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Klaipėdos kraštui paskirta direktorija
Ispanijos respublikos priešaky

PRANCŪZIJA NEMATO SKIRTUMO
TARP SKOLŲ IR REPARACIJŲ

yra masonai

Rockefeller’is atsisuko prieš
prohibicijų
KINAI RAGINAMI VIENYBĖN, KAD
GELBĖTI MANDŽIŪRIJĄ
PASKIRTA NAUJA KLAI
PĖDOS DIREKTORIJA

Baigtas statyti tiltas per Rogue upę Roosevelto vieškeliui, kuriuo jungiami du miestai
\Yedderbura ir Gold Beach, pietinėj Oregono valstybės daly.

HERRIOT’AS APIE KARO
SKOLAS

ROCKEFELLER’IS PRIEŠ
PROHIBICIJĄ

CHICAGOJE

KESINTASI IR PRIEŠ
KARALIŲ

MADRIDAS, birž. 7. — Ba- ir persekioti Katalikų Bažnyrcelonos kunigas prof. Don! el§
Juan Tusquets’as išleido vei-i Vienain Paryžiaus laikrašty
pranešta, kad Ispanijos prezi
kalų vardu “Ispanijos revo-Į
dentas Zamora, kurs pripažį
liucijos šaknis”. Autorius do stamas kataliku, taip pat yra
kumentais įrodo, kas davė Is- į masonas. Masonas yra ir pre- •
panijos revoliucijai pradžių ir|lnjeras Azana’s. Bet kun. Tuskas šiandien šių respublikų ■ cjuets’as neturi dokumentalių
valdo.
i įrodymų apie vieno ir kito prim
, I klausvmų masonų organizaciKun. iusouets as įrodo, kad . .
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. j jai. Jis tikisi tai susekti ir pasiandieniniam Ispanijos stei-’
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J , jra apie tai tvli, galimas daikmasonų atstovų. Jis mano, kad.,
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tas, kad 30 katalikybe vra siau
jų yra daugiau, bet jis neap- ,. . T . .. ...
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,
!dme. Jei jis butų geru, praktisimia tvirtinti be dokumentų.
, ...
kuojanciu kataliku, jis neseMinėtam susirinkime yra vi-Į brautų su katalikų priešais,
so apie 400 atstovi}. Tad jei iš Į nė masonai nebūtų jo rinkę pijų vra daugiau kaip 200 ma-‘rmuoju respublikos preziden,
šonų, užtenka tu jėgų spausti tu.
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KLAIPĖDA, birž. 7. — PARYŽIUS, birž. 8. — Va- Z
NEW YORK, birž. 7. —
' ROMA, birž. 7. — Visoj INaujas Klaipėdos krašto gu-Įkar parlamente kalbėjo nauGATVEKARIŲ DARBININ
John
D.
Rockefeller
’
is,
jaune-!
talijoj pareiškiamas nepaprasbernatorius Gylys vakar pa-i jas Prancūzijos premjeras HeKAI BALSUOS
snysis,
iki
šioliai
buvusis
di-j
i tas džiaugsmas ir Dievui dė
skvrė šiam kraštui naujų di- rriot’as. Jo kalba į atstovų
rektorijų iš vienų vokiečių, daugumų padarė malonų ispū- delis probibicijos rėmėjas, pa-' Ateinantį penktadienį Chi- kojama, kad praėjusį šeštadie.. .
. ,19nnn
išliko sveikas premjeras
kurie palankiai yra į Lietuvų;di karo skolų ir reparacijų sked)<r>, kad jis nusistatė už 18Mussolini’s, kada policija anusistatę.
Į klausimu.
‘ Į °j° priedo atšaukimų, nes pro- ca.^os ga veę&nų apie
darbininkų balsuos klausimu, v,
.
,
..
restavo jaunų itala Angelo
Direktorijos prezid'entu y-j Jis pareiškė, kad jo vy’riau-! bibicija ne tik negali būt įvyk
ar jie sutinka su kompanijos
. ,, A
. .
.
.
ta Ottmar Schreiber’is, Klai- svbė stovės už taikos sutarčių Goina, bet ji platina girtybę.
mus. Pas areštuotų rastos bo
pėdos miesto prekybos rūmų Į pildymą. Bet jei Lozanos ko- Jis nori, kad probibicijos klau nimo mažinami.
mbos ir revolveris.
pirmininkas. Jis yra gimęs nferencijoj bus paduotas ati- simas būtų pavestas kiekvieJei sutiks,
tai kontraktas
Marienburge, R. Prūsijoj. Di tinkamas planas pakeisti ka- r'aj atskirai valstybei,
Šis jaunas italas anarchis
bus pasirašytas vieneriems
rektorijos nariais gi yra taip ro skolų ir reparacijų mokė
tas tų pačių dienų kiek anks AUTOMOBILIŲ RUNGTY- projektas, kuriuo nori visiškai
metams.
pat vokiečiai, vienas ūkinin-i jimų, vyriausybė nebus prie- DAVVES ATSISTATYDINO
NES APLINK LIETUVĄ
panaikinti dabartinę advokatų
čiau tykojo pasikėsinti prieš
J
----------------------j luomo santvarkų. Naujuoju
kas, o kitas mokytojas. Abu-' šinga.
Italijos karalių, karalienę ir
“
SAUSINA
”
CHICAGĄ
AVASTIINGTON,
birž.
7.
—
du klaipėdiečiai.
■ Jis davė suprasti, kad repaLietuvos automobilių klubas I’r°jekfu advokatų tarybos pikitus aukštuosius krašto vaiIš
krašto
finansinio
atstatymo
įdinrnkus, kurie dalyvavo vie-j šiomis dienomis įvykusiame ,,ninink9 skirs Prezidentai, o
Nauja direktorija, kaip pra racijos ir karo skolos yra glau
bendrovės
prezidento
vietos
Nepaisant
visokių
kalbų
a-'
no paminklo atidengime Jani- visuotiniame susirinkime nuta-'i narius (advokatus) — teisinnešta, Klaipėdos seimelis yra džiai surištos ir neatskiria
pie
probibicijos
atšaukimų,
atsistatydino Chicagos finan
mos.
,
.. ..
_
.
j gurno ministeris. Prisiekusiųculum Kalvoje. Tačiau jis ne- . daryti
patenkintas.
liepos menesio pra-Į:
....
f
probibicijos
komisijonierius turėjo progos arčiau prieiti (re
sininkas Cb. -G. Dawes’as.
|žįoje ‘rungtynes aplink Lietu-’
advokatV padėjėjų kadras
’as įsakė Chicagos
Rnyro riono- ... ___ «_x_.
_____
j^r/ I bus visai panaikintas. Jei kų
GYVENTOJAI PRIEŠ NAU
Kalbai įa, kad šios bendro AVo.odcock
KINAI RAGINAMI GEL
administratoriui šį miestą pe- Tirto 55,i aonionn Bu
™
maršrutu: Kaunas
„
.
ur i • •
iškirs, tai paskirs tiesiog pris.
JA VYRIAUSYBE
vės vedėjų tarpe kilo rimti ne
BĖTI MANDŽIŪRIJĄ
nas — Varėna — Merkine, — . ’
&
rJATo
“
nusausinti
”
politinių
1
rdėm
susipratimai.
partijų suvažiavimų metu. Da Po to nepasisekimo jis nu Leipalingis — Seirijai — Kai-;
SANTJAGO,
čili,
birž.
7.
Dawes
’
as
bendrovę
apleiŠANCHAJUS, birž. 7. — Iš'
sprendė pasikėsinti prieš vie va rija — Marijampolė — Vil
bar agentai nukaitę dirba.
REFORMOS VALST.
Mandžiūrijos grįžo Vellington, Pr,!'S lSk,h”li) """M Hoj ros- ,1'žia šio birželio raėn. 15 d
kaviškis — Šakiai — Jurbar
nų premjerų.
TEATRE
Koo, kinas asesorius, T. S«n- ’rabllkoi vyriausybę, kuri nori
kas — Klaipėda — Palanga —
TYRINĖS
ORGANIZUO

ngos komisijos narys. Koo pa-')'™" aaa’alistisk, (matyt, koPRIPAŽINO GARNERIO
PRIEŠINGA KARO SKOLŲ įSalantai ~ Mažeildai — žaNuo ateinančio sezono vaisi,
TAS PIKTADARYBES
skelbė atsiliepimą į kiną lautvarku sukilo gyven
SUMANYMĄ
gare — Pašvitinys — PasvaMOKĖJIMUI
teatre
numatoma padaryti sta
tą. Ragina visus kinus mesti t"'lnk 0 P"'*™'** k™5to /
Į-----------lvs — Biržai — Rokiškis —
Sušaukta specialė “grand
mbių reformų. Kaip jau anks
šalin visus politinius nesnsi- w yks5a kontrrevoliucija. j WAS1UNGTON, birž. 8. Zarasai — Kaunas. Lentktv-į
pratimus, susijungti stiprion I Negalima nuspėti, kaip ilgai Žemesnieji kongreso rūmai va- jury”, kuriai pavesta tyrinė PARYŽIUS, birž. 7. — Pra niuotojai turės pravažiuoti iš čiau buvo pranešta, drama no
vienybėn ir gelbėti Mandžiū-, ”anja vyr*ansyl)6 gyvuos.
i<ar 216 balsų prieš 182 pri- ti organizuotas piktadarybes ncūzijos vyriausybė peikia A- viso 1100 kilometrų. Automo- rima perkelti į Tilmanso salę
Cook’o apskrity ir kaltinin nglijų ir Italijų, kurios nus
ir pastatyti .ant daugiau ko
rijų, kur 30 milijonai kinų šia- (
pažino pirmininko Garner’io
. biliij klubas kviečia į rungtvkus
patraukti
tieson.
prendė
atnaujinti
karo
skolų
i
merciško pamato, o d'abartindien velka baisių japonų prie: PALEIS PARLAMENTA dviejų bilijonų dol. šelpimo
nes ir latvių, estų, gal būt, ir Į
mokėjimų Amerikai, pasibai
niuos Teatro rūmuos palikti
spaudų. Be vienybės tam kraš-Į
vokiečių automobilistus,
sumanymų. Sumanymas pasių
gus moratoriumui.
- ! op^rų ir baletų. Tuo būdu ti
VISI 6 SUIMTI
| BUKAREŠTAS, birž. 7. - stas senatui.
tui pagalba negalima.
bus dar tik antrosios šios rū-j
Naujam Rumunijos premjerui
Prancūzija yra nuomonės, sies rungtynės, kuriomis, kaip kisi, kad bus didesnis darbo
Praėjnsį šeštodienį šeši piėJ^d kar„ sko, mokėjimo at.j irfHi
domiai'’6 ,i|; našumas ir daugiau pajamų.
Vaida-Vojevodui
nepasisekė
KINAI PRIEŠ IŠLAI
KELIOLIKA ŽMONIŲ
sikai apipiešė Beverly Statei
....
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, 1
' savo ministerių kabinetan pa„ .
,
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Kauno, bet ir provincijos auto-1
DUMĄ
ŽUVO GAISRE
Savings bankų, 103 ir Loomis'
,
.
‘
,
BYLINĖJASI LIGI PASKU
________
traukti liberalus. Tad nutarta
”
.. .
.
ndras visų valstybių sutan- mobilistai.
gat.
Policija
jau
visus
šešis
TINĖS LAZDOS
SANGHAJUS, birž. 8.
parlament,.
mas, bet ne pavienis veikimas.
CLEVELAND, O., birž. 8. iPuėmė
Kinijoj organizuojama “i i x.
PANAIKINS LONDONE
»» «» ir- /-»»m, cn
Gaisras sunaikino 6 aukštų
Žem. Kalvarija, Telšių aps.
nijos gelbėjimo sųjunga”. Šion! ŠANCHAJUJE CHOLERA į llinfftono apartamentų —
PRANCŪZŲ
PASKOLA
naGEN. KONSULATĄ
TIKISI GAUTI PASKOLĄ
Du šio miestelio gyventojai
sųjungon norima patraukti mi
( mus. 11 asmenų žuvo, 12 ne
MANDŽIŪRIJAI
s
Į
jau
aštuoniatas metų kaip byŠANGTTAJITS, birž
lijonai kinų. Jos tikslas vra
surandama ir keliolika sužeis- Chicagos majoras' tikisi iš
Mums teko patirti, kad ka-įlinėjasi dėl vieno ba žemės,
~
išnaikinti tautoje visoki išlai Šiame mieste iškilo * choleros tu.
krašto vyriausybės valdomos TOKIJO, birž. 7. — Pran- ndidatas į generalinio konsu-1 yjpnas, bylininkų nesislėpda
dumų ir daugiau rūpintis sa- epidemija. Keletas šimtų žmofinansų atstatymo bendrovės cuza* bankininkai, kaip pra- lo Londone p. Gylio, paskirto mas sako, kad už tuos pinigus,
vo badauįanėiais ir vargšais ni”. ,nsir*'°'ka|i?,ikni 7ra Pa'
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
gauti paskolų požeminių gele- np^a» pasiryžę kelis milijonus Klaipėdos krašto gubemato- kuriuos išleidė besibvlinedavojus. Tmitasi priemonių kovo
tautos broliais.
dolerių paskolinti naujai Ma- rimui, vietų dar nenumatytas. mas, būt 20 ba geros žemės
žinkelių išvedimui.
ti prieš šių baisių epidemijų.
ndžiūrijos vyriausybei.
Tik Kai kuriuose vyriausybės sluo- nusipirkęs, bet nusileisti ne
EUREKA, Cal., birž. 7. —
PAGROBĖ
IR
APIPLĖŠĖ
re
’
ka
^
n
8
a
japonų
vyriausybės
Taniuose yra susidariusi nuo
ANGLIJOS ATSTOVAI
Vakar žemės drebėjimas išti
nori; sako, būtų “negarbin
PORTUGALIIOJ
RIAUŠES
AIRIJOJE
___________ _
garantija.
j monė generalinį konsulų Lonko Pacifiko pakraščius nuo
ga,” byliuosiuos “ligi pasku
I
LTSBONA, birž. 7. — Por Klamatli iFalls, Ore., ligi San T)u plėšikai prtgrobė Oak I
------------------I done dėl ekonominių sunkumu tinės lazdos” o paskui ‘elge
DUBLINAS, birž. 8. — Čia, tugalijos vyriausybė suspenda Erancisco, Cal. Viena moteri- teatro, 2002 No. Western avė., STUDENTŲ STREIKAS į panaikinti ir jo vieton įsteigti
tauti eisiu.”
atvyko Anglijos vyriausybės vo per tris dienas veikusių ži-į&kė žuvo ir 3 asmenys sužeis- vedėjų N. Rafalskį ir atėmė
prie pasiuntinybės konsuliarispecialiai a.tstovai tikslu išly-'nių cenzūrų. Paaiškėjo, kad ta. Sugadinta daug namų.
CAMDENE 6 ŽMONES
800 dol. ir automobilį.
| BUENOS AIRES, Argenti nį skyrių.
ginti su Airija kilusius nesu 1 cenzūra įvesta kilus čia ir ki-j
_____________
ŽUVO
na, birž. 8. — Penkiuose šio
sipratimus.
į tuose miestuose pavojingoms! WELLINGTON, N. Z., birž.
krašto universitetuose studen- SUVALSTYBINS ADVO
ORO STOVIS
—---------------- ,
'riaušėms prieš imamus mokės-, 7. — Protestuodami prieš atĮ tai streikuoja. Tai protestas
CAMDEN, N. J., birž. 8. —
KATŲ LUOMĄ
Miręs pakeris E. F. 8wift’J£ius iš algų ir atlyginimų. Vie- t lyginimo mažinimų sustreika- CHICĄGO IR APYLIN-, prieš dviejų profesorių pašaLigoninės amhulansas susikū
as paliko apie 4,500,000 dole-Inas
žuvo, daug,vo apie 6,000 angliakasių. 180 KĖS. —
šiandien
saulėta, Jinimų iš Cordoba universitenas riaušininkas
riav
Teko sužinoti, kad valstybės lė su keleiviniu automobiliu. 6
sužeistų
rių vertės turtų.
sužeistų.
kasyklų uždaroma.
kiek vaoion
vėsiau.
to.
taryboj rengiamas įstatymo žmonės žuvo.
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
sei Metų — *3.90, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Mė
lti — *4.00. Kopija .02c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų ne*rųBna. Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlslundlama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:** Iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet
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Except

