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Telefonas: Roosevelt 7790

Suvažiavime sausieji gaivalai vyrauja
Tokia • kardinolo Gibbons’o, /^T
A
statula (paminklas) bus atide-į V/ !> Uik/J tl
ngta AVashingtone rugpiūčio'
mėn. 14 d. Tai Kolumbo Vyčių!
BAIN’O BYLA
dovana Amerikos gyventojams

ŠIANDIEN LOZANOJ ATIDAROMA
KARO SKOLŲ KONFERENCIJA

Kriminaliniam teisme imta»
nagrinėti buvusiojo bankinin- ■
ko Bain’o byla. Kaltintojas
pranešė, kad 13 milijonų do-j
lerių uždarytuose Bain’o ban-!
kuose žlugo ir iš tos sumos į
indėlininkai negaus nieko.

Valstiečiu sukilimai Suomijoj baigės. Vokietijos
fašistai paskelbė savo tikslus. Šaudymas bel
gų parlamente. Ispanijoj susektas sąmokslas
atstatyti sostą. J. V. žemesnieji kongreso rū
mai pripažino karo veteranams bonusų iš
mokėjimą

TRAUKIAMAS TIESON
KARO SKOLŲ KLAUSIMU
SUVAŽIAVIMAS

RESPUBLIKONŲ PARTIJOS VADAI
DIRBA SO SAUSAISIAIS
Šiandien kandidatu skirs prez.

H o ove r’j
NUSISKUNDŽIAMA, KAD SUVAŽIA
VIME VEIKIA “GARINIS VOLAS”

SUOMIAI VALSTIEČIAI

Traukiamas tieson 'Charles ŠIOS DIENOS SUVAŽIA nors sausieji ir pats preziden
Dickinson’as, 73 m. amž. mi-]
tas Hoover’is pageidavo, kad
VIMO PROGRAMA
lijoninkas, Illinois’o Aero kliu
jis nebūtų kliudomas ir palikLOZANA, Šveicarija, birž.
HELSINKIS, birž. 15. —
bo
prezidentas.
Jis
kaltinamas
Suvažiavimas atidaromas tas taip, kaip yra buvęs. Sau
16. — Šiandien čia atidaroma Suomijos srityje Navala valsieji gaivalai respublikonų pa
Asbburn
’
o
lėktuvų
stoties,
W.
H.
-00.
konferencija svarstyti karo stiečių. sukilimai numalšinti, a1 83 gat. ir Cicero avė. valdv- Kandidatų skyrimai
rtiją yra taip sužnybę, kad
skolų ir reparacijų klausimą, not vyriausybės pranešimo. •
prohibicijos klausimas į plat
50,000 DOL UŽ PREMJERO mu be valstybės leidimo, jau Atstovų šaukimas.
J. Valstybės šioj konferenci-r. • v
KARDINOLAS KALBĖS
. .
. *.
, ,
Prieš sukilėlius pasiųstas
kiamas tieson ir šios stoties Balsavimai.
formą dedamas, kaip saujoj neturės atstovo.
, .
.
, . ...
NUŽUDYMĄ
PER RADIJĄ
kariuomenes batalijonas su
vedėjas G. Thomas’as.
Krašto komiteto rinkimai. įsieji padiktavo. Apie 18-ojo
Salima, kad jei Vokietija kulkosvaidžiais. Va]atiefiamS
priedo atšaukimą jie nenori nė
birž. 15. — Fašizatisakys mokėti reparacijas, pesiprie5inant„ igTCnKta kran. WASHINGTON, birž. 15. ROMA,
....
TRAFIKA TVARKOJE
Respublikonų partijos šuva- girdėti. Bet j platformą dePrancūzija su Anglija suta- -o praiįejįmo. 230 sukilėlių ~ Jo Emin- kardinolas °’Cn* in0 Pne8S nagrinėjamų bylų
žiavimas
vakar, kaip papras- <Ia pareiškimą, kad jei kongreriusios pratęsti karo skoloms
jl? vadai paspru nneH’is> Bostono arkivysku- metu valstybės kaltintojas teipas, kalbės per radiją iš Du- smui įdavė laišką, iš kurio pa
Chicagos policija, rašo ąn- tai, atidarytas 11:30. Maldą Pas norės> tai jis leis atskimoratoriumą. Bet šiame atve- k
blino,
Airijos,
paskutinę
tarpaiški,
kad
užsieniuose
gyvuolaikraščiai, gana suma-, kalbėjo mons. Bona. Po to pa- roms valstybėms prohibicijos
jy yra reikalingas J. Valsty------- ja
- sąmokslas prieš fašizmo niai tvarko trafiką aplink Chi- kviestas nuolatinis snvnžiavi- klausimą persvarstyti. Visgi
Valstiečiai sukilo prieš vy-tautinio Kucharistinio ikongrebių sutikimas.
cago stadijumą, kur yra res- mo pirmininkas kongresmonas kaip nebūtų, kongresas ir tonausybę, kuri nesirūpina ko- so dieną< birždio 26 d
vadus.
publikonų suvažiavimas. Nėra Snell’as iš New Yorko valstv- l’an neturi paleisti iš savo žiPARLAMENTE ŠAUDOMA voti prieš nedarb?Kardinolo kalba bus girdi- Laiške be kitko-pareiškiama,
susigrūdimo. Se- bės. Kaip tik jis pratarė prez.! uybos prohibicijos ir atskiro-BRIUSELIS, birž. 16. — PASISAKO APIE SAVO ma ir Amerikoje katalikų va-į kitu už Museolim o nužudymą Fjau tokios tvarkos nebūdavo. Hoover’io vardą, kilo prezi ms valstybėms diktuoti, kas
landą nuo 5:00 ligi 5:30 vaka- į tiriama 50,000 dol. dovana
TIKSLUS
dento pagarbai demonstraci- turi būt daroma. Tas reiškia,
Belgijos parlamente svarsty
r, (ryt, atandsrdinia laikas).!
“dMi3
jos. Vieni raliavimai, šauks-i kad sausieji tikisi tuo būdu
mų metu staiga kilo pasiauba,
~
šuo.” Bet už Italijos sosto
KEISTAS
ĮVYKIS
mai. Delegatai atskiromis vai- išgelbėti probibiciją ir laimėti
kada iš gileriįos pasigirdo iš
BERTA N AS, birž. 15.
įpėdinio galvą duodama tik
revolverio šūvis.
Vokietijos vyriausybė panai-^ ROMOS GUBERNATO ! 5,000 dol. dovana. O už did-i
------------stvbėmis apleido sėdynes ir pr<«- Hoover’iui rinkimus.
Ulinois
’
o
valstybės
atstovai
raliuodami ėmė maršuoti erd-l Suvažiavime panaudojama
Rūmų sargai puolėsi i gale- kino uždraudimą fašistams
RIUS APLANKE VA
'šiosios fašistų tarybos narius' rP8Twhlikorn> partiįos
šuva- vajq praėiimai<i nešini vėlia-Į taip vadinamas ‘garinis volas’
riją ir ten suėmė vieną vyrą. nandotis valstybės kontroliuoTIKANĄ
tik
po
keletą
šimtų
doležiavimp
balsavo
prohibicijos
vomi-R<
10 „dantų šios (steam roller). Tas reiškia,
Dar neišaiškinta, i ką jis pa- jaina radii° sistPma- Tad vi»klausimu.
Pasirodė, kad už 18- demonstraciios tesės ir nir kad1 vadai viską iš anksto suleido šūvį. Bet nė vienas at- r’as fašiatl?
Partilos vadn- G._
ROMA, birž. 15. — Šiau- rilJ,
Strasseras, vakar vakarą kai- dien yatikane lankėsi Romos
Byla
Dominikui Bo- oio priedo atsaukima balsą pa- liniukui neteko daugiau kal taria ir be jokio atstovų atsistovas nekliudytas.
bėjo per radiją. Tarp kitko jis gubernatoriug princas Bonco- vorte’ kur* ’vėlė are§tuotasis dava ir <™bernatorius Emmenes buvo kitu reikalu. klausimo praveda. Daug kas
rson’as. Praėjusiais metais gu Paskelbta taisvklės ir tvarka nusiskundžia, kad suvažiavimo
SĄMOKSLAS ISPANIJOJ Parei pmpagni Ludovisi’s. Jis buvo A. Sbardellotto.
bernatorius
nepatvirtino legi-jr kiti keli dalykai. Sesija „„.'vadai tuo būdu stumia pirmyn
----- ------Į “Mes nepageidaujame ka- šventojo Tėvo Pijaus XI auslatūros 'pravesto valstvbės1 traukta ligi 8:00 vakaro. Va-j visus savo sprendimus,
DAUGIAU SUKILĖLIŲ
BARCELONA, Ispanija, bi- ro. Bet mes jo nebijome, jei dijencijoje. Tai pirmas tos rnprohibicijos įstatymo atšauki- karo gi sesijoje priimti ir pa-: Šiandien skiriamas kandidaNUKAUTA
rž. 16.
Policija suėmė tris būtų reikalinga ginti vokiečių šies oficialus įvykis nuo 1870
mo.
tvarkyti partijos platformos tas i prezidentus — prez. Hoorespublikos vyriausybės prie- f politinę ir socialę laisvę.”
metų.
ver’is. Viceprezidento klausi
------------------------strninsniai.
šus ir juos kaltina sąmokslu.'
------------------TEGUCIGALPA, "Hondū
Daugeliui delegatu prohibi- mas nenuspręstas. Cb. Daras, birž. 15. — Žiemių kal- RAUDONIEn NUBAUSTI
Sako, jų sąmokslas yra atsta-i SOCIALISTAI VENGIA
JAPONŲ VYRIAUSYBĖ
nuotuose plotuose vyriausybės
Už neteisėtą komunistą su- riios klansimas pradėįo dras- wes’as atsisakė tos garbės. Gal
tvti sostą ir grąžinti buvusi f
KONFLIKTO
PAGERBĖ VIENUOLI
kariuomenė spaudžia revoliu-. sirinkimo vykdymą teisėjas kvti nervus. Pasirodė, kad1 šis pasiliks šiandieninis viceprekaralių Alfonsą. Suimtųjų 4a
cijoninkus. Daugiau kaip 20]Green’as po du dolerius pa- klausimą* yra svarbiausias, ridentas
rpe yra gen. E. Barrera.
VALPARAIŠO, Čili, birž.
HAKODATE, birž. 15.
15. — Socialistai menševikai Japonų vyriausybė atžymėjo
nukauta. Pranešta, bauda nubaudė raudonuosius'
BAIGIAMA STATYTI
TURĖS SUSITRAUKTI
UŽ IŠĖUMA IŠ T.
laikosi prikibę Čili respubli seserį vienuolę Onesima, 87 kad žuvęs ir vyriausias jų va- Boleslovą Kasteną, 22 m., ir
GIMNAZIJA
VISI
(George Gugick’ą, 33 m. amž.
SĄJUNGOS
kos vairo. Pranešta, kad jie m. amž., priklausančią Šv. das pulk. M. Vasquez’as.
------------------Jie buvo areštuoti per komuvengia kliudyti svetimų vals Pauliaus iš Chartres kongre
BERLYNAS, birž. 16. — tybių interesus, taigi, vengia gacijai. Ji 58 metai misijose MEANS’AS NUBAUSTAS nirtų demonstraciją, 89 gat. ir Savivaldybių departamentas Panevėžys. Jau baigiama jruošia projektą dėl numažini rengti naujai pastatyti mer
Prūsijos seimas pravedė su ir konflikto su jomis. Nes tas dirba. Seniau ją atžymėjo ir
KALYTI
i Burley ave.
mo algų miesto savivaldybių gaičių gimnazijos namai. Se
manymą, kad Vokietija išeitų neišeitų jų gerovei..
prancūzų vyriausybė.
iš T. Sąjungos. Komunistų snWASHINGTON, birž. 16.1 Vakar uždarytas Madison tarnautojams. Algos bus ma- kančių metų mokslas prasidės
manvmas, kad nutraukti ITp
— Už nusukimą 104,000 dol. Square State bankas, 4810 W. žinamo» panašiai, kaap ir val- naujoje gimnazijoje, o ligišioPRIEŠ AUKŠTUS MO
GAVO PASITIKĖJIMĄ
liniai rūmai liks berniukąms.
dininkams.
benzollernams pensijų mokėji-'
KESČIUS
vienai moteriškei G. Means’as Madison gat
mą, atmesta*.
— “Pieno Lašo” dr. gavo
MADRIDAS, birž. 15. — teismo nubaustas 15-ai metų
MEXIC0 CITY, birž. 15. Steigiamasis Ispanijos susiri kalėti. Jis ža<fėjo su tais pi
iš socialės apsaugos inspek V DAVILA VYKSTA I
EUROPĄ
SERGA KONGRESO
— Vidaus reikalų departame nkimas vienu balsu reiškė pa nigais rasti lakūno Lindbergtoriaus raštą, pagal kurį rei
PIRMININKAS
ntns paskelbė, kad Hidalgo sitikėjimo premjeru Azann, h’o kūdikį.
________
kalanjama sumažinti draugiSANTTAGO, Čili, birž. 15.
------------valstybės mokesčiai yra per svarstant tabako koncesijos
FABRIKAS UŽ 1,300 LITŲ jos tarnant°.iams al^s- Tokip
AYASHTNHTON, birfc. 15. dideli ir todėl priešingi kraš- klausimą. Premjeras buvo įta- TIK 2 KABINETO NARIAI
________
pat raštai esą gauti ir kitose — Vadovavęs socialistų jun
ta! Davila, kaip pranešama,
— Gripu serga žemesniųjų ko to konstitucijai.
Aleksote parduotas iš var- dran^j°RP ar organizacijose,
iriamas neteisėtos tabako kon
NAMIE
vyksta į Europą juntos reika
ngreso/Tūmų pirmininkas Ga-i
------------------cesijos padarymu.
.žvtinių stiklo fabrikas “Arš.” knr’0R priklauso nuo socialės
lais. Matyt, jis siunčiamas į
rner’is.
PRIPAŽINO VETERANAMS
WASHINGTON, birž. 15. Fabriką nupirko jo konkuren- inRppkciios
Rusiją.
BONUSUS
POLICMONAS - AD
— Tik du prezidento Hoovc- tas “Stiklas” už 1,300 lt, nes
NKW YORK, birž. 15.. —1
VOKATAS
f’io kabineto nariai yra na- varžvtininkų kaip ir nebuvo., LIETUVOS MIŠKUOSE
ORO STOVIS
Standard Oil Co. of New Jer-' AVASTTTNGTON, birž. 16. j
VEISIAMI FAZANAI
rtiie, gen. prokuroras ir karo “Stiklas” nupirktą fabriką
. sev savo d'arbininkamR įveda
Žemesnieji kongreso rūmai Lincoln’o parko policmonas laivyno sekretorius. Tik su pradėjo Se atodairos griauti, Medžiotojų draugija pirko
CHICAGO IR APYLIN
(H-nl™ diemj „availM dnrhn.' vakar dauguma balsi) pripaži , Carl W«l«h’a«, 28 m. aml.. j«l, prezidentą, tarnui par. bet atitinkamiem, valdžio. or' Vokietijoj 80 faram, palelių i
KES. — Šiandien iš dalies
rnn hndn darbininkai irau. ir.no karo veteranam. bonnana^gA teisiu mokalaa De Patlttijoa reikalai.. Kiti aStnoni ae.'ganama įsikiSoa, griovimą, aa-ls patino., knrie yra paleiati debesuota; maža tempern t ū
mažesnį atlyginimą.
NUMALŠINTI

