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Didesnieji Lenkijos miestai bankrutuoją
MASKVA NEĮSILEIDŽIA Į SIBIRĄ 

T. SĄJUNGOS KOMISUOS
Jugoslavijos karaliaus vaikai 

išvežti svetur

ANGLIJA DAR KARTĄ PAREIŠKIA, 
KAD JI MOKĖS SKOLAS

LENKIJOS MIESTAI 
BANKRUTUOJA

ANGLIJA MOKĖS SKOLAS

VARŠUVA, geg. 24. — IŠ 
660 lenkų miestų 160 bankru
tuoja, anot oficialaus praneši
mo. Kaltinamas per didelis 
praėjusiais keleriais metais iš
laidumas.

RUSIJOJ BUS AUGINAMI 
TRUŠKIAI

LONDONAS, geg. 25. —j 
Laikraštis Times editorijalu i 
pareiškia, kad pasibaigus lie-, 
pos mėn. 1 d. moratoriumui, 
Anglija atnaujins karo skolų 
mokėjimų Amerikai. Pažymi, 

į kad vyriausybė jau dabar da
ro tuo reikalu pasiruošimus.

Atrodo, kad šis laikraštis 
kalbi vyriausybės vardu.

CHICAGO JE

MOKESČIAI UŽ ASME
NIŠKAS SAVASTIS

Cook’o apskrities asesorius 
(turtų įkainotojas) paskelbė, 
kad jis piliečiams siunčia dau
giau kaip 600,000 lakštų su 
klausimais, kas Įdek turi as
meniškų savasčių, būtent, pi- 
janų, radijų, automobilių ir

VISI SAKO: 20T BOT - NfPASI- 
DUŪSIME!

Smarki kova eina tarp Rašinskienes ir Stanciko. 
Gubysta trečioj vietoj. Janušauskas siekia 
milijoną. Grybas - pusmilijoninkas! Giliene 
vejasi Staniulį. Aukškalnis pralenkė Petraus
ką, Gaižauskas - Sutkų, kurį taip pat vejasi 
Kondratas

kt. naminių daiktų. | .... ,
j “Draugo” skaitytojai ir vi- nebedaug reikia, kad patapus 

Gavę tuos lakštus žmonės sa mūsų visuomenė nekantriai pusmilijoninke. Aukškalnis
turi surašyti kų jie turi, kiek • laukia naujų kontestininkų vakar “spešial deliveriu” pra 
kiekvienas daiktas kainoja, lenktynių rezultatų. Vakaryk- lenkė Petrauskų, o ryt gali 
duoti paliudyti notarui ir pa- gčiai devynių kontestininkų pralenkti Mandravickų, Stan- 
siųsti asesoriaus ofisau. Ase- lenktynių rezultatai tikrai bu-.cikų ir Rašinskienę. Gaižaus-

J. Valstybių iždo (Įepartamento sekretorius Mills’as deda soriaus ofiae bus nustatyta vo nuostabūs. Kova tarp Ra- kas vakar dideliu balsų liodu
kertinį akmenį statomiems Washingt<ųie viešosios sveikatos į mokesčiai už tas asmeniškas gjnskienės ir Stanciko buvo pralenkė Sutkų, o ryt gali pra 

savastis. J tokia smarki, kad rezultatai lenkti Gilienę, Grybų ir kitus.
Už lakštų negrųžinimų arba visus privers nusistebėti ir... Net Kondratas iš Philadel- 

neteisingų daiktų padavimų y- sumirksėti. Stancikas dėjo d i
ra skirtos bausmės. džiausiąs pastangas, kad at

----- ----------- keršytų ne tik Rašinskienei
bet ir Guvystai. Jei ne smar

rūmams.

PRIEŠ KARO VETERANUS 
PASIŲSTA KARIUOMENĖ

KAST ST. LOUIS, III., geg 
24. — Daugiau kaip 400 be

NUBAUDĖ LAIVO KA
PITONĄ

ROMA, geg. 24. — Praeito 
gruodžio 13 d.» šalia Sardin’-

Net Kondratas 
phia, ir tas paskutinėse va
jaus dienose gali daugeliui 
surpraizų padaryti.

MASKVA, geg. 24. — So-! 
vietų vyriausybė paskelbė vi-į 
siems gyventojams įsakymų, 
kad jie praplėstų truškių augi
nimų. Tai geriausia priemonė 
mėsos trukumui pašalinti. So-! 
vietų Rusijoj truškiai turės 
užimti galvijų vietų. Už truš
kių veisimų vyksta kampanija.

KARALIAUS VAIKAI 
IŠVEŽTI

darbių karo veteranų šio mė- jos nuskendo italų laivas “Te 
i uosio pradžioje iš Pacifiko pa- seo”. Žuvo 30 asmenų. Kapi- 
Įkraščių leidosi vykti j AVashi-i tonas suspėjo laiku apleisti’

VIRŠININKO PADĖJĖJAS 
TEISINASI

Žodžiu, jei kada tarp kon- 
,ki ir laiku padaryta Rašins- testininkų ėjo lenktynės, dide-

TITULAS PALIKTAS

BERLYNAS, geg. 24. — A- j 
tidaryta Vokietijos parlamen
to sesija. Tarpe atstovų yra 
ir ketvirtasis buvusiojo kai-- 
zerio sūnus Augustas Vilhel-į 
rnas. Jis yra fašistas. Jam pa
rlamente paliktas Prūsijos ku
nigaikščio titulas.

VIENA, Austrija, geg. 25. 
— Tiesioginių žinių iš Jugo
slavijos neturima. Nežinia, kas 
toj monarchijoj vyksta.

Tik aplinkiniais keliais gau
ta žinia, kad Jugoslavijos ka
ralius savo trijų vaiki} apsau
gai juos išsiuntė į Rumunija, 
pas savo žmonos motinų — 
karalienę našlę Marių.

Jugoslavijos atstovvbė šia 
žinių ginčija. Sako, kad netei
singa.

NEJSILEIDŽIA KOMISIJOS

IŠTEPĖ DERVE

PRETORIA, Transvaalius, 
P. Afrika, geg. 24. — Preto- 
rijos universiteto profesorių 
Lamont’ų nežinomi triukšma
dariai pasigavo, išrengė, ište
pė derve, apibarstė plunksno
mis ir čia vidumiesty paleido. 
Profesorius yra autorius vie
nos knygos, kuriaja įžeidžiami 
afrikonai.

MUKDENAS, Mandžifirija, 
geg. 25. — T. Sųjungos ko
misijos nariai nusprendė pasi
matyti su kinų sukilėlių vadu 
gen. Ma, kuris yra Sibire — 
anapus Amūro.

Bolševikai atsisakė vizuoti 
komisijos nariams pasus. Jie 
negeistini Sibire.

KUBOJE VYKSTA AREŠ
TAVIMAI

HAVANA, geg. 24. — Ku
bos saloje vyksta areštavimai. 
Suimti įžymieji partijų ir or
ganizacijų vadai, įtariami su
mokate prieš diktatorių prezi
dentų Macbado ir jo vyriau
sybės narius. \

ANGLIJOJ POTVYNIAI

lė kova dėl pirmųjų vietų ir 
brangiųjų dovanų, tai dabar, 
paskutinėse dienose. Nenoriu 
būti pranašu, bet, akivaizdoje 

ss’as teisinasi. Jis sakosi da- čioj vietoj. (Bet kova dar ne-.Jokių smarkių lenktynių, va-

Naujausiomis žiniomis
kienės ataka, Stancikas tikrai 

iš būtų laimėjęs ir vėl atsistojęs
ngtonų, kad tenai išreikalauti laivų, karo teismas jį nubau- Streator» IIL’ areštuotas poli- pirmoje vietoje. Gubysta ta- 

dė 7 mėnesius kalėti,' bet bau- cij°* virSihinko Padėjėjas Go- čiau neatsilaikė ir paliko tre-’ X • • • T* 1 • 1 V« • • . • i-w-v . 1 -|pilno sau bonusų išmokėjimo. 
Iki šio miesto jie veltui prekių 
vagonais buvo vežami. Praė
jusį penktadienį jie tuo būdu 
pasiekė Caseyville, už 7 myliij 
nuo čia rytų link. Baltimore 
and Ohio geležinkelio kompa
nija pagaliau atsisakė juos to
liau vežti. Tada veteranai ge

sinę suspendavo.

NETEKĘS PINIGŲ PA- 
BLŪDO

CANTON, III., geg. 24. — 
Nežinomi sukčiai išviliojo 900 
dol. iš J. Hriste’o. Tai buvo

ležinkelio bėgius ištepė muilu. | visas jo turtas. Žmogus iš su- 
kad traukiniai negalėtų važiuo' sirūpinimo pablfldo. Paimtas 
ti. Tuo būdu jie sustabdė trau bepročių įstaigon, 
kinių judėjimų. !____________

Jyvavęs banko apiplėšime, bet baigta. Stancikas pasakė: jaus pabaigoj kontestininkų
tno tikslu, kad plėšikus sugau- “Kad ir kažin kas būtų, kovų ' stovis gali ragočium apsivers
ti. Tačiau jam nepavykę jų dėl pirmos vietos aš turiu lai- 
nutverti, nors patsai su jais mėti.” O Rašinskienė Stanci-

ti, t. y., stovėję paskutinėse 
vietose kontestininkai gali pir 
mas vietas užimti ir geriau
sias dovanas laimėti. Žiūrėri- 
me, kokie rytoj bus lenktynių 
rezultatai.

Nepamirškite, vajus baigsismA x-T visa eile energingų kontesti-1 ,Šventasis Tėvas Pijus XI ® 'gegužes 28 d., 12 vai. ryto.

i banke buvęs.

PAAUKŠTINTAS ŠV. GRI- 
GORIAUS VYČIU

kui atsakė: “Kad ir kažin kas 
būtų — nepasiduosiu!”

Tų reikšmingų Rašinskienes 
žodį — nepasiduosiu kartoja

Šv. Grigoriaus ordeno vyčiu ninku, nors tik trys dienos be-

DAIKTAIS GALĖTŲ SKO
LAS MOKĖTI

Apskrities šerifas, neturėda- 
mas pakaktino padėjėjų skai
čiaus karo veteranus tvarkyti, 
kreipės į gubernatorių, kadi AVASHINGTON, geg. 24. — 
jis pasiųstų kariuomenę. Gu- Šen. Lewis, dem. iš Ilk, iškė- 
bernatorius pasiuntė kelias ko-1 lč sumanymų, kad J. Valsty- 
inpanijas. j Bes leistų Europos valstybėms

, -iii • . . i karo skolas mokėti daiktaisVeteranai kol kas apsistojo; . , . . .. . . (prekėmis),geležinkelio kieme ir ramiai
laikosi. Kariuomenė neturi su 
jais kontakto.

ORGANIZUOJA KABINETĄ MAŽINA IŠLAIDAS

TOKTJO, geg. 25. — Ad
mirolas Saito organizuoja mi- 
nisterių kabinetų. J užsienių 
ministerijų jis kviečia amba
sadorių Londone Matsudaira.

SUĖMĖ 500 SUKILĖLIŲ

HARBTNAS, Mandžiūrija, 
geg. 25. — Japonų kariuome
nė už 40 mylių nuo čia žiemių 
link paėmė nelaisvėn 500 kinų 
sukilėlių.

KARščIAI LOS AN
GELĖSE

VYSKUPAS NEDRAUDŽIA
KUNIGUI KALBĖTI 

PER RADIJĄ

AVASHINGTON,'geg. 24. -- 
Valstybės departamentas įsa-Į

DETROIT, Mich., geg. 23.
Vietos vyskupas M. J. Gal- 

lagher’is paskelbė, kad neturi

paaukštino F. H. Masąman’ą,1''ko ,kl vaiaus Pabai*os- Štai. 
National Tea Co. viceprezide-!JanusauskaR’ <*‘^8^ Va- 
nttj. Sis požymis jam viekai ,raknli’,i tuo Pafi°’ k» tara' 
bus suteiktas ateinantį pirma- k"hs v<ikar buv0 -iam ižtaia("!’ 
dienį Tjoekporte. iškilmėse pi- Pas™w ~ b(n 
rmininkaus Jo Emin. kardino- *r kovosiąs dėl pir-.

mos vietos. Grybas šiandie

EKSTRA

Duodant į spaudų šį “D.” 
numerį, telegrama kontest. J. 
Žvirblis iš Melrose Park’o at
siuntė 50,000 balsų ir tuo bfi-

las Mundelein’as. " .’.T*'”? “'““""’jdu pralenkė net 0. Kazlaus-
Massman’as yra įžymus ka- Pusmilijoninkas, o ryt gali bū- kienę. Dabar Žvirblis turėda- 

talikas ir labdarys. Jis yra ti milijoninkas. Gilienė smar-mas 214,900 balsųskelbiaka-
i Švenčiausiojo Vardo organiza-j kiai vejasi Staniulį. Ir jau rų Valančiui, 
cijos Chicagos arkivyskupijoj
prezidentas.

