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Hoover’is asmeniškai lankė senatą
NUMATOMA, KAD VOKIETIJOS VALS

TYBES VAIRAS TEKS FAŠISTAMS
Bolševikai pabūgę japonų; juos įspėja. Čekoslo

vakijos respublika norėta pakeisti monarchi
ja. Gorgulov’as yra buvusis čekos agentas 
Belgrade sprogdinamos bombos; karaliaus 
nėra namie

ASMENIŠKAI KREIPĖS 
SENATAN

PASKIRTAS NAUJAS 
KANCLERIS

WASHINGTON, birž. 1. -- BERLYNAS, birž. 1. — Vo- 
Prez. Hoover’is vakar asme- kietijos prezidentas j valsty- 
r.iškai kreipės senatan, prašy- bės kanclerio vietą pakvietė 
damas, kad būtų skirti parda- Er. von Papen’ą, prieš karą 
vimo mokesčiai, kas reikalin- buvusį J. Valstybėse Vokie- 
ga valstybės sąmatos subalan- tijos utilitarinį “attache.” .Jis 
savimui. pakviestas suorganizuoti laiki-

Po jo kalbos neužilgo sena- kabinetą, 
to komitetas atmetė pardavi-
mo mokesčių sumanymą. HITLER’IS LANKĖSI PAS 

PREZIDENTĄ
JAPONAI NORI ĮSIVERŽTI -------------

Į SIBIRĄ 1 BERLYNAS, geg. 31. —
' ; Prezidentą Hindenburgą šia- 

MASKVA, geg. 31. — So-Indien aplankė tautininkų so
vietų laikraščiai rašo, kad kaiRalistų (fašistų) partijos va* 
kurie japonų sluoksniai ieškojuas Hitleris.
progos įsiveržti į Sibirą ir iš i 
tenai provokuoti J. Valstybes, 
kad jas įtraukus karan. 1

Bolševikai aštriais žodžiais ( 
įspėja japonus, kad jie nesi-1

HERRIOT’AS YRA 
BAIMĖJE

PARYŽIUS, geg. 31. — Li-
kėsintų prieš Sibirą. S a k o, j Gėralų vadas Herriot as, ku- 
sovietų vyriausybė nieko kita! r’ain temis dienomis gal rei-
nuo japonų nereikalauja, kaip 
tik valstybės sienų gerbimo.

6 BOMBOS SUSPROGDIN
TOS BELGRADE

1 kės užimti premjero vietą, a- 
pimtas baimės girdint, kas da
rosi Vokietijoj. Tenai ima kil- 

1 ti nepalanki Prancūzijai vy
riausybė.

BELGRADAS, geg. 31. — 
Vakar vakarą 6-se šios Jugo
slavijos sostinės vietose sus
progdintos bombos. Viena bo

RASTA DU TONAI 
DINAMITO

TŪKSTANTINES ŽMONIŲ MINIOS 
“DRAUGO” PIKNIKE

Sekmadienį įvykęs dienraš- savo palankumą ir parėmė die- 
čio “Draugo” piknikas praė- nraštį.
jo dideliu pasisekimu. Tūks- Piknike buvo daug visokią 
tantinės žmonių minios plūste įvairybių, visokių žaidimų, spo 
užplūdo gražųjį Vytauto par- rto, šokiai, kalinis ir dainos, 
ką, kuriame tiek daug žmonių West Side Šv. Vardo d-jos 

; dar niekada nėra buvę. Skai- baseball skyrius žaidė su no- 
čiuojama, kad buvo daugiau rthsaidiečiais ir laimėjo. Ris- 
kaip tūkstantis automobilių, tikas A. Bancevičius nugalėjo 
kuriais atvyko apie 5,000 žmo- du savo oponentus, kurių ta
nių. Visų nuotaika buvo nepa- rpe vienas buvo juodosios ra- 
prastai gera. Visi jautėsi su- sės atstovas. Paskiau buvo pa- 

i sirinkę- lyg ir į lietuvių spau-1 skelbta, kurie iš kontestininkų 
I dos šventę. Į pikniką atvyko : laimėjo pirmąsias dovanas: 2 
i ne tik chicagiečiai, bet daug i laivakortes į Lietuvą, radiją

Virginijos ir Pietų Karolinos valstybių gubernatoriai andai atidarė naują vieškelį, ei-1 žmonių buvo ir iš kiti} miestų 'ir kitas 
antį iš AVashingtono per valstybes: abi Kabinas, Virginiją, Oeorgiją ir Alabamą. Sis viri.1 į. Detroit.o buvo atvvkę. M( j piknii 
elis vadinasi; PedmOnt highwa,y U. S. Route No. 29. ' I lofrAiPn m m n cbi’ 1 ’nfj’irv'zrlv
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KAIP POPIEŽIUS MINĖJO 
SAVO GIMIMO SU

KAKTUVES
CHICAGO JE NORI NUKELTI KITUR

Bain ’as

VATIKANAS, b:rž. 1. -- 
Šventasis Tetas Pijus XI va
kar minėdamas savo 75 metų 
amžiaus sukaktuves laikė šv. 
Mišias ‘privačioj koplyčioj.

Šv. Mišių metu koplyčioj 
buvo tik artimiausiųjų popie
žiui asmenų būrelis.

Savo keliu, šios sukaktuvės 
vakar pamaldomis nlinėtos į-

su savo šeimyna,
AUTOMOBILIŲ PALIKIMO kurs traukiamas Ueson dėl sa-

GATVĖSE KLAUSIMAS |vo l2'°s bankų uždar>™>, rei- 
__________ jkalauja, kad jų bylos nagri-

Chicagos majoras įsakė po 11,ė3irnas būb* nukeltas kitą

, licijai nutraukti miesto įstaty-' kritj' y*"". V b>k t0‘
_ i uio vykdymą prieš automobi- )’au atmeta, 

lių lai k\ mą naktimis miesto |
gatvėse. Norima šį įstatymą! APIPLĖŠTAS BANKAS

(atšaukti. Automobilių savinin-, -----
kai griežtai priešinasi šiam1 Keturi plėšikai vakar api- 

įstatymui. Kitas dalykas _ plėšė Beverly State banką, 103 
vairiose Italijos bažnyčiose ir(tai smurtininkų pakilimas nai-jir Eoomis gat. Pagrobta apie 
visam katalikiškam pasauly. kinti gatvėse paliktų automo- i 6,000 dol.

bilių ratų lankus, kad tuo bū
du priversti žmones sai o ma
šinas uždaryti į viešuos1 us ga- 
radžius.

LONDONE YRA 350,000 
KATALIKŲ

LONDONAS, geg, 31. — 
Buvusis Londono apskrities 
tarybos švietimo komiteto p: r 
minftikas Sir John <Gilbert’as 
andai pareiškė, kad šiandien 
viso

TRYa SMURTININKAI 
SUIMTI

VEDA DERYBAS

, Chicagos gatvekarių kompa- 
' nija turi derybas su savo da
rbininkais naujos sutarties 

i reikale.

Pikniko tvarka visur buvo 
Šimonis, Detroit’o žinių sky-; pavyzdinga. Darbininkai suši- 
riaus redaktorius, pp. Paura- lę ir tvarkingai darbavosi. A- 
zai, pp. Miseliūnai ir kiti. Gan čiū jiems! Ačiū kontestinin- 
singos publikos tarpe matėsi kams ir gausingai publikai! 
daug dvasininkų, profesijona-' Publika skirstėsi tik apie 
lų ir biznierių, kurie parodė 9:00 vai. vak.

IŠKILMINGOS KUN. TOMO GASPA- 
RAICIO LAIDOTUVES

Vakar, 1 vai. po pietų nu- tas iš katedros ir nuvežtas į 
vežtas į amžino poilsio vietą Šv. Kazimiero kapines.
— Šv. Kazimiero kapines, Qui- Laidotuvėse į kapines daly- 
gley priruošiamosios seinina- vavo ne vien Chicagos ir apy- 
rijos jaunas profesorius kun. j linkės lietuviai kunigai, bet 
Tanias Gasparaitis, žuvęs au taip pat apie 30 svetimtaučių 
toniobilių katastrofoje ant 95. kunigų, velionio mokslo drau- 
gatvės ir Kean Avė., šalę Chi-įgų iš seminarijos ir kitų Chi
cagos. jcagos parapijų. Šimtus auto-

Tragingal Žuvusio kun. T.!mobiliy vedė keturi Ciceros
Gasparaičio kūnas kapinių puo 
Šimo dienos vakare atgaben

dviratininkai policmonai. Lai
dotuvių karavanas specialiu

Netoli Antiocho Lake aps- 
je Anglijos sostinėje, įi- krities šerifag Ru pac5ėjėjais 

maut ii priemiesčius, yra. jau suėmė tris Chicagos smurtini- 
1(K) katalikų viešųjų pradžios Ilkus> du broHus Nitti’s ir! 
mokyklų.

LOŠĖJAI APDAUŽĖ 
TEISĖJĄ

tas į Šv. Antano bažnyčią, Ci , Chicagos policijos leidimu hu-
cero, Ilk, kur jisai gyveno pas 
gerb. kun. H. Vaičiūną. Ant 
rytojaus, po gedulingi} pamal-

vo vedamas Chicago’s bulva
rais iki 55 ir So. Westem A- 
ve.

Šimtai žmonių jau anksčiau 
buvo nuvažiavę į kapines. Ka
pinėse velionio kūną paskutb 
nėms apeigoms pasitiko J. M. 
pralotas M. L. Krušas asisto-

HAVANĄ, geg. 31. — Iš
n>b» susprogdinta ties kara-i‘to" I’rsflži<M "k“8. Nitti’s ir! CbEVELAND, O., geg. 31. j,, Sv. Antano bažnyčioje, 9

n""a,a' *•?“““» ?’"lnu, dinandto anvvnioto inu' *n,>k5'M’- Grifas. juos į- "’b«<' basebolininką val. ryto lydimas
muoae nebuvo, jis išvykęs ato-, ■ - • I P S,ose mokyklose yra 39,286 užklup0 automobiliu važiuoja-į K™ I*' vaknr 5ia žai<lini') metu nuv<-žtas į Sv. Vardo katedrą
stogą I “N.ska Vanta”. Spro-, ” p rankiniu vil't<>"' ° J°“ 'a"k° 36,857 j'» » automobilio ravan opmužė Amerikos lygos teisė- ,prie statė ir Superior gal
ėsi bes rūmam bomba sužet- an . (a<; • J kai - bernaičiai ir mergaitės.i i5me,fr du Sautuvua su nupjauk (umpire), kurs ilgą laiką,?ių), kurioje, dalyvaujant J.
de vieną praeinanti žmogų. J- ‘ ų šiose didžiojo miesto srity-1 tais vamzdžiais ir revolverį. į provokuojamai atsinešė į lošė- r. Kardinolui Mundelein, vi- 3e kun- J- Svirsko ir kun. Ga-

Policija kol kas keturis įta- • se gyvena 257,999 katalikai, '_______ jus. i Baį Quigley priruošiamosios siūno ir vyrT Sasnausko var-
seminarijos profesūrai, visie- (d>u (vargoninkų) choras ir nu-riamus asmenis suėmė, tarp 

kurių yra vienas vengras, vie
nas kroatas ir viena nežino
ma moteriškė. Pas vieną areš
tuotų, sakoma, rasta liomba.

GORGULOV’AS YRA BU
VĘS ČEKOS AGENTAS

se gyvena 257,999 katalikai, 
o gal ir daugiau? Nes anas ap

skaičiavimas yra vidutinis.
Jis sako, kad jei katalikui

APKRAUSTĖ NAMUS

Nežinomi piktadariai įsilau-

KOVOS PRIEŠ KANDI
DATUS

PASKUTINIAI KAREIVIAI 
IŠTRAUKIAMI

PARYŽIUS, geg. 31. — Bu
vusis rust} kazokas Ivan La- 
zarev’as susekė, kad žmogžu
dys Paul (Gorgulov’as, kurs

t

nužudė Prancūzijos preziden-
Šanchajus, geg. 31. >'ra b”vfs' R,u"j°s bo,Se- 

PrnneSa. kad iŠ Šio miesto ir vlk'! 'V1“' n>P‘,ltlL

hutų daugiau, negu paduoda-1 j turtuolio P. Schulze na
rna, tai katalikų mokyklas tu-[mus, 2305 Commonwealt avė.,
retų lankyti dar daugiau vai
kų — apie 14,000.

i <ns studentams-seminaristams, 
visiems Chicagos ir apylinkės 
lietuvių kunigams, kun. Vai 
liūnas asistoje, laikė gedulin-NEW YORK, geg. 31. - 

ir išnešė įvairios rūšies dra- Visam krašte praplečiama or- (gas mišias. Per pamaldas visą 
bužių ir brangenybių vertės ganizacija, kuri ateinantį ru-

SĄMOKSLAS PRIEŠ ČEKŲ 
RESPUBLIKĄ

PRAHA, geg. 31. — Laik-

cpie 10,000 dolerių.

apylinkę paskutiniai japonų Anot Lazarev’o, Gorgulov’-j rastis “Česke Slovo” prane-, 
ekspedicijos kareiviai ištrau- as agentavo Rostove ties Do-, ša, kad policija susekusi fa- 
kiami.

STUDENTŲ RIAUŠES

lydėjo į iškastą ant gražaus 
kalnelio, naujoj šv. Kazimiero 
kapinių sekcijos vietoje duo
bę.