LIETUVOJE

2,400,000,000 dolerių.

: universitete.

; kretoriai yra Chicagoj.

laikytas.

Lokėnų ir Pėlanių miSknose.

ros atmaina.

—b
/

Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *4.00. Pu■•1 Metų — *S.60, Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam
^Mnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .•*&
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nearųštna. jai neprašoma tai padaryti Ir neprislunčiama tam
tikslui pašto šankių.
Redaktorius priima — nuo 1X:BB Iki 1B:BB yal.
Skelbimų kainos pristundiamos pareikalai

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
yal. po piet.' '
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8UB8CRIFTIONS: One Tear — *«-••. SU Mentus
— *ABt. Tbree Monthe — **.••. One Month — TBe.
Burope — One Tear — <T«tU
Monthe — »<.••■
Oopy — .šia.
Advertl0n< 10 "DRAUOJUr trinas beM reeutta.
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ENOS

KLAUSIMAI

“PAVASARIO” SUKAKTIS

Lietuvos katalikų jaunimo-pavasarininkų
organizacijos organas “Pavasaris” su šių
metų savo 10 nr. švenčia 20 metų sukaktį.
Dėl to pats “Pavasaris” sako:
z
“Daugelis siekimų, kurių taip ištvermin
gai ir nenuilstamai siekė “Pavasaris”, šian
dien jau virto tikrenybe. Lietuva laisva, ka
talikybės ii- tautybės dvasia pagavusi tflkstąnčius jaunimo sielų, pats jaunimas žymiai
kultūringesnis, šviesesnis. Pradėjęs savo dar
bų rusų priespaudoj vienui vienas, niekeno
nežinomas “Pavasaris” šiandien jau laisvoj
tėvynėj jis vadovas 70,000 geriausio Lietu
vos jaunimo, kartu su “Pavasariu” apsišarvavųsio Dievo ir Tėvynės meile, kartu plūŠ&nčio, skaistesnei savo krašto laimei.
“■Sulaukęs dvidešimtmečio “Pavasaris”
pirmoj eilėj dėkingai prisimena garbingus
savo įkūrėjus, su mylimu kan. Dogeliu prie
šaky, a a pirmųjų savo redaktorę panelę T.
Kobelinskaitę, deja, negavusių pasidžiaugti
gražiais savo darbo vaisiais, Uršulę Bruškaitę ir kt, daug jėgų “Pa-riui” pašventusius
prieškarinio laiko pasiaukojėlius, prisimena
visus tuos pirmuosius savo rėmėjus, platintojus, kurie ir žiaurios ruso priespaudos^ me
tu kantrūs ir patvarūs ėjo “Pa-riui” talkon,
laidavo jo gyvybę ir išplatino jaunimo tarpe
jo idėjas. Sulaukęs dvidešimtmečio “ Pavasa
ris ” dėkingai prisimena visus savo ilgame
čius skaitytojus, ilgiausiai kartu su “Pavasariu” kovojusius, kentusius, jo. viltimis ir
pasiryžimais gyvenusius. Deja, daugelio jų
šiandien jau nėra gyvųjų tarpe •— didžios
‘'“Pavasario” idėjos pareikalavo iš savo, skai
tytojų net kraujo ir gyvybių aukų: vieni jų
žuvo Lietuvos Nepriklausomybės kovose, kiti
mirė ištrėmime. Jubilijatas “Pavasaris”* len
kiasi jų atminimui, o jų dvasia kelia jo nenu
galimų pasiryžimų sparnus.”
Pavasarininkai ir jų laikraštis daug nau
dos Lietuvai padarė. Jie pirmieji stojo į ka-

,AU-111Į

1

O’'

riuorotenės eiles, kovojant dėl Lietuvos nepri-j
klausoinybės, taip pat pirmieji stojo j darbi}
kelti Lietuvos jaunimo tikybinę ir tautinę
sąmonę bei arti apžėlusius mūsų tautos dirvo
nus kultūriniu atžvilgiu.

“DRAUGAS”
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Ketvirtadienis, bii

rų ir karo metu, kur tik galė- kėjime. Dėl to toko išsiskirti. I įvairios rūšies kasyklų, tarp
damas kenkė lietuvių reika Stanislovui (buvusiam Šlio- kurių buvo ir aukso kasyklų.
lams, labiausiai gi buvo prie mui) Kacui buvo leista vesti Bet šiandie jos jau užgriuvu
šingas lietuvių vyskupų sky kitų žmonų, kų jis ir padarė, sios ir neprieinamos. Norint
Pasakė tiesą.
o savo pirmiesiems vaikams jas atidaryti, reikalingas dėde
Šiomis dienomis “Mūsų Ry rimui.
“Pavasaris” daug prisidėjo, kad Lietu tojus” minėjo savo gyvavimo Dabar Lenkijos atstovybės paskyrė išlaikymų. Tada Ra lis kapitalas. Meksikoje jo nė
vos jaunuolis, kaipo katalikas, būtų apsišar penkerių metų sukaktį. Kai Vatikane tarėju skiriamas čienė sugalvojo jį vis dėlto ra, o ineksikonai svetimšalių
vavęs nesugriaunama, šviesia savo protui pa kurie žymesni asmenys ta pro kun. Meištavičius, kuris arti laikyti savo vyru ir pareika nenori įsileisti.
Už 30 mylių nuo Oaxaca
saulėžiūra, gyvo tikėjimo, drąsiai kovojus dėl ga pareiškė savo nuomonę dėl miausiomis dienomjs išvyk- lavo (kaip žmonos) išlaiky
siųs
Ryman.
Šiltais
žodžiais
mui lėšų. Todėl patiekė jam miesto yra priešistorinio Mitkatalikybės idealų, klusnus Bažnyčios narys;’to laikraščio krypties. Prof.
jį
palydėjo
dvarininkų
orga

