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Suomijos vyriausybę kovoja prieš fašistus
CILI RESPUBLIKOJ MENŠEVIKAI 

PASKELBEKARO STOVI
De Valera nori Airijai respublikos. Europos 

valstybės stovi už moratoriumo pratesimu. J. 
V. senatas nepripažino bonusy karo vetera
nams.

SUOMIJOJ IMA KILTI 
FAŠISTAI

ČILI KARO STOVIS

SANTIAGO, Čili respubli-
HELSINKIS, birž. 19. — ’ka, birž. 19. — Nauja socia- 

Mantsala fašistai, kurie seniau listxj menševikų junta, kuri ap- 
Suomijos vyriausybei padarė kalino senosios juntos vadus 
daug nesmagumo, išnaujo ima, ir užgrobė krašto valdžių, vi- 
prieš jų judėti. ! sam krašte paskelbė karo sto-

. . . .. ' vį. Labai akylai visas kraštasVyriausybė tau i pavojingas • i ,1 . , .. / . , saugojamas, kad neivvktų su-sritis pasiuntė kariuomenę, 
riai įsakyta griežtomis prie-j 
monėmis nužnybti revoliucinį ' 
veikimų.

Praėjusių savaitę suomių1 
valstiečių sukilimai numalšinti j 
Nivala srity.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJ

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS

HAGA, Olandija, birž. 18.-- 
Nežiūrint smarkios radikalų o- 
pozicijos, olandų parlamentas 
skyrė 5 milijonus dolerių sta
tyti trečių kruizerį Olandų stoliai buvo padaryta. 
Rytų Indijų apsaugai. Tuo me 

tu komunistų ir bedarbių mi
nia pradėjo veržtis į parla
mento rūmus. Kilo riaušės, ka
da policija atsisuko prieš de
monstrantus. Keliolika asme
nų sužeista.

DE VALERA NORI RES- 
' PUBLIKOS

1. Mary K. Douglass, iš Wisconsino įteikia vėliavų pasižymėjusiai Annapolio laivyno a- 
kademijos kadetų kompanijai. 2. Memorial dienų paradas mieste Detroit, Mich. 3. Teniso žai
dimo amerikonų talka nugali australų talkų Philadelphijoje.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PILSUDSKIO BROLIO 
BYLA LIETUVOJ

Lenkų maršalo Pilsudskio 
brolis, Lietuvos pilietis Jonas 
Pilsudskis, gyveno ir turėjo 
dvarų Raseinių apskrityj. Šio
mis dienomis Kauno apygar

PIGU IR SALDU

Rokiškis. Čia yra bent ke
lios saldainių dirbtuvės, kurių 
viena net fabriku pasivadinu
si. Jos gamina tam tikrų sal
džių košę ir suvyniojusios į 
gražius popierėlius, pardavi
nėja kaip saldainius ir, žino-dos teisme buvo nagrinėjama 

maršalo brolio byla su kitu iri a, neblogų biznį daro. To-

SENATAS ATMETĖ BO- 
NUSU SUMANYMĄ CHICAGOJE

MEXfCO CITY, birž. !9. _l ^lUNOTON. biri. 1A- 
TT , , v. . . vakar vėlai vakarų po karstu

I vakar rvtų si miestą ir apv- . ... .. •,i,. . . visos dienos diskusijų senataslinkės ištiko smarkus žemės ... . „ ,o , ...... ~ x j 62 balsais prieš 18 atmete su-rv..;nnfAiMCdrebejtmas. Gyventojų ta.#p»?’ .v , ... , , Kilnotojas
'... . , ’ r ; manvmą išmokėti bonusus ka-
, kilo pasiauba. Daugumas ao- ' '
Į, .. • 7,. . ‘ iro veteranams,
i leido namus. Issmesdino j gat-i
„„„ v, . . , Po to balsavimo senatui buvęs, aikštes ir į parkus.

į vo pasiūlyta šį klausimų dar
Sužinota, kad nežymūs nuo-i^ar^ persvarstyti. Ir šis pa

siūlymas atmestas.

ŽMONES ĮSPĖJAMI

Raseinių apskr. dvarininku 
Grigeliu.

Bylos istorija tokia: 1918 
m. Jonas Pilsudskis Grigeliui 
pardavė 70 dešimtinių žemės 
už 10,000 markių. Kadangi tuo 
met dar nebuvo notaru, tai pa
rdavimo aktas buvo patvirtin
tas pas vietos kunigų Juoza- 
paitį. Po to teismas aktų tu
rėjo patvirtinti ir tai buvo pa
daryta apygardos teisme 1928 
m. Tačiau teismas pardavimo 
akto dėl formalių trūkumų ne- 

Birželio mėn. 27 d. Chicagoj! patvirtino. Tuomet Grigelis.

kiais “ saldainiais ” užverstos 
šios apylinkės miestelių par
duotuvės. Apie šitų gaminių 
kokybę geriau nekalbėti, bet 
kaimo žmonės juos labai per
ka, girdi “pigu ir saldu.”

BUVUSIOJI ĮŽYMI AKTORĖ 
UŽSIDARĖ VIENUOLYNAN

PARYŽIUS, birž. 19. — 
Benediktinių vienuolyno kop
lyčioje buvusioji įžymi Pary
žiaus aktorė Yvonne Hautin, 
22 m. amž., padarė pilnuosius

bus atidarytas demokratų par- į pareikalavo grąžinti pinigus, vienuolės apžadus.

SUVYKSTA DEMOKRATŲ 
VADAI

tijos krašto suvažiavimas. Tad I Pa&al tuometinį kursų, įverti
nęs juos 23,(XX) litų sumoj.Cook’o apskrities turtų i- . .

Šonus) J. I, dabar Jau i mie8tl> suvyk*- 
Jacobs’as paskelbė įspėjimų ta ParV-ios vadai.

11 DARBININKŲ NESU
RANDAMA

MONTREAL, Kanada, birž. 
19. — Po įvykusio baisaus 

'sprogimo sausuos'- dokuose, 
i kur žuvo 25 darbininkai ir gai- 
j srininkai, 14 lavonų išimta, o 
,11 kitų nerandama.

LONDONAS, birž. 18. —
Dominijų sekretorius Thomasj 
parlamente pranešė, kad su 
Airija nesusipratimai pablogė-

300 INDIJONŲ BADAUJA

Bonusų išmokėjimo priešai 
nurodė, kad milijonai kitų 
bedarbių darbininkų nėra ge
resnėj padėty už karo vetera
nus.

Žemesnieji kongreso rūmai 
prieš porų dienų sumanymų 
buvo pravedę.

Svarstymų metu senato rū
mų galerijos buvo prisikimšu- 
sios karo veteranų. Lauke jų 
buvo keliolika tūkstančių. Bu
vo paruoštos policijos atsar
gos prieš veteranus. Laukta 
sumišimu. Tačiau tas neįvyko.

žmonėms, kad jie saugotusi 
besivalkiojančių sukčių. Jie į- 
kalba žmonėms, kad už kai 
kokį atlyginimų jie galį suma
žinti mokesčius už asmenines 
savastis. Yra žinoma, kad nie
kas negali to padaryti, nes se
noji asesorių tvarka jau išny
kus.

BANKININKAS NUBAUS
TAS

LTždaryto Roosevelt Bankeis 
State banko direktorių pirmi
ninkas Alexander Flower’as 

' teismo nubaustas kalėti nuo 1 
i iki 10 metų už suktybes.

NUŽUDYTAS SALIUNIN- 
KAS

MAŽĖJA SUSITUOKIMŲ 
SKAIČIUS

Ties Crookerl ežeru, Lake Praneša, kad Illinpia’o vala 
apskrityje, nežinomi smurti- ž>'miai ’"“ŽPja susltu"-

įlinkai nužudė
Nyhan’ą.

salinnink, , kl""' **««“*• '"d™
1 tai svarbiausioji priežastis.

ST. JOTIN’S, N. F., birž.
19. — Gauta žinia, kad Labra-

jo. Airijos vyriausybės pro- dore .300 indijon, ištiko Was, Veteranai p^sta™, paAu- 
zideotss de Valera reikalauja ir jiems reikalinga greita pa-kaT0 ir tvarkingai „umaršavo 
visai sujungtajai Airijai res- galba.
publikos.

į savo “stovyklas.” Bet prieš

PRIGĖRĖ VAIKIUKAS
SERBAI APKALINO 
KATALIKŲ KUNIGĄ

Calvarv maudimosi pakraš-

Bet tada Pilsudskis teisme 
pareiškė, kad pardavimo ak
tas buvo fiktyvus, kuriame dėl 
pelno sumetimų dalyvavo ir 
kun. Juozapiitis ir kad^ktas 
buvo padarytas ne 1918 m., 
bet 1922.

Teismas tačiau rodo, kad pa
rdavimo aktas buvo tikras, tik 
nutarė išnagrinėti Grigelio rei 
kalavimus, gražinti jam pini
gus. Kun. Juoząpaitis bylai 
besitęsiant mirė.

Dabar gi teisme atsitiko 
nuostabus dalykas. Pilsudskio 
įgaliotinis pris. adv. Makaus- 
kis teisme pareiškė, kad Gri
gelis, norėdamas išlošti bylų. 
iš Jurbarko notaro Korsako 
pagrobė dokumentų, kuriame 
buvo pažymėta, kad Pilsuds
kis Grigeliui sumokėjo 23,000 
lt. po to, kai teismas parda-

Iškilmingose apeigose pirmi
ninkavo kardinolas Verdier'as, 
Paryžiaus arkivyskupas. Bu
vo susirinkusių daug aktorės 
draugų ir draugių — daugiau
sia aktorių. Kai kurie kaž ko
dėl ašarojo, kada apeigų metu 
jaunai vienuolei pakirpti puo
šnieji jos plaukai. Ji du metus 
išbuvo novicijate.

RYTOJ VAKARA ŠARKIO 
SU SCHMELINGU 

RUNGTYNĖS NEW YORKE

NEW YORK, birž. 19. — 
Antradienio, birželio 21 d., va
karų, Madison Sųuare Garden 
įvyks kumštininkų lietuvio 
Šarkio (Žukausko) su vokie
čiu Sclimelingu rungtynės dėl 
pasaulio čempijonato sunkaus 
svorio. Prieš du metus jiedu 
čia kovėsi. Tada ketvirtajamv. x a • vi i BELGRADAS, Serbija, birž. . A ,rcm ežere pngere vaikiukas. _ policija areštavo vlmo akt$ pripažino .tikru. Va- roUnde pamuštas vokietys ė-

M. Demma, 10 metų amž. Ki lb* } P°nclJa arestavo ----- „ Z. -
; ir serbų teismas nubaudė 15

UŽ MORATORIUMO PRA- 
' TĘSIMĄ

FAŠISTAI SAUGOJA 
PASIENIUS

tai daug kas teko prezidentui tas 8 metų amž. vaikiukas vos!1* .
IToover’iui, kurs prieš bonu- išgelbėtas. (.ienų kalėti Zagrebo katalikų
sus nusistatęs.

LOZANA, Šveicarija, birž. 
18. — Karo skolų ir .reparaci
jų konferencijoje padarytas 
pareiškimas, kad prezidento 
Hoover’io karo skolų morato
riumas turėtų būt pratęstas 
visu šios konferencijos metu. 
Dalyvaujančios konferencijoje 
valstybės kviečia visas kitas 
valstybes tai pripažinti.

ROMA, birž. 18. — Sušau
džius du fašizmo priešus, pre
mjero Mussolin’io vyriausybė 
visais Italijos pasieniais ir jū
ros pakraščiais padidino ap
saugų. Biioma, kad iš užsienių 
nesuplūstų kraštan daugiau 
fašizmo priešų.

SOVIETŲ NUSISKUN
DIMAI

UŽ ATLYGINIMO MAŽI
NIMĄ

INDIJA BUS PRIPAŽINTA 
DOMINIJA' ’

LONDONAS, birž.' 18. — 
Sužinota, kad1 Anglija 1934— 
35 metais Tndijų paskelbs do
minija. Anglijos karalius ati
darys federalinį indų parla
mentą.

KARALIAUČIUJE MIRĖ 
OTTO BOETTCHER’IS

KARALTAUČIITS, birž. 18. 
— Čia mirė buvusia Klaipė
dos krašto direktorijos prezi
dentas Otto Boettcher’is, ku
rį krašto gubernatorius paša
lino.

Medžio statybai gamintojai
s , paskelbė griežtą reikalavimą,

net, vynanaybė nusiskundžia k>(| ka terių „nija arha 
pasauliu., kad tam tikros ,T.!(U|iktų gn 35 nuoS „|ygininM 

a stv iu imperija islų tp-’i | ma,įnjmu arka pa|įautų dirbę, 
pas stumia japonus karau »u ■ T„ ,ari j ka 5n . d
Rusija. j _____

Laikraštis “Pravda” pareiš, 
kia, kad amerikonai tuo būdui 
nori japonus Pacifike nusilp-

M'ASKVA, birž. 19. — So-

arkivyskupo sekretorių kun. 
dr. Juričą. Jis pripažintas 
kaltu už parašymą ir pasklei
dimą knygelės, kuriają įrodo, 
kad Jugoslavijos vyriausybėje 
serbai visur turi pirmenybę, 
o kitos tautos neigiamos. Taip 
pat rašo, kad Belgrado kalė
jimo laikoma apie 15 slovėnų. 
Jų tarpe yra ir keletas katali
kų kunigų. Jie visi kaltinami 
už politines demonstracijas.

dinasi, Grigelis padarė krimi
nalinį nusikaltimą, prieš kurį 
Pilsudskio įgaliotiniui prašant 
pradėtas baudžiamosios bylos 
tardymas, o pastaroji byla a- 
tidėta.