Velionis paliko du brolius ir 
motiną, kuri iš didelės šird
gėlos visą laiką balsu verkė ir 
dažnai alpo.

Prieš du metu, to pat mė
nesio tą pačią dieną, tik 3 mi-

denį per rinkimus kovos prieš

UŽ LANGŲ STIKLŲ 
DAUŽYMĄ

Suimtas stiklininkas B. Fly-
nu ir jam pačiam teko jo žiau-į šistų sąmokslą prieš Čekoslo- nn a8’ knrs dau^ė parduotu- 
rvbių ragauti. jvakijos respubliką. Fašistų t:- vių langų atiklus, kad turėti

------------------- kslas buvo respubliką sugriau-ldaa&*au darbo.

GRĮŽTA J. V. ATSTOVAS Ji ir įstėigti monarchiją. Mo 
narcbu (karalium) buvo skir-'VIENA, geg. 31. — Vietos1

universitete vakar įvyko ddde-| VARŠUVA, geg. 31. — Le-'tas čekų fašistų vadas Johan 
lės studentų riaušės. Kovėsi nkiją apleido J. Valstybių at-'nns Gadja. 
fašistai studentai su žydais^ stovas J. N. Willys’as. Jis
studentais. 6 studentai paim- grįžta namo ir užsiims auto-

D1J PAGROBĖIAI M'. 
BAUSTI

sti iki gyvos galvos kalėti.

I
ir-di. < ■

katedros vidurį užpildė suva
žiavę lietuviai. Per mišias be- 

visus tuos kongreso kandida-■ galo įspūdingai giedojo semi
tus, kurie yra priešingi alaus ( narijos vyrų choras; vpatin 
grąžinimui. gai visus jaudino didingas, ne-

-------- ------------ S paprastas Perasio‘Dies Irae,’inidom valiau mirė kun. Gas-
NFAV YORK, geg. 23. —I turį tik katedros choras gale-' paraičio tėvas, pasižymėjęs sa- 

Vienuolika įžymiųjų krašto jo tobulai išpildyti. Vietomis vo išradimais, 
vadų, tarp kurių yra ir Al solo giedojo solistas Laskow Į Dlačiau apie laidotuves bus 
Smith’as, pasirašė ir kongre- skv, velionio mokytojas. Po mi D’H’enos “Drauge” 
i-ui pasiuntė reikalavimą, kad šių J. m. pralotas Malone.: 
abi partijos, respublikonų ir Ųniglev priruošiamosios semi-; 
demokratų, susijungtų į ben- narijos rektorius angliškai pa-!

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien nepastovusDu pagrobėjai, Pingera ir drą darbą ir subalansuotų vai- sakė gražų pamokslą. Po pa- 
Be kitko policija dar radu-' Thomas, už dr. M. Gecht’o ir stybės sąmatą. Nauji mokės-į akutinės absoliucijos, kurią su oras; gali būt lietaus ir per

si monarchistų ministerių są-Įjo žmonos pagrobimą nubau- čiai turi būt teisingai paskir- teikė pats J. E. Kardinolas kūnijų; maža temperatūros ai
Mundelein, kūnas tapo iėlydė- maina.
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tei Metų — *8.60, Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
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tikslui pašto šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 ral.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavau

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.
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DIENOS KLAUSIMAI

IŠKILMĖMS PRAĖJUS

kiškos spaudos platinimui. Tų dėkingumą pa
rodė ir tūkstantinės lietuvių minios, susirin
kusios praėjusį sekmadienį į “Draugo” pik- (Pabai )
nikų — koutesto pabaigtuves. ,, . , : ..../ po Vytauto Didžiojo laikais

(Gegužės 30 d., kapimų dienų, buvo du, prasideda atkakli kova dėl Vi- 
žymūs įvykiai. Sv. Kazimiero kapinės buvo ‘ lniaus. 1394 m. stengdamiesi 
pilnos (ne mirusių, o gyvų) žmonių. Jų bu- Švitrigailą pasodinti į Vii-

GEDIMINO PILIS

vo tūkstančiai. Įspūdingos pamaldos, turinin
gi pamokslai, gražūs vargonininkų giedojimai 
darė nepaprasto j spūdžio. Po pamaldų kapi
nėse žmonės ėjo į Vytauto parkų, kuriame 
įvyko lietuvių labdarių sąjungos piknikas. 
Ir čia nemaža žmonių susirinko ir gana gau
siai parėmė kilnų labdarybės darbų.

Šie visi įvykiai Chicagos‘lietuvių katali
kų gyvenime daug pasako. Jie pasako, kad 
lietuvių katalikų organizacija yra stipri ir 
kad lietuviai katalikai dirba rimtų kultūros 
ir lietuvybės palaikymo darbų.

KODĖL JIS ATSIVERTĖ J KATALIKYBĘ?

“M. L.” rašo: Vienas tarpe didžiųjų šių

niaus sostų, kryžeiviai apgula 
Gedimino pilį. Vytautas savo 
ruožtu apsupa apgulėjus ir 
priverčia juos bo nieko atsi
traukti, bet pats irgi Alesnic- 
kio ginamų Vilnių nepainia. 
1396 m. kovos dėl Vilniaus vėl 
atsinaujina. Laike tų kovų su
pleškėjo žemutinė ir aukštuti
nė pilys ir žuvo 14,000 pilies 
gynėjų. Šis skaičius rodo, kad 
Gedimino įkurtoji pilis buvo 
erdvi. ' a 1

1418 m. dalis Gedimino kal
no nuslinko, užpildama bajoro 
Manivydo sodybų. Susirūpinęs

Šiomis dienomis Chicagos lietuviai ka- ų dienų atsivertėlių į katalikybę yrą italų rašy- aukštutinės pilies saugumu,
talikai turėjo reikšmingų iškilmių.

Gegužės mėn. 22 d. įvyko šv. Kazimiero
akademijos rėmėjų seimas, sutraukęs apie 
900 draugijų atstovų ir davęs akademijai 
daugiau kaip tūkstantį dolerių pelno. 
.Tai labai stambi auka, atsižvelgiant į šiuos 
depresijos laikus.

Šiame seime paaiškėjo, kad seserys kazi- 
mierietės ir rytuose jau įsigijo centrų, kur 
taip pat įsteigs mergaitėms aukštesniųjų mo
kyklų. Tai naujas mūsų visuomenės laimė
jimas.

* Gegužės mėn. 29 d. buvo dienraščio 
“Draugo” pavasarinis piknikas ir jubilieji
nio kontesto užbaigimas. Tai buvo mūsų dien
raščio triumfo diena. Vytauto parke niekada 
tiek daug žmonių nebuvo, kaip kad sekmadie
nį “Draugo” piknike. Suskaičiuota, kad buvo 
daugiau kaip tūkstantis automobilių, kuriuos 
atvyko netoli penkių tūkstančių žmonių. Šis 
įvykis galima vadinti istorišku. Tai buvo lie
tuvių katalikų spaudos diena tikra to žodžio 
prasme. Pasirodo,* kad lietuvių visuomenė ge- 

^'įjplįi įvertina tų vaidmenį, kokį vaidina tiky- 
$)XŠn& ir tautinės minties dienraštis Ameriko-į .» — n < i i! i < 11 ‘

; Susirinkusios darbo žmonių minios, dva- 
C aininkai, profesijonalai, biznieriai lyg ir ant- 

■paudų uždėjo ant tų darbų, kuriuos dirba 
Jjbūsų dienraštis. Šis faktas, be abejojimo, 
dienraščio vedėjus akins dar daugiau dirbti, 
dar daugiau duotų skaitytojams ir visai lie
tuvių visuomenei.

Kontestas taip pat daug naudos atnešė 
niūsų dienraščiui. Jis buvo labai sėkmingas. 
Nors ir sunkius laikus gyvename, tačiau mū
sų talkininkai-kontestininkai savo dideliu pa
siaukojimu daug padarė. Šis kontestas buvo 
Žymiai sėkmingesnis, negu pernykštis. Dėl

tojas ir.poetas Giovanni Papini (reikia skai
tyti Džiovanni), jau prieš did. karų pagar
sėjęs netik Italijoj, bet ir toliau už jos sienų. 

Giovanni Papini buvo vienas iš tų, kuris i

Vytautas Didysis įsako patai 
syti apgriuvusį kalnų ir pačių 
pilį naujai perstato.

Gindamas pilį ne tik nuo

Kol 'siautė atkaklios kovos 
su vokiečių ordinu, tol laikas 
nuo laiko Vilniaus pilis buvo 
ardoma, deginama ir naikina
ma. Tik Kazimierui Jogailai- 
Čiui viešpataujant prasideda 
ramesni laikai (1440 —,1492) 
Lietuvai ir Vilniui.

1504 m. Aleksandro laikais 
Gedimino pilyj įkuriama gink
lų dirbykla. Maždaug tame 
pat laike atsiranda aukštuti
nėje pilyje šv. Martyno baž
nyčia. Tačiau kada ir kieno 
ji buvo statyta tikslesnių ži
nių 'neturime.

Žemutinė pilis, virtusi did
žiųjų Lietuvos kunigaikščių ir 
karalių nuolatine buveine, žy
miai išsiplečia ir pasipuošia. 
Žemutinės pibes riboje rado
si Vilniaus katedra (papras-

slais išpuošta ir iš užsienių buvo išardyti, kad neprimin- 
atvežtas daiktais išdabinta, i tų žmonėms seniau buvusios 
1538 ir 1542 m. gaisrai jų vėl j Lietuvos praeities ir galybės, 
sunaikina. Nors 1549 m. pilių | o aukštutinės pilies bokštas 
priežiūra pavedama Lietuvos: mūro sienos Gedimino kalne 
iždo globėjui Hamostajui, vis .ikšiol į dausas tebekyla.
dėlto, mirus karalienei Barbo-i 
rai Radvilaitei, jos ištuštėja. 
1550 ra. atvykęs į Vilnių kara
lius Augustas apsigyvena ne 
pilyj, bet Radvilų namuose? 
Aukštutinėj pilyj šv. Marty
no bažnyčia jau guli griuvė
siuose.

V. Bičiūnas

PASTANGOS SUKRIKŠ
ČIONINTI KINEMATO

GRAFĄ ITALIJOJE

Praėjusio mėnesio pabaigoj 
Milane buvo sušauktas auklė 

Mirus karaliui Augustui lyjamųjų filmų vartotojų ir gu
jo įpėdiniai tik atsitiktinai Vi-Į mintojų sąjungos (C. U. C. 
Inių teaplanko. Tik Zigmantas i E.) metinis suvažiavimas. At- 
III vėl kurį laikų gyvena at- ] stovų buvo atvykę iš visų di- 
naujintoj ir išpuoštoj žemuti- desniųjų Italijos miestų. Su- 
nėj pilyj. Įsivažiavime buvo nutarta cen

1610 m. Vilniaus miestas 11ralizuoti krikščioniškų bei au 
drauge su pilimis vėl sudega klėjamų filmų gaminimų ir ti- 
Tačiau karalius vėl juos at- krinimų, įsteigiant tam tiks- 
stato. 1613 m. žemutinėj pi- lui biurų, kuriuo visiškai būti.

' lyj pastatomi nauji — aukš galima pasitikėti. Biuras tu
tai pilies bažnyčia vadinama), čiausiojo Lietuvos teismo rū- rėš būti sutvarkytas tokių pat

klaidingų mokslo išvedžiojimų suklaidintas 
buvo atmetęs Dievų ir žmogaus sielos buvi
mų. Tačiau nepaliaujantis tiesos ieškojimas 
jį privedė prie tiesos. Did. karas jam buvo 
akstinas prarastų tiesų surasti.

Apie savo atsivertimo priežastis jis pla
čiai yra rašęs. Įdomios ir mums kiekvienam 
yra jo atsivertimo priežastys, kad nė vienas iš
mūsų. jo padaryti} klaidų nedarytume. Todėl naujintos ir perstatytos pilies, 
čia paduodama jo paties žodžiai, kuriuos jis 
dar kartų yra paskelbęs neseniai viename Ita
lų laikrašty.

Atsivertėlio Papini knyga “Kristaus Is
torija” yra išversta ir mūsų kalbon ir dau- 
keliui kam yra žinoma.

Štai kų rašo tame laikrašty jis apie sa
vo atsivertmo priežastis į katalikybę.

1 asaulinis karas, savo griuvėsių ir kan- gįau slaviškos, pusiau lietuvi- se. 
erų paveikslais giliai atsiliepė mano sąmonėj gkos statybos žymių ir nepa- 
ir supurtė mano dvasių. Griebiausi šį ir tų našios nei į vieną aplinkinę 
skaityti ir priėjau Evangelijos, kurią jau
prieš tai daug kartų esu skaitęs. Bet skai
tęs vis su nepasitikėjimu ir prieštaravimu 
jai savo dvasioje. Tačiau kai aš apmąsčiau,

išorės priešų, bet ir nuo slap
tų sąmokslų, Vytautas D. įsa
ko perkelti 30 žmonių miesto 
vartų sargybų į pačių pilį. 
Taigi, tikėtina, kad nūn tebe-

vyskupų ir karalių rūmai. 
1505 m. pradedama aptver

ti siena Vilniaus miestų. Nuo 
to laiko seniau perkeltoji į pi
lį miesto sargyba atgal į mie
stų grąžinama ir jai paveda
ma saugoti naujai pastatyti 
miesto vartai.

riogsų pilies sienų ir bokšto, 1513 m. žemutinėj pilyj ky- 
griuvėsiai Taurakalnyje yraĮ la gaisras ir jų sunaikina. Ka- 
likučiai Vytauto Didžiojo at- j ralius Zigmantas I sudegusių

inai. Į Belgijos ir Prancūzijos biurų
1651 m. lankęsis Vilnuje ge- į pavyzdžiu.

ografas Bodenhras rašo, kad! Antras ne menke8nė8 8val, 
“Vilnius, Lietuvos sostinė, <#. . nutarimas _ tai kriltS£.io.
dėlė ir gausiai apgyventa, tu 
it dvi pilis, vienų ant kalno, 
kitų pakalnėje.”

