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Vokietija ginklavimosi išlaidų nemažina
ŠIANDIEN BUS PASKELBIA ŠVENTO 

10 TĖVO ENCIKLIKA
Vokietijos fašistai kovoja prieš 

y d u sv
z

Daugiau kaip 100 žmonių žuvo sudegusiam pra
ncūzų laive. Japonų militaristai reikalauja 
nepolitinio kabineto.. Musulmonu riaušes 
Indijoj plinta. Al Smith nori, kad kongresas 
nežaistų su politika

Nauja J. V. pakraščių sargybos akademija New London, Conn. Artimoj ateity bus ati
daryta.

DAUGIAU KAIP 100 ŽMO- LONDONO GATVĖMISMo

ATLAIKE SMARKU PUOLIMĄ
Stancikas atlaikė smarkų Rašinskienės puolimų. 

Gubysta iš naujo puola savo oponentus. Ja
nušauskas, Mandravickas, Stanulis, Varka- 
lienė, Aukškalnis smarkiai kovoja dėl aukš
tesnių vietų. Rėkus grasina Kazlauskienei

Karas “Draugo” vajuje kiene ir nepaskelbs kovos Va-
tarp kontestininkii dėl pirmų
jų vietų eina visu smarkumu.

lančiui.
Draugai-ės, vajininkai-ės!

NIŲ ŽUVO

DJ.UBOLTT, Prancūzų So-

I
I

PROCESIJOS CHiCAGOJE

Didelis Stanciko laimėjimas Dešimts dienų beliko iki va- 
ir užgrobimas pirmosios vie- į jaus pabaigos; dešimts dienų 
tos, kaip vakar spėjau, nenu- intensyvei kovai dėl galutinos
gąsdino nė Rašinskienės, nė pergalės ir įaimėjimo bran-
Gubystos ir kitiems taip pat gių dovanų! Tos dienos vi- 
neužtemdė vilties išsimušti i .sierns turi būti labai brangios, 
pirmenybes. Stanciko laimėji-:Nepraleiskite jų tuščiomis, 
mas buvo dideliu akstinu Ra-j Kiekviena valanda, kiekviena

Nls,

bąžnyti
LONDON

VOKIETIJA NEMAŽINA j ŠIANDIEN BUS PASKELB- malilandas, Afrika, geg. 17. —: čia atėjo

TA ENCIKLIKA 15 sudegusio puošnaus pran- jų miesto gatvėmis sezonas 
------- tūzų garlaivio “Georgės Phi . (laikotarpis). Sezonas pradė

tas suruoštomis iškilmėmis 
Bow Common bažnyčios apy
linkėse, rytiniam miesto gale 
(Kast End),

Visų vasarų kone kas sek-

KARO IŠLAIDŲ

geg. 17. — 
nytinių procesi-

AUTOMOBILIŲ SAVININ

KAMS ŽINOTINA

BERLYNAS, geg. 18. —1 ROMA, geg. 18. — Švento- lippar” Adeno įlankoje 663 
Vokietijos vyriausybė žymiai jo Tėvo Pijaus XI enciklika > žuurnės išgelbėta. Šiame skai- 
sumažino atlyginimų civilinia- blogųjų laikų reikale pašau- ■ <’’uje yra ir laivo įgulos na- 
nis tarnautojams, apšvietai ir liui bus paskelbta šiandien iš D daugiau kaip 100 žmo- 
ki tiems krašto reikalams, bet Vatikano radijo stoties kelio- rių nesurandama. Šie visi ar- 
kariuoinenei ir karo laivynui mis kalbomis. Tas įvyks 8:00 ha laive žuvo arba nuskendo nia4ienjg įvairiose miesto da

šinskienei netyčiomis jį užpul- 
Chicagos policija praneša,1 ti ir atimti pirmųjų vietų. Sa- 

kad ateinančių savaitę ji, po- vo tikslą ji jau buvo pasie- 
licija, mieste pradės kampa- kus, tačiau, lyg žinodamas Ra- 
nijų prieš automobilių nakti-; šinskienės planus, naujais 
mis laikymų gatvėse. ‘ skaičiais Stancikas atlaikė ci-

cerietės atakas ir dar geriau

minutė pašvęsta darbui gali 
laimėjimų užtikrinti. Tat vi
somis pastangomis išnaudoki
te jas savo oponento pozicijai 
sugriauti.
daug pastangų, kad išverstų 
Grybų iš pirmenybės, o tuo

išlaidų nemažina.
Tas raiškia, kad Vokietijos

respublikoj gyvai vyrauji mi- 
iitariznias.

I /
vakarų (Cbicagos 
pie 1 :(X> popiet).

VOKIEČIŲ FAŠISTAI 
PRIEŠ ŽYDUS

REIKALAUIA NEPOLITI

NIO KABINETO BERLYNAS,

laikas busjMę jūron
Gaisras laive iškilo nuo spro sijos, 

gimo. Kaip bematai iš apa- vienu 
čios ėmę čiuožti liepsnų liežiu- 
viai Į aukštą., Pažadinti iš mie
go keleiviai griebė tik savo 

- brangesniuosius daiktus. Ne-

lyse Įvyks įspūdingos proce- 
Dviem sekmadieniais

Kampanija turėjo būt vyk-,. . . , _ -
, v t, , ... įsistiprino, ls prahesimų vįe- tarpu Varkaliene puola Stadoma šių savaitę. Bet polici- , f [_• v ir • • _ : v •
ja nusprendė atidėti, kad duo

bus net penkios automobilių savini-
atskiros procesijos. ,nkams pasirūpinti vietas savo

mašinoms. Gatvės nėra gara-

17.
Fašistų laikraštis paskelbė Vo buvo laiko apsitaisyti.

TOKIJO, geg. 18. — Nužu- kieti jo j gyvenantiems žydams 
ežius premjerų lunkai, šio pa- patarimų, kad jie apleistų šį 
starojo partijos (seiyukai) va-; kraštų, kol yra progos. Žy
dai nusprendė ir toliau pasi- dams patariama persikelti 
likti Japonijos vyriausybės kitus kraštus. Nes, sako, ne 
priešaky. Buvo jau numatv- tolimoj ateity šis kraštas nusi 
tas ir naujas premjeras. . kratys “žydų rykštės”.

Bet militaristai paskelbė vy- -------------------

Šioms katalikų procesijoms 
pradžių padarė kun. Ph. Fle- 
tcher’is prieš 40 metų. Jo lai-, 
kais procesijos buvo ruošiamos 

I Kas paskiau įvyko, dar ne- švenč. Marijos P. garbei. Be i
aišku. Tik žinoma, kad katas- to, procesijos buvo vadinamos

20 ITALUOS LĖKTUVU 

ATSKRIS I CHICAGA

VIENA “GRAND IURY” 

PANAIKINTA

Illinois’o valstvbės vvriau-

nok tenka patirti, kad Rašin-1 niulj. Vajui einant prie bai- 
skienė dėl to. nenusimena: ji gos, Varkaliene vakar oficia- 
skubiai ruošias naujiems puo-j liai paskelbė nutraukianti Vi
limams, juoba kad ir Gubysta sus “sosiediškus” ryšius su 
nesnaudžia ir Janušauskas buStaniuliu ir skelbianti jam 
davoja naujus skaičius, ir karų. Ar pavyks Varkalienei 
Mandravickas šaukia visų re- Staniulis pralenkti ir Grybą 

i zervų pięmoms pozicijoms nugalėti, sunku dar pasakyti, 
i griauti. Sunku pasakyti, kas bet kad tarp jų prasidės žūt- 
dėsis ryt, ar poryt, bet kad butinė kova — netenka abe- 
bus atmainų, tai niekas ne- joti. Be to, nežinia, kų pasa-

riausybei ultimatumų. Reika
lauja, kad nauja japonų vy
riausybė nebūtų politinė, t. y. 
kad ministerių kabinetas būtų ROMA, geg. 17. — Ateina- 
sudarytas iš nepartyvinių vy- nčiais metais j pasaulio paro- 
rų.

PERSU A REIKALINGA 

EKSPERTO

dų Chioagon Italija pasiųs 20 
savo lėktuvų, kurie skris per 
Atlantikų. x

jtrofos vietoje jūra yra pilna “Kentėtojų Kelias”. Prasidė-  ______________ d„„.__
Šarkių (rekirtų), o už kokių davo ties senuoju Newgate ka- s'fls^a teismas nusprendė, kad akejoja Na, ir lauksime ir kys Gilienė, Petrauskas, o ga-

T20 mylių Afrikos pakraščius Įėjimu ir baigdavosi ties Ty- ̂ Kardos teisėjas Feinberg’-, žiūrggime į rietis Aukgkalnis jau antra
apgyvena nuožmieji bedujinai. burn vienuolynu. Šis vienuo- neturėjo teisės sušaukti spe- Staniulis ne juokais deda! diena kaip beria—-ne žodžius,

lynas yra arti tos vietos, kur *ia; .^ur^. tyrinėti ^ar prarasĮų pozicijų ir vos bet balsus ir/tuomi bombar-
RIAUŠES INDIJOJ PLINTA senovėje buvo pastatytos kar- baakl? llkvidavimjl ir ‘ pnma- nepralenk? 0 Kazlauskienės, duoja Petrausko pozicijų.

~ e> ‘ tuvės. Tenai daug katalikų 110 a savimus. , akej0> nenurims Rėkus kol Nąrthsaidietis Rėkus vėl at
BOMBAJUS, Indija^ geg. žuvo. Tai kentėtojai už šv. ti-j Taip pat tas pat teisėjas

18. Musulmonų su hindu-, Įėjimą. ! negalėjo kalėjimu bausti kri-
! minalinio teismo klerko už ne- 
pristatymų teisėjui teismo ant-, 
spaudos.

nepadarys O. K. su Kazlaus- siėmė iš Pabijonaičio savo va- 
- - - - ----

TEHERANAS, geg. 17. — 

Persijos vyriausybė per savo

i sais religinės riaušės iš čia j 

persimeta į kitus Indijos mie-1 
! StUS. . .

Į Keturiomis riaušių dieno- 
Į mis čia žuvo apie 100 vienų

DAVENPORTO VYSKUPI
JOS JUBILIEJUS

DAVENPORT, Iowa, geg.
SUMAŽINO ATLYGINIMĄ 1F *P*e asmenų 17 — Davenporto vyskupija!

sužeista. Riaušes malšinti pa- mini aukso jubiliejų. Vysku
pas paskelbė, kad jubiliejusa v- j 1 - i maukta kariuomenė.OTTAIVA, Kanada, geg. 17.'

pasiuntinybę Wasbingtone no- — Kanados parlamento žeme-1 
ri gauti Kalifornijos eksper- snieji rūmai nusprendė visie-, 
tų, kurs gerai nusimano apie ms civiliniams tarnautojams!
įvairių vaisių džiovinimų. : sumažinti 10 nuoš. atlyginimų.

3 VAIKAI ŽUVO GAISRENAMUOSE SUSPROGO 

BOMBA

BTTCKTNGTTAM, Que., Ka 
MADRIDAS, Ispanija, geg., nada., geg. 18. — Sudegė J.

17. — Vienuose radikalo na-Gnudet’o namai. Motina su 
inuose, arti Seville, susprogo keturiais vaikais suspėjo iš- 
bomba. Viena moteriškė -žuvo į sigelbėti. Kiti trys vaikai žu- 
ir 7 asmenys sužeista. Tarp'vo,
šių pastarųjų yra 4 vaikai

SAUGOJAMI TEISMO 

RŪMAI

AL SMITH’O REIKALA

VIMAI

NEW YORK, geg. 18. — 
Buvusis New Yorko valstybės 
gubernatorius ir buvusis de-

Iva’gsis sekmadienį, birželio 5 
d. Baigiant jubiliejų visose vy
skupijos bažnyčiose ir įstai
gose įvyks “triduum” pamal
dos.

