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Dublinas pasipuošė tarptautiniam Eucharistiniam kongresui
ŠIANDIEN VAKARį ŠARKIO SO
SCHMELINGU RUNGTYNES

CILI RESPUBLIKOS SOCIALISTAI IR
TOLIAU KOVOJA DEL PIRMYBES

NEW YORK, birž. 21. —) Šarkis sveria 203 svarus, o
Šiandien vakarų New Madi-' Schmelingas — 190.
son Sųuare Garden, Long IsŠarkis yra 29 m. amžiaus,
land City (šalia New Yorko), Schmelingas gi — 26.
įvyksta lietuvio kumštininko! Už rungtynes Šarkis gaus

Meksikoj žemės drebėjimas daug žmonių suvarė
į palapines Muniche, Bavarijoj, šimtai fašis
tų areštuota. Graikų kariuomenė, laivynas j
nerimsta
DUBLINAS PASIPUOŠĖ
EUCHARISTINIAM KON
GRESUI

Šarkio (Žukausko) rungtynės 10 nuoš. iš pajamų, o Schmesu
vokiečiu
kumštininku lingas — 50 nuoš.
Schmelingu (Smėlingu). Šis Į Pajamų numatoma iki 500,pastarasis skaitomas pasaulio 000 dol.
čempijonu. Šarkis tad dar ka- i Žiūrovij iki 60,000.
rtų mėgins siekti čempijonato. i Jei būtų lietus, rungtynės
Štai kai kurie faktai apie • Imtų nukeltos į rytojaus va
šias rungtynes:
karų.

ČILI RESPUBLIKOJ NAUII SUKILIMAI

SANTIAGO, Čili, birž. 20.'
DUBLINAS, Airija, birž. — Prieš antrųjų socialistų me- j
20. — Šis miestas tikrai šven nševikų vyriausybę sukilo oro j
tadieniškai pasipuošė tarptau laivynas, kurį savo pusėn pa-į
tiniam Eucharistiniam kongre traukė
pašalintoji socialistų į
1. W. J. Bryan’o stovyla, kuri bus atidengta rugpiūty Potomac’o parke, Washingtone.
sui. Visos gatvės ir namai nu radikalų srovė, norėjusi susi- •'
2. Dalis bonusų “armijos” šalia Wa8hingtom|>. 3. Gili respublikos prezidento rūmai Santiago
valyta ir apšvarinta, ko nebū lieti su bolševikais.
mieste; šiandien ten socialistai riejasi už pįrmybę.
ta ilgiausius metus. Visi na
Visam krašte palaikomas ka _________________________________________________ i------- -- ---------------------------------------------- - ----------------mai dailiai nupuošti žolynais, ro stovis. Menševikai kol kas
“VYTAUTO” VARDO ŽVE
ŠV. MIŠIOS LIGONINĖS
NAUJŲJŲ ŠOKIŲ
GUBERNATORIUS PA
popiežiaus ir airių valstybės laikosi valdžios viršūnėse.
JŲ MOTORLAIVIS
AIKŠTĖJE
TEISMAS
NEIGTAS
vėliavomis. Svarbiausioji mie
sto biznio gatvė nukaišyta žaPAAUKSUOTOS LUBOS
Edvardo Etines’o Ji., M c- Ylakiai, Mažeikių aps. Lie
Klaipėdos miesto žvejai šioGYVENA PALAPINĖSE
DUBLINAS, Airija, birž.
______
.
morial
ligoninės
aikštėje
šį
setuvos
Mokytojų
Taut.
Dr.
J.
m
’8 dienomis įgijo porų nauEumvnais, įvairios rūšies vai
21. — Vakar čia atvyko iš ne
Buvusiojo bankininko Bai- kmadieni buv0 laik""l0s Sv.' Basanavi{ians s.g08 Y|aki„ j\. motorlaivių. Vienam jų danikais. Vienur ir kitur pasta
ME.NTCO CITY, birž. 20. — | paprastai iškilmingai pasitik
„’o bendrininkas, neldlojam,)-, M®<*> kur"! klausė '‘K0"“'*'.) Į tkyrius su vietos dvasiškiais ™ V*™*" /ardų. Klaipėtyti milžiniški šv. Patriko biu Sierra Madre kalnų apylinkė-i
tas popiežiaus atstovas į ta
Į
stai.
se žemės drebėjimas padarė rptautinį Eucharistinį kongre ju savasčių pardavėjas, Mu,., nžlaiitomi pabėgusieji karo ve-1 ir inteligentais gegužės 15 d. d<« J™™ wej« si pavasari
bolland'„s,'tn« nuosavus na- “•"«“»> «•«*« “ F»rt S'"' surengė naujųjų šokių tl.isnlQ plakdavo žvejot, , juras lig,
Tarptautinis Eucharistinis didelius išnaikinimus. Daug
sų, Jo Emin. kardinolas Lauri.
kongresas šiemet Dubline tu gyvenamųjų narni) sugriauta.
mus, 91)21 Longv-ood avė., ve- ™!an’o kareiviai ir iš flreat Teismui pirmininkavo kun. K. Karai,aueiaus ir kartais s,eAtstovų
pasitikti
airių
vy

įtės 150 000 dolerių.
i Lakęs jūreiviai. Mišių metu Šleinius, teismo nariais buvo kdavo net Dancigo pakraščius.
rimas ciėl to, kad šiemet su Žuvo gal tik 3 asmenys. Bet
' giedojo šv. Air.brozo choro 40 <jr Butkevičienė, valsčiaus vikrašto vandenyse šių žiekanka 1,500 metų, kaip į Airi- tūkstančiai žmonių neteko pa riausybė nepakvietė Airijos
gul»ernatoriaus,
Anglijos
ka

Teisme išsiaiškino, kad tuo-, bernaičių. Mišias laikė kun. , šaitis A. Varapnickaa ir sek-!m» buv0 ž-'™ai dau«iau ž«vų
jų atvyko šv. Patrikas, gar- stogės. Daug jų gyvena palase
namuose valgomojo kamba- Į Bov]e’as.
raliaus
atstovo.
sus Airijos globėjas. Taip pat pįnėse, kiti tiesiog atviram orotorius St. Mitkus ir mok. j ka'P paprastai.
rio
lubos
yra
paauksuotos
14
del to, kad to šventojo atvy- re>
Kada šis įvykis paaiškėjo,
A. Sakalauskas. Naujuosius j”
IŠVYKO J J. VALSTYBES
kiinas į Airijų airių istorijoj_______________
RASTAS NEGYVAS
airių vyriausybė pareiškė, kad karato auksu, o sienos išklo
šokius kaltino klierikas Nor
yra pažymėtas kaipo svarbiau
gubernatorius skaitosi svetiųi- tos moroko kailiu.
470 FAŠISTU AREŠ
ais kultūriniu ir dorovės, mok.
HAVANA, Kuba, birž. 20.
Mulholland
’
as
yra
kaltas
ke
sias tautos nuotikis. Nes jis
Alex S. Gricus, 39 m. amž., I st. Mineikytė grožio ir prošalis ir todėl nepakviestas į
TUOTA
— Kubos vyriausybė leido vy
airius atvertė katalikybėn ir
__________
lis šimtus tūkstančių dol. uz-į rastas negyvas namuose 2022 kaporas mok. P. Grigas tauiškilmes.
riausiajam opozicijos vadui
naujos krikščioniškos tautos
MUNICHAS, Bavarija, bidarytiems Bain o bankams. 'Coulter gat. Policija sako, kaustiniu atžvilgiais; gynė mok.
buvusiam prezidentui Menocakultūra pradėjo klestėti. Tad rž. 20. — Fašistai padarė neMulholland’as išpažino', kadi jis gal nusinuodijęs.
St. Leščinskas ir mok. T. JoAREŠTAVIMAI SU
l’ui apleisti Kubos salų. Jis
šv. Patrikas yra Airijai ne leistinas demonstracijas prietuos
aukso
lubomis
namus
jis
---------------------kštis. Sekretoriavo mok. St.
MAŽĖJO
išvyko į New Yorkų.
tik didis globėjas, bet dar ir šnis Bavarijos premjero rūpavedęs savo svainei.
UŽDARYTAS BANKAS
Vaitkaitė ir mok L. Milius.
tautos apaštalas.
mus. 479 fašistų areštuota.
Liudijo keletas asmenų iš pu
HELSINKIS, Suomija, bi
SUKILIMAI SUOMIJOJ
Gausingi katalikų maldinin_______ ;_______
, rž. 20. — Panaikinus šiame |
PEIKIA PROHIBICIJĄ
Valstybės auditorius uždarė blikos. Gynėjai kaltintojų prie
NUMALŠINTI
kų būriai iš visų pasaulio kra- KARIUOMENĖ NERIMSTA krašte griežtųjų svaigalų proNo,rth Avenue State bankų, kaistų neatrėmė. Teismas nau
štų atvyksta j šias iškilmes.__________
Katalikų studentų suvažia- 600 W. North avė.
juosius šokius pasmerkė.
hibicijų, girtųjų žmonių areš
HELSINKIS, birž. 20. —
Spėjama, kad Dublinas susiATĖNAI, Graikija, birž. 20. tavimai žymiai sumažėjo. Da vimas Chicagoj nupeikė prohi____________
Fašistų sukilimus Mantsala
lauks arti vienų milijonų mal- __ Graikų kariuomenė ir karo ug lengvųjų gerymų vartoja biri jų. Studentai pareiškė, kad DERYBOS NUTRAUKTOS
GRAŽIAI IŠLEIDO NAU
srity kariuomenė numalšino.
dininkų. Jau šiandien miestas laivynas labai nerimsta. Nu-' ma. Vyriausybė turi daug pel probibicija kenkia blaivybės
JOKUS
Du vadai suimti, kiti pasislė
pilnutėlis įvairiausiomis kai- gigtatę veikti prieš vyriausy- no.
platinimui ir kad moralumas
Anglių kasyklų operatorių
pė.
bomis kalbančių žmonių. Tuo bę. Ši gyvena nuolatiniam pa!
įstatymais negali būt vykdo- derybos /ui angliakasių atstoKaišiadorys, Trakų apskr.
tarpu vyksta vis daugiau. Kie voįuje
mas.
vais nutrūko. Nesusitaikinta Gegužės 4 d. buvo siunčiami į
VOKIEČIAI PRINCUI
ATRADO 12 LAVONŲ
i
kvienas traukinys atveža mal-.
atlyginimo
klausimu.
kariuomenę
naujokai,
kurių
iš

RALIUOJA
dirrinkus. Viešbučiai kupini. Į
DIDINS “LAISNIUS”
DAUGIAU GYVUMO
leisti atvyko (Kaišiadorių šau
MONTREAL, Kanada, bi
Vyriausybė paragino miesto'
UŽGROBĖ
BUVUSIOJO
KONFERENCIJOJE
BERLYNAS, birž. 20. -lių būrio orkestras. Jis pagro rž. 20. — Susprogusiam sau
gyventojus, kad jie ko dau
Chicagos miesto valdyba pla
KARALIAUS TURTUS
Žiemių Vokietijos šaudymo
jo keletu linksmų dalykėlių, suose dokuose kubiliniam lai' i_________
giau vietų maldininkams pa
ŽENEVA, birž. 20. — Nu sporto kliubų suvažiavime Be- iruoja padidinti “laisnius” iki
o traukiniui sujudėjus
— ma- ve “Cymbeline” atrasta dar
_
300 dol. (vietoj 100 dol.) vi-1
rūpintų privačiuose namuose. siginklavimo
.
MADRIDAS, birž. 20. — I-j rš;J Prisirinko daug žmonių, J12 žmonių lavonų. Šiandien
konferencijoj rnau, arti Berlyno, vokiečių
•Atvyko jau keletas kardino staiga i,r vėl įnešta daugiau minios raliavo nuvykusiam ten soms minkštųjų gerymų par- jspamjos respublikos iždo de-|kuril? (lalis pasigėrėdama gra-1 žmonių aukų skaičius yra tolų, daug vyskupų ir kunigų. gyvumo. Tai j>adarė J. Vals buvusiojo kaizerio sūnui, pri duotuvėms (naujovimams sa- partamentaš konfiskavo buvu !žiu šaulių eigesju, net apsive- ksai: 24 lavonai rasti, 3 ne
Šiandie atvyksta specialus po tybių atstovas. Sakoma, tų gy ncui Oskarui. Žmonių palan būnama).
1 siojo karaliaus Alfonso priva-irk£ Kaišiadorių šaulių būrio randami ir 38 sužeistų.
piežiaus atstovas i(legatas) Jo vumų konferencijai gruzino kumas princams vis didesnis
cius turtus
daugiau kaip^orkes|ras tokiais gražiais darEmin. kardinolas Lauri’s. At prezidentas Iloover’is. Pažy reiškiasi.
DALYVAUS 500 MOTERŲ pustrečio milijono dolerių pi-,bais jnr kelintų kartų pasiro REIKALAUS 81 MILIJONO
stovų geležinkelio stoty pasi mėta, kad ši konferencija turi
Praneša, kad demokratų pa- n*Ka’8 ’r fonais,
1 do.
DOLERIŲ
tiks patsai vyriausybės prezi pavykti dabar arba niekados.
ATSISTATYDINO VIR
rtijos krašto suvažiavime be'
Į Waqhingtonų išvyko Coodentas de Valera ir kiti aukš
vyrų bus apie 300 moterį) at-I KOMUNISTAS- NUBAUS- I
JAPONŲ KARAS BUŠININKAS
k’o apskrities ir Chicago mietieji valdininkai ir airių vys Eucharistinė procesija į O’CoTAS KALĖTI
stovių.
VO PABRANGINĘS
!sto
atstovybė. Tenai ji reika
nnej, tiltų, miesto centre, apie
kupai.
PARYŽIUS, birž. 20. — A
BuMASKVA, birž. 20.
LINUS
laus apie 81 milijono dolerių
Kongresas bus atidarytas už 6 mylių nuo Pboenix’o pa tsistatydino Prancūzijos dete
DĖMOKRATŲ SUVA
vusį karštų komunistų ir Uz-'
paskolos apskričiai ir miesftui
trečiacfien|. Bet specialės sn rko. Tenai popiežiaus atsto ktyvų viršininkas P. Julien’as.
ŽIAVIMAS
beko krašto vyriausiojo bol-i Vykstant Tolimuose Rytuo- iš Reconstruction [Finance be
kongresu surištos pamaldos vas minioms suteiks laimini Jis gavo pelningesnę vietų.
»,*<
i
Ateinantį pirmadienį Chica- ševikų teismo prokurorų Šam-' sc kinų japonų karui, buvo pa- ndrovės.
jau vakar visose bažnyčiose mų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

