kuomet yra gimęs cieilistu-i
.
RUSIJOJ
gyventi: jie ir patys savomis
Ttvife:
Klaukyk, vaikine,
Štai čia įr >ia tas kirmi- balšavikų tėvas.
jėgomis sugeba gerai įsitailabai dažnai atsilankai pas
nas, kuris graužia mūsų tau
Pastaruoju laiku komunistai labi1 i greti-.
— Kuomet gimė Marksas?
naši prie kataįįkų. Jio stengiasi katalikus I 8 * 1 ' l r * * * " * » • K " k « T O tos ir valstybes kūną: vie- — paklausė vieną Stalino so- mano dukterį. Ar manai ką
rimto?
patraukti į "bendrą, ironią", kini oiįiani-1 valstybėj esti tam tikra dalis nam perriebu, kitam perliesa. vchozo mokyklos mokinį.
Vaikinai:
Taip, ištikrųjų.
zuoti yra įsakiusi Maskva. Bet Katalikai, i t o k u J V*&&* i r apsukrių piNaujosios,
nepriklausomos
— Marksas gimė Trire,
Aš bandau jai parduoti au
žinodanii kiek daug skriaudos Katalikų Baž-' W » * kurie ir didžiausiu M - J u " ^ d a r b o v i s u o m e n e , ku
Tvero
gubernijoje,
—
T
viltai
tomobilį, kurių esu agentu.
nyčiai yra padarę bolševikai, į jokius fron- »U momentais, kada n r i n K M 1 ^ b ū k l ' m d a b a t t i n § s e koatsakė mokinys.
lieka į skurdą įstumtos, miii
tus su jais nesideda.
nominės depresijos darosi juo
Vienoje Taganrogo moky
joninius biznius padaro (pav.,
Mokykloje mokytoja nori
Kuomet jie čia, Amerikoj, laba. saldžiai
sunkesnė, laukia reikiamo su klų tas pats klausimas buvo
vaikams išaiškinti, kas yra
kalba apie bendrus fronUis, demokratiją ir karo metais). Vadinasi, toki sidomėjimo jos gyvaisiais rei- j p ^ e i k t a s " k i ek pakeistas:
kreditorius ir debitorius. Ima
visokias laisves, Sovietų Rusijoj vi^ dar te nėra reikalingi jokios globos kalais ir tikisi broliškos, krik
— Kur gimė Marksas?
nei karo, nei pokariniais me ščioniškos paramos.
pavyzdį. Sako:
beina skaudūs katalikų persekiojimai.
— Marksas gimė 1913 m,
— Na, pavyzdžiui, aš pa
Štai ir vėl pranešama, kad 40 vienuoliu tais.
Reikėtų labai aiškiai visai
Bet didžiausia valstvbm : -r> . t mūsų šviesuomenei įsidėmėti, Tifliso mieste, Vokietijoje.
seselių šiomis dienomis suimta ir ištremta į
skolinau, Vincuk, tavo tėvui,
darbo stovyklą' šiaurinėj Kusijoj. J n vienuo- ventojų dalį visuomet juk su kad darbo žmonių reikalais
Klausimas, ką darė istori šimtą dolerių. Tavo tėvas ir
lynas netoli Veršunsko visiškai sudegintas. daro vargingesnį gyventojai susidomėjimas ir jais susirū jos mokytojai — kon^somokai bus man debitorius. Ar ne
Visa tai padaryta politines policijom agentų, ir darbininkija. Jie tad yra
pinimas — tai yra mūsų val mokyklose, jei jų akyse Mark taip?
gavusių įsakymą iš Maskvos. Dar neseniai ypatingai reikalingi globos ir
— Taip, — atsako vaikas.
Tfuro
stybes stiprinimo darbas, ta*, sas sugebėjo užgimti
koncentracijos stovykloj Solovkų salose, ku apsaugos nuo stipresniųjų vi
— Na, dabar pasakyk, kas
jos ginklavimas moraliniais gubernijoje, o Tiflisas — jo
rios garsios tuo, kad—turi labai šaltą klima
sokeriopo savivaliavimo
ir tėvynės meilės ginklais, kurie antroji tėvynė — suspėjo per aš busiu!
tą, buvo nukankintas prel. Jacolo Bagaraskriaudimo.
— Didžiausia
neišmanėlė,
kovoj už savo nepriklausomy sikelti į Vokietiją?
dianas, buvęs Armėnijos katalikų apaštališ
Valstybių įstatymai šitą rei bės išlaikymą turi ne mažes
Bečiun, kad ir lietuviški ei- j nes iš mano tėvo pinigų jau
kasis administratorius ir norėjęs sujungti
rytų bažnyčią su Koma. Dabar Charbino, kalą berods yra numatę ir nės reikšmės, kaip materįjali- cilistai-balšavikai negalėtų pa-' neatgausi.
Mandžūrijoj, oficijozas N aš Put j , vel prane- susirūpinę jį normuoti. Bet niai ginklai. Daug kalbant ir
ša, kad bolševikai giriasi suėmę 10 ortodoksų i r tobuliausi įstatymai
čia rašant apie pastaruosius, ne visuomenės daliai, kuri jau daras nebus nei gražus, nei
kunigų, kurie esą už savo tamsybės skleidi nieko nepadės, jei bus "žmo reikėtų užmiršti bent retkar savo padčtimi yra išstatyta pajėgus, nes juk jis yra li
mą turės atsipineti mirtimi. Vietos žmonės, gus žmogui vilkas", kaip sa čiais pakalbėti ir apie pir materijalinėms
nuoskriaudo gonis jau savo prigimtimi. J i s
kurie bendravo su kunigais, taip pat labai ko lotyniška patarlė. Čia gali muosius, nes jei norima, kad ms, bus atliekama ne tik kri bus silpnas, jis parvirs ir nuo
smarkiai nubausti, kad leido sav*; "suve padėti tik vienas įstatymas, darbo ir vargo žmogus savo
kščioniška meilės pareiga, bet menko iš šalies bakstelėjimo.
džioti" ir tuo parodė blogą pavyzdį.
didysis žmonių Meilės Įstaty tėvynę ir valstybę mylėtų ir, I ir didelis tautinis darbas, nes
Tiek ir tokių minčių tariau
Tai tokia " d e m o k r a t i j a " ir " l a i s v ė " mas.
priešui puolus, eitų ją ginti, I kaip sakiau, tai bus mūsų si pareikšti vykstančio Liet.
viešpatauja bolševikiškoj Rusijoj. Tas pats
Bet ne ūkanota ir neimpebūtų ir, visur kitur, jei \ clševikams pavyktų ratyvinė Empedoklio " m e i l ė " tai reikia, kad jis joje turėtų' tautos stiprinimo ir sveikati- .Krikščionių Darbininkų Są
žmoniškas gyvenimo sąlygas, nimo darbas. Tuomet kraujo jungos atstovų
užimti va
suvažiavimo
čia ką gali padėti, o tik Kris
kad jis nesijaustų joje esąs cirkuliavimas po visuomenės proga. Sąjunga yra apolitinė
taus įsakyta ir parodyta? su
tik koks pasturlakas, ar pa organizmą pasidarys normale organizacija; jos siekiniai gry
TĖVŲ MARIJONŲ ĮSTAIGOS
niekuo nesulyginama meilė
stumdėlis, o jei ir pilietis, tai snis ir dėl to pats visuome nai kultūrinio pobūdžio, jos
Marijonų įsteigtos mokslo įstaigos gra žmogaus žmogui, kaip savo žemesnės rūšies, kaip kai ku nės organizmas taps natūra darbuotojų tikslas — padėti
žiai plečiasi. Jų gimnazija Mariainpolėj, Lie broliui, kaip sau pačiam.
lesnis ir gajesnis.
rie kiti.
Lietuvos darbo visuomenei au
tuvoj, labai sėkmingai veikia. J i įsigijo ge
Deja, žmogaus vilkiškai pri
Jei mūsų visuomenės inte klėtis, kultūrintis ir Lietuvos
Valstybės leidžiami įstaty
riausios vidurinės' mokyklos vardą Lietuvo gimčiai visuomet labiau tiko mai čia vieni nieko nepada ligentija, jos elitas, jos sme
visuomenėj atsistoti tokioj jai
je.
Kaino "filosofija",
bet ne rys, iki pati tauresnioji in- genys neatliks savo pareigos prideramoj vietoj, kurioj sto
Gerai sekasi ir Amerikoj. Šią savaitę Kristaus įsakytos meilės gyteligentinė visuomenė šio da atžvilgiu į tą visuomenės da vi kitų kultūringų valstybių
sueina 10 metų kai įsteigta Lietuvių Kole
Ar aš esu savo lyko nepaims giliau savo šir lį, kuri reikalinga jos visoke darbininkija.
gija, kuri prieš kelerius metus perkelta iš venimas.
riopos paramos, tai, naudoja
Chicagos apylinkių į Thompson, Conn. Šia brolio sargas?" — šaltai at din. Pirmoj eilėj katalikiško
Tų tikslų siekdami Lietu
sparčiai augančia ir didelę naudą nešančia sakė tas pirmasis brolžudys, ji inteligentija ir jos vadai. ntis organizmo analogija, mū vos Krikščionys darbininkai
Tiesa, Lietuvoj "darbinin sų visuomenės kūnas pasida
įstaiga lietuvių katalikų visuomene nuošir e paskui jį nuėjo ir tebeeina
kų klausimas" dar nėra taip rys panašus ne į darnų, gra ir laukia visokeriopos para
džiai didžiuojasi. .
milijonai kainiukų.
aštriai iškilęs, kaip kitose žų ir gajų gyvą padarą, bet mos iš visų geros valios Lie
Kaino
žymės
kaktoje
verti
Per Sekminių šventę tūkstantinė žmo
pramoningesnėse šalyse. Bet į monstrą su neperlyg didele tuvos inteligentų, pirmoj ei
yra
ne
vien
tie,
kurie
savo
nių minia buvo liudininkė, kad ir naujau
katalikų,
gaiva, neproporcingai didelė lėj iš inteligentų
iš
to
neina,
kad
šis
klausimas
brolį
ar
artimą
fiziniu
būdu
sioji Marijonų įsteigta įstaiga auga. Čia
kurių dar permaža iki šiol
kalbame apie Kunigų Seminariją, kurios sta užmuša ir už tai kalėjiman nėra toks spirginantis. Ne vie mis išpūstomis akimis, ausi dirbo darbo žmonių eilėse.
tomai koplyčiai pašventintas kampinis ak p'atenka, bet i r ' visi tie, ku nu atžvilgiu jis yra labai spi mis, bei šnervėmis, tačiau su
*( R. J*
muo ir už keletos mėnesių Seminarijos auk rie sau laisvi bravuoja, betgi rginantis, nes yra daug ko, nuvirbusiomis kojomis ir su
lėtiniai galės Dievą garbinti erdvioje, gra kurie, būdami visako pertekę kas čia neatidėliotinai taisy krypusiomis rankomis, be jo
kios raumenų jėgos, su įdužioje koplyčioje. Be abejonės, kaip ligšiol, ir lėbaudami, tačiau kainiš- tina ir gerintina.
Malonumu prie visą savei
Rūpinantis teikti materija-1busią krūtine ir pan. Toks kre nepasmerksi, o šiurkštumu n t
taip ir ateityje katalikų visuomenė kilnius kai teisinasi >savo medžiagišTėvų Marijonų darbus gausingai paremi.
kai skurstančio artimo atžvil-J linės ir moralinės paspirties tipiškas ir džiovininkiškas pa kitus, tik save apdergsi.
4