yra gana reikšmingas. Juk jis yra žymiau
naudoti.
Amerikos lietuviai
sias rėmėjas protestantiškų sektų ir jų įstai
tikrai nepavydėtų, jei Lietu
gų, kurios fanatiškai varėsi už prohibicijų ir
vos laisvamaniai iš jų atsiim
viskų darė jai palaikyti. Mat, protestantai
tų vadinamuosius “nezaležniVyskupų žodis
buvo įsitikinę, kad griežtu prohibicijos vyk
■nkų” “vyskupus” ir “kunidymu Katalikų Bažnyčiai Amerikoj bus ga Prūsijos vyskupai išleido 1 gus.” Lietuvoje jie ir kiaulių
lima pakenkti.
*
ganytojiškų raštų ryšyje su nepaganytų, o čia jie drį
Rockefeller’įo pareiškimas turės įtakos Prūsų landtago rinkimais. dvasininkais save vadinti.
ne tik abiem politiškoms partijoms, bet taip Tume rašte vyskupai sako:
pat ir kai kurioms organizacijoms, kurios tie “Akyvaizdoje didelės rinki LIETUVOS KAT. MOTERŲ
mų reikšmės netik politiniu,
KONFERENCIJOS RE
siog aklai palaikė neįvykdomų įstatymų.

APŽVALGA

“DRAUGAS”
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

Trečiadienis, I r i: - o

Bunday.

8UBSCRIPT1ON8: One Tear — *4 00. 81x Montfii
— *2.60. Tbree Montbs — *2.00. One Montk — 76c.
Europa — One Tear — *7.00. 81x Months — *4.00.
Copy — .420.
Advertislna ln “DRAUGAS” brlngs best resulta.
Advertlslnc ratas on applloatlon.

“WELC0ME”

bet ir tikybiniu atžvilgiu yra
ZOLIUCIJOS
visų katalikų pareiga dalyva
uti rinkimuose, kaip to reikaL. K. M. Dr-jos konferenlauja gero piliečio ir ištiki-J cija, įvykusi 1932. V. 8—9 d.,
mo kataliko padėtis. Rinkite j išklausiusi Centro Valdybos
atstovus tokius, kurių būdas ' pranešimus, patvirtina jos pa
ti pritirtas elgesys laiduoja,: darytus žygius ir nutarimus, j
kad landtage stovės už taikų, igali°ja atlikti reikalingus tais

Ta pačia, proga reikia priminti, kad de
mokratų partija tuo atžvilgiu irgi buvo pu
siau pasidalinus. Tų parodo jų veikimas kon
grese, kuriame vadinamųjų “sausųjų” de
mokratų atstovų yra daugiau, negu respu
blikonų. Tačiau 1928 m. jų kandidatas į pre
zidentus p. Al. Smithas varė kampanijų prieš
prohibicijų.

socialinę tautos gerovę, gins klausimais formalumus: dary
Manoma, kad demokratai savo konvenci konfesinę mokyklų, krikščio ti pirkimo ir pardavimo aktus,
joj taip pat įrašys į programų paragrafų niškų tikybų ir Katalikų Baž pasirašyti sutartis ir sudaryti !
DIENOS KLAUSIMAI
prieš tų nelemtų įstatymų.
nyčių. Saugokitės agitatorių kitokius dokumentus, ir dėko
tierb. kun. Ig. Albavičius, Dievo Apvaiz
Taigi, yra daug ženklu, kurie rodo, kad ir Parti^’ nevertS katalikiš- ja C. Valdybai už nuveiktus
dos parapijos klebonas, buvęs A. L. R. K.
POLITINES PARTIJOS IR PROHIBIC1JA
darbus.
netrukus Jungtinės Valstybės išsižadės to
tautos pasitikėjimo. SemFederacijos pirm., šiandien sugrįžo į Cbica• II.
“garbingo eksperimento” ir paseks suomi-Į kitės žinių iš katalikiškų laikgų. Šiandien 8 valandų vakare, Dievo Apvaiz
Artinasi didžiulių partijų konvencijų lai
jų ir kitas valstybes, kurios pirmiau ir grei-.ra^^^ra jll!S^ vyskupų
L.
K.
M.
Dr-jos
konferen-1
dos parapijos salėj, jiarapijonai jam rengia
kas. Partijų viršūnės joms rūpestingai ren
cija, atsižvelgdama į dabarti-!
čiau
susigriebė,
kad
įstatymų
keliu
ir
poli1
įspėjimas,
kurie
neįneša
poli

sutiktuves. Kun. Ig. Albavičius buvo išvykęs
giasi. Rengiasi ir Chiėaga, kad tinkamai pa
cinėmis
priemonėmis
nėra
galima
įvykdyti
tį
11
^
partijų
kovos
į
Bažnynių
laikų
visuomenės
dvasios
Lietuvon pasilsėti ir sveikatai pataisyti. Cbisitiktų svečių — politikų gausingus būrius.
gyveniman
pilnosios
blaivybės.
Žmonių
blaij
het
negali
tylomis
praeiti
skurdų,
nutarė
visomis
pasta

cagiečiai džiaugiasi, kad žymus mūsų veikė
Tik gaila, kad prohibicijos agentai pažadėjo
vinimas
tai
ne
valdžios,
o
pačios
visuomenės
'
P
ro
įvykius,
kurie
turi
taip
ngomis
kelti
religinį
dorinį
mo
jas sugrįžo ir vėl darbuosis lietuvių katalikų
Chicagų “nusausinti,” kad bent konvencijų
darbas.
Valdžia
gali
tik
visuomeninėms
or-i
didelės
reikšmės
tėvynei
ir
terš
ir
per
jas
visos
visuome

visuomenės gerovei.
metu susirinkę atstovai nelaužytų Volstead’o
ganizacijoms
finansais
padėti
švietimo
keliu
Bažnyčiai,
netarę
žmonėms
įnės'atgimimų.
Tuo
tikslu
ragi

akto.
vykdyti kilnų ir išganingų žmonių blaivini-!spėjimo žodžio.”
na savo narius
civilinę metrikacijų, konstata-j vengti kitokios pasauiižiuros
Bet tas pažadėjimas Cliicagų “nusausin
Jei
vyskupų
žodžio
būtų
mo darbų. Prie to, berods, jau ir einama.
bei neutralių organizacijų.
ti” jau nebe baisus. Štai, Įrodymai.
a) visur žadinti ir vadovau- vo:
I paklausęs Prūsijos balsuotojų
V.
lis tvirto tikėjimo dvasia: tiek a) kad civilillil
Respublikonų partijos vadovybė/ iki šiol
' daugumas, be abejonės, tas šeimoje, tiek visuomenėj, tieklp«tatkau,lama palaidos višnuL. K. M. Dr-jos konferenci
energingai palaikiusi prohibicijų, pati gero
APIE NAUJĄ KLAIPĖDOS GUBER
1 visam kraštui būtų išėjęs j
'menės
užgaidoms,
legalizuoja
ja, jaus.lama gyvo reikalo tu
kai “sudrėko.” Ji, paruošdama partijai pro
ir visose gyveninio srityse;
NATORIŲ
naudų. Tada nebūtų buvę kra
įstatymais
viešų
paleistuvystę,
rėti savo namus, kur galėtų
gramų, kuri turės būti priimta busimoj kon
b)
nešti
į
šeimos
ir
visuošte to susinervavimo ir kom
b) griauna šeimos, o per tai tilpti įvairios Dr-jos įstaigos
vencijoj Chicagoj, pasisakė už prohibicijos
Jau seniau buvo pranešta, kad atsista
menes gyvenimų krikščioniškų- įr valstybės gyvenimo pama- ir kurie taptų tikru Kat. mo
plikacijų vidaus politikoje.
Įstatymo modifikavimų.
tydinus pulk. Merkiui, Klaipėdos krašto gu-!
sias dorybes, būtent: kantry- įus> vesdama šeimas prie pa terų kultūros židiniu nutaria
Tai žymi respublikonų partijos pažanga bernatorium paskirtas Vytautas Gylys. Ka
lies, gailestingumo, pasiauko- krikimo.
Mat, ko norėtų
tuoj pradėti statyti turiniame
tuo atžvilgiu.
,
dangi tuo pasikeitimu ir bendrai Klaipėcįos Kažkoks Kriukelis Brook- Jnuo ir ištvermės;
c)
paneigia
moters
kaip
mo
sklype savo namus ir įgalioja
Kaip žinome, per 1928 m. prezidento rin reikalais domisi mūsų skaitytojai, dėl to čia
e) griežčiausiai vengti krik- tinos garbę ir prigimties tei- C. Valdybų tuoj imtis reikalinkimus ta partija griežtai stovėjo už probi- ir paduodame šiek tiek žinių apie naujų gu- lyno laisvamanių “V-bėje,1
štai, kokių “naujiena” pra- ščioniškoms dorybėms priešin-lsę
gų žygių.
Į bicijų. Jos kandidatas, dabartinis preziden
1116
>
'neša:
'gŲ
d) rengia moterims moraligų nusižengimų: barnių, kerskerštas p. Hoover, rinkinių kampanijoj pabrėžP. V. Gylys gimė 1886 metais Griškabū-' “Atgimimo dr-jos gausia-pU, negražių kalbų, girtavimo, nį ir materialinį skurdų,
DĖL GORGULOVO NUSI
[’ davo partijos ir savo nusistatymų už prohi
dy, Šakių apskr. 1912 metais baigė Petrapilio me susirinkime buvo paskai- į neteisybių;
e) atima jaunajai kartai nie-j
ŠOVĖ TRYS RUSU
bicijos vykdymų. Jis prohibicijos įstatymų
universiteto juridinį fakultetų. Nepriklauso- j ta apieAmerikos Tautinę Ba- Į d) vengia griežčiausiai visajku nepamainomų šeimos aut?'
KARININKAI
pavadino “garbingu eksperimentu.”
žnyčių. Paskaitų sakė inžinie-1 to, kas ardo krikščioniškos šei [ Įėjimų, didindama tuo nusikalrnoj
Lietuvoj
nuo
1919
metų
p.
Gylys
buvo
Kas bus dabar, jei respublikonų partija
tėlių skaičių.
Užsienių laikraščiai praneša,
pakeitė savo nusistatymų prohibicijos atžvil diplomatinėj tarnyboj. 1919 metais buvo Lie rius Stanaitis. Lietuvos kuni- 11108 dorovę;
e)
savo
dvasiai
stiprinti
or