teisme savo civil. ieškinį.
la miesto griuvėsiai. Ten bu
kaip lietuvis sąmoningas pilietis, kultūringas I HĮerbačauskas pasakė tokių
nas
‘
‘
Slowo,
’
’
pažymėdamas,
vo
vedami nuodugnūs kasinė
demokratas, iki pasiaukojimo mylįs savo kra-tiesų:
Dabar ginčų spręsti reikėjo
štų ir dirbus jo gerovei; kaip žmogus — pil-l “Aš manau, kad ‘Mūsų Ry- kad kun. Meištavičius apimąs atsiklausus dvasinių vyresny jimai, bet nesurasta jokių bra
nas iniciatyvos, veiklus, kiekvienam žingsny'tojui’ reikėtų uoliau susirū- vietų po savo giminaičio a. a. bių. Katalikų vyskupijos Ku ngenybių ir meno liekanų.
Yra teorija, kad mikstėnai
turtįngas savo dvasios kūryba, pažangus, sa- Į pintį ne vien tik kūnui mate- praloto Skirmunto.
rija išaiškino, kad Kacui pri
vo luomo, savo pašaukimo vertas.
Ar naujas tarėjas eis kun. valomi jos nuostatai ir kad su zapotekais nekaip sugyve
rijaliniu (informaciniu), bet
no. Ėjo nuolatinės tarpusavio
Toks tai pavasarininkų organizacijos vei- ir sielai dvasiniu (kūrybiniu) Skirumunto pėdomis santyky- Račienės negalima šitokiu at
kovos. Pagaliau pirmieji už
kimo tikslas, toks ir
‘Pavasario” nųsistaty- penu. Mūsų prasčiokėliai iš-1 je su šio krašto lietuvių ir gu- veju laikyti jo žmona, o žydų
troškę ir‘ano pasaulio’ (dva-'dų katalikų gyvais reikalais rabinato —- kad jų nuostatai kariavo ir pavergė antruosius.
mas.
Iš įvairių Meksikos dalių
Pavasarininkams ir jų organui linkime sinio) žinių. Alijošiškais fel-1 ~ nežinia, bet trumpai tenka būtini Račienėj. Visų tų daly
dar geresnio pasisekimo ir dar didesnių dar- jetonais ‘ Mūsų Rytojus ” to, pabrėžti, kad lenkai, įvertin kų galutinai išspręsti buvo pa keliauja indėnai į kalnuotų
svarbaus uždavinio neatlieka.' darni atstovybės prie Vatika- vesta vyr. tribunolui. Čia St. Oaxaca valstybę ir iš ten par
bų nudirbti.
sineša įvairių aukso daiktų —
Ši Lietuvos jaunimo organizacija turėtų Yra kultūros klausimai, mūsųjn° reikšmę, skiria tarėjus ge- Kacų atstovavo pris. adv. pad.
medalijonų, grandinėlių ir plv
būti geru pavyzdžiu ir gyvu akstinu ir mūsų spaudos (rasit, tyčia) užmirš-'ra,i žinančius šio krašto rei- Našliūnas. Tribunolo nutari
mu Račienės civil. iešk. buvo telių. Klausiami jie nesukt
Amerikos lietuvių katalikų jaunimui, ypač L. ti. Mūsų prasčiokėliams tie kalus.”
kur tai visa randa. Matyt, jie
Vyčiams, kurie taip pat šiemet mini 20 metų klausimai labiau rūpi, negu Skirmuntai yra lietuvių kil atmestas ir jai pareikšta, kad
mūsų inteligentams. Jeigu mū mės, bet sulenkėję. Sulenkėję pagal konstitucijų jos laikyti žino ten kur kokias slaptas
gyvavimo sukaktį.
s ų inteligentai ‘ ‘ bedieviai, ’ ’ lietuviai daugiau skriaudos Kaco, perėjusio į katalikų ti vietas, ar urvus.
tas dar nereiškia, kad jau iš Lietuvai yra pbdarę, negu tik kėjimų, žmona negalima.
KĄ DARYT SU “KOLEGISTŲ”?
UŽRAŠINĖJAMOS LIETU
nyko religijos (bendrai dvasi ri lenkai. Juk ir Vilnių už
VIŠKOS DAINOS
nio gyvenimo) problema. Rei grobė Pilsudskiai ir Želigovs- PRIEŠISTORINĖS LIEKA
Kas tai per “Kolegistas”?
Tai naujas narys katalikiškų laikraščių kėtų “Msų Rytojui” atsižvel kiai, kurie net patys save lie
NOS MEKSIKOJE
“Vilniaus Rytojus” prane
šeimoje. Jį liedžia šv. Marijos lietuvių vyrų gti ir į tai, kad, moralinis so tuviais vadiūa.
ša,
kad tuoj po Sekminių šve
Arti Oaxaka miesto, Meksi
Kolegijos mokiniai kartų per mėnesį. Iš viso, diečių puolimas gimdo ekono Šia proga reikia pastebėti,
nčių pradėta užrašinėti su fo
jau išėjo 6 numeriai. Paskutiniame numery minį skurdų. Moraliai stiprūs kad lenkai vis dėlto turi ge- koje, nesenai ieškant istoriškų
nografo pagalba lietuviškos
je pareiškiama abejonė dėl tolimesnio “Ko- sodiečiai ekonomiškai kur kas Į rai sutvaK^ę savo atstovybes liekam} ir vykdant k asinęj idainos su melodijomis. Jos už
stipresni už moraliai ištvirkn-; ir savotiškų propagandų už na,us, rastas priešistorinis iš
legisto”1 leidimo. Redakcija pasisako:
rašinėjamos universitete. Per
“Ką mums žada kitas 1932—1933 mokslo sius. Ekonominė sveikata pri sieniuose. Tuo jie daug laimi. mūrytas kapas ir viduje dau
8 valandas buvo užrašyta 44
metas sunku šiandie pasakyti. Kai kurie klauso nuo piliečių moralinės Tuo atžvilgiu ir lietuyiams gybė meniškų brangenybių.
dainos ir viena giesmė. J fo
reiškia mintį, kad būtų geriau visiškai panai- sveikatos.”
reikėtų dųugiau, dėmesio at Viskas auksu ir brangiais ak
nografų įdainavo Bodimės gy
kinti “Kolegistų,” nes jį leisti nėra jokios Aišku, kad taip. Kaip lig kreipti, ypač. į mūsų tautos menėliais nuklota. Kape yra
ventojai.
prasmės. Kiti vėl sako, būtų daug geriau šiol kad leidžiamas “M. R.” reikalų garsinimų užsieny,
palaidoti senovės indėnų kar
'Fonografu pasinaudoti leido
padaryti koksai nors mėnesinis priedas prie iš tikro sudaro
vedžiai.
•
’/> tokį įspūdį,
etnologijos muziejaus vedėjas.
kurio nors mūsų laikraščių.”
kad jis tik biznio sumetimais AR ŽYDAS PRIĖMUS KAT.
Oaxaca miestas yra Oaxaca
Būtų gerai, kad “Kolegistas” ir toliau tespausdinamas. Kitokių tiks-! TIKĖJIMĄ PRIVALO MO valstybėje, o ši valstybė yra PALAIMINTASIS KUNIGAS
eitų atskirai. Tik jo vardų reiktų pakeisti. lų ir idėjų lyg ir neturi. Būtu KATI ŽMONAI ^LAIKYMĄ Tekuantepec’o sąsiauryje. Tai
JONAS BOSKO
Nes laikraštis, ar jis bus didelis ar mažas, gera, kad redakcija vis dėlto
JEI JI NUO. JO ATSI senovės mikstekų ir zapptekų
Jo Asmuo, darbai ir auklySKIRIA
turi savo prasmę ir daug ko įneša į mūsų Į atkreiptų savo dėmesį į, teisinindėnų padermių kraštas. Ir
visuomenės gyvenimų. Anais metais ėjęs stu- gų prof. Ilerbačausko pastašiandie toje valstybėje gyvena ba, tai yra plačiai aprašyta
Jo visas gyvenimas ir nuveik‘(Vė bų.
dentų ir mokinių žurnalas “
Vyr. tribunole Kaune baig-,.tųT indėnų „gentkartės. Oaxaca
ta nagrinėti viena labai ilgai valstybė savo ribomis jungia-, dideli darbai, ypač Jaunuo;
liau pasivadinęs “Giedra”) vis dėlto svar
Skirmunto įpėdinis prie
bų vaidmenį suvaidino. Jis išauklėjo mums
nusitraukusi byla, ėjusi kelis si su Cbiapas valstybe. Pastū menės auklėjimo.
Vatikano
Knyga didelė, puslapių 707,
visų eilę žurnalistų ir visuomenininkų, pa “Vilniaus Rytojus” rašo:
mėtus tarp žydų tikėjimo pi- rojoj užtikta maya indėnų eipopieriniuose
viršeliuose, kai
laikė studentų ir mokinių organizacijų. Kai
Mirus ilgamečiu! Lenkijos lietės ir kataliko. Bylos esmė vilizacijos liekanos. Matyt,
tik “Giedra” sustojo ėjus, tuojau netekome atstovybės prie Vatikano ta tokia. ŠI i omą Kacas, žydas, šių pastarųjų indėnų kultūra na tiktai ..................... $2.50
Gegužės Mėnuo, kiekvienai
ir giedrininkų organizacijos, kurios ir dabar 'rėjui kun. pialotui Skirmuu- pasiryžo pasidaryti kataliku yra padarius daug įtakos mipasigendame.
tui, patys lenkai prasitarė, ko ir apsikrikštijo. Tačiau jis tu- kstėnų ir zapotekų pader- dienai skaitymai. Vertė kun.
; Pr. Žadeįkis, kaina .... 45c.
Jei “Kolegista's” galėtų užimti “Gied kių svarbių misijų kun. Skir rėjo žmonų žydę ir pora vai- mėms. i ,
Vadovas Sakyklai Trečioji
rom” vietų ir jei aplink “Kolegistų” susi- muntas atliko būdamas Ryme. kų. Žmona pereiti į kat. tikė- Oaxaca valstybė yra pažy.
spietęs jaunuolių būrelis atgaivintų lietuvių Eidamas savo pareigas, velio- jimų nesutiko ir jam taip pat mėtina dideliais gamtos tur- j knyga. Pamokslai apie Dievo
katalikų studentų—moksleivių organizacijų, nis Skirmuntas, ypač prieš ka neleido -vaikus auklėti kat. ti- tais. Senovėje ten buvo daug Malonę, Sakramentus ir Mmdų. Antrasis padidintas leidi
jis patarnautų mūšų visuomenei
mas. Vyskupas Kaz. PaltaroTo mes linkėtume “Kolegistui” . ir jo mokinių skyrių “Draugo” dienraštyje, šiam judintume veikti savo tautos gerovei.
Taigi, ar atskirai, ar prisiglaudus prie kas. Kaina.................... $1.50
reikalingam skyriui vietos nesigailėsime. Mū
leidėjams.
.
'
kito
katalikiško laikraščio, šv. Marijos lietu-į, Virš minėtas knygas gaiiBet jei to laikraštėlio negalima išlaikyti sų skaitytojai turėtų progos skaityti besimo
atskirai medžiaginiu atžvilgiu, mes kviečia- kančios lietuvių jaunuomenės" raštus. Tuo bū vių Kolegijos leidžiamas “Kolegistas” turė-(ma gauti:
“Į>RAUGQ” KNYGYNE
lae “Kolegisto” leidėjus užvesti studentų- du, manome, ir visų savo jaunimų labiau iš- Į tų išsilaikyti
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Vertė J. Minius

A. Avercenko

OŽAIČIU ŠEIMOS
ŽLUGIMAS
(Pabaiga)
— O kų aš tenai darysiu tame beprot
namy?! Jame tik tiek ir moko, kad ver7
čia dainuoti tų prakeiktąjį internacijonalų ir liepia melstis prieš to kvailio, Le
nino, atvaizdų!..
Visų veidai išbalo iš baimės. Motina
mirktelėjo į Barbę, Barbė į tėvų, tėvas
į motinų, o motina į viešnių, ir visi pra
dėjo drebėti.
— Žinoma, aš labai gerbiu Leninų,
tų genialųjį Sovietų liaudies vadų, — vėl
pradėjo Kastukas, — o internacionalas
man patinka labiau už visas kitas dainas,
neg jis yra... O, tegul jį velniai su visais!..
Jis numetė ant stalo duonos kąsnelį,
paraudo, kaip virtas vėžys, it verkdamas
išbėgo iš kambario.
— Jūs į jį nekreipkite dėmesio, Bar
bele, — bailiai ištarė tėvas, — tai iš nuo,
vąrgįo jis pliauškia tokius niekus...

S

— Bet juk ir aš nesakiau nieko blogo, — pertaukė Barbė, — man kas, jei
reikia, aš galiu stovėti eilėje nors tris
dienaus... Kad tiktai Sovietų valdžia gerai
gyvuotų... Štai kaip!.. — ir išėjo iš kam
bario.
— 0 kai dėl stokos kuro, tai čia kal
tos baltagvardiečių gaujos. Kad jų nebū
tų, viskas eitų ko puikiausiai... Štai kų aš
norėjau pasakyti, — skubiai išpiškino bro
lienė, ir išėjo neatsisveikinus.
— Eisiu ir aš į tarnybų, — atsiduso
vyras. Ir, bailiai žiūrėdamas į savo žmo
nų, pridėjo: — O tu... ar niekur neisi?
Bet žiūrėk! Juk ir aš nesakiau nieko blo
go... Žinoma, yra trūkumų, bet kų'pada
rysi... Dėl komunizmo gerovės galima ir
pakentėti... Beje, vakare nepamiršk man
priminti, kad Kastukui reikia išperti kai
lį...
,
— Būtinai priminsiu. Vis dėlto ge
riau, negu vesti vaikų į čekų...
Tai pasakiusi žmona taip pat išėjo
iš kambario.
Kambaryje pasiliko tik viepus kati
nas. Jis apsižvalgė, užšoko ant stalo ir

pradėjo uostinėti. Paskui riebiai nusikei- o kai mūsiškius išves sušaudyti, aš virtu- Į
; vėje vėl gal surasiu kokį trupinėlį... Prokė:
Tai prakeikti buržujai! Viską su- i tingarn katinui nebloga gyventi laisvoj su
ėdė! Man nepaliko nė kąsnelio! Na, palau lėlėj... Ir bendrai, sveika savimyla — pui
kus ir didelis dalykas... Tik reikia mokėti
kite! Jūs mane dar paminėsite!..
Jis išstyrino į prieškambarį, iš ten į viską pranešti kur reikia...
virtuvę, iš virtuvėj į kiemų, it pamaži iš
St. Tąmulaitis
kiūtino į gatvę. Nuėjęs į Čekų, jis atsar
giai įslinko į komisaro kambarį, užšoko
ant staĮo ir tarė; .
— Laikau savo pareiga pranešti, kad
(Tikras gyvenimo nuotykis}
esu Ožaičių šeimos įnamis, ir šiandienų
1.
nuosavomis ausimis girdėjau, kaip visų jų
Vincas Radzys buvo dar jaunas vy
šeima visaip dergė bolševikų valdžių: vy ras. Gyveno prie pat Nemuno. Turėjo ke
ras, žmona, sūnus Kastukas, brolienė ir letą margų žemės, senų trobų ir pakry
net toji kvaila dručkė — Barbė. Sušaur pusį klojimų. Jo motina buvo sena ir padykite juos visus, o man už pranešimų dusus. Tėvas miręs. 'Brolis Andrius dar
prašau duoti pušų svaro kepenėlių... Gy didž. karo metu su juo susipyko ir kažkur
vent juk ir man reikia... Ir badu dvėsti išėjo.
aš nenoriu...
Radzys buvo labai apsukrus. Namie
t ,
Kai Ožaičių kainas grįžo į namus, jo nesėdėjo. Pavasarį gaudė Nemune med
snukis švitėjo sumaningai atliktos parei žius ir žvejojo. Vasarų apsidirbęs varė
gos džiaugsmu, o aut ūsų dar kabojo ke prekybų su botininkais. Jis rengėsi pasi
penų likučiai.
statyti saujų trobų. Juk jam šitų atrodė
— Kepenėlių užvalgiau.. Pasisotinau negraži ir sena. Paskui žadėjo vesti.
truputį, — galvojo jis mėgaudamasis, —t
Jis save aukštai statė, Mokėjo paai-
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puošti ir kur reikia pasirodyti. Sekmadienį dėvėjo “zomšines” pirštinaites ir

nūs skylėtus kaliošus. Per kaimo seniū
nijos sueigas, jei reikėdavo kiek laukti,
jis vaikščiodavo po trobų ir rūkydavo popierosus, arba valgydavo negardžias savo
sodelio kriaušes. Prįe jo namo durų ka
bojo parašas: “Vincas Radzevičius.”
Vincas buvo labai karšto būdo. Jei
kas jį užgaudavo, jis baisiai supykdavo
ir imdavo teikti. Su motina jis sutiko. Vi
ncų ji mylėjo.
Tuo laiku Lietuvą valdė vokiečiai. Vi
sokia prekyba buvo uždrausta. Radzys
šmugeliavo, tačiau niekur neįkliuvo.
2.

Buvo jau vakaras. Geso paskutiniai
spinduliai. Iš laukų sodžiun grįžo gyvu
liai.
Vincas liovėsi taisęs meškeres. Išėjo
lauk ir apsidairė^
Nemune

šniokštė garlaivis.

pūškuodamas,

traukė

Sunkiai

septynis botus.

Jo

primgalys jau krypo į pakraštį. Rengėsi
stoti nakvynei.

* .i .jŪLl..