Amerikos lietuvių laisvamanėjanti tau
tininkai, dėl savo netaktų baigiu paleisti iš
savo rankų visas organizacijas, kurias jie
ligšiol valdė, dabar ėmė apsirgti dejavimo
liga. Ypač daug dejuoja " D i r v a " . J i nekal
tina savęs ir tautininkų del to, kad socialis
tai ir komunistai jiems ant sprando užsili
po, bet sako pamokslus katalikams ir jiems
prikaišioja kažkokį neveiklumą. Tautininkų
šulai dabar lyg ir norėtų, kad katalikai juos
išgelbėtų iš keblios padėties dėdamies su
jais į bendrą frontą.
J
Būtų nenuoseklu ir juokinga kalbėti at
pie katalikų bendrą frontą su tautininkais.
Katalikai turi parapijas, pradžios ir aukš
tesnes mokyklas, organizacijas ir draugi
jai, o tautininkai nitko, apart kelių negau
singai skaitomų laikraščių, neturi.
Tikriausią ktuą katalikų ir tautininkų
susitarimui yra nurodęs Uosis toje pačioje
••Dirvoje", kuri dabar labai daug apie vie
nybės reikalą kalba. Jis, nurodęs, kiek daug
žalos mūsų visuomenei daro tautininkai re
mdami vadinamuosius nezaležninkus, pripa
žinęs, kad lietuvių parapijos su 130 bažnyčių,
50 mokyklų, kolegija, o aukštesnėmis mer
gaičių mokyklomis daugiausia yra pasidar
bavusios ne vien religijos ir dorovės reika
lais, bet ir lietuvybės išlaikymui, teisingai
sako:
" K a s buvo tasai motyvas kuris sukėlė tuos. desetkus milijonų dolerių, pa
statė ir užlaiko bažnyčias, mokyklas ir
kitas lietuviškas įstaigas j J u k tai mūsų
žmonių meilė Dievo, meilė savo religi
jos ir bažnyčios. Toji meilė vedė juos
prie tikro pasiaukojimo ir tuo būdu su
sikūrė čia ir mūsų didžiausios tautinės
tvirtovės. Argi netenka tai pagerbti ir
kuo galint paremti?
"Tiesa, pastarais laikais auga pavojus,
kad klaidingai suprastos Amerikonizacijos beauganti banga, ims įsukti ir mūsų
bažnyčias į lietuvių nutautinimo darbą.
Bet kaip tik čia ir yra argumentas, ir
tai Jabai stiprus argumentas už tai kad vi
si mūsą inteligentai ir visi tautiškai susi
pratę biznieiiai ir darbininkai, kurie bu
vo ikišiol, del tų ar kitų priežasčių, nuo
savo bažnyčių ir parapijų nutolę, ypač
tie kurie nėra visai pametę tikėjimo, kad
į jas grįžtų, jų darbuotę paremtų ir kar
tu su visais lietuviais katalikais dirbtų
išvien ir bažnyčios ir lietuvybės reika
lams".
T / g i , vyrai, vietoj dejuoti, grįžkit prie
savo tėvų religijos, gTįžkit į lietuvių para
pijas, stokit ir dirbkit. Tai bus geriausia
priemonė sudaryti bendrą frontą prieš so
cialistinį ir komunistinį judėjimą.

Darbininkai ir Inteligentai
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KUN. JONAS BALKŪNAS

gyvenimą. V. V. S. Pittstono
Fr. Weiser
skyriaus veikėjams daug kas
paaiškėjo iš Sąjungos darbo
ir pasižadėjo dar uoliau dirbPITTSTON P 4 — Gegu- t į V i , n i a u s darbą. SusirinkuMaskeliūnas
24 d. Pittstone lan-' <*# n a r i a i i r s v e 6 i a s V - U ž *
ž ės 20 iš jo veido matėsi ramybės,
kėsi Vilniui Vaduoti ^ ^ j j j ^
į'
bet kartu ir ilgesio jausmas.
•gos delegatas, kuris (čia t u r e - /
Tartum atjautė savo draugų
jo du pranešimu Vilniaus rei žios progos susirinkti veikė
gailesį ir gedulą. Pranui la
kalais., Gegužės 20 dieną sve jams ir prie gražios vakarie
šėjo iš akių ašaros.
nės plačiai pasikalbėti Vit~čiui pagerbti vietos pramoni
— Koks baisus atsitikimas
niaus reikalais.
ninkas Leonas Šeporaitis su
— galvojo — atidarytos du
Sekmadienį, gegužės 24 d.
rengė vakarienę, į kurią su
relės — ir tai turėjo papulti
kvietė vietos V. V. Sąjungos V. S. skyriaus pastangomis
Alfredui.
skyriaus veiklesnius narius sukviesta vietos visuomenė
Jaunuoliai pašlakstė miru
Tarp
kitų dalyvavo: kleb.jP a s i k l a u ? > T t i P a k a i t ų Vilniaus
siojo kaktą šventu .vandeniu,
kun. J . Kasakaitis, skyriaus [ reikalais. Nors ir trukdė smaaliet
askutin
kart
P
« P
f
* *> **•
garbes pirmininkas; A n t a n a s , r k u s t a v a k a r a l i e t u s > t a ( X i a u
stingusias rankas, po to atsiGalinskas, pirmininkas; mu- ^ s i r i n k o apie 300 žmonių,
klaupė ir pavedė savo draugo
zikas Juozas Kudirka, sky- Parengimą vedė skyriaus pirsielą Dieviškajam Išganytojui,,
riaus raštininkas; poetas Ka- niininkas A. Galinskas. Progkurio jis buvo ištikimiausiu
zys Korsakas, Kazys Sako- r a m $ pradėjo gražiai pasirokaržygiu.
čius, Petras Seniauskas, Juo- d e s merginų kvartetas, paneTrys draugai' pasišalino, gi
zas Češkys, Antanas Kašubą, I *** Abromavičiūte, IvanausGeiselis paliko prie lavono,
o i i
i
T
*
\hrmOZ
TiT Ii m i\ via i ii t a ir
i r RimaiRimti i
x
kaitė, Klimavičiūtė
nes nutarė iš eilės budėti prie
Jonas Sakalauskas,
Leonas tė, sudainuodamos ''Plaukia
jo ligi vakaro. Su rožančiumi
Lietuvninkas i r kiti. Svečias baltas debesėlis'' ir "SaJ<ė
rankoje stovėjo kiekvienas
V. Uždavinys susirinkusiems mane šiokia", akompanavo
vieną valandą prie karsto, pi
Paprasto bernelio darbas. plačiai nupasakojo apie tai, muz. J. Kudirka.
Skyriaus
ldydamas gedulo sargybą, ta Čia ne mokyto menininko, liet ką veikia Vilniui Vaduoti Są garbės pirmininkas kun. J .
rtum tapęs tikru karžygiu.
paprasto bernelio rankų dar junga, iškeldamas jos dide£ • * • } i a n ^
Septinta valanda vakaro. T. bas - raižinys, padarytas be liūs darbus ir reikšmę Vii- ]&***&
kalbą, primindamas ką reisMuelleris sėdėjo savo kamba- jokių didesnių įrankių, o tik niaus vadavime, plačiai kai-' kia valstybėms ir tautoms jų
ryje. Priešais jo akis gulėjo, m paprastu peiliu. Lietuvoje bėjo ir apie Vilniaus krašto
j 1 1 • i
Ali*
I'
J?
v i .
.
,
,
..
.
.
_
_
. .
_
. . . .
atskleistas Alfredo dienoraš- j jų dar gana daug randama, lietuvių kultūrinį ir politinį
(Tęsinys 5 pusi.) .
tis. Vidudienį nuėjęs pasimel Tai irgi liaudies menas. Tsb.
sti prie jo kūno ir keliais žodžiais nuraminti vargšus tė nės ir pradėjo žliumbti kai
vus, jį Alfredo motina nusi mažas vaikas.
vedė Alfredo kambarėlin ir
Verkė ilgai... J a u galėda :
padavė mirusiojo dienoraštį. mas ištarti žodi pradėjo pa
— Paimk tai, Tėve, — pa sakoti... Prieš kunigo akis at
sakė. — J i s ypatingai Jumis sivėrė vargšė suvedžiota žmo
pasitikėjo. Tėvas geriausiai į- gaus širdis su visa nuodėmės
vertinsite sią knygutę, kur menkybe ir jos kančia. Varg
jis įrašydavo savo paslaptis, šelis išpažino kunigui visa —
džiaugsmus ir skausmus.
nieko neslėpdamas...
Bažnyčios bokštas išmušė
Taigi T. Muelleris pasiėmė
pas save dienoraštį ir jį skai devintą: va'landą. Leonai klū
tinėjo. Tik dabar jis pažino pėjo prie kunigo kojų, kurs
visoje pilnumoje kaip nepa pakėlė ranką virš jo galvos
prasta buvo šio jaunuolio sie ir darydamas kryžiaus ženk
la. Labiausiai jį sujaudino pa lą tarė šiuos žodžius: " E g o
skutinieji ten įrašytieji žod te absolvo".
^—^~—
^
—
«
•^—«
žiai... Tuo tarpu kas tai ne — —
drąsiai pasibeldė į duris. Ku Nervuotas — S u s i e r z i n ę s ? .
Erases
that
Shadow!
nigui paprašius įeiti ir į ka
š t a i Greita P a g e l b a
\* your hoir grayt — lt lt going grayt Eras* that shadowl Clairol lifte
Kam būlį norvuotu a r susierzinusiu?
mbarį nedrąsiai, tartum trau NUGA-TONE
)h* flloon of gray that dark*ns your fac* and mokei you look y«art oldar.
suteiks greitą pagrelbą. ,
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas
Wh*th«r you'd lik* to tmparf natūrai color
kdamasis įėjo Leonas Koeli- I ir
Baveriy King, Contultont,
veikia akstinu visai nervu siste
or compUtoly chango t h * color of your hair,
Clairol, Inc.
mai.
Nervingumas
daro
žmones
er132 W«tt 46th Stre.r, N . Y. C
Clairol will do It quickly, naturafly, a n d 10
leris. T. Muelleris net persi- ziais ir nemaloniais. Suvaldykit savo

