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Komunistai Plėšikai Išnaikino Didelis Plotus Kinijo je
1 —
ŠIOS

MOTERYS

VALDO

MIESTELI

ARKANSAS

VALSTYBĖJ

PRŪSŲ LIETUVIAI GRIEŽTAI GINA
SAVO TEISES

IŠGRIOVĖ IR SUDEGINO 500
KINIECĮŲSODYBŲ

i “Naujasis Tilžės Keleivis”
jdel paskutiniu laiku vokiečių
! spaudos daromų puolimų desią Vokietijos lietuvių susivie-

Indijoj Suimtas Gandhi
Pavaduotojas

ratukų kieme iš nakties atsiirado. Apie įvyki — policija
tik už keturių dienų tesužino
įjo. Plėšikai policijos ieškomi,

i/iiijimo pareiškimų. Pareiški- 'Toleikis gyvena Trakuose to•me konstatuojama, kad susi-įfli nuo miestukų; turi 18 ha
T. SĄJUNGOS TARYBOS POSĖDIS
Jivienijimas veikia tam tikru žemės.
“R.”
J vokiečių respublikos straipsKOMUNISTŲ
ŽYGIAI
SUIMTAS
GANDHI
MOTERŲ
BALSAVIMAS
jniu ir kad yra nepolitinė or
KINIJOJ
JAPONIJOJ
PAVADUOTOJAS
ganizacija, kurios negalima
kaltinti dėl Klaipėdos atsisky
SHANGHAI, geg. 12. —
BOMBAJUS, Indija, geg.
rimo. Toliau pareiškime grie i TOKYO, geg. 12. — Japo- j
Pirm kelių dienų vietos kinie 13. — Policija areštavo Ga
žtai protestuojama prieš vo- mijos parlamento žemesnieji
čių laikraščiai pranešė kad ndhi pavaduotųji Abbas Tyai kiečių spaudos įtarimus ir rūmai pravedė sumanymų mo
Yungyag ir apylinkėse, Ho- bji. Jo vietų užėmė poetė Sa, šmeižtus. Be to, pareiškiama, terims suteikti politinių tei-.
nan provincijoj, komunistų ropim Naidu.
kad lietuviai iki šiai dienai ■šių — leisti joms balsuoti mu
plėšikų gaujos išžudė 15,(XX)
(dar vis negauna jiems priklau nicipaliniuose rinkimuose,
BRITAI
KONFISKUOJA
žmonių.
Tas miesteiis yra Yellville. Kada miestelio gyventojai majoru išrinko Mrs. Virgi- sančių teisių ir kad susivieni- i Sumanymas pasiųstas aukš- ;
nia
L.
Walto, iinai sau pagelbon pasiskyrė moteris, los valdyboje nei vieno vyro.
daromos
jvairiaurios tesniems rūmams. Spėjama,
Dabar ta žinia papildoma.
GINKLUS
INDIJOJ
Majoras-leide^ atvaizduojama apatinėj eilej vidury. Viršutinėj eilej visos penkios yra įliūtvs
Pareiškimas baigia kad ten tam bus pasipriešin
Pranešama, kad centralinėj
miesteliotarybos narės.
Ilonan provincijoj komunistai
KALKUTA, Indija, geg.
i mas žodžiais; “Nežiūrėdami ta. Rytoj parlamento sesija
išnaikino 509 sodybų, gyven 12. —« Britų valdžios parėdy
APIE 60,000 ŽMONIŲ
PLĖŠIKAI
PAKLIUVO J
,visų užpuldinėjimų ir perse- nutraukiama. Tad nėra laiko
tojus arba išskerdė arba pa- mu visuose Indijos miestuo
DALYVAVO EUCHA
SPĄSTUS
klojimų, mes primygtinai pri- svarstyti šį sumanymų.
grobę nusivarė j kalnus. Vi se policija puola įtariamus
.
-------------------sipažįstame prie prigimto saRISTINIO KONGRESO
suose plotuose tik vieni nuo- namus ir atrastus ginklus koITALŲ IŠKILMĖS
PROCESIJOJE
Vakar anksti r) te pas J. vo lietuviškumo ir jokiu būdu
Negrai dėkoja senatoriam
deguliai, pelenai ir žmonių la- nfįskuoja. Neapleidžiami net
Hayes pagyvenime, antrųjain neatsižadėsime vokiečių konChicagos organizuoti uegLEGHORN, Italija, geg. 12.
KARTAGENA,
Tunisija,. .
vonaiiižymiųjų indiečių namai.
namų aukšte, 3258 No. Clark istitucįjos patvirtintų teisių
I Afrika creff 12 — XXX Ta-!’™1 Imskelbė rezoliucijų,, ku gat., plėšikai įtraukti į spųs- rūpintis tautinio savo ypatų — Įvyko italų patriotinės išPadegtų sodžių gaisrai na-, ’
Kada Gandhi suimtas jo
’ . "
.
.
firiųja reiškia savo dėkingumo ®“*'*
ktimis buvo matomi per dau-.1
mo išlaikymu ir Šelpimu.” E. gilmės paminėti savo kariuo-. . rptautims Eucharistinis Kon-f
.
®
tus.
gelį mylių keturias paras.
vietų kovoti valdžių užėmė" Asenatoriam Deneen ir Glenn,
, menės karžygiškumų, kada ji
Pagyvenime pardavinėta a-;
bbas Tyabji. Įstatymų nepilJ^ar
Jlu™? 'kad jiedu senate balsavo prieš
Iš pagrobtų žmonių didžiu
PENKTAS PLĖŠIMAS
Į'1849 metais sulaikė austrų
po procesijos ir palaiminimo. . ..
, .
lūs ir policijai pranešta, kad
ma nužudyta, kada komunistoliaus bus vedamas
paskyrimų
j
*
Procesijoje dalyvavo apie'telseJO . ar er
...... ‘ paskirtu laiku žada pagyve
SU
TERORU
briovimųsi į Italijų. Iškilmė
tai patyrę, kad negaus išpir
60,000 žmonių —pūkštančiai griausiu eism$inimų pulti plėšikai.
!
-------------se buvo ir ministeris pirmini
RAMIAI PRALEISTA
Vnnlm,
rlunn-ian
Slm+o
<nU.
e
O,
negrai
l^SprCUt
C
glj
|
p
rokuroro
o
fj
go
kimo.
i
kunigų, daugiau šimto arki
agentas su Pakorė Ir reikalavo pinigu nkas Mussolini. Pasakė griau
zusiu is VY ashingtor.o senato-',
......
r
ŠVENTĖS INDIJOJ
Prieš tuos galvažudžius pa
smingų prakalbų į kelias devyskupū ir vyskupų ir kele
keturiais policmonais nuwko
riu
iškilmingai
pasitikti.
siųsta valdžios kariuomenė.
tas kardinolų.
į pagyvenimų ir pasislėpė, / Medeikių kaime Veviržėnų j Rimtis tūkstančių susirinkusių
■ KALKUTA, Indija, geg. 12.
Bet tik keletu jų nukovė.
Pirm auštant įsileista į vidų valse. Kretingos apskr. IV—9/italų.
Tunisijos visose 235-se ba
— Praeitų penktadieni ir šeš
ŽUVO ĮŽYMUS MEKSI
Suimti su klastotais
keturi plėšikai.
žnyčiose vakar pamaldos įdienų du plėšiku (vienas aukKOVOS SĖKMĖS NEŽI
KOS LAKŪNAS
tadienį Indijoj įvyko oficia-.
,
.
.
.
pinigais
,
i,, v
..
-r7.
i
įvyko anksti ir kaip 9:00 mal
tuo- ainiais dantimis) apie 12 valaChica
Pasislėpę
policmonai
NOMOS
les šventes. Viena buvo mu-. • . . . .„ .
1 . ,
.u
l ,
...
...... idininkai iš visų, pusių leidosi • Federaliai agentai
sulmonų, kita — indiečių.
«
, goj suėmė J. Gandolfo ir tris jaus ėmė šaudyti. Kilo kova. ndų naktį, kuomet visi jau
PORTO L1MON, Costa Ri-;
. .
i Kartagenų.
Čionai
kaip
“ 11,8 • Nušauta du plėšiku ir pagy- miegojo, per langų į Aniceto
ramiai pratostos.
Kiprijono bazilikos ,“«rus už klastuo‘l* 20-dole„-, venimo savininkas. Kitu du Toleikio butų įsiveržė. Visų ca» geg.
SHANGHAI, geg. 12. __ Šventės
Meksikos jkr»Q1
JV M
.
1 _ V*
1 1 .! J!__ /"'I _ i
Vakar pranešta, kad dvi pa- Miestuose įvyko vaikštynės
nių banknočių skleidimų. Ga-[ plėšiku pabėgo. Pavojingai pirma surinkę visus šeimos 'Sizymejęs lakūnas, pulk. Pagriuvėsiuose prasidėjo iškil
ras einu kruviniausi valdžios > Musulmonai ir indiečiai kindolfo, sakoma, prigulįs Xew
„ . ,
[narius į kamarų uždart’*. Pas-Sidar, su Įeit. (arlos Rė
.....
. . „. ,
.
. mingoji 'Eucharistinė suma
. . . . .. ...
sužeistas agentas
t,
,
tot
us
atmneče
drau
ginga..
,
genera|ini
,
,Yorko
gaujai
kariuomenės su sukilėlių) ar
jai, kuri dirbdina
kiau pati šeimininkų mušę, j visora iš Meksikos skrido į
mijomis mūšiai dviem ruo PREKYBOS LAIVUS KEIS' g"’x'"iatorlas Manceron su,ba"knot<!si reikalaudami pinigų. Toliau, Argentinų. Netoli nuo čia orSusirinko legislatūra
žais. »Norima sukilėlių armi
užnarinę jam virvę ant kaklo laivis staiga smego jūron ir
palydovais.
KARO LAIVAIS
Vakar
specialėn
sesijon
su-,
jas sulaikyti nuo briovimosi
Pakliuvo kalėjimai
....
x . . po balkiu pakabino; kiek pa-,abu žuvo.
i Popiety kaip 3.00 prasidė...
,r , , ... . , .
įsirmko Illinois valstybes le- , ..
. .
. .
, ., i
ant Yangtze upės, kur yra
ROMA, geg. 12. — Parla-'jo
Eucharistinė
procesija. ' Mlss, MaW "n«ht- 24,m- gislatūra ..(jstatynnj W«nH,
'
jo
Eucharistinė
procesija.
Na.J-.ing, laikinoji valdžios
IŠSKRIDO PER ATniento komitetas karo laivyno švenčiausioj Sakrament, „e-,™..sa™ •>au'nk,ū-,rūmai) mokesčių (taksų) pa..’,r ka,pJ,S a,81«aV° (Wl r<';ka'[
sostinė.
LANTIKĄ
----- *’® policijai, kad tas jų ^varkvmo
, '
,,
“ '
1
lavo pinigus atiduoti, net ir'
reikalais iškėlė sumanymų vi-(šė Popiežiaus atstovas, kar-1 ^rane8
klausimu.
Kulkas nežinomos tos ko
tuos, kuriuos Toleikis neseniai;
pagrobęs. Policija, vietoj ieš-t
sus Italijos prekybos laivus dinolas Lepicier.
Gubernatorius pranešė, kad iš savo skolininko buvo atsi-' ST. LOIIS, Senegal, Afiivos sėkmės, nes abi pusės
_
Procesija gryžo į Šv. Liud koti to jaunikio, pirmiau nu-'i rūmai
pakeisti karo laivais, jei bū
svarstysiu išimtinai tų (ėmęs. Taip plėšikai Anicetų /ka>
12.
Iš čia per Attvirtina gavusios viršų. Daug
čj°
i
j°
s
namus.
Jinai
prane

viko
katedrų.
Iš
katedros
ba
tų reikalo. Reikalinga būtų
avienų klausimų.'
j Toleikį iki keturių sykių ko- lantikų į Pietų Amerikų iš
nukautų ir sužeistų.
kardinolas Lepicier j šė, kad pagrobimo nebuvę, ji-','
įtaisyti anuotas ir pakeisti lkono
irę, kol atėmė nuo jo visus pi- skrido francūzas lakūnas Jean
Švenčiausiuoju palaimino Kn-,aai ,ai P^aniua. AreStuo
inžinus.
PASKUTINIUS KA
SUIMTAS ČEKŲ
KARI
nigus ir vekselius.
Mermoz.
ngreao dalyvius.
REIVIUS
NINKAS
a
Maldininkai šiandie 'išvažiPaskiau kankino sūtių Pet
ŽUVO 3 DARBININKAI
Sutelkė Patvirtinimo
CHICAGO IR APYLINVIENNA, Austrija, geg. 13.
nėja. Daugelis dar vakar ap
PARYŽIUS, geg. 13. — rų iš kurio atėmė 180 litų, jo
sakramentą
Nepastovus
orasA;
— Suimtas čekų kariuomenės L PONTEVEDRA, Ispanija, leido Tunisu, išsivežę nemirsi Birželio gale Francija iš Pa- 'žmonų, kuri 40 litų atidavė,
įpuolu
tuo
vaHW
•
a• maža temperatūroje
pulk. Dvorak, kurs už papir -geg. 12. — Duonos kepykloj tinų Kongreso įspūdžių.
Šį sekmadienį Sv. Vincen- reinio atšauks paskutinius sa- seserį ir kitus. Is visų
atėmė
1
d atmaina,

CHICAGOJE

kimus daug jaunų vyrų yra Įvyko sprogimas. Žuvo 3 da
paliuosavęs nuo tarnybos ka- .rbininkai. Būtas apgriuvęs,
riuomenėje. Jis buvo naujokų
ėmimo komisijos priešaky.
T. SĄJUNGOS TARYBA

KARO TEISMAS
SHERMAN’E

to de Paul l>ažnyčioje, 1000 ,vo kareivius, pareiškė Briand.
Webster avė., vyskupas Sheil
Britanijos ir Belgijos ka170 vaikų suteikė šv. Patvir- reiviai atšaukti praeitais metinimo sakramentų.
tais.

POSĖDY

SPRINGFIEUD, Ilk, geg.
13. — Illinois anglių pramo
nėje šiandie dirba 58,598 da
rbininkai. Praeitais metai*
šiuom laiku dirbo (>5,508.

SHERMAN, Tex., geg. 13.
,— Čia sudaryta karo teismas. i Mirė Frank Poška, 49 m.,
, GENE VA, geg. 13. — Va- Areštuota 16-a riaušių vadų. 1733 East 83 gat., karpentekarčia atidarytas 59-as iš ei (Praneša, kad būsiu areštuo ris, automobiliaus suvažinėlės
T.
Sųjungos
tarybos
po
ta daugiau. Visus juos teis tas.
Automobiliu važiavęs
sėdis.
karo teismas.
Joyce, 35 m., sulaikytas.