kad Paryžiuj didelio įspūdžio
IV.
giu ir jei vėl rengiamasi nominuoti tų patį tuvos atstovu Suomijoj ir sekančiais metais gailis nusipolitikavus, jų dar
ganizuotai
rengia
religinio
at
Estijoj. 1921 m. buvo paskirtas konsulu į bais pasipiktino daug žymios
L. K. M. Dr-jos konferen padarė trijų rusų emigrantų,
asmenį p. Hoover’į ?
gimimo
šventes,
rekolekcijas,
cija, turėdama galvoj, kad be buv. euristinės armijos kariAtsakymas aiškus. Prez. Hooveris irgi Karaliaučių, o 1924 m. perkeltas konsulu į i visuomenės asmenų ir jau riipaskaitas
;
ugdyuio jaunimas turi Imti ti- °*nkų, nusižudymas. Jie is viepakeis savo nusistatymų. Jis vykdys parti Kopenhagų. Nuo 1927 metų p. Gylys buvo pinasi tautine bažnyčia.”
f)
ypatingo
dėmesio
kreipia
nkamai auklėjamas, kad išau 110 revolverio vienas paskui ki
jas programų, taip, kaip ir iki šiol jis darė. konsulu Rygoj ir nuo 1931 metų generaliniu Kiek žinoma, prie vadinalnos
Atgimimo
draugijos
J
i
jaunuomenės
religinį
ir
do-j
gtį
tikraį nau<ijIlgu Bažnyčiai k1 nusižudė mažame viešbuty,
Tada galės pasakyti, kad “garbingasis eks- konsulu Londone iki dabar.
tuvoje priklauso laisvamaniai, rinį auklėjimų, raginant juos ir Tėvynei, ragina visus tėvus ^ur gyveno, palikdami bendrų
jferimentas” nepavyko ir dėl to jis linijų
kurie tik laisvamanybe ir te- priklausyti Katal. organizaci bei globėjus siųsti savo vai-(šitokio turinio laiškų: “Nega
pakeitė. Juk tų padarė ir John D. Rockefel
Skaitykite ir platinkite lietuviq sirūpina. Matyt, kad jiems pa joms, platinant jįj tarpe gerų bus tik į kat. mokyklas ir lei- ’ lime pakelti gėdos, kuria rusų
ler Jr., kur dar nesenai už prohibicijų kal
ėjo ir finansiškai šį reikalų rėmė. Šiandien katalikų vienintelį dienraštį “Drau tiko Amerikos lietuvių •’ne- katal. spaudų, Dievo ir Tėvy sti. jiems dalyvauti tik katali- emigracijų padengė binurus
nės meilę.
kiškose, mūsų Ganytojų vys Gorgulovo nusikaltimas. Mirjjs atvirai pasisakė už Volstead’o akto at gų” ir remkite visus tuos profesio zaliežninkai ” kaipo įrankis,
III.
kupų rekomenduojamose, orgt Game už Prancūzijų.” Tų tesnaudojamas
laisvainanybei
šaukimų ir abidvi politines partijas ragina enaius
ir
biznierius,
kurie
garsinasi
platinti. Dėl to Atg. dr-ja tų i L. K. M. Dr-jog konferenci nizacijose, k. a. ateitininkų, pa , tameutų visi trys nusižudžiuriergingai veikti šio įstatymo pakeitimo tikslu.
įrankį ir Lietuvoje norėtų pa-' ja, išklausiusi paskaitas apie1 vasarininkų, Angelo Sargo, ir SIeTl pasirašė
> Reikia žinoti, kad Rockefeller’io žodis jame.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
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KELETAS BRUOŽŲ IŠ FRI kos metų Fr. Ozanamas atvyksta į Pa
ryžių teisę studijuoti.
DRICHO OZANAMO GY
Antrytojaus po 1830 metų revoliuci
VENIMO IR VEIKIMO
jos šis jaunikaitis nedrųsus, bet kuriame
Kas nežino šiais laikais taip papli
tusios šv. Vincento a Paulo draugijos, kur
nuo 1833 iii. po savo sparnu tiek yra pri
glaudusi vargšų, tiek nušluosčiusi nelai
mingiesiems ašarų, suteikusi pagalbos!
• Šios labdaringosios draugijos įkūrė
jai buvo 8 beturčiai studentai, o jų prySĮky — Fr. Ozanamas.
Jis gimė 1813 m. Milane, Italijoj, iš
pamaldžių tėvų, likęs ir pats be galo
darbštus ir pamaldus. Pasižymėjo gilia
išmintimi ir dideliais gabumais. Iš pat
jaunų dienų jautė jo širdis beturčių žmo
nių skurdų, ir jau tada jis paketino eiti
jiems į pagalbų. Tam kilniam darbui jis
paaukoji i visų savo jaunatvę, visus gaI barnus, visų gyvenimų, visų širdį.
Jaunimui Ozanamas yra gražus pa
vyzdys, kaip galima puikiai išnaudot sa
vo jėgas, savo ugningų energijų žmonių
gerovei.
1831 metais gruodžio mėn. aštuonioli

I
I

pabunda vado ir apaštalo dvasia, Lijono
mieste jau drųsiai stoja į kovų su saintsimonizmu, išleisdamas drųsių brošiūrų.
Saint-simonizinas skelbia, kad’krikščiony
bė yra mirus, o Ozanamas įrodė, kad ji
yra gyva.
Tuo laiku, kai anarchijos ir ateizmo
bangos iš Paryžiaus liejosi į visų pasau
lį, kai sukilėliai vartė kryžius ir vilko
juos į Senos upę, Montružijoj plėšė jėzui
tų novicijatų, pagrobė arkivyskupo rū
mus; tuo laiku, kai Lijone Raudonojo
Kryžiaus darbininkai įsmeigę žemėje rau
donų vėliavų sudarydavo sukilėlių bari
kadas, giedodami begėdiškus himnus, —
šis jaunikaitis prisiekia sugrųžinti Pran
cūzijos kraštų Kristui per mokslų ir lab
darybę.
Paryžiuj, kurs išrodė jam lyg supu
vęs lavonas, judindamas Sorbonos stu
dentus, kurie nėra “nei turkai nei krikš
čionys”, pasistiprinęs kasdieniniu šv. Raš
to skaitymu, kiekvienų savaitę priimdamas

šv. Komunijų, krikščionies mokslininko
Andrė-Marie Ampė re’o, remiamas, jis pra
dėjo kovų.
/
Jo protestai, p rašymai Sorbonos ka
talikų studentų pasirašyti privertė profe
sorius pagerbti katalikų tikėjimų.

Kiek vėliau 1832 metais jis su pen
kiais jaunais žmonėmis, kuriems jis su
grąžino krikščioniškų savijautų, įkuria re
liginės istorijos konferencijas.
Apviltas, bet nenusiminęs, žmonių,
kuriuos jis jau buvo pasveikinęs kaip sa
vo vadus, bet kurie išstojo iš jo šalininkų
skaičiaus, ir kuriems trūko šiek tiek nuo
lankumo, Lamennais ir Lamartine, jis ėjo
toliau savo keliu.
1831 metais jis savo drąsiais prašy
mais iš arkivyskupo Kėlino gavo leidimų
steigti “Paryžiaus Notre Daine Katedros
Konferencijas,” kurios po dviejų metų
aplink Laeordaire’o sakyklų subūrė 5000 i
žmonių. “Dabar pasaulis žino, kad krikščionybė yra gyva.” sušuko Ozanamas, ma
tydamas šitų susirinkusių minių, kurios
pirmose eilėse rodomas Chateaubriand.
Krikščionybė, pasilikusi gyva nedau
geliui išrinktųjų, plačioms masėms ji vis

dar išrodė mirusi. Jo tėvo, “elgetų gy
dytojo,” ir motinos, “vargšų slaugyto
jos,” pavyzdys Ozanaiuo sieloje sužadino
nužemintųjų, beturčių meilę.
,
Tuo laiku, kaip ir šiandie, įvairiausi
katalikų priešai prikišdavo: “Jūs tiesų
sakot, kalbėdami apie praeitį, kitados kri
kščionybė darė stebuklus, bet dabar ji 1
jau mirus. Ir jūs, kurie šiandie giriatės j
esu katalikai, kų gi jūs gera darote? Kur >
yra jūsų darbai, kurie išrodytų jūsų tikė- j
jimų, ir kurie mus paskatintų jį priimti?” į
Skaudu buvo Ozanamui tų priekaištų klau
sytis, bet jis nenusimrhė. Šoko ieškoti prie
monių šiems priekaištams nutildyti.
Tais pačiais 1833 metais jis įsteigia1
Si). Vincento a Paulo Konferencijas, didžiausį to amžiaus darbų.
Jis ėmėsi realaus darbo. Išdirbo tuoj
gerų planų neturtingųjų globai ir įteikė
jį draugams. Kvietė visus pritarti jo su
manymui. Tačiau atsirado tik septyni, ku
rie atėjo į jo sušauktų susirinkimų. Bet
užsidegėlis studentas nenurimo. Aštuonetos skaičius jo neišgųsdino.
Iš pradžių

daugelis

jo

darbu

<
i

“O mes vis dėlto įsikūrėme,” sako
vėliau Ozanamas, “ir dabar Paryžiuj vie
toj 8 esame 2000 vyrų ir aplankome 5000
šeimynų, t. y. per 20,000 žmonių, kas su
daro ne naftų dalį gyventojų šio milži

niško miesto sienose. Tik Prancūzijoj mū
sų skyrių yra per 500, o jų mes turim ir
Belgijoj, Anglijoj, Amerikoj, — nei ligi
Jeruzolirnos. Taigi kukli pradžia gali pri
vesti prie didybės, kaip Jėzų Krislu nuo
pažemintos prakartėlės ligi Taboro kalno.
Dievas mūsų darbų pavertė savo darbu
ir su Jo palaima jis išsiplatino po visų
pasaulį.”
Pirmos konferencijos vakarų jis atne
šė vienai beturtei ubagei malkų pagalį,
sakydamas: “Tai simboliškas pagalys, ku
ris pasauly užkurs didelį labdarybės gais

rų

»»

nepa

sitikėjo ir abejutiškai žiūrėjo į jo pirmus

•t

menkus žygius. Ne vienas jam kt.lbėjo:
“Na, kų gi jūs manote veikti? Jūs aštuoni vargšai, jauni studentai. Argi jūs tiki
tės jiašalinti skurdų tokio miesto, kaip Pa
ryžius ? Net jeigu jūs ir daug būtų, nieko
tas negelbėtų.”

(Daugiau bus)

Trečiadienis, birželio 8, 1932
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ATEIVIŲ PROBLEMOS
(Klausiniai ir atsakymai)
Klausimas.

Mano draugas

natūralizuotas Jungt. V-bių pi

kompanijų. Ar aš galiu pra
Syti pilietybės?
Atsakymas. Jei Tamsta pa-

DRAUGAS

GAMTOS DARBAS — JURGIO VAŠINGTONO
>
VEIDO PANAŠUMAS

t
įžės) miega sėdėdamos su au- miega viena koja pasikabinę
P1LSUDSKIS IŠEIS IŠ
1 kštyn pakeltomis galvomis. už medžio šakos.
POLITIKOS?
Žiemos metu jos miega įsi
Varšuvos žydų laikraštis raususios į žemę arba dumbDidžiausiame Prancūzijos
‘‘l)er Moment” praneša, kad lą. Krokodilai ir driežai mie- uoste Le Havre įsisteigė “Di
maršalas Pilsudskis, kaip ei- ga išsižioję, išsitiesę ant že-! džiųjų kačių augintojų sąjun
na gandai, esąs nusistatęs ar- mės. Ruoniai ir jūrų šunes ga.” Ši sąjunga steigia kele-

