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Šarkis laimėjo rungtynėse; čempijonas!
LENKAI VĖL TRIUKŠMAUJA PRIEŠ
VOKIEČIUS DELOANCIGO

CHICAGOJE
j <

BAIN’O DARBAI

SCHMELINGAS PARODE DAUG
STIPRUMO; TAS NEGELBĖJO

Buvusiojo bankininko Bain’o svainis W. Leslie’as teis
NEW YORK, birž. 22. — Vakar vakarų čia įvykusiose
Japonai nori Monroe doktrinos Azijai. Čili res
me liudijo, kad Bain’as ir sū
publikoj menševikai riejasi su bolševikais.
nūs iš savo valdomųjų 12-os sunkaus svorio kumštininkų rungtynėse dėl pasaulio čemWashingtone policija saugoja Baltuosus Rū
bankų milijonus dolerių pri- pijonato laimėjo lietuvis Šarkis (Žukauskas). Jis nugalėjo
siplėšė. Jis sako, kad jiems čempijonų kumštininkų Schmelingų. Pasibaigus 15-os roundų
mus. Senatorius Borah’as atsisuko prieš prez.
tekę apie 43 milijonai dol.
Hoover’į. Karo veteranai nenori apleisti Wakumštynėms, Schinelingas pranešė, kad Šarkis tikrai yra
Leslie’as buvo vicepreziden
shingtono
tu Chicago Lawn State banke stiprus ir neįveikiamas boksininkas.
ir direktorium Ridge State
LENKĄ! KIMBA PRIE
banke.
KOMUNIZMAS JUGOSLA
Pavyzdžiui Leslie’as nurodė,
DANCIGO
VIJOS KARIUOMENEJE
kad Chicago Lawn State ban
kui Bain’as pastatė namus. VASIŪNŲ LIETUVAIČIŲ ' sutartį nutraukti ar degtukų
VARŠUVA, birž. 2K—Vo-| BELGRADAS, Serbija, biBYLA
reikalus kitaip sutvarkyti. PaTas jam atsiėjo 110,090 dol.
kietijos karo laivynas planuo- rž. 21. — Praėjusį mėnesį Ju________
•
skum byla bus perduota teisBankui parduodamas už tuos!
ja aplankyti Dancigu. Tas len • j goslavi jos kariuomenėje susenamus iš banko jis gavo 400,-' Savo laiku jau rašėme apie į mui
kuose sukėlė daug triukšmo, jkta besiplečianti komunistų ort
000 dol. Pelno 290,000 dol.
j Vasiūnų parapijos lietuvaites,
Lenkai sako, kad tos rūšies ^an*za^Da' Tuojau prasidėjo
kurios už giedojimų 1931 m. RAGINA MAŽINTI ALGAS
žygį vokiečiams draudžia tai-, are*tavimai.
NEKALTINA CAPONE
gegužės 10 d. bažnyčioj lietu Savivaldybių departamentas
kos sutartis. Jie pareiškia, kad' Dabai tai visa baigės karo
NESUSIPRATIMAI
IŠLAIDŲ MAŽINIMO
BROLIO
viškai, okupantų valdžios bu išsiuntinėjo visoms savivaldy
laisvuoju Dancigo uostu ir t°*smn- Du leitenantu nubaubėms raginimų, kad jos taip
AIRIJOJ
KLAUSIMAS
vo nubaustos po kelias savaimiestu gali naudotis tik viena sti mirties UnsmP’ 'dpnas ma‘
Anų rytmetį ties Cicero mie'tes‘ arešto. Lietuvaitės apelia- pat neatsillkty ir savo gau
Lenkija
Ijoras 10 metų kalėti, kiti kesto
majoro Černy namais M-|Vo į aukštesnį teismų ir š. m. toįa™8 atlygnum^ sumažintų
i tūri karininkai — nuo 5 iki j
DUBLINAS, birž. 21. — Ai AVASHINGTON, birž. 21.
Varšuvos laikraščiai pažy-l
rijos vyriausybės prezidento — Žemesnieji kongreso rūmai sprogdinta bomba ar kitkas 1 gegužės 13 d. Švenčionyse jos panašiai, kaip valdininkams.
10 metų ir keturi išteisinti.
mi, kad Dancigo senatas pas
tautinis fanatizmas sukėlė čia pripažino vyriausybės sumany Policija įtarė Caponė’s brolį. lVėl buvo teisiamos. “Vilniaus
Jugoslavijoj plinta organi-Į
save kviečia vokiečių karo laii nesusipratimus.
Vyriausybė mų, kad ekori&mijos atžvilgiu Bet majoras jį teisina. Sako? Rytojus” plačiai rašo apie NEMANO, KAD TAI BŪTŲ
vynų. Be Lenkijos atsiklausi-' zacija “Juodoji ranka.” Josi
“SĄMOKSLAS”
paneigė gen. gubernatorių, A- visiems vyriausybės tarnauto jis nemano, kad jo brolis to šių, mūsų žmonių vargų vaiz
mo ir sutikimo toks kvietimas‘tikslas yra sugriauti šiandienglijos karaliaus atstovų Ai jams ir darbininkams įvesti kiais dalykais užsiimtų.
duojančių, bylų. Vasiūnų pa WASHINGTON, birž. 22.
yra neteisėtas. Sako, tokios nine Karageorgevičų dinastirijoj. Jo nepakvietė pagerbti privalomas neapmokamas ato
rapija yra grynai lietuviška, — Vietos policija ir vyriau
vokiečių provokacijos Lenkija jų.
Šventojo Tėvo atstovų, atvy- stogas. Senatas pravedė suma
UŽDARYTA RADIJO
lietuviai savo lėšomis statė sybės agentai saugoja Baltuo
jau negali pakęsti.
.
-----------------jkusį j Eucharistinį kongresų. nvinų sumažinti visiems atly ,
DIRBTUVE
bažnyčia, rūpinosi ja. Pamal sius Rūmus, daro kratas įta
------------------- I IUGOSLAVIIOS KARA
I Tas padaryta, kaip sakoma, ginimų. Bet žemesnieji rūmai
dos joje 'nuo senovės buvo riamuose automobiliuose.
JAPONAI NORI MONKOE
LIUI PAVOJUS
respublikoniškais sumetimais. šiam sumanymui #priešingi.
Porai savaičių
uždaryta vien lietuvių kalba. Ir štai
Policija painformuota apie
DOKTRINOS AZIJAI
Atskira
minėto
sumanymo
j Grigsby Grunow Co. radijo di- 1927 m. arkivyskupas JalbžvBELGRADAS, birž. 21. — O juk gen. gubernatorius
“sąmokslų” susprogdinti Ba
provizija nustatoma, kad vi i rbtuvė. Apie 500 darbininkų kovskis, pasižymėjęs lietuvių,
McNeill
’
ag
yra
airis
katalikas.
ltuosius Rūmus, ar kitus vy
TOKIJO, birž. 22. — Su Vyksta kova prieš Jugoslavi
siems abiejų kongreso rūmų laikinai neteko darbo
ėdikas, įsako žodžiu Vasiūnų riausybės namus.
jos
karaliaus
militarinę
diktaį*Tis
turi
popiežiaus
požymius
rengtoje vakarienėje naujo J.
nariams atlyginimas mažina Praėjusį sėkmadienj į dirb bažnyčioje pamaldas laikyti
Policija netiki, kad toks są
Valstybių ani'basadoriaūs Gre- tflrjj'. Prieš karalių susijungė-Dėt jis nepriklauso airių vy- mas 19 nuoš.j o rūmų pirmi tuvę įsilaužė nežinomi pikta
per pus lenkiškai. Lietuviai mokslas gyvuotų. Vis gi ji dėl
w’o pagerbimui japonai diplo-/enosi°s politinės serbų par- riausybės prezidento srovei,
ninkams — 15 nuoš.
dariai ir sugadina kai kurias pajuto skriaudų, bet tylėjo.
visako imasi priemonių, kad
matai iškėlė aikštėn, kad japo-'^.T°s su kroatais, slovėnais ir
Konstitucija
neleidžia
maži

mašinerijas.
Ima
laiko
jas
pa

Tačiau
okupantai
įsigeidė
le

NAUJI SUKILIMAI ČILI
kas panašaus negalėtų įvykti.
nai nori Azijai paskelbti Mo-J)Osniais. Norima Jugoslaviją
nti
atlyginimų
prezidentui
ir
taisyti.
nkiškų
pamaldų
dviejų
trečda

RESPUBLIKOJ
Tų klastingi] informacijų au
nroe doktrinų. Sulyg tos dok-Hia(lnlinti i keturias atskiras
vyriausiojo teismo nariams.
lių, o lietuviams palikti vienų toriai gal bus imami nagan.
trinos, kuri Amerikoj vykdo- autonomiškas dalis ir parūpi-j
I VALPARAISO, Čili, birž. Tad šie raginami, kad jie pa- 4,300 MIESTO DARBININ trečdalį. Rūpinosi tuo ir lie
ma, Į Azijos reikalus nei Eu- nti nanĖ konstitucijų, kuria
tuviai ir pamaldų tvarka buvo
KŲ STREIKUOJA
nei Amerika neturėtų .la karaliaus teisės būtu šuva-1 21- — Čili respublikoj vyksta1
saa kiek galima atlygini
ŠEN. BORAH’AS NEREMS
ropa;
palikta ta pati. Bažnyčioj, kle[nau>
kraujo
praliejimas.
HOOVER’IO
kištis. Tai būti] išimtinai ja- i'žytos.
Senato pravestu atlyginimo
Chieagoj sustreikavo 4,300 bonui paskaičius arkivyskupo
ponų reikalas.
i Šiuokart bolševikai sukilo mažinimo sumanymu būtų su- gatvių šlavėjų, atmatų išvežio laiškų, kilo triukšmas. Triuke
KROATŲ RIAUŠES
••
.
P^alinti iš vadovybės so- taupyta apie 112 milijonų doL tojų ir gatvių taisytojų, kada-miavo nepatenkinti lenkai, o AVASHINGTON, birž. 21.
— Senatorius Borah’as žino
ZAGREBAS, Kroatija, bi- eialistus menševikus. Čia ’
ŠANGHAJUJ CHOLERA
,r per metus. O privalomomis ne ngi miestas neturi pinigų juos lietuvaičių būrelis užtraukė
tinas sausasis respublikonas,
rž. 21. — Kroatai minėjo ket- Santiago mieste daug žmonių
PLINTA
apmokamomis atostogomis — visus( skirtu laiku apmokėti. lietuviSkai giesmę. Oknpanb) prezi(,„nt„ Hoover.io
__________
į veriu metų sukaktuves, kaip nužudyta.
apie 100 milijonų dol.
policininkas, nemalšindamas' paskelbė, kad jis nutraukia
ŠANCHAJUS, birž. 21.
Jugoslavijos parlamente serbų Į Menševikų vyriausybė pasUŽDARYTA DU BANKAI triukšmuojančių lenkų, surašė
santykius su prezidentu ir nėCholeros epidemija, kuri prieš, a^^ovaa ūūžudc kroatų atslo- kelliė griežtų cenzūrų žinioms,
NEMANO APLEISTI
protokolų būreliui lietuvių. rems jo politinėje kampanijo
porų savaičių čia iškilo, plin- V,1 S. Radic’ų
VVASHINGTONO
Uždaryta daugiau du ban Juos tad1 ir teisė okupantų tei
jeta. Taip praneša vietos svei Kai kuriose krašto dalyse ANGLIAKASIŲ ATLYGINI
kai — Bowmanville National, smas. Daugybė liudininkų, ku Šen. Borah’as smerkia res
MO NUSTATYMUI
kumo autoritetai.
serbų policija suprovokavo
WASHINGTON, birž. 22. 4806. No. Western avė., ir Re- rių tarpe' ir buvęs Vasiūnų
publikonų partijos platformų,
kroatus ir kilo riaušės. To se
— Policija ir kiti valdininkai liance Bank and Trust Co., klebonas kun. V. Miškinis, tei
ypač prohibicijos klausimu.
TVARKYTI RINKIMUS
kinėje 1 asmuo žuvo ir daug INDIANA POLIS, Ind., bi deda pastangų, kad greičiau 1540 W. Madison gat.
smui rodė, kad lietuviai nekal
rž. 21. — Angliakasių organi atsikratyti čia suvykusiųjų ka
sužeistų.
ti, tačiau teismas vaduodama
HITLER’IS UŽ SAVO
zacijos prezidentas Levus’as ro veteranų. Nori juos pasių
MANAGUA, Nikaragua, bi
sis tik okupantų policininko
PLĖŠIKAI SUGAUTI
UNIFORMĄ
rž. 21. — Čia atvyko J. Val SMERKIA MAUDIMOSI sušaukė čia bendrųjų Illinois ’o sti namo.
pranešimais, lietuvaites nubau
ir Indiana valstybių anglių ka
stybių admirolas Woodward’KOSTIUMUS
Bet veteranai nusprendė pa Ties Roosevelt road ir Hal- dė, tuo parodydamas Šališku
BERLYNAS, birž. 22. —
vedėjų ir angliakasių at silikti ir reikalauja sau bonu- sted gat. du plėšikai atėmė mų.
ns. Jis tvarkys įvyksiančius QUEBEC, Kanada, birž. 21.
Fašistų vadas Hitler’is pakilo
šioj respublikoj rinkimus.
Vietos arkivyskupas Vil- stovi] konferencijų. Bus taria sų ar darbo. Veteranai pasiu 120 dol. iš vieno žmogaus ir
kovon prieš Bavarijos vyriau
leneuve smerkia šiandien var masi atlyginimo klausimu.
ntė į įvairias krašto dalis vy įšoko j važiuojantį gatvekari. KAIP BUS SU DEGTUKŲ
sybę. Jis reikalauja, kad ta
tojamus niaudimosi kostiumus.
JAPONAI ĮSPĖJAMI
Lewis’as pareiškia, kad jau rus daugiau veteranų rekru- Policija abu suėmė ir rado
SUTARTIM?
vyriausybė gerbtų naujų faši
Katalikams arkivyskupas lie laikas abiem pusėm susipra- tuoti ir siųsti į Washingtonų. pinigus.
stų uniformų. Sako, šių unifo
TOKTJO, birž. 21. — Man- pia dėvėti ilgesnius kostiumus. sti ir atnaujinti kasyklose da
Spaudos žiniomis, ministe- rmų patvirtino pati centro vy
džiarijos vyriausybė pasiryžu Geistina tokius, kurie ko ma- rbų.
GARNER’IS UŽ AT
PRIEš MAŽINIMĄ
Į rių kabinete svarstomas klau- riausybė.
si konfiskuoti ten kinų muiti-; žiau kūnų atidengia
ŠAUKIMĄ
Prieš atlyginimo mažinimų .simas, kaip reikėtų reviduoti
nių pajamas ir užimti muiti MIRĖ VAIKIUKAS
WASHINGTON, birž. 22. griežtai nusistatę viršutiniųjų su švedų Kreugerio degtukų
ORO STOVIS
nes.
Demokratų partijos krašto
— Žemesniųjų kongreso rūmų geležinkelių darbininkai. Dau koncernu padarytųjų monopo
J. Valstybių vyriausybė įspė[suvažiavime numatoma apie Važiuojančio dviračio sužei- pirmininkas Garner’is, demo guma balsų jie antru kartu linę sutartį. Tuo reikalu taip CHICAGO IR APYLINja japonų vyriausybę, kad tas | 200 moterų atstovių. Vakar stas mirė Kaz. Bružas, 9 me- kratas skelbia, kad jis stovi atmetė mažesnio atlyginimo pat bus atsiklausta valst. ta KRS.
Šiandien saulėta ir
pasiryžimas nebūtų vykdlomas. buvo pranešta, kad būsiu 500. tų amž,, 63 E. Į02 gat.
už 18-ojo priedo atšaukimų. pasiūlymų.
rybos, kuri turės patarti, ar šilčiau.
4
v