Visus vyskupijos klebonus g0 
Šventasis Tėvas įgaliojo per

mokratų partijos kandidatas į tas tris pamaldų <fienas visie- 
rašto prezidentus Al Smith’-ima tikintiems suteikti apašta-

NUŽUDYTAS REVOLJU- 

CIONINKAS

SOFT J A, Bulgarija, geg. 17. tų mokesčius.

as reikalauja, kad kongresas 
nutrauktų lošimus su politi- 

1 ka, bet dirbtų naudingus dar- 
| bus krašto gerovei.
I

Jis nori, kad1 kongresas lei
stų gaminti, parduoti ir var
toti alų ir vynų ir už tai skir-

liškųjį palaiminimų.

52,000 DOL. PAGROBTA
STREATOR, III., geg. 17.

SUIMTAS JAUNAS 

SUKČIUS
PRISIPAŽINO PRIE 

KLASTOS

Policija areštavo Sydnev Į * NEYV YrORK, geg. 18. *- 
PROKURORAS NEKLAUSO, Korp ’ų, 14 metų amž., 1240 J. H. Curtis iš Norfolk, Va., 

MAJORO | No. Rockwell gat. Šis vaikas laivų statytojas New Jersey
rašinėjo grųsinančius laiškus policijai išpažino, kad jis kla

stingai pasakojo apie kokį taiCook’o apskrities prokuro-(vienam parduotuvės savinin- 
ras neklauso miesto majoro kuį. Reįkalavo 500 dolerių. 
Cermak’o. Jo policija daro lo- Policija yra nuomonės, kad 
Šimų namams “reidus.” Ma-' jįs gai kam fotam agentavo 
joras grasino atšaukti miesto
poliemonus iš prokuroro ofi- GYDYTOJŲ SUVAŽIA

VIMAS

SUIMTI SUKČIAI

laivų, kuriame buvę lakiino 
Lindbergh’o kūdikio pagrobė
jai ir su kuriais norėta susi
eiti. To išgalvoto laivo visų 
laikų ieškojo ir J. V. pakraš
čiu sargyba. Pats Curtis su 
Lindbergh’u buvo jūroje, kad

Illinois State Medičiai drau-;PU faįs vyrais susisiekti.
-------------gija šiandien ir rytoj turi su

Suimti trys sukčiai, kurie važiavimų Springfield’e. Tik-
pardavinėjo namų savininka- i; Chicagos suvažiaviman iš- 
ms trąšas, kad veja dailiau vyko apie 200 gydytojų. 4 
augtų. Pasirodė, kad tos trų

— 7 plėšikai apiplėšė vietos Sos tai paprastos su jūodže- Praneša, kad visų Chicagos', 
Union National bankų. Pagro- miu sumaišytos smiltys, 
bta 52,000 dol. (Vakar apie

Šie mokesčiai i tai buvo pranešta Cbicagos

AVASTTINGTON, geg. 17. —— Čia vienoje gatvėje nušau- turėtų būt panaudoti bedarbių 
Policijai pranešta, kad komu- tas Dimitrii Michailov’as, ma- reikalams, 
nistai planuoja sukelti demon- kedonų revoliucioninkas. Į Taip pat ragina, kad vy-
stracijas prieš vyriausiojo tei- ------------------- I riausybės išlaidos būtų maži-
smo rūmus. Del to, teismo rū-j PETPTNGAS, geg. 18. — I-Į narnos perorganizuojant biu-
mų karidoriuose padauginta ran’e, Mandžiūrijoj, kinai su-Į rus, kaip tai nurodo prez. 

policijos sargyba. kilėliai išžudė 35 japonus. Hoover’is.

žiniose “Drauge”).
KIEK MOKESČIŲ SU

MOKĖTA

Curtis tai darė, kaip pats 
sako, pasipelnijimo tikslais. 
Jis tikėjosi daug pelnyti iš lai
kraščių už savo paduodamas 
žinias apie pagrobėjus.

priemiesčių policija jungiasi I Jis atsiprašo Lindbergh’u 
bendromis jėgomis kovoti ‘ už suvedžiojimus. Bet negalės 
prieš įvairios rūšies piktada- atsiprašyti vyriausybės ir po-

i rius. licijos autoritetų.

Chicagos mokyklų boardasLigi vakar Cook’o apskrity
Rytų valstybes ištiko karščiai, už nekilojamas savastis sumo-' susirinko pasitarti apie išlai- 
Vakar čia buvo 83 1. šilumos, kėta vos 38 nuošimčiai mokė- dų sumažinimų. Per tris va- 
Bostone — 93 1. Montpelier, seių už 1930 metus. O už pri- landas diskusuota bd,jokių se- KĖS. 
Vt., — 92 1. vatines savastis — 47 nuoš. kmių. šilčiau

NFW YORK, geg. 17. ORO STOVIS

CHICAGO IR 
- Šiandien

AI’YLIN- 
saulėla ir
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Uelna kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATO8 KAINA: Metams — |<.OO. Pu- 
«ei Metų — t*.60, Trims Mėnesiams — 11.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoj* — Metams 07.00, Pusei Me
tų — 14 00. Kopiia .06c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negre
ita*, jai neprašoma tai padaryti ir neprlslunfiiama tam 
tikslui palto lenkių.

Radaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet
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MEKSIKOS KATALIKŲ BŪTIS

partijų skirtiems kandidatams. Jeigu jie rin
kimų išvakarėse iienužudomi, tai patenka į 
kalėjimus. Valdančioji partija randa priežas
čių. Iš tokios nesąžiningos valdančios par
tijos juk ir negalima ko gera laukti.

Meksikos gyventojų daugumų sudaro ka
talikai. Kada katalikai, netekę kantrybės, iina 
viešai reikšti savo pasibiaurėjimų vyriausy
be, pastaroji randa priemonių jiems numal
šinti ne kuo kitu, bet ginklais. Ji paleidžia j 
darbų savo agentus šnipus. Šie nuduoda ka
talikų prietelius ir kursto juos sukilti prieš 
vyriausybę. Kaikuriais atvejais katalikams 
net ginklų pristato. Ir kada katalikai pasiruo
šia sukilimui, tuojau jų vadai suimami ir su
šaudomi, o prieš visus kitus pasiunčiama ka
riuomenė.

Jau ir šiandien Meksikoj tarp katalikų 
lando kažkoki “prieteliai” ir kursto juos 
imtis ginklų prieš vyriausybę.

D RAUGAS

DABARTINĖ KLAIPĖDOS BŪTIS
Buvęs niinisteris pirminin-Į 19 šimtm. viduryje Rytprū- 

kas ir kaip tik konvencijos' siuos buvo lietuviškai kalban- 
sudarynio metu inž. Lrn. Gal- čių 25 proc., 1910 metais jau 
vanauskas laikė viešų paskai- tik apie 4 proc.

Kyla klausimas, kodėl taipSvarbesnes jo mintis čion 
paduodame. viskas yra, kodėl iš 48 proc. 

kalbančių lietuviškai lietuvių 
Klaipėdos klausimas kilo tautos žmonėmis pasisako esu

1919 in. Versalio konferenci
joj. Ji buvo atskirta nuo mo
kesčių ir, alijautams delsiant 
dėl nustatymo, kam ji turinti

Trečiadienis, gegužės 18, 1932

pie valdininkus, teismus ir mo
kyklas, kur tikrų importuotų 
vokiečių yra labai daug. Yra i ir t.t.
vokiečių bankai, jie duoda kre-! Rusai užinteresuoti, kad 
ditus tik tiems, kurie seka vo-j Klaipėdą turėtų lietuviai, jie 
kiečių politines par tijas. O be-' gauna tranzitų.
ndras klaipėdiečio tipas, netu-1 Lietuvos varoma politika. I- 
ri istorinių tradicijų, yra ma- š< jus gubernatoriui Žalkaus- 
tcrialistai, įdomaująs vietos kui — politika dėt viskų iš vi- 
interesais. išauš, norima žiūrėt į žmones

lė laisvų profesijų, kurioms 
nedarom valstybinių egzaminų

tik 26 su puse proc. ir kt? — 
Vokietinimas visų laikų ėjo 
per mokyklas ir bažnyčias, 
šios germanizavo ir germani-

priklausyti, atiduota vaidyti:zuoja Klaipėdos krašto lietu- 
prancūzams. Klausimas ilgų vius.

kaip objektus, maža demokra
tijos, tas naudos neduoda. Ku
ltūriniai Lietuva yra labai ma- 

Žemės ūkis yra pritaikintas.,a padarias; vielia 
prie Vokietijos rinko. Plauki-l;r p(!l.8(„laias>

Kaip mes galėtum kų nors 
padaryti.

mas iš Didžiosios Lietuvos į I patalpos, kartų į metus aiva-
čia darbininkų yra pati did- -iaoja opera Nemaža paakuti.

v Išskiriant raudonųjų Rusi jų, niekur ki
tur katalikai šiandien taip žiauriai neperse
kiojami, kaip jie persekiojami Meksikoj, kur 
daug metų yra įsivyravusi bedievių gaujos 
vyriausybė. Meksikoje atimtos iš Katalikų 
Bažnyčios kone visos jai priklausančios tei
sės. Vyskupams ir kunigams atimtos net pi
lietinės teisės. Jie kiekvienam žingsny var
žomi. Katalikai pasaulininkai taip pat daug 
kenčia. Vyskupams ir kunigams uždrausta 
pasirodyti gatvėje savo aukštojo pašaukimo 
rūbuose. Pačių katalikų laikomose mokyklose 
uždrausta vaikus mokyti tikėjimo tiesų. Kai 
kuriose valstybėse beprotiškai suvaržytas ku
nigų ir bažnyčių skaičius. Kaikur vienas ku
nigas skirtas 80,000 katalikų. Tai pasauly 
negirdėta priespauda. Kaip kunigija, taip ir 
pasaulininkai ir Bažnyčios valdžia negali ra
sti teisybės nei kongrese, nei teismuose. Šios* 
visos įstaigos užpildytos vyriausybės šalinin
kais — Katalikų Bažnyčios priešais. Šie žmo
nės nesiskaito su teisybe. Prireikus jie pa 
neigia net krašto konstitucijų, kuri yra tik 
vienų jų konstitucija.

Nauja Meksikos konstitucija, kas anais 
metais dokumentais įrodyta, yra neteisėta. Ji 
Surašyta 1917 metais atkakliausių katalikų 
priešų. Toje konstitucijoje pasakyta, kad ji 
negali būt vykdoma, be valstybių daugumo 
ratifikavimo. Konstitucijų valstybėms ratifi
kuoti turėjo paduoti kongresas. Šis to nepa
darė. Taigi, visų laikų kraštas valdomas pa
gal neratifikuota konstitucija. Tokia konsti
tucija yra neteisėta.

Bet tas neteisėtumas yra labai reikalin
gas kraštų valdančiajai revoliucijoninkų par
tijai. Ši partija visų laikų kareivių šautu
vais išrenka sau tinkamus kongreso narius. 
Tokiu būdu renkami ir prezidentai. Prieš 
rinkimus kraštų valdančioji partija tik žmo
nių akių dūmimui skiria savo kandidatų į 
prezidentus. Tas skirtas jų kandidatas yra 
vistiek kaip išrinktas. Nelaimė kitų kokiu

laikų stovėjo vietoje, tik 1922 
in. gale ambasadorių konfere
ncijoj buvo ruošiamas proje-

Apaštališkas delegatas Meksikoje arki- ktas klausimų galutinai išris- kalbančių lietuviškai (52 nuoŠ. 
vyskupas Ruiz y Flores visiems krašto ka-^ti, tik ne lietuvių, bet lenkų j ir 48).
tulikams paskelbė įspėjimų, kad jie nepasi- — prancūzų politikos naudai. į Statant klausinių, kas kokios 

Lenkams buvo svarbu, kad j tautos, 1925 m. buvo sužinota: 
Klaipėda netektų Lietuvai, ir <5 proc. vokiečių, 24 ir pusė

duotų kurstymams ir vengtų ginkluoto suki
limo. Delegatas pareiškia, kad seniau katali
kai gal ir galėjo būt pateisinami už savo tei
sių gynimų ginklais. Bet šiandien tai ne. Šia-

todėl iš jų būtų buvę galima 
laukti atakos. Tačiau pasibai-

Aleksandras Berk

Angeliškas jMNitlis
Laisvai vertė Vyt. M—nas.

