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LENKIJOS PREZIDENTAS PASIRYŽĘS 
APLEISTI SAVO VIETĄ

LAUKIA TIK NAUJO ĮSTATYMO 
PROJEKTO PRAVEDIMO

VARSUjVA, birž. G. — Len 
ku vyriausybė įdavė šeiniui 
įstatymo projektų, kuriuo 
bus nustatyta, kaip turi būt 
renkamas respublikos prezi
dentas sulyg pataisytos kon
stitucijos.

Kalbama, kad kaip tik šis

VĖL LAVALIS PAKVIE
STAS SUDARYTI 

KABINĖTA
PARYŽIUS, birž. 6. —

Šiandien po visos dienos sun
projektas bus pravestas,” atsiū kaus darb,> buv- karo laivyn0 
statysiąs prezidentas Moscic-in,iniste™ P’ P,etn PraneSS> 
kis, kurs nori pasišalinti iš | kad j“ np«al‘ 8udar5',i Pran' 
krašto politinio sūkurio. I kabineto.

Po to respublikos preziden 
tas Lebrun iš naujo pas sa
ve pakvietė buv. užs. reikalų 

zidento ir gal įvyks nauji sei-,1 ministerį
man rinkimai. Prancūzija tuo tarpu yra nnir& VILII mo

Patapyta lenkų konstituci be stovios vyriausybės. JArUNAI HKItS KINIJUo
ja žymiai praplečia respubli- j TriukSmauja radikalui jr ro
kus prezidento autoritetų. Su1 iajjstaį 
lyg projekto, elektorių kole- i ” ____________
gija rinks prezidentų. Šių ko-j vinniiinilC MCOIMIČA 

legijų sudaiys seimo ir sena AAIlUlIlULAO NlOIMoA
to maršalai, premjeras, I VALSTYBĖS REIKALUS
riausiojo teismo prezidentas, * _______
kariuomenės generalis inspek
torius, seimo skirtų 50 ir se
nato — 25 elektorių. Seimas 
ir senatas skirs ne savo na-

Tad netolimoj ateity Len
kija gal susilauks naujo pre-

liūs atstovus, bet žymiuosius 
krašto asmenis. Tai bus “ko 
legija” ir ji rinks preziden
tų. Gyventojai neturės nieko 
bendra su prezidento rinki
niais. Išrinktas prezidentas 
mį|>us j ii prezidentas, l^et kra

o poiitikTninkų prezidentas.
•'Yra daug kandidatų į pre

zidento Moscickio vietų. Tarp 
jų yra minimi premjeras Sla 
wekas, užs. reikalų ministeris 
Beckas, gen. K. Sosnowskis ir 
kiti.

BRESLAVAS, Vokietija, 
birž. 6. — Vietos kardinolas 
arkivyskupas Bertram paskel 
bė, kad jis nesikiša į nacių 
valstybės jurisdikcijų.

Ka/rdinolas pakartoja, kad 
pati Bažnyčia peikia vienuo
lius ir vienuoles, jei jie są
moningai peržengia valstybės 
įstatymų ir prieš juos bus is- 
kelfcogĮjfcunmiskos bylos.

Arti Matteson kolidavo du 
automobiliai. Vienas asmuo 
žuvo ir penki sužeista.

RESPUBLIKONŲ KON
FERENCIJA

SPRINiGFrELD, Ilk, birž. 
6. — Ateinantį pirmadienį ir 
antradienį Šios ir kitų greti
mų valstybių respublikonai 
čia turės konferencijų. Numa
tomas gausingas suvažiavi
mas. Įžanginę ir svarbiausių 
prakalbų sakys Ulinoiso bu
vęs gubernatorius Lowden.

ELEKTRIKININKŲ STREIKAS TOLEDO, O. U. S. KATALIKIŠKOS MOKYKLOS 
IŠDALINS 65,000 DIPLOMŲ ,

W ASHINGTON, birž. 6.— talikų normalines mokyklas,
Užbaigiant mokslo metus vi- apie 1,400 — aukštesniąsias
so krašto katalikiškos moky- seminarijas ir apie 1,800 —
klos šiemet išdalins apie 65,- prirengimo seminarijas.
000 diplomų ir laipsnių moki- Be kitako randama, kad iš
niams ir studentams. baigusiųjų šiemet katalikiškas

m . , ... į vidurines mokyklas apie 11,-laip apskaičiuoja NCWC. ' . . į ... .
(krašto* katalikų geroves kon- ..... ... ....... i , tetus ir kolegijas rudeni. Spėterencijos) švietimo departa- . , ° . .

, . . jaina, kad apie 10,000 moki-mentas, remdamasis surink- . ’ .... . - •. ,, . . . nių, kūne baigia viesasias Vitais daviniais. , . , T,
dūrines mokyklas, taip pat

Apie 50,000 mokinių baigia įstos į šias katalikų aukštojo 
katalikų vidurines mokyklas | mokslo įstaigas, 
ir akademijas ir apie 10,000 į Daugelis studentų, įgijusių 
studentų baigia pilnojo laip- bakalauro laipsnius katalikų
snio kursus katalikų universi 
tetuose ir kolegijose.

Be to, apie 800 baigia ka-
Vaizduojama, kaip streikuojantieji darbininkai pikietuojai Toledo Edison 

kompanijos elektros gaminimo svarbiausių stotį. Streikas iš pradžių pakirto 
pramonę mieste. Paskiau gauta iš kitur elektros pajėgos fabrikams.

(Acme Photo.)

PROTESTAI PRIEŠ U- LIETUVOJEMUIAAS-! S*E™n”6'
DIKTATORIŲ

&ANGHAJUS, birž. 6. — 
Kadangi nacionalė Kinijos vy 
riausybė sutiko pildyti visus 
japonų reikalavimus ir japo
nų kariuomenei tuo būdu su
laikytas veikimas žiemių Ki
nijoj, japonų kariuomenės va
das dabar reikalauja, kad at
sistatydintų Kinijos diktato
rius gen. Čiang Kai-šek.

Tas yra nauja japonų prie-

kolegijose, rudenį grįš j šias 
įstaigas, kad siekus aukštes
niojo mokslo laipsnių.

TAUKŲ PERSEKIOJI
MUS MEKSIKOJE

MET DARO 10 MIL 
LITŲ NUOSTOLIŲ

AVASHINGTIN, birž. 6.— 
J. A. Grennan, Jr., advokatas 
iš Oakland, Cal., paskelbė at
virų laiškų kongreso atstovui

KAUNAS. — Kasmet Lie
tuvoje pradedama vis dau
giau kovoti su gaisrais 
ugniagesybos darbų

I si 
jau

C. G. Fenerty iš Pennsylva- į Įtraukta kariuomenė, šaulių 
'« sųjunga ir kelios jaunimo or-

Adv. Grennan paduoda su
manymų, kad viso krašto vi
suose metropolijų (didžiųjų 
miestų) plotuose skirtų dienų

monė, kad gavus progos vcrž sur(,ngti gyventojų vieningą 
tis Kinijon. Jei diktatorius
pasitrauks, japonai ras kitų 
priežasčių.

SPRTNGFIELD, III., birž. 
G. — Penki kaliniai pabėgo 
iš šio miesto kalėjimo.

KĄ BOLŠEVIKAI SĖJA, TAI 
TURI IR PJAUTI

W ASHINGTON, birž. 5. — 
Paskutinėmis dienomis iš Ma
skvos paduota įdomi žinia. 
Kiekvienas kultūringas žmo
gus turi susidomėti tuo. Ei
nasi apie bolševikų vykdomas 
supuvusias teorijas, kurios 
nieku būdu negali būt įvyk
domos.

Einasi apie vaikų auklėji
mų. Bolševikai uždraudė reli-

reigoti tėvus, kad jie prižiū
rėtų savo vaikus ir už jų nu
sikaltimus būtų atsakomingi. 
Bet kad vaikus padarius pa
klustais, ji nieko nauja ne
randa, kaip tik tai, kad įve
dus kūno bausmę vaikams.

Suvažiavime Imis svarstoma -giškai auklėti vaikus pareikš-
prezidento Roosevelto naujo
ji santvarka, taip pat respub 
1 ikonų kandidato į preziden
tus klausimas.

SPRENDŽIA PARDUOTI ; 
PERKASĄ

SPRINOFIELD, III., birž. 
G. — Legislatūros žemesnieji 
rūmai pripažino sumanymų, 
kad Chicagos sanitarinį per
kasų pardavus krašto vyriau
sybei.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas pragie
drėjimas; maža temperatūros 
atmaina.

darni, kad vaikai priklauso 
ne tėvams, bet valstybei. Tuo 
būdu bolševikai prisiaugino 
ne komunizmo rėmėjų, bet va
gių, plėšikų ir žudikų. Kam 
gi gali buri verti priaugantie
ji vaikai, jei jie auga be jo
kios religinės drausmės, be 
Dievo ir be jokios doros. Ap
ie tai nereikia nė aiškinti.

Kadangi bedieviškojo vaikų 
auklėjimo teorija pasirodė pa 
čiai sovietų vyriausybei pra
gaištinga, vaikų visur pilna, 
jie auga kaip laukiniai ir ne
galima, ypač miestuose, jų su 
valdyti, vyriausybė, toli gra
žu, nepasisako padarius dide
lę klaidų, bet planuoja išleisti 
r.aujų įstatymų. Ji nori įpa-

.. _________

ganizadjos. Be to, visame 
krašte jau susiorganizavo sa
vanoriškos gaisrininkų koman 
dos. Jų nariai užsiima tik 
gaisrų gesinimu ir yra tos 

protestų prieš Meksikos vy- srities specialistai. Iš tiesų,
riausybės žalingų veikimų ir 
prieš nepateisinamų mūsų vy 
riausybės viršininkų taikingų 
atsinešimų į komunistiškų ir 
nežmoniškų sųjudį Meksikoje.

i
Adv. Grennan pareiškia, 

kad per šiuos masinius pro
testo susirinkimus mūsų kraš; 
to gyventojai bus supažindin
ti su tikruoju stoviu Meksi
koje.

Protesto susirinkimai reika

Lietuvos gyventojams yra di
delis reikalas rūpintis ugnia- 
gesyba. Juk tokia maža šalis, 
kaip Lietuva, kasmet turi ap
ie 10 milijonų litų nuostolių, 
kuriuos padaro gaisrai. Suma

Planuojama tėvams įsakyt;, nesama jokių katalikų perse
kad nusikaltusius vaikus bau
stų rykštėmis, antausių dau
žymu ir kitomis barbariško
mis bausmėmis. Podraug kad 
ir toliau būtų auginami be 
Dievo ir doros.

Bolševikai vargiai nežinotų, 
kad kur nėra Dievo, ten nega
li būti ir doros. O kur nėra 
doros, suprantama, viskas y- 
ra nedora, pragaištinga. Ta
čiau jiems gėda prisipažinti, 
kad su savo bedievišku auklė
jimu yra padarę baisių klai
dų. Šiandien tad mėgina išsi
sukti su kita teorija — kūno 
bausmės įvedimu vaikams.

Ir šios jų pastangos bue 
tuščios, kaip ir anos. Be re
liginio auklėjimo vaikai visa
dos išaugs nedorais.

Tokia tai “rojus” bolševikų 
valdomoj Rusijoj. O jų agen
tai dirba, kad tokį “rojų” J ve 
dus ir visur kitur.

Cooko apskrities iždininkas 
Sweitzeris vakar, kaip jis ža 
dėjo, negrąžino trūkstančių 
klerko ofise fondų — 414,129 
dol.

Tad apskrities komisionie- 
rių boardas nusprendė jį pa
šalinti iš iždininko vietos.

Tuojau imtasi pašalinime 
procedūros.

SAKO, TAIP NORI CHI
CAGOS MAJORAS

Illinoiso legislatūroje sėk
mingai stumiami pirmyn keli 
biliai, kuriais bus padidinti 
mokesčiai Chicagoj. Taip pat

CHICAGO NEGAUS PA
SKOLOS PARODOS 

ĮRENGIMUI
WASHINGTON, birž. 6.— 

Krašto vyriausybė atmetė Chi 
cagos majoro Kelly prašymų 
paskolinti keliolikų milijonų 
dolerių, kad buvusios pustu
linės parodos srity įtaiduR 
nuolatinę parodų su mdžiniŠ 
ka sale suvažiavimams ir ki
toms pramogoms.

,Majoro sumanymas, kad už 
darius nuo miesto ežero pa
kraštį, tokiu būdu neranda 
pritarimo ir, matyt, piliečiai 
turės nemokamų priėjimų prie 
ežero.

Majorui žadėta paskolų ki
tiems mieste viešųjų darbų 
projektams, bet ne 250 mili
jonų dolerių, kaip anksčiauvaromas pirmyn ir sumany-

žinus gaisrų skaičių, už tuos mas, kad buvusios pasaulinės buvo pranešta
pinigus galima būtų padaryti parodos srity įsteigti nuola- __________

tinę “parodų” ir pramogų MRS. BUTMAN 
vietų, kad iš to nemažai pelno
turėtų politikieriai.

daug visokių reikmenų visam 
kraštui. Kasmet suvartojant 
10 milijonų litų kelių staty
bai arba mokykloms, Lietuva

TEISMO 
NUBAUSTA

. „ ... .greit butų apšviesciausia žalingi, kadangi Meksikos vy. .. . . ...., ¥i lis ir turėtų gerų susisiekimų, riausybė čia visam krašte ve
da koplačiausių teisinimosi 
propagandų. Girdi, Meksikoj

kiojimų.