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Lietu vys laimėjo
pasaulinį čempijonatą
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DRAUGAS

“D R A U G A S”

ligų gydytis. Vietoj nepasitikėjimo savaisiais,
reikia išsiauklėti atsargumo dorybę, kuri, ži
noma, yra būtinai reikalinga.

Trečiodienis, birželio 22, 1932

kiais darbais kurie niekam ga
rbės nedaro. Prie tų aplinky
bių tik kvaišas gali linkėti kad
socialistai valdytų tautinę or
ganizacijų.

nijimų įvairiais baubais, siū
losi organizacijų “išgelbėti
nuo pavojaus” ir žada seime
tęsti kovų už saviškių išrinki

kydamas mane, įsimylėjo ma
no podukrų ir vedė jų. Tuo
Išeina kasdien, išskyrus sekmadieniu*
būdu mano tėvas pasidarė
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $4.00. Pu
man žentas, o mano podukra
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $3.00, Vienam
Kokių išvadų dabar turime padaryti! Ji
KAIP JIE RENGĖSI
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.04, Pusei Me
mų.
man pamotė, nes buvo mano
turi būti aiški iš to, kų aukščiau esame pasa
tų — $4.00. Kopija .Ola
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų neųrųkę.
Į SLA seimų visos srovės
“Jeigu kas norėtų pasitei “Kadangi šitam neteisėtam tėvo žmona.
ftna. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlatundlama tam
Po kiek laiko mano žmona
tikslui pašto ženklų.
Šalin iš mūsų tarpo nepasitikėjimas sa smarkiai rengėsi, rašė, agita sinti kad jis nežino jog tokie jų užsimojimui stovi skersai
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
pagimdė
sūnų, kuris buvo ma
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikštas
vais ii- pavydas! Tegyvuoja mūsų tarpe vie vo. Fašistų “Vienybė” prieš- kandidatai kaip Bagočins, Gu- kelio SLA konstitucija, tai
'spaudoje skelbiama, kad1 kon no tėvui švogeris ir tuo pat
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 nybė ir tai ne vien šeimyniškame ir draugiš seimiuiame numery savo pa gis, Jurgis Stungis, Bakanas,
Vinikas nėra socialistai tai stitucijoje nusistatytas kandi laiku man dėdė, nes buvo ma
kame gyvenime, bet taip pat ekonomiškame sekėjus šitaip ten įspėja;
vai. po piet
ir finansiškame. Turime savo gerai pastaty “SLA tautinėms idėjoms iš tam jau neapsimoka nei aiški datų rinkimas visuotinu ir tie no pamotės brolis.
tus bankus, spulkas, biznius, profesijonaius, tikimų delegatų užduotis bus nti. Kurie pažysta juos gali sioginiu narių balsavimu esųs Mano tėvo žmona, man po
CD R A U G A S ”
savas parapijas ir draugijas, dėl to ii* laiky labai sunki ir rimta. Jiem^ jums užtikrinti- kad jie yra ne “priešingas valstijų įstatyma dukra, taip pat pagimdė sūnų,
lITHUANIAN DAILY FKIEND
kimės nusistatymo; “Savas pus savų.” To dar kart, teka ta. brangias kas ,kltas kaIp Marks0 pase- ms.” Tuo būdu šiame seime kuris man buvo kartu brolis
Publlsked Daily, Ezoept Bunda,.
ėjai,- prisidengę “demokrati
laikydamiesi, nė sau skriaudos nepadarysi idėjas ginti nuo partini, pasi-! kejai
demokrati- gali iš| naujo kilti kova dėl vi ir anūkas, nes buvo mano duk
BUB8CRIPTION8: One Tear — $0.00. Blz Montbs
jos” skraiste, ir ieško aklų suotino balsavimo, kuris Susi ters vaikas.
— $S.tO. Tbree Montbs — $1.00. One Montb — 70c. me ir lietuvių tautiškų sųjūdį Amerikoje su
kėsintoji].
Ši
kova
gintis
nuo
■urope — One Tear — $7.00. Biz Montbs — $4.00
vienijime buvo įvestas jau Mano žmona buvo man bo
stiprinsime ir palaikysime.
Copy — .Ola.
z
internacionalizmo, * numatoma kurie jiems padėtų mulkinti 1906 metais ir pasiliko iki šiol,
AdverUatni ta “DRAUGAS" brinųs best reaaita
butė, nes buvo mano pamotės
gana sunki, ir SLA tautinės Amerikos Lietuvių visuome nežiūrint į visas tos idėjos
AdrertMng ratas on applloatlon.
nę
*
’
motina, o aš buvau vyras ir
PASTABELES
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
ideologijos delegatams norint
priešų atakas.”
anūkas savo žmonai, o kadan
jų laimėti, teks energingai ko Bet galų gale sandariečių
SLA organas-“Tėvvnė” no gi kieno nors bobutės vyras
Cbicagos lenkai tikisi, kad Pasaulinėj voti. Raudonojo internaciona nusistatymas seime dar nepaParodoj 1933 m. dalyvaus ir Lenkijos val lizmo išpažintojai ir jų pase aiškėjęs, nes “S-ra” taip pra retų, kad ton organizaeijon kartu yra jam ir senelis, iš
DIENOS KLAUSIMAI
grįžtų fraternalizmas, nuo ku eina, kad aš pasidariau pats
stybė. Prieš kiek laiko ji buvo atsisakiusi da kėjai jau tiek įsidrųsino kė neša:
lyvauti. Bet dabar tas klausimas vėl svarsto sintis prieš tautybės idėjų “Dabar yra klausimas: ko- rio jos vadai (ir .pati “T-nės” sau senelis.
DAUGIAU PASITIKĖJIMO
mas vyriausybės sferose Varšuvoje.
SLA organizacijoj, kad, jau kios taktikos Sandariečiai lai- redakcija) yra labai nutolę. Į
Mūsų, lietuvių, tarpe yra daug nepasi
------------------v |jie viešai tautinio nusįstaty- kysis SLA seime? Yra ganai Ir dėl to redaktorius verkšlen- VAIKO AR MERGAITES
PROBLEMA JAU IŠ
Lietuvos valstybė, kiek žinoma, šioj reik- į mo SLA narius šmeižia net rimtas klausimas, kuris neabesušunka
tikėjimo vieni kitais. Taip pat yra daug ir
SPRĘSTA!?
pavydo. Jei matome, kad kuriai mūsų kultū šmingoj parodoj nedalyvaus. Kažin, ar ir j vadindami atžagareivių var- jotinai pačios Sandaros Seime “Mūsų širdingiausiu troški
rinei ar finansinei įstaigai sekasi, jų pakan Lietuvos vyriausybei nereiktų šį reikalų per |du! Nuoširdiems ir tikriems bus iškeltas ir apkalbėtas. mu ir linkėjimu yra, kad šia
kamai neberemiame, lyg bijodami, kad ji per-, svarstyti, nutarti Pasaulinėj Parodoj daly- SLA idėjų gerbėjams yra bū Kaip praeityje, taip ir šį ka me SLA Seime viešpatautų Viename vokiečių medicinos
daug neįsigalėtų, kad jų vedėjai “gudresni’-’ vanti, kad nenusileistų savo “broliams” len- tina pareiga: SLA įstatymus, rtų, aš tikiu, kad Sandarie vien fraternalizmo principu žurnale paskelbtas ginekologo
i,,
istorijų, tradicijų, emblemų čiai užims rimtų pozicijų tos paremtas draugingumas, kad prof. Unterbergerio straipsnis,
ir “turtingesni” neliktų, kad “kapitalistais” kailis.
pagal kurį jis galutinai išspre
nevirstų. To tuščio ir kenksmingo pavydo yra
bei šiems dalykams ištikimu organizacijos gerovei.”
Šeinio atstovams nereikėtų ne
ndęs klausimų, pagal norą gi
Jei Lietuva ir galutinai atsisakytų paro-' narių garbę, nuo pažemintoji]
atskiriem^ asmenims, ar jie bus visuomenės
Bolševikai gi prieš visus ir vienos minutės laiko sueikvo- mdyti vaikų ar mergaitę.
veikėjai, ar biznieriai, ar profesijonalai. Dėl doj dalyvauti, tikimės, kad AmerikdSs, o ypač bei pasikėsintoji] apginti. Lie viskų nusistatę. Jų leidžiamas ti tuštiems vaidams ir ginča
to didelis lietuvių nuošimtis neremia savo Cbicagos, lietuviai neapsileis ir, nors kad ir tuvio savigarba reikalauja, už šlamštas Brooklyne šitaip šau ms. Kad Seimo atstovi] visa Prof. Unterbergerio meto
tautiečių, o palaiko svetimtaučius, iš kurių mažesniu mastu, parodoj dalyvaus ir tinka lietuvybę dirbantiems paže kia:,
energija, visi gabumai būtų das yra visiškai paprastas. Ne
mai
mūsų
tautų
atstovaus.
Pasirengimo
dar

mūsų visuomenei nėra jokios naudos.
minimo netoleruoti! Ir prieš “Darbininkų SLA delegatų pašvęsti tik vienam svarbiam reikia nei vaistų, nei operaci
bai
jau
dabaireikėtų
pradėti.
lų turi būti pareikštas stiprus tikslas ir pareiga tuos visus tikslui: Susivienijimo labui!” jų, nei skiepijimų, nei jokit,
Nepasitikėdami savo tautiečiais ir pavyprotestas, rinkimų ir nutari pasimojimus atmušti. Mes kvie Mes, savo ruožtu, jau vakar aparatų. Paprastos sodos pa
, do sumetimais, lietuviai daug savo sunkiai
“S-ros” redaktorius, kalbėdamas audi mų formoj!
čiame visus SLA delegatus da šiek tiek plačiau apie SLA ra galba galima nustatyti ar bu
uždirbtų centų sudėjo į svetimtaučių įstaigas,
manydami, kad jos geresnės, stipresnės ir torijoj, birželio 1G d., Pasaulinės Parodos “Ištikimi SLA tautinei -idė rbo žmones stoti bendrai ir šėme ir savo nuomonę pareiš simoji motina gimdys vaiką
pelningesnės. Tuo būdu milijonai lietuvių do reikalu, pasakė maždaug šitaip: “Jūs galit jai delegatai savo jėgas turi kovoti prieš minėtus planus ir kėme. Iš aukščiau paduotų iš ar mergaitę.
lerių nuėjo Bisbop’ams, sudėta į kitataučių skaityti laikraštį per metų metus, vistiek ne- suburti ir išrinkti tautinei jų iniciatorius Gegužius, Ba- trauki] galima suprasti, kad Prie šito atradimo profeso
bankus, kurie užsidarė, o tuo tarpu mūsų sužinosit kokia yra redaktoriaus nuomonė.” SLA idėjai ištikimus ir ne gočius, Bordenus, Lopattus, nė vienai liberalų ir socialistų rius priėjęs visai atsitiktinai.
lietuviški tankai ir vadinamos spulkos ir That’s too bad, jei “S-ra” ir jos redakto svyruojančius vadus; SLA pre Bersteinus ir visus kitus pri srovei Sus-mo reikalai nerū Jau prieš kelius metus jis pa
šiandien pvikiai laikosi. Kurie laiku suprato, rius taip biauriai nusigyveno.
zidentu Juozų Bačiūnų, vice siplakėlius prie SLA lovio.” pi. Kadangi tai yra vienintelė stebėjęs keistų faktą: moterys,
kad! tik savo įstaigas ręjkia remti ir palaiprezidentu Aūtaną Mikalaus O kitoje vietoje pabrėžia laisvamaniška organizacija, ku kurioms jo klinikoj buvo duo
Cbicagos komunistų šlamštas juokiasi iš
ri šį tų dar reiškia, nes turi i dama soda, visuomet gimdė b<
kyti, šiandien džiaugiasi;’ o daug “svetimų
kų, iždininku Jonų Tareilų, se ma:
L.
D.
K.
Gedimino
ordeno,
bet
kodėl
nesi