PULTA DAR NEATIDA
RYTA PARDUOTUVĖ

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS VI
DURINĖJ AMERIKOJ

13-tasis Šv. Kazimiero Aka-j WASHINGTON. geg. 23. — 
demijos rėmėjų seimas, įvykęs Į Vidurinę Ameriką šeštadienį 
praėjusį sekmadienį gegužės i į$tįk0 žemės drebėjimas. Sal- 
22 d. Akademijos salėj, nepa-įvadore 6 asmenys žuvo ir da

ug sužeistų.

Checker Cleaners, Ine., ren

,kė savo delegacijai nusigink-' “c “Ė* > "amuo!"-.' prastai gerai pavyko".'15 sei'nue
davimo konferencijoje sumaži- ’ ' į,'. .. 2706 W. Division gat. Dar ne-. t t. .t.tA.-u

I ntl ižlaidaa. Ne, skirtos ]ai ii- " • p /dūlantis jos pnekaky suspro., „kaifiau, KaIiroa bl1,ų >pėtii

laidos už kelią savaiėi, baig-j’ gdinta bomba. Apie 250 dol. kad (a- n# depresijog ,aikai
sis, o kongresas vargiai sutiks! Vyskupas pareiškia, kad ku- nuostolių padaryta.
daugiau skirti, jei iš tos kon-iniKas Coughlin’as per radijų' ------------------- į Atstovų buvo 342, atstova-

' ferencijos nėra naudos. | svarsto, kaip neteisingai tur- UŽKABINĖJO MERGAITES vo 97 dr-jas ir kuopas.

Argentinoje ėmė veržtis ug- 
niakalnis Dės Cabezado.

OLDENBURG, Vokietija, 
geg. 23. — Fašistų vadas Hit-

tai paskirstomi žmonių tarpe Areštuotas W. Člark’as, 211 Aukll sudėjo tūkstantį dole ter’is paskelbė, kad jo parti 
ir kaip išnaudojama darbo jė- m. amž., 10441 Ewing avė., už m 8U viršum. ja nė kokiu būdu nesutiks į-
ga. Šiais klausimais jis neper- mergaičių užkabinėjimų. , Visų atstovų nuotaikų žy-, jokion koalicinėn krašto
žengia popiežiaus Leono XITI ------------------- miai pakėlė tas, kad akade-:ar valstybių vyriausybėm Nes

BOSTON, Mass., geg. 24. — ir popiežiaus Pijaus XI paske- DAR KITAS PROHIBICI- mijo's orkestras laimėjo pirpartija, sako jis, yra 
Federalio distrikto teisėjas Ibtų dėsnių. JOS KLAUSIMAS SENATE mų dovanų. Antras didžios Gausia partija.

------------- svarbos įvykis pakėlęs atsto-

NEGALI BOT AREŠ
TUOJAMI

LONDONAS, geg. 24. —
Dėl nepaprastai didelio lietaus LOS ANGELES, Cal., geg. 
kai kurios Londono dalys ir 24. Šį miestų vakar ištiko ne- 
kiti miestai iš dalies užlieti. ( paprasti karščiai. Buvo 92 lai- 
Dideli nuostoliai padaryta. psniai. Daug gaisrų įvyko.

Brewster’is nusprendė, kad 
prohibicijos agentai, neturė- ORO STOVIS

»uvu wi i\h-

darni “u-arantų,” negali areš- Čia mirė įžymus japonų ka- Senatorius Bingbam’as, resp. zimieriečių įsigyjimas namo CHICAGO KR APYTJN- 
tuoti žmonių, rastų slaptose j riuomenės vadas gen. širika- iš Conn.,i įdavė senatui suma- rytuose, netoli Pbiladelpbijos. KĖS. — Šiandien rytų nepa- 
smuklėse. Negali net pas juos va, kurs nesenai bombos spro- nymų, kad 18-asis priedas bū-Į "Po sėkmingo seimo buvo j stovus oras; numatomas lie- 
daryti kratų. girnų buvo sužeistas. : tų atšauktas. smagi vakarienė. tus, perkūnijos; vėsiau.

ŠANGHAJUS, geg. 24. — AVASHINGTON, geg. 25. — vų dvasių, buvo tai Seserų Ka-
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DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKŲ PASAUUNINKŲ 
APAŠTALAVIMAS

Katalikų pasaulininki} apaštalavimas

Štai, Baltimorės arkivyskupas Curley’as 
karštai parėmė naujai susiorganizavusiu Ka
talikų Liudymo Gildijų, kurios tikslas yra 
vykdyti apaštalavimų. Arkivyskupas paskyrė 
iš kelių aukšto mokslo kunigų komisijų, prieš
kurių norintieji apaštalauti pasaulininkai lai- mlėn. 19 diena. Švenč. Marijos 
kys reikalingus egzaminus iš tikėjimo. Išlai- kolegijoje buvo iš anksto ruo-

JONO KMITO DIENOS IŠKILMĖS
ŠVČ. MARIJOS KOLEGIJOJE, THOMPSON, CONN.

Išaušo graži šilta< gegužės > ju buvo kolegijos direktorius 
kun. dr. J. Navickas. Pirmas

Trečiadienis, geg. 25 d., 1932

Mass.) ir iš Hartfordo vyslcu- Į Antra programos dalis pra- 
pijos — kun. J. Valentiejus ' sįdėjo monologu, imtu iš Jo- 
(W<aterbury, Conn). Visi kai-.no Kmito apysakos “Raudo- 
bėtojai reiškė savo nuošir-;nas kaklaryšis.” Monologų 
džius linkėjimus, prisimindn-1 pasakė A. Juodka. Choras su- 
mi įvairius jubilijato gyveni- į giedojo J. Kmito parašytas

kalbėjo buvęs pirmutinis gerb mo nuotykius. į giesmes: Šv. Kazimiero gies-
štasi šioms iškilmėms, į ku
rias suvažiavo daugelis sve
čių, garbingo autoriaus Jono 
Kmito — kunigo Kazimiero 
Urbanavičiaus gerbėjų.

kun. K. Urbanavičiaus vika
ras, dabartinis Lowell, Mass. 
parapijos klebonas, kun. P. 
Strakauskas, reikšdamas ge

Iškilmių dienų atsiųsta la žinę (Aleksio komponuotų) irkusiems egzaminus komisija duos arkivysku
po patvirtintus liudymus. Tai bus ženklas, 
kad jiems bus leista skelbti ir aiškinti tikė
jimo tiesas.

Tai ne viskas. rtV. Tėvas nori, kad kiek
vienas geras katalikas šiokiu ar kitokiu būdui Puotoje dalyvavo kunigai 
prisidėtų prie apaštalavimo, Lad visada ir gefb kun Kazimieras Urha. 
visur savo kunigams būtų ištikimais pagelbi- navičius> kun. p virmauskis, 
ninkais. Apaštalavimas nereiškia vien tikeji- , K c , ,R t
mo tiesų skelbimų. Pavyzdžiui, kas uoliai ir:Ma88)> kun pr juškaitis (Ca- 
nuoširdžiai rūpinasi įvairiais parapijos rei- Į mbridge> Mass kun j gva. 
kaiais ir darbuojasi, stengdamasis vienaip ar kun j. Skalandls (Bro.
kitaip padėti savo klebonui, tas dirba apaš
talavimo darbų ir turės didelių nuopelnų.
Kas rūpinasi katalikų draugijose išlaikyti nie
ku nesutepti}, katalikiškų dvasių, tas apašta-

, • j • .y . . . Kalėdų giesme, kurios gaidabai daug sveikinimų iš į vai-1 *. - y, , . yra imta iš prancūzų choralo,nų Amerikos kraštų telegra- / , . , ,
, .y, . TI . 'J. Kmito eiles Moksleivi, lamomis ir laiškais. Ilgesnius . ’

nuumų linkėjimų darbuotis sveikiniluu8 lai5kais atsiuntė: v‘nk 8,rd< . ,P"Bak5. 1 ranns 
Kristaus vynyne ilgiausius me j kun m Kazėnas iš Pitts- Skeivis- Linksmų ir. gražų 
tūs. Vienas iš garbingiausių' burgh> Pa . kuI1 j/iMtokm. į‘‘butK,Pi<>1” kamP°™» 
svečių buvo kun. Jonas Am-l(New York ir knu j Kuras 8roi° orkestro kvintetas: J. 
botas (Hartford, Conn), kn- (Scranton Pa.). Tel Sabaliauskas ir kiti, grojusie- 
ns kartu su savo linkėjimais jffiom;8 sveikinimus atsiuntė: )l “Vaipel.o” valc«-
įteikė jubiliantui gražių dova
nų — brangaus medžio dėžu-

kun. M. Pankus (Bridgepoit, : Paskaitų aPLe Kmito kūiy- 
Conn.); kun. J. Balkūnas' bos ypatumus paskaitė moky-

ckton, Mass), kun. Pr. Juras tę cigarams laikyti. Ilgai kal-'įBrooklyn> N Y.); kun ^.tojas Petras Rakauskas, nu
bojo p. Leonardas Šnnutis-Ši- j Draugelis (Chicago, III.) ir rodydamas gerb. autoriaus 
lelis, pats pernai šventęs savojkun A Milukas (Brooklyn, tuos kūrybos ypatumus, kurie 
poros dešimčių metų literati- į n Y ) sudaro jo savotiškumo vaizdų

(Lawrence, Mass), kun. Pr. 
Strakauskas (Lowęll, Mass), 
kun. Step. Kneižys (Norwood,

lauja. Kas doru savo gyveniniu duoda pa-ĮMags)> kun A petraitig> kun;
vyzdį kitiems, tas apaštalauja. Norint šiuose

nes sukaktuves. Literatas ge-| TV , ... ... ir skiria Kmitų iš kitų auto-
į Pietums pasibaigus, svečiai j .

paties Šv. Tėvo Pijaus XI noras. Apašta- ir kituo9c kilniu09e dartaose dalyvauti, ue-
iauiantisji pasaulininkai turi eiti į pagalbų galingas gilus mokslas, tik uolus prisin-
, ... XT . . • v ,. . • . • i simas prie savo bažnyčios, jos reikalų, likkunigams. Ne visur ir ne visada kunigai turi | „ ,. . .. . .._ ... . _ .. rpik-nlino-tia trvvnu tikpiimno ir nfvirn sifilis.laiko. Jie daug užimti savo pareigomis. Daž 
niausiai neturi progos ir galimybės prieiti 
ten, kur gali katalikas pasaulininkąs. Ypač 
šiame krašte yra daug tokii} vietų, kur tik
rasis Dievo žodis būtinai reikalingas. Antai, 
dažnai yra reikalingi rimti argumentai su 
atšalėliais tikėjime. Daugelis kitatikių dažnai 
pageidauja išgirsti aiškinimi} apie katalikų 
tikėjimo tiesas. Žinoma, jie gali tai girdėti 
lankydami katalikų bažnyčias. Bet ne visi tu
ri galimybės taip daryti. /

Anglijoj seniau įvestas katalikų pasau- 
lininkų apaštalavimas. Ten pasaulininkai at
viram ore, arba kur gatvėse susirinkusiems 
žmonių būriams aiškina katalikų tikėjimo tie
sas. Taip pat atsako į klausimus. Tuo dau
giausia užsiima organizacija, vadinama Ka
talikų Gildija. Toks pasaulininkų apaštalavi
mas

K. Vasys, kun. J. Bakanas, riausiai galėjo literatų supras-~ l turėjo progos pasivaikščioti
kun. V. Puidokas (Worcester, U * į° darbuotę tinkamai į-Į^ gralžųjį kolegijos park^
Mass), kun. S. Vembrė (West- vertinti kuris šį gegužės mėnesį yra

nų.
Trečioje programos dalyje 

B. Ivanauskas sudainavo Kini

reikalingas gyvas tikejunag ir atvira sirdis, \, .,. . ,. a.® . ’į (Athol, • Mass.) kun. dr. A. BruDievo ir artimo meilė. ' i.V

ifield, Mass), kun. P. Juraitis Jonas Kmitas yra dabarti- žavėtinai gražus: visas žvdi. !a° Pagytų Palestinos oėlė,
I • * I I n »> a Ir lu, zilllll

Ir iš tikro, kiekvieno gero kataliko ir 
katalikės pareiga yra vykdyti prieinamų apaš
talavimų. Tas darbas yra Dievo garbei, žmo
nių gerovei ir savo sielos nuopelnams.