(Bus daugiau)
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krašte, nors ir turinčiam ta dangi kiti direktorijos nariai susikoncentruoti. Reikia pasa politinių elementų, kurie ne Be to, buvo konsultuotas ir iš
rptautinio servituto Žymių, y- yra atstatytojo pirmininko ski kyti, kad iš Tribunolo prakti būtinai sutampa su antantos Į šalies vienas kitas profesorius.
ra Lietuvos , Respublikos su rti, tai, revokacijos aktu pir- kos per jo dešimtį gyvavimo interesais. Sutarčių interpre Šio straipsnio uždavinys bu
Vilnius ir Klaipėda sukelia šaukti direktorijos pirmininkų, vereninių teisių nešiotojas ir
alininkų atšaukus, ir kiti di-1 metų iš priimtų šešiolikos spre tacijos bylose psichologinė va vo duoti idėjų aipe mūsų bylų,
čia politinių, čia juridinių gin-j Tekstas .(Statuto 17 str.)
jų saugotojas. Kita vertus, rektorejos nariai nustoja savo indimų ir dvidešimt dviejų ko lia ima viršų ant materialės i kuri yra visoj eigoj ir kurioj
čų. Pereitu įlietu rudenį Teis-i sako: “Pirmininkas bus Gu statuto 6 straipsnis sako: “Ne
pareigas eiti, nebent guberna nsultatyvių nuomonių nėra nė į šios valios išraiškos. “Reikia Tribunolas įneš aiškumo konmas pateikė savo patariamųjų bernatoriaus paskirtas ir eis sant priešingi} dispozicijų šia
torius juos laikinai įgaliotų tai vieno, kuriame klausimai taip; daugiau sutartyse ieškoti, ko-J vencijog ir jos statuto taikvnuomonę klausimu, ar, išeina-'savo pareigas ligi turėdamas me Statute/ Klaipėdos terito
daryti.
artimai būtų susiję su valsty- kia buvo šalių bendroji valia, Imui, nors toli gražu sunkumų
nt iš Lietuvos tarptautinių pa- Seimelio pasitikėjimo. Pirmi- rijos vietiniai organai vykdys
Dėl paskutinių dviejų klau- bine teise, kaip kad šioje bv- negu laikytis literatinės nuos-(nepašalins tol, kol protingas
sižadėjimų, Lietuva esamomis j įlinkas paskirs kitus Direkto- savo galių, kaip ji yra pripa
simų, būtent, 1) dėl p. Simai- loję. Bylos klausimai yra Jau tatų prasmės”, sako prancū-j susiklausymas ir išmintingas
aplinkybėmis privalanti atida-J rijos narius. Direktorija pri
žinta šiuo statutu, prisitaika čio direktorijos ir 2) dėl Sei- giau doktrinalūs, pasižymi Ba zų civilinio kodekso 1156 strai abišalis noras bendrus Respu
ryti Lentvaravo — Kaišiado- valės turėti Seimelio pasitikė- nt prie Lietuvos Konstituci
rnelio paleidimo taisyklingu- vo dideliu įvairumu tiek dėl psnis. Tačiau anglo-saksų pa blikos reikalus suderinti su
riu geležinkelio'ruožto linijų, jimų ir turės atsistatydinti, jei jos principų.’’ Čia glūdi kon
mo, galima būtų pritaikinti i jų objekto, tiek dėl jų prigim- žiūra yra daugiau “literali vietos interesais neims viršų.
lĮagos Tribunolui pravartu (Seimelis pareikš nepasitiko ji- stitucijos ir statuto homoge
preliminarinį Teismo nekom-įties, ypač turint galvoje Klai- nė”. Tribunolas eilėje spren
D-ras Ladas Natkevičius
buvo nusistatyti dėl tariamų i mo. Jei gubernatorius, dėl ko- niškumo idėja, subsidariai ko
petentiškumo ekscepcijų, kurią; pėdos krašto autonomijos sui dimų yra konstatavęs, kad, in
(Iš “L. A.”).
tarptautinių pasižadėjimų nei-j kių nors priežasčių, paskirs nstitucija užkiša dėl atšauki
leidžia Teismo reglamento 38 generis pobūdį. Lietuvai jie terpretuojant teksto dispozici
giamai. Tuo Teismas išvengė, direktorijos pirmininkų, kada mo direktorijos pirmininko tų
straipsnis. Nekompetentišku- turi primordialinės reikšmės, jas, konvencija turi būti ima
svarstyti itin ilgoj ir kompli-į seimelis neturės sesijos, tai statuto spragų, kuri gali kai
mo ekscepcijos klausimas Tei nes ryškiai nustato centro ir ma' savo visumoje jos pras
kuotoj byloj pačių Lietuvos ‘ seimelis bus sušauktas susiri- kam kelti neaiškumų.
smo praktikoje jau ne viena autonominės provincijos san mei nustatyti. Tribunolo po Garsiausia pasauly žolių gy
santykių su Lenkija liesimo r.kti per 4 savaites nuo paskydytoja tūkstančius išgy
17 straipsnio žodžiai: “ir^ar^^ 'ra buvęs. Konvencijos tykį ir šios pastarosios prie stovis, interpretuojant vienu
legahimų: dėl Suvalkų sutarjrimo, kad galėtų išklausyti Didė žolėmis.
eis savo pareigas (direktoiristr. nėra perdaug aiškiai žiūros sankcijų. Teisininkams ar kitu būdu statuto 17 stpaities sulaužymo, Ambasadorių i rektorijos deklaracijų ir balPastebėtina nauja kombinacija ryjos pirmininkas) ligi turėda pasakyta, ar kiekvienas kilęs:tai itin dėkinga byla, kurioj I psni, gali būti byloje lemian- vastj
palaikančių žolių yra svarbiau
konferencijos nutarimo irpro-lsuoti savo pasitikėjimų,
sias moderniniu
laiku
išradimas.
tarp Lietuvos ir Signatarų gi- ■ bent intergralus pralošimas či-u faktorium.
mas
Seimelio
pasitikėjimo
”
Tūkstančiai kentėjusiu, kurie sunkiai
fes. Mandelstam’o magistrą-1 nirPktnrijos nariai galės da
privalo būti Tautų Są- beveik nėra galimas.
Mūsų byloje, matyti, daly- sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia
tiek tesako, kad direktorijos nčas
•
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,
1
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.
.
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,
.
, .
....
JU8V Ilga yra, ir kiek daug daktaliai iSvyatytę negah-vio pohū- lvvonti srfm(>lv jr Ekonomi.
jungos 1 aryboje aptartas. Del , Tačiau, reikia turėti akyse, jvaus visa penkiolika teisėjų, m ir vaistu jus išbandėt. dar yra
pirmininkas
turės
pasitraukti,
dž.o represalij, Lenkijos at-^.j Tarvlmj. Jie tarfs w
ekscepcijos šansų skepticizmą kad šioj byloj prieš Lietuvą Pirmininkaus Tribunolo vice- Motina Helena, Didžioji žolių Ovžvilgia taikymo...
Teismas, i5klanByti gciraelio ir Tary. kai jis nustos Seimelio pasi
tikėjimo, bet tai nereiškia, kacT padidina ir tas faktas, kad pa-' yra keturios didžiulės antnn- pirmininkas p. Guerrero (Sal- ca^a’siuiosi ju’mP^utTikn V5' diemi
kiek oportunizmo pagautas, pa hoB> kai ~e to raikalana.„
jis neprivalo pasitraukti, jei skutime ji klausimai vis dėlto J tos valstybės ir Vokietija. Ži- vadoro), nes p. Adatci, kaipo "yka"1 Apr^Jotę^aavo’^gų Tr"'™™
sitenkino itin siauru klausi
Iš pirmo pasiskaitymo gry gu jį atšauks gubernatorius. turi šiokio tokio ryšio ir su uoma, teoretiškai Hagos Tri- šalis (Japonija), nuo pirmi- į koS’arlm»i to °bonkųk,sp^cUjaHų°žomu, neįsileisdamas į susida
nai literalinė šios dispozicijos Jungtukas ir pirštu prikiša Taryboje priimtu p. Colban’o bnnolo teisėjų kilmė ir pilie-Tinkavimo šioje byloje
! J'imu^supai^avnn^tr^pershjntimo0^
riusiųjų aplinkybių įkainavi
interpretacija gali visgi su mai nurodo į antrų, visai at raportu, nors ir su rezervu tvbė neturi reikšmės. Šioj bv- traukė. Greffier pareigas eis H)*’1* ar ®t**k*te šiandie. Skyriai:
mų. Tai palengvino teisėjų ir
“nenormalios” iv padėties
loj Lietuvos . vienas naciona- i patsai A.. Hammarskjoeld1, di- F'
ia b. Patumienė yra Motinos h»kelti abejonių dėl Lietuvos už skirą aktų, kuris gali būti net dėl
...
•
I ....
Ienos Šimanskienės sekretorė Uetuadvokatų uždavinį, bet nedavė
imtos pozicijos. Tačiau, įsi po 4 savaičių, jeigu parlamen likvidavimo. Be to, klausimas, linis teisėja1! ir negalės atsve- delis Tribunolo reikaluose au-lvlų skyriuje 4172 Archer av».
Lietuvai satisfakcijos dėl Len
■■ --------- ----skaitę į konvencijų ir statutą, tas išsiskirstęs, būtent: priim ar, einant Konvencijos 17 str. į rti penkių. Bet būtu labai klai- toritetas. Lietuvos nacionakin —--------kijos padaryto delikto ir dėl
; susipažinę su jų ankstybes- tinumo ir pašalinimo iš Seime 1 abz., Taryboje įvyksta kon- dingą manyti, kad antantos teisėju bus valstybines teisės Skaitykite ir platinkite
arbitralio Ambasadorių konfe
niais variantais, įsitikinsime, lio pusės. Pirmoje straipsnio siliateijos procedūra, nėra pa- teisėjai privalėtų palaikyti jų prof. Roemeris, Vvriausvbės ' dienraštį uDrauga” ir
rencijos nutarimo.
!valdžių Rtandpunktų, ypatin- agentu, kartu ir advokatu y-.1
*
«j kad trumpučiu sakiniu išreik- dalyje laikyta pleonazmu kal kankamai išaiškintas.
Po meti} Lietuva vėl stoja
Mes
trumpai
palietėme
vigai
šioj
byloj,
kuri
turi
tik
inra
ministeris
p.
Sidzikauskas,
.
1
VISUS
UOS ptO*
i šta teisė, duodanti galios gu- bėti dėl gubernatoriaus atšau
prieš tarptautinio teisingumo
[bernntoriui skirti direktorijos kimo (negatyve pusė), antro są kompleksų klausimų, prie I terpretaetnio pobūdžio, nors kuri sekunduoja juristai Dr. tCSionalliS ir DlZUieriUS,
areopagą, bet jau ne Vilniaus,
pirmininką, toli gražu nėra je dalyje dėl priimtinumo (po kurių mūsų juristams tenka ir nėra svetima netiesioginių Graužinis ir p. Robinzonas, kurie garsinasi jame.
o Klaipėdos byloje.
vien formalinio pobūdžio. Iš zityve pusė) iš Seimelio pusės.
Pirmoje byloje Lietuva tu
j skyrimo teisės logiška išvada
Be to, statuto ar konvenci
rėjo savo priešininkų Tautų
bus atšaukimo teisė. Kad gu jos neaiškios dispozicijos val
Sąjungos konsultatvvę susisie
bernatorius turi materialine stybėje santykiuose centro vy
kimo ir tranzito komisiją ir
, teise skirti direktorijos pirmi riausybės su jos autonominė
dar Lenkiją, dabartinėje bylo-į
ninką, rodo ir tas faktas, kad mis provincijomis interpretuo
je — Klaipėdos krašto konve
jam leista paskirti direktori jama restriktyviai, būtent: va
ncijos signatarus (Angliją, .Ta
jos pirmininką ir Seimeliui ne lstybės vieningumo naudai.
poniją, Italiją, Prancūziją), o
sant sesijoje. Klaipėdos kraš Jeigu būtų pirmas klausimas
netiesioginiai dar ir* Vokieti
to Gubernatorius vvkdo vai išspręstas neigiamai, tai sig
ja, kuri dėl “beteheriados”
stvbine priežiūra: jis vra da- natarai klausia dėl sąlygų ir
iškėlė garsųjį Tautų Sąjungos
botoias, kad Respublikos su apvstovų, kuriose atšaukimas
Taryboj skundą.
verenitetas nebūtu įžeistas. T- galėtų įvykti. Klausimas kiek
Pirmąjį kartą buvo atsiklau statvmu sritv jis turi veto tei
depliasuotas, nes, pripažinus
sta Teismo konsultatvvinės se (16 straipsnis). Seimelio
gubernatoriui teisę jo nuožiū
nuomonės, šį kartą Teismas nnMdimo teise fnritarianfdira atšaukti direktorijos pir
duos sprendimą.
rektoriiai). ekzekutvva ri ii s mininkų, antras klausimas bū
1932 m. balandžio mėn. 11 nri žiūri skirdamas ir atšank- tų nereikalingas. Jeigu kar
signatarai, einant Konven- /jamas direktorijos pirmininką- tais d'iskrecinė gubernatoriui
'rijos 17 str., pateikė Tribūno
Reikia žinoti, kad, Statutų teisė ir nebūtų pripažinta, tai,
lui unilateralį prašymų pasi 17 straipsnio dispozicijose v- reikia manvti, Tribunolas tu
sakyti šiais klausimais: 1-o ar ra elementai reprezentacinio rėti] pabrėžti, kad direktori
Klaipėdos krašto gubernato (gubernatoriaus veto teisė, gu jos pirmininkas gali būti at
rius turi teisės atšaukti dire bernatorius
nepriklausomas šauktas, kai jis prasilenks su
ktorijos pirmininkų, 2-o tei nuo Seimelio, direktoriai gali konstitucijos dėsniais ar įžeis
giamu atveju, ar ši teisė tė- būti ne Seimelio nariai...) re Respublikos suverenitetų.
‘ra tam tikromis sąlygomis ir žimo, o iš kitos pusės ir par
c
Vokiečių autoriai daro pa
aplinkybėmis ir kokios tos są lamentarinio (direktorijai rei
stangų įrodyti, kad Klaipėdos
7 iš 10-ties rūkytojų užsitraukia,
lygos bei aplinkybės; 3-o jeigu kalingas Seimelio pasitikėji
kraštas turi jei ne valstybės,
.bus pripažinta teisė atšaukti mas, Seimelis gali būti palei
žinodami—kiti 3 užsitraukia
tai valstybės fragmento (Stadirektorijos pirmininką, ar at stas..).
'
nežinodami
atsfragmento) pobūdį, kų sa
šaukimo aktu ir kiti direktori
Šių dviejų režimų elemen vo laiku garsus valstybininkas
R užsitrauki dūmą? 7 ii 10-ties rūkytojų
jos nariai paliauna eiti savo
tų mišinys dar labiau aiškė Jellinek yra išvedžiojęs, tai
žino jie užsitraukia. Kiti 3 užsitraukia
pareigas, 4-o tuo atveju, jeija, kai pasiskaitome konven kindamas autonominiams kra
to nenumanydami. Kiekvienas rūkytojas
K gu nebūtų atšaukimo teisės
cijos ankstybesnius variantus štams.
užsitraukią - nes kiekvienas įkvepia kokią
arba jei ji būtų tiktai tam tik
nors dalį dūmų, kuriuos jis ar ji ištraukia ii
ir prisimename, kad konven- Prof. Redslob, žymus auto
romis sąlygomis ir aplinkybėcigareto.
į ei jos tėvu buvo amerikietis p. nominių sričių žinovas,xgių pa
Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki!
mis, ar p. Boettcherio atsau-,jęorman Davis, kuriam repre- žiūrų
..... v neigia ir tokiems krašLucky Strike drįso iį svarbų klausimą iškelti
imas, jvy ęs -- m. vasazpntacįnė (prezidento) siste- tams davė vardų “Abbaengige
. . . dėl to, kad tūli nešvarumai glūdinti net
Tl°
1
™
°RP ma yra paŽĮstamesnė, nei par- Laender.” Išeinant iš vokiey geriausio, lengviausio tabako lapuose yra
ap in v \se, mnose
Ęa*ilamentarinė. Turėdamas di-Į čių “Freistaato” koncepcijos,
pašalinami įžymiuoju Luckies valymo pro
, ’
’
.
’
’ rektoriuos pirmininko
at-1 Boettcherio atšaukimų galima
cesu. Luckies tą procesą išrado. Tik Luckies
° 7v?Tn,S
a R- ‘ 1 šaukimo
teisę, gube-ibūtų laikyti netvarkoje, viski
jį ir turi!
manio ore orija, yra si pa- Tna|or;ns tno ^ūdu prižiūri e-1pamirštant, kad Direktorija
Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000
staro.ų taisy ,n^a,_ ° a[ «•« kzekutyvų. Įvedus gi parla- jokios “Handlungsfaebigkeit’
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti
Luckies, pamatuodami tavo nuomonei tavo
m. ovo mėn.
. ► eime 10 mentarinj0 pobūdžio elemen-'su svetimomis valstybėmis rie
paleidimas, kurį įvykdė Klai tus, buvo norima išlaikyti pnpačių patyrimu ritftyme, pareiškė, jog Luckies
turi. Vokiečių sugestijai kiek
mažiau erzina gerklę negu kiti cigaretei.
pėdos krašto gubernatorius, «-! Biftngvyrą tftrp wntro ir anto. pasidavė signatarai, kurie ne
[šaut Direktorijai, kuriai pir- nomijof, valdžių> Pagaliau, ir panorėjo
__________________________
sutikti su Lietuvos
TUininkavo p. Simaitis, uega par]ampntarinianie režime re- interpretacija. Direktorijos pivęs Seimelio pasitikėjimo, bus
prezidentai turi tei į rmininko teisė išplaukia iš guAptasęe - grisi fcnlUĮImin - grisi ketalĮ
reguliarus.
sę atšaukti savo nuožiūra mi- bematoriaus priežiūros teisės.
O. K. AMERIKA
Iš visų šešių klausimų ker-' nisterius (Lietuvos Koustitu- Tai yra sankcijos priemonė.
ATSUK. LUCKY STIUKE KADID EKOGRAMĄ—tO
miHttfhi >■ ĮtinUo gerlniM, Mhi orknlrth
tinį punktą sudalo pirmasni, rijos 49 straipsnis, Weimnro Todėl direktorijos pirmininko
Ir Lucky Striki Uuioah, kltktltiit AntriJlnlo, KtMrtallnlo, p šfltiJlnlo vikirg, pir N.B.C. RiJio tiuklg.
būtent: ar Klaipėdos krašto konstitucijos 53 straipsnis), atstatymas nesuteikia jam teiOoOr.. IMI. Th« Am.rtpan Tobacra Oo.
gubernatorius turi teisės at-Gubernatorius gi Klaipėdos sės laikinai eiti pareigas. Ka-

