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Dubline vyksta Eucharistinis kongresas
CHICAGOJE

AMERIKA REIKALAUJA EUROPOS
SUMA2INTIGINKLAVIMOSI

MUŠA LIETUVIŠKŲ LAIK- je gavęs laišką, kuriame graRAŠČIŲ PLATINTOJUS • soma jo gyvybei, o gatvėje kaI žin koks vvras buvo užsimojęs
-----------Bain’o bankų likviduotojas1 Keli suaugę vyrai Tilžėjeį kumščiu suduoti Vydūnui j
teisme pranešė' kad Bain’as Pavi.i° “Tilžės Keleivio” vo-’veidą, bet šis dviračiu greit
savo uždarytiems bankams y.|kiško priedo “Mitteilungen. pasuko ir tas nepataikė.
fuer preussische Litauer” pla!-----------------ra kaltas 1,751,604. dol.
tintoją 16 metų vaikiną ir noPOPIERIO FABRIKAS
KAIP BAIN’AS PINIGUS įrė.io atimti laikraščius, bet kadį
------- ----GAUDE
Pr mušamas vaikinas išsprūdo j Popierio fabrikas Petrašin________
iš niekšų rankų ir išsigelbėjo1 nuošė vis dėlto bus baigtas
Bain’o byloje liudininkai ai-'įbėgęs pas vieną gyventoją. | statyti senosioms sąlygoms,
BAIN’O SKOLOS
BANKAMS

ŠIANDIEN DANCIGĄ APLANKO

VOKIEČIŲ KARO LAIVAI

Japonai Mandžiūrijoj* kinus kai zuikius šaudo.
Rusijoj ir toliau valstiečiai šimtais žudomi
EUCHARISTINIS KON
GRESAS
DUBLINAS,

Airija, biri.

23. — Vakar atidarytas čia
tarpTautinis Eucharistinis kongresas.
Praėjusią naktį visas miestas, kaip gyvenamieji namai,
taip parduotuvės ir visos kitos įstaigos, buvo iliuminuotos
elektra, gazu ir žvakėmis. Visose miesto bažnyčiose Švenč.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

AMERIKOS PASIŪLYMAI
ŽENEVOJE

skina, kad kada Bain’o bau-1 Vaikinas daužytas į nugarą ir į Dabar fabrike jau baigti monkams pritrukdavo pinigų, tuo- veidą. , tažo darbai. Visiškai baigtas
jau buvo išleidžiami ir par-i “N. Tilžės Keleivis” pažy-i įtaisyti ir galės pradėt veikti
duodami nauji Šerai, kurie bu- mi: “Iš šitų atsitikimų matyt,!fabrikas liepos menesį. Fabnvo be vertės.
kad hitlerininkų, didžiausių lie jkas vidutiniškai per metus paPrieš pat dvylikos bankų u? tuvių neapkęsto jų, teroras krei gamins apie 4,000 tonų popiedarymą Bain’as išgavo 40,000 pias ir prieš nieko nenusikal- r’°tusius, tik šiame sunkiame lai-*'
dolerių iš savo bankų.
NESPĖJAMA UŽDA
ke sau nors mažo uždarbio!1
RINĖTI

AYASHTNGTON, birž. 23.
- J. Valstybių vyriausybė
per savo atstovus nusiginklavimo konferencijai pasiūlė,
kad visos valstybės vienu tre
čdaliu sumažintų savo ginklavimosi. Šio krašto vyriausybė
nareiškia, kad tuo būdu per
10 metu būtu sutaupyta nuo
10 li<ri 15 bilijonu doleriu.

KELETAS ASMENŲ
PRIGĖRĖ

ieškančius vaikus.”

Mušdami vaikiną tie vyrai

NEW YORK, birž. 22. —

Lenkas amerikietis lakūnas Hausner’isų . kurs andai iš
pasakė: “ Tu kaip vokietis čio- gį0 mįesto federaliuose na\merikos
skrizdaims
į
Europą
nutūpė
Atlantiko
vandenvnąn
I
žvakar
Ogden
parko
tvennai
nPT>rįvaln'fokių laikraščių muose kasdien 4fra didelis veiSakramentas buvo išstatytas
■» v , , .
... ,
•
J.
v alstvbes reikalauja
pa r vos išgelb'tas po 8 db uų kovos su bangomis.
k.uy nuskendo du vyra,,o v,e platinti.„
kimas. Paaiški' kad daug sla.
garbinimui nuo 9:00 ligi pu6 r
naikinti visus bombimus lėk
*
siaunakčio.
nas t os i įge ėjo.
. Kauno kioskuose yra per ptųjų smuklių mieste uždaroUŽ NENORĖJIMĄ ATI
ĮSAKYTA šaudyti
tuvus, didžiąsias patrankas.
Jackson parkomaudimosj
daU£J visokių vokiški} “blat- ma Tačiau vos spėjama vieO maldininkai iš -visų kraš
agitatorius
tankas ir chemikalų dujas. Be
DUOTI GRŪDŲ
pakraštr nuskendo -45 metų fu ,, m niekas ?ianeati^durvti, kitur tuoj kitos
tų vis dar vyksta. Daugelis jr
to. reikalauja vienu trečdaliu
SANTIA-GO, Čili, birž. 22. jmerffaitė’ Fr‘ Musnickai^.
|luįnėja ir neplėšo.
vyksta, svarbiausia dalyvauti
atidaromos. Ir taip per dienų
sumažinti šiandien užlaikomas
BERLYNAS, birž. 22. —
Kituose ežero pakraščiuose
_________
Eucharistinėje procesijoje a
—
Šio
miesto
garnizono
virdienas.
kariuomenes. Pagaliau ir karo Rusįjos bolševikų čekistai kul
prigėrė du berniukai.
teinanti sekmadienį.
NAUJI LIETUVIAI MO

laivynai turėtu būt sumažinti kosvaidžiais nužudė 370 vyry, i SW,>kas '8akė
«*
I
KYTOJAI
NAUJAS SUSEKIMAS
motery ir vaiky Turbachovo I ■>okios alodaims *»ndyti visus
DAUGIAU BANKŲ
sodžiuje, arti Kijevo. To so-' a8me"is' kurie '"'klauso kareiNENORI I. V. SUMA
UŽDARYTA
“Vilniaus Rytojus” rašo,
NFAVARK, N. J., birž. 22.
vių įsakymų, kurie ardo tva
NYMO
džiaus
gyventojai
pasiprieši
IŠKILMINGAS ŠVENTOJO
kad
šiemet
lankė
ir
baigė
Vi— Vienos bylos metu paaiš
no agentams, atvykusiem^ ko rką, agituoja prieš vyriausy Uždaryta dar šie bankai: j]niaus metinius pedagoginius
TĖVO ATSTOVO PRIĖ
kėjo, kad bravorai, kurie ga
bę arba puola privačias sava
ŽENEVA, birž. 23. — J. nfiskuoti jų javų grūdus.
Pbillip
State
Bank
and
Trnkursus
(į
kursus
priimami
asMIMAS DUBLINE
mina taip vadinamąjį “nearstis. •
•
Valstybių paduoto sumanymo,
st
Co.,
/001
No.
Clark
gat.
įmens
tik
baigę
gimnaziją)
šie
beer,” peržengia prohibicijos
DUBLINAS, birž. 22. — Va kad valstybės vienu trečdaliu
BAIGIA STATYTI SKRINPeoples National Bank and į naujj mokytojai: M. Abaravi- įstatymą. Nes to gerymo pa
MIRĖ IAUNAS VYS
kar popiet airių vyskupai su sumažintu savo ginklavimosi,
įTrust Co., 1542 W. 47 gat. [?iua\ K Astaška, J. Gaigalv- gaminimui bravorai turi pir
DANTĮ LAIVĄ
KUPAS
kunigais surengė iškilmingąjį Prancūzija nepripažįsta, An
! Standard National Bank of,
A Girdžiušaitė, J. Mice- miau pagaminti tikrąjį alų ir
viešą Šventojo Tėvo Pijaus XT glija abejoja.
RGMA,
birž.
22.
Gauta
ži.
Chlcag0
’
7921
S
°
‘
Ashland
a
!vičins,
M. Pažujensvtė ir .T
LONDONAS, birž. 22. —
paskui iš jo ištraukti alkoholį.
atstovui į tarptautinį Eucha
ve.
Anglija
baigia
statyti
didžiau

Ščerbinskas.
Be
to.
dar
VilTeisėjas ,Fake’as pareiškė,
nia, kad mirė Tsiningo (Mon
ristinį kongresą Jo Emin. ka
VOKIEČIU LAIVAI
sią
pasauly
milžinišką
milita. niaus valdiškąją mokytojų se kad šį klausimą turi spręsti
golijoj) apaštališkas vikaras
rdinolui Lauri priėmimą. Pri
DANCIGE
NENORI DERYBŲ
rinį
skrindantį
laivą.
Statomas
minarija baigė St. Ardziukas vvriausias krašto teismas.
kinas vyskupas E. Čang’as, 45
ėmimas įvyko Blackrock ko
ir P. Milinkevičius.
\,
legijos sode, arti Dublino. ADANCIGAS, birž. 23. — Short Brothers Seaplane dir m. amž.
Indiana
valstybės
kasyklų
ŠELPIMO DARŽAI
Velionis vyskupu buvo kon
pie 18,000 žmonių dalyvavo Šiandien čia atplaukia su vi btuvėse, Rocbesterv.
vedėjai atmetė angliakasių KAS DAROMA CUKRAUS
sekruotas 1929 m.
šiose iškilmėse. Grojo airių zitą Vokietijos karo laivai.
prezidento Lewis’o kvietimą i
FABRIKE
DAUGIAU
1,000
SUKILĖ

Cook’o apskrities miškelių
kariuomenės orkestras.
Varšuvoj tad yra didis sajnderybas
Indianapoly atlygini
srityse įdirbti keli daržai, iš
APDOVANOK) AUKSO
LIU NUŽUDYTA
Kaip 4:00 popiet popiežiaus dis. Šankia, kad vokiečiai tuo
mo reikale.
Marijampolės cukraus fab-1 kurių apturimomis daržovėMEDALIU
atstovas, būrio arkivyskupų ir būdu Lenkiją provokuoja,
rike
dabar eina remonto dar$j08 vasaros metu bus suvyskupų lydimas, išėjo ant ko
TOKIJO, birž. 22. — Žinio AVASHINGTON, birž. 22.
UŽ MARINIMĄ BADU
bai. kuriuos atlieka 50 darbi šelpta apie 1,500 bedarbių ir
legijos rūmų balkono ir sutei MACHADO _ TIKRAS mis iš Harbino, žiemių Mand — Perskridusiai pačiai vie
ninku. Mašinų susidėvėjusios, vargšų šeimų. Dalis daržovių
kė minioms laiminimą. Po to
žiūrijoj japonai nukovė dau nai Atlantiko vandenyną la
DIKTATORIUS
Mrs. Jennie Pacer, 40 m. $jaip sugedusios dalys perdir bus palikta ir žiemai.
Jo Eminencija išėjo sodan ir
giau kaip 1,000 kinų “sukilė kūnei Mrs.
Ameba EarharL amž., teismas nubaudė viene- hant pirma partiją cukrinių į
priėmė pagarbos sveikinimus
HAVANA, birž. 23. — Ku lių.” Japonų tik 13 žuvę.
Putnam vakar prez. Hoover’is jVius metus kalėti ir 100 dol. runkeliu, dabar sutvarkomos
NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ
nuo daugelio prelatų, diplo bos kongresas autorizavo pre
suteikė krašto geografinės pdbauda už tai, kad ji du po- tr pakeičiamos naujomis. Birmatų ir kitų įžymiųjų asme zidentą
Maehado
3 ^me
AIRIŲ ŪKININKAMS
I draugijos aukso medalį.
želio mėn. pradžioje prasidės
South Chicago Heights ma
nų.
tams konstitucija suspenduoti
MORATORIUMAS
Ši draugija lakūnės vardą
fabriko praplėtimo darbai. Tų jorą Hahn’ą užpuolė trys plė
Kita,41 didžiai svarbus vakar ir sveikam diktatoriauti.
PASITRAUKĖ
įrašė į savo garbės narius.
darbų dali atliks vietiniai ra šikai. Majoras vieną jų nušo
Airijoj ivvkis buvo, tai abel
DUBLINAS, birž. 22. —
ngovai, kitus atliks užsieniii vė. Kitas suimtas, o trečiasis
noji vaiki} šv. Komunija. Va KOMUNISTU KOVA SU j Airijos vyriausybė paskelbė
Pasitrankė iš tarnybos Coo- firmos.
MIRĖ 115 M. AMŽIAUS
ieškomas.
kar buvo šv. Alovzo šventė,
FAŠISTAIS
į ūkininkų skoloms vienerių meWEST SPRINGFIELD, k’o apskritie* slaugių mokyk-! Fabriko praplėtimo darbai
šis šventasis yra jaunimo glo
-------------tų moratoriumą.
Mass., birž. 23. — Čia mirė los slaugė viršininkė Migs kainuos apie pusę milijono 1i- AL SMITH’AS CHICAGOJ
bėias. /
BERLYNAS, birž. 23. —1
____________
Mrs. Freda Kantorovič, 115 Laura R. Logan.
tų.
Vakare popiežiaus atstovui Komunistų kova su fašistais' ( NEW YORK, birž. 22. — metų amžiaus. Nuo bažnyčios j
----------Demokratų partijos krašto
iškilminei priėmimą surengė įvairiuose miestuose vvksta., Vadovaujamųjų imoninkų gru ji gyveno už 3 mylių. Kas se-i
NEBUS OPEROS
GRASOMIEJI LAIŠKAI
suvažiavimo pasiruošimuose
pati airiu vvriausvbė. Tas i- Komnni«tai kovoja prieš fa-. po planuoja prieš prohibiciją
VYDŪNUI
dirbs ir Al Smith’as. Sakosi,
wko šv. Patriko salėje, Du šistu uniformas. Keletas as- kovoti skelbimais per laikraAteinančią žiemą Chicaga
įknd jis yra kandidatu į pre
blino pily.
menų nužudyta ir daug sužei- ščius.
neturės operos. Taip nuspręsManvta, kad po Klaipėdos zidentus.
stų.
____________
LOZANA, Šveicarija, btrž. dė Chicago Civic Opera C rinkimu Vydūnui paliąus plan
SPRTNGFIELD, III., birž.
PHILADELPHIA, Pa., bi- 22. — Prancūzijos vyriausy- direktoriai. Be to iš kompani- kę grasomieji laiškai' tačiau
ORO STOVIS
22. — Tki gegužės mėnesio 1
KANSAS CITY, birž. 22. rž. 22. —* Bedarbių šelpimo ko bė dar kartą pareiškė, kad J. jos pirmininko vietos pasitrau vokiško piktumo vf keršto,
d. šiemet šioj valstybėj kas — Sudegė keli gyvenamieji na mitetas praneša, kad išsibai- Valstybės turi mažinti karo.kė S. Insull’as. Jis išvyko j kaip rašo “N. Tilrės KeleiCHICAGO IR APYLIN
mėnesis nuo automobilių žuvo! m ai. 2 asmenys žuvo ir kele- gė šelpimo fondas. 52,000 šei- skolas proporcionaliai repara-1 Paryžių. Į jo vietą kitas neiš- via,” atslūgimo nenūtyti: šio
KES. — Šiandien nnrnat«>ma
115 asmenų.
tas sužeista.
mų gręsia alkis.
rijų mažinimui.
rinktas.
mis dienomis Vydtas Tilžė- saulėm .įima, L-t vėsiam