1655 — 1661 metų laikotar
pyje laike kruvini} karų sn

niškų ir auklėjamųjų filmų 
propaganda. Ji nutarta pradė
ti ne gaminimo, bet naudoji
mo srityje. Jei atsirastų keli 

į tūkstančiai kinematografų, ku
Maskva ab. Vilniaus pilys ru-jrie tokių reikalautUj g„
si, caro Aleksiejaus karinome-lmintojų ir siužetŲ at8irastlJi 
nės kelis kartus baisiai buvo'kiek Uk Dėl topilį atstato ir dar padidina.

1520 m. naujas gaisrus aukš- j sunaikintos. Ypatingu žiauru-j tartft visaįg galimaig būdals 
tutinę ir žemutinę pilis sunai- mu ir žvėriškumu, naikinant (gpaudQg> dvagiSkij<)g> net 
kiną. Karalius Zigmantas 1- miestų ir pilį, pasižymėjo “vo- tymų pagalba įr grynai tech-'

jevoda Danilo Myšackij. Ru- i nį^i<omįK bei reklamos priemo- 
sus iš Vilniaus išvijus, Gedi-Įnėmig> kaip per specialiūs ku.
mino pilis pasirodė tiek sunai- rjerius) veikti į visus paskir

tų miestų ir sričių kinemato-

Sprendžiant iš užsilikusių 
piešinių ir graviūrų, Vilniaus 
aukštoji pilis buvo vienintelė
Lietuvoje, prie kurios staty-įsis, atvykęs į Vilnių krašto va
tos vokiečiai savo rankos ne- ldyti, atstato sudegusias pilis, 
buvo pridėję. Josios aštuonia- ( Tų laikų Gedimino pilį randa-
kampis bokštas ir mūro sie-,me atvaizduotų visokiuose pla-jkinta, kad karalius Jonas Ka
nos, plačiai dantytos, turi pu -! nuošė, albumuose ir piešiniuo-1 zimieras nei nemėgino jų be- grafų savininkus, kad jie ne

se- ■ atnaujinti. ' tik duo^ vietos, bet ir pirmu
Zigmanto I laikais prasi-į 17U) m. ^ilniaus pilį aplan- nybę gkirtų doromg ir aukKi

deda tikras Vilniaus klestėji-'ko pirma švedų karaliaus Ka- jančioms filmQWS. Kariu nu . 
pilį. Aštuoniakampiai bokštai ^mas. Pilyj viešpatauja praba-! tolio XII kariuomenė, o pas- tarta tog rflgjes propagandų 
varpinės užtinkami ir dabar nga ir nepabaigiamos puotos, kui pats rusų caras Petras skleįgtį jr publikoje, kas bi
Lietuvoje prie senų medžio kurioms, sako, karalius kas-; Didysis. z abejonės, nelengva, bet vis’ dė
bažnyčių. Plačiai dantytas šie- į dien po 1,000 florinų išleisda- j 1797 m. abi pilys baigė griū- jto pagiriama kaip rodo Mi

ypač Evangelijos vietų apie “Pamokslų ant nas, berods, turėjusi Lydos(vo. iti. Rusų valdžiai įsakius, ka- |ftne 3ergame Venecijoje pa
piiis. . • j Žemutinė pilis buvo paveik-1 rališki rūmai žemutinėj pilyj dary’tos propagandoS reztdta-

Ltai. \

kalno ’ ’, many atsirado mintis, kad vieninteliu 
vaistas žmogui ir grąžinimas pusiausvyros 
tėra galimas tik iš pagrindo pakeitus žmo
nių sielas, kitaip sakant, reikia pereiti iš 
neapykantos prie meilės. Todėl krikščionybė

venimo istorijų. Parašyti jų ne dėl savo sie
los rūiraminimo, ne dėl bergždžio garbės ieš
kojimo, bet kad pagelbėčiau vienam kitam 

man pasirodė kaip vaistas prieš žmonijos savo broliui.
blogybes.

Vėliau aš priėjau jetitikinimo, kad Kris-

nepataikaujančios žmogaus prigimčiai, yra 
• to mes sveikiname ne tik pirmas dovanas lai- ; ne vien žmogus, bet jis yra ir Dievas... Šiuo 

akimirksniu, aš tatai tikiu, ėmė many veikti 
paslaptinga dieviškoji Malonė. Manyje atsi
rado taip stipri mele dieviškam Mokytojui, 
kad aš nusprendžiau parašyti Kristaus gy-

mėjusiug (O. Rašinskienę, V. Stancikų. P. Va- 
rakulį, F. Gubystų), bet kartu visus mūsų 
talkininkus-kontestininkus, kurie tiek daug 
sunkaus ir nuoširdaus darbo padėjo katali-

LIETUVIAI EUCHARISTI
NIAME KONGRESE, DU- 
BLIN MIESTE, AIRIJOJE
Šiais metais Tarptautinis Eucharisti- 

/■is Kongresas įvyksta Dublino mieste, 
Airijoje, birželio 22—26 dd. Kadangi dau
gelis lietuvių važiuoja aplankyti savo tė
vynę Lietuvą, tai pakeliui sustos ir Eu
charistiniame Kongrese. Esam* net kele
tas ruošiamų ekskursiją. Lietuviai neį
stengs sudaryti didelę, gausingų savo eks
kursijų, tad grupėmis prisideda prie kitų 
suruoštų ekskursijų.

Pati didžiausia Lietuvių ekskursija į 
Eucharistinį Kongresų yra suoruošta Fe
deracijos ir “Draugo” dienraščio, išplau
kianti į jūres birželio 14 d. Si ekskursija 

(Važiuoja laivu “De Grasse”. 'Šiuo laivu 
jvaUuoja Jo Eminencija Patricijus Kardi- 

įolas llayes iš New Yorko ir daugelis 
[HTkivyskupų ir vyskupų. Laive bus mi-

maldininkų, įvairių tautų.
Lietuvių ekskursijai vadovauja iš bė

rių kunigų komisija, į kurių įeina: kun. 
lunas J. Jakaitis (Thompson, Conn.), 

Juozas Šeštokas (New York, N. Y.) 
kun. Pranas Juškaitis i(Cambridge,

■.i fc-tM jAial '••ii

Kai šį darbų pabaigiau, pamačiau reika 
lų įstoti Kristaus įsteigton draugijom Iš dau

tus, kuris mokė dorovės, taip nepalankios ir kgelio bažnyčių aS parinkau katalikų Baž
nyčių, nes tik ji yra tas didingasis kamienas 
Kristaus pasodinto medžio; nes ji, mano ma
nymu, yra toji', kuri suteikia sąlygas tikram 
savęs išaukštinimui; nes pagaliau aš pama
čiau, kad joje ,(Kat. Bažnyčioje) pilniausiai

ir skaidriausiai yra pražydęs didvyrio as- j 
muo, kurį aš laikau aukščiausiu, būtent, šven
tasis.” Jungt. Am. Valstybių karo 

atstovas Lietuvoje (ir Pabal
tijo valstybėse) majoras Ar- 
nemann atšauktas. Lietuvos 
kariuomenės vadovybė suren
gė jam išleistuves, o Respu
blikos Prezidentas apdovano-

Norg SLA. rinkimai praėjo ir į valdy
bos viršūnes socialistai išrinkti, bet sanda- 
riečiai ir tautininkai vis dar “nenustoja no- 
dėjos.” Esą, susitarus vis dėlto būtų'gali
ma laimėti .seime. Kai kurie iš karštesniųjų!" .. ... . r, -
tautininkų lyg ir norėtų, kad su socialistais laipsnio Ge įminu
šių metų seime būtų pasielgta taip, kaip prieš or^enu- Nauju N. S. A. karo 
dvejus metus su bolševikais. Bet gali įvykti' atstovu paskirtas majoras 
kaip tik priešingai. ' Shipp.

Mass.). Šioje grupėje važiuoja keletas 
lietuvių studentų: p. Strakauskienė (Lo- 
well, Mass.), p. Seštokaitė (New York) ir 
nemažas skaičius vyrų ir moterų iš įvai
rių miestų.

Laivas “De Grasse” išplauks iš New 
Yorko birželio 14 d. vidudienį 12 valandų. 
Airijoje bus 21 d. vakare. Pernakvoję 
laive, išlies į krantų Dublino mieste prie 
Alexandra Bųsin — Nortb Wall. Laivas 
stovės čia visas dienas. Keliauninkai tu
rės čia savo nakvynę ir valgį. Norintiems 
maisto pasiimti su savim, kad nereikėtų 
grįžti pietų į laivų, maistas bus paruoš
tas dėžutėse.

Kongresas pasibaigs 26 dienų. Naktį 
į 27 d. laivas išplauks į jūres ir 28 d. 
bus Anglijos uoste Plymouth, iš kur lie
tuvių ekskursija pasiskirs į tris dalis.

PIRMOJI KRYPTIS. — Norintieji 
tuojau vykti į Lietuvą galės dvejopu bū
du — jūromis arba traukiniais — vykti 
pas savuosius. Laivu iš Plymouth galės 
vykti tiesiai į Klaipėdą. Norintieji va
žiuoti traukiniu atvyks laivu į prancūzų 
uostų Havre, iš kur jau per Paryžių, 
Bruselį, Berlyną, Virbalį atvyks tiesiai į 
Kauną.

ANTROJI KRYPTIS. Atvykę laivu į

Plymouth traukiniu ' važiuos ą Londoną. 
Čia bus birželio 28 d. popiet. Svečius pri
ims lietuvių parapijos klebonas, buvusia 
“Draugo” administratorius kun. dr. Ka
zimieras Matulaitis ir geęai amerikie

čiams žinomas misijonidrins kun. Antanas 
Petrauskas. Drauge su šiais keliauninkais 
bus ir Lietuvos maldininkai, dalyvavu
sieji kongrese. Čia birželio 29 d. per šš. 
Petro ir Povylo šventę Londono lietuviai 
suruoš svečiams priėmimų. Tą pačią die
ną čia įvyks lietuvių išeivių seimas.

Birželio 30 d. keliauninkai grįš į t*ly- 
raouth, iš kur laivu plauks į Havre. No
rintieji galės vykti tiesiai laivu į Klai
pėdą, ’ kaip pirmieji keliauninkai. Havre 
traukiniu važiuos į Paryžių. Pakely su 
stos Lisieux miestelyje,- šv. Teresės Vai
kelio Jėzaus šventovės aplankyti. Trau
kiniu iš Havre į Paryžių 6 valandos, Li- 
sieux pusiaukelis: galima sustoti trims 
valandoms.

Važiuojantiems pirma ir antra krypti
mi kelionė kainos pusantro šimto su ke
liais doleriais Trečiąja kryptimi važiuo
janti bus $15.00 brangiau.

TREČIOJI KRYPTIS. Atvykusieji į 
Paryžių tų patį vakarų paims traukinį į 
Liurdų. Ant rytojaus 7 vai. rytų bus Liu-

rde. Šioje šventovėje pabus visų dienų. 
Vakare grįš į Paryžių, kur atvyks iš ry
to. Visų dienų lankys garsiąsias Pary
žiaus vietas: šventoves, bažnyčias ir tau
tos garbingąsias vietas. Vakare paims 
traukinį j Virbalį, pervažiuodami Belgi
jos sostinę Bruselį, garsųjį Pareinio mie
stų Kolonijų-Koeln, kur ties geležinkelio 
stotim stovi gražiausioji pasaulyje gotiko 
stiliaus katedra. Ant rytojaus apie pietus 
keliauninkai jau bus Berlyne. Visų pus
dienį bus galima skirti miesto pamatymui.

Vakare paims traukinį į Virbalį, kurį 
pasieks apie rytojaus priešpiečius. Tas 
pat traukinys, kuris eina iš Paryžiaus į 
Rygą, ir kuriuo keliauninkai važiuos, Lie
tuvoje stoja ties kiekviena stotimi, šiuos 
ruožu: Virbalis-Kaunas-Kėdainiai-Šiauliai 
-J oniškis - J elgava-Ryga.
/ Gražesnė kelionė sunku ir įsivaizduoti. 
Visa kelionė taip sutvarkyta, kad! vienu 
važiavimu galima pusę pasaulio pamaty
ti, ypač tai, kas lietuviui ir brangu ir ma
lonu pamatyti pas save tėvynėje ir už
sienyje. Todėl lietuviai, besiruošiantieji 
važiuoti šių vasarų į Lietuvą, kreipkitės 
į ekskursijos Vadų gerb. kun. J. Jakaiti, 
kuris praneš jums apie visas kelionės

smulkmenas. Jo adresas: St. Mary’s 
College, Thompson, Conn.