LIETUVOS BYLA HAGOS TRIBUNOLE

MOTINA HELENA

AR UŽSITRAUKI?

“Kiekvienas
ta daro!”

A

It’s toasted"

į

d

EK

teikė palaiminimų kun. A. Jes “ATLAIDŲ BALTINIS”
ANGLIAKASIUS
3 vai. popiet buvau apskričio Zujų, dr. Ažukų, dr. Stadulį
kevioius. Po to buvo pavai-j
APLANKIUS susirinkime.
ir Litus du daktarus, kurie
Sinti skaniais pusryčiais. Tė
Išėjo iš spaudos maldaknyPirm. Marozas pastebi sve- lankėsi apskr. susirinkime, pa
Nei šiokiais, nei tokiais su- jčius it duoda žodį pasveikini- ■ prašytas centro sekr. p. Šaliucesija iš klebonijos J aunam 1 ve^s J. Navickas apvedžiojo 1 gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
kunigui areli idiakonu buvotP° gėlynus, miškus, vynuogy-jų ir išvertė T. Kazimieras; metimais
teko apsilankyti' mui. Susirinkimas gausingas; nas sutiko parodyti centro ra
kun. J. Paškauskus, Visų Šv. nų, kurs suteikė daug gražaus kapucinas, išleido seserys ko- Wi)kes Barre, Pa. SLRKA 4 atrodo, kaip kadaise aš buvau štinės patalpas. Namas neblo
X Birželio 12 d. parapijos parapijos klei«onus. Asistavo įspūdžio apsilankiusiems. Sve trinietės. Maldaknygėje yra Penn. apskričio susirinkime. | Baltimorės seime. Tikslas 3u- gas, priešaky centro raštinė,
salėj įvyko Šv. Petro ir Pau kunigai ir klierikai. Varg. Ra čiai pavaišinti skaniais lietu paaiškinimas apie atlaidus ii Netikėjau, kad mųsų broliai i sirinkimo duoti veikiančių ko- užpakaly spaustuvė; antram
liaus par. mokyklos mokslo kausko choras gražiai giedo viškais pietais ir apdovanoti daugiau, kaip 300 įvairių mal angliakasiai
toki svetingi, misijų pranešimus apie seimo aukšte trys kambariai: redak
metų užbaigimas. Programa jo. Solo giedojo p-nia Barčie- atminimui paveikslėliais, kny dų, kuriom popiežiai suteikė Lankėmės su p. Kubilium, ku vakarus. Bus vaidinama “Žy cijos, centro raštininko ir ka
buvo nuostabiai graži, kurių nė. Turiningų ir jausmingų, gelėmis, linksmi partraukė na atlaidus. Nors visos maldos ris vyko anglių kasyklas pa dinčios gėlės,” bus pokylis mbarys susirinkimams. Vieta
išpildė visų skyrių mokiniai- iškilmei pritaikintų, punokslų mo
geros, bet už vis geriausios kaityti. O man tai sukako 25' (bankietas) ir tt. Kalbėta a- graži, niekas priešaky, už na
ės. Seselės mokytojos turėjo1 pasakė kun. J. Paškauska6.
mo tiltas ir juodukų gyvena
Tegu Aukščiausias Sutverė- yra tos, kurioms suteikti at metai, kaip Wilkes Barre, Pa.; pie išvažiavimo dienų,
daug darbo, kol parengė vai
laidai. Šita knygelė turėtų bū gyvenau. Išvakarėmis buvau! Pagaliau kyla balsai apie ma vieta.
“ Sidabrinis šliūbas” ' 1 Jas lailuina i* šviečia ateičiai
kučius. Publikos buvo pilna
ti visų katalikų rankose. Kai pas pp. Kvietkauskus, jų re-; pasiūlymus seimui; stipriai
Šių primicijų iškilmę pada-,
e^ams maiyonams 3U
salė ir visi buvo patenkinti.
na su aptaisais ........... liOc. zidencija yra arti Sasquano Į rėmė reikalų sutvarkyti jau- Kitų dienų išvykom į New
rė ypatingų kun. V. Tikuišio kiuiuose ir kilniuose darbuoYorkų. Bendras įspūdis ne
Gerb. kleb. A. Linkus pasakė
upės. Augina 1 sūnų ir dūk-1 nimo organizavimų. Tų klause. To linki visi apsilankę.
“DRAUGO” KNYGYNE
tėvų
jungtuvių
sidabrinis
ju

tas, kad ten viskas nepalygi
gražių kalbų ir išdalino bai
terį. P. Kvietkauskas labai do.sinių laiko tiek svarbiu, kad
Vienas iš svečių
biliejus.
Jaudinantį
įspūdį
su

namai
kitaip, kaip metropoly
2334 So. Oakiey Avė.,
gusiems mokyklų diplomus.
misi Susiv. reikalais, nes jis tik nuo to pareis Susivienijidarė, kada. sūnus, laikydamas Į
New Yorke. Svarbus tas nuo
yra iždo gloliėjas. Prieš pie-1 mo ateitis.
i
MARUOS KALNELIAI
Mokyklų baigė šįe jaunuo
pirmas Šv. Mišias, davė “si-j
širdumas. Tie visi, kurie per
tus buvau pas giminaitį Pa- j Pasikviečia vietos klebonas
liai: O. Akstinaitė, S. Galdi
dabrinį šliūbų” (palaiminimų
seimus gana įsikarščiuodavo,
leckį, tai senas Susiv. statyto-, kun. Šiupšinskas, kuris buvo
Liepos ketvirtoji jau artina
kaitė, G. Grigaliūnaitė, B.
25 m. jungtuvių sukaktuvė-j
dabar daugelis iš jų toki niaGydomos* Nauju Būdu
jas. 11 vai. bažnyčioje; baž-i draugas a. a. kun. J. Montvi-,,
,
si. Artinasi ir tradicinis pik
Kiaupaitė, J. Puidokaitė, E.
se). Čia tai tikrai retas įvykis
__x;
y
,
.
,
, .
. ..llonus; lietuviškumas juose dar
nyčia gražios gotiškos stoty-, lo, nuskendusio six Titamco
,, _ , A
l ,,
nikas Marijos Kalneliuose
Sinkevičiūtė, E. Valauskaitė,
. Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
ir ar tik nebus iš viso pirmas
gyvas. Man tatai padarė toki
1
priversto
poilsio.
-Gydantis
galėsi
bos. Naujasis klebonas SLRK . laivu. Toks nuoširdus, pasa(Mariau Hills).
P. Zamaravičiūtė, V. Galdi
Chicagos lietuvių istorijoj.
įspūdį, tartum būčiau buvęl
,r
, .
i, j
I dirbti po senovei, nebent jau dabar
kas, J. Petravičius, E. Sadula,
Kas metai čia suplaukdavo riverstaa gulėti. Tam vaistas yra A dvasios vadas kun. Miliaus- j kojo jaunų dienų įspūdžius;
Lietuvoje.
Bankietas
daug žmonių; tur būt ne ki- Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti- kas, didis pamokslininkas; į- jis kilęs iš Kalvarijos.
V. Šliužas ir B. Žilevičius.
nimą ir gėlbną. Nurodymai prie vais
P. Montvila, narys
-j- Birželio 12 d. mūsų baž Tų pačių dienų, parapijos taip bus ir šiemet. Marijos tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins domu klausytis jo pamokslo.
Pasikvietęs “Garso” red. p.
pinigus.
nyčioj per Sumų choras, va salėj, kun. Tikuišio tėvai savo Kalneliuose jau ruošiama visdovaujant varg. S. Railai, la “šliflbo” ir sūnaus primicijų kas svečiams sutikti ir priimbai gražiai giedojo; mat, gel proga iškėlė gražių puotų, ku- ti. Keliai taisomi, vietos renFor COLDS, COUGHS
bėjo pp. Lauraičiai. Be to p. rioj dalyvavo daug svečių. giamos. Bus kur pasidėti ir
Sore throat, muaeular rheuS. Lauraitie.nė švelniu balse Dainavo p. Rakausko veda automobiliams ir žmonėms.
matic aches&pains,apply Musliu išpildė solo “Avė Maria”. mas choras, solistai, kalbėjo
Kas nuo pernai nebuvo Ma terole,the "counter-irritant”
Prašome ponus Lauraičius da advokatai, veikėjai, Tikuišiai rijos Kalneliuose, ras šiemet
ir jų sūnus, kunigas. Progra šį bei tų naujo.
žniau pas mus atsilankyti.
+ Birželio 19 d. Birutės mų vedė kleb. kun. J. PaškauPats Marijos Kalnelių gra
darže bus milžiniškas Šv. Krv s^as
PER HAVRĄ
žumas ir įvairumas auga, di
Chicagų
apleis
žiaus parapijos (Town of La
dėja. Bus kur geru, sveiku oAT ALL D&UGCI6TS
ke) piknikas. Kadangi toun- Kiek girdėti, netrukus kun. jru pasinaudoti ir reginiais paIŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.
V.
Tikuišis
išvažiuos
į
East
leikiečiai dažnai pas mus at
iigėrėti,
St.
Louis
ir
ten
darbuosis
lie

silanko ir pasirodo gražiai,
Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE
Norint gelžkeliu pasiekti, 10 PIECE COSMETIC
tai ir vestpulaianiėčiai gau tuvių parapijoj. Jis prie tos
SĖT $1.97
FRANCE”. Atlantikę perplauks į 5 dienas ir 18 vai.
reikia imti Burlington R. R.
Thls ta a Famouu Vlvanl Sėt and lnsiai važiuos minėtų dienų i diecezijos priklauso. Bet žada
tace povder, 8100; Rouce, 76c,
V,‘
link Auroros ir įsėsti galimai eludes
it
Tlssue Creun 11.00, Depllatory 81.00,
Birutės daržų. Tuo rūpinasi p. ir Roseland’o nepamiršti ir
Faclal Aatrlneent >1.76, Batb Salt t.00,
Ganai, Westem Avė. ir Cice Tollet Walar 81.25. Perfume 82-75, BrllM. Rimkus ir ieško didelio retkarčiais atsilankyti.
76c, Skln Whttener 75c.
Totai
ro stotyse, išlipti Clarendon llantlne
Value .512.00. Speclal prlce, 81-97 for all
R. Ž.
troko.
ten plecea to lntroduce thls line.
Hills station ir nuo ten tie
Vardas ........................................
Rap.
Adresas ........................................
siog keliauti į pietus už mies
Siunčiame per paštą COD
telio į farmas.
Pinigai grąžinami, Jei