(Tęsinys)

III PAŠAUKIMAS

Dažna malda ir pašnekesys su Ma
riją sužadino Aleksiuko širdyje troškimą 
vienuolinio gyvenimo. Dangiškos rankos 
pasėta nekaltoje širdyje sėkla augo lais
vai ir bujojo. Auka, kurią padarė motina 
Jėzaus draugijai, nerado jame nė mažiau
sio pasipriešinimo ir net kartu su metais 
augo. Nuo to laiko, kai pažino tėvus jė- 
zuitus, laikė save jų ordeno nariu.

Vienuolyne taip pat mažasis Aleksiu
kas, kaip jį maloniai vadindavo, buvo lai
komas vienuolyno vaikeliu. Negalima bu
vo jo atskirti nuo vienuolyno. Rytų, prieš 
atidarant mokyklos vartus, jis visada tar
naudavo šv. Mišioms, vakare gi likdavo 
padėti zakristijonui pataisyti ir papuošti 
altorius.

1920 m. vokiečių daviniais 
Klaipėdos krašte buvo 68,000 
kalbančių vokiškai ir 54,000

proc. klaipėdiškių ir 26 ir pu
sė lietuvių. Tokių, kurie būtų

ndien nieko negalima pasiekti ginklais. Šven-' gė laimingai, prancūzai buvo' politiniai lietuviai t. y. bal 
guotų už Lietuvos Respublikų, 
norėtų prie jos prisidėti ir

tasis Tėvas draudžia Meksikos katalikams išgąsdinti, ir Lietuvai pripa
žino suverenumų, o visas klaukovoti ginklais dėl Bažnyčios teisių.

Kas gi daryti Meksikos katalikams? Nie
ko kita, kaip tik kantriai viskų kentėti ir 
/nelstis. Ateis laikas, kada Katalikų Bažny
čios priešus užtiks teisingoji Dievo ranka, i Klaipėdos konvencijos, kurioj,
Tada krašte ir visa tvarka pasikeis. iniūsų laimei, pirmininku bu-

------------------ jvo amerikietis, kaip tik demo-
| kratas. Jis pastatė reikalavi
mus, kad uostas būtų leidžia
mas naudotis visoms valsty
bėms lygiomis teisėmis, kad

simas buvo atiduotas Tautų | atsikratyti vokiškų politiškų
Sųjungos tarybai. Viskas pa
sibaigė išdirbimu tam tikros

KAS TURI DARBININKAMS VADO
VAUTI

Paskutiniu laiku tai vienur, tai kitur pa
sireiškia didpsnL darbininkų judėjimai. Dar
bininkų judėjimų ir streikus iššaukia darb
davių sauvaliavimas.

ziausia jėga, jie nejučiom ju
dina pagrindus, kyla flirtai,

niu laiku yra padarius vyriau
sybė pramonės žvilgsniu. Di-

vedybos ir t.t. Mėginimas da- plolnatinėj kovoji įa„tykiaos 
ryt kolonizacijų, pirkinėti že- so alijaatais yra kai klwių nc_ 
mės Baurais padedant, vietos :i,lal(lnių n,„nlentų. Pirmas ja 
dvaruų, teigiamų rezultatų be-j_ Voldemaro pasįraSvta 
veik neduoda, nes dažniausiai i tal.Hs su Bl,rlyaH) kar nckrei. 
patenka per silpnos materia- pilnas visiskai dėmeJV, į arbi. 
l‘<u jėgos. ’tražų.

1927 m. per Klaipėdos uos-! Jei Lietuva neturėtų Klai- 
tų išėjo 36 proc. Lietuvos už-1 pėdos, sunku įsivaizduoti, kad 
sienio apyvartos 1931 m. eks-'ji galėtų nepriklausomai vys- 
portas per Klaipėdų sudaro , tytis ekonominiai ir kultūri- 
54 proc. viso Lietuvos ekspo- niai. Klausimas Klaipėdos yra

idėjų, nebuvo. 1927 m. iš sei
melio 29 atstovų pasisekė lie
tuviams gauti 4 atstovus ir 
1930 m. 5, iš dalies tai yra 
rezultatas politinio atgimimo, 
iš dalies emigracijos iš Lietu
vos.

Antras momentas — religi-

rto, importas 38 proc. Laivų 
skaičius, kartu ir jų tonažas 
sistematingai auga. Tačiau vi- mybės. 
so eksporto per Klaipėdą Di
džioji Lietuva duoda tik 10 
proc. pačios Klaipėdos pram.
90 pr. Tas rodo, kad labai ma
žai dar mes esam padarę, kad

klausimas ekonominės, kuli ū- 
rinės ir politinės nepriklauso-

KATALIKŲ IR KUNIGŲ 
SKAIČIUS VILNIAUS 

ARKIDlECEZIjOJ

būtų duodamas laisvas trafi-, tuviai, galima sakyki, yra pro- 
kas Nemunu, žinoma lenkams testantai, žmonės fanatikai, 
dėl nenormalių su jais santy- diuteranizmas — tautiškai vo- 

Pastaruoju laiku visa eilė įvykusių strei- J kių uždaryta. Mums pasisekė kiška bažnyčia, ji rišas su vo
kų parodė,'kad iškovoti streikų pagalba pri- Į Lenkiją nuneigti ir uosto vaikiškumu.
klausomų teisių galima tik organizuotai. Strei dyme, uosto vadovybėn įėjo

jos klausimas. Visi vietos lie- ekonomiškai būtum suaugę sn

Trečias momentas eini-
kas turi būti gyvenimo reikalų iššauktas ir į 3 žmonės.* Lietuvos, Klaipėdos Į gracijos ir imigracijos politi

krašto ir' pirmininkas tranzi
to komisijos, kuri buvo prie 

i Tautų Sąjungas. Kraštui rei-
........... j • t, • vi 1<e0° duoti plačių autonomijų.kai baigiasi darbininkų nenaudai. Per jų cnu-! . , .. ' , ...° .v -v , • i i , - • , ! Autonomijos pakeitimas pri
liganiskus įssisoknnus daug darbininkų nei., . ,, i -v, klausė nuo picių gyventojų,tik kad neiskovoja reikalingų teisių, bet vi- . ...., ... ! jų galėjo pakeisti du trecdalia-.
sai lieka be darbo arba pakliūna i kaltina- . .. ' . , . ,.1 ’ I seimelio nanų, patvirtinus Liemųjn suolų. ,‘ ,T. .. ..,.*. 'tuvos seimui,

r aktas, v įsa eilė nesenai įvykusių strei-1 '.
....... I Tokios buvo pagrindinėskų tai patvirtina. , . . .i Klaipėdoj konvencijos mintys. 

Dėl to kovodami dėl savo teisių darbi-' Ja konvencija, vedant tikslia

vedamas švelnioj, bet nebrutalioj (kokį siūlo 
socialistai) formoje,

Socialistų parengti ir vadovaujami strei

ka. Lietuviai inteligentai de 
f acto buvo išsiunčiami į Vo
kietijų, ten gaudavo geresnes 
vietas, jų vietų čion užimdavo 
vokiečiai.

Toliau — įvairi vokiečių pro

Statistikos žiniomis, šiuo
Klaipėdos kraštu. Silpnai jun- metu Vilniaus arkidiecezijnj
gimui šių dviejų kraštų išplė
toti ekonominiai siūlai šioj is
torijoj yra svarbiausi.

Seimelio atstovai, galima sa 
kyti, yra visi lietuviškos rasės 
ir lietuviai, tik jie vedami vo
kiečių partijų lyderių. Koki 
bus dabartiniai rinkimų rezul-

yra viso 1,338,784 katalikai. 
Jų religiniams reikalams (ap
rūpinti darbuojasi 467 kuni
gai. Vilniaus seminarijoj da- 

! bar yra 125 klierikai (jų skai
čiuje, vos 2—3 proc. lietuvių). 
1 Kunigų vienuolių — 85, bro- 
| lių vienuolių — *8. Moterį 
į vienuolynuose yra 380 seselių.tatai, sunku pasakyti, optimis , _ . . , v

...... , , . i Parapinių bažnyčių yra 343,tai tvirtina, kad lietuvių skai-i . . • .
* i -i • n • • .-v • neparapinių 43, viso — 386 aus pasoks iki 9, pesimistis-1, ; v.

kiau žiūrint, iki 7. Veiklumas'bttznyc,M' 
pagamla, nelaimingos preky- vokiečių Klaipėdos krašte au-i &ia proga reikia pridurti,
bos sutartys etc., be to, žymi 
įtaka vokiečių kultūros, civi
lizacijos paminklai, apsirėdy- 
mas ir pan., feodalinės lieka
nos : dvarininkas ūkininkams

ga. Klaipėda jiems reikalin- kad visi po karo atsiraib; šia
me krašte vienuoliai ir vienuo 
lės daugiausia Vilniun atvyko

ga kaip pozicija ekspansijai į 
Rytus. Jie čia veda kurstymų 
politikų, jiems svarbu šį klau-! iš Lenkijos gilumos 
simų sprogdint , tarptautinėj į 
plotmėj, laužyt Versalio suta-j 
rtį ir uit prie sienų revizijos.
Vokiečių įrankiai akcijoj prieš

ninkai, turi nepriimti socialistų “patarnavi-! ekonominę ir kultūrinę politi-
mų.” kų, duoda visas galimybes

Jie per kitų žmonių lavonus nori išvesti j,jetuvos vyriausybei sugyve-
darbininkus į šviesesnę ateitį. Bet ar darbi - ndint organiškai šią dalį prie lim, nes nepažįstam savotiš-; lietuvius yra gana stiprūs: 
ninkas ne žmogus ? Ar jis neturi širdies, kad' viso krašto, 
galėtų kovodamas uz savo gerbūvį kitas mu-:-------------------- ---------------

yra visko autoritetas, stoka 
lietuviškų vietos inteligentų, 
mes ten nieko padaryti nega

kos jų dvasios. Nėra kalbų a- spauda, teatras, kinai, visa ei-

4,900 CHORISTŲ IR 1,000 
SPORTININKŲ

šti, žudyti ir t.t.
Aišku, kad ne. Visi turi gyventi. Jei žmo

nijoj yra socialinė nelygybė, tai nereiškia

kad jų pašalirft galima tik žudymu. Tai klai
dingiausias* socialistų nusistatymas.

Darbininkai nori gyventi, nori kovoti dėl

Paskutiniomis žiniomis, į 
“Pavasarininkų” jubiliejuų 
kongresų pasižadėjo atvykti ir

savo teisių, geresnio rytojaus, bet kovodami įsiregistravo 4,900 choristų, 
nenori aukų, brutalumo. Jie turi organizuotai ’ Sportininkų susirašiusių yra 
reikalauti sau priklausomų teisių. ' |jau per 1,000.

Viename vienuolyho koridoriuje buvo ’ kandidatų, iš kur jis gavo tų mintį? 
šv. Ignaco 1/ojolos, vienuolyno įsteigėjo j — Iš Marijos, atsakė berniukas, pili

mensas VIII, kaip Bažnyčios galva ir be Ji atvykusi rado sūnų koplyčioje besi

paveikslas. Vakare prieš einant į namus 
pas motinų visuomet bėgo ten ir prašė 
šventąjį, kad kaip galima greičiau priim
tų jį į novicijatų.

Skaitymas šv. Aloyzo Gonzagos gy
venimo aprašymo pažadino jame šventų 
pavydų “kada gi pagaliau galės jį sekti?”

Guodė save sakydamas, kad novicija- 
te galės visiškai nuraminti širdies troški
mus.