CHICĄGOJE

KINų

pradėtos. Didžiausios iškilmės

įvyks

ateinantį
sekmadienį
Pboenix’o parke, kur popie
žiaus atstovas atviram) ore lai
kvs šv. Mišias. O po to įvyks

Dublino laikraščiai ragina
ŽUVO 3 JAUNI VYRAI
gyventojus, kad ateinantį sekmadienį Pboenix’o parkų jie
OTTAAVA, III., birž. 20. —
laikytų kaip ir tikrąją Dievo Nukrito ir sulūžo lėktuvas. Žu
bažnyčia.
vo 3 jauni vyrai.

goj bus atidarytas demokratų si Batredincvų teismas pripa-' brangę linai. Šiek tiek aukšpartijos krašto suvažiavimas, žino kaltu už sumoksiu priešjtesnė linų kaina dar ir dabar!
ORO STOVIS
Partijos vadai jau suvažiuo- sovietų vyriausybę ir nubaudė tebesilaiko. Lietuvos linai kaja. Visi įdomauja, kų demo- mirties bausme. Bet po to ši rui buvo reikalingi, nes iš jų
CHICAGO IR APYLIN
kratai darys prohibicijos kinu.bausmė pakeista 10 metų ka- darydavo šovinių kaspinus, KES. — Šiandien numatomas
siiliil
Įėjimu.
brezentus ir kitus reikmenis, dailus oras; vėsiau.

s
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“D R A U G A S”
Išeina

kasdien.

Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $4.00. Pu«•! Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $3.00, Vienam
Mėnesiui — T6c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me

tų — $4.00, Kopija .eta
Bendradarbiams ir korespondentams raštų ne*r%ttna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčlama tam
tikslui pašto šankių.
Redaktorius priima — nuo ll:tš iki U:M vai.

kiai laisvamaniškos, bedieviškos. Dėl to ka
talikams nė su viena iš jų nepakeliui.
(Lietuviui katalikai, norėdami veikti, tū
li savo visuomenę, savo organizacijas. No
rėdami apsidrausti, turi L. K. K. S., prie ku
rio visi gali priklausyti ir veikti, nes dirva
yra labui plati.

Antradienis, birželio 21, 1932

NAUJA PAPIEŽIAUS ENCIKLIKA
Skaudus dabartinių mūsų gyvenimo įvertinimas

(Tęsinys)

žrnonių priemonės ir die
viška pagelba

Už ar prieš Dievų

dėka. Žinome, kokia yra gali n siausvyra, kurios dideliam fi
ga tyli, nužeminta malda, nesĮziško, ekonomiško ir morališVisagalis Viešpats maldai dn-lko gyvenimo nuostoliui taip
vė iškilmingiausius ir plačiau trūksta dabartinei žmonijai,
sius pažadus: “Prašykito, ir Nes jei tie, kurie dėl per didejuiiks bus duota, ieškokite, ir lės pramonės išsiplėtojimo ne
rasite , belskite, ir jums bus teko darbo ir įpuolė j skurdų,
atidaryta; kų kas nors prašo tinkamų laikų paskirtų mal— gauna; kas ieško — randa; dai, darbas ir gamyba greitai
ir kas beldžiasi, tam bus at įeitų į protingas ribas ir kova,
verta” (Matth. VII, 7,8).“IŠ kuri šiandien dalina žnioilijų
tiesų, ištiesų sakau jums: kai į du kovos laukus dėl laikinų
prašysite Tėvų mano vardu, interesų, būtų panaikinta kil
jums bus suteikta”
fJon. nios taikios kovos už įgijimų
dangiškų ir amžinų gėrybių.
XVI, 23).

Žinome, Gerbiamieji Broliai,
kad šioj religijos apgynimo
LINKĖJIMAS ŠARKIUI
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
kovoj reikia panaudoti visas
vai. po piet
teisėtas, mūsų rankose esan
^šiandien New Yorke rungiasi dėl pasau
čias žmogiškas priemones. Dėl
linio eempijonato mūsų tautietis kumštinin
c :D R A U G A S”
to Mes, sekdami šviesius Mū
kas Jack JSliarkey (Juozas Žukauskas).
sų Pirmtakūno Leono XIII
Šis įvykis, savo esmėje, rodos visai men
. lITHUANJAN DAILY FR1END
Plakus, su Mfisų Enciklika
Eucikli
kas dalykas, bet vis dėlto beveik viso- civiPubltsbed Daily, Baoept Bunday.
SUB8CRIPTION8: One Year — $6.00. Sis Montbe
Quad
vagosimo
anno
Šventi taikos norai
‘ «“«lraaesimo anuo” su to
Kvietimas pasaulio prie
- $S.B«. Three Months — $>.•». One Montk — 7»o I lizuotojo pasaulio akys į jį yra atkreiptos,
Surope — One Year — $7.»». 81x Months — $4.šš. ! Pasaulio spauda, o ypač Amerikos, apie jį
Tokiu būdu atsidarytų ke
gailestingumo
svarbiausių nusistatymų, pa kia energija stojome už žemės
Cepy — .eso.
▲dvertlsing ln "DRAUGAS" b ringą best resuita.
daug daugiau rašo, negu apie reikšmingų siūlytų žmonijos laisvei: už ar gerovės pataisymų ir nurodė Ir kokia malda gali būti ver lias taip trokštamai taikai. V i
Aduertistag rates on applloation.
i nusiginklavimo konferencijų Šveicarijoje, kur prieš Dievų — tai yra pasi me sėkmingiausias priemones, tingesnė už tų, kuria maldau sų žmonių yra prašoma tai
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
i didžiulių pasaulio valstybių atstovai spren rinkimas, kuris turi nuspręsti kurios turėti} sugrųžinti ser jame užlaikymo žemėje tikė kos, bet ypač tų ,kurie žmoni
gančio socijalinio kūno svei jimo į tikrų ir gyvų Dievų? jos visuomenėse turi didelės
džia aktualiausius klausimus.
visos žmonijos likimų politi
Daug Amerikos dienraščių įdėjo veda- koj, finansuose, moksle, mene katų ir jėgų ir grųžinti jo ken- 'Tokia malda neša su savimi valdžios atsakomybės: kaipgi
DIENOS KLAUSIMAI
ir! .^klausimo dalį, nes melsda- galėtų jie suteikti savo tau
, muosius straipsnius apie Šarkio - Smėlingo ir tt., ir visuose pasaulio kra čiantieins nariams ramybę
__ i - i
taikų.
Visų
laikų
krikščionybė
masis žmogus susijungia su toms taiki}, jeigu jos neturi
' kumštynes, tačiau nedaug iš jų rašė apie nu- štuose ta problema pasireiškia
DABAR PEŠASI, BET..
siginklavimo konferencijų.
kaip lemiama iš jos kylančio- pripažino ir skatino teisingas' nievu ir> taip sakant, užlaiko l)at-vs savyje! Ir tiktai malda
tikros kultūros ir sveiko pro žemėje Dievo idėjų.
turi atnešti taikos dovanu:
Ir mes, Amerikos lietuviai, turime viso
Mums, lietuviams,' rūpi visi pasaulio į-jms pasėkoms. Kadangi tie pa
pastangas žmonijai pa-I Koks gi yra vaįzjas Jangui niald‘% kuiia kreipiamės į dan
kių srovių ir įsitikinimų žmonių. Tos srove vykiai, svarbios tarptautinės konferencijos, tys pasaulio materializmo at greso
tobulinti.
I ir žemei, kai meldžiasi Bažnv-j Sakųjį Tėvų, kuris yra visų
lės negausingos, bet karingos.
bet taip pat rūpi ir Šarkio - Šmelingo rungty stovai visada mato, .jog susi
|SLA., kurio delegatai šiomis dienomis nės, nes su jomis susijęs lietuvio vardas ir duria su Dievo buvimo klau Bet tos šėtoniškos neapy- jčia! Per šimtmečius nepaliau- žmonių Tėvas; malda, kuri ykantos prieš tikybų akyvaiz- Įjamai nuo vieno pusiaunak-jra kendras išreiškimas seimyseimuoja Pittsburgb’e, telkia visas tas sro garbė. Nors nuo Šarkio laimėjimo, ar pra simu, kurį seniai manė pra
čio iki kito žemėje kartojasi Įnos’ kūri traukiasi už ribų be;
veles į krūvų, č’ia įeina vadinamieji tautinin laimėjimo, nepareis mūsų tautos likimas, ta nykusiu, ir visada yra priver doj vien žmonių priemonių ne
kai (fašistai), sandariečiai, socialistai ir bol čiau pareis jos vardo pakėlimas ir pagar sti jį iš naujo svarstyti. Mes pakanka, ir Mes manome, Ger įkvėpti} dieviškų giesmių bal- į koki° krašto ir bet-"kokio zeševikai. Yra srovė, kurios nariai neturi jo sinimas plačiai pasauliui. Tas mums turi rū maldaujame Viešpaties, kad biainieji Broliai, kad neišpil- sai; nėra gyvenime nė vienoi111^110, .
kių įsitikinimų. Jie eina ten, kur vėjas smar pėti. Tas, be abejojimo, rūpi ir, pačiam Šai> tiek atskiri žmonės, tiek tau dytume Savo Apaštališko pa didelio ar mažo perijodo, ku- Žmonės, kurie kiekvienoj*
tautoje meldžiasi tam pačiam
kiau papučia. Apdraudos sumetimais ir ka kiui, nes ne veltui jis save lietuviu vadina. tos, akivaizdoj tokių proble šaukimo, jeigu nenurodytume riame bendra malda tas pa
žmonijai tų nuostabių šviesos slaptingas Kristaus kūnas — Dievui už taikų žemėje, nega
talikų prie “tautiškojo” susivienijimo pri
š..
' li drauge būti ir nesantaikos
Reikia pasakyti, -kad Šarkio pozicija mų ir tokių sunkių kovų už paslapčių, kuriose vienose tik
Bažnyčia
nedėkbtų,
nesimels

klauso. Bet jie tos ,orgaitizaeijos politikoje' yra sunki. Kuomet Sclimelingas tik savo vo būvį metu, mestų tų šlykštų
tai
slepiasi
jėga
nugalėti
at

