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VIENUOLEI TEIKIAMAS FARMACIJOS MOKSLO 
LAIPSNIS I 

Nacionalizuojamas bankas; 
teks ir plieno pramonei 

PAKYŽIUS, birž. 8. — So
cialistų laikraščiai, kurių 
streikas neištiko, praneša, 
kad premjerui Blumui pasise 
ke darbininkus sutaikinti si* 
pramonininkais ir streikai 
hus nutraukti. Pažymi, kad 
imsią keletą dienų grąžinti 
normalumą pramonėje. 

.Kitų radikalų spauda ta
čiau praneša, kad streikų nu
traukimas yra abejotinas, ka
dangi šiandien sukėlė strei
kus: Paryžiuje statybos dar
bininkai ir apie 150,000 an
gliakasių žieminėje Prancūzi
joje. 

Paryžiuje pasklydęs klausi
mas, jei premjero Blumo vy
riausybei nepasiseks didžiai 
supainiotas valstybes valdy
mas, tai kuriems gaivalams 
Blum parengs diktatūrą? Bū 
tentf -ai> į i s t a p s ^ r a ucūzų Ke^. į 
renskiu, ar prancūzų Brue-
ningai? Kol kas dar nesfučiuo-
piamas šiam klausimui atsa
kymas. Tik žinoma, kad jei 
socialistai vyriausybe ims vy
kdyti Markso teorijas, Pran
cūzijoj valdymas teks arba 
komunistų, arba fašistų dik
tatūrai. 

Prancūzijos bankas jau na
cionalizuojamas. Daromi pla
nai, kad nacionalizavus ginklų 
ir amunicijos gamybos pra
monę. Tuo būdu norima pa
kirsti pačią plieno pramonę. 

Prancūzai nacionalistai ir 
konservatoriai laikosi ramiai. 
J ie tyli ir laukia, ką toliau 
veiks socialistų vyriausybe, 
ypač puolamo franko klausi
mu. J ie lūkeriuoja, kur soci
alistų vyriausybe gaus pinigij 
viešųjų darbų plačiam užsi
mojimui. 

ffr'ama 
kams padidintas dar ir atly
ginimas: daugiau uždirban
tiems 7 nuošimčiais, o mažiau 
— 15 nuošimčių. Be 40 valan
dų savaites darbo darbinin
kai gaus dar ir apmokamas 
ajtostogas. 

Sakoma, pramonininkų ats
tovai sutiko pripažinti visus 
tuos ir kitus darbininkų rei 

KATALIKŲ JAUNIMAS 
PASIRYŽTA NEPASI

DUOTI NACIAMS 

APIE 68,000 BAIGIA 
KATALIKŲ MOKYKLAS 

BLUM KOVOJA SU DAR
BININKU STREIKAIS 

PARYŽIUS, birž. 8. — 
Prancūzijos premjeras socia
listas Blum paskelbė, kad 
jam pavyko streikuojančius 
darbininkus sutaikinti su dar 
bdaviais. S>ooialistų laikraš
čiai (šių laikraščių darbinin
kai nestreikavo) praneša, kad 
vienos paros laikotarpiu visi 
streikai bite nutraukti, ka
dangi pripažinti visi darbi
ninkų reikalavimai. 

Pats premjeras Blum pir
miausia turėjo pasitarimus 
so darbininkų, paskiau su pra 
monių atstovais. Šiuos pasta
ruosius jis privertė, kad pri
pažintų jo visą paskelbtą ir 

Sesuo Mary Etheiberta Krebtsi £aigė fi 
ninkystes) mokslus HHnois universitete. Šio 
rių mokslo šakų mokyklų prezidentas įteikia-
lei farmacijos bakalauro laipsnio dipl 
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ei jos (vaisti-
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PARADAS ROMOJE 

peržvalgą turėjo karalius 
kalavimus, kad išvengus kru- J'Viktoras Emanuelis I I I , EU 
vinosios revoliucijos. 

ROMA, birž. 8. — Vakar čia 
įvyko milžiniškas kariuome
nes paradas, kuriam dalyva
vo grįžusios iš Etiopijos ka
riuomenės dalys su namie bu
vusia kariuomene. Parado 

opijos imperatorius, ir to 
Dar nėra ikrai žinoma, a r j k r a S t o ^-kariautojas v i c e l . a . 

ralius maršalas P . Badoglio. visi darbininkai pasitenkins 
pripažintais jų reikalavimais. 
Numatoma, kad kai kurių pra 
monių darbininkai pradės sta 
tvti dar kitus reikalavimus. 

Kai vakar turėta pasitari
mai dėl streikų nutraukimo, 
Paryžiuje ir kituose miestuo
se vyko riaušės — streikinin
kai kovojo su streiklaužiais. 

Premjero Mussolinio nebuvo 
— jis išvykęs: j savo vasarna
mį. 

Minios raliavo karaliui, 
maršalui ir didvyriams ka
riams, kurių pastangomis at
gaivinta Romos imperija. 

STATOMA DAUG TILTŲ tiesimas eina keliose vietose: 
nuo Kauno, nuo Panevėžio ir 
kitur. Nuo Panevėžio iki Ra-
mygalovs plentas jau šiemet 
b(us baigtas statyti. Taip pat 
tiesiamas plentas nuo Pane
vėžio1 Biržų pusėn taip pat 
statoma eilė kapitalinių nedi
delių tiltų. Tiltas Alytuje per 
Nemuną numatomas dar šie
met pradėti statyti. 

KAUNAS. — Savivaldybės 
šiemet stato vietinio susisie
kimo keliuose nedidelių, bet 
daug tiltų, daugiausia medi
nių nes tokie pigiai kainuoja. 
Naudojama vien vietos med
žiaga ir nedidelio susisiekimo 
keliuos* ilgai laiko, jei tik tin
kamai prižiūrimi. Tačiau sta
tomi keli i r dideli, masyviniai 
tiltai. Vienas tokių statomas 
per Nevėžį ties Babtais, gelž
betoninis tiltas. Ukmergėje 
per Šventosios upę didelis til
tas šiemet bus baigtas staty
ti. Josvainiuose statomas di
delis tiltas per Šušvės upę, ku JERUZALE, birž. 8. ^ -
ris po vienų kitų metų tar- Bombai sprogus ties Jaffa 
naras Kauno — Panevėžio sta- vartais žuvo arabė ir kelioli 
tomam plentui, ne§ to plento ka asmenų saižeista. 

APIPLĖŠĖ MOKYKLĄ 

Trys plėšikai užpuolė Ar-
muor Institute of Technolo
gy raštinę ir pagrobė apie 
1,200 dol. 

ARABAI YRA PRIEŠINGI 
STREįKO NUTRAUKi/viui 

ANT LIAURĮI ETIOPIJOJE 
DŽIBUTI, Prancūzų Soma 

Uja, birž. " 8. — Nepaisant 
Etiopijos imperatoriaus pas-
prukimo, kai kurie etiopų va
dai neturi pasiryžimo pasi
duoti italams. 

Gauta žinių, kad apie 12,-
000 etiopų karių sutraukta ko 
voti prieš italus. Jie yra už 
50 mylių n>uo Addis Ababa. 

Italai nebijo šio etiopų žy
gio. Nesmagumai tačiau didė
ja čia pat einant nuolatinių 
lietų laikotarpiui. Italai spė
ja, kad per lietus kai kurios 
etiopii giminės padidins savo 
veiklą. 

BERLYNAS, birž. 8. — 
Katalikų jaunimo diena va
kar įvyko Vokietijoje. Visose 
bažnyčiose jaunimas gausin
gai susirinko ir iškilmingai 
pasiryžo griežtai laikytis sa
vo organizacijų iš nieku būdu 
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jų neapleisti ir nepasiduoti 
jokiai pašalinei Katalikų Baž 
nyčjos priešįų (reikią suprasti 
nacių) įtakai. , . . . 

Tai nepaprasta ir įspūdim | apie 12,000 studentų. Be to, 
ga katalikų jaunimo manifes
tacija prieš tuos visus, kurie 
norėtų jį pavergti ir supago-
ninti. 

Jei ir po šio įvykio naciai 
dės pastangų, kad ardžius 
katalikų jaunimo organizaci
jas, tuo būdu jie pasisakys, 
kad yra tikri barbarai. 

WASHIN(}TON, birž. 8. 
— Visoj šalyje užbaigiami 
mokslo metai katalikiškose 
mokyklose. Neskaitant pradi
nių mokyklų, apie 68,800 stu
dentų ir mokinių, kurie baigė 
mokslus katalikiškuose uni
versitetuose ir vidurinėse mo 
kyklose, gaus diplomus ir liu
dijimus (certif ikatus). 

Minėtame skaičiuje yra 

apie 1,400 studentų bus pri
pažinti aukštųjų mokslų laip
sniai. 

Normalines mokyklas baigs 
apie 1,200 jaunimo. Apie 1,-
400 baigs kunigų seminarijas 
ir apie 1,800 — priruošiamą
sias seminarijas. 

Iš baigusiųjų mokslus kuni
gų seminarijose apie 1,100 
bus įšventinti kunigais šį mė
nesį, gi kiti bus siunčiami ei
ti aukštuosius mokslus. 

PALESTINOS ARABŲ SUKIL I 
MAI PRIEŠ BRITUS 

RESPUBLIKONAI NORI 
TRUMPOS, VAIZDŽIOS 
, PROGRAMOS 
CLEVELAND, Ohio, "birž. 

9. — Atidaromas respubliko
nų partijos nacionalis suva-

imas. 

WASHINGTON, birž. 8. 
Palestina per ilgus šimtme
čius buvo kovų lauku, pareiš
kia kun. J . Lilly, C. M>, S. T. 
D., S'. S. Lic, žymus Pales
tinos biblijinių laikų žinovas. 

Iš naujo arabai ten kovo
ja su žydais ir dar su britų 
autoritetais, kurie globoja žy
dus. Kova buvo numatvta, 

t 

sako kun. Lillv. 1929 metais 
arabai buvo sukilę prieš žy
dus ir nuo to laiko didėjo 
nesutikimai. Nesutikimų prie-
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iirar :u 
nužiūrėtų kandidatų į prezi
dentus. Tarp jų vyrauja Kan 
sas valstybės gubernatorius 
Lamdon, Chicago Daily News 
laikraščio leidėjas pulk. Knox, 
senatorius Borah iš Idaho ir 
pora kitų. Turi eilę ir, taip 
vadinamų "juosvų arklių". 

Vadaują suvažiavimui poli
tikai reikalauja, kad partijos 
programa būtų trumpa, vaiz
di ir kiekvienam suprantama. 

ma, kurią T. Sąjunga patvir
tino. Anglija, gavusi Palesti
nos valdymui mandatą, ėmė 
vykdyti žydių tėvynės atstaty-
mo programą. Prasidėjo žydų 
imigracija Palestinon. 

Palestina skaito daugiau 
kaip vieną milijoną gyvento
jų, daugiausia arabų. Po ka
ro ten buvo apie 50,000 žydų, 
o šiandien yra jau daugiau 
kaip 200,000. Daugelis žydų 
yra pasiturintieji. Pasaulio 
žydai turtuoliai remia nepasd-
turinčiuosius. Žydų k a p j t ą ^ 

BAISI NELAIMĖ 
BUKAREŠTE 

žastis yra t a : 

'bai vyravo Palestinoje, atėję T ^« vis didesni žemes plotai 
iš aplinkinių tyrynų. 70 me- išperkami nuo arabų. Žydai 
tais po Kristaus gimimo žyd- k u r i a miestus, drėkinimo šis
ai sukilo prieš arabus. Jie temą įveda į sausrų išnaikin-
pralaimėjo. Sugriauta jų 
šventovė (maldnamis), o 134 
metais jie buvo visiškai su
triuškinti. Nuo to laiko žydai 
atsirado be pastovios tėvynės 
ir iškriko po visą pasaulį, 
daugumas rytinėje Europoje 
gavo prieglaudos ir įsigyve
no. Tik mažas žydų skaičius 
pasiliko Palestinoje. Kitur 
gyvenantieji žydai nerimo. 
Visados svajojo apie Jcruza-

tus plotus. Kur seniau neau
go joki augalai, šiandien ima 
žaliuotas miškeliai. 

Visados gyvenančius dide
liam skurde primityvius ara
bus apėmė baimė. Jįe pasiju
to, kad artimoj ateityje žydai 
įsigalės ir juos visiškai iš
stums iš Palestinos. * Arabų 
vadai tad kreipės į Anglijos 
vyriausybe, kad ji sravaržytų 
Šydų ateivystę Palestinon ir 

lės Šventąjį Miestą, kad ji uždraustų žydams; žemės pir 

PALESTINOJE NUKAUTI 
5 ARABAI 

JERUZALĖ, Palestina, 
birž. 8. — Britų autoritetai 
pasiūlė arabams, kad jie nu
trauktų vedamą prieš žydus 
boikotą ir streiką, kadangi 
prisiunčiama iš Londono vy
riausybės komisija tirti žydų 
arabų santykius ir gyvenimo 
sąlygas Palestinoje. 