, LONDONAS, geg. 13. —
Kapit. C. B. Bamard. plajnuoja orlaiviu (ėroplanu) ap.skristi aplink pasaulį į 30
dienų.

apie 10(X) litų grynų pinigų,'
vekselius, kiek valgomų pro-!
■dūktų ir vienų rūbų eilutę.'
Galų gale plėšikai prigrasinę,
kad niekam nei policijai ne
praneštų, priešingai visus tro
besius sakė sudeginsiu, pasiikinkę į ratukus Toleikio arklį
išvažiavo.
Už

dviejų

dienų

arklys

be

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .$10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86
Francijos 100 frankų 3.91
Italijos 100 lirų
5.23
Belgijos 100 belgų
13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.37
Vokietijos 100 markių 23.83

t

draugas

Antradienis, Geg. 13 <1,

103(1

■P

Tie visi prancūzų suvažiavimai įvyko
TIEK LIETAUS IŠKRITO!
vieno mėnesio laikotarpyje. Tas parodo, kad
kasdien. Uskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metam* — t«00. PU- Prancūzijos katalikai ne juokais sujudo plė
M**1* —
Trims Mėnesiams — 13.00. Vienam
DARBININKŲ VERGIJA
Orts pasakoja, kad į darbus
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams |7.00. Pusei Me sti savo akcijų. Jų akcija einat planingai ir tik
ti) — 04 00. Kopija .03c.
sliai. Del to taip trumpu laiku jie jau daug
KONGOJ.
surekrutuoti sodybose negrai
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*r*>
Mas. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam pajėgė nuveikti ir įtakos į viso krašto gy
--------- -—
į varomi j tolimas kolonijos
tikslui pašto šankių.
Belgų valdomoj Afrikos ko- dalis kaip koki galvijai. Jie
Redaktorių* priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai venimų padaryti. Reikia tikėtis, kad neužil
go Prancūzijos katalikai pilnai iškovos sa- lonijoj Kongo jau senai gy- turi pėsti keliauti kartais keBkplblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vo teises ir savo tautai užtikrins tvirtų ateiti. vuoja darbininkų vergija. Ne- tarias ar šešias dienas, ret- j
vai. po piet.
Prie šios progos reikia pastebėti, kad grai gyventojai be jokio gai- karčiai* kelias savaites, kol i
šiandien visų pasaulio kraštų katalikams nė lestingumo sunkiais darbais: pasiekia paskirtą vietą. Tenai
ra kitos išeities, kaip būti aktingais, vystyti išnaudojami. Juodukams gy-jie patikrinami. Kurie yra!
“DRAUGAS”
katalikiškųjų akcijų, drųsiai kovoti už savo venimas nepakenčiamas. Mir-1 menkos sveikatos, tiems lie į t..
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Except Sunday.
pianui gryžti namo.
teises. Šios gadynės gyvenimas nebepakenčia tingumo nuošimtis didelis.
Atvaizde parodoma Linton miestelis, Texas valstybėj,
RIPTIONS: On* Vear — 36.00. Slx Montbs
0. Tbree Montbs — |3.00, One Montb — 75e. apsnūdimo ir apsileidimo. Jei esi katalikas,
• kur tiek iškrito lietaus, kad visų miestelį apsėmė. Išardyta
Prieš negrų vergiją ir iš
Tokiose kelionėse kaitros
One Tear — 37.00. Slx Montbs — 34-00
tai būk kataliku visur: namuose, visuomenės naudojimų protestus pirmiau ...
......žinoti,. kad
. . ,belgu
, įgelžkelių bėgiai, sulaikytas
visoks susisiekimas ir šiaip pa
— .03c.
laikų
(reikia
...
▲dvertisln* ln “DRAUGAS** brlncs best results.
ir politiniame gyvenime. Kitaip nesi to vardo sia iškėlė katalikų misionie - L_
.
.
y; daryta didelių nuostoliu.
Lvertlsln* rates on appllcatlon.
I
Kongo
yra
ekvatoriaus
ruože)
i
“WALIGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago vertas. Tai aiškiai pradėjo suprasti Prancū riai. Jie iškėlė protestus, kad nemazas ;aieius grų apzijos katalikai. Del to jiems pradeda sektis Belgų Kongoj negrai datbi. , .
... .
.alpsta iš nuovargio. Kurie
ir laisvės kas kart daugiau iškovoja.
ninkai atskiriami nuo savo
.
,.
v. . .
„ . .
. sugriuva,
tie
retkarčiais
ir pa
DIENOS
KLAUSIMAI
namų, nuo žmonių ir vaikų ir .. .
. ,
..
. .
, .
liekanų be pagelbos.
LIETUVOS DERYBOS SU VOKIETIJA. siunčiami į tolimas kolonijos
dalis sunkiuosius darbus dir-į Raudonojo Kryžiaus prezi-!
PRANCŪZUOS KATALIKAI.
Derybos tarp tų dviejų valstybių ėjo dei bti. Tuo Rudu griaujanios šei- dentas praneša, kad jam teko į
Šiais metais, kaip jau žino- liko budėti Vytauto Didžiojo
‘L. Ž.” apie mynos ir sukoneveikiamas; aplankyti vieną tokią pramo
Klaipėdos
krašto.
Jos
nutrūko,
Krikščioniškasis pasaulis džiaugiasi Pran
te, lietuvių tauta iškilmingai
Lietuvos
. .
nės stovyklą. Paskirtoj aikštėj
tai
tarp
ko
kito
rašo:
gyvenimus.
Mažėju
gimimui,
cūzijos katalikų atbudimu. Buvo laikai, ku
pagerbia didžiausiojo garsios milžinkapių, Yytau.j M jo
apie 600 negrų darbininku savo praeities vyro — Vytau-Į priešų karių kapų, kas mielas
“
Mūsų
vyriausybės
pernelyg
didelis
re-i
didėja
kūdikių
mirtingumas,
riais, rodos, jokios vilties ten katalikams ne
vaikų sustatyta eilėmis. Ten jie pas-1 to Didžiojo atminimą. Šį ru-, rytelis su švelniausiais rytmebebuvo, nes jie buvo ir valdžios ir Įvairių be zervuotumas su informacijomis ir ypatin-! negalimas pažangus
kirstomi buliais ir nuskildami
: denį sueina lygiai 500 metų, 'čio rūkais iškildavo sveikinti
dievių organizacijų persekiojami, jų teisės gas oficiozo laikymasis mumyse žadina su-j švietimas,
įvairiems
darbams.
Tenai
taip
kai Jisai baigė garbingų ne tekančios sa d ė ir i d?/b?
nežmoniškai buvo suvaržytos. Nors ir dabar ridoiuėjimų. Tas susidomėjimus bus dar su- Dabar prie tų protestų pripat
menkos
e
^
v
ėto«
utgiai
Į
nuilstanio kovotojo dėl Lietu- nančių žinpi.e.ių — ueprabunkai kurigis atžvilgiais katalikai toli gražu prantamesnis, jei turėsime omeny neoficiozi- sideda ir Kongo Raudonojo
ėjo Kryžiaus prezidentas M. P. paliuosuojami, nom Jie pėsti yog jaį8V£g> gerovės ir garbės lamai miegančių po Lietuvos
neturi tiek teisių, kiek jie, kaipo ištikimi sa nės spaudos pdanešimų, kad derybos
„ man atv>kę ii-ta kelionė ėmusi ke- gyVenįniQ Tai pirmosios Jo žemele karžygių sapno atdūvo krašto piliečiai privalėtų turėti, tačiau jų Klaipėdos kraštų liečiančiais klausimais, bū-j Orts. Jis yra T. Sąjungos
datų komisijos nariu. Jis pa-'1^15 są\a Jefc' Daugelis jų kos--į ,njrtįes sukaktuvės, kurias dė- ',siai. Garsiau už verguvėj alpadėtis kas kart darosi geresnė ir lengves- tent: dėl kalbų ir algų, kurias ligi šiol Vo
kaikurie mėgina
j kinga tauta gali prideramai pstančių Tėvynės vaikų rau
kietija, pasirodo, moka Lietuvos valdininkams reiškia, kad Kongoj darbiniu- Į
Pė.
’
Prancūzijos katalikų padėtis gerėja dėl Klaipėdos krašte. Tie patys šaltiniai prane kų išnaudojimas paeina ig.httėdami pamuštas kojas. Ki- ! paminėti. Tiktai mirus Jamidas, balsiau už piktojo šalies
ti taip pavargę, kad besezda-! rprakuoge^ 1430 m. spalių 1.16- į laisvės
engėjų džiūgavimo
to, kad jie patys pradeda labiau atbusti, la šė, kad derybos pertrauktos nepasiekus susi pergreito belgų pramonės iš
į nėšio 27 d., visa Lietuva dėl ; šauksmus — garsėjo po visų
vystymo kolonijoj. To sekinė mi laikosi tvoros.
biau savo reikalais rūpintis, organizuotis ir tarimo.

“DRAUGAS”

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Broliai ir Sesers Iš Tolimųjų
Užjūrių!

Kas už tokią padėti yra at-! tos mirties giliausiai nuliūdu-į šalį netyląs garsas apie NeKalbų klausimų visiškai aiškiai išspren je štai Kongo negrų gyventoveikti. Ypač pastaruoju laiku prancūzų kata
gedėjo: “Pakilo Lietuvoj . nugalimojo žygius, apie Vylikai daug veiklumo parodo. Jie drųsiai pra džia Klaipėdos konvencijos pirmo priedelio jų skaičius kas metai mažėja.Įsakomingas? Ne kas kitas,
Orts aiškina, ’kad Kongojį kaip tik pati Belgijos valdžia i verkimas ir griaudūs verks- tauto sukurtų Lietuvos galy
statuto 27 str., kuris sako: “Lietuvių kaldeda ginti savo pilietines teises. Su katalikais
darbininkų kurios atstovas tą koloniją ; mab kurie per 8 dienas buvo bę, siekiančių nuo Nemuno lijau skaitosi ir pati vyriausybė, kuri pirmiau be ir vokiečių kalba bus pripažintos lygiai o-i gyvuoja negrų
į girdėti rytais, vidudieniais ir gi Dniepro, nuo Baltijos ligi
Į įkaitydavo didžiausias kliūtis visokiam jų vei- ficialinėmis kalbomis Klaipėdoinis teritorijo-1 verstinas rekrutavinias. Kure-' valdo.

vakarais,” sako tų laikų is-į pačių Juodųjų marių. Sklido
je”. Aišku yra, ir todėl jokios derybos su'krutuoti darbininkai, 15 ligi
Kas įdomiausia, kad tas iš- , torininkas. Paskui pradėjo sli-1 garsas apie Lietuvos galybę,
35 metų amžiaus, skaitliniudos pranešimu, Velykų antra dienų Vokietija dėl kalbų nereikalingos.
O apie pinigus, kuriuos Vokietija moka
būriais siunčiami į toli- naudojimas Kongoj tįsias ii-' nĮ.jį Lietuvai vis liūdnesnės ir ; prieš kurių drebėjo Maskva,
buvo didelis katalikų suvažiavimas,
giausnfc metus. Ii tik dabai tamsesnės diehos. Reikėjo ge- kuriai žemai lenkėsi Totorių
dalyvavo virš dešimts tūkstančių Klaipėdos krašto valdininkams buvusiems mas nuo namų vietas, į pra spauda
vis plačiau apie tai
jau nejje vįen įjj, Vytau karalystės, kurios pagelbos ie
{žmonių. Tai buvo Prancūzijos Tautinės Ka Vokietijos valdininkams neva- kaip skirtu monės stovyklas. Tenai jų 12 rašo.
to, bet ir savo laisvės, šalies škojo Romos ir Bizantijos cietalikų Federacijos susirinkimas, kuriame di mų tarp Lietuvos ir Vokietijos algų, ta Klai nuošimtis baigia savo vargin
i
7
I
•
•
Jei kultūringas pasaulis i nepriklausomybės. Slinko tad 1 šoriai. Sklido tasai garsas pa
Stovyklose
deliu rupestingumu svarstyta katalikiškosios pėdos konvencijoje visai nieko nepasakyta. gų gyvenimą.
akcijos reikalai. Daug dėmesio kreipta į Ir čia aišku: Lietuvos valdininkai tuo pa menkas maistas, sunkūs dar smerkia įvesta Rusijoj bolše- šimtmečiai ir garbingiausiojo j garbindamas garsiųjų praeitį,
gynimų švietimo teisių, į ugdymų socialio čiu laiku negali būti ir Vokietijos valdiniu bai jų daug pakerta. Ypač visli ne vergiją, tuo labiau rei- Lietuvos Vyro atminimų - i raudodamas dėl nykios dabarteisingumo, paliesta ir svarbūs
labdarybės kais. Jei jie gauna iš kur nors iš užrubėžio daug jų sunkenybių neišlaiko kia smerkti belgu Kongoj nė Jo laimėjimų, nė Jo mir j ties ir saukdamas į gyvybę
kur ties dienų sukaktuvėmis - skaisčiųjų ateitį. Ir užburta
reikalai.
algas ar kurias kitas gratifikaeijas, tai tas j kasyklose. Kaikuriose stovyk- j praktikuojamų vergiją
jame Vytauto Didžiojo žygių
Kitas didelis susirinkimas buvo Rouen negali būti toleruojama. Juo labiau, kad Klai- lose iš 1,000 darbininkų 114; nelaimingi negrai yra bejėgiai, i fauta nebegalėjo pagerbti.
Bet tautos sielos gelmėse | dvasia galų gale padarė steAguona.
mieste. Kadangi šiame susirinkime dalyvavo pėdos krašto atžvilgiu Vokietija Lietuvai nė įniršta.
i buklų, atgimdė sunykusių aidaugiausia kunigai ir mokytojų atstovai, ra joks kontragentas, nes konvencija pasira
I nių kartoj jų sentėvių godas
Gaila tik, kad nenormalė Lietuvos vidaus
dėl to jame svarstyta išimtinai švietimo rei šyta ne su Vokietija, o su Britanija, Prancū galės nešti šį tą naujo. Del to jos iniciato
'ir pasiryžimų, prikėlė Lietuvą
politinė padėtis trukdo ir pp. konsulų ir lie
rių už tai reikia pagirti.
kalai sąryšy su pastarosios Popiežiaus pas- zija, Japonija ir Italija.”
ir įvedė jų vėl į platųjį gar
Lietuvos konsulai, matomai, pradeda im tuvių ekonomistų pastangas bent kiek pla
’’ kelbtos enciklikos principų populiarizacija.
bės vieši-elį. Ir štai Lietuva,
ĮSKONOMINĖ KONFERENCIJA.
tis už savo tiesioginio darbo. Jų pareiga yra čiau išvystyti ekonominį judėjimų tarp Jung
Nesnaudžia ir Prancūzijos jaunimas. Pran
palydėdama į praeitį bent tų
ieškoti Lietuvos įvairioms prekėms rinkų. tinių Valstybių ir Lietuvos.
* Gūrų Katalikų jaunimo Sąjungos suvažiavipenktąjį šimtmetį nuo didžio
šioji konferencija galėtų atkreipti savo
jpąs buvo balandžio pabaigoje Nancy mieste.
Lietuvos generalinis konsulas p. P. Ža- Tat, p. Žadeikio šaukiamoji konferencija yra
jo savo Vado mirties, gali jau,
Įdomu, kad prancūzų jaunimas rūpinasi to- deikis šaukia Amerikos lietuvių ekonomine visiškai vietoje. Lietuviai biznieriai, turėda dėmesį ir žalingų tautininkų vyriausybės eko
mi ekonominius santykius su įvairiais Ame nominę politikų, darant negudrias sutartis su kaip pridera laisvai ir nepriis rimtais dalykais, kaip žemės ūkio rėki konferencijų birželio 10 d. j New Yorkų.
Tokios rūšies konferencija mūsų tarjie ar rikos pramonininkais ir prekybininkais pp. užsieniais, kuriomis duodama progos svetim
|taląi, darbininkų klausimu, švietimu ir auk
(Tąsa ant 3 pusi.)
taučiams įsigalėti Lietuvoje.
tik nebus pirmutinė. Jinai į mūsų gyveninių konsulams gali daug padėti.
sinių.
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DUBUSIS DALYKAS.
Rašo Kun.