PASTATĖ MODERNIŠKĄ 
MIŠKO MEDŽIAGOS 

DŽIOVYKLĄ

PARTIJOS VADOVYBĖ

Iš Wasliingtono praneša, 
ninti ir patiems pirmybę ten. kad respublikonų partijos po

litinės kampanijos

SUGAVO 3 PLĖŠIKUS

gauti.

ŽUVO 3 KELEIVIAI

NEVA D A, Mo., birž. 18. — 
Penki plėšikai apiplėšė Citi- 
zens National banką, Fort

BRTDOEPORT, Anglija, 
Boettcher’is sirgo vėžio liga. birž. 18. — Crewe — Birmi-

Iš Washingtono parvyko Ch.
Dawe8’as. Jis sako, kad sun- 

Mirė po padarytos jam ope-lngham traukinys nušokč nuo (kieji laikai baigia nykti. Grį- 
racijos. bėgių. 3 keleiviai žuvo. žtanti gerovė.

svarbiau-
sioji vadovybės dalis būsianti

1 Chicagoj. ! Seott, Kas. Pagrobė apie. 30,-
000 dol. Vermon’o apskrities
policija suėmė 3 plėšikus. Bet 

pns juos nerasta pinigų.

Kazlų-Rūda. Šiomis dieno
mis pradėjo veikti moderniš
kai pastatyta netoli Kazlų-Rū 
dos miestelio firmos “Skols- 
kis ir Broidė” miško medžia
gos džiovykla pastatyta labai 

-didėlė ir jon telpa apie 40 
ktm. lentų. Išdžiovin. trunka 
8 paras. Lentos džiovinamos 
gerai ir tepalieka tik 9 nuoš. 
drėgmės. Ten pat baigiama 

■įrengti aliejaus ir pokosto di
rbtuvė. Aliejus jau dirbamas. 
Sąryšy su tuo pakilo sėmenų

PLATINKITE “DRAUGĄ” ir kanapių kainos.

mė šaukti pagalbos. Jis sakė, 
kad liętuvys jį užgavęs žemiau 
jnosmens ir jis negalįs ilgiau 
muštis. Teisėjai vokietį patei
sino ir jam pripažino čempi- 
jonatą. Dabar Šarkis nori su 
juo atsilyginti ir paveržti iŠ 
jo Čempijonato vainiką.

Pasirengimus į rungtynes a- 
bu kumštininkai vakar baigė. 
Šarkis intesyviai dirbo Oran- 
geburge, N. Y., o Schmelingas 
— Kingstone, N. Y. Vakar 
valstybės atletinės komisijos 
gydytojai abudu patikrino ir 
rado, kad jie yra tinkami ir 
gerai pasirengę kovai dėl čem
pijonato.

Numatomas didelis žiūrovų 
supludimas. Papiginta įeiga. 
Scbmelingui teks 50 nih^iuičių 
iš visų pajamų, o Šarkiui — 
10 nuošimčių. (Rungtynių eiva 
bus girdima ir (’hK-am.j per 
radijo stotį WEN~R)
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dienine pramonės santvarka. Sako, kad Si 
santvarka tikrai nekrikščioniška. Neduugėlis 
žmonių turi susigrota; milžiniškus turtus, o 
milijonai darbininkų ąlksta.

Visi atsišaukia j turtuolių sąžinę. Bet 
vis tai yra tuščios pastangos.

Organizuoto darbo organas “Labor” 
(Washingtone) kviečia visų tikėjimų darbi
ninkus vienytis, telktis krūvon ir tuo būdu 
stiprinti savo jėgas. Per -ateinančius rinki
mus reikės tas jėgas panaudoti. O gal ir ki
tokiems tikslams tos jėgos bus reikalingos.

Amerikos ir kitų kraštų turtuoliai, ma
tyti, neigia visus galimus pavojus. Argi jų 
negali įspėti Rusijos, Ispanijos ir, pagaliau. 
Čilės respublikos likimas.

Visi pavojai ir negeriami priežastys gali 
išnykti tik atgaivinus tikrąjį krikščionišką 
gyvenimą.

NAUJA PAP1EŽ1ABS ENCIKLIKA i
Skaudus dabartinio mūsų gyvenimo įvertinimą#

Gerbiamieji Broliai, Jums desnės svarbos turi šio atveju.

Į tvarkos priešai, ar tai komu- mės, bet tiktai priversti visas 
nistų ar kitu vardu vadinami i tautas prie pražūties.
— ir tas yra didžiausia mūsų i Tokiu būdu ta bedievybės 
laikų blogybė — drąsiai puo- j forma, sužadindama smarkiau 
la sutraukyti visus žmogiškus ! sius žmogaus instinktus, begė-

UKRA1NA1 PALAIDOJO SAVO VEIKĖJĄ

DIENOS KLAUSIMAI

NEGERUMŲ PRIEŽASTYS

Pastaromis dienomis Europos ir Ameri
kos didieji laikraščiai, kurie daugiausia tur
tuolių reikalais rūpinasi, daug rašė apie An
glijos karaliaus rūmuose įvykusias iškilmes. 
Tos iškilmės, tai turtuolių žmonų ir dukterų 
priėmimai. Amerikietis išleidžia daug pinigų, 
kad gautų progos aplankyti puošniuosius ka
raliaus rūmus ir priešais patį karalių link
telėtų savo galvą. Didelės sumos išleidžiama 
papuošalams ir drabužiams. O didieji laik
raščiai paskelbia pasauliui, kaip tos ponios 
ir panelės yra pasirėdžiusios. Jų atvaizdai 
puošia laikraščių puslapius. Šioms paikoms 
“ceremonijoms” karaliaus rūmuose turtuo
liai nesigaili pinigų.

Tuo pačiu laiku tie patys Amerikos laik
raščiai sukėlė baisų triukšmą prieš kongresų, 
kuris skyrė didesnius turtuoliams mokesčius, 
kad tuo būdu būtų galima subalansuoti kraš
to sąmatą. Laikraščiai šaukė, kad, štai, kon
greso atstovai radikalai (radikalais vadina
mi pažangieji atstovai) jau ima “vanoti tur
tuolius.” Jie pareiškė, kad jei turtuoliai mo
kės didesnius mokesčius, tai!'kraštui gerovės 
nebus galima sulaukti. Bet jie nutyli apie 
tai, kiek daug pinigų turtuoliai išleidžia Lon
done ir savo atostogoms užsieniuose.

Kada milijonai žmonių alksta, juos api
ma neviltis ir jie pasirengę ką nors daryli.
O tas nors” ir yra tie turtuolių poky
liai. Šiandien J. Valstybėse apie devyni mi
lijonai darbininkų be darbo. Jų daugumas 
alksta, « turtuoliai niekniekiams milijonų

dolerių nesigaili.
Šventasis Tėvas Pijus XI smerkia tokį 

turtuolių nusistatymą. Turtuoliai turėhj krik
ščioniškai gyventi. Jiems turėtų rūpėti ir va
rgių. būtis. Vyskupai savo ganytojiškais laiš
kais reikalauja, kad krašte būtų daromos so
cialinės reformos. Turėtų būti daugiau atsi
žvelgta į darbininkų likimą. Antai, patys pro
testantų dvasininkai jau ima piktintis šian-

St. Tamulaitis

NETIKĖTAS NUSIKALTIMAS
(Tikras gyvenimo nuotykis) 

(Tęsinys)
— 0, Jėzus Marija, gelbėkit, gelbė- 

Trit! — rėkė Andrius.
Ten toli, ant kalno, stovėjo dvi sustin

gusios moterys. z
Kai Andrius buvo viduryje bulvienos, 

Vincas vėl jį privijo. Jis buvo sušilęs, 
todėl dar baisiau įdūkęs. Tokiu atveju 
žmogus nieko negalvoja ir nemano: jį 
valdo šėtoniška aistra ir kerštas. Ir Vin
cas nieko nemąstydamas kirto kirviu į 
galvą. Andrius pagriuvo. ""

— 0, Viešpatie! — šaukė nelaimin
gasis. — Vincai, ar pasiutai! Rupuže, tu!.. 
Dėl Dievo meilės 1...

Kraujas dar baisiau uždegė Vincą. 

Jis dar labiau pradėjo kapoti brolį.

Ant kalno kažkas suriko ir vienas 
žmogus-pasileido į policiją.f * *

Kai Vincas grįžo namo, sodelyje jį 
pasitiko, raudanti motina.

Pasveiklnimas ir Apaštiliškas 
Palaiminimas.

Apverktinas dalykų būvis
Trumpai peržvelgę istorijos 

įvykius, matome ilgą ir skau
džią seriją blogybių, kuriomis 
baudė nuodėmėn įpuolusi žino 
gų tos žemiškos kelionės prie
puoliuose. Tačiau didžiausios 
rykštės, kurios paliko neišdil
domų pėdsakų tautų gyveni
me ir atmintyje, krisdavo tai 
ant vienos tautos, tai ant an
tros. Dabar visa žmonija yra 
suspausta finansinio ir ekono
minio krizio taip sunkiai, kad 
juo labiau nori iš jo išsiva
duoti, juo labiau neatmezga- 
mi atrodo jo raikščiai: nėra

Praėjusį pirmadienį Chieagoje mirė dr.
VI. Simonaviėius, žymus -akrainų veikėjas 
Amerikoje. Iškilmingai palaidotas penktadie
nį iš šv. Mykolo bažnyčios. Dalyvavo gana į tautos, nėra valstybės, nei vi- 
daug ukrainų ir kitų tautų atstovų. Iš lietu-'suomenės ar šeimos, kuri šio-
vių dalyvavo p. J. J. Elias, L. Šimutis ir 
Laucaitis. Išnešus kūną iš graboriaus būto, 
netoli bažnyčios, buvo atsisveikinimo kalbos. 
Kalbėjo ukrainų veikėjai, gudų atstovas ir 
L. Šimutis, “Draugo” redaktorius — nuo 
lietuvių. Bažnyčioje buvo įspūdingos gedu
lingos pamaldos. Mišias laikė velionies bro
lis kun. Simonaviėius, asistuojant kun. Tar- 
nauskiui ir kun. Yercliovskiui. Choras labai 
gražiai giedojo. .

A. a. d r. Simonaviėius buvo 74 m. am
žiaus. Tai pirmas'ukrainag inteligentas, at
vykęs Amerikon ir pradėjęs darbuotis savo 
tautiečių tarpe. Jis buvo pumas iš ukrainų, 
kuris susirūpino ukrainų tautos organizavi
mu ir spauda.

Taigi, Ukrainai neteko žymiausio savo 
veikėjo ir vado.

PRANCŪZIJOS KATALIKAI 
VALDININKAI

“Rytas” praneša:

kiu ar tpkiu būdu, tiesioginai 
ar netiesioginai, daugiau ar 
mažiau jo nejaustų. Tie patys, 
kurių yra nedidelis skaičius, 
kurie atrodo, drauge su tur
tais turi savo rankose pasau
lio likimą, kurie savo speku
liacijomis buvo ar yra dides
ne dalimi tų blogybių priežas-

Visų blogybių šaknis
Gal tai ne žemiškų gėrybių 

troškulys, kurį pagoniškasis 
poetas su teisingu pasipiktini
mu vadino “šlykščių aukso 
troškuliu”, gal tai ne tas kvai 
las egoizmas, kuris per dažnai 
pirmininkauja atskirų žmonių 
ir tautų santykiuose; gal ben
drai ne godumas, kokios jis 
bebūti^ rūšies ir formos, kuris 
nuvilko pasaulį prie paskuti
niosios, kurią visi matome ir 
apgailestaujame? Iš godumo 
kyla nepasitikėjimas, kuris su 
paraližuoja žmonijos preky
bą; iš godumo kyla pavydas, 
kuris laiko kaip savo nuosto
lį kiekvieną kito pelną; iš go
dumo, šiaudadūšiško individu-

ir dieviškus ryšius, paskelbti 
kovą prieš tikybą, prieš patį 
Dievą, išraut iš visų širdžių 
religijos jausmą, kurio nesant 
s»u žmonėmis jie darys tai, ką 
norės. Ir dabar matom tai, ko 
istorijoj nematėme: visose ta
utose ir visuose pasaulio kra
štuose iškeltos šėtono vėliavos 
prieš Dievą ir religiją.

Niekad netrūko bedievių, 
kurių buvo nedaug ir atskiri, 
ir kurie nedrįsdavo viešai pri
sipažinti ar bent skelbti savo 
bedieviškų minčių. Šiandie gi 
bedievybė apėmė ( plačiausias

diskai skelbia, kad nebus pa
sauly nei taikos, nei gerovės, 
kol nebus visiškai išrautas ti
kėjimas ir nepasitiks žemėj nė 
vieno jo atstovo.