LIETUVIAI AMERIKOJE

WEST PUUMAN, 1L,

VARICOSE VEINS

VASARINĖ EKSKURSUA Į LETIIVį

ROSELAND, ILL.
Primicijos

Primicijos tai retas mūsų
parapijos gyvenimo įvykis.
Dėl to kada jų sulaukiame,
tikrai iškilmingai švenčiame.
Praėjusį sekmadienį mūsų
bažnyčioj laikė pirmas mišias
tik įsišventinęs kunigu Vin
cas Tikuišis, Roselande užaugęs ir parapijos mokyki, baiPrimicijų apeigos buvo gra
žios. Jos prasidėjo gražia pro-

JOHN B. BMDEN
(John Eagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Randolph 8727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 8090

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

A. A. SLAAIS

NEW BRITAM, CONN.

nepatenkintas.

Automobiliais visokiais ke-

Svečiuose pas tėvelius ma- į liais į vakarus, Auroros link.
rijomis Tbonipsone birželio 3 Ties llinsdale pasukti į pietų
d., per Širdies Jėzaus šventę, vakarų kampų.
M. R. K. 36 sk. iš New Bri
tam, Conn. grupė apie 30 as SULIESĖJO 10-fiIA SVARŲ
menų aplankė marijonų kole
PER SAVAITĘ
gijų Tliompsone, Conn.
Mr«. Betty Luedere iš Dayton ra
Vieta neapsakomai daili ir šo: Aš vartoju Kruachen suliesėjimui i
■ per vieną, savaitę aš suHesėjau
džiugino apsilankiusių širdis. dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
tą vaistą.
Tas ryškus vaizdas ir grožis išgirti
Kad suliesėti lengvai, saugiai ir
Įvairiausia spalva jįėlių daržely, įhiške, sode ir lankoj pnminė apsilankiusiems tikrų
lietuviškų grožį. Tik — deja
—Lietuvoj neteko matyt daug
kai kurių medelių savo gra
žiausiais žiedeliais pasipuošu
sių.
Atsilankiusieji taria širdin
giausių ačiū dr. tėveliui J.
Navickui, kuris taip širdingai
sutiko ir pavaišino dvasios
reikalais atnašaujant Šv. Mi
šias, kurias atnašavo kun. A.
Jaskevičius; po Šv. Mišių su-

Bea Van 58O-5th Aveaue, New York

MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE”, 4?,000 TONŲ

Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvų per Prancūzijų, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
lankyti Liurdų ir kitos vietas.

neavojingai imk pusę Kruschen pusę
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai .saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.
Butelis, kurio užtenka keturioms
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at-

Nesirūpink

ir

kitais

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

niežėji

mu,
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
odos negerumais.
Tik

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

gauk gydantį antiseptiką Žemo—

saugus.

Aptiekose.

85c.,

60c.,

61.00.

Bet žiūrėk, kad butų Kruachen
druska — pamėgdžiojimų yra daug
ir tuil saugotis.

žemo

Cn

j mn
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“DRAUGO” lAIVAKORCIU AGEN10RA

"V®
Tyros, Aiškios,
GRAŽIOS AKYS

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

Yra didelis turtas
Murinę valo, švelnina gaivina
be pavojaus. Jus Ją pamėgstts

Knyga “Eye Care” arba “Kye
Beauty” ant pareikalavimo.
Murinę Co., D|>t. H. S.,MXM4»St.,CUa«e

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905
TeL Dearborn 7886
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais:

Utarninkais ir Ketvergal*
— 6 Iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų TeL Hyde Park 8896

BIUY’S UNCLE
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LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St., Room 1206
Telephone CENTRAL <161

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Telephone VICTORT 8118

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
52 E

107 ST. prie MTCHIOAN AVĖ.
Tel. Pullman 5950—6377

4600 8.

140 N.

WOOD ST,—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6398

LA SALLE ST—pagal sutartį.
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Ketvirtadienis, birž. 16, 1933
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the schools, in

SPORTAS

which good director

Al. Kuinskis,

A

U G

1B

wlio ir šiltuose ir šaltuose

kraš

DAKTARAI!

ball playing and excellent cosgratuiated the boys for tuose.
Prieš porų metų Hartley ko
1 sportsmanship wtu displayed their fįghtiag spirit and good
T
Grovehill 0617
davo
rytiniais pakraščiais Pia Ofisas Tel. Ros.
LITH. CATH. GR. SCHOOL to its fuUost extent. Only hop- sportsmanship displayed to
6737 S. Artcsian Avė.
Tel. Grovehill 0611
DR. SUZANA A. SLAKIS
PLYGRD. B. B. LEAGUE ing that next year will bring their fellow teanunates aud tų A^nerikos. Jisai buvo sa
Specialistė Motery Ir Vaiky Ufiy
back the tegins in tlie league teams tkroughout the whole loj, kurioj gyveno Rohinsou
Crusoe.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Directed by A. Kuinskis (Ath. again with the šame spirit as seasop of playing.
4145 Archer Avė. (Kampa Frandsro Avė.)
2423 West Murųu«tte ltoad*
Praėjusių
vasarų
Uartley
shown
among
the
teams,
playValandos: 10 Iki 12 ryto: 4 iki 8 po pietų
director).
The league stayding at the
Ir 7-0 P. M. K et. 8-12 AM.
(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge Iki S vųk>.
keliavo į Šiaurės kraštus. Ji Vai.: 2-6 Nedėlioj
ers this year.
susitarus
Seredomls Ir Nedėiiomis
end of season (played for cbasai
aplankė
eskhuosų
šalis.
Ofiso
Tel.
Lafayette 7337
Rez. Tel Hyde Pafk 3395 J
The followi»g report of the Į The championship game bet mpionsbip Ali Saints won 5
Jisai
tų
syk
savo
kelionėje
Lith. Cath. Gr. School Plygrd. ween gt. George’s and Ali to 3) was:
Tel. Lafayette 6793
padarė 7,300 mylių. Jam be
B. B. League is the tinai score > Saints attracted a largo crowd i
W
OfMp Ir Re*. Tek HoųL 6914
Ofiso Ir R . Tel. BouL 6812
esant tolimoj šiaurėj, štai at k \
of this season’s gailies. Tltis at tlie panner Pk. lith St.
4
1) Ali Saints
2
iki
6
po
pietų,
7
Iki
9
vak.
lekia garsusis Lindy, kaip Val
DR. BERTASH DR. NAIKIUS
being the championship game 1 anj Southpark. Here the spe2) St.'George’s
3
Office: 4459 S. California Avė.
koks
aras.
Ten
Lindy
nusilei

7S6 West 35 Street (Karnų 35 k Habted St)
between the two leading ten- ctators witnessed the finest
2
3) Prov. of God.
Nedėlioję pagal sutartį
do,
kad
pasilsėjus
ir
po
to
lė▼at: 1-8 Ir
rak
Ht; W * H
ms in the league. lst place j anj cleanest bąli playing dis1
4) Holy Cross
■•dėlto] snsttarns
■•dėlto}
susitarus
kus į Alaskų ir Į Taponijų.
team Ali Sonts (Roseland) ; played by the youngsters of
0
5) Imm. Concept
Uartley turėjo kamerų ir nu DENTIST AI
and the 2nd place teana S t. the two respective teams. E- •
AU Saints’ School
Rea. 9886
Tel. Canal 8267 Rea Prospect 4469 Tel. Ofiso 4060
fotografavo Lindy ir tų jo fo
George’s
(Bridgeport)
in ach įnning of this champion.* AB R H
tografijų labiausia brangina.
Phone Boulevard* 7042
wliicli the “Ali Saints'’ tearn Bhip game was filled witlrZ. Lukošius ss.
4 110
won the championship etrp by1 smart and thrilling plays ma- A. Vaitkus ssf.
Šių vasarų Hartley užsidės
4 130
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
defeating St. George’s 5 to 3 de by the youngsters at va- A. Šilius c.
šalmų apsaugojantį nuo sau
40 1
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
D £ N TĮSTAS
Ofiso vaL:
lės
spindulių
ir
keliaus
i
Paat Palmer Park, June 10.
į rįous times, which showed | Maleškevičius lf. 4 13
Pesldenclja 6484 So. Arteslan Ąve.
4645 So. Ashland Avė.
Nuo
1
iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vaL vak.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
cifiko vandenyno salas. Iš Clii
Rezidencija:
This being the first year tli«-t they wo>uld be our future Šapranauskas 2b 3 10
Arti 47 Street
t iki »:<« vakare
8904 — 71st Street
cagos išvažiuos birželio 17 d.
tlmt a Lith. Cath. Gr. school W league players and stars. F. Paldavičius p. 4 0 2
Nedėliotais tik susitarus.
plygrd. B. B. league was or- The best part of the liard, J. Trikinskas lb. 4 0 0 0 Tikisi padaryti 15,(X)0 mylių. Cel. Canal 6122
4 11 1 Canadian. National geležinkeganized', it proved to be a ve- ! fouglit contest of the day was E. Gudas 3J,>.
4 0 0 0 lių važiuos į Vancouver, ten
ry successful season among w}ien the champions <<A1
“Ali, Į K. Kaveckis rf.
Gydytojas ir Chirurgas
n E N T I S TA S
the teams and the individual Saints” team were presented A. Pilipavičius cf. 3 0 1 0 sės į laivų Niagarą ir 17 dieOfisas 2408 WEST 63 STREET
2201 West 22nd Street
_ < nų. plauks iki pasieks salų
Kertė So. Western Avenue
DR. RACKUS
players.
! with the “Cup” signifying
(Kampas
Leavitt
St.)
TeL Prospect 1928
'
Totai 1
38, 5 11 4 Šuva.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
jWith a four week scliedule their supremacy in the Lith.
Rezidencija
2369 So. Leavitt St
Nuo 1 Iki 8 vakare
St. George’s School
išvažiavo
į
New
Yorkų.
Su

Tel.
Canal 0706
of playing for the 5 teams it Cath. Gr. School Plygrd. B. B.
Seredoj pagal sutarti
Valandos:
2-4
po
pietų Ir 7-9 «. i
grįš į savo ofisų ketvirtadieni,
AB R H E
made a busy league among league of Chicago by athletic
Nedėįloj pagal susitarimų
T
S. Kabellis 2b.
5' 0 o 0 I
birželio 23 dienų.
Boulovard 7589
F. Želvis rss.
5 0 o Oi
Rea. Hemlock 7691
GRABORIAI:
A. Rimkus rf.
5 1 >1 o
5 0 1 2
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
J. Rubecką lb.
SKAITYKITE IR PLATIN
LACHAVICH E. Sniras 3b.
4729 WEST 12 PLACE
5 1 1 0
D E N TI S T A 8
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredoe
KITĘ “DRAUGĄ”/
ir Pėtnyčies, kuriomis dienomis Jis
J. Lakas cf.
4 1 1 0
pigiausias' liet. GRABORIUS
4712 So. Ashland Avenue
IR SŪNUS
bus.
CHICAGOJE
A. Margęvičius lf. 4 o X o
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS
GRABORIUS
Laidotuvėms pa
Kitos vai. ant Waahington Buįvd,
4 o o o
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. E. Riska lss.
4:29 — 6:80 kasdien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano A. Branckunas c.
Telefonai:
Kedzie 2460 — 2461. arba
4
o
o
o
X
—
Spinduliai
darbu busite užganėdinti.
X-ltay
Tel. Cicero 1260
todėl, kad priklau
Cicero
«2.
Rez. teL Cicero 2888
Tel. Roosevelt 2616 arba 2614
sau prie grabų išB. Sargutis p.
4 o o o
Ofisas 2201 West 22nd Street

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. C. Z. VEZELIS

h

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. G. L 6L0ŽIS

į

6ARS1NKINTES
“DRAUDĖ”

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

dirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 4174
SKYRIUS: 8238 S.
Halsted Street. Tel.

1439 8. 49 Conrt, Cicero, UI

Phone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius - ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Utaldų užlaikymui
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

L 1 ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS LR LAIDOTUVIŲ

VBDAJAS
1650 WEST 40th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
N. Roosenslt 7M1

Totai

45 3 5 2

TEL. CICERO M»27

Telefonas Yards 1138

A. MASALSKIS'

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

2314 W. 23rd PI., Chicago

Victory 4088.