BAIGĖS STREIKAS 
ILLINOISE

SPRINOFIELD, Iii., birž. 
6. — Nutrauktas darbininkų 
streikas Illinois Power and 
Light įstaigose. Apie 50-iai 
miestų ir miestelių grųžinta 
elektros šviesa ir pajėga ir 
gagas.

Darbininkai laimėjo dides
nį atlyginimų ir trumpesnes 
darbo valandas.

SERBŲ POLICIJA ŽUDO 
ŪKININKUS

Iš Chicagos atstovų demo-1 Moterų teisme vakar nu- 
kratų kalbų legislatūroje pa-; bausta 50 dol. bauda, ir teis- 
aiški, kad Chicago majoras te- m° lėšomis Mrs. Bella But- 

Atitinkamos Lietuvos įstai-;nai turi daugiau įtakos ir m®n, kuri yra įvelta į “Skar
gos gaisrų nelaime yra labai Įtaiso, negu gubernatorius. De džiaus” J. T. Kelly testamen 
susirūpinusios. Jos net daro mok ratai atstovai atvirai pa- I to suklastavimo reikalų, šį 
pasiūlymų vyriausybei, kad sisako, kad jie remia minėtus kartų ji pripužinta kalta gir- 

bilius, kadangi Chicago inajo- tavimu ir triukšmavimu.
ras taip nori, kadangi jis ge
riau už kitus žino, ko Chica
gai reikalinga. Chicagos gy
ventojų pasitikėjimas savo ma 
joru yra “nepaprastas,” sa-

visi Lietuvos gyventojai nuo 
18 ligi 55 metų amžiaus prk- 
valomai turėtų dalyvauti ug- 
niagesyboje. Kovodami su 
gaisrais, Lietuvos ugniage
siai jau labiau įgudo savo dar
be ir įsigijo daugiau moder- ko jie. 
niškųj įrankių. Tiesa, beveik 
kasmet Lietuvoje gaisrai ir jų 
padaryti nuostoliai mažėja.
1923 met. gaisrai Lietuvoje 
padarė net 21 mil. litų nuos
tolių. Visuomenei daugiau su 
gaisrais ir jų gesinimu supa
žindinti,

LIETUVOS UŽSIENIO AT
STOVŲ PASITARIMAS

KAUNAS. — Praeito mė
nesio pradžioje į Kaunu bu-

Užvakar ji areštuota ręsto 
rane, 509 West Madison gat., 
kur ji sukėlė didelį triukšmų, 
kad neteisingai jai Iškeisti pi 
nigai.

Beje, ateinantį pirmadienį 
prasidės byla dėl minėto tes
tamento suklastavimo.

PAŠOVĖ ŪKININKĄ

15 amž, vaikiukas E. Guett 
vo suvažiavę Lietuvos nepa- ler su mažo kalibro šautuvu 

kasmet Lietuvoje prasti pasiuntiniai ir įgalioti šaudydamas žvirblius pašovė

BOR, Jugoslavija, birž. 6. gūžės mėn. 4-11 d. 
— Serbų policija, malšinda
ma kelių šimtų aplinkinių ūki

į rengiamos priešgaisrinės pro- j ministeriai užsieniuose: dr. 
pogandos savaitės. Šiemet Šaulys iš Berlyno, P. Klimas 
priešgaisrinė savaitė buvo ge-' iš Paryžiaus, J. Baltrušaitis i Center.

į petį dirbusį ūkyje ūkininkų 
E. Ruesoh, 40 m. amž., Niles

iš Maskvos ir E. Turauskas ifi 
Prabos. Suvažiavę ministeriai,

Surengtųjų Kaune priešlėk- pirmininkaujant užsienių rel- 
ninkų riaušes, du ūkininkus tuvinės - priešcheminės apsau- kalų ministeriui St. Lozorai- 
nufiovė ir kelias dešimtis su- gos parodų aplankė apie 50,-' čiui, aptarė daugelį Lietuvos 
žeidė. 000 žmonių. ' užsienių politikos klausimų.

Ūkininkas tik nubarė vai
kiukų už neatsargų šaudymų 
ir pats nuvyko į Šv. Pranciš
kaus ligoninę, Evanstone.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

■ - ..L . t,
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“Apsaugoti lietuvių tautos dalį Ame
rikoje nuo nutautėjimo ir subedievėji
mo, paruošti jai tautiniai tikybiniai nu
sistačiusius šviesuomenės, kuri taptų vy
raujanti jėga visame visuomeniniame 
gyvenime ir keltų visos išeivijos tiky
binį, tautinį ir ekonominį susipratimų, 
kuri apdraustų Jungtinėse Valstybėse 
lietuvių išeivijos likimų ir išlaikytų tų 
išeivijų ištikimų ir, reikalui esant, nau 
dingų senajai tėvynei Lietuvai — yra A- 
merikos Lietuvių Bernaičių Kolegijos — 
Marianapolio — tikslas”.

Mes manom, kad nėra nė vieno susipra
tusiu lietuvio, kuris nepripažintų, jog kolegi-

Copy — •»©.
Advertlslnft ln “DRAUGAS” brtnga best reaulta.
'Advųrtlaln* ratea on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago 1 jos tikslas yra labai svarbus. Dėl to reiktų, 
""""................................................ kad ta kolegija susilauktų visų lietuvių pa

ramos, kad ji galėtų savo veikimų plėsti, 
kad ne vienas šimtas jaunuolių joj mokytus, 
bet keliolika.

DIENOS KLAUSIMAI

KNYGA EKONOMINIAIS KLAUSIMAIS

Prek John A. Ryan, Katalikų Universi
teto profesorius Vašingtone ir žinomas eko-' 
uouiininkas, parašė ir išleido knygų labai 
aktualiais dienos klausimais. Knygai duota 
toks vardas: “Geresnė ekonominė tvarka”. 
Joje kalbama apie depresijų, gerovės atsta- | 
tymų ir rekonstrukcijų.

Pirmoje knygos dalyje autorius, kalbė
damas apie depresijų, pažymi, kad svarbiau
sių depresijos priežastimi yra tame, kad tu
rėjome blogų uždarbių distribucijų ir pirki
mo jėgos susmukimas. Per daug produktų 
pateko į kapitalo rankas, į per didelius in- 
vestmentus, bet permažai jų nuėjo darbui 
užbaigtų (išdirbtų) produktų įsigijimui. Ši 
ekonominė generalizacija sutinka su Popie
žiaus Pijaus XI enciklikoje paskelbtu dėsniu, 
būtent:

“Vienoje pusėje milžiniškas skaičius 
neturinčių nuosavybės darbininkų, kitoje 
pusėje dideli turtų pertekliai kelių lai-’ 
m i ngų jų rankose, yra neginčijamas ar
gumentas, kad žemės produktai, taip 
gausingai gaminami šiame industrializ- 
mo amžiuje, yra toli gražu nuo teisingo 
ir lygaus padalinimo tarp įvairių žmo
nių klesų.”

VOKIEČIŲ ĮNIRSIMAS

Išmintis Palaikė Karalių
Šį metų, kaip žinome, An- pasitaikymo vien tik tegulta 

glijos karalius minėjo 25 me- tas. Yra net ne sėkmė skir
tų savo karaliavimo sukaktu- tumu tarp išlošto ir praloštu 
ves. I pereitojo karo. •

Buvo milžiniškas žmonių su- Pamatinę priežastį, dėl 
plūdimas šalia karaliaus Bu- 
ckingliam rūmų Londone. Bu
vo tai didelis įvykis, kurį Bri
tanijos gyventojai skaitė 25

2,000,000 britų visų naktį sto
vėjo Londono gatvėse šaukda
mi: “Ilgai gyvuok!”, atida
rant jų karaliaus jubiliejų

m. sukaktuvių karaliaus Jur kuomet kitos trys imperijos 
gio V užžengimo į sostų pro
ga- 'A

Pastebėtinas dalykas da-

sulaužytos, be karalių, galima 
rasti skirtumų būduose bei 
išėjimuose, kuriuose valdomoji 

rant palyginimų. Kada Jurgis j klesa šių tautų sutiko atinai- 
V užėmė sostų, jis buvo vie-, nų.
nas tarpe daug kitų didelių 
monarkų Europoje. Tada bu
vo Mikalojus* II Rusijoje, Wil- 
helmas II Vokietijoje ir Pran
ciškus Juozapas Austro-Ven
grijoje. Visi jie valdė dideles 
imperijas ir visiems, išlauki-

Rusijoje, Vokietijoj ir Aus
trijoje - Vengrijoje buvo tik 
aklas nelankumas. Kėlimas ka 
ro ir visuomenės nepasitenki 
niinas negalėjo palenkti tų kra 
štų valdovų; galutinai tas juos 
ir pražudė. Valdomoji klesa

Talkos spaudos biuras praneša, kad kai 
Vyriausias Tribunolas patvirtino kariuome
nės teismo sprendinių nuteistiesiems valsty- niai, atrodė, kad jų sostai yra ten nieko negalėjo išmokti, 
bės išdavikams ir kai Respublikos Preziden- visiškai saugūs, kaip ir d 
tas pasigailėjo keturių pasmerktųjų mirti, tinio Anglijos karaliaus.
pakeisdamas mirties bausmę kalėjimu lyg Bet g į kada milžiniš-
gyvos galvos, vokiečių spaudoj kilo naujas

net akyvaizdoj katastrofos, ir 
todėl jie tapo nušluoti.

Anglijoj buvo kitaip. Ten 
buvo lankumas. Karas atnešė

ŪKIŠKAME KARE VOKIE
TIJA LIETUVĮ NE

ĮVEIKĖ
Kaip žinome, dėl Lietuvos 

teisingos ir teisėtos politikos 
Klaipėdos krašte*, smarkiai pa 
blogėjo Lietuvos politiniai sa
ntykiai su Vokietija. Vokie
čiai ėmėsi stiprių ekonominių 
spaudinių Lietuvai. Daugeliui 
atrodė, kad Lietuva be vokie
čių rinkų negalės išsilaikyti, 
ūkiškai susmuks. Gi to veng
dama, Lietuva Vokietijai tu
rės daryti daug pelitinių nuo
laidų. Kitaip sakant, Lietuvai 
Vokietija paskelbė tikrų eko
nominį karų, siekdama politi
nių tikslų. Tačiau Lietuvų su
nkioje, gyvybinėje kovoje su, 
nelygiu priešu daugelis vals
tybių atjautė ir pagyvino su 
ja ekonominius santykius. Lie
tuva susirado naujų rinkų, ku
riose parduoda savo ūkio ga- metų Lietuves išvežimo davi- 
minius ir žymioj daly nuga- nius, gauname šitokį vaizdų. 
Įėjo Vokietijos sukeltus ūkis-!Javų Lietuva į užsienius iš- 
kus sunkumus. Lietuvos pre- veža:
kvba su Vokietija dabar yra 1933 m. 2,400 tonų už 520,-

Francois Pietri, buvęs Pra
ncūzijos karo laivyno minis
teris, kuris prezidento Lebrun ^b 
pakviestas sudaryti naujų mi- 
nistreių kabinetų.

_ . ka minia žmonių užpildė Lon- .
triukšmas prieš Lietuvų. Kaip žinoma, lais- dono gatve8, garsiai sveikin- tollinas pasiekiamas per 
vos spaudos dabartinėje nacionalsocialistiš-! dand Britanijos karalių, kur
koje Vokietijoje nėra. Niekas ten negali lai-1 kįti buvę mooarkaį j Pranciš- 
svai reikšti savo nuomonės, o spaudai yra kus juozapas niirė; jo imperi- 
įsakonia, kaip ji turi rašyti, laigi, visa spau- ja sutrupinta į skeveldras; jo 
da rašo vienodai, grųsindama Lietuvai ii dinastija sulaužyta į gabalė- 
apšaukdama Lietuvų necivilizuotu kraštu, o 1 jįus

teismo sprendimų vadindama kraugerišku ir

mai
nas. Vietoj priešintis persikei
timams, tautos valdovai, nuo 
karaliaus- iki pramonės mag
natų ir politikierių, visi turė
jo sųmonę sutikti anglus pu- 
siaukely, pritaikyti patys sa

visai sustojusi, tačiau Lietu
voj žemės ūkio gaminių išve-

000 litų.
1934 m. 4,890 tonų už 1 mil.

budelišku.
Vokiečiai plūsta Lietuvų, kad buvo nu

bausti valstybės išdavikai. Vokiečių nuomo
ne, kad vokiečio sugauto kad ir biauriausių 
darbų dirbant svetimam krašte, negalima 
bausti tik dėl to, kad jis yra vokietis. Vo
kiečiai norėtų, kad vokietininkams užsieniuo
se viskas būtų leistina daryti, kad jie būtų 
aukščiau visų įstatymų. Bet pačioj Vokietijoj 
vokietis yra laikomas nieko nereiškiančiu 
sutvėrimėliu. Nacionalsocialistiškoji Vokieti- 

Autorius nemano, kad bus galima nusi- 1 ja rodosi pasauliui ugninga vokiečių užsie
niuose užtarėja, nors tie vokiečiai būtų dide
li nusikaltėliai ir žmogžudžiai, tuo tarpu 
kai pas save namie beveik kasdien kapoja 
galvas savo piliečiams, dažnai gal net ir ne
kaltiems. Vokiečiai kariuomenės teismo spre
ndinių vadina žiauriu už tai, kad valstybės 
išdavikai yra nuteisti po keleris metus ka
lėti, bet dėlko jų yra tylima, kai pas juos

kratyti depresijos automatišku būdu. Indus
trinis atstatymas galimas tik su valdžios in
tervencija ir pagalba. Autorius pažymi ir 
tų faktų, kad gerosios “New Deal” (Naujo
sios Dalybos) pusės žymiai persveria defek
tus, kurie dažniausia kįla dėl to, kad vyriau 
sybė nevisuomet taikėsi prie tų dėsnių, ku
riuos ji pati priėmė.