. » duotum pilietybes aplikacija
lietis, sugrįžo Europon prieš
timiausiu laiku atsistatyti nuo miegoti išeina į sausumą ir ii-'tą farinų, kuriose bus augina°
,
.
..
dabar, tas tik vestų prie pil2 metus. Išvyko su AmeriKos,
m
.
bet kurio valstybinio veikimo, sisi vieni kitiems padėję gal- mos •didelės katės kovai su žiui no ištyrinėjimo Tamstos tei
pasu. Kadangi jis ketina
ir net nuo vadovavimo karo;vas ant nugarų. Banginiai ir rkėmis.
sės pasilikti šioje šalyje. Jei
gani laikui pasilikti Europo
ministerijai. Birželio mėn. tu-1 vėžliai miega iškilę į jūros pa
pasirodytų, kad išvykai iš
Mat, didelių uostų sandėlis’'
je, ką jis turi daryti? Ar jis
ti pasirodyti nauja Pilsudskio; virsią
šios šalies nors į trumpiausią
, labai kenčia nuo žiurkių, kuturi sugrįžti Amerikon kas 2
knyga,
kelionę, sugrįžtant po liepos
31S> es‘b P^da j šikšnosparniai miega galva, rįos pajaro neapskaitomų nųi~
metus išgauti naują Amerikos
rys pareis mą,
1 d., 1924 m., tai tave gali iša
unaui _ žemyn, užsikabinę kojomis ant stolių. Žiurkių gaudymas spąpasą, nes nenori pamesti Alaikui
dėl
savo
sveikatos
sto medžių sakų. Gyvuliai, narni- į etomis arba nuodijimas pageideportuoti. Jei čia išgyvenai
merikos pilietybę?
Ar
gali
atĮ
lll m
!!•
lfliiViniai
Janmoncin ’ i
*
vio pasitraukia is valstybinio j niai
ir
laukiniai, daugiausia'
•
• •
, ,
visą laiką nuo atvažiavimo
naujinti Amerikos pasą, bū
veikimo, bet visuomet parilikJ miega ^,,,^„1
vi:„0 So. I
vam., neduoda, dėl
1923 m., tavęs negali išdeperdamas užsienv?
pasirengęs patarnauti valsty-' n0, susirietę. Arkliai ir mulai;t0 dabar Pa81nnkta nauJa Pri°
tuoti dėl nelegalaus įleidimo,
bei. Laikraštis pažymi, kad jei i miega stovėdami. Drambliai įmon^
katės. Steigiamuose
Atsakymas.
Draugas gali bet vistiek negali prašyti Ašios žinios pasitvirtintų, tai taip pat ilsisi stovėdami, atsi-ilarmuose bus auginamos didegauti paso pratęsimą iš ar-; merikos pilietybės dabar. Da
lės katės, kurios pajėgtų ko-‘
sis klausimas buvęs buvusių rėmę į medį.
giausio Amerikos konsulo, jei bartinis įstatymas teikia pri- ’
ministerių pirmininkų pasitaBeždžionės miega pritūpu- voti su išsipenėjusiomis san
tik jis konsului galės įrodyti, vilegiją legalizuoti apsigyve
rimų. objektas. Pilsudskio pa
kad šiuo laiku negali sugrįž nimą tik tiems, kurie atvyko
sios. Tik orangutangai dažnai dėlių žiurkėmis.
sitraukimas iš politinio veiki
ti Amerikon. Natūralizuotas nelegaliai prieš birželio 3 d.,
mo turįs privesti prie didelių
pilietis gali, paprastai, pasi 1921 m. Kongrese buvo sten
permainų valstybės politinių
likti šalyje, kur gimęs, 2 me giamasi duoti tą teisę tiems,
Interstate parke, netoli Alpine, N. J., užeita uola, kuri, j ėgli atžvilgiu.
tus ir kitoje svetimoje šalyje kurie atvyko į šią šalį prieš
žmogaus — dailininko rankos neliesta, turi panašumo Jurgio xTo paties laikraščio žinio
5 metus, ir nepames pilietybę. liepos 1 d., 1924 m. Jei kon
Vašingtono veidui. Tai pačios gamtos darbas. Toje vietoje mis, Pikiliškių dvare, ties Vil
Bet tas nereiškia, kad jei na gresas priimtų tokį įstatymu,
birželio 12 d. New Yorko ir New Jersey valstybėse minės nium, daromas pagrindinis re
tūralizuotas pilietis sugrįš į tad ir Tamsta galėsi legalizuo
Vėliavos dieną o “Purple Heart” brolija, kurią pats Va montas, nes laukiama, kad Pi
J. V-bes kas dvejus arba kas ti apsigyvenimą ir prašyti pi
šingtonas įsteigė 150 m. atgal, pagerbs ir atžymės karų lsudskis ten su šeima praleis
penkis metus ir gali gyventi lietybės.
vėteranus.
vasarą.
užsieny kaipo Amerikos pilie
Leidimas grįžti
tis. Valstybės Departamentus
ralizacijos Biurui adreso per- pirštą ir ją ištraukė. Sakosi,
Klausimas. Dar kūdikį ma mainą arba pasiųsti kitą laiš- ^jokio skausmo nejautęs nie KAIP MIEGA GYVULIAI
atsisako išduoti naujus pasus
natūralizuotiems
piliečiams, ne tėvai atsivežę Amerikon. ką dėl aplikacijos, turi pažy- jkuomet. Šis pavyzdys tvirtina
Gyvuliai, laukiniai žvėrys ir
kurie turi nuolatinę rezidenci Abu tėvai mirę.' Nežinau, ar mėti aplikacijos numerį, nes ^sčiau buvusius atsitikiįvairūs- gyviai miega visokio
ją užsieny. Sugrįžimas į Jung. išsiėmė pilietybės popierius, kitaip Natūralizacijos Biurui
V-bes nėra skaitomas sveti ar ne. 1924 m. ištekėjau už vie būtų labai sunku rasti tavo i mus, kad adata patekusi žmo se padėtyse.
Varliagyviai (varlės, rūpu
mos rezidencijos pertrauki tinio piliečio, turime vaiką, laišką' tarp šimitų tūkstančių gaus kūnan vaikščioja po jį.
Niekad neban- kitų. Ir vėl, jei rekordai būtu
mas. Pratęsimas, kuomet yra čia gimusį.
DIDŽIAUSIA LAIME PASAULYJE
svarbi priežastis, gali būti iš dz.au sužinoti apie tėv,.pilie-!pamesti arba kitur nud(,tii
Jei negali būti vestuvėse, tai suteik
gautas be sugrįžimo į Jungt. lybę. Dabar ketiname važine- kaip ne sykį }vyk0) tav0 ko,,
savo “geriausius linkėjimus” per te
t. Europon, ir man pasakyta, Į telė yra įrodymas> kad apli.
V-bes. j
lefoną! Tai geriausias daiktas nega
lint asmeniškai būti. Long Distance
kad turiu prašyti iš šios val-jkacija g aknjjp pasiųsta
Ar ištekėjimas sulaiko išde
telefonu gali bet kur pasiekti. Vartok
dzios leidimo vėl sugrįžti į J.
portavimą
tą
asmeninę, tiesioginę susisiekimo for
Klausimas natūralizacijos
V-es. Kodėl negaliu pridėti
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
mą
visuose atsitikimuose, kuomet tik
reikalu
Klausimas. Ateivė nelegali- savo pavardės prie vyro ame
pats
ten negali būti. Kur tik šauksi
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
iškaščiai
bus maži.
škai atvyko į J. V-bes 1927 m. rikoniško paso?
Klausimas. Ar galite man
kaina................................. ......................................... 10c.
Dabar įsakytą ją išdeportuoti.
Mūsų tikslas pagelbėti jums pašiltai-'
Atsakymas. Jei tėvai neiš- rekomenduoti pilietybės kny NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
Darbo Departamentas paliucbėti bet kada, su bet kuo, bet kur
kaina............................................................................. 75c.
siėmlė pilietybės popierių, tai gutę, kuri turi klausimus ir
esančiu.
savo ją po bonu ir davė, tik 3
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
Tamsta vis pasilieki ateive ir, atsakymus?
savaites laiko savo noru išva
mų drama, kaina ....................................................... . 25c.
kaipo tokios, Tamstos pavar Atsakymas. Knygutė ‘Kaip
žiuoti. Ji ketina ištekėti už
dės negali įrašyt vyro pase. tapti Jungt. • Valstybių pilie ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
Amerikos piliečio. Ar ji gali
Pranas Jakštas, kaina..................................... ............ 50c.
Prieš išvažiuojant pasirūpink čiu’ (išleista Foreign Languaištekėti už jo čia ir ar tas su
ge
Inf.
Service,
222
Fourtli
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
išgauti leidimą grįžti, nes kįlaikys jos išdeportavimą?
Avenue,
New
York
City),
tu

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
taip bus pakankamai kliūčių
LACHAVVICZ IR SONUS
ri
tūkstančius
klausimų
ir
at

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
Atsakymas. Jei tas ištekė sugrįžimui sulaikyti. Ne labai
PAGEABŲ VEDĖJAI
centai.
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universitete Profesorius,
jimas įvyktų prieš išdeporta- senai turėjome panašų į Tam sakymų. Kaina
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti už $100.00
246
puslapių
kaina
...................................
..............
$1.75
vimo varanto išdavimą, atei stos atsitikimą: Amerikos pi
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
Parsivežant sėklų
TRUMPA
APOLOGETIKA,
parašė
kun.
Pr.
Būčys,
M.
I.
C.
vė galėtų išvažiuoti iš Jungt. lietis išvyko Europon su savo
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Klausimas. Ketinu vykti ELietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
V-bių ir jos vyras — pilietis žmona, jis turėjo ją palikti
Notary Public reikalus
uropon
vasarą
ir
norėčiau
par
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
galėtų ją vėl parsitraukti, kai Europoje ir vienų vienas grį
Chicago, III.
Cicero, III.
sivežti
sėklų
ir
kitų
augalų
iš
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
po nekvotinę ateivę. Bet ka žo; sugrįžęs turėjo prašyt?,
2314 W. 23rd Place
1439
So. 49th Court
Ar tas galima?
dangi šiame atsitikifne tas iš- kad ją įleistų kaipo nekvoti- savo šalies.
.,
. . ,
kun J. Bikinas, kaina .................................................. 90c.
Telef. Roosevclt 2515
Telef. Cicero 5927
deportavimo įsakymas jau iš nį ateivį. Bet to visko gali iš Atsakymas. Be daržovių ir j PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
leistas, jos ištekėjimas dabar vengti, jei tik išimai piliety gelių seklų, negalima parsi- [jETUyog ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
nepakeis dalykų. Išvažiavi bės popierius. Kaipo Ameri vežti sėklų į J. V-es be Jungt.
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
I LIETUVĄ SU EKSKURSIJA ŠIĄ VASARĄ
Valstybių
Žemdirbystės
De

Tiktai per Lietuvišką Uostą
mas laisvu noru pagal išde- kos piliečio žmona, neturi pra
SVENCfAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
KLAIPĖDĄ
partamento
specialaus
leidi
portavimo varantą yra: pana- Syti pirmų popierių ir gali davičius, kaina.................................................................... 20c.
SKANDINAVŲ AMERIKOS LINIJA
šus į išdeportavimą, ir pagal .bar paduoti prašymą dėl an- mo. Tos reguliacijos įvestos, DIEVO AKYVAIZDOJE,vertė Byrąs, kaina.................... 40c.
per Kopenhagą
norint sulaikyti visokių auga 5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C
BIRŽELIO 18 d.
dabartinį įstatymą ateivis, sy trų popierių išdavimo,
LIEPOS 2 d.
lų
ligų
ir
insektų
ir
vabaių
kaina ............................................................................. 15c.
k į išdeportuotas, negali pra
Sugrįžimas per 5 dienas
laivu
H
“UNITED STATES
į
gabenimą.
1
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
šyti įleidimo. Vienintelė išim
“FRFDFRTK
EKSKURSIJA
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269puslapių kalba $2.00
FREDPjKTK VTIT
VIII ”
I
ir «Dar
bininkas”
tis šiame atsitikime yra, jei Klausimas. Pasiunčiau pi
X Kažkoks pilietis R. C.
lietybės
aplikacijas
su
5
dol.
ŠVARUMAS IR PATOGUMAS — MAL0NU8 PATARNAVIMAS
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.
gu šita ateivė ištekėtų už pi
Raby Amerikoje Alair mieste
Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkite pa* savo agentą arba
Gavau
atsakymą
paštu
iš
Na

liečio čia ir kongresas vėliau
1866 metais prarijo netyčia
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
»
pakeistų imigracijos įstaty tūralizacijos Biuro, kad gavo
NEW
YORK
BOSTON
CHICAGO
adatą. Šiemet kovo 11 d. tos
mą, duodamas Darbo Sekreto mano pinigus. Kortelės kam-'
27 Whitehall St.
248 Wakhington St.
130 N. La Šalie St.
Chicago, Illinois.
adatos galas išlindo per kojos į 2334 So. Oakley Avenue
pe
pažymėta
“
sugražink
per
riui teisę įleisti kai kuriuos
išdeportuotus ateivius. Nieks 5 dienas.” Ar turiu atgal pa
dabartiniu laiku negali pasa siųsti šitą kortelę,? Ar tas rei
kyti, ar kongresas taip nutars škia, kad jie sugrąžins mano
aplikaciją?
ir jeigu nutars, kada.
HLL RUNN
«»uo- Mene’
Atsakymas. “Sugrąžink per
Kada pilietybės prašymas
bvcmled
• jlfrv Avlb čb-t “«■-'■
5 dienas” yra pranešimas pa
veda prie nesusipratimų
e»«
e*-**4
»»*•»**
što viršininkui, kad jei ta kor
Klausimas. Atvykau 1923
m. kaipo svečias ir pasilikau telė nebūtų įteikta žmogui,
šioje šalyje net iki šiai dienai. kurio pavardė pažymėta ant
Mano du vaikai čia baigė mo kortelės, tad jis turi sugrąžin
kyklas ir abudu yra skautai. ti per 5 dienas. Bet svarbu
Turiu mažą biznelį ir galiu laikyti šitą kortelę, nes ant
gauti ko puikiausių rekomen jos pažymėtas aplikacijos nu
mm
dacijų iš vietinių gyventojų ir meris .Jei turi pranešti Natū-