J. Jusevičius

PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)

“Mylėsi Viešpatį Dievų tavo visa savo
| lirdinii, visa savo mintimi ir visomis savo
Jlgornis.” Nėra nieko aiškesnio už šitų
jMkymų. Jis yra mūsų Viešpats ir gali
Įftums liepti daryti tai, kų Jis nori.
Bet ar mums reikia Dievas mylėti
dėl to, kad Jis mums liepia? Ar Jis
F Beprižadėjo mums atlyginti už šitų mei¥ Ifit Taip. pievas mums prižadėjo guusiai
L atlyginti. Šv. Paulius, kuris, dar begyveant ržeipės, patyrė dangaus linksmymums sako: “Ko akys neregėjo,
ausis .negįrdėjo, nei į žmogaus širdį
šjo, Dieyąs prirengė tiems, kurie Jį
rlį.” Del ko Dieyas mums taip dąug
dųlykų danguje suteigs l Tai dėl to,
žmpgus, kuris myli Dievų, yrą jų

Iš kitos pusės, jei mes nemylėsime ti savo gyvybę taip ilgai, kaip ilgai Die- 1 žmogaus kūną, tampa žmogumi. Jis daių
Dievo, busime nubausti. Tas pats šv. Raš vas mums leidžia ją palaikyti. Šiais jaus vargsta, kenčia ir ant galo miršta, pralie
tas, štai, kaip kalba: “Kas nemyli Vieš mais mes galime apginti savo kūną nuo damas paskutinį savo šv. Kraujo lašų,
paties Jėzaus Kristaus, tegul būna pra viso to, kas tik janii kenkia. Tai yra di kad mus atpirkus, atgaivinus ir vėl su
vienijus su Dievu.
delė Dievo dovana!
keiktas”.
Iš tikrųjų, jei žmogus gerai apsvars
Be to Jis mums davė nemarią sielą,
Bet kas daugiau verčia mus mylėti
Dievų? Paties Dievo darbai verčią mus kuri amžinai gyvens. Žmogui mirštant, ji tytų, kiek daug gero Dievas yra jam pa
šitų daryti. Dievo darbai yra meilės dar atsiskiria nuo Jo kūno ir viena gyvena. daręs ir dar Jo nemylėtų, jįs būtų labai
bai. Jis pats minus yra pasakęs: “Aš nu Šiai sielai Jis davė protą, kuriuo ji gali nedėkingas tvarinys. Net nesinori ir at
mylėjau tave amžina meile”. Kai dar mū pažinti Dievą, savo Sutvėrėją. Savo pro siminti, jog yra daug žmonių, kurit/ už
sų nebuvo šiame pasaulyje, kai mes už tu ji taipgi gali pažinti tikslą, kuriam ji miršta, kas yra Dievas, O gal net ir ne
gimę, dar negalėjome ištarti net motinos buvo sutverta. Jis taipgi jai davė valią, žino, jog Jis yra geriausia jų Tėvas ir
vardo, jau Jis mus mylėjo. Kai dar jokio kuria ji gali mylėti Dievų labiau už vis didžiausis geradaris.
Jei visi žmonės žinotų, kad Dievas vžmogaus nebuvo, kai dar ir pusaulis ne ką, o artimą kaip patį save.
Bet tai ne viskas. Dievas dar sutei ra jų Tėvas, tai nebūtų taip blogai pasau
buvo sutvertus, jau Dievas jį mylėjo ir
panorėju įvykinti savo rankų dalbą. Die kė žmogui viršprigimtinių malonių, šios lyje. Visas gyvenimas būtų vienas mei
vas taipgi niekados nepaliaus mus mylė malonės daro mus tikrais Dievo vaikais lės iv dėkingumo vainikas. Visų žmonių
būtų pirmas ir svarbiausi* troškimas pa
ti. Tik mes dažnai nesame verti Jo meilęs. ir dangaus karalystės paveldėtojais.
Kai musų pirmieji tėvai prarado šias tikti Dievui, ^avo didžiausiam Tėvui.
Kaip Jis mus numylėjo? Jis davė
Dievas ne lik reikalauja mūsų meilės
mums labai daug įvairiausių malonių. malones, kas atsiliko? Tiesa. Dievas juos
Alės jų nebuvome verti. Bet vistiek Die nubaudė, liet tik kokiam laikui. Jis net ir yra mums geras, bet Jis taipgi pats sa
vas mums jų davė. Jis mums davė gyvy bebausdamas prižadėjo atsiųsti savo vie vyje yra meilingiausis. O mes visados uty-,
bę. Tik iš Jo malonės mes krutame, ju natinį Sūnų. kuris vėl išvesiu žmuhiją iš lime tų, kas yra meilingas ir gerąs. Ir juo
dame ir gyvename. Jis mums davė kūnų ir nuodėmės tamsybių. Pagaliau ateina pa daugiau kas turi šio gerumo, juo karščiau
jausmus, su kuriais mes galime palaiky žadėtasis Išganytojas į šių žemę. Jis ima mes Jį mylime. Daug yra gerų dalykų.

Tiesa yra gera ir dėl to mes privalome
Jų mylėti. Išmintis yra gera ir dėl to
mes ir Jų mylime. Grožybė yra gera ir
verta mūsų meilės. Bet kas yra geresnis
už Dievų? Kas yra teisingesnis už Dievų?
Kas yra gražesnis už Dievų? Atsakome
tik vienu žodžiu. Niekas.
Kai kartų vienas jaunikaitis tarė Iš
ganytojui: “Gerasis mokytojau, kų turiu
daryti, kad gaučiau amžinų gyvenimų?”
V. Jėzus jum tuojau atsakė: “Kodėl va
dini mane geru? Vienas Dievas yra ge
rais”. Reiškia, tik vienus Dievas yra ge
rumo versmė. Visas žmonių gerumas tai
yra silpnas Dievo gerumo spindulys. Tai
gi, kaip vienas yra geras, Jis vienas yra
mylėtinas.
Viskas mus žadina prie karštesnės
Dievo meilės. Jo paliepimai, Jo prižadė
jimai ir Jo bausmė mus stumte stumia
Jį mylėti. Kaip nedėkinga yra širdis, kuri nemyli Dievo

(Bus daugiau)
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į duokime joms savo meilę, muj Lietuvą, kurias kas metai au ir vizų formalumą niekam
i ms prieinamu būdu.
taip gausingai ruošiate lais netektą atsilikti nuo važiuo
Pranas Morkūnas,
vesnių, vasaros dienų susilau jančiųjų būrių. Nors ir žino
Lietuvių Kolegijos Stud.
kę.
me, kad piniginiai reikalai
~= JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =
Chicaga. — čia proletarų
Prof. Kampininkas
Neabejojame tad, kad šiais mažiausia tegalėtų sutrukdy
ofisas paskelbė, kad gegužės
KALĖJIMUOSE PAS
didžiojo jubiliejaus metais, ti Jūsų kelionę į Lietuvą, bet
vo motinėlėms' giliausią mei
MOTINOS PAGERBIMO
1 d. demonstracijoj dalyvavo
BOLŠEVIKUS
kada visa mūsų tauta gerbs gi ir šį reikalą Lietuvos vy
lę bei dėkingumą.
DIENA.
daug daugiau tavorščių, negu
didžiausiojo savo Vyro atmi riausybe pasistengė jums pa
Ne kiekvienas išsigali auk Tokia antrašte neseniai išė
j pirma buvo rašyta. Mat, be
nimą, Jūs, Amerikos lietuviai lengvinti nustatydama visiems
Gegužės 11 yra žinoma kai su papuošti jos rūpesčiu nu jo įdomi kau. P. Dogelio knyĮ tos “masės”, kuri maršavo
ir lietuvės, ypač gausiai ap šiems metams kuo mažiausią
po “Motinos Diena”. Tai yra vargintą, žilstančią galvelę, ga, kurioje dienoraščio forma
Įstrytu, da 15,000 tavorščių
silankysite savo senojoj Tė mokesti už vizas.
diena kurioje vaikai įvairiais bet mylinti širdis suranda į- vaizdingai aprašomi jaudina|minia maršavo “saidvokais”. vynėj, kad panorėsite visi per
Tad, broliai ir sesers, ame- būdais pareiškia savo meilę vairių gražių būdų savo mei- ntys lietuvių kalinių pergyvetas didžias mums iškilmes būj.
. .
.
rikieeiai ir amerikietės, visi motinai. Kiekvienas supraitly- lei išreikšti. Gražių gėlių nimai bolš. kalėjimuose LukiBrooklyn. — Lietuviški ta- ti ataugę
su mnitnts, su visa -. . „ , 2
.
......
r.
.y,
•
•
siais
Vytauto
Didžiojo
metais vas vaikas toje dienoje sten pluoštas ir .neturtingam yra škv, Daugavpily ir Smolenske,
I vorščiai čia labai nepaten lietuvių tauta. O iškilmių, ir
i į Lietuvą, į malonią viešnagę! giasi savo motinai teikti kaip prieinamas.
Tą knygą beskaitant galima
kinti Indijos nacionalistų va- didingų iškilmių, per šiuos
PROF. KAMP. RADIO.
Visi į savo senąją Tėvynę da galima daugiau malonumo,
Bet ką tik duotume, neuž- pažinti tikrą raudonojo bolše________
do M. Gandhi (dabar jau su- Vytauto Didžiojo metus bus
rniai susijungti čia su visa kad jo didžiausios geradarės mirškime prie savo kitų do- vizmo terorą prieš lietuvių
Kaunas. — “Darb.” “Mū- imĮas) vedama pasyvę prieši daug. Birželio mėn. 18—22 d. tauta kilnioje pagarboje didširdis toje dienoje plaktų di vanų pridėti kukliausią ir sy- kalinius. Knyga turi 160 pusi.
ni Radio” praneša gavęs iškilnosi Anglijos valdžiai kam didelė žemės ūkio paroda, bi
žiausiajam jos Sūnui ir Va džiausiu patenkinimu delei Į kiu brangiausią dovaną —
*
Lawrence, Mass., komunistų! pani.j«- TavorŠčiai sako, kad rželio 22 d. Vytauto garbės
dui. Tenepalieka anapus van jos rūpestingai auginamos šei gražiausių
maldų vainiką,
padėką už dėjimą žinių apieltokia “kova” Gandhi paši dainų šventė, rugsėjo mėn. 8
denyno nei vienos lietuvių šei tnynos. Todelei vaikai sten supintą iš Rąžančių, Mišių, SKELBIMAI “DRAUGE”
imperialis d. kariuomenės šventė ir spa
komunistų “kultūrų” kurią,' tarnauja Britų
mynos, nei vienų lietuviškų giasi rodyti kad jie giliai esą Komunijų, Maldelių.
PASISKELBUSIEMS DUO
sako, pamėgę ir Lietuvos hu tams. Jie norėtų, kad Indijon lių 27 dieną Vytauto Didžio namų, iš kurių nebūtų šieme- dėkingi už visus motinos pu
DA DAUG NAUDOS.
Patsai toksai vainikėlis mo
manitariniai profesoriai, kad būtų importuota komunistų jo sukaktuvių diena. Dvi pas tai Lietuvoj nors vieno žino- ■ neštus vargus jų auginimui,
net įsteigę draugijų tai “kul- j;eka ir visas 3OS teroro ba«a- kutinės dienos išimtinai pa gaus, galėjusio atvykti į Lie- bei auklėjimui, kad jos pamo- tinėlėms naudingiausias ir sy
PILNAS EGZAMINAS
tūrai” pažinti. Lawrence ko- zas
artynio meilės delei. švenčiamos Vytauto Didžiojo tuvą ir neatvykusio. Tad ruo
kiu parodoma, kad supratom į
kinimus
jie
giliai
įvertiną
ir
$5.00 TIKTAI $5.00
atminčiai pagerbti; tad šio
ir panaudojom jos pamoky
munistų tarpe, radio sako, pa-----------škitės iš anksto į tą tik šimt juos savo gyvenimui taiką.
SPECIALISTAS
mus. Visi mes galime ką nors Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
sireiškusi tokia “kultūra”:! Chicaga. — Iki šiol praš mis dienomis Jūs, brangūs mečiais pasitaikančią jubilie
broliai ir sesers, itin esate
Jaunuoliui augant, kuomet savo motinėlėms duoti. Tat, tikrą specialistą, ne pas kokį nepailti komunistu skustuvu pasi-j matniam mūsų mieste per rajinę kelionę. Laukia Jūsų ma
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
piovė, o vienas miške pasiko-idijus dainuodavo tik žmonės, laukiami mūsų laikinoje sos- rgi gražios mūsų Tėvynės lau jam tenka susidurti su gyve
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
rė.
į artistais vadindami. Dabar
Kaune' Gražiai su8‘- kai, kvepiančios pievos, žydį ninio sunkenybėmis, įvairio
po pilno išegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
---------Į vienas mano
“tavoršSus” liungs tad abi Lietuvos: s™°’ sesių darželiai, žali mūs miš mis į klaidakelius vyliojančiodaktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
Bukareštas. - Karališkam į praneša girdėjęs per radio ji. m2SU Pan«n“ni’» >r PaWa>- kai, sraunūs mėlyni upeliai mis pagundomis, tuomet pa
mo, suradymui žmogaus kenksmin
tijo
Tėvynė
ir
naujoji
tolimų
gumų.
parke neužilgo reikės įvesti j karves ir jaučius bliaunant.
skaidrūs sidabriniai ežerai, tiria, kaip jam begalo bran
Mano Radio — Scope — Raggi.
jų
užjūrių
Lietuva.
Ir
tik
ši“stop” ir “go” šviesos. Be-j,lis stebisi, kodėl tie “artisX-Ray Roentgeno
Aparatas ir vi
laukia Jūs ir žili mūsų pilia* gūs tie prityrusios motinos
tokis
sutartinis
Jūsų
ir
mū

