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Vokietijos parlamentas jau paleistas
b

J. VALSTYBES ĮTRAUKIAMOS Į EKO
NOMINE EUROPOS KONFERENCIJA
■■■■M

Protestantu dvasininkas ragina saviškius
vienytis sn Roma
|
«

BERLYNAS, birž. 3. — Liu staiga, kuriaja yra Romos Kateronų dvasininkas dr. Lort-1 talikų Bažnyčia. Mes negali1 zing’as tęsiš. savo veikimų liu- me kovoti prieš bolševikizmų,
j teronų tarpe už grįžimų Ro-’jei laikomės įsitikinimo, kad
mos Katalikų Bažnyčion. Jis 16-ojo šimtmečio maištas prieš
j sako, kad šis grįžimas, ypač Bažnyčių buvo Dievo valios aK
I šiais laikais, yra būtinas.
į tas, pareiškia dr. Lortzing’as.
' ,T.,
.
Jis toliau sako, kad protes-

Atgal i Aziją! šaukiama Japonijoj. Vokietijos vy
riausybe nekeis nusistatymo, nes negali. Ja
ponai nusprendė neištraukti kariuomenės
iš Mandžiūrijos
’
PALEIDO PARLAMENTĄ

i

AMERIKA PAKLIŪVA Į
SPĄSTUS
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tantai šiandien negali,. .bjaurerere Zukunft
atspaudintas
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, darbais Rusijoje. Juk tokius
kvietimas.
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narni dar kartų giliau apsvar- , ,
.
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. i bjauresnius, prieš keturis šistvtrnuo Romos atskilimo pne1 .
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BERLYNAS, birž. 4. —
------------Prezidento Hindenburgo nuo- LONDONAS, birž. 3. — Čia
sprendžiu vakar paleistas Y o- rengiama ekonominė pasaulio
kietijos parlamentas.
konferencija, kurion per intriKrašto konstitucijoje pažy- gas ir visai netikėtai pakliūy ,. .
.. .. .
, į mtus metų atliko protestantai.
1. Specialis senato ekonominis komitetas. 2. Taip vadinamas alaus paradas New Yorko Z) / ir. Pavei~tl V18US Per
, Įr jįe naikino viskų, kas prb
mėta, kad po parlamento pa- va ir J. Valstybės. O šioj konmieste.
3.
Iš
laivo
Los
Angeles,
Cal.,
prieplaukoje
iškeliami
japonų
arkliai,
kuriuos
japonai3
uns
šimtmečius
gyvavusius
kjaus£ Katalikų Bažnyčiai, o
leidimo nauji rinkimai į 60 die- ferencijoj be kitko bus svars
f
’ '
nesusipratimus.
nų turi įvykti. Per pastaruo- tomas ir karo skolų ir repa- panaudos Olympijados žaismėse.
bažnytines savastis VnnfUVn.
konfiskasius rinkimus daug laimėjo fa racijų klausimas,
Dr. Lortzing’as pareiškia, I vo ir pavedė įvairiems priiiTaikysis senojo nu
4 MILIJONAI DOL. PA
šistai.
,
p Anglijos vyriausybė minėkad ypač Vokietijai, kuri iš- cams. Protestantų pasibjaurėsistatymo
SKOLINTA
Pasiskubinta parlamentų pa ton konferencijon kviečia vistatyta prieš bolsevikizmo te- jimas bolševikų darbais bus
leisti, nes aiškiai numatyta sas didžiąsias valstybes.
„ , ,
7 77r,
' rorų,' vienybė su Katalikų Ba- tik tada tikras, kada jie apsiKad bedarbių šelpimas Coo-, . ..
. ...
.
.
,
BERLYNAS, birž. 4. —
jo opozicija prieš naujų vv----------- -------REIKALAUJA MAŽINTI
žnyčia yra neginčijamai rei- valys nuo tų dėmių. ApsivaNauja Vokietijos vyriausybė!
ko apskrity nebūtų nutrauk- kalinga. Bolsevikizmo bangų Iymui priemonė yra tik viena
riausybę.
i CUKRŲ PAĖMĖ ATGAL
MOKESČIUS
paskelbė, kad ji laikysis bu-Į
tas, Chicagos bankininkai ir galį sulaikyti tik dieviškoji Į---- grįžimas tikron Bažnyčion.
vusios
vyriausybės
nusistaty-1
ATGAL Į AZIJĄ!
Apygardos teisman užvesta lįmoninkai vakar nusprendė
i RYGA, birž. 4. — Į Liepotūliais užsienio rcikav
VOKIEČIAI SKRIAUDŽIA
—--------1 jos ir Klaipėdos uostus bol- f «io
nauja byla,’ i,300 mokesčių mo daugiau kaip 4 milijonus do
ilais.
ŠANGHAJUS, birž. 4. — ševikai prisiuntė 1,500 tonų cuketojų vardu. Ręikalaujama lerių paskolinti valstybei. Jie
LIETUVIUS
i Taip paskelbta, nes nauja
Visoj Japonijoj skleidžiami kraus pigiai parduoti. Niekas
mokesčius už 1930 metus 25 pirks valstybei priklausančių
vyriausybė rado, kad pakeitus
raštai obalsiu “Atgal į Azi- nepirko. Cukrus atgal į Rusiją,
nuoš. sumažinti. Pažymima, mokesčių ‘ ‘ warantus.
Rytinėje Prūsijoje įtūžę vo
DOMISI LIETUVA
nusistatymų
šiuo
kartu
nieko
, ,
, ... .
jų.”
! "į
grųžintas.
.kad mokesčiai per dideli ir
kietininkai vis dar tebeskriai
kriaib
gera negalima laimėti.
x . .x.
. .
Šio obalsio autoriai įrodo,
—
| neteisėti, nes jais perzengiav-^
Pastaruoju laiku kitataučiai,džia vietinius lietuvius ir yŽEMĖS DREBĖJIMAS
kad japonų tauta, didelę kini ( NEIŠTRAUKS KARIUO
Kalbama, kad nauja vyriau- mos teisėtos mokesčių skiriėmė dar labiau domėtis Lie-'Pač lietuvių veikėjus. Dažnai
MEKSIKOJ'
dų padarė, susibičiuliavusi su,
sybė
siekia militarinės sutar- rno ribos.
MENĖS
tuva. Gegužės mėn. Lietuvoje Į -juos apdaužo, iškolioja ir kities su Prancūzija.
Vakarų Europa. Tuo būdu ja- J
Reikalaujama, kad teismas Vakar rytų Chicagos ir Lo- lankėsi keli Estijos inžinieriai i°kiais nekultūringais būdais
ponai apleido Azijų (Rytus) ! , TOKIJOš birž. 4. — Japo-į
uždraustų mokesčius rinkti, volos universitetų seismogra- *r apžiūrėjo Nemuno susisie- j i^aiekiua juos.
ir čia įsigijo priešų, kada i! mj vyriausybė nusprendė ne- GAUS Iš VYRIAUSYBĖS kol teismas galutinai nuspręs
fai užregistravo smarkų žemės ’
cukraus, “Mais-,
Kinijos sritis įsikraustė ne-* ištraukti kariuomenės iš Majų legalumų.
PAGALBĄ
LIETUVOS SANTYKIAI
to’’ IT*
ir Izollr.
kelis kitus fabrikus
drebėjimų. Paskiau paaiškėjo,
kviestos Europos valstybės ir' ndžiūrijos, kadangi ši jauna
SU TURKIJA
Šių vasarų Lietuvų aplan
Amerika.
valstybė reikalauja pagalbos! AVASHINGTON, birž. 3. —1 UŽDRAUDĖ VAIKŠTYNES kad tas drebėjimas įvyko Me kys grupė Amerikos miškininJaponai šaukiami atitaisyti įr apsaugos.
Illinois valstybės senatoriai i
ksikoj. Valstybės Colima ir 0kurie nori susipažinti gu
Lietuva turės santykių ir sų
šių didelę klaidų. Atgaivinti
____________
kreipės į patį prezidentų Hoo- ( Chicagos viešųjų mokyklų axaca nukentėjusios. Bet apie Lietuvos miškais ir jų sutvar- t°lim9'.ia Turkija. Atstovo Tur;
draugingus santykius su ki
ver’į, kad gauti šiai valstybei mokytojai ir mokytojos ren-*nelaimę dar negauta žinių pa- Kymu. Taip pat ir Anglijos Į rki.lai pareigas Lietuva pavedė
KALĖ ŪMAS U? BLE
nais ir kitomis Azijos tauto-I
vyriausvbės pagalbų bedarbių gėsi į demonstracines vaikš- čioj Mek8ikos sostinėj.
!parlamento’4 nariai vyks] mū-'eili dabartiniam savo atstovui
VYZGAS
mis. Su kinais susitaikymasį
-----------šelpimui, nes valstybė neturi tynęs miesto gatvėmis, kad
_________ ;__
Tėvynę susipažinti su Lie- j Sovietų Rusijoje Baltrušaičiui
yra labai sunkus, bet galimas.' IIAAGA, Olandija, birž. 3. fondų. Prezidentas nurodė, tuo būdu gauti užtrauktų at-_ SUTAIKĖ DEMOKRATUS tuvos politiškais ir ūkiškais1
------------------Olandų komunistų priešre- kad pagalbų galima gauti iš lyginimų už mokytojavimų.
reikalais.
PRAŠYS ŽYDŲ VEKSELIŲ
KUBA BANKRUTI1A
Ilginei kampanijai • užduotas finansinės atstatymo bendro Miesto majoras neleido vai- Illinoiso valstybės demokraŠEŠTADIENIAIS NE
smūgis. Parlamentas pripaži- vės. Tik reikalingas kongreso kštynes turėti. Jis sako, tuo tų partija po “primary” ,rinPLINTA PREKYBA SU
PROTESTUOTI
TfAVANA, Kubos sala, bi- n0 įstatymų, kad už blevyz ' pritarimas,
hfidu nieko nebus laimėta.
kimų pradėjo jau beveik skal
ANGLIJA
rž. 3. — Kubos vyriausybė' gas prieš tikėjimų bumotojai
—
dytis į sroves. Tomis dieno
-----------Kalbama, kad žydų draugipaskelbė, kad jos ižde yra di-;(uri fofjt baudžiami kalėjimu.
ANGLIJA PRIEŠ AIRIJĄ
RESPUBLIKONŲ SU
mis Springfielde šios partijos Lietuva kasmet suvartoja ja “Mazhirei šabosh” (šešta
delis nepriteklius ir už praėvadai turėjo suvažiavimų ir daug cemento. Jo ligi šiol įvež- 'dienio z saugotojai) nutarė įVAŽIAVIMAS
jusius tris mėnesius nemokė
LONDONAS, birž. 3. — Lie
ŽUVO 90 ŽMONIŲ
jiems pavyko išlyginti visus davo* iš Belgijos arba iš Vo-įteikti vyriausybei memorantos skolop ir valstybės tar
i pos menesį Kanadoj įvyki, \ $j0 balandžio 14 d. Chica- partijoj kilusius nesusiprati kietijos. Nuo šiol Lietuva ee- '; durnų prašydami šeštųdieniais
nautojais atlyginimai., SakoBUKAREŠTAS, birž. 3.
Britanijos dominijų ekonomi- gOj >
atidarytas respubli- mus. Ši vienybė yra labai rei- nientų pirks tiktai Anglijoje, j neprotestuoti žydų vekselių,
ma, vietoje pinigų vyriausybė Rumunija labai nukentėjo nuo (nė konferencija. Dominijų se- konų partijos krašto guvažia- kalinga atei
ateinančiais rudenį ri su kuria Lietuvos prekybos Įneš tų dienų jų religija dranišleis certifikatus, o paskiau viesulo. Ismailo apylinkėse kretorius Tbomas’as parlame- vjma8 skirti kandidatų į pre- likimais.
santykiai pastaruoju laiku di-jdžia kiloti pinigus,
juos dalimis išpirks.
žuvo 80 asmenų, o Dobrudža nte pranešė, kad is tos konfe-1 ridentus. Paskiau įvyks demo-’
dėja ir plinta.
'srity — 10. Vienur ir kitur rencijos išskiriama Airija, kn- kratv suvažiavimas.
SUDERINO SĄMATĄ
BABRAVIČIUS GR|š
ri nepildo sutarčių.
PATARIA PRAPLĖSTI
šimtai žmonių sužeista.
Į Šie partijų guvažiavimai y----------NAUII VOKIEČIŲ PRASI
AMERIKON
BALSAVIMO TEISES
J ra nepaprasti krašto politiko-’ WASHTNGTON, birž. 3. —
MANYMAI
IŠSKRIDO PER AT-------------ABU SUNKIAI SUSIRGO
įvykiai. Šiemet Chicago iš Abiejų kongreso rfimų komi
v ----------->
| Kaip žinome, ekonomiškais
LONDONAS, birž. ?. — In_______ ,
LANTIKĄ
suvažiavimų turės ir pelno, tetai suderino pravestas skir- Vokiečiai paleido naujus g»- sumetimais iš Lietuvos ■. alstydijos reikalų komitetas pata- MEXIC0 CITY, birž. 3. —
------------- ----tingas valstybės pajamų sų- ndus, būk Klaipėdos kraštd binio teatro atleista daug arria, kad balsavimo teisės
Tn^į pranPša, kad pavojingai
su-! NEW YORK, birž. 3.
,
_
568 STUDENTAI GAUS matas ir grųžino į abiejus rfi- šauliai rengiasi kaž kokiam tistų. Tarp jų ir amerikiečiai
dijoje butų žymiai praplėstos, sirgo Meksikos karo sekreto- Trenkus (amerikietis) lakūnks
DIPLOMUS
mus. Tikimasi, kad greitu lai-Į naujam judėjimui, ar neramu-i Babravičius ir Butėnas. Yra
Specia.lės teisės turi būti su- rius Calles’as su žmona. Kas S. Hausner vakar išskrido j
------------ku rūmuose bus apsidirbta ir mui. Klaipėdos krašto šauliui žinių, kad dainininkas Babrateiktos ir moterims.
per liga, nesakoma.
Varšnvų per Atlantiko van De Paul universitete tomis kraštas turės naujus mokeg- vadovybė spaudai praneša, Į vičihs gtįš į 'Amerikų.
denynų.
dienomis užbaigiami mokslo' čius.
kad krašto šauliai jokiems ne- j---- ------------------------- - .
4 ŽUVO POTVINY
INDIANA POLIS, Ind., bi
metai. 568 studentai gaus dip- į
------------------ramumams, jokiems žygiams
ORO STOVIS
rž. 4. — Muncie miesto (Ind.) ■ MlCHIGAN CITY, Ind., bi-.lomus.
Lietuvos šaulių sųjungos pi- kurie galėtų neramumų kelti,
OKLAHOMIA CITY, Okla.,^majorų G. R. Dale’ų teismas rž. 4. — Už 12-og metų mer< rmininkag Antanas žmuidzi- nesirengia. Skleidžiamos Žinios CUICAGO IR APYLrNbirž. 4.
Didelis lietus šia- nubaudė 18-ai mėnesių kalėti gaitės nužudymų, teismas mir-| Krašto vėliavos diena Chi- navičius atsistatydino. Jis grį yra
r
___ valios
___________
tik F
piktos
žmoniųT
nepastoVUt
t
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1). nagoj bus minima birželio in.^žtaį dailininko darbų. Kas jo padaras a rita tam tikrų poli
12 d.

šiandien

oras; retkarčiais gali lyti;
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D R A n G

/“DRAUGAS”
Uetn* kasdien. Makyrua sekmadieniu*
rIUBNUMKRATOS KAINA: Matam* —

Pu■I Mėty — tl.SO, Trim* Mėnesiam* —
Vienam
— T»c- Buropoje — Metama
Pueel Me
to — U.00. Kopija VIa
■ tom <rn darbtam* ir koreepondentam* nuttu aemv
fesik JM neprašoma tat padaryti ir neprlalundlama tam
ttįMtSt paMo lankiu.
Badaktortua priima — nuo 11:M iki 11:11 ral.
Skalbimu kalno* prtatundiamoe pareikalavau.