EKONOMINIAI NEGERUMAI

nis “Darbininko” vyr. red., vai. popiet prasidėjo pro-
žas (Nashua, N.. H.) kun. J. Į todėl teko kalbėti įvairiems' grama. Čia dalyvavo visi ko

legijos mokiniai ir mokytojai.Anibotas, kun. I. Abromaitis, i .redaktoriams ir buv. redakto- 
kun. E. Gradeckas (Hartford, yriams. Pirmas iš tokių 
Conn), kun. V. Karkauskas redaktorii} buvo kun. Konstau
(New Haven, Conn), kun. J. tinas Vasys, antras kun. Pra-

Šiandieniniai ekonominiai negerumai pa-'
šaulį surėmė dėl to, kad kapitalizmas panei-

į Valantiejus, kun. J. Kripas • nas Juškaitis. Jie abudu buvo 
j (Waterbury, Conn). Iš pašau-'žymūs redaktoriai, todėl tin- 
ilininkų dalyvavo—“Draugo” kainai apibūdino gerb. rašy

tojo literatinės darbuotės nuo
pelnus. Jaunas poetas Plytai- 
tis (kun. J. Kripas) linkėjo

111.), pp. Mileliai (Worcester,
gė popiežiaus Leono XIII enciklikų apie dar
bo sųlygas, — pareiškė kun. dr. E. L. Cur- 
ran’as, anų sekmadienį kalbėdamas per ra
dijų.

, Popiežius Leonas XIII enciklikų išleido į Mass). Be svečių buvo visi na- 
prieš 40 metų. Prieš tai niekas kitas, pašau-iĮniiSkial kunigai: kun. J. J.
ly autoritetingas žmogus, nedrįso taip drų- j Jakaitis kunj .j. Navickas, 

i gifti gįnti darbininkus< Leonag XIn 1>akilo , ’
Anglijoj yra labai reikalingas. Tuo bū- .... , _ kun; B- Vltkus, ku*- J- Va1’

Mass), pp. dr. Budrecklai, pp.
Vervečkai (Brockton, Mass), j gerb. jubiliantui daug įkvėpi- 
p. A. Kneižys ir p. J. Laaička į mo kurti naujų poezijos vek 
(“Darbininko’’ red., Boston,! kalų.

Kun. K. Urbanavičius kartu 
šventė ir savo kunigavimo 35 
metų sukaktuves. Todėl ir a- 
pylinkęs draugai kunigai rei-

du daug protestantų (anglikonų) grąžinama 
tikrojon Bažnyčion.

Ne mažiau toks apaštalavimas yra rei
kalingas ir šiame krašte. Ir čia jau kelinti 
metai veikia tos rūšies Katalikų Gildija ir,
kiek žinoma, vienas įžymus tos organizacijos į taig g^įaUgtai darbininkų tarpe kelia nesu- 
narys užsiima viešuoju apaštalavimo darbu.
Kai kuriuose miestuose, kur nedaugiausia 

. katalikų, atviram ore kitatikiams aiškina ti
kėjimo tiesas.

z

Šis pasaulininkų apaštalavimas Ameri- 
kol irgi plečiamas. Ypač tose krašto dalyse, 
kur daugumas yra nekatalikų.

Svarbu žinoti tai, kad katalikų pasauli
ninkų apaštalavimas gali būt vykdomas tik 
vyskupams leidžiant. Apaštalavimų gali už
siimti tik išsimokslinę, iškalbusį giliai susi
pažinę su tikėjimo tiesomis žmtonės. O toki 
vyrai turi laikyti egzaminus iš tikėjimo.

Aleksandras Berti

AageHskas jimoleis
Laisvai vertė Vyt. M—nas.

(Tęsinys)
— O, atsiveria dangus.... Viešpats 3ė- 

cus sėdi iškilmingame soste..» juokiasi,
žiūrėdamas į mane.... šaukia mane.... o
Marija, kokia Tu graži....

Kitų dieną atsisėdęs lovoje ir įsižiū- 
rėjęs į Dievo Motinos paveikslą maloniai 
tarė:

— Kaip buvau laimingas, o Marija, 
Tavo draugijoj, davar apgaubk mane sa
vo dangiškos globos skraiste.

Kartą ligonis pradėjo prašyti pa
kviesti tėvą rektorių, kuriam norėjo pa
sakyti svarbų dalyką. Tėvas Mykolas To
re®’as greit atvyko. Motina rengėsi ap
leisti kambarį, kad netrukdytų pasikal
bėjimo ,bet Aleksandras prašė pasilikti. 
Paėmęs ją už rankų tarė:

Paaukojei mane Jėzaus draugijai ir 
aA atidaviau jai savo širdį. Vienuolio pa

gihti darbininkus, bet ne tuo tikslu, kad ka- tekanas. mokytojai p. Grušec- škė jain savo .linkėjimus. Iš 
pitalas būtų sugriautas. Jis pripažino) ka<l'kiSj p iuįfna^as, P.' Ra-1 Jlancbister, Ntlf./vyskupijos 
žmonijai 'reikalingas tiek darbas, tiek kapi- kauskaS) j Kįundrotbs, J. Ba-I sveikino kun. dr. A. Bružas 
tūlas. Vienas be kito negali apseiti. ,Gyaė dar- (Bys. mokytojai I (Nashua,' N. H.); iš Bostono
bmmkns, nes kapitalistai juos baisiai skriau- jllaI,tieji; R BailWys su žnlo- arkivyskupijos sveikino kun. 
dė. Darbininkus ragino nesusidėti su socialis-'

Banio komponuotų. Iš eilių 
“Moksleivio obalsis” dekla
mavo Jonas Jurčikonis. J. 
Kmitas parašė Šv. Mišias, ku
rias sukomponavo muzikas 
Šimkus. Kolegijos choras jas 
puikiai sugiedojo.

Paskutinę paskaitų apie d. 
Kmito asmenybę laikė kol- 
jos direktorius kun. dr. J. Na
vickas, nušviesdamas J. Kųii-

Progrania prasidėjo muzi
ka: kolegijos benas užtraukė 
maršų. Svečius kolegijos var
du pasveikino Petras Martin- 
kus. (Rinktinis kolegijos cho
ras sudainavo Jono Kmito ra 
jsytus blaivininki} himnų (Sa
snausko komponuotų) ir dar-
bininkų himną (komponuotą |to darbuotę įvairiose srityse, 
Banio). Jono Kmito eiles “Ti-'kuriose j“11 teko dirbtu ku- 
kintis moksleivis” pasakė Ed. niš°» visuomenininko ir rašy- 
pnlevičius. Gražų Kudirkos- j tojo-poeto. Po paskaitos vi 
Kapso sukurtą “Varpelį1” sn-!sicm8 sustojus sugiedota gie-
grojo orkestro kvintetas: P. 
Rakauskas, J. Kuprevičius, A. 
Vilkišius, A. Tutkus ir V. 
Liutikas.

smė “Didi garbė Junis!” Bai
giantis programai, pats jubi- 

(lijantas tarė savo žodį dėko
damas kolegijos vadovybei ir 
mokiniams už suruoštas iškil-Pirmųjų paskaitų apie J. . „

Kmito kūrybą skaitė stati1™9 ir ,isien18 svečiams, atsi-
Vineas Sabas, patiekdamas įlankiusiems « WS"*- Ba,S' 
Jono Kmito veikalą sąrašą ir i damas savo kalbą, gerb. jubi- 

. jų'santrauką. Po paskaitos PaskaUė saw naujas
Per pietus buvo pasakytajiš Springfieido vyskupijos —'benas sugrojo simfonijos ge.eiles, aprašydamas Š\ė. Maii-

daug sveikifainui kalbų. Vedė-i kun. A. Petraitis (IVorcpstsr. 'renadą. /°8 kolegiją Jo žodžius ir ei-
les sekė ilgas ir nuoširdus

na, J. Žemaitaitis su žmona, i J. Švagždys (Brockton, Mass)

tikimus. Socialistai tad užuot vesti gerovėn 
darbininkus, tarnauja kapitalistams.

Popiežiaus Leono XIII.enciklika pasklei-į valstybė negalėtų gyvuoti. Dėl to pačios val
dė kaip kviečių grūdus aplink visų žemę. Vie
nur tie grūdai prigijo, kitur ne. Nelengvas 
daiktas prigydyti teisybę, ypač kur yra įsi
vyravę godieji kapitalistai, kurie darbinin
ko nepripažįsta žmogumi.

stvbės pareiga įpra šeima palaikyti, jas stip
rinti. Tam geriausia priemonė yra šeimų gal
voms už darbų <|uoti teisingų atlyginimą. Tei
singas atlyginithas yra toksai, kurs atitinka 
patogiam darbininko šeimos gyvenimui. Dar-

O darbininkas-žfnogus yra svarbiausias Į bininko šeima nereikalinga pertekliaus arba 
krikščionybės šulas. Jis visais amžiais išlaikė i prabangos, bet neturi jos liesti skurdas. Ma- 
krikščionybės dėsniais paremtą šeimą. Darbi- žas atlyginimas,yra lygus šeimos savižudybei, 
ninkas yra ir kiekvienos valstybės svarinau-' Amerikoje kapitalistai yra persisunkę pa- 
sias ramstis. Nes be šeimos stiprumo jokia goniška filosofija. Jie yra tos nuomonėj kad

šaukimas buvo vieninteliu mano gyveni
mo tikslu ir nesigailėjau nieko, kad tik 
tą turtą pasiekčiau. O jeigu, negaliu ati
duoti vienuolynui visų savo jėgų ir savo 
gyvenimo, tai bent? leisk, kad mano men
kas kūnas, mano palaikai galėtų ilsėtis 
pas tėvus! Tai mano didžiausias ir pasku
tinis troškimas. I

O kreipdamasis į tėvą rektorių:
— Ar sutinki, tėve?
Violanta tikėjosi, kad tik mirtis pa

jėgs kada nors sujungti tėvo, motinos ir 
sūnaus palaikus, tačiau sutiko išpildyti. šį 
sūnaus norą be abejojimo; nes argi galė
jo motina priešintis mirštančio sūnaus 
norui ir trukdyti padaryti aukų?...

Giliai sujaudintas tėvas prispaudė 
prie krūtinės mylimų Aleksiuku.

— Argi nesi mūsų šeimos narys? Nuo 
jaunų dienų mūsų vienuolynas buvo tau 
antru namu, kur visų buvai laikomas sa
vu. Tačiau jeigu nori, tegu būna pas mus 
ir tavo palaikų buveinė.

— Taigi, dabar man nieko daugiau 
nebelieka žemėje, galiu mirti.

Po to, pažvelgęs į dangų ir su an

gelišku nusišypsojimu atsidusęs, sušuko:
— Į dangų — į dftngų!

VIII. VARPAMS, SKAMBINANT
‘ ‘ VIEŠPATIES A N GĖLAS ’ ’

Mirtis artinosi skubiais - žingsniais. 
Gydytojas nekantriai sekė ligonio jude
sius.

— Jau prieiname galų, tiesa, dakta
re? — klausė mažas ligonis, meiliai šyp
sodamasis, — džiaukitės mano laime.

Gydytojas turėjp išeiti iš kambario, 
kad galėtų paslėpti gnsijąudinimo ašaras.

— Mačiau šventųjį, — kartojo po to 
visięms.

Kunigo su Viatiku atvykimas atnau 
jino Aleksandro širdyje pirmosios šv. Ko
munijos įspūdžius. Apėmė jį nepaprastas 
džiaugsmas. Priėmęs šv. Komunijų, tyliai 
pasakė:

— Palikite mane vienų su savo Nu

mylėtiniu.

Po kurio laiko, nežiūrėdamas didelio 
nusilpimo, pasikėlė ant alkūnių ir pajėgė 
net atsiklaupti, vis žiūrėdamas į vienų 
taškų.

Iš lūpų krutėjimo Violanta pažino,

darbininkui nereikalingas teisingas atlygini- i rankų plojimas. Griežiant ri
mas. Gana jam pasitenkinti tuo, kad jis neba į kilmių maršą, dalyviai aplei
dau ja. Jo darbo vaisiai ir visas pelnas turi do koncerto salę.
tekti jiems, kapitalistams.