dievų” ieškančiųjų paskutinio cento neteko.
kretorium Petronę Jurgeliui? “Taigi, SLA delegatai dar- pinigų ir nemaža narių, dėl rnįukus. Tas reiškinys nuolat
juokia
iš
Lenino
medalių,
kuriais
Stalinas
Tai skaudi pamoka.
arba Vladų M. Čekanauskų, bininkai, sudarykime bendrui to visi jon veržiasi, kad sn kartojosi ir prof. Unterbergeapkabinėjo
visus
savo
činovnikus
ir
čekistus,
Lietuvių bankai ir spulkos ir šiandien,
iždo globėjais Juozų Januške frontų SLA seime ii* bendrai į SLA pagalba savo smunkančių j-|g nutarė padaryti eksperimeišžudžiusius
tūkstančius
nekaltų
Rusijos
žinovičių, Jr. ir Daktaru Kvotė kovokime prieš visokius pa srovelių gyvybę šiek tiek ii- n^; jjs pasiūlė moterims norisunkiausiais depresijos, laikais, gerai laikosi,
razitus ir jų užmačias. Žino- giau palaikytų. Dėl to ir veda- nftoms gimdyti berniukų, kas
ju; Dr. E. G. Klimų.”
nors daug kas iš pačių lietuvių tarpo reiškė
is to aišku, kad tautininkai kitę, kad mūsų darbininkų tie-, ma žūt būt kova ne dėl orgag-pj-fį sodos skiedinio, ir
nepasitikėjimų, pavydėjo ir jų nerėmė. Bet jei
Bolševikai Maskvoje leidžia anglų kalba į jokius kompromisus neis.
S1? niekas neapgins, jei mes | nizacijos gerovės, bet dėl sa- pasirodė, kad iš 74 atsitikimų.
mes visi dar prieš keletu metų savo centus
laikraštį,
kuris,
žinoma,
yra
skiriamas
Angli

Kitas
fašistuojantis
laikrapalys
tatai neatliksime.”
|vo srovių gyvybės ir prestyžo gjmė 74 berniukai
būtume koncentravę j krūvų, dėję į savas
jai ir Amerikai; tai “Moscow Daily News.” štiš “Dirva” apie socialistu Socialistų dienraštis “N- palaikymo
finansines Įstaigas, bankus, būtume buvę spuSavo mėginimams patikrin
Matote, kiek pinigų bolševikai išleidžia savo sandariečių blokų SLA seime nos” šitaip nusiskundžia:
lįtų nariais, — tos mūsų įstaigos būtų dar
ti IJnterbergeris davė gerti so
SUSIPAINIOJUSI ŠEI
“Sulig SLA konstitucija,
stipresnės ir dar geriau tarnautų lietuvių pragaištingai propagandai. Juk panašius lai taip sako.*
dos ir toms moterims, kurios
MYNA
“Prie galo galima pasaky- tie daugumas balsų gavusievisuomenei, stiprinant mūsų centrus ir ke kraščius jie leidžia ir kitomis kalbumas.
Itroško turėti mergaitę, bet ir
ti, jeigu socialistų užsimoji- ji asmens yra vieninteliai teiliant tautos garbę. Svarbiausia — šiandien
berniukus,
Skaitykite ir platinkite lietuviu mas įsikūnytų tai sandariečiai sėti kandidatai į Pildomų Ta- Šiaurės Amerikoj mirė vie-'J"08
nereiktų liūsti dėl prarastų centų, kurie šiais
Unterbergerio pranešimas
sunkiais depresijos laikais kiekvienam žmo katalikų vienintelį dienraštį “Drau bus atsakomingi už tai, ir su rybų, ir seimas, jeigu ras juos nas asmuo,, tarp kurio popie{gydytojų tarpe sukėlė dideli
Susivienijimu atsitiktų tas kas kvalifikuotais, turi juos pat rių rastas toks raštas:
gui labai reikalingi.
gę” ir retnkite visus tuos profesio atsitiko su socialistų sąjunga, virtinti. Tačiau pralaimėjusių “Aš vedžiau našlę, kuri nuo susidomėjimų. Deja, tokių “iš
. Taigi, nepasitikėjimas, susijęs su pavy
du, daug skaudžių nuostolių lietuviams pa nalus ir biznierius, kurie garsinasi Mūsų socialistų vadai — bent kandidatų šalininkai nenori pa savo pirmojo vyro turėjo du- sprendimų” buvo ir yra labai
*
diduma — yra pasižymėję to-I siduoti ir, gąsdindami Susivie Eterį. Mano tėvas, dažnai lan- daug.
darė. Dėl to jau laikas nuo tų kenksmingų jame.

ŠV. ŠIRDIES INTROIĮIZACUA
(Galas)
Širdies jausmų lavinimas, jausmų
švelninimas ir tobulinimas yra tad ne
mažiau svarbus, kaip ir proto, atminties,
vaizduotės ir 1.1. Amerikos vaikai pra
džios mokyklose niokosi 8 metus, aukštes
nėj mokykloj (high school) 4 metus; jei
nori išmokti kokios nors profesijos — dar
turi pridėti G—8 metus. Tad iš viso turi
mokytis 18—20 metų kol tampa profesijonalu. Bet iš tų ilgų mokslo metų kiek lai
ko skiriama būdo lavinimui?.. Na, o kų
bekalbėti apie tuos, kurie neturi laimės
taip ilgai sėdėti mokyklos suole... Metų
metus aukoja, kad taptų mokytu, bet kaip
maža laiko skiriama lavinimuisi būti geru;
taip daug rūpinamasi, norint būti tur
tingu, bet kaip maža dėmesio kreipiama
į tai, norint jaustis laimingu. Daugiau ašarų išliejama puikiuose rūmuose, negu
vargšų bakūžėse; daugiau nesutikimų tur
tuolių tarpe, negu varguolių; daugiau pi

ktumų ir nepasitenkinusių dailiai pasirė- ;
džiusiųjų tarpe, negu prasčiokėlių; dau-’
giau išsiskyrimų (divorsų) išsilepinusių,
negu vųrge užsigrūdinusiųjų tarpe.
Tai priminęs norėčiau prašyti gerbia
mų skaitytojų apie tai pagalvoti ir pasi
rūpinti atkreipti dėmesį sekančiuose strai
psneliuose į intronizacijos įtakų žmonių
būdo ir jausmo lavinimui.
-------- O-------Atsiliepdami į mano pirmąjį straips
nį šv. Širdies Intronizacijos platinimo rei
kalu, malonėjo atsiliepti:
J. Andruškevičius iš Springfield, III.
Mrs. M. Braukus iš Scranton, Pa.
K. Bačkis iš Pittsburgh, Pa.
M. Matuzas iš So. Webster, N. Y.
Jiems yra pasiųsti nurodymai, kaip
prisidėti prie intronizacijos platinimo jų
kolonijose.
Be abejonės, intronizacijos platini
mas, kaip ir intronizacijos dvasios palai
kymas, daugiausia pareina nuo vietos ku
nigų. Jei ne Įtartų katalikai apsileidžia
net šv. Velykinės atlikime, tai negalima

APŽVALGA

stebėtis, jei intronizacijos šeimynėlė apsi
leistų savo gražiose pareigose, nors ir
lengvutėse. Kaip saulės spinduliai pasiekia anksti rytų pirmiausia aukštų kalnų
viršūnes, po to kalno vidurį, ir tik aukš
tai iškilusi — klonius ir pakalnes. Taip
ir su intronizacijar tik per tobulesnes
širdis ir uolesnių katalikų namuose intronizacija gali užgimti kolonijose; jų gra
žus pavyzdys ir intronizacijos naudingu
mas taps geriausiu apaštalu į kaimynų
namelius ir t.t. Kaip saulės spinduliai
tampa debesių pridengti, taip ir uolių
šeimynėlių intronizacijos dvasia. Vietos
kunigai — mylimiausi tos Šv. Širdies įrankiai tai dvasiai įdiegti, gaivinti ir ]>alakyti. Užtat mano širdingiausias noras
ir prašymas, kad visi intronizacijos pta-

tintojai tai darytų savo vietos kunigams
pritariant, jiems padedant. Kur kunigai
pavestų patiems žmonėms ir ten būtų be
galo geistina, kad kolonijos intronizacijos
sekretorius retkarčiais savo dvasios vadui
teiktų pranešimus apie intronizacijos būtį.
Pagal intronizacijos įstatus, šv. Sos-

v*'

to užtvirtintus, reikia, kad kolonijose inmus ir siūlinėja ūkininkams vit
sokins moderniškus įrankius, ir
tronizacija būtų platinama vadinamų int. pan. Daugelis jų, išvilioję iš
tronizacijos sekretorių. Jų gali būti vie
nas, du, trys ir t.t. Intronizacijos sekre
kaimiečių rankpinigius, daugiau
toriato nariai yra visi lygūs, atitinkamai
nebepasirodo, o kurie ir prista
pasiskirstę sau apaštalavimo darbo parei
to užsakytuosius dalykus, tai jų
gas. Iš jų vienas veda rekordus ir susira
prekės pasirodo niekam netiku
šinėja su eentru. Jokių rinkliavų ir jokių
sios ir nevertos sumokėtų pini
aukų negalima rinkti. Uolesni sekretoriai
gų.”
“Iš laikraščių.”
yra intronizacijų mylintieji, jų platinti no
Ak, ir priviso pasaulyje visokių kul
rintieji asmens. Jie vietos dvasios vadų tūriškų .išradimų ir patobulintų aparatų.
( (klebono ar, jam patarus, jo vikaro) kvie- Kur tik spiausi — visur mašinos, motorai
' čiami ar per susirašinėjimų su centru pa- ir kitokios baisiai naudingos priemonės.
Pavyzdžiui, kur nors užsieniuose, Angli
skirti.
Kun. 8. J. Draugelis,
joj arba Amerikoj, su mašinomis bulbes
Intronizacijos Direktorius' skuta, aparatai karves milžti, clektrikiniai
Į
Lietuviams J. A. V. motorai lietų padaro. Arta vėl’miestuose;
į
su mašinomis gatves šluoja, batus valo ir
Į
\ KULTŪRIŠKAS APARATAS duonų kepa. Sako, yra tokie aparatai, ku
rie slaptai “samagonų” pardavinėja. Taip
'
-----------tai darosi užsieniuose. Bet dabar jau ir
(Linksmas pasakojimas)
“Pastaruoju laiku ir Lietu pas mus prądėjo atsirasti visokių pato
voje priviso begalės įvairių age bulintų aparatų ir naujoviškų mašinų.
ntų, kurie turgadieniais užplūs
j
(Daugiau bus)
ta miestelius, landžioja po kaf

DRAUGAS

TreČiodienis, birželio 22, 1932

LABDARYBĖ

IŠ SLA SEIMO

Pirmoji SLA seimo diena, j Šis gana ilgus atsišaukimas AR PASIEKSIME TIKSLĄ?
pirmadienį, birž. 20 d. Pitts- baigiamas šitaip:

burgli’e praėjo ramiai ir tvar
kingai, nors iš kalbėtojų kal
bų buvo aišku, kad tos gana
ramios seimo nuotaikos apa
čioj yra srovė, truputi erzina
ntį ir delegatų didžiumai vi
sai nepageidaujama. Retkar-

“Lai i Tarybų įeina visokių
pažiūrų'darbininkai ir suda
ro naujų, darbininkiškų ŠIA
vadovybę. Užteko ponų vieš
patavimo. Užteko to, kų jie
jau sugriovė. Tegul jie eina
šalin nuo SLA vadelių. Tegul
j-iais šis opozicinis viralas iš-1 darbininkai prižiūrės ir tvarsilioja į viršų, nors centro vai-|kys snv0 organizacijos rcika.
dyba, kuri vadinasi Pildomoji; j
Taryba, to visiškai nebijo, nes
Veikite tuojaus. Dirbkite
turi frontų nepaprastai suma
greitai. Jeigu lauksite, ponai
niai ir tvirtai suorganizavę, s
vistiek tie išsišokimai neprisi pasiliks ant mūsų sprando ir
deda, bet ardo kalbėtojų pa visai praganys organizacijos*
brėžtų “harmonijų,” “vieny iždų ir išvaikys visus narius.

IŠVAŽIAVIMAS

Lietuvių labdarių £>ųjunga
darbuojasi keliolikų metų. Ji
daug nuveikė. Tūkstančius
našlių ir našlaičių sušelpė, li
goninę pastatė, gražų ūkį (farmų) nupirko. Ant to nupirk
tojo ūkio planavo senelių prie
glaudų statyti, o vėliau ir na
šlaičių. Deja, užėjo blogi lai
kai ir tų darbų sutrukdė.