Puikiai žinome, Gerbiamie
ji Broliai, kad yra bergždžios 
visos pastangos ir kad Jo nu
statytą valandą “pakils Vieš
pats ir išnaikins savo ,prie
šus” (Cfr. Ps. LAV11, 2), ži
noma, kad “pragaro vartai 
nenugalės” (Matth, XVI, 13). 
Ir tas pasitikėjimas galutiuiu 
Dievo ir Bažnyčios triumfu 
yra kiekvieną dieną patvirti
namas nesuskaitomų sielų vi-mases ir savo organizacijomis

ji lenda į visas kultūras sri- s u o s e pašalio kraštuose ir vi-i 
tis: mokyklą, teatrą ir plintaĮsose žmonių grupėse veržinio- 
per kiną, gramofoną, radio bį prįe Dievo. Ir tikrai šv. 
,etc.; savo spaustuvėse spaus- Dvasios galingas dvelkimas 

,. * . . .dina visomis kalbomis kny- plaukia dabar žeme, traukda-
gas, organizuoja savo politis- mas ypač jaunas sielas prie 
kas partijas, ekonomiškas ir aukštų krikščioniškų idealų; 
kariškas organizacijas. Ta or- j dieviškas dvalkinias, kuris su- 
ganizuota bedievybė dirba vi- įjudina visas sielas ir teikia 
somis priemonėmis ir būdais, jOms pajusti tikrą Dievo troš- 
rasdama moralinės paramos kulį, net ir tiems, kurie jo ne- 
mokslo židiniuose ir neątsar- i drįsta prisipažinti. Ir Mūsų 
giuosius surakina .savo orga- kvietimas į pasauliečius daly-

neboda-
mas kitų, net žiauriai pamin
damas kitų teises. Iš čia kyla 
netvarka ir pusiausvyros din
gimas, dėl ko matome tautų 
turtus susiburiant į kelių žmo 
nių rankas, kurie pagal savo 
užgaidas tvarko pasaulio rin
ką, begaliniam masių nuosto-

tis, dažnai jie yra pirmosios ^ub kaip pernai metais išdė- 
ir triukšmingiausios aukos, Mūsų Enciklikoj “Qua-
drauge su savimi nuvilkdami t Gagėsimo anuo”.
į bedugnę nesuskaitomos daM-į Ir tas egoizmas įsibrauja į

nizacinės jėgos galingais pan
čiais. '

Pragariška propaganda
Tos bedievybės kompanijos

vauti Katalikų Akcijos apaš
talavimo visur buvo nuošir
džiai sutiktas; miestuose ir so 
džiuose nuolatos auga skai-

vadai, ieškodami pasaulio sku J ėius tų, kurie visomis savo jė- 
rdo priežasčių, šventą Viešpa-gomįs pasiaukoja krikščioniš- 

« . .... .. . .. ., . . . ties kryžių, nusižeminimo ir Į kų principų propagandai ir ju
^TaSiaj-SkTlbe nusidėjėlia-| pasiteisinamas, ir kas tarp at- neturto simbolį, pastato šalia > pritaikymui viešajame gyves

nis. Nusidėjėlis yra kankina- .Marų žmonių butų laikomas moderniškojo tautų imperia- „ tuo tarpu jie patys savo 
mas tais pačiais dalykais, ku-.pei tinu, eia yra laikoma tei-u jzino simbolių, tokiu būdu Įžodžius mokosi patvirtinti s

4luslde«’ęs ” (SaP-> ;setu ir vertu Pagarbos, jei y- Į mėgina, ir ne be vaisių, sujun- vo gyvenimo pavyzdžiais.
AI, 17). įa atliekamas perdėto tautis- j gtį kovą dėl duonos kąsnio su

kuino vardu. Viešame gyveni
me yra paminami šventi prin-

gybės kitų žmonių turtą. Bai
siu būdu pasikartoja tai, ką

Ta apverktina dalykų būk
lė, Gerbiamieji Broliai, virkf- 
dina tėvišką Mūsų širdį ir

Prancūzijos katalikų valdininkų sąjunga’ Mums duoda vis arčiau pajus- 
yra susidariusi neseniai. Ji Paryžiuje skaito j ti reikalą pasekti kilnų Šv.
daugiau kaip 1500 narių ir keliolika šimtų Jėzaus Širdies jausmą 
įvairiuose provincijos departamentuose. Jos lįUOsi tos tautos” 
priešaky stovi pirmininkas dr. Faveris ir vili, 2). Bet dar labiau ap- 
kan. Flaus. verktinesnės yra šaknys, iš

Sąjunga gyvena broliškumo ir religin-!kurių plaukia visi tie dalykai, 
gumo dvasia; kiekvienų, mėnesį nariai susi
renka išklausyti šv. Mišių. Kartas nuo karto 
organizuojama konferencijos, pelegrinažai.

‘Gai-

tautų santykius ir nėra tokio 
jo perdėjimo, kuris būtų ne-

cipai, kurie buvo vadovai įvai 
rių tarpusavio sugyvenimų, 
yra ardomi tvirti teisės ir iš
tikimybės pamatai, ant kurių

(Mark., turėtų remtis valstybė, yra 
laužomi tų senų tradicijų šal
tiniai, kurie tikėjime į Dievą 
ir ištikimume savo įstatyma
ms matė tikriausios tautų pa
žangos pamatą.

Baisiausioji blogybė 
Pasinaudodami tokia eko- 

įvairūs

nes, jei vis tebėra tiesa tai, 
ką per šv. Povilo lūpas tvir
tina šv. Dvasia: “visų blogv- 

Sąjunga leidžia biuletinį, kuris yra labai iš- šaknys yra godumas” (I 
siplatinęs. Jos biblioteka ir susirinkimų sa- Tįm., VI, 10), tatai daug di-nomine priespauda

sa-
gyvenimo pavyzdžiais.

Bet tiek dėl bedievybės, tiekkova prieš Dievą. Ir daug mi- ... v . . ....................... v . , ” , dėl šventų tradicijų griovimo,bjonų žmonių, manydami ko-\. , L.. . .. tiek dėl nemirtingųjų sielų voją uz savo pragyvenimą,
griebiasi tokių teoriją, kurios 
apverčia tiesą ir pamina Die
vą ir religiją. Slaptosios są
jungos, kurios visada yra pa
siruošusios'paremti bet kokią 
kovą prieš Dievą ir Bažnyčią, 
visada paskatina neapykantą 
prieš tuos, kurie laiko Dievą 
Sutvertoju ir visų daiktų Vie
špačiu, nors ta neapykanta 
negali suteikti nė vienai žmo
nių grupei nei taikos nei lai-

skertlyniij ir Dieviško Majes
toto įžeidimo. Mes, Gerbiamie
ji Broliai, negalime parodyti 
to skausmo, kurį jaučiame; 
Mes negalime nepakelti balso 
ir neginti Dievo ir švenčiau
sių jausmų teisės. Juo labiau, 
kad tos bandos, šėtoniškos 
dvasios apsėstos, sujungia vi
sas savo jėgas, kad kiek gali
ma greičiau pasiektų savo pla 

,nų įgyvendinimo. Ir vargas 
t būtų žmonijai, jei Dievas, no-lės yra labai lankomos. i . —fi. . ~

olomis dienomis sąjunga buvo sušaukusi moderniškai valstybei, kurios veikimas yra įrėdamas nubausti pasaulį, pa
Są junga turi tikslą kelti savo narių re-! . ~ '

. , ...... . ..... j pirmąjį savo kongresą. Savo įžanginėj kalboįbgme dvasia, kad jie ir tarnyboj, kaip ir sa-! 1 ° J •'
vo privatiškame gyvenime, tvirtai laikytųsi11,r°f« Garrie ir mons. Filbon išaiškino svar- 
katalikybės. i bą ir reikalingumą tikrų katalikų valdininkų

kaip tik pagrįstas valdininkų darbu. Dėl to įsinaudotų tuo naikinančiu 
ir į tą dirvą reikia įnešti katalikišką mintį, siaubu ir suteiktų jam laisvą 
Kardinolas Verdier kongresistams atlaikė šv. kelią!
Mišias ir pasakė kalbą. (Bus daugiau)

— Kur Andrius? .Sakyk... '
Jis tylėdamas ją atstūmė ir nuėjo j į 

kiemą. Susiieškojo karukus (šlajukes) ir i 
nusitraukė juos pas Andrių. Jis buvo be
veik jau negyvas ir gulėjo kraujo baloje.

Persimetęs virvę per petį, traukė bro
lį namo. Netoli namų pasitiko jį cypda
mas šuo ir kabinosi jam ant krūtinės, o 
jis jį subarė ir paspyrė koja.

Kieme puolė prie Andriaus lavono 
motina ir raudojo raudojo.

Vincas patraukęs karukus prie durų 
sustojo. Šiurpu jam pasidarė. Ant žemės 
lašėjo kraujas, vaitojo šalia motina, o 
pro primerktas tamsias blakstienas žiū
rėjo į jį, tartum gyvos, Andriaus akys. 
Iš lengvo grįžo jam žmogaus jausmai. Jis 
virto statula. Kaip baisu! Argi tai jo 
darbas? Vincas negalėjo susivokti.

— O Jėzus Marija, ką aš padariau! 
Andriuli! — puolė Vincas prie saistan
čio brolio lavono ir pradėjo balsu rėkti.

Šuo, išgirdęs graudingus balsus, atsi
sėdo prie vartelių ir iškėlęs snukį j orą 
taip pat užkaukė. Vienas tik katiniukas, 
užrietęs uodegytę, vaikščiojo aplink ir

piktai žiūrėjo į šunį.
— Viešpatie, susimilk... Velnias tai 

padarė, — vaitojo Vincas.

Atliėgo keli kaimynai. Jie buvo išsi
gandę ir nustebę. Kraipė galvas ir skės
čiojo rankomis.

Tuo tarpu prie Vinco prisiartino ke
li jo draugai.

— Klausyk, brolau! Spruk, kol laikas! 
Tuoj atvažiuos policija.

— Ale skubykis! Sėsk į valtį ir cū į 
aną pusę. Mes padėsim. Ten — miškai, 
kitas valsčius.

Vincas nieko neklausė.*
— Neisiu. Tegu veža ir pakaria.
Praslinkus kuriam laikui, kai žmonės 

norėjo lavoną jau nešti į trobą, atlėkė po
licija ir visus sustabdė. Viską susirašė. 
Vincą surakino. Andriaus lavoną įsakė 
saugot keliems vyrams, kol atvažiuos gy
dytojas.

6.
Pagydytojo operacijos, po laidotuvių 

ir po tardymo, Radzienė liko savo namuo
se viena. Baisus buvo jai gyvenimas. Ir 
gėda ir nesmagu, Tačiau ilgai viena ne- 1

gyveno. Ji parsikvietė iš sodžiaus savo 
brolio dukterį Juzę, dar jauną mergaitę. 
Su ja kartu gyveno ir dirbo.

O žmonės kalbėjo, tauškė. Ypač toli
mesnieji kaimai gaudė žinias apie baisią, 
negirdėtą brolžudystę.

Vaikai, prisiklausę kalbų apie šitą 
visa, tiesiog nerimo; naktimis drebėjo ir 
bijojo. Ne vienam ir pats Andrius prisisa
pnavęs, baisus ir išsižiojęs.

Nors Radzienė ir dažnai verkdavo 
Andriaus, tačiau jai buvo labai gaila ir 
Vinco.

— Ar tu jį teisme teisinsi ? — klaus" 
davo jos žmonės.

— Na, tai kaip gi t — atsakydavo; — 
juk jis mane gelbėjo, gynė. Vargšas vai
kutis, taip dabar kenčia.

7.
Šešis’ mėnesius laukė Vincas teismo. 

Per tą laiką jis daug iškentėjo. Sunkūs 
darbai, sąžinės priekaištai ir gėda, kurią 
jis užsitrankė, baisiai jį spaudė. Kalėji
mo sargai ir jo draugai kaliniai kartais 
matydavo jį kremtant pirštus, arba mu

šant į sieną galvą. Namo grįžti jis ne 
labai norėjo: kaip jis susitiko su, kaimy
nais, pažįstamais, merginomis?

Kai prisiartino paskirtoji teismo die
na, motina, surinkusi sau palankių liudi
ninkų būrelį, atvažiavo į Šakius, kur Vin
cas kalėjo.

Teisme Vincas nė kiek nesigynė ir 
sakė visą tiesą. Liudininkai ir motina jį 
ėmė teisinti ir Vincas buvo paleistas na
mo.

Jis grįžo į savo kaimą. Baisus buvo 
pažiūrėti. Lš karto niekas nė nepažino. 
Buvo senas, išdžiūvęs, apžėlęs barzda. 
Žmonėms jis mažai rodėsi. Tik su vienu 
kitu kaimynu turėjo reikalų.

Kai kurios bobelės bijojo Vincą ii 
susitikti. “Ką gali žinoti — gal ims ir 
užmuš.” Bet ypač dabar jo vengė mer
ginos. Bijojo jo įdubusių žvilgančių akių, 
kurios jas lyg peiliais varstė.