2. Katalikų veikimo suvienodinimas Lie
tuvoj ir išeivijoj.
3. Katalikų taktika dabartinės Lietuvos
vyriausybės politikos atžvilgiu.
4. Lietuvių Katalikų spaudos sąjunga.
5. Privačių mokyklų išlaikymo klausimas.
6. Eucharistinis apaštalavimas.

1
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Šeštadienis, Birželio 4 d., 1932

FAŠISTĮI ORGANIZACIJA

V. PETRULIO BYLA

Italų fašistų organizacija j mininkas), kurį skiria ir st Buv. ministerių pirmininko jo beveik pilnas “tūzų”—buyra sutvarkyta ne taip kaip leidžia Musolinį, už savo pa- ir finansų mifiisterio Vyt. Pe- vusių premjerų, ministerių,
kitos visuomenės draugijos, reigas gauna algą iš valsty- trulio byla buvo pradėta geg. valst. kontrolerių, žymesnių
turinčiog pilnateisių narių, ku bės iždo.
10 d. Vyt. Petrulis kaltinamas veikėjų ir šiaip eilinių pilierie renka valdybas, organiza Taip pat gauna atlyginimą už inkriminuojamus dalykus čių liudininkų. Iš svarbesnių7. Kiti sumanymai.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
cijų pirmininkus ir kitokius iš iždo kiti žymesnieji fašistų!iš B. St. 636 str. 2 ir 3 d ir jų liudininkų iškviesti šie:
Visiems tiems klausimaųis svarstyti su vykdomus organus.
vai. po piet
viršininkai ir vadai, nes jais j 656 str. Kaltinimas konkre-jbuv. ministerių pirm. p. E.
važiuos kompetentingų žmonių. Iš Lietuvos,
remiasi fašistų galybė ir Mu- čiai liečia: 1) kad Petrulis iš-; Galvanauskas, A. Voldemakaip girdėjome, atvyksta keletas vyskupų, iš Fašistų organizacijos visa solinio valdžia.
DRAUGAS”
davęs 120 leidimų neteisėtai ras, buv. vajst. kontrolierius
Komos J. E. vyskupas Petras Būčys, iš A- vadovybė iš viršaus skiriama.
.UTHUANIAN DAILY FRIEND
Fašistų partija yra pusiau uždraustoms prekėms įvežti, L. Starkus, buv. finansų miPubllabed Daily, Bzoept Bunday.
merikos važiuoja J. M. pralotas M. Krušas, Vyriausias fašistų vadas yra
2) kad, pratęsdamas Su Grom ^nisteris dr. P. Karvelis, dabar
SUB8CRIPTION8: One Tear — |«.M. BU Mantu* kun. marijonas J. J. Jakaitis, kun. Pr. Juš- Benito Musolinį. Jo žodis ne politinė, pusiau kariškoji or
— M-M. Tbree Montka — 11.11. One Montfc — T M.
tik šventas fašistams, ne tik ganizacija. Fašistų politiką niekiu, laimėjusiu varžytines tinis valst. kontrolierius p.
|«r»p* — Ona Tear — »T.M. Stz Montka — M-M. kaitis, kun. J. šeštokas ir kiti. Taigi, vadų
negali būti ginčijamas, bet dėt vykdo tik josios viršūnės; Mu pristatyti valst. monopoliui Matulaitis, visa eilė direktoBMV
etSOe
ir
patarėjų
netrūks.
Akvertlatnc la “DRAUGAS” brlng* beot reeulta
spiritą, sutartį tuo padaręs i rių, finansų ministerijos valKttO ©H ©PPltOfetiOIl.
Į Airiją katalikams vykti yra įdomu. Musolinio nuomonių fašistams solinį ir “fašistų tautos tary
"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago Juk tai grynai katalikiškas kraštas, davęs draudžiama bet kuriuos abe- ba.” Visi kiti fašistai su gin- valst. iždui apie 100,000 litų dininkų, be to, net pora stunuostolių,»3) kad pasisavinęs denčių. Iš viso liudininkų bus
daug šventųjų ir kentėtojų dėl tikėjimo. Y- jojimus kelti. Tokios valdžios j klu rankose privalo ginti savo
apie 20,000 litų procentų, kad per 70.
E
pač įdomu amerikiečiams, nes su airiais čia svetimoms nuomonėms pamin- vadus ir vykinti jų sumany
DIENOS KLAUSIMAI
valdžios pinigų įdėjęs į privaLiudininkai buvo paskirsty
visur tenka susidurti, jie čia gerai visose ti neturi net bolševikų diktato- mus.
Šitaip susitvarkiusi fašistų tų banką ir už tai sau'ėmęs ti grupėmis — pagal kaltini
gyvenimo srityse yra įsigyvenę, įsistiprinę. r*Us Stalinas.
BESIRENGIANT J EUCHARISTINI
procentus, kad neleistinu bū mo punktus. Tuo būdu pir
Mes juos pažįstame, dėl to ir jų tėvynę įdo Statydamas savo autoritetą partija, skelbdama esanti tikKONGRESĄ
aukščiau visų kitų, Musolinį ro va^tybiugumo ir tautišku- du palaikęs smunkantį preky miausia klausinėtą tie, kurie
mu bus pamatyti.
bos ir pramonės banką, iš vo- ką žino neteisėtai uždrausteTaigi, ir svarbu, kad į Eucharistinį kon stato save “antžmogio” padė- nio atstovė, stengiasi apimti
Už keliolikos dienų iš Amerikos išvyks
“Ost-Deutsch-Bank” ms prekėms įvežti išduotus
tin, kurios net Kristaus vie visas Italijos vienosios būklės piečių
ta ekskursijos į Eucharistinį Kongresą, ku gresą važiuotų daug lietuvių.
paėmęs
apie
5,000 dol. ir k.! leidimus, toliau apie Gronmitininkai, remdamiesi Bažny sritis: spaudą, mokyklas, pro
ris įvyks birželio 22—24 dd. Dubline, Airijoj.
Kalbėdami apie tuos kaltinin- ckį ir spiritą, prek. ir pramo
čios mokslu, nesinaudoja. Mu fesines sąjungas, meną, spor
PASTABELES v
Amerikos lietuviai organizuoja net dvi eks
mus dažnai ne tik eiliniai pi nės banką (čia iškviestas rir
solinio autoriteto neliečiamy tą, moterų judėjimą, ir net ka
kursijas; viena laivu “Saturnia”, antra —
liečiai, bet ir šiaip apšviestes- Voldemaras) ir k. P. V. Pet
Karo veteranai, nuvykę į Vašingtoną, bė pamatuojama vien tuo, kad pitalą — visa yra “sufašistinuDe Grasse.” Gal būt geriau viena gausinta,” visa randasi fašistų val nieji arba skaičius arba patį rulį gynę adv. prof. V. Stan
ekskursija, bet jeigu jau taip įvyko, reikalauja, kad valdžia skirtų jiems bonus. girdi, valstybės reikalai be to
džios (tikriau tarus vieno dik faktą smarkiai išpučia, padi kevičius ir prof A. Tumėnas
Reikalavimas teisingas, deja, s dabartinėm^ negali apsieiti.
_________ J stengtis, kad abi ekskursijos būtų sėk
dina, sutirština spalvas. Vyr. jaučiasi gerai.
tatoriaus) priklausomybėje.
mingus ir kad pačiame Eucharistiniame Ko- gyvenimo sąlygomis neįvykdomas. Dabar rei Musolinį esąs ne tik neklys
1920 m. fašistų partija te tribunolo koridorius prigūžėKaltinamojo gynėjai patie
ngrese ekskursantai sudarytų vieną bendrą kia, kad valdžia surastų būdus ne tik karo tantis, anot fašistų, valstybi
tik 3000 narių. Bet pa
kė teismui išrodymų, kokiu
veteranų aprūpinimui, bet suradimui darbų ltis autoritetas, bet ir fa^Į turėjo
lietuvių amerikiečių grupę.
garuoju laiku Italijoj priskai- Tik fašistų darbininkui pri būdu kaltinamasis yra įgijęs
milijonams bedarbių. Kada darbininkai pra partijos
vyriausias vadas toma fašistų į 40,000.
Gausingas lietuvių dalyvavimas Tarptau
imami į profeeijines sąjungas. savo turtą. O tie dokumentai
dėtų
dirbti,
tada
ir
veteranus
nesunku
būtų
’
(
“
duče
”
),
tiniame Eucharistiniame Kongrese yra svar
Pradėdant
1927
metais
į
fa Ne
fašistinės darbininkų or rodo visai ką kitą, negu ty
aprūpinti.
j j.g
bus dalykas. Mūsų tauta yra katalikiška, dėl
savo nuožiūra skiria šistų partiją iš senesnių vei ganizacijos jokių teisių netu čia tam tikrų grupių žmonių
ministerius, aukščiausios fa- kėjų nauji nariai nebepriima ri ir visaip persekiojamos. leidžiami gandai, būtent—kad
tb ir pasauliui kaipo tokia turi pasirodyti.
HUnoiso demokratei, sakoma, susivieni-j
tarybog narius, fašistu „i. Tuo faSist, vadai nori ap- Norėdami įgyti teisių, darbiRtoDMt kongrese ypač gausiai galime daly30,
bet
kas
pajėgs
suvienyt,
respublikonus,I
organi2acijos
yirfimnkus ir k.. sisa„goti nu0 „eaiški, (fašistų ninkai yra priversti stoti į fa- savo turtą buvusis ministerių
raati, nes ir mums, amerikiečiams pakeliui
pirmininkas ir finansų minis............. . . .............................
J F
į Lietuvą, čia pat Anglijos ir Škotijos lietu kūne yra pasiskirstę į daugybę grupių, gru-, Tie gaVQ ruožtu skiria žemes. ekimis
žiūrint) žmonių, bijo- šistų sąjungas.
teris Petrulis įgijęs normaliu
viams, toetoli ir Lietuva, Šiemet turime retą pelių.
nius viršininkus ir t.t.
darni, kad jie pačios organi
Panašiai ir su jaunimo or ir teisėtu būdu. Pasikeitus gy
progą sueitį į krūvą beveik viso pasaulio
Fratiedant 1921 m*, fašistų zacijos nesuardytų.
nėjams su prokuroru smarko
Japonija pasisako, kad nekariaus su Ru partija Italijoje pasidarė val Dalis ginkluotų fašistų su ganizacijomis. Fašistinis jau
lietuviai katalikai per savo pasiųstus atsto
komis replikomis, pagaliau
tus į Tarptautinį Eucharistinį Kongresą. Tai sija. Bet bolševikai .nenori tuo tikėti. Kam diška .partija,, panašiai kaip daro fašistų miliciją. Fašistų nimas naudojasi visokiomis le gavo paskutinį žodį pats kai
Japonijai lįsti Rusijon, kad jai užtenka “da- į komunistų partija Rusijoj milicija žiūri viešosios tvar ngvatomis: pusdykiai važinėja
labai reikšmingas įvykis.
tinamasis. Jis kalbėjo apie 20
rbo” Kinijoj, kurią jie gali minkyti lyg ko- 1924 m Musolinį, skelbdamas kos, bet kariu užsiima politi traukiniais, tramvajais ir t.t.
Bendrų reikalų turimę daug. Šiandien
minutų.
Ta proga jis nupasa
Nefašistinis jaunimas visaip
kią tešlą
fašistų
vykdomą
tariamą
“
ita

niu
šnipinėjimu.
Už
savo
dar

>je mūsų tautoje eina kova prieš katalikojo savo praeitį ir veikimų.
persekiojamas.
lų
tautos
vienybę
”
,
sudarydabą
fašistų
milicininkai
neganfbę. Ji eina Lietuvoj, Amerikos, Anglijos ir
Teismas, išžiūrėjęs visų tu
Visokios fašistų draugijos
Buvęs
Vokieti
jos
kaizeris
phtenkintas,
mas
kandidatų
į
parlamentą
j
na
jokio
atlyginimo,
nes
laikraštų lietuvių tarpe. Dėl to mes negair sąjungos vadinamos korpo rimą medžiagą ir pristatytuo
kad
nauja
Vokietijos
vyriausybė
susidtorė
iš
ko
ji
garbingu.
sąrašą,
greta
fašistų
buvo
lei
pasyviai laikytis. Mums būtinai reikia suracijomis, jos yra italų vald sius dokumentus, nusprendė
jo
buvusių
adjutantų.
Jei
Vokietijos
politi

dęs
įtraukti
ir
ne
fašistus,
val

Italija
—
pramonės
šalis,
to
bendrą frontą, kad galėtume sėkminžios šelpiamos ir prižiūrimos. (kaltinamąjį Vytautą Petrulį,
atsilaikyti ir užtikrinti savo tautai ateitį, ka ir Joliau tokia “pažanga” eis, tada Wil- stybei naudingus irjišmarian- dėl fašizmo rėmėjais Italijoj Italų valdžia turi net atskirą ■ einant B. St. 636 str. 2 dalimi,
helmui tikrai atsiras viltis nors prieš mirtį čius žmones. Bet pamažu jis, yra didžturčiai — prekybiniu
les kada tauta netenka tikėjimo, ji ant pra
nubausti 2 metais sunkiųjų
ant sosto užsirioglinti. Ar šiaip, ar taip kai- : juos pakeitė tikrais, jam vie kai ir pramoninkai. Bijodami,,k»rPor“W mimaterij^ kuities kranto atsiranda.
kad plaktosios darbo žmonių !,10s P™S«ky stovi jaunas (vos darbų kalėjimo su padariniais
besime, Vokietijos demokratija yra rimtame nam ištikimais fašistais,
numatytais B. St. 28 ir 30 str.,
Pasitarti apie kalbamąjį bendrą visų lie- pavojuje.
„
Italijoje yra uždraustos ne masės nepradėt, kovoti su fa-j30 met’> faiUst“ BotaL
bet tos bausmės ketvirtą dalį
katalikų frontą, kaip tik bus proga
tik socialistinės, Bet ir visos šizmn, fašistai pasivadino ta- Tikėjimo dalykuose fašistai numušti pagal 1928 metų am
po Eucharistinio Kongreso, kuriAmą dvaMeksikos vyriausybė vėl pradeda visu kitos politinės organizacijos. rpininkais tarp darbdavių ir | laikosi tokių pat pažiūrų, kaip
susistiprinę mūsų ekskursantai — at smarkumu persekioti kątalikus nors ir buvo Vienintelė politinė partija, tu darbininkų. Stengdamiesi sus- visi laisvamaniai ir škotų ma nestijos įstatymo § 4. Teisino
galės padaryti lyg ir “viso pasaulio pažadėjus* daugiau to nebedaryti. Bet, maty rinti teisę laisvai veikti, yra ksi dvti Italijos darbininkus, sonai: tikėjimą jie skelbia e- išlaidos uždėtos nuteistajam,
katalikų seimą.” Jo dienotvarkė ga- ti, negali iškęsti, nes tės m agoniškosios vy fašistų partija. Fašistų par- fašistai suvalstybino profesi- sant privatišku dalyku, palai- o jam negalint jų sumokėti,
jos bus atskaitytos iš valsty
bftti tokia:
riausybės tikslas yra ne tiek valstybės reika tija Italijoj yra snvalstybin- nes sąjungas, pastatydami jasjkytinu tiek, kiek jis būna val
bės iždo. Fijiansų ministerijai
1. Lietuvių Katalikų Universitetas Lie- lais rūpintis, kiek su katalikybe kovoti.
priklausomybė!) j stybei (tikriau tarus, fašistų
ia. Josios generalinis sekre tiėsioginėn
traje.
(Tąsa 3 pusi.)
valdžiai) naudingas.
L. St.
torius (mūsiškiai taurus, pir- nuo fašistų partijos.
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Iziūaie Jrmu&ytė

žmona! — susijaudino Puškienė, vėl įsi
gilindama į laikraštį.
— Žinai, — pakėlė staiga ji galva nuo
laikraščio — juk Zakalytė tryliktą sausio
«— Ką tu dabar pasakysi7} tai, a? — gimusi!
— Na tai kas?
Pušbienė vyro, rodydama laik
— Ir štai serga dabar! Jau antra
au straipsniu apie Doumer’o uŽmu— Tryliktą dieną išrinktas... Try- savaitė, kaip guli!
— Juk nieko gi baisaus, gripas kiek
prezidentag... Ir ot...
— Jeee...— nutęsė Puška. — Keis- vienam pasitaiko...
— “Kiekvienam”... Vistiek, sakyk ką
— Ir visai ne keistokai Kas čia keis nori, o faktai įrodo, kad trylika nelaimin
iu Visada aš tau sakau, kad trylika — gas, ir tiek.
Abu susimąstė.
Stogas skaičius, o tu dar tikėti ne— Tarnaitė mūsų, pernai, — atsime
O dabar štai, — prašom i — pats
ni? — Sąbalaitė Marė, mano paltą pavtM
Lt.
gė! — Atsiminė vėl Puškienė.
— Tiesa... Reikia pripažinti...
— Tai prie ko čia trylika?
•- Taigi. O jis dar; “Trylika girdi,
— Ogi sudėk pavardės ir vardo rai
pat skaičius, kaip ir kiti!” Štai tau
Taigi, matai...
Ettok# pat skaičius! “Nekaltas, girdi, des, — kiek bua,
— Mudu su tavim susipažinom tryli
Gera čia nekaltybė, kai žmoktą dieną liepos, per Peįrušausko vardi
tą skaičių užmušinėja!
Gal gi Čia tik supuolimas, — ban- nes... — atsiminė ir Puška.
— Ach, ką tu! — nutraukė jį Žmo
sinti Puška apkaltintą skaičių, —
na. — Čia visai ne pavyzdys... Ir senuoir taip būtų nužudę...