siškas bakteriologlškas egzaminavi
gausiai
teikti
perspėjimai
ir
sivažinėdamas mažu elektriki- tai” nesiunčiami į farmas,
kalniai milžinkapiai! Laukiamas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
niu automobiliu aštuonerių kur padidintų pieno “produk- sų pagarbos pareiškimas Vy me visi! Laukiame džiaugsmi-. pamokymai,
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
tautui Didžiajam bus vertas ngai pasakyti Jums Klaipė-J Mylėti savo motina — tai
metų Rumunijos sosto įpėdinis ciją". Mieste jie tik labiau
vumas sugryš jums taip kaip buvo
didžiųjų Jo siekimų matyti doj, Kaune ir kiekvienoj pir-l maloni pareiga. Nors rastumei
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
jau kelis syk vos nesuvažinė-Į ardo ir taip jau labai suįru
^ou^.
vio. žarnų. Inkstų, odos. kraujo, ner
sujungtą į vieną krūvą visą kelėj: — Sveiki atvykę, bro- pasaulyje daug jaunesnių, gra
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
jo savo auklės ir kelių tarnų. J sius gyventojų nervus.
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
lietuvninkų tautą.
liai ir sesers!
žesnių moteriškių, bet, geram
Jeigu turit koktą užsisenėjusią, JslEFORE
hopping
on
kerėjustą, chronišką ligą, kuri ne
Laukiame tad J ūsų, broliai į
/«& K. Šakenis,
ir išmintingam vaikui, jo monet gabiam šeimynos gy
BROLIAI IR SESERS IŠ Savo pagarbai tinkamai pa
1 the gas, why not hop pasidavė
dytojui, neatidėlloklt
neatėjo
ir
sesers,
ištiestom
ir
išskės

Š
vietinio
Ministeris,
t*
na
y
ra
gražiausia,
brantolimųjų užjūrių.
reikšti Lietuvos vyriausybė yto a Combination Automane.
DR. J. E. ZAREMBA
Vytauto Didžiojo Komi giausia ir jos nei ant turtin Policy— one that will hop
ra išleidusi net tam tikrą įsta- tom rankom, laukiame Jūsų
pasiilgusiom akim ir broliška
giausios
karalienės
nemainy

SPECIALISTAS
teto Pirmininkas.
(Tąsa n’JO 2 pusi.)
tymų, kuriuo visi šie 1930 meyou over trouble!—
Inėjimas Rūmas 101B
meile kupinom širdim. Lau
Šaulys A. Žmuidzinavičius, tų. Niekšas tai būtų sūnūs, ar
20 W. JACKSON BLVD.
anywhere!
klausomai tautai, kaip pridesvarbesniuose valstybės akiame ir ruošiame Jums gar
duktė, kuris gėdytųsi savo
Šaulių
Sąjungos
Centro
Arti State Gatvės
, ra ir Vytauto Didžiojo var- Uuose Einami Vytauto Di
Over 20,000 Aetna agente, located
Ofiso 'Valandos: Nuo 10 ryto iki
bės
vietas
savo
tarpe,
mylimotinos
ar
tėvo.
Ir
kaipgi
bū

frora Maine to Califomia, aasure
Valdybos
Pirmininkas.
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki f
dui, pagerbti amžiną Jo atmi džiojo metais. Tai reta, jei ne miausieji ir užvis pageidau
Aetna Service to Aetna policyhokL
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1
tų
galima
nemylėti
motinos,
ere,
wherever
they
may
bei
po pietų
nimą ir tos savo pagarbos vienintelė, visame' pasauly pa jami mums sveteliai ir vieš
kuri tiek valandų praleidžia j
garba
praeities
didžiavyriui
!
Kiniečiai yra tikrieji popie
duokle atsidėkoti Jam už ay£TN A-IZE
nios! Lietuva laukia Jūsų sa
vienų viena palikta namie, nuo
Kiek
pajėgdama
ruošiasi
tau

rinių pinigų ir lietsargio iš
nuos nelemtos tylos amžius.
vo vartuose į platųjį pasau
ankstybo ryto, ligi vėlybam
V. RUKSTALIS
ta
ir
visa
šalis
švęsti
Vytau

radėjai. Jau X a. po Kr. g.
Lietuva ruošia tokį iškilmin
lį
—
Klaipėdos
uoste
—
ir
lai

vakarui triūsdama mūsų nau
Insurance
gą tų sukaktuvių paminėjimą to ir savo garbės dienas. Bet kinojoj tik kol kas sostinėj popieriniai pinigai buvo var
dai! Kuri tiek karštų maldų
2423 W. Marųuctte Rd.
dėl to, kad jis turi atsverti, šiandien Lietuva nėra ta vie Kaune, kuri šiemet irgi savo tojami Kinijoj, būtent, buvo
lelcphone Hemlock 6213
kasdien
išlieja
mūsų
laimei!
išlyginti ir anų keturių šimt na Lietuva, kuri budi savo 900 metų sukaktuves švenčia paleistos apyvarton lentelės
Looo Office
Kuri tiek rūpestingumo pa
One
Šalie SL
žemelėje,
kuri
aria
sėja
iš
tė

mečių nešvęstąsias sukaktu
su tokiu trumpu, bet labai
ir
už
kurios
gaisrus
kitados
Telf.phone State 3380
rodo
mūs
apsaugojimui
nuo
vų paveldėtas dirvas; kuri, išves.
Chlcago, III.
reikšmingu ir aiškiu parašu:
naujo pakėlusi sentėvių kar taip galingai atkeršijo Vytau “Popieriniai pinigai su impe pavojų!
t
Mini šiandien Vytauto Di dą, eina savo šalies sienų sa- tas Didysis Tannebergo lau
džiojo dienas ir lietuvių tau- , ’gybas. Šiandien, be tos seno- kuose. Laukia Jūsų kiekvie ratoriaus antspaudu privalo Nežiūrint, kaip ji yra nuo
sunkių darbų pavargus, ar lita ir Lietuvos valstybė. Mini; sio3j tik naujai atgimū8joa name Lietuvos mieste ir mies būti imami kaip ir metaliniai.
Neklaužadoms bus kertamos (gų, skausmų suspausta, bet
jas tauta jau susipratusi ir'Lietuvos, yra dar antroji Lie- telyje, sodžiuj ir viensėdyje, galvos”. Europoj pirmoji po-Į su kokiu maloniu džiaugsmu
laisva; valstybė — nepriklau- tuva Tojį Lietuva — tai Jūs, laukia Jūsų tėveliai, broliai
šauti nieko ir sutvirtėjusi; to-‘ broHai ir se8erg)
tolta^ ir
* sesers,
— giminės, pažįstami pierinins pinigus išleido Šve-jir šypseną ji sveikina kiekJos Nieks
kia, kokią m norėjo matyti, ^ nžj4ry antr,j, savo T6. ir kaimynai, laukia visi tau dija, 1656 m.; 1694 m. — An-j vieną mūsų parėjimą namon!
Vytautas Didysis, kada pranenžmirSę ir ge. tiečiai lietuviai ir pirmiausia glija, o po jos ir kitos valsty- Į Ar gi tai ne gražus motinos
Nekviečia
vaizdas, kuri budi koliai vai
dėjo pirmąsias kovas už savo nogiog Tėvynįs Lietuvos. Mes —Vytauto Didžiojo Komite bės.
Buy gloves whh what
teises ir jos laisvę. Tiesa, dar žinome, nes esame jau nekar- tas ir Lietuvos gynėjų šaulių Lietsargius į madą įvedė kelis užmiega jai ant kelių ir
Ar žinot, kodėl jos nieks
nuoširdžiai
pabučiavus
jį
pa

grįžęs iš Tolimųjų Rytų ang,
tebetrūksta mums viso trečda- i tą patyrę, kad Jūsų širdys su- būriai.
it savęs
nenori? Ji pati to nežino.
Lietuvos vyriausybė, nok las Hanwey, pasirodęs su liet- jS11^*0 ir lik tuomet atsimena
Nerelk mokėti 50c. už
Zio lietuviškųjų Vytauto
net karMiau piakti Tė.
Jos kvapas nemalonus. O
dantų mostj. Listerine Tosargiu
pirmą
kartą
Londono!
a
l
ae
savo
poilsį!
Užsigavęs
dama.
Jums,
broliai
ir
sesers,
mtų; dar tebetrūksta mums
mgi|Cj ngi
m
,
J
gUi
{ia
,
to
visi nekenčia. Išgargaoth Pašte gaunama po 25c.
nei musų,
gatvėse
1740
m.
Paryžiuj
skė-!
kūdikis
galvelę,
bėga
prie
saTėmyk,
kaip
gerai
ji
vei

kucdabiausiai palengvinti at
lluodami su Listerine, išvamylimiausios Kęstučio ir Vy
kia. Ją vartotadamas per
vietoj, pasilkusiųjų. Galingas
ly.4 ne burną Ir užmušime
čiai
imta
vartoti
1754
m.
v
°
geradarės
motinos,
kuri
vykti
šiais
metais
į
Lietmlvą,
tauto Trakų pilies, kur tasai
metus sutaupai |3 00.
Tėvynės
ilgesys
pažadina
ge

ligų perus.
Vartok kas
yra įsakiusi Lietuvos konsu Niurnberge — 1755 m. XIX! skausmus atima motinišku
didžiausias mūsą Tautos De
LISTERINE
dien.
riausias
lietuvio
sielos
galias.
nijus gimė ir mirė, tebet r lie
latams Amerikoje, kad vizos šimtmečio vidury Buvo mėgi-! pabučiavimu.
TOOTH PAŠTE
sta dar tnėms Gedimino vi Vy Tasai ilgesys ypač gražiai išduoti visokiais būdais būtų narna gaminti įvairių rūšiui “Motinos Dienoje”,
tat,
tauto sostinės Vilnimis, to reiškiasi Jūsų ekskursijomis į Jums palengvinta, kad dėl pa- lietsargiai, bet jie neprigijo, (kiekvienas turime rodyti sasvajojamo mūsų šventamiesčio, kur dūla garbingi Vytau
to Didžiojo kaulai, deja, ne
Soe, There!
turėdami ten nuo jų taip nu
pelnyto ramaus poilsio ir pri
HBYNbu eic
PttASe G(VE
HE ts NOT
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'
a
oombsbll’
deramos pagarbos. Bet toji
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8«O1HEQ, SHOV>
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.
CAM
’
evem
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can't You covmt4
-tU\S FRESHlE
skaudi aplinkybė tik dar dau
TREfc MltAVUN? *
4ELLY SCANS, / /
R ATS!
CO
v
LO
m
'
couajt
COUNT
MULIONS,
kYOO CAN COUNT’
I SAlO ONLY TAKE ]
tusbv y/;
FOOR MILtYVN?
that
kvch
giau priduoda rimties ir rei
HE VOANTY
*Txo A*** Yču'ee
7/
TOO
.TAKIM'TKM L L.
kšmingumo didžiosioms šių
metų sukaktuvėms, nes tai tu
ri mumyse da\r labiau sužadin
ti ir atgaivinti galingąjį Vy
tauto pasiryžimą atgauti iš amžinojo mūsų priešo rankų
Lietuvos karalių sosto rAeto-

Prašau Į Mano Kampelį

Jaunųjų Žiedai.

B

iiiiifiiiimiil

25c

TUBBY

a

Tikrai retu iškilmingumu
gerbia šiais metais Lietuva di
džiojo savo Vado atminimą!

LISTERINE

Antradienis, Geg. 13 d., 1936

DRAUOAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

tuvių paminėjimas. Operetė
kaip tik yra parašyta, kad pa
minėjus Vytauto 500 metų
darė A. Grišius, kad viskas ge mirties sukaktuves. Man rorai veikiama.
*dosi, šia operete turėtų susiIš Federacijos Apskričio įdomėti visa Chicagos lietuvių
atstovo J. Dimšo su raportu visuomenė
nebuvo.
Taipgi, turiu pranešti, kad
Iš Vytauto Komiteto susi- vakare matysime ir patį aurinkimo pranešimų darė M. torių šios operetės. Tikrai
Bankevičia ir A. Grišius. Sa garbė northsidiečiams turėti
kė, kad mūsų kolonijos drau tokius žmones. Lauksim 18 d.
gijos rengiasi su dideliu pa gegužės.
sišventimu.
Bijūnėlis.

C H I C A G O J E

KAPITONAS

nelių ar varguolių yra šventas
darbas. Labdarių kuopoje tu
rėtų būti šimtai narių. Prisi
dėkite prie labdarių. Geriau
kitus šelpti, negu pačiam lauk
ti kitų pagelbos. Alkus.