Aštuoni kardinolai jau čia
pat. Kiti keli atvy ksta.
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Ketvirtadienis, biri. 23, 1932

mums, Amerikos lietuviams, jis dar didesnį
Vyčių ir kitų organizacijų va PROF. K. PAKŠTAS APIE pasididžiavimu žiūrėti, kaip į
laimėjimą atnešė. Jis mus išgarsino, mūsą
dams nors kartą reikėtų nu
tautinės mūsų didybės garan
ATEITININKUS
Uelntt kasdien, ltakyros eckuiadteniua
vardą ir garbę iškėlė. Tas mūsų tautai buvo,
stoti ieškojus savo priešų ten,
tiją, kaip į atkasamus didžiau
PRENUMERATOS KAINA: Metama — |«.00. Puyra
ir
bus
reikalinga.
Tuo
dideliu
savo
lai

kur
jų
nėra,
o
patiems
dau

Amerikiečiams
gerai
žino

sius dvasinių turtų sluoksnius,
«i Metų — |3.B0. Trims Mėnesiams — 93.00, Vienam
JAUNIMO REIKALAI
Mėnesiui — 7Be. Europoje — Metams 97.00, Pusei Memėjimu jis įrodė, kad lietuviams ir sporto
giau,
nuoširdžiau
k
planin

mas
veikėjas
prof.
dr.
K.
Pa

kaip į prasiskleidžiančius lie
•i - 94 00. Kopija .Ola.
srityje apsimoka ir reikia siekti pačių aukš L. Vyčių organizacija ruo giau padirbėti.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų ne*rųkštas, sveikindamas studentus tuvių kultūros žiedus, kuriais
una. Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlslunfilama tam
tumų.
ksiui pašto šankių.
šiasi savo jubiliejiniam seimui, Toliau pakartojamas iškel ateitininkus sukakties proga, bus papuošta atgimusieji mū
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.
sų Tėvynė.”
Šarkio čempijonato laimėjimas tiek daug Į kuris įvyks rugpiūčio 16, 17 ir tas sumanymas, kurį reikėtų tarp ko kita pasakė;
Skelbimų kainos prisiunčiamos paralkalaraa
imtis vykdyti, būtent:
Iš tikro, tai gražus ir tei
Hunai sekančiai dienai priimami iki 5 reiškia lietuvių jaunimui, kad jo už jokius 18 dienomis, So. Boston, Mašs. “Galų gale aš norėčiau pa • • oveiKinuamas totuuemų zx- singas įvertinimas studentų ateituiiiikų
jos pinuopinigus nenupirktum. Jaunimo akyse Šarkis “Vytyje” jau dažniau randa
vai. po piet.
reikšti
savo
pritarimą
Vabalų
yra pavyzdžiu, kaipo lietuvis katalikas [(lie me straipsnių, nagrinėjančių
jo aešuutmecio proga, Karta teitininkų organizacijos, kuri
tuvybę ir katalikybę daug kartų viešai ir šios mūsų vienintelės jaunimo Juzės sumanymui organizuoti tūriu priminti, kaa jumyse gru daug naudos musų tautai yra
‘•'DRAUGAS”
atvirai yra pareiškęs), kaipo geras sporti organizacijos ateities klausi tik vyčių kuopas kiekvienoje Ui mūsų baimes u- musų viltys. padariusi ir dar daugiau žada
parapijoje, o tų kuopų nariai Matome, kaip daug gyvenime padaryti.
lITHUANIAN DAILY FK1END
mą. Taip ir reikia.
ninkas, neatlaidžiai siekiąs savo tikslo.
Publlshed Daily, Bzoapt Bunda?.
Naujas pasaulio kumštininkų čempijonas “Vyties” 9 nr. Džidas Pa sulig savo palinkimų sudary yra chaoso,' kokia nuomonių Šių sukaktuvių proga ir mes
8UBSCRIPTIONS: One Tear — 90.00. 81x Montbs
tų choristų, vaidintojų sekci pulvenzacija, kokia širdžių sveikiname studentus ateitini
ypač yra vertas pagarbos, kad jis savo tau trimpą rašo:
— 9>.B0. Tbrea Montbs — 93.00. Ona Montb — 76c
Europa — Ona Taar — 97.00. Blz Montbs — 94.00
tybės neišsižadėjo. Lietuvio vardą visada jis “Trumpa Vyčių istorijos a- jas, o pamaldesni vaikinai ir perficlija, kokia J ūdos skati nkus.
Copy — .OSo.
▲dvertlslng ln “DRAUGAS” brlngs best rasulta.
gynė ir gina. Garbė jam už tai! Šis jo pa pžvalga rodo, kad Lietuvos merginos sudarytų sekcijas kų vilionė, kokia minčių suk
Adrertlslng ratea on applloatlon.
“ANTRASIS” FŲNDEN(mergaitės — sodalietės, vai
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago vyzdys brangintinas ir visam mūsų jaunimui Vyčiai, ar tai noromis ar ne kinai — Šv. Vardo). Toks or tybė ir perversija ir kol kas
BURGAS
sektinas. Pasirodo, kad nėra jokios prasmės noromis svetimais dalykais
apsimokąs palaidumas, apsu
ir reikalo savo išsižadėti ir dangstytis sve- daugiau rūpinosi negu savo. ganizacijos sudarymas būtų pa jaunas sielas, ištroškusias
tunais vardais, nes lietuviu būti yra garbė Per tuos ilgus metus jie savo pirmas realus žingsni® pirmyn gyvenimo patirti. Mes tad ir Šveicarijoj, Zueriche, yra I i
DIENOS KLAUSIMAI
ir kitataučiai lietuvius pagerbia, jei mato,' organizaciją laikė antroje vie- lietuvybės ir katalikybės pa bijome, kad jūsų kilniausieji bai išpopuliarėjęs vienas dar
kad jie patys savo kilmę brangina. Lietuvybė toje. Mano statiniu ateity laikymui Amerikoje. O juk mū troškiniai ir pasiryžimai ne bininkas, kuris nepaprastai yLIETUVIS — PASAULIO ČEMPIJONAS
nekliudo nė vienam iškilti į gyvenimo viršū-1 mes turėtume' pastatyti savo sų visi vadai to ir trokšta. sudužtų vylinguose gyvenimo ra panašus į maršalą HindenTaigi kodėl nestoti darban ir
burgą. Jis labai mielai pasi
sūkuriuose, kad neatsirastų
Reikia džiaugtis, kad Amerikos lietuviai i nes> tik padėti gali. Ji nekliudo Amerikos organizacijos reikalus pirmo
pradėti tą sunkų ir painų lie>
rodo turistams, iš kurių už pa
daugiau negarbingų mūsų di
visose gyvenimo srityse pradeda prasimušti į lietuviams, nekliudo nė kituose pasaulio kraš- je vietoje, o kitus dalykus ant
sižiūrėjimą ima pinigus. Tuo
roje. Juk pavyzdingas ūkinin tuvybės darbą.
džios dvasinės struktūros ske
į pirmąsias vietas. Šiandien, ačiū Dievui, tu tuose gyvenantiems.
Šarkio laimėjimas visiems lietuviam® sa kas pirma savo darbus atlie “Vyčiai būkite jūs pirmieji veldrų, žiauraus gyvenimo at būdu jam kai kada pasiseka
rime lietuvių mokslininkų, politikų, profesitą realų darbą pradėti. Jau du skeltų ir destrukcijos skurd geroką pinigą užsidirbti.
jonalų, finansininkų ir šiaip jau įmonininkų, kyte sako; siekime savo tikslo ir siekime at ka, o paskui eina kitam talkon.
desėtkus metų laimingai per
kurie savo srityse aukštas vietas užima, kita kakliai, nuolat, kad plačiau savo tautą išgar Tąs pats turėtų būti ir Vyčių gyvenote, dabar niekas jums žiais paverstų. Betgi jumyse Ši pavasarį jį ištiko nelai
ir mūsų viltys, skaisčiosios vi mė, — vieūo restorano savini
taučiams nepasiduoda, o kai kuriais atvejais sintume, kad jos vardą ir garbę pakeltume. organizuotame gyvenime.
negali
užstoti
kelio.
”
ltys! Jūsų eilėse mes matome nko šuo įkando jam į veiuą n
! Tai nereiškia, kad visi turime būti kumštinin “Kitas mano pasiūlymas bū
juos ir pralenkia.
'
*
'Šis sumanymas jau senai ir kilnius legijonus katalikų gy veide pasiliko retys. NukentėLigi šiol mes, lietuviai, sportu nedaug kais, ar šiaip jau sportininkais, bet kiekvie tų — užmiršti ta® bereikalin
spaudoj
ir L. Vyčių seimuose dytojų, advokatų, ekonomistų, jusis padavė šuns savininką į
tesidomėjome. Rodos, kad toj srity mes ir nas savo pasirinktoje profesijoje. Juk gali gas polemikas su mūsų visuo
keliamas, deja, nedrįstama pra inžinierių, dvasininkų, moky teismą ir laimėjo 1500 frankų
negalėjome pasižymėti. Tačiau įvyk© priešin pagarsėti ne vien lietuvis vienos ar kitos menės vadais, nes jie dažnai
rūšies sportininkas, bet ir dvasihinkas, ir gy mūsų nesupranta, o gal mes dėti jį vykdyti. D reikėtų. Ki tojų, filosofų, rašytojų ir vi civilinio ieškinio, nes, teisino
gai.
A
taip organizacija visai neteks sokio mene atstovų. Linkėtu- nuomone, jis jau nebegalįs iš
Amerikoj augusi lietuvių karta pasirodė dytojas, ir advokatas, ir finansininkas — biz jį ir bereikalingai įsivaizduo
paramos. Lokalizmas paims Ine, kad jus būtumėt ne tik panašumo į Hindenburgą sau
tįek energinga ir linkusi į sportą, kad šian nierius, ir politikas, ir šiaip jau darbo žmo jame esą priešais. Mes kur kas
daugiau nuveiktume, jei nesi viršų ir sunku bus beatgai- inteligentai katalikai, bet ka pasidaryti profesijos.
dien jau turime pasižymėjusių lietuvių viso gus
kalbėtume. Žinoma, būtų labai rinti centrinę organizaciją, ku rtu ir socijalūs, protiškai ne
se sporto šakose. Turime žymių plaukikų, golTaigi, visi, kiek galėdami irkimės pirmyn,
gražu, kad tiek jauni, tiek se ri mūsų jaunimui yra būtinai šykštūs, savo smegenų ir šir ANGLIJOS HOLIVUDAS
fininkų, kumštininkų ir kitokių.
savo tautybę pabrėždami, ir kelkime lietuvio
dies kapitalus daliną visai mū
.Dabar tuo atžvilgiu lietuviai triumfuoja, vardą. Jack Sliarkey (Žukauskas) savo pa ni turėtų daugiau tos nusiže reikalinga.
Plačiau aktualiais jaunimo sų Lietuvai, jos stivargusiems
Anglijoj atidaroma nauja
nes birželio 21 d. Jack Sharkey (Juozas Žu darė. Jis jau pasaulio kumštininkų čempijo- minimo dorybės.”
Ir
mums
rodos,
kad
ir
L.
labai
didelė filmų gaminimo
klausimais
pakalbėsime
vėliau.
žmonėms. Į Jus įprantame su
kauskas) rungtynėse su vokiečiu Schmelingu nas! Dėl to jį nuoširdžiai sveikiname! Jį
bendrovė. Naują atelje stato
laimėjo ir yra pripažintas pasaulio kumšti šiandien sveikina visa mūsų tauta. Šarkis to
th’o typo žmogaus; atviro, sumanaus, ener- j buvo 1920 ir 1924 m. demokratų partijos kon didžiausias filmų gaminimo
ninkų čempijonu.
nusipelnė.
gingo ir žmonių reikalams pasiaukojusio. Bet ! vencijose.
koncernas Europoj. Atelje pa
Tas Įvykis Amerikos lietuviams atnešė
partijos
tokių vyrų paprastai nepakeli- į
------------------statymui jau dabar išleista
naujų laimėjimų, džfaujgBi^Ž^ pasididžiavi
PASTABĖLĖS
čia. Jie pasirenka žmones be iniciatyvos, be į
Jungtinių
Valstybivj
atstovai
nusiginkla
250,000 svarų sterlingų. Numą. Jis iškėlė mūsą tautos vardą viso pasau
Stipriausias demokratų partijos kandida savystovumo, kad galėtų su jais daryti, ką į vimo konferencijoj reikalauja iš Prancūzijos matoma per metus pagaminti
lio sportininkų ir sporto mėgėjų akyse.
tas, New Yorko gubernatorius Roosevelt, taip jie nori. Smithas, dirbdamas valstybės darbą, nusiginkluoti ir tik tada svarstys apie skolų 40 didelių filmų, kurių išlaidos
Mūsų Šarkis-čempijono vainiko siekė per kaip ir prez. Hoover’is, ant dviejų kėdžių vaduojasi savo protu, laikosi įstatymų ribo sumažinimą. Kažin ką mano apie tai karo sieks 750,000 svarų. Atelje bus'
Sėptyneris, ar daugiau, metus. Viename lietu mėgina sėdėti. Jis nori gauti paramą ir “sau se, nekreipia dėmesio į partijų bosų užgaidas. veteranai, susirinkę Į Vašingtoną reįkalauti, 5 aukštų didumo ir iš karto
vi*; susirinkime, rodos 1928 m., jis aiškiai pa sųjų” ir “slapiųjų.” Taip pat, sakoma, it
kad būtų išpildyta jiems duoti pažadai.
< bus galima tuo pąt laiku garnį
ku-klųx-klaniečiai
jį
remia.
Blogos
tai
nau