✓

DR. S. A. DŪWIAT

KĄ VAKUI REIŠKIA
15,000 MYLIŲ!

lįĮ&i. -YdĮkųg, kurs mėgsta
pažinti pasaulį.
Jis mėgsta
geografijų. Jisai to dalyko mo
kosi ne vien iš knygų, bet ke
liaudamas po pasaulį. Tas vai
kas yra Hartley, sūnus John
de Gerald, Peoples National
Bank ąnd Trust Co. vicepre
zidento. Vaikas tėra 13 metų
amžiaus. Jam jau žinomi to
limi kraštai. Jisai jau buvo

Pirm. A. Nausėda

DR. S. B1EZIS

DR. GUSSEN

oor. So. Leavitt SL Tel Canal 8122

LIETUVIS DEN TĮSTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
valandai vakare
Nedėliomiš ir Scrcdiontis susitarus

Reeidenclja: 6628 S. Rlchmond Avė.
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—B Ir 7—S vai. vak.
Nedėlioj; 19—12 ryto.

1024 Center 8t.
Rašl. P. Fabijonaitis
4847 VV. 14th ST. Cicero, Iii.
2301 W. 22nd Plce
Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis ;
Dn. C.K. kliauga
2334 S^Oakley Avė.
AGITATORIAI:

-•
J. Diniša «3347 Auburn Avė.
Kun. J. Mačiulionis,
2334 S. Oakley Avė
Z. Gedvilas
s
12311 So. Einerald Avc.
M. Šlikas
10555 S. State St. '

Lietuvis
D E XM TĮSTAS
GYDYTOJAS
ir CHIRURGAS
| Utaruinkais, Kelvergaut ir Subatomls
4045 S. Ashland Avė.
24^0 VV. jVlarųuullc 4td. arti VVcstern Ofisas: —
Chicago, 111.
Avė.
l'houe Hemlock 7t>2S
Fanedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėlioinis pagal sutartį.
l»ai So. Halsted Street
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Mamų TeL: Prospect 1930
Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS
1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

Tel. Boulevard 6202-8412

DR. VAITUSH, OPT.

Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

GRABORIŲ

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

•

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žniogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
‘Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ii* atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatimis 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
Didyste Ofisas

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

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Rezidencijos Tel. Plaza 8299

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare

'
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

■Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

DR. MAURIGE KAHN
Tel. Yards 0994

AKIŲ GYDYTOJAI:

4<th Ir Paulina Sta.

DR. M. T. STRIKOLIS

BOLESLOVAS LESGZINSKIS
5 •

Mirė birželio 14, 1932 m., 7 vai. ryto, 30 metų am
žiaus. Gimęs ir augęs Chicagoj. Išbuvo policmor.u
virš 9 metus.
Paliko dideliame nuliudiine motinų Antaniną Lesczinskienę, po tėvais Petraičiukė, tėvą Stanislovų Lesczinskį, pusbrolį Antaną Čiūrą, dėdę Juozapų Lesczinskį ir gimines. Namų telefonas Yards 4490.
Kūnas pašarvotas 3448 So. Union Avenue.
Laidotuvės įvyks subatoj, birželio 18, iš namų 8
vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvąuti šiose laidotuvėse.

Palengvina akių įtempimų, kuris
esti priežastim galvos skaifdėjimo,
livalgimo, akių aptemmio, nervuotutno, skaudamų akių karštį. Nulmu
2ataractua. Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystų.
Prirengiu teisingai akinius visuose
italtlklmuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

OR. G. SERNER
LIETUVIS

AKI V

Laidotuvėms patarnauja graborius S. Pi Mažeika,
Tel. Yards 1138.
i

Kampas Haistpd St.
Valandos: auo 10—4; nuo 8-5/
Nedėiiomis: nuo 19 iki II.

Nedėiiomis nuo 10 iki 13 ryto
Telefonai dienų ir naktį
VIRGINLa <424
TsL GrovehlU 1696

DR. A. L YUŠKA
gydytojas ir chirurgas
Vai, 9-11 ryto 3-4 ir 7-9 vak.

Šaradomis po pietų ir Nedėldlenlals
tik snifritjurTiM
2422 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phone:
Engleirood 8441
Ventworth 8909

Office Phone
Wentworth 8999

OR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HAIBTED STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 2687
Of. ir Res. Tel. HEMLOCK 2374

Jcž neatsiliepia šaukite Ccntral7464

3133 S. HALSTED STREET

DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTES1AN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 pc
plet. Utarn. ir S ubąt. Nuo 8-9 vak
Šventadieniais pagal sutarimų.

Teh Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191
Nedėiiomis ir šventadieniais
Vah 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

4729 S0. ASHLAND AVĖ.

SPECUAUSTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—1:30 vai. vakare
Nedėiiomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. V. S. NARES
756 WEST 35th STREET

Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 8 iki 8 vai. vak.

DR. 1 P. POŠKA

HEMLOCK 8161

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

4142 ARCHER AVENUE

Ofiso Tet Victory 6893
Rez. Tek Drezel 9191

SPECIALISTAS

Nuliūdę: Tėvai, Pusbrolis, Dėdė ir Giminės.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

( Naryaųckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 11 ryto, 7 iki 9 vakare
Utarn. ir Ketv vak. pagal sutartį

A. L DAVIDŪNIS, M. B:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 6 i o;
Valandos:
Nuo 9 lkį 11 valandai rjrte;
Nuo 4 iki 8 valandai vakare
apart žventadienlo ir ketvirtadienio
Tel. Hsmloek 1744

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. <416 So. California Avė.
VaLi 2-4. Z«l

b.

g. Htakirįaat Ket.

^RAUGAS
I ■....