Keliauninkas

AMERIKA IR MOTERYS
Vienam katalikių moterų susirinkime 

kalbėdamas Šv. Ambrozijaus kolegijos 
profesorius kun. Code’as pareiškė, kad 
Amerikos ateitis pareis nuo moterų. Tas 
reiškia, kad kokios bus šio krašto moterys, 
toksai bus kraštas. Kokios bus moterys, 
tokia bus ir nacija. /

Apaštalų Darbų penktajam skyriuje 
įrekorduota, kad didysis žydų mokytojas 
Gamalielis, įspėdamas žydns apie krikš
čionybę, taip sakė:

“Jei tas veikimas (krikščionybė) yra 
pačių žmonių padaras, iš to nieko nebus. 
Bet jei tas darbas yra Dievo darbas, jo
kia opozicija ir jokie persekiojimai negel
bės. Tad geriau nesikišti į krikščionybės 
klausimų. Jos neremti ir jai nesiprieši
nti.”

(Daugiau bus)

Akli.
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Danty ir burnos higiena
Rašo Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 49th Ct., Cicero, III.

KAIP GYVENA LAUKINIAI ŽVĖRYS THOMO POLITINĖ 
KARJERA

savaites ištarnavus, naujai su- MARIAN HILLS COLLEGE

KALKIŲ IR FOSFORO 
PUSIAUSVYRA

DANTYS

(Tąsa)

Daromi bandymai ant baltų 
žiurkių. 'Kuomet joms išplau
na tas liaukas, jų dantys tam
pa labai prastais, nesukalkėju- 
siais. Taip pat kuomet jos y- 
ra maitinamos prastu maistu, 
kuriame nėra kalkių, dantys 
ir. tada būna prastais ir nesu- 
kalkėjusiais. Tas, tiesa, yra 
taip pat ir žmonių gyvenime. 
Taigi, parathyroidinės liaukos 
kontroliuoja žmogaus kūne 
tirpstančių kalkių kiekį. Bet 
norint palaikyti reikalingų 
kiekybę kalkių .metabolizmą 
žmogaus kūnas turi gauti me
džiagos bei maisto, kuriame 
būtų kalkių ir fosforo elemen
tų.

Žmogaus kūnas mainosi vi
suomet. Senos celės nyksta, jų 
dekompozicija lieka išmesta 
lauk, ir jų vietas užima nau
jos celės. Šie nykimo ir re
produkcijos procesai eina kol 
žmogaus kūnas yra gyvas. 
Jauno žmogaus reprodukcijos 
procesas perviršija nykimo 
procesų, o seno žmogaus ny
kimo procesas nugali repro
dukcijos procesų, bet vidur
amžyje šie procesai laikosi 
pusiausviroje, lygūs. Išskyrus 
danties emalę, metabolizmo 
procesas eina kaip kauluose, 
taip ir dantyse, tad šiems or
ganams yra reikalinga mine 
ralinė medžiaga, kalkės ir fos
foras, kad būtų atstatytas kū
nas naujomis celėmis, nauja 
tarp celių substancija, naujais 
elementais. Šie elementai, kal
kės ir fosforas, yra šiuose val
giuose: piene, vaisiuose ir 
daržovėse. Pienas yra geriau-

Australijoj gyvenus žinduo< 
lis snapuotasis ežys, deda 
kiaušinius, kurių kiautas išro
do kaip oda. Kiaušinius jis 

1 snapu sudeda į papilvėje e-
Ir ko tik nenutinka šiame santį perimtąjį maišiukų. Čia 

margame pasauly. [išsirita jaunikliai ir maitinasi
Viename Lietuvos provinci- ežį0 pienu, kol visai suauga, 

jos mieste gyveno pasiturįs
pirklys, kuris nežinia kurių 
priežasčių dėliai neteko veik 
visų savo dantų.

Ir X pirklys susidėjo išima
mus auksinius dantis.

Dantys būdavo reguliariai 
išimami, valomi ir vėl įstato
mi.

Tik štai kartų savo varda
dieny pirklys pasikviečia sve
čių ir padaro “paūžimų.”

Vardadienis praeina pakel-

Amerikos vienos rupūžės 
rūšies patinas padėtus pate
lės kiaušinukus sudeda jai 
ant nugaros, kur yra tam tik
ras įdubimas, kuriame jie to
liau vystosi. Augant jaunik
liams, odos įdubimas plečiasi 
ir pasirodo net uždanga. Jau
nikliai apleidžia motinos nu
garų jau paaugusiais rupūžiu- 
kais.

Aukščiausias žemės gyvulys 
— šiltuose kraštuose gyvena-

ta nuotaika, ir pirklys vakare. , ntį žirafa žirafa nedjdc
išleidęs svečius ir atlikęs eilinį 
dantų valymo darbų, užmiega 
saldžiu miegu.

Rytojaus dienų jis atsibun
da, pajunta, kad burnoje ne 
viskas tvarkoje, pirštais sie
kia dantų ir... nelaimei įsitiki
na, kad dantų nėra.

Pirklys labai susirūpina, a- 
tvdžiai išieško visų lovų, kam
barį, bet dantų kaip nėra, taip

lė, kiek aukštesnė už arklį, 
tačiau savo ilgu kaklu pasie
kia aukštų medžių lapus, ku
riais ji minta. Aukštumo ji 
būna iki 6 metrų.

nėra.

Ir staiga pirklys pajuntu ne
gerumus — ištinka konvulsin 
gas pilvo skaudėjimas, paky
la aukšta temperatūra. Jis tik 
dabar supranta, kad jam be
miegant jis bus dantis nuri
jęs.

Skubiai pakviečiamas dak
taras, daromi peršvietimai, 
bet dantų viduriuose taip ir 
neužtinkama.

Tuo tarpu ligonis iš skaus
mo aičioja ir vien tik kartoja 
— O mano dantys, dantys! 
Gelbėkite mane!

Ligonis atsisveikina su žmo
na, vaikais ir skubiai nuveža
mas į ligoninę, kur operato-sias maistas kūdikiams ir jau
rius skubiai ruošiasi operacini em s vaikams, nes jame yra . »

reikalingi elementai kūno au- ^ai‘
gimui. Vaisiai ir daržovės yra Į Kuomet jau viskas buvo pa- 
taip pat naudingi valgiai, nes ruošta operacijai, vos kvapų 
juose yra ne vien mineralų, j atgaudama uždususi į operaci- 
bet ir vitaminų, kurie būtinai nę įbėga X pirklio tarnaitė 
reikalingi žmogaus sveikatai, i ir įteikia operatoriui savo po- 
Tad visai nenuostabu, kuomet no dantis, kuriuos ji betvar- 
lietuvius girdi nusiskundžiant kvdama kambarius netyčia lo- 
kad jų vaikų dąntys greitai voje buvo radusi.
išgenda, pūna, nėra taip ats- Pirklys, išgirdęs, kad jo da- 
,paTūs ir tvirti, kaip kad tėvų. ntvs radosi, staiga nudžiunga. 
^Priežastis ta, kad čia, Ame- Ir... vieni stebuklai — mirti-
rikoje, yra perdaug dirbtinis,

rūšių paukščių, kurių kartų 
susidariusi pora palieka drau

Miręs tarptautinio darbo 
biuro direktorius Albert Tho-

ge visą gyvenimą. Tokią pa. n,as 18J8 me(ų Wrželio
vyzdžių daug žinoma iš gand
rų, gulbių ir kitų paukščių 
gyvenimo. Yra viena mažų pa 
pūgų rūšis, kurių vienam iš 
poros mirus, antrasis irgi mir
šta. Kiti paukščiai, kaip an
tai, gandrai, nėra toki, nes 
vienam iš poros nugaišus, an
tras tuoj pasiieško sau naujų 
gyvenimo draugų. Yra ir to
kių gyvulių, kurie mėgsta

16 d. Champigny-sur-Marne, 
prie Paryžiaus. Jo tėvas bu
vo kepėjas, ir su dideliu pasi
aukojimu suteikė galiipumo 
savo sūnui išeiti gimnazijos 
ir universiteto mokslus. Al
bert Thomas pasirodė labai 
gabus mokinys ir 1898 metais 
įstojo su pasižymėjimu į auk
štesnę normalinę mokyklą 
Tuo tarpu jis laimėjo stipen-

daryta vyriausybė pakvietė 
Thomas ir du kitus socialis
tus suorganizuoti amunicijos 
gamybą. 1916 metais jis buvo 
paskirtas amunicijos ministc- 
riu. 1917 metais jis buvo pa
siųstas į

HINSDALE, ILL.

Kas, nori studijuoti Lietu 
vių Kolegijoje tesikreipia į 
Rev. Dr. J. Navickas, St. Ma
ry’s College, Thompson, Conn.

Rlusijų, kur išbuvo;bet kas iš Vakarinių Anien-
k ei etų mėnesių ir prikalbino Į kos Valstybių, tai yra, iŠ llli- 
Kerenskį pradėti “didžiųjų o-; nois ir aplinkinių valstybių, 
fenzyvų” prieš centralines va-Į negali keliauti į Connecticui

daugpatystę. Briedžiai, elniai f dijų, kuri suteikė jam teisę 
ir drambliai dažnai turi didelį 
būrį pataičių, kurias valdo 
stiprus .patinas, pajėgiąs nu

keliauti po Rusiją. Tais pa
čiais metais jis nuvyko į Ru
siją ir grįžęs paskelbė savo

galėti kitus konkurentus. [pirmą knygą “Rusija—koloni-
Iš to matyt, kad ir gyvu-1zuo;ianti tauta?’ AUikęB kari' 

.liai nevienodai elgiasi sugy- j Pyiev°l?, Vl'l įstojo į no- 
venime: vieni iš jų tik laiki-' rma^n^ mo^yklų h- 1902 me
nai sueina krūvon, šeimynai ,lais gavo aukščiausią prancū- 
sudaryti ir užauginę vaikus universitetų laipsnį. Vė

Hipopotamas (vandens ark
lys, gyvenąs Afrikos upėse) 
dienų būna vandeny, o naktį 
sausumoje. Tai labai negražus 
gyvulys, užaugęs iki pusantro 
metro aukščio ir keturių su 
puse metro ilgio; vidutiniškai 
sveria 2,500 kilogramų. Viena 
galva sveria 200 kilogramų 
(kaip trys žmonės). Įdomiau
sia tai, kad hipopotamai vai
kus veda ir augina vandeny, 
kuriuos vėliau motina ant nu
garos nešioja. Berlyno žvėry
ne pastebėta, kad mažosios 
veislės hipopotamai vaikus 
veda sausumoje ir tik paskiau
jau neša į vandenį.• ’<• •

Vienas mokslininkas, visų 
gyvenimų tyręs didžuves, pa
sakoja apie milžiniškų bangi
nį, kuris 1922 m. buvo netoli 
Panamos kanalo (Vidurinėje i ______
Amerikoje) paklydęs. Kad in- {' 5 A" 

gi jis trukdė laivams plaukio
ti, tai buvo nušautas. Bandy
mas banginio lavonų 150 cent-, 
nerių pakeliančiu keltuvu iš- * 11 
traukti rjMMtrisekė. Gyvulys ' 
buvo 30 ilgumo ir galė
jo svertijApie 100,000 klg., ar
ba 2,000ę Centnerių. Tokiam

nas ir silpnas ligonis staiga
o ne natūralus, vaikai valgo pagerėja, temperatūra krinta 
mažai vaisių, daržovių, pieno, ir po pusvalandžio ligonis iš 
o šių valgių vietoje valgo sal- ligoninės operacinio stalo grį- 

, durnynus ir pyragaičius (ca-žta sveikas, linksmas! r pate n- 
kės), kuriuose stokoja reika- kintas. \
lingu kūnui elementų. ' L. Ž.

nė burnoj nė gerklėj. Apžiū-
------------- Įrėjimo rezultatai buvo sura-

Anglų laikraščiuose neseniai syti į protokolų,
buvo aprašytas vieno Indijos Tie patys laikraščiai ta pro-1 
(Bombėjuje) fakyro suruoštas ga paminėjo ir kito jauno in- 
scansas. Šitame seanse oficia-1 duso panašų seansų, darytų 
liai dalyvavo gydytojų, vald- šių metų pradžioj. Ir šis faky- 
žios ir žurnalistų atstovai. Per ras, po seanso apžiūrėtas, bu- 
šį seansų jaunas indusas, de- vo rastas sveikas, tačiau vė- 
monstruodamas savo savitai- liau jis mirė ligoninėj, nes kaž 

. gos (save užhipnotizavęs) ga- kuris iš prarytų aštriųjų daik- 
bumus, rijo didokas stiklo Su- tų pradūrė jau po seanso jam 
kės ir vinis, o visam seansui skrandį.
sustiprinti dar gorų saikų iš- ————————————

NOVOSIBIRSKAS, Sibiras. į

NEPAPRASTI FAKYRAI

#gfrė azoto rūgšties.
geg. 28. — Keturis vartotojų

išsiskiria, o kiti sudaro tvir
tas šeimynas ligi gyvos gal
vos.

Susisiekimo greitumu ant

lstybes, kuri priskubino bolše
vikų revoliucijų. 1919 metais 
Thomas buvo vėl išrinktas į 
parlamentų. Tų metų pabai
goj Vašingtone įvyko tarptau
tinė darbo konferencija, ir joj 
Thomas buvo išrinktas tarp
tautinio darbo biuro di rėkto 
riuin. Kaip direktorium, jis 
daug pasitarnavo darbininka
ms, tiek Prancūzijoj, tiek už
sieniuose.