Tokį nusistatymą popiežius Leonas XII t.
ir dabartinis popiežius Pijus XI smerkia. j pavaikščiojo po parkų, 

Štai, tos priežastys, dėt ko šiandien vi-j gėrėdamiesi gražiąja kolegi- 
sas pasaulis velka didelę negerovės naštą. jas nuosavybe ir girdami jau-
Tai galėtų pataisyti tik Leono XIII paskelbti nuolių talentus, paruošusius 
krikščioniški dėsniai, jei kapitalistai juos pri- tokią gražių, įspūdingų Jono 
pažintų ir jais vadovautųsi. į Kmito dienos programų.

kad meldžiasi Švenč. Mergelei. Paėmė pa
veikslų ir priartinusi prie jo pakuždėjo:

— Štai, tavo Motina.
Tariant šiuos žodžius, saldžios ašaros 

riedėjo iš jo akių. Bučiuodamas paveiks 
lėlį, tarė:

— Taip! tai mano Motina.
Kolegijos tėvai nuolat dienų ir naktį 

keitėsi prie ligonio. T. rektorius ilgai lau
kė, nelaikė šv. Mišių, nes nesitikėjo su
grįžęs rasti jo gyvo.

— Tėve, nesibijok, nenueisiu be ta
vęs, — ištarė, — eik ir prisimink mane 
prie altoriaus.

Vakare T. rektorius grįžo ir rado 
ligonį pagerėjusiame stovyje. Palaimino 
jį ir norėjo peržegnoti, bet neramus A- 
leksiukas sulaikė jį sakydamas:

— Dabar prašau, tėve, neiti, maldau
ju, pabūk prie paskutinio mano gyvenimo 
mbmento, kai grįši gal būt manęs jau 
nerasi, jau bus per vėlu.

Tėvas Torrez’as pasiliko. Iš tikrųjų, 
lai buvo jau paskutinės jo gyvenimo va
landos.

Po valandėlės visiškos tylos, jaunuo-

Vieni iš svečių išvažinėjo 
namo, kiti pasiliko vakarie-

lėlio širdyje atsirado kažkoks neramumas? 
Tėvas kartojo karštus tikėjimo ir meilės 
aktus, tai davė bučiuoti kryželį ar relikvi
jas.

Netrukus grįžo ramumas ir įprastas 
nusišypsojimas apėmė jo veidų. Atrodė, 
kad gausios dangaus malonės plaukiu į jo 
širdį ir tai kaskart gausesnės, artėjant 
paskutiniam gyvenimo momentui.

Kas minutų klausėsi laiko. — Kam 
tau, vaikeli, to reikia? — klausė motina.

— Nes turiu žinoti, kiek dar liko man 
laiko gyventi.

Ir įbedęs į jų gęstančias akis tarė 
aiškiu balsu:

— Dėkoju tau, motin, kad mane iš
auginai vien tik Dievui... Tau esu dėkin
gas už tikėjimų, pašaukimų ir visų mano 
laimę...'Dėkoju tau, ten susijungsime — 
einu ir lauksiu ten tavęs...

O girdėdamas aplink raudojimus, ta
rė:

— Ko verkiate ?... juk einu į dangų!

(Bus daugiau)
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Trečiadienis, geg. 25 d., 1932

LABDARYBE

SVARBUS PRANEŠIMAS ! katančių lietuvių yra palaido
tu. Gegužės 30 d. tūkstančiai 
žmonių suvažiuos saviškių ap
lankyti, jų kapus papuošti, 

! pamaldi} išklausyti, r.ž miru- 
į šiųjų sielas pasimelsti.

Lietuvių R. K. Labdarių S- 
gos centro susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės mėn. 25 
d., Aušros Vartų parap. salėj. 
Kadangi šiame susirinkime 
reikės prisirengti dideliems ir 
svarbiems darbams, dėl to vi
sos kuopos kviečiamos atsių
sti savo atstovus. Ir šiaip jau 
veikėjai ir draugijų atstovai 
prašomi dalyvauti.

Valdyba

BESIRENGIANT KAPINIŲ 
DIENAI

- Gegužės mėn. 30 d. yra ka
pinių puošimo diena. Gražus 
tai pavyzdys. Nerasi žmogaus, 
kurs neturėtų palaidojęs ką 
nors artimo: tėvus, brolius, se 
seris, gimines ar draugus. Ge
ri žmonės juos ir savo mal
dose prisimena ir jų kapus 
papuošia.

Šv. Kazimiero kapuose, Clii 
cagoje, netoli dvidešimties tū-

Kada atsilankysime į $v. 
Kazimiero kapines geg. 30 d., 
atsiminkime vieną svarbų da
lyką, būtent, kad daugelį įnir
tis ištiko staiga, nelaiku. Tė
vai turėjo palikti savo vai
kus našlaičiais, vyrai moteris 
našlėmis. Tokiems geriausią 
atminimą galime padaryti ap
rūpindami jų paliktus' našiai- 
čius,' vargo prispaustas našles 
ir prieglaudos neturinčius se
nelius.

Dėl to kapinių valdyba ge
rai daro, pavesdama Lietuvių 
Labdarių Sąjungai rinkliavą 
kapinėse. Visos surinktos au
kos geg. 30 d. kapinėse eina 
našlaičių, našlių ir bendrai se 
nelių ir vargšų šelpimui. Be 
abejonės, neatsiras nė vieno 
geros valios žmogaus, kuris 
tą dieną atsisakytų centą, ki

tą šiam kilniam reikalui pa
aukoti. Tuo būdu paremsime 
pašalpos reikalinguosius ir 
kartu pagerbsime mirusiųjų 
atminimą.

»O kas tas aukas rinks? Į šį 
klausimą turi atsakyti labda
rių kuopos, nes jų dalykas 
yra suorganizuoti aukų rinkė
jas ir rinkėjus. Ko daugiau 
bus rinkėjų, to daugiau aukų 
galime tikėtis surinkti. Kuo
pose čia turi eiti lyg ir lenk
tyniavimas. Kuri kuopa turės 
daugiau rinkėjų, ta, be abejo
jimo, daugiau aukų surinks ir 
garbės paižymėjimą pelnvs.

Tad per visas šias dienas 
iki geg. mėn. 30 d. mobilizuo
kime aukų rinkėjus, kad ka
pinių puošimo diena daug nau 
dos labdarybei atneštų.

PIKNIKAS VYTAUTO 
PARKE

Jau visi žinome, kur yra 
gražusis Chicagos lietuvių Vy 

1 tauto parkas. Jis yra netoli 
jSv. Kazimiero kapinių.

Gegužės mėn. 30 d. (kapi- Į 
nių puošimo dieną), tuoj po

• DRAUGAS

pamaldų, visi eisime ir va
žiuosime į Vytauto parką, ku
riame įvyks Liet. Labd. Są
jungos piknikas su įvairiais 
piknikiškais pamarginimais ir 
tinkama programa.

Labdarių kuopos prie šio į- 
vykio, kiek galėdamos, ruošia 
si. Platinami tikietai, renka
mos piknikui dovanos, rengia 
masi tinkamai pasitikti sve
čius.

Labdariai iš savo pusės vis
ką padarys. O kaip su plačią
ja visuomene? Be abejojimo, 
ir ji savo padarys, atsilanky
dama į šį labdarių pikniką.

Labdarių Sąjunga yra už
simojusi seneliams ir našlai
čiams prieglaudas pastatyti. 
Didelis ir svarbus darbas. Jo 
be plačiosios visuomenės pa
ramos neįvykdysi. Dėl to lab
dariai tikisi tos reikalingos 
paramos susilaukti. Atsilanky
mas į labdarių pikniką, tai 
vienas būdas, kaip galime tą 
kilnų reikalą paremti. Tad ir 
paremkime!

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

BRIGHTON PARKAS

Sunkiam nedarbui užpuolus, 
liko labai daug suvargusių 
žmonelių, kurie gal kitą kar
tą labai gražiai gyveno ir vis
ko turėjo, bet dabar viskas 

i pamažu išėjo ir priėjo prie to, 
! kad liko priversti pagalbos ie
škoti. Pasirodė, kad daugelis 
vaikučių, lankančių parapinę 
mokyklą, neidavo namo pietų, 
nes jų mamytės neturėjo ką 
jiems duoti valgyti. Pradėta 
galvoti kaip ir kokiu būdu šį 
liūdną įvykį pagerinti. Pasi
kalbėjus keletui geraširdžių 
žmonių su kunigais A. Valan
čium ir S. Joneliu ir su gerb. 
sesutėmis, sušauktas susirin
kimas ir nutarta kokiu nors 
būdu rinkti aukas ir surengti 
šiltus ir labai reikalingus pie
tus tiems beturčių vaikeliams. 
Darbas tuojau pradėtas ir pa
sirodė, kad mūsų kolonijoje 
yra labai, labai daug gera.- 
širdžių ne tik biznierių, bet 
ir atskirų šeimynų, kurie kiek 
galėdami gelbsti šį puikų V. 
Jėzaus Širdžiai artimiausią 
mielaširdingą darbą vykdyti.

Pirmas prie šio švento dar
bo prisidėjo geraširdis N. Kli
mas, turintis krautuvę 4516 S. 
California Avė. Jis ten pat ir 
gyvena su savo gražia šeimy
nėle. Jau per 14 savaičių kiek 
vieną antradienį aukoja visus 
pietus beturčiams, parapijos 
mokyklos vaikučiams, kurių 
pavalgydinome 35 kiekvieną 
dieną. Iš tikrųjų Jai yra ne
paprastas dosąumas ir tai yra 
tikrai pavyzdinga katalikiška 
šeimyna. Kitas iš pirmųjų au
kotojų taį J. Juška, turįs val
gyklą 4444 S. Western Avė. 
Jis su savo šeimynėle labai 
daug prisidėjo. Negana, kad 
aukojo, bet atvesdavo gatavai 
išvirtus ir iškeptus pietus per 
5 savaites. Ar tai ne pasiau
kojimas? Aš nemanau, ar yra 
kur nors tokių geraširdžių 
žmonių visoje Cbicagoje, kaip 
Brigliton Park. Tą parodys 
žemiau išvardyti aukotojų va
rdai; jie iki šiol rėmė šį šven
tą darbą, duodant ištisus pie
tus: J. Feravičia — 4359 S. 
Campbell Avė. 4 kartus. A. 
Giedraitis — 4501 S. Fairfield 
Avė. 2 kartus. P. Sačauskas—

4359 S. Maplewood Avė., au
kojo $10.00 valgomų daiktų. 
J. Zepaltas — 4400 S. Wasb- 
tenaw Avė., labai gausiai au
kojo jau 5 kartus. P. Milašius 
— 4456 S. California Avė 6 
kartus. K. Kuzma — 4350 S. 
California Avė. 3 kartus. Taip 
pat: Moterų Sąjungos 20 kuo
pa. Pangonis—4356 S. Maple- 
wood Avė. A. Precinauskas— 
4309 Archer Avė. S. Stalewski 
—4501 S. Talman Avė. L. Lit
vinas — 4400 S. Campbefl 
Avė. A. Snioravičia — 4451 S 
Talman Avė. I. Paurazas — 
9242 W. Pershing Road. Fair
field ^lakery, 45tli and Fair
field Avė, (savininkas ne liė 
tuvis) ir Marozas Bakery — 
4332 S. California Avė. per iš
tisą 14 savaičių duoda duoną 
ir pyragaičius kiekvieną die
ną. Minėti yra visi biznieriai, 
kuriuos turėtume atjausdami 
remti ir kitiems apie juos pa
pasakoti, nes tokie biznieriai 
yra verti paramos ir pagalbos 
už jų tokį dosnumą ir gera
širdiškumą.

Prie šio darbo prisidėjo ne- 
(Tęsinvs 4 pusi.)

AMERIKA ANGLIJA
Du Čempijonai: drapiežnas dzūkas - Bancevičius, atstovaujantis Amerikos ristikus ir Aukštai

tis - Anglijos lietuvis čempijonas sueis į porą pasirodyti, kuris yra tikras čempi jonas

MILŽINIŠK&M DRAUGO

J. BANCEVIČIUS, vienas iš žymiausių 
lietuvių ristikų, kuris risis “Draugo” piknike

PIKNIK
Gegužės-May 29 d. 1932
Gražiame VYTAUTO PARKE

Prie 115-tos gatvės, tarp Crawford ir Cicero Avenue
Be to, Bancevičius risis su milžinu negru’B. Johnson.

VISI VAŽIUOS: Kad išgirdus kas laimes “Draugo” vajaus dovanas; kad sužinojus, 
kam teks didelė laimė; kad pamačius kaip BANCEVIČIUS gins čempi joną tą; kad susiėjus 
savo senus draugus, pažįstamus iš Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan, Iowa ir Ohio val
stybių iš kurių daugelis lietuvių rengiasi atvažiuoti; kad smagiai pasilinksminus ir gražiai 
dienų praleidus.

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE NUO KONTF.STININKŲ PIGŲ ĮŽANGOS BILIETĄ, 
KURIS VIENAM DUOS DIDELĘ LAIMĘ.