Bet, deja, turėjo dar vos tik devyne- 
ris metus, — kaip čia sulaukti tokios di
delės laimės? Vienų dienų, negalėdamas 
ilgiau laukti ir nugalėti širdies troškimų, 
nuėjo pas tėvų rektorių prašytis, kad tuo
jau priimtų jį vienuolynam

— Tavo troškimas, tai dar nenuno- 
kęs vaisius, — pasakė jam šis, — bet kai 
tik atvyks tėvas provincijolas kolegijų la 
nkvti, galėsi jam papasakoti savų troški
mus.

Provincijolu tada buvo tėvas M. Vi-

damas jam po kojų. — Tėve, maldauju, 
neatsakyk man to, kas Jus daro ^aimingų.

Tada tėvas Vitellesebi prisiminė sa
vo kūdikystės dienas, savo troškimus ir 
pakeldamas nuo žemės Aleksiuką tarė su 
tėvišku jautrumu.

— Priimčiau tave ir šiandien, jei ne 
jaunas tavo amžius; dabar būsi musų 
postulantu iki 15 metų amžiaus, po to 
mes priimsime tave į novicijatų.

Tie šešeri metai buvo mažajam Alek- 
siukui kančia ir toji mintis jam teikdavo 
tik nuliūdimų.

Ar ne nežinomas nujautimas anksty
vos mirties nebuvo tik priežastimi šio 
nepaprasto skubumo? Aleksiukas stengėsi 
įvairiais būdais ko skubiausiai pasiekti 
savo tikslų, lie troškimai buvo vaikiški, 
tačiau pakankamai liudijo jo širdies už
sidegimą.

Atėjo jam dar viena mintis, kad jei 
nei provincijolas, nei vyresnis valdžia

to jų šeimos bičiulis tai be abejonės pa
darys. Toje mintyje padėjo jis paskutinę 
viltį ir nusprendė, neatsižvelgiant į nie
kų, nukeliauti į Romų ir ten gauti leidi
mą tuojau stoti vienuolynan.

meldžiantį. Imdama jį už rankos, tarė.* 
— Nori mane apleisti? Žinai gerai,

kad aš nesistengsiu atitraukti tave nuo 
Dievo, bet argi galima tavo amžiuje tapti 

/vienuoliu? Likim namo ir ten drauge pa-
Taip sudėstęs planus sužinojo, kad kalbėsim apie tavo sumanymus

telleschi. Nepaprastai nustebo matydamas | ordeno generolas negalės, ar nenorės su- ; 
ankstyvą pašaukimą ir paklausė jaunąjį trumpinti jam laiko, tai popiežius Kle- i

vienas vienuolis yra šaukiamas į Romų 
ir dar tą patį vakarą išvažiuoja. Maty
damas tame Dievo Apvaizdos veikimų, 
nubėgo pas jį ir prašė pasiimti jį kelionės 
draugu.

Užkluptas kunigas nežinojo kaip at
sisakyti nuo jo prašymų.

— Ar turi motinos leidimą? — pa
klausė. ’

— Motinos? juk ji pati aukojo mane 
Jėzaus~draugijai ir jos vienintelis troš
kimas matyti mane apsitaisiusį vienuolio 
drabužiais. S

— Tačiau vis tik negalima važiuoti 
negavus jos palaiminimo.

— Aš matau, kad tėvas nori manim 
nusikratyti, bet tas viskas nieko nepadės, 
neapleisiu iki važiavimo valandos.

Tuo tarpu buvo pranešta Violantai.

Kai vaikutis tylėjo, matyti nepajudi
namas nusistatyme, motina, norėdama jj 
išbandyti, aštriai atsiliepė:

— Visada buvai man paklusnus, ne
prašinėsiu ir uabar, bet noriu, kad tuojau 
grįžtum į namus.

— Mamyte, — tarė maloniai, — pati 
mane mokei, kad kai kalba Dievas, Jo 
reikia labiau klausyti. Jis mane šaukia į 
novicijatą, jaučiu tai ir negaliu abejoti; 
taigi, niekas nepajėgs manęs atitraukti 
ir sutrukdyti man išvažiuoti.

Šie žodžiai, maloniai ištarti, padarė 
didelį įspūdį Violantai. Prispaudusi prie 
širdies Aleksiuką, tarė:

(Bus daugiau)

» /
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Trečiadienis, gegužės 18, 1932 DRAUGAS

ĮSIDĖMĖKITE! JUBILIEJINIS VAJUS BAIGSIS MILŽINIŠKAM 'DRAUGO

PIKNIKE
VYTAUTO

Gegužės-May 29 d. 1932 m.
Visi iš anksto rengkitės j tą pikniką. Visi iš anksto įsigykite iš kontestininku bilietą, kuris vienam kuriam duos didelę laimę. Visi rengkitės būti liu

dininkais didelio kontestininku laimėjimo.

Tūkstančiai Laukia Gegužes 29 Dienos
TŪKSTANČIAI ĮDOMAUJA KAS LAIMĖS DIDELES DOVANAS

Važiuokite Lietimui su “Draiijo” Ekskursija
BIRŽELIO (JUNE) 21 d., 1932

• •»

' i-.r*
- '

PIRMA DOVANA: geležinkelio bilietas j New Yorkų ir atgal; laivakortė Skandinavų 
laivu “FREDERIK VIII” (turistine klesa) iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal. (Prie 
progos primename, kad gegužės 28 d. šiuo laivu išvyks Lietuvon pirma “Draugo” 
ekskursija).

MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE”, 42,000 TONŲ

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu ILE DE FRANCE 
(turistine klesa) iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal. (Šiuo laivu birželio 21 
d. i; vyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).

?b S parūpiname pasportus, re-entry permitus ir itus kelionei reikalingus 
dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavimas ilgai trunka. To
dėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790 - Chicago, Illinois

TREČIA DOVANA: 
gražus namų papuoša
las - KIMBALL ra 
dio.

j, ,■

KETVIRTA DOVANA 
Naujausios stailos laik
rodėlis su laimėtojo ini
cialais vertės $20.00.

PENKTA DOVANA; 

Naujausios stailos laikrodė

lis su laimėtojo inicialais 

vertės $15.00.

ŠEŠTA DOVANA:
tikras J. A. Valstybių pinigas — dešimts dolerių.

I

IR VISA EILE KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ

s” ir “Laivui,, skaitytojų gauti ir pir-Dešimts energingų kontestininku tūkstančiams naujų “Draugui 
mosioms dovanoms laimėti dirba išsijuosę.

f-



ontestininkų stovis C H I C A G O J E IS KOOPERATYVIO 
JUDĖJIMO

V. Stancikas, 1706 W. 47 
St., Chicago, III......... 723,500

O. Rašiuskienė, 1639 S. 50
Avė., Cicero, III......... 705,500

F. Gubysta, 4333 S. Mozart 
St., Chicago, 111......... 700,300

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
50th Ct., Cicero, III. .. (>6l,437

P. Varakulis, 724 West 18
St., Chicago, 111......... 570,580

V. R. Mandravickas, 815-45 
St., Kenosha, Wis. .. 557,200

A. Stulginskasj- 1628 S. 50 
Avė., Cicero, III......... 534,270

Grybas, 2244 AV. Adams 
St., Chicago, 111......... 454,140

S. Staniulis, 6651 3. Tai man 
Avė., Chicago, III. .. 446,150

M. Varkalienė, 6315 So. Lin 
coln Av., Chicago, III. 393,045

Ag. Gilienė 3131 Emęrald 

Avė., Chicago, 111. .. 370,940
P. Petrauskas, 14 Johnson 

st., Bingbamton, N. Y.
....... ,................ 352,490

J. Aukškalnis, 1354 Harri 
son St., Gary, Ind. .. 283,360 

A. Valančius, 1226 ' S. 50
Avė., Cicero, III. __  224,500

O Kazlauskiene, 4356 S. 
Rockwell st., Chicago 188,550 

Rėkus, 1850 Wahansia avė.,

Chicago, III................. 188,360
| P. Pahijonaitis, 2320, W. 23 
į PI., Chicago, 111........ 180,900

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose I’ark, III. .. 162,900

Misiūnas, Roseland, 111. 245
\V. 108tb St................ 160,470
A. Žolynienė, 6709 Arcliei 

i Avė., Chicago, III. ... 119,95(1
A. G.udėnas, 6807 So. Canip- 

ibell St., Chicago, III. 115,000
Sutkus 1007 Eight st.,Wau 

jkegan, III.................... 103,300
Gaižauskas, 148 E. 107th st., 

i Roseland, 111............ . 88,625
A. Condratas, 1706 E. Ma- 

jyomensing avė. Pliila. Pa 
.................... 83,800

Bugentavičius, 1616 N. Lin
coln St. Chicago, III. 61,90(1

Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 
plewood avė., Chicago, III.

.................... 44,400
l M. Povaitienė, 700 S. 9 st
Herrin, III...................  33,550

Bacevičius, 1850 AVabansia 
Avė. Chicago, III. ,.. 26,700

J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
Scranton, Pa................ 25,85G

A. Langmanas, 4521 S. AVa-
slitenaw Avė. Chicago,
III. .. ........ ............ 17,706

Col. Frank Eldridge AVebb’as, 
farmerių-darbininkų partijos 
kandidatas į J. A. Valstybių 
prezidentus.

PARAPIJOS PAVASARI
NIS IŠVAŽIAVIMAS

North Side. — Jau. dvelkia 
malonus ir gaivinantis pavasa 
rio vėjelis, ir po gilaus ir il
go žiemos miego atbudusi 
gamta vilioja kiekvieną; bent 
valandžiukei apleisti pritvin
kusį orą ii- pakvėpuoti Jeffer- 
sono miško kvepiančiu oru, 

1 nuo kurio jėgos dvigubai padi 
deja.

Kad visi kartu pasveikintų

kolegijos veikimų; kaip mer
gaičių, taip ir bernaičių abi
mokslo įstaigos yra svarbios, 
ir visuomenė turi remti jas.

Atsilankė pirm. p. A. Nau
sėdienė po 2 mėnesių nebuvi
mo (sirgo dėl kraujo.užsinuo- 
dijimo kojoje). Dabar jau pa
sveiko ir rėmėjos reiškia daug 
džiaugsmo, sulaukusios bran
gios šios rėmėjų draugijos; 
^organizatorės ir liki šios die- Į 
,nos tębesančios centro pirmi
ninkės. Ir vėl bus' daug ma
lonių valandėlių bendrai suįsaususĮ pavasari, nort-

saidieči&i sumanė rengti P»-' ja darbuotis ir įenj pasekmių 
vasarių išvažiavimų į lietu-! sulaukti. pirln.k6 taip pat „į. 
vių mylimiausių vietų Jefferl^kg sttv0 dekingunl4 akademi- 
sono miškuose, kur lakštutė,jos r'5m. pasių8tų .
čiulba ir sraunus upelis teka. 
Ten už girios ant kalnelio liū
dnai grodami rageliu, pieme-

nybę, to greičiau bus galima 
išvyti godžius lenkus iš Vil
niaus ir atimti iš jų okupuo- nėliai bandą ganė, sau žaisle-
tų mūsų tėvų žemę.

Adv. N. Valošina

jai užuojautos laiškuti.

rengiąsi Vienuolyno 25 metų 

gyvavimo jubiliejui. Labai 
gerai. Reikia nepamiršti, nes 
jau nedaug laiko beliko. Su
kaktuvės bus minimos rug- 
piučio mėnesį.

Vienas dalykas peiktinas, 
kad skyrių valdybos ne visos 
pasirūpino atvežti visų metų 
apyskaitų, narių stovį, pažy
mėti, kiek kuriam skyriui yra 
garbės narių ir amžinųjų. Tos 
apyskaitos reikia įteikti cen
tro raštininkei, kad iki seimo 
pi ūčio mėnesį.