Birželio 12 d. buvo graži.
Labdarių Sųjunga buvo suren
gusi išvažiavimų į savo ūkį.
Suvažiavo gana daug žmonių.
Kuopų veikėjai vaišino atvy
kusius svečius visokiais ska
numynais. Nuotaika buvo ge
ra. Visi smagiai laikų pralei
do.
Reikia pagirti kuopas,
kad jos taip uoliai pasidarba
vo. Dėl to centro valdyba reiš
Dėl to dabar ir kyla klau
kia joms nuoširdžių padėkų.
simas ,ar labdariai beatsieks
siekiamų tikslų, ar ne?
VARGŠO PADĖKA

i
P. Urbelis aukojo bulkyčių, P. j pat širdingai dėkojam visiems PALAIMINTASIS KUNIGAS
Bučnienė taip pat aukojo. La-1 biznieriams, kurie prisidėjo,
JONAS BOSKO
bai visi su nekantrumu laukia trokų savininkams, kurie mie
kito išvažiavimo.
lu noru vežė žmones. Mrs. Go- Jo Asmuo, darbai ir auklyLabdariai labai apgailestau tautas davė savo didelį troką, ba, tai yra plačiai aprašyta
ja tokį įvykį, kuris įvyko birž.
5 d. Ištiko baisi nelaimė: p-lė
M. Laurinskaitė tapo labai su
žeista automobilio katastro
foj. Labai nemalonu buvo tai
išgirsti, kai buvo atvežta į šv.
Kryžiaus ligoninės kamb. 203.
Taip pat jos draugė p. B.
Kalvaitė tapo atvežta į ligoni
nę. Jai buvo padaryta opera
cija, kuri gerai pasisekė; ji
dabar sveiksta ir parvežta na
mo kasdien eina stipryn. P.

M r. V. Šlapikas, kuris laiko į Jo visas gyvenimas ir nuveik-

didžiausių ir gražiausių bučernę Brighton Parke ant 41 ir
Maplewood Avė. Širdingai dė
koju rinkėjoms, kurios pasi
aukojusios visų dienų labda
rybei kolektavo: Adelė Micka
$4.35, Julia Rudis $2.68, Ste
la Sabutis 70c., Stefa Montvilaitė $4.07, Adelė Paulius $6.36, Bronė Mailiūnas $5.20, Sa
lom. Simanavičius $8.90, S.
Vaičekauskaitė $7.89, 0. Sai-

M. Laurinskaitė pasiliko Ilgo-1kanskas

Mrs- Sv™cis-

ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.
Knyga didelė, puslapių 707,
popieriniuose viršeliuose, kai
na tiktai ..................... $2.50
Gegužės Mėnuo, kiekvienai
dienai skaitymai. Vertė kun.
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.
Vadovas Sakyklai. Trečioji
knyga. Pamokslai apie Dievo
Malonę, Sakramentus ir Maidų. Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina.................... $1.50
Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

laikui. Lalai. [kas $4-M’ Ev- Mailiūnas $3.80,
Kas į tų klausimų atsakys?
ninei
Ne kas kitas, kaip tik mūsų širdingai dėkoju tiems
Sųjunga laukia jos sugrįžtant Mrs. Gulbinienė $2.36, S. Klapatauskas $1.94, Stela Gumbę ir sutartinumų.”
“Remkite šiame lapelyje visuomenė. Jeigu visa eis kar-1 radariams ,kurie aplankydami Į mūsų tarpa darbuotis toliau.
“DRAUGO” KNYGYNE
tu su labdarių organizacija, ir per laiškelius gelbėjo ir gel Prašome draugus ir pažįsta baragis $3.28, E. Balsis $2.15,
Pirmoji seimo sesija, Lietu siūlomų programa dėlei išgel jei rems visus jos darbus ir
Mrs. Barsteni $6.29, S. Paubsti man, ligoniui. Gailestin mus atsilankyti.
vių piliečių kliubo salėj, bu bėjimo SLA narių pašalpos!” sumanymus, aišku, kad nebus
, laite $8.40.
go daktaro J. J. Simonaičio
Jaunas labdarys
vo atidaryta 10 vai. rytų pir Užsidarius popietinei sesi abejonės dėl pasiekimo to kil
gero gydymo dėka jaučiuos
________
j Visiems darbuotojams širmininko S. Gegužio, sugiedant jai, buvo išdalinti kvietimai j naus tikslo prieglaudų pasta
geriau.
Spaudos
ir
gerb.
kun.
, dingai ačiū ir prašom ir toteikia
BRIGHTON PARK
Amerikos ir Lietuvos himnus. prakalbas, kurias rengia SLA tymo. ;
■
TT.
J.
Vaičiūno
pratartų
žodeiliau labdarių nepamiršti. Visi
barberiškų
Po mandatų patikrinimo hal_1 L)arbininkij Opozicijos Komi
Gal
to
darbo
dėl
depresijos
dėka
mane
sušelpė
pp.
Trui
J
ja
i
)(
]
ar
i
a
8
kuopa
dėkoja
darbai patiems gaką eilė kalbėtojų. Po šešių ar! tetas, tuo pačiu laiku, kada įskutimosi
tučtuojau
ir
negalėsime
praj
m
P
iai
$10.00,
per
p.
M.
Posen|
tai
j
<oni
isijai,
i
<ur
į
darbavosi
į
Ii
naudos
atnešti.
daugiau kalbų vienas delega- i vyksta šeiminis bankietas, tų
patogumų
8 kp. pirm. Ben Grybas
tas pareiškia nepasitenkini- Pa^ vakarų.
Reporteris dėti, tačiau reikia, kiek tik |1<ienV» P- Liutkuvienė aukojo,kapįnių dienų. Širdingai ačiū!
namie
sųlygos leidžia, ruoštis.
.$1.00, p. Klimavičiene $1.00, jtoins moterims, kurios visų i
mų, kad nekviečiamas kalbėt
Būtu cera kad kiekviena’P’ E* Austinienė $1.00, p. M. dienų trokštančius girdė, ai
nė vienas iš “darbininkų” pu
MARIJOS KALNELIAI
< PROBAK 6LADE)
Butų geia, kad kiekviena gink $L(X)> p.lg M Bočkaitė
sės. Pirmininkui užklausus,
mūsų organizacija ir draugi $1.00, p. Petkus 75c., dr. Ši kanus penėjo; tas jų darbas
padarė gražaus pelno. Taip
kurį delegatų šis norėtų išgir
Liepos ketvirtoji jau artina ja, kurios dar nėra prie labda
maitis aukojo gerų vaistinių
sti, nepatenkintasis pamiršta si. Artinasi ir tradicinis pik rių prisidėjusios, tuojau įsira
žolynų. Visiems geradariams,
savo “darbininko” pavardę, nikas Marijos Kalneliuos? šytų ir pažadėtų surinkti tam
lankytojams ir aukotojams
ir sumanymas atkrinta. Taip (Marian Hills).
tikrų pinigų sumų prieglaudų melsdamas iš Dievo jiems svei
tad dar kartų pasireiškė šian Kas metai čia suplaukdavo statymui. Jei rankas sudėję
katos ir geriausių malonių, ta
dieninė depresija, kad šis var daug žmonių; tur būt ne ki lauksime, kol praeis blogieji
riu širdingiausių ačiū.
gšas visam seime iš 191 dele taip bus ir šiemet. Marijos laikai, nutolsime nuo siekia
gatų nebesurado nė vieno dar Kalneliuose jau ruošiama vis mo tikslo ir tada jau daug Iš niekur daugiau negauda
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
mas pagalbos, šiomis gauto
bininko. Atvyksta Mr. Lang, kas svečiams sutikti ir priim sunkiau bus darbų dirbti.
mis per 3 mėnesius aukelėmis GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
kurs seimų sveikina Pittsbur- ti. Keliai taisomi, vietos ren
Labdarių
Sųjunga
visų
būtį
kaina ........................................................................... 10c.
negaliu padengti pragyvenimo
gho majoro vardu.
giamos. Bus kur pasidėti ir gerai supranta ir užjaučia.
NAUJŲJŲ
AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
išlaidų, neturiu ligoje kuo i
Popietinej sesijoj, kuri užsi automobiliams ir žmonėms.
Šiandien niekam nėra lengva, maitintis, "gydytis, nri kur pri
k“ir>a ...................................................................................................... 75c.
darė 4 vai., išskyrus lakūno
Tokioje nelaimėje Į KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiksABIEM PLKĖM
Kas nuo pernai nebuvo Ma Nelengva ir labdariams dar-1 sįcriausti.
kap. Dariaus atsilankymų ir pa rijos Kalneliuose, ras šiemet1 duotis ir organizacijų palaiky
ASTROS
atsišaukiu į geradarius skai-!
TnV drama, kaina .......................................................... 25c.
Geriausias skustuvas
sveikinimų ir kelių smulkes
— arba grąžiname
ti. Bet palaiko ir jų palaikys, tytojus, visus brangius bro- ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
šį bei tų naujo.
pinigus
nių reikalų atlikimų, buvo lai
nes kitos išeities nėra. Yra liūs ir sesutes lietuvius, nuo
Jei ant vietos negau
Pranas Jakštas, kaina.................................................50c.
Pats Marijos Kalnelių gra šimtai lietuvių šeimynų, ku
ni, kreipkis j mus
ko vien tik pirm. S. Gegužio
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
80c. už 5 — |x už 10 į
širdžiai
prašydamas
ir
lauk

pranešimui (raportui) r kurio žumas ir įvairumas auga, di rias šiandien reikėtų šelpti.
Sempelis — lOc.
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
damas iš jūs gailestingos pa
skaitymas truko daugiau kaip dėja. Bus kur geru, sveiku Mi Šelpiama, kiek galima. Bet,
PROBAK CORPORATION
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
pusantros valandos. Praneši rų pasinaudoti ir reginiais pa- jei prie labdarių sųjungos pri galbos, aukelės maistui ir gy
tu n«IT AVINU*
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
dymuisi.
me pažymi, kad pernai bedar- j sigėrėti.
klausytų daugiau atskirų as
246 puslapių kaina ................................................. $1.75
J. Lapinskas,
bių narių palaikymui organi- j Norint gelžkeliu pasiekti, menų, o ypač jeigu jon įeitų
TRUMPA
APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. Tkis new cheese
1432 S. 49th Ct., Cicero, III.
zacijoje ir jų mokesčių sumo- i reikia imti Burlington R. R. ištisos organizacijos, būtų da
treat
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
kėjimui pilnai ar dalinai buvo ]įnk Auroros ir įsėsti galinta ugiau žmonių, daugiau veiki
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašyT0WN OF LAKE
ištraukta $5,000 iš Našlių ir j Ganai, Western Avė. ir Cice mo ir tuo būdu šelpimo darbų
________
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
Našlaičių Fondo ir kviečia ro stotyse, išlipti Clarendon platesne vaga galėtume vary
Ladbarių Sųjungos 1 kuopa I
kun J. Bikinas, kaina..................................................90c.
kuopas prie šio darbo prisidė Hills station ir nuo ten tie ti ir greičiau savo tikslų pa
turėjo išvažiavimų, kuris įvv- PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
ti, rengiant šiam tikslui pra siog keliauti į pietus už mies siektume.
Digestible
ko
biržielio
12
d.
labdarių
farLIETUVOS
ISTORIJA,
pai
ašė
Antanas
Alekna,
Antra
pra

mogas.
įsmilk
telio į farmas.
Visi,
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
Taigi, žinodami, kad reik;a moję. Gerai pasisekė.
itself I
Davus pasiūlymų delegata
Patentai
Automobiliais visokiais ke šelpti pašalpos reikalingus lie kurie buvo atsilankę, gėrėjosi ŠVENČIAUSIASISSAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
ms įvertinti pirmininko rapo
Now—Kraft-Phenix’ new achievevičius, kaina
20c.
liais į vakarus, Auroros link. tuvius, kad reikia eiti prie geru ir sveiku oru.
ment! Rich mellow cheese flavor
rtų priimti jį atsistojant ir
plūs added health qualities in
DTEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina..................40c.
Ties Hinsdale pasukti į pietų prieglaudų statymo, ne tik pa
wholesome, digestible form.
Labd. sųjungos 1 kuopa ta
pusei delegatų jau stojantis,
Velveeta retains all the valuable
vakarų kampų.
laikykime savo labdarių orga ria širdingų ačiū visiems au 5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C
elements of rich milk. Milk sugar,
vienas delegatas prašo balso
kaina ............................................................................... 15c.
calcium and minerals. Evtry ont
nizacijų, bet pritraukime ko kotojams. Ponia Stugienė iš
eaneatitfreely!
ir stabdo šį demonstracinį pa
SI EI JŪS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
Velveeta spreads, slices, melts
gerbimų, nes nesutinkųs su ra Skaitykite ir platinkite daugiausia atskirų narių, dr- kepė gardaus kugelio, ponia
and toasts beautifully. Try a half
tulaitis,
M.
T.
C.
gerais
apt.,
269
puslapių
kaina
$2.00
gijų bei organizacijų, kad ben Martušienė taip pat Iškepė ku
pound package today.
portu trijuose punktuose. Po dienraštį “Draugę” ir
Siunčianti
užsakymų,
prašomi
siųsti
ir
pinigus.
drai dirbdami dar vienų rei gelio, p-lė Navickaitė atvažia
KBAFT
to, kitas delegatas pasisako, remkite visus tuos pro
kalingų įstaigų — prieglaudų vo vėliau ir atvežė kugelio
jog jam daug patogiau yra
pastatytume.
(p-lė Navickaitė visada prisi
pakelti rankų, negu atsistoti; fesionalus ir biznierius,

PROBAK-

GARSINKINTES
"DRAUGE”

Knygos

PROBAK

tada seimas priima
rankų pakėlimu.

raportų

Opozicijos veikimas.

yelveeta

kurie garsinasi jame.