Pikniko pradžia 12 vai. dieną. Įžanga prie vartų 35c

! •«.



4 r D K X V B z a

Kontestininkų stovis
O. Rašinskienė, 1631) S. 5t)th ; Melroše Park, III. .. 162,900 

Avė., Cicero, 111. .. 1,120,500 i Misiūnas, Roseland, III. 243
V. Stancikas, 1706 W. 47 ' W. 108th St................. 160,470

St., Chicago, 111. .. 1,100,030 A. Žolynienė, 6709 Arcliei
F. Guby&ta, 4333 S. Mozart'Ave., Chicago, III. ... 119,950 

St., Chicago, 111. . .z 1,050, 650 A. Gudėnas, 6807 So. Camp-
A. J. Janušauskas, 1301 S. įbell St., Chicago, 111. 115,000

50th Ct., Cicero, III. 690,5301 Gaižauskas, 148 E. 107th si.,
P. Varakulis, 724 West 18 Roseland, 111............... 107,455

St., Chicago, III......... 686,330 [ Sutkus 1007 Eigbt st.,Wau
V. R. Mandravlckas, 815-45'kegan, III.................... 103,300

statinių reikšme krašto gyni- 
linui. Manievrai — ekskursija 
užsibaigė paradu. Po maniev- 
rų Pažaisliu rajone buvo po
ilsis ir bendri pietūs. Ta pro
ga moksleiviai plačiau supa
žindinti su Pažaisliu vienuo
lynu.

LIETUVOS PREKYBOS 
REIKALAI SU UŽSIENIAIS

St., Kenosha, Wis. .. 557,200 
A. Stulginskas, 1628 S. 56

Po ilgų derybų, pagaliau 

balandžio 9 d. pasirašyta Lie

tuvos ir Prancūzijos prekybos 

sutartis. Kaip žinoma, tos dė

tu ir 1.1. Vadinasi, prekybos 
sutartis su šia valstybe mums 

butų iaoai naudinga.

ai ūsų uusao ineuziagai nu- 
Kų noruna surasu ir r ievų 

.neirtoj. įuu ypačiai susiuo- 
mejęs rkruipeuos misim uicu- 
zrugos sriiuuiaius, Kuris jau 

Keujį kartus kreipėsi į ekono- i 
nnnį uep<u’iaiueuprasyua- 

iiias su r ietų lAinerikus vals
tybėmis suuaryti prekybos su

tartis. įukonouirniu departame
nto uuektonus mano, kau 
šiaip ar taip, bet šių vasalų 
prekynos suraitys bus su m-

Avė., Cicero, III........
Grybas, 2244 W.

St., Chicago, III........

554,270
Adams

TreČiadienls, geg. 25 d., 1933

, skiriant likučius, kurių kar
tais lieka joms parsinešti na
mo.

Būtų labai malonu išlaikyti 
šitų šventų darbų dar šias pa
skutines tris savaites mokslo 
metu. Užtat šių vargdienių 
vardu širdingai dėkoju jums, 
brangūs aukotojai, už jūsų ge 
ras širdis ir prašau mums pa
gelbėti šį darbų šiemet be per
traukos pabaigti. Linkėdama 
jums visiems Dievo palaimos 
ir pasisekimo, tariu širdingų 
ačiū! ačiū!

Ona žylienė

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.,

Telephone Roosevelt 9096 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repu b. 9600

liekanų. Iš visako matyti, jie 
buvo palaidoti be karstų ir 
netvarkingai į duobę suvers
ti. Kaulai daug stambesni ir 

ilgesni, kaip vietos žmonių 
Ginklai labai surūdiję, bet rū
bų liekamos ne visai sunykę. 
Muziejui nieko tinkamo nėra 
sta. Pasak senų žmonių, ten 
esu palaidoti prancūzmečio ka 
reiviai.

TRŪKSTA ŠEIMYNOS

Joniškis. Šioj apylinkėj ūki
ninkai stokoja šeimynos: vyrų, 
tarnaičių ir ypač piemenų. Vi 
si dejuoja, nes esamos negali 
krizio metais įveikti nusisam
dyti. Kaip išsimokėsi, jei pie
meniui reikia mokėt 200—30C 
lt., bernui 500—650 lt., tarnai
tei 500—409 lit. ir t.t. Ūkinin
kams didžiausias vargas. Kas 
bus?

DIDELIS PAUKŠČIŲ .
MYLĖTOJAS%

Noreikiai. Meškučių valse. 
To kaimo gyventojas Gaševi- 
Čius — yra didelis paukščių 
mylėtojas. Viename jo sody
bos medyje yra virš penkioli
kos vatnėnams namelių; vi 
suose sodyboj esančiuose me
džiuose — virš trisdešimt na 
mėlių. Priėjus arti neapsako
mas paukščių balsų įvairumas: 
jokio kito garso aplink nesi
girdi — gražiausia gamtos 
muzika.

Iš viso matyti, kad to ūkio 
savininkas — susipažinęs su 
paukščių naudingumu, ir In
to, didelis jų mylėtojas.

Gyventi čia tikrai malonu,

kai gieda, švilpia kelios de
šimtys mylimų paukščių.

PAKVIESTAS DALYVAUTI 
KONKURSE

Dr. Jurgelionis, kaip olim
pinių himnų ir ritminių jude
sių sumanytojas, yra pakvies
tas į Los Angeles dalyvauti, 
tarptautinio olimpinio komite
to nariu, meno sekcijos pas
kelbtame konkurse. Jei dr. Ju
rgelionis, dėl kokių nors prie
žasčių, negalėtų važiuoti į Los 
Angeles, tai olimpinis komi
tetas apsiima atsiųsti jam ko
nkursui pristatyti} himnų nuo
rašus. Vadinas, dr. Jurgelio
nis, net pasilikdamas Lietuvoj, 
galės dalyvauti teisėju paskel
btame, tarptautiniame konkur

rybos ėjo labai sunkiai, nes|geuUutų Brazilija, Urugvajum 
baigiantis senajai prekybos |lr t0> r Amerikoj gy-
sutarčiai ir prasidėjus dery- veua iauai uaug Uetuwų emp 
boms dėl tos sutarties atimu-1 grautų> ^UUarallt BU muxelo.
jinimo, prancūzų spaudoje ir uus Vaistybeiw prekybos su- 
tam tikruose visuomenės šiuo- tarUfi butų ueR gA|„„M

apsaugoti jų teises.
Prekybos sutarties sudary

mas su Ispanija tuo tarpu su
nkiai eina, nes labai neaiški 
Ispanijos politinė situacija ir 

i nepastovumas^ tam labai daug 
kenkia. Lietuvai labai sunku

„ . . _ „ . Į kailiuose kilo nuomonė, kau

M. Povaitienė, 700 S. 9 st v ... , . ,Prancūzijos, prekybos sutartis 
V * ' ’ . | su Lietuva esanti nereikalin-

Bacevičius, 1850 \\ aban&ia arba bent mažiausiai nau- 
Ave. Chicago, III......... 26,706 j

Aiškus daiktas, pasireiškus 
nuomonei, Prancūzijos

llerrin, III.

A. Condratas, 1706 E. Ma-. 
yomensing avė. Phila. Pa. 

............................ 85,300
Bugentavičius, 1616 N. Lin- 

501,140 j coln St. Chicago, III. 61,900
S. Staniulis, 6651 3. Talman j Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

Ave., Chicago, III. .. 461,150 įplewood avė., Chicago, III.
Ag. Gilienė 3131 Emerald ..................... 44,400

Avė., Chicago, 111. .. 426,840
M. Varkalienė, 6315 So. Lin 

coln A v., Chicago, III. 393,695
J. Aukškalnis, 1354 Hani

son St., Garv, Ind. .. 308,560- J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
P. Petrauskas, 1,4 Johnson j Scranton, Pa................. 25,850 į ■

st., Binghamton, N. Y. Į A. Paukštis, 2225 S. Oakley ° 1£U
............................352,490! Avė., Chicago, III............21,000

A. Valančius, 1226 S. 50 j lp. Taruška, 2334 S. Oakley
Avė., Cicero, III......... 224^500 j Avė., Chicago, III. .. 20,650

P. Pabijonai tis, 2320, W.
PI., Chicago, III.........191,100

O Kazlauskienė, 4356 S. 

Rockwell st., Chicago 188,550

Rėkus, 1850 Wabansia avė., 
Chicago, III................ 188,360

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.

A. Langmanas, 4521 S. Wa- 
shtenavv Avė. Chicago,
III................................ 17,700

J. Balsis, 610 Wall St. Rock 
ford, III.................... 5,800

Varailis, Luzerue, Fa. l,0o(i

ŽINIOS 1S LIETUVOS
KAS LIETUVOJ GIRDĖT

zf
MOKSLEIVIJOS MANIEV

RAI — EKSKURSIJA

se.

vyriausybė atkreipė dėmesį ir prisitaikinti -su labai ankstau? 
deiybos pasunkėjo. Nežiūrint, j ispanų tarifais už įvežamas 
Kad jos buvo pradėtos žymiai i prekes. Dėl šių priežasčių pre- 
prieš senosios prekybos suta-, kybos sutarties sudarymas su 
rties termino pasibaigimų, nau Ispanija gali kiek ilgiau už- 
joji sutartis tebuvo pasirašy
ta tik dabar. Kai kurie punk
tai buvo net kelis kartus kei-j 

1 sti, perredaguoti. Tuo tarpui 
apie jos turinį nieko tikrų ne-
galima pasakyti, nes it pati Svėdasai,'Bokiikio aps. Lie- 
i.žsienio reikalų ministerija! gyventąją V.

trukti.

ŠEŠERIŲ METŲ GRO
JIKAS

Ciceros Šv. Antano par. cho -------------
ristas K. Andrejūnas gavo lai- Jau 1929 metais karo moks- 
škų iš savo žmonos, kuri išva-! lo draugijos rūpesčiu įvairio

se Lietuvos mokyklose buvo 
įvestas kariškas moksleivijos 
paruošimas. Šis žygis turėjo

dar neturi jos teksto.

Be prekybos sutarties su 
Prancūzija mūsų vyriausybė 
stengiasi tokias pat sutartis 
padaryti ir su kitomis valsty
bėmis. Su Portugalija tuo rei-

Niauros šešerių metų sūnelis 
yra nepaprastai gabus muzi
kas. Vaikas puikiai groja ar
monika įvairius šokius. Ma
žojo muziko tėvas taip jau ne
blogas muzikas, jis groja net

kalu derybos baigtos, sutar- 1 keliais instrumentais: smuiku,

LABDARYBĖS SKYRIUS

(Tąsa 3 pusi.)
maža ir kitų šeimynų, kurios 
net po keletu kartų jau auko
jo, būtent: Balsių, Žurauskų, 
Paulių ir Lindžių šeimynos 
jau aukojo po tris kartus. Po 
vienų kartų visus pietus au
kojo šeimynos: Rimkų, Prata- 
pų, Žioberių, V. Balsių, Ra
gaišių, Girdvainiu, Daubarių 
ir Ūebatoriūnas.

Dievas palaimins tuos na
melius už jų mielaširdingus 
darbus ir dvigubai už tai at- 
lygins. į.

Virtuvėje darbų atlieka kai 
kurių tų vaikučių mamytės, 
kurios nenuilstamai visų laikų 
dirba bę jokio atlyginimo iš-

A. i SUKIS
j ADVOKATAS

i Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
! Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos*. O ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

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

Telephone VICTORY 2218

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. W00D STREET 
Tel. Lafayette 6392 

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

žiavo sausio 14 d., o 24 d. at
vyko į Joniškį, Šiaulių apskr. 
Tik 10 parų iš viso keliavo; 
laivu 6 paras. Nė kiek nesu
po, kelionė buvo linksma, sma 
gi, o Lietuvoj dar linksmiau,

ties tekstas parengtas. Likolpijanu ir armonika. Vaiko ga-

tįkslų ne tiek suteikti karo 
mokslo žinių, kiek ugdyti jau
nuomenėje, einančioje moks-

nes rado jau šiltų orų — net i lūs, kariškų dvasių ir skiepyti 
vyturiai ir pempės atlėkė. Iš j krašto gynimo idėjų.
senelių niekas neatmena tokio 
ankstyvo pavasario. Visi sa
kė išvažiuojant, kad didis pa
vojus tokiu laiku važiuot, bet 
netiesa. Laivų turėjo labai di
delį. Muitinėje Kybartuose

1930 metais kariškojo mok
sleivijos paruošimo reikalas 
gerokai pasistūmėjo pirmyn. 
Krašto apsaugos ministerijai 
susitarus su kitomis atitinka
momis ministerijomis, kurių'

atlikti tik vienas formalumas 
— pasirašyti. Manoma, kad 
šiomis dienomis ji bus pasi
rašyta. Tarp ko kita Lietuva 
yra užinteresuota surasti rin
kų celulozės išdirbiniams. Jų 
manoma rasti Portugalijoj. 
Be to, portugalai labai susi
domėję mūši} vyno, ąžuolo me
džio išdirbiniais, k. t. parke-

bumais žmonės labai stebisi.