tų. Tokiu būdu pati malda lai tarp tautų nešėjai; žmonės,
nedalyvauja, savo “sleito” valdyboj neturi. kiečių tautų teatstovauja, Šarkiui reikia ir vienų nuo kitų atsiskyrimų ir
kurie maldoje kreipiasi į Die
Katalikai jaučiasi lyg jiems čia ir nereikti} lietuvius ir visų Amerikų atstovauti. Dėl to žemų savimeilę, kuri apakina sipalaidavusias tamsybių ga duoja Dievo buvimų tarp žmo
viškąjį Majestotų, negali pri
šviesiausius protus ir sustab lybes. Kai Viešpats, nusileis nių ,kaip pažadėjo Dieviška
priklausyti, dėl to nenori viešai afišuotis. kas iš mūsų Belinkėti} jam, pasisekimo.
damas iš Taboro spindulių, iš sis Atpirkėjas: “Kur yra ma tarti tam tautiškam iniperijado
net
kilniausias
pastangas,
Dėl to jie ir SLA. “politikoj” nedalyvauja.
Lietuviai su vokiečiais veda kovų Klai
gydė velnio apsėstų jaunikai no vardu susirinkę du artrys lizmui, kuris iš kiekvienos tau
Į Pittsbirgli’o seimų suvažiavo daugu pėdos krašte, Dangos tarptautiniame teisine, joms išeinant iš suglausto smu
tį, kurio mokiniai negalėjo iš asmenys, jų tarpe esu ir aš. tos padaro savo dievų; žmo
moj socialistai ir tautininkai su sandariečiai s. o Šarkis, tipiškas Amerikos lietuvis, šiandie lkių ir ypatingų reikalų rato,
nės, kurie žiūri į “taikos ir
gydyti, į jų nužemintų klau (Mat. XVIII, 20).
Mat, jiems labiausiai rūpi savus žmones į grumiasi taip pat su vokiečiu, bet ne Berly — kad susijungtų visi, nors
simų: “Dėl ko mes jo negalė Paskiau malda pašalina da meilės Dievų” (II Kor. XIII,
ir su dideliais pasiaukojimais,
SLA. valdybų pravesti. Nors noniinaviiuo ne ar kur kitur, o New Yorke.
jome išvaryti ? ’ ’ atmintinais žo bartinių sunkumų priežastis, 11), kurie į jį kreipiasi per
pačių ir visos žmonijos
. ..
rinkimuose referendumu socialistai laimėjo,
Kada Šarkis laimės, pasiųsim jam svei savęs
...
._ dziais jiems atsakė: “Tai ga Mūsų ankščiau išdėstytas, tai Kristų, kuris yra “mūsų tai
tačiau tautininkai tų rinkimų nepripažįsta. kinimų (lietuvių organizacijos visos turėtų įssigelbejimui. Tokioj sielų, je 1
lima išvaryti tiktai malda ir yra nepasotinamų žemiškų gė ka” (Ephez., II, 14) neatsiŽinodami, kad1 tokie rinkimai yra prieš vals tai padaryti), o šiandien nieko daugiau ne gų sųjungoj, žinoma, pirmieji
dus, kol pagaliau taika, kutybių apdraudos depailaijSJtftfc^iusistatyma, galime pasakyti, kaip tik: Juozai, laikykis, turi būti tie, kurie puošiasi pasninku” (Malth, XVII, 18, rybių godumų, nes besimelMums rodosi, Kerbiamieji džius žmogus trokšta dangiš- “os Pasaulis negali suteikti,
i bet taip 20).
—’’------krikščionies vardu,
tautininkai varysis prieš referendumu išrink nepasiduok!
isi kiti ku Broliai’ kad tuos dieviškūo- kų gėrybių, žiūri nuostabių nenusileis iš visokių gėrybių
ipat reikalingi ir visi
tųjų valdybų.
sius žodžius kaip tik reikia;Dievo tvarkų, kuri nepažįsta Ba'ėjo geros valios zmoSocialistų kondidatas į pirmininkus yra
Demokratę partijos šulai jau . renkasi i r*e pripažįsta Dievų ir jį gar- pritaikyti mūsų laikų blogy- pasisekimų manijos ,ir tokiu nt‘ni!S“” (Luk. II, 14).
F. Bagočius (referendumu išrinktas), tauti konvencijon, kuri prasidės birželio 27 d., Clii- bina atitolinditffii nuo žmoni-Į bėms, kurios gali būti pašalin(Bus daugiau)
būdu beveik savaime nusisto
ninkų — Bačiūnas, sandariečių — Gegužis. eagoj. Konvencija bus įdomi visais atžvil- jos jai gręsiantį dideli pavojų, tos tiktai maldos ir atgailos
vės tarp darbo ir poilsio puBolševikai irgi turi savo kandidatų.
giais .Bus įdomu, kaip demokratai nusistaKOVOS PRIEŠ PLATFOR
Dėl to seime bus triukšmo. Tos srovės ko tys probibicijos klausimu ir kų nominuos į Gedimino ordenu.
MOS STRAIPSNĮ
pijose ir Lietuvos naudai. P-nas Elias, dė
Iškilmingas to pažymėjimo — Gedimino kodamas už tų pažymėjimų, pasidžiaugė tuo
vos dėl pirmenybės. Jos visos norėtų šių or kandidatu į prezidentus.
crdeno įteikimas įvyko birželio 16 d., Lietu faktu, kad visuose savo darbuose ir žygiuose
ganizacijų savo reikalams panaudoti. Kan
NEW YORK, birž. 19. —
vių Auditorijoj, dalyvaujant rinktinei Chi- turėjęs lietuvių pritarimų ir bendradarbių. Columbia universiteto prezi
didatams į valdybų . rūpi ir pupų bliūdelis.
eagos lietuvių publikai.
Naujam Gedimino kavalieriui publika sukė- dentas dr. Butler’is skelbia,
Kuri iš tų srovių laimės, mums ir visai
Ta proga turiningas kalbas, įvertinan- lė didelis ir nuoširdžias ovacijas. Taip j*at kad slapieji respublikonai atKas iš lietuvių Amerikoj nėra girdėjęs a- >
katalikų visuomenei yra vistiek. Dabar jos
tarp savęs gana smarkiai kovoja, bet pra pie p. J. J. Elijų (Elijošių)? Tai senas mūsų eias p. Elijošiaus nuopelnus pasakė p. Var- nuoširdžiai pasveikinta ir ponia Elijošienė. kakliai kovos prieš respubliko
nų platformos
prohibicinį
eis seimas ir vėl susitars, sudarys bendrų biznie/ius politikas ir veikėjas ,gyvenus A- kala, p. Koinaiko, Kun. M. Urbonavičius A.
Šių retų iškilmę papuošė šv. Jurgio par.
straipsnį. Reikalaus pakeiti
frontų ir vėl kovos prieš lietuvių katalikų vi- merikoj per 40 metų ir beveik tiek pat metų Nausėdienė ir L. Šimutis. Ilgai kalbėjo p.
mokinių
orkestras,
kuris
šiais
metais
diece

mo. Jei tas neįvyks, sako dr.
suomenę, prieš Katalikų Bažnyčių ir katali- i besidarbuojųs lietuvių visuomenei Amerikoj. į A. Kalvaitis, Lietuvos konsulas, įteikdamas
kiškųjųLietuvų. Visos tos srovės, šiandien !
Apie p. Elijošiaus darbus žino ir Lietu- j p. Llijošiui orilenų. Konsulas pažymėjo p. E- zijos konteste laimėjo pirmų dovanų. Or Butler’is, per ateinančius rin
kovojančios dėlpirmenybės Sus-me, yra aiš- ! vos vyriausybė, kuri jį apdovanojo L. D. K. lijošiaus veikim^ draugijose, biznyje, para- kestrų veda ir diriguoja komp. A. Pocius.
kimus partija nieko nelaimės.

Taigi yra būtinu, Gerbiamie
ji Broliui, kad nenuilstamai
sujungtumėt visas savo jėgas
į vienintelį ir tvirtų frontų
prieš užplūstančias piktybes,
kurios Dievo, o taip pat ir
žmonijos priešai. Iš tiesų toj
kovoj yra svarstoma pkgrindina pasaulio problema apie

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

A

1 s

J. J. ELIAS PAGERBIMAS
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Tamulaitis

NETIKĖTAS NUSIKALTIMAS
(Tikras gyvenimo nuotykis)
,
(Galas)
Bet Vincas savo gyvenime buvo visai
kitoks, negu žmonės apie jį manė. Jis ra
dosi net geresnis, malonesnis. Jis buvo
iškentęs daug skausmų ir pažeminimų.
8.

atrodė. Dabar jis drųsiau žiūrėjo į pašau ir
pradėjo lį ir į gyvenimų,
ji turėjo gana gražaus pelno.
į
Pasistatė naujų trobų, nusipirko dau
9
~ .
1
giau gyvulių. Prasikūrė.
— Gal ir galėtum, dėde, bet....
Kai mirė Vinco motina, jis labai nu
O žmonės kalbėjo.
— Klausyk, Vincai! — tarė priėjęs
siminė ir vaikščiojo neramus. Namui pasi
— Ot, pora, ot, gyvenimas. Lyg sudarė nebemieli. Juk jis liko vienui vienas. arčiau Striupas. — Teisybę sakant, že- ! sitarę. į
i
►Sukinėjosi po apylinkę, ieško pačios, bet nytis tau Įgvoltu reikia. Taip negyvensi.
j
—Iš tikrųjų. Ir taip susitaikė: galvaKas kad ten kokia tau nelaimė atsitiko...
niekas nenorėjo už jo tekėti.
• žudys ir senmergė. Oho!
jį
Nežiūrėk, Vincai, į tai. Kiek žmonių yra,
Kartų jis arė laukų.
O tas brolžudys ir ta senmergė gykurie daug baisiau yra nusižengę; tavo
Pro šalį ėjo pažįstamas kaimynas
veno labai gražiai. Sutikimas Ir meilė
nusižengimas tik netikėtas. Dievo atsipra
tarp jų neišnyko. Savo išteklium jiedu
Striupas.
šei — ir jis dovanojo...
galėjo
lygintis su turtingiausiais ūkinin
— Padėk, Dieve, Vincai! — pasakė
Vincas susimųstė.
«*
kais.
i.
jis.
kiai mokėjo įaugti, iš sviesto, iš kiaušinių

Ant kalno, už pusės kilometro nuo
Nemuno, gyveno sena mergina Marijona.
Gyveno ne viena. Ji turėjo vienintelį sū
— Dėkui, dėkui! — atsakė Vincas —
nų, 13 metų berniukų, netyčia sučiuptų.
Ar dėl to vaiko, ar dėl to, kad buvo ne o kur skubiniesi!
Striupas stabtelėjo.
• v
per gražiausia — Marijona liko netekėju
—Ot, prašė čia Marijona laukų ap
si.
Ji valdė mažų ūkį. 5 hektarus žemės. dirbti. Einu arti.
— O kiek gauni?
Ta žemė jai ypatingai teko. Brolis, atė-.
— Et, kų ten suvaikysi. Dar nesusi
jęs į metus, apsivedė ir išėjo j anų pusę
Nemuno. Tėvas tuoj mirė. Taip ji viskų derėjome... Tau, Vincai, ten reikėtų dy
kai dirbti.... girdi! — ir penis šyptelėjo..
ir paveldėjo.
— Dykai!... Na, dėl ko?
Marijona gana gražiai gyveno. Buvo
—Pasakysiu tiesiog: galėtum būti ten
darbšti ir apsukri. Iš sūrių, kuriuos pui-

šeimininkas. Supranti?
Vincas nuleido galvų
botkočiu badyti velėnų.

Striupas kalbėjo toliau:

Pats Vincas pasidarė pamaldesnis,
— Žinoma. O ji, Vincai, ėėė... merga
nebloga; su ja neprapulsi. Puiki šeimi dievotesnis. Dažniau lankė bažnyčių, cninkė... Didelio čia daikto,
kad tų vaikų jo išpažinties ir meldėsi už savo brolio
I

turi! Spiauk tiktai! .

Vincas pagaliau sutiko. Kai jiedu
skyrėsi, sekmadienį pasižadėjo susieiti ir
plačiau pasikalbėti.

10 t

f

/

sios audros, ėjo tiesia vaga.

ŠV, ŠIRDIES INTRONIZACUA

Žmonių gyvenime širdis su jos jaūšno kaip visi žmonės. Kaip visi žmonės ir , niais vaidina didesnį vaidmenį (rolę), lįs

f minimais, sųžinės balsas sukyla suturė-

ti nuo klaidingų žygių, tačiau aklas jaus
mas galingiausias ir todėl dažnai kartoja
si mūsų gyvenime tos pačios klaidos. Po
laiko apgailestaujama, bet savo laiku ne
paisoma ne vien sųžinės balso, gerų pata
rimų, bet ir liūdnų praeities prisiminimų.
“Kad noriu ir patinka — darau”, bet ne,
“kų žinau ir privalau” — tai viena iš
skaudžiausiai žmonijų baudžiančių rykš
čių. Ir kas baisiau, kad pats Žmogus sa
vavališkai jų save baudžia.

Vincas Eadzys jau apsivedęs. Gyve-

> v

t

sielų,
__ Ir jo gyvenimas, kaip po didelės bai

gu žmogaus protas. Visi žinome, kad šir-l
dis žmonėms duota jausti ir mylėti; pro
tas — mūsų gyveninio reikaluose mums
šviesti, mums vadovauti. Bet patyrimas
rodo kitaip: kaip dažnai žmonės vaduoja
si aklu jausmu; kaip dažnai širdis vado
vauja mūsų gyvenimo net svarbiausių rei
kalų rūpinime; kaip dažnai protas žmogui
aiškiai rodo kų ir kaip daryti, atmintis
ateina protui pagelbėti su praeities prisi-
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((Daugiau bus)

Antradienis, birželio 21, 1932
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DRAUGAS