o
West Side. Rėmėjų 10 skyr. (

Ketvirtadienis, birž. 16, 1932

Po $3.00: J. Volterienė, M. lėja jaunas lietuvaites, tad ak. i

a) centro valdybai, kuri no- lent nature of people now$10.00, Marijos Vaikelių dr-ja 'Vikierienė, E. Paulienė, E. rėm. XIII seimas ragina visus iliai vedė draugijos reikalus, ' days. C. Šeputis, Brighton’s
$5.00, Aušros Vartų vyrų ir Zdanevičiūtė.
lietuvius katalikus leisti savo b) gerb. seserims kazim. už manager outlined the prosvarbių pagalbų rėm darbe. 1 gress of the baseball team and
ŠV. KAZIMIERO AK. RAM. moterų dr-ja $5.00, Ministarn- i po $2.00: M. Lukauskienė, dukteris j savo akademijų.
tų dr-ja $2.00, Angelo Sargo JJ. Noreikienė, T. Atroškienė,
DRJOS XIII SEIMO
3) Ak. rėm. dr. XIII seimas c) gerb. dvasininkams už mentioned tliat it was in fine
i dr-ja $1.00, Mokyklos mergai- E. Kareckienė, O. Kavaliaus- nutarė dalyvauti Jurgio Wa- rėmim* draugijos darbi? Žo- fettle for championship play.
PROTOKOLAS
čių sodalicija $2.00, Fed. 3 sk. kienė, B. Nenartonis.
Wliere do we park the tropliv
jshingtono 200 mt. gimimo ju 1 džiu ir aukomis.
(Pabaiga)
$3.00, Šv. Kaz. vyrų ir moterų
d) Gerb. kun.-*Baltučiui už when and if we gt it? The reįPo $1.50: A. Baltutienė.
biliejaus iškilmėse.
į
Draugijų aukos
dr-ja $2.00, Maldos Apašt. drsvetainės davimų seimui.
gular stoff of the bonrd is
Po $1.00: E. Ežerskienė, A.
Town of Lake. Rėmėjų 1 sk.
4)
Kadangi
ak.
rėm.
dr-ja
į
e) Visiems skyr. už graži:? hoomed to include the folloja $3.(X), Moterų S. 55 kp. $3.- Balsevioienė, M. Kazunienė,
$10.00, jaunamečių sk. $5.00,
rengia,
šiemet,
pirmų
didelį
,
netų
darbuotę,
wing subject to change also:
00, Šv. Onos dr-ja $3.00.
Ip Vitvilienė, Levickienė, Aleį Moterų S. 21 kp. $5.00, Labd.
.biznio
piknikų,
liepos
4
d.
Vy'
f)
Gerb.
visuomenei
už
"iJoe
Švilpa, C. Šeputis, J.
q 1 Vn
VvtnnM rirSnl
Bosto,n’ Mas3- H skyr. jjunienė, P. Plekavieienė, O.
S. I kp. $5.00, Vytauto dr-ja $5,)(X) .
i
'Sedvitienė S Laninskienė \ tauto darže, tad ak. rėmėjų sokių paramų.
Masiunas, S. Ališauskas, P.
f
$5.00, Ministrantų dr-ja $.>.00, į philadelnhia Pa 15 skvr
s įu ’ n uit xt •r’ - XIII seimas prašyte prašo
g) Ypatingai dienraščiui Norbut, K. Zoromskis, L. GriMokyklos mergaičių sodalici- j (fiv
į $,o ūo M
gerb. visuomenę jame gausiai
* $5.00, šv. Agotos. deja $5. | „„
’r. m
Ą^Gen,., O. ™ene,§ V
“Draugui” už draugijos raš tis, M. Stankus and A. Gu
dalyvauti
ir
gausiai
visokiais
Juo, J. Elijošius (Elias), J B^« Zn^įą 2 sk"^”*
žas.
tų skelbimų.
: būdais paremti.
gėrių šeima, J. Pukelienė, P.
Universal State Banko pirmiMotery g , kp $i0.(xi,' Wauke«a"’
The official correspondents
' 5) XIII ak. rėm. dr. seimas Šv. Kaz. ak. rėmėjų seimas
15,
Merg.
sodai.
$5.00,
Šv.
4n.
Stankienė,
D.
Gasparkienė,
O.
Įlinkas, kuriam p. A. Kalvaitis Mergaii!ių
$5.oo, Sv.
in this strain: J. Masiunas,
Judeikienė, M. Stumbrienė, V. priėmė ir pritarė 2-ro . skyr. j pasižymėjo pavyzdinga tvar- John Swilpa, L. Gritis and S.
Lietuvos konsulas, šį vakarą i 0no8 ,,r.ja
šv Petrone. tano dr-ja $5.00.
Ind. arbor, Inid. Rėmėjų 21 Jankevičienė, P. Šliogerienė, pasiūlymui: kadangi seserų įka, kilnia, gražia nuotaika ir
Lietuviu auditorijoj įteiks I„ ;Ks dr.ja $5
MokykIog nlel,
kazimieriečių
kongregacijai į gausingumu.
Ališaukas.
D. K. Gedimino ordenų. Į šiųjgaį*ių sodalicija $5 00 Labd skyr* $5°0, Rožančavos dr-ja M. Gadeikienė, O. Dačrolienė,
sukanka 25 metei nuo ją vie-1 6.15 va| yak
ve<Jeja Į X The girls are managing
retų iškilmę lietuvių visuome- S. 55 kp. $700
$7.00, Minist.rant.11
Ministrantų <1rdr- $^-00, Susiv. L. A. 176 kp. $5. B. Abromaitė, A. Vardauskas, nuohJ»* įs'‘«K'n>°. rueP»"-'O|Antanina Nausėdienė uždarė to line "P some "PPosili™
Baltimore, Md. 24 sk. $5.00. M. Dambrauskas, S. Staniulis.
nė kviečiama atsilankyti ir lja $5 00, Mokyklos Angelo Sakm pr
...................................
baseball,
būt the other couni
Worcester,
Mass. 26 skyr. P. Dargėla, D. Macys, K. Se- men 1932 „n; kadangi per v,-j
pagerbti žymų veikėjų, kurio rgQ dr_ja ^.(X).
sus tuos metelius seselės dar- ....
,
,,
; cils are not engaging our faii
reikienė, M. Juozaitienė, NN..
<aitis sukalbėjo maldų.
nuopelnus ir Lietuvos vyriau- North side Mergaičių so. ,$108.00.
bavosi pasiaukojusios, uoliai
lassies in warfare —probably,
sybė tinkamai įvertino.
i dalicija $5.00, šv. Mykolo <lr- Chicas°
m Mini' U' AaSkaM™*. M Čeki ir nuolatos lietuvių katalikų j Seimo ved. A. Nausėdienė,! recajĮįng some of jasį year’s
ja $5.00, Šv. Cicilijos dr-ja $5, slranty dr'ja $50°- Mer«aia-1 f,us- p- Ivanauskienė, J. V’il- naudai, tad 2-ras skyrius siū I sekr. Veronika Galnaitė, ]aeings admitted to tlie other
REIKALE PASAULINES Šv. Juozapo dr-ja $3.00, Mo- «*«««>
' ,kas- J- Uodienė, A. Bačkas, lo įsteigti Sidabro Knygų, ku II sekr. M. L. Gurinskaite. - coune}]s m. Ališauskas, our
PARODOS
t
kyklos merg. sodalicija $2.00, i
Chica«0- Sv- ♦5 0°PllillipS’ J.' J Z°>P’ S' Mik‘ rion įsirašytų J. E. Kardinoisports directrss, bemoans the
MinLfmntn
;.Šv. Kaz. ak. alumnės $25.-,sas, A. Aleksiūnas, J. StočkieMinistrantų dr.io
dr-ja «t9nn
$2.00.
las Mundelein, vyskupai, ku THIS AND THAT ABOUT (Jeartli of suitable opposition
Pasaulinės Parodos Chica- \ Roseland. Rėmėjų 4 skyr. 00, Šv. Kaz. ak. mokinės $5.- nė, K. Usaitė, M. Barštutienė,
COUNCIL 36
nigai, draugijos, organizacijos
1 as time advances,
goje lietuvių sekcijos pirm. p. $70.(X), Tretininkų dr-ja $10.- 00, šv. Kryž. ligoninės rėmė- A. Apsilauskienė, B. Rudokiei•
ir atskiri asmenys su dovano
j nė, NN., E. Krasauskienė, O.
J. J. Elias gavo laiškų iš Lie (X), Šv. Onos dr-ja $5.00, Mo jos $10.00.
{____ .................
mis ir būti? įteikta
gerb. sese- J IX This so-called depres- i X A lack of council attentuvos Pasiuntenvbės, Vasliin- kyklos merg. sodalicija $5.00, Išklausyti šių skyrių prane- Kulikauskienė, NN., P. Žemai- rims kartu su dovana, kaipo lfiion didn’t dampen the spirit dance at kali games is eramJ
*
gtone, kuris bus skaitomas'bū Moterų
idealiseių kliubas $5, šimai: 1 iŠ Town of Lake, 2 (tis, P. Zalatorienė, P. Kuodie- vieša visuomenės dėkingumo!0 f the members. o£ the Ad- Pm£ the style of our warriors
iš Bridgeport, 3 iš No. Side, nė, B. Jonikienė, A. Kraupa - išraiška, seserų kazimieriečių ' visory Board, who beld tbeir ^ow corne>
sinčiame susirinkime, /tsto- Ministrantų dr-ja $2.00.
Sunday P.
4
iš
Roseland,
5
iš
18th
Street,
laitienė,
A.
Sirtautienė,
E.
M
’
s
are
almost.
always
devas B. K. Balutis pataria ne- 18th Street. Rėmėjų 5 skyr. i .
.
---------'
didelių nuopelnų pripažinimas meeting May 31st at G. Alinustoti Vilties. Jis sako, kad ■
Ražančavos dr-ja $5 00 įBrighton Park, 7 iš West, Šidlauskienė, E. Čerkauskie- ir įvertinimas.
šauskas’ honie. According to void of pressing Sočiai duties,
!
jeigu Amerikos lietuviai pa- Rgm§jų jaunamečių skyr. $5.- Pullman’ 8
Marųuette Ma- (nė, O. Šeputienė, E. Gricaitė,
6) XIII Ak. rėm. seimas r.u- j reports, they garnered some so b op around to the bąli
reikštų savo norų dalyvauti 00, “Little Flower Circle”|°r’ 9 iS Cieero’ 10 iš West E. Eūdruškevicienė M. Šle- tarė remti Fed. apskr. visus “bot idea” for the coining: field and lend that moral enChicagos Pasaulinėje Parodo- ,$5*00, Ministrantų dr-ja $5.00,|Side> Pranežimus raštu prisiu-Įkienė, E. Ežerskienė, M. Su- užbrėžtus darbus Pasaulinės season, and the entire en- i couragement that means so
je dar ir dabar yra galimybės
g 4 kp $3 00 Apašt n^:
skyr. iš So. Boston, rius, U. Nedvarienė, A. Nnu- Parodos (1933) reikale.
I semble \vill be meted the much to the “Nine” and the,
gauti paramų ir eksponatų iš Maldos dr-ja $3.00, Amžino Mass-» 15 iš Philadelphia, Pa., dėdienė, V. Galnaitė.
7) XIII ak. rėm. seimas pa- ne\vs the following reguhir — er bovs.
Lietuvos dėl Pasaulinės Pa?o Rožančiaus dr-ja $3 00 Fed 19
Waukegan, III., 21 iš
Draugijos Seiman aukų su- geidavo, kad seimų protoko- meeting of tlie council. The
Aramis
dos 1933 m., Chicagoje.
• 15 skyr $3 00 Moterų S 3 kp ^nd‘ ^arbor, Ind., 22 iš Gary vežė $903.31. Seimo dalyviai lai bųtų spausdinami visuose chainnan, for a change, was
Taigi, paliekama lietuviams 1 $3.00, L. Vyčią 4 kp.'$2.0tk į į “ » Minersville, Pa., 24 >udėjo $146.71 B viso XIII laikraščiuose, t. y. “Draugp.” much in eveidence and advan
amerikiečiams nuspręsti klan- Itam. Vaitukaitis- $5.00.
> Ba t.more, Md., 25 iš PI,i- įneime auką sudMa $1,050.02.
“Darbininke,” “Garse.”
įcedsome
scliemes to benefit
'’ ’
»|n I •-.1!’:l
■■■!( /.-.ęSimą: dalyvauti ar nedalyvau-■ Brighton Park. Rėmėją 6 Mo'P'na. P«- (Šv. Baltramie- Seuno priimtos re.ol.uouo,
8) XIII ak. rėmėjų seimas tlie troupe, a stronger movė
ti Chicagos Pasaulinėje Pnro- tky. $10.00, Nekalto Pras;d.f’aU’
26 ,š ^orces.er,
D XIII akad. rėm. dr, sai dėkoja:
wben one considers tlie idoBANKEkSJK
doje, ateinančiuose 1933 me- moterų ir merg. dr-ja $10.00,1
> m.. . u azianįsmu sutikęs
tuose
Saldž. Širdies V. Jėzaus dr-ja' XUI aka<1’ r5mėi'’ se mas m?’ kad se’erys k“7.unierietė. &MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH*
REAL ESTATE
Ne tik lietuviai kitą kolo- $5.00, Mokyklos merg. sodali- 'Sklau"«a sk’'ri>’ P™n.-8imu, užpirko žemės-plotą rytuos.-,
Prisirašykite į mūsų C pulką
gausiai plojo ir labai pasidžia <?rti Philadelphijos su tikslu
Texų informacija suteikiam
Ministrantų dr-ja
nųų bet ir Pasaulinės Paro- 1 ’ia
Dykai
$5.09, Akad. rėmėjų jaun. sk. u«ė g>rtina JU ištisų metų dar- kurti antrų mėrg. akademikų.
dos komitetas nori žinoti, ai
2608 West 47th St.
kreipiasi į gerb. visuomenę iTurim parduoti 10 akerių (2 katv. miesto blokai),
lietuviai dalyvaus Pasaulinėje $5.(X), Kolegijos rėmėjų 35 sk. buote$5.00, šv. Kaz. Karalaičio d> -(
Atsk^ asmenų aukos
prašo gausesnių aukų šv Te
gražus 9 kamb. namas prie 95 St. ir Cicero Avė. Buvo 5
Parodoje, ar ne; jeigu ne su
RAKANDAI PARDAVIMI I
$3.00. l abd. S. 8 kp. $5.(X),‘ Po $5 00: MariionU kongre- '-sės Fondan.
= vertas $35,000. Atiduosim už $10,000, arba išdalinsi™, s
Dvi Šeimynos, kruvoj gyvenančios
savo pavilionu ir eksponatais,
'turi parduot gražų parlor setu.
2) Kadangi Šv. Kazimiere i Puiki vieta užeigai, valgyklai, piknikų daržui, vaisių ~ tuoj
rleSiit-o
medžio
valgyklos setas, 2
Tretininkų dr-ja $5.00, Mer ’ gacija, Juozas ir Ona Gurintai bent “Lietuvių Diena.”
puikus miegamosios setai, 9x12 Ir
skai,
P.
Vaicekauskienė,
O.
akademija
laimėjo
pirmų
ga
."!xl0 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
E markėtui, arba road housei prie gyviausios gatvės So.
Taigi šitam tikslui Lietuvių gaičii? sodalicija $3.00.
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
Krasauskienė.
b$
s
vieta
archidieceziįos
aku
V7est Pullmco.
Mergaičių
skyrium. Kreipkitės tuoj
Chicagos Prekybos Buto ini
•JMlO W. 5&tl> STREET t-mns apt.
S Sidėj. Kreiptis: 4700 W. 95th Street arba 1648 W. 47th
'Po
$6.00:
kun.
Vaitukaitis,
demijų
koriteste
ir
kadangi
ciatyva yra šaukiamas viešas s°dalicija $5.00, Šv. Juozapo
akademija pavyzdingai auk- = Street, arba Tel. Bdulevard 1038.
susirinkimas birželio 16 d.,
$5.00, Šv. Veronikos <lr- O. Prosevičienė.
7:00 vai. vak., Chicagos I.ic$,T-^Kryžiaus AtradiftiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii*
Užlaikome naujausios mu
tuvių auditorijoje, didžiulėje 1710 ^r-ja $5.00, Tretininkų drlos žierus, laikrodžius, radios,
svetainėje (3133 So. ITalsted ia ^3 00’ Maldos Apašt. dr-ja.
?l
'aipgi
elektrikinius laikro
St.), į kurį kviečiami atsilan- $3-^.
r /
džius, movie cameras, projeckyti mūsų veikėjai ir visuo- Marąuette Manor. Rėmėjų
forius dėl judonu? paveiksi;?
menė ir pareikšti savo nuo- 8 s^yr> $25.00, šv. Teresės drrodymo. Kainos labai nupigin
monę.
^a $5 00, Šv^ Barboros dr-ja
Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, va
tos.
Nušvietimui 1933 metų Pa- $5*®G» Ražančavos dr-ja $5.00, duokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
saulinės Parodos klausimo y- Mergaičių šv. Agnietės dr-ja greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakorTel. Hemlock 8380
ra kviečiami kalbėti p. Straik- $5-00, L. Vyčių 112 kp. $3.00, feg vjSy laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
man ir p. J. J. Elias.
~
Karalaičio dr-ja $3. kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko
To paties klausimo apibūCicero, III. Rėmėjų 9 skyr. neskaito — patarnauja dykai.
—
Wm. J. Kareiva
Savininkas
(tinimui yra kviečiami kalbėti
Fed. 12 skyr. $5.00, i
Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursijų Francfizt.ii į
DSI gerinusios rųSIes
Ir patarnavimo, Sau
mūsų laikraščių redaktoriai Motinos Dievo įSopnl. dr-ja linijos milžinišku laivu TLE DE FRANCE, 42,000 tonų di
Per 20 metų laikęs savo rūbų siuvimo, valymo ir
kit.
pp. Šimutis, Grigaitis ir Vai- $5-®Q> Maldos Apašt. dr-ja $5, durno.
RREEN VAMEY
prosinimo šapų, išsidirbau daug draugų ir kostumerių
I’IIODPCTS
dyla ir kun. Aleksandras Moterų S. 2 kp. $5.00, MokvRu šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių
Olsells ftvte*lų klnu.41
West Sidėj ir Brighton Parke. Dėl savo draugų, pažįs
nlų. sviesto ir sūrių.
Skrypkus iš dvasiški jos.
merg. sodalicija $5.00.
įj jg ten getžkehais važiuoti į Lietuvų. O kas norės važiuoti
4R44 so PAULINA STFIRET
tamų ir kostumerių patogumo atidariau skyrių adresu:
Tel. floulevard 1319
Geistina, kad ko daugiau* -------------------------------— į vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Lcndonų. Kad gauti
šiai atsilankytų į šį susirinki- sušauktoj konferencijoj (da- Į laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.
2735 WEST 43rd STREET,
TEL. LAF 8725
mų, o kas negalės, tegu para- lyvavo virš 100 dr-jų ir virš
ftie ,aivai ifiplankia ig New Yorko sekančiomis dienomis:
TVAIKUS K0NTRAKT0RIA1
šo savo nuomonės per laikraš- 500 atstovų), plačiai svarstyMes specializuojamės furkautų taisyme, valyme,
čius arba laiškais adresuoda- Į ta parodos reikalai, nutarta ; Birželio^June 18 d.— UNITED STATES
M.
perdirbime ir gleizinime. Valome ir taisome 'skrybėles.
”
” 21 d.—ILE DE FRANCE
mi į Chicagos Lietuvių Pre-1 joj dalyvauti ir sudarytas koNamų
Statymo Kontraktorius
Darbas ko geriausias, kainos prieinamos.
-talau Ivairiausius namus prieinami,
kybos Butų (Lithflanian Cha mitetas iš keliolikos asmenų,
Liepos-^July 30 d.—GRJPSHOLM
kaina
mber of Commerce) 3241 Ro. kad susitarus su generaliu pa į
j7151 S. CALTFORNIA AVĖ
HhuiIocIi &RS4I
Halsted Street, Chicago, III., rodos komitetu ir liet. sekei-1
J. P. Varkala, sekretorius ir jos pirm., tinkamai pasiruošti
TpI Hpmlock 2323
reikalų vedėjas.
prie parodos. Parodos surenW. G. NORAK, savininkas •
Red. prierašas. Pasaulinės gimo darbas yra didelis, dėl
Parodos reikalais yra gyvai to į jį reikia įtraukti mūsų
2210 WE8T 22nd STREET,
Tel. Roosevelt 1039
N A N P STATYMO KONTRAK
susirūpinęs Chicagos L. R. K. organizacijas visų plačiųjų
TORIUS
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ.
Federacijos apskritys, kurio lietuvių visuomenę.

C H I C A G O J E

n

j ANE PROGA -NEPRALEISKIT |

s

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO” Agentūrų

i

1

R. ANDRELIUNAS

Atidariau Skyrių
Brighton Parke

2IŽAS

U. S. TAILORS, CLEANERS & DYERS -

IOSFRH VILIMAS

v**