ATKASĖ PRANCŪZME
ČIO KARIŲ KAULUS

Lekėčiai, Šakių aps. Vasa
rio 27 d. Kašelionių kaimo 
lauke kasant liuteronų kapi
nėse duobę, rasta daug žmo
nių kaulų ir kariškų ginklų

broliai lietuviai mandagiai I žinioje yra mokyklos, yra įves 
priėmė, bagažus pasvėrė, pa-1 tas visose mokyklose sistemiš-| 
sakė kiek sumokėti už gėle-' kas kariškas moksleivijos pa- ; 
Ižinkelį ligi Joniškio ir nė vie-j ruošimas. Tam reikalui yra 
no neatrišo. Ji -vežėsi 4 did. i išdirbta laikina programa. Ka 
lagaminus. Prašė patarti ki-'riškųjį mokyklose mokymų 
tiems, kas važiuos, tegu va- ' dėsto aktyvės tarnybos kari- 
žiuoja tiesiai į Klaipėdą lai- ninkai, o kur jų nėra—atsar- i 
vu; tad sutaupys kelias de- gos karininkai.
šimtis dolerių, nes per Vokie- Į , . , , . . II
tija geležinkeliu uz bagažus , ... ....tiją geležinkeliu 
daug paima. j kariškąjį mokymų visose mo- 1 

jkyklose numatoma užbaigti 
Ponia J. Andrejūnienė bu-j lauko pratiinu-manievrai-eks- 

vus narė: Mot. Sąjungos, visų kursija.
kat. dr-jų ir Susiv. R. K. A. I Kauno įgulos visos mokslei-
taria visiems: “sudieu” drau
gės ir draugai, aš jau nebėgti 
šių: jei kas parvažiuosite, tai 
gal susieisime”. Rašė, kad 
duktė Bronutė Kauno konser
vatorijoj smuikuoja, kitus la
vina ir nori baigti pati. Tė
vukas p. K. Andrejūnas 
trauks į Lietuvą apie rude
nį, jei Dievas padės. Jis sako
si dar turi kambarius popie-

vijos bendri manievrai įvyko 
gegužės mėn. 5 d. Mani e v ruo
šė dalyvavo apie 700 moks
leivių; tęsėsi ištisų dienų. Prieš 
manievrus moksleivių bažny
čioje 8 vai. buvo atlaikytos 
moksleiviams pamaldos ir po 
pamaldų apie 10 vai. moks
leivių pulkas išvyko iš Kauno 
laisvės alėja, Parodos gatve, 
Vydūno alėja ir tt. Petrašflnų

riais išlipdyti ir dažyti Cice-,_ Rumšiškių vieškelio krvp- 
roje ir apylinkėje(1608 S. 4Sjtimi.
ct.). j Manievrai buvo dvipusiški,

Draugė ■ Pažaisliu Vajone

■KAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Šių manievrų metu mokslei 
viai plačiai supažindinami su 
fortų ir kitokių fortifikacijų

WILIS BAKING C0.
PRANAS WILIS, Savininkas

Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanių lietuviškų ir baltų 
duonų. Taipgi visokius keikus vestuvėms, varduvėms ■,ir tt. Prista
tome į visas miesto dalis. Reikalaukite savo Bučernėse ir Grosernėse

2206 CARRUNTIR AVENUE
Kampas Lampkin, DETROIT, MICH.

Tuoj Reik Vyrų
turi turėti gerų vardų ir nedidelį kapitalų, kad prisi
dėti prie Cooperative Association, vedamai CARLISLE 
PARRY STERILIZER, INC. ir būsiančiai arti New 

orko 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. atampę ir gausi pilnas informacijas.

LawFkmF. DutHey Kohler
30 IRVINO PLACE, DESK. No. L35

NEW YORK, N. Y.

VASARINE EKSKDRSUA Į LĖTINA
PER HAVRĄ

IS NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.
Prancūzu Linijos milžinišku laivu “ILE DE 

FRANCE”. Atlantikę perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

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

. i
Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvų per Prancū

ziją, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Gaįima bus ap

lankyti Liurdų ir kitas vietas. •

Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra

žini ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite 

prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

Mes parūpinarbe pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei 

reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi

mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 

reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
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AKADEMIKIŲ ORKESTRAS VĖL LAIMĖJO
giau besilavinusiomis mokyk
lomis — Imjnacuiata Higl>)

-------- :----  iSchool (airių), kuri turi apie
Sv. Kazimiero akademija į 1,000 mokinių, ir lloly Family

AKAD. ORKESTRAS VĖL
LAIMĖJO

vėl dalyvavo Chicagos arki- 
diecezijos konteste gegužės 21

(lenkų), kurioje mokinių yra 
per 500, akademikės dėjo vi-

d. De La Šalie auditorijoje; sas jėgas, kad savo programų 
bet šiemet jau ne 'žemesnėje Į tobulai išpildytų.’ lloly Fami- 
klašėję, tik pačioje pirmaeilė- ly mokykla jau tris kartus
je klasėje A. Kaip ir pernai, 
akademikės stropiai ruošėsi, 
ir galima sakyt, stropiau nei 
pernai, nes kontesto komisija 
šiemet paskyrė tikrai proi’e- 
sijonalį veikalų — Mozarto-- 
“Tlie Magic Flute Overture”.

Keli Chicagos Symphony 
orkestros artistai pareiškė se
selėms, kad, kai jiems prisei- 

a tų veikalų groti, tai turi 
Įsidėję gerokai praktikuoti, 

kol gali su juo publikoje pa

nevičiūtė, Ieva Meiliūnaitė, ( W0RLD’S FAIR PROCLA- 
Rita Murray, Joanita Pranin-i MATION
skaitę, Bronė Eadomskaitėj ------------
Silvija Sabonytė, Julė Stoš-
kiūtė, Juozapina Strikaitytė,
Eleonora Valančiūnaitėf Stasė

buvo šiuose kontestuose lai
mėjusi antrųjų dovanų. Buvo
baimės, kad nereikėtų lietu- Ežurs.
vaitams prieš lenkes nusilenk-1 K|usaitė Oboe;
ti. “Kad ir mirsim, lenkams Ona Paže]nyU ciarinet B:

tiirlnocį m *’   cic nha liula ~ . —  

Wliereas, on AVednesday, 
June lst, it will be exactly 
one year before the officįal 

Vesbaraitė. Viola: Ona Joni-j opening of Chicago’s secoftd 
kaitytė, Teodora Žiemytė. Vio ' world ’s fair — A Century oi 
lončelė: Adelė Agurkytg, J u- į Progress; and
ne Delehanty, Stasė Puišytė. | Whereas, the exposition will 
Stnng Bass: Ona Butkiūtė, celebrate the day by dedicar
Antanina Kazakauskaitė, Ka- ‘ing įtj. greftt IlaU of 
zimiera Martinkiūtė. Pijanu: į with appropi.įato 
Jadvyga Lukoševičiūtė. Flute ‘

cereniony į
and

DAKTARAI:
Ofisas Tel. GrovehiU 0817

Res. (707 S. Arteslan Avė.
Tel. GrovehiU 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
UYLKTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-0 F. M. Ket. 9-12 AM. 

Medelio J susitarus

Tel. Lafayette 6793

nepasiduosim” — šis obalsis 
drųsiai vedė lietuvaites. Die
vui laimininant, jos gavo pir
mų vietų .

Džiaugiasi akademikės, džia

Bronė Paukštytė, Emilia Poš-

Wliereas thė importance of ' 
the occasion demands a celeb- Į 
ration tliat is not only Chica-1

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

kaitė. Alto Ciarinet: Irena Va Į go*wide, būt also 
lentinaitė. Ba.ssoon

expressive
Adelė Pa- '^ie t>ublie appreciation of:

žemytė. Saksafonu: Stefania 
Konevičiūtė, Florencija Pau-

ugiasi, seselės kazimierietės, laitytė. Trumpėtu; Stefanija 
džiaugiasi visi lietuviai. \ a- Kukenytė, Agnietė Kulbokai- 
lio, lietuvaitės! Valio, Šv. Ka-jtė. French Horn: Pranciška

sirodyt. Tai kogi tikėtis iš zimiero akademija! Valio 3v. Mickevičiūtė, Stefanija Mont-
jaunų akademikių? Bet aka 
demikės, j muzikų linkusios, 
greit šį veikalų pamėgo ir vi
sa širdimi ėmėsi sunkaus dar
bo. Turėdamos minty pernyk
štės pergalės džiaugsmų ir ži
nodamos, kad šiemet teks im
tis su daug stipresnėmis ir i'-

Kazimiero seselės!
Šv. Kazimiero akademijos

orkestro sudėtis. Smuiku gro
ja: Ona Čepulionytė, Genė Do
minantė, Elena Ganavaitytė, 
Elena Genevičiūtė, įBerta Jod- 
valkytė, Antanina Kisieliūtė,' 
Klara Klimaitė, Katarina Ko-

vilaitė. Trombonu: Bronė Ku

tinę amazing preparation the 
exposition lias made, f ar in ’ 
advance of the opening dalę, 
%y erecting impressive build- 
įngs, by renting millions ol‘ 
dollars wortb of space, by se- 
curing the participation of

zmickaitė, Antanina Pikiely- :Jiearly every statė in the Li
te, Marijona Norvainytė. Ty- !n^on ant^ 5y winning the sup-Į 
mpani, Šnare Drum, Bells ir! P°rt of foreign goveraments 
Arfa: Aldona Aleknaitė.

Gegužės 14 d. įvyko Chica
gos arkidiecezijos solo kontes- 
tas. Auksinį medalį laimėjo:

GRABORIAI:
Adelė Pažemytė — Bassoon

— all witbout subsidy from 
federal, statė or city govern- 
ments and in the face of 
\vorld-wide economic obsta- 
cles; and

DENTIST Al

Phone Boulevard 7043

OR. C. I. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 bo. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tel. Ganai *122

OR, G. I. BLOŽIS
D E N T 1 S T A S 

2201 West 2znu Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 *akare 

Seredoj pagal sutartį

I

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dirbystės,

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2514

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 5927

DR. SUZANA.A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Utį 11 lyto; 4 Utį 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnks Ir Ketverge tkl t vai.).
Seredomls ir N«d4Uomls pagal susitarimų.

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

Ofiso Ir Re*. TeL Boul. 641* Ofiso Ir Re*. Tel. BouL 6414

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 39 Street (Kamp. 39 ir Halsted SL)
▼•Lt 1-4 Ir 4:44-4:44 v*L vak. 'Vat: 4-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj aoMtara

Tel. Canal 9267 Rea Prospect 4464

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

PesidenclJa 4(00 8o. Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

4 iki 4:44 vakar*

Tel. Ofiso 4454 Rea 4844

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

8904 — 71st Street 
Nedėliomls tik susitarus.

Solo, Ona Pažemytė 
Solo, Stasė Klusaitė 
Solo.

Sidabrinį medalį 
Emilija Poškaifcė — 
Solo.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138.

STANLEY P. MAŽEIKA

I. J. ZOLP

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems! 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Teisėjų nuomonės. Adelle 
Pažėmis: Tone splendid. Tliis 
was an excellent performance 
98%. Judge — H. K Nutt.

Auna Pažtemis. Tbis was a 
remarkable performance for a 
giri of High Scbool age. Very, 

j very good. 97%. Judge—H. E. 
.: Nutt.

Oboe Wliereas, tbis splendid sta- 
Flute te of preparation, typical of 

įicago’s “1 Will” spirit, 
laimėjo: poijats to the hope tbat the Į 
Ciarinet enterprise may weli prove the i 

needed stimulus to lagging 
mdustry; į

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A b 

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

Tel. Canal 6744 Rna Republio 6266

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik
iškaluo susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2139 WEST 22nd STREET

CHICAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 43 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1928
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 

Tek Canal 0706
Valandos: 4-4 po pietų Ir 7-4 v. ' 

Nedėlioj pa*al susitarimų

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7522

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 44th Ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203-8412

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

Stella Klusas. Tone splen
did. Tbis giri bas splendid 
possibilities. 95%. Judge—JI. 
E. Nutt.