Ir Federacijos apskritys iš
rinko atstovus į seimų. Kal
bėta ir apie centro piknikų, 
kuris įvyks liepos 4 d. Tikie- 
tai jau išspausdinti ir visi pa
siėmė parvežti ir platinti. Ko
misija praneša, kad piknikas 

i irgi bus įdomus. Gros geras
Į orkestras. Tad rūpinkimės jau 

Visi skyriai darbuojasi" pa-i iš anksto piknikų padaryti 
gal savo išgalės. Kai kurie jau 1 sėkmingų. Laima

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL.

lį prasimanė. Taip bus ir per 
tų linksmą išvažiavimą, nes, 
kiek teko girdėti, veiklioji ko
misija jau turi sudariusį gra
žiausią išvažiavimo programą, 
kuri bus viena iš gražiausių, 
kokių kada nors būta. Komi
sijai į pagalbą eina visos mū
sų kolonijos draugijos. Para
pijos choras pakviestas ir pa
sižadėjo dalyvauti programoj
ir sudrebinti Jeffersono giną

kan, rinks tara daržui vardų, saVQ galingais balsais. Vyčių 
tai bus krikštynos. Tad bus vietin8 kuopa nutar(, Budarytį 
visokio smagumo, taip kaip
“krikštynose,” kun. A. Lin
kus tikisi sulaukti draugų iš

WEST PULLMAN, ILL.
X Ketvirtadienį gegužės 19 

d. vak. ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
par. salėje bus smagumų va
karas. Mat, prie šios salės jau 
įrengtas gražus žalias sodas 
— piknikams daržas. Tų va

Sekmadienį, gegužės 8 d., 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokykla motinėlėms pagerbti 
paruošė gražių ir įdomių pro- 
ramų ir turiningų meno pa-I 
rodą,

2 vai. popiet bažnyčia pri
sipildė žmonių atiduoti visos 
gyvūnijos Karaliui garbę ir 
pareikšti meilingajai Dangaus) 
ir Žemės Karalienei savo išti
kimybę. Tuojau po gegužinių

manumas gali mūsų vaikelius 
taip gražiai ir gerai išlavinti.

Rep.

GARY, INDIANA t

Šio apskričio (Lake Coun- 
ty) lietuvių kliubai sutvėrė 
Lietuvių Politikos Sąjungų. 
Prie sąjungos priklauso Lie
tuvių Politikos ir Pašalpos 
kliubas iš Gary; Lietuvių ūkė- 
sų kliubas iš East Chicago; 
Lietuvių pasilinksminimo kliu 
bas ir Lietuvių Baltos Rožėspamaldų visi nuvyko į para .v _ ,.

, . ., , v politiškas kliubas iš Indianapųos svetainę. Atvyko gražus; į
s _ . o i llarbor. Per kandidatų nnki-burelis ir svetimtaučių. Sve- . v
, . _ . . .... , . v- _ mus (prnnary) gegužės 3 d.,tame prisipildė kupina žiūre-L. ... , ...1 šie keturi kliubai dirbo ir ba' 

savo už vieno surašo kandida-
tojų, kurie smalsiai laukė pra
dedant programą. Prasidėjo 
ir programa; publika sutiko 
rankų plojimu.

Programa motinėlėms pa
gerbti suruošta labai suma
niai ir įdomi. Mokiniai savo 
užduotį atliko mikliai, gabiai 
ir artistiškai. Iš viso buvo su
dainuota 13 dalykėlių. Buvo 
dtiinų, deklamacijų ir du kil

tus (slate).
Vienybė tarp lietuvių, ypač 

Amerikoj, yra reikalinga, ir 
i man atrodo, kad šios apylin-Į 
kės minėtų kliubų sumanymas Į 
yra labai pavyzdingas. Suvie- Į 
nijus balsuotojų jėgas, bus 
lengviau prieinama išrinkti 
lietuvį į apskričio valdinin-

, kus. Tokiu savo veikimu lie-
nūs veikalėliai: “Motinos Die ,uviai atkreips alnerikonų 
na” - labai pamokinantis^ jr pripBŽininil)
ir veikiantis jausmus, kad ne ‘ pOiįtikoj
vien motinoms, bet ir kitiems

visų Cliicagos kraštų.
X Fotografas Juoz. Zalato- 

ris (700 AV. T19tli St.), tai 
vienintelis šios apylinkės fo
tografas, dabar “busy” su 
jaunimo atvaizdais. Taip ir 
turi būti—savi prie savo.

X Jovaišių Stasytis buvo 
pasirengęs priimti Šv. Komu
niją sekmadienį, gegužės 15 
d., sunkiai susirgo.

,X Gegužės 13 d. pakrikšty
tas Galdikų sūnus vardais Pa
tricijus Juozapas; krikšto tė
vais buvo A. Zubė ir Stella 
Pašakarius. Ponai Galdikai 
gražiai auklėja jau 9 vaike
lius; darbininkas tik pats tė
vas. Jau buvo sunkus pragy
venimas, dėl nedarbo, dabar 
džiaugiasi — pradėjo bent 
kiek dirbti.

‘‘Indoor Bali” žaidimą, ku
rio žiūrėt mėgstatuo rūpin
tis įgaliotas to žaidimo žino
vas Juozas Kamiskas. Vieti
nis politikos kliubas nutarė 
tą dieną papuošti savo auto
mobilius lietuviškomis ir a- 
merik. vėliavomis ir, pasirū
pinę kitokių papuošalų, para
duoti gatvėmis ir visi kartu 
atšvilpti į Jeffersoną, o ten, 
žinoma, kaipo politikieriai, 
daryti biznį. Kitos draugijos 
irgi nuo pirmųjų neatsilieka i 
ir ką nors sugalvoję nutarė j 
išvažiavime parodyti ką nors j 
naujo. Be to bus ir įvairiau
sių žaidimų, bėgimų ir lietu
viškų šokių. Kas norės, galės 
ir kitaip šokti.

Taigi, kiek aš numanau, bir 
želio 5 d. bus nortlisidiečių pa 
vasario šventė, kurioje turi 
kiekvienas nortsaidietis daly
vauti. Ten galėsime visi kartu

Carlisle Parry Sterilizer, 
Ine. yra korporacija suorga 
nizuota 1927 New Yorko vals
tybėje. Dabar toji korporacija 
rengiasi persiorganizuoti į ko 
operatyvę Bendrovę,-kad ant 
didelės skalės eiti į pramonę, 
biznius ir ūkininkavimą. To
dėl žmonių reikės visokių a- 

! matų ir užsiėmimų.
Į šį judėjimą viena žymių 

j patyrusių biznierių ir pramo 
nininkų. Teisių pusę aprūpins 
adv. F. Dudley Koliler, kurs 

j yra ir Proctor Admiralitete, 
i Piniginius reikalus turės su 
' stipriausiomis bankinėmis įs
taigomis New Yorko mieste.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. AN'OOD STREET 
Tel. Lafayette 6392 

Rezidencijos: 2 E. 103rd Place 
Tel. Pullman 6377

JOHN B. BORDEN
(John Eagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rooni 905 Tel. Dearbo.rn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

1 ašaros riedėjo per veidus. 
“Scene at the ticket office,”

Amerikoj gyvenantieji lie
tuviai jau dabar yra beveik

kurs taip sutaisytas, kad pub- visi Sios 6a,fes Piiie{iai ir <laa
llika turėjo daug skanaus juo- «IUT’ bc naudoja-

si piliečio privilegijomis. Tai- 
j gi, šios šalies lietuvių pilie-

Programai pasibaigus sve- f.įų organizacijų reikėtų stel
inėje, dalyviai vyko į mo-1 gtį kiekvienoj lietuvių kolo-

tyklos kambarius žiūrėti mo-lnįjoj.
iūių dirbini,. Visi džiaugėsi Pri„linsiu ir tai, kad šiuose 
r gėrtjoni , mokyklos vaikų ; kiiubuoee daug nariu yra ge- 
irbiniais ir geriau supranta!, rlJ jr darbščiu katalikų ir šios 
«ji menų labai aukštai įver- „,.K,„liza,.ijns tvirtai paremia

o. Štai, žiūrėk, kiek čia vietine,, dvi lietuvių bažny- 
ug įvairių, įdomių ir gra- Liftg

u dalykėlių, pamokinančiu T. , . . . . , ,• „ ' ... , . v . Is tokių sąjungų ir bendrožmogaus aki traukiančių! , . , . ...... , ......... . . , ' darbo, kaip lietuviai padare
........................................... ? šiame apskrity, gali būti atei

tyje gera nauda ir Lietuvai.

X Šeštadienį gegužės 21 d. I pasveikinti linksmutį pavasa- 
L. Vyčių kp. rengia pasilink-! rį. 
sminimą ŠŠ. Petro ir Pauliaus , Lietuvytis
parapijos salėje.

X Nujaučiama, depresijos 
laikai netrukus baigsis. Pa 
tartina lietuviams, kurie ma
no pirkti namus arba žemės, 
tai dabar yra geras laikas, ir 
tai patartina pirktis savoje 
kolonijoje, o ne kur laukuose 
ar kokiuose raistuose.

X AVest Pullman, III. yra 
graži kolonija lietuviams ap
sigyventi. Einant

AK. RĖM. DR-JOS CENTRO 
SUSIRINKIMAS

Šv. Kazimiero Ak. rėmėjų 
centro valdybos susirinkimas 
įvyko gegužės 10 d. Susirinko 
gausingas būrelis rėmėjų, 
kaip suaugusių, taip ir jau- 
namečių.

Atsilankė ( dvasios vadas
darbams, kun. Mačiulionis. Priminė rė

čiu žmonės gerai uždirba. mėjų nuveiktus gražius dar- 
------------------- bus ir ragino neužmiršti dirb-

SKAITYKITE IR PLATIM ' ti tol, kol bus išmokėtos sko- 
KITE “DRAUGĄ” los. Pranešė ir apie bernaičių

^iškia vaikus leisti į katali-
Ikų mokyklų! Vis tai mokv-

^jų seselių kazimieriečių pu
tojimas, darbštumas ir su

LACHAWICZ IR SONUB
PAGBABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus

Visoms yra aišku, kad ko an
ksčiau lietuviai susiorgani
zuos į tvirtesnę brolišką vie-

Chicago, III. 
2314 AV. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49tb Court 
Telef. Cicero 5927

FELICIA SHLEPOWICZ
Visagalinčio Dievo parėdymu persiskyrė su šiuo 

pasauliu mano mylima žmona ir mano vaikų motina 
Felicia. Gegužės 4 d. ją ištiko staigi įnirtis ir paliko 
ji mus liūdinčius. Pervertų musų širdžių sopėjimą pa
lengvino jautri Cbicagos lietuvių visuomenės ir taip
gi svetimtaučių užuojauta.

Už tokią geradarystę ir simpatiją iš mūsų širdžių 
plaukia jums visiems giminėms, draugams, pažįsta
miems ir kaimynams mūsų gilios padėkos žodžiai. 
Pirmiausia lenkiame galvas ir reiškiame padėką dva
sios vadams — Jo Malonybei pralotui Šv. Jurgio pa
rapijos klebonui kun. Mykolui L. Krušui, jo asisten
tui kun. Juozapui Šaulinskui, Gimimo Panelės Švč. 
par. klebonui kun. Aleksandrui Baltučiui, gerbia
miems misijonieriams tėvui jėzuitui ir tėvui pran
ciškonui ir Šv. Kajetono par. klebonui kun. Meade iš 
Morgan Park. J. M. pralotas, jo asistentas ir klebo
nas kun. Baltutis teikėsi velionę pasitikti iš namų ir 
lydėti į bažnyčią, o po pamaldų bažnyčioj jie lydėjo į 
Šv. Kazimiero kapines. Bažnyčioj prie didžiojo alto
riaus už a. a. Felicijos sielą Šv. Mišias atnašavo J. M. 
pralotas, prie kitų altorių kartu Šv. Mišias laikė tė
vas jėzuitas, tėvas pranciškonas, kun. Šaulinskas ir 
kun. Meade. Tėvas jėzuitas pasakė įspūdingą pa
mokslą. Tėvų marijonų kongregacija per gerb. kun. 
L. Draugelį pranešė, kad už velionę* kaipo kolegijos 
rėmėjų, bus atlaikytos Šv. Mišios.