brėžė, kad ,,o tiksiąs yra pasiekti čempijonatą
j nti šešius filinūs. Techniškas
Bet, mums rodos, kad nei Smithas, nei
ir jis tai padarys, kad būtų pakeltas lietuvio jienos. Nė vienas save gerbiąs pilietis už tokį
, Reporteriai praneša, kad SLA seime “ra- įrengimas leis per savaitę pa
kandidatą nebalsuos. Demokratų šulai turė Booseveltas nebus nominuoti. - Greičiausiai, inu.” Tik pakampiais eina bruzdėjimas ir 'gaminti juostų 600 kilometrų,
sportininko vardas.
jiedu viens kitam “"koją pakiš.” Gali pasta pasitarimai, kaip vieną ar kitą srovę “pa-, Garsiniai filmai bus gaminami
Ką reiškia toks pasiryžimas? Visais at tų tą gerai įsidėmėti.
tyti kandidatu į prezidentus tokį žmogų, apie fiksyti”. Vadinasi, delegatai vieni kitiems;ne tik anglų, bet ir prancūzų
vejais jis reiškia laimėjimą.. Sau asmeniškai
Šiam kraštui prezidento reikia Al. Smi- kurį mažai kas ligi šiol ir tegirdėjo. Taip rodo špygas kišenėse.
jis daug laimėjo: ir garbės ir. turtų. Bet
bei vokiečių kalbomis.

“D R A U G A S”

APŽVALGA
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KULTŪRIŠKAS APARATAS
(Linksmas pasakojimas)
, (Galas)
Vaikščioja agentai po kaimus ir siūlinė
ja ūkininkams kultūriškus išradimus . be
veik už dyką. Kiti net išsimokėjimui duo-.
da. Tik sumokėk rankpinigius — ir nau
dokis sau į sveikatą. Reiškia, ir įneš neatsiliekame nuo kultūringojo pasaulio.*
Vozgučių Žalga — ūkininkas nemen
kas. 40 hektarų juodžemio, šeši arkliai ir
kitokių gerybių pilni aruodai. Žinoma, vi
sa tat buvo prieš keletą metų. Dabar jis
nė pusės to nebeturi. Bet duoną valgo
kasdieną. Ir šventadieniais vaikščioja ba
tuotas. Reiškia, krizis jo dar neprispaude kaip reikia... Bet neseniai ir jis, žmo
gus, paslydo. Įlindo, kaip šeškas į spąs
tus. Ir ko tik galo negavo. 0 vis tai tie
kultūriški aparatai. Susižadėjo žmogus
vieno agento pasiūlymu, nuvažiavo j Kau
ną ir nusipirko tokį aparatą..į baltiniams
plauti, atseit, žlugtui velėti. (K tas pirki
nys ko tik nesuėdė viso Žalgio gyvenimo.
Sumokėjo Žalga 60 litų gyvtois pini
gais, parsivežė aparatą į VozgueiLs, ir iš
kilmingai įteikė jį nuosavai žmonai.
— Še, sako, imk ir saugok, kad vai
kai nesulaužytų. Nereikės tau daugiau ra
nkų varginti ir muilo pirkinėti, —'.susi
krausi baltinius į kubilą, užpilsi šaltą va

ndeniu, — porą kartų — čiurkšt, čiurkšt
— Matai, dūšia, kokią gerą dovaną priešingai, kad jis esąs pamišėlis, girtuok— baltiniai bus, kaip sniegas. Nors tas aš tau užfundyjau. Dabar nebereikės va lis ir aikvotojas. Jis buvęs nususėlis, sa
aparatas atrodo menkas, bet jis baisiai rgti. Ir muilo nereikės veltui aikvoti. Ir vo skoloms mokėti išaikvojęs jos kraitį
moderniškas ir patobulintas. Agentas už- į kaip švariai jis plauna. Už tai tu gali ir suėdęs jos jaunystę. To smarkaus pasi
tikrino, kad užteks jo visam gyvenimui... man ačiū pasakyti.
kalbėjimo pasekmėje, Žalgienė pati pasi
, Žalgienė atsargiai paėmė aparatą į
kinkė arklį, į vežimą įsisodino penkelgį
— Eik tu sau po paibelių su savo
rankas ir apžiūrėjo jį iš visų pusių. Me
dovana, — sako Žhlgienė, — niekam neti Juozuką ir išdardėjo pas tėvus. Ir priža
dinis pagaikštis, sieksnio ilgumo, ir anl
dėjo daugiau pas jį niekada nebegrįžti.
kęs šlamštas. Su tokiu aparatu tik varles
galo pakulinis, maišelis. Daugiau nieko.
Pasilikęs vienas Žalga truputį' nuri
gaudyti, Tik be reikalo tiek pinigų išme
Nors ji ir abejojo aparato veikimu, bet
mo ir pradėjo rimčiau galvoti. Kad įsi
tei. Tur būt girtas buvai, kai pirkai?
pamėginusi jo peikti nedrįso. Tik pakrai
tikintų savo teisingumu, jis susiieškojo
pė galvą ir išnešė jį į kamarą.
žmonos numestąjį aparatą ir nusprendė
Ant rytojaus Žalgienė surinko visus
savarankiškai išbandyti1 jo veikimą. Įsi
sudėvėtus baltinius, sumerkė juos į ku- štas?! Tu pati šlamštas! Kas kaltas, kad
merkė į kibirą savo apatines kelnes ir pra
bilą ir pradėjo čiurškinti su aparatu. Čiu- j tu nieko neišmanai! Tau tik kliaules šerti
dėjo jas murkdyti. Ištisą valandą priakairakino valandą, čiurškino antrą, bet nau- . visą amžių! Daugiau nieko. Geto dalyko
tavo jis su tuo nelaimingu aparatu, kai
dos iš to nė už centą. Tiesa, balsas toks ' tu niekada nemoki įvertinti. Kvailas bukelnes ištraukė iš vandenio, jos buvo tiek
pat, kaip rankomis plaunant, ir vanduo vau, kad vedžiau tokią suskretėlę...
pat nešvarios, kaip ir prieš plovimą. Bai
Žalgiettė įsižeidė tokiais nepamatuo
taškosi į visas puses, bet baltumo- nesi
siai perpykęs, jis sulaužė aparato pagaik
mato ir baigta. O rankos labiau nuvargo, tais kaltinimais ir save ruožtu atrėžė vy
štį į šipulius ir išmetė jį ant skiedryno.
negu velėjant su kultuve. Pasišaukė ji rui:
Labiausia jam buvo pikta dėl to, kad dėl
mergą ir pradėjo čiurškinti pasikeisda
— TU pats avigalvis ir kvailas, kaip
mos. Prakaitavo abi ligi vakaro — nieko naginė! Jei pats neišmanai, tai pasiklaūsk tokio šlamšto jis susipyko su žūtatoa ir net
gero. Pasikvietė kūmą ir visas kaiminkas, žmonos, bet nemėtyk pinigų be reikalo!... leido jai išvažiuoti pas tėvus. Dėl to, ap
Žodis po žodžio — ir juodu susikir galvojęs dalyką, jis prisipažinę save kal
parodė joms aparatą, leido visontS jį iš
tu, pasikinkė arklius ir išvažiavo žmonos
mėginti, bet iš to nieko neišėjo. Ne apa to jau ne juokais. Tvojau prisiminė vie
parsivežti.
ratas — tik vienas vargus. Numetė ji tą nas kito ydas ir visus praeities nusikalti
nelemtąjį išradimą į palovį ir abi su mer mus. Žalga išdrožė žmonai, kad ji esanti
Žalga susitaikino su žmona, parsivegiote pradėjo pliauškinti baltinius ranko kvailė, tinginė, neišmanėlė ir suskretėlė. ! žė ją į namus ir dabar gyvena po senovei.
mis. Sunaudojo porą svarų muilo ir iš Jis paėmė ją be jokio kraičio, tiktai iš j
Neseniai į Vozgučius buvo apsilankę
velėjo juos, kaip sniegą. Kaip išdžiaUstė malonės, kad jai neteiktų senmergiauti. 1 dar keli agentai. Vienas siūlė Žalgai majuos ant tvoros, Žalga pasigrožėjo jų Dėl to ji turinti gerbti tokį brangų vyrą šiną plunksnoms plėšyti ir patobulintą agražumu ir linksmai sako:
ir būti jam dėkinga. Žalgienė tvirtino paratą lempai užgesinti, kitas įkalbinėjo
Žalga

—

net

Kaip

pašoko

tai

iš

apmaudo.

netikęs?!

Kaip

tai

šlam-

pirkti tokių miltelių
nuo kurių maži
paršeliai per tris savaites užauga ir tam
pa pirmos rūšies bekonais. Ypač gyrė
agentas aparatą lempai užgesinti,
j — Puikus aparatas, ponuli, ir labai
naudingas. Ir be jo šiais laikais visai ne
galima apleisti. Pavyzdžiui, tamsta nusirėdai, nusiauni klumpes ir rengiesi enį
gulti. Bet reikia lempą užgesinti. Tamsta1
eini prie stalo basas; susipurvini kojas ir
gali peršalti. O jei užgesinsi anksčiau, tai
patamsyje nepatogu nusirengti. Ir loVo®
gali nesurasti.. O su aparatu tamsta gal:
užgesinti lempą jau gulėdamas lovoje.
Baisiai patogu...
Bet Žalga, vieną kartą nudegęs, tik
purtė galvą ir į jokius gešeftūs neįsileido.
Kai Žalgienei nusibodo įkyraus ploaaliežuvio zaunyjimas, ji nutvėrė įš kampe
šluotą ir pasiūlė agentui paragauti nuo
savos gairiybos.,
— Ar neisi lauk, tauškale neraliuo
tas! Ką tu čia gaišini žmones ir suki
jiems galvą visokiais niekais! Užteko jau
man jūsų aparato malonės. Daugiau nebeįpirši.

