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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Lenkų nepuolimo sutartis su bolševikais
Tarptautinis Eucharistinis

VOKIETIJOS FAŠISTAI GRASINA
UŽGROBTI POLICIJOS VALDŽIĄ

kongresas Dubline
DUBLINAS,
birž. 24. — nio visose Dublino bažnyčiose
Vakar vietos prokatedroje iš-! nuolat buvo laikomos šv. Mi! kilmingas pontifikalines šv. šios, o popiet sekciniai kon1 Mišias laikė Šventojo Tėvo at-'greso susirinkimai, taip pat
! stovas (legatas) kardinolas vienų kunigų susirinkimas.
Lauri’s. Prokatedros vidus' Užvakar vakarų Phoeni.v’o
tani tikslui buvo nepaprastai parke įvyko abelnas maldinin! gražiai ir įspūdingai išpuoš- kų susirinkimas. Pirmininkavo
, tas. Pamaldos buvo paduoda- Šventojo Tėvo atstovas konmos per radijų ir per garsia- grėsė. Vyskupai sakė prakal: kalbius, taip kad aplinkui vi- bas.
,sų prokatedrų, kur buvo su-j Vakar vakarų tam pačiam
Pacifiko pakraščiuose. Andai sį uostų ir mies-. plūdusios maldininkų minios.! parke įvyko vienų vyrų susi-

SIAME VYKSTA REVOLIUCIJA; KARA

LIUS REVOLIUCIJONINKŲ RANKOSE
PASIRAŠYS SUTARTĮ

FAŠISTAI GRASINA PA
IMTI POLICIJOS VALDŽIĄ

LOZANA, Šveicarija, birž.
25. — Pranešta, kad Lenkija
BERLYNAS, birž. 24. —
pasirašys nepuolimo sutartį i Visoj Vokietijoj komunistai
su sovietų Rusija.
kiekvienam žingsny puola faŠios sutarties labai reika- šistus (tautiškuosius socialisMeksikos svarbiausias Manzanillo uos
lingi lenkai ir bolševikai. Jei.tus). Praėjusiomis dienomis
tų
ištiko
smarkus žemės drebėjimas.
nuostoliai padaryta.
lenkai pakiltų kautis su vokie- daugiau kaip 10 fašistų nužučiais dėl Dancigo, bolševikai dyta.
VOKIEČIAI AREŠTAVO
UŽDRAUSTA BAŽNY
nepultų Lenkijos. O Lenkijai Fašistų vadai praneša, kad

aiškiai girdėjo visas pamaldų rinkimas. Giedojo milžiniškas
dalis, giesmes ir kitas sumik ' sujungtų daugybės vyrų chonienas. *
i'ū choras.
ČIOSE ŽVAKES PAR
POL. LEIT. DŽENKAITĮ
Šiandieu vakarų parke įvy
Pamaldose dalyvavo 9 kar
DAVINĖTI
dinolai, šimtai arkivyskupų, ks vienų moterį) susirinkimas.
Tal būsiąs Įkaitas už
ĮGULOS BAŽNYČIOJ
vyskupų ir abatų ir daugybė! Dienos saulėtos, oras labai
BeckėrĮ?
| ROMA, birž. 24. — Romos
kunigų ir įžymiųjų pasaulini- gražus. Suvažiavę įžymieji aKONCERTAS
vyskupijos generalinis vikaras
nkų. Taip pat Airijos vyriau- smenys gėrisi šio.miesto puo
MarclieBirželio 9 d. 19 vai. 40 min. Jo Emin. kardinolas
----------- -r
------ ,
Kauno įgulos bažnyčioj bi einantis Rusnės rajono virši- tti Selvaggiani paties Šven-i8' ^.s naria1,
šnumu ir airių pamaldumu ir
rž. 2 d. vakare įvyko religinės
muko pareigas polic. Įeit. J. tojo Tėvo liepiamas paskelbė.
Q
1________________ _____
muzikos koncertas, kurio pa
Dženkaitis kartu su 1 eilės kad ateityje nei bažnyčiose,
siklausyti buvo atvykęs Resp.
PIRMADIENĮ BUS ATIDARYTAS
raj. viršininku VI. Žemaičiu ir ,nei šalia bažnyčių nepardavi
Prezidentas A. Smetona su
DEMOKRATŲ PARTIJOS
2 poniom -rrfcvyko privačiais Inėtų žmonėms žvakių kunigui.
miniriorials. ^ymūs visuome
| reikalais j Vokietijų, į Brio- vienuoliai, ar kas kiti, ir kad
SUVAŽIAVIMAS
nės veikėjai, kviesta ir su bižvakės
bažnyčiose
priešais
al

aiškių kaimų ties Rusne. Prabatais publika pripildė pilnų
Ateinantį pirmadieni, birže-1 Suvažiavimo programa, ffiai nešę kontrolei apie atvykimų. torius įvairios rūšies žvakidėbažnyčių.
..^ a^ VftĮan(^
jg_ ,se nebūtų žibinamos. Tos žva- jj0 na,„. 27 d., Cliicago stadi- tyt, bus tokia:

LIETUVOJE

nepultų Rusijos, jei bolševiką- jei kanclerio Papen’o vyriaums prisieitų kariauti su japo- J sybė komunistų nepatvarkys,

nais.