VYČIŲ EKSKURSIJA
įjos rėmėjos pus mus Roselan
LIETUVON PATAI
de, tur būt, geriausiai veikia
SYMAS.
ir nemaža kilniam tikslui įVakaras.
Musų kolonijos senesnieji gyvendinti padeda. Per pasku
Oficialė Vyčių Ekskursija
Veikėjai, apibrangindaini juu-fcUlV0 vakarienę iš viso
važiuoja Lietuvon iš New
nesuės kartos pastangas dirb-isu šiaip aukomis padalė \iiš
Yorko liepos 5, 1930, Skandi
ti Vyčių organizacijoje ir su- $600.00. Iačios būdamos darbPranešu visiems lietuviams
navų Linijos laivu “Frederik
traukti kuodaugiausiai jauni- s^os’ nor^ *r jaunQJlI kaitų
waukeganieč.iams ir taipgi vi
vin.”
mo, pasiryžo jiems padėti, nia,Pl*e darbštumo pripratinti,
siems aplinkiniams, kad aš eSkandinavų Linijos laivai
terialiai juos sušelpti. Ta minGorainius,
su priverstas išparduoti savo
yra dideli, įrengti visais pato
timi besivaduojant, ryžtasi su
krautuvę dėl sveikatos suma
J. Blankus, pirm.
gumais, suteikia gerų patar
organizuoti busterių ratelis. ■
žėjimo. Tad dabar gera proga
T0WN OF LAKE.
navimų ir patenkina keleivių
Pradžia jau padaryta ir net i
Didžiojo
Lietuvos
Kun.
Vy

įsigyti krautuvę geroj vietoj
reikalavimus.
kuikurios draugijos pasižadė-1
tauto
500
m.
sukaktuvių
upS. L. R. K. Prakalbos.
Geg. 8 d. čia įvyko Labda- gerų žmonių tarpe ir apgyVyčių organizaicija pasirin
jo tapti to ratelio nariais, j Balandžio 27 d., S. L. R. K.
vaikščiojimui
draugijų
atsto-!
r
ių
1 kuopos susirinkimas, ventoj per daug metų. Mel
ko šių kompanijų ruošti dide
Darbo pradžioje sumanyta 'A< 168 kp> surengė prakalbas
lę oficialų Vyčių Ekskursijų vai laikė susirinkimų gegužės į \e vįsį kuopos nariai susi džiu atsilankyti ir datirsite.
surengti vakaras ir, štai, geg. >
butano bažnytinėje svetaiLietuvon. Tikslas šios eks 2 d., parapijos knygyno kam rinko. Šis susirinkimas buvo O gal kam iš ebieagiečių įky
4 d. mūsų svetainėj suvaidin-i nėje 168 kps< raštininkas p.
svarbus. Nutarta turėti už- rėjo didmiestis ir norėtų rakursijos bus — supažindinti bary.
ta puiki dramo — komedija Miškinis pakvietė inž. A. J.
Susirinkimų atidarė A. Gri kandžių būdų prie kapinių niaus gyvenimo. Tai tokiam
Amerikos lietuvių jaunimų su
“Grafas Bernu”. Vaidinimu' žvirbli, Chicagos Apskrities P-lė Glenna Collet, kapito- tėvelių gimtiniu kraštu, supa šius, pereito susirinkimo nu geg. 25 d. Tarėsi apie darba- kaip sykis tiktų mano vieta.
rūpinosi senas scenos megė-j vajaU!. organizatorių, kad pa-’nas Amerikos Moterų Golfo žindinti su Lietuvos veikėjais, tarimus perskaitė rast. O. vimųsi Kapų Lankymo dieno Dabar aš darau išpardavijas Jok. Pivoriūnas, niuzika kaĮbėtų apįe susįvįenįjįluo reį i tylu0, kurį ji sudarė prieš sustiprinti jaunimo ryšius su Zdanevičiūtė.
je, geg. 30 d. Išrinko 5 rin- mų. Viskų parduodu labai pi— varg. S. Rakauskas. Lošė kalus.
j Britų moterų golfo tymų pir- Lietuvos jaunimu ir dalyvauti
Iš centro susirinkimo pra-jkjkes> Nutarė kreiptis prie giai. Daug tavoro parduodu
jau nuo senai žinomi asmens: . Vajaus prakalbos prasidėjo'1moms tarptautinėms moterų Vytauto paminėjimo iškilmė nešimus darė P. Veluškis, J. 'Sodaliečių prašant daugiau į pigiau, negu mokėjau.
grafo
p. M. Po\ iionis, p. V. po trumpos maldos, kurių'g0Įf0 rungtynėms, įvykstan- se. Šioje ekskursijoje gali da Grišius, A. Ustatienė, O. Zda- 'rinkikių. Kalbėta apie rink- Tavorų turiu dėl moterų
Miknevičius, Jok. Pivoriūnas, atkalbėjo gerb. kleb. Ažukas,1 čį0111s Anglijoj.
merginų ir vaikinų — šiušių,
lyvauti visi Amerikos lietu nevičiutė, kad nutarta pada liavų Šv. Antano dienoje.
ryti
Vytauto
ženklelius,
nu

Bagdonas, kuris nors ir nebe-* kuiįs perstatė visus
at- i
Nutarė vykti, dalyvauti ir pančekų, dresių, apatinių ir
viai. Vyčių palydovas lydės
tarta
paimti
didelę
salę.
gyvena Roselande, bet noriai. vykusius vajaus reikalais sve į
pasidarbuoti išvažiavime birž. viršutinių ir kitokių visokių
ekskursantus
Lietuvon ir
sutiko dalyvauti vaidinime,;
reikšdamas padėkos žo
Išrinkti
P.
Savickis
ir
J.
1
p d labdarių Sų-gos ūky. Va- daiktų visiems gyvenime rei
žiūrės, kad kelionė būtų ge
Lauraitis, kad užkviestų dr-! žiuos trokais
p. Genys, ^p. Juška, p. Tely-! džius už atsilankymų i Ke
kalingų. Vyrams kelnių, marš
ra, maloni.
UIDraugo num. gegužės 7 jas per* laiškus į susirinkimus,
denąs, p. J. Puodžiūnas, p. pvanee, taipgi linkėjo gerų: “Bunco” ir “Card Party .
Nutarė nors keli važiuoti kinių, šiušių. Negaliu visko,
Plungienė, p. Sirtautienė, p. Leknuų.
į Geg. 15 d. mokyklos kamba- d., 1930, buvo parašyta laivas rraportu nebuvo, tai jiedu geg 10 d, j Labdarių ūkį, į kų turiu išpasakoti. Tik pa
Teklė Koncevičiutė. Man te-į Antras iš eilės kalbėjo gerb.!rvje bus didelis “bunco” ir “Oscar”, vietoje laivas “Fre savo darbo neatliko. Jų vic- talkų padėti apgenėti medžius, kartoju tų, kad viskų parduo
ton išrinkta J. Grišius ir J. apvalyti miškų, kelius.
ko dalyvauti repeticijose ir j. Aukštaitis, Chicagos Aps-j<?ęard party” kurį rengia derik VIII”.
du nepaprastai pigiai.
Blankus.
RaP!
Kun.
A.
Linkui
perskaičius
spėjau, kad mūsų seni vaidy- į kričio pirmininkas, kuris karš' pp žylienė, Rajunienė ir Ba
Visų krautuvę parduočiau
Adelė Rubliauskaitė,
los savo darbų tinkamai at-' tais žodžiais aiškino, kų reiš-; vonįenė. Bus daug gražių daik
! laiškų nuo varguolio Juoz. La- už visai žemų kainų.
Liet. Vyčių Centro
NORTH SIDE ŽINUTĖS
liks ir publikų patenkins. Taip j kįa lietuviams katalikams pri-1
peinas eis parapijos “Staj pinsko, kuopa paaukojo $5.00.
Ateikite ir pamatysite, kad
1-ma Vice-Pirmininkė.
ir įvyko. Nors pasitaikė šil- Į klausymas prie šios organiza-Į £yill0 Fondan”, todelei kiekEkskursijai Ekskursija A-|Po
auk,'Jį’: B- Kalvaitė, dabar pas mus pirkdami sutas oras, bet žmonių susiriA- cijos. P. Aukštaitis yra pasi• !Į vįenas parapijomis bei parapi- IŠ DR-JOS ŠV. JONO EVAN inerikos
Laurinskaitė, O. Kleinaite, čedysite du pinigu. Ateikite
jaunimo į Lietuvę.
GELISTO VEIKIMO.
ko labai daug: kuone pilnu žymėjęs apskrities veikime. jjonė turėtų atsilankyti. TikieŠiais Vytauto Didžiojo me H. Gedvilienė, Šaudvidienė. vietiniai ir iš apylinkių.
tėlė salė. Reiškia, žmonės Po to kalbėjo p. Miškinis,! tų galima gauti pas rengėjus,
tais, Amerikos jaunimas bū Senutei A. Kasmauskienei nu
supranta Vyčių organizacijos vietinės kuopos rašt., kuris'Neužmirškite ketvergo vaka- Dievo Apveifdos Parap. —
tarta iš kuopos skirti aukų
riais traukia į Lietuvų.,
reikšmę ir noriai jiems pade taipgi papasakojo Susivieni- į ro> geg> 15 d.
906 - 8 Lincoln St.
Draugija Šv. Jono Evange North Side Šv. Mykolo pa $5.00.
da.
WAUKEGAN, ILL.
Darbuotis dėl našlaičių, sejimo svarbų.
Į
Vestuvės.
listo vyrų moterų laikė ber- rapijos choras,
vaizduotėj
Vaidylos roles atliko gerai, Toliau kalbėjo p. P. A. Iva-! šv. Baltramiejaus bažnyčio- taininį susirinkimų balandžio
plaukia į Lietuvų per Kiaipė
gyvai, natūraliai. Žmonės ir nauskas iš Spring Valley, Ul.,ije, geg. 4 d., per 9 valandų 27 d. mokyklos kambary. Su
dų, Kaunu ir tiesiai į Vilnių.
liūdėjo ir juokėsi iš keblios taipgi vajaus organizatorius., Mišias gerb. kun. J. B. Kloris sirinkimų atidarė pirm. J.
Nesuprantat? Matote, 18 d.
JAUNIME!
grafo padėties, kuris, norėda Nors jis čia gimęs ir augęs,! suteįkė Moterystės Sakramen- Blankus, o praeito susirinkimo
gegužės Šv. Mykolo parapi- į
Kitos tokios progos
mas kito įkalbėtas pažinti bet gražiai darbuojasi dėl lie-'tą pdei Kazimierai Petkiutei nutarimus perskaitė rašt. P.
Jūsų gyvenime nebus.
jos svetainėj statoma scenoje!
Jaunimo Organizacijos
kaimo gyvenimų, pastojo pas tuvių. P. Ivanauskas savo kai- įr Pranciškui Totaliui. Gerb. Kupronis.
Todėl, naudokis ja dabar.
nauja operetė “Ekskursija AOFICIALE
ūkininkų bernu. Žodžiu, vaka bėję prašė visų lietuvių tėvų, I kun Sitavičius pasakė gražų Ligonių dr-ja turi vienų —
merikos Jaunimo Į Lietuvų”. i
EKSKURSIJA
ras pilnai pasisekė ir rengė- kad i ne tik patys stengtųsi pri į pamokslų.
A. Šiaulį.
į Ji yra labai graži ir patrijo
jai padarė gražų darbų, su- įgulėti prie šios organizacijos, Kadangi jaunoji porelė yra Komitetas pranešė, kad i«-į tiška. Choras daro praktikus
LIETUVON Per
teikdami paramos ir užjuojau- j be tkad ir visus savo vaikus nariai parapijos choro, tai važiavimui vietų jau paėmė du kart į savaitę, o paskutinę 1
KLAIPĖDĄ
tos vyčiams ir aliumniečiams. prirašytų. Nes tik tas užlaikys Į cboras jiems giedojo mišias, 22 d. birželio Saviške daržų,
savaitę nutarė turėti dau- •
Minėti VYTAUTO 500
Garbė jiems! Vakarų vedė ir juos prie tikybos ir prie 0 p Bujanauskas ir varg. S. Justice Parke.
giau, kad tik kuogeriausia į
Metų Sukaktuves
jaunimo reikalu kalbėjo gerb. lietuvybės.
Žylius gražų duetų “Avė Ma Iš Federacijos pranešimų prisiruošus.
Tikietai visu!
Skandinavų Amer.
kun. J. Paškauskas.
Paskiausia kalbėjo inž. A. ria”.
smarkumu platinami. Kai ku- •
J. Žvirblis, Apskričio vajaus Jauna porelė yra visų gerai kad neužmirštumėte Vyčių rie choristai jau paimtus iš-!
Linijos Laivu
Geg. 25 d. musų svetainėj organizatorius. Gerb. kalbėto žinoma Waukegane ir apielin Seimo, dienų ir vietos.
pardavė ir daugiau paėmė, i
bus parapijos vakarienė, Va jas nuodugniai išaiškino Susi-;kėse. Geros kloties .naujame Geriausia šių vasarų atastoTikietai pigūs. Taigi, nortlikarienės pasisekimu veikėjai vienijimo skyrius ir mokestis, ! gyvenime,
goms proga — tai Vyčių Sei sidiečiai, įsigykite tikietų iš
jau rūpinasi, o vargonininkas ir Amerikos lietuvių gyveni“Aide”
mas. Kenoslia yra gražus mie anksto, nes tai bus pirmas
ruošia gražių programų. Įdo mų šiuose laikuose. Kalbėto
stas, ant ežero kranto. Me nortbsidiečių Vytauto sukakmus bus vakaras.
jas pažymėjo, kad mes gyvena
džiais apsodintas,
gražiais
Laivas išplaukia iš New Yorko 11 vai. ryto
nie visokiuose i>atogumuose,
parkais papuoštas. Oras ty LIUOBUOJANTIS, KURS
Nevėluokite! Užsakykite sau vietas dabar! Del
Š. m. geg. 3 d. Visų Šventų bet pavojinguose laikuose.
VAIKĄ RAMINA.
ras. Apielinkėje daugybė ma
kainų ir platesnių informacijų, kreipkitės į savo agen
Vyčių Dėmesiui.
bažnyčioj amžinu moterystės Kas met tūkstančius žmonių
mažytis kūnelis priešina
žesnių ežerų. Kitaip sakant: si Kūdikio
ricinai ir stipriems vaistams; bet
tų arba tiesiai į
ryšiu tapo surišta Elzb. Žu automobiliai . užmuša, o kur L. Vyčių 18 Seimas įvyks “Wisconsin the land of tliou- štai vaistas, kuro tikrai Jam taiky
tas. Ir jis veikia greitai ir taip švel
kauskaitė, komiteto nario dūk kiti pavojus. Taigi būtinai rei rugpiučio (Aug.) 4, 5, 6 dd.,
sand lakęs”. O ypač tai gera 1 niai, kad vaikąs nei nejunta. Flcttė, su Stef. Meliak’u. Jaunai kia visiems apsidrausti.
Castoria ramina piktus ne
Kenoslia, Wis. Laikas yra la proga Rytinių valstybių dele cherlo
rimastingus kūdikius ir vaikus ir už
porelei linkime patvarios tai Baigdamas prakalbas gerb. bai patogus ir tinkamas sei- gatams atvykti į Vyčių Seimų migdo juos ir karščiuojančius, su už
kletčjusiais viduriais vuikus atitaiso.
kos ir laimės.
kun. Ažukas pakvietė p. J. muoti, ypač leisti atostogas.
ir praleisti atastogas Wiscon- Taip dedasi milijonuose namuose
130 N. LA SALLE STREET
kasdien. Castoria yra grynai augme
Aukštaitį papasakoti apie da-1 Tat
sine.
nim, nekenksminga ir užglrta dak
CHICAGO, ILL.
Kaip teko girdėti, Roselan- bartinį Lietuvos gyvenimų,, ank^.įau
tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. FleVytis.
teherio parašas garantuoja tikrumų.
do biznierius p. Nezelskis su nes jis myli išgirsti apie savo
žmona ir sunumi važiuoja bir tėvynės padėtį, nors ir yra
želio mėnesy Lietuvon. Duktė čia augęs.
Raislng the FamHy«
ot>i8<>t«o io.erw.ooq s gyvino 1
Ttsnct
palieka namie. P. Nezelskis Kiek teko pastebėti, pra
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supranta, kad vakacijas ge kalbų sėkmės bus geros ir
CP.wr woe
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riausiai galima praleisti tik kuopon prisirašys daug naujų
y ėO”*
«V4feT O V.O PlGOvEL1 V. ■”
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IvJllM ’LKT
HO KOP-t1
Lietuvoj. Laimingos kelionės! narių. Kad kiekvienoj koloni
joj būtų surengtos tekios pra
Geg. 15 d. vakare jaunųjų kalbos, tai, ištikro, būtų ge
Šv. Kazimiero Akademijos resnės vajaus sėkmės. Tas iš
Rėmėjų kuopa ruošia “bun budintų užmigusias kuopas.
co party”. Kuopon prisirašė
Narys.
■ssr
apie 50 jaunų mergaičių ir jos
stropiai rūpinasi, kad skubo Sieksninės korespondencijos
ta “bunco party” gerai pa- niekam neįdomios. Todėl, ra
vyktų. Suaugusios Akademi- šyk trumpai ir aiškiai.
I
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visi,

kurie

paimti

manote

atostogas,

'Antradienis, Geg. 13

f
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d., 193d

C H I C A G O J E

GRABORIAIs

Kiekvienas “Draugo” skai-

1

tytojas gali būti bendradar

bis. Reikia tik tuojau laišku

DAKTARAI:

MWway 1111

DR. R. G. GUPLER

S

Telefonas Boulevard

Ofiso Tel. Victory 3687

1929

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
gimines ir pažįstamus. Paul
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
P. Baltutis, laivokarčių a- (ar telefonu pranešti, jei kas
LIETUTIS GRABORIUS
Telef. Canal 1712-9241
Patarnauja laidotuvėse kuoptgiaugenturos
vedėjas,
sako,
kad
įdomaus
atsitiko.
G<eg. 9 d. Mark White pari Valandos: 2 Iki 4 p. p. PanedėlląU;0**,“™“^; L *“ I*’ l “ ’
•la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
dieną. Ir 6:89 liti 9:89 vakar#
3133 S. HALSTED STREET
Ir Ketvergals vakare
šįmet
daugiau
lietuvių
va.
___
1 kučio salėje įvyko L. V. “Dai
mano darbu busite užganėdinti.
Antras ofisas Ir Rezidencija
Tol. ltoosevelt 2515 Arba 2518
4608 S. ASHLAND AVĖ.
nos” choro susirinkimas, ku- žiuos Lietuvon, negu kitais Į
Netoli
4lth
Street
Chicago.
Ilį.
PRANEŠIMAS
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Tel. Vlrglnla 9036
2314 W. 23rd Place
iame peržvelgta visų metų' metais.
Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Rezidencijos:
Vau
Buren
58981?
Chlcago. III.
X Cieerietis Pajauskas iš
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
choro veikimas ir finansinis
SKYRIUS:
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
1439 S. 49 Court Cicero, III. stovis. Iš pranešimų pasirodė, Archer Buick Co. pirko dide- j gydytojas ir chirurgas
šventadieniais pagal sutarimą.
Tel. Cicero 5927
R,r- Laur“J*
ud šįmet “Dainos” choras lį “Buickų”. P-nui Pajauskui • •tl4*rė antr*
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
yra daugiau nuveikęs negu pirkime patarnavo p. Jonas kos> po nr. 2422 west Marųuette Rd. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Canal 6764
Republlo 8468
4142 Archer Aveuue
...
„.
.
!_• i Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.
Ofisas
2403
W.
63
Street
tada nors praeity, iš ko visi Šlegaitis, žinomas automobi- < prospect 1930.
Simpatiitas —
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
Kertė So. Weatem Avenue
lin nnrdflvėifls
’
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
2 Iki 4 Ir 9 iki 8 v. v.
nariai džiaugėsi. Finansinis nų paiuavejas.
.4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Tel. Prospect 1988
Mandagia
—t
Nedėllomla nuo 10 Iki 12 ryto
Resldenclja
8169 So. Leavttt M.
X Pereitų* šeštadieni• atvyikl (941
•jį"?TeL Boulevard 7320 Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
choro stovis taipgi geras.
□eresnig ir Piges
GYDYTOJAS.
J •Res.
s. Albany Avė. Tel. Pros
Tel. Canal 8888
Vai.: nuo 8:80 Iki 9:30 vak.
CHIRURGAS
Šiame susirinkime išrinkta kusiems į “Dainos” choro sa pect 1929. Nedėtomis tik pagal su
nis už kitų patar-’
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 y. V.
tartį.
Nedelloj pagal susitarimą
IR OBSTETRIKAS
nauja chorui valdyba: atsi vybės vakarėlį, Aušros Vartų
įlavintas.
Gydo
staigias
Ir
chroniškas Ilgu
Ofiso Tel. Canal 2ii8
sakius senųjam pirm. ir choro parap. salėn, pp. Lauraičiams
vyrų, moterų Ir valkų
Namų Tel. Lafayette 9098
Tel. Hemleck 8700
Ofiso Tel. Victory 6893
atgaivintojui p. Ig. Sakalui, vagys pavogė automobili.
Rez. Tel. Prospect 0610
Rezidencijos Tel. Dresel 9191
DARO OPERACIJAS
o vieton išrinkta žinomas raX Geg. 10 d., Aušros Var
PAGRABŲ VEDA J AI
Ligonius priima kasdieną nuo
dio anaunceris p. J. Bulevi- tų parap. salėj įvyko šaunus GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pietų iki 8 vai. vakaro.
OFISAS
Didysis OIIkjs:
Nedėlioinls ir seredomls tik
Ofisas
6155
South
Kedzie
čius.
Vice-pirminiukais:
žino

L. V. “Dainos” choro vaka
4605-07 So. Hermitage Avė.
1900 S. HALSTED STREET Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
lškalno susitarus
Rez. 6622 So. IVhipple
mos
scenos
mėgėjos
p-lė
B.
Tel. Tardė 1741 H 1741
rėlis. Be narių choristų, vaka Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
NAMAI
Ofisas ir Laboratorija
SKYRIUS
Stulgaitė ir D. Kaminskienė, rėly dalyvavo ir gražus bure- į
Vaiku ir visų chroniškų ligų
ir x-ray
4447 So. Fairllold Avenue
į
4193 ARCHER AVĖ.
rast.
De
Paul
universiteto
stu

lis
rėmėjų.
Gražiai
pasilinks’
Ofisas
3102
So.
Halsted
St.
2130
WEST
22nd STREET
SKYRIUS
Valandos: prieš pietus pagal sutarti
Kampas 31 Street
1410 So. 49 Ct. Cicero
dentė p-lė Paliliunaitė. Choro minta. Skanų užkandį pagaini
CHICAGO
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
Tel. Cicero. 1794
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
vedėjum užgirtas tas pats no žinoma West Sidėje virė
NAPRAPATAS
SKYRIUS
Nedėlioniis ir šventadieniais 10-12
Pocius, kuris daug darbo ja p-lė J. Lecaiitė.
<291 Aubum Avenue
Tel. Lafayette 5798
Tet
Wentworth
3000
Tel. Boulevard 3201
Persikėlė
po
num.
ir širdies įdeda “Dainos”
X L. V. “Dainos” choras
Rez. Tel. Stewart 8191
clioran. Užgyrimas padarytas paėmė trumpas
atostogas.' 3236 S. HALSTED STREET
tiesiog ovacijomis choro vedė Darbų pradės rugp. (Aug.) 1
Tel. Victory 6965
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vąk.
CHIROPRACTOR
Valandos:
2-5 po pietų, 6-8 vakare
jui. Rezisorium p. J. Balsis. pradžioje, kad tinkamai priOffice: 4459 S. California Avė.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
4650 South Ashland Avė.
Gydytojas ir Chirurgas
Naujoji valdyba pasižadėjo siruošus prie operetės lapkr.
CH ICAGOJE
Nedėliojo pagal sutartį.
Boulevard 7878
Laidotuvėse pa darbuotis, kadi taip narių skai
6558 SO. HALSTED STREET Nuo 10 Tel.
vai.
ryto
iki
8
vai.
vak.
tarnauju
geriausia
9 d.
ADVOKATAI
, Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
ir pigiau negu kiti eiumi, taip ir veikimu 1930X Šiandien Marųuette Par
todėl, kad priklau
Ofiso ir Res. Boulevard 5913
sau prie grabų iš 31 m. choras dvigubai išaugtų.
ko parapijos salėj, vakare, įdlrbystės.
Reikia pažymėti, kad chorų vyksta draugijų valdybų ir
OFISAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ GYDYTOJAI:
668 West 18 Street atgaivinus turėtai daug sunku
X — Spinduliai
atstovų susirinkimas sudary
Telef. Canal 6174
3464 SO. HALSTED STREET
ADVOKATAS
Ofisas 2201 West 22nd 8treet
SKYRIUS: 3238 S mų, daug nepasisekimų; vienu
Oflao valandos nuo 1 iki 2 po
mui Vytauto Komiteto sky Sulte 721 First National Bank Bldg.
Cor. So- Leavitt St. Tel. Canal 6228
Hąlsted Street, Tel
Tel. Yards 1829
pietų ir 9 iki g vai. vakare
tarpu
bandyta
net
visai
choras
Victory 4088.
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood
38
S.
DEARBORN
ST.
riaus.
Res. 3201 S. WALLACE STREET !
Avenue
Tel. Republlo 7848
sudemoralizuoti, vienok, ačiū
. .
1Z-O1
T
|Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. y.
X
Sus-mo
163
kp.
p.
J.
MlCį Vakarais: 2221 W. 22nd Street
energingai valdybai, vedėjui
Nedėlioj: 10 — 18 ryto
Phont Boutovard 4139
f Su Adv. John Kuchinsku)
keliunų išrinko delegatu į
LIETUVIS
AKIŲ
SPECIALISTAS
ir biznio menedžeriui p. L.
Vai.: 5-8: ser. ir pėt. 5-6.
Sus-mo seimų, kuris įvyksta i
Tel. Canal 2552
Tel. Canal 0257
Ree. Prospect 6659
I Krekščiunui, visos sunkenyNiagara Falls, N. Y.
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
iės nugalėtos, choras įgijo
AKUŠERIS
X Žinomas jaunimo veikė
GRABOBIU8
gerų vardų plačioje Gliicagos
4740 Dorchester Avenue
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Mošų patarnavimas
lietuvių visuomenėj, tat ir jas p. A. Janusas išvyksta su!
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Drerel 6321
756 WEST 35th STREET
visuomet sąžiningas Ir
ADVOKATAS
naujai valdybai bus lengviau lietuvių maldininkais į Lietu-!
nebrangus, nes neturi
Vai.:
8
iki
10
ryto
Vai.: 10-12, 1-3, 6-8: Ned. 10-12
1821 SOUTH HALSTED ST.
me Išlaidų užlaikymui
6-8 vai. vakare
Rez. 2506 Wcst 69 Street
vadovauti chorui, kuris taip vų per Romų. Praeitų sekma 11 So. La Šalie St.. Room 1701
skyrių.
Tel. Randolph 0381-0332 Vai. 9-9
Vai. 4-5:30 vai. vak.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
gražiai kelia lietuyių menų. dienį buvo jo išleistuvės, ku
Vakarais
i Valandos 11 ryto iki f po pietų
Nauja, graži kfriose dalyvavo jo draugai ir 2241 SO. HALSTED STREET
OFISAI:
6 iki 8:30 vakare
Dušiukas.
Tel. Victory 0562
6001 — 14 St.
2924 Washlngton
plyčia dykai.
giminės.
7-9 vai. vak. apart Panedėllo ir
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
PėtnyčioH
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461
3307 Aubnrn Avenue
X Vladas Čižauskas, 6801
So. Artesian pereitų šešta
Telefonas Yards 1188
Perkėlė savo ofisą po numeriu
dienį turėjo balių. Minėjo si
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
X Įžymus Chicagos lietu dabrinį
4729 80. ASHLAND AVĖ.
vedybų
jubiliejų.
Rezidencija
(John Bagdziunas Borden)
vių gydytojas ir biznierius, Svečių buvo net iš Waukega4729 W. 12 Pi.
Nedėllomla
SPECIJALISTAS
Tel. Cicero 2888
Susitarus
ADVOKATAS
Dr.
S.
Brenza,
gegužės
15
d.
Džiovų,
Moterų Ir Vyrų Ligų
no,
III.
Jie
augina
dvi
duk

LIETUVIS AKIŲ
GRABORIUS DR
Vai.:
ryto
nuo 19—12 nuo 2—4 po
laivu “Ile De France” išplau terį ir 4 sūnūs. Viepus sūnūs 105 W. Adams St. Rm. 2117
pleįų: 7—8:29 vakare
BALSĄMUOTOJAS
SPECIALISTAS
Nedėllomla 19 Iki 12
kia Lietuvon. Dr. Brenza žada eina augštus mokslus univer
Telephone Randolph 6727
Palengvins aklų Įtempimą
kuri*
Turiu automobilius visokiems rei Lietuvoje praleisti keletu mė
Telef. Midway 2880
esti priežastim
galvos skaudėjimo, 4910 SO. MICHIGAN AVENUE
sitete.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. svaigimo,
Tel. Ken»vood 5107
aklų aptemimo, nervuotukalams. Kaina prieinama.
nesių, aplankyti visas Euro
Telephone Roosevelt 9090
mo, skaudamą aklų karšt}. Atltal
Valandos:
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 sau kreivas akis, nulmu cataractua
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
3319 AUBURN AVENUE
pos šalis, ir net būti bolševiTel. Boulevard 1491
Atitaisau trumpą regystą Ir tolintą
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
regystą.
Chicago, Iii.
apart šventadienio ir ketvirtadienio
kijoje. Dr. Brenza pasirinko
Prirengiu teisingai akinius visuose
Frencli Lipe laivų, nes jų lai
j atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
Bridgeport.
—
Dr-stės
Pa

vai yra dideli ir modemiškai
DENTISTAI Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
sias klaidas.
3343 SO. HALSTED STREET
laimintos Lietuvos susirinki LIETUVIS ADVOKATAS
įrengti.
Specialė atyda atkreipiama moky
LIETUVIS GRABORIUS
Valandos: Nuo I — 4 g a
mas įvyks gegužio 14 d., 1930
klos valkučlama
Laimingos kelionės.
Office Boulevard 7948
7—9 vakare
Didelė graži koplyčia dykai
2221
We»t
22nd
Street
Valandos nuo 19 ryto Iki 8 va
X Praeitų savaitę žinomo m., 8 vai. vak., Lietuvių au
718 WEST 18 STREET
kare. Nedėliotais nuo 19 ryto Iki
Arti Leavitt Street
11 po platų.
lietuvių kontraktoriaus Jono ditorijoj.
Tel. Roosevelt 7582
Telefonas
Canal
2552
Valdyba.
LIETUVIS DENTISTAS
Kainos pigesnės, kaip kitur
Mežlaiško šeimynų patiko ne
J. Lulevičiu*
laimė. Einant prie 79th ir
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
4446 So. Ashland Avenue
4712 8. ASHLAND AVĖ.
|9 BU8IIOB
GRABORIUS IR
Town
of
Lake.
—
šv.
Kazi