(Bus daugiau)



Pirmadienis, birželio 20, 1932 draugas. t
JAPONIJA IR SSSR

Tolimuosiuose Rytuose tai
ka yra iš pagrindų išjudinta. 
Šiaip taip sustojo ginklų vei
kimas Šanchajuje, kuriame 
tiek daug interesų turi didžio
sios pasaulio valstybės, kurio 
likimu buvo taip smarkiai su
sirūpinusi ir Tautų Sųjunga. 
Bet Mandžiūrijos didesnė pusė 
palieka japonų okupuota. Lai
kas nuo laiko čia įvyksta kru
vinų susirėmimų, o žinios iš 
Tolimųjų Rytų dažnai kalba 
apie grandiozinius Japonijos

nintelė kariuomenės transpo
rto priemonė. Tiesa, jai pa
galbon galėtų eiti automobi
liai, iš dalies lėktuvai. Tačiau Lietuvių prekybininkų, pra- 
distancijos ilgumas ir šių nau- monininkų ir amatninkų sųju- 
jausiu susisiekimo priemonių i ilgos suvažiavime, gegužės m. 
veikimų vistiek smarkiai ap- 22—23 dd., Kaune, tarp kitų 
sunkina. Todėl susisiekimo at- reikšmingų rezoliucijų yra ir 
žvilgiu rytų Sibire Japonijai toks nutarimas: 
būtų daug patogiau, negu SS į “Lietuvių Prekybininkų, 
SR. Japonai greičiau pajėgtų; Pramonininkų ir Amatininkų 

Sąjungos suvažiavimas, išklau 
sęs “Lietūkio” direktoriaus 
Pr. Sutkaus referatų, tema:

sutraukti didesnę armijų 
pristatyti karo ginklų, nekaip 
SSSR, kuri, be to, juk ir Eu

ir

LIETUVOS PREKYBOS 
ORIENTACIJA

“REIKIA GERIAU PASI
PAŽINTI”

“L. A.” įdėjo tokia antraš
te rašinį apie Klaipėdos kraš
to reikalus, kuriame tarp ko 
kita sakoma:

Pereitais metais prof. Iva
nauskas buvo suruošęs į Pie
tų Ameriką ekspedicijų, iš ku 
rios po trijų mėnesių grįžo, 

Šių rinkimų rezultatai ta- Parsiveždamas kartu daugybę

ATOGRĄŽŲ GYVŪNIJOS kokio metro ilgumo. Neužmir tojų tenka 27 gimusių kūdi- 
PARODA KAUNE Įšti ir kolibrai. Jų šeimai at-įkių. 1931 m. mirė 37,478 as- 

stovauja septyni atstovai su menys — 19,359 vyrai, 18,119 
šaukšto didumo lizdu ir kiau-, moterų. Kiekvienam 1000 gy- 
šiniais nė kiek nedidesniais už j ventojų 16 mirusių. Iš viso 
žirnį. per 1931 m. gyventojų prie-

Verti dėmesio ir šarvuočiai, auglis siekia 25,941. Iki 1932 
panašūs į mažus paršiukus, [sausio 1 d. visos Lietuvos gy-

ropoje turi nelabai ištikimų “Lietuvos Prekyba su Angli
ja,” konstatavo:

1. Paskutiniais metais Lie-
kaimvnų. Todėl, vadovaujan
tis šitokiais objektyviais iš- 

planus galutinai Įsitvirtinti ne skaičiavimais, ątrodo. kad ka- tuvos eksportas į Angliju di- 
tik jau užimtoje Mandžiūrijo- ro jėgų santykis rytų Sibire j deja, tuo tarpu importas iš 
je, bet ir pasistengti užimti kaip tik išeitų Japonijos nau-1 Anglijos mažėja.

dai, todėl japonams atrodo bū- j 2. Lietuvos gi eksportas į ki
tų neprošalį karų su SSSR tas šalis mažėja, importas iš

rp kito ko gerokai apvylė pla
čiosios Lietuvos visuomenės 
viltis. Nevienas šiandien klau
sia, kodėl lietuviškas Klaipė
dos krašto kaimas per rinki
mus tautiškai taip mažai pasi- 

. reiškė, kodėl nuėjo vokiečių 
pėdomis? Teisingai pastebi lie

atogrąžų krašto gyvūnijos. 
Dalį parvežto turto aptvarkęs, 

1 prof. Ivanauskas pasistengė 
su juo supažindinti mūsų vi
suomenę ir suruošė universi
tete parodų.

Išstatyta apžiūrėjimui yra 
tik menka dalis to, ką ekspe-

tuviai, kad Didžiosios Lietu- dicija parvežė. Prof. Ivanaus- 
vos gyventojai permaža pažį-1 kas sako, kad norint sutvar-

bent kita tiek Rytų Sibiro, kad 
japonų ekspansijai ir didžiu
liam gyventojų pertekliui būtų 
pakankamai vietos Azijos ko
ntinente.

Padėtis Mandžiūrijoj neai- nūs sudrausti Amerika, kuri, I Lietuvos konfliktu su Vokie-

pradėti ir didelius Sibiro plo
tus užimti. Tuo labiau, kad

tų šalių į Lietuvą didėja.

sta Klaipėdiečių dvasių ir jų 
politinio galvojimo metodus. 
Todėl kyla būtino reikalo pa
žinimo bei susipažinimo dar
bų sustiprinti. Iš to tegali bū-

Vokietijos firmos dėl poli-',; tik naudo8?,
šiuo metu vargu galėtų japo-, tinių reiškinių, susijusių su

ški. Šiuo metu atrodo, kad ne
atsiras pasaulyje tokios ga
lybės, kuri galėtų priversti 

japonus iš Mandžiūrijos pasi
traukti. Kadangi Mandžiūrija 
guli pačiame SSSR pasienyje,

žinoma, nenori, kad jos kaimy
nas nepaprastai sustiprėtų ir 
ateityje jai pačiai galėtų gra
sinti. Iš to galima daryti iš
vadų, kad šiuo metu japona
ms kariauti su rusais apim

tija dėl Klaipėdos krašto, ig
noruoja Lietuvos pirklius.

“...Tiesa, Didžiosios Lietu
vos gyventojai klaipėdiečiams 
niekada jokios neapykantos ne

tai japonų įsigalėjimas joje įkvbės būtų gana palankios, — 
jau savaime reiškia didelį pa- dar palankesnės, negu 1904-5
vojų Rytų Sibirui, kuris tuo 
būdu patenka į japonų reples 
iš jūros ir sausumos pusės. 
Saryšyj su tokiomis perspek
tyvomis kai kas pranašauja 
neišvengiamų ginkluotų susi
rėmimų Japonijos su SSSR. į 
Bailesnieji kartais moka iš o-

krokodilai, smauglys ir visa 
eilė įvairiausių gyvačių, ku
rių vienos atskirai supreue- 
ruotos, o kitos tebėra sukimš
tos krūvomis į stiklinius in
dus. Parvežta ir žuvis, panaši 
į mūsų karosų, tik baisiai 
plėšri, nevengianti žmogaus. 
Tokia žuvis su savo kompani
ja žmogų ir šiap žmogaus dy
džio gyvį sugriaužantį per 15 
minučių. Net krokodilai ir tie 
neturi priemonių nuo jų dan
tų apsisaugoti.

Žodžiu, paroda teikia tikrų 
atogrąžų krašto gyvūnijos vai

ventojų skaičius siekė 2,392,- 
983 asmenys.

X Manoma, jog Eucharisti
niame kongrese Dubline daly
vaus apie 25,(XX) amerikiečių.

kyti viską, tai reikėtų nema
žiau kaip trejų metų laiko.
Daugybė medžiagos guli G am 
tos muziejaus sandėliuose. Ta
čiau ir tai, kas išstatyta pa
rodoje, verta pamatyti.

Pirmiausia žiūrovui krinta j Z<^J- Mūsų Gamtos muziejus, 
akis įvairių žvėrių kailiais £av?s kolekcijas, labai pratur- 
nukarstytos sienos. Čie bez- ^jo. Gaila tik, kad patalpos

nėra tinkamos. Per maža vie
tos ir eksponatai sugrūsti krū 
vomis.

Turint visa tai galvoje, nu- reiškė. Priešingai, klaipėdie
čiai Lietuvoje turėjo ir tebe- 

reikalui iš- labai daug simpatijų, nes j 
lyginti Lietuvos prekybos ba-'mes jaučiame, kad jų daugu-

mas yra gryno kraujo mūsų Į 8'eru 
broliai. Nepasakytume, kad ir ziaunomis 
klaipėdiečiai, ypač lietuviai, 'tu 

i retų kų nors prieš kitų Lietu-

tarė stengtis:
1. Tautos ūkio

lansų su Anglija.
2. Raginti savo narius kiek

galint mažiau importuoti pre
kių iš Vokietijos.

ĮVAIRYBĖS
metais. Bet dar yra kitas fa
ktorius, lyg ir moralinis, ku
ris smarkiai pakelia rusų jė
gas, tikriau sakant, šiuo metu 
labai sumažina karo pavojų.

Posėdžiajant bendrai nusi
ginklavimo konferencijai, te-

, , . beveikiant Tautų Sąjungos irro pagauti gandų, pasak kūnų T) . , „ , ,, . . , „ ,,.,t., r , m Briando — Kelogo paktui nie- mus fabrikatus.’’didžiulis karas Tolimuose Rv-i. , . , 1kas nedrįs pirmas karų įspro-

-3. Raginti visus vartotojus 
ir pirklius nebevartoti inves
tuotų į mūsų rinkų vokiškų, 
kad ir žinomų markių, prekių 
ir rūpintis pirkti Anglijoje 

pagamintus ir Lietuvon įveža-

>vos kraštų gyventojus, kad jie 
j negerbtų lietuviij valstybės, 
i Visa bėda yra tik ta, kad vie
ni su kitais dar permaža pasi- 
pažįsta ir perretai susitinka. 
Tai yra didelė spraga, kuri 
kuogreičiausiai turi būti užkiš
ta.”

tuose jau tik ant plauko ka
bąs. i

Kaip gi yra ištikrųjų? Ar 
šiuo metu rusų — japonų ka
ro pavojus tikrai yra didelis ? 
Koki būtų to karo padariniai? 
1904-5 metų rusų — japonų 
karas dar niekam nėra išdilęs 
iš atminties. Tas karas rusa
ms buvo labai nelaimingas. 
Kodėl rusai jį pralaimėjo, bu
vo daug priežasčių. Tačiau 
svarbiausioji priežastis buvo 
japonų armijos puikus kariš
ka^ paruošimas, drausmė, ge
ra vadovybė ir gana patogus 
susisiekimas jūrų keliais su 
fronto aprūpinimo bazėmis. 
Tuo tarpu rusų jėgos pradžio
je buvo nedidelės, karo laivy
nas tuojau sunaikintas, o per 
tolimų Sibirą pristatyti iš Ru
sijos vakarų naujų jėgų buvo 
begalo sunku. To dėka japo
nai iš pat pradžių paėmė viršų 
ir užkariavo visų Korėjų.I >

Kas šiuo grynai karišku at
žvilgiu dabar yra pasikeitę ir 
kurios pusės naudai? Japoni
jos karo laivynas yra žymiai 
sustiprėjęs, armija taip pat 
sustiprėjusi tiek skaičiaus, 
tiek modeminio apginklavimo 
atžvilgiu. Korėjoj japonai y- 
ra įsitvirtinę ir, be abejo, tu
ri- įrengę savo militarines ba
zes. Šiuo metu jie yra įsiga
lėję ir Mamlžiūrijoj. Tuo bū
du japonų kariškos pozicijos 
dabar iš sykio yra daug stip- 
resnėsf ir patogesnės, negu bu
vo 1904 m. pradžioje. Vadina
si, dabar japonai yra bent ke
letą kartų militariškai stipres
ni, negu buvo ano rusų — ja
ponų karo pradžioje. Tai vie
na medhlio pusė.

Kaip gi karo atžvilgiu yra 
su SSSR? Rytų Sibire ji ne
turi bent kiek galingesnio jū
rų laivyno. Sibiro geležinke
lis ir dabar tebėra beveik vie-

vokuoti, pirmas jį paskelbti. 
Rusams karas šiuo metu jo
kiu atžvilgiu nėra naudingas. 
Jie tebėra savo viduje užimti 
“piatilietka”, pramonės ir ka
ro bazių stiprinimu. Tolimuo
se Rytuose japonus užpulti ir 
nugalėti jie neturi vilčių. To
dėl taikingais jų pareiškimais 
tenka visai tikėti. Taip pat 
reikia neužmiršti fakto, kad 
puolimo karas dabar yra labai 
nepopulerus, kad reikia labai 
dėl jo skaitytis su pasaulio 
viešąją nuomone. Toji nuomo
nė kaip tik būtų užpultojo pu
sėje. Šitų dalykų gerai supra
nta ir japonai. Todėl jie, nors 
ir labai .norėtų rytų Sibiro, 
vargu drįstų rusus atvirai už
pulti. Atsižvelgiant į tai, Ja
ponijos karo su SSSR pavoZ
jus šiuo metu nėra aktualus.

“L. A/

Vokiečiams šis lietuvių vers
lininkų nutarimas nepatiks.
Bet
kuriuos Lietuva prekybos »i-'tįems 
žvilgiu labiausiai lig šiol rėmė, yra s„aipažinti 8n
atsisuko prieš lietuvi, tautą,' 8nsiartinti ir įrodytij kad
jai grasina, j, šmeižia ir sa- džiosiog Lietuvos' žmonės no
vo purviną snapą kiša j Klai- ra tokie baisū8> kaip T„. 
pildos krašto reikalus. kieHai kalhantj

“maliavoja.” Prievartos ke
lias tam svarbiam darbui neti-

Ši pastaba visai vietoje. Vie
l na iš 'geriausių priemonių 

t ką daryti, jei vokiečiai,. Klaipįdos kraSt0 snTokietin. 
nnos Lietuva prekybos at-l«„„„ lietuvian,8 8ulietuTjnti

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS BOSKO

Jo Asmuo, darbai ir aukly- 
ba, tai yra plačiai aprašyta 
Jo visas gyvenimas ir nuveik
ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.

nka.

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visuš tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Išėjo iš spaudos maldakny 
' gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

Knyga didelė, puslapių 707, *r įvertė T. Kazimieras 
popieriniuose viršeliuose, kai- kapucinas, išleido seserys ko-
na tiktai .................... $2.50 trimetės. Maldaknygėje yru

Gegužės Menuo, kiekvienai paaiškinimas apie atlaidus ii 
dienai skaitymai.- Vertė kun baugiau, kaip 300 Įvairių mal- 
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c. ;dų’ kurioin popiežiai suteikė 

Vadovas Sakyklai. Trečioji 'atlaidus. Nors visos maldos 
knyga. Pamokslai apie Dievolgeros’ bet už vis geriausios 
Malonę, Sakramentus ir Mm- Į yra ^O8\ kurioms suteikti at 
dų. Antrasis padidintas leidi- Jaidai. Šita knygelė turėtų bu
mas. Vyskupas Kaz. Paltam-^’ v'8^ katalikų rankose. Rai
kąs. Kaina ....................$1.50 ;na 8U aPtaisais ................

Virš minėtas knygas gali “DRAUGO” KNYGYNE
ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oaklev Avė.. 