ALFREDO PASLAPTIS
(Tęsinys)
— Štai: ant pirmo skers
gatvio kairėj dr. Roller.
Sustojus prie nurodyto na
mo Leonas iššoko iš automo
bilio ir nubėgo viršun prašy
ti gydytojo. Gydytojas tuo
jau nulipo prie automobilio
ir liepė įnešti Alfredą. Čia
maloniai nuėmė kruvinas ska
reles, pažiūrėjo žaizdą galvoje, gi valiau visa nelaimingojo kūną.
— Sunkus sužalojimas, —
tarė po valandėlės. — Plyšo
kaukuolė. Dabar tik sutvaristysiu. Reikia pristatyti ligol'ninėn, Heinzelgasse 15. Sulau
žytos abi rankos. Atrodo esa
ma ir sunkių vidujinių sužalojimų. Ligoninėje prašau tuo
jau paskambinti telefonu į
mano kabinetą.

SS

PRAKALBOS VILNIAUS
REIKALAIS

ii

Vertė Vyt.

s

AR

m

(Jeg. 29 d. suėjo 10 metų Įima spręsti iš jo užimamu
Po valandos ketvirčio be
nuo jo įšventinimo į kunigus, vietų įvairiose organizacijose.
Ta proga buvo surengtas pa Dabar jis yra Ivat. Federaci sąmonės Alfredas jau gulėjo
jos Centro narys, Kunigų Vie ant operacijos stalo. Trys gy
gerbimas parapijos salėj.
Kun. Jonas I Salk finas eime nybės Centro vicepirmininkas, dytojai apstojo sunkiai sužei
1962 m. spalių 12 d. Maltby, ii.ytų Provincijos K. V. pir stąjį. J ų veido išraiška buvo
Pa., iš tėvų Simono ir Onos mininkas, "Motinėlės" cent labai rimta.
Poškeviriūtės.
Pradinę mo ro sekretorius, Liet. Kat. Stu
kyklą lankė Duryea, Pa. De- dentų ir Profesijonalų Centro
Išbalęs, užmerktomis akišimties metų amžiaus išvež- Dvasios Vadas, Brooklyno imis, visai be sąmonės gulėjo
tas Lietuvon, apsigyvena Ma L i e t Profesijonalų klubo pir Alfredas ligoninės lovoje ir
rijampolėje. Stoja į rusų vy mininkas. Nemenama čia, kiek palengva kvėpavo. J į priž\ūrų gimnaziją Marijampolėje dirba savo parapijos ir Great rinėjo gydytojai ir slaugyto11)14 m. Petras Kriaučiūnas Neck, L. I. lietuvių draugi- jos. Vakare jam T. Muelleris
čia jį mokina 1 it tuvių kalbos. jose. Darbštus ir iškalbus ne suteikė paskutinį
patepimą.
Vėliau patenka i Žiburio (pa nuilstamai dirba net svetim Keliomis minutėmis prieš vi
vadinta dabar — Rygiškių taučių tarpe.
durnaktį siela atsiskyrė nuo
Jono) gimnazijų. 1912 m., le
Plunksnos darbe randame kūno ant nusiverkusios moti
nkams užėmus Seinus, tuo
jį jau 192.') m., neskaitant pa nos rankų.
met kun. Jonas stoja dvasisirodymo Lietuvoje. Pirmas
Tą pačią naktį jo palaikai
nėn s^minarijon Zypliuose, vė
atostogas Amerikoje praleid buvo perkelti į tėvų namus.
liau (J ižuose. Baigęs filoso
žia redaguojant
savaitraštį Pranas Herzog ankstį rytą
fijos mokslus ir tėvams jau
"Tėvynės Balsą" Wilkes - nubėgo ligoninėn, k u r suži
sugrįžus Amerikon, jaunas
Barre, Pa. (1923 m.). Xub ta nojo liūdną naujieną. Tuojau
klierikas taipgi atvyksta Juda jis dažnai bendradarbiau nusiskubino pas Joną Steigerį
ngtynėsna Valstybėsna 1922
ja "Tėvynės Balsui", "Gar ir jį pasiuntė pas Henriką.
m. ir tęsia teologijos moks
sai",
''Giedrai' ir "Drau Pats telefonu paskambino Ste
lus Niagara Fa Ils, X. Y. Mok
gui".
" D a r b i n i n k u i " daug ponui. Visi susirinko pas Jo
slus baigia 1926 m. ir šventi
rašo nuo 1922 m. Ligi šiol iš nelį ir iš čia visi bendrai nu
namas geg. 29 d. Pergalėto
eivija skaito kas savaitę jo ėjo į Alfredo tėvų namus. Bu
jos Panos Švenč. Bazilikoje,
I
si laipsnius kuriame nors lai- vo 9 vai. ryto.
nervus su NUGA-TONE ir greitai j
Lackauanna, X. Y.
užmiršit bedas. NUGA-TONE neturi
gando.
Leonas
buvo
išbalęs
krašiyjc Amerikoje. Kovoja
Keturi Jėzaus Širdies kar
prasto skonio. J i s yra plokštelių for
moje
ir lengvas priimti. Paimkit vi
tartum
lavonas.
Parapijinį darbą
pradėjo įvesti " D a r b i n i n k e " apylin žygiai ilgai stovėjo prie savo
so mėnesio trytmentą už Vieną Do
— Kas tau, vaikeli?... Sėsk lerį. Jei rezultatai nepatenkins, JŪSŲ
airių Sv. Liudviko parapijoje kės skyrių. Pagaliau, "Ame draugo i r vadovo karsto. Var
i pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir
'garantuoja visi aptiekoriai. NeatidSgreit
čia
štai
prie
manęs,
—
Brooklyne. Netrukus kelia r i k a " gema didžiumoj jo pa gšas Pučas gulėjo ramiai ir
liokit—gankit bonka šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tkro NUir
apkabino
jį.
Vargšo
ber
mas (192h' m. rudenį) į lietu stangomis. I r ligi šiam lai buvo neapsakomai išbalęs...!
GA -TONE.
niuko
drebėjo
visas
kūnas.
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOT,
vių Apreiškimo Pa n. Sv, pa kui kun. Jonas Balkūnas vra Dar vakar kartu su Praneliu
—Tdealu T.iuosuotoja viduriu 2fic Ir
— Tėve, — ištarė vienu me KOc.
rapiją prie a. a. kun. A. Ko Amerikos vyriausiu redakto- buvo bažnyčioje, gi po to juo
P. A. L. kavo ir krėtė šposus. Dabar tu — Alfredas... neiškrito iš
džio. Nusilpnėjęs sveikatoje riuni.
T I R E D , WORN OUT,
automobilio... jis iššoko...
vyksta į vakarus, Denvcr,
Kunigas nieko neatsakė, tik
Colo., kur pasitaisęs grįžta
LIETUVOS VYČIŲ 24-TAS SEIMAS
laukė iki jis nusiramins. O šis
O W
many
Brooklvnan. ir skiriamas
i
w
o
m
e
n
are
gražus, taip labai silpnas ir
Karalienės Angelų par. 1929
just dragging them(Rugpiūčio 4, 5 ir 6 dd.)
selves around, all
lengvabūdis berniukas priglau
m.) prie kun. S. P. Remeikos,
tired out with periodic weakness and
kur išvikarauja ligi 1933 m.
Kuomi pranešame, jog Lie merikon jų atgabentą gražią- de galvą prie kunigo krutipain? They should
know that Lydia
spalių 1 d., kada vyskupo ke tuvos Vyčių organizacijos 24- ją rankdarbių parodą.
E. Pinkham's Tabdvasios vado, pirmininko ir
liamas klebonu % į Maspetho asis Seimas įvyks š. m. rug
lets relieve pefiL. Vyčių kuopos ir apskri raštininko parašais, ir jeigu
odic pains and disv
lietuvio parapijų.
Maspethe piūčio (August) 4, 5 ir 6 dd. čiai rekant atstovus į Seimą
comfort. Small size only 25 cents.
galima kuopos antspaudą.
Mrs. Dorsie Williams of Danville,
ligi šiol gražiai
sutvarkęs Providenee, R. I.
yra prašomi prisilaikyti se
Illinois,
says, " I had n o ambition
Plačiau apie Seimo tvarką
and
was
terribly
nervons. Your Tabreikalus, pastatė bažnyčios
Visa Amerikos lieluvių ka kančių taisyklių:
lets helped my periods and built me
bei įvairius parengimus bus
skiepą, atnaujino kleboniją ir talikiška visuomenė ypač va
ap." Try them next month.
1. Kiekvienas apskritis ga paskelbta spaudoje vėliau.
įrengė parap. salę, kas kai dai,
kuriems tik rūpi mūsų li siųsti po du ar daugiau at
A, J. Mažeika
navo $4:>,000.00.
jaunosios kartos ateitis Ame stovų, iš kurių du turės pilną
Liet. Vyčių Centro Pirm.
TABLET5
Visuomeninį darbą kun. Ba rikoje šiuomi maloniai yra balsą seime.
lkumis pradėjo dirbti dar Lie kviečiami dalyvauti šiame sei
2. Kuopos nuo kiekvieno de
UNCLL Vv^IGGILY'S TRICKS
tuvoje. Aktyvus pavasarinin me. Nes šis seimas bus nepa- j šimties narių gali siųsti po
kas ir ateitininkas Marijam p r a s t a s i r tnomi, jog^ j a m e j vieną, a r daugiau atstovų, bet
polėje, taipgi seminarijos se dalyvaus garbingieji Vyčių i- kuopa turės tik tiek balsų seikcijose dirbo. Grįžęs Ameri dejos broliai Lietuvoje - - pa me, kiek kuopoje randasi de
kon eina į visuomeninį gyve vasarininkų atstovai — Dr. J. šimčių pilnai užsimokėjusių
Fede.narių.
nimą tik 1929 m. tapęs kun. Leimonas, "Pavasario"
3. Atstovais guli būti tik
S. P. Remeikos vikaru. Daly racijos vyriausias vadas ir
vauja ypatingai Federacijos adv. J . B. Laučka didelis Lie- pilnai užsimokėję Centre najudėjime. Važinėja į seimus, tuvos ir Amerikos jaunimo riai, kurie renkami tiktai nuo
skaito referatus, duoda drau veikėjas. Seime jie laikys pa pilnai užsimokėjusių iki ruggijoms paskaitas, judina apy skaitas ir oficialiai, iškilmin piūčio 1 d. 1936 m. narių.
4. Atstovai privalo turėti
linkės draugijas. Kiek jis įsi gai įteiks Lietuvos Vyčiams
su
kinkęs j socialį veikimą ga- pavasarininkų sutaisytą ir A- įgaliavimus (mandatus)

NO AMBITUM
H

\

Mcrorly that your clossit friend won't dotoct
tho chonge.