Paskutinėje knygos dalyje yra kalbama 
apie rekonstrukcijų. Pažymėtina, kad gana 
griežtoje formoje atmetama fašizmas, socia
lizmas ir komunizmas.

Ši prel. Ryan knyga ar tik nebus savo 
srityje pati geriausia, nes ji atsako į visus 
tuos klausimus, kurie šiandien kįla šio kraš
to ekonominiame gyvenime.

KOLEGIJOS METRAŠTIS

Šiemet baigusieji Marianapolio koiėgi 
jos High Scbool skyrių, išleido gražų met
raštį, kurį šiais žodžiais dedikuoja savo di-

ve prie liaudies ir pagelbėti 
^Vilhelmas Islandijoj “ka 1 savo tautai sekti naujų pažan- 

poja malkas o tuo tarpu gų įr tvarkų.

žinias į užsienius vėl vyksta į 60,000 litų.
gana sklandžiai, nors ir žemo-I 1935 m. 51,470 tonų už 7 mil 
mis kainomis. į 590,000 litų.

Palyginus paskutinių trejų Į (Tęsinys 4 pusi).

žmogus, kuris nebūtų buvęs 
leidžiamas į palovius į Holien- 
zollerno puotas, valdo Vokie
tijų jų suvaržęs taip, ko Wil- 
helmas nei nesapnavo. Ir Mi
kalojus guli po žeme kur nors 
Rusijos miške.

Skirtumas, kas atsitiko s . 
šiais trimis n.onarkais ir kas 
atsitiko su Jurgiu V Angli
jos, yra nuostabus. Ir tai ne

Kaipo sėkmė, Jurgis V vis 
dar turi savo sostų ir 25 m. 
sukaktis surado gausingų iš
liejimų tautiško entuziazme 
dėl jo asmens ir dėl principų, 
kuriuos jis reprezentuoja.

Šiuo laiku, kada permainos 
; matomai darosi visam pasau
ly, šis kontrastas duoda gerą 
pamokinimų.

Adv. N. Valasina
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS vėl eina skolų atsėdėti, lr taip 

kaip anoj žydo dainoj: Žiema 
praeis, vasara ateis; vasara

Stadcatai! laume! Sportiniukai!
VYKIME Į LIETUVA ŠIĄ VASARĄ

Brangūs tėveliai! Gražiau- 
už kelių šimtų markių išvežimų į užsienius 1 šia mokslo užbaigimo dovana
baudžiama dar ilgesniu sunkiųjų darbų ka
lėjimu?

TOKIAM GRAŽUOLIŲ KONTESTUI 
PRITARIAM

“Tsb.” pranešimu, Lietuvos rašytojų 
draugijos laikraštis Literatūros Naujienos 
paskelbė rinkimus 10 literatūros gražuolių, 
t. y. 10 geriausių lietuviškų knygų. Kiekvie
nas knygų skaitytojas gali pasisakyti, kurios 
10 lietuviškų knygų jam geriausia patinka 
ir nurodyti savo nuomonės pamatavimų. Ge
riausios knygos renkamos dar gyvų autorių.

lektoriui: Mūsų myliniam direktoriui ir , £įUOM€ rinkiniuose gali dalyvauti kiekvienas
auklėtojui, kun. dr. J. Navickui, kurio aiš
kus jaunimo supratimas ir garbus asmuo ve
dė mus į šviesesnę ateitį per keturis mokslo 
metus — laimingiausius mūsų gyvenimo me
tus — šių knygų aukojame”.

Metraštis iliustruotas gražiais kolegijos 
rūmų atvaizdais ir baigusiųjų aukštesniųjų 
mokyklų fotografijomis.

Aukštesniųjų mokyklų baigė šie jaunuo
liai: M. Bigenis, E. Bulevičius, A. Dranginis, 
L. Gylys, S. Grafas, J. Grenda, J. Jurčiko- 
nis, J. Kace v i čius, T. Kazlauskas, J. Liolia, 
J. Lukoševičius, J. Mikelionis, J. Nanartavi- 
čius, P. Nevulis, J. Overka, J. Petkus, P. 
Skeivis, A. Šeputa, M. Tamulevičius, B. Vo
veris.

Reikia tikėtis, kad šie visi jaunuoliai 
sieks aukštųjų mokslų, o jų vietas aukštes
nėje mokykloje užpildys kiti.

Metraštyje įdėta ir keletas rimtų straip
snių, iš kurių viename apie Lietuvių Kole
gijos tikslų taip rašoma:

lietuvis, nežiūrint kur jis gyvena: Lietuvoje 
ar kituose kraštuose. Geriausių knygų auto
riams bus duodamos premijos. Taip pat ir 
rinkikai burtų keliu gaus tam tikras dova
nas.

10 literatūros gražuolių rinkimai yra pa
skirti nuo gegužės 20 iki birželio 30 dienos. 
Tai pirmi tokie rinkimai Lietuvoje. Jų tiks
las — duoti progos patiems lietuviškų kny
gų skaitytojams pasakyt savo nuomonę dėl 
dabartinės Lietuvos literatūros. Be to, šiais 
rinkimais norima dar daugiau pripratinti 
žmones kritiškiau skaityti knygas.

Tokiam “gražuolių” kontestui ir mes 
pritariame.

jūsų sūnui ar dukteriai — ke
lionę į Lietuvų. Jaunimui — 
gražiausios ir linksmiausios a- 
tostogos. Visi, seni ii jauni,
Amerikos lietuviai, nuošird- 

ižiai kviečiami.
A. L. Kat. Stud. ir Prof.

Sųjunga ruošia didelę ekskur
sijų į Lietuvų šių vasarų lie 
pos 3 d., Švedų - Amerikos 
linijos didžiuoju laivu “Grips- 
liolm”. Vyks daug gražaus 
jaunimo. Taip pat ir daug se
nesnių. Iš žvėrių asmenų vyks 
pralotas kun. M. Krušas iš 
Chicago, prof. F. Galinis iš 
Boston, kun. M. Keniežis iš 
Paterson, N. J., Vyčių Centro 
sekretorė B. Paliliūnaitė; Vy
čių valdybos narė V. Sinkevi
čiūtė ir kiti.

Sportininkai, vykime į Lie
tuvų ir dalyvaukime Lietuvos 
Sporto Olinipijadoje. Visi pra 
šou.i dabar kreiptis į šio lai
kraščio redakcijų ir trauti lai
vakortę. Nelaukite ilgai. Lai
vakortės pigios. Lietuvos vila J Maspeth, N. Y.

dykai. Visi į Lietuvų su šia 
linksma gegužine. Juo anks
čiau užsisakysite vietas, juc 
geresnes vietas gausite.

Informacijų galite gauti se 
kančiose vietose: Studentų ir 
Prof. Sųjungos Centre, Maria 
napolis College, Thotnpson, 
Conn.

Dabar užėjo tokie čėsai, 
kad, sakysim, tokioj Čikagoj praeis, žiema ateis, 
kone visi žmonės yra skolin- Toj rokundoj mes 
gi. Priklodui, sitizenai skolin
gi Kuko iždui, o Kuko iždi
ninkas per Kuko iždų sitize- 
nams.Sitizenai skolingui iždui 
dėl to, kad juos spaudžia pa
vietrės negaunanti krizė, o iž
dininkas yra skolingas sitize- 
nams dėl to, kad jis yra iždi
ninkas.

Sulig zokonu, nesumokėju- išgertų kibirų šnapso. O 
šieji skolų — ir vieni ir kiti' taip buvo. 
turėtų eiti į džėlų, ir sėdėji- Į Kaimynas ateina pas gerą 

( mu skolas išlyginti. Bet nėra' savo kaimynų, atsineša pus- 
Ar.'.erika” red., 423 Grand i t()kios mados. O jeigu kada ir butelį šnapso ir sako: 

priseina eiti į džėlų, tai pir-

esame
toli pasilikę nuo anglikų.

Gazietose skaitome apie vi
sokius rekordus margame 
sviete. Ale tokio rekordo, 
koks buvo sename mūsų kra- 
juj, apie Igliaukų, beeinu, dar 
neskaitėt, kad atsirastų toks 
mekanikas, kurs vienu sykiu

St., Brooklyn, N. Y.
“Darbininko” red., 366 W. 

Broadway, So. Boston, Mass.
“Garso” ied., 73 E. South 

St., ^Vilkes Barre, Pa. arba 
pas vietinį laivakorčių agentą.

Ekskursijos organizatorius 
kun. J. Vosylius, 2327 W. 23rdj 
Place, Chicago, Dl.

Ekskursijos palydovas Jo
nas C. Morkūnas, A. L. K. 
Stud. f r Prof. Sųjungos Cen
tro pirmininkas, 41 Willite Dr 
Rochester, N. Y.

Amerikos Liet. Kat. Stud. 
ir Prof. Sų>-gos Centro dvasios

miausiai eina maži sitizenai, 
o dideli turi palaukti.

Pas anglikus, kur ponavo ja 
karalius Jurgis, sakoma, ki-- 
toks yra parėdkas. Ten, no 
difrens ka3 tu esi, nesumokė
jai skolos, eik į džėlų seilėti. 
Ir kas met į džėlas patenka 
po 20,000 tokių skolininkų.

Sėdint, žinoma, gali visokių 
triksų sumislyti. Ir sumislyta 
toks triksas: daugelis tyčia į- 
siskolina ir savo noru eina į 
džėlų pasėdėti, ba kiekvienam 
sėdinčiam guvermanas dar į 
metus primoka po 45 svarus 
sterlingų. O esama ir tokių,

vadas kun. Jonas Balkūnas, į kad atsėdėję pakfltų, išėję ^s »r- - il vt |džėlos tuoj vėl įsiskolina ir

PRAŠAI DUONOS — TURI MIRTI

Vienno« Kardinolas Innitzer, tarptauti
nės labdarybės komisijos pirmininkas, pra
neša, kad Sovietų Rusijos valdžia nuteisusi

mirti du dvasiškius — Seib ir Deutschmann. to vokiečių, ypač Austrijoje, spauda reiškia 
Jiedu nuteisti mirties bausme dėl to, kad griežtus protestus prieš bolševikų valdžios 
siuntė prašymus į kitus kraštus gelbėti ba- žiaurumus.
liaujančius. Dėl tos priežasties turėsiu mi- Vadinas, ir badų kenčiant nevalia pasi- 
rti ir daugiau žmonių, būtent — Derksen, skųsti ir duonos kųsnio iš kitur pasiprašyti. 
Thiesesen, Raaf, Hirsch, Roehrich ir Religer. Tokį tai rojų bolševikai įsteigė nelaimin-

Šie visi vyrai yra vokiečių kilmės. Dėl giems žmonėms Rusijoje.

— Še, kaimyne, išgersim.
Jei siūlo, kodėl nesutikti iš

gerti. Sutinka.
Bet kaimynas dar paprašo 

kaimyno, kad tas pirma atsi
neštų kibirų vandens. Kaimy
nas nieko nemanydamas ki
birų vandens atnešė. Tada 
kaimynas sako:

— Tai kų čia, kaimynėli, 
muilu tų pusbonkutį gersi
me. Verčiau, ot, supilkime 
pusbonkį į kibirų vandens, lai 
jau bent bus šis tas, — ir kai 
mynas išpila kibiran atsineš
tų šnapso pusbutelį. O išpylęs 
pradeda gerti. Išgėręs kiek 
sako kaimynui:

— Dabar prašau, kaimynė
li, gerk tu.

Bet kaimynas tik nusispio- 
vė ir nuėjo.

— Tai ve, atsirado ponas, 
dar nepatinka, — sako kaimy
nas, — ir, ėmęs išlenkė liku
sį puskibirį, o paskui link
smai švilpaudamas nuėjo sa
vais keliais.
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Kun. Jurgis S. M. česna

Mano Kelionės Įspūdžiai
Florencija ,2) Galileo, garsus astronomas,

Florencija yra labai turtin-' 3) Rossini, garsus muzikas, 4)
keli asmenys Napoleono gimi
nių ir daug kitų žymių žmo
nių.