Arabų vadai paneigė šį au
toritetų pasiūlymą. 

SAN QUENTIN„ Cal. 
birž. 8. — Vietos valstybi
niams kalėjime laikomi kri-
minalininkai, kuriems bus iš
mokėta apie pusė milijono 
dol. karo veteranų bonusais.# 

Žinoma, šie pinigai pasiliks 

CA1RO, Egiptas, birž. 8. 
— Žiniomis iš Jeruzalės, bri-
t į kareiviai per penkias va
landas vedė kruviną kovą su 
arabais išilgai Jeruzalės — 
Tel Aviv vieškelio, kur ke-
liosdešimts arabų buvo užė
mę pozicijas nuo karo užsili
kusiuose turkų apkasuose. 

Kareiviams pagaliau pa
sisekė išmušti arabus iš už
imtų pozicijų ir jie paspruko 
su penkiais saviškiais nukau
taisiais ir keliolika sužeistų
jų. 

Negauta žinių apie britų 
kareivių nuostolius. 

VIENA, Austrija, birž. 8. 
— Žiniomis iš Rumunijos so î 
tinęs Bukarešto, tenai įvyko 
šiurpi katastrofa. 

Skautų berniukų suvažiavi
mo aikštėje sugriuvo milžiniš
ka platforma, ant kurios bu
vo keletas tūkstančių asme
nų. Apie 50 asmenų žuvo- ir 
keletas šimtų sužeista. Spė
jama, kad žuvusiųjų skaičius 
sieks 100. Cenzūra nepraleid-
džia žinių. 

i 

Nelaimė ivvko karaliaus 
akyvaizdoje. Karalius su sos
to įpėdiniu ir Čekoslovakijos 
prezidentu Benes buvo' ant 
kitos platformos. 

kimą. Anglija nepripažino 
šių reikalavimų. 

Tad arabai ir pakilo boiko
tuoti žydus ir kovoti prieš 
britu autoritetus. 

LAWTON, Okla., birž. 8. 
— Viesulas ištiko Comanche 
apskritį 200 asmenų neteko 

kalėjimo autoritetų žinioje. (pastogės. ' 

atgavus. Kiekvieno svetur gy 
venančio žydo troškimas bu
vo, kad nors kaitą aplankius 
Jeruzalę ir pamačius ir paly
tėjus ten sugriautos švento
vės mūrų liekanas. Tuo su
metimu daug žydų maldinin
kais vyko i Palestiną ir jų 
dalis iš ten negrįždavo — pa
silikdavo gyventi. Tuo būdu 
žydų skaičius ten ir vėl pra
dėjo didėti. 1770 metais Pa
lestinoje buvo apie 5,000 žy
dų, o 1873 m. — jau apie 
34,000. 

Visą laiką ten žydai buvo 
varžomi ir persekiojami. Ne 
paisant to, viso pasaulio žy
dai svajojo, kad atstačius sau 
savo istorinę tėvynę Palesti- ROMA, birž. 8. — Italų 
noje. Šiam žygiui pasaulio • kariuomenės manievrai įvyks 
žydų vadai įsteigė žinomą Zi- ™gpiūčio mėnesį Neapolio 
onizmo organizaciją. Darbas s r i tyje. 
buvo stumiamas pirmyn. Ir, I = 

štai, paskutinio pasaulinio k a | C} D A C 
ro laiku šios organizacijos va j 

žiavę ir vėl nusprendė, nieku dai iš kariaujančių santarvės Į CHICAGO, SRITIS, — 

"MAŽOJI SANTARVE" 
PRIEŠ AUSTRIJOS 

MONARKIJĄ 
BUKAREŠTAS, birž. 8. 

— "Mažosios santarvės" — 
Čekoslavakijos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos, atstovai suva-

IŠSILAUŽfi 16 KRIMINA-
LININKŲ; PENKI 

SUGAUTI 
ST. PETER, Minn., birž. 

8. — Tš vietos valstybinės be
pročių kriminalininkų įstai
gos paliego 16 kalinių. Iš jų 
penki greit sugauti. Kiti se
kami. 

Jie apmušė penkis begink
lius sargus ir tuo būdu i asi
lam žė. 

būdu neleisti Austrijon grįžti 
Hapsburgų dinastijai, nė Aus 

valstybių gavo leidimą atsta
tyti- Palestiną žydams. Paga 

trijai jungtis su Vokietija. minta to atstatymo progra-

Nepastovus oras; popiet, ar 
vakare numatomas lietus; 
dieną šilčiau, vakare vėsiau. 
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kslo lietuviškose, katalikiškose mokyklose. 
Būtų didėli geda ir nusižengimas prieš tau
ta, jei lietuviškas mergaičių aukštesnes mo
kyklas (Migh Schools) užpildytų svetimtau
tes, o lietuvaites bastytus po kitatautiŠkus 
jstaigus. t' , jt _ , 

Žoučdu sakant: iktuvių vaikams —""Lie
tuviškos, katalikiškos mokyklos. 

— 
Antradienis, birželio 9r 1936 
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ŽODIS JAUNIMUI 
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DIENOS KLAUSIMAI 
j i » 

TĖVŲ RŪPESČIAI IR MOKYKLOS 

Šiomis dienomis mokyklos baigia mokslo 
metus. Ui dienos, kitos prasidės atostogos. 
Lankantieji mokyklas tuo džiaugiasi, tačiau 
tėvai dėl to turi nemaža rūpesčio, nes labai 
dažnai atostogų poilsį vaikai paverčia išdy
kavimo laiku: pažeidžia savo sveikatų, at
pranta dirbti, sugadina charakterį ir, grįžę 
mokyklon, nebenori ir dažnai nebegali mo
kintis. 

Atostogaujantieji mokiniai, nežiūrint ko
kio amžiaus ir kokia, mokyklų (žemesnę ar 
aukštesnę) lanko reikalauja tėvų budrios 
priežiūros ir globos. 

Vaikas, ar jis bus dar mažas, ar jau iš
augęs, vis yra reikalingas tėvų globos ir 
priežiūros. Be tėvo, motinos, ar šiaip jau 
globėjo žinios, vaikas neturi niekur išeiti. 
Kiekvienas jų žingsnis turi būti akylai sau
gojamas. -Mokiniai atostogų laiku reikalingi 
poilsio. Dėl to reikia jiems tų duoti. Tačiau 
nevalia jų lepinti. Tai jau darosi ne poilsis, 
bet pratinimas prie tinginiavimo. Pirmiau
sia — mokiniai namuose turi tėvams padėti. 
Jie turi būti pratinami suprasti pareigų pa
gelbėti motinai prie namų ruošos, tėvui — 
prie namo pataisymų ir priežiūros. Važiuo
jant į piknikus, ar šiaip išvažiavimus, ne
skaldyti šeimos, bet visiems drauge reikia 
važiuoti. Jaunesniųjų geriausia neišleisti be 
didesniųjų priežiūros į parkus ir maudynes. 
Svarbu juos pratinti prie darbo. Reikia pa
rūpinti vaikams tinkamo užsiėmimo. 

Tiek dėl atostogų. 

Tėvai susiduria ir su kitų galvosūkiu. 
Baigia vaikas pradžios ar vidurinę (Higk 
Scliool) mokyklų, iškyla klausimas, ar be
leisti jį toliau j _ mokyklų ir kur leisti. Tiedu 
klausimai yra labai svarbūs. Nuo jų išrišimo 
pareina vaiko ateitis. "Ka ip pasiklosi, taip 
išmiegosi'' — sako priežodis. 

Kad reikia leisti vaikus \ aukštesnes mo
kyklas, apie tai ir kalbėti, rodos, nereikta. 
Šioj visokiausių techniškų išradimų gadynėj 
paleisti vaikų į gyvenimų nepasiruošusį, be 
mokslo reikštų jį skriausti. Ypač svarbu, 
l:ad :ncs, lietuviai, rūpintumemės duoti cm-
ka:no mokslo savo vaikams. Nuo to laba: 
daug pareina mūsų tautos kultūrinis augi 
mas ir, pagaliau, tautinis likimas šiame kra
šte. Juk jau turėjome geros progos įsitikin
ti, kad kuo šviesesnis yra jaunimas, tuo jis 
yra atsparesnis ir religiniai ir tautiniai. 

Į kokias mokyklas siųsti savo vaikus po 
šių atostogų! 

Lietuviai katalikai tų klausimų yra i§-
rišę. Pradžios mokyklas baigusiems jie turi 
įsteigę savo lietuviškas, katalikiškas vidų 
rines mokyklas, kur duodamas ne tik šiaip 
jau mokslas, bet vedamas ir sistematingas 
auklėjimas. Jose mokoma religija, dėstoma 
iietuvių kalba, Lietuvos istorija ir t.t. O 
tai yra labai svarbus ir mums begalo bran 
gus dalykas. 

Bernaičiams yra įsteigta Marianapolio 
Kolegija, kuri šiomis dienomis minėjo m*t* 
sėkmingo ve ik imo deš imtmet į . Šią, įstaigą. 
teisingai būtų galima pavadinti lietuvybės 
sargyba Amerikoje. Kam yra brangus vaiko 
religinis ir tautinis išauklėjimas, jo ateitis, 
tas nesvyruos: jis siųs savo sūnų į Mariana-
polio Kolegijų. 

Mergaitėms turime net tris akademijas: 
dvi šv. Kazimiero Seserų kongregacijos ve
damas ir vienų Šv. Pranciškaus Seserų. Jo
se gali sutilpt: 500 lietuvaičių ir siekti ino-

*H!arse' , LRKSA organe, Uosis svarsto 
mūsų jaunimo klausimų. Straipsnyje "Cia 
gilusiems1* jis kalba apie tai, kaip būtų gt-
lima geriau ir sėkmingiau palaikyti jaunimo 
lietuviškumų. Straipsnio pabaigoje daro mo
kias isyadas; 

"Išmokti gerai lietuvių kalbų bebus .ga 
Įima tik lietuviškose mokyklose. Pusėt ina 
dar bus galima pramokti gerai suorganizuo
tuose kuisuose, tam tikruose lietuviškos kon-
versacijoL rateliuose (Litliuanian conver-ja-
tion circiesj. Tačiau ar jaunoji kar ta eis į 
luos darbus? Tėvai sukūrė čia 130 lietuviškų 
parapijų; pastatė apie 40 mokyklų, kelias 
mergaičių akademijas, kolegijų, kunige se
minarijų, išugdė tris vienuolynus. Gražus tė
velių darbe rekordas. Ar jaunieji tęs jų dar
bų toliau? Ar steigs jie mokyklas ir kursus 
tose kolonijose, kur jų dar nėra! Ar suda
rys jie galimybės kiekvienam (čia gimu iam 
lictuvuii išmokti savo tėvų kalbos 1 Ar or
ganizuos jie dažnas ekskursijas į Li3iuva, 
ar sutvarkys tinkamai dvasinį bendravimų 
tar> dviejų kultūrų: Amerikos ir Lietuvos? 

">isa is tais klausimais Lietuvos visuo
menė ir išeivių senoji karta turės tik pa
tariamų^ balsų. Jos galės tik reikšti ^avo 
nuomones ir pageidavimus. Sprendžiamasis 
balsas čia priklausys čiagimiams mūsų bro 
liams, ir seserims. Bent žymi jų dalis gali 
dar prabilti ir gyvu žodžiu ir su plunksna 
-4- savo tėvų kaina. —...*., 

"-Mūsų išeivija priėjo kryžkelę, tteikes 
pasukti ar į tolimesnės gyvybės ir kur ,bos 
kelių, n r į tautinės pražūties kelių. Auudu 
keliai I us amerikoniški. 

**Karj iš jų pasirinks čiagimiai iit«.u-

L o m i Lietini Parapija Švenčia 
Sidabrinį Jubiliejų 

viai? 
Lauksime jų balso". 