S«nd FREE Clairol booklor, FKEI
odvice, FREE onaiytit.

Clairol do«s what nothing olt* can 1 In o n *
ilmplo traatmanf Clairol tlnmpooi, racondltiont and tintt.
Ask your boautidan. O r writ* to ut for FREE
hair, and FREE boauty anah/sil. W r i t * N O W
on coopen a t t a c h o d .

Nomt of my DMutician
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Geresnių sudėtinių!
Naujas receptas!
Išmaišyta specia
liu, rūpestingu bū
du!
Puikus skonis!

**»,

5**£
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DRAUGAS

Antradienis,

birželio

2, 1936

| škė džiaugsmą kun. Kripo daI rbuotes deliai ir linkėjo nau-

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

| joj

(Hartford, Conn.) koloni-

| joj geriausių sėkmių. Solistai
• P . Lazauskas, A. Lanau«ka«.

• street. (Jeri lietuviai ir kata- E. Digimas, V. MarkevičiUo, Į

IŠ VYRU KLUBO

; likai. J ų

VEIKIMO

;

•

Trejybes parapijinę
Pavyzdys

HARTFORD, CONN. —

vaikučiai lanko Sv.lM. Kripas

džia

kitiems,

mokyklą.; ir
kurie

savo vaikučius

lietuvių

su sūnais, choras 1
(Little

Sympho-

lei- n y ) . Orkestras vad. A. Alek-

į viešas siui išpildė labai gražų prog-

'ranią.
j
«
— —
Į Naujas Federacijos Skyrius
pa rupijos vyru klubas
tarėjo
Ueg. 28 d. mokyklos salėj ;
mėnesinį susirinkimą. Susirin
buvo labai graži ir įvairi mo-1 Uegužes 22 d. Vyčių klube,
ko gražus būrelis jaunimo ir
kyklos
vaikučių
programa, rūpesniu vietinių darbuotojų
augusiųjų. Susirinkimą
vedė
prie kurios mūsų vaikelius tapo suorganizuota Federaci
Pagirskis. Kalbėta apie meti
priruošė sesutes Praneiškie- jos 22-ras skyrius. Pirmame
nį išvažiavimą lietuvių darže,
sekan
tės. Po programos kalbėjo ge- susirinkime prisirašė
lilastonbury, Conn. Paskui arb. kleb. kun. Ambotas, kuris čios draugijos: Šv. Onos, Rū
pie metinį parapijos pikniką,
gyrė stserų gražų darbą ir tos, Darbininkų,- Susivienymo
kuris bus birželio 28 d., Charragino vaikučius, ir susirin dvi kp., Vyčiai ir choras. Da
ter Oak parke. Vyri] klubas
kusį jaunimą, vengti nepado lyvavo 33 atstovai. Nutarta
irgi prisidėjo prie kitą para
rių šokių, mokintis sporto ii ignoruoti komunistų šaukia
pijoj draugijų. Išrinkta ko
gimnastikos. Paskui perskai mą Clevelande " s e i m ą " , jųjų
misija, kuri atstovaus klubą
tė rezoliuciją;
iš Hartfordo "bendrą frontą/' ir daugiau
draugijų atstovų susirinkime.
miesto Board of Alderman, tarpe savęs bendradarbiauti. Į
Dėdama pastangų, kad pikni
kuris nutarė didžiausiu pa valdybą išrinkta: Dvasios va
kas visapusiai pasisektų. .
gyrimu pasiųsti d v i rezoliu du — kun. J . Valantiejus, koApie Pcčiikoniūtas darbuotę
cijos kopijas: gerb. klebonui mpoz. Aleksis — pirm., Ade
šiais metais, kaip ir praei
kun. Ambotui ir Hartford Ti- lė Liutkiūtė — rast. ir Juo
tais, lietuvaite A. Pečukonifi, mes Spelling
Bee kontesto zas Kupstas — ižd. Sekantis
te iš Sv. lrejvbes lietuvių p a - j ,
„ , ,
....
.-'•*-,
....
: , ,
. . _ . laimėtojai Albinai Pecukony- susirinkimas įvyks birželio 19
rapnines mokvklos
laimėjo r . _, , . . .
v Tv.
d., Vyčių klube, 8 vai. va
Ptak u k
m
'
* ^ **** } :
pumą dovam/ Hartford Ti- *"•_
tarė naujas vikaras kun. Kri kare, į kurį y r a pakviesta ir
mes " s p e l i n i m o " konteste, ku
pas. Visi atsilankusieji buvo kitos lietuvių - katalikų drau
riame trys parapijines ir ke
gijos.
patenkinti programa.
lios viešosios mokvklos dalyš i s - Tas
vavo. J i gavo dovaną — dy
(Jegužės 2-4 d., Marijos Me
kai kelionę į AVashington, D.
rgelių draugijos narės
ėjo
C , ten išbuvo ištisą savaitę
4t
in c o r p o r e " prie šv. Komu
su savo " c h a p . r o n a " ponia
nijos ir turęjo bendrus pusry
Kich (Ružauskiene) ir daly
čius. Buvo kalbų, dainų
ir
vavo nacijuniaiiam
pradžios
muzikos. Programą vedė Ma
mokyklų mokinių * spelinimo'
Vitkauskaite.
Bravo
W A T £ R B U R Y , CONN. — rijona
konteste čempijonatui laimėti.
Gt gūžes 2o d., parap. audito lietuvaitės! Jūsų šis pasiro
J a i pasisekė konteste gauti
rijoj, vietinių draugijų vei dymas buvo tikrai žavėtinas!
12 vietą.
Bijželio 7 d., Linden Parke,
Buvo orlaiviu nuvvkes
ir kėjai kun. J . Kripui (jo 5
metu
kunigystes bei visuome- Union City, Conn. įvyks pir
vietini klebonas kun. A m l , o - !
Gegužes

26 d.

Šv.

Trejybes

mokyklas.

Lėktuvo katastrofa. Bekildamas iš Chicagos aerodromo šis American Line keleivinis lėktuvas momentaliai
'.užsidegė ir ant vietos sudegė. Vairininkas ir trys keleiviai išgelbėti.
(Acme Photo)
Bečlerių
Hartfordo
riai

Klubas

dėte. Ilgai,

lietuviai

sveikina

bečle-

vaterburiečius

bečlerius. Hartfordo

oečleria-

ms vadovauja jaunas lietuvis
adv.

Juozapas

Ališauskas.

Tali Tower Topics labai gra

ilgai,

neužmiršiu

parapijos

draugijos

Lietuvaitės, don't take this
too

seriuosly,

nes

tie

bečle-

riai, mano manymu, kurią die
ną, taps geriausiais ir ištiki
miausiais

nešimų. Patirta, kad
GRAŽIOS DAINOS, ĮDO-

tiejaus, man taip pasidarė ma
ryžęs, ir Hartforde
apie jus ir jūsų
gulariai

rašyti.

KLAUSYTOJUS

būdamas,

veikimą

gražiai
Ona

didžiuotis,
kelia

kad

lietuvių

Slifkaitė,

Ona

jie Ofiso Phone
vardą. PROspect 1028

Katkaus-

kaitė, Albina Pečukoniūtė —
vardai skamba po visą Ame
riką. O kad
ir lietuviai

taip

pasirodytu.

vaikinai* I r

apie

juos tada gražiai parašytume.
Lietuviai gabūs ir nėra klau
simo, ka\l kurią dieną

ji^)a-

rodys

ar

savo

gabumus

tai

sporte, ar tai moksle.
Metinis parapijos

piknikas

Birželio 28 d. bus metinis,
milžiniškas

Šv. Trejybės

lie

tuvių parapijos piknikas Cha-

Res. and Office Tel. CANal 0257
2359 S. LeavittSt.
Res.
CANal 0706

(Jaila

DR. J. J. KOVVAR
(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, ChJcago
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

jūsų " v y r a i s .

kingas

už jūsų parodytą

pijiečius

ir

apylinkes

lietu

vius dalyvauti piknike.

Bus,

kai}) ir kas met, šokiai ir dai
nų programa.

rą širdį, ne tik per tą vaka
riene,

bet

buvo

Moneiūniene, k u r i nese

niai Mt. Sinai ligoninėj turė
jo

operaciją,

dabar

žusi namo ir pamažu

jau

grį

sveiks

1821 So. Halsted Street

aukojo,

atsilankė ar kitu būdu prisi
pagerbimo

manęs

* 1

J

*

1

V *

1 *

*

I:

PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Ave.

2423 W. Marquette Road

4645 So. Ashland Avenue

a r t i 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vel. 2-A ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedeliomis susitarus

Ofiso Valandos
Xuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedeliomis pagal sutartį
Ofiso Telef. BOUlevard 7820
Namų TeL PROspect 1930

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį
REZIDENCIJA
Telefonas REPnblic 7868

ĮVAIRŪS

DR. CHARLES SEGAL

ta. Linkime jai greit visiškai

OFISAS

pasvt ikti ir vel dalyvauti mū

4729 So. Ashland Ave.

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

DR. T. DUNDULIS

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. .m.
Nedeliomis pagal sutartį

DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Catholics bankiev c d - j u m
b u v Q

AGENTŪRA

r o

hartfordietis Leonas Mašiotas.