13

a?

— “Gal gi!” Tas ir yra, kad — “gal ju stilium visai ne tryliktą dieną
Įįf* Kodėl kitų nenužudė, o šį... Vargšė
Vėl abu nutilo.

— Jėzus Marija! — staiga pašoko
Puškienė. — Kokiam na£ie mes gyve
nam?! Dieve mano, pamanyk tik; kur
mes gyvenam! . ;
-b-.
— Kaip tai ktir gyvenam, — nesu
prato Puška.
— Numeris! Numeris namo! Koks
mūsų namo numeris? — šaukė Puškienė.
« — 31! O iš antro galo? Iš antro galo
skaityk, kiek bus, a? — Trylika! Tryli
ka.
— Na, kad tu jau per daug išsigalvo
ji!...
—< Per daug! Jam per daug! Kai už
muš, tai tada jau nebus perdaug! Ne,
ne, aš nė už jokius pinigus čia daugiau
nė dienos negyvensiu! — nervingai rėkė
Puškienė. — Aš visai nenoriu, kad ma
ne užmušinėtų!..
— Bet juk dabar pusė mėnesio, pi
nigai sumokėta už butą...
— Vistiek, vistiek! Tegu žūna geriau
keliasdešimt litų, kaip kad taus užmuštų!..
Puška ir Puškienė po valandos ėjo
jau miesto gatvėmis, ieškodami naujo bu

— parodė Puška laikraščio iškarpą. —
Ukmergės plentas, 76 nr.'
Puškienė įdėmiai perskaitė skelbimą.
— Reikia nueit pažiūrėti — sutiko ji.
Beeinant į 76 nr. kiemą, Puškienė
staiga sukliko ir sustojo vietoj, lyg įbe
sta.
,

griebė vyrui iš rankos jau degantį papi
rosą ir numetė jį šalin.
— Nerūkyk, mesk! Dieve mano, ka<
tik ne būtų jau per vėlu! Kad tik ka
neatsitiktų! — sudejavo ji.
— Kas gi tokio? — nustebo abu vj
ru.

— 76!! 7 ir 6! kiek bus: 7 ir 6?

— Kas tokio? štai, žiūrėkit: pafyrr
sai — 8 nr., jų penkios dėžutėj./. Kie
— Trylika...
— Nė už jokius pinigus! — katego iš viso bus: 8 ir 5? Aha, taigi, matot...
Išėję gatvėn jie pamatė prie vart
riškai pareiškė Puškienė ir pasuko at-

Pagaliau po ilgų klajojimų jiems pa
sisekė surasti butą, kuriam pone Poš
kienė, prie visų savo geriausių norų jo
kiu būdu negalėjo pritaikyti “13”.
Nuoma už butą buvo tinkama — 200,
Puškienė, sudėjusi 2 su (įviem nuliais,
nieko blogo negavo.
Savininko vardas ir pavardė irgi su
darė tik vienuoliką raidžių. Jokio pavo
jaus nesimatė iš nieknr.' Ponai Puškai
dar kitą dieną nutarė persikraustyti* į
naująjį butą.
Išeidamas naujas šeimininkas, gavęs
rankpinigių, pavaišino poną Pušką papi
to.
— Štai čia skelbimas, kaip tik tinką, rosu. Požiūrėjusi į papirosus, Puškienė

stovintį automobilį 103 nr.

Puškienė vėl sudejavo lyg pašant
stirna ir griebė vyrui už rankos.
— Ne, ne... Mes į šitą bntą nesi
kraustysimi Tegu prapuola verčiau m f
sų rankpinigiai negu... Matai, nelaimė
ženklas, perspėjimas prie vartų!
Puška pažiūrėjo į auto, į linksmą 8c
ferio veidą, ir nieko baisaus nepamatė.
— Žiūrėk, žiūrėk, — rodė Puškieni
— 103! Nulį išmesk, — kiek bus, a? Tn
lika, trylika!.. Nė už ką iš čia neapsig)
vengiu!..
Vėlai vakare, visai nuo kojų nusivi
rę, grįžo Poškos į senus namus, tinkam
butu neradę.

Iš “L. A.”

Šeštadienis, birželio 4 d., 1932
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KĄ TURI VISOS VALSTY nuo šių metų kiekviena valstv- Hlj, plėšikų ir panašių arba tarnai.
tikslu jis lankęsis pas Klaipė siąs Klaipėdą. Jo bloknote ne
BES DARYTI, KAD GREI bė pradeda gyventi be jokių, dėl apsiginimo nuo įvairių
Komunizmo vadai ir svečiai dos politikus Meyerį ir Kon buvo galima susigaudyti.
skolų.
’ žvėrių.
ČIAU GALĖTŲ KRIZ1
šoko fokstrotą, rumbą ir kit radą.
PRAVARYTI
2. Padalinti žemes tarp visų) 4. Privalo visas pasaulis a šokius, kuriuos komunistai pa į
Daug rašyta apie žmones su
į

(Tęsinys i? 2 pusi.)
iš p. Petrulio priteista 97,709
valstybių, katra žemė 'kuriai rba visos valstybės mokėti dvi prastai laiko buržuazijos Šo j Esą nustatyta, kad Bekeris trumpom pavardėm. Dabar Uinteresavęsis pučo galimybė,
lit. 3 centai. Kita ieškinio da Bemokslio žemaičio balsas priklauso, sulig istorija, nuo kalbas, vieną savo valstybės kiais.
kmergėj gyvena žmogus, kurio
mis Klaipėdos krašte. Politinė
Amerikos konsului. Per kelių šimtų metų. Šitą visą I kalbą, antrą pavyzdž.: espelis (iš viso civ. ieškinio buvo
Vyrų apsirengimas bran policija pradėjusi jį sekti ir pavardė susideda iš dviejų rai
duoti Amerikos komitetui darbą privalo atlikti tautų są rantišką.
reikalaujama apie 230,000 lt.)
giais frakais ir ponių švie i konstatavusi, kad jis kelis ka- džių, būtent žydas vardu Šmui— garsiesiems ūkio žino junga.
atmesta. Petrulis pripažintas
5. Įvesti pasaulinę vieną va čiantys drabužiai sudarė vaiz
i rtus su Konradu žemės ūkio la, pavarde Aš.
vams
spręsti
kaltu ufž perviršijimą, savo vai
dą, kad Maskvoj susirinko to rūmuose, o su Meyeriu miesto
3. Į tautų sąjungą privalo liūtą, pavyzdž.: dolerį.
džios ir nutraukimą; su Grom6.
Panaikinti
vizas
tarp
vi

kia buržuazija, kokios ir Va valdybos kieme, ilgai kalbėję « ■ ■ ■
įeiti visos kultūringos valsty
nickiu sudarytosios sutarties, Priemonės arba memorandu bės ir tautų sąjungoj priva si] valstybių, kad kas kur no karų Europoj dabar ne taip
sis.
tačiau šiuo atveju pasipelny mas, kad lengvai galėtų paša lo būti vienodai narių, neatsi ri, ten važiuotų be jokių kliu- jau daug esama. Ypač žibėju
■
Ncatkankykltc save* akausv*
Paskui
automobiliu
važinė

g
ma.lt.
Reumatlimu,
Sausgėla, ■
mo tikslas neįrodytas, ir už linti ūkių krizį ir įvesti amži žvelgiant kuri didesnė ar ma cių.
si komisaro Lunačarskio žmo
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
jęs
po
miestą,
po
jo
apylin

ną
taiką
ir
žmonių
ramybę
vi

naudojimą, valdžios pinigą
7. Uždrausti madų leidėjus na ‘ ‘ proletariškais ’ ’. brilijan
® 1— raumenų auklmu: nes akau- g
žesnė. Taųti] sąjunga privalo
■ dėjimai naikina kūno rrrybe
same
pasauly.
kes,
apžiūrinėjęs
kareivines
ir
(150,000 lt.) privatiems reika
_ Ir dažnai ant patalo paguldo.
■
būti stipriai apginkluota, o ne ne trumpiau kaip 25 metams, tais apsikarsčiusi. Toji tariaskerdyklą." Bevykstant į stotį
Aš
remiuos
sulig
laikraščių
lams. Iš visų kitų kaltinimų
CAP8ICO COMFOTTND mo- ■
kad
išsilaikytų
vienodas
fasomoji
komunistij
proletariško
taip bejėgė kaip iki šiol, kada
® atla lenrval praftallna yirSml- g
-skelbimu, kad yra laisvė duo
išteisintas.
jį publika su svečiais šokę, jis buvęs areštuotas. Arešta ■ n ė ta Haas: mumi llandta daungi tuščio popieriaus nieks ne nas ir panaikinti muitus.
rybė žmonių siunčia padėka- ®
Tą teismo sprendimą Petru ta kožnam žmogui savo suma bijo. Ir T. S-ga privalo išrin 8. Panaikinti akeižius, sin-Įgėrę ir linksminęsi iki vėly- vus pas jį esąs rastas Lietu _
* vonea pasveiko. Kaina 50c per g
vos žemėlapis, Klaipėdos sta ■ paštų B5c arba dvi ui 11.00 _
lis sutiko ramiai ir šaltai. Ta nymus siųsti Amerikos komi kti tinkamą klimatą, kad ga dikatus ir monopolius.
rvaus ryto.
g
Knyga: "•AT.TTNI8 8VEI- ■
čiau tokio nutarimo, *matyti, tetui ūkio žinovams spręsti. lėtų kiekvienos valstybės vi-1 Kad tas viskas bus įvykdy- i Būtų gerai, priduria kores tutas, du egzemplioriai Šaulių
KATO8" augalai! gydytlee, kai
■
nesitikėjo. Pasitaręs su savo Ir tą tvirtai tikiu, kad mano so pasaulio atstovai gyventi., ta, tai krizio neliks nė znoko. pondentas, kad Vakarų Euro Sąjungos aplinkraščio išversto ■ na 50 centų.
gynėju, Petrulis drauge su ki- nuomonei, žemiau punktą,liš- Taipogi kad būtų didelis uos- j
pos darbininkai pamatytų, į vokiečių kalbą. Viename tų
Bemokslis žemaitis,
aplinkraščių buvę įsakoma šau
tais išėjo iš teismo salės. Da- kai išvardytai, pritars ne ma- tas dėl užlaikymo karo laivv- į
Pranas Dubauskas kaip linksminasi Maskvos po
g
8259 80. HALSTED 8T
■
bar Petrulis yra laisvas. Ligi ^'iau
nuošimčiai, o likusie- no
nai, kada jų valdiniai vaik liams būti pasiruošusiems, nes g
Cbtcaco. III.
®
įsiteisės teismo sprendimas, I jb kurie mano nuomonei ne- gi aviacija ir dėl kitų sunkiųjų
esą žinių, kad Stalhelmas pul
ĮSIDĖMĖTINAS “RAUDO yto apdriskę Maskvos gatvė
jam kardomoji priemonė pa-1 Patars, tai tik iš savo nesu moderniškųjų ginklų laikymo
NŲJŲ” BALIUS MASK mis, ir po kelias valandas iš tfilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllll^
likta senoji. Vėliau, surašius Pūtimo aplinkybių, iš ko yra ir kareiviams stovyklos. Tau
stovi prie krautuvių durų.
VOJE
motyvuotą teismo sprendimą, į krizis išsiplėtojęs visame pa- tų sąjunga privalo laikyti ka-i
kad gautų 2 kg. mėsos visam
jis kaltinamajam bus patiek- 8aubd- Tik žinoma, aš išsii- riuomenės kiek tik bus reikar-j Paskutiniu laiku Sovietai mėnesiui.
tas ir teisme perskaitytas. m11
kad neatimtų man linga dėl sudraudimo tų vai- deda pastangų užmegsti drauTenka pridurti, kad Žene
SIULIĮA
Tas vyr. tribunolo p. Petrulio. ^a’sv®s už mano teisėtus nu- stvbių, kurios nesilaikys ant giškus santykius su Turkija,
MAŽIAUSIAS
KAINAS
VISAM MIESTE
voj Sovietų atstovas Litvinobyloj nutarimas yra galutinis, r0(^yTnus) kaip kad' atsitiko su savo nurodytų ribų.
Tu0 reikahl į Maskvą buvo vas, savo prabangišku gyveni
ANT
Teismo posėdžiai pasibaigė Amerikos atradėju Kolumbu,
gegužės 17 d.
Pirmiausia nurodau iš ko ir Tautų sąjungos kariuomenė atvykę net turkų ministeriai. niu, taip pat ne mažai yra nu
Ta byla tiek-spaudoj, tiek!kada kriziaus liga yra užsi- privalo mokėti vieną pasauli-' Atvykusiems turkų ministe- stebinęs didžiąsias valstybes.
I
*
nę kalbą ir privalo būti vie-1 riams pagerbti Maskvoje, Kre
žmonėse sulaukė ne vienodo krėtusi arba pradėjusi vesti
noda uniforma, kad kariai ta- mliuj, kaip anglų spauda pra- KUO KALTINAMI BEKEatbalsio. Vieni ją stengėsi pū- i
Pr^e skurdo V
RIS SU MEYERIU
sti, sutirštinti spalvas, apra-' aTPr|kykių. Po didžiojo karo rp savęs nežinotų, kuris ka- neša, buvęs suruoštas nepaprašinėti taip, kad, nors teismas pa?ida.rv* kariavusių valstybių rys kokiai valstybei priklau- stas balius,
so. Tautų sąjunga privalo su-! Šitokio baliaus, rašo anglij
Bekeris atvyko į Klaipėdą
ėjo uždaromis durimis, tačiau
1 ak Tada prasidėjo
viską beveik ligi smulkmenų ipra °.Usip valstybių valiutų imti visų valstybių moderniš- korespondentas, nėra buvęs ir iš Vokietijos kovo 23 d. kaip
(išskyrus tik gynėjų kalbas ir j Rmukimaj’ lS ko paliko Eu‘ kuosius ir sunkiuosius ginklus paties caro laikais. Kaip gi vienos vokiškos firmos atsto
1S ! =
kaltinamojo
pasiaiškinimus,' ™pa . padegė!ė’ kuri privertė į tautų sąjungos sklada taip- jis atrodė? Platūs laiptai j sa- vas ir apsistojo viename
kuriuos pažymėdavo viena I i-1 zmoni& aP 1 u gaiš. O per gi ir visą aviaciją, palikdama lę ir prieškambarius buvę *š- Klaipėdos viešbučių. Jis" at
dėl visų valstybių tik šautu- puošti visokiom gėlėm. Tarnai vykęs daugiau interesavęsis
ta eilute ir tai dar tendencin tą visą laiką Amerikos biz vus, brauningus, durtuvus, ka-buvę aprėdyti brangesnėm li» politiniais krašto reikalais, ne
Nąuji gražūs Standard
nieriai sutraukė iš viso pa
gai, kad geriau “reikalui” ti
padarymo, pilnai gvasaulio auksą, o Europa pri rdus dėl suvaldymo ištvirkę- vrėjom negu buv. caro rūmų gu savo firmos reikalais. Tuo
ktų), kiti stengėsi tuo būdu
rantuoG
elektrikiniai
versta traukti didžiausias pa
dėmę užtraukti ne tik kalti
šaldytuvai verti $150.00
skolas per 18 metų laiką.
namajam, bet su aiškia aliuzi
dabar tik už
Kaip Europa visiškai nuva
ja ir visai eilei kitų žmonių.
rgo, tada ir Amerikos biznie
Petrulio byla ėjo prie užda
riams karvė užtrūko, sustojo
rų durų. Vadinasi, ten kalbė
fabrikai ir atsirado milijonai
tų dalykų viešumon nešti bu
bedarbių, iš ko pradėjo krizis,
vo negalima. Kitokio tikslo
Europoj pristigo pinigų ir nie
toks durų uždarymas neturė
ko nebegali Amerikoj pirktis.
PER HAVRĄ
tų. Duris uždaryti pareikala
O čfebar, kad priseina mokėti,
vo valstybės gynėjas. Bet (jnebėr iš kur, kadangi paskola
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.
•domus faktas!) kai kuriems
yra traukta per 18 m., o tą
Taipgi ir kiti šaldytuvai dabar Peoples Furniture C<».
laikraščiams vis dėlto buvo paskolą išmokėti tegalės Eu
krautuvėse parsiduoda už labai nužemintas kainas.
leista smulkiai bylą atpasa
Prancūzų
Linijos
milžinišku
laivu
“
ILE
DE
ropa tik per 18 šimtų metų.
MAIESTIC................ $ 99.50
koti.
FRANCE”. Atlantiką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.
Tad aš savo nuomone nuro
KING COLD ............ $118.00
SPARTON ................ $13300
ATSISTATYDINIMO PA dau priemones, jeigu pasau
NORGE ..................... $139.50
lis trokšta būtinai pašalinti
REIŠKIMĄ ATSIĖMĖ
pasaulinį krizį ir įgyvendinti
$32.00 vertčs Metalinės ledaunės po $19.75
V. D. universiteto rektorius žmonijos ramybę, tai privalo
Duodame specialę nuolaidą perkant ant syk daugiau
orof. V. Čepinskis savo atsi- taip elgtis, kaip aš žemiau nu
kaip vieną
tatydinimo pareiškimą atsiė rodau iš praktikos
ll(S—bu
mė. Tokiu būdu prof. V. Če 1. Padaryti valstybė tarp
pinskis ir toliau lieka Vytou valstybės amnestiją, kad vie
to Didžiojo universiteto rek na kitos nebereikalautų mokė
torium.
ti kontribucijų ir paskolų, kad
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Į Peaples Fumitare Co. Krautuvėse