Prie šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios yra laitai įdomi kri
kštinyčia. Ji yra apskrita su 
kopula (dome) ant viršaus. 
.Jos bronzo durys yra įdomios 
su visokiais išdirbiniais (en- 
gravings). Viduje piešinys pa
skutinio teismo. Toje bažny
čioje buvo krikštytas garsu
sis Pante. Mačiau ir namų, 
kur Dante gyveno.

*

ga menu: tapyba, skulptūra.
Aleno mylėtojai čia daug lai
ko praleidžia.

Trečia didžiausia pasaulyje 
bažnyčia yra Florencijos ka
tedra. Viso pasuulio arkitek- 
tai atvažiuoja ir stebisi jos 
konstrukcija, ypač dvejų ko- 
pulų (domės) konstrukcija.
Bažnyčia yra 556 pėdu ilgio,
342 pločio ir 352 pėdų aukš
čio iki paties kryžiaus. Prie 
katedros yra atvira varpiny- 
čia ir krikštinyčia. Varpiny- 
čia 292 pėdų aukščio. Krikš
tinyčia, statyta 12 šimtmety 
įdomi savo bronzo durimis.

Kita įdomi bažnyčia Aprei- 
kimo, kurioj randasi stebuk

lingas Panelės Šv. paveikslas. ■ ,
„ , i j • • t (Leonas X, Leonas X ir Kle-Sakoma, kad vienas vienuolis, ’ . „ >

Garsi De Mediči šeimyna 
valdė Florencijų, kada ji bu
vo karalija. Iš tos šeimynos, 
girdėjau, išėjo 29 kardinolai 
ir vyskupai, trys popiežiai:

mensas VIIT. Taipgi 7 kara-
Hai ir karalienės. Aplankiau užėjo didelis v.

buvo pradėjęs tų paveikslų pie 
šti. Bedirbant 
miegas ir atsigulė. Atsikėlęs 
rado paveikslų baigtų. Pavei
kslas yra labai gerbiamas vie
tos žmonių. Garsi de Medičių 
šeimyna pastatė tam paveiks
lui gražių koplyčių, kurioje 
altorius yra visas sidabro, tai
pgi kryžius, liktoriai,, mišiolo 
stalelis, ampulkos ir t.t. Pa
veikslas būna uždengtas. Man 
bebūnant išpuolė Panelės Šv. 
šventė, todėl trumpam laikui 
paveikslas buvo atidengtas. 
Prie to altoriaus laikiau šv. 
Mišias.

Šv. Morkaus bažnyčia, prie 
kurios yra įdomus Dominiko
nų vienuolynas. Tam vienuo
lynui priklausė garsus pamo
kslininkas Girolamo Savona- 
rola ir garsus piešėjas Tėvas 
Angelico, kuris yra nupiešęs 
labai gražių paveikslų. Kiek
vienam vienuolyno kambaryje 
ant sienos yra gražus paveik
slas.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje yra 
palaidoti šie žymūs asmenys: 
1) Michaelangelo, garsus pie
šėjas, skulptorius arkitektas,

jų labai turtingų koplyčių, kur 
palaidota nemažai tos šeimy
nos narių. Paskutinis jų palai
dotas 1737 m.

Pirmoji vaikų ligoninė Eu
ropoje buvo pastatyta Flore
ncijoje 1429 m. Ant ligoninės 
yra iškabinti įdomūs terrako- 
tų vaikų (bambini) paveiks
lai.

Pitti galerija neapsakomai 
turtinga meno dalykais. 28 ka
mbariai vien originalių pieši
nių garsiausių artistų. 8 kam
bariai de Mediči šeimynos bra 
ngiausių rakandų, tapestrijų 
ir kitokių įdomių dalykų. 6 ka 
mbariai visokių sidabrinių bra 
ngių dalykų. Aplankiau kop
lyčių, kuriai papuošti Mediči 
šeimyna išleido net keturis 
milijonus dolerių. Neapsako
mo grožio. Be tų yra daug į- 
vairių meno galerijų, istorinių 
namų bažnyčių, vienuolynų.

Florencija gyventojų turi 
325,000; 90 nuošimtis yra ka
talikai. Kiti protestonai, žy
dai, Yra 90 katalikiškų baž
nyčių.

Akto Dienos Iškilmes Marianapolyje
21 JAUNUOLIS BAIGIA HIGH SCHOOL

Gegužės 30 dienų Mariana-, tatinkamų pamokslų pasakė 
polyje buvo be galo svarbi, iš- kun. Vaškevičius. Savo turi- 
kilminga diena. Apart to, jog ningame pamoksle kun. Vaš- 
buvo švenčiama Šeštinės' ir kevičius mokslus baigiantiems 
Vainikų Diena’ (Memorial jaunuoliams priminė, kad jie

Day), tų dienų įvyko kitas 
svarbus, istorinis įvykis — 
Marianapolis savo alumnų ai- 
lėsna įrašė kilnių jaunuolių 
būrelį ir išleido jį į platųjį 
pasaulį. Tų dienų dvidešimt* 
vienas lietuvis jaunuolis bai
gė Marianapolio High School; 
apvainikavo jie keturių sun
kaus mokslo metų darbų, gau
dami brandos atestatų ir tuo- 
mi įgijo teisę lipti dar vienų 
laipsnį aukščiau ir toliau tęs
ti pradėtųjį mokslo darbų.

Akto dienos iškilmės prasi- 
sidėjo iškilmingomis pamaldo
mis. Šv. Mišias laikė vienas 
žymiausių Amerikos lietuvių 
kunigų pijonierių, Scrantono 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuras, kuris pas
kutinėmis dienomis viešėjo 
Marianapolyje. Jam asistavo 
kun. Juozas Vaškevičius, M. 
I. C. — dijakonu ir klierikas- 
mokytojas E. Andrulionis, M. 
I. C., subdijakonu. Progai, a-

įvertintų kų Alma Mater jiems'
yra per tuos keturis metus su- ,, . T- , y , v , ..; ., . , , ri ... , , (Tallat Kelpša) — Kolegijos
teikusi —" katalikišką, mokslą clioras
ir išauklėjimų - ir patarė ® lt ;>K#S žir .
jiems, kaip tų mokslų vėles-| Bronjus 
niame gyvenime sėkmingai ir j . .
naudingai panaudoti. Per šv. ' an" 0S..ie UV11^ lne
Mišias giedojo kolegijos ber-
naičių choras. Ofertorijos me
tu A. Miciūnas solo Sasnaus- jaudinantis vaizdas, 
ko ‘Skubėk prie Kryžiaus’.

Labai jaudinantį įspūdį pa
darė vaizdas, kuomet šie mo
kslus baigiantieji jaunuoliai, 
šiai progai paruoštomis kepu
rėmis ir rūbais apsivilkę, ra
to pavidale sukalupę klausė
si šv. Mišių. Ypatingo įspūd
žio padarė šie jaunuoliai pa
kylėjimo metu, kuomet visi 
nusiėmė kepures ir tuomi ypa
tingu būdu pagarbino ant al 
toriaus nužengusį Dievų. Pa
maldos buvo atlaikytos lauke, 
kolegijos rūmų aikštėje. Pa
maldas buvo galima lengvai 
sekti visoj aikštėje, nes šiai

n R 4 TT n A s

10 milijonų dol. rūmai. J. A. Valstybių Aukščiausiojo Teismo rūmai, Wash- 
ingtone, į kuriuos ateinantį spalių mėnesį susirinks teisėjai pirmam posėdžiui. Se
nuose rūmuose teismas išbuvo 135 metus.

progai buvo įtaisyta garsia
kalbiai, kurie parke susirin
kusiems žmonėms aiškiausiai 
nešė pamaldų eigų.

Pamaldoms užsibaigus, įvy
ko bendri pietūs. Čia mokyk-

Worcester, Mass., Kolegijos 
Direktorius — kun. Dr. J. 
Navickas, M. I. C., ir kun. A. 
Būblys, M. I. C.

Diplomas išdalino kun. J. 
Kuras. Diplomas gavo

vidence, lt I., o likusių dalį, 
Kolegijos Vyresnybė.

Adv. Mileris savo kalboje 
labai gražiai šių dienų įverti
no. Jis taiposgi mokslus bai

šie giantiems jaunuoliams primi- 
kad jie įvertintų tai kųlų baigiantieji studentai ture- jaunuoliai: Stasys Grafas, Pi ne,

jo progos iškilmingų pietų me
tu praleisti linksmų valandė
lę su savo tėveliais, giminė
mis ar pažįstamais. Kiti stu
dentai laikė sau už garbę, jog 
galėjo savo brangiems drau
gams, apleidžiantiems savo A- 
lma Mater, paskutinį kartų 
patarnauti.

3 valandų po pietų, kolegi
jos aikštėje įvyko Akto Die
nos programas. Čia, kur kų 
tik buvo atlaikytos šv. Mišios, 
dabar buvo išdalintos diplo- 
mos mokslus baigiantiems ir 
dainomis, muzika ir sveikini
mais paminėta šios iškilmės.

ttsburgb, Pa.; Juozas Overka, 
Detroit, Mieli.; Jonas Grenda, 
Lowell, Mass.; Juozas Liolia 
Brockton, Mass.; Mykolas Bi
gėms, Philadelphia, Pa.; Edu
ardas Bulevičius, Homestead, 
Pa.; Antanas Dranginis, Cu- 
mbola, Pa.; Eduardas Einoris, 
Athol, Mass.; Leonardas Gy
lys, Forest City, Pa.; Jonas 
Jurčikonis, Mt. Carmel, Pa.; 
Jonas Kacevičius, Providence, 
R. I.; Teodoras Kazlauskas, 
Philadelphia, Pa.; Juozas Lu 
koševičius, So. Boston, Mass.; 
Jonas Mikelionis, Dubois, Pa.; 
Jonas Nanartavičius, So. Bos
ton, Mass.; Pranas Nevulis,Programa sudarė šie nume

riai: 'Worcester, Mass.; Jonas Pet-
1. “Pasveikinimas” — An-!kus, Brockton, Mass.; Pranas

tanas Miciūnas. 'Skeivis, Brockton, Mass.; Al-
2. “Į tėvynę grįžt norėčiau” jbinas Šeputa, Brockton, Mass.

(C. Cromer) ir “Kai lūpos ši 
rdys” (Jonas Banys) — Ko
legijos choras.

3. “Leiskit į tėvynę” (A. 
Pocius) — solo A. Miciūnas.

4. Ketvirtojo meto testame
ntas — A. Bulevičius ’35.

5. Pranašystė — Juozas Lio 
lia ’35.

6. Dienos įvertinimas — 
adv. Antanas Mileris.

7. Atsisveikinimas su drau
gais — Julius Stankus ’36.

8. Diplomų išdalinimas — 
kun. Jonas Kuras.

9. Atsisveikinimas su Alma 
Mater — Pranas Skeivis ’35.

10. “Palankėj” (Jonas Ba
nys) ir “Gale lauko toli”

Mikas Tamulevičius, AVorces- 
ter, Mass.; Bronius Voveris,* v*
Brockton, Mass.

Moksle geriausiai pasižymė
jo Stasys Grafas Eduardas 
Einoris, Jonas Jurčikonis, Jo
nas Kacevičius ir Juozas Lio
lia. šiems jaunuoliams, suda
rantiems vadinamų ‘Garbės 
Lakštų’ (Honor Role), (šie 
studentai per keturis metus 
gavę už mokslų 90 nuoš. ai 
daugiau), suteiktos atatinka 
mos piniginėm dovanos. Šių 
dovanų išlaidoms padengti, 
gausiai padovanojo kun. Jo
nas Kuras, Scranton, Pa. ir

j kun. Jonas Vaitekūnas, Pro ' bus kas kart daugiau įverti-

EMIL DENEMARK GK
lodijos — Kolegijos orkestras

ir i 
atsisveikino

Čia vėl matėsi malonus ir 
kuomet

mokslus baigiantieji jaunuo
liai, kepurėmis ir rūbais ap
sivilkę, maloniomis šypseno
mis sėdėjo rato pavidalu 
paskutinį kartų
su savo Alma Mater. Žmonių 
susirinko nemaža. Garbės sve
čių tarpe matėsi: kun. J. Ku
ras, Scranton, Pa., kun. A. 
Petraitis, Worcester, Mass., 
kun. K. Urbonavičius, Boston, 
Mass., kun. P. Juraitis, Athol, 
Mass., kun. J. Vaitekūnas, Pro 
Vidence, R. I., kun. Strakaus- 
kas, Lowell, Mass., kun. K. 
Jankus, adv. A. Mileris, Wor- 
cester, Mass., adv. P. Bublys,

B

SUCH IS LIFE-

•Bo yoo «Tft« Bovolal
COMRADES

We>’ ’ ndore bookn

narna, iškilmingiau švenčiama Lietuvoj yra 16,0)0 telefo- 
ir su laiku taps tokia brangia nų, iš kurių 5,000 Kaune.

jų Alma Mater yra jiems per dienaj kokia visiems lietnvia. 
šiuos keturis metus suteikusi ms bus garbė ir pasididžiavi • &v. Raštas susideda iš 72 

mas kitataučių tarpe. Paro- knygų, kurių 45 priklauso prie 
dysime jiems, jog ir mes lie- Senojo Testamento ir 27 prie 
tuviai galime tokius įvykius Naujo. knygų tarpe yra 
ne tik kaip jie, bet ir dar ge- į8toriškos, 18 priklauso prie 
riau ir iškilmingiau paminėti, pranašysčių, 9 yra legališkos 

A. Miciūnas (L. K.) įr 27 moralinės.

— gerų katalikiškų mokslų ir 
išauklėjimų. Priminė jiems, 
jog jie privalo ne tik patys 
džiaugtis šiuo brangiu turtu, 
bet ir kitus prie jo vesti. Kun. 
Kuras savo kalboje irgi gra
žiai apibrėžė dienos svarbu 
mų. Kun. Navickas savo kai 
boję džiaugėsi, jog galįs iš
leisti šiuos jaunuolius, Dievo 
meile ir tikėjimu apsišarva 
vusius, į platųjį pasaulį ir su
teikė jiems daug gražių, tė
viškų patarimų

Programui užsibaigus, įvy
ko bendra vakarienė. Vakare, 
kolegijos parke surengtas vie
šas pasilinksminimas. Garsia
kalbiais buvo grojama muzi
ka ir dainos, o žmonės aikštė
je maloniai šnekučiavosi ar 
kitais būdais linksmai pralei
do likusį laikų. Visam kam 
užsibaigus, tėveliai, giminės 
ir svečiai, gražių įspūdžių pi
lni ir patenkinti dienos pro
grama, pamažu išvažinėjo po 
savo kolonijas. Patys studen
tai irgi buvo patenkinti šios 
dienos parengimais. Sako, 
kiek atmena, kolegijos istori
joje dar niekad nebuvę pana
šių iškilmių, kurios būtų bu
vusios tokios gražios ir pa-^ 
traukiančios.