NUŠOVĖ BANKO PLĖŠIKĄ

MORRIS, Okla, geg. 28.
liau jis gavo dar vieną stipe-'Trvs plėšikai užpuolė Morris 
ndijų, kuri suteikė jam teisę! State banką. Vienas plėšikas j 
keliauti po Vokietiją ir stu- j nušautas. Kitu du paspruko, 
aijuoti vokiečių profesinių są- bet vienas jų, matyt, sužeis- 
jungų judėjimą. Po tos kelio- tas. Sužeista ir banko kasinin-

zemės ir ore žmogus jau senai J nės jis parašė antrą knygą, ko padėjėja.
yra nugalėjęs visus gyvulius kur pįrmą kartą pasireiškė so-,---------------------------------------

cialistu. 1904 metais Jaures, [ 
įsteigęs “Humanite”, pasky
rė Thomas viceredaktorium.

ir paukščius. Bet vandeny 
žmogus dar yra toli atsilikęs 
nuo žuvų. Greičiausiai laivai 
plaukia apie 50 klm. į valan
dą, tuo tarpu žuvų yra daug 
greitesnių. Pav., upėtakis pa
siekia apie 30 klm. per valan
dų, o lašiša — 50 klm. per va
landų, net prieš vandenį. Kai 
kurios kitos žuvų rūšys pasie
kia 60—80 klm. Didžiulė sil
kė, kuri gyvena ‘ Floridos ir 
Meksikos pakraščiuose ir sve
ria apie 5 pūdus, plaukia iki 
90 klm. per valandų. Greičiau
sia žuvis laikoma kardžuvis, 
kuri pasiekia iki 128 klm. per 
valandą.

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti-

o-orna ir nnrašP perinusia i nirną lr Nurodymai prie vaisg JIIIS ir paiase vavo geriausią ei negeibės aptiekininkas gT^žins 

knygą — “Antroji Imperija.” p*“*»us.
Į parlamentą savo kandidatu

Nuo 1904 metų iki 1909 me
tų Thomas daug pasidarbavo 
prancūzų profesinėms sąjun-

rų Thomas išstatė pirmą kur 
į tą 1909 metais, bet nepraėjo i 
11910 metais jis vėl išstatė sa- 
vo kandidatūrą per visuoti-! 
nius rinkimus ir buvo išrink i 
tas. Parlamente jis tuoj pasi , 
žymėjo. 1914 metais jis buvę. I 
vėl perrinktas. Karui prasidė
jus, jis buvo pašauktas į sa-Į 
vo pulką. Tačiau, jam kelias

cucut,
tai pirmųjų dviejų kolegijos 
metų mokslų gali įgyti Ma- 
rian Hills Kolegijoje.

Kreipkitės adresu:

REV. V. KULIKAUSKAS, 
Marian Hills College,

Hinsdale, UI.
—

n$30.70 S
ŽEMIAUSIA KAINA

I VIENĄ (PUSĘ ' 
iš Cbicagos į .

NEW YORKĄ
per

NICKEL PLATE 
GELŽKELĮ £«

Saulės Parlorius, Poilsio Vagonai 
ir patogus paprasti vagonai

Valgomieji vagonai.
$23.50 Į NEW YORKĄ

Paprastuose vagonuose ir* ta puti 
kaina ryšyje su laivakorte. Pato 
gus susisiekimas New York© su 
visų Unijų dokais.

La Šalie Street Station
Iš Cbicagos 9:45 ryto 12:45 popiet 

11:20 vakare.
Į Cleveland 6:15 vak.’ 10:59 vak. 

7:55 rytą.
Į Buffalo 10:40 vak*’ 4:00 rytų 

1:55 popiet.
Į New York 9:15 rytų' 4:04 

5:30 rytų.
Dėl pilnų informacijų pašau

Wabash 27 80.

K=
W. H. Kelly. Asst. G. Pas. Agentę 
327 So. Ba Salile St., Chicago, III.

■ — -

LACHAVVICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affrdavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus

Chicago, III. 
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

gyvūnui- atsverti reikėtų po 
80 kilogramų sveriančių 1,250 
žmonių. v

Paprastai manoma, kad 
vienpatystė ir ištikimybė su- 
gyvęnime yra aukščiausias į 
žmonijos pasiektas kultūrinis 
laipsnis. Tačiau pasirodo, kad 
ne tik žmonės, bet ir gyvuliai 
ir paukščiai labai dažnai turi 
tokius palinkimus. Sakysim, , n 
didžiausioji iš beždžionių — 1 
gorila gyvena šeimomis ir 
drauge su pataite augina vai
kus. Be beždžionių, yra daug

J. Ramut i 3

$215.00

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dienų laivu “DE GRASSE’’

Ekskursantai plauks į Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
nis Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo 
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę. Po kongresui tuo pačiu laivu 
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.

Laivakortės turistine klesa į vienų pusę ......................... $145.00
Ten ir atgal

Šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. klm. J. J. Jakaitis. 
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.*

Telefonas Roosevelt 7790

LIETUVIU EKSKURSIJA Į EUCHARISTINI 
KONGRESĄ IR Į LIETUVA

Gydytojai, po seanso apžiū- , kooperatyvės įstaigos tarnau-. 
įėję fakyrų, nerado jokių įdrė- Lojus teismas nubaudė mirties 
skniiH ir iiiid.'giiiio įM-dsiikų bausme už javų grudi; vogimų.

Hl l ^ AND RUNN—The Poor Little Sbriap. Wen*t fnvited Bnt Be Doeu't Cere One Bit »nd—Ticre’i a *------ ***
mtu.1 l —■■■ ... ■ ■ y*4 . 1 - - BY HTTT



D R A U G K S Trečiadienis, birželio 1 1933

sTUVIAI AMERIKOJE kiek nenubodo sėdėti, nes bu-

ftOTG AN, WIS. Jis, nė apsakyt negalima. Pra
dėjus muzikai groti, visi kas 
gyvas šokt, vos grindys liko

tuviai gyvena dau- cįeĮos Neapsiriksiu, pasakius, 
į> 41 metus. Pirmas .sųjungiečių vakarai tai
lu buvo Antanas Les-;
kuris pernai išvažia-!

. ne juokams.

vo gyvai vaidinama.
Pagirtinas dalykas, kad se

sytės pasirodė taip gražiai su 
savo jaunuolėmis, ir būtų pa
geidaujama, kad ir dažniau 
palinksmintų mus savo įdo
miais veikalais.

Parapijoms

Jurgio kapines. A. a. Anelė kta auka kelerioms Mišioms, i gumų jiems sugrįsti atgal, i atgal, turėsite daug nesmagu- 
eia gimusi ir augusi, baigusi Davė net ir nekatalikės. fl‘“: —...-.i..,. t:-----i -

z . Nors mūsų kuopa gyvuoja 
miesto. O dabar jau , ... , ,d dar tik pusantrų metų, o jau 

fyvena daugiau kaip nuveikta.
nų, kurie tvirtai lai- į
tino. Turim savo gra' X Geg. 28 d. 7:30 vai. vak. 
įmių ir jaunų, gabų, &Š. Petro ir Povilo bažnyčioj 
imu klebonų kun. J.! moterystės sakramentų priė- 
varg. J. Balsį, kuris , niė A. Karužis ir J. Gailiūtė, 
ig. 3 d. iš Rockfordo,! Jiedu jau kelis metus darbuo- 
t, gabus ir mokytas Jasi Vyčių tarpe ir abu geri 
iš kurio laukiam da-, choristai. Jų draugai-ės linki 

jaūniinų lavinant. Į jiems daug laimės, 
dhavo buvusi var- i Operetė. Sekai, birželio

KENOSHA W1S,
Bal. 30 d. iškilmingai palai

dota a. a. Anelė Lemešienė. 
Pamaldos įvyko Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Po egzek
vijų kleb. kun. Bublys- apie 
■žmogaus gyveninių čia, žemė
je, pasakė gražų pamokslą. 
Buvo trejos Mišios: giedotines 
laikė

Šv. Petro parapijos mokyklų, 
buvo dora mergaitė, nors jau
na ištekėjo, bet buvo pavyz
dinga žmona, gražiai gyveno, 
priklausė prie L. R. K. S. 22 
kuopos, kur ilgų laikų buvo 
raštininke. Taip pat priklau
sė prie Šv. Benedikto dr-jos. 
Buvo tik 27 m. amžiaus. Iš
tekėjusi gyveno 10 metų. Pa
liko nuliūdusius vyrų Antanų 
Kemešį, sūnų Mykolų 9 pn. am-

įštai, pavyzdys. Liepos mėne- 
O kaip būtų malonu, kad^sį man išvažiuojant iš Chica- 

visos mūsų mergelės, jaunos' go, 111., agentas, kuris parda- 
ištekėjusios, taip gražiai gy- vė laivakortę, gavo affidavitų
ventų ir reikalui esant susi- iš “State Conųnissioner” ir
lauktų tokių užuojautų iš vi-, užtikrino, kad bus viskas ge

rai, bet nebuvo taip, kaip sa-

nkė Ona Pikutyte, 5 j L. Vyčių choras, vadovau skaitytines prie šoninių alto- 
1 jaunimas buvo ja Stulgai, rengia kon- 
įiręs. Nors mes, pa- cert^, įr operetę “Nastutę”.

suomenes.
Nuliūdęs vyras — našlys y-ikė. . Paviešėjus Lietuvoj tris 

ra labai dėkingas visiems, ku- mėnesius Amerikos Konsulas 
rie bet kokiu būdu pareiškė atsisakė duoti vizų, kol sura- 
jani užuojautų. ;,siu, kokiu laivu važiavau į A-

Vargšas ; metikų pirmų kartų ir kurių
____________ I dienų atvykau į New Yorkų.

žiau, tėvelius Jonų ir Onų Gra Į PRANEŠIMAS AMERIKOS ‘Štai, čia ir prasideda nemalo- 
bauskius, 2 seseris ir brolį, I LIETUVIAMS į nūs dalykas. Kas žinote var-
ęiaug giminių. ------------ |,dų laivo, kuriuo atvažiavote į

Kadangi buvo rimta, malo-' Amerikos lietuviai, kėliau - J Ameriką, visada gaukite lei-
dimų iš Wasliingtono, I). G. 
To neturint, patariu nevažiuo
ti iš Amerikos. O jei jums kas

naus būdo, su visais gražiai j antie j i į savo Tėvynę Lietu- 
sugyveno, tad gavo daug vai- A'ų apsilankyti, būkite atsar- 
nikų; dar daugiau “nepūnan-'.gūs su laivakorčių agentais ir 

kun. M. Urbanavičius, eių” vainikų — Šv. Mišių., nesiduokite, kad jūs suklaidin įkalbėtų kitaip, tai niekam ne 
Nors jau trečia savaitė, bet'tų. Dažnai pasitaiko tiems Į tikėkite, nes norėdami grįžti

rių laikė kleb. ir Šv. Jurgio Šv. Mišios eina ir dar daug žmonėms, kurie nėra Ameri- 
vokiečių parapijos asistentas, eis už jos sielų: Negana to,, kos piliečiai ir išvažiavę į Lie 

, mylime savo klebo- Tikimės, publika šį gražų va- Žmonių buvo daug, nes visi kad lietuviai aukojo Mišias, ■ tuvų, neturi iš Washingtono 
atsirado ir svetimtaučių; ypač j D. C. leidimo sugrįžti į Ame- 
dirbtuvėje, kur ji dirbo, surin-1 rikų. Tai būna daug nešina

is yra už kų mylėti. kuriJ parems. 
dirba mūši] parapi-

s mokyklos nuosavo 
;urim, bet jis sukvie- 
s į par. svetainę pen- 
. vakarais ir mokina 
uČius, kurie eina mo- 
kštesnėse mokyklose, 
eniais mokina tuos, 
ia pradžios mokyklų, 
miais mokina kate
riai tėvai ir motinos 
i jo darbii, nes labai 
;ėvul Sr motinai gir- 
> vaikų lietuviškai 
ir rašant, y
■tieste taip, kaip ir 
miestuose darbai pa
la, bedarbių daug y- 
iš lietuvių neperdau- 
Bet keletas nedirba 

iau kaip 1 metus. Ti

netilpo bažnyčioje. Apie šim- 
Sųjungietė tas automobilių lydėjo į Šv.

PiTTSBURGH, PA,
Gegužės 22 d. Šv. Kazimie

ro parapijos svetainėje buvo 
suvaidintas labai gražus vei
kalas. Tiesa, veikalas senas, 
bet vaidintojos naujos; tai y- 
ra Šv. Pranciškaus lietuviij 
vienuolyno auklėtinės. Veika
las įdomus, bet. suvaidintas 
tikrai gražiai. Visi buvusieji 
buvo visai patenkinti. Didelė 
svetainė apie 4 vai. prisipildė 
žmonių. Vienuolyno kapelio
nas kun. J. V. Skripkus, sce
nai atsidarius, paaiškino tiks
lų, kad tas veikalas scenoje 
statomas naudai statomos ko-

//H**
M *

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVA
PERHAVRĄ

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.

Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE 
FRANCE”. Atlantiką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

JOHN B. BOfiDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: S iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearbo.rn 7 i) 6 6

Valandos: S ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Bafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

GHAS. A. PEPPER

«* Luniai gyvena, P1^108’ kl,rios stat>btt i»us5' 
(įlarriiai sueina į ba,S®8- .Kle>»>nas k““-1“- K*
įklausyti Šv. 5,l«U).nas bttžny«°> kvietė 
žino, kad tik su ! P“™P;Jonis atsilankyti į t.j va

į, i- j . • karų ir paaiškino tikslą, kadrea gali darbai page- • x 
f Dievb nepripažįsta,
ausias nedarbas ir di- 
vargas toj šaly. Lie- 
bolšeyikėliai baisiai 

la. ‘Susirinkimus ir 
s rengia kas -mėnesį, 
d. buvo J. B. svetai- 
f. 22 d. St. Hali. Dėl 

nežinia. Gal 
įįl. ^susiprato, kad 
Igttšpų paukštelius įsi 
Išflfe namų, yra 
dOnūnimas. Ar gal 
Ad ten lietuvių dau- 
Mw|||tai daugiau at- 

laukti kitų, kad 
ytMtik.ii nesuėjo. To- 
Įgjfc riausia pagalba 

įj Rusiją, ten jų 
nereiktų jiems 

prakalbomis, ten 
į lygūs ir ten, kaip jie

sesutės pranciškonės stato 
koplyčių. Dėl to taip daug 
žmonių susirinko.

Scenai atsidarius, pasirodė 
didelis būrys jaunų, gražių 
mergaičių, su mėlynais drabu
žiais, baltomis apikaklėmis ir 
raudonais kaklaraišiais. Jos 
gražiai sudainavo tris dainas; 
tuojau po tų dainų prasidėjo 
gražus ir labai įdomus vaidi
nimas veikalo “Fabiojola.”

“Fabiojola” — veikalas iš 
pirmųjų amžių krikščionių gy 
venimo. Tas gražiai rodo, 
kaip krikščionys buvo kanki
nami ir kaip pagonys buvo go 
dfls atimti krikščionių turtus.

Jaunos vaidintojos, bet ge
rai mokėjo savo roles ir gy
vai, su giliais jausmais vaidi
no; net daugumas iš žiūrėtojų

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

Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvų per Prancū
ziją, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
lankyti Liurdą ir kitas vietas.

Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
žiai ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite 
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

Mes parūpiname 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” UUVAKORČRj AGENTORA
2334 S. Oakley Avė.—Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

k. » • z, • graudžiai apsiverke. Veikalasii©vargo nėra. Geriau . . . , ,
. . t - z-,. • tęsėsi porų valandų, bet nei laiaunisteliai, savoi r ’
iine nutarkit važiuot į
Ijų” Rusiją.

Dzūkelis

ESTVILLE, ILL.
-TU- - i

16 d vietos sųjungie-
sngsft didelę puotų pa
ti VBdilų, kurios bal. 
blui'i “Žentai iš Anie- 
ir pelno atnešė 90 dol. 
it pa m i nėjome Motinų 
Puotoj dalyvavo vien 
itflt Domis.

buvo sųjungiečių 
C iii , P. I’ovi- 

Betkis. O jau tų 
ėlis, skanumė-

LIETUVIS ADVOKATAS' 
10 N. Clark St., Room 1206

Telephone CENTRAL 6166
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORY 2213

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

. 4600 SO. W00D STREET 
Tel. Lafayette 6393 

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

PROBAK
ABIEM PVSĖ.M 

ASTRUS 
Geriausias skustuvas 
—- arba grąžiname 

pinigus
J®h ant vietos negau

ni, kreipkis j tnua 
80c. už 5 — »i už 1# 

Sempells — 10c.

PROBAK CORPORATION
tM raiJT AVIMIM

1110, o gal visai būsite sulai
kyti ir vilties nebus kų nors 
padaryti.

Paskutiniu laiku Amerikoj- 
siaučia- didelis nedarbas, įva
žiavimų Amerikon labai var
žo ir norima ko mažiau žmo
nių įsileisti šion šalin.

A. J. Vilkišius

Pirmas Lietuvos gyventojų 
surašymas įvyks 1923 įlietais. 
Kitų metų pradžioje ar vasa
rų manoma vėl surašyti visus 
Lietuvos gyventojus.’

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

CHEESE

This new cheese 
treat

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANV

Now—Kraft-Phenk’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health aualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retairts all the valuabla 
elementą of richmilk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Bvety one 
caneatit freely!

Velveeta spreads, slices, mdts 
and toasts beautifolly. Try a half 
pound package today.

KKAFT
\/elveeta

VTh.ODelicious New CKsetc Food
-r-------------------------

PROBAK-

.„-..iartr

teikia
barberiškų

skutimosi

patogumų

namie

tPRO&AK UI ADE)

vnčlE

VKVSU6. TMAT iki TeR.
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KAIP ATSIRADO FAŠIZMAS sumenkino žmogaus vertę, iš-. mėjimo nenorėjo visai pripa-’
niekino visas šventenybes, at- žinti.

5

Dažnai gyvenime tenka su-nėnis, jog krašte paskelbta 
sidurti su nauju visuomeniniu diktatūra, Romėnų kuro dik- 
ir politiniu reiškiniu, kurs pa-totorius rodydavosi viešai ly- 
prastai vadinamas fašizmu. dimas dviejų tarnų, vadinamų

Daugeliui lietuvių nei pat-^torių, kurie nešdavosi su 
sai fašizmo vurdas, nei jo y-sav^ul tam tikrus diktatūros 
patumai tiksliai nėra žinomi, seklus, vadinamus fasci.

palaidavo minios geidulius ir 
aistras.

Kiekvienam sveikai galvo-

Pasibaigus karui, santarvė 
nebedavė daugiau Italijai nei 
maisto, nei pinigų. Dėjusi vi- i

jančiam žmogui be aiškinimų 8aa išgaliąs karui vesti Italija
turėtų būti numanu, kad bai
sios žmonių skerdynės pasau
liniu, karu vadinamos kiekvie
ną tautą, dalyvavusią tame

Ofisas Tai. Grovehlll 0817
Ras. 67 87 S. Artesian Avė.

Tel. GrovehlU 0611

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-8 P. M. Ket. 8-12 A.M. 

NedėUoJ susitarus

Todėl tari uos attiksiąs naudi
ngą darbą, paaiškindamas tu
os dalykus.

1 asui buvo ne kas kita, kare, turėjo ištvirkyti, demora
kaip į pundą rykščių įbestas 
kirvis, vadinasi, diktatūros 
bausmės įrankiai.

Pasirinkdami savo organi
zacijai seną diktatorių baus-

Žodis “fašizmas” yra ita-1 
liškas. Jis yra kilęs nuo žo-,
džio “faši” (lotyniškai “fas-l ... , . ... ... . , v.. Įmes įrankio vardą pati tą i-ci”), kurs reiškia — rykštes ...... . , ., , ,. , v.4 • ,, įrankį tamstai kaip savo orga-arba pluoštas. “Rykštėmis . .. v . . ., k. , y, . ,, , , imzacijos ženklą, vartoja sten-arba “pluoštais” dabar vadi-f . ... ^ , .,. y. , ... . vgdanuesi visu tuo parodyti,narnos lasistų atskiros kuo-', . ...., . . ., , . . . kad jie yra žiaunos diktatū-pos, iš kurių susideda jų visa i ..... .m . r. .ros salininkai./^gamzacija. Toks fašistinių 
kuopų pavadinimas nėra be 

- ypatingos prasmės. Žiloje se-
Fašizmas, kaip visuomeni

nis reiškinys, tepasirodė vie-

lizuoti.
Jokie medžiaginiai laimėji

mai negali atlyginti ir patei
sinti karo padarytos morali
nės žalos ypač tuo atveju, kai 
valstybė įsivelia į karą ne ap
linkybių spiriama, bet vien 
dėl valdžios nusistatymo.

Italija, kurioje gimė fašiz
mas, pat pradžioje pasaulinia 
me kare nedalyvavo. Tik 1915 
metais Italija paskelbia Aus
trijai karą ir tik — lik jo vi-

atsidūrė labai sunkioj pade 
tyj. Krašto gyventojai liko be 
duonos, pramonė — be žalia
vos, iždas — be lėšrų. Apkro
vusi vokiečius visokiom ‘ repa
racijom” (karo duoklėm) sa
vo naudai, santarvė visai ne
paisė italų valdžios reikalavi
mų. Krašto viduj kilo nepa
sitenkinimas prieš tuos, kurie 
italus į karą į vėlė. Prasidėjo i- 
visuotini streikai. Streikuoda-1 DENTISTAI 
vo fabrikų darbininkai, dvarų'_____________ •

Tel. Lafayette 6782

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki S po pietų, 7 Iki 8 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 1S ryto; 4 Iki t po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomia Ir Nedaliomis pagal susitarimų. '

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395 j

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6912 Ofiso Ir Res. Tel. Bouk (914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 39 Street (Kamp. 39 Ir Halsted St)
Vak: 1-2 ir 4:29-4:89 vah vak. Tat: 1-4 Ir 1-4 vai. vakare 

Nedėlloj

novėje Romos valstybėje daž- ižai tik po didžiojo karo, bet'nepralaimi. Busimasis fa- 
fašizmo užuomazgos tenka įe- į|Mzmo kūrėjas ir vadas Benito 
škoti pasauliniame kare./ :Musolinį, tapęs 1913 m. italų 

Didysis karas^ , pridaręs ne- i s°cialistų laikraščio ‘Avanti’

nai būdavo skelbiama karo 
diktatūra. Romėnų kariuoint- 
nės vadas, paskelbus diktatū
rą, tapdavo visagaliu šalies suskaitomą daugybę niedžia-
šeimininku. Jis turėdavo tei-'ginių nuostolių visam pasau
sę bausti rykštėmis ir mirtimi , liui, nuvaręs milijonus žmo-
be teisino kiekvieną Romos 
pilietį. Kad parodžius žmo

nių į kapus, sukėlęs vieną

(“Pirmyn”) redaktorium, ei
damas išvien su kitu kraštų 
socialistais, viešai smerkia ka 
rą. Bet 1914 m., pakeitęs savo

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO ltlUS 

CHICAGOJE

prieš kitą tautas ir valstybes, įsitikinimus ir tapęs. karštu 
nacionalistu (tautininku), įs
teigęs laikraštį “Popolo d’Ita- 
lia” (“Italų Tauta”), viso
mis išgalėmis kiršina italų vi
suomenę prieš austrus ir pri-LACHAVICH 

IR SŪNUS
LIETUVIS GEABOEIUSLaidotuvėms pa

tarnauju geriausia Patarnauju . laidotuvėse kuopiglausla.* 
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 arba 2616
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO 6827

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7681

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilus visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, 111.

.sideda prie to, kad Italiją tik
rai įvelia į pasaulio galiūnų 
kruviną kovą.

Ilgą laiką italų kariuome
nė, kad ir be didelio pasiprie
šinimo, veda kovą priešo pu
sėje. Bet štai atėjo lemiamie
ji 1917 metai ir austrų sutriu
škintoji italų kariuomenė at
sitraukė arti 200 kilometrų

bernai ir kaimiečiai, valdiniu- 
kai, mokytojai, gelžkelių kon
duktoriai; streikai būdavo 
skelbiami dėl pačio menknie
kio, pavyzdžiui, dėl pabarimo 
nerangaus tarnautojo ir pan. į 

1919 m. renkant parlamentą 
Italijoj žymią atstovų daugu
mą pravedė socialistai. Net> 
kariuomenės dalyse kildavo 
neramumų; o 1920 m. darbi
ninkų profesinės sąjungos už
grobė visą eilę stambesnių fa
brikų, ketindami juos sociali- 
■zuoti.

Tuo tatai laiku, pamatęs jo- | Boulevard 7589 
jo paties įpiršto ir pagreitin- ’į 
to karo vaisius Italijai, Beni
to Musolinį pradeda kurti pu
siau karišką organizaciją gini j 
tajam kraštui nuo karo pase- į 
kų ginti ir gelbėti.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avi*. 
Arti <7 Street

Tel. Canal 4122

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

22U1 West 22na Street
(Kumpas Leavitt St.) 

Valandoa: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 8 T A 8 

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

Pirmas fašistų susirinkimas jIeL Cicero 1260 
įvyko 1919 m. kovo mėn. 23 I 
d. Mjlane. Jame dalyvavo ne 
daugiau pusantro šimto žmo
nių. Bet jau toji saujelė pasi-

OR.GUSSEN
X-Ray

Tel. Canal 42(7 Rea Prospect 2222

DR.P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Fesldenclja (680 So. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

t iki 2:22 vakare

Tel. Ofiso 4060 Rea 9866

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Residenclja:

8904 — 71st Street 
Nedėliomls ti*' susitarus.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
TOmpas 4tth Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6208-8418

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

gilyn j savo kraštą.
Su dideliu vargu pasisekė redakciją to paties socialistų 

italų kariuomenės vadui gene- laikraščio “Avanti,” kurį 19- 
; rolui Kadornui sulaikyti prie- į 13 m. pats Musolinį redagavo, 
šo antpuolį ties Piavą. Ruošę
sis ištisus metus naujam žy
giui, italai 4918 m., pagaliau, 
išstūmė iš savo krašto austrus 
ir vokiečius, tačiau jųjų sąjun 
gininkai tariamo Italijos lai-

LIET U VIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
rodė tiek karine-a kad ėmė nž NedėUomla ir aereuumis susitarus įode tiek karinga, kad eme uz w i4th Cicero, 
puldinėti socialistus, ardyti jų
susirinkimus iif net sudegino

L. Str.

ATGAIVINA PARDAVIMO 
MOKESČIŲ KLAUSIMĄ

Tel. Canal (764 Rea RepubUo (864

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS. CHIRURGAB 

IR OBSTETRIKAS

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls tr seredomls tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
oor. So. Leavltt St. Tel Canal (122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Ava 
Telephone RepubUo 78(2 

Valandos: 1—2 tr 7—8 vai. vak. 
NedėUoJ; 10—12 ryto.