Chicago, III.

džionė-s staugūnai, kapucinai 
ir beždžionės. sulig katinu di
dumo. Šalia kažkoks žiurkių 
giminės žvėriukas, didumo sn- 

šunimi ir tokiomis 
kad lengvai galįs

nukąsti žmogui rankų. Kitoj 
pusėj ilgasnųkės skruzėdros, 
žmogui taip pat pavojingos, 
dėmėti jaguarai, kelių metrų 
smaugliai, krokodiliukai, drie 
žai tijų, iš kurio odos daromi 
mūsų ponioms batukai, ir vi
sa daugybė kitų žvėrių ir žvė
relių, kurių nei pažinti nega
lima, nei vardų atspėti.

Nemažiau įdomūs vabzdžiai. 
Galima pasižiūrėti daugybės 
Brazilijos drugių, kurie spal
vingumu neturi sau lygių. Jų 
ekspedicija parvežė apie 500 
rūšių. Keisti vabzdžiai, sklei-, 
džių šviesų ir dar taip stip
rių, kad laikant juos prie kny
gos, galima lengvai skaityti.
) kolekcijų pateko piršto di
dumo vapsvos ir ' Brazilijos 
skėrių atstovas. Iš viso vabz
džių ekspedicija parvežė apie 
20,000, kurių tačiau išstatyta 
tiktai vos dvidešimtoji dalis.

Bene įvairiausias skyrius 
parodoj, tai paukščių skyrius. 
Čia strausas su savo šeima, 
lyg nustebęs, žiūri į Lietuvos 
lygumų gyventojus. Toliau 
visa eilė papūgų, žydriomis 
plunksnomis, riestais snapais, 
nepaprastai pasipūtusių ir iš
didžių. Kartu Brazilijos gan
dras, snapu kaip kultuve ir 
pliku raudonu kaklu. ' Be to 
daugybė didesnių ir mažesnių 
paukščių, milžiniškais sna
pais, ilgais metriniais kaklais, 
Įvairiaspalvėmis plunksnomis. 
Iš jų kai kurie parvežti su vi
sais lizdais, iš molio sukrės
tais, iš žolių supintais, bent

X 1931 metų bėgy visoj Lie 
tuvoj ir Klaipėdos krašte įvy
ko 18,299 vestuVės ,t y. vie 
jiam tūkstančiui gyventojų 
tenka 8 vestuvės. 1931 m. iš 
,viso gimimų buvo 63,419—31- 
691 berniukas ir 30,721 mer
gaitė. Kiekvienam 1000 gyven

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY 

St. Louis, Mo.

ŽEMIAUSIA KAINA
J VIENĄ PUSĘ 

iš Chicagos 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 pati 
kaina ryšyje su .laivakorte. Pato
gus susisiekimas Ne\v Yorke su 
visų Linijų dokais.

LISTERINE
promptly onda odors ordlnary 
antlaeptica can’t hide in 4 daya

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų most). Listerine To- 

1 oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėinyk, kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadamas per
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

SS;

La Šalie Street Statlon
Iš Chicagos 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 rytą 

1:55 popiet.
Į New York 9:15 rytą 4:04 vak. 

5:30 rytą.
Dėl pilnų informacijų pašauk 

Wabash 27 80.

W. H. Kelly. Asst. G. Pa«. Agent 
327 So. I41 Sale St.. Chicngio. III.

DOUBLE
ACTING

E
Mfhen sootMnp Žemo te vaerff

Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itening 
misery out of moeąuito bites, raahes, 
and many other akin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on iv>poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo ia applied. It ih- 
stantly easea razor-emart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, >1.00.

IfpBAKING 
■VVPOPDER

Tėmyk keikų gražu
mą Ir Jų šviesumo

Išlaikymą.

SAMEPRlcę
J 40YEARS
25 ounces for 254?
MIILIONSOF POUNOS USED 

BV OUR COVERNMENT

BILLY'S UNCLE
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MAŽOJI LIETUVA
1. Plotas

Jau iš seniau mūsų raštuose 
prigijo du pavadinimai: Di
džioji- Lietuva ir Mažoji Lie
tuva. Didžioji Lietuva apėmė 
lietuvių gyvenamus plotus, 
prieš karų buvusius rusų val
džioj, o Mažąja Lietuva, arba 
Prūsų Lietuva, yra vadina
mos lietuvių gyvenamos že
mės, bet 'priklausančios prieš 
karų Vokietijai. Mažoji Lietu
va, kaip ir pats jos vardas ro
do, yra kelis kartus mažesnė 
už Didžiųjų. Didžioji Lietuva 
buvo didžiosios Lietuvos ku
nigaikštystės branduolys, tuo 
tarpu, kai Mažoji Lietuva sa
varankišku gyvenimu negyve 
no, nes jau XIII—XIV a. a. 
būva kryžiuočių ordino užka
riauta. Mažoji Lietuva apima 
dabartinį Klaipėdos kraštą, 
paskiau senąjį Šalaujų kraštų 
su Tilžės ir Ragainės miestais 
ir Nadraujos sritį su Įsručiu, 
Gumbine, Goldape, Darkie- 
miais, Labgava ir Vėliava, ku 
rie visi yrą anapus Nemuno 
ir sudaro Vokietijos Rytų Prū 
sų provincijos dalį. Iš Mažo
sios Lietuvos žemių tik vie
nas Klaipėdos kraštas 1923 
m. pradžioj prisiglaudė prie 
Didžiosios Lietuvos, nes jis 
buvo atskirtas nuo Vokietijos 
Versalio taikos sutartimi. A- 
napus Nemuno esanti Mažoji 
Lietuva užima maždaug 10,- 
000 kv. kilometrų plotą.

2. Gyventojai
Vokiečių istorikai mėgsta

kalais. Tačiau gyventojai Ma
žojoj Lietuvoj, nors karai juos 
ir naikino, buvo lieluv.ai. He
rcogas Albieelitas, ikuidamas 
Karaliaučiau, universitetą, į- 
steigė 8 stipendijas lietuviams 
greta 12 vokiškų ir 8 lenkiš
kų. Valdininkas Hemeberge- 
ris 1595 m. savo vienam pra
nešime rašo, kad Įsručio val
sčiaus gyventojai yra “beveik 
visi lietuviai.” Tų pat patvir
tina savo knygoj ir llartkno- 
clias XVH a.

3. Kolonizacijos laikai
Taigi, XVI ir XVII a. a. 

daugumas Mažosios Lietuvos 
gyventojų buvo lietuviai, ži
noma, išskiriant naujai atsi
randančius miestus, kur pirk
liai ir amatininkai dažniau
siai buvo ateiviai iš vakarų. 
Bet nuo XVIII a. pradžios da
lykai pasikeitė sodžiuose, nes 
prasidėjo smarki kolonizacija. 
1709 — 1710 m. Rytu Prūsuo
se siautė didžiulis maras, dėl 
kurio lietuvių gyvenamose sri
tyse, pagal tų laikų statisti
kų, išmirė 9601 ūkis. Daugiau
sia nukentėjo Įsručio vals
čius, kur išmirė 4620 ūkių, 
Ragainės — išmirė 1613 ūkių 
ir Tilžės i— išmirė 1307 ūkia’. 
Tad maras labai sumažino lie
tuvių skaičių, nes jei skaityti, 
kad ūky vidutiniškai yra 5 
žmonės, taip per marų lietu
vių išmirė apie 50,000!

Į išmirusius ūkius - valdžia 
kvietė kolonistus iš Vokieti
jos vakarų. Jau 1710 m. atvy-

siautęs maras ar kuri kita li
ga, bet lietuvių skaičius labui 
ūmai sumažėjo 70,000! Aišku, 
kad jie buvo užrašyti vokie
čiais. Į

4. Dabartinis būtis 
Nuo kolonizacijos laikų pra

sidėjo sistemingas lietuvių vo
kietinimas Mažojoj Lietuvoj. 
Iš pradžių buvo išmesta lietu
vių kalba iš mokyklų, o pas
kiau — iš bažnyčių. Visur 

'jos vietų užėmė vokiečių kal
ba. Lietuviškų mokyklų Ma
žojoj Lietuvoj nėra. Vokiečiai 
iš lietuvių tyčiojasi, kaip tai 
rodo nesenai įvykiai Tilžėj. 
Tačiau, nepaisydami vokiečių 
spaudimo, prūsų lietuviai ana
pus Nemuno kruta dirba, ste
ngdamiesi tautiškai atgimti. 
Ir tos pastangos duoda vaisių. 
Kad ir pamažu, bet tautinis 
susipratimas Mažojoj Lietuvoj 
didėja. Lietuviai jau pradeda
sąmoningai kovoti dėl savo1 e
teisių.

Tr.

Krausas, garsus Klaipėdos 
krašto vokietininkas, yra ka
talikas, tačiau per rinkimus i 
Klaipėdos seimelį jis agitavo, 

j kad klaipėdiečiai nerinktų lie- 
I tuvių, nes jie sukatalikins klai 
[pėdiečius, kurie yra Liuterio 
pasekėjai. Kaip girdėti, Klai
pėdos katalikų visuomenė šiuo 
jo užsišokimu yra labai pasi
piktinus ir tuo reikalu pada
vusi vyskupui skundą.

rašyti ir tvirtinti, kad Rytų i ko pirmieji kolonistai iš Švei 
Prūsuose lietuviai niekad ne- caruos, bet juos visus beveik !
buvo tikrieji, pirmykščiai gy
ventojai, o yra tik ateiviai, 
kolonistai. Tikraisiais gyven-

dar maras išnaikino. 1711—12 > 
m. atvyko naujų kolonistų — 
apie 4000 žmonių. Jie buvo iš

tojais Mažosios Lietuvos plo- Šveicarijos, Pfalco, Frankų, 
tuose norima laikyti išmiru- Magdenburgo ir kitų žemių, 
sius senpiūsius. Tačiau tai j ,1713 m. pasipylė kolonistai 
nėra teisybė. Jei aukščiau nu- iš Brandenburgo žemės. 1723 
rodytuose Mažosios Lietuvos 26 m. buvo įkurtos lietuvių 
plotuose, ypač vakarinėj da-! srityse 1565 kolonistų šeimy- 

41 gyveno senpiūsių, tai Inos. 1732 m. prasidėjo zalc- 
jie čia nesudarė didesnio skai burgiečių kolonistų antplūdis; 
čiaus, o buvo tik vietomis įsi-, zalcburgiečių atkeliavo 10,043 
maišę į lietuvių tarpą. Šen- žmonės. 1736 — 1740 m. nau-
prflsiai gyveno toliau į vaka
rus. , ,

Mažosios Lietuvos Šalaujos 
ir Nadraujos kraštai pateko į

jų kolonistų atsirado 2820, o 
1751 — 1756 m. dar 1220 ko
lonistų. Iš viso apskaitoma, 
kad per kolonizacijos laikus

ordino rankas 1257 m., kai Lie ' buvo naujai įkurdinta Prūsų 
tuvos karalius Miudaugis, dėl Lietuvoj 25,000 svetimų kolo- 
tuo laiku nepalankiai suside- į įrištų! Taigi, kolonizacijos lai- 
jusių aplinkybių buvo priver- kai sudavė sunkų smūgį lietu-
stas nuo tų jžemių atsisakyti. 
Bet didieji Lietuvos kunigui.

vybei Prūsuose. Be to, pati 
valdžia daug žiauriau elgėsi

kšciai vėliau visą laiką tas že- su lietuviais gyventojais, ne
mes laikė priklausančias Lie- gu su vokiečiais kolonistais, 
tuvai ir reikalavo iš ordino Lietuviai gyventojai, matydi- 
jas grąžinti. Algirdas ir Kęs-Imi tokį»valdžios elgesį, ėmė 
tutis siūlė ordinui nustatyti‘griebtis vokiečių kalbos, kad 
tarp Lietuvos ir ordino sieną, J tuo būdu savo būtį palengvin- 
kuri eitų Alės ir Deimės upė-Į tų. Daromose gyventojų stū
mis. Mažosios Lietuvos reika- .tistikose lietuviai būdavo įra- 
lavo ginčų laikais su ordinu; šomi vokiečiais. Kaip greitai 
ir Vytautas Didysis. ' oficiališkoji vokiečių statisti-

Per du šimtus metų, t. y. ka “išmarina” lietuvius, ais- 
nuo atsidanginimo į prūsų že- kėja iš šių gyventojų suraši- 
nies ligi Vytauto Didžiojo nii- įnėjimo duomenų. 1831 m. su-
į’ties, ordinas užimtojo krašto rašinėjimo duomenimis lietu-
gyventojų skaičiaus padidini- viškai kalbančių buvo rasta 
mu nesirūpino. Net atvirkš- 125,440, 1858 m. — 139,780, 
čiai: ordinui, kuriam rūpėjo 1861 m. — 139,428, 1864 m.— 
ne žmonės, o žemės, dar buvo 152,000, 1867 m. — 146,800, 
geriau, kad dėl nuolatinių ka- 1890 m. — 117,637, 1900 m.—
rų tikrųjų krašto gyventojų 
skaičius mažėjo. Tik kai po

106,230, 1905 m. — 101,534 
1910 m. — 93,933, o po didžio-

DIDELĖ LIETUVIŲ EKS
KURSIJA Į KLAIPĖ 

DĄ PER ŠVEDIJĄ

Gegužės 10 d. moderniškuo-

visas traukinys pasuktas'į viei MARIJOS KALNELIAI 
nintėlius bėgius, kurie eina, Liepos ketvirtoji jau artiua- 
tiesiog į uostų; ekskursantai si. Artinasi ii- tradicinis pik- 
persėdo į linijos naujų kolei- į nikus Marijos Kalneliuos j magistratui mokesčių apie 5 
vinį garlaivį “Kastelbolm”, (Mariau llills). Imiliouų zlotų sumai. Sunkiau
kuris, esant dideliam keleivių Kas metai čia suplaukdavo' šia esą tai, kad nėra jokių ke