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KIEJCINIMAS 

Ne tik Vilniaus, bet ir Tilžės krašte no
rima visai sunaikinti lietuvybę. Viename Lie
tuvos laikraštyje rašoma : 

"Ka ip žinoma, praėjusiais metais pa
maldos lietuvių kalba Tilžės lietuvių bažny
čioj buvo nustumtos į antrų vietų; patoges
nis, ankstyvesnis laikas buvo paskirtas pa
maldoms vokiečių kalba, nors lietuvių susi
rinkdavo žymiai daugiau negu vokiečių. Šio
mis dienomis Tilsiter Allgemeine Zeitung 
107 Nr. savo Kirchenaettelyje paskelbė, kad 
lietuviškas pamaldas lietuvių bažnyčioj at
liks jau ne kunigas, bet bažnyčios vargoni
ninkas Keszatas (prie tos bažnyčios yra du 
kunigai, kurie moka lietuviškai). Ragainės 
bažnyčioje per pamaldas lietuvių kalba jau 
pernai nebuvo^ uždegamos prie altoriaus žva
kės. Argi reikia stebėtis, kad dėl tokio lie
tuvių kalbos pamaldų pažeminimo vis mažė
ja jų lankytojų skaičius ? " 

Kur tik lietuviai ateiviai 
susispiesdavo didesnėmis gru
pėmis, ten veikiai įsikurdavo 
sau atskirų parapijų, pasista
tydavo bažnyčių, parsitrauk
davo kunigą,lietuvį, kad jų 
bažnyčioje būtų lietuviški pa 
mokslai, lietuviškos giesmės, 
lietuviška vaikučių katekiza-
cija ir kad priimant Sakra
mentus — Krikšto, Atgailos, 
Moterystės — būtų galima su 
kunigu lietuviškai susišnekę-

Lowellio lietuviai įsikurda
mi sau parapijų, pasekė kitas 
Bostono vyskupijos lietuvių 
kolonijas, nes tai viena iš 
jaunesniųjų .parapija; mat čia 
lietuvių yra ne skaitlingai. 

Daugiausiai tai parapijai 
pasidarbavę klebonai tai — 
kun. Kazys Urbonavičius, ku
ris tik metus laiko čia iškle-
bonavęs užpirko parapijai ba
žnyčių bei klebonijų ir uždėjo 
parapijos tvarkai gerus pa
matus; Kun. Pranas Juras, 
kuris dviejų metų bėgyje iš
vystė didesnį pamaldumų, į-
kūrė bažnytines draugijas ir 
padidino bažnyčios šventorių; 

'Pranas ViiiūV Strakauskas, 
kuris čionai tėra septynis me
tus, tačiau Lowellio lietuvių 

KUN. PRANAS VILIUS 
STRAKAUSKAS 

• • • * • • 

""HMMIilNM 

I/TA ¥ r c.4fc 
M&smL 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Ant Lietuvos ir Rasiejaus 
^— sienos sykį susitiko balšavi-

Mandelio store, Čikagoj, ta- kas eiu lietuviu. Kas balšavi-
vorščiai, neseniai buvo suren- kui labiausia rūpėjo, to jis 
gta lietuvių dailės paroda, ir paklausė lietuvio: 
Pikčerių joj buvo daug ir v i 
sokių, ale pirmais p raižas pri
pažintas K. Jurgelionio pik-
čeriui. 

Lowellio lietuvių klebonas, ku 
riam sėkmingai vadovaujant 
parapija švenčia 25 metų su
kaktį. Taiposgi jis yra pasi
žymėjęs rėmėjas lietuvių spau 
dos, vienuolijų ir kitų Ameri
kos lietuvių kultūrinių darbų. 

— Nu kų, tavorščiau, duo
nos pas jus y ra ! 

— Kiek tik nori, — atsako 
lietuvis. 

— Tai ir car pas jus yra? 
— klausia balšavikas. 

— Ne, — sako lietuvis. — 
Pas mus valdo... 

— Udivitelno! — sušuko 
balšavikas. — Ir caro nėra ir 
duonos yra! 

kurie ypač buvo sunkūs Low-
ell, Mass., kalne kelios dide
lės dirbtuvės užsidarė ir nu
griovė savo patalpas, kitos gi 
išsikėlė į kitus miestus. Gi 
parapijos skola ne tik kad ne-

Viena artistė parodoj bu
vo išstačius tokių savo " lie
tuviškų dailę", kad storo me
nedžeris liepė atsukti jų į 
sienų. Sako, jei kuris žiūro
vų turės ' 'geras aikis", galėsi 
atsisukęs ' sitačiai į jų pažiū
rėti. Viešai statvti tokios 
"lietuviškos dailės" negali-; 
ma, sako menedžeris. __ Painary«i, tamsta, kad 

Parodoj, anot navynų, bu- hitlerininkų partija greitu 
vo ir strošnių pikčerių. Koks l a i k « visai išnyksianti, 
tai artistas Vitkus padirbo, — Kokiu gi būdu! 

— Visai natūraliu. Jeigu 
Vokietijoj norima sterelizuoti 
visus bepročius, tai kas gi 
•benorės būti hitlerininku!.. 

parapijų taip iškėlė, kad jos * W * b e t d a r t a P ° s u m a " 
ir pažinti nebegalima. 

Bažnyčios' šventorius tapo 
aptvertas geležine tvora, že
mė sutvarkyta kaipo koks 
sodelis, prisodinta daug įvai
rių puošnių medžių. 

Akmeniniai laiptai į bažny
čių, bažnyčios su ispanišku iš-
tinkavojimu anga, nauji įėji
mai — ir pačiai bažnyčiai iš 
lauko davė naujų, pritinkantį 
vaizdų. 

Nauji skoningi elektrinio 

zmta. 

Be to, kun. Strakauskas pa
sižymėjo kaipo uolus katali
kiškos akijocs šalininkas. Ka-
talikiškas draugijas jis susti
prino ir sutraukė jas į Kata
likiškųjų Draugijų Federaci
jų. Jaunimas suspiestas į Šv. 

pikčerį lakūno A. Kielos, ku-' 
ris navynonis pasirodė "tie-i 
siog baisus" ir vos drugio 
kvaraboja nejvarė. O baisus 
buvo dėlto, kad lak. Kiela 
organizuoja trečių skridimą 
per mairetf.' • ! > . • • ! • 

Užriktuodamas balšavikiš-
kų rojų Rasiejuj Leninas sa
vo tavorščiams davė tokį pri
sakymų: " K a s nedirba, tas 
nevalgo.'' 

Šiandie ba'lšavikų rojuje 
tūkstančiai komisarų nieko 
nedirba, o skaniausia valgo, 
gi kurie dirba — badų ken
čia. * Taigi, Raisaejaus baisa-

Vardo ir Marijos Vaikelių So- v į k a i g a v o y a d o p r i s a ! < y m a 

daliciją. Vaikučių katekizaci-
ja ir gi labai aukštai išvys
tyta. Lietuvių katalikų spau
da, ypač laikraštis "Darbini-

bažnyčios apšvietimo pabūk- «kas" , gauna čia daug para-
lai, artistiniai langai atvaiz- m.o«- Lietuviškos vienuolijos, 

RESPUBLIKONŲ KONVENCIJA 

duojanti šv. Juozapo gyveni
mų, o ypač įspūdingas nau
jas didysis altorius — iš se
nos daržinės, — kokia prieš 
tai atrodė lietuvių maldos na
mas, — jų pavertė į vienų iš 
puošniausių — jaukiausių ba
žnyčių viso miesto, kad jų 

kolegija Marianapolis gauna 
daug paramos nuo klebono ir 
nuo jo vedamos parapijos. 
Keletą mergaičių yra įstoju
sios į Šv. Kazimiero Seselių 
Kongregacija, keletą jaunikai 
čių yra sudėję vienuolinius į-
žadus Marijonų Vienuolijoje 

• . Rožė Puptene: — Vakar 
pas ' tavė pirkau tuzinų bana
nų. Parsinešus namo radau 
dešimts. Tai skandalas. 

Krautuvininkas: — Jokio 
skandalo, tamsta. Dvi bana-
nos buvo supuvę, tai jas iš
mečiau. 

Karininkas: — Dėlko iš vi
sų gyvulių arklys yra pro
tingiausias ? 

Naujokas: — Uėlto, kad jis 
atbulai išvertė: kas nedirba, Įpakaustytas visom keturiom 

' kojom. tas valgo. — 

Daugumas Lowellio lietuvių 
vilniečiai. Pradėjo vykti ir 

ima vis plačiau ir plačiau pa- i r a b ^ l n a i pamaldumas bei ge 
mėgti ir kitų tautų katalikai. 

Po bažnyčia tūnojusį primi-
tyvį, neįrengtų rūsį, kun. Stra 
kauskas ištaisė į moderne sa
lę, kuri neužsileistų bile ku
riai lietuvių salei Amerikoje. 
Pasakyčiau net daugiau, nes 

Cltvelande įvyksta respublikonų parti
jos konvencija, kurioj bus nominuotas kan
didatas į prezidentus ir nustatyta šios par
tijos programa. f -

Jau prieš konvencijų atstovai pasidalino 
į kelias grupes, kurių svarbiausios: gub. U n i j o j e įtaisė elektro-vargonus su 
dono ir senatoriaus Borah. Pirmųjį, būtent, radijo perleidimo aparatu, gi 
Landonų remia stambieji kapitalistai, o ant-1 jų, rodos, nerastumėme jok io- | t a i P k a d d a r g l l t u o k l i a u J a n 

rųjį - Borah* radikališkesnis respublikonų I je kitoje lietuvių salėje Ame- ^1US ****** a r d a r « n a P* u o J a n 

elementas. Landonas daugiau šansų turi lai- Į rikoje. 
mėti negu Borah, nors abejojama ar M,e! Loweilio klebonija stovi 

ri darbai parapijoje žymiai iš
bujojo. Dažna Komunija taip 
išsiplatino parapijoje, kad 
jau klebonas, palengvinimui 
žmonių išpažintims, ima sek
madieniams pagalbon vieną 
kunigų iš Marianapolio. Gir
tuoklystei parapijoje jau irgi 
tapo ragai žymiai palaužti, 

Dievų, ir savęs pagerbimu ki
tų tautų akyse. 

Bostono arkivyskupijos, Jo apsigyventi čia 1894 metais. 
Einin. Kardinolas Vilius O'-j Spalių 8, 1900 m. susiorga-
Connell pripažindamas dide- jnizuoja D. L. K. Algirdo pa-
lius nuopelnus tiek klebonui, i šalpos draugija. Vasario 17, 
tiek geriems parapijiečiams, j 1907 m., įsteigta Šv. Juozapo 
25 metų Lowellio lietuvių pa- j draugija; paskiau Aušros Va-
rapijos sukakties proga net j rtų Moterų draugija. 
raštu štai kų pareiškė: Rimtesneji katalikai vadai 

" I am pleased to have pradėjo rūpintis parapijos į-
this opportunity to congra-1 steigimu. Nuvykę pas Arki-

n u l a t e you and the people j vyskupų vVilliams, perstato 
oi St. Joseph's Parish on Į jam savo troškimų įsteigti 
the excellent progress that I lietuviškų parapijų. Arkivys-
you have made. kupas užgiria jų planus ir 

vienas d jųdviejų laimės. 
Yra ir daugiau jau žinomų kandidatų, 

tačiau jie neturi progos. Galimas dalykas, 
kad bus nominuotas toks žmogus, apie kurį 
plačioji visuomenė visai nedaug dar tėra 

usi. 
Respublikonai, paprastai, kandidatais į 

p r e z i d e n t u i sk i r i a tok ius , k u r i u o s j i ems nu-
rodo didieji turtuoliai. 

prieš pat parkų. Iš lauko ji 

čias moteris imama pirštais 
badyti, kaip kokias baidyk
les. '-

gražios išvaizdos, bet viduje! To viso pasekmėje, Lowellio 

Tėvų Marijonų leidžiamam ir jų reda
guojamam laikraštyje ' ' L a i v e " dabar labai 
gyvai svarstomi Lietuvių Kunigų Seminari
jos koplyčios statymo reikalai. Mūsų dienia 
ščio skaitytojai turėtų užsiprenumeruoji \: 
" Laivų1', nes tuo pačiu parems ir tuos 6i 
delius ii kilnius darbus, kuriuos Tėvų Ma
rijonų kongregacija dirba. 

buvo netvarkinga, ir mūsų 
laikams taip nepritaikinta, 
kad kun. Juro' laikais klebo
nijos dalis buvo paversta drau 
gijų sus i r ink imams . Tač iau 
dabartiniam klebonui neilgai 
truko jų iš vidaus taip pat 
sutvarkyti, kad tartum jinai 
būtų statyta šiais moderniais 
laikais. 

I r kas stebėtina, kad tie vi
si dideli "*>m n!.;ii, pirkimai, 
Įtaisymai atlikti sunkiausiais 

parapija išėjo priekin ir kul
tūringame veikime jau lenk-
tyniuoja su didesnėmis ir se
nesnėmis parapijomis. 

Tat, užpelnytai linksmai Lo-
wellio lietuviai švenčia savo 
parapijos sidabrinį jubiliejų. 
Uolaus klebono sveikata kad 
ir tapo kiek palaužta, bet ne 
veltui. Didelis darbas atlik
tas. Parapijiečių duosnumas 
bei klusnumas irgi tapo ap-

i'inansinės depresijos laikais, vainikuotas, ir nuopelnais pas 

l t is my earnest hope and 
prayer that Almighty God 
will bless you and yooir pa-
rishioners abundantiy for 
your loyalty and devotion 
to him. 