Nuo to laiko agentas į Žaigus dau
giau nebesilankė. Žalgai. vėl gyvena der
mėj ir santaikoj ir neša ūkiško krizio naš
tą pasikeisdami. Patobulinto plaunamojo
aparato liekanos, mačiau, riogso išmestos
pakluonėje...
Jonas K&rhlelis
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Ketvirtadienis, biri.
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Kaip manote, vyručiai, turjbar, kuomet tie du draugai valios prisišokę ir pasilinks
būt pavasario oras pakenkė.; susipažįsta su tom dviem dra- minę, visi kaip vienas ateis į
Bet kai kam ir gruodžio mė- ugėmis, koks gali būti rezub susirinkimų kitų ketvirtadie
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)
Man be galo malonu pažy- ir virtuvėje darbuosis, vaišins
nesį atrodo, lyg būtų pavasa- tatas? Aiškus daiktas, jei nį.
Parodykime savo kilnių
mėti šis Šv. Kazimiero akad. svečius skaniais valgiais. Reilis—jie visuomet taip atrodo, koks vienas vaikinas buvo dvasių ne tik lankydami Vy
j mums malonu iš žiemių į pie
KĄ AŠ ŽINAU!!!
rėmėjų centro valdybos susi kia tik laukti gausingos pub
Mačiau ir mūsų žvaigždžių vienos iš tų dviejų draugių čių vakarėlius, bet ir ateiki
tus atsilankusius pasveikinti. — beisbolininkų šokėjų tar^e. specialėj malonėj, jis būna iš me į susirinkimus.
rinkimas, kuris įvyko biržie- likos, kad paremtų tų darbi
Ketvirtadienį Vyčių 36 kuo Man rodos ar tik ne Nortsai- Žinote, gerbiamieji ir gerbia tremtas į šaltį.
lio 19 d., nes jis buvo tikrai ninkių triūsų.
pa surengė vakarėlį — buvo dėj gyvena telefono “opereit- mosios... palikdami beisbolini- O tiesa, norėjau dargi pasa O jūs, kurie nepriklausote
nepaprastas. Susivažiavo at
Centro komisija (O. Reiltau
prie Liet. Vyčių ir naudojatės
stovų iš visų skyrių skaitlin įskienė ir E. Nedvarienė) pra geras orkestras, kuris labai kosn.
ukus nuošaliai valandėlei, pri- i Ryti, kad atsilankiusiųjų tar- mūsų vakarėliais ir pramogė
gražiai pagrojo šokėjams ir Mačiau tų vakarų, kad dau siminkite, kad psichologijos ipe buvo dvi neišskiriamos
gas būrys.
nešė apie savo veikimų. Kad
šokėjoms, kurių buvo labai gelis laižėsi. Bet -susimildami, mokslas yra labai įdomus. Pa draugės Stela ir Onytė. Kur lėmis, kviečiame įstoti į mūsų
Grįžusi iš Rytiniu Valsty-1 būtų viskas sėkmingiau sugražių, net iš tolesnių kuopų. prašau mano čia paduotų min imkime tokį, pavyzdį. Sakysi- tik Stelų pamatysi, ten bus ir jaunimo eiles, kad nesijaustubių motina Marija pranešė Ii- tvarkyta, bus šaukiamas dar
(Graužkite savo nagus ir rau čių neiškraipyti kažkokiomis me, dvi draugės labai gerai, Onytė, ir atvirkščiai. Taip pat mėte mums svetimi, atėję į
nksmų naujienų, kad jau yra vienas susirinkimas birželio
kite plaukus iš galvos — jūs, mintimis.
susidraugauja. Dabar, iš kitos buvo du labai geri draugai mūsų vakarus. Nesididžiuokinupirkta labai graži vieta, 200 30 d. vakarų, prieš pat piktinginiai, kurie neatsilankėte. Pilka spalva kai kam labai pusės, paimkime du jaunus Edvardas Šurna ir Jonas Bu- te!
1
akrų žemės ir namas; atrodo, nikų. Kadangi važiuoja į EnTik pamųstykite, ko netekote tinka. Pastebėjau, kad Volte- vyrukus, kurie labai draugiš- drikas. Jiedu irgi du neper
kaip Lietuvos dvaras, o ne pa ropų trumpų atostogų centro neatsilankydami į tų vakarė
Aš jus apleidžiu, bet vėl su
ris s'ėdi kampe susimastęs —;kai sugyvena. Atsiminkime, skiriami draugai. Hm... psiprasta farma, kaip mes vadi finansų rast. p-lė M. Gurinsgrįšiu.
name. Priminė ir tai, kad kuo kaitė, tad sesutės parengė jai lį!)O kol jie griauš nagus ir “ant rankelių rymavo, meilės kad ir mergelės ir vyrukai ga- 'chologijos mokslas įdomus,
dainų niūniavo...”
na dailūs ir “nešpetni.” Da- Tikiuos, visi pasidžiaugę iki
' šešėlis
met nors teks mums pačioms išleistuvių vaišes. , ,
draskys plaukus, pasakysiu,
ten nyvykti ir pamatyti. Rė
Baigus susirinkimų, visos kad įžangos nereikėjo mokėti.
mėjos su džiaugsmu sutiko ir pakviestos į kitų kambarį prie
Visai dykai buvo galima įeiti
priėmė tų žinių ir lauks pro gyvomis gėlėmis sesučių au
į salę ir šokti, kipk tik širde
gos ten nuvykti.
gintomis papuoštų stalų.
lė troško. Iš publikos daugu
Atsilankė naujas dvasios
Susirinkime dalyvavęs ir mo būtų buvę galima spręsti,
vadas, didis patrijotas, gera ramiai' klausęsis gerb. kape kad, nereikėjo įžangos mokėti,
širdis, plačiai žinomas, nepa lionas kun. Urbonavičius irgi jei nebūčiau pirm to žinojęs
prastai linksmo būdo, optimi teikėsi atsilankyti, atsisveiki Iš ko būtų galima spręsti? Iš
stas gerb. kun. Urbonavičius. nti su p-le Monika.
to, kad atsilankė gana daug
Savo malonia, pilna juokų ka
Prieš pradedant užkandžiai! žmonių, kurie nebūtų pasiro
lba pakėlė visų nuotaikų. Ši ti, tenka išgirsti netikėtas ir dę, jei būt reikėję" užsimokėti.
nauja energija turi stiprios labai malonus siurprizas. Cen Aš pats girdėjau, kaip vyriau
vilties, lietuvybės atžvilgiu, tro pirm. p. .A. Nausėdienė sieji Liordai ir Liordės ‘džiau
kad mes, Amerikoje gyven praneša -,kad gerb. kapelionas gėsi’, kad toks gražus būrys
dami, niekuomet neištautėsi- kun. Urbonavičius tampa rė-, susirinko, o kuomet reikia už
me, jei taip vieningai visuo mojų garbės "nariu, sumokėda- rimokėt dešimtukų ar kvotemet darbuosimės, kaip iki šiol mas $25.00. Ir čia Dievo pa- liukų, visi “čypskeitai” pasi
darbavomės. Gerb. svečias ir ■kurna.
lieka namie ir klausosi radidabartinis rėmėjų dvasios va
Pradėta užkandžiauti, p0 jušo. O mergaitės — tos gra
das gėrėjosi nepaprastu rė to eina atsisveikinimas su žios lelijėlės — pasilieka na
mėjų darbštumu ir pavyzdi il gerb. rašt. Monika. Kadangi mie ir pagelbsti mamytei in
gumu, jų gausingumu; rėmė p-lė M. Gurinskaitė nuo pat dus plauti — ir po to atsisė
jai yra sutraukę čia gimusio mokyklos suolo iki šiol dirba dusi os padeda “stičyti.” Juojaunimo, jaunameai! mergai- vien tik visuomenini (larba, kai pamanyti.
kurios ne blogiau už su-I ta(1 j; tur5jo įsigijus nemažę Vyriausieji Liordai ir Lior
augusias ateives vartoja lietu būrelį simpatizatorių ,ir prie- dės pasitenkinę nusišypsojo,
vių kalbų, bet dar gal ir ge telių, su kuriais mokėjo drau kai matė, kad vestsaidiškiaiI
riau. “Dažnai tenka išgirsti, giškai sugyventi. Tad šiose iš teikėsi mus pagerbti, atsilan
kad lietuvybė Amerikoj silp leistuvėse pareikšta jai daug kydami į mūsų vakarėlį. Tik
nėja ir ateity visai mirs. Ne gražių žodžių ir širdingų lin- aš patarčiau “Čaliui” pasiimtik kad nesirengia mirti, bet kėji'mų laimingos kelionės.
U kitų'sykį pištalietų ir nudar nepradeda nei sirgti.” EAtsilankė jos mokyklos dra šauti tuos, kurie lenda kur
sam nuoširdžiai dėkihgos bra ugė slaugė p-lė Adomaitytė ir nereikia. Pasiūlymas duotas
ngiam kapelionui už nuoširdi] mergaičių Nekalto Prasidėji ir visais balsais priimtas. Vie
tiesos žodžio pareiškimų rėmė mo Švč. Pan. dr-jos narės, jos nas priešingas todėl, kad jis
joms. Kur meilė, sutikimas, draugės. Visų neminėsiu, nes Jra nušaunamasis.
ten vienybė, o kur vienybė, užimtų per daug vietos.
Marketparkiečiai geriau sa
ten ir galybė.
Atsisveikinimas pradėta gra vo garsinimų tegu neskleidžia
kada užklausėme ši klausima!
Sesučių pasiaukojimų, rė žiomis kalbomis, kurias pasa mūsų tarpe. (Girdėjau kelis
mėjų
nuoširdų darbštumų kė centro valdyba, kiekvieno žmones taip kalbant). Juk
užtikrina jums apsaugą, kurios jūs
K.EI AMERIKA! ... tu norėjai
Dievas laimina. O kuomet yra skyr. vald. narės ir šiaip Mo tarp dviejų bičiulių nereikia
norite .. . dėl to, kad tūli nešvarumai
faktų ir mes juos tau davėme Dievo palaima organizacijai, nikos artimos draugės.
garsinimų. Taip pat gausiai
nors teisybė buvo. smūgis cigaretųglūdinti net puikiausio, lengviausio
ten nėra nei blogų metų, nei
mes
atsilankysime
į
rengia

tabako lapuose yra pašalinami įžy*
P-lė Z. Jurgaitytė užima
verslui!
Užsitraukimas dūmų yra
depresijos. Jei rėmėjoms yra raštininkės vietų iki Monika mus šokius ir vakarus, kaip
miuoju valymo procesu. Luckies tą
•varbiausia tema cigaretų diskusijose.
procesą išrado. Tik Luckies jį ir turi!
galima, tai kodėl negalima pa grįš.
kad jie pas mus atsilanko.
;
Nes mes visi užsitraukiame - žino
“Penkiosdešimtys milijonų rūkytųjų
daryti tai kitorjns organizaci
dami ar nežinodami . . . kiekvienas
Įteikta dovana nuo sesučių (Juk jie taip gausiai mūsų
negali būti klaidingi!”
joms?
rūkytojas įkvepia kokią nors dalį
ir rėmėjų — du patogūs ke-1 rengimus remia, kad net mū
dūmų jis ar ji ištraukia iš cigareto.
Perskaityti du protokolai: lionei dalykėliai, rankiniai siškiai paskęsta jų tarpe).
Ar užsitrauki dūmą? Tegul kiti
mėnesinis ir nepaprasto susi “suit cases”.
Buvo ir iš kitų kuopų atsi
cigaretai savo nemalonioje padėtyje
rinkimo, kurį perskaitė jauna
Kalbėjo ir puti šio vakaro lankę jaunimo — rodos iš to
Jūsą Apsaugo
tyli, jei jie nori! Lucky Strike gali
p. Kanapeckienė. Reikia tik kaltininkė;
limos
Nortsaidės.
Labai,
labai
prieš knltijimus - prieš kosulį
alsisveikindąma
atvirai kelti šį klausimą. Luckies
gėrėtis tokiu sumanumu ir rū susijaudinusi dėkojo visoms
O. K. AMERIKA
pestingumu ir gražiu lietuvių už jų nuoširdumų, pareikštų idėjos drauge, lauksime suATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniai mhnfitl n pttttlio gtrknuith
Co«r.. IMS.
kalbos vartojimu!
ir Lucky Strikt pertltlymtii, kiekvieną AntrtJienio, Ketvirttdienio, įr Selitditnis
The Ameriraa
jų išlydint.
grįžtant.
Tobacco Co.
vakarĄt per N.R.C. Raiiio tinklį.
Eina skyrių pranešimai (ra Keliauk sveika laimingai,
Laima
portai) apie būsimųjį centro
piknikų, kuris įvyks liepos 4
dienų Vytauto darže (netoli
ULLY'S UNCLE
Šv. Kaz. kapinių). Iš skyrių
pranešimų pasirodo, kad visi
dirba energingai. Renka au
kas pinigais ar kitais valgo
mais daiktais, visuomenė pri
taria. Dosnūs biznieriai taip
pat niekuomet neatsisako pa
gal išgalę šį tų paaukoti. Jei
taip dirbama, tai nėra abejo
nės, kad piknikas pavyks ir
suteiks didelės naudos sese
lėms.
Pažymėtinas yra 2 skyr. su
savo darbščia komisija — O.
Stankevičiene ir J. Šalteniene.
Jos ne tik kad vadinamam
lietuviškam ūky, bet taip pat
H.ItĮKPįi

AKAD. RĖMĖJŲ CENTRO SUSIRINKIMAS

OUR LITHUANIAN YOUTH

j

AR UŽSITRAUKI?