Vilniaus spauda praneša, 

kad šiuo metu Vilniaus mies

to gyventojai yra nesumokėję

jų Švedų-Amerikos linijos mo
torlaiviu “Kungsliolm” iš: skaičiui į Lietuvą, pamainė daug žmonių; tur būt ne ki-Jių tų mokesčių surinkti, tuo 
New Yorko išplaukė lietuvių nuolatos plaukiojantį tarp Lie taip bus ir šiemet. Marijos tarpu kai Vilniaus niagistra-
ekskursija per Švediją į j tuvos ir Švedijos laivų “Borg Kalneliuose jau ruošiama vis-
KLA1PEDĄ. Atplaukus gra
žiajam motorlaiviui (baltas 
lyg gulbė) į Gotlieuburgą, ry
tą ekskursantai sutikti Lietu-

liolm“. Susitvarkę kambariuo kas svečiams sutikti ir priim- 
se keleiviai pakviesti skanios t i. Keliai taisomi, vietos ren- 
vakarienės. 1 giamos. Bus kur pasidėti ir

Atvykus į lvluipid., « žmonėms,
vos konsulo Uotlienburge p. j ekskurslu,tm Kas ^‘nui nubuvo Alų-
Ei-bmdsson’o. Sutikimo eera-1 | rijos Kalneliuose, ras šiemet

monųos nufotografuotos bei ork(JstI.ui „uUki.|S, bei b, naujo.
nufilmuotos. Po skanių pusvy. |no nuu..us h. kt vaj#(( vW| Pats Marijos Kalnelių gra-
čių ekskursantai buvo P«im-1 dalyvavo “Viktorijos” vieš-įZlUUas U‘ lvairumas auga, di- 
ti i tris autobusus ir važinėja • |mty> sutiki„,„ cereluouijosc, Bns kur S«ru> 8Veiku %
nn po gražųjį Gotbenburgo 8UrengtuBe spoudl)s ir atitia. ™ Panaudot, ir regimais pa- 
įmestų, rodant įžymias įstai- kamlJ koniitetų Li(,tuvos turis | a,^retl- |
gas bei plomias vietas per iš- lams sut;kti KeWvW
tisą miestą; tas keleivius la- . _ . .... ,v , ,------- -----
bai patenkino. Pavalgius p'e .. .. Imk Auroros ir įsėsti galima
tus “Strand” viešbuty, eks-l^e patenkinti kelione ii’ (Janai, Vv’estern Avė. ir Gice-
kursantai specialiu traukiniu 
3.15 vai. pp. išvažiavo į Kal
marą, lydimi tam tikrų turiz 
įuo palydovų. 6 vai. traukiny

tas suvelia savo biudžetą su 
1,200,000 zlotų deficitu.

JOHN B. BORDEN
(John nagdziunaa Borden)ADVOKATAS

105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Kandolph 6727

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Norint gelžkeliu pasiekti,! Mh'sto Ofiaas 77 w washington st.
A ' į Kooin 905 rr/*l lYoarlukrn 796M

reikia imti Burlington R. R.

maloniu bei mandagiu patar-lro stotyse* išlipti Clarendon 
navimu, sakydami, kad atei-jllills station ir nuo ten tre
ty jie naudosis išimtinai vien sdog” keliauti į pietus už niies-

Tel. Dearborn 7966 
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. .Tel. Lafayette 7387

Namų TeL Hyde Park 3396

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pulteian 6950—6377

tolio į farmas.
Automobiliais visokiais ke

liais į vakarus, Auroros link.
; Ties Hinsdale pasukti Į pietų 

Ekskursijos dalyvis vakarų kampų.

tik Švedų-Amerikos linija ke-
buvo pavaišinta kava ir send- liavilnui tarp Lietuvos ir šios
vičiais. Keleiviai labai grožė
josi bėgančiais pro šalį gra
žiais mums draugingos tau

rios Švedijos vaizdais. Dauge
lis keleivių fotografavosi įspū 
dingų vaizdų paveikslus. Li
nijos generalinis atstovas Kau 
ne p. K. Puodžius ekskursan
tus pasitiko stoty Emmaboda. 
Atvykus į Kalmarą, vakare

dalies. 4600 S. WOOI) ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N LA S A I.LE ST—pagal sutarti.

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
kaina......................................z*................................... 10c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 
kaina ........................................................................ 75c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina.................................. ........................ 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 
Pranas Jakštas, kaina................................................... 50c.

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGUOS ENCIKLOPEDUOS KURSAS, parašė kun. 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina ................................................... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

knn J. Bikinas, kaina................................................... 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. i 
LIETUVOS ISTORUA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina .... y 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina......................................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

Įritina...........  .................................................................. 15c.
SIELOS TAKAI TpBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA į LIETUVI
Liepos - July 23 dieną, 1932

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Norintieji šią vasarą va
žiuoti i Lietuvą, važiuokite 
su šia “Draugo” ekskursi
ja Skandinavų Linijos lai- 
vy “UNITED STATES,” 
kuris iš New Yorko išplau
ks Liepos-July 23 dieną.

LAIVAKORČIŲ KAINOS
NUO NEW YORKO IKI 

KLAIPĖDOS

3-čia kl. į vieną pusę $84.50 
Ten ir atgal (Round

trip) .......... $141.00
Turistinė klesa į vieną

pusę ................ $105.50
Ten ir atgal (Round

trip) .............. $175.00

Iš Cliicagos ekskursantai 
išvažiuos liepos 22 d. N1C- 
KEL PLATE traukiniu iš LA1VAS “UNITED STATES”

La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.

“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvą, parū
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
ąeskaito — patarnauja dykai.

Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.. 
Visais reikalais kreipkitės:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, I1L

2334 8o. Oakley Aveune Ohicago, Illinois.

Žalgirio — Eglėkalnio kautv- Į jo karo padarytam surašinėji
mų ir vėlesnių sutarčių su Liejtne Prūsų Lietuvoj buvo ras- 
tuva ir Lenkija kovos su or-jta tik 23,000 lietuvių! Nors 
dinų aprimo, ordinas pradėjo Į niekas negirdėjo, kad nuo 19- 
daugiau rūpintis vidaus jei- 10 m. Prūsų Irietuvoj būtų

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

■nes medžiagos kiekiui kauluo-
------------ I se, šie negali būti kieti ir tvir-

Vitaminas D yra vienas išįti. Tačiau, kuomet tik keli la- 
svarbiausių vitaminų, kuris šai žuvies taukų buvo įdėta į 
daro didelę italių sveikų dan
tų išlaikymui. Asmuo, kuris 
negauna šio vitamino savo 
maiste, negali turėti sveikų

VITAMINAS D

dantų. Šio vitamino stoka su
kelia kaulų ligų, vadinamų 
“riekets” ir nesveikus dantis 
ir žandikaulius. Daryta dau
gybė bandymų su žiurkėmis 
ir šiaip gyvuliais, penint .juos 
maistu, kuriame nėra vitami
no 1). Surasta, kad jų kaulai 
tampa minkštais, kaip kad 

,sergančia liga “rickefcs” žmo
gaus kaulai. X-ray spindulini
parodo, kad kaulai nėra toki vadinamų “rickets,”

žiurkių maistų, jų kaulai greit 
sustiprėjo, nes mineralinė me
džiaga kauluose grįžo į nor- 
malunių, ,65 procentų. Tas pat 
būna ir su žmonėmis.

Šie bandymai parodo, kad 
vitaminas D yra. reikalingas 
paakinti kaulus panaudoti 
mineralinę medžiagų, esančių 
kraujuje, formuoti kaulus ir 
dantis. Prastas dantų sukai- įr skausmo, 
kėjimas yra priežastis stokos 
vitamino D, ypač, kuomet dan
tys formojasi kūdikystėje.

Kaulų suminkštėjimo ligų

lė esti ruožuota, su mažytėmis 
skylutėmis. Dentinas taip pat 
prastai sukalbėjęs, greitai ge
nda ir be atsparumo išpuvi- 
mui.

j Vitaminas D yra tirpstantis 
taukuose kaip ir vitaminas A, 
tad jis ir bendrauja su vita
minu A žuvies taukuose (cod 
liver oil), grietinėje (Smetono
je), svieste, kiaušinio trynyje 
ir lapuotose daržovėse. Norint 
turėti ir laikyti .gerus ir svei
kus dantis, patartina valgyti 
daug žalėsių. Virti nepatarti
na, nes nustoja pilnos verty
bės. Kas valgo daug daržovių, 
vaisių ir dažnai valo dantis, 
jie tarnaus ilgesniam laikui. 
Taip pat bus mažiau išlaidų

Dr. P. Atkočiūnas

KATALIKAI MARONITAI

kštojo mokslo maronitų. 
17-ajam ir 18-ajam šimtme

čiuose maronitų bažnyčia per
gyveno persilaužimų. Viena 
maronitų vienuolė ėmėsi skel
bti schizmų. Kada ta nelaime 
nusikratyta, maronitus ištiko 
nauja katastrofa. Turkų su
kurstyti drusai juos ėmė pul
ti. Daug maronitų žuvo. Tais 
laikais už tikėjimų žuvo trys 
maronitai broliai pasaulinin- 
kai Masabki. Šiandien jie yra 
jau įskaityti Bažnyčios palai
mintųjų skaičium

Drusų išėlimui nebuvo galo.
Bet paskiau įsikišo Prancūzi
ja ir grųžino tvarkų. Nuo to 
laiko Prancūzija maronitus 
katalikus globoja. •

Apie 100,000 maronitų ka
talikų gyvena J. Valstybėse 
ir apie 50,000 — Kanadoj. Jų 
bažnyčios savo išvaizda yra

Katalikai maronitai yra By-' l,anašio“ ‘ baž-
apeigų (ritu) katalikai: Ja vartoja tokius

yra apie 550,000. Jie gyvena Į!“* baznyt.n.us rūbus. Bet jų
Lebano kalnuose, Sirijoj. Gv- ““'■gųa (Sv. Mis.os) yra toli

.kitokia ir tai sinjakų kalba, vena, galima sakyt, nepnklau 1, . . ; .v . .. , I kokių vartojo mūsų Viešpats, somai, nes ne nuožmieji tur-JTl , • v. , v. .

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617

Ros. 6737 S. Arteslan Avė.
Tol. Grovehlll 0611

DR. J- J. SIMONAITIS
GYLZTOJAS IR CHIRURGAS 

2433 West Marųu»>tte Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-8 P. M. Ket. ».’3 AM. 

Nedėlloj susitarus

Tel. Lafayette 6793

BR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioja pagal sutarti

DENTISTAI
Fhone Boulevard 7042

DR. C. I. VEZEUS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Aru 47 Street

galima
“tankūs,” kaip kad sveiki 
normalūs kaulai. Taip pat pa
tirta, kad mineralinė kaulų

pagydyti tik maistu, kuriame 
yra vitamino D. Ypač nėščios 
motinos ir vaikai būtinai turi

sudėtis nupuola nuo 65 pro- j valgyti maistų, kuriame yra 
centų normalaus kaulo iki 25 šio vitamino ir, be to, taip pat 
procentų minkštame ligos “ri- imti žuvies taukų arba “vis- 
ckets” paliestame kaule. K- i terol ” gydytojo nurodymu, 
šaut tokiam mažam minerali- j Stokojant šio vitamino eina

GRABORIAI:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

kai neįstengė jų krašto užgro- llki 18-ojo šimtmečio pas juos

todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystės.

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

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Lr pigiau negu kiti ' Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

. kūdikiai tuojau po šv. Krikš-
... . , Ito buvo suteikiamas šv. Pa-Nesenai mfre jų patriarchas |. ■ • -v T, ..i„ , tvirtinimas ir sv. Komunijailoyclųas. Sis įvykis davė pro-! a.. . , , . ,__ , 4. KU (dviem pavidalais. Bet iki šiol |

pas juos nedraudžiama vedu- į 
šiam vyrui eiti mokslus semi
narijoje ir priimti kunigystės 
sakramentų. Tad pas inaroui- Į 
tus kunigai daugiausia yra į 
vedę.

gos vakarų Europos katalikų 
spaudai plačiau parašyti apie t 
maronitus, kurių praeitį retai II
kas žino

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2614
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 8 49 Court, Cicero, UI
TEL. CICERO 6927

Jū vardas kilęs iš Šv. Ma- 
rono, sirijiečių abato ir dide
lio monofizitų erezijos priešo, 
kuris mirė 443 metais. Šis Šv. 
Maronas buvo pirmuoju jų pa 
triarcliu.

Tel. Canal 6122

DR. G. L BL0Ž1S
D K N T 1 S ’r A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

I Tel. Cicero 1260

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery Ir Vaiky Ligų

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. TeL Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rea Tel. Boul. 6012 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼aL: 1-1 ir 9:89-9:89 vaL vak. 

Nedėlloj susitarus
VaL: 2-4 Ir T-l vai. vakaro 

Nedėlloj

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 4419

DR, P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

PesidenclJa 6640 So. Arteslan Ąve. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietą

t iki 8:24 vakare

DB. RAČKUS

išvažiavo į New Yorkų. Su
grįš į savo ofisų ketvirtadieni, 
birželio 23 dienų.

X-ltay

Tek Ofiso 4062 Rea 9842

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

8904 — 71st Street 
Nedėliomis ti*' susitarus.