Milda Auto Saies

Kalbėjo kun. Valantiejus, C ra
deckas, vice - gubernatorius,

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ

*

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

806 W. 31st St. Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS
Bendradarbiai

Sfa

&

J

^s

AR VAŽIUOJI | LIETUVĄ ?
J e i taip, tai neužmiršk, kad dienraščio
' D r a u g o " laivakorčių skyrius aprūpins visus
Tamstos keliones reikalus, išgaus reikalingus
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir
patogiausiais laivais. Per ' ' D r a u g o " agentūrą
bile kada galite važiuoti į Lietuvą.
4

o —0 —o
DR. VAITUSH, OPT.

"DRAUGO" Ekskursijos

LIETUVIS
OPTOMETRICAIiLY AKTŲ
SPECIALISTAS

"BERENGARIA"
Birželio-June 17 d., 1936
"GRIPSHOLM"
Liepos-July 1 d., 1936

Palengvins akių Įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudSjimo,
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
SpecialS atyda atkreipiama J
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos n u o 10 Iki 8 v.
Nedėlioj n u o 10 iki 12. Daugely a t 
sitikimų akys atitaisomos be akinių
Kainos pigiau kaip pirmiau.

. o — 0 —o
Pradekite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų

4712 SO ASHLAND AVE.
Phone Boulevard 7589

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketveriais pagal sutartį
R E S . 2136 W. 24th S T .
Tel. CANal 0402

kreipkitės

į

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10^—9 vai.
3147 So. Halsted St., Chicago
Paued., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

DR. A. J. MANIKAS

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS
1801 S. Ashland Avenue
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki
12 — 1:30 iki 8 vak.
TeL CANal 0523
Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656

DR. J. SHINGLMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 lubos
sų tarpe.
VIRginia 1116
4070 Archer Ave.
4930 West 13th Street
CHICAGO, ILL.
Valandos:
1
—
3
popiet
ir
7—8:30
Tel. YARds 0994
Jo speciališkumas yra širdies ligos
Telefonas MIDway 2880
ir
reumatizmas.
Rez.: TeL PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
REZIDENCIJA
Giedraieiift sėkmingai varo
K no 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
LAFayette 3051
2519 W. 43rd St. VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto,
VALANDOS:
fotografijos ir gelių biznį. T u vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8
XX moderniška namą ant Park I&L po pietų ir ano 7 iki &:3Q yai, Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. Trečiadieniais ir Sekmadieniais vakare.
Nedėliojai^ nso Iii iki 12 d'ą-ą
Nedeliomis pagal sutartį
^
n&ut
pagal IBta/tį

4631 So. Ashland Ave.

ir

2158 W. Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

'

PONTIAC

Connecticut

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS "DRAUGE"

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
LIETUVIAI DAKTAKAI
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 vai, vakaro
Res. 6924 S. Talman Ave.
Kes. Tel. UHOvenill 0t>17
Tel. BOUlevard 7042
Office Tel. HEMlock 4848

DR. G. Z. VEZEL'IS

States Attornev asistentas ad-

BUICK i r i

bankietas

metinis

Litliuanian
uomi noriu nuoširdžiai p a | t a s
V a k a

prie

<?

jjenkis

metus. Lai Dievas jums atly-

ty

žodis

dėjo

visus

Birželio G d. Elton viešbu

Padėka ir Ateis veikinimo

dėkoti visiems, kurie

per

šaunus

DR. J. J, SIMONAITIS

6631 S. California A ve.
P.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

vyrų

ge

įgina!
. At i

DANTISTAS

DR. STRIKOL'IS

rter Oak darže. Klebonas nuo TeL CANal 6122
širdžiai kviečia ir savo para

DR. P. Z. ZALATORIS

Peoples

buvo

piknikas

PROspect 6659

dainuos

zikos ir įdomių kalbų. Kalbės

,

re

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

gali

harmoningasis

pra

loni ir brangi, kad .esu pasi MIOS KALBOS LINKSMINS j r a d i o duetas; bus gražios mu-

least, I hope so.

I

kai

domių kailių bei svarbių

vyste g t r b . kleb. kun. Valan-

su gegužės 23 d. Mane tas labai Waterbury
miesto
majoras
tas. Vietiniai laikraščiai p l a - |
darbuotes, ir išleistuvių)
H a v tes
ir
Dr. John
čiai rašO ir domėjosi lietuvai- j s l e n g e šaunų bankietą, į kū dainomis, .muzika ir šokiais., sujaudino ir sukėlė daugiau [v—^t.
Gros Melodians radio o r k e s - ^ o r o veikti plačiame Keturių < g ^
% N e w LondoI1)
k u r i a
tės gabumais. Pereitais
me rį atsilankė virš (i(X) asmenų.
tras. Bus " g o o d . t i m e s " vi- • visuomeniniame
gyvenime,
p ^ . ^ M , B t v h & _.
tais, kai}) žinome, Ona Slif- Vad. kun. J . Valantiejui kal
,A
,. , .
. .. . yra Lonnecticut vaistvoes sev .
Zmogus rašai, dirbi, svajoji ir Į
"kaite buvo laimėjus Hartford, bėjo miesto majoras llayes, sienis. Vaterburiečiai labai amanai, kad niekas neskaito, k o r i u s . Jaunimo buvo iš vi
Times pirmą dovaną "speli- kun. E. (Jradeckis, d-ras Hill, pgailestauja netekę rašytojo,
niekas nesidomi tavo darbais *«3 Connecticut valstybes. Ua
n i m e " . J i buvo nuvykusi
į kun. P . Karlonas, šerifas Je- visuomenininko " j a u n o krau
Taip ir aš nekartą, mintijau, jlyvavo ir operos artiste Ona
VVashington su dabartine o- nušaitis, kun. V. Ražaitis, al- j o " kun. J . Kripo, bet gi tik
Bet gegužes 23 d. gęrbiamie- jKatkąuskaitė.
peros artiste Ona Katkaus- dermonas Bendleris, adv. J. rai džiaugiasi susilaukę ty
Alšauskas, kun. B. (Jaurons- kaus ir ištvermingo
dvasios ji vaterburiečiai parode man,
kaite.
kas, adv. C. Balanda, komp. vado kun. B. Gauronskio. A- kad mano darbas buvo įver
"PLATINKITE "DRAUGĄ'
Vietiniuose laikraščiuose ti
Aleksis ir solemnizantas kun. biems kunigėliams linkime ge- tinamas. Garbe jums i r padė
lpo jos paveikslas ir grupes,
J . Kripas. Visi kalbėtojai rei- rų sėkmių!
Akstinas ka. Ne tie pinigai, nei žod
k u r i ją palydėjo į traukinį.
AKIŲ GYDYTOJAI
žiai nėra tokie malonūs, kaip
Hartfordo lietuviai katali
toji dvasia, kurią man paromas

RADIO

jūsų. Jūsų kolonija, po vado

dainų, muzikos, į-

a;.
« j ; * 7i valandą
,.,i.>r„jo ,-.^o,.
biaiKlie
vakare | vokatas Kazys Kai »r kiti. Pa
skirtis. Tą patį darbą dirbsi ii užsistatę savo radio ant sto- j tartina nepamiršti užsistatyti
veiklą. Waterburyj irgi gali
tik kitoje parapijoje.
ties WGBS praleisite labai I savo radio ir pasiklausyti,
ma nemenką bečlerių dr-ją įRap-. WGES
Esu visiems ir visoms dė malonių valandėlę bekiausyda Į
steigti.
liai aprašė bečlerių

SUKAKTUVIŲ BEI IŠ
LEISTUVIŲ BAN
KETAS

n§s

mi gražių

Tel. CANal 7790
&

Antradienis, birželio % 1936
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Karaliaus Fridriko III Jovarai Lietuvoje
Pagal 1793 mt. Rusijos, Vo
kietijos ir Austrijos susitari
mą vokiečiams teko LietuvosLenkijos valstybes dalis su
Balstogės, Ploeko,
Suvalkų,
Marijampolės* ir kit. miestais.
Tada vokiečių karalius Frid
rikas - Vilhelmas I I I naujai
užimtas sritis pavadino Nau
jaisiais Prūsais ir čia stengė
si kolonizuoti daug vokiečių
iš Prūsijos ir kitų kraštų. Pi-

ELENA ČESNAUSKIENĖ
(po a n t r u t č \ u Komuiiaii^kaitf')
Mirė ą i Q i 8 > 31 d.. 193G m.,
6:lf» vai. vakarr, sulaukus 13
nu t u amžiaus.
d.,

A. a. Elena pirm"' vasario
l » t l m., Chieago, 111.

N

Paliko dideliame nuliūdima
motiną Oną, po tėvais liurinskaite, tėvą E d v a r d e brolį l v trą, sesutę
Genovaitę,
dėdę
Jur^i ir dėdiena Agnieška l'erMMMkwa,
pusseseris:
Sophia
Černau&Kaiff ir Adeią Kurinskaitc. inisbro'i Andriejų G m i n sl;;!.
gtminea \\";;iil. -nan, 111 :
,»(»n. ir Oną Butkus, Mari
jona Gtlbudlenę ir Ona \.'?» i t < *k u n k n e ir daug kit;i gitnlBlu,
Kūnas pašarvotas 26*1 W.
47th St. Tel. LAFayette 8289,
Laidotuves i vyks ketvirtadie
ni. Birželio 4 d.
Iš namu s vai. ryto bus at
lydėta ) Nekalto rrasi»!ejimo
P. šve. Marijos p&rap. liažnyii;,i. k.irioj Įvyks K> dūlintos paitialilos u/. v>lionf-s sietą.
Po
p:.i.:aidu
i>us nulydėta į . š v , ,
Kaziii'ivro kapines.
Nuoširdžiai kviečiamo. visus
gimines. draut?us-pes ir pažystHiiuis-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: >l«nm:», _To\as, Jlro-

li>. >M*MK», I Kult*-, I»odioiia, l*u>Msorf's, Pu.-brolis ir (iiminos.
^ laidotuvių direkiorius J- i".
Kuueikis. Tel. YARds 1741.