A. Valašinas pasikeitimas. Pav., yra paste ti buvo siūlytos visokios prie- konferencija Londone. Bet jai nebus savitarpio tautų pasitibėta, kad grūdų suvartojimas monės. Manyta ją nugalėti ma' ši^ klausimas išspręsti nepa- kėjimo, kol pasaulio valdovai
sumažėjo, o pieno produktų žinant muitus. Buvo šaukia-1 vyko. Visos dalyvavusios kon-'be saiko girtuokliaus ir vieni
_________
, tarp gamybos ir vartojimo.
padidėjo; vietoje lininių au mos muitų paliaubų konferen-j ferencijoje valstybės pareiš- kitais nepasitikės, — sunku
1. Krizė palietė visus kraštus
2. Iš kur kilo ekonominė deklų
padidėjo vartojimas cijos, Tautų Sąjunga rekomen kė, kad jos negali atsisakyti bus nugalėti krizę. Šiandien
Vos praėjo keliolika metų
krize?
medvilnės audinių ir dirbtinio davo daryti muitų ir preky- nuo savo pozicijų, ir neplėsti! egoizmas yra palietęs visus,
nuo Didžiojo karo, vos spėjo i Krizės kapitalistinio ūkio šilko. Nemaža čia turi reikš bos sutartis. 1930 m. vasario kviečių eksporto. Jungtinių A | nėra jam saistančios galios,
šiaip taip apsitvarkyti didžio-.. gyvenime nėra naujas reiški mės pokariniais laikotarpiais m. Ženevoje įvykusi muitų pa(merikos Valstybių atstovas nėra jam jokių vaistų. Matemo gaisro sunaikintas pasaulis, nys. Anglija, kaip pirmiausia vienų valstybių nepasitikėji liaubų konferencija nieko ne- j siūlė suvaržyti pasėlių plotą, rialinė kultūra pati save griau
kaip štai vėl mes gyvename pasiekusi kapitalistinio ūkio mas kitomis ir noras pasida davė. Nors buvo pasirašyta Bet su tokiu pasiūlymu, žino- na, kai su ja kartu neina dvaekonominių sunkumų ir nera sistemos, jau XVIII a. pradė ryti visiškai ūkiškai nepri pratęsti vieneriems metams ina, negalėjo sutikti Argenti-; sinė kultūra. Kelius iš krimumų laikus. Tolimuose Ry jo krizėmis. XIX a .krizės per klausomomis .Prieš karą bu veikiančias sutartis ir nekelti na, Austrija ir kitos šalys, nes zės ne taip lengva rasti, kaip
tuose eina ginkluoti susirėmi simetė ir į kontinento valsty vo einama prie darbo pasida muitų, bet nepatvirtinta. Prie jos išleido daug pinigų kvie-kartais atrodo. Juo labiau,
Krizės pradėjo rodyti linimo. Vienos valstybės rū šingai, 1930 m. muitai dar la čių ūkiui praplėsti.
mai, o Vakaruose minios be bes.
į l<ad ši krizė yra organizacijos,
darbių vaikščioja didmiesčių tam tikrą periodiškumą. Mok pinosi tik pramone, o į žemeo biau buvo keliami. Todėl ir Svarbiausia kliūtis ekonomi| tvarkos, planingos gamybos
gatvėmis šaukdamos: “Darbo slininkai stengiasi tą periodiš- ūkį maža tekreipė 1 dėmesio. visos pastangos kovoti su eko nei krizei nugalėti — tai ego-! I,askirstymo krizė. Ji tol neir duonos” Paryžiaus, Niujor-j kurną nustatyti. Vieni perio Kitos vėl visą dėmesį tekreipė nomine krize, mažinant mui istinė politika. Kol po sava-1 bus nugalėta, kol nebus tauko, Berlyno, Londono gatvėse, ^us skaičiuoja dešimčia me- tik į žemės ūkį. Karas šio dar tus, nuėjo niekais. Kitas ke rankiško ūkio priedanga bus pumo ,artimo meilės, tolregės
nuolat matysi slankiojant žmo tų, kiti septyniais, astuoniais, bo
tarptautinį pasidalinimo lias yra sunormuoti gamybą. slepiama egoistinė politika,, politikos ir savitarpio tautų
nes pamėlynavusiais veidais, o dar kiti net dešimtimis me vyksmą sustabdė. Karo paty Tai mėgino padaryti kviečių kol ginklavimasis didės, kol pasitikėjimo.
įdubusiomis akimis, drebančio tų. Po karo krizė pirmiausia rimas parodė, kaip gali būti
mis rankomis ir apdriskusiais j pasirodė 1919 m. Amerikoje, pražūtinga karo metu ūkiško
drabužiais. Tai bedarbiai. Ne;pagimdė karo metu išbujo- ji priklausomybė. Skaudžiau
dešimtys jų, ne šimtai, ne tūk jusi Amerikoje gamyba. Da sia už tai teko užmokėti Vokie
stančiai, ne milijonas, bet de bartinė krizė prasidėjo 1929 tijai.
Vokiečiai ir šiandien
šimtys milijonų. Visi jie pra m. ir tebesitęsia šiandien. Si'Girtina, kad jeigu jie karo
šo darbo ir duonos. Visi jie krizė yra didžiausia už visas'uietu būtų buvę mažiau pri
kenčia badą ir skurdą. Sun-1 istorijoje buvusias krizes. Sa klausomi ūkišku atžvilgiu, tai
kus ir vargingas jų gyveni- (Vo ilgumu ir sunkumu ji netu karo metu nebūtų pralaimė
mas. Rodosi, kad mirtis pripanašios praeityje.
ję. Maisto trūkumas ir badas
Dabartinei
krizei atsirasti labiausiai pakirto tautos pa
slėgė jau ir taip sunkią jų būbuvo daug priežasčių. Po Di jėgas ir pasiryžimą. Ir iš ti
iti.
džiojo karo žemės ūkio gamy krųjų. Senovės karai taip ne
Ir visa tai dedasi tuo pačiu
bos technika pradėjo sparčiai blokavo valstybių iš visų pu
laiku, kai sandėliai, prikimšti
žengti priekin. Pradėta varto šių ir nenutraukdavo taip su
javų, medvilnes, kavos, mėsos,
ti įvairios mašinos. 'Trakto sisiekimo. Valstybės ir karia u
metalij ir kitokiij prekių, plyš
riai, pakeitę arklius, papigi damos galėjo mažiau ar dau
ta nuo pertekliaus. Ūkininkai,
A:
no žemės išdirbamą. Ameriko giau susisiekti su kitomis val
pramonininkai ir prekybinin
je kviečių bušelio (36 ltr.) pa stybėmis ir vesti prekybą. Dikai nebežino kur dėti paga
giminioms prieš kelerius me-Lyjfe karag centro valstybcs
mintų prekių. Visi gaminto
tus kaštavo apie vieną dole- visiškai blokavo
ir atkirto
jai ir visos šalys ieško rinkų
rį, o šiandien tik 35 cen. Pra nuo bet kokio pasikeitimo pre
ir vartotojų. Visi nori parduo
menėje gamyba taip pat buvo k5mis. Didžiojo karo pamoUy
ti ir visi tveriasi aukščiausio
mis muitij sienomis, kad kiti tobulinama ii piginama. Pa-|tos valstybės, ypač didesnės,
salindama žmogaus rankų dar prali5jo siekti va(| flkio an_
į jų vidaūs rinkas nepatektų!
Prekių pertekliai būtų dar di lų, gamyba atėmė uždarbį jarkijos, t. y., viską sau pasitūkstančiams ir milijonams gaminti ir nieko iš kitur nedesni, jeigu visos dirbtuvės ir
darbininkų. Ilgą laiką gamy įsivežti. Šitam savarankiškam
fabrikai būtų galėję iki šiol
ba dirbo atsargai. Pagaliau ūkiui įvykdyti pradėta vartogaminti tiek, kiek jų mašinos
gali. Geležies rūdos kasta ir visos atsargos prisipildė ir kri' tį mUitaį
zė atsistojo visu aštrumu. Po
apdirbta tik trečdalis, o kar
kariniais laikais nebuvo ap Yra, žinoma, dar ir kitokių
tais ir pusė to, kas galima
skaičiuota, kokiu mąstu ir šių dienų ekonominės krizės
pagaminti. Tūkstančiai vago
v. • , •
. .
kaip veikti. Stigo sugalvotą priežasčių .Čia nemaža prisi
nų , garvežių
ir
laivų
ilsisi
reI
,
,
. . x
®
.
.
,
,
. ,
darbo
propektų,
metodo ir
at dėjo ir dvasinis žmonių pakri
zervinėse stotyse arba mirks
sargumo.
Gamyba padidėjo kimas, pareigos jausmo susilp
V♦
ta uostų pakampiuose. Bedar
25 nuošimčiais, o gyventojų nėjimas, dorovės sumenkėjiS1O
bių minios nieko kito nelau
skaičius tik 10 nuošimčių. Pa- mas ir trūkumas tarpusavio
kia, kaip tik to,- kad visi nu
šaulio rinkos taip pat pasikei tautų pasitikėjimo.
tilę fabrikai sujudėtų ir laivai
tė. Sovietų Rusija, 150 milijo 3. Priemonės krizei nuga
išplauktų iš uostų kanalų. Be
cesu pašalina tūlus nešvarumus -glū
R užsitrauki dūmą? šis paprastas
nų gyventojų kraštas, beveik
lėti ir žmonių girtavimas
dinčius kiekviename tabako lape!
darbiai ne išmaldos prašo, bet
, klausimas ištiko cigaretų verslą
Luckies
tą procesą , išrado.
Tik
darbo. Ne neturtas aplink j
gaminių. Kaip nugalėti krizę! Kada
visai netikėtai! “Kodėl tą klausimą
___________ V.x _
;Kinija
tasai
kelių
šimtų
Luckies
jį
ir
turi!
kelti?” jie klausė. “Kodėl nepalikti
krizė pasibaigs, kada bus at
gyvenamąsias vietas, bet per
dalykus taip, kaip jie yra?”
Ar užsitrauki dūmą? Atsiminkite
milijonų gyventojų kraštas — statyta pusiausvyra tarp gateklius. Krizė juos prislėgė ne
- daugiau kaip 20.000 gydytojų, ku
Tačiau “palikti dalykus taip, kaip
dėl vidaus netvarkos ir dėl ,mybos ir vartojimo, kada vėl
jie yra” neužtenka dėl Lucky Strike!
riems buvo duotą išbandyti Luckies,
dėl neturto, bet dėl perte
Dūmų užsitraukimo klausimas yra
pamatuodami savo nuomones savo
I sidabro vertės nusmukimo da j bus sudarytos sąlygos dar
kliaus. Žinoma, tai yra keista,
nepaprastai svarbus . . . nes kiek
pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog
bar mažiau pareikalauja Eu niam tautų klestėjimui? —
vienas
rūkytojas
užsitraukia
žino

Luckies mažiau erzina gerklę negu
bet tiesa. Krizę jaučia visi. Ūnegu
kitados.. Optimistai ekonomistai mano,
damas ar nežinodamas. Kiekvienas
kiti cigaretai!
kminkai dėl
pigių
javų
kai- ropos
A
... prekių,
T
rūkytojas įkvepia kokią nors dalį
Tioo.ni;
v
•
•
l-rAngluos valdoma Indija boinų negali
gauti
pinigų
būti-!,
.
. , .
.
’’
s. .
«•
dūmų, kuriuos jis ar ji ištraukia iš
kad kulminacinis krizės punk
'kotuoja jos prekes. Panašiai tas jau praėjo ir gyvenimas
cigareto!
noms išlaidoms padengti. Pre
Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike
yra su Azijos ir Pietų Ameri pradeda grįžti į normalias vė
Jūsų Apsaugo
kybininkai skundžiasi, kad
drįsta ii klausimą iškelti . . . dėl to,
kos valstybėmis, kuriose rin žes. Bet šių ekonomistų nuo
prieš bnitėjimus - prieš kosulį
mažai kas perka jų prekes ir
\ad Luckies įžymiuoju valymo pro
kos Europos prekėms taip pat monės nėra visiškai realios.
, todėl jiems gresia krautuvių
O. K. AMERIKA
sumažėjo.
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modernišką minučią n paiaulio rerieusiett
Šių dienų politinis gyvenimas
bankrotas. Fabrikantai dejuo
lokiu orkttlrtit ir Lucky Strike iiniomit, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio
Prie krizės atsiradimo pri- ir valstybių santykiai to neroja, kark jiems nebeišsimoka lai
vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.
kvti fabrikus. O čia vėl pra sidėjo ir žlmonių reikalavimų do. Ekonominei krizei nugalėdėjo svyruoti toks galingas
piniginis vienetas, kaip anglų
LY’S UNCLE
svaras. Žmonės nustojo juo pa
sitikėti. Anglai buvo privers
ti griebtis radikališkų priemo
nių savo piniginiam vienetui
nuo smukimo apsaugoti. Perei
tą vasarą bankrutavus Aus
trijos Kredito bankui, prasidė
jo bankų bankrotai įr kituose
kraštuose, žodžiu, vis jaučia
krizę. Visi apie ją kalba ir
galvoja, kaip pašalinti. Vie
niems ji tikrai sunki, kiti tik
įsivaizduoja, kad juos krizė
slegia. Kiekvienam nejučiomis
kyla klausimas: kodėl pasau
lį apėmė visuotinė negerovė?-,
kodėl sugriuvo pnsiauRvyra

EKONOMINĖ KRIZĖ IR GIRTAVIMAS

j

Vienas didžiausių taupumo
priešininkų yra žmonių girta
vimas .Juk kiek pinigų yra iš
metama girtavimui, kiek svei
katos ir jėgų jam žmonės ati
duoda. Lietuva kasmet, pav.,
prageria daugiau kaip už šim
tą milijonų litų. Lyg tyčia pe
reitais metais daugiau išgerta;
negu 1930 m. Gryno spirito ir
degtinės valstybės monopolio
per pirmus aštuonis mėnesius
1930 m. parduota už 25,834.
000 lt., o 1931 m. už 26,304,000
lt. Taip pat 1931 m. daugiau
surūkyta, negu 1930 m. Už ta
baką ir jo gaminius per pir
mus aštuonis mėnesius 1930
m. surinkta —7,738,000 la., o
(Tęsinys 6 pusi.)

užsitrauki?

M

Tabako verslas
yra susirūpinęs dėl
nemalonaus klausimo

A

It’s toasted'

& 1

IT tęs
copr. įtu.
The American
Tobacco Co.