DR. J. i. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

TeL Prospect 1628

Rezidencija 2369 So. Leavitt HL 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v.- z. 
Nedėlloj pagal susitarimą

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas ___
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
mo Maldų ežialkynml 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir BaJsamuotojas
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Pas maronitus yra nemažas i
skaičius vienuolių brolių ir l
seserų. Jų patriarchas savo

I valdžioje turi devyni*, vysku-
Kai kurio popiežiai yra pri- ■, pijų vyskupus. Maronitai juos ' Nedėliotais ir seredomis susitarus _ ... .. , . 4UJ7 VV 1IU, Tllpažinę, kad maronitai nė vie- , vadina arkivyskupais.

nų kartų nebuvo atsimetę nuo -----------------------— ■ H-----:—■— -------------------------
Romos Katalikų Bažnyčios ir X Lenkijoje, Mielco mies- j Dlh C.K. Kliauga 
visų, laikų pasilieka ištikimi tely nesenai buvo toks chara- ~ ‘ “
šv. Sostui, Bet kai kurie kata- kteringas įvykis. Vienas ūki-
likų istorikai randa, kad 7jam 
šimtmety maronitai, gal dėl

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7622

k J. ZOLP
ORABORiUa IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1650 WEST 46th STREET 

Kumpos 44th lr Paulina, St*.
Tel. Boulevard 5208-8412

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlė- 
kai„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia: ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą 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 pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

. DR. GUSSEN
LIETUVIS LEN TĮSTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
Valandai vakare 

is ir Seredouiis t

|4847 VV. 14th ST. Cicero, III.

DENTISTAS 
Utarniukajs, Ketverguia ir Suimtomis 
2420 W. Alurų uc tie liti. arti Wjestern 

Avė. Pilono Hemlock 782S
ninkas atvedė i turnu Darduo- Fanedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls 

4 o't l ,8JS1 so. Halnted Street
ti senų arklį. Jam turguje be-

kokio nesusipratimo ar gal dėl stovint priėjo vienas pirkėjas Tei. cicero 6756

nežinojimo, buvo atpuolę nuo įr pasiūlė už arklį 3 zlotus,
Šventojo, tačiau paskui vėl sakydamas, kad arklys dau- 
grįžę. 1215 metais maronitų ^iau nevertas. Ūkininkas, ma- 
patriarchas dalyvavo Latera- į tydamas už arklį daugiau ne-
no vyskupų santarydos susi-'gausięs, nutarė neparduoti, vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 

rinkime. O šiandien Sirijos i Bevesdamas arklį pro rinkų, 
maronitai laikomi ištikimiau-! jįs užgirdo, kai dvi moterys 
siais Katalikų Bažnyčios sū-, ginčijosi dėl žųšies. Savinin- 
numis. j reikalavo šešių zlotų, o pir

Maronitai ypatingi katali- į kėJa visaip derėjosi norėda- 
kai yra ypač tuo, kad jie gy- nia numušti kainų. Ūkininkas 
vena Sirijos srity, iš visų šonų
schizmatų, eretikų ir inahome-

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144G S. 49th CT., CICERO

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt SL Tel Canal 4121

Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Avė. 
, Telephone Republic 7848

Valandos: 1—2 lr 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 10—12 ryto.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

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

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

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namų Tel : Prospect 1930

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza >344 
VALANDOS:

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

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa 
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:10 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba
Cicero <42. Rea. tel. Cicero 2888

ŪR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietą 

8 Iki 4 lr 4 iki 8 vai. vak.i - . ..
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną lr naktį
VIRGlNLa 4484

TsL GrovehiU 159K

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Šaradomis po pietą lr Nedėldlaalals 

tik rasitairiuA
2421 W. UARQUETTB ROAD

Res. Phone: 
Englewood 4441 
Wentworth 8994

Office Phone 
Wentworth 1494

pagalvojo: žųsis verta 6 zlotų, 
o jo arklys tik .trijų. Nutarė 

tonų apsiausti. Juk tai pasi- ’ išmainyti. Jis priėjo prie mo- 
baisėtinai veikianti Katalikų 1 ters ir klausia: “Kiek nori už

'Bažnyčios priešų įtaka/ Bet paukštį?” — “Šešių zlotų.”
1 . v . . . . , frl 1 - - v . . ' Palengvins akių Įtempimą, kuris
šie priešai maronitų tikėjimo 1 kminkąs paėmė zųsp paki- asti pnežustim gaivos skaudėjimo, 

nepaveikė. Jie pasiliko ištiki-'Joj® »•««: •» pirk-
:ataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengtu teisingai akinius visuose 
itsltiklmuose, egzaminavimas daro- 
naa su elektra, parodančią mažiau- 
itas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
ae akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

nu popiežiams.

1584 metais popiežius Gri

siu. Tik palaikyk mano arklį, 
,aš eisiu dar pas savo bobų pa
sitarti.” Kaip nuėjo palikęsgorius XIII įkūrė Romoje ma- j 

ronitams seminarijų, kuri dar Įark1*’ taiP ir neSnŽ0- Tik va‘ 
ir šiandie sėkmingai klesti. Iš j kare moterėlė suprato, kad 
tos seminarijos išėjo daug au- ‘ tai buvo mainai.

Ofiso Tel Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

J<4 neatsiliepia šaukite Central7464

DR. A. A. ROTO
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

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

10-12

DR. A. R. MCCRAD1E
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 lr 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 8687
„ O£ lr Res. Tel. HEMLOCK 2871

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p< 
piet. Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimą.

MIRIMO SUKAKTUVAS

BARBORA NAUG4EMIBN4 (po pirmu vyru Tar- 
vidienė) mirė birželio 21 d., 1931 m.

KAZIMIERAS NAUGŽEMIS mirė birž. 30, 1930.
Už jų sielas įvyks gedulingos pamaldos Šv. Jurgio 

bažnyčioj, rytoj /birž. 21 d., antradienio ryte, 7:30 v.
Gimines, prietelius ir pažįstamus prašome dalyvau

ti pamaldose. Mylėjome Jus gyvus—neužmirštame nei' | 
mirusių. Ilsėkitės ramybėje brangūs, tėveliai.

Giliai liūdinti, Juozapa Lapinskienė, duktė
Adomas ir Alexas Tarvidai, sūnūs.

t.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AJUU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
8PEC1JAL1STAS

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

pietų: 7—8:80 vai. vakarą.
Nedėllomls 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8192

DR. N. BARTOS
Gydytojas ir Chirurgas

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

A. L DAVIDGN1S, M. D:
4210 SO. 1CICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6147 
Valandos:

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

apart tventadlanio lr ketvirtadienio

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St 

Valandos: nuo 19—4: nuo 4—S 
Nedėllomls: nuo 14 1U 12.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
' (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2120 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 19 ryto. 7 Iki 9 vakaro 

Utarn. lr Kotv vak. pagal sutartį

Tel. Hemloek 8794

Rea Tel. Prospect 06M

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedsle
Rea 6425 So. California Avė, 

TSLi 8-4. 1-1 X. X. OhSIHasS Kei
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C H I C A G O J E

LIEPOS 4-JI DIENA cilija ir Jurgis Petraičiai, p. 
Juozapina Lapinskienė (a. a. 
Naužemienės duktė) ir dauge-Kas bus liepos 4-tą dieną?

Ogi Šv. Kazimiero ak. rėmėją i lis kitų. Laikykitės, nepasi 
išvažiavimas (piknikas). Nors į duokit kiti A. R. D. skyriai,

' ' * Vtfliūnaitė, V. Simonaitis ir 
i A. Giedraitis. Bet, aš manau, 
gražiausia buvo pono Black- 
well šposai. Šitas žmogus tai, 
galima sakyti, yra tikras ma- 
gikas; tai yra vienas iš ge
riausių magikų Chicagoj, ir 
dar lietuvis. Reikalui esant

daug kartų jau buvo rašyta, 
bet noriu dar priminti, kad 
mūsų lietuvių visuomenė, mū
sų rėmėjai ir prietėliai nepa
mirštų tos metinės dienos. 
Reikia žinoti ir tai, kad šis 
metinis piknikas pirmą kartą 
įvyksta liepos 4 ir pirmą kar
tą naujam, gražiam ir moder
niškam nesenai įrengtam Vy
tauto darže, netoli Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių. Kelias 
visiems žinomas. Netoli. Tad 
nepamirškite atvažiuoti. Bus 
loto laimėjimas. Kas išlaimė- 
jęs nenorės imti lotą, tas gaus 
pinigais. Seselės mokytojos 
vargsta, auklėdamos mūsų ja
uną kartą. Užtat mūsų visų 
pareiga jas remti. Rėmėjos 
darbuojasi. Skyriai triūsia, 
kad sutrauktų gausingą pub
liką. Pašvęskit tą dieną visi 
kbs igvvas: nevažiuokit tą die 
ną kur į mišką, bet atkeliau- 
kit į rėmėjų centro pikniką. 
Visi būsit patenkinti ir pada
rysit nemaža naudos vienuo
lynui, kuris labai reikalingas 
paramos, ypač. šiais sunkiais 
depresijos laikais.

Rėmėja

kad 2-ras sk. jūsų “ nesuby- * kreipkitės .pas jį. Tel. Lafa-
rintų”, kaip kasmet “subyti- 
na” vajų darbuotėje.

Rep.

BRIGHTON PARK

Birželio 13 d. buvo geri), 
kleb. kun. Antano Briškos var

BRIDGEPORT
Išvyksta į tolimą Nebrask.j,

atostogų. P-lė Felicija Nausė
daitė, studentė Rosary Colle- 
ge ir Šv. Kazimiero akad. aln- 
mnių centro nutarimų rašti
ninkė, išvyksta automobiliu į 
Stuart, Nebraska, kartu su su 
vo kolegijos drauge p-le Mar-

yette 3069.*
Pagaliau kun. kleb. A. Briš- 

ka užbaigė programą gražia 
savo kalba.

Stasys J. B.

AUKOS ŠV. KAZ. AK. RĖM. 
REIKALAMS DUOTOS JAU

dinės. Jam pagerbti Nekalto j PO XIII ŠV. K. AK. RĖM. 
Pras. Pan. parap. choras su- Į SEIMO
rengė vakarėli. Programa bu
vo labai graži ir įvairi. Buvo 
keletas jaunų kalbėtojų, kurie 
labai gražiai išreiškė savo nii-

Gerb. kun. K. Vasys ir Au
šros Vartų parapijonys, Wor- 
cester, Mass. $200.00.

ntis, taip pat ir pats elioras> Gerb. Marijona Samuolienė, 
puikiai atliko savo užduotį, Worcester, Mass. “Mažos Gė- 
padainavo keletą gražių dai- lėlės fond” $500.00.
nelių. Pirmiausia dainavo pa- Moterų Sąjungos kp., Wor-
sveikinimo dainą. Po to p-lė l cester, Mass. $21.00.
O. Svinskaitė su choro linkė-1 Gerb. Apolionija Vaičiulie-
jimais įteikė klebonui Anta
nui dovaną ir choras tęsė pro
gramą toliau. Ponas Leonar
das Gritis, Z. Vyšniauskas — 
jaunuoliai, puikūs kalbėtojai, 
dargi lietuvių kalba; buvo ir

nė, Worcester, Mass. $15.00. 
Tretininkų draugija, Gary,

Indiana $5.00.
Šv. Onos moterų ir mergai- 

čių dr-ja, Waukegan, III. $5.
Nekalto Pras. Pan. Šv. par.

daugiau, bet ne kalbėtojų, bet Cbicago, III. NN. $5.00. 
pamokslininkų, kaip antai į Visiems atskiriems asme- 
kun. Stasys Jonelis ir kun. A.'nims ir draugijoms, sudėju-
Valančius. Buvo daug solo, 
duetų ir kvartetų. Solo daina
vo p-lės B. Stulgaitė ir O.

sioms aukas akademijos rei
kalams, akademijos rėmėjų 
XIII seimo proga ir visiems

Svinskaitė padainavo po porą • geradariams, remiantiems mū
gražių dainelių. P-lė Elena 
Domkiūtė gražiai paskambino 
pijanu solo. Juozas Bankaus- 
kas papūtė saksofoną solo. 
Sesutės Veronika ir Jose Iva
škevičiūtės labai gražiai su
dainavo duetą.

A. G. kvartetas irgi labai 
dailiai padainavo keletą ko-

sų reikalus, nuoširdžiai dėko
jame. Tegu Visagalis iš dan
gaus turtų suteikia Jums vi
siems šimteriopą atlyginimą!

šv. Kazimiero seserys

IŠVAŽIUOJA LIETUVON

Šiandien, birželio 20 d. per 
garet Bigelow. Pastaroji baigė miškų dainelių. Šitas k vartė- “Draugo” laivakorčių agen- 
Rosarv College birželio 13 d. tas yra nesenai susitveręs, ne- tflrą iš La Šalie St. stoties 
ir gavo laipsnį “Bacbelor of užilgo išgirsite ir per radiją; 9:45 išvažiuoja Lietuvon pO-
Arts.” P-lės Bigelow tėviškė 
yra Stuart’e, jos protėviai — 
Amerikos pionieriai, tą mies
telį įkūrė.

X Antanas Overlingas (vy 
riausias sūnus prieš porą me
lų mirusio' įžymaus bridgepor- 
tiečio Nikodemo Overlingo), 
dirba dabar Edison Co. Elect- 
rical appliances dept. Jis pra
šo lietuvius jį paremti. Jo gv- 
genimo vieta yra 606 B. 90th 
PI. Tel. Aberdeen 0829. Gir
tinas dalykas savuosius ren; 
ti ir duoti progos jiems gyve
nimą padaryt, nes šiais lai
kais žmonės algų negauna, 
bet dirba komiso sąlygomis.