CICEROS 2INI0S

rmoje eilėje naujai užimtose
žemėse vokiečiai stengėsi nut« sti kelius, pastatyti karei
vines, kad būtų galima laiky
ti savo kariuomenę.
17i>o* niet. į Virbalio ir Ku
dirkos Naumiestį atvyko iš
Berlyno valdininkai,
kurie
neradę tinkamų namų kariftomenei laikyti, sudarė su vie
tos žydeliais sutartis, pagal
kurias Virbalyje, Vilkavišky
je ir Naumiestyje buvo pa
statyti mediniai namai, skir
ti prūsų kariuomenes reika
lams. Pinigus šių namų sta
tybai prūsų valdininkai turė
jo surinkti iš vietos gyven
tojų. Kadangi Lietuvoje tuo
metu buvo baudžiava, tai tu
rtingesni žmones buvo dvari
ninkai, kunigai ir žydai. Pir
miausia vokiečiai puolė vie
nuolynus, ir paėmę daug jų
turto, manė pačius vienuoly
nus paversti kalėjimais. Vis
del to nuo vokiečių daugiau
sia nukentėjo žydai, Jie tu
rėjo sudėti didesnę pinigų su
ma. Bet žydai tarp savęs ne
sutarė, tad vokiečiai sugalvo
jo naujų; būdą išrinkti iš žy
dų pinigus. Valdžia pasišau
kusi rabinus, juos prisaikdi
no, ktil jie be vokiečių leidi
mu negali uuoti šliūbo. Tik
tokios jungtuvės bus teisėtos
ir jas galima daryti, kai vo
kiečių valdininkai išduos raš
tą rabinui, pram šdami, kad
jaunavedžiai sumokėjo nusta
tytą mokestį. 0 tas mokestis

K

"Draugo" Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30

ALKD. KLUBO SUKAKTIS
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)
Gegužės 19 d., parapijos sa
lėj įvyko gražus paminėjimas
PRAKALBOS VILNIAUS hv to, grynais pinigais sume
dviejų metų sukaktuvių AREIKALAMS
tė 10 dol. ir 01 et. Visas Vii
merikos Lietuvių
Katalikių
j niaus minėjimas,
prakalboi
Dukterų klubo gyvavimo. Tą
(Tęsinys iš 3 pusi.)
baigtos Tautos himnu, kurį
vakarą įteikta septynioms na
rėms klubo ženkleliai;
jos sostinės. Po jo kalbos padai- godojo draug su 'Dzimdžiais
daug yra pasidarbavusios klū navo vietos "Dzimdziai" bro- visi susirinkusieji,
bo labui. Į suruoštą, vakarie liai Šakočiai ir Alb. Šeporai-I Ugai mes minėsime šį g r a
nę atsilankė ir dvasios vadas tis keletą dainelių, o Stasys žų susirinkimą ir lauksime
Pavasariškas vaizdas Lietuvoje.
kun. H. J . Vaieūnas, kuris Šakočius su ilgesiu padai- v § j gražios progos, kad PittsKasmet kovo mėnesį į Lietuvą su
ir gražiai kalbėjo ir išdalino navo solo "Leiskit į tėvynę". tono V. V. S. skyrius mums
grįžta įvairūs paukščiai iš šiitų
ženklelius. Programoj Helen
Toliau kalbėjo svečias V. ką, n o r s panašaus surengtų.
kraštų, kuriuose jie praleidžia žie
Campbell pagiedojo
" A ve Uždavinys. Jis kalbėjo apie
Varanausko Kaimynas
mą. Cia matome du gandrus, ku
Maria". Agnės Bilą paskam pusantros valandos nepaleis
rie savo lizdą turi susukę ūkinin
bino kelias dainas pianu. S. damas klausytojų iš savo dė
ko sodyboje. Lietuvoje tokių ragi
Pupaitienė kičiny gami
Bernadišaitė
palinksmino
amesio,
pasakodamas
apie
Vilnių labai daug.
no pietus. Išėjus jai į kitą
kordinu. Buvo ir daugiau ka niaus įkūrimą, apie io praei-^,
. .
,
.,
.
,,
,. kambarį, puodas, matomai,
bu vo gana didelis. Nuo tur- vo sodinami jovarai. Jie bu- lbų. Po to visos narės pašoko.
,_. , .
,r v
tingesniųjų žydelių buvo ima- vo sodinami nuo Vilkaviškio
Tyla ti, pereidamas prie dabartį-« v . _ .
; , ,.
.
..
. juzvire ir pradek) Ijegti. Maža
ma 200 dolerių, o neturtingi net iki Suvalkų.
.v.
, .
Nuo red. Prašome pasirink nm laikų, prie okupacijos irt,,,
v_ '
mokėjo 20-30 dolerių. Žino
. _ ,.
.
. v Pupaicių merguce pradarius)
Nors šie jovarai ir buvo į- ti kitą slapyvardį, nes turime
pavergtų broliu gvvenimo, is-< . .
v .
ma, vokiečiai valdininkai grei amžinimas vokiečių vardo,
f ,i
.. .
,i duris susuko:
jau vieną bendradarbę, kuri
tai surinko nemažas sumas bet, deja, politinės aplinkybės I pasirašinėja slapyvardžiu Ty keldamas reikalą remti paver-«
gtųjų laisvės kovas. Susirin-J — Mama, mamyte! greičiau
pinigų ir kareivinės buvo pa taip susidėjo, kad 1807 me- j a
L
kusieji pirko Vilniaus Gele-^eik į kičiną. Zupė pasidarė
statytos.
tais karalius Fridrikas I I I bu-1
—
u
žinio Fondo pasus ir ženklus,' didesnė už puodą!
Susisiekimas tarp Prienų - vo Napoleono armijos sumušJ
Marijampolės
- Virbalio buvo tas ir slapstėsi Klaipėdos Iua |NQ HARBOR ŽINUTĖS
a
blogas. Ėjo duobėtas kelias, šte. Tais pačiais metais Nau- Į
Bdirbėjai ankStesnfti rtttiei pamink
kuris ]>avasariais taip pabliur jieji Rytų Prūsai iš vokiečių
Kun.
kleb.
Bičkauskui
iš
lų ir Gr&bnamiu.
davo, kad susisiekimą tekda buvo atimti. Kai 1812 metais
vo nutraukti. Vokiečiai suga Napoleono armija išsirikiavo važiavus atostogoms į Lietu
Didžiausia paminklą dirbtuvė
lvojo tarp Virbalio - Vilkaviš Vilkaviškio dvaro laukuose va, jo vietą užėmė kun. Br.
Chicagoj
Vitkus,
marijonas.
o
•
kio - Marijampolės - Suvalkų- ir Prancūzijos * imperatorius
Suvirs 50 metų prityrimo
Augustavo išpilti aukšta vie- priėmė paradą, tai kelių tūk
_
o
skĄ.
Tam reikalui atvykę iš* stančių armija jau iygiav'6 , Virš aštuoniolika lietuviu
Pirkite tiesiai iš dirbtuvei ir
taupykite pinigui
Karaliaučiaus inžinieriai il pro jaunas jovarų alėjas. Su bernaičių ir mergaičių šįmet
o
aukštesne
mokyklų
gai dirbo, kol nustatė vietą, valkijai atitekus rusams, nuo baigs
Mes atlikome darbą daugeliui
žymesnių Chic&goa Lietuvių
kur tur eiti tas vieškelis. No Virbalio link Marijampolės, ( h i g l i - s c h o o l ) , b ū t e n t : P r a n a s
O
rėdami įamžinti pradėtą dar Suvalkų ir Kauno buvo nu Ujinskas, Klemensas Budris,
bą Naujuose Rytų Prūsuose, tiestas plentas. Nors tasai ple Danielius Paulauskas, Edvar
vietos valdžia pakvietė kara ntas buvo naujas, bet greta das (Južis, Nancy Norkus, Earti Crrand Are.
lių Vilhelmą - Fridriką III, jo puošė jau didžiuliai ąžuo leonora Bartulis, Helena Tukad jis dalyvautų šitų kelių lai. Tačiau didžiojo karo me gaudas, Jonas Laucis, Aiiee
atidengimo iškilmėse. Rodos, tu patys vokiečiai daug šitų Ciparis, Ona Buitrimas, DoChicago, Illinois
minikas Vaitkus, Alvina Iie1797 metais nuo Virbalio, Vi- jovarų išnaikino. Ir dabar jų
Ikaviškio link pradėtas tiesti beveik jau nė ženklo nebeli- meikis, Delphina Moekaitis ir
vieškelis, pagal kurio k r y p ų ' k 0 <
Tsb. Leonas) <j!mnuliauskas. Visi
šie baigs Washingtono Jiigl! I
nutiestas ir dabar ten esanSckool. Albertas Petrauskas
tis pkntas.

VENETIAN MONUMENT CO, INC.
.i

( /

*

'

527 N. VVESTERN AVE,

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

LAIDOTUVIŲ

GRAŽIOS IŠKILMĖS MA
- Vii-'
RIJOS KALNELIUOSE
atvyko

n
A.

A.

JONAS KUCHINSKA3
mirė gegužės 30 d., 1936 m., 7:30 vakare, pusės am
žiaus. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Eleonora, suuu
.Joną, dukterį Jreną, maiv'ni Helena Kueliinskas ir
daug kitu giminių.
Kūnas pašarvotas 2221 W. Cermak Rd. Tel. Canal
Laidotuves įvyks trečiadienį, birželio 3, 1936 iš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų par.
bažnyčia, kurioj įvyks irediilingos pamaldos už velio
nio sielą. J^o pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero
kapini s.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir
paŽystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Duktė ir Gimines.
Laidotuvių Direktorius S i m o n M . Skudas. Telefonas
MONroe 3377.

GARY, I>'D. LAIIX>TUVIV

DIREKTORIAI

KELNER — PRUZIN
Geriausias p a t a r n a v i m a s — Moteris
P h o n e fOOO

patarnautoja

15th

Ave.