J
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Antradienis, birželio 21, 1932

Pagal dr. A. Schalle i žavimas yra didelės reikšmės 1 per šilti, nei per ankšti. Svei-

greit sužalot švelnių vaiko nėr vaiko amžiui, kūno sudėčiai
PASALINO ATSTOVĄ
ir jį gali nustatyti šioj srityj kiausi apatiniai baltiniai yra'vų sistemų. Kūdikystėj (pir- nervų jautrumui, aplinkai ir
išmanus gydytojas. Todėl, ne- skystai austi ,kurie neaptem-1 niais gyvenimo metais) reikia kt. Dėl to savališkai negalima MEX1CO CITY,birž. 18.—
'norėdami sau pakenkti, ne-i pia kūno. Dažnas baltinių kei- vaikų grūdinti daugiausia o- nustatyti užsigrūdinimo kurą1 Meksikoskongresas
iš savo
Užsigrūdinimų galima imti | utšų'la; tuomet šilimos išėji- žaiskim vandeniu.
Kasdien timas tap pat svarbus. Nuo Tu. Taip, pav., keičiant balti- ei jos .Kuracija turi būti—nei tarpo pašalino atstovų Delfino
siauresne ir platesne prasme?mas iš kūno būni ap unkin- per ištisus metus maudytis nešvarių baltinių užsikemša nius leisti kurį laikų nuogam per smarki, nei per silpna, pri Najera, kad policija galėtų jį
Siauresne prasme užsigrūdini į tas .Tokiu būdu kuinu apsi- ar lietis šalta vandeniu yra audinių porai (skylelės). Y-' pasispardyti. Vaikas džiaug- taikinta kiekvienam žmogui areštuoti. Jis nužudė vienų
mas yra kūno atsparumas saugoja nuo temperatūros kri- žalinga. Vėsiu vaudeniu grū pač. į apsirengimų daug dėme 1 sis gavęs laisvai ore pajudu- ir pagal reikalų karts nuo kar jaunų studentų.
prieš šaltų
orų ir vandens tinio. Nuo kūno paviršiaus dinimosi laikas paprastai ga šio reikia kreipti rudenį ir | ti. Taip kūdikis iš pradžių pa- to keičiama,
veikimų. Platesne prasme už kraujas suplūsta į vidaus in li tęstis 4—6 savaičių, o po pavasarį. Pavasarį nekartų pa prus prie kambario k-mperaVAUMNlMAi PADE*
Visos užsigrūdinimo priemo
sigrūdinimas reiškia atsparu dus, kurie tuo tarpu išsiple reikalinga padaryti ilgesnę (2! kenkiam savo sveikatai, per- tūlos. Išmaudžius kūdikį šilMARKUNYJ
mų įvairiems išoriniams ir vi čia. Patekus žmogui Į šiltes savaičių )pertraukų. Jei grū- anksti nusivilkę žieminius i ii j tam vandeny, Kneipas pata- nes (vanduo, oras, mankšta, 1
apsivilkimas) vartojamos nuo ■
dujiniams poveikiams (au nį orų, kraujas savo senųja diusiiu kūnų vėsiu vandeniu bus.
Valstybės teatro dramos ar,
■ ria, imant jį iš vonios, apipilti
mažens per visų jaunystę ir '
drai, lietui, vėjui ir kt.), o tvarka išsiskirsto po visų kū- kas antrų trečių dienų, tai per j Grūdinimui į pagelba eina 1 vėsiu vandeniu.
Į tistai, teatro sezonui Kaune
per visų žmogaus gyvenimų
taip pat dvasinio gyvenimo, j nų. Kraujo indams susitrauk! pasibaigus, važiuos vaidinti į
trauka nereikalinga.
kūno jūdėsiai. .Salia kūno' ,,
...
, .
.... I
, v,
.
.
i iaaugejusį vaikų karts nuo i Grūdinimasis vandeniu ir onervų sistemos atsparumų į- ti ir išsiplėsti ženklų duoda Be vandeens kuracijos
netoli detnarkliuijos esančias
taip mankštos ir masažo, vertingi1, .
.
,
• > a-!
*
v
.
karto
ryte
galima
apiplauti
nervai,
vos
tik
pajutę
tempe

vairiems dvasiniams pervers
pat labai naudinga grūdintis yra pasivaikščiojimai tyrame i - •
. .
, , <
. i ru turi taip pat didelės ug vietas.
Iv
.v .
| vešių vandeniu arba trumpai dančios vertės. Jis harmonin
mams, nelaimėms, nemalonu ratūros erzinimų. Tai papras oru. Kūno sugebėjimas prisi ore. Daugelis,
aiškindamiesi;
. .
. ,, .,
, ,
’
. pasodinti—i vešių vonių (o-- gai stiprina kūnų ir dvasių.
temperatūros taikyti prie įvairios tempera laiko
mams ir kt. Žmogus priklauso tai vadiname
PLATINKITE “DRAUGĄ ”
stoka, šitų gerų sveiir aplinkos, kurioj jis gyve tvarkymu arba reguliavimu. T. tūros grūdinimosi srityj duo katai palaikyti priemonę at I 10 sek.), kad vanduo siektų Protingai naudodamiesi van
iki juostos arba dar žemiau) dens ir oro voniomis, stiprina
na, veikia. Todėl jis nejučio ki reguliavimas eina tvarkin da puikiausių vaisių. Oro vo meta.
SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
mis dalyvauji visuose aplin gai, kūnas apsaugotas nuo nios yra geriausias būdas už Dar pora žodžių apie vaikų Be to, reikalinga pastoviai me savo nervus ir raumenis,
PER SAVAITĘ
kos pakitėjimuose.
Jis turi temperatūros svyravimų pa- sigrūdinti. Grūdinimasis be o- grūdinimų. Dėl nežinojimo ar j mazgoti kojas vėsiu vande ugdome jėgas ir savimi pasi
leisti jam tikėjimą, keliame valių taip,
Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
prisitaikyti prie temperai vejų. Kūno sugebėji,,,, priyra vienpasBkus, ne- dėl perdidelės baimės šioj sri- niu ir, svarbiausia,
.
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
. A. ,
nuogam judėti ore. Vaiko gru kad ramiai sutinkame gyveni — per vieną, savaitę aš suliesėjau
’ •
- spaudinio
’•
' • sitaikinti prie įvairios tempei
ros, drėgmės,
paki
. ’
. • „
‘pilnas. Nors saitas vanduo y- tyj esti daug apsileidimo. Js
,
.. .
svarų, t-odėl nerandu žodžių
.
.
diminui yra svarbu pntaikin- mo skaudžius įvykius. Be to, dešimčia
timų, prie šilimos bei šalčio ratūros galima lavinti. Regu la svarbus grūdinimosi veiks- ,kitos
išgirti tą vaistą.
pusės nesąmoningai ir
Kad suliesėti lengvai, saugiai ir
svyravimų ir t.t. Juo lengviau i liavimo tobulinimas ir yra sa nys, tačiau jo dar neužtenka, per daug stropiai juos °grūdi- u drabužius prie oro temp' " ! rūpindamiesi kūno švarumu ' neavojingai
imk pusę Kruschen pusę
li geiiau jis gali prisitaikyti j vęs grūdiasimas. Užsigiūdinęs į Qrag ne
^r_ jįna
, )jet nant sugadinama jų sveika- 1Į ratūros. Žinokime, kad vai į sustipriname savyje švarumo ' arbatinio šaukštuko su karštu van
prieš pusryčius. Tai saugus bū
kas ore paprastai daugiau j u- Jausmą. Žodžiu pasiekiame to, deniu
prie tokių išorinių poveikių, kūnas gali atsispirti prieš šal taip pat stiprina nervus.
das pašalinti nedailią išvaizdą.
j ta. Kad grūdinimas ankstvButelis, kurio užtenka keturioms
juo mažiau kūnas nukenčia tį. Užsigrūdinus net nemalo Byte prieš apsirengiant, pa lvam vaiko amžiuj reikalauja da. Jo drabužių šiltumas rel' ! kas senovėj buvo vertinama !! savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
1 Gauk aptiekoj'. Jei nuo pirmo butenuo nuolat besikeičiančių ap nus šalčio jausmas atbunda. turtina 5—10 minučių paimti j didelio atsargumo, tai savai-1
taikyti prie oro it ' aukščiausiu gėriu žemėje: I iio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
linkybių, juo labiau jis užsi Galima paskyti, kad peršali oro vonių,- t. y. vienmarški- ■ me suprantama. Neatsargiai' raumenų veikimo. Visas grudi sveika dvasia sveikame kū gal.
mas paliečia tuos organus, ku
grūdina.
Bet žiūrėk, kad butų Kruschen
“S-ba” druska
niam ar nuogam judėti kaių-' naudojant vandenį, galima irimas turi būt pritaikintas ne!
— pamėgdžiojimų yra daug
rie
nušalimui
jautriausi,
neat

Peršąlame tuomet, kai nesu
ir tui i saugotis.
bary j prie atdaro lango laiks -----------gebam prisitaikyti prie van spariausi .Todėl peršalę vie nuo laiko darant lengvus
dens ir oro temperatūros at ni gauna slogų, antri plaučių mankštinimus ir giliai kvė
mainų. Todėl norint neperšal uždegimų, treti reumatų ir kt. puojant .Šitas oro vonias gali
Gydomos Nauju Būdu
Kabai dažnai nušalę, sušlaps,
ti, reikia pratinti kūnų prie
ma daryti ir atvirame ore. Jas
nę kojas, gauname slogų. No
vandens ir oro.
>
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
reikia pradėti nuo 5—10 mi
sis yra peršalimo tartum jau nučių, kasdien užtraukti po 10
priversto poilsio. Gydantis galėsi
Žmogaus kūnas taip sutvar
dirbti po senovei, nebent jau dabar
trus barometras, nes jos glei
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
kytas, kad jis sugeba išlaiky
minučių ir didint iki pusės
Etnerald Oil. Gydo greit, mažina ti
Liepos
July
23
dieną,
1932
vinė odelė yra labai jautri.
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais
valandos. Ir oro vonias imant
ti kraujo temperatūrų pasto
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžius
Ji
išsiskiria nuolat apsauginį
VANDENS
KELIU
PER
KOPENHAGĄ
Į
KLAIPĖDĄ
vių. Ar jis gyvena karštuose
reikalingas yra atsargumas
pinigus.
skystimų, kuris patekusias i
kraštuose ar ledynuose, karš
ir žinojimas.
nosį dulkeles daro nežalingas.
čiausių vasarų ar šalčiausių
Oro vonios ir plovimasis
Norintieji šių vasarų va
Tiesioginiam šalto oro veiki
žiemų, jei tik sveikas, jo kū
vandeniu labai gerai veikia
žiuoti į Lietuvą, važiuokite
mui nosies gleivinė odelė yra i
no šilima nuolat yra 37 laips
odų, kuri labiausiai susiduria
su šia “Draugo” ekskursi
niai C. Karštame ore žmogaus gerai užsigrūdinus. Točiau ji1 su temperatūros svyravimais.
ja Skandinavų Linijos laisusierzina nuo įvairių bakte- I
kraujo indai išsiplečia ir tuo
Šaltas vanduo ir judantis oras
vy “UNITED STATES.”
rijų, nešvarumų ir t.t. Jeigu
met išeina į orų daugiau ši
sužadina odos nervus ir jos
kuris iš New Yorko išplau
prie tokio tiesioginio suerzini
limos. Be to, besiplėsdami
kraujo indus, paskatina odų
ks Liepos-July 23 dienų.
kraujo indai sužadina prakai mo prisideda netiesioginis pa veikti ir pripratina plačiai
stovus erzinimas (pav., nuša
LAIVAKORČIŲ KAINOS
to išskyrimų. Tuomet kūnas
Nesirupin-k
niežėji
išsikerojusius plonyčius odos
lus kojas), tai dažnai prasi
NUO
NEW
YORKO
IKI
mu,
pleiskanomis,
vėsta. Šaltame ore kraujo in
nervų galelius prie šalčio ir
išbėrimais, spuogais
deda slogų. Jeigu visi kūno
KLAIPĖDOS
dai susitraukia, oda išbąla ir
šilimos poveikų.
Ir kitais odos negerumais.
Tik
organai stiprūs ir veikia tvar
gauk gydantį antiseptiką Žemo—
3-čia
kl.
į
vienų
pusę
$84.50
kingai, tai peršalus susierzi Grūdinantis svarbų vaidine
saugus.
Aptiekose.
36c.,
64c.,
Ten ir atgal (Round
nį
suvaidina
apsirengimas.
I
$1.00.
na tik jautriausias organas
*
trip) .............. $141.00
(John Bagdziunas Borden)
— nosies gleivinė odelė. Auk Per šilti drabužiai išlepina
ADVOKATAS
Turistinė klesa į vienų
šti batai, kojų prakaitavimas kūnų .Nuo nelygios ir didelės
f- O o SK fj I i > I TO. ' C t J S
105 W. Adams St., Hm. 2117
pusę ................ $105.50
šilimos
odos
kraujo
indai
iš

ir kraujo apytakos trukumai
Telephone Randolph 6727
Ten ir atgal (Round
tyžta. Drabužiai turi būti nei
10 PIECE COSJUETIC
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak. dažnai būna peršalimo prie
trip) .............. $175.00
SĖT $1.97
žastimi.
Norint apsisaugoti
Telephone Roosevelt 9090
“
ATLAIDŲ
BALTINIS
”
Thls Is a Famous Vlvanl Sėt and InName: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 nuo peršalimo, reikia prižiurę
dudes faee powder, ,1.00; Rouge 76c
Iš Uhicagos ekskursantai
Tlasue Oream |1.00, Deptlatory 61.00.
Pačiai Astrlngent 61.76. Bath Salt l.OT,
ti kojas. Dėl to patartina kas
p®
I
t^22 5 -NICv
LAIVAS
“
UNITED
STATES
”
Tollet Water 61.26. Perfume 62.76. BrllIšėjo iš spaudos maldakny
Ilantlne 76c. Skin Wb1tener 76c.
Totai
dien kojas plauti (nuo 1 iki
KEL PLATE traukiniu is
Value >12.00. Speclal prlce. 61.»7 tor all
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
ten plecea to latroduce thl. line.
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.
2 minučių) vėsiam vandenyj
ADVOKATAS
Vardas
jų ir išvertė T. Kazimieras I
Miesto Ofisas 77 W. Waehington St arba plauti pakaitoms — 2
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems. į Lietuvą, parū
kapucinas, išleido seserys ko- ii
Roora 905
Tel. Dearborn 7966
Siunčiame per paštą COD
m. karštam ir 2 m. šaltam van
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
Pinigai grąžinami, Jei
pina
visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
trinietės. Maldaknygėje yru
nepatenkintas.
denyj.
Taip
pat
sveika
vaikš

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvergal*
neskaito — patarnauja dykai.
paaiškinimas apie atlaidus ir
— 6 Iki 9 vai.
čioti basam. Vaikščiojimas be
Yet*
daugiau, kaip 300 įvairių mai4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887
Manantieji
važiuoti,
nevėluokite,
užsisakykite
vjetas
dabar.
batų žiemų kambaryj, o vasa. , , -.
.
Jų, kuriom popiežiai suteikė
Namų Tei. Hyde Park 8896
Visais reikalais kreipkitės:
r« .r lauke labai gerai veikia
Nors visos maldo,
For COLDS, COUGHS
visų kūnų. Be to, reikia lai geros, bet už vis geriausios
Sere throat, muscular rheukyti kojas sausai .Norint kojų yra tos, kurioms suteikti at
matic nebos >p6wn»,apply Musprakaitavimų sumažinti, reika laidai. Šita knygelė turėtų bū
ADVOKATAS
terohų tbe "counter-iraiUuit’*
52
. 107
. prie
. , finga jas mazgoti vėsiam vanTel. I’ullnian 6950—6377
|
. .
ti visų katalikų rankose. Kai
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
denyj
ir
dažnai
vaikščioti
ba

na su aptaisais ............. GOc.
4600 S. WOOD ST.—Ketverto vak.
Tel. Lafayette 6393
sam.