1 send to y6u and your 
parishioners my blessing 
and heartfelt best wishes. 

Gardinai William O'COnneil, 
Archb. of Boston". 

Sykiu su Bostono arkivys
kupo linkėjimais, lietuvių ka
talikų visuomenė, dienraštis 
' 'Draugas" , savaitraštis 'Lai
vas', Tėvų Marijonų Vienuo
lija, su Kolegija Marianapo
lis ir savo Seminarija, — siu
nčia nuoširdžiausius sveikini
mus Lowellio lietuvių parapi
jos prakilniam klebonui ir jo 
ištikimiems parapijiečiams 
džiaugsmingo parapijos sida
brinio jubiliejaus proga. 

LoweUio parapijos istorija 

pataria organizuotis. Po to, 
jie nuėjo pas a. a. kun. Dor-
gan, O. M. L, Immaculate 
Conception parapijos klebonų 
prasyti, kad leistų jiems laiks 
nuo laiko pasikviesti lietuvį 
kunigų iš Lawrence. Kun. Ju
saitis, tuom kartu buvęs La-
wrettco Šv. Pranciškaus par. 
klebonas, atvykdavo kelis ka
rtus į mėnesį į Lowellį ir sa
vo pamokslais stiprindavo 
čionykščių katalikų dvasių. 

1907 m. Arkivyskupas pri
siunčia pirmą kleboną, a. a. 
kun . J . Piežą, k u r i s p e r du 
metu čionai darbavosi. Lietu
viai katalikai per geraširdin-
gumų prancūzų gavo leidimų 
naudotis jų bažnyčia. 

1909 metais iš Shamokin, 
Pa., atvyksta kun. Kazimie
ras Urbonavičius, kuris savo 
malonumu, nepalaužiamu iš-

(Tęsinys 5 pusi.) 
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THE GOOFUS FAMILY By t i Tržimo' 

MARIANAPOLIO ŽINIOS i laikas taip greitai prabėgo, 
kad užsibaigė vienas iš ge
riausių laikotarpių mūsų gv-

Baigiantis gegužes mene- v e n i m o _ s e m t i D i e v o m a i 0 . 
iui, kada visa gamta pasi- n e s ? t a i p p a t k a d a r e i k § j o s k i . 
ttožia puikiu žydiįV-iu ir k v e - | r t i g s u t o k i u p r ioteliu. Tat 
iam-iu rūbu, tuo pačiu laiku | | a i T ) i e v a s j i a į n i į na ir lai 
r mfisu studentei pasirūpino Į u ž , a i k o - p i ) n o j s v l . i k a t o j . 

basipuošti nauju dvasiniu rū-1 
L _ atlaikė trijų dienų re- Marianapolio iškilmės 
kolekcijas, kad atnaujintų sa- j B i r > : e l i o 4 cL dudentai mi
l o tikvl.ine ir dorovinę dva- i ? * l 0 meU* ^ a k t j , kai ši 
sia. [^kolekcijas vedė kun. į l k t u v i u * * » * yra į*bt*i-

cnediktas Gauronskas, AVa- * « • Amerikoje, ir kai garbm-
į rbnry parapijos vikaras. Be-! - a i *W ™ia kun. Dr. Jonas 

rnairiai labai patenkinti >a- Naviekas, M. I. C. Šiai pro-
\vo rekolekcijomis ir ypatin- j \8* įvyko dideles i šk i lm* Ma
gai rekolekcijų vtdeju. Nau- nanapolyje. . 
dodan.iesi Sią proga norime! ^kilmingąsias Mišias, 9 v. 
tarti įcerb. kun. B. Gaurons-1 r>' t o P * * Jubiliatas celebra-
kui nuoširdų ačiū! 

Sekminių šventėse pas mus 
vyko svene. Sakramento ar

ba keturdešimtės atlaidai. At
laidų metu mus atlankė dau
gelis kaimynų gerb. kunigų; 
teko mums išgirsti keletą gra
žių pamokslų. 

Pirm;) vakarą mišparus Ja i -
kė kun. A. Petraitis, asistuo-

ton, Pa.), 2 sk. — Benediktas 
Čėsna (Chicago, 111.), 3 sk. — 
Jonas Pusčius (Athol, Mass.), 
4 sk. — Julius Stankus (New 
York), 5 sk. — Stasys Grafas 
(Pittsburgh, Pa.) ir 6 sk. — 
Antanas Bambalas (Chicago, 

prieteliai ir rėmėjai, konsta- klyn, N. Y.). Fakulteto vardu 
tavo didelę mokslo įstaigos 
pažangą, josios vertę mūsų 
visuomenei ir linkėjo Tėvams 

kalbėjo dr. Juozas Eimavi-
čius ir TT. Marijonų vardu 
kun. Aleksandras Būblys. 

Marijonams i r ypatingai jo-1 I r tiktai del stokos laiko 
šios Kun. Rektoriui ilgiausių (neteko daugeliui gerb. Sve-

111.). Kalbų vedėju buvo Juo- toliau, reikšdami vilties, jog 
vo Kolegijos koplyčioje. Di-
jakonu buvo gerb. kun. Bal
konas, subdijakonu — kun. zas Mekšraitis (Minersviller 

Aleksifinas ir stud. Mekšrai-, Pa.). Fakulteto vardu kalbė-

metų dirbti tą gražų darbą ir 

tis vedė ceremonijas. Mišių 
metu gerb. kun. Kazimieras 
Urbonavičius pasakė gražų, savo gerajam Kunigui Rėkto 

• j • i • i * " i * i * i * * i * i * t pritaikintą iškilmėms pamok
slą. Gerb. pamokslininkas la
bai aiškiai išdėstė jubiliato 

jant kun. B. Gauronskui ir Nuopelnus padarytus Bažnv 
kuu. P. Kkrodeniui. Pamokslą 
pasakė kun. J . Bakanas. 

Antrą vakarą mišparus lai-
kč kun. J. Ambotas, asistuo
jant kun. J . Valantiejni ir t 
kun. P. Strakauskui. Pamok
slą pasakė kun. K. Jankus. 

Trečią vakarą mišparus lai
kė kun. P. Juškaitis, asistuo
jant kun. E. Gradeckiui ir 
kun. J , Vosyliui. Pamokslą 

čiai ir Tėvynei, o ypač Maria
napolio kolegijai. 

Iškilmingieji pietūs iškelti 
Kolegijos refektoriuje. Po 
pietų įvyko įvairūs linkėji-

!mai kun. Dr. Jonui Navickui 
ir Marianapolio Kolegijai. Pa 
sibaigus Įvairioms prakalbo
ms, svečiai pradėjo skirsty
tis. Studentų vardu sušukta: 
' 'Valio Marianapolio Kolegi-

jo kun. A. Būblys. Pietums 
baigiant ies studentai sušuko 

L s a k * kun. V. Puidokas. Bai ,J a i i r J o s i o s Garbingai Vadui, 
pan t i s atlaidams įvyko kole
gijos parke procesija su Šve
nčiausiu. Tai jau būta vėlaus 
Vii karo. Visi dalyviai, apie 
pora šimtų asmenų, su degan
čiomis žvakėmis procesijos 
metu gražiame birželio vaka
re išrodė stačiai žavingai. 

Be minėtų kunigų atlaiduo
se dalyvavo ir sekantieji ku
nigai: K. Vasys, J . Vaitekū
nas, P. Jurait is ir namiškiai 
K. Urbonavičius, J . Navickas, 
A. Būblys, A. Švedas, J . Vaš
kevičius, S. Vembrė ir V. Bi
zauskas. 

Birželio 3 ir 4 dd. minėjo
me A. Lietuvių Kolegijos sa
vo Alma Mater dešimties me
tų gyvavimo ir mūsij kun. re
ktoriaus dr. J . Navicko rek-
toriavimo sukaktį. L. K. 

Kun. Dr. Jonui Navickui". 
Antanas J.Bambalas (L.K.) 

KOLEGIJOS SUKAKTIS 

ATLAIDAI 

Pradžioje birželio mėnesio 
Marianapolio Kolegija minėjo 
savo dešimties metų gyvavi
mo ir josios vedėjas, kun. dr. 
J. Navickas, savo rektoriavi-
mo dešimties metų sukaktį. 
Ši sukaktis buvo labai gražiai 
atžymėta. 

Birželio 3 dieną kolegijos 
studentai vieni be svečių tu
rėjo savo iškilmes. Buvo pa
ruošti puikūs pietūs. Salė iš
puošta. Visi studentai ir pro
fesoriai pasipuošę įvairiomis 
spalvuotomis kepurėmis. Pie
tų metu pasakyta daug kal
bų. Kalbėjo po vieną studentą 
nuo kiekvieno skyriaus: 1 sk. 
— Jonas Klebauskas (Scran-

riui galingą valio! 
Rytojaus dieną 4 d. birže

lio buvo svečių priėmimas. 
Dešimtą valandą1 buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos. 
Mišias atnašavo patsai gerb. 
kun. Rektorius, asistuojant 
kun. Jonui Balkūnui (Mas-
peth, N. Y.) ir kun. Juozui 
Aleksiūnui (Brooklyn, N. Y.). 
Atatinkamą iškilmėms pamo
kslą pasakė gerb. kun. Kazi
mieras Urbonavičius: Pamal
dų metu be studentų choro, 
solo pagiedojo muzikas Rafo-
las Juška (Boston, Mass.) ir 
klerikas Tarnas Poška, tą ry
tą atvykęs iš TT. Marijonų 
seminarijos, Hinsdale, BĮ. 

Dvyliktą valandą svečiai pa 

cių pareikšti viešai savo ge
rus linkėjimus ir gražias mi

si įstaiga tikrai atsieks savo 
tikslo, kuriam buvo įsteigta, 
nes jau ir dabar rodo gražių 
vaisių, būtent — pagamins 
mūsų visuomenei gerų vadų, 
kurie prisidės prie išlaikymo 
tikėjimo ir tautinės sąmonės 
Amerikos Lietuvoje. 

Čia užteks suminėti tiktai I 
kalbėtojų vardai; užimtų per 
daug vietos pakartoti tas gra
žias mintis gerbiamųjų kal
bėtojų pareikštas. Kalbėjo šie 
svečiai: Kunigų Vienybės pi
rmininkas gerb. kun. K. Ur
bonavičius (Kmitville); Stu
dentų i r Profesijonalų Sąjun
gos pirm. adv. Antanas Mile
ris (Worcester, Mass.), L. D. 
S. Dvasios Vadas kun. Pra
nas Virmauskis (Boston, Ma-

Trejybės vyrų klubas turėjo 
išvažiavimą į lietuvių daržą, 
Glastonbury, Conn. Diena bu-, 
vo šaltoka, kas pakenkė jų 
piknikui. 

Geg. 31 d. buvo vaikučių 
Pirmoji Komunija. 25 vaiku
čiai gražiai lietuvaičių seselių 

ntis. Antra, kadangi tai iš-1 priruošti malonų įspūdį darė 
puolė prieš pirmąjį mėnesio 
penktadienį, tai daugelis ku
nigų turėjo skubėti namo iš
pažinčių klausyti. Po pietų 
studentai turėjo sviediniu žai
dimą. Svečiai praleido sma
giai gražų popietį gražiame 
kolegijos parke. L. K. 

HARTFORD, CONN. — Bi
rželio 20, 21 ir 22 dienomis 
Hartfordo miestas švęs trijų 
šimtų metų sukaktuves. Per
nai visa Connecticut valsty
bė šventė 300 metų sukaktu
ves, o šįmet sukanka trys ši-

ssachusetts), L. D. S. [pirm. [mtai metų, kaip įsteigtas Ha-
kun. Jonas Švagždąs (Bro-Į rtfordas. 
ckton, Mass.), Studentų ir Hartfordo Vaizbos Butą? 

MIESTAS ŠVĘS 
SUKAKTUVES 

bažnyčioje. Popiet įvyko Šv. 
Panelės Marijos stovylos vai
nikavimo iškilmės. Tų iškil
mių paveikslas tilpo Hartford 
Courant. Bažnyčioje buvo 

nė). Parsivežė malonių įspū
džių. Buvo nuvykusios ir į 
New Yorką pasiklausyti Onos 
Katkauskaitės dainavimo ope
roj. Vietiniai laikraščiai įdo
miai sekė Albinos komenta
rus apie Washingtoną, sena
torius, kongresmonus ir 1.1. 