j

ŠALDYTUVU
ir
Parlor Setu

į

I $Q7-50

VASARINE EKSKURSIJA 1 LIETUVA

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

Taupmenų Nuošimčiai
Visada Išmokami
ŽmonėR, turintieji taupomąsias sąskai
tas reguleriai gauna nuošimčius — kas
šeši mėnesiai. Toliau taupomoji sąskai
ta yra geriausia investmento forma
tiems, kurie neturi finansinio patyrimo.
Todėl eiliniam žmogui taupomoji sąs
kaita yra geriausias investmentas —
pradėk jį čia šiandie..
LAIVAKORTES

-

PINIGŲ

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

PMžiarfsi Bargenai ant Naujų Parlor Setų
2-jų šmotų nauji gražūs Tapestl^ arba Jacųuard, verti
iki $75.00, dabar tik ..
$33.00
Gražūs, nauji Mohair Setai verti iki $95.00, dabar tik

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

i-

Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

'

«

•
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SIUNTIMAS

Beoples J^tional 'Bank
and ‘Jrust Company

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

4I77-.1 AftCMt. AVI. CM NKHMONO »T.

4177-83 Archer Avė.

of Chicago

47th Street
Į*

and

$39.50

Reikalaujantiems lengvus išmokėjimai pritaikinami
visiems.
Del pilno saugumo, visuomet lankykite šias atsakomingiausis Lietuvių krautuves Cbicagoje.

.
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.............................................................................................

Ashland Avenue

2134-40 W

25 56-10

W. 65 St.

Kamp. Riebmond gatv.
TEL. LAPAYBTTE 3171
HKMLOCK 8400
CHICAG0, ILL.
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tiems, birželio 4 d., 1932

raščiai pilni paveikslų tų jau- venti. Bet nelygiai žmonės mo
—---------------Lmrblių, kurie žengia aukštyn ka tų viskų išgyventi. Vieni
Šį sekmadienį, birželio 5 d. įvykstg Šv. Antano parapi- prie užsibrėžto gyvenimo tik- kantriai viskų perneša, lauk
jos piknikas, Vytauto Parke. Nuoširdžiai kviečiu visus gerb. Mo. Iš tiesų, tai linksmas ir dami geresnio rytojaus sušvin
klebonus, kunigėlius, visus biznierius ir profesijonalus, visus malonus laikas, kai milžiniš- tant, o kiti nieko nelaukdami,
f Ciceros, Chieagos ir apylinkės lietuvius ir bulvariškius at- ki būriai jaunuolių rengiasi liūdesio ar mažo nuovargio
vykti į mūsų parapijos piknikų. Bus visokiausių žaidimų, egzaminams, rūpinasi juos iš kiek suklupdyti, jau pasidaro
irasis didis dzūkas Bancevičius. Bus bąli game, wrestling į laikyti ir svarsto, kur toliau žvėrimis. Tad tenka paminėti
ir visokiausių margumynų.
.
į reikės žengti,
Torontos bedievių lietuvių
Jūsų atsilankymas suteiks mums daug malonios nuotai
Tajp kitų visų mokyklų no “Maskvos apaštalų” gyveni
kos ir draugiškumo. Iš kalno tariu visiems nuoširdų ačiū!
riu paminėti tų mažytę Šv. Ka mas ir jų darbai. Jau visam
“Good time” užtikriname.
zlmiero parapijos seserų ka- pasauly darbo klasė 'žino ko
, Kun. H. J. Vaičūnas, klebonas.
zimieriečių vedamųjų mokyk munistus, o ypač mes, lietu
lų. Tai tik pradžios mokykla. viai, lietuviškus, kaip jie ant
Ir tokia tyli, tokia kukli, kad, bačkų, tvorų, kur žydų užka
rodos, niekaš nieko apie jų ne mpiuose šaukia darbininkus į
žino, tačiau teikia didelę naudų kovų dėl darbininkų gerovės,
! 5 darbininkus ir pats dirbo su mokslo srityje, nes seserys rū stoti Į eiles demonstruoti, at
i Jonu Brazausku prie arkliu- pestingai jų veda. Jos moki stovus siųsti, reikalaudami ro
į kų. Jonas Barauskas dirbo niai išlaikę egzaminus gali į jiško gyvenimo. Ir kol žydelio
Sekmadienį birželio 5 d. Šv. prie geitos ir nuvežė'
ir par- 8|otį į kokių tik nori aūkštes- mėšlyne joks gaidys nepasiro
Antano par. piknike, Vytau- i vežė savo
u
i i
i
v.rali,,.
tiokeliu darbinm- nę mokykla be jokių kliūčių, do, tol jie vyrai, o kad žmo
to parko bus dzuk, karalius, kus; jis yra
.j>r#ugo, '
>>
1
'
gus pasirodė ir paklausė “ko
i ristmmkas Juozapas Bancevi-i ėmėjas. Petras Perskauda la-'
Šiais metais, rodos, jau šeš jūs norite, kad jūs čia rėkau
KVIETIMAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.’

Jis ilsis su Ciceios pi a-, kaį sunkįaį dįrb0 prįe niasihmatniu ristininku ir kara- nų tvarkymo; jis
f ilius.

ta

iš

eilės

mokslo

užbaigimo!^le

^dvynu,

kaip

yra 8eras ! laida. Per penkeris metus ne-*^^e^a^’ mbėgioja ,kur akis
dažytojas (pentdrius), gerai ■ niažas • pulkelis atsisveikino su neša. Ne vienas jau iš išgąsčio
Jaunas Stuperis, kumštinin
moka namus pagražinti. Cice- įjęja. Vieni jos mokiniai ren sau galvoje smegenis sumai
kas, daužys kalakutų nosis. į iečiai, neužmirškit Petro. O
giasi tapti vienuoliais-lėmis, šo, kaip kokių varškę, ir pra
Stuperis, tai Ciceros žymus Jonas Mikolainis
visiems ži- paaukodami visų savo gyve- deda eiti tokiu gyvenimo ke
Šarkis.
nomas senas parapijoms, pui- nimų Dievui ir žmonėms. An- liu, kad sau ir gyvybę atima.
Peoples Furniture Co. gar
kiai tvarkė mašinas. Neužmir- drį eįs pasaulinius mokslus, o Balandžio 15 d. pąs Jakavisiakalbiai skelbs pasaulio ži škit, jis gali naujus namus pa- Į įreįį jau apsistoja gyvenimo
čius ant Richrtiond St. radę
nias. Ponas Žvirblis kalbės statyti ir senus pertaisyti ir
sūkuryje.
su drabužiais lovoje negyvų
žmogišku balsu per tratafanų. geras karpeirterius.
Petras
Kaip kitais metais, taip ir K. Marozauskų. Jis nebuvo
Įdomiausių “spyčių” Vyta Daukša turi didelį trokų, da
šiemet
nemažas skaičius/ ren- politišku darbininku, bet šiaip
uto , parke
šį.
sekmadienįa sakys
.
darbavosi Ciceroje, dabar | „.jasį tarti “Su Dievu” sesegerb. un.
bavicius. v. An-, persikėlė į chicagų (6002 So. !lgnis ir gv. Kazimiero mokvk- laisvamaniškai gyveno, bedie
pa par. k eb. Vaicunas jau , Fairfield Ave.). Jis iS Ciceros ;laL Malonu buvo per 8 metus. viška sųžifle jau buvo sukir
mijus, nes niekur ramybės ne
Naujorke; nuskrido lėktin u.
į Vytauto daržų darė 2 tripus: Neužmiršiu tų gražių pamoky
gavęs tenkinosi tokiu gyveni
Jis sekmadienį visko parveš
nuvežė ir parvežė darbininkus mų, kuriuos seselės įdiegė mūmu, kur akys jį viliojo: gir
ir svečių iš Lietuvos ir dar ir piknikierius. Širdingiausia!
širdyse.
tuoklystėje,
paleistuvystėje.
ko...
padėka jam. Esant reikalui,
Šiais metais baigia aštuntų Pdgaliau, nuėjo į bankų, pa
Mūsų kleb. birželio 5 d. par. visi kreipkitės pas Petrų Dau
skyrių 58 mokiniai. Obalsis iš siėmė 300 dol., iš vakaro ge
piknike, Vytauto parke, imsis kšų, o jis visiems maloniai pa
rinktas: ‘Visuomet ištikimas,’ rokai su savo draugais ūžė su
su Petru Perskaudu, Ciceros tarnaus ir pargabens iš vienos
o “Motina geros patarties”— ištvirkėlėmis. Sugrįžęs namo,
pentorių čempionu. — “Atta vietos į kitų; nepamirškit ad
kaipo Globėja.
rytų htsigėrė “saldžiausio gėBoy.” Ciceros parap. bulvari- reso. P. J. Rubis, kuris laiko
Aldona Urmonaitė, rymo” — nuodų ir užmigo vi
škiai nuoširdžiai kviečiami vi puikių bučemę ir grocernę
8 sk. mokinė sam gyvenimui. Nors tas sa
si dalyvauti Šv. Antano par. 1308 S. 49th Ave., paaukojo
vižudis nedirbo 18 mėn., bet
piknike.
, . ’
1 gal. gero gėrimo piknikui.
KEN0SH
a7wIS.
gyvenimo sųlygos dar negalėVeliuoniškis—Jie Velniškis Geras biznierius, visi turėtų
• jo privesti prie to. Tai vis ko
'
*-----------------------į remti. Ponas Rubis ir pats su
Gegužės 24 d. Šv. Benedik munistų apšvietos pasekmės.
Radio stotis A. J. J.
, visa šeimyna atvyko į piknito dr-ja per savo susirinkimų Skaityk Bimbos raštus—gyve
Gegužės 29 d. ciceriečių dau kų.
I
reiškė didelę pądėkų visiems, nimo tikslų pasieksi.
gybė dalyvavo dienraš. “Dra
X Ciceros piknikas čia pat,
Štai, nespėjo vieno savižu
ugo piknike. A. J. Janušaus įvyks biržęlio 5 d., ateinantį kurie atvyko į jos 25 metų ju
džio užkasti, kaip antras gy
kas ir “Draugo” agentas II. sekmadienį Vytauto darže. biliejaus paminėjimo iškilmė
vulėlis sau galų pasidarė. Ba
Šimatulskis buvo suorganiza Rengiamas milžiniškas ir su se, ypač toms dr-joms, kurios
bendrai dalyvavo pamaldose landžio 20 d. S. Ledas nusipir vę rinktinius vyrus darbuotis
visokiais prajovais; bus viso- .
,
T
, . v, ,
...
. .
.
ir sveikino. Taip pat varg. J ko sau medžioklės šautuvų.
“Draugo” piknike prie geitos kių
stukų, kokių niekas dar ‘ lt Al...I , ii .Iro ,, v111,
. . . -•. z-» zli<1 žili
°n
Pftrėjo namo, užtaisė sau į gal
. v. .
. . Kailiukaiciui iir»» jo
dideliam
ir prie kitokių ruošos darbų. nėra matęs. Ciceneciai
visi! .
. T vų ir savo smegenis ištaškė
...
chorui. Aciu vicepirm. A. Lelium...

Už tai “Draugas” taria vi J pradgj0 smarkiai moste,
Šiems cicerieėįams nuoširdų., šeimininkės tur?tiek

sparnuo-

ačiū tiems, kurie prisidėjo j
ir 8kernagig) kad Jau ne.
prie “Draugo” pikniko-vie- bežin0 knr suta|pinti. jos pa.
ni aukomis, kiti darbu, o dar

ruoš skaniausius pietūs. Pik-

kiti žodžiu ir geru patarimu.: nikan nercikį.B lb. Vlenam sen
“Draugo” agentas pripažįsta, j
vežtis. Q lietuvi5kas ven
kad Ciceroj yra labai gerų f gras geriausius vaistus jau su

žmonių, kurie nori
^iau‘ Į taisė; kuris susirgs, tuoj ati
gų” remti ir jei neremtų‘Drn'» gaivins; tj|< vM sutikit' ven.
ugo’, tai ir koūtestininkai ne grų Vytauto darže birželio 5
, būtų antrus metus laimėję pir dįenę
mųjų dovanų.
Valio visiems ciceriečiains
už tokį duosnumų!
,

WORGESTER, MASS,

Prie tikietų pardavimo bu- i

po

kambario

sienas.