Knygos

I K D’ S’

D R

4

I U SIB

’rečiadienis, birželio 8, 1932

Kalvaitė. J. Lasauskis prie pinėse surinko $57.41 Pasidar
RŪKYTOJŲ ŽINIAI
saldainių. 1 ktuopa yra dėkin- bavo rinkėjos: V. Jucevičiūtė,
ga visiems aukotojams, dar- į L. Kiupelytė, B. Kiaupaitė, T.
Rūkytojai,
kurie
surūko
buotojams ir visiems už pala Puidokaitė, A. Šliužiūte, M. j dienoj po pakelį iš 20-ties eiLABD. IŠVAŽIAVIMAS
gana gražus. Žmonių buvo atLabdarė Piters, S. ^likšionienė, E. Ori- garėtų išpučia maždaug 1,000
viis \
tuitė, B. Budrikaitė, B. Ališau kubiškų colių dūmų. Viduti
Kas iš lietuvių nežino, kad
skaitė, S. Kiaurakytė, D. Bag nis rūkytojas padaro apie 20
WEST PULLMAN, ILL.
Labdarių S-ga turi savo ū-!tuo parėmė
donaitė, E. Gudžiūnaitė, A. pūtimų iš kiekvieno cigareto.
kj, nupirktų tani tikslui, kad .Manoma, kr
į Birželio 5 d. įvyko labdarių Rimkaitė, A. Leonienė, B. Če- Su kiekvienu pūtimu jis išpu
ilgainiui ten pastatytų sene- no labdarybei
; S-gos 10 kuopos mėnesinis uaitf, J. Puidokas ir A. Dam čia apie pustrečio kubiuko colių ir našlaičių prieglaudų.
Vvčiu 4 k
;
į susirinkimas
parap. salėje. brauskienė. Be to, rinkėjomis lio dūmų.
Jau keleris metus sąjunga į R \\estville,
■ Pasirodo, kad iiųūsu labdariai rūpinosi ir joms patarnavo K.
Kadangi yra jiusektp, kad
vasaros metu surengia du iš- tymai, tu. e,,
septyni iš dešimties rūkytojų
[vienybėj dirba kilnų artimo Raila ir p. Parednia.
važiavimus: vienų pavasari, tauto darže. \Vestvilteeiai suįtraukia dūmų į plaučius, tų
| meilės darbų. Pavyzdžiui, p.
Šie
išvažiavimai mušė» Cbieagiečius
11 prieš ...
8. .
kitų rudeni. r.
n- liivuAiauuuu
.......
UŽSIRASYKITE
Ifi
ANKSTO
žinodami, o jų įtraukia ir kili
.
,
. ,, .
' neonų kūdikiui einant prie
.
žmonių yra mėgiami, nes visi
Labdarių Sąjungos piknike,
pirmos Šv. Komunijos, švarietaip, to nežinodami, tai tas
jaučiasi lyg pas save namie, kurie pirkote-bilietų No. 702,
Bridgeport.— Ateinantį se tūkstantis kubiškų colių dū
ms drabužėliams nupirkti aunuskai, kaina.
a.s.saukuB pas
llu» B.
n Nenartonj,
Laukai ir miškai,
kalnai ir ; atsišaukite
kmadienį, birželio 12 d. įvyks mų iš kiekvieno cigaretų pa
kalneliai Lietuvos graži.).,) ,0.4(1 So. Campbell Avė. «*>>-1 mokyk||( u Mažeikiy dukre. Lalnlaringosios Sąjungos pik
kelių yra svarbus dalykas.
gamt,, primena, 1I.-I to, al si- eite dovaną.
|
apren„t|Į -varillll>
nikas Labdarybės ūkyje. Visi Kiekvienam rūkytojui svarbu,
lankiusieji į Labdarių Sąjun
Labdarių Sąjungos Centro Rojo 10 dol. Šia proga noriu bridgeportieciai, norintieji tro kad jo rūkomieji cigaretai bū
gos ūkį praleisti pusdienį iš- i valdyba taria širdingų ačiū priminti, kad Kapiniu diena, kais vykti į tų piknikų, pra
tų gryni, kati kenksmingumai
važiavimu (basket picnie) plakėjoms ir tvarkytojams ir geg. 30 d., 10 kps. labdariai šomi iš anksto užsirašyti p-nų iš jo būtų pašalinti.
ga fiziškai pasilsi ir dvasus-Į taip pat pįiinįi<o rengimo ko-i laimėjo $106.41 prie kapiniu, Gudų parduotuvėj, 901 W. 33
Lucky Strike cigaretų išdir
kai atgaivina.
| misijai ir visiems, kurie pri- būdoje, kur pasidarbavo pp. St. Užsirašymas baigsis šeš bėjai iškėlė klausimų apie įŠiemiet toks pavasarinis i§-' sid6jo savo darbu ir auka. , j fcįtkevieiai, K. Ališauskas, p- tadieny. Nuvažiavimas, sugrį traukimų dūmų į plaučius.
važiavimas Ims sekmadieni,
P. Fabijonaitis | lės Žukiūtė ir Vyšniauskaitė, žimas ir įžanga į ūkį 50c. as Lucky Strike cigaretų išdir
birželio 12 d. Laukiama daug 1
Valdyba - bėjai tų klausimų iškėlė dėl
(padaryta 49 dol. Rinkėjos ka- meniui.
svečių iš Cliicagos ir apylin
PADĖKA

LABDARYBE

kių.

to, kad jie yra vieninteliai iš- racijų ministerijos pranešidirbėjai, kurie išrado būdų irimais, į fašistines profesines
jį vartoja kenksmingumų iš1 sujungus tėra suorganizuota
tabokos pašalinimui. Nėra žiū tik apie pusė darbininkų. Atrėta, kokie ten cigaretai ar ta-. sižvelgiant į tokių didelę probaka nebūtų, kiek už juos ne -! pagundų,
tie daviniui yru
mokėtum vis turi savyje ken-' kiek keistoki. Iš viso regisksiiiiiigunių. O tuos kenksmin-: truotų darbininkų yru 6,587,
gurnus pašalina tik Lucky; 466. Fašistų profes< sinėms sStrike išdirbėjai ir tuose eiga-! goins priklauso 3,(152,930.

retuose jų nėra. Todėl dau- Į
....
, .
, •
, lA
Atskiromis
sakomis yra
giau kaip 20,000 daktarų pa-1 . .
. ,
..
: toks vaizdas: Pramones dar
' reiškė, jog Luekiai mažiau er
bininkų organizuota fašistinėz-altrci.
U. JCklBI.
I
. .
4
• 1
I— 4
; se korporacijose l,bbl,b4 4, yra
Pašalinus kenksmingumus, toj šakoj darbininkų 2,428,
Luekiai pasidaro švelnesni ei- ( 550, žemės ūkio darbininkų or
garėtai. Todėl Lucky Strike ganizuota 1,307,607, yra darbi
savo gerumu išsiskiria iš vi-■ ninku 2,814,182, prekyboj —
šų kitų išdirbamų cigaretų. 321,457, yra — 815,397, trans
(Adv.).
porte — 191,833, yra — 250,
000; laukuose — 21,705, yra
FAŠIZMUI NEPASISEKĖ — 124,563; laisvose profesijo

SUORGANIZUOTI VI
SŲ DARBININKŲ '

se — 86,002, yra — 110,910.

Skaičiai įsidėmėtini.

-Oficialiniais fašistų korpo-

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ
PER SAVAITĘ

JOHN B. BOROEN

Mrs. Betty Luedere iš Layton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
— per vieną, savaitę aš suliesėjau
irandu žodžių

(John Bagdziunua Borden)

ADVOKATAS

Town of Lake. Geg. mėn. 30
Pranešimas labdarių kuopoms
Į
d.
įvyko Labdarių Sąjungos
dėl išvažiavimo

105 W.
Telephone liandplj^i..

1 Centro metinis piknikas, VyLabdarių išvažiavimas įvy
! tauto parke, kuris gerai paks birželio 12 d. labdarių ūky. ! vyko. 1 kp. pasidarbavo prie
Sulaukus pavasario, saulute I “ice cream” ir restorane. 1
jau sušildė šaltų žemelę. Po
kuopa dėkoja visiems, kurie
žiemos šiurkštaus oro, džiau
aukojo valgomi} daiktų, kaip
giasi žmonės, kad gali išva
p. F. Urbelis, K. Būras, Šilei
žiuoti už miesto ir atsigaivin
kis, M. Janušauskienė, O. Sruti grynam ore. Labdariij są j bienė ir svetimtautis Joe Edel
junga suteiks jums progos ko
[men. Jis visuomet prisideda
geriausiai laikų praleisti sma
l prie visų gerų darbų. Virtuvėj
giausioje vietoje žaliuojančia
i ir prie “ice cream” pasidarme miškely.
i
' bavo mūsų nenuilstantieji vei
Taigi, visos labdarių kps.
kėjai: pp. Sudeikių šeimyna,
turėtų dalyvauti tame išvažia
A. Vaznienė, M. Laurinskaitė,
vime ir turėti sau visokių do
V. Katauskienė, E. Mikolaivanų, žaislų, užkandžių, gėri,,
v
.
. i tienė, J. Čepulienė, U. Mažeimų. Kuopos prašomos tuo rei- , . _
... . T c<
, •
, .
......
' kiene, O. Sreibiene, J. Saudvikalu pasirūpinti!
j .
... . ~ ,T
T
. tiene, K. Bigenaitiene, O. NaLabdanngoji Sąjunga pasi- . . ... .. ,, .
.
T
*
i.i o r
vickaite, O. Knatauskaite, J.
stengs visus svečius maloniai I
.
....
...
.
T.
.. A. .
....
Cesnaite, A. Mikolaitė ir B.
priimti ir pavaisinti.
I r _ _____________________________ _________________________
Visus širdingai kviečiam^ }! PALAIMINTASIS KUNIGAS
mūsų išvažiavimų.
,
JONAS BOSKO

P. Fabijonaitis į
Rinkliava kapinėse
Labdarių Sąjungos rinkliava kapinių dienų gražiai pavyko. Oras buvo gražus. Mi-

VASARINE EKSKURSIJA Į
PER

ADVOKATAS

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. druska — pamėgdžiojimų yra daug
Roosn 905
Tel Dearborn 7966 ir tuii saugotis.
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Utarninkais ir Ketvergals
— 6 iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

i Vakarais:

Namų Tel. Hyde Park 3396

CHAS. A. PEPPER
LIET U VIS

ADVOKATAS'

10 N. Clark St., Room 1206
Telephone CENTRAL 6166

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Telephone VTCTORY 2213

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
Thls Is a Famons Vlvani Sėt and lneludes face powder, $1.00; Rouge, 75c,
Tlssue Cream J1.00, Depilatory 11.00,
Faclal Astrlngent |1.75, Bath Salt 1.00,
Tollet Water 31.25, PeMume 32.75, BrllUantine 75c, Skln TVhltener 75e. Tetai
Value 312.00. Speclai prlce, 31.97 for &U
ten pleces to lntroduce tlila line.

Vardas

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

Adresas ..........................
Siunčiame per paštą GOD
Pinigai grąžinami, lel
nepatenkinta*.
Bea Van 58O-5th Avtnue, New Yodi

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS
MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE”, 42,000 TONŲ

Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
ziją, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Gulima bus ap

j
Asmuo, darbai ir aukly| ba, tai yra plačiai apraišyta
’J° visas gyvenimas ir nuveik’ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.
Knyga didelė, puslapių 707,
popieriniuose viršeliuose, kai
na tiktai ....................... $2.501
Gegužės Mėnuo, kiekvienai
dienai skaitymai. Vertė kun.
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.

4600 SO. W00D STREET
Tel. Lafayette 6393
Rezidencijos: 2 E. 103rd Place
Tel. Pullman 6377

lankyti Liurdų ir kitas vietas.

For COLDS, COUGHS
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!

Sare throat, muscular rheumatic aches&pains^ipply Musterole, Ihe "counter-irritant”

Nesirūpink

niežėji

mu,
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
Ir kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydanti antiseptiką Žemo—
saugus.
Aptiekose.
35c., ‘ 60c..
11.00.

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

žemo

AT ALL DRUGGISTS

“DRAUGO” 1AIVAK0RĖIŲ AGENTŪRA

F-OR

5KIN ifiRiTOTlONS

Tyros

AlSklos, Sveikos

GRAŽIOS AKTB

2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

T ra

didelis tortas

Murins valo, Švelnina gaivina
be pavojaus. Jus ją pamėgsit*
Knyga “Eye Care” arba “Eye
Beauty” ant pakeikalavtao.
Mūriu. Co., Dpt. H. S., 9 B. Obio St., CUogo

BZLiZ’S UNCLE
TO UfeE-ę voo TOPAV
MR..
—I HKV’E.

i

p; S.'r n.
w>c>L)

UVsLKIBC TW2.OU6U

i
j

©V
M
-d
Į

laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais
60c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė.,

210.