Išvažiavo 
Kun. A. Plikūnas, kuris bu 

vo parvažiavęs kelioms sa
vaitėms pas namiškius į Hart
fordą, po atostogų vėl grįžo 
į Beaufort, So. Carolina, kur 

daug žmonių ir svečių net iš jisai valdo keturias parapijas. 
Linksmai prafeido laiką pas 
savo tėvą ir namiškius. Jo se
sutė Agnietė buvo parvažia
vus iš New York, kur ji yra 
slaugių viršininkė Fordham 
ligoninėj. 

Prof. Sąjungos Dvasios Va-
kviesti pietų, M e j i pmkmi d a g k u n J o n a g B a l k . n a g ( M a _ 
išpuoštoji salė buvo pilna^sve-1 h> % y ) > „ ^ 
cių. Cia buvo beveik visi Nau
josios Anglijos Provincijos 
kunigai, daugelis inteligentų, 
kolegijos mokytojai. Per pie
tus pasakyta daug kalbų. Per
skaityta daug sveikinimų lai
škais, telegramomis; nemaža 
telegramų buvo iš Lietuvos 
atsiųstų. Iškilmių vedėju bu
vo kolegijos profesorius, vie
nas Kunigo Rektoriaus pir
mųjų mokinių, kun. Juozas 
Vaškevičius. 

Kadangi būta daug garbin
gų svečių, tai ir kalbų pasa
kyta nemaža. Visi kalbėtojai, 
Amerikos Lietuvių Kolegijos 

a — 

rvos ' redaktorius kun. Pra
nas Juškaitis (Cambridge, 
Mass.). Toliau savo žodį ta
rė visa eilė garbingų Dvasios 
Vadų, kaip štai kun. Jonas 
Ambotas (Hartford, Conn.),^ 
kun. Augustinas Petraitis 
(Worcester, Mass.), kun. Pra 
nas Juras (Lawrence, Mass.), 
kun. Juozas Valantiejus (Wa-
terbury, Conn.), kun. Konsta
ntinas Vasys (Worcester, 
"Mass.), kun. Pranas Strakau-
skas (Lowell, Mass.), kun. Pi
jus Juraitis (Athol; Mass.), 
kun. Juozas Aleksiūnas (Broo 

per gerb. lietuvių kleboną 
kun. Joną Ambotą pakvietė 
į Bushnell Memorial dainuoti 
lietuvių žvaigždę, New York 
^Metropolitan Operos dalyvę 
Onį Kitkauskaitę. Jos mene
džeris buvo ats isakęs , / bet 
patarpininkavus kun. Ambo 
tui, rodos, kvietimą priėmė. 
Labai norėtume, kad mūs 0-
nutė dar pradžiugintų savo 
brolius lietuvius. 

Rudenyj ji atvažiuos su Me
tropolitan Operos grupe lo
šti operą Bushnell "Memorial 
salėj. 

Nashua, Worcester ir Water-
bury. 

Lietuvis šerifas 

Hartford County grand še
rifas William Seymour išrin
ko savo naujus deputy šeri
fus. Jų tarpe ir vienas lietu
vis, būtent Antanas Buddes, 
kuris veikia South Windsore. 
Ten gyvena nemaža lietuvių 
ūkininkų. Sveikiname Antaną 
ir linkime jam pasisekimo. 

Grįžo iš WAs.hingtono 
Šiomis dienomis iš Wash 

•ingtono grįžo Albina Pečiu-
jkoniūtė su savo "chaperone r 

|Mrs. George Rich (Rucevičie-

TRIJŲ APSKRIČIU METI
NIS IŠVAŽIAVIMAS 

WATERBURY, CONN. — 
Moterų S-gos, Susivienymo ir 
Darbininkų S-gos Am. apskri
čių bendra trilypė gegužinė į-
vyks birželio 14 d., 2 vai. po-

(Tęsinys 4 pusi.) 

Geg. 30 d. Hartforde buvo 
didelis paradas. Taip pat Šv. 

Marianapolyje per tris die
nas viešpatavo Šventoji Tyla. 
Tai buvo *mūsų trijų dienų 
Rekolekcijos, kurių magistru 
buvo kun. P . Gauronskas iš 
AVaterbury, Conn. Per tris 
dienas, gegužės 14, 15, 16 dd., 
marianapoliečiai, užmiršo pa
saulį, buvo kun. Gauronskio 
meditacijomis nunešti prie 
Dievo malonių šaltinio, iš ku
rio visi studentai naudojosi. 
Tose meditacijose kun. Gau-
ronskis nurodė kelius, kuriais 
mes parvažiavę namo atosto
gų turėtume eiti. Visi studen
tai labai dėkingi rekolekcijų 
magistrui, kun. P. Gaurons-
kiui, už jo tokias įdomias me
ditacijas, o ypač už jo tokius 
gražius, draugiškus patari
mus. 

Pasibaigus trijų dienų reko 
lekcijoms, visi gailėjosi kad 

ŠUKYS - D000Y - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

<? 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobiliu, 

Stiklu ir t. t. 

r ^ 

J 

Baisus sprogimas. Pačiam Tama, Iowa vals., mies
telio centre praėjusį šeštadienį įvyko baisus sprogimas, 
sunaikinęs keturias pramonės įstaigas. Sprogime žuvo 
septyni žmonės. Šis atvaizdas imtas iš lėktuvo. (Acme 
Plioto) 

Važiuokit \ Lietųvf! 

EKSKURSIJOS 
Ant VisŲ Laivų 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th S t LAFayette 1083 

BUDRIK FURNITURE MART 
: ^ , 

• • • ' \ 

3347 S. Halsted St. 

THOR 
GENTLE 
HAND 

Skalbyklos 
ir 

Prosinimo 
masinu 
kainos 

się 
savaitę 

po 

.50 $ 39 
ir aukštyn. 

Dykai išban
dymas na
muose. Pirkė
jai gaus dide
les dovanas. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted St. 
Tel. BOUIevard 4705 

BUDKIKO programai kasdieną 7 P. M. iš stoties WAAF, 920 kil. 
WCFL Nedėliomis 7 P. M.; WHFC Ketvergais 8 P. M. 

^ : 4i 
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iNCLE WIGGILY'S TRICKS 
1 Wherc <loe« tltat. 

hole co, 
Uncl© . 

It ioesn ' t cįo anyvmcre , 
5 u s i e . I t s tays 

"Wel l , T/ve'd t e t b e r -
no t s t a y l-v« 

' c a t c S e — 

"•Ridkl-O, Strs^l 
Letš co I" 

A. Landono rėmėjai Šiandie Clevelande, Ohio, prasideda respublikonų partijos 
imMiiii»hTm nominavimui kandidato į prezidentus. Kandidatūrą stato ir Kansas vai. 
ub. Alf. Landon. Cia jo orkestrą ir choras, kurie suvažiavime už jį kels triukšmą, 

4O Suaana" ir t. p. (Acme Photo) 
• r 

giedo 

Šv. Juozapo didžiojo ir ma
žojo chorų — komp. Aleksis. 

Šv. Juozapo Fife ir Drum 
Corps — Jonas W. Stokes. 

Lithuanian American Legi-

koje 91 kuopa — Juozas Ber
notas. 

L.R.K. Su^ivienymo Ameri-' 
koje 11 kuopa — A. Vyturys. ' 

SENIS S. SAKO:-
Daua kartu 

nas žodelis nebūna veltui pa
sakytas. Tai su tokiu žmogu
mi kalbėtis, tai nauda. 

Cia prisimena man seniai 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
Ž I N I O S 

TRIJŲ APSKRIČIŲ IŠ
VAŽIAVIMAS 

(Tęsinys i? 3 pusi.) 

Federacijos Tarybos suvažia-. vėliavą. Blks kasmet įteikia 
vinią tapo išrinktas komp. A-!po vieną tokią dovaną, kuri 
leksis. Afcstinas] kainuoja apie šimtą dolerių. 

Lietuviai dabar turi postus 
Waterburyj ir New Britaine. 
Girdėjau, kad mano užmegsti 
ir kitus lietuvių postus: Hart
forde ir kituose miestuose. 

Šv. Vardo draugijos m>>inė 
dvasinė puota 

Ueg. 31 d. Šv. Juozapo pa
rapijos Šv. Vardo draugyste 

piet, Limlen Parke, Union Ci- t u i ^ ° ****** b e n d r * d v a s , n « 
tv, Conn. Programe dalyvaus P1 1 0 '* i r P a s k l u P°*J*** P« r-
,,Vnki parap. chorai, gros W«- " * * • K u n - Vaškevičius 

• V 

1S 
Thompson buvo svečias kal
bėtojas. Kalbėjo kun. Valan-
tiejus, Gradeckas ir Gaurons-

terburio Lietuvių (Melodians 
Little Symphony) radio or
kestras ir bus įvairūs, smagūs, 
šokiai. Taip pat, Antanas Bar- j k a * **** Aukštakalnis ir J . 
kauskas ir Juozas Bernotas, Vitkauskas. Stasys Lusas bu-
praneša, kad mūsų gabios š e i - j v o P1 p r a m o s vedėju, 
mininkes šiam piknikui paga-1 " K * e a n d ***** Corps' ' , 
mins gardžių valgių ir Brass-,vad. J. Stokes, padūdavo, 
co Bottling k-jos pirm. Bro- , B r o ( > k I yn Harmonica benas ir 
nius Karpavičius pristatys į-\ armonistai V. Markevičius ir 
vairių, skanių gėrimų. Tad E - KgUtfM pagrojo. Prie sta 
visi į sį pikniką! Pirmyn! 

Šis - Tas 

Lietuvių Diena 
Waterburio lietuviai, Vaiz

bos Buto iniciatyva, vadovau
jant d-rui M. Aukštakalniui -
Colney, nutarė ruošti l ie tuviukas Vitkauskas ir Stasys Lu-
dieną rugsėjo 13. Jsas. 

deris. 
S.L.A. ir C ir B draugijos 

— d-ras Stanislovaitis. 
Lithuanian Independent Po-

litical Club — Tarnas Matas, 
pirm. 

Lithuanian (jJtizens' Politi-

esu rases apie _.. 
Hinicr.;«Ti To.-*u.r«' A ^ / - ' ..• #i A ^Kaitytas aprasvmehs apie se-

Liitnuanidn leacneis Amo- ypatinga žmonių "tipą : 4a- ., .w . v. / 
on- V. Danisevičius, koman- ciation — Anelė Bendleriūtė, I radaiku arba plepių. Než inauJ^ ' U ?*.U " f " ™ 1 * Sokratą. 

Ona Ališauskaitė ir Marė Du- ar teko jums kuomet nors su-! V*?ko>™*>^kad Pa» « k a r t a 

vydaitytė. 'Sitikti su to tipo žmonėmis * į ? * **" "*""*** f 
I i paklausė; 

Tavern Proprietors — P< t- M a n t e k o - Kalbant kai jau ' ' . 
T - i - T T? i (pradėk savo iatorii* n <a'ot ~~ A r n e 8 1 &rde*Cs> S^kra-

ras \ alūnas, Jonas Rakaus- *' ictueft M M ' įsionjį p. >a..ot, 
tai, rodo*, per valamh, ne-lte' k",p , a v o ***"** 

kas ir Vincas Bradūnas. 

Stationary Dealers — Jo-

cal Club - William Jokūbo- k ū b a s V§MU* i r ***** L a s " 
ky. ms, pirm. 

Lithuanian Chaniber of Co-
mmerce — daktarai Aukšta-' 
kalniai (Hill ir Colney). 

L. Vyčių — adv. Juozas A-
lišauskas, pirm., Jonas Lesū-
roaitis ir Juozas Kupstas. 

Šv. Vardo draugijos — Juo-

Manoma, kad tą dieną pa
roduos iki 10,000 lietuvių sa
vose draugijose. Aldermonas 
J. Bendleris, lietuvių namo 
Settler's Village pirmininkas, 
užtikrina, kad miestas suteiks 
pagalbos. Kvietimus parodoje 
dalyvauti gaus visos lietuvis-

Lietuvių katalikų studentu 
- adv. Kliarensas Balanda. 

Ačiū geraširdžiams lietu
viams patrijotams biznieriams 
eia iš WIXBS stoties, vad. 
komi>. Aleksiui, įvykdoma p -
rijodinis lietuvių radio pus
valandis, kurį išpildo parap. 
Yveiu choras, solistai-tės, Lie-
tuvių (Little Sympbony) or
kestrą ir kalbėtojas kun. Jo
nas Kripas. 

Rūpesniu d-ro M. Colney 
(Aukštakalnio) čia neseniai 
suorganizuota Lietuvių Vaiz
bos Buto (Lithuanian Chainb-
e? ot" Commerce) draugija. 
Šiai lietuvių biznierių bei pro
fesionalų grupei linkėtina ge
riausių sėkmių. 