Milijonai sako,

mes “gerai padarėme”

O

“It’s toasted"

■DRinnis

4

“SAKALO” METAI
ČEKOSLOVAKIJOJ

lų mokinių, mokinių vidurinių
mokyklų, jaunimo nuo 14 iki
16 metų amžiaus mankšta, sva
rbiausios sulėkimo dienos, įnu
siniai vyrų ir moterų pasiro
dymai, taip pat pusi lodymai
kitų žalių s v vių, ypačiai sla
vų.
Prahoj bus surengta didelė
eisena, kurioje dalyvaus visi
sakalai ir kitų valstybių sve“7*7"
**
‘
~
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AMERIKIEČIAI LIETUVOJ važinėti. P-lė Vaišvilaitė kar “KUNIGŲ VIENYBES“ CE-, NACIONALSOCIALISTAI
tų pasisakė, kad kų ji mėgsta NTRO RASTINĖS PRA
SUMUŠĖ KATALIKŲ
Prieš 2 metuB apleido Chi- sporto šakoj, tai viskų išmo
NEŠIMAS
JAUNIMĄ

juos sumušė. Sudraskė jų vė
liavas ir vėliavų kotais jauni
mų apmušė. Sumuštas buvo
taip pat jų kapelionas.

cagos miestų p. Izabelė Vaiš ko Lietuvoj.
vilaitė ir, išvyko į tarptautinį
Lietuvos vaikinai gerokai Kun. Vienybės Centro Vai-j Krefeldo mieste, Vokietijoj,
katalikų kongresų Afrikoj. Po sukasi apie p. I. V.; bet ar dyba paskutiniame savo susi- nacionalsocialistai užpuolė ga SKAITYKITE BIZNIERIŲ
kongreso važinėjo po Prantu- jiems bus laimės jų visada pa rinkime š. m. 14 d. tarp kitų tvėj besiskirstantį iš susirinBARGENUS
zijų, Italijų ir daug kitį F tuo silaikyti Kaune, ar ne? Teko svarbių reikalų nusprendė ša- kimo būrį katal. jaunimo ir'
pos valstybių. Pagaliau užsu nugirsti, buk p. Vaišvilaitė ūkti šiemet “K. V/* .narių
ko ir Lietuvon, Kaunan. Čia svajoja atvažiuoti į Cicero 19- mejinį suvažiavimų rugpiūčio
ji norėjo geriau susipažinti su 32 m. ir aplankyti savo myli 8 d., Philadelphia, pa.
tvfcen aoothlng Žemo fa uaedl
(John Bagdziunas Borden)
Right
from the first toueh, antiseptic.
Lietuvos
gyvenimu.
Turėdama
ciai tam tikruose sakalų ir
mų motinų, draugus ir drau
Gerb. provincijų laštininkų
ADVOKATAS
healing Žemo takes the itching
tautiniuose rūbuose.
“Draugo” red. p. L. Šimučio ges, kurių paliko gana daug
miaery out of moeąulto bites, rashes,
ir šiaip jau atskirų narių, ku 105 W. Adams St., Rm. 2117
and many other Bkin afflictions. Try
Sulėkimo metu Prahoje bus rekomendacijų, gavo tarnybų ir su kuriais jau norėtų pasi
it also for itching, peeling toes.
Telephone ltandolph 6727
rie su Centru santykiauja ir
Batbers and other outdoor folks
surengta sakalų paroda ir ki finansų ministerijoj paskolų matyti ‘‘old deat“ Ciceroj ir
tbank cooling Žemo for relief from
vienybės dar nenusikratė, lau 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak. sunburn.
Douae it on ivy-poisoning.
Telephone Rooeevelt 9090
tos kultūrinės pramogos, kaip skyriuje, kur ir dabar tarnau Chicagoj, kur yra gimus ir kia atitinkami raštai su pra
Pimples and dandruff fade when safe,
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Hepub. 9600
antiseptic Žemo is applied. It inantai: žinomo čekoslovakų ja. P-lė Vaišvilaitė yra žino augus. Kas jaučiasi jos drau
stantly eases raaor-smart. Always
nešimais, paaiškinimais ir pa-1
have Žemo nearby wherover you go.
dailininko Makso Švabinskio ma Kaune, kaipo Amerikos gais esu, tegu nenustoja vil
kvietimais.
Any druggist. 8oc, 60c, $1.00.
kūrinių paroda, įvairūs spe- lietuvaitė ir gera Lietuyos pa ties ir, jeigu ji sveika bus,
Kun. M. A. Pankus,
Sakalų mankšta (sakalas — j rialus vaidinimai, iškilmingi trijotė. Jai patiko ten gyven pasimatys šiais metais, o gal
ADVOKATAS
centro rast.
paukštis, kilnių judesių idealo ’ koncertai ir tt.
ti. Kartų ji laikė paskaitų Kau ii neužilgo. Izabelės motina j
Miesto Ofisas 77 W. Washington StItooin 905
Tel. Dearborn 7966
I -/•
simbolis) siekia harmoningo
Sulėkimui
suruošti išlaidos no kalėjime. Kitų sykį radijo- labiausiai laukia ii- norėtų jų
Valandos P ryto iki 4 po pietų
perkėlė jį į Mariarnpolės sky
kūno ir dvasios išsiplėtojimo. siekia 15^2 milijonų čekų kro fone skaitė paskaitų anglių ka matyti.
Ir Ketvergale
lių, kur užėmė vyresniojo ka Vakarais: Utarninkals
— 6 iki 9 vai.
Sakalų mankšta daroma pa nų. Numatoma ligi 2 milijonų lba apie Amerikos radijų ir
X P. Zdankus, gerai žinor sininko vietų. P. Zdankui iš 4146 Archer Avė. Tel. lafayette 78S7
gal tam tikrų estetikos protfe-1 čekų kronų deficito, kuris bus gerai pasisekė. KoVo mėn. vėl
mas Amerikos jaunimo tarpe, karto nebuvo patraukimo būti
Namų Tel. Hyde Park 1396
soriaus ir “Sakalo“ įsteigėjo atlygintas pačių narių, ligi 10 buvo kviesta kalėjime krikška!*ininku’ bet’ MinkyM™
Miroslavo Tyrš’o metodų, ku čekų kronų žmogui, o lieka fionts pareigą atlikti: bati5^
®T._
1931 m- ‘«P susidėjus, sutiko ir jau
j.p.
ris apima įvairių mankštų be nos bus sunaudotos tolimes God mother gimusiam kfnlidaug
važinėjo
po
Lietuvų,
Leįprato
litus
mėtyti
per
savo
įrankių ir su įrankiais, o taip nių planų realizacijai, tarp kiui. Šį syki irgi neatsisakė,
ADVOKATAS
nkijų
ir
Latvijų.
Pagaliau
garankas.
Pranas'jau
ir
su
Ma52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
pat rungtynių mankštų, kaip kitko Tyršo vardo kūno auk prašymų išpildė.
Tel. Pullman 5950—6377
vo
tarnybų
Kaune,
Lietuvos
riampolės
gražuolėmis
pradėantai: fechtavimų, boksų, vi lėjimo institutui įsteigti.
Izabelė dabar nuolat užiniWOOD ST.—Ketvergo vak.
,
,
. p.
... į banke kasininku. Bet Kaune jo flirtuoti. Geros kloties įam! 4600 S. Tel.
Lafayette 6393
sas lengvosios atletikos rūšis,
Sakalų sulėkimas Prahoje ta;
tarnauja fin. na-je, atlie- , ,
. ...
...
.
VISADA
i
i-iii
v
k
•
darbavosi
tik
vienų
menesj
ir
Tiltų
Jonas
160
N.
LA
SALLE
ST
—
pagal
sutarti.
žaidimus ir tt. Be to, skirtin bus birželio-liepos mėn.
UŽMIRŠTA
kamu laiku lanko V. D. uui*
ga mankšta nustatoma mote
versitetų, p. Mašiotienei duo
Ar žinot, kodėl jos ne
rims,. vyresniojo amžiaus na Skaitykite ir platinkite da privačiai anglų kalbos pa
mėgo?
JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
riams ir įvairios sveikatos bū dienraštį “Draugę” ir mokas. Ji yra sporto mėgėja
priežastim, nes blogo kva
ties ar įvairių fizinių jėgų ir
po niekas nemėgsta. Vie
ir, kiek laikas leidžia, tuo už
remkite visus tuos pro siima; ypač žiemos metu mė- _
nok visi tą gali pašalinti.
k. žmonėms. ,
_
Gargaliuok su Listerine Ir
fesionalus ir biznierius,
tas atliks kas reikia. Var
e»ta ledu siuož«!,
|
Pasireiškusios bendrame kū
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas aUieka
kurie
garsinasi
jame.
no auklėjime naujos tendenci
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.
jos nepasiliko be įtakos ir sa
Liepos - July 23 dieną, 1932
kalų metodams, padidindaLAMflERT PHARMACAL
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
mos jų turtingų'programų na
t'OMPASY
ujais elementais, nes “Saka
St. Louls, Mo.
las“ prisiima visus pripažin
Norintieji šių vasarų va
tus kūno makštos naujovišku Pirm. A. Nausėda
žiuoti į Lietuvų, važiuokite
1024 Center St.
mus. Nekartų sakalai pasiro
su šia “Draugo“ ekskursi
RaM. P. Fabijonaitis
dė kaip geri plaukiojimo, pa
ja Skandinavų Linijos laiantiseptic* can't Mato In 4 days
2301 W. 22nd Plce
čiūžų, lengvosios atletikos ir
vy “UNITED STATES,”
Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis
k. meisteriai.
kuris iš New Yorko išplau
2334 S. Oakley Avė.
ks Liepos-July 23 dienų.
Sakalų organizacijos mora

Čekoslovakų sakalų bendru
omenė yra didžiaiušia pasauly
kūno ir dvasios auklėjimo or
ganizacija, turinti 52 apygar
das, suskirstytas į ratelius, esamus. kiekviename kaime. To
kių ratelių yra 3,130. Narių
vra apie 629,136. Jų tarpe:
berninkų nuo 6—14 metų am
žiaus — 94,-88 ir to pat am
žiaus mergaičių—105,155, ber
niukų nuo 14—18 metų amž.
— 38,863 ir to pat amžiaus
mergaičių—37,442, vyrų 252,687 ir moterų — 100,201.

JOHN B. BORDEN

SKIHITCHIHG ENOS

A. A. SIAUS

waitches

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVA

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

LISTERINE

linis pagrindas yra nuolatinis
siekimas narių lygybės per
pratimus, tiek privačiam gy
venime. Jie kits kitų vadina
broliais bei seserimis.
✓

1932 m. vasario 16 d. suka
ko 70 metų nuo įkūrimo pir
mos sakalų organizacijos, ku
rios seniūnu buvo Jindrich
Fugner ir viceseniūnu dr. Miroslav Tį’yrš. Pirmas visuotinis
sakalų sulėkimųs įvyko 1882
m. Čia nurodome sakalų orga
nizacijos didėjimų per sulėkimus:

Metai.