Jis buvo didelis bažnyčios pasipiovė, Edmontone vėl pa- švietos dr-jos. Bangos, lygos
priešas, kunigų
šmeižikas ir sikorė. Tai per vienų mėn. 4 ir tt. Bet kaip vieni, taip ir
bendrai Toronto lietuvius ka- molio didvyriai užbaigė pur- kiti yra Motinos Kat. Bažtalikus purvino per “Vilnį” vilių gyvenimų. Iš tikrųjų gė- nyčios priešai,katalikų tikėįr “Laisvę.” Štai, pats purvi- dų daro lietuviams Kanadoje' jimo niekintojai. Ir katalikanai ir savo gyvenimų užbaigė, toki žydberniai, kurie ne tik ms lietuviams Toronte visuoS. Ledo žmonai parėjus iš dar nemoka gyventi, bet ir numir-' met reikia būti atsargiems ir
bo, jau rado tik testamentus ti žmoniškai negali. Įteikia vi juos reikia gerai pažinti ir
paliktus; laiškuose rašo di- sur, kur gyvena lietuviai, pa- kaip su jais kolonijoje gyven
džiausius atsisveikinimus, au Į skelbti kovų žydberniams irįti, nes iš visokių šaltinių bekas visokiems Bimbalams, Mi- j jų visuomet saugotis.
dieviai katalikus šmeižia, pur
zarains, kaliniams; jo kūnų, Į Sėkmingas lietuvių, veiki vina.
kad suspirgintų; kuomet tau- mas. Toronto lietuvių koloni(Daugiau bus)
kai čirškės, kad revoliucijos joje vis dėlto nemaža lietuvių.
SKAITYKITE IR PLATIN
dainas orkestras grotų. Bet Jeigu juos visus galėtum lie
KITĘ “DRAUGĄ.”
valdžia to visko neleido, nes tuviais laikyti, jei bent tra
neužsitarnavo S. Ledas, mėš pūtį jaustųsi atkeliavę iš Lielynuose mitinguodamas, ir už į tuvos ir lietuvišku gyvenimu
kasė žemėje ir tų molio did- 1 gyventų, tai būtų stiprus, gravyrį, kur visi lietuviai bedie- žus veikimas ir pasižymėtų
viai talpinami.
; tarp tvetim’taučių. Bet ToroiiPirm. A. Nausėda
Štai, Toronte du komunistai ,to lietuvių dalis išsižadėjo lie1024 Center St.
vielias paskui kitų sau gyvy- tuviško vardo. Tai Maskvos
Rašt. P. Fubijonaitis
bę atėmė. Kokį gyvenimų gy- agentai, beždžionių valstybės
veno,
tokia ir mirtimi
mirė.
2301 W. 22nd Plcė
piliečiai. Nors jie sakosi, ne
Ižd. pav. kun, J. Mačiulionis
Kaip girdėti, visoje Kanadoje visi raudoni, ne visi Maskvai
2334 S. Oakley Ave.
lietuviški komunistai panašiai tarnauja, pasivadinę įvairiais
baigia gyvenimų. Balandžio vardais: tai literatūros drau
AGITATORIAI:
mėn. vienas Montrealo mieste gai, tai sūnų, dukterų, tai apJ. Diraša

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

3347

Auburn Ave.

Kun. J. Mačiulionis,
2334

S.

12311

1932

1912

So. Emerald Ave.

M. Šlikas
10555 S State St.

JOHN B. BOBDEN
(John Bagdziunas Borden)

advokatas
105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephohe Kandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

PASITIKETIMAS BANKINIS
PATARNAVIMAS

Telephone Roosevelt 9090
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Itepub. 9600

A. A. SLARIS
ADVOKATAS

Visi jūsų reikalai atliekami po vienu
stogu

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
ltoom 906
Tel. Dearborn 7966
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais
— 6 iki 9 vai.
4146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7987

Čekių Sųskaitos
Taupymo Sųskaitos

Namų Tel. Hyde Pat-k 3396

Bankinės Dėžutės

Pirmi Morgičiai
Apdrauda nuo ugnies
Automobilių nuo vagystės
Pinigų Siuntimas
Laivakortės
Travelers Čekiai
Kreditiniai Laiškai

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St., Room 1206
Telephone CENTRAL 6166

3117 Union Ave., 7 iki 9 V. v.
Telephone VICTORT 2J11

CENTRAL

ma^“mctng

J. P. WAITCHES

«AN K

ADVOKATAS
4600

\

AJTATt 4ANK....A C L t A R I N 0 UOUSt

II IO WtST 3SIS STREET
C-MICAOO

4ANK

SO.

Tel.

WOOD

Pasidairius po platųjį pa I mų, labai daug visko pamnp. J. Mockus, kuris pilnas e- Raujj? daUg kų galima pama- (aj Ypač d
dabartiniais laikais,
gijos.irpasiaukoji, nodirb- tytį ypaį Sio sezono
fku„met p»
pasaulyje viešpatauja
ti katalikiškai spaudai ir ve
kuomet saulutė daug nraio-'didžiausias nedarbas, dejonės,
ide puikių tvarkų prie geitos.
niau šviečia, atgaivindama iš rūpesčiai, įvairių įvairiausi
Kiti dirbo įvairius darbus: M.
miego visą gamtų, kai laik- kryželiai žmonijai tenka gyJakubauskas, M. Mockus, J.
Paniekas, Pr. Išganaitis, J.
|Vileauskas, P. Tauroza, P.
LACHAVVICZ IR SŪNUS
St tini-lovai tis, P. Grigaitis, A.
PAORABŲ VEDĖJAI
tOlbikm. M Dambrauskas, A* j
Visų pngrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00
Rabirniiskas, EI. Sulgaitis, A.
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
?tancikaitė, j. Končienė, P.
Padarome afTidavitus reikale Insurance ir visus
kGoinūliauskienė,- K. Ančiūnas,
Notary Public reikalus
[kuris nuvežė ir parvežė dar-;

Chicago, Ilk
2314 W. 23rd Place
Telef. Roosevelt 2515

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

‘
į
1
j

Rezidencijos: 2 E. 103rd Place
Tel.

Pullman

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

Ekskursantai plauks į Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
nis Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laive
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę.
Po kongresui tuo pačiu laivu
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdų.
Laivakortės turistine klesa į vienų pusę .......................... $145.00
Ten ir atgal ................................................................................ $215.00

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

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.
Telefonas Roosevelt 7790

STREET

Lafayette 6393

LIETlMy EKSKURSIJA Į EUCHARISTINI
KONGRESĄ IR Į LIETUVĄ

Lietuviai komunistai savi
žudžiai. Pažvelgus į pasaulyje

Ave

Čia

mesiui,
mes su draugijos jaunimu. , tai jau griuvo tikras Toron
Taip pat ačiū B. Juzėnui itž tos žvdbernų karalius. Jis To
artistiškų svetainės papuoši rohte šaukė tuos bezdžionininmų; nors dar jaunas vaikinas, kus į būrį stoti ir prieš bal
bet puikiai piešia gražius’vai nyčių pirma kovoti, paskui
zdus. Tad garbė būtų dr-jai bankus, policiją * ‘ kasavoti ’
turėti daug tokių vaikinų.
Vargšas

TORONTO, KANADA

Oakley

Z. Gedvilas

gyvenančios žmonijos gyveni-

vo “Draugo” senasis agentai*

įbininkus automobiliu ir pats
lirbo prie geitos. P. Jankaitaip pat nuvo/ri n parvežė

viso

—**

KUN. J.

JAKAITIS

6377

P štndienis, birželio

B

D R A U O A S

4 d., 1932

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS PIKNIKAS
PRADŽIA 11 V AL. RYTO. Maloniai prašome visus parapijomis ir parapijoneg atsilankyti.
Kviečiame ir kaimynus. Bus gera muzika, smagūs šokiai jaunimui, žaismės, lenktynės, valgiai
gabiausių šeimininkių pagaminti.

SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (JUNE) 5 DIENA, 1932
Bergman’s G rovė Darže, Riverside, Illinois

KLEBONAS ir KOMITETAI.

Kviečia visus

Brighton Park
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te. North Side įvėrė tbe vie
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VICTOR BAGDONAS
Muferiai furnišių Pianų ir Kitokių Rakandų
1
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įb ORNBim a PIANO MOViNh
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b ** H
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Kai jums priseis kraustytis, (mufiiotis), tai pirma pašaukit mus telefonu
CALUMET 3398.
Mūsų patarnavimu būsit patenkinti.
Kainos pigesnės negu kitų. Darbą atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų
reikalais galime važiuoti j New Yorką,
Californlą ir kitur.
Jūsų rakandai ir kitoki daiktai pavesti
j mūsų rankas yra apdrausti nuo ugnies,
sulaužymo ar sugadinimo.
Be.to, turime rakandų parduotuvę, kur
, Užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės
negu kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės j mus. Nauja vieta:

Office Fhcme Calumet 3398

BAGDONAS BROS.
FURNlfURE

AND

PIANO MOVING

Local and Long Distance Removal

3139 SOUTH HALSTED STREET
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s^dienis, birželio 4 d., 1932

DRAUGO” PIKNIKĄ, BUVUSĮ GEGUŽES 29 D.. VYTAUTO PAR]
METINIAM DIDŽIULIAM DIENRAŠČIO “DRAUGO” PIKNIKUI

S 10 D. BIRUTES DARŽE, 79th GATVES IR ARCHER AVĖ.
Frank Darssin, duonos ke-, tografas, 637 W. 18th St. Tel. bučemė ir grocemė, 5159 So.
Peoples Restaurant, Vaclo
N. Abaravičius,, bučemė ir
BIZNIERIŲ DOVANOS LABAI PAGELBĖJO SUREN
pykla,
2816
W.
69th
St.
į
Canal
6873.
Morgan
St.
vas ir Aleksandra Pieržyns- grocemė, 4600 So. Fairfield
GTI SĖKMINGĄ PIKNIKĄ IR PALENGVINO D AR B.J
A.
Lenartavičius,
lietuviška
Gold
Shield
Bakery,
L.
Pa.
Juozas
Vaičiūnas,
naujų
ra
kai, sav., 1628 W. 47 St. Tel. Tve. Tel. Lafayette 1340.
RENGĖJAMS. UŽ TĄ JŲ NUOŠIRDŽIĄ TALK^ “DRAU
J. Rupšlaukis, bučemė ir
GAS” RAGINA VISUOMENĘ REMTI YPAČ ČIA PAS plauskas, sav., 3339 Auburn , kandų šapa, 4538 So. Marsh- Valgykla, 2259 S. Westem Av. Boulevard 2385.
field
Avė.
Tel.
Cicero
2351.
R.
Kastelik,
duonos
ir
kei

Ave.
P-nai
Pivarūnai,
bučernė
ir
grocemė, 4238 So. Califomia
KELBTUS BIZNIERIUS.
Frank Bagdonas, užeiga,
Alex Butkevičius, grocemė ksų kepykla, 2315 S. Leavitt duonos kepykla, 4622 South Avė. Tel. Lafayette 1173.
ir ice creaminė, 4546 So. Pau St. Tel. Canal 4312.
Marshfield Avė. Tel. BoulevCONTRIBUTORS: TO THE PICNIC GIVEN BY THE 1715 West 46th St.
Ant. Patrick, cigarų išvežio
Julijonas Akavickas, groce lina Street.
A. Judikaitis, užeiga, ciga ard 5576.
DAILY ' DRAUGAS’ MAY 29. 1932, AT VYTAUTAS PK.
tojas, 6645 S. Richmond St.
N.
Korklelis,
pirmos
klesos
rai,
2301
S.
Western
Avė.
Ap. fetkus, laikrodininkas, Tel. Hemlock 0220.
ANNUAL PICNIC WILL TAKE PLACE JULY lOth AT mė ir cigarai, 2043 W. 23 St.
Stąlla
Paukšta,
bučemė
ir
barbernė,
1818
Wt
46th
St.
šimulis,
kriaučius,
2150
St.
4601 So. Hermitage St.
BIRUTES GROVE, 79th and ARCHER AVĖ.
ALL OUR
Lachavicz and Son, lietuvis
Boleslovas
Mažeika,
“
Drau
grocemė,
4530
So.
Honore
St.
So.
Hoyne
Avė.
Phone
Canal
M.
Meldažis,
salės
savinin

FRIENDS ARE CORDIALLY INVITED.
graboriųs, 2314 W. 23rd PI.
go” kvieslys, 315 So. West- Tel. Laf. 3525.
kas, 2242 W. 23rd Pi. Telef. Tel. Roo.sevelt 2515—2516. ..
5474.
Tel. Canal 3678.
Povilas Stankus, duonos ir Canal 1068.
K. Kulbis, prosinimo, taisy- ern Avė.
1439 S. 49th Ct., Cicero, 111.
M. Miniat ir Sūnus, mėsos mo ir valymo šapa, 2305 So
Kasparas Butkevičius, di bulkučių kepėjas, 7053 Archer
Augustas Jurgilas, Westem Tel. Cicero 5927.
orderių išvežiotoj ai, 6456 So. Leavitt St.
džiausia lietuviška maliavų Avė. Tel. Hemlock 0027.
and Southern Life Insurance
I. J. Zolp, graboriųs, 1650
Whipple St. Hemlock 4080. j Martinas Kavaliauskas, duo krautuvė, 1403 Noble St. Tel.
Vladas Ivanauskas, siuvė kompanijos agentas and Town W. 46th St. Tel. Boulevard
jas ir drabužių štoras, 2252 of Lake.
J. Mondžejevskis, mėsos or-1 nos kepyklos savininkas, 2457 Armitage 6000.
5203.
J. Valantinas, bučeme ir W. 22nd So. Tel. Roosevelt
derių išvežiotojas, 6600 South w. 46th PI. Tel. Laf. 4445.
Antanas Lubertas, maliaJ. Mackevičius, morgičių
Washtenaw Avė. Tel. Hem-i Petras Budginas, duonos ir grocemė, 2558 W. 69th St. 8556.
vojimo kontraktorius, 5537 S. bankierius ir Gedimino spullock 3340.
i bulkučių kepyklos savininkas, Tel. Prospect 4814.
J. BeržanskLs, grocemė 23- Nordica Avė., tel, Republic kos sekr., 2342 S. Leavitt St.
VI. Vitkauskas, mėsos orde 10754 Perry Avė.
> Ig. Paurazas, bučemė ii; gro 34 So. Hoyne Avė. Tel. Roosc- 5649 Dėžę Cigarų. ,
Tel. Canal 1678.
rių išvežiotojas, 6624 So. CaValentine’s Bakery, ruginė cemė, 2942 W. Pershing Rd. velt 3671.
P. Sačauskis, bučemės savi
Jonas Baltutis, gazolino ir
Kaz.
Tamanauskas,
lietuvi

lifornia Avė. Hemlock 5696. į duona, 906 W. 31st St. Tel. Tel. Laf. 1117.
ninkas, 4359 So. Maplewood aliejaus olselis, 2625 W. 47th
Chemauskas and Co., Ine.,! Victory 2434.
ška
barbernė,
2224
S.
Leavitt
Vladas Neffas, lietuviškas
Avė. Tel. Virginia 0817.
St., Tel. Grovehill 1955.
Trimitininkas praneša vi- j kapų paminklai, kryžiai, 1900
a. S. Precin,
fotografas, I hotelis ir užeiga, 2435 S. Lea- Street.
Izidorius Bacevičius, pikni
Kiti biznieriai bus paskelb
Stanislavos Butkis, lietuviš ko kvieslys, pinigais $2.00.
siems, kad biznieriai, “Drau-'So. Union Avė. Phone Roose-|4309 Archer Avė. Tel Virgi- vitt St. Tel. Roosevelt 3352.
ti vėliau.
garsinami, ypač “Drau- i velt 8710.
Jonas Stumbris, statytojas ka barbernė, 2318 S. Leavitt
Stanley Šimkus, bučemės ir
nią,2481.
West Side Expresai, St. Fa
grocernės sav., 700 W. 31 St.
go piknikų rėmėjai užsitarJurgis Brazauskis, bučemė naujų ir taisytojas senų na Street.
nauja pagarbos ir didesnės lie bijonas ir J. Oksas, 2146 So. ir grocemė, 2743 W. 59th St. mų, 2309 So. Leavitt St.
St. Lenauskas, ice creaminė, Tel. Victory 3377.
tuvių paramos.
Hoyne Avenue, Tel Roosevelt Tel. Hemlock 3452.
Adomas Zalatori.s, lietuvis 2337 So. Leavitt St.
S. Mielinis, bučemė ir gro
Taipgi visi biznieriai kvie 2072.
Jurgis
Masalskis,
grocemė,
Julius žilinskis, West Sidės fotografas, 2322 So. Leavitt
cemė, 3404 So. Union Avė.
čiami rengtis į didelį “Drau
2350 S. Leavitt St. Tel. Canal Tel. Boulevard 7449.
P. Petrutis, 2307 S. Leavitt lietuvis vaistininkas, 2300 So. i St. Tel. Canal 2248.
go” balių liepos 10 d. Birutės Street.
Juozas Peukauskas, grocer- 6790.
M. Kaminskas, bučemė ir
Leavitt st. Tel. Roosevelt 1771
darže. Ten busite visų pagerbti j Al. Maseliunas, 2311 S. LeaVincas ir Antanina Vaitke grocemė, 2300 W. 23rd St.
Antanas Grisius, bučemė ir nė ir piknikinių saldainių kra
vitt St. TeL Roosevelt 7754. | grocemė, 1827 So. Union Avė. utuvė, 2021 Canalport Avė. vičiai, duonos ir keiksų ke Tel. Canal 7178.
Chicago Meat Markei, K.
Antanas Ticzkus, ekspresi- Tel. Roosevelt 7744.
pykla, 2306 Wt 24th St.
N. Karlavičius, oučemė ir
TeL Canal 6574.
Buras, sav., 1845 W. 47th St. ninkas, 2743
37th PL Tel.
Jonas Knistautas, 2123 W. grocemė, 2201 W. 21 PI. Tel.
Chas. Sakalas, cemento kon
Ona Kazlauskienė, spaudos
TeL Lafayette 5069.
Laf. 5936.
Roosevelt 9086.
platintoja, 4356 So. Rockwell traktorius, 2056 No. Lawler, 23rd St. TeL Canal 5920.
Grabovski Bros., wholesale
Zigmas
Dobravolskis,
bučeJuozas Manikas, ekspresini Street.
J. Dobravalskis, bučemė ir
TeL Berkshire 5813.
meat dealers, 3353 So. Moss- nkaj, 2900 W. 40th St. Telef.
rnė
ir
grocemė,
2324
So.
Lea