Ant Zaleskio Aptlekos
kare. Seredomis ir PėtnyčioBALSAMUOTOJAS Halsted St. negrai važiuodami
Tel. Boulevard 7589
Gerai lietuviams žinomas per >1
Rėmėjos mis nuo 9 iki 6.
Patarnauju laido parmušė sūnų Danielių, duk miero Akademijos
matus
kaipo patyrė* gydytojas, a*įr
TeL Canal 4282
tuvėse visose mie
rengia “bunco party”, kuri
rurgaa Ir akušerla
sto
ir
miestelių terį Genavaitę ir žmonų. Vai
dalyse.
Moderniš
Gydo stalgias ir chroniškas Ukui smarkiai sužeisti. P-nia įvyks geg. 14 d., po* gegužinių
ka koplyčia veltui.
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nanpamaldų, parapijos salėje.
Janslus metodus X-Ray ir kitokį**
Mežlaiškienė mažiau.
DENTISTAS
8102 S. Halsted
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
elektros prietaisu,
Visi prašomi atsilankyti.
St. Chicago, III.
2201
WEST
22nd
STREET
X Šįmet Vytauto metai ir
Tel. Victory 111*
Ofiaai ir Laboratorija
Bus daug dovanų ir užkandžio. LIETUVIS ADVOKATAS
(Kampas Leavitt St)
daugelis
lietuvių važiuoja
Netoli Morgan Street
Valandos* Nuo 9 Iki II ryto
Nepraleiskit šios progos.
127 No. Dearboru Street
Lietuvon, kad aplankius savo
nuo 1 iki 9 vakare
0PT0METRISTA3

S. D. LACHAWICZ

16 L. V. “DAINOS’ GgJORO.

DR. M. T. STRIKOL

DR. S. A. BRENZA

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOYYARSKIS

DR. A. RAČKUS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

DR. R. ARON

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. NORMANTAS

J. F. RADZIUS

DR. J. RIMDZUS

DR. H. BARTON

DR. A. J, JAVOIŠ

DR. S. BIEZ1S

DR. A. J. BERTASH

PAUL M. ADOMAITIS

DR. G. SERNER

DR. ŽMUIDZINAS

A. MASALSKIS

DR. P. Z. ZALATDBIS

A.A.OUS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

žiNiy-ms

DR. S. A. DOWIAT

JOHN B. BORDEN

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. CHARLES SEGAl

A. L DAVIDONIS, M. D.

PRANEŠIMAI.

DR. y. A. ŠIMKUS

JOHN KUGHINSKAS

S.M.SKUDAS

DR. G. Z. YEZEUS

J. P. WAITCHUS

DR. HERZMAN

DR. G. I. BLOŽIS

25 METŲ PATYRIMO

JOHN SMETANA, 0. D.

I. J. Z O l. P

GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas

46th

Ir

Paulina Bta.

Tel. Blvd. 8188
Nuliudlrao valandoje
kreipkitės
prie manęs.
patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai.
gerai
Ir plplau
negu kitur. KoplyBa dėl Šermenų

dykai.

BUTKUS
UNDERTAKJNG

CO.

r. B. Hadlęy Lic.
Koplyčia Dykai

718 WEST 18th STREET
Canal

Komisija.

3161

A. PETKUS

Brighton Park. — Moterų
Sąjungos 20 kp. susirinkimas
GRABORIUS
įvyks 14 d. geg., 7:30 vai. va
Ofisas
3238 S. HALSTED STREET kare. Visas nares nuoširdžiai
Tel. Victory 4983-89
prašome atsilankyti ir nau
Res. 4424 S. ROCKWELL ST. jų kandidačių atsivesti. Taip
Tel. Vlrglnla 1290
gi malonėkite sugrąžinti bilie
tus ir pinigus nuo buvusio
“bunco party”. Kadangi yra
daug reikalų svarstymui, tat
LIETUVIS URAĘORIU8
lai kiekviena laiko sau uiž pa
Ofisas
reigų atsilankyti.

EZERSKI

4603 S. Marsbfield Avenue
Tai. Boulevard 9277

Valdyba.

Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

BeredoJ

Boulevard

5950

Iki 9 vak. Ir Subatomls

Telepbone Central 8919

F. W, GHERNAUGKAS
advokatas
194 North LaSalIe Street
CHICAGO. ILLINOIS
Kuo 9:89 Iki 6 vai. vak.
«aal Office; 1999 So. Union Ava.
TeL Roosevelt 8719
VaL aua e Ud I vaL nk.

7181

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullman

sutarti

Rea Hemlock 7811

52 East 107-th Street
Nuo 8

pagal

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo

1026 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 19 — 11 plets N
nuo 9 iki 7:99 vai. vakara
Tel. ofiso Canal 8119 Rea So. akors
9229. arba Randolph 9299.

DENTISTAS

DR. MAURIGE KAHN

4712 So. Ashland Avenue

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.: Nuo S ryto Iki 8 vakare

V

r*

4631

SO. ASHLAND AVĖ.

akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel.
Platt Bldg., kacnp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas

Cicero 2962

DR. S. ASHER

Valandos nuo 9:36 ryto Iki 8:19 vaDENTISTAS
karo. Seredomls nuo 9:20 Iki 12 v. 4901 W. 14 St.
Cicero. III
ryto. Nedėltomls nėra skirtų
X-Kay ir Gas
valandų. Room 8
Valandos: 10-12 ryt. 1:30—5 Ir 6-9
Phone Canal 1628
vai. vak. Seredomt» Ir Ned. zusltarue

Tel. Yards 0994
Rezldencljoe Tel.

PIaz» 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 Iki 12 dieną

. .

s
DRA^OOAS

e

C H I C A G O J E

šių ir ėjo bendrai prie šv.
Komunijos; vakare gi suruošė
parapijos
svetainėje gražų
programėlį ir užsiprašė bran
gių svečių, kurių tarpe buvo
kun. F. Kudirka ir kun. B.
Vitkus.
X Aušros Vartų klebonas
pereitame sekmadienyje buvo
išvykęs į Šv. Kryžiaus para
pijos keturdešimtės atlaidus.

Antradienis, Geg. 13 d., 1930

JSIOYKITE šią knygą

torių, 2745 W. 44 st. “Drau
go” Knygyne, 2334 So. Oakpasirengę ,ley avė. arba Gudų krautuvė-

PARDUOTA NAPOLEONO torinių
LOVA

Šimtai lietuvių
vykti Lietuvon, o tūkstančiai
kitų lietuvių norėtų vykti ten
vakacijų praleisti.
Taigi labai daugelio lietu
vių mintys dabar nukreiptos
į keliavimą.
Tad dabar yra pritinkamas
laikas nusipirkti keleivių kny
gą. Visi įsigykite gerb. kun.

daiktų pirklys turėj

Napoleono lovą, kurioje tas
imperatorius mirė būdamas
/ištremtas Šv. Elenos saloje.
Tas pirklys lovą pardavė
šveicarui. Istorinė liekana te
ko svetimam.

vyčiuose randasi neišauklėto
je, 901 AV. 33 st.
t PARYŽIUS,
geg. 12. —
ir patvirkusio jaunimo, kurį
Francūzai patriotai sukėlė
Šiemet piknikai prasidėjo reik būtinai pagelbėti, o jei
Pi aeitą šeštadienį G raut nepaprastą triukšnuj. Jie pa
anksti. Praeityje keikūnais tas darbas nepavyktų, tai
parke iškilmingai atidaryta tyrė, kad vienas senovės isreikia
su
juomi
skirtis.
Kad
“planetarium.”
metais ir birželyje kartais otai
teisybė
—
priparodo
pirm
GREITAI IR PIGIAI
ras būdavo pervėsus, o šiemet
I&RENDAVIMUI
REIKALINGA TARNAITE
gegužio pirmą sekmadienį jau keletos savaičių išlaistymas
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS
4 kam b. mod. fialas, $30
Tuojau reikalinga tarnaitė, gramatikos, sintaksės, aritmetikos, artiRendon
turėjome visai tinkamu pik svetainėje blekinių su gesini
Fullerton—Western stryt. 2416
knygvedystės, stenografijos
ir kitų
gerai galinti susikalbėti per mokslo šakų. Musų mokyklos nauja No. Oakl’ey.
nikams orą. Pirmą gegužio mo skyščiais, nuolatinis dau
X Šiandien Moterų Sąjun
sistema stebėtinai greitai užbaigiama
P. Vaitukaičio knygą “KE telefoną lietuvių ir anglų kal pradinį mokslų į devynis mėnesius;
sekmadienį brolio Vlado pas žymas ir laužymas sėdynėms
gos 55 kp. Aušros Vartų LIONE PO EUROPĄ”. Kai bomis. Kreipkitės 6640 So. i augštesnį mokslų į vienus metus. A- ĮVAIRUS PARDAVIMAI
tangomis
buvo surengtas kojų, sėdėjimas ant stalų,
,mcrikos Lietuvių Mokykloje jau tukmokykloje mėnesinis susirin na tik $1.50. Su daug įdomių Maplewood avė. arba telefo- Istančiai
lietuviu įgijo mokslus. Atrūbų
Chemausko darže piknikas žiaurus stumdymasis,
Kauras ir gražus didelis, riešuto
1 .,
-p
...
eikite įsirašyti šiandien ir jums pakimas tuojau po gegužinių paveikslų.
ntlOKlte -KepUDIlC <Ot>O.
įdėsime įsigyti abelnų mokslų. Savo medžio naujausios elektros radio. $40.
Kolegijos naudai. Tą dieną draskymas ir galutinai šį pa
3037 No. Long.
pamaldų.
būvį žymiai pagerinsite,
kai busit
Įsigykite visi, kurie keliau
parapijos dar buvo daug į- starąjį susirinkimą dvyliką
abelnai ir visose mokslo šakose apNational cash reglster, naujas, O.
C. Lindh, 2946 Lincoln, Buckingham
X Juozas Antanaitis, virš site Ęuropon ir visi norintie Man reik žmonių—vyrų ar sišvietę.
vairių parengimų ir nežiūrint metų iškabojusį svetainėje
1959.
AMERIKOS LIETUVIŲ
į gražų orą piknikas tik pu didžiulės 1918 m. Vyčių 24 60 metų amžiaus, nuo trejetos ji keliauti. Bet ji įdomi ir ne moterų virš 30 metų amžiaus.
MOKYKLA
sėtinai pavyko. Dabar atsi kp. grupės atvaizdo sumuši metų turįs sunkumą, pradėjo norintiems keliauti. Tad pir Darbas ant visados. Geras už
REAL ESTATE
J. P. OLEKAS, Mokytojas
mokestis.
Gali
dirbti
pilną
lai
kite
ją
visi.
alpti.
Pirmadienyje
klebonas
mą..
randa tam reikalui daugiau
3106 So. Halsted Street
BARGENAS mūrinis 2 flatai, po
X Pereitame šeštadienyje atlankė jį su Šv. Sakramen Gauti galimą pas gerb. au- ką ar pusę. Taipgi ir į kitus
CHICAGO, ILL.
užuojautos ir yra tariamasi
penkis kambarius, pirmas flatas su
miestus.
Atsišaukti:
hot water heat, antras nuo kampo
turėti prie progos antrą pik Aušros Vartų bažnyčioje buvo tais.
su 2 karu murintu garadžiu, randa
su šv. Mišiomis du šliubu: J.
niką.
3133 So. Halsted Street
si Marąuette Park, blokas nuo gatX Blaivininkų draugija At
vekarių po num. 7004 S. Campbell
Vingio
su
Ona
Bardauskaitė
Chicago, III.
Pereitą sekmadieni CherAvė. Del tolimesnės žinios, atsi
velykio vakarui daugiausiai
šaukite
pas
ir
Povylo
Budavyči
aus
su
nausko darže buvo piknikas
išplatino tikietų ir dabar vėl
AR NORI PINIGŲ
3618 So. Halsted Str.
ATLAS PHOTO STUDIO
Marąuette Parko parapijos. į Tekle Lachavičaite. Visi čia susitarė pasidarbuoti Aušros
B. W. PALUTSIS
ANT PIRMU MORGICIŲ
Oras buvo tą dieną nepasto-pau užaugę, bet gražiai moka Vartų piknike, kuris bus per Gražiausias Teatras Ohicagoj
J. W. Staneika
2115 West Coulter Street
Skolinam pinigus ant medivus ir tarpais užeidinėjo smar,savo tėvų kalbą ir \\ estsidės Petrines, 29 d. birželio, Berg
Naujas
Savininkas
Utar. ir Ser. Geg. 13, 14
įniu ir mūriniu namu. Komišas
Roosevelt 8410
kaus lytaus. Bet ypatinga tai kolonijoje pasilieka gyventi, mano darže, Riverside, III.
“LOOSE ANKLES”.
Gerai, pigiai ir greitai atlieKreipkitesJ.
500. 2247 No. Kilpatrick Avė.
tas, kad pikniko vietoj per iš- ^er av* Mišias netiktai jaiunaDalyvauja Douglas Fair- kam visokį fotografijos darbą. Public Mortgage Exchange
GRAŽUS MODERNIŠKAS NAMAS
tisą dieną buvo saulėta ir tik vedliai, bet ir jų visi palydoArti Rock Island gelžk. Halsted
banks, Jr., Loretta Young,
Tel. Virginia 2481
S.
L.
FABIAN,
Mgr.
4090
Archer
Avenue
st.
karų linija, 6 kamb. graži bung.,
vakarop, žmonėms jau skirs- va* buvo prisiruošią prie šv.
karštu vand. šild., tailių maudinė,
Louise Fazenda.
Tel. Lafayette 0265
809 West 35th St.
didelė ugniavietė, knygų šėpa, iš
tantįs, užėjo lytaus. Vėliau at- Komunijos. Niekur nesimatė
grįstas atikas, plieno konstr. PlasteGražus veikalas, pritaikin
riuotas beizinentas, vaisioms skiepas,
vykusieji į piknkią pasakojo, taip vadinamo ‘ ‘praZ'.viero ’ ’
fPREČINAUSKAS)
anglių vieta, lotas 30x125. Aptverta.
tas Motinos Dienai.
kad Marąuette Parke buvoti noro pasididžiuoti pripraĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: $9,800, geros išlygos. Matyk 8923
Fotografas
ir 8927 Aberdeen St. Vak. nuo 3-5
Vitaphone Vodevilio aktai i
smarkus lytus su ledais, taip s^u amerikonams laisvumu,
v. arba šauk Beverly 4709. Savinin
Kalbantieji
paveikslai,
dai-j
X Pereitame sekmadienyje
kas.
Vestuvės - musų specijalybė
kad kaikur langų stiklus iš
MES
Naujas 5 kamb. namas prie Fox
daužė. Nors toks lietus dau “Motinos Diena” West Sidėje 4309 Archer Avė. Prie 43 St. nos, muzika, pasaulio žinios.'
Lake, 111. Norint ant išmokėjimo
Budavojam
naujas
namus,
Namų
Statymo
Kontraktorius
'
gelį sulaikė nuo važiavimo į buvo tinkamai paminėta. Mo (5 durys į vak. nuo Albany) Durys atsidaro 1:30 vai. po p. Statau {vairiausius namus prieinama
geromis išlygomis. Chas. Harbaugh
dirbam cemento darbus - fun Lumber Co. Highland Park, III.
* *.
kaina.
pikniką, bet darže žmonių vis kyklos vaikučiai motinėlių in
damentus saidvokus, taipgi
HEAD OPERATORĖ
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
gi buvo nemažai. Prisirengi tencija klausė šv. Mišias, mel
Geriausia tiktų jauna moteris. Prlmuro
darbus,
iš
medinių
pa