OR. J. J.
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST 68 STREET
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Residenclja 2369 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. 
NedėUoJ pagal susitarimų

v.

DR. S. A. ŪŪWIAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

2924 WASH1NGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:20 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba
Cicero 4(2. Rea tel. Cicero 3288

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 graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keįurios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negn kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1743

Tel. Gary 9764 Res. 2-5507

., BARAN & GREGOR
Pagrabų vedėjai

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja moteris 
Geriausias ambulanso pa

tarnavimas dieną ir naktį.

WASHINGTON, geg. 26. — 
Prez. Hoover’is vakar Baltuo
se Rūmuose turėjo pasitarimų 
su 38-iais krašto didesniųjų 
laikraščių leidėjais. Preziden
tas atgaivino žemesniųjų kon
greso rūmų nepripažintą par-Į 
davimo mokesčių klausimą. 
Leidėjai jo sumanymui prita
rė.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” ir

Dr. C.K. Kliauga
1> 11.

U LupiiUKUia, Ketvergais ir Suuatoiuia 
2420 W. šlarųuetus 14tl. arti VVestern

Avė. l’houe Hemlock 
Fanedėiiais, Seredomls ir Pėlnyčiomls

1421 tau. Haiated Street

DR. ATKOČIŪNAS
Yra išvažiavęs atostogoms. 

Grįž birželio 6 dieną.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Ava

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

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 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomls nuo 10 iki 1Z ryto 

Telefonai dienų ir naktį 
VIRGINIA 4484

TeL Grovehiil 1696

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, DPT.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Teh Yards’ 0994

Residencljos Tel. Plasa 2222/
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo T iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaA 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Baradomle po pietų ir Nedėldleniais 

tik susitarus
2422 W. MARQUKTTE ROAD

Rea. Phone: 
Bnglewood <241 
Wentworth <909

Office Phone 
Wentworth <999

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

rClTlkltC VISUS tuos pro* J Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo,607 w. nth Avė., Garyjnd. fesionalus ir biznierius, 

kurie garsinasi jame.

JUOZAPAS J. PALEKA8

Persiskyrė su šiuo pasauliu tarp 27 ir 29 d. gegu*ėst 19.32 m., 
sulaukęs apie 46 metų amžiaus, gimęs Lųtavėųų kaime, Troškūnų 
parap., Panevėžio apskr.

Amerikoje Išgyveno apie 26 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Barborą, po tėvais Lio- 

kaltę, 3 dukteris; Josephlne, Aldonų Ir Birutę, pusseserę Uršulę 
Čemauskienę, 3 pusbrolius: Antanų, Juozapų Baltromų, o Ltotu- 
voje brolį Petrų ir gtmlnea

Kūnas pašarvotas 164*6 West 46th Street.
Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 2 d. 8:30 vai. ryte Iš I. 

J. Zolp koplyčios į Nekalto Prasidėjimo Pan. švč. parapijos bal
syčių, kur bus gedulingos pamaldos ui velionio stelų, o iš teb 
bus nulydėtas į Sv Kazimiero kepinėk

Visi gtmlnės, draugai Ir palįstam! esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse Ir sutelkti Jam paskutinį patarnavimų ir at- 
stsvslkialmų.

Nuliūdę Įtekame,
Moteris, Dakterys, ^isseserė. Pusbroliai Ir Giminės .

Laidotuvėse patarnauja vrab. I. J. Zolp. Tel. Boulevard 6808.

svaigimo, akių aptemmio, nervuotu 
mo, skaudamų akių karštį. Nuiniu 
zataractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, sgzaminavbnas daro
mas su elektra, parodančių mažlau- 
oas klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo. 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomls pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Tel. Viotory 6893
Bei. Teh Drezel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central7464

DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted SL

Kampas 31 Street
Vah 10-11 v. r^ 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomia ir &ventadieoi<us 

10-12

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vak vakare

Ofiso Tek VICTORY 8687
Of. ir Rea Tek HEMLOCK 2274

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vak Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vak: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. Ir Shbat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu4

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vak: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomls 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
V»l.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAYIDONIS, M. D:
4919 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tek Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 8 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 ,WEST 35th STREET

Kampas Halsted St 
'valandos: nuo 10—4: nuo •—2 

Nedėliomls: ano 14 iki 12.

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tel. Hemlock 8700

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie

Rea 9486 So. CaJlfornla Avė. 

TsAt 8-4, 1-9 y. z. mkirjaat Kstv
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C H I C A G OJE PRANEŠIMAS J. J. PALEKAS NUŽU
DYTAS

X.*

BRIODEPORTAS
Katalikų Federacijos Chica- 

vos apie 100 narių ir turto a-! Kos aPsltr- s»8irin’

SPORTAS
■w PRANEŠIMAS

Trečiųdienis, birželio 1 1932

pie 6000 dol. 1930 m. vasario kimas *vyksta šį vakar* Auš;
Gegužės 27 dt įvyko baisi 

žmogžudystė. Miške ties Kean
16 d. liko perorganizuota: tai jros Va^ Parapijos svetainėj.1 Avė .ir 90 gatvės kryžkelių 

ir labai “exclusive” išleistu-j yra, priimami ne tik atskiri Kviečiame visų kolonijų dr-p astas nušautas uolus veikė- 
ves rengia Moterų S-gos Ima (nariai, bet ir draugijos ar kliu *r °rgaųizacijų atstovus da . jas, Brighton Parko lietuvių 
kp. savo gerb. dvasios vadui! bai, kurie norėtų prisidėti ar

Farewell party.” Gražias

pralotui M. L. Krušui. Išleis- j vienytis su kitomis draugi jo- 
tuvių puota įvyks birželio 2 ; mis ir iš to buvo geros pasek -

lyvauti šiame susirinkime. (Gedimino statymo ir skolina- 
Bus įdomi paskaitėlė ir L. t m<5si°8 bendrovės (spulkos)

Šimutis praneš apie savo ke sekretorius Juozas J. Palekas.
2 8( vai. vak., ketvirtadienį Šv. įmes, kad per 2 metus draugi- (lionę į rytines valstybes. baisus atsitikimas visus jo
Jurgio par. selėj 2me aukšte, ja išaugo. Narių turi apie 400, į, 

1-mos kps. sųjungietės su į turtas siekia $15,314.32. Va-i__

LIET. P AR AP. MOKYKLŲ 
BASEBALL LYGA

Bridgeportas.— šv. Kaži-
, miero akad. rėmėjų draugijos
Į 2 skyriaus susirinkimas įvyks 
,birželio 3 d. Šv. Jurgio parap. 

1 mokykloje. Rėmėjos, būtinaiRoseland vs Bridgeport
Ali Saints at Bridgeport, St. * visos atsilankykit į šį susirin- 
George ’s.

L, Krikščiūnas, rašt. pažįstamus ir gimines labai
nu^bino, "^ velionis buvo į LulloSius ss

____ ___ ii.l__ -

ROSELAND SCORE:
Ali Saints.

,kimų, nes yra labai svarbus. 
' Atsivežkit naujų narių. Taip 

visus sumokėtipat prašome 
i metinius mokesčius, kad žino-

JVEDfi PREKIŲ KONTIN
GENTUS

Įvedus Belgijoj kai kurių 
importuojamų prekių kontin
gentus, kaip iš užsienių reika
lų ministerijos ekonominio de
partamento teko sužinoti, šie 
kontingentai nustatyti ir iš 
Lietuvos į Belgiją įvežamoms 
prekėms. Einant naujais kon
tingentais sviesto į Belgija

R H E tumėm kiek turime priklau- Lietuva tegalės importuoti 323

savo šaunia pirmininke p. H. įsario 15 d., 1932 m. prisidėjo j Bitautienei, Šiugždoms Eudei- budo priklausė
N ėdy ar i e ne kviečia visus žy- Į Lietuvių tautiška dr-stė iš At-1 kiams, Mackevičiams iš River-' Prie day&ebo draugijų, buvo 
miausius svečius pralotui pa- lantiko kolonijos su geru tur- Micliilams, Vaičiui, Po- ^ruden^a^ apdraudos kompanijos net superintendento pa-

Vaitkus re.
Šilius c.
Maleškevičius lf. 
Paldavičius p.

0
1
0
0
2
2
2
3
0
0

o
1
o
o
2
1
3
3
2
0

0 sančių narių. 
0 Valdyba

ATITAISYMAS

tonas.

MIRĖ SENIAUSIA LIETU
VOS MOTERIS

linkėti “bon voyage.” Gerb. tu ir veikliais vyrais, iš kurių ciui> Gudman, Burbai, Skris- . . . ___ ______
pralotas vyksta į Eucharistini numatoma gerų darbuotojų. kuį ir kt Bet kaip marketpar- dė,eju jokių asmeninių prie &apranauskas 2b.
Kongresų Dubline — o vėliau Todėl darbuokimės ir toliau, kietes surašyti? Visi ir visos net«rei<>. , įTrikinskas lb.
Lietuvon ir kitur. Išleistuves kad draugija išaugtų dvigu , igabiausios veikėjos atsilankė.! Gegužės 27 d. išvyko į dar-!Gudas 3b. 
puoš graži programa, rengia- bai. ; lr gerb kk}b Baltutis ir kun. bfJ ir dlng0 4ini°8- Apie tai JKaveekis rf.
ma įžymiausia lietuvio muzi-, Susirinkimai įvyksta kiek- Katauskas* nepamiršo atsilan- buvo Panešta policijai. Velio- Pilipavičipg cf 
ko p. A. S. Pociaus, kurio ve- vienų mėnesį kas trečių autra- kyti. Du dalykai susidėjo: po-./i®**8. ^avon4 žmiųbės miške ro
damas Šv. Jurgio par. moki- dienj 7.30 vaL vak. Chicagos piet — žaidimų pelnas ėjo Šv. do W 29 d. Pa- Totai
nių orkestras laimėjo lmų do- Lietuvių auditorijoj. Kitas su- Kazimiero akad. seselių nau- .*3™®**** ^i, kad J. J. Pale- ReSults of tlie
vanų Arkidiecezijos mokyklų brinkimas įvyks birželio 21 d. Idai, o vakare D. Griciaus gi- kas buvo 18V>'kęs i darbų, ber ween st George’s and Ali
orkestrų koncerte gegužės 21 Narįai, nepamirškite atvykti mimo dienų šventėm. i paliko namie savo automobilį. Saints May 27, 1932—St. Geo-
d. Ponas A. S. Pocius savęs ir sumokėti mokesčius. Toli-! Dar kartų norim viešai pa-[Tas P^^tmgas- nužudymas rge»s 1; AU Saints g of tbe

ręikšti mūsų padėkų savo dra- < Priamas.
ugėms ir draugams už atsi- į Velionis pašarvotas I. J. 
lankymų. , iZolP° koplyčioj (1646 W. 46

Griciai ’ St.). Laidotuvės iš koplyčios į 
____________ Nek. Pr. Šv. P. baž. ir į šv.

negarsina, bet jo vertę ir ga- mesnį veikimų sekite ‘ ’Drau-
bumus visa Amerika žino ir ‘„o”ge'
pripažįsta. Jo darbai jį garsi- i 
na. Įžanga į išleistuves $1.00 
asmeniui. Norintieji užsisakyt j
sau vietas išleistuvėse, gali________
tai padaryt telefonu pas Mot. Sąjungos 1 kuopos
S. 1-mos kps. pirm. p. H. Ned- gausįngas susirinkimas įvyko 
varienę, Baulevard 1749. arba!geg 23 d Naujas narys Jonas
pas komisijos nares: pp. B.IKazlauskas.
Bytautienę (Yards 3552), U. i

P. K. rast.

T0WN OF LAKE ĮKURTUVES
18-toje kolonijoje gegužės 

15 d. giminės ir draugai atsi
lankė pagerbti pp. Cukrus, tu-'

10 12 2 
game bet-

Praėjusio šeštadienio “ ura
ugo” numeryje straipsnyje' apskrities Pabaisko valsčiaus 
‘‘Kas laimės: Čikaga, ar Ci- į Dagių kaime mirė viena iš se 
cero?” paskelbta, kad patik- niausiu Lietuvos moteris, O. 

O.rinimo komisijon įeina p-nia.. Valkauskienė. Ji turėjo 130 
_ B. Lenkauskienė. Turėjo būt metų, o tikėjosi sulaukti Ma-

Šiomis dienomis Ukmergės

S. Lenkauskienė.

LUPIKAVIMAS IŠ AME
RIKIEČIŲ LIETUVIŲ

tūzelio amžiaus. Jos jauniausi 
sūnūs turi po 75—90 metų Ir 
dar tebegyvena. Dar prieš 

, dvejus metus ji eidavo dirbti 
' lauko darbų.