Toliau mūsų širdingos podėkos užsitarnavo kom
pozitorius, Beetboveno Muzikos Konservatorijos di
rektorius, p-nai Antanas Pocius, jo draugai vargoni
ninkai ir gerb. solistė p-nia M. Janušauskienė, įspū
dingai giedoję Šv. Mišių metu.

Dėkojame gėlių ir Šv. Mišių aukotojams.
Toliau reiškiame gilią padėką už dalyvavimą lai

dotuvėse Loyolos Universiteto prof. kun. James 
Walsb, S. J., ir medicinos skyriaus studentams.

Ačiū gerb. seselėms kazimierietėms už pritinkantį 
bažnyčios išpuošiu tą.

Ačiū Julijonui Guinuliauskui, senam prieteliui, už 
daugeriopus patarnavimus laidotuvėse. Ačiū visiems 
kitiems bažnyčios tarnams.

Ačiū grabnešiams: Anton Lang, Louis Statkus, 
Henry Sakovvicz, Bruno Zabella, Bruno Kanapeckas 
ir AValter Cburcli.

Ačiū gausingoms minioms žmonių už lankymą pa
šarvotos velionės namie, dalyvavimą gedulingose pa
maldose bažnyčioj ir lydėjimą į amžino atsilsio vietų.

Pagalios ačiū graboriui S. P. Mažeikai, nuo pra
džios iki galo rūpestingai šiose laidotuvėse patarna
vusiam ir sumaniai visur prideramą tvarkų palai
kiusiam.

Tu, mūsų numylėta Felicia, šią žemišką kelionę ke
liaudama, mylėjai Dievų ir artimą, ištikima buvai Šv. 
Rymo Katalikų (Bažnyčiai, kantriai ėjai savo moti
niškas pareigas rėmei labdaringus ir tautiškus lietu
viškus darbus, avietei savo protą ir tobulinai savo 
širdį katalikiškus raštus skaitydama. Taigi, Amžina
sis, Gailestingasis Teisėjau, neatstumk tokios savo 
tarnaitės nuo savo veido, neatstumk dėl užpelnų Pa
saulio Išganytojaus Viešpaties mūsų Jėzaus Kris
taus, o įvesk ją į iSavo garbės Karalystę, kur ji, bū
dama nepasibaigiamose linksmybėse, lauktų mus pas 
ją ateinant.

Nuliūdusi
Shlepowičių šeimyna.

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Fark 339 5

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS*
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 5745
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORT 2213

Vykstantiems Lietuvon

LAIVAKORTES
NUPIGINTOS

_____ 20% ___

Trys Nepaprastos

EKSKURSIJOS
I KLAIPĖDĄ per C-openhagų

Lietuvos Piliečiams Pasai 
ir Vizos Dykai

GEGUŽĖS 28 d.
laivu

“FREDERIK VIII”
AMERIKOS LIETUVIŲ 

EKONOMINIO CENTRO 
Drauge su laikraščiais 

“AM. LIETUVIŲ," •‘DRAUGO" 
Rengiama specialiai dėl Ameri
kos lietuvių, prekybininkų ir pra 
monininkų.

BIRŽELIO 18 d.
laivu

“UNITED STATES”
L. D. S. ir “DARBININKO" 

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis 

Šv. Roko parap. Vikaras

LIEPOS 2 d.
. laivu

“FREDERIK VIII”
Rengia Žymesnieji Lietuvių laik
raščiai "VIENYBĖ "NAUJIE

NOS' ’lr "DIRVA”

Visos pastangos bus pafivęstos 
padaryti kelionę atmintinų ir pi
lną. (vairumų ir malonumų dėl 
tų, kurie dalyvaus ekskursijoje.

Reikalaukite nuo savo agento 
laivakortės ant

BCAKDIKAVIAN AMERICAN 
LINE

27 \Vhltehall St., New York City 
248 VVashington St. Boston, Mass 
130 N. La Šalie St. Chicago, III.



Trečiadienis, gegužes 18, 1932 , D R I U G I 3 5

C H I C A G O J E

SVAMBIAUSIAS DARBAS

Bridgeportas.—
sėkmingų misijų

Dabar po

lapijos choro narė ir todėl per 
jungtuves choras giedojo baž
nyčioj. Nuotaka yra p-nios

Šv. J urgio , Onos Kalėdienės anūkė. Tad
parap. parapijonys ir parapi- p-nai Kalėdos turintieji savo 
jonės daugiausia dėmesio krei bučernę ir kepyklų prie 35 ir
pia j piknikų, kurs įvyks at
einantį sekmadienį Vytauto 
Parke. Kadangi oras jau at
šilo, tai visi turi vilties, kad 
šis ankstyvas piknikas turės 
geriausio pasisekimo — žmo
nės turės “good time”, o pa
rapija pelno.

Ten būsintis

JUOZAPAS VEDĖ JUOZA- 
PINĄ

Bridgeportas.— Praėjusį se 
kmadienį Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj įvyko iškilmin
gos jungtuvės. Kun. J. Šau-. 
linskas surišo Juozapų Poniš
ki su p-le Juozapina Petru
lyte.

Abu jaunavedžiai yra popu
liarūs Bridgeporto jaunimo 
tarpe. Abu šioje kolonijoje gi-

DIEVO APVAIZDOS P AE.

Labdarių 4 kuopos susirin
kimas įvyko geg. 15 d. 2 vul. 
Kad ir negausingas buvo, bet

Sezonų užbaigus, buvo iš 
rinkta komisija choro mana- 
dižeriaus knygoms patikrinti. 
Komisijoje buvo: A. Kamins
kas, J. Juozaitis, Al. Mausta 
vičius, A. Benaitis ir K. Pa

D A K T A R A I:
Oflaas Tel. OrovehUl 0«17

Rea. <707 S. Artealan Avė.
TeL Grovehill 06-17

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2423 Weat Marųuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 C. M. Ket. 9-12 A.M. 

NedėlloJ susitarus

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Llgy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

nutarimai ir veikimo darbas 
varoma pirmyn. Šv. Kaz. Ak. Į žerskis. Pranešimų patiekė vi 

cepirm. J. Juozaitis. Choras 
turėjo apyvartos netoli $2,000. 
Atsižvelgiant į tokius blogus 
laikus, pasirodė, kad Vyčių

rėmėjų centro pakvietimas da 
lyvauti seime priimtas, ir iš
rinkta 5 atstovai su paskirta 
$3.00 auka. Taip pat išrinkta
keletas rinkėjų; bus dar dau į choras turi gerų rėmėjų. Ko-

Jaunavedys yla rimtas vai- gįau rinkėjų parūpinta Vai-, misijos nariai pridūrė, kad jie 
kinas. Geriausios kloties, šiai nįkų dienai prie kapinių rin- rado manadžieriaus L. Krikš-

Union Avė., iškėlė gražų ves
tuvių pokylį.

jaunai porelei. Ten biuvęs

PARAPIJOS PIKNIKAS 
PAVYKO

mę ir augę. Nuotaka yra pa-1 tauto Parke.

Maxquette Park.— Praėjusį 
sekmadienį įvykusis Birutės 
darže parapijos piknikas ge
rai pavyko. Atsilankė daug 
žmonių, kaip vietinių, taip ir 
svečių. Atsilankiusieji biznie
riai darė gerų biznį. Visiems 
labai patiko Lietuvos švieži 
“Būtos” saldainiai, kurių 
galima gauti iš “Draugo” pik 
nikų komisijos, 2334 So. Oak- 
ley Avė.

x Metinis tos parapijos pik
nikas įvyks birželio 12 d. Vy-

Ten buvę.:

Tel. Lafayette 5793

>
J

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHIGAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GEABOEIUS

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Ganai 417 4 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
ij. pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsisaukt!, o man^o

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GEABOEIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lėlaldų nžlalkymnl 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7522

prie kapinių 
kti aukas labdarybei.

Išrinkti darbininkai pikni
kui, kuris įvyks tų dienų Vy
tauto Darže. Išrinkta komi
sija rūpinsis išvažiavimu į lab 
dailų ūkį, kuris įvyks birželio 
19 dienų, i

Labdariai taria širdingiau
sių ačiū gerb. kun. P. Vaitu- ’ pasigirdo balsai iš. choristų 
kaičiui už leidimų bažnyčioje “Mes turėsime dalyvauti savo 
rinkti aukas lietuvių labdary- kūno — organizacijos labui be 
bei.
kun.
$17.85.

čiūno choro knygas tvarkiu 
gai vedamas.

Manadžieris L. Krikščiūnas 
pranešė, kad Vyčių Chicagos 
ir Wisconsino apskričiai ren
giasi liepos 4 d., kurių rengia 
Kenoshoje. Gal būt, sako, ir 
chorų kvies dalyvauti. Tuojau

jokio svarstymo, jei rengimo

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vuk.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį

DENTIST AI

Pitone Boulevard 7042

OR. C. Z. VEZEUS
1) E N TĮSTAS 

4045 foo. Ashland Avė. 
Arti <7 Street

Surinktų aukų kuopai 
P. Vaitukaitis įteikė:komisija reikalaus ar kvies.” !rei. Canai <122

Brangūs Vyčiai! Aš labai iš 
Taip pat ir visiems auko- j to džiaugsmo susijaudinau, 

jusiems tariame širdingiausių girdėdamas tokį choristų pa- , 
ačiū! į siryžinių; tikėjaus, kad choras i

atmes tų kvietimų dėl to, kad
Vyčiai nesilanko choro va - j 
karuose, koncertuose, net ki
tos Vyčių kps. rengia savo šo
kius tų pačių dienų, kada cho
ras rengia koncertų ir šokius.

P. Valuckis, pirm., 
M. česnavi&us, rast.

DR. G. I. BLOŽIS
JO E M T 1 b T A S

2201 West 2zna Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

VYČIŲ DAINOS” CHO
RO SUSIRINKIMAS

Gegužės 13 d. vak. Šv. Jur-1 Chicagos Vyčiai turėtų labiau Į J 

gio par. svet. įvyko gausiu-! šiai remti tokių savo šakų, 
gas Vyčių choro s u važia vi-i kaip chorų, meno sekcijų, 
mas. K. Pažerskis, pirm., ati-j Ateinančiam sezonui Val-
darė susurinkimų ir pasakė' 1) Sezono atidarymas: Kon ----------------
smarkių įžangų. Pasižadėjo ' certas su šokiais, lapkr. 6 d., Įret cicero 1260

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

Dfl. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Asldand Avenue 
Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

pats smiarkiai dirbti Vyčių 
chorui ir kvietė visų valdybų

Meldažio Auditorijoj.
2) Šventas koncertas -antrų BR. GUSSEN

Otiso Ir Kės. Tel. Bęul. 6912 Otiso Ir R«. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. N Al KELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
VaL: 1-2 Ir 6:19-1:11. vaL rak. VaL: 1-4 Ir 7-# vai. vakare 

NedėlloJ susitarus NedėlloJ susltarss

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 4469

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija <<00 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

f iki 2:1# vakare

Tel. Ganai 8764 Res. Republio 5368

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyfų? moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškaino susitarus 

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

CHICAGO

X-Kay

Tel. Ofiso 4050 Rea. 986S

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tiv susitarus.

DR. 1 J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
NedėlloJ pagal susitarimą

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu autoiuubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

dirbti vienybėj; taip pat visų | Gavėnios sekmadienį Kimbtfil 
choro narių prašė, pradėjus į Hali 2 vai. popiet, 
sezonų, lankyti visas repetici- j 3) Operetė .balandžio 23 d., 
jas ir laiku. Sako, repeticijos 11933 m. Marquette Parko pa-

• nebus tokios, kaip būdavo, bet 
.lygiai 7 valandų prasidės, ir 
Į aš sakau, kad visi būtumėt 
laiku. O tada turėsime gerus 
koncertus ar operetes.” Pa
kvietė B. Zalatorių, rašt., per
skaityti nutarimus iš choro ir

rapijos Auditorijoj.
Choro bankietas> Choras nu

tarė surengti sezono užbaigi
mo bankietų birželio 11 d. Vie 
tų suras manadžeris. Tame 
bankiete dalyvaus ir naujas 
choro vedėjas muz. J. Sauris,

LIET U V1S DENTIST AS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

ttalaudai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tii SU. Cicero, 111.