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

mos žmonių suplaukė į Šv.
Kazimiero kapines. Kaip kas
met, taip ir šiemet įvyko lab
darių sąjungos rinkliava.
Labdarių kp. surinko pini
gų: 2 kp., 6 rinkėjos --$17.78;
3 kp., 34 rinkėjos, $128.78; 4
Vadovas Sakyklai. Trečioji
kp., 5 rinkėjos, $9.16; 5 kp., 2
rinkėjos, $6.86; 6 kp., 2 rinkė- knyga. Pamokslai apie. Dievo;
jos, $12.99; 7 kp., 36 rinkėjos, Malonę, Sakramentus ir Mai$122.71; 8 kp., 17 rinkėjų, $83. dų. Antrasis padidintas leidi
90; 10 kp. dar neįteikė pinigu. mas. Vyskupas Kaz. Paltaro-I
kas. Kaina....................... $1.50|
Iš viso surinkta $574.85.
Virš minėtas knygas gali
Piknikas
ma gauti:
Po pamaldų įvyko piknikas
“DRAUGO” KNYGYNE
Vytauto darže. Piknikas buvo

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
jų ir išvertė T. Kazimiera;-,
kapucinas, išleido seserys kotrinietės.
Maldaknygėje yra
paaiškinimas apie atlaidus ii
daugiau, kaip 300 įvairių maldų, kuriom popiežiai suteikė
atlaidus. Nors visos niablos
geros, bet už vis geriausios
yra tos, kurioms suteikti at-

A. A. SLAKIS

H A V R A’

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO

_______ 1

“ATLAIDŲ ŠALTINIS’’

saugiai ir
ruschen pusę
2151 W. 22nd St. 6 iki
karštu vani
L
Telephone Roosevelt
i saugus bu*
vaizdą.
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Kepub. 9600 'dus p,
'
.
..saJvaifcžnis,
visai . _ ta keturioms
plgfii
teatseina.
Gauk aptiekoj. Jei nA pirmo bute
pi? li pinigus atlio nenuliesėsi, tai gui
gal.

\\l|Č
t I

t>

Trečiadienis, birželio S

!

LIETUVIAI AMERIKOJE

WEST PULLMAN, ILL.

'B

, I B I V 6 1 B

32

CICERO, ILL.

B. VAITEKŪNAS JAU
DIRBA PAS PEOPLES
FURNITURE CO,

CHICAGOJE

DAKTARAI:
Oflmus Tel. Grovehlll 0«17
Res. 67 37 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehtll 0611

DIDELĖ DIENA

DR. SUZANA A. SLAKIS

DR. J- J. SIMONAITIS

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
West Side.— Birželio dviiGegužės 28 d. įvyko iškilPiknikas. Mokyklos baigimas įningos Petro Jukniaus duk-i1^’”1^
G Y L- YT O JAS IR CHIRURGAS
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
diena vestsidio
2423 West Maryu»‘tte Road
Valandoa: 10 Iki 13 ryto: 4 Iki < po pietų.
X Birželio 5 d., kleb. kum terš jungtuvės, kurių ryšiais i čiams bus didelė diena, Tų
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. H. K et 9-13 AM
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki I vai.).
NedėlioJ aualtarua
1
Seredomls Ir Nedilloinls pagal susitarimų.
(
A. Linkus ir parapijos komi surišo kleb. kun. H. J. Vaieū-Įdien$ Vytauto parke įvyks me-į
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395 i
tetą
‘tas turėjo trumpų, svarbų aag. Bažnyčia buvo išpuošta|tinis Aušios Vaitų paiapijos
Tel.
Lafayette
5793
Kėl6luis ir lakas apstatytas piknikas su visokiais įvairu-,
‘paasitarimi). Tartasi dėl meti-!Igč
nio parapijos išvažiavimo
pikniko jau ruopainiomis. Žmonių prisirinko, nia^s’ H
Ofiso Ir Rm. Tel. Boul 6914
Ofiso Ir Rea. Tel. Boul. 6919
pikniko, kuris įvyks liepos l^j,pį|jia bažnyčia. Vestuvių puo-1 rimuos. Komisija posėdžiauju,
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
dienų, \ ytauto parke. Nutai- |a pava §v. Antano parapijos
i
dilio
planus
ii
tikisi,
kad
sis
parapijo:
' Office: 4459 S. California Avė.
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
ta prie įžangos tikinto duoti svetainėj. Ponai Jukniai su- i parapijos piknikas bus toks,
Nedėlioję pagal sutarti
▼ak: 1-1 ir 9:99-9:99 vaL vak.
fraU 9-4 Ir 1-9 vai. vakar*
(casli) pinigais dovanas: kvietė kaugiau kaip 300 žmo- <okio vestsidiečiai dar netil
Hedėlloj aualtarua
NedėlioJ
rejo.
$15, $10 ir $,). Įžanga tik 50c.
Nors Ciceroj ta diena buDENTIST AT Tel Canal 9257, Rea Prospect <969 Tel. Ofiso 4060
si rdingai prašomi musų prie vo liūdna, bet ir gerb. klebo
Rea. 9866
Iš pikniko rengėjų teko pa
deliai, draugai ir pažistamie- nas valandėlei atsilankė ir pa- tirti viena naujenybė, kad 'bū
Pitone Boulevard 7942
ji niekur tų diena nepasižadč- linkėjo jaunavedžiams laimin- simam parapijos piknike viB. Vaitekūnas praneša vi
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
ti,- bet atvykti į musų pikni-!g0 gyvenimo. Dr. Gussen, dr. .šame vyraus moterys. Ne tik suomenei, kad perkeitė savo
1821
SOUTH
HAIU
TED
STREET
kų. Visko turėsime
KENOSHA, WIS.
DENTIST AS
Dowiat, p. A. Milauskas, p. virtuvėje, prie kitų darbų, bet1 užsiėmimo vietų, tai yra praOfiso vai.:
Rezidencija
<499
So.
Arteolan
Ava
4645 So. Ashland Avė.
Birželio 12 d., 7 vai. va- ,Frank Cliristenson ir Ciceros ir bufete dirbs moterys. To V y dėjo darbuotis kaipo parda
ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Valandoa: 11 ryto Iki 4 po pietų Nuo 1 Iki 4 Rezidencija:
Arti 47 Straet
parap. salėje bus labai miesto asesorius Mr. II. R. tauto parke dar nėra buvę. vėjas prie vienos didžiausių ,
9 iki 9:99 vakare
3904 — 71st Street
Nedėllomls tn aualtarua
į^tžus programas, kurį išpil- Schwarzel — visi linkėjo jau- Į Žiūrėsime, kų gi moterys pa lietuvių prekybinių įstaigų - -1----dys visų par. mokyklų skyrių navedžiams gero pasisekimo darys,
Peoples Furniture kompani jų. Cana.1 4122
Tel. Canal <744 Rea Republlo 6369
vaikučiai. Seselės mokytojos naujam gyvenime. Pats jauna- ■ Penktadienio * (birželio 10 jos.
deda daug pastangų, kad vis- vedys Charles Firtek dėkojo d.) vak., po J. Širdies pamal
Gydytojas ir Chirurgas
DE N TĮSTAS '
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2402*WEST <8 STREET
kas ko geriausiai išeitų. Par. įV^ems- P° t° P- P- .Juknis dų šaukiamas par. komiteto mokyklų 1916 m. Gal ne vi
2201 West 22nd Street
IR OBSTETRIKAS
Kertė So. Western Avenue
komitetas visiems mandagiai , v^ems sve^iaras dėkojo už'narįų moterų susirinkimas mo sus bus galima pakviesti laiš
(Kampas Leavitt St.)
Tel. Prospect 1028
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
patarnaus. Kviečiame į vaka-. atsilankymų,
kyklon, kad pasitarus svar- kais, nes kai kurių adresų neResldenclja 2359 So. Leavitt SL
vyrų, moterų lr vaikų
Nuo l Iki 8 vakare
Tel. Canal 0706
DARO
OPERACIJAS
Seredoj
pagal
sutarti
lėlį ir svečius iš kitur.
Jaunavedziai išvažiavo pra-Ibiais pikniko reikalais. Visos i galinta sugauti, tat šiuo visi
Valandos: 2-4 po pietų lr f-8 v. v.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rep. leisti medaus mėnesį. Svečias moterys (komiteto narių žmo aluninai “welcome,” nežiuNedėlioJ pagal susitarimų
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis
lr
seredomls
tik
nos) prašomos susirinkti.
rint kur dabar gyvenate: Illi Boulevurd 7589
iškaluo susitarus
Rez. Hemlock 7631
K—to nary s nois’e, ar-kurioje iš 48 Jung
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
GRABORIAI:
2130 WEST 22nd STREET
tinių Valst. Komisija deda pa
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
X Birželio 11 d. grįžta iš stangų, kad alumnų svetai
4729 WEST 12 PLACE
LACHAVICH
D E N TĮSTAS
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos
Rytų kun. Pranciškus Skruo- nėje būtų nemažiau, kaip ka
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
4712 So. Ashland Avenue
PIGIAUSIAS LIET. GRABOUIUS
IR SŪNUS
denis M. I. C. Birželio 12 d. daise jų būta 8 skyriuje. Jei į
bua
CHICAGOJE
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS
GRABORIUS
kun.
Pranas
laikys
Sumų,
vi

Laidotuvėms pa
susirinktų visų 15 metų 8 skvKitos vai. ant Washlngton Bulvd.
tarnauju
goriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:29 — 6:80 kasdien
Lr pigiau negu kiti , Ręikale meldžiu atsišaukti, o mano siems suteiks palaiminimų ir rių baigusieji, pasidarytų ne
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461. arba
X—Spinduliai
X-Ray
Tel.
Cicero
1260
darbu
busite
užganėdinti.
todėl, kad priklau
Cicero «2. Rez. tel. Cicero 2888
vakare dalyvaus mokyklos už maža parapija. Tat rezervuo
Tel. Roosevelt 2616 arba 2619
sau prie grabų iš
Ofisas 2201 West 22nd Street
dirby st ės.
baigimo programoje. Praina- kite birželio 19 d. Aušros Var
2314 W. 23rd PL, Chicago
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 1122
OFISAS
toma,
kad
kun.
Pranas
pasi

L1ETUVIS DEN TĮSTAS
tų par. mokyklos alumnų su
66 8 West 18 Street
Rezidencija: 4(28 S. Richmond Ava
Telcf. Canal ;I174 1439 S. 49 Court, Cicero, HJ liks West Side visų vasarų,
Telephon* Republlc 78(8
Vai.- kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
eigai ir žiūrėkite, kad nepaSKYRIUS: 3238 S.
Valandos: 1—8 lr 7—8 vai. vak.
valandai vakare
TEL. CICERO 6927
Halsted Street, Tel.
, kad pagalbėtų klebonui, rude- ] mirštumėt.
Nedariomis ir Seiedoiuia susitarus
NedėlioJ: 10—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Victory 4088.
;1S4J
VV.
14th
ST.
Cicero,
11L
i ny grįš į mokyklų tęsti aukšValandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Yards 1138
X Sekmad., biržielio 26 d.
1 iki 4 lr 6 iki 8 vai. vak.
I tesnį mokslų katalikiškame
Phone Boulevard 4139
Įvyks Aušros Vartų par. me
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
I universitete, Wasliington D.
Dr. C.K. Kliauga
tinis
piknikas,
kušlame
dalyLietuvis
Telefonai dienų ir naktį
c.
)
, - i
I
D E N '1 1 a T A a

DR. A. J. JAVOIŠ

to

OR. C. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

OR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. S. BIEZIS

OR. GUSSEN

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKŪLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

v

2.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Utarninkuis, Ketveigais ir Su Datomis
2-Utt W. Alarųuetle Hd. arti Ucstern Ofisas: — 4945 S. Ashland Avė.
J chorai: didysis choras, sųjunChicago, III.
Avė.
Pitone Ucmloek 7828
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki
.
Fanedėtiais,
Seredomis
lr
Pėtnyčiomls
J giečių, vyrų, jaunamečių ir
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
1821 So. Halsted Street
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
j mokyklos. Bus beisball loši-!
Namų Tel.: Prospect 1930
inas, kuriame turėsime progos Tėl. Cicero 67 56

į VaUS IlGt O Ausios

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

S. M. SKUDAS

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plazz 3204

į

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. VAITUSH, OPT.

Seniausia ir Didžiausia

DR. 6. SERNER

Eudeikis

ra baigę Aušros Vartų parap.

Drangas

Nedėliomis: nuo 19 Uzl 19.

—— —------------‘--------------

OR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Reradomla po pietų lr Nedėldleniali
tilt EUSltAiFIIB
1421

W.