8—las

deda prie labdarių veikimo). 2334 So. Oakley Avenue
..'L.11—

Dar

prieš seimo atidarymų buvo
išdalinta visiems spausdinti
lapeliai, SLA Darbininkų Na
rių Komiteto atsišaukimas,
kuriame pareiškiama atkakli
kova prieš dabartinę valdybų
ir visokios rūšies įtarimai.
Tarp kitko rašoma:
“Jeigu šiandien SLA pupla finansiniai ir nariais, tai
todėl, kad Gegužiai, Gugiai ir
Jurgeliūtės stovi mūsų orga
nizacijos priešakyje ir jų gria
una. Jeigu mes norime save
apginti, tai turime imti orga
nizacijos vadeles į savo ran
kas.”

ers

uncle
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Chicago, Illinois.

V Tha Dalieiov* New Chaaia Food
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tuos paklydusius brolius, klai-,
džiojančiuosius, netikinčiuo
sius, už Dievo ir Bažnyčios
priešus, kad jie atsiverstų.
Ir ta maldos ir pasitaisymo
dvasia teišsilaiko nuolatos gy
Utikos Šv. Jurgio parapijos
va visuose tikinčiuose per vi
sų Oktavų, kaip Mes^pažymi- lietuviai, jau senai gal buvo
me tų Šventę, pasinaudodami, regėję tokias iškilmes, kokios
liturgine privilegija; per tas . įvyko birželio 12 d. Buvo tai
dienas tegu kiekvienas, Ger-Į pirma
vaikučių Komunija,
biamieji Broliai, užsideda vje-' Gražiai vietinio klebono para
šas maldas ir kitus dvasiškus j ngti vaikučiai, jau iš ryto su
pratimus, kuriuos čia viršuj , sirinko parapijos svetainėje,
Klebonas su administrantais
palietėme.

Trečiodienis, birželio

LIETUVIAI AMERIKOJE

22, 1931

skaitytojo viek visų katalikiš
kų laikraščių. Iš amato jis y,
.
i Kadangi LRKSA 435 kuo- ra “adatos darbininkas,” siu
Skaudus dabartinio mūsų gyvenimo įvertinimas
prie Dievo Stalo ir priėmė šv. ;Pa nutar« kreiptis į šių metų vėjas. Mėgsta švariai užsilai
Sakramentų; ir ne tiktai tie , Sisiv’. seimų dėl grųžinimo šios kyti ir juokauti. Bet vengia
ir jau jokiomis p. iemonėmis
(Tęsinys)
vaikučiai, kurie buvo vietinio kuopos nariui P. Lukoševičiui užgauliojimų ir nesvarių kal
Pirmasis Jėzaus pamokslas nebus išvengta paluips įio tau
klebono parengti, bet drauge ,nar*° teisių, kulias peieitasis bų. Nemėgsta diktatūros ir
Bet prie maldos reikia pri tų, šeimų, vJsybių i.’ pačios
ėjo ir tie vaikai, kurie jau bu- seimus be platesnio apsvais- demagogų. Idealizuoja demo
dėti atgailų, atgailos dvasių žmonijos žlugimo.
vo atlikę išpažintį svetimtau-^Y1110 atėmė ir tuo būdu šio kratijų ir jos vadus. Tai “in
ir
krikščioniškos
atgailos
Išganymo ginklas
čių bažnyčiose, tuo parodė, (nario vard$ Pašg 1 juod4 la' teligentiškas proletaras.”
praktikavimų. Taip mus moko
Jeigu jis kreipėsi teisman
Taigi atgaila y.u kaip išga
kad ateityje laikysis lietuvių PU* ^ad ^us vietoj ir teisinga
Dieviškasis Mokytojas, kurio nymo ginklas duotas į rankas
Šv. Jurgio parapijos.
tarti keletu žodžių apie sį na Susiv. reikalais, tai turėjo bū
pirmas pamokslas kaip tik bu drųsiųjų Kristaus Kareivių,
rį, kurį prieš pereitų seimų ti labai svarbi priežastis, ku
2 vai. popiet vaikučiai vėl
raitininkas (,rgane jao. rios pereitas seimas plačiau
vo apie atgailų: “Pradėjo Jė kurie nori kovoti apgynimui
ausinuko bažnyčioj ir gavo'^ dažais
h. paUko nesvarstė.
zus sakyti pamokslų ir kalbė ir atstatymui pasaulio dori
Seimo dalyviams
škaplierius,-rožančių
ir
po
žva
j(J
pasInerki
,
lnlL
Ku. užteko žinoti, kad jis buvo
ti: Darykite atgailų” (Mat nės tvarkos. Savarankiško pa Maldos ir pasitaisymo Oktava nulydėjo į bažnyčių. Kada kle
pntys
IX, 17). Taip mus moko visi siaukojimo dėka, dosnus krik
pasveikino žodžiais: kę, kuriuos padovanojo kleboskundėju ir kad organe jo as
Tegu tatai iš tikrųjų būna bonas
krikščionijos papročiai, visa ščionis pavergia žemuosius
“
Leiskite
ir
vaikučiams
ateiti
;
nas
liun
J
’
eksnis,
priaiiniga
|
r
man0)
ka(
]
j
is
yra
muo buvo juodai nudažytas.
visai krikščionių tautai pasi
Bažnyčios istorija: didžiųjų geidulius, nes tas ginklas pa taisymo ir atgailos Oktava; pas Mane,” daugelio motinų! n*‘ ateity tokiai brangiai die- |,]ogaKj nedoras žmogus, ieš- B< t jeigu Lukoševičius būti}
nelaimių, krikščionybės sukrė siekia visi} blogybių šaknis.
tegu būna gailestavimo ir mal ir tgviJ džiaugsmo ašaros pa-!uab Be toį Mebonas pavaisi- k.}j5 triukšmo ir kerštingų da- turėjęs progos tam pačiam or
ii; r))fl tBet
tie gane centro atsakomingų as
timų metu, kada buvo reika Argi nėra,' Gerbiamieji Bro dos
1 dienos. ...
... •  sirodė ant veidų, nes ne vie- ■ 0» vaikučius saldumynais ir
». a ikurie
—#
i:
4.:.,
Tesusilaiko tikin
linga skubi Dievo pagelba, ti liai, toje atgailos dvasioje ir tieji ir nuo leistinų spektaklių nas i® susirinkusių prisiminė šalta koše”. Pasilinksminę t,,ri visai kitokj vai2lhj api(, menį nudažyti turėtų dažų
kintieji ar tai vieni, ar sekda malonios taikos paslapties ? ir pasilinksminimų; turtingo-pa^m^nS^aus^ savo gyvenimo parapijos sodne iki saulelei si asmenį.
spalvomis, tai seimo sprendi
džio, vaikučiai linksmi ir dė Ii * Petras * Lukoševičius yra ra mas gal būt visai kitaip išė
mi savo šventų Ganytojų pa “Nėra taikos bedieviams,” snieji tegu savo noru kų nors dienų.
kingi savo tėveliams ir klebo- maus būdo, mandagaus apsi jęs. Mat, veik visuomet taip.
vyzdžiu, griebdavosi dvasinio (Iš XLVin, 22) sako Švento
nuo savęs nutraukia ir tegu
Per Šv. Mišias vaikučiai,
i n ui, išsiskirstė.
gyvenimo galingiausių gin ji Dvasia, nes jie gyvena nuo tų nutraukimų pasidalina su
ėjimo, geros širdies ir geros yra: kieno pusėje ginklas
kaip angeliukai, prisiartino i
klų: maldos ir atgailos.
Tėvai labai dėkingi klebo- ("Valios žmogus. Jis yra nuo-1 to ir viršus. O tokioj rimtoj
latinėj kovoj su gamtos ir jos vargšais, nes ir išmalda yra
Datuotas Romoj, prie šv. nui už jo pasidarbavimų ir au-1 širdus katalikas, ir geras lie organizacijoj šitokia taisyklė
Taip pat žinome ir su Ju- Sutvėrėjo nustatyta tvarka.1 puikiausias būdas patenkinti
niis, Berbiamieji Broliai, ap- Tiktai kai ta tvarka bus at- j Dieviškų Teisingumų ir nusi Petro, Švento Kryžiaus atra kų jtj vaikučiams, taria kle- tuvis. Daug pasidarbavęs LR- neturėtų galioti.
gailestujame, kad mūsų die statyta, kai visos tautos išti-1 pelnyti dieviškų gailestingu- dimo šventėj, 1932, vienuolik bonui širdingiausių ačiū. Už l’SA ir kitų katalikiškų organomis atgailos idėja ir vardas kimai jų pripažins, kai vidi-1 mų. Ir visi vargšai, kurie me tais Mūsų Viešpatavimo me vįsus
nizacijų naudai. Gausiai pare
daugeliui žmonių netiko to y- nės tautų sąlygos ir išoriniai Inkai teturi darbo ir duonos, tais, gegužės 3 d.
tinęs Lietuvos reikalus ir liepatumo sukelti tuos pasiauko santykiai su kitomis tautomis
Vienas
iš
levų
j
katalikų akcijų. Yra
(John Bagdziunas Borden)
su lygiai atgailavimo dvasia
ADVOKATAS
jimo ir didvyriškumo pasiryži bus pagrįsti ant to pamato, ti
tegu atsiduoda Dieviškai Ap
105 W. Adams St., Rm. 2117
mus, kurie kitais laikais pa ktai tada bus galima pasto
vaizdai; tegu su nužeminta
Telephone Randolph 6727
darydavo žmones lyg dieviš vi taika žemėje. Bet neužteks
siela priima iš Dievo rankos
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
ka dvasia pažymėtum taip pat sudaryti tos taikos nuotaikos, šių laikų skurdo pasėkas; te
Telephone Roosevelt 9090
nutrūksta ir tokių, kurie nore nei taikos sutarčių, nei iškilName:
8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
gu guodžiasi įsitikinimu, kad
tų atsisakyti nuo išorinių ne mingiausių' paktų, nei tarp-1 jų krikščioniškai iškęsti pasismagumų, kaip praėjusių lai tautinių konferencijų, nei kil- • aukojimai, pasigailėjimai ir
kų dalykų; nekalbant pas niausiu bėt kokios valstybės kančios prisidės prie pagrei
ADVOKATAS
Liepos - July 23 dieną, 1932
kiau apie moderniškų “auto žmogaus pastangų, jei pir
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
tinimo ir taikos valandos.
Room 905
Tel. Dearbo.rn 7966
nomiškų žmogų”, kuris nieki miau nebus pripažinti gamtos
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
na atgailų, kaip vergiškumo ir dieviško įstatymo šventos Dieviškoji Jėzaus Širdis ne
Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais
galės nesijaudinti nuo Jo Baž— 6 iki 9 vai.
požymio išreiškimų, ir juo la- teisės.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887
Tatai yra’ pagrindinė j nyčios pasiaukojimų ir maldų
'Norintieji
šių
vasarų
va

biaė blanksta Dievo
1‘ visų vertybių
tybių vertybė tiek po
po- j įr pasakys savo 'Sužadėtinei,
Namų Tel. Hyde Park 8895
žiuoti į Lietuvų, važiuokite
mas juo labiau dingsta minlitiškame, tiek ekonomiškame kuri po tiek vargų ir kančių
su šia “Draugo” ekskursi
tis apie pirmąjį žmogaus pasi
tautų gyvenime; tatai yra tvi- našta verkė po jo kojomis:
ja Skandinavų Linijos laipriešinimų Dievui, ir tada dar
iriausias “pinigas,” kuriam “Didelis yra tavo tikėjimas!
ADVOKATAS
vy “UNITED STATES,”
labiau dingsta atgailos būtinu neleidžiant kristi, bus ir visos
52
‘
E.
107
ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Teįvyksta taip, kaip nori”
kuris iš New Yorko išplau
Tel. Pullman 5950—6377
mo supratimas.
kitos vertybės pastovios, nes (Mat. XV, 28).
ks Liepos-July 23 dienų.
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
Bet mes, Gerbiamieji Bro bus garantuotos nepakeičiamo
Tel. Lafayette 6393
Su
tuo
pasitikėjimu,
kuriam
liai, dėl ganytojiško pašauki ir amžino Dievo įstatymu.
LAIVAKORČIŲ KAINOS
160 N LA’SALLE ST—pagal sutarti.
mo pareigos, turime aukštai •Nelieka Mums daugiau nie suteikia didesnę vertę atsimi
NUO NEW YORKO IKI
laikyti tuos vardus ir tas są ko, kaip tik kviesti tų vargšų nimas Kryžiaus, š’ento ženk
KLAIPĖDOS
lo
ir
brangaus
mūsų
švento
at