X Antradienį, birželio 21 d. 
sukanka lygiai metai, kai mi
rė pasižymėjusi ir dosni vi
suomenės darbuotoja Barbora 
Naugžemienė. Už jos sielą į- 
vyks iškilmingos pamaldos tą 
dieną Šv. Jurgio bažnyčioje. į 
Organizacijų nariai, su ku
riais ji darbavos, kviečiami į 
pamaldas ir prašomi savo ma
ldose atminti mirusią veikėją.

X Šv. Kazimiero ak. rėmė
jų 2 skyrius puikiai ruošiasi 
piknikui A. R. D. centro, lie
pos 4 d. Vytauto darže. 2-rojo 
sk. komisija: Teofilė Stanke
vičienė, Josepliine Šaltemienė 

■ ir V. Lukas renka daiktų ir 
valgių piknikui. Mat, 2-ras 
sk. turės “Lietuvišką ūkį” ir 
lietuvių mėgiamus valgius. 
Daug piknikui aukojo pp. Ce-

tai gal bus vienas iš geriausių, nia Marijona Radavičienė iš 
Jį sudaro: F. Norbutaitė, B. Springfield, III. PL IRadavičie-

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys:
Ona Stanevičienė 
P. Armonienė 
Michalina Blėdis 
St. Bukas 
A. Bukauskas 
M. Masiliunaitė
A. Bacevičius 
Eva Lecaitė 
(Mrs. P. Arman 
P. Šūkis
Dr. Kelia
B. Kazlauskas 
O. Bambai i enė 
A. Pleiris
A. Šventeckis 
Buividaitė 
J. Labanauskis 
A. Bacevičius
J. Zupustis
K. Baliauskis
K: Artišauskienė 
J. Masiliūnas 
E. Ašmonaitė 
Mrs. Šatienė 
J. Kazlauskas 
O. Ūsienė 
A. Brazauskas s
M. Sriubas 
Mike Yaras 
A. Erčius (2)
Ona Augaitė

K. Šerpetis
A. Savickienė 
Clias. Druktenis 
M. Sungailienė
R. Gerčius
B. Kundrotas
M. Alaburdienė (3)
V. Kirkilas
Teklė Vasiliauskienėz
Julia Reimont 
|J. Šwanis 
V. Pankaitis 
M. Mikatavičienė
A. Rimkus 

.Pet. Rimkienė 
J. Paulikas (3)
S. Olberkis
B. Grybas /
D. Kazlauskas
T. Atraškienė 
J. Šilingas 
Tony Boyd
J. Girdvainis 
V. Martinkienė (2) 
M. Brazauskienė 
A. Norbutas 
EI. Ringailaitė 
Viktorija Zaburaitė 
Jonas Linkevičius 
Petras Penkauskis.

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SK YR,
2334 So. Oakley Ava., Chicago, UI.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

—

nė yra didelė “Laivo” ir 
“Draugo” rėmėja. P. Radavi
čienė važiuoja Lietuvon apsi
lankyti ir paviešėti.

Taipi pat išvažiuoja p-lė Mo 
nika Gurinskaitė, visuomenės 
veikėja ir keletą metų dirbu
si “Draugo” administracijo
je. P-lė Gurinskaitė mano pla
čiai pavažinėti po visą Euro-
pą.

Plačiai žinomas biznierius 
St. Kanapeckas, kuris turi ge- 
solino stotį 5156 So. Western 
Avė., taip pat išvažiuoja su 
savo dukterim aplankyti Lie
tuvą.

“TEGU SENIAI PATYS 
IŠPERKA SAVO VEK-

glūdi ne Dostojevsky ar Stali
ne, ne kultūrtregerių šaly pas 
Hitlerį, bet Mickevičiaus kū
ryboj. Žinau mūsų porą gabių 
istorikų. Bet jiems neduoda
ma lėšų pasirausti Krokuvos 
ar Karaliaučiaus istoriniuos 
archyvuos, o tenkinamasi su
fabrikuotais svetimšalių impo
rtuojamais dokumentais.

Išvadoje prelegentas lietu 
vių kultūros vadžias paveda 
jauniesiems:

— Jaunuoliai! Balnokit žir
gus. Greit josit į ateitį. Lie- 

Į tuvos ateitis jūsų rankose. O 
: seniai patys tegul išperka sa
vo vekselius. Jūs būkit nau
jos eros autoritetai.

D. N.

želio 18. — Šį miestą ir apy- nzentas, suteikia nepaprastai 
linkės ištiko smarkus lietus su įdomią studiją apie nenonna-
perkūnijomis. Du asmenis žai
bas užmušė. Sukelti gaisrai.

VILNIAUS KLAUSIMAS 
JAPONŲ ŽURNALE

lias sąlygas, kokios tebėra 
Lietuvos — Lenkijos pasieny-

• je. 1930 metais jos (tos sąly- 
! gos) aktualiai privedė, kad
* Lietuvos Užsienių Ministeris 
pareikalavo T. S. Tarybos nu

teisės statyti komisiją administraci-

SELIUS”
DIDELIS LIETUS

Mūsų tautines kultūros klau 
simas, — tokia tema kalbėjo 
prof. Herbačiauskas. Salė pi
lnutėlė publikos. Ovacijomis 
publika sutiko pasirodžiusį 
prelegentą. Paskaitos pradžioj 
prelegentas pasisako apie sa-

PHILA DELPHI A, Pa., bir-

Japonų tarptautinės 
žurnalas japonų ir anglų kai- jos liniją kontroliuoti Dr. Na- 
bose “The Journal of Inter- į tkevičius, kurio knyga Lietu- 
national Low ant Diploinacy” j vos — Lenkijos klausimu yra 
Nr. 3 kovo mėn. 1932 m. yra plačiai žinoma, baigia savo 
įdėjęs sutrauką Dr. Lado Na- straipsnį, dėstydamas trafikui 
tkevičiaug darbo “Lenkų Lie- Landvaravo — Kaišiadorio 
tuvių administracijos linija”, geležinkelį. Atsisakymas ati- 
anksciau tilpusio žymiausiam • daryti tą susisiekimo liniją e- 
prancūzų žurnale Revue gėnė- 'sąs Adenas iš Lietuvos protes- 
rale de droit International pu-, to būdų dėl lenkt) pagrobimo 
blic. Straipsnis buvo atspaus- i Vilniaus. Lenkams pasiskun- 
dintas ir atskira brošiūra Lie- dus T. S.. Tarvba metai atgal 
tuva' ir Lenkija (straipsnio , paprašė Nuolatinio Teismo pa- 
vardas). įtariamosios nuomonės, kuri

Dr. Natkevičius, sako rece- ’ egzaminuojama straipsny.”

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ D-IOS SKYRIAI

ve:
— Aš nepretenduoju į mū

sų genijų parnasą: Bet kovo
ju. Ir kovoju vienas. Aš ak
tyvaus gero barometras. Aš 
nuskriaustųjų balsas. Aš var
gdieniams padarytų skriaudi) 
gynėjas. Aš ekzekutorius ir 
antstolis reikalaująs skriaudė
jų išsipirkti jų biaurius vekse
lius. Bet kai kam nepatiko 
mano drąsa pliekti bobų mei
lužius. Ir kai nepriėmiau man 
senių bobiškai išstenėtą spren
dimą, turėjau pasitraukti iš 
universiteto. Mat. aš dar per 
jaunas esąs Tr dėl to mokslui 
netinkąs. Bet... įvvks ir mūsų 
šarūnininkų konceriio krachas.

Toliau prelegentas kritikuo
ja gyvenimo reiškinius:

— Panelė negaus Tlarbo, jei 
senio meilužė^ nebus, jaunuo
lis — jei jis nepaleistuvaus. 
Nepaleistuvausi — nepadary
si karjeros. O jauniesiems siū
lo idealizmą. Idealizmą, gal 
būt, apmokėtą pastovia valiu
ta. Idealizmo reikalauja iš jau 
nųjų subobėję seniai. Tat, tik 
kvatok, jaunime!

— Ar yra pas mus žmoniš
kumo kultūra? — klausia pats 
profesorius. Ir atsako:

— Nėra.
Kultūra, — kaip pasakė vie

nas išminčius, — tai mokėji
mas gėdą jausti. Jei neišmok- 
sim gerbti Smogų, būsim bar
barais I

Toliau kalbama apie akiplė
šišką svetimos kultūros brovi- 
mąsi Lietuvon:

— Svetimtaučiai jau svajo
ja pasidaryti lietuvių dvasios 
valdovais. Mūsų svetimtaučiai 
jau tiesiog — naclialai. Mūsų 
humanitarinių mokslų fakulte
te germanistika gauna dau
giau teisių, negu lituanistika.

Dažnai leidžiamos valstybės 
pinig&ig vokiečių kalba kny
gos, kuriose dažnai beveik ty
čiojamasi iš lietuvių kultūros. 
O ar to mes taukiam^ iš uni
versiteto! Universitetas turi 
gyvybę kurti, ne knyga! Mes 
leidžiame lietuviškas knygas 
vokiečiams! Tai ką, gal vo
kiečiai mums lietuviškas kny
gas leis!! (Salėj vėl triukšmi
ngas rankų plojimas). Ir ne 
vien germanizėjam, bet ir ka- 
capėjam. Net garbės daktarus 
importuojam iš užsienio. Tuo 
tarpu mūsų kultūros šaknys

PER „DRAUGO” Agentūrą

Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite 
greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko 
neskaito — patarnauja dykai.

Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursiją Francūzų 
linijos milžinišku laivu ILE DE FRANCE, 42,000 tonų di
dumo. .

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

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:

Birželio- June21 d.—ILE DE FRANCE 
Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM
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AUKSINĖ PROGA - NEPRALEISKIT
Turim parduoti 10 akerių (2 katv. miesto blokai), 

gražus 9 kamb. namas prie 95 St. ir Cicero Avė. Buvo 
vertas $35,000. Atiduosim už $10,000, arba išdalinsim. 
Puiki vieta užeigai, valgyklai, piknikų daržui, vaisių 
marketui, arba road housei prie gyviausios gatvės So.

Sidėj. Kreiptis: 4700 W. 95th Street arba 1648 W. 47th ’ 
Street, arba Tel. Bofulevard 1038.

Prieš porą metų, t. y. 1930 
m. vasario mėn., lietuvių šv. 
Kazimiero draugijos centro va 
ldvba savo raštu Lydos Stora
stai prašė patvirtinti draugi
jos skvriųs: Lašėkuose, Vare- 
navos valse., Leliušiuose ir 
Smūginiuose, Rodunės valse. 
Storastos atsakymas gautas 
tiktai šiemet, gegužės mėnesi, 
kuriame pranešama, kad mi
nėtieji šv. Kazimiero draugi
jos skvriai užtvirtinami.

AUTOMOBILIŲ MEKA-

NIKAS
sutinka pataisvJJ, arba Jums padėt 

, iusų namuose, už puse kainos, nem 
1 garad*i"ie atsieis. Reikale pašaukit

TEL. LAFAYETTE 1829.

rakandai paroavimii
Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios 

tuoj turi parduot gražu parlor setą. 
riešuto medžio valgyklos setas, 2 

i puikus miegamosios setai, 9x12 ir 
| 8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
skvrium. Kreipkitės tuoj,
26 i 9 W. S&th STREET 1-nias apt.

Pardavimui 40 akerių vai
sių farma, 200 mailių nuo Clii- 
cagos, 8 kamb. namas, gara- 
džius, barnė, vištinyčia, bėga
ntis vanduo, furnace šildy
mas, gesas, šviesa.

FRANK MEIPNER, sav. 
R. R. No. 1, Hart, Mich.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios nia 

dos žierus, laikradžius, radio? 
taipgi elektrikinius laikro 
džius, movie cameras, projec 
torius dėl judomų paveiksi:

i illHlIflllIllllllllimiliilllllilllllllIliiiillllllimillllllllimillillllIlllIllIlIlIllIlimillitf rodymo. Kainos labai nupigi 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI

Tel. Hemlock 8380
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JURGIS BACEVIČIA
Mirė Birželio 18. 11:80 vai. 
ryte, 22 meįų amž. Kilo Iš 
Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijoną, tėvą Joną, 
hrol) Danielių, dėdę Juozą ir 
Saliamoną Bacevlčlą; Bronlsio- 
vą„ Edvardą. Povilą Zembace- 
vlčius, babunę Veroniką Zarn- 
bacevlčlenę Ir (rimines.

Kūnas pašarvotas 2R45 W. 
89 Place.

Laidotuvės (vyks Trečiadie
nyje, Birželio 22 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas ) šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kupi- 
res.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Tėvai, Brolis, Dėdės, 
Balninė Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

8. P. Mažeika. Tėi. Yardš 1138.

'* v tr

PRANCIŠKUS
URLICKAS

Mirė Birželio 18. 7:40 vai. ry
to, 13 metų amžiaus. A. a. 
Pranciškus gimė Birželio 3 d , 
181# m.

Paliko dideliame nultudime 
motiną Marijoną po tėvais Ka
retaitė, tėvą Jurg). 4 brolius: 
Antaną, Juozapą , Kazimierą, 
tetą Agniešką Stasulienę Ir gi
mine*

Kūnas pašarvotas Eudelklo 
Koplyčioje, 22nd Ir Central 
Park Avė.

Laidotuvės Įvyks Antradieny, 
Birželio 21, 1932, Iš namų 8 
vai. bus ntlydėtas , švenčlau- 
slojo Sakratnento bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas ) šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Motina, Tėvas, Bro
liai Ir Giminės.

lAldotuvėms patarnauja grab. 
Budrikis, Yards 1741.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšlee 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard ' 1389

«=

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
M. Z IŽAS

Namų Statymo Kontraktortua 
ttatau įvairiausius namus prieinam

kaina
7151 S. CALIFORNIA AVI

Telefonas Hemlock 6626

Tel, Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MA M V STATYMO KOMTRAK-

TORITTg
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
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