PERŠALIMAS IR UŽSIGRŪDINIMAS

VARICDSE VE1NS

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

4^
Stop
Itching
E Skin
Rsl

F

JOHN B. BUROEN

žemo

A. A. SIAUS

J. P. WAITCHES

e

st

michigan

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

avė

160 N LA SALLE ST—pagal nutarti-

Grūdinimas kūno šaltu vari
deniu yra plačiai žinomas ir
mėgiamas. Daugelis įsivaiz
Garsiausia pasauly žolių gy duoja šį grūdinimosi būdų la
dytoja tūkstančius išgy
bai paprastai. Manoma, kad
dė žolėmis.
nusiplovus kasdien vėsiu van
Pastebėtina nauja kombinacija gy
vastį palaikančių žolių yra svarbiau deniu jau pasiekiama reika
sias moderninių
laikų
išradimas.
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai lingų rezultatų. Tai yra klai
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint k-okls
Jūsų Ilga yra, ir klek daug dakta dinga nuomonė.
Grūdinimas
rų Ir vaistų Jus lšbandėt, dar yra
šaltu vandeniu reikalauja di
viltis dėl jus.
Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja, 1869 N. Iiamen Avė., Chl- delio atsargumo. Šį grūdinimo
cago, siūlosi jums suteikti 5 dienų
namini treatmentą žolėmis visiškai būdų reikia pritaikyt amžiui,
dykai. Aprašykite savo ligų. ir mes B»v:.į.ntn;
loji.,,:
ir t.
prisiusime $1.00 bonką Kraujo Toni- savijautai, metų laiKUl
ko ,ar $1,59 honką speciajallų žo- ‘
llų gyduolių. Pridėkite 25c apmokė- t Plovimas šaltu vandeniu er
Jlmui supakavimo ir persiuntimo. Ra
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai: zina, todėl jį reikia taikinti,

MOTINA HELENA

1121 IV. 47 St. ir 4172 Archer Avė. lzoi-r, lenkins vftistns kiekvin.
P-ta B Patumlenė yra Motinos He- KalP KOKIUS vaiSIUS, KieKVIOIenos Šimanskienės sekretorė lietu nam žmogui skyrium. Šis do
vių skyriuje 4172 Archer Avė.

-■

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Ave„
Chicago, III.

AT ALL DKUCCISTS

III 1 1 AND R(.INN-“-Tliis U Rcafi- Nn More Fhm Hc Descrves lor Gctting In On tbe “Ethiopiar.

/

’tinnal Game"!

BY HITT

&

/tutradienis, birželio 21,

I

1932

Kun. Pr. J Vaitukaitis

jbai

.DRIŪCgą

susirūpinti savo vaiku mų, juos leisdami į lietuviškas

DAKTARAI:

mokslo įstaigas ir juos išauklėsite lietuviais ir katalikais.

PARAPlNĮMOKYKLA BAIDUS

Ofisas Tel. Grovehill 0817

Už tai jie jums dėkos, Tėvv
lies. ‘67 37 S. Artesian Avė.
Mokslus parapijų mokyklose liūs, pagarsėjęs auklėtojas,
Ačiū Dievui, mūsų išeivija
Tel. Grovehill 0611
DR. SUZANA A. SLAKIS
baigiamas šį, birželio, mene- reikšmingoje savo kalboje ap-1 Amerikoje tuii meigaitėms nė bus jums dėkingu, ir Visa
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų
si. Dėl to tėvai turi susirūpin- gailestauja, kad pasaulinėse ko
Kaziinieio akademijų Gli galis palaimins kilnius justi
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
pasiryžimus.
! 4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
ti, kokių aukštesniųjų moky- legijose plinta bedievybė, ir vagoje, o bernaičiams švč. Ala
2423 West Murųuecte Road
i
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
kolegijų,
Thompson,
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-’2 AM.
klų jie turės savo vaikams pa- prisiminė: “Dažnai turime to- rijos
(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki 2 vai.).
Nedėlioj susitarus
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimą.
PAGERINIMAS RŪKY
rinkti ateinantį rudenį.
kių profesorių, kurie, stovė- Conn. Per vasarų tėvams reiį Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
TOJAMS
\ isų pirma mokslo baigimo, darni šaligatviuose, juokauja ketų susimųstyti; rudeniop,
Tel. Lafayette 5793
vietoj
siųsti
savo
vaikus
į
pa

metai patiekia mums mintį a- iš tikybos. Ko gi galima tikė
sių laikų rūkytojai reikapie katalikiškųjį jaunimo au tis ir sulaukti iš tokių moks saulines kolegijas ar akademi
Ofiso Ir Kės. Tel. Boul. 5913
Ofiso Ir Res. Tel. Bouk 6914
jas,
siųskime
juos
į
lietuvių
įlauja, kad cigaretas būtų Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
klėjimų. Aukštesnis mokslas lo įstaigų, kurios priėmė an
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
įstaigas, kur gaus katalikiškų- švenus, minkštas ir grynas.
turėtų būti ruošimas į gyveni tagonistiškų, apatetiškų ir nei
Office: 4459 S. California Avė.
736 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
jį išauklėjimų ir nežus mūsų Kadangi yra Įrodyta, kad
mų ue tik čia, žemėje, bet ir giamų kryptį prieš tikybų?”
Nedėlioję pagal sutarti
VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
Vai.: 1-2 ir 9:29-2:29 vak vak.
tautai.
kiekvienas rūkytojas įtraukia
po mirties,
amžinybėje; pa
Viename mokslo žurnale ta
Nedėlioj susitarus
Nedėlioti snMtarae
Dėl to katalikai tėvai iš į plaučius dūmų su kiekvienu
ruošimas Dievo tarnybai ir lentingas kolegistas apibūdiDENTISTAI I Tel. Canal 9267 Res. Prospect 8 659 Tel. Ofiso 4050
Res. 9866
vienybei, kad su Juo amžinai! na eigų, kuria religija tapo iš mintingai padarys ,siųsdami rukymu, tai aišku kiekvie
savo vaikus į katalikiškas mo nam, tai rūkytojai žiūri ,kad
gyventume Danguje.
,
mesta iš Harvardo universitePhone Boulevard 7 042
sklo įstaigas, kur gautų moks tas nepakenktų jų sveikatai.
Taigi, mokslas ir auklėji-į to. “Devyni jauni vyrai ir luo
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
mas turi būti tikybinis ir ka- teriškės iš kiekvienos dešini lo ir išsiauklėtų tapti Dievo Visi žino, kad kiekvienas taba
kurie
j
vaika
^
s
Dangaus
paveldėto1821 SOUTH HALSTED STREET
ko lapas turi nuodingų da
KENOSHA, WIS.
DENTĮSTAS
talikiškas. Tikėjimas yra pati į ties, — jis rašo,
Ofiso vai.;
(jais.
Realizuoti
tam
svarbiau

Pesidenctja 4690 So. Artesian Ava
lių, sveikatai kenkiančių.
mokslo siela. Mokslas, sujung I gaus mokslo laipsnius šį birže
4645 So. Ashland Avė.
Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.
Valandos:
11
ryto
Iki
4
po
pistu
‘lūs
tikėjimu, yra vertas su-'lio mėnesį, jei būtų šaukti llu IBiam genimo tikslui kataRezidencija:
Arti 47 atrast
Lucky Strike cigaretų išdir
4 iki 8:19 vakar*
8904 — 71st Street
,o vardo.
j dyti, prisipažintų, kad jiems llkal ne‘uri *clil6tis nei tri4s0>
Nedėllomis ti^ susitarus.
•
. , .7
bėjai išrado būdų ir jį vartoja,
nei pinigų, nei pasiaukojimo,, J
\
J ’
Pasaulinės kolegijos ir kele-, teikiamas mokslas buvo įmo
• v,
.
kad iš tabako pasalintų kenk- Tel. Ganai 6122
kad išlaikytų, plėstų ir geriu.
....
tas kitų neva religinių įstaigų dai jų religijai.”
, i 4. r,
•
, ,
. ,
siningumus ir padaryti cigare
tų katalikiškųjų mokslo siste, .
;
.
iškraipė mokslo uždavinį ir
Tokiais reiškiniais Ratali- . _
.. tus švelnius, minkštus ir gryGydytojas ir Chirurgas
. mų nuo pat pradines parapija
AT . . , . , . . .
° .
1> E N T 1 S T A S
mokinių neauklėja, kaip pri- kai negali džiaugtis;
Ofisas
2402 WEST 63 STREET
tokie
.
. , . . ,
.
: nūs. Nei jokie kiti cigaretai
2201 West 22nu Street
mokyklos iv baigiant universi
°
Kertė
So. Western Avenue
DR.
RAČKUS
dera Dievo vaikams ir Dan- Į reiškiniai yra apgailestautini. |
pasauly nėra tokie dėlto, kad
(Kampas Lcavitt St.)
Tel. Prospect 1028
tetų.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
gaus paveldėtojas. D-ras Her-1 Iš to visko pasekmės ateity Ji i
kitų cigaretų išdirbėjai nevar
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
Nuo 1 iki 8 vakaro
išvažiavo į New Yorkų. Su
Tel. Canal 0706
Tuo atžvilgiu tėviškoji
ir ‘ tuja to valymo būdo. 20,000
man’as Harrel’is Horne, Ne \v Į džiai pavojingos. Dėl to lietuSoredoJ pagal sutarti
balandos:
2-4 po pietų Ir 7-9 v. y.
grįš į savo ofisų ketvirtadieni,
išbandę
Lucky
York’o universiteto profeso- viai katalikai tėvai turėtų la- motiniškoji meilė taip pat rei daktarų,
Nedėlioj pagal susitarimą
birželio 23 dienų.
kalauja savo vaikelius lietu- Strike cigaretus, pripažino,
Boulevard 7689
viškai auklėti. Taigi, savo vai- kad jįe mažiau kenkia jų gėr
ltcz. Hcmlock 7691
G R A B O R I A
imais padarysite tų malonu- klėms.
' ....

DR. J- J. SIMONAITIS

DR, A. J. JAVOIŠ

DR. G, l, VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KOVVABSKIS

DR. G. I. BL0Ž1S

RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Į
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 1

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 616 arba 2616

todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
66 8 West 18 Street
Telef. Canal 1174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Vlctory 4088.

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu autoinubihas visokiems

Be to Lucky Strike cigaretų
išdirbėjai vartoja geriausios
rūšies, tabakų.

BARAN & GREGOR

Į pupulerizavę

ir jų reikalavi- j
i mas nuolat didėja. Adv.

607w.lith Avė., Garyjnd.

PADĖKONĖ

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

Tel. Roosevelt 7699

DEN’JJISTAS
'1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakaro

____ 'l

Seniausiai ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą, iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir 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 pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

~DR. VAITUSH, OPT.
BOLESIOVAS LESCZINSKIS
Mirė birželio 14, 1932 iii., 7 vai. ryto 30 metų
amžiaus. Gimęs ir augęs Chicagoj. Išbuvo policmonu virš 9 metus.
Paliko dideliame nuliudime motinų Antaniną
Lesczinskienę, po tėvais Petraičiukę, tėvų Stanislo
vų Lesczinskį, pusbrolį Antanų č'iurų, dėdė Juozapų
Lesczinskį ir gimines.
Po gedulingų pamaldų šv. Jurgio par. bažnyčioj
palaidotas šv. Kazimiero kapinėse —birželio 18 d.
Šiuomi reiškiame gilios padėkos žodžius gerb.
kun. J.. Šaulinskui, kun. Martinkui ir tėvui Alfonsui,
taipgi —ponams vargonininkams Pociui, Janušaus
kui, Saboniui, Mondeikai, Daukšai, Kudirkai ir Žibi
niui už iškilmingai gedulingas pamaldas. Toliau dė
kojame giminėms, draugams, pažįstamiems ir kaimy
nams už gėles ir šv. mišių aukas. Už patarnavimus
dėkojame gėlių nešėjoms, grabnešiams ir visiems baž
nyčios tarnams. Dėkojame visiems dalyvavusiems pa
maldose įr' lydėjusiems į kapines.
Už prietelingų patarnavimų ir‘tvarkingų laidotu
vių surengimų dėkojame graboriui Mažeikai.
0 tau mūsų Boleslovai per malonę Gailestingo
Dievo lai šviečia amžinoji šviesa.