vokas ir užlaikyti juos jų ti pasaulį, kuris praliejo tiek
3-čia kl. į vienų pusę $84.50
krąja prasme, jų kilnybėj ir kraujo, kuris suųaikino tiek pirkimo įrankio, kurio atradi
Ten ir atgal (Round
būtiname jų prilaikyme krikš kūrinių, kuris atėmė duonų ir mų šiandien švenčiame, Jums,
trip) .............. $141.00
Gerbiamieji Broliai, Jūsų dva
čioniškame gyvenime.
darbų iš tiekos žmonių, telieka siškijai ir tautai su tėviška
Turistinė klesa į vienų
Negalimas atskyrimas
Mums, sakome, tik kviesti šve meile teikiame Apaštališkų
pusę ................ $105.50
Prie to mus skatina tas Die ntos Liturgijos žodžiais: “At Palaiminimų .
Ten ir atgal (Round
vo ir Religijos gynimas, nes siversk į Viešpatį, tavo Die
trip) .............. 4175.00
atgaila savo esmėj yra pripa vų!”
A food for pro“ ATLAIDŲ ŠALTINIS”
Iš Chicagos ekskursantai
tein; a food for
žinimas ir atstatymas mora Pasaulis aplink Jėzaus Širdį
i«v
až
iuos
22
d
;
NIC
'
LAIVAS
“
UNITED
STATES
”
mineral salts;
liškos pasaulio tvarkos, kuri
Ir kokių tįnkamiausių pro Išėjo iš spaudos maldakny
KEL
BLATE
traukimu
iš
for
calcium and
remiasi amžinuoju įstatymu, gų Mes galime nurodyti Jums, gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
La
Šalie
Street
Station 9:45 valandų ryto.
phosphorus; all
tai yra gyvuoju Dievu. Ir, ži Gerbiamieji Broliai, tokiam jų ir išvertė T. Kazimieras
the essential ele“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
noma, yra viena pavojingiau maldos ir pasitaisymo susiju kapucinas, išleido seserys koments for health
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
sia mūsų amžiaus klaida — ngimui, jei ne ateinančių Šve trinietės. Maldaknygėje yra
and strength are
noras atskirti moralę nuo re nčiausios Jėzaus Šird. šventę? paaiškinimas apie atlaidus ir
neskaito — patarnauja dykai.
found i n good
ligijos, tokiu būdu atimant Tos iškilmės dvasių, plačiai daugiau, kaip 300 įvairių mal
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
cheese. And all
bet kokį tvirtų pamatų vi išrodėme prieš ketverius me- dų, kuriom popiežiai suteikė
Visais.reikalais kreipkitės:
the essential elesiems -įstatymams. Ta klaida tus savo enciklikoj: “Miseren- atlaidus. Nors visos maldos
ments of good
galėjo būti nepastebėta ir bū- tissimus,” yra kaip tik pasi- (geros, bet už vis geriausios
cheese are found
ti nepavojinga, kai ji ribojosi taisymo dvasia ir dėl to no- yra tos, kurioms suteikti at
in Kraft Cheese.
nedideliu žmonių skaičiumi. rėjome, kad tų dienų kiekvie- laidai. Šita knygelė turėtų bū
Bet šiandien, kai bedievybė r‘ais metais būtų daroma at ti visų katalikų rankose. Kai
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
ima plėstis didesnėse žmonių1 gaila už tiek daugelį tos die na su aptaisais ............. 60c.
CHEESE
masėse Jos klaidos vaisiai da viškos Širdies įžeidimų.
rosi baisūs. Vietoj morališkų
Tegu būna tat šiais metais
2334 So. Oaklev Avė.,
fcRAFT-PHENIX
įstatymų, kurie dingsta drau-: Švenčiausios Širdies šventė vi
CHEESE COMPANY
Chicago, III.
ge su netikimu tikėjimo Die-iRai Bažnyčiai šventos pasitai;vu, užima vietų prievartos jė tymo lenktynės. Tegu tikintie
ga, kuri pamina bet kokių ji gausiai eina prie Eucharis
iv Birr
HITT AND RUNN--- Maybe Poor Bull Sw»!lowcd thf “Bone oi CoMrntion“--l» That Evtnt We Forgivc Him!
teisę. Senoviškas ištikimumas tijos stalo, garbinti Viešpatį
dabar užleidžia vietų nesųži- į po šydu Sakramento, kurį,
ningiems sukčiavimams. Ir Jūs, Gerbiamieji Broliai, pakaipgi gali galioti kokia su- i sirūpinsite, kad iškilmingai
tartis ar kontraktas, kur trū išstatytume visose bažnyčiose,
ksta visų sužinos garantijų? Jūs išliesite tai Gailestingiau
Ir kaip galima kalbėti apie sų- siai širdžiai visus savo žemišžinės garantijas/ kur dingo Į kus vargus ir kančias. Kad
bet
koks tikėjimas į Die-į melstųsi į Švenčiausių Mariją,
vų, bet kokia Dievo baimė? ;visų malonių tarpininkę už
Atėmus tų pamatų, kiekvienas j savo tėvynę, už savo šeimų ir
morališkas įstatymas žlunga, Bažnyčių; kad melstųsi už
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Marąuette 6—5. “Sammy”
Remember that transportaCooper
’
s,
pitcbing
held
the
far
tion will be furnished free
AB H B E
South
Side
in
check
during
Irom carline at lllth St. and
4 0 0 0
Kabulis 2b.
Grovehili 0617
the contest. Some timely hit- Western Avė., tliose riding Ofisas Tel. Res.
Zelvis ss.
4 1 0
87 87 S. Artesian Avė.
Tel. Grovebill 0611
DR. SUZANA A. SLAKIS
ting by Kandis and Ši urna street cars liave merely to ta
Snidas 3b.
4 1 1
saved the day. “Marty” con- ke the Western Avė cars to
Specialiste Motery ir Vaikų Ligų
4 0 1
kabeiku lb.
Šv. Antano parapijos mo Lakas cf.
tributed a line single to Įeit the end of the line.
3 0 0
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
2423 West Marųuntte ltoaJ
kyklos vaikų piknikas 4r beis Pranskus c.
that hastened Joe Wilman’s
3 1 o
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
Tickets may be bought at Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. Ket. »-’2 A-M.
(Vakarais:
Utarnlnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
bolo žaidimas įvyko trečiadie Margis lt*,
fadeout in the finai stage of the G rovė by tliose who ha ve
3 1 o
Nedėlioj susitarus
8eredomla Ir Nedillornla pagal susitarimą.
nį (June 15), Lincoln parke, kiška lss.
the gurne; while “Eddip” bin- been unable to obtain tliem
3 o o
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
kur mūsų klebonas kun. Vai- Kunzis rf.
3 10 0 gled in the nintli with two on before liand. Tliis was decided Tel. Lafayette 5793
č imas labai palinksmino vi
board to tie the score. lle- sco- by the conunittee only al'ter
Ofiso Ir Res. Tel. BouL 5914
Ofiso ir Rea Tel. Boul. 6918
sus mokyklos vaikus. Jam va
red later on a wild pitch that all tickets printed in advance
Totai
31 5
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
dovaujant ir Seserims pade
proved the winning margiu. liave been disposed of and
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
dant, vaikučių piknikas labai
Schultz the dernon slugger, the new order for tickets. '.vilt Office: 4459 8. California Avė.
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Šv. Antano mok.
Nedėlioję pagal sutarti
VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare
VaL: l-S tr 8:84-8:89 vai. vak.
pasisekė. Diena buvo praleis
was
shil
’
ted
to
right
field
to
AB H R E
not be ready until nite of the
Nedėlioj suMtaras
Nedėlioj susitarus
ta su įvairiais užsiėmimais, Ališauskas ėf.
3 10 0 add some hitting power. The dance.
vieni vaikai laivukais pasilin Šaltis p.
3 ,1 0 0 council is safely entrenchedin
A fan DENTISTAI Tel. Canal 9267 Res. Prospect (659 Tel. Ofiso 4069
Rea. 9868
ksmino, kiti plaukiojo, treti Sliuska lb.
3 0 0 0 first place, and as far as we
Pbone Boulevard 7042
beisbolų žaidė, o kiti žiūrėjo (jjeorffe g 3^
3 1 0 1 note, no one is going to top- KAIP GATVĖJE VAIKAI
savo mylimų gyvulių ir pauk Bakutis c.
3 10 0 ple it. The next movė is to
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
LIGAS GAUNA
ščių (zoo).
Grigalaitis ss.
2 0 0 0 mow down the Wisconsinites,
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
D E N TĮSTAS
Ofiso vai.:
Šv. Antano par. mokyklos j Blodikas lf.
2 0 0 0 July 4th.
Pesldenclja 6899 So. Artesian Avė.
4645 So. Ashland Avė.
Vaikams žaisti gatvėje yra
Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
O
Valandos:
11
ryto
Iki
4
po
pietų
(beisbolo ratelis žaidė su šv. i Dilauskus rf.
0 0 0 XThe Board, they wlio check pavojinga.
Rezidencija:
Arti 47 Street
Negana to, kad
• iki 8:89 vakare
8904 — 71st Street
rJ urgio par. mok. Žaidimas j Stancikas rss.
0 0 0 and double check tliings, are miesto gatvėse neatsargius
Nedėllomis tiv susitarus.
110 said to be liard at work perbuvo labai karštai įvykdytas. į J. Stancikas 2b.
vaikus automobiliai sužeidžia, Tel CauaJ 6122
______ ' fecting ’ plans for a prospeŠv. Antano par. mok. ratelis I
negana to, kad jie sėbrauda
jau buvo arti čempionato. Bet
Totai
25 5 1 1 j rous season. The lašt meeting mi su “bomukais” visokių
Gydytojas ir Chirurgas
>took place at J., Masiunas’,
per klaidų pabaigoje Šv. Jur
D E N TĮSTAS
piktadarybių išmoksta, bet
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
2201 West 22nd Street
gio par. mok. rateliui padavė “THIS AND THAT ABOUTiJ une the 14tli. The chairman kas baisiau — jie ligomis už
Kertė So. Western Avenue
DR. RAČKUS
(Kampas Leavitt St.)
Tel. Prospect 1928
and 6 able cohorts presided.
du apibėgimus ir laimėjo run
COUNCIL 36”
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto
sikrečia. Atverkite akis, o pa
Rezidencija 2369 So. Leavitt Bt.
Soinething novel was advocaNuo 1 Iki 8 vakare
gtynes (kontestų): 2 prieš 1.1
-----------išvažiavo į New Yorkų. Su
Tel. Canal 0706
tys pamatysite. Čia paduodu
Seredoj pagal sutartį
Labai gražiai žaista.
XThe “Nine” breezed tliru ted, you’ll probably hear it at skaitytojų žiniai tik porų pa
grįš į savo ofisų ketvirtadieni, Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 ▼. z.
Nedėlioj pagal susitarimą
Al. Kumskis, athl. dir. some inoce opposition nicking the meeting. The next meet- vyzdžių, , kokius patsai savo
birželio 23 dienų.
Boulevard 7589
ing is scheduled at L. Gritis,
akimis
regėjau.
Rez. Hemlock 7691
GRABO RIAI:
June 27th.Apie 6 ,met, aiuž. lietuvi,
X The council meeting is
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mergaitė eina gatve ir čiulpia
4729 WEST 12 PLACE •
LACHAVICH billed for Thursday, June 23 “suckerį” (čiulpikų —saldai
D E N T I S TA S
Vai.: 7 iki 9 v. r. išskiriant Seredoa
at McKinley Park. Because
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jie
PIGIAUSIAS LIET, GRABORIUS
IR SONUS
nį, užsmeigtų ant medinio ko 4712 So. Ashland Avenue
bus.
CHICAGOJE
of the summer inontlis, one
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS
GKABOEIUS
telio).
Ji
sutiko
savo
draugę,
Laidotuvėms pa
Kitos vai. ant Washingtpn Biilvd.
sočiai
per
month
will
be
in
tarnauju
goriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
4:39 — 6:30 kasdien
apie 5 .metų amž. mergaitę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano progress.
Būt the meetings
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
X
—
Spinduliai
X-ltay
darbu busite užganėdinti.
Toji mergaitė buvo išbalusi, | ret Cicero 1260
todėl, kad priklau
Cicero 993. Rez. tel. Cicero 2888
proinise to be very interestTel. Roosevelt 2516 arba 2618
sau prie grabų lšOfisas 2201 West 22nd Street
dirbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago
ing, as a few sidelights will sunykusi ir retkarčiais kosėjo. I
cor. So. Leavitt St. Tel Canal (122
OFISAS
/
lietuvis dentistas
668 West 18 Street
be added to špice the even- Aišku, kad Ji turėjo kokių,
Rezidencija: ((28 S. Richmond avė.
Telef. Canal 4174 1439 8. 49 Court, Cicero, III.
nors plaučių ligų. Na, ir čiul- vaL: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Teiepbone Republic 7868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ing.
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos; 1—S lr 7—8 vai. vak.
TEL. CICERO 6827
Halsted Street, Tel. —------------------ --- 4
piko
savininkė
duoda
savo
|
jjedtlioiuiB
ir
Seredomia
susitarus
4142 ARCHER AVENUE
!
“Johnnie”
Nedėlioj; 19—12 ryto.
Victory 4088.
draugei truputi pačiulpti tą 4847 vV. 14th ST. Cicero, 111.
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Yards 1138
3 Iki 4 lr ( iki 8 vai. vak.
saldainį.
Atėmus
ir
vėl
įsiki!
_________________________
COOK COUNTY AND STATE
Phone Boulevard 4139
Nedėliomis nuo 19 iki 12 ryto
šo t, čiulpik, savo burnelžn. J
CHAMPIONS TO GIVE
Telefonai dieną lr naktį
Lietuvis
Tuo budu toji geraširde maD E N TĮSTAS °
EXHIBITION
• VIRGINLa 9989
Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
Utarninkais, Ketvergius ir Subatomis
žytė galėjo lengvai užsikrėsti 2420
4645 H. Ashland Avė.
VV. Marųuvlte lt<l. uiti W eslern Ofisas: —
GRABORIUS
Turiu automubilias visokienjo
Chicago, UI.
Avė.
Plione Uemluck 7S2S
TeL Grovebill 1695
' Wednexday cvening, June,'džiova
“wva nuo
,,uo anos
auols vystan<:los Punedėliuis,
Seredomis ir rėlnyčiomis Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
Musų patarnavimas
reikalams.
Kaina
prieinama.
8
vak.
Nedėliomis
pagal
sutartį.
1S21 So. Halsted Street
'visuomet sąžiningas Ir
22, at Vytautas U rovė, 1151h ‘'‘“'B“16“d®'"“’ “rgaOfiso Tel.: Boulevard' 7820
nebrangus, nes neturi
AUBUKN
AVENLE
Namų Tel : Prospect 1930
und Urawford Avė, will be nyksta ir jeisu Jos motlna SU' Tel. Cicero 67 56
me išlaidų zžlalkymul
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skyrių.
Chicago, 111.
the seene of unusual activitv žinO8' kad dukrelė turi J“'1
VaL 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
■eradomls po pietų lr Nedėidlenlal*
Nauja, graži ko
when the well known Marąue- džiov«’ Ui ,ik P6'“18 trBuky8
tik susitarus
9432 W. MARQUETTE ROAD
plyčia dykai.
tte council K of L prosenis ?r sak>'s:
to
S“’
DENTISTAS
Gydytojas ir Chirurgas
their
midsnmmer
outdoor
da|K
->°
“
ko
ji
gavo
’
”
3307 Aaburn Avenas
1446 S. 49th CT., CICEBO 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Rea. Pbone:
Kitas
Engleirood <641
Office Pbona
nce at the beautiful and epąKltaa reginys.
re‘rinTS- Gatvėje žai Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
VEDĖJAS
VFentvrorth 8009
Wentwortb 89(1
džia
būrys
padaužų
berniukų.
Tel. Yards 0994
1650 WEST 46th STREET. cious new pavilion featuring
AKIŲ
GYDYTOJAI:
Kampan 46th Ir Paulina St*.
a well known and popular 8, Šaligatviu ėjo rūk,ls žmogus
Rezidencijos Tel. Plaza 8399
Tel.
Boulevard
6208-8418
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVIS GRABORIUS
piece orchestra. Also asanad-?1 nmuet® pU8« nurūk>’los 81'
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės ded attraetion during the in- garetSs' Tuoj vienas beralu'
6558 SO. HALSTED STREET
Nuo 2 iki 3 po pietų
prie manęs, patarnausiu simpatiš
Valandos: 2-4 lr 7-9 vaL vakare
718 WEST 18 STREET
Nuo 7 iki 9 vakare
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu termission a fail and saber ex-'kas I,rlb*«o, Pasiėmė t» nuoNedel.
nuo
10
iki
12
dieną
Tel. Roosevelt 7584
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Ofiso Tel. VJCTORY 3687
l.ibition will be given by two I
rūko w
»'a‘
OL lr Rea Tel. HEMLOCK 2871
expert Lithnanians who hobi lr
“Tyra8”- Tai taip pc'r
Ofiso TeL Victory 6893
the Cook Connty and State d,en,i dlenas bermukal gatvėRez. Tek Drexel 9191
championships respectively in mis valkiojasi, rankioja nuo
Jei neatsiliepia šaukite Centr*17494 3133 S. HALSTED STREET
šaligatvių visokias sąšlavas ir
LIETUVIS AKIŲ
tliis sport.
Antras ofisas lr Rezidencija
'nuorūkas, rūko ir užsikrečia
SPECIALISTAS
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
visokiausiomis ligomis. Nega Palengvins akių įtempimą, kuris
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p<
galvos skaudėjimo, GYDYTOJAS ir CHIRURGAS vak.
na to, kad patys užsikrečia, ^Sighno^aki™ apteminio, nervuotuplet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak
LIETUVIŲ
Ofisas
3102
So.
Halsted
St.
Šventadieniais pagal sutarimą.
skaudamą akių karštį. Nuimu
bet dar ir namiškius užkre- mo,
jataractus. Atitaisau trumpą regystę
Kampas
31
Street
.
GRABORIŲ ĮSTAIGA
čia. Bene berniukui galvoje, ir tolimą regystę.
TeL Wentworth 3000
Prirengiu teisingai akinius visuose Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
kad ta nuorūka, kurių jis nuo atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Rez. Tel Stewart 819J
tomis Kainomis už ankštos rūšies palaidojimą. Mes
mas su elektra, parodančią mažiau- Nedėliomis ir šventadieniais
žemės paėmęs rūko, galėjo uas
klaidas.
nieko nerokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
10-12
būti džiovininko arba sifiliti- Specialė atyda atkreipiama moky
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
K.VZ1MIE1LYS BKLzAS
klos vaikučiams.
ko burnoje. Tai štai, kaip vai Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
tu.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Gydytojas ir Chirurgas
9:uu vai. vau, « met,ų 4 meu.
kai
užsikrečia baisiomis ligo re. Nedėliomis pagal sutartį.
amžiaus. A. a.
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
nuseiund, iii
6558 S. HALSTED STREE'i
didšiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
mis!
\
raiiKo umeliaiue nulludl.ue
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Perkėlė
savo
ofisą
po
numeriu
motiną Domicėlę, tėvą i'railclatsitikimų akys atitaisomos
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Išmintingi tėvai savo vaikų Daugelių
saų, uu tironus 4'ra.teisKU ir
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
jo..ą ir gimines. Buvo moKinys
neleidžia bet kur ir bet kada 4712 S. ASHLAND AVĖ.
Visų Svenųųjų par. luoKykius.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
SPECIJAL1STAS
A. k. Kazimieras su Kitais vai
trankytis.' Ir tokie tėvai nie
kau. sėdėjo ant salygalvio, o
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Tel.
Boūlevard
7589
mergaite su dviračiu užvažiavo
kad nesigraudins. Tiesa, vaij patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
ant būrelio ir mirtinai suzeldo
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
pietą: 7—8:30 vai. vakare.
velioių. Mirė sv. Kryžiaus li
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
•
kui
reikia
tyro
oro,
saulės
Tel. Kenvvood 6197
goninėj,
Tel. Yards 1829
Nedėliomis 10 iki 12
sitės kur kitur.
Valandos:
Kūnas pašarvotas 63 E. 102
.spindulių ir žaisti — judėti.
Telefonas Midway 2880
Place.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Laidotuvės įvyks ketverge,
To reikalauja kiekvieno aubirželio 23 d., is namų s vai.
apart šventadienio lr ketvirtadienio
bus atlydėtas į Visų šventųjų
; gančiojo kūnas. Bet užtat tė- LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
i
par. bažnyčią. Kurioj įvyks ge
HEMLOCK 8161
Tel. Hemlock 8799
dulingos pamaldos už velionio
įvai, kurie myli savo vaikus,
sietą. *-o pamaldų bus nulydė
Res. Tel. Prospect 0610
tegu pasirūpina, kad jie drau
ta* i Šv. Kazimiero kaptn.s.
Nuoširdžiai
kviečiame
visus
JŪSŲ GRABORIUS
gautų ir žaistų tik su dorais
gimines, draugus ir pažįstamus
DR. B. ARON
(Naryauckas)
Didyste Ofisas
dalyvauti šiose laidotuves*.
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
ir sveikais vaikais. “Dabok
Nuliūdę:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tavai, broliai Ir Otokvės
756 WEST 35th STREET
4605-07 South Hermitage Avenue
2420
West
Marąuette
Road
savo
vaikų,
kaip
akį
kakto