Conn. Susiv'unymo apskri
tys 11-ta bei 91-ma kp., komp. 
Aleksį išrinko atstovu į Jubi
liejinį Seimą, kuris įvyks bir
želio 29, 30 ir liepos 1 ir 2 
dd., Chicago, 111. 

Gegužės 31 d., d? . Vardo 
dr-jos nariai, vad. kun. J . Va-
lantiejui, 4 ,in eoi-pore^ ėjo 
prie šv. Komunijos. Po pa
maldų bei jautraus pamokslo 
kun. d-ro prof. J . Vaškevi
čiaus buvo bendri pusryčiai 
ir girdėjau kad būta gražaus 
programo. Šiai vyrų draugi
jai sėkmingai vad. kun. E. 
Gradeckis ir pirm. J . Vitkau
skas. 

Birželio 5 d., Hartforde, ta
po suorganizuota Conn. Fe
deracijos apskritys. Į valdy
bų tapo išrinkta: kun. J . Am-
botas — dv. vadas, komp. A-
leksis — pirm., Pijus Poška 
iš New Britain, vice pirm., 
Jonas Mončiūnas — rast. ir 
Antanas Bičiūnas — ižd. f 

lų tarnavo Marijos vaikeliai, , kos draugijos Conn. valsty 
o pusryčius pagamino Jonas i beje. Parodos rengimo komi-
Stokes. teta sudaro: 

Iš lietuvių eks-karininkų Pirm. d-ras Matas Aukšta-
veiklcs kalnis, Vaizbos Buto pirm. 

Teko girdėti, kad lietuviai ! Lietuvių Namo komiteto — 
eks-karininkai, vadovaujami j pirm. Jonas Bendleris. 
komand. V. Danisevičiaus, ruo j šv. Juozapo parapijos — 
šia didelę programą Vėliavos j kun. Valantiejus, Gradeckas 
diena, birželio 14 d. Water-j ir Gauronskas. 
būryj bus didelės iškilmės. Priėmimo komisijos — bu-

Būtos moterų draugijos — 
Morta Zajilskienė. 

Šv. Onos draugijos — Ane
lė Jenušaitienė, 

Moterų Apšvietos klubo — 
ponios Clias. Lauryn ir M. J. 
Colney. 

Lietuvių Advokatų draugi- Į nius Sardinskas 
jos — adv. Albertas Bronsky 
ir Jurgis Stokes. 

Deputy šerifas — Al. Fran-
! eis. 

College ir Professional Club 
— ponios Violet Kaliss, John 
S. Staneslo\v ir Albina \Tokic-
taitytė. ^ 

Police Dėtai 1 — lieutenant 
of deteetives Matas Balanda 
ir detektyvas Juozas Bendie-

. , t • . . . . . . 

i is. 

Šv. Juozapo parapijos mo
kyklos — Albina Jurkūniūte. 

Vilijos choro — NAntanas 
Lazdauskas ir Petras Poškus. 

St. Joseph's Modern Cho
rai Club — John \V. Stokes. 

Lithuanian Political Board 
— graborius Jonas Dielinin-
kas, Kazys Popikas ir I3ro-

baigs. Nuobodu ir pikta. Bet 
yra ir kitokio tipo žmonių. 
Pažįstu vieną lietuvių visuo
menės vadą. Nekarta teko s; 
juo kalbėti. Kiekvienas jo pa
sakytas Žodelis — išminties 
šaltinis. Ar jis kalbės apie ga
mtą, ' stronomiją, fiziką, i.s 
torijn, meną, dainą, nei vie-

Vaistininkų draugijos — V. 
Kenausis, Raymond ir Adolph 
Shobrinsky, Joseph Urba ir 
John Tareila. 

Lithuanian C. of C. — adv. 
M. Lukošius. 

Elks klubas Silvestro Stokes vęs šerifas Jonas Jenušaitis 
lietuvių postui įteiks naują ir aldermonas Kolbeck. 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. and Office 

2359 S. LeavittSt. 
CANal 0706 

D R J . J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, ChJcago 

OFFICE HOURS: 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

Tel CANal 6122 

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnblic 7868 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect b659 

DR, P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z, VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 West 35th Street 

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue < 
TeL VIRginia 0036 

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

UŽEIKITE P ^ a LIETUVI 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Westem Ave. 
Marijos vaikelių - Ona Ja- T e l P r o s p e c t 5 0 8 6 chieago, Ui. 

nkauskaite ir Eleanor Butno- ^ - — 
raitė. 

L.R.K. Susivienvnio Aineri-
AKIŲ GYDYTOJAI 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J, SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel.' CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2 - 4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402 

DR. VAITUSH, O P T . 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nųo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikima akys atitaisomos be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

IML fio pietų, ir nuo Z iki 8J2Q zaU 
nktu 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CfflRURaAfl 

4631 So. Ashland Avę. 
Tel. YAJRds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

Nuo 10-12'v. ryto; 2-6 ir 7-8 r^rak. 
m B į a į BIJO ifl iki 12 Š*B§ 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So.49thCt., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chieago 

Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9-~J0 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
. BlflU IfihHtt — . . ^ « 

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 
4930 West 13th Street 

Jo speciališkumas yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 

VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 i*i 8 
vakare. • 

Nodeliomii fiagal lat&rti 

— Lukterk valandėlę, ma
no vli\.ugts — Sokratas per-
trauke jo kalbą. — Ar tamsta 
peri idai visus tuos dalykus, 
kuri os man ketini pasakyti, 
per tris sietus.' 

— Tris sietus? 
— Taip, mano drauge, per 

(Tęsinys 6 pusi.) 

rir 

BUICK 
\ " ! 

ir 
w \ • 

PONTiAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTĖLfi LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

Bendradarbiai 
^ r 

<? 

AR VAŽIUOJI | LIETUVĄ ? 1 
t » 

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio 
Draugo" laiyakoreių skyrius aprūpins visus 

Tamstos keliones reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per "Draugo" agentūrą 
bile kada galite važiuoti į Lietuvą. 

o — 0 — o 

"DRAUGO" Ekskursijos 
" B E R E N G A R I A " 

Birželio-June 17 d., 1936 
" G R I P S H O L M " 

Liepos-July 1 d., 1936 

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

informacijų kreipkitės į 

Tel. CANal 7790 
& ; 
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Fr. Weiser 

ALFREDO PASLAPTIS 
~ ~ ™ — Vertė Vyt. Maskeliūnas as 

(Tęsinys) 
T. Moderatorius padėkojo 

Praneliui už uolų vadovavi
mą misijų sekcijai. Gi jis pa
manė: darau tai, nes esu Jė
zaus Širdies karžygis. 

Jonelio Steigerio uždavinys 
yra svarbiausia rūpintis tais, 
kurie dar nepriklauso sodali-
cijai. Labai gerai jis pildo 
savo pareigų: jis labai links
mas, todėl visi jį myli. Jeigu 
kuris berniukas juokiasi iš re
ligijos ar kų nors blogo pa
sako, Jonelis stengiasi po to 
su juo susidraugauti, pradeda 
su juo kalbų ir išalkina ge
ruoju kodėl to negalima da
ryti. Pildydamas savo parei
gų sutinka nemažai džiaugs
mo. 

Kovo 15 d. — Vakar pa
klausiau nuodėmklausio, ar 
galiu savaitės bėgyje eiti daž
niau šv. Komunijos negu lig 
šiol. Pasakė, kad galiu eiti 
taip dažnai, kaip tik yra ga
lima, nes tai yra didelė malo
nė. Geriausia būtų eiti kas
dien. Taig:- dabar labai daž
nai eisiu prie šv. Komunijos. 
Taip mau gera, kai širdyje 
yra Viešpats Jėzus! Tik kar
tais abejoju, ar esu vertus tos 
laimės, nes kartais man užei-

iita nepaprastos mintys... No
rėčiau ko nors tuo klausimu 
paklausti, bet gėdinuosi apie 
tai kalbėti. 

Kovo 21 d. — Jonelis Stei-
geris sakė, kad jų klasėje y-
ra žydas, kuris visados juo
kiasi iš Bažnyčios. Taigi Jo
nelis tyčia išsivedė jį pasi
vaikščioti ir taip jam pasa
kė: "Niekuomet neerzinsiu 
tavęs todėl, kad tu esi žydas, 
bet ir tau nevalia juoktis iš 
Bažnyčios". Ilgai jiedu kai-j 
bejosi ir Er\vin Steni uošvi 
skunde, kad visi jo nekenčia] 
todėl, kad jis žydas. Jonelis 
jį pradžiugino pažadėdamas 
ginti. Pradėjo abudu bičiu
liauti. Jonelis turės dėiiai to 
daug nemalonumo, nes dabar 
draugai juoksis iš jo, kad dau 
žosi su žydu. Bet jis daro pil
dydamas savo "pareigų". No 
ri padėti Envinui pasitaisyti. 
Kas būtų per laimė, jei galė
tume mes jį atversti, kad jis 
taptų kataliku! Bet tebūna 
bent geru žmogumi ir tenesi-
tyčioją iš katalikybės! 

Kovo 31 d. — Šiandien bu-
ilvau pas Moderatorių. Džiau

giuosi pasišnekėjas su juomi 
prieš velykinę;,, išpažintį. Pa-
sakiau jam visa, kas mane 

"Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles) 

.Rankos, kurios, supurtė, visą, kraštą.. Vaizdas iš Paryžiaus automobilių dirb
tuvių darbininkų streiko. 

METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

A. Tl 
AUGUSTINAS-
BILIAUSKAS 

Jau sukako 1 metai, kai ne
gailestingu mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrų, kr 
tt-vą. 

A. a. Augustinas kilo iš K-
žerėmj apskričio, Kimsių pa
rapijos, Hanėnų kaimo. 

Netekome savo Mylimo bir
želio 10 d., 193 5 m. Nors lai
kas tęsiaai, mes jo niekados 
negalėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam 
amžiną atilsi. 

Mes atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsą tarpo, 
užprašėin gedulingas šv. Mišias 
už jo sielą birželio lu d., šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
7 vai. ryto. . 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę: Moteris Stefanija, 
po tįf.ais Mi.škėnaitė, S'uniia 
Augustinas, Pusbroliai, Brolie
nės ir Giminės. 

teities. Viešpats Jėzus padės 
man išlikti ištikimu. Turiu y-
patingai melstis į šv. Aloyzą, 
kad išlaikyčiau skaistybę. 

Kai papasakojau T. Mode
ratoriui savo paslaptį, jis ne
paprastai nustebo ir pagyrė 
mūsų sumanymus. Sakė, kad 
turime pirmiausia pažadėti 
Viešpačiui Jėzui tyrumą bei 
ištikimumą, ir tikrai daug 
draugų atitrauksime nuo blo
go. Tuojau man atėjo galvon 
Leonas Koehleris. J o pusbro
lis veda prie blogo, aš turiu 
jam sutrukdyti. Turiu vienų 
sumanymų: mes tryse važiuo-

kankino. Pasakė, kad nėra! J a m « atostogauti į Seeburg — 
nieko pikto tame, .kų kartais Į pasiimsime su savim ir Leo-
man mintys ir abejonės p a k i - j n ^ ! T u o b ū d u perskirsime mes 
ša. Visa man išaiškino ir aiš-1 Ju o» b e n t vasarai. Melsiuos, 
kiai išdėstė kada kas yra nuo 
deminga. Dabar jau visa su
prantu ir (su ramus. O koks 

L0WELI0 LIET. PARAP. 
ŠVENČIA SIDABRINĮ 

JUBILIEJŲ 

malonus dalykas yra kova su 
blogu! Jau visai nesibijau a-

LAIDOTUV11J DIREKTORIUS 

E
JUOZAPAS f* UDEIKlS 

TĖVAS m* 
REPublic 8 3 4 0 

JURGIS GABRIJOLAS 
Gyvenęs po antrašu 4446 So. 

Hermitage Ave., mirė birželio 
6 d., 1*S« m., 4:30 vai. popiet, 
sulaukęs pusvs amžiaus. 

Kilo iš Tauragės apskr,, Ši
lalės parap., Trakėnų kaimo. 

A'merikoj išgyveno 39 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

pusseserę Marijoną. Koveckienę 
ir švogerį Povilą. Koveckį ir 
gimines: Antaną ir Uršulę 
Neuu"iau.skus ir Stanislovą ir 
Oną Malin ir daug kitų gimi
nių. 

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 10 d. Iš J. F . Eudei-
kio koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
l 'o panialdų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminus, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Pujjseseiė, švogeris 
ir Giminės 

Laidotuvių direktorius J. F . 
Kudrikis. Tel. YAHds 1741. 

kati pavyktų mums įvykdyti 
šį sumanymą. 