Nuliudu&i Lesczinskių šeimyna.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Rezidencija: 6628 S. Richmond Ava
Telephone Republlc 7868
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas.: — 4645 S. Ashland Avė.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 4631 80. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
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

r0l)R

M<mn«Co., Dp<. H. S., 9B. Ohio St.,Chias»

Murinę valo,
be pavojaus.
Knyga "Eye
Beauty” ant

turtas

švelnins gaivine
Jus ją pamigsite
Care” arba “Eye
pareikalavimo.

Nedėiiomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dieną Ir naktį
VIROINlA 9989
TaL Grovahill 1899

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaJ. 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Berado mis po pietų Ir NedėldlenlaU
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ras. Phone:
Englewood 9941
Wentworth 2094

Office Phone
Wentworth 2999

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3133 S. HALSTED STREET

DR. A. A. ROTH

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

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

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavituas daro
mas su elektra, parodančių mažiau<ias klaidas.

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėiiomis ir šventadieniais
10-12

Specialė aty'da atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėiiomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
□e akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėiiomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

Antras ofisas ir Rezidencija

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vak: Nuo 3-6 pt
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel Stewart 819)

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

aTlTdAvTdONIS,

M. D:

4910 80. M1CHIGAN AVKNUK
TeL Kenwood 6197
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 4 iki 8 valandai vakare
apart tventadlenlo tr ketviria.iiA,.

SPECIALISTAM

DR. V. S. NARES

GRAŽIOS AKYB

didelis

Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų
2 iki 4 Ir 9 iki 8 vai. vak.

J d ncatsiUepla šaukite Central7464

HEMLOCK 8151

Yra

4142 ARCHER AVENUE

DR. J. P. POŠKA

Tyros, AMkloa, Brrikee

Didyste Ofisas

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Dreiel 9191

Palengvins akių Įtempimą, kuris
esti priežastim
galvos
skaudėjimo,
i svaigimo, akių aptemmio, nervuoturBM>, skaudamų akių karštį.
Nuiniu
eataractus. Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.

LIETUVIS AKIŲ

JŪSŲ GRABORIUS

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavltt St. Tel Canal <122

4729 WEST 12 P LAC E
Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bua
2924 W. VVASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba
Cicero 992. Rea tel. Cicero 2888

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Rea Tel. HEMLOCK 237 4

DR. G. SERNER

Eudeikis
4605-07 South Hermitage Avenue

-------------------------

AKIŲ GYDYTOJAI:

Kampas 44th ir Paulina Sta

718 WEST 18 STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS

1650 WEST 46th STREET

Didelė graži koplyčia dykai

LIETUVIS DENllSTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

I Tel.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDJSJA8

Tel. Boulevard 6203-8413

DR. GUSSEN

DR. S. BIEZIS

iki 4 ir nuo 6 iki
pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel : Prospect 1930

I. J. ZOLP '

S. M. SKUBĄS

x-Ray

vakare
Skaitykite ir platinkite 1 Ncdėlioiaisvalandai
ir Seredorais susitarus
dienraštį “Draugę” ir ,4847 W. 14th ST. Cicero, 111.
remkite visus tuos pro-į
fesionaliis ir biznierius, UPeLEM
C.K.
Kliauga,
TĮSIA
Utarninkais, Kelvergais ir Subatomio
kurie garsinasi jame.
2420 W. Marųucltc bu. uiti Uestcru

Nauja, graži ko

LIETUVIS GRABORIUS

vakaro

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Chicago, Iii.
Avė.
l'ltoue Hcmlock 7b2S
Fanedėliais, Seredomls ir Peluyčiomte Grisu vai.: nuo 2
8 vak. Nedėliumis
1821 So. Halsted Street

Chicago, III.

3307 Auburn Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8

lietai dabar taip visur išsipo-(reb cicero 1250

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENLE

plyčia dykai.

D E N T I S T A S
4712 So. Ashland Avenue

Todėl tai Lucky Strike eiga j--------------------------------------- r----

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja moteris
Geriausias ambuianso pa
tarnavimas dienų ir naktĮ.

STANLEY P. MAŽEIKA

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
ma Išlaidu ažlalkymnl
skyrių.

Tel. Gary 9764 Res. 2-5507

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.

Phone Bonlevard 4139

GRABORIUS

j

Pagrabų vedėjai

Telefonas Yards 1138

A. MASALSKIS

i

2314 W. 23rd PI., Chicago
TEL. CICERO 6927

DR. S. A. DŪVVIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LACHAVICH
IR SŪNUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STIH’.ET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—t
Nedėiiomis: nuo 19 Iki 12.

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West M&rųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare
Utam. ir Ketv vak. pagal sutartį

Tel. Hemloek 1799

Res. Tek Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 9166 South Kedzie
Rea 9426 8o. California Ava,
VaL« 1-4. X-9 X. X- Uekiriaat Ket '

Antradienis, birželio 21, 1932

t) M A n G A S

6

mų ir darbštumų. Tuo būdu kimas tų skaisčių vilčių, ku me, kurs įvyks birželio 27 d.
tiek įdėtų rūpesčio ir darbo
Cieeriečiai Juozas Grybaus
į šių kilnių organizacijų, kiek
bent vienu trečdaliu jie suma rios neleidžia žmogui amžinai
yra jau įdėjusi aluninų pirmų
žina darbo našumų . Jeigu, nurimti. Pairusiai pasaulio kas ir biznierius Juozas Kar
Šv.
Dievo
Motinos
Sopulin

ninkė M. Žibaitė ? Darbas, ma
pav., dabar vidutiniškai ge tvarkai atstatyti ir išeičiai iš pis ieško Ladislovų Ciceroj.
ti} parodė savo gabumus pra
GERAS MEISTRAS
gos
dr-ja
buvo
surengus
bakJų suradę gerų būrį, atsiveš
mogų surengimuose, ypatin- tyt, tik prasidėjo. Lauksime sinį balių balandžio 24 d. Pu riantis pilietis per metus už ekonominės krizės surasti rei
daugiau panašaus veikimo iš
dirba 1,200 lt., tai būdamas kia blaivaus proto ir stiprios i AVest Sidę į Rūtos daržų,
Marąuette Park. Miko-igai šokių vakarus rengiantį
blikos atsilankė labai daug. blaivus, sveikas darbštus ir e- 1 valios.
kur su kitais vardinių dienoj
las Martinkėnas, 6611 So. Nežinau jos pasisekimo sekre- alumnų
Pelno padarė $55.00 visas pa nergingas jis uždirbtų 1,800
turės “good time.”
Fairfield Avė., yra pasižymė to, bet ji savo drųsa, pasiti Bankierius prieš graborių skirtas parapijos naudai. Pir
Cicerietis biznierius Jurgis
lt. Negana, kad alkolis ištuš
jęs meistras. Jis pastatė Vy kėjimu savim surengė du milJ. Brenza ruošiasi su singe- mininkė A. Rimkienė ir vieceI Trimitininkas praneša, kad Andziulis, pasižymėjęs su ki
tina kišenes, jis taip pat su
tauto Parke platformų rišt i-[ žiniškus šokių vakarus per lių pagelba patraukti ilga vir- pirm. labai gražiai pasidarI praėjusį sekmadienį piknikai tais biznieriais šv. Kryžiaus
trumpina amžių, o kas svar
gerai pavyko.
ninkanis.
Ta paltforma yra [vienerius metus, kurie ligoni Į ve S. Lekavičių su visais ženo |,avo §jam baliui _ platimlapar. piknike, buvo pakviestas
biausia, naikina sveikatų ir
tinkama ir patogi.
nei labai gražaus pelno davė, Įčiais parapijos piknike Vytau mos daug tikietų; todėl drauI
Šv.
Kryžiaus
parapijos
pi

į Ladislovų vardines į West
Dabar p. Martinkėnas turi o kų besakyti apie mažesnes į to darže, birželio 26 d. Kas ■ gįja dėkoja joms už jų pasi- griauna skaisčias gyvenimo knikas buvo Birutės darže. Pi
Ladislovų vardinėse daly
viltis. Kas begali būti skau
didelį darbų. Pertaiso namus, pramogėles? Tos jai ėjo kaip j laimės? Atvažiuokite, pasižiū- darbavimų.
|
knike buvusieji biznieriai gra vaus daug gaspadoriškų vyrų,
ant mielių. Ji šioj komisijoj ^ti. Girdėt, P. Mickevifte Į
s A
p j._ desnio ir kartu daugiausia pa žiai pasirodė.
558 So. Bishop St.
kaip va šv. Kazimiero kapi
sigailėjimo sukeliančio, kaip
Kaimynas sėkminga, per 2 metus dari,a-1 biznierius, padės grabonui La i
itien8 ir A fludien5 drna
Dievo Apveizdos parapijos nių gaspadorius Jonas Kru
bedarbis paskutinius savo cen
vos.. Visuomene laba, nu-, kaviriui. Pranas Keturake,
Sv
J
piknikas įvyko Bergmano da- šas, Vvtauto Parko gaspado
tus nešųs į smuklę.
LIGONINĖS RĖMĖJŲ
dnugtų, pamanius jos nuopel- boksininkas padės bank.enu.i
sirdiuK_.
[ rže. Aštuoniolikiečiai ten gau- rius Bonifacas Jovaiša, gas
Be blaivybės negalima eko ' šiai atsilankė ir širdingai pa
nūs per vienus metus. Mūsų Brenzai. Kas daugiau suda-[
SUSIRINKIMAS
padorius gražios išdirbvstės
nominė mūsų ir kitų kraštų ge rėmė savo parapijos reikalus.
rėmėjų draugija už tai yra jai rys visų teartą, paskelbsime ■
& & knn
paminklų Antanas Bitinas, Bi
rovė, blaivybė padės nugalėti
Šv. Kryžiaus ligoninės rė dėkinga, nes ji nesigailėjo nė vėliau. Dabar bankienus J. i Gasparais sielą.
Visų Šventų parapijos pik rutės daržo gaspadorius Mrs.
ekonominę krizę. Jau minėjo
mėjų mėnesinis susirinkimas savo
laiko
nė Brnza ieško visur stipriausių
Kor.! me, kad didžiausia šių dienų nikas Vytauto parke gerai pa Mikutėnas, buvusis National
if tur būt paskutinis iki va-1 pinigų, kad tik jos rengiami singėlių; graborius S. Lavyko. Visi atsilankiusieji tu daržo gaspadorius ATladas Za|
Bridgeportas. — Didžiojo ekonominių sunkumų priežas rėjo “good time.”
saros sezono pabaigos įvyks. vakarai būtų sėkmingai.
kavičius stipriausių ženočių.
leviči i, pasiturintys gaspadv
L. K. Vytauto draugijos mene tis yra tvgrkos, paskirstymo
penktadienį, birž. (June) 24
Alfa
Pirmadienį
po
gedulingų
pi
! riai iš Riverside Justinas MaBoxing contest
sinis susirinkimas įvyks antra ir savitarpio pasitikėjimo t r a maldų Aušros Vartų par. ba J ckevičius ir Matas Kaminskas,
d. 1 vai. popiet ligoninės vieš-;
Parapijos piknike birželio dienį birželio 21 d. 7:30 vai. kūmas .Pasaulio gamybų su
kambary. Po susirinkimo tu-j ALUMNŲ VAKARĖLIS
žnyčioj palaidotas a. a. Kazi daugelio daržų buvusis gaspa
________
. 26 d- Pranas Keturakis stos yak
tvarkyti, teisingai padalinti mieras Liutvaitis. Velionis bu
rėsime gerbiamų viešnių Mrs.
dorius Jurgis Černauskas.
Adolphson<torijoj.
winai
turtus tegali tik blaivus žmo vo geras talkininkas Rūtos da
Ricliard McClure, pirmininkę Wert Side. - Sekmadieni,!?^ rtiP™oli
Šv. Kryžiaus parapijos pi
,r 30“’?^ 3 dalyvauti, nes bus svarbių rei gus, nepraradęs skaisčių vil
Motion Pieture Committee of birželio 19 d. Aušros Vartų ■
ržo.
-Grabnešiai
buvo
keturi
knike vyrai tarėsi apie pasi
[raundus.
Taip pat bus dar kalų aptarti. Taip pat reikia čių ir nenustojęs jėgų visoIllinois AVoman ’s Federation parapijos mokyklos alumnai
broliai Rudzevičiai. O grabo- darbavimų “Draugo” piknike.
~
! išrinkti patarnautojus dfau. kioiųs kliūtims nugalėti. Kri 1 rius buvo Lacbavičius.
Clum. Ji kalbės apie kruta- surengė “ Alunini Sočiai ’ Bu i
A'eikėjai Jonas Zalevas ir Apaskelbsini vėliau.
giškam išvažiavimui, kuris į- zės užgultas pasaulis yra lyg i AVestsidiečiai jau pusėtinai ritanas Jakimauskas sako, kad
muosius paveikslus ir jų cen vo suvažiavę alumnų iš visos [
vyks liepos 10 d.. Kurie dar loji paslaptinga vandenyno sa prisirengė prie savo pirapi- būsiu lengva suorganizuoti 25
zūrų.
Chicagos apylinkių ir net iš
PARODOS REIKALAI
nesumokėjo, tai sumokėk it la, kurioje sandėliai užversti jos pikniko, kurs įvyks atei vyrus dirbti už biro. Be to tie
' Gaila, kad tik narės galės Ciceros, Mavwood ir kiti} Cbi
maisto ir turtų gėrybėmis, nanti sekmadienį Vytauto Pa vyrai būsiu taip stiprūs, kad
mokesčius.
išgirsti šios įdomios kalbos, cagos priemiesčių. Visiems
Birželio 16 d. įvykusiam su
tačiau salos gyventojai badau rke. Prisirengimo darbai ♦'*- apsiimu laimėti virvės traukiP. K., nut. rast.
tad ir kviečiamos visos gau buvo labai malonu, nes komi sirinkime Lietuvių Auditori
ja, nes nežino, kaip pasidalin bevaromi ir aišku, kad pikni ! mų su AATest Sidiečiais, kuriesiai dalyvauti. Mūsų naujoji sija buvo rūpestingai paren- joj svarstyta Pasaulinės Paroti tomis gėrybėmis .Čia darbo kas gerai pavyks, jei tik diena i ms vadovaus Lacbavičius.
gus labai gražių programų, ku *,
.
. /inoOA
PROGRAMA
pirmininkė Mrs. Perrv Lusk u
™.1.,.„
dos Cl.irago.1 (1933) m. reikanereikia, šia reikia proto i»- bus graži.
j
Aštuoniolikiečių piknike paLIETUVIŲ RADIJO
deda visas pastangas su savo ii pradėta “Scliool Davs” ko lai. Kalbėjo p. J. Elias, p. F.
sumanumo,
reikia
išminties.
Ladislovų
ir
Rūtob
daržo
g
i
1 stebėta smagių darbuotojų ir
įvairiomis komisijomis, kad mediją. Longinas Labanaus- Strevckman, p. Vaidyla, kap.
Bet
iš
kur
tos
išminties
gau