Vai.

Dr. C.K. Kliauga
DEK 1 1 S 1 A O

U tarniukais, Ketvergius ir Subaiomla 
2420 U. Maiųuclie Ru. ar ii VVvsiern

Avė. l'nouc lleuiiuek 7»2» 
Panedėiiais, Seredomis ir Vėtnyčiomis 

1021 So. Halsted Street

Tel. Cicero 67 66

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Strffet 
cor. So. Leavitt St Tel Canal <122

Rezidencija: <628 S. Richmond AVA 
Telephone Republic 7868 

Valandos; 1—8 ir 7—8 vai. vak. 
NedėlloJ; 10—12 ryto.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVaahington Bulvd.

4:30 — 6:80 kasdien * 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba 
Cicero 002. Res. tel. Cicero 2888

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4«45 S. Ashland Avė.

Chicago, III.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų

2 iki 4 ir < iki 8 vai. vak. 
... i

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną Ir naktį 
VIRGINLa. <914

I. J. ZDLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4<th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 8203-8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

apskričio valdybų posėdžio,1 kad geriau susipažintų su cho 
kuris įvyko geg. 9 d. Aušros J ristais. M. G. R.
Vartų par. svet. Valdybų nu
tarimai vienbalsiai rankų plo
jimu priimti. Dvi naujos na
rės įsirašė.

Pirm-as pranešė, kad jau 
yra pasamdytas choro vedėjas

BRIDGEPORTAS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENT1STAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Val.: 10-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

Iš Lietuvos sugrįžo Jonas 
Vilkišius, išbuvęs ten apie vie 
nerius metus. Pažįstamiems 

ateinančiam sezonui—muzikas j pasakoja, kad jam Lietuvoje
p. J. Sauris. Choristai pasiten labai patiko, ir džiaugiasi, tų

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Semtomis po .pietų ir Nedėldlanlah 

tik susitarus
>422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone: 
Englevrood 6641 
Wentwęrth 8000

Office Phone 
Wentworth 8000

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grahorius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur. . '

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis- Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
17fiVisi Telefonai: YARDS ir 1742

- -.feRS^vt.,4/.. L.:

Ikinimų vedėjui pareiškė ran- 
|,kų plojimu. Choro manadže- 

I riu liko tas pats L. Krekščiū-
nas.

gimtinės šalį aplankęs. Ponas 
Vilkišius atrodo labai gražiai, 
skaistus, kaip 15 metų am
žiaus jaėnikaitis.

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

VLADISLOVAS GRUMBLYg

Mirė geg. 15 1932 m. 11 vai. 
naktį, sulaukęs pusamžio. Kilo 
IS Tauragės apskr., Šilalės par. 
Misuči/j kaimo. Amerikoje iš
gyveno 24 m-

Paliko dideliame nuliūdi
me brolį Joną, pusbrolį Jonų 
Brazauskį, dvi pusseseres Mar
ei joną Ir Johaną, du Sv-ogeriu 
Petrą Bliūdžiu ir Julijoną Ilu- 
bj ir gimines, o Lietuvoj, dvi 
seseris Oną Petroklenę Ir Do
micėlę Naujokienę.

Kūnas paSa.rvotas 4533 So. 
Hermitage. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčloj geg. 20. IS namų 8 
vai. bus atlydėtas . Sv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj J- 
vyks goduli n ges —pamaldos už 
velioinea sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

NuoSlrdMal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Olose laidotuvėse.

Nuliūdę;
bruks, puMltenllH. pusse- 
«*«• Ir giminės

Laidotuvėms patarnauja gra 
bortus Eudeikis, Tol. Yards 
1741.

ONA TAUTKIENi:
(po tėvais Pankauskaltė)
Mirė gegužės 17 d., 12:45

vai. ryte, sulaukus 34 metų am 
žiaus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą PrariciSkų, 2 dukteris O- 
ną 13 metų Ir Ireną 17 mėne
sių amžiaus, tėvą Juozapą, mo
tiną Barborą, seserį Zofiją, po 
vyru Lorencienė, švogerį Anta
ną Lorencą. Tetas: M. Raczkie- 
nė ir U. VyStartienę, dėdę Jo
ną, KruSą ir pralotą M. L. 
KruAą ir kitas gimines (f Lie
tuvoje brolį Joną, dėtįes: kun. 
A. KruSą ir Vincentą KruSą; 
tetas: O. Stonienę, P. Paliakle- 
nę ir D. KruSaltę,

Kūnas paSarvota-g 2021 Ca
nal port Avė. Telefonas Canal 
6574. Laidotuvės įvyks petny- 
čloje, gegužės 20 d. 8:30 1S ry
to bus išlydėta 1S n<inų J Die
vo Apvaizdos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldo/i už 
velionės sielą, o iŠ ten bus nu
lydėta į flv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoSlrdžlal kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jai paskutinį patarna
vimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys, tėvai bro
lis. sesuo, tvogeris, tetos, 
dėdės Ir visos kitos gimines

Palengvins’ aklų įtempimą, kuris 
,’Bstl priežastim galvos skaudėjimo,
Į svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kardtį. Nuimu 
:ataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuoso 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Bpeciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
ae akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Tei. Vietory 6893
Rea. Teh Dreael 9191

4u( nputsiUcpia šaukite CentraI7464

DR.AA.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
VaL 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A R. MCGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SOt HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ABTESiAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. CHAR1ES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SFECUALLSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo- 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4010 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart tventadlenio Ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—* 
Nedėliomis: nuo 10 Iki II.

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Road 
VALANDOS:

9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vakare 
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

TeL Hemlook 2744

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

Ofisas 6155 South Kedzie

Rea 0426 So. Callfomla Are. 

▼atJ 8-4, I-O ». IMttriant Ketv

TO‘5TSftTiBB*l ’‘V'~
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C H I C A G O J E

TŪKSTANČIAI RUOŠIAS į 
“DRAUGO” PIKNIKĄ

! ta bus iliustruota pieštais pa- 
j veikslais. Skaitys ir aiškins 
! mūsų draugijos gerb. dr. S. 
Naikelis. Po paskaitos bus 
duodami klausimai, j kuriuos 
daktaras atsakinės. Paskaita 
rengiama vienoms moterims, 
gegužės 18 d., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių auditorijos 
mažojoj svetainėj (3133 So.

roj p. Martinkus netrukus vėl 
bus “all right”. •

X Kur tik pasisuksi, visur 
matosi didelis pasikėsinimas 
dalyvauti milžiniškam “Brau 
go” piknike, kuris įvyks ge
gužės 29 dienų, Vytauto Dar
že. Žmonės labiausiai domisi 
tuo, kad šiame piknike įvyks- 
ir “Draugo” kontestininkų 
darbo užbaigimo diena, kurioj 
bus paskelbti rezultatai iš jų 
darbuotės.

K. Vaivada (2) 
Marcijona Stankienė 
Ant. Bacevičius 
Eva Loeaitė 
Elzb. Misevičienė 
Jurgis Martinaitis 
Grasilda Gedvilienė 
Antanas Vaičekauskas 
Povilas Pučkorius 
M. Meldažis 
A. Peldžius 
Grasilda Zalatorienė 
J. Pupienis

ba visuomėnės gerovei, o ypač, NEIŠSIKRAUSTO ATLEIS- i 
jaunuomenės auklėjimo srity,! TIEJI SVETIMŠALIAI 
taip pat globoja ir ligonius
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Nors 
šie metai yra ir sunkesni me
tai, bet mes, katalikai lietu
viai, įvertinkime seselių dar
bus ir jų reikalus atsilanky
dami visi į rengiamu pramo-

MOKYTOJAI
Klaipėda. Neseniai iš Klai

pėdos krašto mokyklų direk
torija atleido 21 mokytojų sve- 

' timšalį. Jie turėjo apleisti krn 
štų, tačiau lig šiol nėra išvy
kę. Kaip teko patirti, jei jie

PARDUODAM IR MAINOM

Farmaa, namui!, lotus Ir visokius 
biznius visose valstijose. Mes turl- 

'ine dldelĮ pasirinkimą. Norintieji pi
rkti ar mainyti pirma pnmatyklt mu- 
■ų bargerv). Klauskite A. Grigas, 
Real Estate vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO.
8755 So. W<*stern Avenue

Iš žinių, kokias tenka gau
ti, jau neabejojama, kad 
“Draugo” piknikas, gegužės 
29 d., jei tik toji diena bus 
graži, bus toks didelis, kokio 
dar iki šiol nebuvo. Tūkstan-
Kai žmonių ne tik iš Chioa-IIIalste<1 St>‘ Oertl"n<>s P°- 
gos ir apylinkės, bet WiScon,!mos ir P““1'8' Prasom Rnu- 
rin, Indiana, Michigan, Neb-'slai atsllank>'ti Ir paainaudo- 
raska ir Ohio valstybių ren-1 “ Sla ™P“P™S‘» P™ga. Apie 
gias atvažiuoti ir būti liūdi-L. . c 
ninkais, kas laimės “Draugo** i 
vajaus dovanas ir kam teks

PRANEŠIMAI PADĖKOS ŽODIS

žinoti.
Rengėjos

West Side.— Altoriaus puo 
šimio draugija rengia vakarė-

Wjest Side
gyvenime brangių sukaktuvių, 
25 metų sidabrinio vedybų ju-

naujas automobilius, kuris tų 
pačių dienų bus nugabentas j 
Vytauto daržų'.

“Draugo” administracija iš 
anksto ruošias tai dienai, iš 
anksto organizuoja šimtus da 
rbininkų atvykusiem#! patar
nauti. Bus pastatyta specija- 
' lė platforma, nuo kurios į vi
sas puses bus išvedžiota gar
siakalbiai, kuriais bus paleis
ta žinia, kam teko vajaus do
vanos ir automobilius.

Žymiausios lietuvių virėjos 
iš geriausių virtuvės vadovė
lių taiso geriausį valgyklai 
menu (valgių sarašų). Pasam
dyta didelis orkestras šokiams 
groti. Mūsų stipruolis— dra- 
piežnas dzūkas — Bancevi- 
čius jau iššaukė į kovų stip- ' 
riausius ristikus. Basebolo ai
kštėje susirems du mūs biz
nierių oldtimerių tymai 
čemįpionatui laimėti. Cicerie- 
čiai organizuoja žemaitiškų 
chorų, kuris dainomis svei
kins savo kontestininkus (gal 
net s dideliais laimėjimais). 
Kilų kolonijų kontestininku 
busteriai taip pat organizuo
jasi riutinti už savus kontes
tininkus. Taigi:

Tūkstančiai, tūkstančiai '
Piknikan ruošias,
Tūkstančiai laukia
Pražios dienos!

LIETUVIŲ VALANDA

Pr. sekmadienį vėl teko 
klausytis lietuvių radijo pro
gramos iš stoties WCFL nuo* 
1:15 i-ki 2 vai. popiet, kuri bu-1 
vo surengta lėšomis Jos. F.! 

^Budriko radijų ir rakandų 
krautuvės. Programoj dalyva
vo vienas iš didžiulių lietu
vių chorų. Visos dainos buvo! 
tikrai harmoningai ir gerai 
sudainuotos, kas darė malonų 
įspūdį klausytojams. Taip pat 
gerai grojo Budriko radijo 
trio.