Sakalai
dalyviai

Žiūrovai

AGITATORIAI:

LAIVAKORČIŲ KAINOS
NUO NEW YORKO IKI
KLAIPĖDOS

v

J. Dimša
3347 Auburn Avė.
Kun. J. Mačiulionis,
2334 S. Oakley Avė
Z. Gedvilas
J. A. Valstybių admirolas
12311 So. Emerald Avė.
K. H. Leigh dabar ūžimus vie
M. Šlikas
tų admirolo F. H. Sčhofield,
10555 S. State St.
kuris paskirtas genėralio bor
MARIJOS KALNELIAI
do viršininkų jūrų departa
mente.
Liepos ketvirtoji jau artina
si. Artinasi ir tradicinis pik
nikas Marijos Kalneliuos 3
(Marian Hills). *
Garsiausia pasauly žolių gy
Kas metai čia suplaukdavo
dytoja tūkstančius išgy
daug žmonių; tur būt ne ki
dė žolėmis.
Pastebėtina
nauja kombinacija gy
taip bus ir šiemet. Marijos vastį palaikančių
žolių yra svarbiau
sias modernintų
laikų
išradimas.
Kalneliuose jau ruošiama vis Tūkstančiai
kentėjusių, kurie sunkiai
dabar sveiki. Nežiūrint kokis
kas svečiams sutikti ir priim sirgo,
jūsų liga yra, ir kiek daug dakta
ti. Keliai taisomi, vietos ren rų Ir vaistų jus lšbandėt, dar yra
viltis dėl jus.
giamos. Bus kur pasidėti ir Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja, 1869 N. Damen Avė., Chlcago, siūlosi Jums sutelkti 6 dienų
automobiliams ir žmonėms.
namini treatmentą žolėmis vlsISkal
Kas nuo pernai nebuvo Ma- dykai. Aprašykite savo Ilgų. Ir mes

1 — 1882
720
l/MO
2,310
7,00‘l
- 1891
10,010
3 — 1895 4,271
4 — 1901 7,000 ; 22,000
5 — 1907 11,000
45,000
80,000
6 — 1912 21,433
96,000
7 — 1920* 70,081
8 — 1926 84,464 120,000
Septintas ir aštuntas šulė- šį bei tų naujo,
kimas rodo nepaprastai grei- J Pats Marijos Kalnelių gratų sakalų organizacijos augi-.žumas ir įvairumas auga, dimų, kas aiškinama tuo, kad i dėja. Bus kur geru, sveiku o1918 m. Čekoslovakija tapo ru pašinaudoti ir reginiais pa
sigėrėti.
nepriklausoma valstybė1.
Šiemet rengiamas IX saka Norint gelžkeliu pasiekti,
lų sulėkimas turės stadionų reikia imti Burlington R. B.
15,000 dalyvių su 150,000 vie link Auroros ir įsėsti galinta
tų žiūrovams. Be to, bus dar Canal, Westem Avė. ir Cice
vienas mažesnis stadionas at ro stotyse, išlipti Clarendon
letikos rungtynėms. Sulėki Hills station ir nuo ten tie
mas rengiamas šiemet, sakalų siog keliauti į pietus už mies
kūrėjo d-ro M. Tyrš’o 100 me telio į farmas.
tų gimimo sukaktuvėms parniAutomobiliais visokiais kenėti. Pirmų kartų dalyvaus liais į vakarus, Auroros link.
masiniuose pratimuose vaikai. Ties Hinsdale pasukti į pietų
Programoje: pradžios mokyk- vakarų kampų.

/

Iš Chicagos ekskursantai
išvažiuos liepos 22 d. NICKEL PLATE traukiniu iš

MOTINA HELENA

prisiusime $1.00 bonką Kraujo Tontko ,ar $1,50 bonką speciajalių žo
lių gyduolių. Pridėkite 25c apmokėjtmul su pakavimo Ir persiuntimo. Ra
fiykite ar ateikite Šiandie. Skyriui
1721 W. 47 St. Ir 4172 Archer Ava’
P-ta. B. Patumisnė yra Motinos He
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
vių skyriuje 4171 Archer Ava

3-čia kl. į vienų pusę $84.50
Ten ir atgal (Round
trip) .............. $141.00
Turistinė klesa į vienų
pusę ............ v. $105.50
Ten ir atgal (Round
trip) ........ .
$175.00

Buy gloves with whcrt
it savęs
Nerelk
mokėti
60c.
dantų mostj. Listerine
otb Pašte gaunama po
Tėmyk, kaip gerai ji
kla.
Ją vartotadamas
metus sutaupai $2.00.

LAIVAS

«TTNTTET> <STATFq“

LISTERINE TOOTH PAŠTE

UNITED STATES

25*

La Šalie Street Station 9:45 valflndų ryto.
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
neskaito— patarnauja dykai.

DOUBLE
ACTING

Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
Visais reikalais kreipkitės:

'ifpBAKlNG
Tėmyk

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicągo, UI.
I

už
To26c.
vei
per

mą

Ir

kelky
Jų

gražu

Šviežumo

Išlaikymą.

cAMEKicr
foroviu 7
’ 35 ounces for 254 ’
IILLIONSUF PUUMDS USEO
pv O'.» GOvFRNMINI

Ketvirtadienis, birž. 23, 1932
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I U U I Si

S

kas, visa eilė profesijonalų, būsimam seime turėtų bū lygintų nuošimčius už užvilk
daktarų, dr. Stadulis ir advo ti ne taip, kaip lig šiol, kad tas Brooklyne esančio namo
katų (Lopato ir kiti), banki seimo delgatai pro ausis tų taksas (per 1200.00). Kad už
SEIMO IŠVAKARĖSE
ninkas Andrius Kižys. Bus vi klausinių praleisdavo. Šių me žuvusius subankrutavusiuose OfUaa Tel- Res.
Or0veWn
8737 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehlll 0611
tų
seimas
būtinai
turės
suras

bankuose Wilkes Barre, Pu.
sa eilė apskričių darbuotojų,
DR. SUZANA A. SLAKIS
DRkJSA seimas prasidės bii* garsus Cbicagos apskr. p. «Ju- ti būdų ir jaunimų'suorgani yra atsakomingas centro iždi
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
želio 27 d. Wiikes Barre, Pa. sevičiu», p. Sutkus, * iš Mass. zuoti.
ninkas (uždaryta $55,000.00);
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Seimo pradžia bus iškilminga vaist. apskr. pirm.z p. Vierai- Praeitas seimas nutarė 3 ai kad būtų seime pranešta, kas
2423 West Marqu-tte Itoad
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
Ir 7-9 P. M. Ket. 9-T2 111.
ir garbinga su priderama mu tis, rast. p. Sekeckas su visų 4 dalį išmokėti “casli” na atlygino Sus-inui 115 kp. ne Vai.: 2-6 Nedėlloj
(Vakarais:, Utarninke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
susitarus
Beredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimų.
ms, katalikams, bažnytine ap eile darbuotojų delegatų, p. riams persikeliantiems iš jau sumokėtus į centrų mokesčius
J
Otiso Tel. Lafayette 7337
Rei. Tel. Hyde Park 3395
eiga — pamaldomis. Reikšmi Cibulskis ir buvęs apsk. pirm. nųjų skyriaus į suaugusiųjų, — a. a. Alytaitės padarytas
Tel. Lafayette 67*2
ngų pamokslą, pasakys garsus p. Kaųnickis, iš New Yorko, bet tuo leikalu c. valdyba išlaidas. Na, įsivaizduokite,
pamokslininkas kun. N. Pa p. J. Mačįalis, Vytauto ^au- nepasiaiškino. Pasiūlymuose gerb. kuopų delegatai: ar šie
Ofiso Ir Rea. Tel. Boui. 6912
Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914
Vai.;
2
iki
5
po
pietų,
7
iki
9
vak.
kalnis. Kadangi kun. Pakalnis stuvės vedėjas, garsus rašyto yra Endowment Policy arba pasiūlymai yra asmeninio po
DR. BERTASH DR. N Al KELIS
bus šių metų seimo delegatu, jas, veikėjas, p. Kubilienė, p. 20 metų išmokėjimo; geras su būdžio, kaip p. Zujus, “Gar Office: 4459 S. CaliforniaAvė.
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Nedėliojo pagal sutarti
tai reikia manyti, z kad bus Domeika, p. P. Kubilius, p. manymas, bet apsileidimas, so” redaktorius, -rašo prieš
VaL: 1-4 Ir 7-8 vai. vakare
Vai.: 1-3 ir 6:88-8:89 vaL
MsdėUoj susitarus
daug naujų sumanymų, ir mes Toluba iš New'Jersey, p. Že koks dabar yra — kad ir sei pasiūlymų paskėlbimų “Gar
tuo tik didžiuojamės. Taip pat maitis ir kiti. Tad šių metų mas nutartų, bus per niekų. so” 22 nr.
DENTIST AI Tel. Canai 6267 Res. Prospsct 6660 Tel. Ofiso 4060
Res. 9868
didžiuojamės, kad šių metų seimas arba jo delegatai turės Pirmos kuopos smulkūs pa Kad eina Susivienyino šim
seime bus visa eilė kunigų ide suprasti, kad mūsų Susiv. bus taisymai yra vietoje, bet žy to tūkstančių bylos klausimai Fhone Boulevard 7042
alistų, redaktorių; kaip girdė atstatytas iš manijos bylų, ku maus paskatinimo jaunimui teismuose, kad uždaryta $55,5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
ti, bus “Draugo” red. p. Ši rios daugiausia slopina Susiv. nesudarys.
000 Wilkes Barre, Pa. banku
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
KENOSHA, WIS.
DENTISTAS
mutis, buvęs senas ir ilgame dvasių.
ose, — tas slepiama ir neduo
Ofiso vai.:
Resldenclja
6666
8o.
ArteeUn
Avė.
Kasant
apie
pasiūlymus
sei

4į645 So. Ashland Avė.
tis “Garso” redaktorius, ku
Nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
dama net apie tai kalbėti. Tai
Valandos: 11 ryto iki 4 po pistų
Arti 47 Street
Resldenclja:
^Svarbiausi mūsų uždaviniai mui, matosi pusėtina uaurparis daug yra rašęs ir kalbų
6 tkl «:B4 vakare
liudija seimo dvasių. Ir kodėl
8904 — 71st Street
Nedėiiomis ti v susitarus.
pasakęs apie Susivienijimų ir šių metų seime turėtų būti cija. Statutų komisija. teisina- šitaip yra? Todėl, kad iš mūšie:
būtinas
jaunimo
organ:si,
kad
ji
nedavė
tokių
pasiū-j
kuris dabar gyvai domisi Su
I sų tarpo - reiškiama daug lo Tel. Canai 6122
'žavimas.
Emigracija
iš
Lietutymų,
kurie
turi
“
asmeninio
siv. reikalais, duodamas vie
jalumo esamai valdybai. Val
tos Susi v. reikalams aprašyti vos uždaryta, ateivių skaičius pobūdžio.” Aš suprantu taip: dyba daro, kų ji nori. Tik da
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
Ofisas 2408 WEST <3 STRKBT
“Drauge”; tai senas darbuo mažėja; už 10 metų ir pusės jei Petras su Juozu turi rei- bar 277 kpv Blisville, L. I., N.
2201 West 22nd Street
Kertė So. Western Avenue
DR. RAČKUS
tojas, literatas katalikiškoje ateivių neturėsim kiek dabar ikalų dėl namo pirkimo ar par- Y. a. a. S Mikučionio $500 po
(Kampas Leavitt St.)
TeL Prospect 1028
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
dirvoje. Taip pat dalyvaus se mes jų turim. Kyla klausimas: davimo, kur yra lik jų abiejų mirtinės reikalų* teisinas išs
Resldenclja 2369 So. Leavitt St
Nuo 1 Iki 8 vakare
iš ko mes ^5usiv. papildysim, reikalas, tai tokius reikalus
išvažiavo) į New Yorkų. Su
Tet Canai 0706
Seredoj
pagal
sutarti
nas Susiv. budavotojas Fede
•V
--•
•
*
prendė: pareikalaus išmokėti
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. i
grįš
į
savo
ofisų
ketvirtadieni,
dėti į sumany-1
...
. ,.
, , . _
racijos sekr. Kazys Krušins- retėjant Sus-mo eilėms. Šiam aišku, netinka
Nedėlloj pagal susitarimų
. . . 1or
J i ne tik pomirtinę, bet ir 85.92
birželio 23 dienų.
mų eilę. Bet jei 135 kuopa pa-', .
,
J ,
,
....
« J . « •
„ f , teismo išlaidų. O kur reikalų Boulevard 7589
siūle
grųžinti
i
Susiv.
Petrų
j-- .-,
, 1
Rez. Hemlock 7691
GRABOR1A1:
t h i *. ,
..
. vedejo dvi keliones ir advoka-*
Lukoševičių, kuris praeito seim
.
i
'
,,
v .v,
w išlaidos. To nematysim, nes GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mo buvo išbrauktas už iš lai
LACHAVICH dų padarymų Sušivienymuj, gal, veikiausiai, apyskaitose i
4729 WEST 12 PLACE
D E„N TĮSTA S,'
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
nebus.
4712 So. Ashland Avenue
ir Pėdnyčios, kuriomis dienomis jis
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
tai toks pasiūlymas nėra as
IR SONUS
bus.
Taip. Už savaitės važiuosim
CHICAGOJE
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
meninis, nes jis reiškia $100,-!.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS
SKABOMOS
į seimų, savaitę seimuosim ir I
Laidotuvėms pa
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 000 bylų. Ir šitokias bylas ma
4:10 — 6:20 kasdien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kų tikimės gero turėti po sei-1
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
X—Spinduliai
tyti, statutų koriiisija gerai
X-Ray
11 ei. Cicero 1260
todėl, kad priklau- '
darbu busite užganėdinti
Cicero 949. Rea. tel. Cicero 2888
mo? Daugelis pasiūlymų gal
sau prie grabų išTel. Roosevelt 2616 arba 2616
žino, nes p. Zujus negdĮi to
Ofisas 2201 West 22nd Street
praeis ,bet jei paliksim tų pa
dirbystėa
I 2314 W. 23rd Pi., Chieago
cor. So. Leavitt St. Tel Caual 8181
OFISAS
_________ ’
dalyko nežinoti; ir jis bando
LIETUVIS
DENTISTAS
čių
valdybų,
kuri
moka
nieko
668 West 18 Street ,
Resldenclja: 6628 S. Richmond Are.
kad jis
Teief. canai 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk nutylėti; tad aišku,
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Telephone RepubUo 7868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
organizacijoje
neorganizuoti,
valandai vakare
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos: 1—8 ir 7—8 vai. vak.
TEL. CICERO 6927
nori
daryti
Susiv.
bylas,
Halsted Street. Tel.
; tai ir bus tas pat, kaip gU 1 Nedė1loml8 ir Seredoinis susitarus
4142 ARCHER AVENUE
Nedėlloj; 10—12 ryto.
Victory 4088.
j ...Toliau, , nėra pasiūlymų
ei-' čarterio įregistravimu Mass.
.
VV.
14th
ST.
Cicero,
Ilk
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Yards 1133
134 kp. pasiūlymo, kad
------------------------------2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Phone Boulevard 4139
Sus-mo centro rastimnkas at.
z
6
. 1.
Nedėiiomis nuo 19 iki 12 ryto
,
______
I eitam seime nutarėm, visu I Dl*s CsKs Kliauga
Telefonai dienų ir naktį
Lietuvis
i s t a s
Graborius ir Baisamuotojas AaMšmamMrtMMmiMm' trečdaliu balsų priėmėm visas i Utarninkais, Kelvergais
VIRGINIA 0029
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Subatomis
4643 S. Ashland Avė.
2420 W. Alaiųuellc 1U1. arti Western Ofisas: —
apdraudos
departamento
pa