Galima tikėtis, jog metų bė 
gyje ši diena Marianapolyje

Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti Lie

tuvų, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš-
1 Draugo” laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau- 

parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais.
CIO

gas’

Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

Kelionės ; Lietuvų reikalais kreipkitės į

J
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EASTSIDE F

! K Si

eš tėvelio mirtį ir juomi 
opiai rūpinosi, bet nuo Au- 
iausiojo- pašaukimo niekas

BIFF BAXTER’S ADVENTU RES

IŠKILMINGOS LAIDO
TUVĖS

A. a. Motiejus Bukšaitis at
siskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 24 d., 10 vai. ryto, su
laukęs 63 metus. Paliko dide
liame nuliūdime dvi dukteris: 
Stasę ir vienuolę sesutę Juo- 
zafinų, sūnų Pranų ir marčių.

Iškilmingos laidotuvės įvy
ko geg. 28 d. Laidotuvėse da
lyvavo 6 kunigai: kleb. kun. 
J. Čižauskas, kun. Valaitis, 
kun. Lipkus iš Grand Kapids, 
Mieli., ir kun. V. Masevičius, 
Šv. Petro parap., klebonas ir 
vienuoliai - pasijonistai: Sil
vius ir Pius. Visi laikė šv. Mi
šias.

Įspūdingus pamokslus paša 
kė: kleb. kun. J. Čižauskas, 
kun. Lipkus ir kun. Pius (an
gliškai). Kapuose paskutinį 
pamokslų pasakė kun. Silvius.

Šv. Mišioms vargonavo ga
rsus muzikas Benu Beeher ir 
giedojo jo išlavintas dvigubas 
vyrų kvartetas.

Šv. Jurgio bažnyčia buvo se 
sučių Pranciškiečių, gražiai 
papuošta gedulu.

Prie velionio karsto buvo 
sudėta 50 šv. Mišių ir daug 
gėlių bei užuojautos telegra
mų.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių ir, manoma, kad dar

Sesuo Juozafina džiaugėsi, 
kad jos brangus tėvas, jos pa 
čios priežiūroje ir akyvaizdo- 
je, baigė šios žemės kelionę,
Džiaugėsi, kad savo gailiomis 
ašaromis apšlakstė savo bran
gaus tėvo karstų ir duobę, ku
rioje jis tapo paguldytas am
žinatvei. rlluputį susiraminu- jomus< g.^ skyrių baigė šie: 
si ir atsilsėjusi sesuo Juozą- • Agnietė Kalašiūtė, Malvina 
fina geg. 30 d. grįžo atgal į Paplinskaitė, Marijona Prade- 
Kansas. i vičiūtė, Ona Žemenauskaitė,

TMK THB. TR>^F
STBAMtR TAHfc AMO MI*
MANAGER BV SOttPRISBl."f---

YOU ASHED FO« IT 
SONNY 
IT I

siy aov, ano thbjtc 
IS/ TOOOH G-UY/S

BHLOW OBCHS 'atPR'AMO HIS 
MANAGER AHE ŠTILI. OMCONSCIOOS, 
LITTLE KNOVVINC- THAT THEY „
HAVE. BECN SHANG-HIED f fĮ

By Bob Bart
Šlt-ENTLV THB OLO TReMP
STKAMER SLIPS OUT Of= 
THE HARBOR.

Šeimyna liūdi netekusi bra
ngaus tėvo, bažnyčia liūdi ne
tekusi gero tarno, prietelini 
liūdi netekę gero draugo.

M. A.

UŽUOJAUTOS ŽODIS
Gilios užuojautos reiškiame 

Bukšaičių šeimynai, dėl mir
ties mylimo tėvelio.

D. K. S. R. Draugija

Šį sekmadienį, Šv. Pranciš
kaus Rėmėjų skyrius rengia 
piknikų sesučių naudai Biru
tės darže.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti, nes bus paskutinė 
proga atsisveikint su sesutė
mis.

Šeimininkės gamina visokių 
skanių valgių. Šokiams grieš 
gera muzika.

Teofilė Zenkevičiūtė, Julė Bo- 
risiūtė, Agnietė Markavičaitė, 
Vincentas Prušinskas, Cyril 
Grybas, Albertas Vainonis, Ju
lius Žvirgždynas, Albertas Pa- 
plenkskas, Vladas Šinkonis, 
Vincentas Belskis, Edvardas 
Vaičkus, ir Edvardas Jurgp- 
laitis.

Baigusieji 8-tų skyrių visi 
yra atsižymėjimo užsipelnę. Iš 
jų Julius Žvirgždynas ir Al
bertas Paplinskas jau ketvir
tas metas, kaip “Draugų’’ kas 
sekmadienis pardavinėja. Ga
būs vaikučiai,e pavyzdingų tė
vų. Linkime jiems ir ateityje 
ne tik katalikiškų spaudų pla- 
tintiy bet ir pradėti žinutes 
rakinėti. Lauksime.

Matant seserų mokytojų 
tiek daug įdėto darbo vaiku
čius prirengiant, tikinčiųjų ši
rdys džiaugitfsi. Ir yra kuo 
pasidžiaugti. Parapijonai turi 
'būti dėkingi mokytojoms už

liaudies dainelės, kurios kiek
vienam yra malonios.

Per sumų dainininkas A. Ka 
minskas gražiai giedojo “Avė 
Maria”, art. J. Olšauskas 
“Alaviju, Marija”.

DEDCIfAI .Lietuvos sviesto eksportas. RuVUmCdKII VTnOKAr Taip per pirmus tris mėnesius

TYTyjAIKRAŠČiy
Daugelis perskaitę laikraš-* 

čius numeta. Juos galima su-
----------- naudoti pasiunčiant ten, kur

Kun. I. P. Boreišis gavo lai- .žmonės ištroškę spausdinto žo 
škų is Pili ladelphia, Pa., nuo Idžio, pav., Afrikoj lietuviai
Kazimiero Kisieliaus, kuriame prancūzų svetimtaučių legij 
prašo surasti Detroite gyve
nančių Margarietą Nevisitas.
Vyrui mirus ji apsivedė su 
Pikausku. Gyvenusi su žentu 
Mutual. Jei kas žinotų, pra
šomas tuojau pranešti kun. I.
Boreišiui. Yra svarbus reika
las: sūnus blogame padėjime 
ieško motinos.

AI. 11. Adomaičių sūneliui 
prie krikšto suteiktas vardas 
Jonas - Alykolas. Krikšto tė
vais buvo Em. Alatulevičienė 
ir Pijus Grybas.

jo
ne. Vienas legijonierius N. Ra- 
manavičius prašo atsiųsti jam 
laikraščių; kurių niekuomet 
negauna ir dėl to dvasiniai 
kenčia. Vienam laiške rašo, 
kad per Velykas, prisiminęs 
Lietuvų norėjo šv. Mišių iš
klausyti, liet niekur arti ne
rado katalikiškos bažnyčios. 
Legijone jis turi tarnauti dar 
du metus. Jo adresas toks:

N. Ramanavičius, 37128 C. 
Al. A. du 1 er Reg. Etranger, 
A. Khenchela, Dcp. Constan- 
tine. Afrika.

Lietuva užsieniams pardavė 
sviesto:

1933 m 970 tonų už 2 mil 
210,000 litų.

1934 m. 1000 tonų už 1 mil. 
830,000 litų.

1935 m. 1,190 tonų už 2 mik 
280,000 litų. (tona apie 2000 
amerikoniškų svarų). Be an
glų, šiemet gana daug sviesto 
perka iš Lietuvos belgai, če- 
koslovakai ir amerikiečiai. 
Daugiausia šiemet padidėjo 
dobilų sėklų eksportas. Jų per 
3 mėnesius išvežta:

1933 m. 170 tonų už 250,000 
litų.

1934 m. 250 tonų už 400,000 
litų.

Per surengtų atvykusių iš
pirmos tokios iškilmingo? lai- J Pittsburglio akademikių va- JU nenuilstančių darbuotę, 

karų, geg. 19 d., pelno sese
rims Pranciškietėms liko $250.

dotuvės įvyko šioje parapijo
je-

IA. a. Al. Bukšaitis buvo vie
nas iš organizatorių Šv. Jur
gio parapijos ir joje nenuil
stamai darbavosi per 24 me
tus nuolatos būdamas parapi
jos komiteto nariu. Priklausė 
prie katalikiškų organizacijų 
ir jose darbavosi pagal išga
lę. Vienu žodžiu, jo širdis bu
vo' pavesta bažnyčiai. Be to, 
gražiai sugyveno su savo kai
mynais, todėl visų buvo my
limas ir gerbiamas.

Velionio šeima (moteris mi
rė 4 metai atgal) pasekė jo 
pėdomis. Dukrelė Stasė, turė
dama gražų balsų nuo pat ma
žų dienų priklauso Šv. Jurgio 
parap. chorui, reikalui esant, 
eina vargonininko pareigas; 
priklauso mergaičių sodai ici- 
jai, Lietuvos Dukterų draugi
jai ir I). K. S. R. draugijai, k u 
rioje jau antri metai eina vice 
pirm. pareigas ir nuolatos ra
šinėja parapijos žinutes. Ant
roji velionio dukrelė sesuo 
Juoaafina pastaruoju laiku mo 
ky tojau ja Kansas City; yra 
pasižymėjus savo gabumais. 
Sesuo Juozafina atvyko dar

Sį sekmadienį, 8 vai. i-yto, 
vaikučiai priims pirmų kartų 
šv. Komunijų.

Dirmavonė įvyks trečiadie
nį birž. 12 d.

Birž. 1 d. kleb. kun. J. Či- 
žauskas surišo moterystės ry
šiu Pranų Gunterį su Alicha- 
lina Petrokas.

VEST SK

Dvasios vadas kun. I. F. 
Boreišis savo gražiais pamo
kinimais išdalindamas diplo
mus kiekvienam suteikė tai, 
kas liks jiems atminčiai.

MOKSLO METŲ UŽ
BAIGA

Geg. 26 d. su didele iškil
me Šv. Antano bažnyčioj bu
vo parapijos mokyklos moks
lo metų užbaiga.

4 valandų bažnyčioj įvyko 
procesija. Seserų rūpesčiu, vai 
kučiai buvo labai gražiai pri
rengti.

Atgiedojus litanijų, kleb. 
kun. 1. F. Boreišis pasakė pri
taikintų pamokslų.

Po pamaldų dvasios va
das vaikučiams išdalino dip-

Pas gimines Grybus atosto
gauja viešnia Ona Rakauskie
nė iš Waterbury, Conn. Ra
kauskai užlaiko duonos kepy
klų. Detroite žada paviešėti 
ir susipažinti su visu lietuvių 
judėjimu.