Friend

ŽINiU-ŽINELĖS
X Plačioj žinomoj Marozas 

Bake Shap vietoj (4330—34 
So. California Avė.) įrengta 
ir pagaržinta modernišku sti
lium duonos ir keiksų parduo
tuvė, kurioje yra dideliausias 
l.eiksų pasirinkimas. O ypač 
čia puikiai gaminama “Wliip- 
ped cream” keiksai, kurie y- 
ra taip labai visų mėgiami. 
Mat, čia “kreditas” daugiau
sia priklauso pačiai poniai Ma 
rozienei, nes kuone visi keik
sai gaminami jos priežiūroj.

X balandžio mėnesi p. Juo- 
Vajaus vedėja.; zui Martinkui (6747 So. Mnp-

------------------ lewood Avė.) belaukiant gat-
ĮD0MI PASKAITA vėkario, pasiūloma automobi- 

------------ ' lio “raidas” ir privažiavus
Rengia Lietuvių Moterų dr- netoli Martinkaus namų, čia į 

gija “Apšvieta.” Šį sezonų netikėtai jų automobilis susi- ! 
tokia svarbi paskaita rengia-1 daužė su gatvėkariu. Dėl tos 
nia antra iš eilės. Apie žino-! priežasties p. Martinkus aksi- ’ 
gaus vidurių sudėjimų, kokių dento paliestas labiau, negu 
svarbių užduotį atlieka orga- jo partneris. Betgi rūpesti n-j 
nai, ir apie vėžio ligų. Paskai- goj dr. J. Simonaičio priežiū- j

Tuoj Reik Vyrų
turi turėti gerą vardų ir nedidelį kapitalų, kad prisi
dėti prie Cooperative Association, vedamai CARLJSLE 
PARRY STERTLTZERs INC. ir būsiančiai arti New 
Yorko miesto; reikalingi namų statytojai, malioriai, po- 
pieruotojai, farmų darbininkai, paprasti darbininkai ir 
tt. NUOLATINIS DARBAS, GEROS ALGOS ir namai 
su patogumais ir žemės sklypu. Puiki proga geriems ir 
pastoviems žmonėms. Atsilankyk arba kreipkis laišku, 
įdėdamas 2c. stampę ir gausi pilnas informacijas.

LawFirmF.DudleyKohler
30 IRVINO PLACE, DESK. No. L35

NEW YORK, N. Y.

BARGENAS
ModernlSkna namas dvejų pragy

venimų po 6 kahnbarius, su vėliau
siais Įrengimais. Dviejų karų gara- 

42 South
į Fatrfleld Avė. Kainavo 718,000 da

bar dėl svarbios priežasties atiduodu 
ž $12,500. Pamatyk tuojau. 

REPUBLIC 1598

gėlę. Visi linksniai laikų pra-j krašte pasiliks ir toliau, jit 
1 leisite. Rėmėjos, kurios turite, bus išsiųsti administracine tva į kS!XJ’ m.
įaimėjimo knygutes, malonė
kite visos sugrąžinti trečia
dienio vakarų.

Komisija žada visus malo
niai priimti ir gardžiais už- 

Sulaukę savo kandžiais pavaišinti.

lį išleistuves į Lietuvį vyks-; hi|iejaua> kurj ,eko minfti ba 
tančiai pirmininkei Butkiene.,' ,andžio 24 d įių 5il,(,1
gegužes 19 d. po gegužinių norime4<>reik5ti savo aaoSir. I
pamaldų. Prašome visos nė
rės atsilankyti.

rka.

SENATAS NEPRIPAŽINO 
KARO METO MOKESČIŲ . BIZNIO PROGA

Parsiduoda grocernė ir de- 
AVASHINGTON, geg. 17. — licatessen, taipg i užlaikoma

DEL NEMANDAGAUS 
ELGESIO

Rėmėja Vakar senatas 42 balsais prieš 
! 31 nepripažino sumanymo di
dinti už pajamas mokesčius 
tokius, koki buvo karo metu, 
t. y. 1918 metais. Pažymėta,

kendžių, cigarų, tabako, lie 
tuvių apgyventoj vietoj, biz
nis nuo senai išdirbtas.

1915 So. Union Avenue

AUTOMOBILIŲ MEKA- 
NIKAS

skundų dėl kai kurių vokiečių gerovės grįžimų nebūtų nė ka-Į S^Vuo^Tui arba jum” pad’"

džių padėkų visiems, kurie pri, Paskutiniuoju metu pasipv- kad tie dideli mokesčiai pra
sidėjo prie šių mums brangių j ]ė daugybė Lietuvos piliečių monę visai nuslopintų ir apie 
sukaktuvių mihėjimo.

Visų pirma' dėkojame mūsų : pasiuntinybės tarnautojų ne- Ibos. 
parap. kleb. kun. J. Mačiulio- i mandagaus elgimosi su jais.

Amerikos lietuvių daktarų 
draugijos susirinkimas įvyks 
gegužės 20 d., penktadienį, *«”**“"• mac.uuo-,—
vnl v»k o-orl; žinnmn n A niui už ^ažias bažnytines iš-!ka<la 1 pasiuntinybę krei- 

kilmes, gerb. vargonininkui p. j P*aRi ar tai vizų j Vokietijų, 
J. Brazaičiui, broliams mari- ar tranzito vizų, ar kitais rei-

vai. vak., gerai žinomo p. A. 
N. Masiulio raštinėj (6641 S. 
Western Avė.). Dr. V. A. Šim-

NETEKĘ PASITIKĖJIMO

pusę kainos, nemi 
garadžiuje atsieis. Reikale pašaukit: 

TEL. IjAFAYET'I'E 132».

T0WN OF LAKE
Parsiduoda aiskryminė (“Su- 

AVASHTNGTON, geg. 17. — ! £ar Bowl”) labai prieinama 
kaina. Biznis išdirbtas randa-

kus skaitys referatų ta pačia •l°nam8 ir visiems 
dalyviams, ttema “placinta previa.”

Dr. G. I. Bložis, rast.

NortA Side.— šv. Kazimie
ro draugijos kauliukų žaidi
mas Įvyks gegužės 18 d. par.

Toliau, dėkojame ' visiems
iškilmių dalyviams puotoje, 
giminėms, artimiems drau- 
ganus ,ir pažįstamiems, o ir 
brangioms šeimininkėms už 
visų triūsų ir pasidarbavimų.

H,aMlml, kalais. Nemandagumu itin pa-.Kongreso žemesniu rta, ! art Eč
sįžymėjęs pasų skyriaus vedė- pirmuiinkas Garner is parei- f,jos jr mokyklos. Atsišaukit: 
jas. tškia, kad krašto balsuotojai!

Dėl šių įvairių nemandagu-!nptek? pasitikėjimo preziden-
mų Užsienių Reikalų Ministe-jtu ^oover *u- 
rija padariusi tam tikrų žygių.

mokyklom
4513 SO. WD0D ST.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

svetainėj. Todėl kviečiame vi
sus dalyvauti. Dovanų bus ga- ; Ta*P Pftt nuoširdžiai dėkoja- 
na visiemjs, kaip seniems, taip' nie visiems už mums suteiktų 
ir jauniems. Širdingai kvie-1 taip brangių dovanų, 
čiame virus 1 Taip prt dėkojame Mot. S.! Mot. Oe-

Kengimo komisija'55 kp. sįjangetėms, kurios i
s&tliadieny daly- :81'1' 0,t"» Voatoehi,

Abr. PI., Pbkliinų ir DahęLAIŠKAI PAŠTE

Ona Žalpienė 
Jonas Tamcšiiiriaš (3)

A. Vaitkevičienė 
Ona Bukaitienė 
Viktorija Butkevičaitč 
1\. PuLi&mintienė 
Ona Martinkienė »
A. Beinaraitė
K. Urbonas •
Ludvika Ramanauskienė 
Sotija Petraitienė 
V. Birgelis
F. Slilepowicz (3)
Elzb. Ašmonaitė (4)
B. Grybas . i 

Elzb. Misevičienė 
Karolina Uršaitė 
Vladas Kuodis 
Antanas Jasiulevičia 
A. Krikščiukaitis
D. Mankus 
A. Rimidaitė

sekančiam
I vavo, nuoširdžių linkėjimų si. 
1 dėjo ir atminčiai dovanėlę i- 
i teikė.

/.i

F. J, KLEISNER į A. ALEŠAUSKAS & SON
NUBAUDĖ KOMUNISTUS' SOUTHWEST LANDLORDS 7126 So- Rockwell Street

------------- 1 ASSOCIATION
2847 West 59tli StreetKauno karo komendantas 

neseniai suimtus ir įtariamus

ir
Chajetaitę, visus nubaudė po 
3 savaites, kalėjimo, o Šokotą 
— 1 mėti. Visi jie bausmės at
likti nugabenti i Kauno s. d. 
kalėjimų.

Metinė mokestis $1.00
Greitas patarnavimas reika

le nemokančių rendauninkų.
Prospect 5600

Turime žmones sutinkančius 
skolinti pinigus ant A-l pir
mu morgičiu nuo 500 iki 5000.

2343 West 59th Street
Tel. Prospect 5600

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus 

1 tiTiičitis ir kitokius'dalykus.
Musų patarnavimas yra 

greitas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš 

ir i kitus miestus.

R. ANDRELIUNAS
Užiaikonue naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projce- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 WL 63rd St., Chicago, III.

Tel. Ueniloek 8380

. Dar kartų visiems širdingi ! 
dėkui.
Jonas ir Antanina Linkevičiai

‘.A.5 ’’
town'6f lake

Šv. Kazimiero Ak. rėmėju 
1 skyrius rengia kauliukų lo 
Šimo vakari., su laimėjimu pu'
kaus radijo, kurį aukojo Peo l K.id duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą 
plės Furnitūrų Co. Tai įvyks aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva- 
gegužės 18 d., trečiadienį, po ‘ kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja j Californiją ar j 

.gegužinių pamJaldų šv. Kry-1 Floridą,- vasaros laiku atostogų, patart:na geriau va- 
; žiaus parap. svetainėje. žiuoti j Lietuvą, kur bus daug jdomiau ir maloniau

Visi seselių bičiuliai bei rė- laiką praleisi.
mėjai kviečiami atsilankyti. I šiemet Draugas rengia dvi oficialus ekskursijas:
Visas pelnas skiriamės Šv. Ka; J^ew ^Plauks

28 D., į Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIIL 
Antroji ekskursija Iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą. >

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Iš NEW YORKO 3-čIa klesa j Klaipėdą .... $75.50 
I abi pusi....................... ?......................... .. $125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis:

Gegužio—May 25 d.—BERENGARIA
” ” 28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”

EKSKURSIJA
I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai j 

Klaipėdą.
3 d.—ILE DE FRANCE 
7 d.—BREMEN

II d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
18 d.—UNITED STATES 
9 d.—ILE DE FRANCE

NMINfOS LAIVAKORTES

Wm. J. Kareiva

zimiero seselių vienuolynui. 
Seselių viso triūso ir dar

buotės nėra. galima nė apra
šyti. Jos su pasiaukojimu dir-

Savininkas
l>81 Įfpriu ilsios ruftles 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

OREFN VAIjIjEY 
PROIMJCTS

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389 i
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Perkam Lietuvos Bonus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 urž $100 
bonus su kuponais.

Gegužės 17, 1932 rengiama eksknrsija laivu Levia- 
than tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinam.

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam 
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne- 
įudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145
.. ............... .... ... '
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Birželio—.Tune

M
99 99

99

99

99

99

99

99

Liepos
Liepos—July ) 30 d.—GRIPSHOLM

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAT
M. ZIZAS

Namų Statymo Kontraktortua 
ttataii iTalrluiiHlua naram prieinama

kaina
,7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 

Talefonaa Hemlock 6534

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATTMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S WASIfTENAW AVĖ

A T Y D Al
NAMŲ SAVININKAMS

[Popieruoju ir malevuoju kam 
■ barius, už darbą atsakau. Da
rau daug pigiau ir ( geriau 
kaip kiti. Popierų knygą tu 
riu šių metų mados. Pristatau 
į namus išsirinkti. Kad'ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48tb Ct., 2ros lubos 

Cicero, III.aiiiNiMuimnnii
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