Balandžio 10 d. — Rvt Ve-
rbų sekmadienis. Henrikėlis 
eina pirmosios šv. Komunijos. 
Savais pinigais nupirkau jam 
knygą vardu "Pau l Sprin- | n a v o . 
ge r " ir užrašiau: " K a d vi
suomet taip skaitytum, kaip 
šiandien. Tave mylintis bro
lis — Alfredas". Rytoj jam 
duosiu. 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

tvermingumu laimingai išvy
sto atskirą lietuvių parapiją. 

Netrukus nupirko nuo len
kų nezaležninkų kirkę, ir pa
darius reikalingą remontą, ge
gužės 30, 1911 m. vyskupas 
Juozas Anderson, D. D. pa
šventina lietuvių Šv. Juoza
po bažnyčią, dalyvaujant daug 
lietuvių iš Bostono, Cambri-
dg^]jLavv^ne4 SfotMlo^Wo-
rcester i r kitiį kolonijų. 

Netrukus gaisras kilo baž
nytėlėje, kuris bemaž sunai
kino visą stogą ir vidų baž
nyčios. 1912 metais arkivys
kupas W. O'Conjiell iškėlė 
kun. Kaz. Urbonavičių į šv. 
Roko parapiją, Miltelio, Ma-
ssechusetts. Į Lowelį atkelia
mas kun. J . "Aleknavičius, ku
ris devynis metus čia klebo-

O'Connell paskiria kun. Pra
nciškų V. Strakauską klebo
nu, kuris jau septyni metai 
kaip čia dirba. Kun. P. V. 
Strakauskui klebonaujant 
daug ką girtino atlikta pa
rapijos veikime. 1930 metais 
sudėta suvirs $3,000.00 įtai
symui naujojo altoriaus, pri
sodinta $400.00 vertės įvairių 
medelių — krūmų bažnyčios 
šventoriuje. Puikius paveiks
luotus langais įtaise Marijos 
Vaikelių Sodalicija, Apaštala
vimo Draugija, Tretininkai, 
Aiišrps.ir,yąrtų. Moterų patal
pine dr-ja, Vyrų Šv. Vardo 
draugija, Merginų Sodalicija, 
Gyvojo Rožančiaus Brolija, 
parapijos ūkininkai ir biznie
riai ir abu parapijos chorai. 

Tapo įruošta puiki svetai
nė, kurioje įtaisė elektro-var-
gonus, su pilnu radio perlei
dimo aparatu. Keli mėnesiai 
atgal įdėti naujos bažnyčios 
šviesos pabūklai. 

Rymo Katalikų Federacijos 
97 skyrius, Apaštalavimo Ma-

'ldos, Šv. Vardo, Gyvojo Ro
žančiaus, Merginų Sodalicija, 
Marijos Vaikeliai, Tretinin
kai, l ietuvių Darbininkų Są
jungos kuopa, Altoriaus puo
šimo, mažesnysis ir didesny
sis chorai, Altoristų Šv. Jono 
Berkmano, Katekizacijos mo
kyklos Ahmmiečių draugijė
lė, Vyčiai, Šv. Sakramento 
Tarnaitės. Be to dar yra pa-
šelpinės draugijos — Šv. Juo
zapo, Aušros Vartų Moterų 
ir D. L. Kunigaikščio Algir
do draugija. 

Lowellio lietuviai sutarti
nai veikdami, vadovaujant sa 
vo uoliam klebonui, dar daug 
galės pasidarbuoti tautai ir 
Bažnyčiai. 

J. Sintautietis 

RADIO 
Šiandie, 7 valandą vakare 

iš stoties YVGES bus regulia-
rė antradienio lietuvių radio 
programa, kurių leidimu rū
pinas Peoples Furniture Co. 
krautuvės. Programoj visuo
met dalyvauja žymiausi dai
nininkai, -muzikai ir kalbėto
jai. Dėl to jos yra įdomios^ 
kaip lietuviams, fciip ir kita
taučiams. Šiandie dainuos vi
sų žinomi "Radio Granadie-
r i a i " ir kiti. Be to, bus gra
žios muzikos, įdomių kalbų 
bei svarbių pranešimų. Patar
tina nepamiršti užsistatyti sa
vo radio ir pasiklausyti. 

Rap. XXX 
i i • — 

Rūkykite Dvigubai - Švel
nius Old Golds. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūSiea pamink

lų ir Grabnamiu. 
— o — * • 

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Cnicagoj 

o — 
Suvirs 50 metų prityrimo 

— o • 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvei ir 

taupykite pinigus 
—o 

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Cbicagos Lietuvių 

527 N. VVESTERN AVE. 
arti Grand Ava. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Ohicago, Illinois 

Phone 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 
patarnavimas — Moteris patarnautoja 

620 W. 15th 
Geriausias 

tooo Ave. 

i? • \ < 

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, 

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS 
3958 W. lllth St, prie Crawford Ave. BEVeiJy 0005 

(Skersai Šv. Kazimiero Kapinių) 
Sis didelis Išpardavimas {vyksta dėlto, kad oš nepajiegiu užlaikyti 

dviejų biznių. ,~ MRS. ANNA BITTIN 
$ \ 

Balandžio 18 d. — Jau 9 
vai. vakaro. Prieš kelias mi
nutes pas mane buvo mamy
te ir sake džiaugiasi, kad aš 
dabar taip dažnai tarnauju šv. 
Mišioms ir esu linksmas. Tė
velis taip pat jai sake, kad 
esąs manimi patenkintas ir 
jei taip elgsiuos ir toliau, tai 
leis vasara, atostogauti See-
burge. Malonu ir man, kad 
tėveliai patenkinti manimi. 
Turiu būti jiems džiaugsmu, 
kadangi esu Jėzaus Širdies 
karžygiu! 

Balandžio 25 d. — Per Sek
mines mūsų parapijoje bus 
misijos. Mūsų klebonas pa
prašo T. Muellerio nurodyti 
jam kelis berniukus, kurie no
rėtų išnešioti po namus pa
kvietimus į misijas. Tuojau 
sutikome mes trys ir dar su
radome porą norinčių. Kiek
vienas mūsų turi paskirtą ga-, 
tve, kurią turi apeiti. Šian
dien aplankiau dvejus mūro 
namus. Nors tai varginantis 
lakstymas, bet darau su ma
lonumu. 

Gegužes 8 d. — Šiandien 
baigiau išnešioti pakvietimus. 
Apibėgau 800 butų. Kuft. kle
bonas kiekvienam mūsų davė 
po 10 šilingų. Mes tryse vel 
išpirkome vieną mūrininką. 
Jau dabar turime: vieną Al
fredą, vieną Joną ir vieną He
nrika. 

192L metais atvyksta kun. 
St. Kučas. 1927 metais atke
liamas kun. Pranciškus M. 
Juras. Jam teko tik du metu 
Lowellyje darbuotis. 

Ceg. 15, 1929 m., Jo Emi
nencija Kardinolas William 

SRVEnniBUY 

Other Shelvtdor Modeli 
irom op, 
THE WORLD'S MOSf 

BEAUTIFUL REFRIGERATOR 

B.UDRIKO didelis 
New York ir Phila-
delphia užpirkimas E-
lektrikiniy Ledauniy, 
Radio, Skalbyklų, Ra
kandų ir Karpetų; bus 
parduodama daug pi
giau negu normales 
kainos ir lengvais iš
mokėjimais. 

Draugijos po Bažnyčios vė
liava dirba gražų darbą: L. 

Nervuotas —• Susierzinęs?. 
štai Greita Pagelba 

Kam būti nervuotu a r susierzinusiu? 
NUGA-TONE suteiks greitą pagelba. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er-
ziais ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bedas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio t rytmenta už Vieną Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekoriai. NeatidS-
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tkro NU
GA-TONE. 

Nuo užkietSjimo imkit—UGA-SOL 
—Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
R no 

Stop 
Itching 
Skin 

Zemo greitai atleidžia Niežiančiąs 
Rashes ir Ringvvorn skausmus. 
— sustabdo Eczema. Spuogų iri 
panašus odos nesmagumus. Mi- | 
lijonai vartojo Zemo per 25 me
tus, ir visi gyrė ją kaipo švaną.[ 
saugią, atsakančią gyduolę pa- į 
lengvinimui odoa niežSjimams. i 
Užtvirtinta Good Housekeepingt 
Bureau. No. 4874. J5c. 60c. $1. 
Visose " vaistinėse. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviyj 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

A |AoPllelrie 3307 Lituanica Ave. 

. m d O n l O m O ^ ^ BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

S. M. Skudas 718 West U3th Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 
Ezerskis ir Sunūs 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Lachawicz ir Sunai 
9 zemo 

F O P S><IN 

Jos. F. Budrik, k 
3417 So. Halsted St. 

SHE LOŠT 20 
P0UNDS 0F FAT 

Feel full of pep and possess the 
ulender form you erave—you can' t 
if you listen to gossipers. 

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream ahd sug-
ary sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon-
ful of Krusehen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi-
nate excess waste. 

Mr«. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
Ibs.—my clothes flt me fine now." 

No drastio catharties—no consti-
Satkm—but blissful daily bowel ac-

on when you take your little daily 
dose of Krusehen. 

J. F. Eodeikis 
S. C. Laehamcz 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YAHds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 
42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

J. 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave, 
Phone YAlids 1138 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ I i i NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 
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TEISIU SKYRIUS 
Veda adv. Charles P. Kai, 

6822 S. Western A v. Chgo. 
• ^ • ^ • ^ • ^ • • ^ • • ^ ' ^ • ^ • A 

Šv. Antano ' \Shr ine" — al
torius, kuriame visuomet lai
koma Šv. Antano stebuklada
rio relikvija, dabar, novenos 
laiku, yra skaitlingai žmonių 
lankomas. Parapijos sidabri
nio jubiliejaus metu novena 
veda gerb. kun. K. Žvirblis, 
dominikonas. Kasdien rytais 
ir vakarais skaitlinga žmonių 
minia lankosi klausytų Dievo 
žodžio ir j pamaldas. 

Vakarais 7:30, po pamaldų, 

duodama žmonėms adoruoti 
Šv. Antano relikvija. 

Ateinantį šeštadienį, Šv. A-
ntano šventėje, Šv. Antano 
bažnyčioj bus nepaprastos iš
kilmes Šv. Antano garbei i r 
paminėjimo parap. sidabrinio 
jubiliejaus dvasinė puota. Da
lyvaus daug dvasiškių ir J . 
E. vyskupas O'Brien, Suma 
Ims 10:30 vai. ryto. 

Antanas 

Pranešimai 
BRIIMJKPORT. — Lietuvi

ška teatrališka draugystė Rū
tos Xo. 1 savo susirinkimus 
perkelia į senųjų vieta — Lie
tuvių auditoriją ir j tų paeių 
dienų, kaip seniau laikydavo. 
Sekantis susirinkimas bus bi-
ržetio 10 d., 7:30 vai. vakare. 
Tai bus pusmetinis susirinki-

inas. Visus narius prašome 
susirinkti. Bus renkami dar
bininkai piknikui birželio 20, 
Big Tree Imi darže. 

Stantey Werius 

KLAUSIMAS: Mano vyras 
yra žiaurus ir, kai supyksta, 
muša mūsų 7 metų vaikų taip, 
kaip ne žmogų. Žinoma, aš 
neturiu tame balso. Kas da
ryt ? Jei taip ilgiau bus, kū-
•dikis neužaugs. 

ATSAKYMAS: Jeigu tėvas 
arba motina nežmoniškai bau
džia savo kūdikį ir net pasi-
rodo, kad yra pavojus jo 
sveikatai, reikia kreiptis į 
Juvenile Court. 

KLAUSIMAS: Mano vyras 
turi labai blogų paprotį. Kai 
tiktai gauna savo uždarbį, 
nueina į smuklę ir prageria 
visus pinigus. Man i r vai
kams nėra iš ko gyvent. Aš 
kelis kartus reikalavau, kad 
tavtrno savininkas jam ne
duotų gert ir jis vis prižada 
mano prašymų išpildyt, bet 
nepildo. Jūsų patarimas bus 
man labai naudingas. 

' .ATSAKYMAS: Je i šitie fa
ktai yra teisingai, turite tei
sę užvest bylų prieš taverno 
savininkų ir taip pat prieš 
namo savininkų, jeigu taver
no savininkas jį nomuoja. 
"Dram Shop A c t " leidžia ju
ms skųsti namo savininkų i r 
taverno savininkų, taip pat ga 
lite išgaut iš vieno arba iš 
abiejų padarytus nuostolius. 