spa
lorims
vardinių
parengi

| jie buvo pakviesti į “Drau
Šį vakarų, kaip ir kas antra
narės daugiau susidomėtų ir l;es, kurs dar mokyklos dieno- P. Jurgėla ir p. Varkala. Visi
si,
jei
žmonės
.dideli
ir
maži,
mas
gerai
klojasi.
Yra
kvie

go” pikniką. Tame darbe daug
dar gausingiau dalyvautų supasižymėjo kaipo oratorius. pasisakė už (]aiyVavimų paro- flieni
stoties W. G. E. S.
pasaulio
politikai
ir
diploma

čiama
daug
žymių
sv
č'r.
prisidės graborius Simonas
sirinkimuose. Po to susirinki- j11 ^a^ar s'°i° komedijoje p i- doj ir už surengimų “Lietu- 1360 kilocyel^s,, bus lietuvių
tai,
girtuokliauja,
silpnindami
Rūtos
darže
įvykęs
šv.
Guos
Ateinantį sekmadienį Auš
mo bus kavutė
i
suvaidino mokytojo rolę. vių Dienos’’.
Kap. Jurgėla radijo pragrama, duodama pa
ros Apartų par. piknike bus iš
’
Alfa Kitas roles puikiai išpildė O. prašė paramos suorganizuoti stangomis Peęples Furnitūra savo protų ir kūną. Juk hlo piknikėiis gerai pavyko.
giausia, kad su girtuokliav'
No’’thsidiečiai rengiasi gau rinkti 25 vvrai dirbti “Drau
__________ Baltakytė, E. Rudytė, K. Ruporų bataliįonų iš karo vetera krautuvių. Ųrogamų susidės mu kartu eina ne tik sielos isiai dalyvauti Rūtos daržiKgaTĖVAS JĖZUITAS JOltAS ib’Iias K Jenkevif‘ius’ B- T>*‘- nų ir bendrai jaunimo, kad
labai gražių dainų ir miT- kūno nusilpimas, bet ir suny spadori uis vardinių parengi go” p’knike, kaipo tvarkda
riai prie vartų r tikietų.
BRUŽIKAS
[traitytė, O. Joeiutė, J. Gb- ir tuo atžvilgiu “Lietuvių Die kos dalykų, kuriuos išpildys
,
bauskas ir A. Stankus. Būta noj” lietuviai galėtų gražiai įžymūs dainininkai ir dainiT. J. Bružikas praneša, ka.litiek gadri’! mokini«’ kad "»>AUTOMOBILIŲ MEKApasirodyti.
I ninkės. Amerikos lietuvių gyJo misijų maršrutas Jteinan-' k*®*»..nors ir «abus’ visgi
dytojų draugijos pirmininkas
Susirinkimas priėmė rezoll.1 dp P(.tras
ka|Ms
buvo
prigautas.
NIKAS
čiam rudeniui, žiemai ir pava
f-s—•
I
r
|
retras z^aiatons kalbės a-ifyr-»n
TAF> AT
A
sutinka pntnlsytl, arba jums padėlį
sarki jau baigiamas tvarky.j Toliau sekė sveikinimai, ku
k»r,a nutanama suorga- pie sveikat(( Be
bas vi
PhK „UKAUtjO
Agentūrų jusi, namuose, už puse kainos, negru
garadžlnie atsieis. Reikale pašaukit:
nizuoti “Lietuvių Dienų
kių kitų įdomybių, kas duos
TF.E. I.AFAYETIT: 1329.
ti. Dėl to, kas norėtų minėtų riuos perskaitė alumnų pirmiTaip pat nutarta, kad būtų gražaus malonumo pasiklan
misijonierių gauti su misijo- ninkė Žibaitė. Alumnai rodė
RAKANDAI PARDAVIMUI
Norėdami važiuoti į Lietuvę aplankyti savuosius, va
sudarytas bendras parodos |
Tod ., nepamirSkimp
DVI šeimynos, krūvoj gyvenančios
mis, tepasiskubina kreiptis didelio džiaugsmo, beklausyžiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite tuoj turi parduot gražų parlor setų.
komitetas iš esamo komiteto siklausyti.
riešuto
medžio
valgyklos setas. 2
žiuo adresu: Rev. J. Bružikas 1 dami įvairių linkėjimų ir pagreitų i.- gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor- puikus miegamosios setai, 9x12 ir
ir kitų mūsų organizacijų.
Rep. :os visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 8x10 kaurai, radlo, lempas ir tt. Var
S. J., 207 York St. Brooklyn, tarinių brangių asmenų. Po
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
Rep.
skyrium. Kreipkitės tuoj
EKONOMINĖ KRIZĖ IR
N. Y.
„sveikinimų alumnietė A. Vara .
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieku 261# W. 55th STREET I-mas apt.
GIRTAVIMAS
niutė padainavo. Gražiai ir į
neskaito — patarnauja dykai.
MARIJOS
KALNELIAI
LIGONINĖS RĖMĖJOS įspūdingai kalbėjo kun. V. Čer
Birželio 21 <1. “Draugas” rengia ek'kursi'ą Francfr/u
Liepos ketvirtoji inu artina
nauskas, ragindamas alinimus
(Tysin>!« nu-. 3-čio pusl.l
linijos milžinišku laivu TLE DE FRANCE. 42.000 tonų di
Užlaikome naujausios ma
I
•
.
,
Pramogų komisijos pirmi-, laikytis vienybės ir toliau tęs- si. Artinasi ir tradicinis pik 1931 m. jau 8,880,000 lt. Pateli ilnnto.
dos žierus, laikradžius, radios,
ninkė p. Fr. Priliodskienė prn- ti savo gražių pradžių. Labai nikas Marijos Kalneliuos • to mokesčio iš rūkomųjų daik
Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių taipgi
elektrikinins laikro
»
šė mane už jų padėkoti vi- maloniai kalbėjo Petras Gate- • Marian Mills).
tų prekybos nuo pradžios mc Iš iš ten gelžkeliais važiuoti Į Lietuvą. G kas norės važiuoti
soms narėms, kurios jai pade- veekas iš Maywood ir apgaiKas metai čia suplaukdavo tų ligi rugsėjo mėn. 1 d. (1930 vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londoną. Kad gauti džius, movie caineras, projectorins dėl judomų paveikslų
jo rinkti pinigų per paren- lestavo, kad jo brolis AVai- daug žmonių; tur būt ne ki- m.) surinkta 528,000 lt., o laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.
rodymo. Kainos labai nupigin|
:,d gimus ligoninės naudai. Ypa-jter, kurs baigė su pirma kla- > taip bus ir šiemet. Marijos
1931 m. per tų laikų — 609,
tos.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
tingai šioms. Buvusiai pereitų de 1916 m., negalėjo šiame a- Kalneliuose jau ruošiama vis 000, lt. Yra paskaičiuota, kad
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
metų pirm. p. B. Lauraitienei, Į lumnų vakarėly dalyvauti, nes kas svečiams sutikti ir priim vidutiniškai mūsų pilietis iki
Birželio-June21 d.—ILE DE FRANCE
,
Tel. Hemlock 8380
jos pagelb. p-lei H. Minint,įeina policmono pareigas įr ti. Keliai taisomi, vietos ren 40 metų amžiaus svaigalams iš
rašt. Mrs. Torczvnski, fin. jam nebuvo galima pasiliuo giamos. Bus kur pasidėti ir leidžia apie. keturius tūkstan Liepos-July 30 d.—GRTPSTTOLM
rast. Vaičiūnienei, ižd. Pbil suoti. A. Skamarakienė daug automobiliams ir žmonėms.
Wm. J. Kareiva
čius litų.
S»i vlnlnknfl
lips, naujų narių buvusiai ko- linksmumo suteikė savo graKas nuo pernai nebuvo MnIš šių kelių pavyzdžių jau
D6I geru, imtos rųšter
Ir pnturnuvlmo. šau
misijos pirm. Mrs. N. Jagiel- žia dainute. Dar kalbėjo S. Ži rijos Kalneliuose, ras šiemet matyti, kad alkolis yra di
kit.
lo, priėmimo kom. p. J. Ja- bas, kun. Pr. Skruodenis ir šį bei tų naujo.
džiausiąs taupumo naikint b(1REEM VAI.IEY
PRODIIOTS
cobs, spaudos komisijos pirmi alumnų pirmininkė M. ŽibaiPats Marijos Kalnelių grn- jas .o kas nežino, kokios di- 1 u
Olaplli, šviežių kiauši
nlų, svienift Ir mirtų.
ninkei Albinai Alaburdaitei tė. Toliau sekė užkandis ir žai žumas ir įvairumas auga, di- dėlės reikšmės turi taupumas
4(W4 SO. PADI.INA STREET
2334 So OAKLLI
Tel. Roulevard 1389
— Poškienei, Sočiai p. Biežie dimai.
deja. Bus kur geru, sveiku o- krizės metais. Bet to.da? nenei ir ponioms F. Burbai, A.| T
i
• K
«
,
Tnstigatore šio malonaus a- ru pasinaudoti ir reginiais į>a- gana. Svaigieji gėrimai silpniKaminskas, M. Narvid, D. Gri ,
,
x
,
'
na ir ardo geriančiojo raumo- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII* ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
.
lumnų vakarėlio tai alumnų sigėrėti.
cius, V. Šatunas, P. Dargis, • • - , .
... „ . .
Norint gelčkeliu pasiekti, nis, pakerta energijų, snmann_ -t v.
. ’ ,
* ’ pirmininke M. Žibaitė. Prieš
C. Norusis, A. Backus, Wes...
...
,
_
... ,
,
[porų metų n sušaukė savo reikia imti Burlington R. R. j___________________________
bas, Jonaitis J. Mittchell, J.
,,
■ . ,
link Auroros ir įsėsti galima į
Namų Statymo Kontraktorlua
tr
i,
i,
i
*
k'*"?
’
>r
V1S1
buvo
,t*tnu IvairlaiiMliin namua prieinama
Kazwell, Pallack, A. Kušlev...
,
Canal, AVestern Avė. ir Cice-j
Turim
parduoti
10
akerių
(2
katv.
miesto
blokai),
. ... T. . .
, , .
susirinkę be vieno. Dabar ir
kaina
kaitei. Ji taip pat dėkoja p. I .,
x . .
,
ro
stotyse, išlipti Clarendon*.
gražus
9
kamb.
namas
prie
95
St.
ir
Cicero
Avė.
Buvo
7151
S.
CALTFORNTA
A VE.
_ ,
„ 1 ...
vėl sušaukta alumnai nuo
BSiideikis už pa.ukoj.mą gė. „„ w ]M2
(r
Hills station ir nuo ten tie |
Telefoną* Hemloek 6616
vertas $35,000. Atiduosim už $10,000, arba išdalinsim.
h, ab,em Šok,, v.kamm. <r tanaajas darbas Nots sj kar. siog keliauti į pietus už mies i
Puiki vieta užeigai, valgyklai, piknikų daržui, vaisių
Tel. Hemlock 2323
telio į farmas.
’! REAL E STATE
slaugėms Martinkaitei, Men-!.
. . ,
...
marketui, arba road bousei prie gyviausios gatvės So.
d«l, Boward, Ia,ahick ir
“ ™‘ alumnai 141 P"8”
Automobiliais visokiais ke- Prisirašykite j mūsų Spulkų
Sidėj. Kreiptis: 4700 W. 95th Street arba 1648 W. 47th
zinger už gėli, pardavimą So sek& sagaudyti, bet mažai j, liais į vakarus, Auroros link. 7exų informacija suteikiama
NAMU STATYMO KONTRAK
Street, arba Tel. Bolulevard 1038.
kiuose.
j betrūko. Kokia būtų alumnų Ties Hinsdale pasukti į pietų* e
Dykai
TORIUS
Ponia Pribodskienė ne kar- organizacija, jei visi alumnai vakarų kampą.
!
2608 West 47th St
■iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii* i6504 S- WASHTENAW AVĖ.
j
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