į tada fašistai
patys visuose
Sutarties reikalu Zaleskis i-' miestuose paims j savo ranlgai tarėsi su Litvinovu.
kas policijos valdžių.

SIAME REVOLIUCIJA

COLIMA VALSTYBĖ LA
BAI NUKENTĖJO

BERLYNAS, birž. 25. —j
Laikraštis ‘Vossicbe Zeitung’ I MKXICQ CITY, Meksika,
gavo žinių, kad Siame vyksta birž. 24. — Colima valstybe
revoliucija. Revoliucininkai pa. šioj respublikoj yra mažiauėinė nelaisvėn karalių su žmo ' šia. Kaip ji maža, taip daug
na ir jo ministerius. Karalius nukentėjo nuo žemės drebėjipaimtas į karo laivų.
mo, o tonus dienomis nuo jfl-

Didžiausių programos dalį buvo krautuvėje. 20 vai. 40
ros įaugu, 'ui ios užliejo ilgų atliko įgulos choras J. Danį-į min. iš krautuvės išėjo, bet
PAVOIUS HERRIOT’O
jos pakrastp
.
brausko vedamas, kuriam pri-. prie durų raj. viršininkų J.
VYRIAUSYBEI
not žinių, zmusiųjų zmo- .tafė operos orkestras, atskiras Dženkaitį sutiko 2 vokiečių po• - oi
.i'U^US U" ,100'.?^a ,,a"Kial1 solo partijas ir visai solo gir- licinuikai ir 1 i
muitinės caldiPARYŽIUS,
birž
irs. 24. - 2,000 pabėgėli, .» Cayutian’o d„jo/oper0s ,„listai ,A. Staške- „i„kas, kuris jį
areštavo. PasDėl J. Valstybių vy
vyriausybės rezorto. Tenai kone
visi nat..
. V1S1
na vičiūtė, ™
P. Oleka ir K. Pet- kum pasodino
į daboklę ir spesumanymo
vienu trečdaliu
sti. Inai. a* ’a sugriauti ar a su- raugĮ{aS- per pusantros vala- cijaliai iššauktu automobiliu
.. . ...
■ ,j
mažinti ginklavimosi, Prane- gadinti. Nukentėjusieji miega ndos išpildyta penktų ir pui nugabeno į Tilže.
zijos premjero Hernot’o vy- parke. Nes pavojinga būti iš- kjai phoro ir .orkestro įf<igįHn ,
Paklaustas telefonu Brioniriaiisybei gręsia pavojus. Ši‘ likusiuose namuose.
tlJ religinės muzikos dalykų '
škiųiio*policininkas
vyriausybė yra priešinga J.
Colima gubernatorius sau- Choras intensyviai dirbdamas ; lcai)
aregtavima DIapie
.;negėDženka<1
Valstybių sumanymui. Parla Inas pasaulio Raudonojo Kry-į
bažnvtinga
; _ Uičm areštavimų pranese, kad
ir
mente ima kilti triukšmas. ' žiaus pagalbos.
.; turėjęs tuo reikalu slaptų įsa| giesmės garsinimu yra puikiai

'Hdės turi būt pašalintos.
jmne bus atidarytas demokra-j Pirmadienis. — Bus išrinkŠv. Mišių ir kitų pamaldų j tų partijos krašto suvažiavi- tas laikinasis pirmininkas. Jis

melu žvakės žibinamos tik ant
altorių. Tos žvakės turi būti
vaškinės. Ir jos negali būti
parduodamos bažnyčiose arba
šalia bažnyčių. Tokias vaško

nias. Bus priimta partijos pla- ! sakys įžangiamųjų prakalbų,
tforma (programa) ir įkirti,Bus skiriami įvairieji komite;partijos kandidatai į prezide-, tai.
ntus ir viceprezidentus,
' Antradienis. — Renkamas
Į' Chicagon suvvko kone visi nuolatinis pirmininkas. Komi-

žvakes žmonės galr pirkti kur, didieji demokratų partijos va- tetų pranešimai. Platforma.
Trečiadienis. — Skiriamas
kitur ir aukoti bažnyčioms.
dai ir keletas norinčių būti ka
į prezidentus ir viToliau nuspręsta, kad iš ba ndidatais. Vyksta smarki ka kandidatų
t
ceprezidentus.
žnyčių būtų pašalintos viso- mpanija.
jkios dirbtinos gėlės. Uždraus
,
_
„
išmokėti tiems, kurie turi pir
ta bažnyčiose imti^ fotografi- j
ui; bes prie likusiųjų indėlių.
i Rymų iš aukščiau. Jį tad ir jas arba krutomuosius vaiz- į