PADĖKOTO
GBABOBIŪS
Turiu aulomubikus visokiems
Chieago, 111.
Avė.
Pbuue Hemlock 7828
taisas konstitucijoj: čartens Fanedčliais, Seredoinis ir Pėtnyčiomia Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki TeL GrovehlU 1896
Musų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama.
1891 So. Halsted Street
8 vak. Nedėliotais pagal sutartį.
visuomet sąžiningas Ir
neįregistruotas, nors ir advoOfiso Tel.: Boulevard 7820
nebrangus, nes neturi
3319 AUBURN AVENUE
Namų Tel : Prospect 1930
me išlaidų ašialkymni
kotui išmokėta $10QO išlaidi’. iTei. cicero 6756
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skyrių
Chieago, 111.
Vai. 9-11 ryto 1-4 ir 7-9 vak.
Neveiklumas ir nemokėji
Šaradomis po pietų ir Nedėl dieniai,
Nauja, graži koAGNIEŠKA PEčfcLTCNAITt
mas veikti viskų perviršino.
tik susitarus
Mirė
birželio 16, 1932 m.,
9429 W. MARQUETTB ROAD
plyfta dykai.
DENTISTAS
Mums
būtinai
reikia
naujos
8:30 vai. ryto, 13 metų and.
Gydytojas ir Chirurgas
A. a. Agnieška gimė kovo 7,
valdybos.
P. Mantvila, narys 1446 S. 49th CT., CICERO
3307 Auburn Avenne
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Rea Pkene:
1919, Chieago, Iii.

SKAITYTOJŲ BALSAI

D A K T A R A I:

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATŪRIS

DR. C. L VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKIS

OR. G. I. BL0Ž1S

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RAŪŽIUS

DR. S. BIEZIS

OR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

d

e

n

t

DR. A. L YUŠKA

DR. ATKOČIŪNAS

L J. ZOLP
VED 8J AB

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Kempes 4lth Ir Paulina Sta
-

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel.

Tel. Boulevard 6208-8418

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

Seniausia: ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iž bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koply&es
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur. „

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; TARDĖ 1711 ir 1742

Paliko dideliame
nuliudlme
motinų. Onų, po tėvais Daniulaitė, tėvų Juozapų, 2 seseris:
Onų ir Pranciškų, broli Juoza
pų, S dėdes: Aleksandrų, Jonų,
Petrų, Juozapų ir Prancišką ir
dėdienas ir gimines.
Po gedulingų
pamaldų Šv,
Kryžiaus paz. bažnyčioj palai
dota birželio 18 d. Sv. Kazimie
ro kapinėse.
Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius gerb. kun. dvarliui už gedulingas
pamaldas,
ačiū už
patarnavimų grabnešiams, gėlių aukuotojains, gėlių
nešėjoms, giminėms ir pažįsta
miems už dalyvavimų pamaldo
se ir lydėjimų i kapus.
Ačiū graborlul Eudelklul už
priotellngų patarnavimų.
O tau, musų brangi Agnieš
ka, Gailestingasis
Dievas lai
suteikia dmžįnųjų laimę.
Nubudusį,
Pečeliunų Aeimyna

DR. MAURIGE KAHN

Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

NETOLI RYGOS APVIRTO
LENKŲ TRAUKINYS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

TeL Yards 0994

AKIŲ GYDYTOJAI:

VALANDOS:
Plavinių stoty, netoli Rygos
Nuo 10 iki 12 dienų
įvyko greitojo Varšuvos trau
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
kinių katastrofa. Dėl iešmo ne
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų
tvarkos traukinys eidamas pa
sidalino į dvi dalis ir garve
Ofiso: Tel. Victory 6893
žys su bagažo vagonais' nuėjo
Rez.: Tel. Drexel 9191
nuo bėgli/. Garvežys apvirto.
Jei neatsiliepta šaukite Central 7484
Lietuvis akių
Sugadinti buvo keli vagonai
SPECIALISTAS
ir 100 metrų bėgių. Dėl sutrePalengvins aklų įtempimų, kuris
likimo buvo Išmestas ir sužeis- esti priežastim gaivos skaudėjimo, Rusas Gydytojas ir Chirurgas
,
•
,
_ , • _
.svaigimo, akių aptemmio,' nervuotutas Vienas tarnautojas. Spėja, Įmo, gkaudamų akių karštį. Nuimu Specialistas moteriškų, vyriš
Atitaisau trumpų regystę
kad katastrofą. Įvykdė tyčia ' eataractua.
kų, vaikų rr visų chroniškų
ir tolimų regyatę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
nežinomi piktadariai.
ligVAtsitikimuose, egzaininavkuas duro-

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. A, ROTU

3102
Halsted
□ias su elektra, parodančių mažiau•tas klaidas.
Kampas 31st Street
Hpeclale atyda atkreipiama moky Vai: 10—ii v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
klos vaikučiams.
Nedėiiomis ir šventadieniais 10—12
Valandos noo 16 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliotais pagal sutartį!
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TŪUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Perkėlė savo ofisų po numeriu
be akinių. IMher kainos perpos pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos ui-

DR. CHARLES SE6AL

getsiės, kaip kitų.

SANIHLAVA KlSINAITfc
Mirė birželio 20 dienų, 1 vai. popiet, 1932 m., sulauk Hn 19
metų amžiaus, gimus Chieago, III., spalių 31, 1912.
Paliko dideliame nuliudlme motinų Aleksandrų, tėvų Kazimie
rų, seserį Joana, brolį RavmonS. dėdę Mykolų Elsinų Ir dėdlenų,
2 cioces Teklę ftlalunaktenę ir Rudgalvlehę, 4 pusbrolius, Alfon
sų. Stanislovų ir Benediktų Eistnus, Juosapų Rudgalvį, 3 pusse
seres, Bar borų Elstnaltę ir Antaniną ir Eismų Rudgaiviutes ir
giminės.
ė
Kūnas pašarvotas Mnmtnkto koplyčioj. 8207 AuDum Avs.
LaMotUvės įvyks pektaUenį, btržleRo 24 d., 8 vai. Iš ryto, iš
namų į flv. Jurgte parsjy bažnyčių, kur bus gedulingos pamaldos
už v«Wmiės sielų, o 18 ten bus nulydėta į 4v. Ksainitero kapines.
Vtw giminės, draugai ir palfstaml esat nuoėirdžlal kviečiami'
dalyvauti laidotuvėse ir satelkU Jai paskutinį patarnavimų.
Malladę liekamų. MdUrtk, tėvas, sesno. «ko»ys, dėdė, dorė

,

ir ginamės.

Laidotuvėse patarnauja grab. A. Masalskis, Tel. Blvd. 4189,

4712 S. ASHLAND AYE.
Tel. Boulevard 7589

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų

Vai.:

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIJSTUVIS

AKIU

ryto nuo 10—12 nuo 2—4
pietų: 7—8:30 vai. vakara
Nedėiiomis 10 iki

SPECIALISTAS

po

12

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 ĮVEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo

NedėUomls: nuo 10 UU

4-4

11.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-0 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 8687
OL ir Rea Tel. HEMLOCK 287 4

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREE1Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. AliTESlAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7->
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p>
4iet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vai
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tek Wentwortk 3000

St.

So.

Office Phone
Wentworth 8996

OR. A. R. McGRADIE

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

Ofisas

Englstrood 6641

Venturorth 8499

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
8 iki 13 ryto, 7 iki 0 vakare
Utarn. ir Ketv vak. pagal sutartį

Rez. Tel Stewart 8191

DR. R. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

A. L. DAVIDONIS, M. D:
80. MICHIOAN AVENUE
TeL Kenuood 6107
Valandos:
Nuo 9 ikL 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio
4910

Tel. Hemlook 8700
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 8166 South Ke&sto

Rea 6485 So. California Ava
ISLt 2-4. Sr» «.

K UUtlrkuS

Ketvirtadienis, birž. 23, 1932

VYTAUTO

11 valandą Pradžia
12 valandą Indoor Baseball
1 valandą Baseball
3 valandą Lenktynes

PARKE

115 GATVĖ, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ

4 valandą kumštynės
5 valanda dainų kontestas
6 valandą virvės traukimas
7 valandą dovanų padalinir

visus Klebonas ir komitetas

rti. Ateikite pas klebonų ir tas prasidės Tridienis, arba trijų dainos Petraičio, Butėno, Ba- Jonui Brazauskui, kuris vyk- čios bokšto atstatymo. Jis ap
Įbus prižiūrėta. Ateinantį rū- dienų misijos prieš ŠŠ. Petro braviėiaus ir Kipro Petrausko sta į Tėvynę Lietuvų puiki leido Cicero, birželio 20 d. 8
denį veskite savo vaikelius į ir Pauliaus šventę. Tridienį1 yra visuomet malonu pasikla- puota; jų surengė Jono sesutė vai. ry tų.
parapijos mokyklų.
Įves misijoniepius dominikonas' usyti. Įdomi kalba daktaro P. ir švogeris p. Rubys, kurie lai
Radijo stotis ir visi pažįsta
WEST SIDE
PRANEŠIMAS
X Parapijos piknikas labai tėvas Pauliukas. Pamokslai Zalatoriaus tikrai suteikė da- ko puikių' bučernę ir grocer- mi, o ypač šilaliečiai, linki Jo
300 pėdų lenktynės. Sekma Garfield Park lietuvių vyrų'gera’ Pavyko- Buvo daug žmo bus rytais ir vakarais. ŠŠ. Pe-^ig naudingų patarimų klau- nę 1308 S. 49th Avė, Cicero, nui laimingos kelionės ir ii
ParaP*.)onių, kurie tro ir Pauliaus, šios parapijos sytojams. Prie to įvairūs pra III. Daug giminių, pažįstamų, ginusių metų.
dienį birželio 26 d. Vytauto ir moterų pašalpinis kliubas ri’ų’
birželio
a
^dankė
*
r parėmė piknikų, patropo, šios bažnyčios titulo nešimai ir graži muzika darė draugų atsilankė ir išreiškė
parke, parapijos piknike, ren- Į rengia išvažiavimų
X Birželio 19 d. vakarų į
giama 3tX) pėdų lenktynės. (June) 26 d. Spaičio darže, Buvo daug dalykų islaiinėji- šventė bus švenčiama tų pačių gero įspūdžio. Todėl dar sykį daug linkėjimų. Buvoti r pųi- vyko Šv. Antano parapijos
..
_
’ mui.
<•
’“»* trečiadienį, birž. on
—__ ileidėjai,
?,-._± mes ,klau,
1.:
:i
1kuri: 1kartu
x~ i_=i___
dienų,
29 jd. į ačiū 2jums,
kios muzikos,
kėlė mokyklos vaikučių mokslo už
Vyrų lenktynės bus pirmų va Willow
Springs, ,11. Visi būti
Onytė 1 Parapijonys ir visi apylm- sysimės jūsų programų visa- ir linksmumų.
landų ir visi vyrai be amžiaus nai atsilankyki! linksmai lai
baigimas su puikia programa
kės
katalikai,
.
pasinaudokite
dą.
Jonas
Brazauskas
buvo
pu

skirtumo galės jose dalyvauti. kų!, praleisti ir smagiai pasi
parapijos salėj. Sesučių kaziBRIGHTON PARK
šinis atlaidais ir Dievo malo
Laimėtojas gaus dovanų. An šokti prie geros muzikos. Bus
P1—ras R—i s sižymėjęs vaikinas; buvo Šv. mieriečių puikiai išlavinti vai
nemis.
tros 300 pėdų lenktynės bus vienas iš smagiausių išvažia- j
Antano parapijos komiteto kučiai gražiai atliko savo ro
mergaitėms ir moterims. Lai vimų šiemet ir mes užtikri- Tretininkų kuopa rengia šei
Kun. A. Linkus
trustistu per daugelį metų ir les. Publikos buvo pilna salė
mėtoja taip pat gaus dovanų. nam, kad visi būsit patenkin myniškų piknikėlį parapijos
daug pasidarbavo parapijai ir ir visi patenkinti grižo namo.
darže,
birželio
26
d.,
4
valan