Geg. 26 d., Lietuvių svet.
Dzimdzi - Diinidzi išpildė ma
rgų programų, kuris visiems 
patiko. Daugiausiai dainuota go gyvenimo

BIRŽELIO
MĖNUO

Vestuvių Mėnuo

1935 m. 2,200 tonų už 3 mil. 
290,000 litų. Daugiausia Lietu
vos dobilų sėklų nuperka So
vietų Rusija ir Švedija. Sie-

Detroito žiedas met neblogai eina ir Lietuvos
—--------------------------------------  linų išvežimas: už linus šie-
UKIŠKAME KARE VOKIE- met Lietuva jau gavo 3 mil. 
TIJA LIETUVĄ NEĮVEIKĖ 680,000 litų (pernai — 2 mik 

_______ 960,000 lt.).

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
Daugiausia išvežta

Kitų Lietuvos žemės ūkio 
rugių gaminių išvežimas šiemet yra

Birž. 2 d. per pirmas šv 
Mišias kleb. kun. Boreišis mo
terystės ryšiu surišo Juozą 
Belskų su Marijona Lisinski, 
o per sumų Albertų Smaliukų 
su Ona Blskeliūniūte. Jaunos 
poros yra gerų parapijonų vai’ 
kai, gražiai išauklėti. Laimin-

Geriausios rūftlos sutuoktuvių Ir vestuvių žiedai. Visokios Rūšies do 
vanų baigiantiems mokyklų — ‘'Graduatlon Gifts".

S. D. TELSER JEVVELRY CO.
2205 WEST CERMAK RD. . TEL. CANAL 5490

Nęrasite pas mus senų prekių. — Viskas nauja.
Duodam ant išmokesėių.

tartį, kad Sovietų Rusija pirks 
daug daugiau Lietuvos kiau
lių (per 100,000) arklių, kar
vių ir kitų gyvulių bei mėsos, 
o Lietuva už tai iš sovietų Ru 
sijos pirks daugiau žemės ū- 
kio mašinų ir kitų pramonė 
išdirbinių. Tokiu būdu, ja(i 
artimiausiu laiku galima lau
kti Lietuvos gyvulių ir mė
sos išvežimo žymaus padidė
jimo.

Tsb.

PLATINKITE “DRAUGĄ*'

(už 3 mil. itų) paskui kvie- maždaug toks pat, kaip ir ki- 
čių, miežių, avižų, peliuškių, tais metais. Tiktai žymiai su 
žirnių. Daugiausia šiemet Lie mažėjo kiaulių ir mėsos išveži- 
tuvos javų nupirko belgai, da- mas. Bet čia Lietuvai pagel- 
nai, olandai ir švedai. bės susitarimas su Sovietų Ru |

Šiemet gerokai padidėjo ir1 sija. Abi kraštai sudarė su

VASARINĖ
EKSKURSIJA

I
LIETUVĄ

asmeniškai vedama 
Stephen Bergen

išplaukia iš New Yorko 
via Southhampton ar 

Cherbourg
Birželio 19 d., 1935

ant
i.s. BERENGARIA
Dėl platesnių informacijų 
nueikite pas savo vietinį 

agentų arba:

CUNARD WHITE 
STAR LTD,

346 N. Michigan Avė. 
Chicago, III.

DABAR

Jau Galima Įsigyti Nauja
Malilakeyge Ir Pamaldi Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelėt 256 pusi., gražiai iš i 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, į 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa- ; 
maldų subendrinitnui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. į 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, 
Stiklų tr L L

Suv. Va). Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., tVashington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investnaenlaa iki 
$5,000.00.

Mokam dividendus už kiekvieną do

lerį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiu

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant atiduodam 

sutaupytus pinigus. NĖRA Į- 

STOJIMO MOKESČIŲ.

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIE\VICH — Prealdentas 
HELEN KUCHINSKAS — Haitlninkė

2324 SO LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

SVIESI ATEITIS

TAUPANT PINIGUS 

UŽTIKRINTOJ VIETOJ

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

SURYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius
Perkam Lietuviškas Bonus

Vėsukos, Autonjobillų,

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs jį vartosite vieną, savaitę, 
jūs pastebėsite abelną pagerėjlsną ir 
jeigu ir tollaus vartosite, jūs atgau
site savo normalią sveikatą ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokia pa- 
i stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE.
Per <5 metus jo gyvavimo milijonai 

; moterų Ir vyrų atgavo savo sveikata 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčlose. Žiūrėkite kad 
Kautumėte tikrą NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c Ir 
50c.

Kidneys Mušt
Clean Out Acids

The only w»y your body cnn ctenn out
Acids and polnonoue va.tea from your 
blood 1. thru 9 million tlny, dellcnte Kld- 
ncy tubea or (litera, būt b»»»r» of cheap. 
draatlc. Irrltntlns drugs. It functlonal 
Kldney or Bladder diaordera make you 
auffer from Oettlns Up Nlghte, Nervoue- 
neae. Les Paine, Hackache, Clrclee Under 
E>oa. Dlazlnees, Rheumatlc Paini. Aclfl- 
Ity. Burnine. Smartlns or Itchins. don't 
take chancee. Oet the Doctor's fuaran- 
teed prescrlptlon ealled Cyetea (Slee- 
Tea). Worke faet, eafe and aure. In 48 
houre lt muat brlns new vltality, and la 
guaranteed to fla you up ln one areek or 
money back on return of empty pąckase 
Cyetea costs only 9c a day at drusslata 
and tha suarantea protecta you.

,r ...Nf>ARD"77tederalSavings COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
JOHN P. EWALD

LOANS and INSURANCE
* Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Moilgičio arba 

apdraudos nno ugnies, vėjo. etc , atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RASTINĖJ!-;

l'KJYtr
fOR
E. Ve s

Night and Morning
l>ėl aktu pavarančių nuo Rantės, 
Vėjo ar Oi liktų, vartokite kelis la
šu» Murlar: Oaleugt Ina nitrargst- 
klaM akta.
Situgtin Kūdikiams Ir Suaugusiems. 
Vlaoae VaJatinėae.

V/rite for Free Book
"* W«rtd et Coatert lei V«( feree'' MIJfilNECOMPANYr°H-rr*cP

WHEN every- 
tbiag you at
tempt is a burdeo 

—when you are 
oervous and irri- 
table—at your

t J® wit's end—try ’ *W this medicine. h
Vi may k* /ust w**a*

you need for eztra 
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, Ncw Jersey, savs, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My tnother-in-lasr recoro- 
mended the Vegetable Compound. 
1 can see a wonderful change sow."

VH4 lAULf COMPulINU
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ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ DR-JOS 
XVI SEIMO PROTOKOLAS

(Tęsinys)
\VEST PULLMAN. — šv. 

Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 7 skyriaus — B. Zubienė,
J. Lukošienė, L. Sinkevičiūtė.
Šv. Veronikos dr-jos — J. Ju
cevičienė, E. RunccviČienė. A- 
paštalystės Maldos dr jos —
J. Juškienė, E. Mackevičienė. 
Tretininkų dr-jos — J. Juš
kienė, E. Mackevičienė. Atra
dimo Šv. Kryžiaus dr-jos —
M. Rimkus, J. Skystimas. Šv.
Juozapo — V. Rašinskas, J.
Andruška, K. Alvinskas. Lab
darių 10 kuopos — K. Raila,
J). Gudžiūnas, Z. Gedvilas. Šv.
Aloyzo — K. Matuiiauskas, K.
Z ube.

MARŲUETTE MANOR. — 
Akademijos Rėmėjų 8 sky
riaus — A. Remidaitė A. Ba
ltutienė, Armonienė, Paliliū- 
nienė, Ratutienė, Stočkienė, 
Strodomskienė, Adams, Prose- 
vičienė, Lukošienė, Prosevičiū 
tė, Ribikauskienė, Druktienė, 
Svenciskienė. Nek. Pras. Šv.
M. P. mergaičių sodalicija. —
T. Raštutytė, E. Adoma itė, E. 
Misevičiūtė. Motinų Rėmėjų 
dr jos — S. Kazwell, V. Trust, 
Apaštalystės Maldos dr-jos —
C. Petrusky. Tretininkų dr- 
jos — O. Prosevičienė, Al. Jo
naitienė. Ministrantų dr-jos —
V. Prose vičius, J. Kodis. Gi
mimo P. — J. Skelly, J. Bar- 
dauskas, S. Ribikauskas. Šv.
Teresės dr-jos — B. Patrick,
Gregg, F. Kraus. Šv. Ražan-' ru§įenė.

miero Akademijos Kėni. 10 sk. 
— V. Jenkevičienė, B. Nausė
dienė, V. Kerjiauskieiiė, P. 
Šliogerienė, O. Dačiolienė, M. 
Stumbrienė, U. Mickevičienė, 
M. Sebastijonienė. Aušros Va
lių Altoriaus Puošimo — l)u- 
mikauskienė, Sebastijonienė. 
Apaštalystės Maldos dr-jos — 
Budrikienė, Balčiūnienė, Ma- 
rozaitė. Aušros Vartų m. ir m. 
dr-jos — E. Capienė, K. Pali- 
liūnienė, J. Bernotienė, M. Ma 
salskis, M. Aitutienė, D. Gas- 
parkienė. Moterų Sųjungos 55 
kuopos — M. Aitutienė, A. 
Karlavičienė. Tretininkų — I. 
Šaulienė.

SO. CHICAGO. — Akad. 
Rėmėjų 12 skyriaus — E. La- 
to’ža, U. Vyštartienė, M. Bau- 
zienė.

KAST CHICAGO, Ind. — 
Šv. Onos dr-jos — S. Gersky- 
tė, S. Goberytė, A. Berženaitė.

IND. HARBOR, IND. — Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 21 
skyriaus — O. Jurgaitienė, O. 
Rudaitytė. Šv. Ražančiaus dr- 
jos — E. Šalkauskienė. Fede 
racijos 42 skyrius.

Šv. Kazimiero Akad. Alum

(Acme Photo.)

Naujas prokuroras M. L. Igoe, buvęs kongresmonas 
šiomis dienomis Chicagoje prisaikdintas J. A. V. dis- 
trikto prokuroru. Šule jo žmona.

PAS BRIGHTON PARKO 
RĖMĖJAS

R. D. sk. susispietusius kil
niausios idealistės ir šviesios 
šios kolonijos moterys. Finan
sų rašt. čia yra štankiūtė, ga-.
1 i stiprink jas.

Birž. 2 d. • teko dalyvauti biai einanti savo pareigas.
Šv. Kazimiero Akad Rėmėjų 
dr-jos G sk. susirinkime. Sky
riui pirmininkauja gabi ir e- 
nerginga Rudienė, raštininkau

niečių O. Giigonytė, O. Lu> : jęįlnuos jr jarbuos dalyvauja
trimienė, V. Jasinskaitė.

Akademijos jaunamečių sky 
riaus — O. Bukaitė, O. Stali
liūnaitė, K. Pilkytė, E. Bal
čiūnaitė.

Šv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjų — L. Kadzevičienė, A 
Poškienė, A. Petraitienė, No

3- čių vietų Roseland, 4 sk.
4- tų vietų Bridgeport, 2 sk.
Apkalbėjus G skyr. vasaros

darbuotės planus, A. Nausė
dienė, A. R D. centro pinu., į 
nuoširdžiai pasveikino G sk. 
ir jo valdybų už taip našų ir 
vieningų <’arbavimųsi mūsų 

J kultūros židiniui, šv. Kazimie
ro mergaičių akademijai. Su 
džiaugsmu konstatavo faktų, 
kad jau susilaukiame savo da
rbų vaisių, nes vis daugiau ir 

! daugiau inteligenčių - alum- 
uių ateina talkon rėmėjų dar
buos.

Pas vietines seseris
Baigus susirinkimų, sudė

jom vizitų vietinėms seserims 
mokytojoms. Kiek čia paty- 
rėm nuoširdumo., Sesers M. 

Ritos, viršininkės, neradome 
namie; jos vietų užėmė sesuo 
M. Teodora ir sesuo M. Bereb 
maus. Vaišingos, nuoširdžios, 
mandagios — gražių manierą 
ir skonio — tai požymis Kaži 
mieriečių. Ačiū joms ir Dieve

Pirmoj vietoj
Kad visi A. R. I). skyriai 

veiklūs, žino visi. Bet G sk. šį
met stojo pirmon vieton, nes

jų akademijos alumnė Lind-jjos šv. Kazimiero Akadeini- 
žiūtė — Rokaitienė. Susirin- jos* palaikymui metų bėgyje 

uždirbo $8G5.85 ir be to $240.- 
28 parapijos naudai. Daug 
kur giriamasi, kad dirbama

ir antra aluninė Lindžiūtė —
Laučienė, o iždininkauja Elz.
Paulienė, veikli, maloni ir šios i“tautai ir bažnyčiai”, bet re
organizacijos darbams atsida- Įinėjos įrodo, kad tikrai jos di- 
vus.

KAS NAUJA PO WAU- 
KEGAN4

KLAIDOS ATITAISYMAS

j Trečiadienio, birželio 5 d.,
“I bango” • laidoje, korespon. 

Pirmoji Komunija antgalviu ‘‘Iš Chicagos Stu- 
Vaik učiai prie pirmos Ko- de“tų Kuopos Susirinkimo” į- 

bonas kun. Cužauskas pasakė vyko klaidu. Antrame kores- 
pritaikintų pamokslų. Moterų 1 pondeneijos paragrafe parašy- 
cliorus giedojo Mišias, o 7 ir 8 ta: “šis klausimas, sykiu su 
skylių mokiniai giesmes. kitais, tapo atidėtas kitam su-
Kauliukais žaidimo pramoga surinkimui, kuris jvyks liepos 

Šv. Onos draugija kauliu- Į 3 <1. • '-L Turėjo būti: Šis
kais ir kortomis žaidimo pra- klausimas, sykiu su kitais, ta-
mogų turėjo gegužės 27 d. Pe
ni unijos ėjo gegužės 19 d. Kle
inas paskirtus naujos bažny
čios fondui.