DIDELIS PAMINKLŲ
IŠPARDAVIMAS
•

Geriausias naminis ir
importuotas
granitas paminklams parsiduoda už
žemiausias kainas, kurias galima jį
parduoti.
Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes.

ir Jeronimas Yocis baigs Cat- Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių LaidotuviŲ
holic Central, o Anieet Slic
Direktorių Asociacijos
kus ir Stella Kasperis JRoose
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
velt.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Praėjusį sekmadienį kelio
lika tūkstančių žmonių iš Chi
cagos ir apylinkių (buvo at
lš Šv. Pranciškaus mokyk
vykęs net didelis būrys iš
3319 Lituanica Ave
los išėję sieks aukštesnio mo
Gary, Ind., su " D r a u g o ' ' va
Phone YARds 1138
kslo Albina Ujinskas, Sophia
jininku J. Aukškalniu, KenoLaurinas, Alice Rantauskas ir
sha, Wis., su veikėjais Stul
3307 Lituanica Ave.
Juozapas Bacevičius.
ga iriais ir iš kitur) buvo liu
Phone BOUlevard 4139
dininkai gražių iškilmių Ma
Gegužes 30 d. I. Gumuliaurijos Kalneliuose — Kunigų
1410 So. 49th Ct., Cicero
skas
su
žmona,
"
D
r
a
u
g
o
"
Seminarijos koplyčios kerti
Phone CICero 2109
JUOZAPATAS DOVEIKA
skaitytojai,
minėjo
25
metų
nio akmens pašventinimo —
MĮrė i š ū ž ė s 31 d., 1936 m.,
C:"5 vai. vakare, sulaukęs pai
kurias atliko pral. M. Kru Moterystės Sakramento jubi
668 West 18th Street
sęs amžiaus.
Kilo i.š Šiaulių apskr., Žaga
šas, dalyvaujant visiems Tė liejų.
Phone CANal 6174
rės parap., M< nkiij kaimo.
Amerikoj išgyveno 30 metų.
vų Marijonų (Vakaruose) kuPaliko dideliame nuliūdime
Juozas Bacevičius, "Drau
moterį
Viki orią.
po
tėvais
inigams. Per sumą 10:30 vai.
718 West U3th Street
Dauginavieaitė, 3 dukteris: J o 
go"
skaitytojas,
jau
sveiks
aną., Seser] Kazimierietę M. Čeryto ir per kertinio akmens
Phone MONroe 3377
litą ir Veroniką, sūnų Stanis
ta
po
sunkios
ligos.
pašventinimo iškilmes 1:30 v.
lovų, 2 seseris: Onų Skridulienę ir Antaniną Dunskiene: o
1646 West 46th Street
popiet gražiai giedojo klieri
Lietuvoj 3 brolius: Vineentą,
Joną ir Benediktą, pusbrolius,
Pranas Zaranka
išrinktas
Phone BOUlevard 5203
kų choras.
pusseseres ir gimines.
Kūnas pašarvota* 10737 So.
Po visų iškilmių Marijonų vyriausiu redaktorium WashMichigan Ave. Tel. I'L'Llman
10734 S. Michigan Ave.
0i)25.
ūky įvyko suvažiavusių pasi ington aukštesnes mokyklos
Laidotuves jvyks ketvirtadie
Tel. PULlman 5703
ni, birželio 4 d. Iš namų 8:30
svečiavimas,
pasilinksmini laikraščio kitam mokslo me
vai.
r>to bus atlydėtas j Visų
Šventųjų parap. bažnyčią, ku
tui.
mas. Kadangi diena buvo šil
rioj įvyks gedulingos pamaldos
2314 West 23rd Place
už velionio sielą. Po pamaldų
ta, tat Marijonų Kolegijos ir
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
Phone Canal 2515
kapines.
Sveiksta
Ona
Vaitkutė
Seminarijos rėme jų skyriai po
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažy
' i D r a u g o ' ' korespondente.
medeliais
vėsino
visus
šaltastam us-as dalyvauti šiose lai
4605-07 So. Hermitage Ave.|
dotuvėse.
Raporteris
koše, sode, šaltu /resku ii
Phone YARds 1741—1742
Nuliūdę: Moteris. Dukterys,
„
Skyr.-4447 S. Fairfield Ave.
Sūni;s. Seserys ir Giminės.
rūgusiu pienu. Iškilmėse ir
jau negalima nei pažinti: jau
.
.
._
laidotuvių
direktoriai
Lapasilinksminime,
be
paprastų
42-44 E. 108th Street
chauicz ir Sūnai. Tel CANal
pristatytas
kairysis
sparnas,
2515.
Phone PULlman 1270
darbo bitelių, daug matėsi
arba CANal 2515
Chieagos lietuvių inteligenti o neužilgo, geradarių gausia
jos, profesijonalų ir niznierių. parama, išdygs ir dešinysis \
4092 Archer Ave.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
sparnas
—
seminarijos
koply
Visi grožėjosi Tėvų Marijonų
Phone LAFayette 3572
čia.
JUOZAPAS
f * įstaigų pažanga ir vaisiais
teikiamų Marijonams
aukų.
Dieve padek Tėvams Mari AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Marijos
Kalneliai
ateityje jonams ir toliau tęsti tokius
bus tikras Amerikos lietuvių gražius darbus, o katalikiško
TĖVAS
4 ^ pasididziav urms.
Stovėjusio ji visuomenė dar stipriau tu
Yards 1741-1742
Buvęs
prieš kelis metus rūmo dabar rėtų paremti.

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos

J. F. Radzius

S. M. Skudas

I. J. Zolp
Ezerskis ir Sunūs
lactoiczirSunai
J. F. Eudeikis
S. C. Laebawicz

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS
3958 W. l l l t h St., prie Crawford Ave.

Karalius Fridrinas
lielmas "111 į Virbali
puikia karieta, lydimas dau
gelio generolų ir kunigaikš
čių. Vėliau jie atvyko ir į
Vilkaviškį. Pagal karaliaus
norą, prie naujo vieškelio bu-

DIREKTORIAI

BEVerly 0005

(Skersai Šv. Kazimiero Kapinių)
šis didelis išpardavimas •įvyksta dši:o, k i d £Š nepąjiegiu užlaikyti
dviejų biznių.
MRS. ANNA B1TTIN
!^:

r

E

UDEIKIS

i REPublic 8 3 4 0

J. F. EUDEIKIS

e

n TT A TT O A S

AjitraHfeufs, fcfrfello % 1$3G

Tėvu Marijonu Seminarijos Koplyčios
Pašventinimas Kertinio Akmens
Gražiausiai Pavyko

jūrį, kurį jos pusbrolis a. a.
Kazimieras Nausėda
(miręs
kovo 20 d. 1936) pora metų
atgal visą turtą siekiantį su
virs milijono litų užrašė Tėvų
Pranciškonų vienuolynui dar
prieš mirsiant pabudavojęs
jiems koplyčią. Toje žavingo
je vietoje ant Jūros krantų
mano pabaigti amželį drauge
su ten gyvenančia pussesere
Ona Nausėdaite (seniau gy
venusia Cicero, BĮ.) ir pus
broliu Jonu Nausėdų, kuris
taipgi savo žemišką turtą pa
vedė Pranciškonams.
Laimingos kelionės ir ra
mios senatvės keliauninkei
Barborai Žąsytienei. Koresp.

P a š v e n t i n i m o Apeigas A t l i k o
Jo Malonybė P r a l o t a s K r u š a s
Dideles Minios Žmonių Dalyvavo Iškilmėse
Praeita sekmadienį Marijos
Kalneliuose, Tėvų Marijonų
Pirmos Lietuvių Katalikų Se
minarijos pašventinimas kertinio akmens iškilmes, praėjo
J
^
graziausiu pasisekimu.
Pamaldos prasidėjo lygiai
10:30 vai. ryto iškilmingomis
šv. Mišiomis, kurias eelebravo didž. gerb. kun. J. J . Ja
kaitis, Tėvų Marijonų provin
cijolas asistoję gerb. kun. V.
Kulikausko, seminarijos rektori aus ir klier. T. Poškos.
Pritaikintą iškilmėms pamok
slą pasakė didž. gerb. kun. V.
Kulikauskas, seminarijos rek
torius. Seminarijos klierikai
labai gražiai giedojo.