Emily Poška, You ha ve a 
fine interpretation of tbis so
lo. You liave a very nice tone.
I would have given you first 
place if your tone were more 
mature. 88%. Judge — E. O.' 
Schlidhauer.

Garbė Šv. Kazimiero akade
mijai'turėti tokias talentingas 
lietuvaites. Tai dailus paska
tinimas mūsų mergaitėms mo
kytis muzikos ir lankyti šių11

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulauce patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

i *

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS '

Didysis Oflsci*

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

vienintelę aukštesnio 
įstaigų .

mokslo

•t

VINCENTAS
ZAPOLSKI

Mirė gegužės 23. d., 1932 m., 8 
vai. ryto 75 metų amžiaus. 
Kilo Iš Panevėžio apskr., Kre
kenavos pa ra p.. Žygelių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno apie 45 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Daratą, po tėvais Pro- 
lonaitė, du sunu Antaną ir Vi
ncentą. marčią Mlkoliną, du a- 
nuku Daratą ir Tomas, dvi se
seris Veroniką Zopolis ir Kon
stanciją Marozlenę, pusbrolius 
ir gimines.

Kūnai pašarvotas 4421 So. 
Marshfield avė. Laidotuvės į- 
vyks pėtnyčloj, gegužės 27 d., 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas 
J šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioj |vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pama
ldų bus Aulydėtaa į Sv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stsmus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Hunai, Ma
rti, Seserys, ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra 
bortus Eudeikis. Tel. Yards

1741.

Tberefore, I as mayor of 
the City of Cliicago, do bere- 
by proclaim Wednesday, June 
lst, as World’s Fair Day and' Val‘ 
do call upon all citizens to 
proclabn tbeir faitb in tlie ex- 
position and in Chicago to 
tbeir neigbbors, tbeir country- 
men and to the world by the 
display of flags and otlier ap- 
propriate decorutions, by the 
blowing of wbistles and ring- 
ing of bells from 12 noon to 
12:05 p. m. on June lst, by 
the bolding of spccial World ’s 
Fair Services and programs 
to acąuaint our men and wo- 
men and by the devoting of 
periods in the public scbool s 
to acąuaint our cbildren with 
the significance of A Century 
of Progress as the celebration 
botli of the bundredth anni- 
versary of Chicago as a mu- 

jgiicipality and of man’s con- 
ąuest over nature througb 
,science during tbose šame 
ieventful hundred years.

(signed) A. J. Cermak' 
5-19-32.

NAUJOJI VILKAVIŠKIO 

ELEKTROS STOTIS

Iei. Cicero 1260

OR. GDSSEN
X-R»y

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Sered-omis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, Ilk

Dr. C.K. Kliauga
DEM T 1 S T a S 

Utarniukais, Ketvertais ir Suoatomis 
2420 W. Marųuetle 14d. *rU VVeslem 

Avė. 1’l.oue Heuilock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

1821 bo. Halsted Streel

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.; 10-12 ryto; 2-4 ir 7-9 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal (122

Rezidencija: 6(28 S. Rlchmond Ava 
Telephone Republio 7842 

Valandos: 1—2 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. M. I. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ' 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

Chicago, III.
Orisu vak: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

Y vak. Nedėliomis * pagal sutartį.
Ofiso Tel.:« Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. MAURIGE KA0N
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tek Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3204

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo
Nuo

2 iki 3 po pietų 
7 iki 9 vakare

Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
VaL: 7 iki 4 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis jis
bua

2424 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:24 — 6:20 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba
Cicero 444. Res. tek Cicero 4884

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 AECHEB AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 4 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 14 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktį 

VIRGINLa 4424

Tek GrovehiU 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 4-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Beradomls po pietų ir Nedėldieniale 

tik susitarus
4421 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone: 
Englevrood 4641 
Ventvrorth 4000

Office Phone 
Wentworth 4004

Vilkaviškis. Jau baigta įren
gti naujoji Vilkaviškio miesto 
savivaldybės elektros stotis. 
Šiai stočiai dalis mašinų nu
pirkta naujų, dalis palikta se
nų. Naujos stoties srovps įta
mpa pasiliks ta pati — 220 
voltų, bet tik pobūdis pasikeis. 
Srovė, vietoj pastovios, bus 
kintamoji. Stotis būt jau pra
dėjusi veikti, bet laukia ati
tinkamų skaitiklių. EFktros 
išvedžiojimo tinklas mieste pa 
keistas. Stoties pastatymas ir 
galutinas jos įrengimas savi- 
valdvKd kaštavo 220,000 lt. 
Elektrų šviesai stotis teiks po 
1 lt. 20 et. kilovatų.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
ssti priežastim galvos skaudėjimo, 

pvaiginio, aklų apteminio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
:ataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavitnas daro
mas su elektra; parodančių ihažlau- 
uas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
K.REIVA8 AKIS ATITAISO į TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STBEET

Kampas Halsted St
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—I 

Nedėliomis: nuo 19 Iki 14.

Ofiso Tel. Victory 6893
Bes. Tel. Drexel 9191

J«l neatsiliepia šaukite Central74fl4 3133 S

DR. A. A ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRŪRGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted 8t.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 24, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STBEET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vat vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3637 '
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

DR. J. P. POŠKA
HALSTED STBEET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. AltTESlAN AVĖ.

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVai

platų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentwoęth 3000
Bez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

aTlTdAVIDONIS, M. D:
49X0 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 tkl 11 valandai ryte:
Nuo 4 iki 2 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 9161

DR.V.S.NARES .
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ket*. vak. pagal sutartį

Tel. Hemloek 1749

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oftaas 8156 South Kedzie
Rm. 4414 8a. California Avė. 

TM.t 2-A, 7-4 *. V. TBaklrtart K«tv



6 » to to A Ū G A S Trečiadienis, geg. 25 d., 1032

C H I C AG G J E
EKSKURSIJA IŠ DETROPT West Sidėj Holy Name beU- 

bolininkai nerimsta ir diena-

Advokatas ir ponia Josepli 
J. Grisk (Grišius), gyvenan
tieji Marąuette Parke draugo 
su dukrele Rita, 5 metų am
žiaus, laimingai sugrįžo is

Gauta žinia, kad liūdinin-į naktį praktikuoja žaidimuose. I Wot. Springs, Arkansas. Pp. 
e , • y • • • - ima 1'iz'lAci Ir o v’o f o m Snl_fcais, kas laimės vajaus dova- Tą pat daro ir jų pnesinin- 

nas ir kam teks automobilius kai Vagabonds A. C. O. Pii
Grišiai maudėsi karštam šal
tinio vandeny, ir po 10 mau-

laivų. Tasai pagerinimas jau g 
vykdomas, ir visi keleiviai, i 
turintys laivakortes į laivų ' 
“Lanęastria” birželio 1 die- • I
nų, bus priimti be jokio primo ! 
kėjimo į laivų, “MAURETA-I 
NIA, išplaukiantį iš New Yor- i 
ko tų pačių dienų (June 1) .

dideliame “Draugo” piknike, | raiem daug dirba A. Paukštis, dyni’ slk“ i““41“8', kitl M popiet 5 vai. “Day Light Sav- 
1 - -- - 'sveikata bendrai yra daug su- ” 'T':~ .......gegužės 29 d., Vytauto parke,jo antriem J. Mockus, 

iš Detroito žada atvažiuoti
ing Time.” Tie keleiviai gaus 
laive Mauretania panašius arstiprėjusi. P. Grišienė sako: __ ____ ___ ____

net ištisa sveši, ekskursija,I P“girU"“ £eresn’UR ‘“l“8’ °

, - v.. , 4tr. , ' 10 g orkestrą. t k 8veikatos rezortuikunos vacrais bus “Detroito „ .,. ...»• • ,, . , . a- ' Bancevicius ir jo draugai (Health Resort) ir poilsio cen
. . - - + v1 nstininkai miklinusi ir taiso- trui”. Iš Hot Springs jie va

. . . ‘ c. K . - k + 81 Plkmke pasirodyti tikrais žiavo automobiliu į Cliattano-nienai pp. Stepuliomai. Dėt-1 .. *x. i , i galiūnais. , Og, Tennessee, ir ten aplan-roito svečių ekskursija va-I i . F
: kė garsius istorinius karo lau 
i kus, kaip Lookout Mauntain,

ekskursija va
žiuos automobiliais. Chicagoj 1 
bus šeštadienio rytų, o Vytau-1 
to patke — sekmadieny.

Rep.1

MARQUETTE PARKAS
' Missionary Ridge ir Chickau-

"Draugo" Ekskursantams
Pranešimas

kai atvyks į Southaniptonų, i 
tai ras jau laivų LANCAŠT
RIA belaukiant prie pat Mau- 
retanijos šono. Keleiviai per
eis iš vieno laivo stačiai į ki
tų, visai neišsėsdama Anglijo
je ,ir tuoj važiuos laįvu Lan- i 
castria tiesiai į Klaipėdų tuo-1 
se pačiuose kambariuose, k u-!

Visi “Draugo” ekskursantai, kurie važiuojate į Lietuvą su Scandi«avian A- 
merican Line laivu FREDERIK VIII gegužės 28 d., prašomi nevėluoti atvykti į 
La Šalie St. stotį gegužės 27 d. 9:45 ryto Chicagos laiku. Stotis randasi ant. La 
Šalie St. ir Vau Buren gatvių. Į New Yorkų važiuosime Niekei Plate geležinkeliu..

Cieeroj paskirtas Vladas SOUTHWEST LANDLORDS

I D kas šiemet ? Kasmet Mar- ga Park. Pp. Grišiai buvo iŠ
ųuette Parko mergaičių soda- važiavę prieš dvi savaites ir'rie pažymėti laivakortėse. Ba-

Jicija rengia gegužinius šo- suvažinėjo apie 2300 mylių sa gažas taipgi reikia adresuoti 
i kius (May Dance). Visada tie vo automobiliu. - Lancastrijai, Pier 56, New
šokiai sudaro malonų vakarų. Dabar, kaip paprastai, Gri-

“Draugo” pikniko rengimo 8et SI.enwt buS ekstra“ ivalru Sius veda savo teisių darbų

PRISIRENGIMAI
PIKNIKO

PRIE

komisija ° kasdien vis labiau mas« bus’ pysite raStinėje> (463l South Ash.
įsismagina į pikniko darbus. 25 » val. vak. Gi- land Ave.).

,, . , . . mimo Pan. Švc. parapijos sve-“ Draugo prieteliai ir reme- ...
neatsilieka •— prisideda aineJe‘ 1 -

Žinovė

PIKNIKĄjai

York. Šiuo būdu susitrumpi
na kelionė apie trejetų dienų, 
o keleiviai galės pasididžiuo
ti, kad keliavo per vandeny
nų buvusiu greičiausiuoju pa- j 
šaulio laivu su 4 kaminais, gi i KVIESLIAI Į

j.Šematulskis, “Draugo” pla- 
! tintojas, kontestininkas A. J. (
! Janušauskas ir senas “Drau-'
Į go” prietelius J. Mockus.

Brighton Parke — E. Gu-1
bysta ir Ona Kazlauskienė, k ne„lokan<-.i rendaanink, 

Marąuette Parke — kon- ___
testininkas St. Staniulis ir j TEL. PROSPECT 5650 
Adolfas Dudėnas, “Draugo”; Turime žmonea 8utinkan,-.ius 
agentas.

AS&OCIATION 
2848 West 59th Street

Metinė mokestis $1.00 
Greitas patarnavimas reiki

DRAUGO”

{skolinti pinigus ant A-I pir-
Šudeikienė, Juozas Lisauskas .1111? morgičių nuo $500 iki 

S. Paukštis ir V. Stancikas $5000,
North Sidėj — Kazimieras

Town of Lake — p-nia<-

Tad ateinantį trečiadienį vi Kad jr depresijog |aikni, 
si į Marąuette sodalicijos šo- bet yis dė|to kai kun,, Mz_ 

Bnglrton Parko pohtikie-! kius. Įžangos kaina priekin- niai plinta> kaip grybai lin. 
riai, vadovaujant policmonm i ta šiems blogiems laikams - taus Slai> nesenai Town „f 

(Simonui Pileckui, judina vi.^.tik 35-centai. Užmiršit savo leikMiai susiiauk5 patyruaio 
kolonijų, kad minios žmonių j liūdesius, šokdami prie “Joh-
atsilankytų į piknikų. nnie’s Jolly Jubileer’s orkest-

darbu ir dovanomis. į Klaipėdų atvyks vis vien di-, 
džiulioje Lancastrijoje.