Metinis piknikas 
Klebonas ir asistentus su

po atidėtas kitam susirinki 

mui, kuris įvyko birželio 3 d.” 

ir t.t. Kp. korespondentas

Yellowstone National {Mir
kąs Amerikos vakaruose tik- 

komitetu deda pastangų, kad saugoja daug įvairių gy 
parapijos piknikas pasisektų. valių- Ten yra 300 rūšių įvai 
Piknikas bus birželio 30 d. Į riV paukščių ir keletas šimtų 
Možinos parke, prie 11 ir Ly-. laurų, kurie seniau visų Ame 
ou gatvių. Lietuvaitė I rikos vakarinę dalį užpildė,

______________ [ tačiau laikui bėgant tapo iš-
; šaudyti. Dabar jų likučius val
stybė saugoja.CICEROS ŽINIOS

PALAIDOTAS BE MALDŲ

čiaus ir Altoriaus Puošimo dr- 
jų — O. Bajorinienė, B. Stir- 
bienė, O. Simonienė, M. Skre- 
bienė. B. Lazdauskaitė. Šv. 
Barboros dr-jos — O. Andu- 
kiepė, M. Svenčiskaitė, P. Li
leikienė, M. Zarunibienė, T. 
C'ereškienė. Moterų Sųjungos 
G7 kuopos — A. Žagūnienė, O. 

Rašinskienė, U. Kazevičienė.

CICERO, ILL. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėm. 9 sky
riaus — O. Reikauskienė, L. 
Šeputienė, A. Dainielienė. Lie
tuvos Vyčių — Kvinienė, Ka- 
rečkienė, Laurinaitė. Motinos 
Dievo Sop. — O. Krasauskie
nė, O. Susaitė, S. Kakanaus- 
kaitė. Ministrantų — J. Šepu
tis. Angelo Sargo — II. Ba- 
čiūnas, V. Nebereiza. Nek. Pr. 
Šv. — M. L. Jukniūtė, O. Ra- 
domskaitė. L. Vyčių 14 kuo
pos — A. Juksa, B. Rimkaitė. 
Federacijos 12 skyr. — B. Stu 
Iginskas, B. Kazlauskas, S. 
Balčiūnienė. Šv. Vardo Jėzaus 
dr-jos — M. Couble, J. Miko- 
lainis. Apaštalystės Maldos dr- 
jos — A. Valančius, J. Szitus- 
kas, J. Vilkas, šv. Kazimiero 
9 skyriaus jaunamečių — J. 
Vasilionis, S. Vasaitė, A. Ju
di kinas, M. Petraitis, G. Stan
kus, G. Mozeris, B. Pečiulis.

AVEST SIDE. — šv. Kazi-

Cliic. Federacijos apskr. — 
V. Rėkus, J. Šliogeris.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
apskr. — B. Kalvaitė, B. Ne
įtartoms.

Nek. Pras. Šv. M. P. Soda 
liečiu apskr. — 1. I’akeltytė. 
O. Pužauskaitė.

Malonu buvo temyli susiri
nkimo eigų, gabių vadovybę 
ir narių vienybę. Tikrai G A.

Labdarių Chicagos apskr. — 
B. Nenartonis, A. Dargis, A. 
Bacevičius.

Moterų Sųjungos Chicagos 
apskr. — M. Lukauskienė, K. 
Sriubienė, M. Rugienė.

(Daugiau bus)

rba tokį darbų ir tai ne teo
rijoj, bet praktikoj.

A. R. D. IG seime buvo pa
skelbta, kad 9 sk. iš Cicero 
pirmoj vietoję Bet tai buvo 
kitaip. 9 sk. šįmet daugiausiai 
laimėjo vajaus darbuotėj. 

“The big f our” 
šių metų A. R D. atskai

tose užima sekančias vietas:
1-nių vietų Brighton Park, 

G skyr.

Pas vice pirmininkę
Gražion ir elegantiškai įre- 

ngton rezideneijon Rudokienės 
G A. R.. 1). viee pirm. susirin
ko keletas veikliųjų narių to 
skyriaus: pirm. Rudienė, ižd 
Paulienė, Greibienė, Anužienė. 
Aralienė ir namų šeimininkė. 
Vėl gražios vaišės, pasikalbę 
jiinai.

Praleidus gražiojo birželio 
mėn. sekmadienio {topivtį to
kiose apystovose, žmogus at 
sinaujini dvasia, daros malo-

Birželio 3 d. be maldų pa
laidotas cicerietis biznierius J 
S. Buvo dar ne senas, tat nei 
nesirengė prie mirties. Kalbė- ] 
tojas prie jo kapo duobės iš- | 
sireiškė, kad kol žmogus gy 
vena, tai žino, bet kaip mirš 
ta, tai jam atrodo, kad jai. 
viskas ir pasibaigia, nėra jo
kios atsakomybės.

Ir kalbėtojas ir miręs patys 
save apkaltins kai Į Dievo tei
smų stos be tikėjimo ir gerų 
darbų. Buvo duotas brangus

A. t

nu širdyje ir sieloje ir norisi 'laikas, galėjo priklausyti pa
dirbti ir pasišvęsti dar labiau 
nes kilnūs žmonės padaro if 
visų gyvenimų kilnesniu.

Ačiū Brighton Pk. sesutė
ms, brangioms veikėjoms 6 sk. 
už gražių širdį ir malonių dr- į 
giją. Jūsų darbai taip sėkmin
gi, nes kur meilė ir vienybė,

rapijai, mirdamas pasikviesti, 
kunigų ir būti palaidotas at
laikius šv. Mišias, katalikiš-' 
kai. O dabar kas kultas?

Rap.

BIZNIERIAI, GARSINK1TES 
•DRAUGE’’

ALFONSAS
BURKEVICE

Mirė birželio 6 <1. 1936 m., 
1:13 vai. ryto, sulaukęs 35 me
ti; amžiaus. Kilo lft Ežerini; 
apskričio, Kimštų parap., Čl- 
žiini; kaimo. Amerikoje Iftgy- 
vino 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylim:; moter; Eleną, po 
tėvais Vaitkaltč, uošvį Silvestrą 
ir uoAvlenę Antaniną Ivafikevi- 
č-lus, ftvogerj Joną Vaitkų, 2 
švjgtrkasi: Sophie ir Stella. 2 
pusbrolius: Antaną ir Mykolą 
Klūkus, pusbroli Nikodemą Ka- 
rlavich, ir gimines; o Lietuvoj 
motinėlę Anielę, brolius Ir se
seris.

Kūnas pašarvotas 4400 So. 
Hermitage Avė. laidotuvės j- 
vyks pirmadienj, birželio 10 d., 
iš namų 8 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią,, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. KiizYtiiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, l'ošvlai, ftvo- 

geris, švogerkios, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikks. Telef. YAlOds 1741.

•m. •'? «»

DULL FADED HAIR MADE

2-rų vietų Cicero, Ilk, 9 sk. ten ir Dievo palaima. Nina

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

LacMcz ir Simus 2314 AVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 30 KEDZIE AVĖ.

IN 20 MINUTES
A modem scientific treatment that beautifies 
and restores your hair to ifs natūrai color.

CLAIROL
deanses... reconditions.;. tints

Juj» one brief treatment with Clairol will make 
your hair soft and gleaming, taking years from your 
appearance. This revolutionary method of hair 
beautification fhrough color is svveeping the coun- 
*ry. Make yourappointment forą treatment today.

A«k for Clairol at jotu- favorite Beaoly Sliop or 

wrttc to Clairol Ine. 126 W. 4fll.Ii tjtrect, New York 

City, N. Y.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbinio 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja Sia
mo darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mokas J rytus nuo 
<11,Iriųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai l

Res. PEURAOOLA MII 
RELMOMT MHft

Office, HIIJ>II)K tflfltS
Alfred RomUI, prea. Vlncent RomUI, secr.

J. F. Radžius
S. M. Skudas
Clias. Syrewicze
1.1. Zulp
J. F. Eudeikis

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUlavard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YABds 1741—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



B DRAUGAS

VIETINES ŽINIOS I
SUGRĮŽO PRŪVIN- JfflVN OF ŪKE ŽINELĖS

Išvažiavimas, kuris įvyko
geg. 2G tl., Tėvų Marijonų ū- 

Užvakar vakare sugrįžo 15 kyje> gražiai

mechanikų. Štai, neseniai į mū rmin. Kadzevickienė, Pagilink 
sų kolonijų atvyko ir atsija- i sminimo kom. A. Sarpalienė, 
rė automobilių tuisymo šapų j Pinigų Sukėlimo kom. pirm. 
Sadauskas. Jo įstaiga vadina- ponia Drago. Alfa
si Frank’s Auto Repair Shop,--------------------
6831 So. Western Avė. 

Kas nori greitai, gerai ir Pranešimai

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (12.10 kilocykles)

misijų gerb. kun. J. Jakaitis, 
Marijonų Provincijolas. Su išvažiavimo prisidėjo IS skyr. nieriam>s vadovaus kun. P. Ka

KARAS UŽ KLAIPĖDĄ 
PRASIOEDA

MARĄUETTE PARK. —
Birželio ,9 d., Vytauto darže 
“vokiečiai” su lietuviais, bet
ir biznieriai su profesijona- P*J?*ai pataisyti automobilį, 
lais. Jie loš “soft bąli”. Biz- kreipkitės pas Sadauskų.

m" om va inė o keleU mė tauskaa, o profesijona,ams
misijomis važinėjo keletu me- n-, p Turskienf> 0. Jurgai- , ,, \.5
neri.,. Paskutinė nnsijų vieta ,. M Bu,avien6 kitos. . ’ ‘ .
Eiiva Obin T« , _ .................. Busimų \ amų atvažiuosbuvo Youngsto\vn, Ohio. Iš Tg boio>1;;ou iulv„ n„vn *VoUnns ™rsivp$A idninhi i h nut ų kolonijos bui o nu a- pa^jįįr^i net Raseinių Magdei 
keliones parsivežė įdomių P žįavęs gražus bflrelis žmonių> p.iuiliuis
spūdžių. Sugrįžęs tuoj ėmėsi ,arp kurhj huV(> jr ke|etas H. •' "I P •

znierių ir gerb. kleb. kun. A. Zvalgaatis
Skrypko. Komisija ir valdy
ba reiškia visiems širdingų a- 
č'iū už paramų.

savo pareigų, kurios yra sun
kios ir atsakomingos

ORGANIZUOJAMA AME
RIKOS LIETUVIŲ OLIM- 

PIJADOS RĖMĖJU 
SKYRIUS

Marijonų K. ir S. Rėmėjų 
8 skyr. susirinkimas įvyks bi
rželio 10 d., mokyklos kam-

Chicagoje, pradedant šešta
dieniu birželio 8 dienų, bus 
organizuojami rėmėjai (buste- !<‘*ame nerėmėjus ateiti ir įsto 
riai). Busteriai bus skirstomi i skyrių, nes mokestis visai 
į penkiR skyrius: 1 skyrius bus iina^a vienas doleris į me- 
pavadintas “eentury elub”. ^U8» 0 su savaitraščiu “Lai- 
To skyriaus nariai skaitysis vu trys doleriai į metus, 
visi tie, kurie aukos $100 ai
daugiau. Kiti skyriai bus: $25, Nettie Pask, savininkė Net- 
$10, $5 ir $1. Visos aukos bus .tie’s Beauty Shop, 5607 So. 
siunčiamos į Lietuvių Olim-
pijados Komitetų, 2GO8 W. 47 
St., Chicago, III.

Ateinantį pirmadienį p-nia 
Simutienė ir kiti cbicagiečiai 
išvažiuoja j Thompson, Conn.

įvyks kas nors nepaprasto. 
Iniūkiama karo už Klaipėdų. 
Mat, “vokiečių” armijų orga
nizuoja generolas J. Crasins- 
burgas - Grasinskas, o lietu
vių armijų organizuoja gen. 
P. Venckus. Vienas ir kitasbaryje 7:30 vai. vak. Visi pra 

šomi ateiti, nes bus išduotas1 sakosi turį labai stiprias ka 
raportas nuo įvykusio išva- riuomenės dalis. Gali įvykti 
žiavimo. Taipgi maloniai kvie baisi kovą. Gransinsburgo ir 

Venckaus kariuomenių susi-

Asbland Avė., kuri daug kar
tų yra aukojusi ‘pennanent 
wave’ ftv. K. A. Rėmėjų 1 sk5 

. dabar persikėlė iš apačios į vi- 
Pradedant šeštadieniu, birž. į rjlL Dabar turi didesnius ir 

8 d., Drauge tilps tam tik- patogesnius kambarius, 
ra blanka ii smulkios infor- Į Pasisekimo naujoj vietoj, 
macijos.

grūmimų matys visi tie, kurie 
tų dienų atvyki į Gimimo Pa-' 
neles Šv. piknikų į Vytauto 
daržų. Bus tikrai įdomus pik
nikas!