Lithuanian Catholic Granimar 
Scbool Playground 
League. -

St. George’s

Kybartai; š. m. IV m. 27 d. 
Baseball Kybartų šaulių būrio vadovy

bė Eitkūnuose 12 vai. sutiko 
amerikiečių lietuvių ekskursi-;

NEGALĖDAMA MOKINTIS

Kazimiero kapines įvyks šį Kahalis 2b.
ketvirtadienį, birželio 2 d.

UUKOJIMAS NR. 49
Šie asmenys, gyvenų Ame-

I

NUSINUODIJO
Ukmergėj gegužės 5 d. actu 

j nusinuodijo žydaitė DH
3
1
1
0
0

-2
1
0
1
1

R
1
1
o
o
o
1
1
l)
1
o

E jų iš 50 asmenų. Gure-
vičaitė 15 m. amžiaus (Kalvių

o Traukinys į Kybartus .s Vo;g 16) Nusižudė dėlt0( kad 
n kietijos eina tik 16 vai. Tokiu ėvaį n(.tQrf.J0 ją feist 
3 būdu iki traukinio liko 4 va lliau giinnazijon.
0 landos. Šauliai pasiūlė visie- i .

Želvis lb. 
Gregonis p. 
Snidas 3b. 
Markevičius lss. 
Ruska rss.rinčius biznį 732 W. 22nd Stokoje, yra ieškomi:

Gudienę (Boulevard 2426), A.'kad balandžio 24 d. suvaidin-1 Atsilankė, artistai Saboniai,! Abromavičius, Juozas (Pra- Piaskūnas c. 
Nausėdienę (Baulevard 6899). tft <<Kag bailys> >ir “Cigonės 1 Šturmai, Liutkus, Cukrai ir'n° sūnus). Kilęs iš Užvenčio rf

Rep- atsilankymas.” Vakaras gerai ldar daug kitų, pavardžių ne- ^als., Šiaulių apskr. Gyvenus Uraska cf.
, pavyko. Apie Šv. Kazimiero1 atmenu. O Griciai vėliau at- Clncagoje. Avalis lf. \

D. L K. VYTAUTO DR-JOS ttkad seįni^ be p.igg b. I važiavo. Pavėlavimas buvo at Dovidaitienė; Gvildytė Pra-
SUSIRINKIMAS m_:__ i įoiafaa nnc Knvn anm nraroni-’ne. Gyvenanti Chicakoje. Totai

P-lė O. Navickaitė pranešė, 9 ms. ekskursantams 
jy pereiti per punktų. 
O

pėstiems! B AR GENAS
Moderniškas namas dvejų pragy

venimų po 6 kaJhtbarius, su vėliau- 
Atėjus į Virbalio stoties bu- i s‘a,B Įrengimais. Dviejų karų gara- 

n • • • džius; gražioj apylinkėj, 6142 SouthTetų, kiekvienas norėjo ai tai t Falrfield Avė. Kainavo $18,000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduoduo lietuviškų p|etų, ar šiaip kų už <12>500< Pamatyk tuojau.

užkasti. Pasinaudojęs ta pro
ga Virbalio st. kelneris Gus
tavas Reinert’as užmiršo kai- 
naraštį ir pradėjo savotiškų 
lupikavimų, kaip tai; už 5 deš-

akad. rėm. seimų, be p-lės B.važiavo.
' Kalvaitės, pranešė ir Kleinai-, leistas, nes buvo savo parapi-:ne- Gyvenanti Chicagoje.
tė. Kuopa rengiasi į centro jos piknike. Bet vėjas iš šiaų-1 Kuzmickas, Jonas. Gyvenus
piknikų. Darbininkės išrink- rių pūtė, tai užyųųįė grybų BdwardsyiUe, IUmois.

Mickevičiai, nM6mūaldas įr Cath. Gram. scbool league not

REPUBLIC 1588

5 10

The seęond gąme in the L.Mėnesinis susirinkimas įvy-
H® tos- Apie labd. apskr. prane- kvapų, mat, pp. Cukrai par- r -v, —r —•

sivežė, grybų iš Lietuvos. Tai Antanas. Gyvekų Cliicagoje. un er i . w y ' ’ reles, kurios kaštuoja 6 lt. 25
et., paėmė 11 lt. 50 et., už

tuvių auditorijoj. Pirm. A. 
Stukas atidarė susirinkimų a-1

šė p-lė B. Kalvaitė.
Laiškas iš centro skaitytas brolyti, valgyk ir norėk! AŠ 

pie 8 vai. vak. Ankstyvesnio jr prįjmįas . prisivalgiau visiems metams,
susirinkimo protokolas skai- rengia išvažiavimų. I PP- Cukrų namų įėjęs ne-
tyta ir patvirtinta. Paaiškėjo, Komisija išrinkta tuo rūpin- žinai kur esi, ar Beverly Hills 
jog vienas narys sirgo. Hm- Ug; p Kleinaitė, O. Na- ar kur kitur,-nes--ištaisymas

y tojai pripažino, kad buvo vįckaįtė> p.nįos Gedvilienė ir vėliausios mados. Spalvotos 
ligoniu, nutarta mokėti pašai- Sudeikienė tailės ir arčiai labai pagražL
pų už jo sirgimo laikų. Dau
giau ligonių nėra. M. Kadziau- 
skas pranešė, jog Bridgeporto

Pūčleyičius, Motiėjus. Kilęs ll0Ilie grounds Mark 
iš Kauno miesto. Kadaise gy- ^uare Pa*% MaY 27> 
veiio ĖRcanaba, Michigan.

1932,
4:00 P. M. The opposition was butelius alaus ir vienų grafi-

nų be užkandžio — 17 lt. 50

ff. ANDRELIUNAS
Užlaikoma naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų

Šidjaūskįeiiė^’hijokaitė Jie- S»ven to St. George’s by the už ^keptui kiaušiniusrody,no- Kainos labai nuP’g*n
' * ' L a i • l 1 1. ________ ?____ _ . 7 v A _ _

vai. Gyvenanti Plymontb, Pen- 
sylVania.

Sutkaitjs, Antanas. Kilęs išDarbininkės išrinktos į pa- na namų. Ta garbė priklauso 
rapijos piknikų birželio 19 d. kontraktoriui Griciui už joj KidūHll Sakių apskr.

Labdariai rūpinasi, kad Va- sumanumų. Be to, baldai ir la- Gyveiiųs Chicagoje,
draugijų ausivieaijimo uasiria rgdienjai bflhj jr rfa bai
kimas įvyks geg. 31 d. ir kvie
tė valdybų ir atstovus būtinai 
atsilankyti, nes yra svarbus 
susirinkimas.

potential league ebanipioan. 2 ,t Amerikiečiai tokiv
the Ali Saints school, whicb
defeated St. George’s 10 to 5 
for its seeond vietory of the 
,week in as many starts.

Al. Kumskis, Ath. direc.

lupikavimu buvo begalo nuste
binti ir kiekvienas reiškė sa
vo pasipiktinimų, pareikšdnmi 
kad tokių aukštų kainų niekur 
neteko mokėti.

Aukščiau išvardinti asme-
ug jų sušelpia. Žinote, kad Geriausios laim-ės pp. Cuk-; ny8 prašomi atsiliepti ir kiek
vienas žmogus arba keli ne- rams! viw»as, kas kų nors apie juos
gali šelpti, nes negali keli žmo draugus
nės jūros išsemti. Taip ir čia •

Atstovai iš Chicagos Lietu-j yra. Stokime į labdarių S-gų AUTOMOBILIŲ MEKA- 
vįų Auditorijos bendrovės pra ir dirbkime išvien. Paskui, NIKAS f
nešė apie dabartinį bendrovės kai jau negalėsite, tai tada «utink* pataisti, arba jum. pndėu Room 304—201 N. Wells St.,

žinotų, prašomas suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvon Konsulatas,

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 
PER „DRAUGO” Agentūrą

tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III. 

’tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 (geriu u. los rųfllen 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEM VALIčEV PIlom'CTS 
Olsell. Šviežių kiauši
nių. avlealo Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. lioulevurd 1189

stovį, kati einama prie naujų padės jums tie, kurie dar gali. ^d«u>u°a^,eu 
finansų reikalų tvarkymo, tuo Užjauskite vargdienius. Mūsų ” ‘ 1 u•''vmE ,32'* 
tikslu šaukiamas susirinki- pirm. Sudeikienė — nenuils-
mas. Priėnum pranešimų, išrin tapti veikėja; mažai rasime 
kta komisija iš trijų narių: P. lokių, kaip ji. Ji vos tik ga- 
Baltutis, M. Kadziauskas ir S. Įėjo iš lovos išlipti pirmadie- 
šiuris ir įgaliota atstovauti nį, atėjo į susirinkimų. Tegu 
goldbonų reikale, kuriuos dr-, jai Dievas padeda sveikatoje 
gija turi nusipirkusi iš minė- ir visame kame.

Per kitų susirinkimų atei
kite ir įsirašykite.

Onytė

rt S35O ORAJiUS RAKANDAI 
4-RIEMH KAMBARIAMS

Iftparduodama rakandai So. Sidėj, 
mažiau, negu 30 dienų vartoti. Par
ku- setas $65, vertės $400. Kauras 
8 x 12 ui $15, vertės $200. 8 x 12 
ortentalia kauras $16, tnleg. k. setas, 
valf. kamb. setas po $56. verti $276. 
Coxwel| krėslas $20. vertas $146,

Ghioago, Illinois

tos bendrovės. Draugiško išva 
žiavimo į miškus rengimo ko
misija pranešė, kad laikas pra 
dėti rengtis, nes išvažiavimas 
įvyks liepos 10 d. J. Grybo 
darže (Justice Park, UI.). Ko
misija kvietė narius atsilank)’-, 
ti,

AR Rtm KRAUSTYTIS?
A. AIBAUSKAS & SON

7126 Bo. Rųekwell 8treet 
T«l. Repnblic 5099

Mes permufuojaine pianus 
iirničiug ir kitokius dalykus.

Masu patarnavimas yraLounfe krėslas $15, 10 tūbų elek
tros radio, lempos, langų uidangaiai! greitas geras ir nebrangus Ir kiti geri daiktai. Parduodam ir.h gwrnn ir nenrungus
skyrium. 8S98 Maryland Avė, l-st
apt. blokas J rytus nuo Cottage
Orove Ava. Tel. Stevrart 1071. • 'ir į kitus mie8tU8.

Mes pervežame daiktus iš

AČIŪ! muilini*

Marąuette Parkas.— Kau-
nes išvažiavimas rengia- liukų ir kortų lošimai įvyko 

mos susipažinimui su nariais, geg. 19 d. 1 vai. popiet, Gri- 
kurie prisidėjo su kita draugi- cių name. Ačiū pp. Pavilaus- 
ja. Daugiau svarbių reikalų kienei ir Lazdauskienei už 

užbaig- skanų kugelį — visi prival
gėm. Ačiū pagelhirinkėms pp.

Dar turiu priminti, kad D. sMalinskienei, Pumputienei, 
L. K. Vytauto draugija spar- Kazwell ir kitoms už malonų 
čiai auga, kaip nariais, taip ir patarnavimų. Ačiū u»ž atsilan- 
turtu. Prieš 2 metus turėjo kymų: p. A. Nausėdienei, B.

nebuvo, susirinkimas 
tas apie 9 vai.

A. F. CZESNA’S BATHS

b

TURKIŠKOS RUSIŠKOS SULFTONtS VANOS TR ELEKTROS TRRATMBNTAI
•VEIllSkl MANK8TINIMAI IR EI^KTROS MAHA8A8

Treat urentai vlaoklų litų. reumetlkmo. nervų atitaisymo. Haičio 
taip lollaua, nu elektriniai* prietaimln Violetiniai Saulėn Spindu

liu trentniantai.

Mineralinė*, ai,(tarinė* vnno* Suaria ShMlauala kmuln cirku”* 
alk) kuom, imllmn Italaelbėll nna vtnnktu itrn \

M»»l nrii
KtMHtRLM dm. f*RRotY#4tM«> 

-kvrinr- ntSara* Utarnlnknl* nitų '* Wtl H vnl nnkrie-

• Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite 
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor- 

j les visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko 
neskaito — patarnauja dykai.

Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursijų Francflzų 
linijos milžinišku laivu ILE DE FRANCE, 42,000 tonų d^- j 
durno. • ,

Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių 
iš iš ten gekžkeliais važiuoti į Lietuvą. O kas norės važiuoti! 
vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londonu. Kad gauti 
laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis: 
Birželio-^Tune 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

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
M. ZIZAS

Namų Statymo Kontruktoriua 
statau Ivalrlauntun nainitn prieinaiiik 

kaina7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tnlefonaa Hemlock tilt

Tel. Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO KONTRAK
TO R1U86504 S WA8HTENAW AVĖ

ATYDAIMAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevuoju kam 
barihs, už darbų atsakau. Da- 

daug pigiau ir gerinuvau

Į 1697 W. 49th fctveet
g Kampas So. Paulina St. tfėl. Boulevard 4552 g
MMIINNUINlMINIimillll«IIIMNNIINIIIIlllUimiNimHM(NmimmilllinilNNMINttll«

2j3-i s.OAKirr

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. ANDREJUNA8
1619 S. 48th Ct., 2ros lubos 

Cicero, III.

- i r
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