MARQUETTE

Res. Phone:
Englevrood 4441
Ventvrorth 2000

ROAD

Office Phone
Wentworth 1009

OR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. TeL Dreiel 9191

DR. J. P. POŠKA

Jd neatsiliepia šaukite Ccstral7494

3133 S. HALSTED STREET

DR. A. A. ROTH

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

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

\

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

Antras ofisas ir Rezidencija

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

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-0 vai. vakare

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJAL1STAS
x Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
ryto nuo 10—•12
12 nuo 2—4 po
vai
pietų: 7—9:30 vai. vakare.
Nedėllomls 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 9151

A. L DAVIDONIS, M. D:
SO. MICHIGAN AVENUE
Tel Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio
4910

Tel. Heroine^ •v*e

DR. V. S. NARES

Rez Tel. Prospect 06 ic

(Naryauokaa)

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Wezt Marųuette Road

Ofisas (166 South Kedsle
Res. 9436 So. California Avė,

VALANDOS:

9 Iki 13 ryto, 7 Iki 9 vakar*
Utara. lr K*tv. vak. pagal sutarti

i

■ ■-—-

TeL Grovehlll 1696

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL lr Rea Tel. HEMLOCK 2374

f f

. -

VIROINIA 9018

V srtlį p<xr.

iX Sekmad. birželio 12 d.
Turiu automubilias visokiems
reikalams. Kaina prieinama. vakare bus Aušros \ artų pa3319 AUBURN AVENUE rap. mokslo metų baigimas,
Šiemet 8 skyr. baigia net 26
Chicago, III.
mokiniai. Tat bus surengtos pamatyt mūsų jau atsižymeNauja, graži kojiems gražios išleistuvės. Nors j jusį Šv. Vardo tymų jų nauply#*» dykai.
DENTISTAS
tiesa, baigiantieji mokyklų jose uniformose. Turėsime ir
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
ne viskų žino, ko mokama bėginio lenktynes. Bus virvės 1446 S. 49tli CT., CICERO
VEDEJAJS
didžiuose pasaulio universite traukimas tarp singelių ir že- Vai.: 10-12 ryto; 2-6 lr 7-9 vakare
1650 WEST 46th STREET tuose, bet tikėjimų, gerai sunočių. Ir dar visų eilę naujeAKIŲ GYDYTOJAI:
Kampas 46th lr Paulina Sta
pranta, ir net daug daugiau, nybių pikniko komisija -svarTeL Boulevard 5203-8418
LIETUVIS GRABORIUS
negu kai kurie ir baigę aukšt Į sto. Nepamirškite dienos, bir
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudlmo
valandoje
kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš iuosius universitetus. Taigi atIželio 26-tos!
718 WEST 18 STREET
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
silankykite visi parapijonys ir Į
____________
Tel. Roooerelt 7629
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
atsiveskite gimines bei sve- I
T0WN OF LAKE
čius Į sesučių surengtų puikų
programų. Būkime su jaunais, Mūsų kolonijoj dvi žymias
o niekuomet nepasensime.
veikėjas ištiko nelaimės. P-lė
LIETUVIS AKIŲ
X Birželio 6 d. įvyko AuŠ-;B* Kalvaitė staiga susirgo ir į
SPECIALISTAS
II1U6
ros Vvalių
artu iHliapijOh
iiaraniios IllOKyKlOS
mokvkin^ sekmadienį
5 v.d. buvo
i Palengvins akių įtempimų, kuris
... birželio
.
h alumnų susirinkimas. Pasitar- aa£?abenta į Šv. Kryžiaus Ii- ssti priežastim gaivos skaudėjimo,
LIETUVIŲ
livaigirno, akių aptemmio, nervuotuta dėl įvykstančio “Alumni Son^nę- Jni
pačių dienų pa- mo, skaudamų aklų karštį. Nuimu
Atitaisau trumpų regystę
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Social,” kuris bus nedėliojo,! dar>'ta operacija. Guli kamba- ir:ataractus.
tolimų*regystę.
Prirengiu teisingai akinius vlsuošb
birželio 19 d., Aušros Vartų jnr> ^03*
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
įsitikimuose, egzaminavitnas daro
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
mus su elektra, parodančių mažiau
par. svetainėj, 7 vai. vakare.
Antrų mūsų darbščių veikė sias
klaidas.
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Bus užkandis. Programa su jų p-lę M. Laurinskaitę ištiko Specialė atyda atkreipiama moky
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
sidės iš dainų, komedijėlės ir sunki nelaimė. Prie 71 St. ir klos vaikučiams.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
sveikinimų. Girdėt, kad alum Campbell Avė., birželio 5 d. re. Nedėliomis pagal sutartį.
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
AKIS ATITAISO I TRUM
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
nų pirm. Monika Žibaitė rū- važiavo automobiliu, kuriam KREIVAS
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
atsitikimų akys atitaisomos
pinasi gauti nors po trumpų kitas automobilis smogė į šo- Daugelių
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
sveikinimėlį nuo kiekvienos, nų.
Automobiliu važiavo 5
4712 S. ASHLAND AVĖ.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
sesutės,
kuri
kadaise
mokino
’
asmenys,
kurie
buvo
lengviau
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Tel. Boulevard 7589
mūsų mokykloje 8 skyrių. Bus sužeisti, bet visų sunkiausiai*
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
įdomu, kų dabar tos sesutės I nukentėjo p-lė M. LaurinskaiTel. Yards 1829
sitės kur kitur.
mano apie savo alumnus ir tė.
kokie bus tie jų sveikinimai.]
------------------Gal, kai kurie alumnai jau IŠVAŽIUOJA ATOSTOGOMS LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
bus pamiršę savo mokytojas
-----------sesutes, liet šiame “Alumni Juozapas Baškvs, sūnus Ju
JŪSŲ GRABORIUS
Sočiai" atsiskleis daug gražių rgio Baškio, išvažiuoja trims
Didysis Ofisas
Oflsaz lr Akinių Dirbtuvė
atsiminimų. Pirmininkė ypač i savaitėms atostogų į Pensvl4605-07 South Hermitage Avenue
susirūpinusi tuo, kad pasiektų • vanių, į Wilkes Barre ir Pitts- 756 WEST 35th STREET
Kampas Halzted 8t
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
pirmuosius alumnus, kurie y- bugrh’o apylinkes.
Valandos: nuo 10—4; nuo 9—9

Musų patarnavlmaa
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nee neturi
me UUaldų nžlalkymul
skyrių.

DR. T. DUNDULIS

fr*Li 1-9. !-• X. «. IfcklrlMat Ket<
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i

i) R A n 0 A s

C H I C A G O J E
KONTESTININKŲ
ARBATĖLE

J. J. BAGDONAS SU SAVO JAUNA ŽMONA.

MARIJOS KALNELIAI

Trečiadienis, birželio 8, 1932

Prašome visų narių skait- cagos vykome į New York'ų
PRADĖJO KASINĖTI
iingai atsilankyti, nes turime j sudarė kelionę nenubodžių ir
KAUNO PILJ
daug svarbių reikalų svars- nevarginančių.
lyti. Kurios narės, dar nesu Baigdamas dėkoju visiems I ITof. Volteriui vadovaujagražino tikietų, arba pinigų,
mano draugams ir prieteliams j nt, pradėta Kauno pilies kasinuo “bunco party”, prašomos ciceriečiams, kurie atsilankė ! liejimai. Šiuo metu prie kasi
' sugražinti per šį susirinkimų, mai! išleistų.
i nėjimo dirba 4 darbininkai. Da
, nes reikia viskų sutvarkyti.
'bar valomas vienas rūsys, kuĮ Tat nepamirškite atsilanky i Savo ir visų Chicagos ir a- j ris padarytas buvusių trobel
ti į susirinkimų, atsivesti nau- pylinkės ekskursantų vardu, 1 ninkų. Paskiau manoma pada
visiems manantiems vvkti Lio
i jų narių.
! ryti kasinėjimus prie vakari
tuvon ar tai laikinai, ar visiš
Valdyba
nes ir pietinės pilies sienos.
kam apsigyvenimui, patariu i
Kasinėjimų tikslas — surasti
visus savo kelionės reikalus
I Šv. Kazimiero akad. rėmėju ’
14 šimtmečio pėdsakus, kada
draugijos svarbus nepapras .pavesti stropiai “Draugoi’ lai prie Kauno ėjo smarkios ko
tas (ekstra) susirinkimas įvy i vakorčių agentūrai, kurios pa vos ir pilis buvo kelis kartus
ks ketvirtadienio vakarų 7:30 tarnavime iš mus nei vienas sudeginta.
vai., birželio 9 d. Šv. Kazimie- i neturėjom nė mažiausio kris
lėlio sususipratimų.
AUTOMOBILIŲ MEKA1 ro akademijoj.
!I Visų skyrių prašome atsių. 1Į
Jenas Šiite ris
NIKAS

-----------į Liepos ketvirtoji jau artinaPraėjusį pirmadienį Aušros si. Artinasi ir tradicinis pik-1
Vartų parąp. salėje jubilįeji- nikas Marijos Kalneliuos*
nio “Draugo” vajaus kontes- (Mariau Hills).
tininkai iš Chicagos ir Cicero* 1 Kas metai čia suplaukdavo i
turėjo draugiškų susėjimėlį— daug žmonių; tur būt ne ki-|
arbatėlę. Be kontestininkų, ar taip bus ir šiemet. Marijos,
batėlėj dalyvavo “Draugo'’ .Kalneliuose jau ruošiama vis-’
redaktorius, administratorius,, kas svečiams sutikti ir priim-1
kai kurie “Draugo” B-vės di- ti. Keliai taisomi, vietos renrektoriai ir svečias, dienias- giamos. Bus kur pasidėti ir
čio bendradarbis rašytojas automobiliams ir žmonėms,
kun. P. Vaitukaitis. Spaudos | Kas nuo pernai nebuvo M:1.-:
talkininko Br. Vlado pakvie-, rijos Kalneliuose, ras šiemet
stos pp. Gasparkienė, Bitinie- šį bei tų naujo.
I
sutinka pataisyti, arba Jums padėlį
sti atstoves į susirinkimų;1
jūsų namuose, už pusę kainos, neitu
nė ir Zalatorienė paruošė ska-1 Pats Marijos Kalnelių gra
garad*ie>e atsieis. Reikale pašaukit:
PADĖKA
taip pat prašome būtinai at
TEL. I.APAYETl'E 1329.
nų užkandėlį. Pirmininkavo ko žumas ir įvairumas' auga, diP-nas
Bagdonas
yra
plačiai
žinomas
Chicagos
lietuvių
vykti Centro pikniko komisi
ntesto vedėjas I. Sakalas, ku- deja. Bus kur geru, sveiku oristininkas.
Jisai
taip
pat
yra
išėjęs
graborvstės
mokslus
ir
BARGENAS
jos ir valdybos narius. Susi Ponų Baubkų namuose buvo
ris, po savo įžanginės kalbos, ru pasinaudoti ir reginiais r.asurengtos
išleistuvės
p.
Bart