Dar reikia pastebėti, kad i Artinantis “Draugo” pik
,. ...... . , . , nikui, visose kolonijose kvie-tie keleiviai, kūnų laivakor- sliai lankogi pag biznieriug> 
tės bus išrašytos laivui Mau- ,Visi pakviečiami bus atsilan-

Šerpetis ir K. Bugentavičius 
Roselande — Mvko'las Mi-

Misiūnas ir P. Rusteikaitė.
Antanas

F. J. KLEISNER & CO,
2848 West 59th Street

Tel. Prospect 5650

Marąuette Parke Andrius 
Stankevičius bando sudaryti 
daug porų pašokti dzūkiškų' 
šokių, o Stanislovas Staniulis 
tariasi su expresais, kad ko 
tinkamiausiai suorganizavus 
gabenimų žmonių į parkų.

ro.
Ap//ra

NAUJAS BIZNIERIUS

‘ ‘ leidžiu ’ ’ aprėdalų siuvėjo 
asmeny p. G. Burbos, (1857 
W, 47th St.). Čia p. Burba, 

į be taisymo, turi įrengęs ir 
dresių parduotuvę

retanijai ,turės mokėti aukš
tesnę kainų, būtent. Trečioje 
Klasėje $80 į vienų pusę ir 
$132 į abi puses, o Turistinė- 
je klasėje $109 į vienų pusę ir

Brighton Parkas.

ir visos
Į dresės sulig vėliausios mados' $179 į abi puses, taksų ne- 
ir labai prieinama kaina. įskaitant. Bet tie, kurie turės

kyti į “Draugo” piknikų.
Kviesliai primins biznieriams 
kad “Draugas” yra jų nuo
latinis rėrrtė jas. ‘ ‘ Draugas ’ ’ 
nuolat visus lietuvius ragina das ir P. Šliogeris, 
remti savus biznierius, ragi-

W. Pulmane —
Žitkevičius. \

Melrose Parke — Jonas [
Žvirblis ir biznieriai Petras 'A. ALEŠAUSKAS & SON

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

Gūdžius ir Pranas Valuekas.'
West Sidėj — Brolis VIa- i

nas Šimkus kų, tik dabar nu-' 
Ciceros žemaičių choras po pirko iš lenkų bučernę 4559 

vadovyste Anastazo Valau-1 So- Fairfield Avė., kampinis 
čiaus ir Kazimiero Žilvičio namas 46 & So. Fairfield
rengiasi į “bytus” su West 1 Avė. Kaii šis biznis perėjo į 
Sidės Moterų Sujungęs 55 kp. patyrusio bučerio rankas,]

prieinama
Anta-, rpown of Lake4 “leidutės” ir t laivakortes į Lancanstrijų, ke &as» 

merginos turėtų reikalui e- j liaus už nupigintų kainų: 3- 
sant nepamiršti savo tautie- įčioji kl. -75, o į abi puses 
čio, 1857 W. 47th St. '$125, gi Turistinė kl. $101, o

Rep. i abi puses $167 ir taksus.
Nėra abejonės, kad šis pa-

na kreiptis su savo reikalais Visų kvieslių pareiga per-

7126 So. Rockwell Street 
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus 
t imičiua ir kitokius dalykus.

choru.

Vykstantiems Lietuvon

i AIVAKORTES

daug kas pertaisyta ir viskas I 
labai švariai laikoma, tiesiog] 
švara ko puikiausia. ’

P.p. Šimkui-abu. labai man
dagūs ir draugiški. Verta sa
viškių nepamiršti

PRANEŠIMAI
ŠIANDIE ŠOKSIME

mins biznieriams “Draugo’ 
keitimas visiems patiks, nes nuopelnus jų naudai ir pap-

pas savuosius. Jei ne “Drau- P»kvi«.ti i pi-
tai lietuviams biznie- ■ I«P™8yt. dovanų ir, Mum, patarnavuna., y r a

rianis sunkiau būti, laikytis, P“1"'1' v*7?"f‘’ P»™rd’B ,lr greitas, seras ir nebrangus, 
nes nebūtu aiškinama kmn a(1rPSUS “Draugui” palankių 
svarbu lietuviams remti sa ' P? palankumų ,.e
vus biznierius. bns P<«a™"“ '

Tai dabar kviesliai pri- ran^e.

Mes pervežame daiktus

Vi »2»O ORASVS RAKANDAI 
4-RIF.MS KAMBARIAMS

rašys jų talkos. Pakvies atsi-
., . , -lankyti j piknikų ir prisidėtiįdomi kelione, kokios lietu- į dovlį,omis. 
viams dar niekad nebuvo

tai bus labai greita, smagi ir

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žįerus, laikradžius, radios, 
taipgi

NUPIGINTOS
20%

Trys Nepaprastos

EKSKURSIJOS
J KT.AlPftDĄ per Oopenliapą.

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 
menininkų. f

BIRŽELIO 18 d.
laiVu

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

Ekskursijai vadovaus
, Kun. J. Skalandis 

fiv. Roko parap. Vikaras

LIEPOS 2 d.
laivu

“FREDERIK VIII”
Rengia Žymesnieji Lietuvių iaiic- 
mščlnl • VIENYBft "NAUJ1K- 

NOH- -ir "DIRVA"

VIsoh paatangoB bun pašvęktoi 
padaryti kelionę atmintinų ir pi- 
Lnų įvairumų Ir malonumų dėl 
tų, kurie dalyvaus ekskursljo |e.

Reikalaukite nuo savo agento 
laivakortės ant

8CANDINAVIAN AMERICAN 
IANE

27 Whltehall St.. New York City 
248 Wnshlngton St. Boston, Mans 
130 N. U Šalie St. Chleago, Iii.

Cicero, III?— Šį vakarų, t. 
bet pa- y. gegužės (May) 25 d., šv.' 

remti savą tautiečius jų biz- Antano parap. salėje L. Vy-,

NEW CASTLE, Pa., geg.
24. — Keturi plėšikai užpuoi

Išparduodama rakandai So. Sidėj. 
mažiau, neg-u 30 dienų vartoti. Par- 
lor setas |55, vertės |400. Kauras

... . . , . .-9 x 12 už »35, vertės »2oo. 9x12 džius, movie cameras, proiec-Dievo Ap/eizdos parapijoj I orientalis kauras »15. mleg. k. setas. . . ’ r •'
kvii sliu yra paskirtas Petras va,g- kamb setas po $55, verti $275. torius dėl judomų paveikslų 
karakulis, “Draugo” agen- I?“”" X.’ io'X ’A": rodymo..Kainos labai uupigin 
tas ir biznierius Jurgi.-. CherH ros radio, lempos, langų uždangalai tos.

elektrikinius laikro-

i nauckas.
banko tarnautojų ir atėmė 2o.- Bridgeporte paskirta uoli; ant. blokas ) rytus nuo Cottage14 kP' rCngia 8magiU8 : 000 dol. Tarnautojų iydėjuz, pSa T Oiliel'

nė ir Juozas Garuckas.

į Ir kiti geri daiktai. Parduodam Ir ati ,
| skyrium. ft228 Maryland Aye. l-st 2650 W- 63rd St., ChlCagO, III.

Tel. Hemlock 8380
Kaimynas kius, kuriems grieš gera, jai. , »..... ; įiohcmonų nužudė,n imu patenkinanti muzika. ( .

Visas pelnas skiriamas para- {VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
pi jos naudai. ‘

X Plačiai žinomieji veikt Visi būkite ir pasišokite. PER „DRAUGO” Agentūrą

RAKANDAI — PIGIAI

ŽINiy-ŽINElĖS
Išvažiuodami J Lietuvą., visai pi

giai parduodame rakandus—du nau
ji pečiai, geras radlo “Big Boseh” 
ir tt.

2012 CANALPORT AVĖ.
1-mas aukštas

t jai, Jonas ir Jadvyga Čepu- ’ 
liai, dabar kad ir toliau gyve
na nuo Town of Lake (5340 
So. Wood St.), betgi jų veiki
mą

Rep.

Namų savininkų Town of Nprėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, vn-

T0WN OF LAKE
Parsiduoda aiskryminė (“Su- 
gar Bowl”) labai prieinama 
kaina. Biznis išdirbtas randa

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GRKKN VALDEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

z 4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Lake susirinkimas įvyks geg. žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite g- iįeįuvių centre arti bažny- 
ti.i. su ai no ei įetiais pasi- 26 d., 8 vai. vak., Šv. Kryžiaus greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor- ėins ir mnlrvlrlng Atsišnnkit*

t''ail<^us ir draugiškas. gve^, pr^e 4gĮog įr \vooj visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus ________________________ _
m vis ė to, ka jų būta čia gaįvįų. t : kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko j Išvažiuodamas į Lietuvų vi-

^<W«UWykw5)0D,‘OTUkU: JVAIRŪS KONTRAKTORIZ

ne maža įdėtos širdies į idėji- Visi namų savininkai kvie-. neskaito — patarnauja dykai. sai pigiai parduodu rakandus.
M. Z IŽAS

nes draugijas, ypač veikėjos atsilankyti. Bus daug 1 .Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursijų Francūzų Greit atsilankvkit.
Čepulienės. -----naudingų reikalų aptartk ir 

,X Ne visi nelemtosios de- .galėsit viskų tvarkingiau ap- 
presijos yra paliesti. Štai, dr. rūpinti šių apylinkę visokiais 
Josepb Ą. Paukštys, dentis- reikalais. Visi ‘kviečiami bo 
tas, (4193 Archer Avė.) visai jokio skirtumo ateiti į tų su

lini jos milžinišku laivu ILE DE FRANCE, 42,000 tonų di- l 
durno.

Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių 
iš iš ten getžkeliais važiuoti į Lietuvų. O kas norės važiuoti 
vandeniu į Klaipėdų, galės aplankyti Londonu. Kad gauti

4828 W. 15th STREET
2-ras aukštis 

CICERO, ILL.

Namų Statymo Kon trak toriui 
italau ivaliiauHiua nanim prieinam*

kata*
,7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Talafonai Hemlock 66S6

nejaučia jokios depresijos, ar, sirinkimų ir išgirsti daug nau laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.
blogų laikų bet, priešingai, jis dingų dalykų, 
kasdien pacijientais yra užitn- i
tas, ir intensyviai dirba nuo i - - - - - - - -
ankstyvo ryto iki vėlyvo va- j North Side.— Labdarybės 
karo. f Į 6 kuopos kauliukų lošimas į-

Valdyba

X Populiarių biznierių, mū’ vyks šiandie parapijos ,salėj, 
ferių, Viktoro ir Onos Bagdo-, gegužės 28 d. tuoj po pamai
nų (3139 So. Italsted St.) sū-Glų. Visi kviečiami atsilankyti, 
nūs Albertukas labai ilgai
gai kamavosi, kai prieš Vely
kas buvo paliestas sunkios 
ligos, bet vis dėl daktarų rū- 

, pestingos priežiūros ir medici 
! nos pagalbos berniokas dabar 
vėl yra sveikas ir diktas, kaip 
ridikas.

DĖL CUNARD LINIJOS 
EKSKURSIJOS

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
Gegužio—May 28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO” 

EKSKURSIJA
Birželio—June 3 d.—ILE DE FRANCE 

»» »». 7 d._BREMEN
” ” 11 d.—PARIS
” »» 18 d.—UNITED STATES
” ”21 d.—ILE DE FRANCE

Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM

Skelbiamoji ekskursija lai
vu “Lanęastria” į Klaipėdą 
yra taip sėkminga, kad ren
gėjai nusprendė gaut tai eks
kursijai didesnį ir greitesnį

AUTOMOBILIŲ MEKA- 
NIKAS Į

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
autinka pataisyti, arba juma padėti , 
Jum) namuofie, už pusę kainos, negu 
garadžluje atsieis. Reikale pašaukit:

TEL. I.AFAYET1"E 182».

NA.MU STATYMO KONTRaK 
TOKIUS

6504 S WARHTENAW AVĖ
PARDUODAM (R MAINOM

ATY DA I
NAMŲ SAVININKAMS

Fermos, na*nus. lotus Ir visokius 
Manius visose valstijose. Mes turi
me dideli pasirinkimą. Norintieji pi- '

Popieruol® k malevuoju ka,n 
Reai Estate vedėjo. barius, už darbų atsakam Da

rau daug pigiau ir geriau
4. NAMON FINANCE CO. 
6766 No. IVostem Avonne

VASARN A M I ll

Pasirendnoja arba parsiduo
da vasarnamis DeleVan, Wis. 
prie pat ežero, tiltelis ir lai
velis. Renda ir pardavimo kai 
na pigi.

JUOZAS JUSEVI0IUS 
1418 Rose Avė* Rockford, m. |

kaip kiti. Popierų knygų 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. 48th Ct., 2ro8 lubos 

Cicero, III.
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