linksminimui paruošti valgiai
ir kiti dalykai.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs, kad iškilmėse dalyvavo
,,„„„*- a„ ^ . .
*0
daugybe sv. Kazimiero Seserų, kurios tikrai kartu su vi
sais praleido gražiai dienelę.
UŽDARYTOS TRYS
Koks gražus ir malonus įKASYKLOS
spndis, žmonių nuotaika, ka
da matėsi Marijos Kalneliuo
BIRMINGHAM, Ala., birž.
se tūkstantinė minia išsisklai
1. — Čia uždarytos trys ka
džiusių geros valios žmonių
syklos po streikuojančių darpo visus Tėvų Marijonų lau
binikų riaušių, per kurias sukus.
sišaudyta ir 5 asmenys sužeis
Nemažiau malonumo teikė
ta.
*1
tas gražus Tėvų Marijonų ko
'
>
1
lonijų skyrių rėmėjų,
kurie
i
Illinois respublikonų konvencija. Vaizdas iš valstybės respublikonų konvencijos National Guard armomy,
REIKALPTOA DARBININKAI-ŽS
Peoria, 111. čia buvo atakuojama prez. Roosevelto "New D e a l " ir renkami kandidatai nacionalei respublikonų
per taip trumpą laiką, bėgyje
REIKALINGA
mergina
generali
konvencijai, kuri įvyks šį birželio mėnesį Cleveland, Ohio. (Acme Photo)
dviejų savaičių, spėjo prisi
niam namų darbui. Nereikia virti.
Nora vaikų. K r e i p k i t ė s : CRAwford
ruošti, pašvęsti tiek savo bra
Tuojau po pamaldų visi su
0075.
vendama ilgą laiką Town of par. Gyvendama Amerikoj su
ngaus laiko tam kilniam ir tiesiog stebino visus atsilan- S u D i e v ' A m e r i k a i ,
sirinkusieji pasileido į ūkį,
kusius. Artinantis vakarėliui ^ .
. • T-V
Lake buvo dosni parapijonka, n k i a i d i r b o i r t a u p ė c e n t e l i u s . R E I K A L I N G A mergina p r i t y r u s i
tiesiog šventam darbui.
suskambėjo net ir gražios lie-1 ^ " n u l e m s IT D a u g a m s
i
> -r\ \
«v i
• Tk
namų darbe. Mažame apartmente.
kur jų laukė paruošti skanūs
rėmė katalikybės ir lietuvy
senatvei. Dabar išvyko
Pa- ^
• s a v a i t e < v a l g i s i r k a m b arys.
Town of Lake skyriaus rė tuviškos dainelės, vadovybėj
pietūs. Pasistiprinę ir kiek
bės reikalus iš visos širdies.
HOLlycourt 1916.
Apleisdama Ameriką, išbu
s pailsėję, vėl visi traukė į pa mėjai, vadovybėj J. Lisausko, R, Bieliausko, J . DabravalsJ i yra aukojusi $100 Labdarių
R E I K A L A U J A M A mergina genera
vus
šioj
šalyj
arti
30
metų,
šventinimą kertinio akmens, (Jedvilų, Ogentų ir kitų taip kio ir kitų, kurių vardų ne
Są-gos 5 kp. Town of Lake. LIETUVIAI ADVOKATAI liniam namų darbui. Būti naktimis.
grįžtu
baigti
amžių
į
senąją
K r e i p k i t ė s : M R S . MARGOLIS, tel.
kuris turėjo įvykti 1:30 vai. nuoširdžiai ir gražiai pasiro teko sužinoti.
Persikėlus pas sūnų gyVenti
HOIilyconrt 0686.
tėvynę Lietuvą.
po pietų. Atsilankius į Semi dė, kad ištikrųjų tik reikia
į Marąuette Park, (7217 So.
Matėsi iškilmėse daug biz
R E I K A L I N G A operatoriai. P r i t y r ę .
narijos aikštę, didelė žmonių stebėtis jų darbštumu ir pa
Išvažiuoju
lydima
AVashtenaw
ave.)
priklausė
Turi būti greiti a n t " b l a z e r " džagražių
nierių, profesijonalų — vie
LIETUVIS
ADVOKATAS
kietų,
binderių, kišenių siuvėjai i r
minia jau laukė. 1:30 vai. pa sišventimu.
mano į ir rėmė Gimimo Panelės Šv.
nu žodžiu, daug gražių geros draugiškumo jausmų
kalnierių suivejai.
Nuolatinis dar2201 W. Cermak Road
sigirdo skambutis, šaukiantis
Bridgeporto kolonijos Labgiminių
ir
prietelių
ir
šiuoiri
das.
K
r
e
i
p
k
i
t
ė
s
:
B E N . BLOOM,
valios žmonių.
(West
22nd
St.)
241
W
.
V
a
n
Bureiu
kambaris 208.
visu*; katalikus prie iškilmių darių skyrius, vadovybėj J.
tariu per " D r a u g o " skiltis
Metropolitan State Bank name
Taipgi turiu priminti, kad ačiū visoms ir visiems. Ačiū UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
vietos.
Bimšos ir U. Gudienės taipgi
REIKALINGA
merginos
sausage
Valandos kasdien nuo 9 iki 6
DUV
linkers.
Turi
būti
pritvrusios.
Penedglio, Seredos ir PStnyčlop
teikėsi atvykti, pašvęsti savo
° ir graži muzika, vado- už išleistuvių puotas ir paly
&tai pasirodo J o Malonybė
Kreipkitės i J O U R D A N P A C K I N G
vakarais nuo 6 iki 9
brangų laiką taip sunkiam vybėj V. Radzevičiaus, kuri dėjimą, į stotį giminėms: OveOO., 814 W . Cullerton St.
Prieš Highway Teatrą
Telefonas" CANal 1175
didž. gerb. Pral. kun. Myko
dienos darbui, kurioj, rodos, visą dieną linksmino svete rlingams, Mikšiams, NausoTavern Pale Alus Stiklais. Namai: 6459 S. Rockwell St. R E I K A L I N G A mergina taisyti ko
las Krušas, asistojp seminari
Telefonas REPabHc 9600
kiekvienas katalikas
norėtų lius.
Sandvičiai
ir
Chile.
dams,
Rupainiams,
Melinavijines.
Turi būti prityrusi. Nuola
jos vadovybės ir daugybės
tinis
darbas.
Kreipkitės į MR. L
sau ramiai praleisti dienelę
Telephone: BOUlevard 2800
Sunku atminti ir suminėti čiams ir draugams: Vaitekū
PETER KAZWELL. Sav.
klierikų. Prasidėjo šventinimo
H . S I S H , 3932 So. Lincoln St.
ir pailsėti.
visų tų lietuvių katalikų - rė nams, Kungiams, Šivickiams,
iškilmės giedant labai gražiai
6334 So. Western Ave.
Brighton Parko
kolonijos mėjų nuopelnus. Tik tiek rei A. Vaitkui, Kazauskams.
R E I K A L I N G A darbininkės sortuoti
seminarijos klierikams Visų
rel. Prospect 5086 Chicago, 111. L I E T U V I S ADVOKATAS skudurus.
Turi būti prityrusios.
skyriaus rėmėjos
vadovybėj kia pasakyti, kiek man žino
Mano
myliniam
sūnui
Kazi
Geros
fll«ros
ir
nuolatinis dabas.
Šventųjų litaniją ir kitas tam nenuilstančių ir visa širdimi
4631 South Ashland Avenue
1801
N.
Leavitt
St.
ma, sekmadienio dienos iškil mierui Žąsyčiui dėkoju už il
Kes. 6515 S. Bockwe.ll Street
tikras maldas. Po visų apeigų atsidavusių veikėjų ir rėmėjų
mės ir pasilinksminimas bu gų metų globą ir sūnišką iš
Telephone: RĘPublic 9723
DIDELIS BAUGINĄS
J o Malonybė pralotas pasakė visų gerų darbų, vadovybėj
vo vienas iš gražiausių, kokio tikimumą.
Stato 4G0O
Prospect 1012 P A R D U O D A M A S gražus 2 flatų
tikrai įspūdingą
pamokslą, O. Bambaiienės, Atroškienės,
praeityje dar niekad nebuvo.
" D r a u g o " agentūra mane
namas. Tvirtai p a s t a t y t a s . 4 kam
FRANK RIDLAUSKAS
kuris tiesiog klausovams pa kurios ne tik kad dirba, bet
barių flatai.
Nauja šildymo sis
Tai dėka visų tų brangių rė aprūpino kelionei reikalingai*
ATTORNEYS
AT
LAW
Buvęs
West
Side
barberis
tema
ir
nauji
vandens prietaisai.
siliks ilgai atmineiaf. Po didž. ir savo centais prisideda, rei mėjų, darbuotojų, prietelių ir
6322 So. Western Ave.,
dokumentais ir laivu "(Jrips- sugrįžta atga i Stasio But Valandos:
Apdenpti
porciai.
2 karų garadžius.
kasdien nuo 3:30 po piet
gerb. praloto M. Krušo pa škė gražiausio dėkingumo sa visų kitų gerųjų lietuvių nuo
Iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki Turi parduoti už labai Žemą kainą.
liolm" plaukdama Tėvynės li kaus Vietą.
6:00 vakare.
P a t o g u s susisiekimas.
Kreipkitės:
mokslo, didž. gerb. kun. J. J . vo atsilankymu ir pasidarba pelnas.
188
W.
Raiulolph
St.
nkui spaudžiu visiems deši
2307 S. Kirkland Ave., netoli 22
Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto
Jakaitis prabilo į susirinku vimu.
2318
Leavitt
Street
gatves, Chicagoj .
iki 3:00 po piet.
nėlę ir kartoju " S u Diev" —
Ant galo negaliu pamiršti
sius, reikšdamas savo širdin
MODERNIŠKA
West Sidės kolonijos darlai Dievas visiems atlygina
giausią padėką visiems daly buotojai-jos ir veikėjai-jos ti visų tų darbininkių ir darbi
BARBERNĖ,
už gražią širdį ir draugišku
vavusiems iškilmėse ir kvie krai gražiai pasirodė. Jų bū ninkių, kurie aptarnauja Tė
geriausias patarnavimas.
mo jausmus.
tė baigus viskam, grįžti į ūkį, rys vadovybėj I Šiaulienės, vų Marijonų ūkį, reikšti dė
Malonėkite atsilankyti,
Su gilia pagarba,
kur laukė svetelių visokį pasi- j Stumbrių, Brazauskų ir kitų, kingumo žodį ir jiems ir pa
būsite užganėdinti, kaip ir
Barbora Žąsytis
galiau broliui Aleksandrai, ir
pirmiau.
P. S. Barbora Žąsytis gyvisiems kitiems broliams, ku
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI
rie taip daug gelbėjo.

JOHN B. BORDEN

PETER'S BUFFET

JOSEPH J. GRISH

PRANEŠIMAS

KAL 8C ZARETSKY

EMIL DENEMARK INC,

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK - CADILLAC - LA SALLE

TKINGS THAT NEVER HAPPEN

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN

Tat palaikykite viską bran-į
gūs lietuviai katalikai už ge
INC
rą, nes žmogus nors ir geriau
3320 So. Halsted Street
sius norus turėdamas ir norė
PHONE: YARds 5215
damas reikšti vardu Tėvų Ma
rijonų Chicagos apskričio, nuo
D A B A R Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgičius
širdų dėkingumą, jokiu būdu,
REAL
E S T A T E
tai negalėtum/ tik aplamai,
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių,
su džiaugsmu ir net jaudinan
Stiklu ir t. t.
tis, kad turėjome gerą progą
ir ją gražiai sunaudojome, tei tir
kdami Tėvams Marijonams,
sulig išgalės savo širdingą
Važiuokit į Lietuvę!
paramą. Nuoširdžiai ačiū vi
siems!
Čia trumpai pareikštos mi
ntys, bet tikimės, kad centras
apie šias iškilmes artimoj ateity plačiau parašys.
J. Kulikauskas, apskr. rast.

IHTrRNKTtortfSL

CARrooM^jgto^J^

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ"

:

EKSKURSIJOS

-

i

Ant VJSŲ Lalvy
Greitas Patarnavimas

B. R. PIETKEWICZ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47th St.

LAFayette 1083

^ i

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą.
BUICK '85, — B Sedan, Radio kaip naujas
BUICK '34, 7 Sedan. tobulas, garant
BUICK '30, — 5 Sedan. gerai bggantis,
CADILLAC '34, — 5 Sedan. puikiai išrodo
CADILLAC '31, — 5 Town Sedan
CADILLAC '29. — 6 Town Sedan
... ••••
CHEVROLET '33, — 2 Door Sedan, geroj tvarkoj
CHEVROLET ' J I , 2 Door Sedan, gerai bėga
F O R D "35, — 2 Coupe, kaip naujas . . . . . .
,
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis
ESSEX '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj
LA SALL7 '34. Coupe labai puikus, kaip naujas
LA SALLE, '30, — 7 Sedan
GRAHAM '29, 2-4 Coupe, geras patarnaująs karas
HUPMOBILE '31. 5 Sedan, geras karas
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy
LINCOLN '31, — Sport Phaeton. kaip naujas
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai Svarus karas
OLDS '31, — 2 Coupe, gražus mažas karas
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas
PACKARD '34, 5 Sedan, labai puikus garant
PACKARD '30, 5 Club Sedan, trunk, geram stovy
PONTIAC '34, 2 Door Sedan, trunk, kaip naujas
PLYMOUTH '34, 5 Sedan, puikus mažas karas
WILLYS '33, 5 Sedan, geroj tvarkoj
P I E R C E '33. — 7 Sedan. labai puikus
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl
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Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, a n t
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite Išmokėti leng
vais išmokėjimais, inknant pilną apdraudą, vartojant
mažai kainuojant) O. M. A. C. planą.
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