Laidotuvėms patarnauja graOfisas <118 South Kedzie
Kampas Halsted SL
borliis Kadžius,
Tel. Victory
VALANDOS:
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742
je
”
,
tai
jis
bus
ir
sveikas
ir
Rea.
<426 So. California Avė.
49(8.
5
Valandos: nuo 10- 4: nuo 8—9
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv vak. pagal sutarti VaLi 3-4, M l i TĮgĮrirįaat Ketv.
doras, ir naudingas, t
Nedėliomis: nuo II Iki 19.

SPORTAS

šv. Jurgio mok.

D A K T A R A

CICERO, ILL

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. L VEZELIS

J. F. RADŽIUS

DR, P. Z. ZALATORIS
Z-

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J. J. KOVVARSKIS

nu 1 p KAZLAUSKAS
Un' *’■ ' • MUM90M»

DR. S. A. DŪWIAT

DR. S. BIEZIS

OR. GUSSEN

DR. L DUNDULIS

A. MASALSKIS

C<K> K,įauga DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. L YUŠKA

DR. ATKOČIŪNAS

L J. ZOLP

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. R. MCGRADIE

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. J. P. POŠKA

Seniausia i ir Didžiausia

DR. A. A. ROTH

DR. H. BARTON

/Aure

birželio

^0

U..

iyz2

Kazį meras

DR. CHARLES SEGAL

gimė

A. L DAVIDONIS, M. D:

DR. 6. SERNER

Eudeikis

DR. V. S. NARES

t
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D R A U G A S
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Trečiodienis, birželio 22, 1932

—

33

3

AUŠROS VARTŲ PAR. METINIS PIKNIKAS
V

11 valandą Pradžia
12 valandą Indoor Baseball
1 valandą Baseball
3 yalandą Lenktynės

4 valandą Kumštynės
5 valandą Dainos
•
Kontestas
6 vai. Virvės traukimas
7 valandą Dovanų padalinimas
Įžanga 35c. Kviečia visus Klebonas ir komitetas.

Sekmadieny Birželio-June 26 d. 1932
VYTAUTO
4

PARKE

115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.

į

,„■•4

a
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į:

, dės pirmininkui J. Branzai, A. Pociui diriguojant.
Antanas Grybas, Marijoni]
i rus.
kad būtų galima pasirinkti iš
Be abejonės, ir lietuvių nū-: Šiemet Ladislovų vardinės Rėmėjų 19 skyriaus pirminin
1 Praėjusį sekmadienį vėl te- visų stipriausius nugalėti že- nios tų vakarų plauks į Sol- i ir metinės daržo sukaktuvės kas, prisideda penkine nupir
Į ligoninei. Jis, kaipo daktaras,-! k° išgirsti gražių lietuvių dai- 1 nočiams su S. Lachavičiuųi dier Field, kad pamatyti, kaip bus daug iškilmingesnės. Mat, kimui materijolb Rūtos dar
ATVIRAS LAIŠKAS IŠ
priklauso prie kelių ligoninių,'11^ *r ,MUZik°s radijo progia- parapijos piknike birž. 26 d. lietuviai pasirodys. Beje, tų darže padaryta daug pageri- že ice creaminėi įtaisyti.
LIETUVOS
Gauta pranešimas iš Ludii betgi jo pacientų daugiausia n1^ 's stoties WCFL nuo 1.15
Ženočių-virvės traukimo ko patį yakarų dainuos ir ukrai- nimų ir ta vieta dabar dar langton, Mich, kad farmeris
biau branginama.
1932 - 1 d. birž. 'siunčiama į Šv. Kryžiaus li- iki 2 vaL P°Piet’ kurių davė misija, kurios pirmininku yra niečių chorai.
goninę. Tai labai nuoširdus doSl k • Budriko radijo ir ra- S. D. Lachavičius, graborius,
Gerbiamas p. Elias:—
Ladislovų dienų bus atlai Kazimieras Bukauskas ja(
ŽUVO
LIETUVAITĖ
Duodu žinoti, kad aš gavau daktaro palankumas lietuvių ' kandų krautuvė (3417 South prašo visų ženočių nurodyti
kytos šv. Mišios Aušros Var rengia gerų skanių vyšnių
Halsted
St.).
savo pavardes pirm. S. D. LaStela Eisinaltė, 1441 S. 49th tų bažnyčioj Ladislovų inten siuntinį Ladislovų dienai. Yvisus pinigus, kuriuos man ligoninei.
Rep.
siuntėt sumoje $1,957. Dėko
Programa susidėjo iš rink chavičiui, kad būtų galima pa Avė, Cicero, praėjusį sekma cija. Taipgi bus daromas at ra žinių, kad ir kitur atvirai
ju dideliai širdingai ponui
tinės liaudies dainų ir muzi sirinkti iš visų stipriausius nu dienį sutiko staigių mirtį au- minimas už pirmtakūnus vei ir slaptai tariasi ir rengiasi
NORTH SIDE
Eliąs.
kos reprodukcijos. Taip pat galėti singeliams su J. Bren- tomobiliaus nelaimėj. Ji va kėjus šioje parapijoje, kaip pagaminti įvairių gardumynų
O kaip klausėt per laiškutį
buvo keletas specialių nuthe- za priešaky parapijos pikni žiavo su p. Viktoru Gepševi- va a. a. kun. F. Serafinas, pro Praėjusį sekmadienį garsučium. Apie 9 vai. vakare. Ki vincijolas kun. Feliksas Ku | sis kupčius, su Rūtos saldaiKulys School of Music ren rių, įdainuotų Kipro Petraus ke birželio 26 d.
apie Lietuvę, . tai dabar yra
didelė proga pirkti centrus, gia metinį mokinu] koncertą. ko ir Juozo Babravičiaus. Be Trokų samdymo komisija tas automobilius smogė į jų. dirka ir arkivyskupas Jurgis Į niais turėjo tikrų giliukį. Jam
nes visi ponai bankrūt eina. Programa susidės iš dainų, pi- ndrai, tikrai malonu buvo to prašo parapijonų ir svečių re Stela mirtinai buvo sužeista Matulevičius, buvusis Vilnia i bevažiuojant' į piknikų, pasiAš ir pirkau biskį žemės Po- jano, smuiko muzikos, solo ir kios programos pasiklausyti. zervuoti vietas klebonijos ofi ir mirė ligoninėj. Velionė bu us vyskupas ir Marijonų Kon j vijo Augustas Jurgilas su salovaičhį kaime — 30 hektaru. mažos simfonijos. Pagalbon Ketvirtadienių vakarais irgi se. Kelionė į parapijos pikni vo sužiedotinė p. Viktoro Ga- gregacijos viršininkas ir kitus j vo automobilium. Jurgilas pa
Pas mus, Lietuvoje, šiemet atvyksta Antanas Čia pas ir būna graži programa iš sto kų troku 15 centų. Ten ir at pševičiaus, vieno iš savininkų* katalikiškos akcijos veikėjai. I sukvietė kupčių į mašinų ir
' kartu aplankė visus piknikus,
viskas pigu: rūgiu pūras 12 p-nia Juozaitienė; taip pat vie ties WHFC, 1420 kil. nuo 7 gal 30 centų. Nelaukite pas Atlas Fuel Co., 4919 S. Pauli
West
Sidėj
Ladislovai
ran