Šiame piknike taipgi bus 
baigtos kleb. kun. Al. Baltu
čio 50 m. amžiaus ir 20-ties 
metų kunigystės jubiliejaus iš 
kilmės.

Piknike susirems ne vien

Geras mechanikas.
Marketparkiečiai turi ne 

vien tik prof esi jonai n, bizni e-

PADĖKA
Negalėdamas asmeniškai pa 

dėkoti visiems mane sveikinu
siems ir suteikusiems dovanė
les ir maldas, o ypač savo pa- 
rapijonanis ir parapijos komi
tetui, bei draugijoms už pare
ngimų puotos, paminėjimui 
mano 20 metų kunigystės ir 
gimtuvių dienos, tariu nuošir-^ 
dų ačiū.

Lai Augščiausias visiems at 
lygina šimteriopai.

Kun; Aį P. Baltutis,
Šv. P. M. Gimimo par. 

klebonas, Chicago, III.

KĄ TIK ATSPAUSDINTI 
TRYS NAUJI GIESMY- 

NALLAI

Teatrališkas klūbas Lietuva 
laikė susirinkimui gegužės m. 
Pirm. Parkauskui neatsilan- 
kius, pirmininkavo dr. C. Z 
Vezelis.

Po susirinkimo M. Yorkma- 
nienė visus pavaišino vaka
riene. Kitas susirinkimas į- 
vyks birž. ll d., pas B. Sliu- 
piūtę. įM.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Iš LIGONINĖS RĖMĖJU 
SUSIRINKIMO

AVEST SIDE. — Aušros Va 
Į rtų parapijos choras laikys 
repeticijų ir labai svarbų su
sirinkimų birželio 7 d., 8 vai. 
vak., parapijos mažoje salėje. 
Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. Sekretorė

liepos mėnesio, o knygutės tu- Programo vedėjas dainavo so
lini pasiųsti į vienuolynų 'lie- lo ir patiekė informacijų šios 
po« 4 d. Prašom visų nepa-1 krautuvės kostumeriams apie 
miršti. - Koresp. ; birželio išpardavimų (“June

Bride Sale”), kuris dabar pra 
sidėjo toj krautuvėj. Jostra

RADIO
BRIGHTON PARK. — ftv. Į jan senjaį buvau girdėjęs 

i Pranciškaus Seserų rėmėjų 2 dainuojant Progress Fumiture 
skyr. narių ir geradarių pra-

Geg. 31 d. įvyko Ligoninės kurie yra paėmę gautas
Rčmėjų susirinkimas pirmini
nkaujant naujai pirm. L. Ka 
dzeviek ’ienei.

Nutarus rengti šokius su 
vakariene Congress viešbuty,
Urban kambary, spalių 9 d., 
pirmininkė paskelbė, kad prie 
išrinktos valdybos, kuri susi
deda sekančiai: vice pirm. E.
Grigienė, nut. rašt. Alb. Poš
kienė, fin. rašt. O. Jagelienė, 
ižd. N. Šatunienė, ji paskyrė 
Į tarybų (Executive Board)
B. Lauraitienę, A. Petraitiene, d -i r • ,” . . Reikalinga mergina pagel-
ponias II. Torczynski ir Dra- j bėti prie namų darbo. Atsi- 
go. Į tarybų įeina ir ligoninės I šaukite
vedėja sesuo M. Ona ir sesuo 
M-. Justina.

Kitas komisijas ji paskirs
tė sekančiai: Priėmimo komi
sijos pirmininke F. Burbienė, 
Naujų Narių priėmimo' kom 
pirm. p. Laurųtienė, Publika
cijos — lietuviškai Albina Po-

rių, bet ir gerų automobilių1 škienė, angliškai apsiėmė pi-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

; KAUNAS. — Čia jau pra
lieta statyti sporto stadionas.

iš vienuolyno knygutes, gra
žinti knygutes ir pinigus.

Visos knygutės turi būti 
sugrųžintos sekančiam sus-me,. 
birželio 9 d., 2 vai. mokyklos 
kambary. Visos narės prašo
mos susirinkti. Yra daug sva
rbių dalykų svarstymui. Bus 
skaitomas laiškas seserų iš 
vienuolyno.

Kito sus-mo -neturėsime be

krautuvės vyrų duetų. Praei
tų sekmadienį jis padainavo 
rinkinį žavėjančiu dainelių.

Valdyk im save, 
mūsų nevaldytų.

kad

PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ’

CLASSIFIED
AUTOMOBILES ALTOMORn,F,S

REIKIA DARBININKU

5242 DREKEL AVE. 
Tel. Hyde Park 1144

PARSIDUODA:
Vienas akras žemės su budinkais ir 

‘road house’ su visais itaisytnais Cook 
Paviete arti Indiana State Line.

Geras investtnenhis ir proga pada
rymui pinigų.

Atsišaukite;

JOHN P. EWALD 
840 West 33rd Street

Chicago. Illinois 
arba pasaukite: YARds 2790

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai =

u^BUICK — 1935. B pasai. Club Sedan 
41, su trunk, Juodas, garantuoja

mas kaip naujas ......................... $875

BUTCK — 1935, 5 pasai. Sedan 47. 
juodas, iema mileage, garantuoja
mas kaip naujas ..................... $845

BUICK — 1934, 5 paaaž. Sedan 67. 
juodas, vartotas tik kelis mėnesius, 
garantuojamas .......................... $895

BUICK — 1934, 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, mėlynas, ISrodo kaip 
naujus, garantuojamas............ $745

BUTCK — 1 934, 5 pasaž. Sedan 47, 
mėlynas, labai mažai vartotas, ge
ram stovy, garantuojamas .. $725

BUICK — 1933, 5 pasaž. Sedan 57, I 
Juodas, 6 drat. ratai, tobulam sto- I 
vy, garantuojamas..................... $645

BUTCK — 1933, 5 pasaž. Sedan 67. 
juodas. G drat. ratai, tobulas viduj 
ir iftorinial. garantuojamas .. $745

BUTCK — 1931. 5 pasaž. Sedan 67, 
juodas, mediniai ratai, atsakomin
gas karas geram stovy .... $375

CHRYSLER —( 1931, 2 paaaž Con- 
vertlble Coupk. Rum^le seat, Tan, 
gerai ISrodantls coupe tobulam sto
vy ........................................................ $3»r,

CHEVROLET — 1933, X pasaž. Busi
ness Coupe, mėlynas, 6 drat. ratai, 
tobulas karas ................................$395

DODGE — 1932, 5 pasaž. Sedan. Ma- 
roon, 5 drat. ratai, atsakomingas 
mažas sedan ................................ $345

FORD — 1934, 5 pasaž. Sedan. ža
lias, 5 drat. ratai, vartotas tik ke
lis mėnesius, viskas kaip nauia. 
garantuojamas ........................... 3495

FORD — 1931. 2 duru Sedan. Juo
das, 5 drat. ratai, gerai operuotnn- 
čiam stovy ................................ .. . $245

FORD — 1931, Town Sedan. Juodas, 
5 drat. .ratai, duos daug patarna
vimo ....................................................$275

FORD — 1931, 2 pasaž. Business 
Coupe, juodas, tobulam stovy $245

1 — NAUJAS GIESMYNĖ- 
LIS — (Pirmoji Dalis) .50 
Adventinės ir Kalėdinės gie 
Rmės. Žodžius ir melodijas 
parašė — Seirijų Juozas — 
barni. Juozas Žilevičius.

2 — NAUJAS GTESMYNE- 
LIS (Trečioji dalis A) .25 
Gegužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — barni. A- 
leks. Kačanąuskas.

3 — NAUJAS GIESMYKE- 
LIS (Trečioji dalis B) .15 
Švenčiausio Sakramento gie
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė Seirijų Juozas — bn- 
rmon. Aleks. Kačanauskas. 
Siųskite savo užsakymus į
“DRAUGO” Knygynas 
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago Illinois 
arba pas autuorių 

R1V. J. ŽYDANAVI6IUS 
260 Main Street 
Amsterdam, N Y.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRJOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
erti prkžaetlml galvos skauddjlmo, 

valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karšt). atitaiso 
-rumparegystp lr tollregystę. Priren
gia teisingai aklnlua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
Nedčlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukitaa
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nno 9:30 ryto
12 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone OANal 0523

Ofiso Phone Res. and Office
»>ROspect 1618 3359 So. Le^dtt »t.

CANsI 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Valandos: Nuo 1-5 ir 7-9 kasdiena. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE f
1720 West 47th Street

Tel. OANal 0357
Ree. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rerldenella 6600 Ro. Artesian Avė.

Valandos* 11 rvto Iki 3 popiet
S Iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspeet 1330

Tel CANal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

22D1 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartĮ

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel CANa) 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS i.r CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartĮ 
REZTDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblic 7863

Ofiso Tel.: PROspeet 6376
Rez. Tel.: HEMiock 6141 ,nn i niiooFi iDRi Ji nUSSELL

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2500 W. 63rd St

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutarti 
Res. 3515 W. 69th St. Pagal sutartĮ.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0036

Ofiso vol.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartĮ

Tel. Ofiso ROUlevard 6913—14
Ren. VIOtory $343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1: nuo 9:30-8:39

756 Wwt 35th Street

DR. J. E SIEDUNSKIS
Gvdviolas lr Chlmrgns *

DR. V. E SIEDUNSKIS
Dantistas

Gos X-Ray
i 4143 ARCHER AVE., Oor. Fmnrlsco 
' Tel. Office Laf. 8660: res Vlrg. 0669

JV Alkos D AKTAI AI:

Tel. LAFayette 76 50

DR. F. G. WWSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Va!.; 2—4 ir 7—9 vai vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. OANal 0403

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez : Tel. HFMIoek 6236

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 tr 6-3 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT., CICERO, n,L
Utar., Ketv., lr P«tn. 10—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST.. CHTCAGO
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Res Tel. GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHTRUROAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. OANal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: S Iki 6 popiet, 7 Iki • vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 Wert 4Srd Street

(Prie Arahar Ava. netoli Kedale) 
▼alandoe: nno I Iki S vai. vakaro 

Seredomia Ir nedėilomfs pagal 
au tart]DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN

OFISAS
4729 Bo. Ashland Are.

3 lnboa
CHICAOO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 Iki lt vai. ryte, nuo 1 iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 16 Iki lt 

valandai diena 
■Pelefonae MTTkvvav 3$M

GYDYTOJAS lr CHTRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARds 0994 

Rea.! Tel FLAaa $400 
Valandos:

Nue 19-13 v. ryto: 3-1 ir 7-3 v. V. 
Medėldleniata nnn 19 Iki 13 dlens

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 3:30 vakare 
Nedėllomls nnn 11 rvto Iki 1 op

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61. 
Maroon, 6 drat. ratai, pirmos rū
šies stovy ....................... ...... $265

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61, 
žalias, 6 drat. ratai, labai pulkus 
karas , ..............  .......................... $275

FORD — 1931. 2 pasaž. Coupe. Riini- 
ble seat, juodas, geram stovy $225

FORD — 1930. 4 durų Sedan, juo
das, 5 drat. ratai, geras karas, že
ma kaina..........................................$150

FORD — 1929, 2 durų Sedan, gerai 
operuojantis, apkalnuotas pardavi
mui .................................................... $115

BUICK — 1930, G pasaž. Sedan 47, 
juodas, mediniai ratai, tobulas ma
žas sedan ............ , ...................... $275

, n77 7 , _ . i FRANKLIN — 1928, 2 pasaž. Coupe.
BT?7CK- L92*' 5 Pa"a»- Bro«gham plikas, , operu<)jan„s .. $|5n 

47 - S, mėlynas, mediniai ratai, ge- “ *
ras karas žema kaina .. ----- $95

BUTCK — 1928. 5 pasaž. Sedan 47. 
žalias, mediniai ratai, geram sto
vy ..................................................... $125

GRAHAM PATGE — 1932 5 pasaž. 
Sedan, žalias. 5 mediniai ratai, 
ekstras, geras karas, žema kai
na ........................................................ $295

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Black, 5 drat. ratai, Išrodo knln 
naulas. tobulam stovy .............$695

BUTCK — 1927, 5 pasaž. Sedan 47. 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o- 
peruojančlam stovy..................... $65

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
34*48-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawfoi*d 4100
Kiekvieno kataliko yra prie. 

dermė remti ir platinti kata
likišką spaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga-
ganinga.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2300

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Res. 6616 S. Rockvvell St.

Phone REPublic 9723 CHICAOO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo t Iki 6 
Panedėlio, Seredos tr Pėtnyčloa

vakarais 9 Iki 9
Telefonas OANal 317$

NAMAI: 6459 S. RockweU 8t.
Telefonas REPnhIlo 9606

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snito 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant Jūsų morgi- 

člų, bonų. algos tr namų. Taipogi pe- 
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člus. bonus, namus, ūkės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

tWO«TCAKBAHKERS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų nŽ 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

CRANE