Progrese Dairy Corp., vedė
grocemė, 2325 S. Oakley Avė.
Elena Naureckaitė, ice cre
pratt St. Tel. Boulevard 9818, Lafayette 5676.
vitt
St.
Tel.
Canal
1622.
Roosevelt 1794.
am parlor, 3459 So. Talmau jas Bulkevičius, 1636 Girard
L. Beck and Sons, wholeW. B. Gotautas, ekspresiniu Avė. Tel. Virginia 0637.
Juozas Vilimas, namų sta ' Alex Šinkūnas, bučemė ir
St. Tel. Humboldt 0068.
sale: beef, lamb, veal, boneless kas, 4414 So. Califomia Avė.
Petras Kalnia, darbinių vy tymo kontraktorius, 6504 So. grocemė, 2200 Wl 23 St. Tol.
J. Mironas, bučemė ir gro
beef euts, 810 E. 47th St. Tel. Tel. Laf. 1369.
Šis kupčius šiais laikais de
cemė, 2500 W. 45th St. Tel. rų drabužių krautuvė, ciga Washtenaw Av. Tel. Hemlock Roosevelt 7927.
Drexel 0460.
Adomas Stugis, ekspresinin- Virginia 1865.
Ona ir Alex Šturmai, užeiga presijos nepažįsta. Jis yra be
rai, 2554 Blue Island Av. Tel. 2323.
R. Kramer, dealer in butter, kas, 4642 So. Wood St. Tel.
G. Benošius, aptieka, 2612 it hotelis, 2362 Blue Island av. galo “busy” ir gešeftą varo
A. Šimkus, bučemė ir gro Canal 0696.
eggs and chese, 1349 S. Peoria Lafayette 0973.
St. šambara.s, bučemė ir išsijuosęs. Jisai judina ir drą
cemė, 4556 So. Fairfield Avė. _ B. J. Kazanauskas, Simano West 71st St.
St. Tel. Canal 7295.
Mykolas
Kasparaitis,
buče

Julius Velička, ekspresiningrocemė ir ice creaminė, £500 sina biznierius ir paprastus
Povilas Giedraitis, bučemė, Daukanto Spulkos rait., 2242
B. Piser and Soe, importers kas, 6725 S. Rockwell St. Tel. grocemė, daržovės, vaisiai, W. 23rd PI. Tel. Roosevelt mė ir grocemė, 2059 W. 23rd So. Talman Avė.
darbininkus.
Jisai aiškina,
and wholesalers of Alaska, Republic 3713
St.
Tel
Canal
5065.
Jonas
Pudžiuvelis,
kontrak

kad ta depresija kur kas būt
4501 8o. Fairfield Avė. Tel. 8887.
Scotch and Hollond herring,
D. Gricius, generalis kontra torius, ice creaminė, cigarai lietuviams lengvesnė, jei biz
Jonas Pužauskas, mėsos or- Lafayette 0245.
J. Brazaitis ir Wm. Duoba,
1637 So. Millard Avė. Phone derių išvežiotojas, 6559 South
VI. Rolinskas, bučemė ir lietuviška barbernė, 2209 W. ktorius, 2452 W. 69th St. Tel. saldainiai, 2650 W. 69 St. Tel. nio reikaluose ir visuose kituo
Rockwell 9254.
Campbell Avė. Prospect 9153. grocemė, 2611 W. 44 St. Tel. 23rd Place.
Republic 6396.
Hemlock 4576.
įse dalykuose laikytųsi vieny
Mrs. Wagner’s Pieš, pajų
F. Urbelis, duonos, pyragų Lafayette 7219.
K. Marozas, lietuviška val
Ant. Prosevičius, bučferaė ir bės. Taigi šis kupčius sėdę3 j
Emerald Dairy, St. Daugėla
kepėjai, 1751 W. Austin Avė. ir bulkučių prityręs kepėjas,
P. Milašius, bučemė ir gro savininkas, 3251 S. Emerald gykla, 2343 S. Leavitt St. Tel. grocemė,’ 2659 W. 71 St. Tel. savo limuziną, laksto po lietu
Tel. Haymarket 5090.
1800 W, 46 St. Tel Laf. 1510. cemė, 4456 S. Califomia Avė. Avė. Tel Victory 0728.
Canal 4873.
Prospect 6288.
vių parengimus ir reikalauja
Rytiną Baking Co., whole- į K. Marozas, duonos kepyk___________________
,
Andrius
Kaminskis,
bučer. Juoaas Atkočiūnas, bučemė ntiems stoja į talką. Jisai ry
Model Dairy Go. išdirbame
General Radio Store, Uetusale bakers, 4621-29 S. Her- ;los savininkas, 4330-32 South Į vių radio krautuvė, 3856 Ar ir pristatome pieno produktus nė ir grocemė, 2341 B. Leavitt ir grųoemė, 2516 W. 71st St. toj bus Bergmano darže, kur
Tel. Republic 5417.
mi-tage Avė. Tel. Yards 5624. Califomia Avė. Tel. Laf. 1515. cher Avė. Tel Lafayette 6195. 2003-5-7-9 W. 18th Place, Tel. St. Tel. Canal 4334.
įvyks Dievo Apvaizdos parap.
Ant. Aitutis, lietuviška bar
Mares Baking Co., ąualityi Broliai Kučinskai, duonos
Bartkus ir M Vertelka, Ganai 4310.
Vincas Paukštis, haTdware, piknikas; paskui dums į Vy
bakers. 2706 S. Lawndale Av. kepyklos savininkai, 3401 So, ^^
grocemė, 4406 So'
tauto parką Jrar bus šv. An
Povilas Putrimas, bučemė benu, 2203 W. 22nd St. Tel. ^738 WL 47th St
„
Louis Vlastnik, wholesale Morgan St. Tel. Blvd. 1048.
Jonas Mflenis, bučemė ir tano par. piknikas. Iš tolimų
ir grocemė, 1436 So. 49th Ct Roosevelt 2953.
Taknan Avė.
eats, 2813 So. Central Park
J. Atraškevičius, prityręs grocemė, 2125 W. 24th St.
Jonas Kavaliauskas, 841 W.
“south’ų” lėks į tolimus “noCicero 645, Cicero, UI.
Chas.
Wertelka,
saldainių
Avė. Tel. Crawford 0089.
Stan. Mačiulis, fotografai rth’us” į Jeffersono miškus,
33rd St., grynos lietuviškos
Vladas ir Monika Brasai, bučeris, 2300 W. 23rd St. Tel.
! orderi, UreUotojas, 4868 Bo. Ice cream parlor ir mokyklos Canal 7178.
John F. Lalla Co. wholesale duonos kepėjas.
2656 W. 69 St. Prospect 9322. kur Šv. Mykolo parapija tu
savininkai
Kvs. TeL Lala- reikmenos,
grooers. 809 -811-813 W. RanKai.
Šidlauskas,
ice
creami*P-nai Kalėdos, MbBT
linmsw* 1’
M. Zizas,
kontraktorius, rės šeimynišką išvažiavimą.
1635 Vflabansia
bučemės,
duonos
ir
keiksų
ke;
yette
3713
datph St. Tel Monroe 0148.
nĄ 2314 8o. Leavitt St.
7151 So. Califomia Avė. Tel. Ten bus visokių žaismių, len
Avė. Tel. Humboldt 4036.
Central Butter and Cheese pyklos savininkai, 658 W. 35 j Archer Avė. Big Store, 4187
ktynių,
užkandžių, gėrimų,
Jonas Kaitulis, saldainių ir . .J. Kaalanskaa, aptieka, 4559 Hemlock 5526.
Oe., vrholesale: poultry, eggs, Street.
R. Andreliftnas, laikrodinin skambės smagios lietuviškos
Archer Avė. Tel. Laf. 5778.
knygų krautuvė, 1641 N. Pau So. Hermitage Avė.
veal, 819 Ramdolph St. Tel.
J. Lukas, ruginės duonos
Jonas ir Juozas Kinčinai, liną St Tel Brunswick 4049. ..Fr. Belskis, ice creaminė, kas, 2650 W. 63rd St. Telef dainos ir bus lietuviški muzi
Monroe 1199.
kepėjas. 3006 W 41st St Tel. bučemė ir grocemė, 4441 So.
kantai.
Parapijos komitetas
Petras Sriubas, grocemė ir “Draugo” stotis, 4544 South Hemlock 8380.
P. Mureika, lietuviška val su įsismaginusiais veikėjais
Sgartata-Zienty and Co., Lafavette 4543
delioatessen, 2041 Armitage Wood St. Tel. Yards 3854..
Honore St. Tel. Laf. 5469.
P
ot
.
Stankus,
duonos
ir
bul
gykla, 2517 W. 69th St.
Aleksa Bakery.
3339 So.
tarsis apie metinį parap. pik
eoamission merchants, fruits
Jurgis Kaminskas, didelė Avė. Tel. Brunsuriok 9620.
kūčių
kepėjas,
7053
Archer
Dom. Vaičiūnas, ioe creami niką, įvykstantį liepos 10 d.
vegetables, 821 W. Ran- Morgan St. Tel. Yards 7258. maliavų ir geležinių daiktų1 Vincas šniaukšta, seniau
Avė.
Tol.
Hemlock
0027.
,
nė,
2301 So. Leavitt St.
Vytauto parke.
doiph St. Tel Monroe 1705
J. Baranauskienė, grocemė, krautuvė, 4537 So. Wood St.lsl“ North Sidės siuvėjas ir
.
J.
Neviadomskis,
elektros
ir
Tel
Yards
3860
.prosinimo,
valymo
šapa,
1906
Pranas
ir
Pranciška
StočVisuose piknikuose kupčiu3
J. Williams, 6641 S. Frau- 6955 So. Talman Avė. Tel. Re-1
x
'Wabansia
Avė.
TeL
Armitage
bučernė
ir
grocemė,
5159
geležies
štoras,
2215
W.
22nd!
turės
lietuviškų Rūtos saldai
public
6724
eteeo Avė., Wennerstens Malt.
Klemensas Žostautas, prity- 21{}9
M<>
gt
r-. -......................
i
St. Tel. Canal 2591.
nių, lietuviukų knygų ir išplaJul. Namavičfcus, vaisių išve
Mutual Sausage Co., Mar
Td
u
ST
mm
45
*
*
”
*■
8
t
,
JCohalo,
drabuiių
'
B.
Visocku
duono.
ir
keik
Jonas ir Ona Lisauskai, gro tins “Draugą”, kur išganyti
iui Brand Food Products, per žiotojas, 4429 S. Fairfield Av.
sų kepykla, 2633 W. 43nd St. cemė, 2205 So. Oakley Avė. :biznieriai, “Draugo” piknikų
_•
_.• wktt.B-.0bb Oi^ n,;’™1*’4'««
Roman Precin, 3247- Tel. Laf. 0641.
Wm. J. Kareiva, sviesto, stt
P. Balčiūnas, grooemė, 2212 rėmėjai. “Draugo” adminisr
S
niaa
torJ, »• gaisra, sav.,
b.,
*■>
rilĮ jj. į^auginį-ų olselis, 4644 W. 23rd St. Tel. Canal 4777.! racija šiam kupčiui pavedė aHermitage Avė Tel. Yards
W81 Tfil g. Paulina St. Tel Boulevard
ik J. Miekeliūnas, Omaha PaM. Jasnauskas, Gedimino pie keletą tūkstančių egzemp
Ganai 0759.
į ĄfatafOo., retail dept vedė
Kas. Kinderis, laikrodinin 6984.
1389.
įpulkos pirm., 2259 W. 22nd Uorių paskleisti visuose minėS®0 So. H&lsted St. Tel. kas, 2443 W. 47th St.
Juosas Beeu.?paris, Chicago, Stanley Mačiulis, fotograUršulė Gudienė, ioe oreami- St. Tel. Canal 1295.
, tuose piknikuose, visur jis iešjbMRMt 3122
Jonas Zepaltas, bučernė ir Meat Mariuto vedėjas. 1845 fas. 2656 W 69th St Telef nė,
Draugo“ stotis, religi
Jonas Mažeika, kendžių ir kos naujų kvieslių ir naujų
ice creaminė ir grocemė, 4400 S Washtenaw W. 47th St. TeL Laf 5089.
Prospect 6322.
niai daiktai, 901 W. 33id St. tabako štoras, 2320 S. Leavitt. biznierių, “Draugo”* piknikų
2 D0 8. Oakley Avc. i Avė Tel. Lafayette 5954.
j Alės Vettkevies, ttelauto fo Pranas Ir FnaeUka Stočkai Tel BouMmd 2IM.
8t Yd. Canal 3759.
rėmėjų.