j Augustas Jurgilas yra Westlitų; balvių pūras 3 litai; kvie tinė solistė p-lė Felicija Nau Vai. vakaro.
kutinės dienos, bet rezervuo na Street.
dasi
šie:
gerb.
kun.
Draugelis,
' ern & Southern Life Insuran
Čių 14 litų; karvė 10 litų; ge sėdaitė.
Klaus.
kite sau vietas ko anksčiauC
Į
“
Draugo
”
adm.,
Rūtos
daržo
ce gabus agentas ir darbuo
ras arklys 200 litų; geros že
Tas visas gražumas įvyks j
i siau
gaspadorius,
biznierius
ir
hojasi ant Town of Lake. Pasa
imės hektaras 500 litų; 10 kiau ketvirtadienį, birželio 23 d.,
WEST SIDE
telio
gaspadorius
Neffas
su
Pikniko
rengimo
komisija
kojo, kad nežiūrint į blogus
šinių pusė lito; sviesto svaras mūsų Šv. Mykolo parap. svesūnum,
Mikšis
su
sūnum,
siu

•
Parapijos
metinis
piknikas.
pr
“
So
vis
’
k
laikus Apdraudos užrašymas
1 litas ir 50 centų.
tainėje. Įžanga tik 25 centai.
•
• • , •
,
...
z.x
'
čių iš visos Chicagos apylinvėjas Norakas su sūnum, Kaz jam pusėtinai sekasi. Jisai iŠ t
Šiuo tad ir sakau sudie p. įprašome atsilankyti vietinius Seimimnkių komisija (is po-:...
.
.
/
' kių ir priemiesčių atvykti an
lauskas, Žalimas. Iš moterų aiškino kupčiui apie apdrau
Elias.
ir kitų kolonijų muzikos my nių Gasparkienės, Balčiūnie ksti 11 vai. į Aušros Vartų
yra. biznieriaus Ivanausko du dę. Kupčius, suprantantis ge!
nės, K. Šliogerienės, Sakalie
Juozas BaltrlušaitiV lėtojus.
ktė ir Antano Doviato duktė. šeftų, ėmė svarstyti, kad jam
nes, Virbickienės, Vyšnians-1 P^apijos metinį pikntk* VyMinor
North Sidėj: Kavaliauskas, reikės padidinti savo apdrau
Paliepiai
nes, Virbickienės, Vyšnians i tau‘° Parke b!ržjelio 26 <?• ir
Strioga. Town of Lake: varg. dę ir tam reikalui atlikti pa
nės. Vibbickienės,
Vyšniaus pasilikti su mumis linksminan
LAIŠKAS
IŠ
LAIVO
Daukša, senas ir tvarkingas sikvies Augustų Jurgilų. Ga
BRIGHTON P ARK
kienės, Drukteinienės ir Mar- * tis ir džiaugiantis iki tems
“FREDERIK VIII
savo vietos gaspadorius, biz lop reikia priminti, kad A.
kevičienės) prašo parapijonų tant, nes bus labai graži ir tu, .
. v,. .C:nnmga programa.
Nekalto Pras. Š. M. P. pa
Šiuo sykiu trimitininkas ske nierius Kriaučiūnas, kurio sū Jurgilas bus Aušros Vartų
ir svečių valgių
nesivezti
iš
1
° r °
rapijos susirinkimas įvyko bir P. A. Peldžiuf,
lbia, kad šiemet sukanka me nūs pasižymi sporte. Bando par. piknike Vytauto Parke ir
namų į parapijos piknikų bir
želio 19 d. parapijos svetainė Chicago, III.
X Vakar nebeatsidarė Peo- tai, kai West Sidėj atidarytas ma sužinoti Ladislovai ir ki su savo draugais atvyks į La
želio 26 d., nes jos žada visieje. Tartasi, kaip tinkamai pa
ples National Bank and Trast j Aušros Vartų par. Rūtos dar- tose parapijose. Patys ar juos dislovų vardines.
Sveikinu jus nuo Atlantiko ms užtektinai pagaminti ir
sirengti pirmam piknikui, ku
daug skaniau negu namie gaChicago, kur gana daug jžas. Pernai birželio 27 d. bu- žinantieji atsiliepkite.
RAKANDAI PARDAVIMFI
vandenyno
800
mylių
atstu
ris įvyks liepas 17 d. Birutės
Kaikurie Ladislovai jau pri k-" Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančio?
įima pagadinti.
Įir lie*uvių laikė savo pinigus. >vo Rūtos atidarymas ir ta pro
tuoj turi' parduot gražų parlor setą,
nuo krašto. Turiu pasakyti,
ga buvo surengta Ladislovų sidėjo auka užprašymui Iv. riešuto medžio valgyklos setas, 2
darže. Kaip visuomet, taip ir
Gėrimų
komisija,
kuri
yra
^
es
sena
’
sakėme,
kad
lietupuiki,s miegamosios setai,
9x12 ir
kad mes visi esame labai pa
vardinęs. Tas daržas iš pat Mišių, kurios bus laikytos jų 8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
šį kartą susirinko par. komi
išrinkta
iš
Moterų
Sųjungos
viams
reikia
remisavo
finantoti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
tenkinti kelione. Visi mano
j pradžios taip pamėgtas, kad vardo dienoje. Dar tebėra lai skyrium. Kreipkitės tuoj.
tetas su gerb. klebonu prieša
55
kuopos,
prašo
parapijonų
s
*
nes
biznio
įstaigas,
2«l» W. 55th STREET I-mas apt.
keleiviai jaučiasi ko geriau
pramoga tęsėsi per du vaka- kas ta auka prisidėti.
ky ir parapijonys tam tikslui
ir svečių jokių gėrimų nesi- j
siai — niekas neserga.
pritarė ir su mielu noru apsi
vežti iš namų į parapijos pik-,
Ijaive valgis labai geras, nikų, nes komisija žada vi
ėmė darbuotis, kiek kas galės.
Užlaikome naujausios ma
Restorane dirbti pavesta ga patarnavimas mandagus, o a- siems užtektinai pagaminti ir
dos
žierus, laikradžius, radios,
bioms moterims, Maldos Apa pie gėrimus, tai nėra ko ir kai vigoki rMi„
Ir Chicago mini Jurgio Wataipgi elektrikinius laikro
*-------- stiklas 9 cen- '
komisija k„. ingtono 200 metų gimimo suštalavimo draugijai, prie bak- bėti. Šampano
džius, movie cameras, projccSimų saldainių — choras, prie j tai, gero komako stiklas 9c., ri yrft
į§ Nekalto Pra- kaktį. Nuo biržielio 24 d., Soltorius dėl judomų paveikslą
aiskrymo — Nek. Pras. Š. P. alaus didelis skunelis 8 cen-1
merc-aičin sndnlieii™ idier Fie,d> prasidedi milįtari.
sidėjimo mergaičių sodalicijos i
Norėdami važiuoti į Lietuvę aplankyti savuosius, va rodymo. Kainos labai nupigii
draugija. Trokus rinkti apsiė- tai. Kas nori, gali paūžti.
i prašo parapįjonų įr svečių ice nis tomamentas, demonstraci !
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite tos.
mė N. Šeputis Ir G. Pakeltis.
A» lokoi
Aš
labai rUVino-ns
dėkingas “ Brau-! creamo negaminti namie, nes ja, kurioj dalyvaus orlaiviai,
Ateinančių savaitę bus paskel- go” laivakorčių agentūrai už'gali dar pasileisti kelionėje. raiteliai, pėstininkai ir tt. greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor
Tel. Hemlock 838h
bta iš sakyklos, kurie biznie |gėrą ir teigingę
Komisija užtikrina, kad šal- Kasdien bus kas nors naujo, tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko
riai davė trokus ir tt. Tad ku-! «
takosės bus galima gaut ūžte- Į idomausneskaito — patarnauja dykai.
rie neturės savo automobilių,1 Be«ie’ 8U mumis važiu°3a
Wm. J. Kareiva
ktinai birželio 26 d. parapijos
“Lietuvių Diena” tose iš
tai bus trokais dykai nuvežti,Bostono dr- Kubilius; jis la- piknike.
Savininkas
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų laiVu UNIT
kilmėse bus sekmadienio
vaD81 geriausios rijšles
k
į piknikų. O antras susirinki-1bai Seras ir draWskas žmoIr patarnavimo, šau
Singelių virvės traukimo kare, liepos 3 dienų, taip pat ED STATEI vandens keliu j Klaipėdą. t
kit.
mas bus šaukiamas, kai bus ^us‘ de* mes ausir£tume, tai
OREEN VAMzEY
j komisija, kurios pirmininku didžiulėj Soldier Field, kur
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
PRODUCTS
koks reikalas išrinkti darbi- turime savo
3is
'yra Jonas Brenza, bankie- suplauks dešimtinis tūkstan Liepos—July 2 d.—FRHDERTK VIII
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir mūrių.
ninkus ir paskirstvti darbus.'
Į rius, prašo visų singelių (lle- čių žmonių. Dainuos lietuvių
4444
80.
PAULINA
STREET
”
”*7 d.—BERENGARIA
Par. komiteto narys
MūS|» visi keleiviai taip ge-'
Tel. Boulevard 1889
raUaufiarf,' ka^r^oYplau-jženoAili) nnrodyti aav0
chon> cll°ras- Prof
”
”9 d.—GRIPSIIOLM

C H I C A G O J E

LIETUVIŲ VALANDA

“ LIETUVIŲ DIENA”
LIEPOS 3 d.

R. ANDRELIUNAS

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO” Agentūrų

2650 W. 63rd St., Chicago, III

ktume 3) mėnesius — kelionė niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNniiiiiiuimiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiimiiiimiiNiiiiiiiimiiiiniiiiiH*
neprailgtų.
Jau grįžo namo. Žinoma vei Prašau pranešti p-lei Bartkėja, Bene Kalvaitė, kuriai: kaitei, kad jos mamytė laive
*
Šv, Kryžiaus ligoninėj, dr. A. -iaučiasi Keriau
visus keleiTurim parduoti 10 akerių^2 katv. miesto blokai),
R. McČradie buvo padaręs aJviu" ~ .ii yra sveika ir links-!
gražus 9 kamb. namas prie 95 St. ir Cicero Avė. Buvo
pendicito operacijų, dabar jau ma- Prašau pasveikinti visus
vertas $35,000. Atiduosim už $10,000, arba išdalinsim.
gyvena namie (4441 S. Wood eiceriečius ir mano pažįsta
Puiki vieta užeigai, valgyklai, piknikų daržui, vaisių
nt.) ir kasdien dideliais šuo- mnsmarketui, arba road housei prie gyviausios gatvės So.
liais eina geyn ir stipryn.
!
jūsų
Sidėj. Kreiptis:
arba
47th
Beje, šia proga reikia tarti
.žodis kitas ir apie dr. McCraJona8 ^y1*18arba
die palankumų šv. Kryžiaus “Draugo” eksk. palydovas
T0WN OF LAKE

AUKSINE PROGA-NEPRALEISKIT

Street,

4700 W. 95th Street
Tel. Boulevard 1038.

”
”
”
”

”16 d.—FRANCE
”22 d.—PARTS
”23 d.—UNITED STATES
”28 d.—BREMEN.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAŠ
Namų Statymo Kontraktorlua
<tat» n įvairiausius namus prieinama
kaina

7151 S. CATJFORNIA AVĖ.
Telefonas

6SS4

Tol. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS

1648 W.

BjiiiiimiiiimmiiimiiiHiiiniiiiiimiiiiiiiiimiiiiiNHiiiiimiHiniiimimiiimiiiiiih*

Hemlock

NA

M v HTATTMO KOMTRAK
TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