Moderniškas
namas dvejų prairvturi to užsiėmimo teises. Nesenai vedęs, buvo išvykęs “honev rinkimas įvyks lygiai 7:30 v.
pakvietė kalbėti kai kuriuos sigėrėti.
venimų' po 6 kalmbarius, su vėliau
kienei.
Esu labai dėkinga siais Įrengimais. Dviejų karų garaiš kontestininkų: A. Bacevi-Į Norint gelžkeliu pasiekti, moon” praleisti į Floridų ir Kubų. Sugrįžęs, apsigyveno pas va k. Prašome nepamiršti die
jiems už "jų1 gerų
širdi1 mano Falrfield
džiU8: *ražioj
aPy,,nkėT «142 So,,ttl
a
‘
Avė. Kainavo $18.000 da
,čių, Vaičekauskų, Gaižauskų,, reikia imti Burlington R. R. uošvius, 7033 So. Campbell Avė. P-nas Bagdonas rengiasi nos.
bar
dėl
svarbios
priežasties atiduodu
| motinai, kuri gegužės 27 d.
Valdyba
už $12,500
Pamatyk tuojau.
Misiūnų, Valančių, Kazlaus- Į link Auroros ir įsėsti galima Marąuette Parko kolonijoj atidaryti graborystės įstaigų. .To
. išvyko į Lietuvų. Tad nuošir
REPUBLIC 1598
kienę, Gilienę, Gubystų, Stan-' Canal, Western Avė. ir Cice- žmona yra taip pat baigusi graborystės mokslus. Savo mok
Lietuviškos Teatrališkos dr- i džiai dėkoju p. Baubkienei už
RAKANDAI PARDAVIMUI
cikų ir Rašinskienę. Paskui i ro stotyse, išlipti Clarendon slo šakos mokyklų baigė su pasižymėjimu ir dabar (yra baiDvi šeimynos, krūvoj gyvenančios
samuotojų
ir
graborių
draugijos
raštininkė.
Be
to,
ji
yra
j
os
Rūtos
nr
pusme
ti
nis
su-!
pUlkl
?
vakanei
?ę
ir
j°
s
ta,ki
'
kalbėjo kun. P. Vaitukaitis-ir Hills station ir nuo ten tie
tuoj turi parduot gražų parlor setų.
riešuto
medžio
valgyklos setas, 2
gabi
pijariistė
ir
dainininkė.
,
'
si
rinkimas
įvyks
birželio
8
d
.i
”
,nkė
™
8:
PStankienei,
paneL. Šimutis. Visi savo kalbose siog keliauti į pietus už mies
puikus miegamosios setai, 9x12 ir
.........
...........——
.........
i
........
z,,t • a
... •• • , lems Vanagaitei ir Semsonai- 8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
Clncago
Lietuvių
auditorijoje.
, 4. •
reiškė džiaugsmo dėl pavyku telio į farmas.
toti tik b6 mėn. Parduodam
kartu ar
•
ir
•
tou
Parduodi;
TJIEVO APVAIZDOS PAR. giais. Reikia paimti Og.1™ , pra(|žia 7a# ya| yak
tei,
p. Baubkui, p. Maumaeį- skyrium. Kreipkitės tuoj
MeiAutomobiliais visokiais ke
sio “Draugo” vajaus ir reiš*„-i
i •
•
s«$»
w- 55*h street i-mas apt.
ciui ir visiems atsilankiusiems
_______________
Avė. ir važiuoti iki Hinsdale.
džiam atsilankyti.
kė pageidavimo, kad šis spau-• liais į vakarus, Auroros link.
Gegužės 29 d. įvyko šv. Jo-, Ten susirasti Madison St. ir ,
dos platintojų būrelis — kon-1 Ties Hinsdale pasukti į pietų
Subaitis, pirm. į išleistuves, išlydint mano mo AR ŽADI KRAUSTYTIS?
t
tinų.
no Evangelisto dr-jos susirin-; važiuoti į pietus iki 63-čios. J
testininkai ir toliau nenutrau-1 vakarų kampų.
kinias, kurį atidarė pirm. J.! Išvažiavus iš Hinsdale netru- 5
Už savo motinų nuoširdžiai
PADĖKA NUO “FRED
ktų kilnaus katalikiškos spau 17126 So. Rockwell Street
,
. ,, .
. ,
.
Blankus. Neatvykus dr-jos ra- j kus po dešinę pasimato koievisiems dėkoja.
RICK’O VIII”
<
°s p a mimo ( ar o, n taip j necijų, Nicą, Romų, Berlynu, Įštininkui, kuris išvažiavo ato- gijos rūmai ir farma.
Tel. Republic 5099
Sofija Bartkaitė
pat, kad palaikytų draugiškus Į o vasarų baigs Lietuvoje.
Mes perinufuojame pianus
stogų, tai dienai raš-ku išriu-| Reikia priminti, kad farmoj
Plaukdamas vandenynu 1
bendradarbiavimo ryšius. A . j p-jg, Monika visur turi įžyforničius ir kitokius dalykus.
Stancikui iškėlus sumanymų mįŲ pažinčių. Neabejojame, ktas J. Lorencas.' Sirgo tik galima pirktis papigintomis ' LietuvQ pavie^ti ir pakvėpuo i Esame labai dėkingos savo I Musų patarnavimas yra
vienas J. Blankus, kuris at- kainomis įvairių produktų, y ti tėvų šalies oru, negaliu mi-'klebonui pralotui Krušni už
apie būsimų prie tinkamos kad jos kelionė bus ne tik į-1 sisak€ nilo pašalpos. A. Grigreitas, geras ir nebrangus.
rimti neparašęs keletu žode- t tai, kad buvo pakvietęs pranprogos kitų didelį
dideU "Draugo
Draugo’ domi, bet ir labai maloni.
§ius pranešė apie šv. Kazimie- pač šviežių kvietinių miltų.
1 Mes pervežame daiktus iš
xUu
lių
draugams
ir
prieteliams
'
ciškonų
tėvų
Alfonsų
misi
jo
vajų, kuris turės apimti ne
Rep
ir į kitus miestus.
ro akad. rėmėjų seimų. Kleb.
• amerikiečiams.
_
m«. Žmonės uoliai pasinaudovien tik Cbicagų ir apylinkes,
kun. Vaitukaičio kvietimas
j Visupirma dėkoju “Drau-1 jo Dievo malonėmis; daugiau
bet visas Amerikos lietuvių! X Moterų Sųjungos 1 kuo- Vykti į parapijos piknikų birgo” agentūrai, kuri man pave Į kaip 3000 žmonių priėmė Šv.
kolonijas, visi susirinkusieji pę įr josios veikėjas tenka želio 5 J priįmtas; nariai žaT0WN OF LAKE
Užlaikome naujausios ma
dė savo didžiulę lietuvių eks- į Sakramentų ir tėvas Alfonsas
sumanymlui širdingai pritarė, širdingai sveikinti. Jos vis kų dėjo dalyvauti. A. Grisius pra
T
dos
žierus, laikradžius, radios,
k ursi jų. j Lietuvų laivu ‘‘Fre- į 3-jį ordenų įrašė 37 naujus
Po kalbų kontesto vedėjus nOrs veikia ir kų tik užrna- nešė> kad Kat. Federacijos ap
X Mot. S-gos 21 kuopos
taipgi elektrikinius laikrodricko VIII” vadovauti. Kaip tretininkus.
dalyvavusiems išdalino palui- no, gražiai įvykina.
skritis žada rudenį minėti Ju-|kau^uklJ lošimas turėjo įvykaš, taip ir visi ekskursantai,
Tretininkės džius, movie cameras, projecdymus
į laimėtas dovanas,
o
u
tt. j
.
Štai, birželio 2 d. kp. suruo- rgio Vašingtono jubiliejų. Dr-'^i birž. 11 d.fKalvaicių būte,
torius dėl judomų paveikslų
Br Vladas apdovanojo "lietu- gg puikiausias išleistuves pra- Ja pritarė tam sumanymui. Dr1,4441 So' Wood St DMiai lb labai patenkinti “Draugo”
rodymo. Kainos labai nupigin
NEPAPRASTAS VIŠ
vis ais sa dainiais Paskutinę Jotui Krušni; į jas sukvietė ja rengia privatų išvažiavimQ; gos ir operacijos p-lės Kaivai- laivakorčių agentūros patama
tos.
ČIUKAS
grazių kalbų pasakė Draugo mūsų šviesuomenę bei įžymia- ^irž. 19 d. J. Sakalausko dar-!
žaidimas įvyks tų pačių vinių ir ko geriausiu visakuo
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
administratorius kun. L. Drau usius finansistus -biznierius, že jpstice Park, 111. Nutarta dienų pas M., ir A. Vaznius, aprūpinimu. Patenkinti taip
Tel. Hemlock 8380
pat esame ir kelione laivu ir Dvarininkai, Šiaulių ąpskr.
Sebs.
profesijonalus.
1 narius kviesti atvirukais, ku- ■ 4,)44 &°- Paulina St. Kurie geru patarnavimu Niekei Pla- Vienam vietos ūkininkui višta
Atsižvelgiant į kilnų kon-. Pirm II. Nedvarienei vado i i uos spausdinti duos “Drau turite įsigiję tikietus, prašo
te geležinkeliu. Nauji, patogūs išperėjo nepaprastų viščiukų
testininkų darbų. — kat. spau- vaujant, vakaro komisija By
Wm. J. Kareiva
go” spaustuvei. Be to dr-jos mi atsilankyti pas pp. Vaz vagonai, kuriais mes iš Clii- su trimis kojomis.
Savininkas
dos platinimų, visi kontesti- tautienė, Petraitienė, A. Nau- korespondentas pranešė, kad nius. Visi linksniai laikų pra
DS1 Kena ilsios n,Sies
ir patarnavimo, šau
nmkai, dalyvavę ir nedalyva- sėdienė, J. Šaltenienė visų po- “Draugas” jau 2 mėn. neda leisime.
kit.
vę arbatėlėj, Kat. Spaudos dr-, kylį iškėlė. Visus valgius jos da dr-jos korespondencijų ii
Rengėjos
GREEN VAI1I1EY
PRODUCTS
jos valdybos tapo priimti ton pagamino, svetainę išdekora- pranešimų.
I
_______________
Olsells švležti, kiauši
niu, sviesto ir sūrių.
draugijon garbes nariais.
,VOj svečius sukvietė. Pralotas
Norkus birželio 15 d iš | Brighton Park— Šv. Kazi4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389
Arbatėlė baigta vėlų vaka- į labai įvertina Mot. S-gos 1 kp. j važiuoja į Lietuvų apsigyven-■ miero akademiJ0S rėmėjų 6
rų kun. J. Mačiulionio malda, jam parodytų pagarbų ir pa-|^
jjs R
. •.
...
skyriaus susirihkimas įvyks
Kont. lankumų.
i
!
r
Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, vn-'ĮVAIRUS KONTRAKTORIA
prie ,u.
dr-jos. Laimingos
kelio ; penktadienį, birželio 10 d., 8
į X Pralotas Krušas iš Clii- nės ir laimės Tėvynėje!
j valandų vak. Yra daug ava- žinokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite
i cagos išvažiavo birželio 3 d.
VYKSTA EUROPON
J Blankus rbių reikalll svarstymui.
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakorIš New Yorko birželio 9 d. išPelėda, ie8 visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus f Namų 8tatymo Kontraktorlus
Bridgeport.— Įžymi Ameri- plauks laivu “Saturnia”. Lai Red-jos pastaba, šioje ko- Į
-----------Į kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko ***»» iT*iri*ai>nw namun prieinami.
kos lietuvaitė, visuonieninkė, mingiausios kelionės, gražiau- respondencijoje nusiskundžiaMarvpuette Park.— šv. Ka- neskaito — patarnauja dykai.
Į7I51
(7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
p-lė M. L. Gurinskaitė, vyksta
įspūdžių ir laimingai su- ma, kad neva “Draugas’.’ jau' zimiero akademijos rėmėjų 8
Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursiją Francūzų >
Telefonas Hemlock 6524
Europon. Cbicagų apleis birž. grįžti Amerikon linkime mū-i2 mėn. nededa šios draugijos į skyriaus mėnesinis susirinki- linijos milžinišku laivu ILK DE FRANCE, 42,000 tonų diTel. Hemlock 2323
20 d., o birželio 22 d. laivu
pralotui.
: korespondencijų. Tai netiesa. * mas įvyks penktadienį, birže- j durno.
“Ile de France” išplauks EuX Talentuota p-nij Aleliu- Nors kai kurias korespon-, lio 10 d., tuojau po pamaldų, Į
su šja ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių
ropon.
nu duktė Locija dabar šoka į dencijas
tenka
redakcijai parapijos svetainėje.
jg jg ten gelžkeliais važiuoti į Lietuvų. O kas norės važiuoti
NAMŲ STATYMO KONTKAKiP-lė Gurinskaitė yra viena įžymiame Ritz teatre, Aucon i perrašinėti, bet jos visada bu
Kviečiame visas nares atsi- j vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londoną. Kad gauti
TORIU8
6504 S WASHTENAVV AVĖ
Mot. S-gos organizatorių, pir- mieste, Canal Zone, Panamoj. į vo spausdinamos. Žiūr. šių me lankyti ir naujų narių atsi (laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar,
moji Centro rast. ir Garbės Vietos laikraščiai gražiai pa-j tų “Draugo” nr. nr. 85, 97, įvesti.
;
Šie laivai išplaukia iš.New Yorko sekančiomis dienomis:
ATY DA II
Valdyba
99,
101,
100,
127,
128
ir
kt.
narys, taip pat A. R. D. Cen- žymėjo artistę ir be to įdėjo
Birželio—June 11 d.—PARIS
NAMŲ SAVININKAMS
Čia paminėti tik dviejų mėnero rašt. ir A. R. D. 2 sk. fin. jos paveikslų.
99
” 7 d.—BREMEN '' '
Popieruoju ir malevuoju kam
Bridgeport.— Palaimintos
rast., mergaičių sodalicijos
X P-nas Lovick’as; Bridgc- šių nr. Patartume gerb. korės
” 11 d.—PARIS
.barius, už darbų atsakau. Da
garbės pirmininkė ir “Kank- porto gėlininkas, padovanojo pondentams sekti “Draugų.”!Lietuvos draugijos priešpus99
” 18 d.—UNITED STATES
rau daug t pigiau ir geriau
metinis susirinkimas įvyks bir
lių” choro narys. Visos tos gražių gėlių svetainei puošti
...
r. .
”21 d.—ILE DE FRANCE
kaip kiti. Popierų knygų tu
draugijos jai ruošia atsisvei-. per praloto išleistuves. ŠirdinMASIJO- želio 8 d., 8 vai. vakarų, Lie-, .Liepos—.Tūly 30 d.—GRIPSHOLM
riu
šių metų mados. Pristatau
njmus su dovanėlėmis (nors ir gai ačiū p. Lovick’ui taria J ne
tuvių auditorijoj.
į namus išsirinkti. Kad ir puValdyba
skubotai priseina tai daryti), kylio rengėjos. Ponai Lovick’tys darysit, vi stiek popieras
P-lė Monika Gurinskaitė
ai visuomet įvairioms mūsų
Dabar patogus laikas aplan
galiu pristatyti ant reikalo
yra čia gimus ir augus. Savo pramogoms suteikia gėlių. Už kyti Marijonų farmų, kurioj
West Side.— Šv. Kazimiero
C. O. D.
tėvų šalelę — Lietuvų lankys tat atsiminkime: “savas pas randasi lietuvių bernaičių ko- akad. rėmėjų 10 sk. susirinKAZ. ANDREJUNAS
, legija. Chicagiečiams, turin- kimas bus birželio 8 d., Aušpirmų kartų. Be to apvažiuos savąjį.”
1619 S. 48tb Ct., 2ros lubos
Europos gražias ir įdomias1
X 'tiems automobilius, kelias į ros Vartų mokyklos kambary,
Cicero, III.
vietas: Paryžių, Lourdes, Ve-Į
------------------I farmų yra geras visais atžvil- po pamaldų.
į
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PRANEŠIMAI

R. ANDRELIUNAS

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

PER „DRAUGO” Agentūrą

M. ZIZAS

JOSEPH VILIMAS

APLANKYKITE
NŲ FRAMĄ
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