i

and

Jtadienis, birželio

i

.DRIŪGIB

d., T932

akompanavo kita busimoji sų sakymo būdų, atgailos aparajungietė Knatauskaitė. Po to i tų. Komunijos ėjimo apeigas,
.visa kalbėjo pp. Čepulienė, ’ šventvagiškumo nelaimę ir vi •
Ofisas Tel. Grovehtll 0617
rankų ir toliau kelti katalikių l’aukštiena> Sudeikienė, Šrup- t so gyvenimo išpažintį. Ir dai
Kės. 67 37 S. Arteslan Avė.
MOT S GOS CHICAGOS
Tel. Gravehlll 0611
Šiene.
Baigus
sus-mų,
visos
į nebaigia
—
dar
klausia:
ai
DR. SUZANA A. SLAKIS
moterų vardų. Mūsų mylima
APSKRITIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų
centro rast. Vaičiūnienė savo skubiai vyko į “Draugo” pik Į meldies už nuodėmklausį?, j
Taigi
išaiškina
visų
lšpažn.
nikų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
(jetf.
1 b 29 d. įvyko apskr. mc- kalboj pareiškė 21 kuopai dė
2423 West Marųuette Road
Kor
—
tė ties komplektų.
Valaadoa: 10 lkl 1S ryto: 4 Iki 6 .po pietų.
tsinis susirinkimas 21 kp. kingumų už tokį malonų apVai.: 2-6 Ir 7-0 P. M. Ket. 9-13 AM.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge lkl 8 vai.).
Pasakojimas — vaizdus n
Nedėlloj susitarus
?own of Lake). Susirinkimų; skilties atstovių priėmimų.
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimą.
NAUJOS KNYGOS
pavyzdingas;
yra
palyginimų
idarė apskr. pirm. p. V. Pe-, Apskr. pirmininkė V. PetroOtiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Par k 3395
apie
vagį,
saulę,
dulkes...
Tel.
Lafayette
6793
ošienė. Svarstė apskrities šiene, kaip visuomet, maloniai
Kun.. P. Rauduvė. Išpažin Tačiau autorius nuoširdžiai
ikalus skubiai, nes visos nu-i pakalbėjo, padėkojo už tokį
tis ir Komunija. Kaunas 1932 apsiriko paskirdamas savo
Ofiso Ir Ros. Tel. Boul. 6911
Ofiso Ir Rea. Tel. BouL 6914
rė vykti į “Draugo” pikni- puikų priėmimų, vaišes ir su m. 32 pusi. kaina 20 centų.
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
knygelę “bemoksliams žmoneDR. BERTAS H DR. NAIKELIS
}. Matyt, visų kuopų atsto- teiktų apskričiui jaukumų Ap— “Kunige, ateina pas mus liams.” Kad ji dar labiau tin Office: 4459 S. California Avė.
756 West 39 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
?s, visos sųjungietės pritaria t skilties rast. R. Maziliauskie- žmonės ir prašo knygutės a
Nedėlioję pagal sutarti
▼aL: 1-4 Ir 7-6 vai. vakare
▼ak:
l-S Ir 6:89-2:29 v*L rak.
Draugui”; kai kurios sakė: nė palinkėjo, kad sųjungietė pie išpažintį. Mes bandome ką ka mokytiems ir labai išlavin
Nedėlloj susitarus
Modalioj susUaras
Mes apskrities susirinkimų “Draugo” kontestininkė M. nors siūlyti, !>et jie atsako. tiems žmonėms; ji dar labiau
kitų sykį rasime, o “Drau- Rašinskienė laimėtų pirmų “Duokit mums paprastų ir be pamėgi visiems “aukštiesiems j DENTISTAI Tol. Canal 6267 Rea Prospect 6640 Tel. Ofiso 4050
Res. 9866
ir
garbingiesiems
;
ji
būtinai'
” piknikų ne visuomet, tik Į dovanų ir būtų sųjungietėms moksliams žmoneliams supra
Phone Boulevard 7642
rkį metuose.” Po susirinki-! garbė. (Kaip žinome, tas ir iš- ntamų, be ilgų išvedžiojimų. visiems reikalinga...
sipildė).
>
o vaisingos
21 kps.
«
- sųjun- sipuuey.
, _
Jueg tokj()S neturime. Papra5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
.SPORTAS
Po to visos buvo pakviestos gyRit> kuilige> Rad kag nors j{,
parengė gardžius pie1821
SOUTH
HALSTED
STREET
KENOSHA, WIS.
DENTĮSTAS
Ofiso vai.:
Mopų atstovėms. Kuopos i į kitų salę; ten buvo pareng- paražytų, arba imkitės patys
Pezldenclja
6600
So.
Arteslan
Avė.
4645 So. Ashland Avė.
Nuo 1 lkl 4 ir nuo 6 lkl 8 vai. vak
Valandos:
11
ryto
lkl
4
po
pietų
(Continued from page 5)
iriu. Čepulienė pasveikino at! ta trumpa komedija “Čigonės įo (]arbo ” '
Rezidencija:
Arti 47 Htrost
t iki 8:80 vakare
3904 — 71st Street
oves ir programėlę vesti pa-į atsilankymas,” kurių sėkmin-l štai akstinas, kuris pavagi-,
Nedėliomis tilz susitarus.
“niurderer’s row” in Scliultz,
vietė kps. raštininkę Bartkai-j gai vaidino: kuopos pirm. Če-; no jauną kunigų autorių pa Budriek, Kandis and Kamins
Tel. Canal 6764 Res. Republic 6360
Tol. Canal 6122
Ji pasveikino atstoves ii pulienė
čigonės rolę, o P*i^, ragvti “pirmų jo savistovų kas. Against Providence, a to
akvietė pakalbėti Šv. Kry- Navickaitė — panaitės rolę;! SpaU(jos darbelį.”
tai of 21 bingles accrued; aGydytojas ir Chirurgas
O E N T I ST A S
taus par. kleb. kun. Skripkų, I abidvi puikiai savo užduotį I Knygutė nedklutė, nesunki gainst Nortli Side 25 smaslies
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
2201 West 22nd Street
IR OBSTETR1KAB
uris savo kalboj pareiškė, j atliko. Po to kelefų dainelių!_ |x.t paskaitę nemainysime
Kertė So. Western Avenue
sailed to all corners of t be
(Kampas Leavitt St.)
Tel. Prospect 1028
Gydo
staigias
Ir
chroniškas
Ilgas
ad sųjungietės užima pirmų1 padainavo Navickaitė (taip ’ jOs nė aut storinusio išvedžio field. Budriek eontributed a
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
vyrų, moterų ir vaikų
Nuo 1 iki 8 vakare
ietų tarp Amerikos katalikių pat sųjungietė). Ji turi gerųjjįnnj tomo. Čia nuostabiai su couple of lionie runs to belp
Tel. Canal 0706
DARO OPERACIJAS
Seredoj pagal sutarti
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
Ligonius priima kasdieną nuo
įoterų ir linkėjo nenuleisti' ir aukštų balselį. Jai pijami maniai, aiškiai ir naudingai the nielee along. Kandis unpietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlloj pagal susitarime
pasakyta viskas, kas visai žnu. corked tliree “kickeroos” to
Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus
nijai reikia žinoti apie rim stay in tlie running. ‘Šliauks’ Boulevard 7589 Rez. Hemlock 7691
GRABORIAI:
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
čiausius gyveninio aktus — a- tbe first—sacker, played good
213U WEST 22nd STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
pie Išpažintį ir Komunijų. Au bąli and steadied tbe team
CHICAGO
LACHAVICH
4729 WEST 12 PLACE
torius apie šitas šventenybes tliroughout tbe contest, bitDENTĮSTAS
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Ir Pėtnyčios, ■ kuriomis dienomis jis
IR SŪNUS
pasakė paskutinį, moderniškų- ting tbe pellet to stay witbin Į 4712 So. Ashland Avenue
bua
CHICAGOJE
jį žodi...
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS
GRABORIUS
tbe
500
mark.
Simon,
tbe
bot
{
yal.:
Nuo
10
ryto
Iki
8
vakaro
Laidotuvėms pa
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
Knygutė kaip tai paslapti corner custodian erasbed tbru 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:80 — 6:30 kasdien
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
X—Spinduliai
ngai nuosavi, simpatiška ir in tbe bit column, netting 3 '
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
X-Ray
Cicero <42. Rez. tel. Cicero 2888
l’el. Cicero 1260
Tel. Roosevelt 2616 arba 2610
sau prie grabų išOfisas 2201 West 22nd Street
nebrangi.
Savo
dvasia
ir
tonu
base
knocks,
Staš
worried
tlie
•
dirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago
cor. So. Leavltt SU Tel Canal 6122
OFISAS
— ji originali ir vienintelė pa “heavers” so mucli tliey rat668 West 18 Street
Reaidencija: 6628 S. Rlcbmond Ava
LIETUVIS DENTISTAS
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. našaus turinio raštuose.
tled before unleasbing tlie
Telephone Republic 7868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; kasdien ųuo 10 v. ryto iki 9
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos: 1—2 Ir 7—8 vai. vak.
TEL. CICERO 6927
Ir
štai
nauju
būdu
aprašo
pitcli. Stevie made .sonie nice
valandai vakare
Halsted Street^ Tel.
4142 2EČCUEK AVENUE
NedėlloJ: 10—12 ryto.
Vlctory 4088.
žmogaus didybę ir nelaimę, iš stops at sliort to , .aggrevate Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Yards 1138
paginti, sąžinės pažinimo te- jfortįi, Side’s cajise.'And ‘.Lin- 4847 VV. 14tb ST. Cicero, Ilt
-----KM, AJi.<
Phone'B6ute#rd 4139 '
; chnikų, išpažinties technikų,'-dy> our ‘Gabby baek^top’' nm
Ji
NedMlomui jono 10 ild 12 ryto
M..
Lietuvis
. .
Telefonai dienų ir naktį
de another eatcli, which takes Dr.C.K. KliaOga
Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS;
VIRGlNLa 0080
D E N T 1 S T A S
bim out of the “Sįmeadj Jol- U tarninkais, Ket vergais ir Subatomis Ofisas: — 4045 S. Ashland A^e.
GRABORIUS
Turiu automubilias visokiems
W. Marųuette Rd. arti VVestem Cbicago, III.
ley” class. Our new rigbt fiel- 2420Avė.
TeL GrovehiU 1606
Pitone Hemlock 782S
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki
Musų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama.
der, Terunas is beginnilli!; to ' FanedSllals, Seredomis ir Pėtnyčiomis 8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
rlsųomet sąžiningas Ir
°
°
i
l«21 So. Halsted Street
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
įebrangus, nes neturt
3319 AUBURN AVENUE
elip tlie bąli much to tlie deNamų Tel : Prospect 1930
as Išlaidų ažlalkymnl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įkyrių.
Cbicago, III.
I liglit of manager Šeputis.
Vai 0-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

CHICAGOJE

DAKTARAI:

DR. J- j. SIMONAITIS

DR. A. J. J AVOIŠ

DR. G. Z. VEZEUS

q

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KOWARSKIS

, DR. A.RAČKUS

DR. S. A. DŪWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. S. BIEZIS

DR. GUSSEN

l|»

STANLEY-P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

STRIK0US.

DR. A. L YUŠKA

-DR. ATKOČIŪNAS

Nauja, graži ko
>ly*m dykai.

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Tel. Boulevard 6208-8418

Didelė graži koplyčia dykai

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs, patarnausiu slmpatlš‘ kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
| kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

718 WEST 18 STREET

Geniausiai ir Didžiausia
LIETUVIŲ

»

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokūojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no j
įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atves į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ffidtų reikmenų ir už tą
patarnavimų jums visai nieko nereik*fc«rokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07

South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 17>2

JVNKAUMULVfe

po tėvais Kazlauskaitė

Kampas 46th Ir Paulina Sta

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Roosevelt 7688

AGOTA

Mirė birželio 3, 1022 m 4:40
vai. rytų, 50 motų amžiaus,. Ki
lo iŠ Kaklų .apskr;, Budargų parap.. Dievaičių kaimo. Amerlje Išgyveno 27 metų.

Paliko dideliame
nuliudime
vyrų. Antanų, 3 sūnūs Antanų,
Albertų ir Jonų, marčių Uršu
lę ir visus gimines ir pažįsta
mus. Buvo narė Šv. Panos Ma
rijos ltož. l’anų ir Mot. dr-joa
ir Rūtos No. 1 dr-Jos.

DR. J. P. POŠKA

“Aramis v
-X-

PADfcKONĖ

Nuoširdžiai kviečiame
vlsiHl
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti
Nubudę: Vyras, Simai. .

JMmMMMMmrsOm:

Laidotuvėms patarnauja
| bortus 8. M. Skudaa, Tule

Roosevelt 7582
MUK. TAMA8 GA8PA]

GcguS

Įsitikinkite'

vlmas, patarnavimas ,...

2150.00

dusinte grabas Ir visas pntarnavtmas .............. .. ................ 2225.00
Dar geresnis grabas Ir patarna
vimas ...........................................
2285.00

Pllcsio grabas Ir visas pataraa-

vlmas

.............................

222R.00

K»|Miiės ne|rokiioja(noa
Kreipiatės J
brt kad*

S. J. PAVINSKAS & C0.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotumo, skaudaė.ų aklų karštį. Nuimu
iataroctua. Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzamlnavknaa daro
mas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Marti Ir GimlnAz.

Gralrns, dėžė, balsamavlinas, ka
ravanas .................................... 2100.i»(»
Geji-snls gralrns, dėlė, balsama-

Ir Nedėldienlab

DR. VAITUSH, OPT.

R

PIGIAUSIAS GRABQRIUS '
OARY, INDIANA .

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. R. McGRADIE

Kūnas pašarvotas 1902 8o.
’nion Avė.
LaidAtpvča Jvyks
panod.ly,
'•birželoji? 6, iš iiu*nų 8:40 vai.
į bus atlydėta J Dievo Apvaizdos
par. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės
sielų. l*o pamaldų bus nutydė*
ta į 8v. Kazimiero kapines.;

S. L PAVINSKAS & Cū.

Deradomls po pietų

X Kor tliat mystical title,
tik susitarus
S412 W. MARQUETTE ROAD
Yra-išvažiavęs atostogoms.
jthis correspondent isn’t ‘airGydytojas ir Chirurgas
jing’ bis views, būt Brighton Grįž birželio 6 dienų.
Res. Phone:
4631 SO. ASHLAND AVĖ. Bnglevvood
6641
t Office Phone
Į is the team that will have to
Wentworth 8000
Wentworth 8000
Tel. Yards 0994
be beaten to cop the bųnting,
AKIŲ GYDYTOJAI:
Rezidencijos Tel. Plaza 8209
Į X Tbe girls staged- an iniGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS:
i.promptu dance for the ‘Nine’,
Nuo 10 iki 12 dienų
6558 SO. HALSTED STREET
I May 28th. Tbe affair didn’t
Nuo 2 iki 3 po pietų
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare
Nuo 7 iki 9 vakare
i net sonie extra “sheckfeė” as
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų
j boped for, because tbe publiOfiso Tel. VICTORY 8687
Ot Ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4
I eity was nil. The girls can do
Ofiso Tet/Victory 6893
j better next time, witli soi^ie
Rea. Tel. Drexel 9191
! added malė belp.
Jd neatelliepla šaukite Central7464 3133 S. HALSTED STItEET
į

taz^nttomobilių katastrofoi mirė.mfcližės 27 d. Llttle CęinpA
rvycir Mary ligoninėj, pė |ej|
dalingų pamaldų
8v. Antainr
para p bažnyčioj Ir flv. Vardo
katedroje palaidotas šv. Kazi-Z
mięro kapinėse gegužės 31 d. ?

Dabar reiškiame širdingų
dėkos Žodžius gerb. dvi
kaina ir vargonininkams
duHngna pamaldas,
gi
pažįstamiems.
dranganu
dvasiškus
vainikus.
lai
pašarvoto velionles, tartus'
nu užuojautos Žodžius
budėjimo valandose, daly
mų gedulingose pamalda
lyuėjhnų j kapines.

•*' Uar Įtartų ačiū vlsients gi
širdies žmonėms už Visus J
pa«ltarnavUu«s musų sunkųu*
lludėjbno2fcaandoie.
*,

1728 CONNEOTICUT STREET
Tel. 0740
Gary, Ind.

Uudlnti,

Ga-sparaičių šeimyna
ii

Valandos nuo 1# ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO { TRUM
?4 LAIKA SU NAUJU • IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
ae akinių: Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589
Tel? Yards 1829

DR. G. SERNER
LtETUVlB ABIV SPECIALISTAS

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

Valandos: nuo 10—<{ nuo 6—2
Nedėliotais: nuo 1< lkl 18.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentwortk 3000
Rez. Tel Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

DR. CHARLES SEGAL

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

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
2—4 po
Vai ryto nuo 10—12 nuo 2pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

aTTdavidonis, m/Dj
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8TOS

y. S. NARES

Res. Tel. Prospect 0610

(Naryauckas)

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

Kampas Halstei 26.

6504 S. ARTESLAN AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR.
756 WEST 35th STRT-ET

Antras ofisas ir Rezidencija

DR.A.A.ROTH

2420

West Marųuette Rood

VALANDOS:

.v*.

9 lkl 18 ryto. 7 lkl » vakafe
Utaro. ir Ketv. vak. pagal sutarti

Ofls

6166 South Kedzie

' Rez. 6426 So. California Avė.

VaLi 8-4. 1-8 y. «. Išpilant Ketv.

ii*:

,

—

------ R-

DRAUGAS

8

Šeštadienis, birželio 4 d., 1932

Karnivalinis
Švento Antano Parapijos Cicero, Illinois
Visokių praisų, Štukų, šokių, Baseball, Boxing, Wrestling, Good Music,
BUCK JONĖS ir MATUL - VELNYNAS. Kun. Albavifia orlaiviu par
lėks į mūsų piknikų.
PRADŽIA 11:00 A. M.

SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (IUNE) 5 D., 1932 M.
VYTAUTO

PARKE

Kviečiame Visus - Welcome

115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.