Telefonas Hemlock 5526
AUTOMOBILIAI
sluvinėti .rankovės, sujungti kautu ir
mai prie pikniko buvo rūpes dėsi už savo mamytes ir šv.
apsiuvinėti. Nuolatinis darbas. Mo
darom
mūrinius,
apmurinam
kestis nuo šmotų ar dienų. Turi būt
tingai atlikti. Buvo įtaisytas Komuniją aukojo. Sąjungietės
Phone Virginia 2054
medinį namą po vieną plytą. patyrusi. Atsišauk laišku, pranešant
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
Tel. Lafayette 7139
iš
ryto,
pasipuošusios
rožėmis,
“rūtų darželis”, serijų ratas,
JOSEPH VILIMAS
kiek norėsi algos, apie patyrimų ir
Atrodo mūrinis, po to jau ne- tt.
B UI C K
Namų Statymo
“bišopas”, saldainių, sūrių savo intencija klausė šv. MiBRAZIS BROS.
reik
Per 30 Metas Vilma Pirmenybė.
1 pentyt. Turim namų ant
••05-07 Superior Avc.
y
Kontraktorius
stalai, “hot dogsai”, sportiš
Pirm neg® pirMėiUtomobillų, pamė
Clevelaod, Ohio
pardavimo ir mainymo.
Kaina $895.00
gink BUICft ir MARQUETTE
kos lazdelės, restoranas, ba
A. ALESAUSKAS
4656 So. Rocksrell Street
MACHINE
OPERATORĖ
114 W. S.
JOKANTAS BROS.
AROH1R JUICK CO.
ras, dešros iš Lietuvos. Prie
Atstovauja
Geriausia tiktų jauna moteris. Turi
MOTOR EZPRESS
LIETUVIS KARPENTERIS
4138 Archer Avenue
turėti patyrimo prie rankovių Siuvi
4400 Archer Avenue
visų šių įrengimų biznis ėjo Mes permufuojame-pervežaAtlieku visokį darbų, kaip tai;
mo ir pamušų. Taipgi “padding” ir
Virginia 2400
Tel.
Lafayette
7674
taisau namus, porčius, dirbu šėpas
“felling” ant Specijalių mašinų —
gerai. Bet geriausia sekėsi me pianus, forničius ir kito
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku ciKreiptis laišku, pranešant kiek no
JONAS ŽYGAITIS
mento darbų. Prie namų darbo tu SVEIKATOS KOMISIJONIE rėsi algos, apie patyrimų Lr tt.
prie lietuviškų saldainių, prie kius dalykus.
4492 ARCHER AVĖ.
riu patyrimo per 30 metų.
BRAZIS BROS.
LIETUVIS PARDAVĖJAS
RIUS PATARIA UŽLAIKY
vokiškų bonkų ir prie Vil Taipgi parduodame anglis
CHARLES VUSHAS
0905-07 Superior Avė.
A. KASIULIS. Savininkas
2223 W. 23rd Place
Cleveland, Ohio
TI GYVENAMUS
niaus Rato. Iš “Draugo” bu geriausios rųšies už prieina
Telef. Rooscvelt 2721
Pigiai bungalow,
tik $8,200. 5
KAMBARIUS
NAUJI GERIAUSI
vo talkininkų, kurie padarė miausią kainą. Musų patarna
Automobilių pirkėjams Ir savinin
kamb. 2813 No. Kenneth Avė.
M. YUSZKA
AUTOMOBILIAI
kams pirm pirkimo naujo karo šir
SVEIKUS
parapijai! gryno pelno $29.70. vimas yra greitas, geras ir
Pirk fornišiuotų
namų.
Forest
dingai prašom atsilankyti ir pama
Plumbing & Heating
Mes pasirengę išgražyti jūsų kam Lake, 25 mali. Į S. nuo Twln Cltles,
Piknike buvo daug biznie nebrangus.
tyti naujus 1930 Nash automobiius
Kaipo lietuvis, lietuviams patar barius 105į pigiau už visų darbų. veik naujas, 2 mieg, virtuvė, aidesu i vėliausios mados
automatiškais
Maliavojara, Ir popieruojam ir aps- pjg ap<jengtas porčius. elektra, grarių ir keletas jų pasižymėjo 7126 So. Rockwell Street
nausiu
kuogeriausia.
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir
krital padirbam pagal jūsų norų. - ŽU8 pažeminta lotas, dideli medžiai,
kitais
ištobulinimais,
kokiais
tiktaij
4426 So. Western Avė.
biznio daryme. Kontraktorius
Teisingas tr greitaas
patarnavimas žuvavtmas, maudlnės. Kreiptis D. C.
Kaina 1845.00 F. O. B.
Telef. Republic, 5099
Nash gali papuošti- Už tokias pri-1
už prieinamų kalnų. Nesvarbu, kaip Lent Stacy, Mlnn.
Jei
manai
pirkti
karų,
pirmiausiai
Tel. Lafayette 8227
einamas kainas pas
> Gricius prie baro vaišinda Mes pervežame daiktus ir j
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o
ateik pas mus ir persitikrink, kad
mes pribusim Ir apkainuoslm visai
Plytų bung. 6 kamb., visi pageri
BALZEKAS
MOTOR
SALBJ
mas savo draugus ir kostome- kitus miestus.
• pas mus rasite geriausios rųšies audykai. Taipgi padarom ant lengvų nimai. Geros Išlygos. Gera transp.
,
METROPOLITAN
j tomobilius už žemų kainų.
4030 Archer Avenue
Išmokėjimų.
Mainų nebus. 8848 Bishop.
rius paklojo arti $100. Dam.
| Taipgi turime Įvairių įvairiausių
ELECTRIC
SHOP
.
vartotų
karų
už
labai
mažų
kainų.
Tel.
Lafayette
2082
A.
K.
VALIUKAS
5 kamb. Kellastone bung. furnaGricius, garsus
Marąuette
G. Navadomskis, Savininkas Palntlng & Deeorating Contractor se apš. $7,500. Mokyklos, gera tran
g.
AWm. J. Kareiva ’BRIGHTON MOTOR SALES
Parko kontraktorius, pažadėjo
3939 West «5 Place
sp. 4911 Melrose St
i
PUIKIAUSI KARAI
Savininkas
Elektros kontraktorius
Tel. Republic 4139
INC.
Del geriausios rųšies
būti ir dienraščio “Draugo”
6 kamb. bung., tailių maudinė,
2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591
ir patarnavimo, šaukit
Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
elektr. šald., 2 karų garadžius. Sav.
piknike liepos 13 d. ir paro
GREEN VALLET
i. I,e»k ys
8328 Merrill avė.
PRODUCTS
Telefonas Lafayette #•••
STANLEY
CIBULSKIS
dyti, kaip reikia biznį daryti
Olsells šviežių klaušlPRIVERSTAS PARDUOT.
3962 Archer Avenue
Generalis Kontraktorius
MOLIAVO4IMO KONTRAKTORIUS
alų, sviesto Ir sūrių.
Pulkus namas Beverly Hills, visai
piknikuose.
Poperloju, mollavoju lr atlieku vi
Budavoju naujus namus ant pigiai, 2 metų atgal mokėjau $18,Pigus važinėjimas.
sokias namų dekoracijos.
4644 So. Paulina St
VIENATINE LIETUVIŲ
Iš kitų biznierių gerą biznį
500, parduosiu už $15,500. 6 kamb.,
Darbas garantuotas.
Labai žemos Kainos
orderių. Senus priimu į mai 2 karų plytų garadžius, šalinis įva
Tel. Boulevard ISO
AGENTŪRA
dariusių matėsi automobilių
žiavimas, 2 % metų senas, lotas 40x
5234 S. SEELEY AVĖ.
nus.
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
,
GENERAL
MOTORS
196, visi pagerinimai, naknas 26x70,
pardavėjas Rapolas Balzekas,
Karų už Labai Pigių Kainų.
Hemlock 0653
karštu vand. šlld., tailių maudlnės,
2453 WEST 71 STREET
lytaus maudinė, įbudavotas celberls,
kontraktorius Matas Zizas,
Tel. Republic 4537
ugniavietė, geri fikščierlai,
langai
real estatininkas Paulus, bro
drūtai aptaisyti, dideli klozetai, ati
907 W. 35 St.
Yards 4500
Telefonas Canal 7233
kas, plieno konstrukcijos vaisių skie
liai Miniatai, Kaz. Stasiukaipas, skalbykla, medžiai, krūmai, di
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu
HARDWARE STORE *
delė pieva. Ateik 10114 So. Oakley
tis, Dr. Lauraitis ir kiti. O J.
Beverly Hills, Sav.
2701 West 47 Street
LEAVITT STREET
Maliavnjlmn Kontraktorius
Modžejevskis su savo nauju Savininkas R. Andrellunas
Maliavų lr sieninės popleros krau
Tel. Lafayette 1237
GARAGE
Ušlaikau visokių
troku atvežė didelį būrį pikFARMOS.
tuvė. Naujas atakas.
lukslnlų Ir aidaViktoras Yuknis, Savininkas
Jei
jūsų
kas
neužganėdina,
tai
2334
So.
LEAVITT
ST.
CHICAGO
orlnlų
daiktų,
vė

nikierių. Buvo ir kitų biznie
liausios mados ra
Visokis
automobilių dar atsilankykite į musų krautuvę.
rių atvežusių žmonių burius,
Pardavimui daržovių lr vištų fardio,
planų rolių,
ma South Caro’hnoJ, farma Iodized
bas. Kainos prieinamos, dar Musų patarnavimu pilnai bu
rekordų
ir t. L
bet Mondžejevskio gražus trofarm Products. Pigiai. R. A. Conard,
Taisau laikrodžius
MALEVOJU IR POPIERUOJU
bas garantuotas. Red Crown sit užganėdinti.
Florenee, S. C.
ir muzikos instru
Naujausios mados poplera.
kas, vėliavomis aprėdytas, iš
mentus.
Pristatom į visas miesto da Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
gazolinas.
MILDA AUTO SALES
rodė gražiausia.
2650 West 63rd St. Ohic&go.
Reikale telefonuoklt
BIZNIO PROGOS
2226-30 So. Leavitt St.
lis.
Lafayette 7554
D. KURAITIS, Sav.
Tslsfonas HEMLOCK «»«•
PIKNIKAI.

M0RGIČIA1-PASK0L0S

Ramova

A. S. PRECIN ■

M. ZIZAS

NAUJI STUDEBAKER

MIDLAND MOTOR SALES

PRANEŠIMAS.

GRAHAM PAIGE

Hlg

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH

J. MEZLAIŠKIS

MARODETTE JEWELRY PONTIAC IR OAKLAND ROXEE MOTOR SALES
& RADIO

V. PAUKŠTIS

PETRAS CIBULSKIS

WM. BENECKIS

Ten buvęs.

800—8 West 31 Street
Tel. Vletory !«•«

WEST SIDE ŽINIOS.

Pasiuvu Dreses
X Vyčių 24 kp., baigdama
savo žiemos susirinkimų sezo
ną, 8 geg. Aušros Vartą par.
svetainėje turėjo savo puotą,
kurios tikslu vis didinti na
rių tarpe didesnį susidrauga
vimą ir vienybę. Tai graži ir
reikalinga darbuotė, ypač kad

Moterys nustptrkit materijolų, o
aš padarysiu gražių dreslukę pa
gal

naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2288
Valandos nuo 10 ryto iki « vai.
vakare, utarnlnke, ketverge ir subatoma iki 9 vai. vakaro.

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET
Taipgi didelis pasirinkimas varto
karų uš labai mažų kalnų.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kreipkitės J $nus

tų

WHITE SOX MOTOR SALES

610 West 35 Street
Tel. Yards 0<99

Tel.

Ganai 6954

Bekernė .pardavimui, daro gerų
biznį. $5,000. 5815 No. Clark St.

JOHN PAKEL & CO.

TAISOME
AUTOMOBILIUS

SUDAUŽYTUS

Sutalsom medžio, geležies,
nes, naujus viršus ir kas
reikalingų
prie mašinos
padarom.

sėdy
tiktai
vlskų

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806
Chicago, III.

(PAKALNIS)
Generalini kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per
įaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas
indi ja musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fin
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą:

{

2621

W. 71st St.,

Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

Valgių lr smulkmenų štoras, gy
venimui kamb., pulki vieta porai
name su 100 apt. geras stakas. Del
ligos parduosim už jūsų pasiūlymų.
Tai maisto šapa. 2358 Indiana Avė.

PARSIDUODA bučernė ir
grocernė. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Priežastį patirsit ant vietos. Kaina pigi.
12300 Emerald Avė.
Pullman 3990