Lenktynėms vadovauja kun. ti.
DAINOS IR MUZIKA
-----------(dienraščiui “Draugui“ kosdų
popiet.
1
marijonas Pr. Skruodenis. ViRadio stotis A. J. J.
;met piknikuose darbuodavosi. REMKITE VISUS BIZNIS
ORO BANGOMIS
Reikia važiuoti bet kuriais
(X
Maldos
Apaštalystės
Prosi kontestininkai turi pas leu- karais lig Archer Ave.'Tųda
Pp. Rubiij namuose berželio j J. Brazauskas Amerikoje daug RIUS KURIE SKELBIASI
Hioterių
susirinkimas
įvyks
Praeito antradienio vakare 19 d. vakare buvo surengta darbavosi ir dėl Šilalės bažny
ktynių vedėjų iš anksto įsire- Archer kol karai sustos. TaDRAUGE
birželio
28
d.,
8
vai.
vak.,
mo
pasik
|auaSme ir pasig,.rėjom
gistruoti. Registravimo laikas da paimti Joliet karus ir va
baigiasi 2 valandų, ne vėliau.' žiuoti lig daržo Willow Spii- kykloa kambary. Visi promo- gražiu radjjo prograiluų k„ris
,eidžia.
Taigi, kuri- du bus laimėto- ng, 111. Apie 2 mylias į pietus tonai esate kviečiami atšilau- fjo j, atotia,
1 REIKALINGA SELESMONU
kyti.
įsu patyrimu arba be patyrimo
jai? Įspėkite.
'
nuo Kean Avė.
mis Peopies Furniture kraupardavinėti elektrikinius re300 po. ų virvės traukime.
Komitetas X Šv. Pranciškaus Seserų tuvių rūpesčių, negalima užfrigera torius ir radios. MokaJonas Brenza sako, kad jis
Yienuolyno rėmėjų 2 skyriaus miršti nepadėkojus leidėjams
i ma alga ir komišinas. Atsišaugraboriui nepasiduos. S. D.
susirinkimas įvyks sekmadie- bei nepastebėjus laikraštyj-.
T0WN OF LAKE
|
kitę 4916 W. 14tli St., Cicero,
Lachavičius sako: “ausčiau
----------- "
įtį, birželio 26 d. po pamaldų,
Todėl tardamas širdingai
.111., nuo 4 vai. iki 8 vai. vai<.
ar vėliau, bet aš visgi laimė Labdarių Sųjungos 1 kuo- mokyklos kambaryje. Visi e ačiū leidėjams Peopies Furnisiu ir visa vienuolikų singelių pos mėnesinis susirinkimas į- sate kviečiami atsilankyti
ture Co. už leidžiamus progra
Reikalingi vaikinai, liigh
fu virve 300 pėdų per tris mi- vyks birželio 24 d. mokykloj
mus, turim pastebėti, kad ir
Pelėda
schoolės amžiaus. Darbas - nutas patrauksiu.“ Virves po pamaldų. Nariai prašomi
praeitų sykį .programa buvo
demonstruoti ir pardavinėti
traukimas įvyks parapijos p.- atsilankyti, bus daug dalykų
TRIDIENIS
labai turtinga ,ir gerai išpildy
maisto produktus departmenkilike biržielio 26 d. 6 v. vak. svarstyta.
ta, ypač dainos ponių ir patiniuose storuose. Kreiptis ke
Kumštynės — 2 po’3 raunŠŠ. Petrę ir Pauliaus baž- nelių: E. Benaitienės, O. Juodus. Pirmose kumštynėse Sta-i >5.
B Kalvaitė, kini nyčioje (West Pullman) sek- zaitienės V. JJ^pnaraitės. Taip
tverge ir pėtnyčioje nuo 5 iki
nislovas Orio,dis, Aušros VaJs"“k>a‘
P» operacijos,
7 vai. vakaro.
madienį birželio 26 d. Suma gi, nors ir iš plokštelių, bet
„„„ * -it j r •
Jau £rizo namo. Džiaugiamės,
rtų par. Šv. Vardo dr-jos na- , , .
_ .
, . ’
3737 So. Halsted St.
.
•
* T ,
i
kad
jau pasveiko. Bet įos drarys, stos prieš Johny Rubens
....
. , .
*
Si moteriškė, Mrs. Marie Peary Stafford vra vadinama
uge, kuri jau girdėjote, dari
iš Bell Blaine A. C. kliubo ir
PARDAVIMVI
“
sniegų
mergaitė.“ Ji yra mirusiojo admirolo Peary duktė, DviRAKANDAI
tebeserga, guli ligoninėj. Jų į
šeimynos, krūvoj gyvenančios
boksuosis 3 raundus.
turi parduot Kražų parlor setą,
' 1'
gimusi Arktiko srityje, kada jos tėvas ieškojo šiaurinio žem tuoj
i. *4. - t>
ištiko automobiliaus nelaimė.!. , . <
riešuto
medžio
valgyklos setas, 2
gylio
fašigalio).
Peary
Memorial
ekspedicija
Arktiko
sntvje
puikijs
miegamosios setai. 9x12 ir
Antrose kumštynėse Pranas y.^. iab(lariai
draugį. [ Antroji SLA seimo diena, res raporto. Per 2 metus pini
8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
Keturakis (Ketter), CYO,stos
nariaj
iomsnas veikti ! Pittf,burghe> pradėta daug gy- ?ų narių įsirašė 2164; išsibra- tos tėvo .atminimui statys paminklų. Ji vyks Į to paminklo toti tik 6 tnčn. Parduodam kartu ar
skyrium. KreipkitAs tuoj.
pries G. Adolphson ir boksuo- X*.
,
.
H
*’**'**•.—__♦
-----------jvesniu „tempu,
karštomis dis-ūkė 5830; mirė 474. Dabar na- statymo iškilmes. M'»Wu geografių draugija jai įteikė savo 2Alt* W. 551h KTRi’.ET 1-nias apt.
»i» 3 raundus. Kumštynės į
U prasome )as 'ankytl
A'iavų nuv-žti į Arktikų.
Z »
kusijomis uci
dėl 14
kp., Cleve-!' rių
yra 16,372.
*
c
, i .
.« ** ’
nucijvnun
j ~x np.j
a yia
vyks parapijos piknike birže.
® ų i8»aziąyiniaR ianc^ delegatų, ar priimti juos
SLA tvirtovę kuopomis ir j
lio 26 d. 4 vai. popiet.
» r, Į
°’ Ponloj Sudel* seiman ar ne, nes jų sekreto-1 nariais sudaro Pensylvaniu ir
Užlaikome naujausios ma
”
Mbtai-ka
pV1AlenęL
P^. Į rius nėra atsiuntęs į centrų mo Illinois valstybės. Beveik tredos žierus, laikradžius, radios,
DIEVO APVAIZDOS PAR.
.
U^1S veze kesčių. Po valandos giliai tek- čia dalis visų kuopų vra Pentaipgi elektrikinius laikro
visus ų ukp Dėkojame visiems,' ...
.....
, , ,.
.
.. .
-----------mškų
gvildenimų,
clevelandiesylvamjoj.
džius, movie cameras, projecSutuoktuvės. Jonas Šimkus kune kaip nors Prisidėjo.
čiai priimti. Kiek trumpiau I Nuo pereito seimo iki šio
torius dėl judomų paveikslu
ir Ona Neniškaitė tapo suriš-'
yžiaus parapijos ,yo
^
įurtas padidėjo $163,000 ir šie
Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, va rodymo. Kainos labai nupigin
ti moterystės sakramento ry- .
F10 8 0 me U u/- a*‘ (Chicago) dalyvavimas seime, kia iš viso $1,5000,000. .
tos.
šių birželio 18 d. Juos surišo
afe &raziai Pavyko. Daug
.
BondR’u vertė vra nunuohi- žiuokite per “Draugo“ Ijaivakorčių Agentūrų, kur gausite
užbaigė ir gražiai paP ®
Y“ U' .
Y
P
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas“ parduoda laivakor- 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
kun. Pr. Vaitukaitis. Linkime mokinių
,. . .
, . . orgamzavęs jaunuolių kuopų, si $202,000.
TJel. Hemlock 8380
...
„ tęs visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
kaip jie išmokyti ir
.. t \
A
naujai porelei laimės naujame sirode,
.. .
.
il.l '
į Priimtas delegatu.
Popiet delegatai buvo nufo, ,
.
•
»
A
, K-r—
• n •
. kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko
gražiai savo roles atliko. Sesegyvenime.
Toliau sekė valdybos rapor- į tografuoti, ižd. Gugis išdavė
neskaito — patarnauja dykai.
kazimienetes yra daug pa- . . v .
.
., , . . <
.
.,
Wm. J. Kareiva
X Parapijos piknikas įvyko les
• iv
F,,
.
tai. Kaip viceprezidento, taip raportų, prezidentas paskyrė
Savininkas
sidarbavusios
mokykloms;
jos
.
,
f
x
v
'
J
•
L
•
••
•
j
d
u
Liepos 23 d. “Draugas'“ rengia tokskursijų laivu 'UNIT
birželio 19 d. Bergmann’s dar ,
Dėl Karinusios rųšlet
i.. ,
. Ji* sekretores raportuose buvo feimo komisijas, ir dr. BaltrnIr patarnavimo, šau
g Jčgy padėjo tam tikslui. . .
OA
;
, , .
že, Riverside, III. Esame dė dau
,
. minimos 30 metų sukaktuves saitienei pakvietus delegatus ED STATES vandens keliu į Klaipėdų. <
kit.
'
GREEN VAIJjEY
kingi Peopies Furniture Co. ir mes joms dėkojam už tokj “nuo atsiskyrimo nuo kuni-įvykti
į University of Pitts
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
PRODUCTS
ir ponui Pankauskui už patar gražų įspūdį. Taįgi, tėveliai, gy “.
Olsells šviežių kiauši
Ibugh, kur yra manoma įreng- ’Liepos—July 2 d.—FREDERTK VTTT
nių. sviesto Ir sūrių.
navibnų piknike su trokais. matote, kaip gražiai jūsų mo
4644 SO. PAULINA STREET
Organifadjos stovis
; ti lietuvių kambarys, sesija už“
“7 d.—BERENGARIA
Tel. Boulevard 1889
Ponams S. Skudui ir Butkui kyklose viskas eina. Jūs jas Šie faktai paimti iš sekreto- daryta 4:30 vai.
”
”
9
d.
—
GRIPSHOLM
nf šeimininkių nuvežimų gra išlaikot, ne kas kitas, tai yra
l
“
“16 d.—FRANCE
žiais automobiliais parapija parapijos dalis. Bet vistiek' iiiiiiuiniiiiiuiuiiiiiiiuiiiuHiuiiiiiiiHiiniiiiiiMiniiiiimttimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
M 22 d.—PARTS
širdingai dėkoja. Taip pat vi jūs leidžiate savo vaikučius j
23 d.—UNITED STATES y
siems parapijos darbuotojams “Public School” į viešas mo
28 d.—BREMEN.
komitetui ir visiems piknikan kyklas. Kaip jūs žinote, kaip
Nanjų Statymo Kontraktorlus
4t*tau įvairiausius namus prieinama
Visais
kelionės
reikalais
kreipkitės
į:
atvykusiems reiškiame padė- klaidingai jūs pasielgiate, ne-;
Turim parduoti 10 ak'erių (2 katv. miesto blokai),
kaina
kų už malonų parėmimų pa- duodate savo vaikams gero
7151 S. CALTFORNIA. AVĖ
gražus 9 kamb. namas prie 95 St. ir Cicero Avė. Buvo
Telefone" Hemloek *614
rapijos reikalų buvusiam pik- ^auklėjimo. Tam yra parapi
vertas $35,000. Atiduosim už $10,000, arba išdalinsim.
nike.
jos mokykla ir sesutės. Sun
Puiki vieta užeigai, valgyklai, piknikų daržui, vaisių
Tel Hemlock 2323
Buvo labai malonu matvti kūs laikai, žinoma; bet kai
marketui, arba road housei prie gyviausios gatvės So.
mflsų piknike Ciceros ir Auš- žmogus nori, tai gali padaiySidėj. Kreiptis: 4700 W. 95th Street arba 1648 W. 47th
ros Vartų parapijų klebonus ti. Klebonas neis ieškoti žmom*IMi STATYMO KONTftAK
Street, arba Tel. Btfulevard 1038.
ir kituR kunigus.
nių, kad ateitų ir prašytų;
TORIUS
<
t.
6504
S.
WASIITENAW
AVĖ
žmonės tūri patys tai supras- jMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimitntiiiiiMfmiiiMftHMimiliHiiuimiiHiiiimt*
Rep.
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