------ iii

C H I C A G
mūsų par. naudai visos šios
kolonijos draugijos rengia lin
ksmų pavasarini išvažiavimų
į Jeffersono miškus, kur visi
Marąuette Park.
Šv. Bar-; SUVažiavę galėsime linksniai
toros dr-ja gyvuoja 7 metus. laik^ praleisti.
Jos pirmininkėmisyra buvu-, Koniisija iš draugijų atstofcios: Altamavieienė, Lazdaus-yp jau senaį ruošiasi įr> kaip
kienė ir ČereŽkienė. Tos d1-, teko girdėti, tikrai gražiai pa
jos ir buvusių pirmininkių pa siruo§g ir sudarė labai gražia
gerbimui rengiamas piknikas program^ kad patenkintų vibirželio 5 d. Marąuette Parke. ,sus atsilankiusius. Pakviestas
Kepamas Birthday keksas įr pasjžadėjo programos dalį
ir taisomi kitokį skanumynai. igpildyt par chorag, vad p K
Tų pačių dienų bus priimamos j^u]į0. vietinės kolonijos Vynaujos narės.
'
kps. tymas susikirs su kaž
kokiu svetimtaučių tymu, kur
Bridgeportas.
Labd. 5 kp. 1 yra pug- juoduklJ Bus įdomu
susirinkimas įvyks birželio 5 kftip m-gų Vy6iai pliekg kaiĮį
d. 2 vai. popiet Šv. Jurgio pa- ni gėriams. Kas laimės įvairia
rap. mokykloj.
Visi nariai usias vaikučių ir suaugusiųjų
kviečiami atsilankyti, turime lenktynes, gaus gražias bran
daug svarbių dalykų aptarti. gias dovanas. Vietinis politiBus pranešimas apie seim, ir kos kliubas irgi manQ
tp
piknikę. Reikės pasirengti an- kio nauio padoryti. ketina
train išvažiavimui, kuris įvy- prie- jSvažiuojant sudaryt j.,
ks birželio 12 d. gražiam lab- ( dži„UM1) automobilių parodaoanų ūky.
[vinių gatvėmis, o po to atvvGegužės
30
d.
išvažiavimas
.
• • „ pakelti
, ... didziau,v.
s .
i kus
j• ginas
pusėtinai pavyko. Mūsų komi-1 • . .*
•
truksinų prie gaivinančių
sijos pasidarbavimo dėka pel-: oerjnilj
no liko pusė šimto su kaupu.į Tod/, ryt vW northsaidi(,
l^tšt, £įaj važiuokite į Jeffersono
miškus tyru oru pakvėpuoti,
Brighton Parkas.— Labda pasidžiaugti pražydusiais me
rių 8 kuopos susirinkimas ;džiais ir paremti savo para
vyks birželio 5 d. tuojau po pijos reikalus, kurių niekas
paraal.Ių mokykloj, dėl to išneparema Blį f.
važiavimas , Labdarių ūkį į- lietnvi8kas nluzikantas. kuris
vyks birželio
Prašome
•. „• •
•
. .v,
,
.
. 12 d.
...
gries įvairiausias lietuviškas
ko daugiausia susirinkti, no.. melodijas ir smagiausius va,
turime daug dalykų svarstyti. sus bsi p^. norintieji g„
Valdyba j-g sniagjaj pagjgokti. Lauksi
me visų nortsaidiečių ir svt
Town of Lake. Moterų Sųčių Jeffersono giriose.
jungos 21 kp. susirinkimas įVienas iš komisijos
vvks sekmadienį birželio 5 d.
1 vai. popiet Šv. Kryžiaus pa
Brighton Parkas. Saldžiau
rap. mokykloj.
Visos narės sios Širdies V. .J. draugijos
prašomos atsilankyti.
nr. 1 priešpusmetinis susirin
Valdyba kimas įvyks birželio 5 d. 2 v.

PRANEŠIMAI

\

r-

,

S1$

i

popiet par. mokykloj. Malo
Town of Lake. Šiandien bir
nėkite laiku ateiti, nes yra
želio 4 d. 10 vai. rytų, Šv. Kry
daug kų aptarti. Sumokėkit
žiaus bažnyčioj įvyks iškilmi
mokesčius.
ngos p-lės Hiarietės Šerauskai
tės jungtuvės su F. Kauffman.1
«•
TA
K.
. ,
..
Bridgeportas. Siniano Bau
Pirmuoju pajauniu bus zi 1 , . ,
. . ’
. kanto draugijos mėnesinis su
nomas veikėjas Pranas Tarnu-! . . . .
. ,
,
.
, sirmkimas įvyks sekmadieni,
,S’
i birželio 5 d. 12 vai. dienų CbiX 5 vai. vak. Šv. Kryžiaus ' cagos Lietuvių auditorijoj. V;
bažnyčioj taip pat įvyks ir ki- si nariai malonėkite būtinai
tos iškilmingos Antano Vana- dalyvauti, nes turėsime svai
go jungtuvės su p-le Antani bių dalykų aptarti. Taip pat
na Radavičiūte.
reikės paskirti komitetas drAbu. jaunavedžiai turi pla-Įjos turto patikrinimui ir bū
čių pažintį. Spėjama, jog baž-1 tinai pasistenkite sumokėti
nvčioj jungtuvių pažiūrėti su ! mokesčius draugijai.
sirinks nemažai žmonių.
P. K. nut. rast.
Jaunavedžių, Ant. v'anago
LIETUVIŲ VALANDA
ir A. Radavičiūtės vestuvių
pokylis bus Dimbelio svetai
Ryt diena nuo 1:15 iki 2 v.
nėj (4523 So. Wood St.).
popiet bus gražus ir įvairus
North Side. Birželio 5 d. lietuvių dainų ir muzikos ra
į

S'

-■

H

ii

U

.dijo programas iš stoties YYC Tik tamstos atsilankymas
,FL, kurį kas sekmadienį duo išspręs klausimų: kuo Ameri
da Jos. F. Budriko radio ir kos jaunimas skiriasi nuo Lie
rakandų krautuvė, 3417 Soutl; tuvos jaunimo. Tik pamatę
“Gudrių močiutę,” sužinosite,
ilalsted St.
Pus keletą specialių nume kaip ji pavilioja jaunimų. Kai
rių, kuriuos išpildys mūsų žy na tik 25c.
miausi dainininkai, taip kad j “Gudrioje močiutėje” da
kiekvienam bus malonu jų dai lyvauja 10 artistų-čių.
J
Vyčių 38 kps. komitetas
navimų pasiklausyti.
Z.
i

KLEBONAS ir KOMITETAI.
H

II

jos. šis komitetas turi būt iteisotas keisti krašto įstaty
mus, jei tas būtų reikalinga
ekonominiams krašto reikala
ms.

L............... i

buvo atsiųsta 46,3 mik litų, o Stankevičių norėjusį vogtus
1930 m. - 37,3 mik litų, o kielikus parduoti _ 6_ienis
1931 m. kaip matome tik 32,7
mėnesiams.
milijonai litų.

Komiteto darbams turi būt NUBAUDĖ UŽ BAŽNYČIOS
skirtas 500 milijonų dolerių
APIPLĖŠIMĄ

fondas. Coolidge’ui ir Smith’
ni turi būt mokamas po 1,090
Žygų Antanų, kuris pernai
dol. per mėnesį, atlyginimas. Kaune iš šv. Trejybės bažny
čios pavogė du kielikus, apv
I NEPAPRASTAS KONGRE‘‘GUDRI MOČIUTĖ”
Į LIETUVA ĮPLAUKĖ
gardos teisinas nubaudė 3 me
įi
ŠE SUMANYMAS
i
----------32,7 MILIJONAI LITŲ
tams sunk. darb. kalėjimo.
x
1
Keno.sha. šiemet, kaip ir Ii ii
tais metais, Vyčiai statys vei AVASHINGTON, birž. 3. — i! Užsien:uos gyvenantieji lie
kalų “Gudri Močiutė” arba Kongreso atstovas Black ’as, i tuviai, ypačiai amerikiečiai,
močiutės suokalbis, birželio 5 dem. iš N. Y. valstybės, kon-' praėjusiais metais atsiuntė Garsiausia pasauly žoliij gy
d. 7 vai.’ vak. Šv. Petro par. greso rūmams įdavė projektų. Lietuvoje gyvenantiems savo
dytoja tūkstančius išgy
kad
būtų
sudarytas
“
krašto
;
giminėms 32,7 milijonus litų.
salėje. Šis veikalas ypatingai
dė žolėmis.
reikalų
atgaivinimui
”
komite

Iš tos sumos perlaidomis bu Pastebėtina nauja kombinacija gy
skiriasi iš kitų, kad dar kų
palaikančių žolių yra svarbiau
tas.
Šin
komitetan
turi
įeiti;
vo atsiųsta 16 milijonų, per vauti
tik išėjo iš spaudos (1931 m.),
sias moderninių
laikų
išradimas.
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai
prez.
Hoover
’
is,
buvusia
pre

bankus
—
21,7
milijonai
ir
I. J. Zolpo parašytas. Viskas
sirpo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia
jūsų lipa yra, ir kiek daup dakta
zidentas
Coolidge,
Al
Smith
’
laiškuose
bei
siuntiniuose
—
dedasi Lietuvoje; turtinges
rų ir vaistu jus išt.andėt, dar yra
viltis dėl jus.
nių dvarponių jaunimo auklė as, respublikonas senatorius 1 milijonas litų.
Mčtina Helena, Didžioji Žolių Gy
ir
žemesniųjų
rūmų
demokra

1X69 M. Damen Avė.. Chijimas ir jo galia; moderniško
Reikia pažymėti, kad pas dytoja.
eago. sliilosi jums sutelkti 5 dienų
tas
atstovas.
treatmentą žolėmis visiškai
papročio įsisvyravimas vėliau
kutiniu metu šios rūšies siun naminį
dykai. Aprašykite savo ligą ir mes
$1 00 bonką Kraujo Tonlsiu laiku.
Kada kong^sas neturi sesi- tos sumažėjo. Taip, 1929 m. prisiusime
ko ,ar $1.50 bonką speciajalių žo

ATIDA BEDARBIAMS,
Kurie turi pinigų, o neturi dari
pinigai greit pasibaigs. Štai jums gPra proga. Aš turiu dvi gražias grosernes, k:f įpines, neša gerą pelną,
senai įsteigtos, viena 10 metų. Biz' nis cash. nėra kompetlcijos, pilnas
stakas, gražus įtaisymai, rendos pi
gios, lysos pagal pirkėjų norą. Par
siduoda labai pigiai, arba mainysiu
, ant gero automobiliaus.

1458 W. 15th STREET ir
4300 S. WESTERN AVĖ.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON

MOTINA HELENA

SALE
BARGENAI

7126 So. Rockwell Street
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus
Urničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra
greitas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš
ir i kitus miestus.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judonių paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.

lių gyduolių. Pridėkite 25c apjnokėjimui supakavbno ir persiuntimo. Ra
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:
172J W. 47 St. ir 4172 Archer Avė.
P-ia B. Patumlenė yra Motinos He
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
vių skyriuje 4172 Archer Avė.

SALE

NAUJA APTIEK A

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

MARQUETTE PARKE

Tel. Hemlock 8380

Jau atsidarė nauja aptieka (Drup
Store) Marųuette Pai ke. frengta pri
silaikant vėliausių išradimų. Prašo
me atsilankyti. Aptieka yra žinomo
veikėjo A Darpio name. Ji va-dinasi:

ANT

Wm. J. Kareiva
Savininkas

WEST MAN0R PHARMAC.Y

KELLY ~ sPrinsfieId - T1RES

(29x4.40). ...$3.95... .$7.66.... .$1.03
(29x4.50). ... 4.30... . 8.34.... .. 1.02
(30x4.50). ... 4.37..... 8.46.... .. 1.03
( 28x4.75). ... 5.12..,.. 9.94.,.. 1.17
(29x5.00). ... 5.39.. ..10.46...... .. 1.30
(30x5.00). ... 5.45.. ..10.58....
(31x5.25). ... 6.63.. ..12.86....
1.43

6.00-

(31x6.00). ...10.85. .. .212)4....... .
(32x6.00). ...10.95. ...21.24....... ..
(33x6.00). ...11.89. ...23.12....... ..
(32x6.50). ...12.65. ...24.54...... ..
(33x7.00). ...14.30. .. .27.74....... ,.
(34x7.00). ...14.65. ...28.42...... ..

HEAVY DUTY 6 PLY

6.006.507.007.00-

1.56
1.82
1.82
2.05
2.05
2.10

Visl kiti salzal Ir ne prilygintos kainos

KITI
CHAMPION
SPARK PLUGS

59c
TOP DRESSINO

49c

4644
'

20 W. JACKSON BbVD.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAJ

10 aukštas, kamb. 1016.

M. Z12 A S

$275
100% PURE PENNSYLVANIA

Namų Statymo Kotitraktorm.statau įvairia ilsius nu m m* prieinam

«■

kaina

.HORTCAfiEBAHKERS;

REAL

7151 S. CALIFORNIA AVĮ
Telefonu*

ES'f ATE

Texų informacija suteikiama
Dykai

30x5
TRUCK TIRE
8 PLY

Moderniškas biznio namas su kam
piniu lotu. Bučernė ir Orocernė, ran
dami geroje vietoje netoli Šv. Kazį micro kapinių.
Kaina yra teisinga.
Atsišauki t;
7400 SO. WESTERN AVENl'E
Tel Republic 9647

32x6
10 PLY

STATYMU KoNTltAK
TOKIUS

6504 S. W ASHTKN A W A V h

ATY DA I
!

NAMŲ SAVININKAMS

K

!Popieruoju ir malevuoju kam
barius, už darbų atsakau. Da
AUTOMOBILIŲ MEKArau daug pigiau ir geriau
NIKAS
kaip kiti. Popierų knygų tu
, sutinka pataisyti, arba Jums padėti riu šių metų mados. Pristatau
Jūsų namuose, už pusę kainos, negu
garadžluje atsieis. Reikale pašaukit: ,j namus išsirinkti. Kad ir paTEI,. EAEAVErrE 132*.
į tys darysit, vistiek popieras
'galiu pristatyti ant reikalo
BARGENAS
i

$24.95
ŠIMONIZ

39c
OAniATfiO
CLEANER

1

39c

KANAPACK AUTO SFRV'CF Cū. nnt inc.

Moderniškas namas dvejų pragy
venimų po 6 k aini ha rtu s, su vėliau
siais įrengimais. Dviejų karų ga ro
džius; gražioj apylinkėj, 6142 Routl)
Ealrfleld Avė. Kainavo $18.000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu
;ž $12,500 Pamatyk tuojau.

j C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS

1619 S. 48tb Ct.K 2ros lubos
i
Cicero, III.

REPUBLIC 1598

5156-5158 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. PROSPECT 8157
Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti j Mūsų Gasollno Stotis

IKAki

BARGENAS

j

6636

IOSEPH VILIMAS

• 2608 West 47th St.

$14.50

Hemlock

Hemlock 2323

Tel

^Prisirašykite j mūsų Spulkų

BARGENAI
MOTOR OIL
5 GALS.

SO
Tel.

Mišelis šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.
PABŪNA STREET
Boulevard 1389

———------- j___________ ________ _.

Raudono roberio tūbai

4.40-21
4.50-20
4.50-21
4.75-19
5.00-19
5.00-20
5.25-21

6.00-

GREEN VAIjEEY
PROOrCTS

REIKIA partnerio
galinčio įvestyti
$1,000 į pelningą
biznį
Turi mokėti kalbėti lietuviš
kai ir rusiškai.
Turi turėti automo
bilį.
Kreipkitės tarp 10 ryto ir 1
balandos popiet.

jerai pasisakys savo gerumą. MES JUOS GARAN
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI
Vienas Už Porą

D8I gerinusios rūšie*
ir patarnavimo, San
k lt.

2425 West Marąuette Road
Cbicago, III.

Geriausios išdirbystės tajerai, su trisdešimt metų
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negalim išaiškinti,
bet ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys ta

Salzal

........ =8=

,

'

4400-4402 So. Westem Avė. ir 5156-5158 So. Westem Avė. Į

Tel. Republic 56 4#
RAKANDAI PARDAVIMUI
|
Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios
įtnol turi parduot gražų parlor setą,
riešuto medžio valgyklos setas, 3
Maliavojimo Kontraktorius
pulkus miegamosios setai, 9x12 ir
8x10 kaurai, radio, lempas Ir tt. Var
Maliavojam, dekoruojam ir poptetoti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar ' ruojdm. Kainos prieinamos.
I skyrium. Kreipkitės tuoj.
5537 S. Nordica Avė., Ohieago
261S W. MM h NTREETT 1-mas apt.

ANTANAS LUBERTAS