CICERO. — Lietuvių Na
mų Savininkų Politikos klubo 
priešpusmetinis susirinkimas 
bus šiandie Liuosybės svetai
nėj, 8 vai. vak. Visi nariai 

malonės dalyvauti ir prašomi 
kaimynus atsivesti prirašyti. 
Gera žinot, kų reiškia organi
zacija, kaip namų savininkų 
organizacija pakriko. Visiems 
gerai matoma, kokia betvar
kė pas mus pradėjo įsigyven
ti. Todėl, kam1 rūpi apsaugoti 
savastį ir užlaikyti savo ko
lonijoj tvarkų ir švarų, visi 
privalo atsilankyti į šį susi-

| rinkimų. Valdyba 

D O Y O U K N O W ? . . . By Dom Lavin 

KLAUSIMAS: Mano brolis 
gyvena Kanadoj ir jis norėtų 
atvažiuoti į J . A. Valst. Daug 
žmonių yra rekomendavę mu
ms įvairius agentus, kad jie 
jį įvežtų legaliai i r t . t , bet 
mes neturime pasitikėjimo. 
Visados skaitydami dienrašty 
" Drauge " teisių skyrių; krei
piamės Jūsų patarimo. 

ATSAKYMAS: š is klausi
mas yra nelabai aiškus. Patar 
sakytas. Su tokiu žmogu-
Bureau a t the Post Office 
Dept., arba prie savo advo
kato. (Šiame klausime būkit 
atsargūs su įvairiais agen
tais). 

KLAUSIMAS: Nusipirkome 
vartotų šaldytuvų (refrigera-
tor). Užmokėjom $25 ir $2.50 
už atvežimų. Krautuvininkas 
išdavė "bill of sale", kur bu
vo įrašyta " t a ip kaip jisai 
y ra" . Dvi dienas palaikėme ir 
šaldytuvas sustojo dirbęs. Krei 
piamės prie krautuvininko, 
kad sugrųžintų pinigus, bet 
jis atsisakė. Buvome pasikvie
tę žmogų, kuris gali pataisyt. 
J i s nurodė, kad pataisymas 
kainuotų apie $90. Mes sako
me, kad jis mus apgavo. Par
davėjas sako^ kad jis neapga
vo. Katras mes esame teisin
gas? 

ATSAKYMAS: Iš paduotų 
faktų galime suprast, kad pa
rdavėjas permatė dalykų, kad 
su juo bus bėdos ir jis. įrašė 
pardavimo dokumente, " a s 
i s " , lęgališkai reiškia, jis jo
kios garantijos jums nedavė. 
Žinoma, jūs jo negalite pri
verst, kad jis sugrųžintų pi-

. K. 

nigus. Įstatymai šiaip skam
ba" , it was there for you to 
examine and you bought it 
with all the risks incident to 
such sale. In other words the 
rule of oaveat- exemptora ap-
plies 

— 'Matau kame dalykas. Ka 
dangi nėra teisinga, tai nėr 
ko apie tai ir rūpintis. Bet, 
gal, kartais ir būt geras daly
kas. Ar manai, ,kada tas, kų 
man ketini pasakyti, galės pe
reit per gerumo sietų? 

— O, ne, ištik rujų, ne. Prie
šingai, jis sakė... 

— Aha, — pertraukė So-

galima Dievo akyvaizdos pri
siminime gyvenant, neužside
gti kas kart didesne Dievo' 
meile. T. Skaranulli 

MALIAVOJIMO KONTRAKTO-
RIUS 

EŽERE BESIMAUDANT 
PRIGĖRĖ 

MALIAVOJIMO kontraktorius - -
Dekoratorius. Maliayoju senus ir 
naujus namus iš vidaus ir iš lauko. 
Kreipkitės: PETEE GRYBAS, 6127 
So. Maplewood Avenue. Telefonas: 
REPublic 5332. 

Jurgis (jfabrijolas, 59 m. 
amžiaus, 4446 S. Hermi tage-

kratas. Nesi tikras, kad Ave., praėjusia savaitę pra 
jis tai pasakė ir, kad jis būtų 
taip pasakęs, kad tas yra ge
ra. Bet, gal, yra būtinai rei
kalinga, kad aš apie tai su
žinočiau, kad tokiu būdu ap
sisaugočiau nuo didesnio blo
gumo. Ar tas dalykas pereis 
per būtinumo - reikalingumo 
sietą? 0 * r 

— O, tuomet, tai ne. Jei, 
žinoma, į dalyką, taip atsižiū
ri... 

— Labai gerai. Kadangi da 
lykai, kuriuos man nori pa
sakyti nėra nei teisingi, nei 
geri, nei reikalingi, tuomet 
visai juos užmirškime. Gyve
nime yra tiek daug gerų da
lykų, kad mes negalime jo 
gaišinti del neteisingų, nege
rų ir visai nereikalingų daly
kų. 

Sielą prisotina ir patenki
na ne mokslo gausumas, bet 
atjautimas ir vidujis teisybes 
skonis. Šv. Ignotas 

REIKALAUJAMA DARBININKĖS 

REIKALAUJAMA moteris namų 
darbui. Turi būti .naktimi*. Pašau
kite KAMENEAR, ROGers Park 
3353 arba DEArborn 0490. 

RENDON FLATAS 

RENDON 4 kambarių flatas. Mū
rinis namas. Kertinis. Ant antrų 
lubų. 4359 So. Maplewood. Ave. 

KAMBARYS RENDON 

o savo atostogas. Šešta
dienį išėjo į Miehigan ožwa 
pajsiijmaudyti. 'Besimaudyda
mas nuskendo. Tai pastebėjo1 

keli asmenys kurie tačiau ne 
s u s p ė j o jį i šge lbė t i . U ž p u - KAMBARYS rendon. Norėdami ga-
sės valandos surado io lavo- ]iie. s?u t i » 2 k™įal™- l Š T V , 

'' noj ; bungalovv. 7042 So. Campbell 
vnią. 

Vakar rytą įvyko tvrinėii-
mas jo mirties J . F. Eudeikio 

Ave. 

DIDELIS BAUGINĄS 
lavoninėj. Coronerio džiūrė PARDUODAMAS gražus 2 flatų 

namas. Tvirtai pastatytas. 4 kam-nusprendė, kad velionis be-
plaukiodamas netikėtai prigė
rė. 

Velionis buvo nevedės. Pa
liko pusseserę, švogerį ir gi
mines. 

Laidotuvės Įvyks trečiadie
nį, biri. 10 d. Iš J. F. Eudti-
kio koplyčios velionis bus at- i 
lydėtas* į Šv. Kryžiaus bažny-
i'ią.8 vai. ryte, o iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. 

barių flatai. Nauja šildymo sis
tema ir nauji vandens prietaisai. 
Apdengti porčiai. 2 karų garadžius. 
Turi parduoti už labai žemę. kainą. 
Patogus susisiekimas. Kreipkitės: 

j 2307 S. Kirkland Ave., netoli 22 
gatvės, Chicagoj. 

BIZNIO PROGA 

PARDAVIMUI garadžius ir taisy
mo šapą, su visu staku ir prietai
sais. Labai prieinama kaina, $500. 
VICtory 5540. 

PARDUODAMA TAVERNA 

» 

SENIS S. SAKO: 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

tris sietus. Pažiūrėkime, ar 
tamstos žinios galės pereit, 
persikošt per tris sietus. Pir
masis iš šių sietų yra teisin
gumas. Ar esi tikras, kad vi
sa ką man ketini pasakyti 
yra teisinga? 

— Taigi, ne. Mat, aš iš ki
tų esu girdėjęs, ir... 

SKAITYKITE IR PLATIN-. 
KITĘ "DRAUGf 

LIETUVIAI ADVOKATAT 

PARDUODAMA taverna. Biznis ge-
' rai išdirbtas. Savininkas apleidžia 
I miestą. 3901 So. Archer Ave., te
lefonas: LAFayette 3384. 

Girdime, kad Rusijoje kova 
religijai visai aptilo. Neapsi
gaukite tais gandais. Kas ne 
kas, bet toji kova dar pa
aštrėjo. J i tik ne tokia triukš
minga. O ar gyvatė triukš
mauja, kuomet žmogų įkan
da?! Taip ir čia. Bolševikai 
užsimetė veidmainiška skrais-

v Telefonas CANal 1175 
te. Spaudoj skelbia tikybines | Namai: 6459 S. Rockvvell St. 

Telefonas REPublic 9000 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
PenedSlio, Seredos ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 

PARDUODAMA NAMAS 

PARDUODAMA medinis namas. 2 
aukštų. Savininkas važiuoja į Lie
tuvą. 1416 So. 50th, Cicero. 

PARDUODAMA TAVERNA IR 
VIEŠBUTIS 

laisves. Paskalos ir tiek. O, 
ką bolševikų laikraščiai pasa
kys apie paskutinį jų žygį, — 
ištrėmimą 40 vienuolių į šiau
rės koncentracijos 
Jų vienuolynas sudegintas, 
visi turtai konfiskuoti. I r jie 
tai vadina tikybine laisve! 
Bolševikus galime prilyginti 
prie tų žmonių, kurie, spjau
dami j žmogaus veidą, sako, 
— aš nežiūriu jo veido, aš 
žiūriu kokia yra jo širdis. 

Kaip negalima nesušilti, 
prie ugnies stovint, taip ne-

j PARDUODAMA taverna ir 36 kam-
• bariu viešbutis. Baths ir shower 

baths ant vietos. Biznis išdirbta 
j>er daug metų. 1 niailė nuo vi-
dunnieseio ir % mailes nuo Lake 
Midiigan. Parduodama pigiai, nes 
savininkas valiuoja Lietuvon. 1243-
45-49 So. Michi^an Ave. 

GREITAM PARDAVIMUI 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

State 4G90 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Westcrn Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Bu bato j nuo 12 iki 

C.00 vakare. 
188 W. Kaiidolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

La Salio arti 59os 2 po 4is 
medinis $2650. 

Prineetbn arti 58os 2 JK> 6is 
medinis $.3200. 

57th E. of NbrnuU 2 po 5is 
medinis $2500. 

Union arti 51 os 2 po 5įs 
medinis $3000. 

Wella arti 48os 1% aukšto 
medinis $900 

WeUs arti 47os 2 po 6is 
medinis $2900. 

46os arti Wontworth 2 po 6is 
medinis $1500. 

Visi vir.šnum~ti namai Finanee 
Co. siūlomi greitam išpardavimui. 
A taikantiems asmenims mažai rei
kia jmoketi. M. Churton, RADcliffe 
2292. 

EMIL DENEMARK INC. 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

;.«o-:< •?as 

(tfi 
«£& 

7 

1935 CHICAGO'S CONTRACTS 
FOR BUILDIN6 PROJECTS COST 

ICA60 IVILLCCLreRATE \TS 
3*? ANNUAL HOMJCDMINO T H £ 

SECONO WECK IN SEPTtMBeR, 
, STARTTNG LADOR OAY MAYOR KEUY / 
CREATtO AND 5P0NS0RED1X6 * 
< HOMeCQMINO^<N^834-. 

^ * w 

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patog-ią kelonę į Kauną. 

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais^ 

COLUMBUS 
HANSĄ - DEUTSCHLAND 
HAMBURG c NEW YORK 

XI. 
0LYMPIAD 

BERLIN 
AUGUSTM6 

+r*ČJA .Jž 
Patogus geležinkeliais susiSiekijmas iš Bremeno 

ar Hamburgo. 
InformacUu klauskite pas vietinį agentą arba 

M HAMBURG-AMERICAN LINE 
M N 0 R T H G E R M A N LL0YD 

130 W. RANDOUPH ST., CHICAGO, ILL. 

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laikn yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuose 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

BUICK '85, — 6 Sedan. Radio kaip naujas c 
SSĮSS 21 7 S e d a n ' t o b u l a s . sąrant. . . . . . . . . " .'i.'." " * 
DLICK 30, — 5 Sedan. ceraJ bogunlis Cadillac "34 — 5 Sedan, puikiai išrodo 
CADILI.AC '81. — 5 Town Sedan . 
CADILLAC '30, — 5 Town Sedan, geram' s tovv"" 
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan . Y " 
CHEVROLET '31, — 2 Door Sedan, gerai bėga' 
CHEVROLET '30, - - 5 Sedan, gražus mažas karas" 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys 
FORD *30, — 2 Coupe, gerai bėgantis 
ESSEX '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga ' 
LA SALLE '30. — 5 Sedan, greroj tvarkoj 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
GRAHAM '29, 2-4 Coupe, geras patarnaująs karas . 
HITPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas 
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LTNOOLN '30, — 7 Town Car, labai Švarus karas . . . . 
OLDS 6 '34, — 2 Door Seda^, trunk, gerai bėga . . . . 
PACKARD 120 '35, — 5 Sedaji, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '34, 5 Sedan, labai puikus garant 
PACKARD '30, 5 Club Sedan. trunk. geram stovy.... 
PONTTAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas 
PIERCE '33, 7 Sedan, labai puikus 
STUDEBAJCER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl. 

įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojant) G. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cnawfor*d 4 1 0 0 
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