200 AMONIU ŽUVO
LEDŲ KRUŠOJ

.
.
, .
, ,
i Parengęs, tun gen, balS, ,r -s
R.
iežasJS ne?j. dus.
VYRIAUSYBE SAUGOS
daro malonumo įgulos
bažnv-i
o
,
,,
Žvakių bažnyčiose žibinimo
m
,
n$s- Spėjama, kad vokiečiai jį
SAVO MONOPOLI
olos lankytojams. Tokie kon-, arpxtavp tam kad tnrėtu ikai. reikalu generalinis vikaras ku
WASHINGTON, birž. 24. ceriai, kurie jau nepirmiena * , ę,
.J . •1

NANKINGAS, Kinija; birž.
24. — Vakarinę Honano pro
Artimiausiomis dienomis nz
vincijos dalį anų dienų ištiko paprastų laiškų siuntimų ,reibaisi didelių ledų kruša, kuri j kės mokėti 3 centus vietoje 2
per dvi valandas siautė. Le- centų. Vyriausybė patyrė, kad
dai sunaikino apie 409 sodžių, kai kurios didelės įmonės žavisokį derlių ir medžius. Apie da susivienyti ir be pašto pa
200 žmonių žuvo.
igalbos savo laiškus siuntinėti.

CHICAGO JE
KARIUOMENĖS TURNAMENTAS

PUSPENKTO MILIJONO
DOL. IŠMOKAMA

nigams liepia, kad jie tikin

Cbicagos majoras surinko
Kaune, matyt tun didelį pasi____________
tiems išaiškintų, kad šv. MiGrant jmrko stadijume va
sekimų, nes sutraukia lanky
šių klausymas ir šv. Komuni- kar ya|^aj^ atidarytas knriuo- apie puspenkto milijono doleVOKIŠKI
PADAUŽOS
IŠ

tojų daugiau negu muzikos
jos priėmimas žmogaus sielai i^^ės turnamentas. Tarp ka-|™Į. ir 8,ais P,nigais nars
PLŪDO LIETUVIŲ
yra toli naudingesnis, neguiro jakfini) bus ir įžymieji la- dahes aPmokes miesto darb,‘
ar dainos koncertai valst. te
EKSKURSIJĄ
betikslis tūkstančių žvakių kd-|kfina} cįviiinia,i. Vakar atskri ninkus. Pagalba miestui iš k ra
atre ar kitur. Jie galėtų būti
što vyriausybės nenumatoma.
sdien žibinimas.
dažnesni ir labiau išreklamuo
do ir lakūnė Amelia Putnam.
Kai lietuvių giedotojų s-gos
ti, tada platesnė visuomenė
Pašto departamentas prane-! turėtų daugiau galimumo juos ekskursija plaukė pro Tilžės ržytinių ūkininko Miko Pipi
SUSPENDUOTA DU
DAUG
KANDIDATŲ
tiltų
į
Kaunu
Nemunu,
tai
bū

ša, kad tas būtų priešinga krn , lankyti.
SARGAI
KRAŠTO APSAUGOS
ro ūkį iš 206 margi). J varžy
rys
vyrų
iš
Tilžės
ant
tilto
KLAUSIMAS
što įstatymui. lTž tai yra nu
tines jį nuvarė LandvdrtsDemokratų partija yra tur
įmatomos bausmės. Viena ku LIETUVOI ĮSISKOLINIMAS subėgę plūdo ekskursantui: cbaftspartijos politinė sandarSųrvšy su įvykusia Cook’o
AVASH1NGTON, birž. 24.
tinga
norinčiais būti kandida“
Jūs
kvaili
lietuviški
sunes
”
apskrity
kalėjimo žmogžudysri įmonė gali taip elgtis, bet
bininkė, Tilžės kredito drau-'^ j prezidentus. Yra žino
VIS DIDĖJA
— Admirolas Moffet’as parei
ir
kitaip.
Praeinant
garlaiviui
ki:>>
„a
1
ste, kalėjimo autoritetai sus
negali tam tikslui krūvon suškia, kad J. Valstybių krašto
Per sausio—balandžio mėne pro tiltų, pasipylė akmenys, gija "Agraria.” Tų ūkį už m šie kandidatai:
pendavo du kalėjimo sargus ir
apsauga pastaraisiflis keleriais
kelio"
42,500 litų nupirko vienas ne
sius šiemet ✓ už nesumokėtas bet ne labai siekė, nes garlai
F.
D.
Rocsevelt,
Al
Smitb,
vedami tardymai.
metais taip apleista, kad kra-1 r“0*’’W t"ri laiikl’ ainntimo
skolas buvo parduota judomo- vis laikėsi Lietuvos pusės. Ti seniai grįžęs Amerikos lietu A. C. Ritcbie, J. N. Garner,
monopolijų ir šių savo teisę
štni gręsia rimtas pavojus.
jo turto per 633 varžytines lžėje kalbama, kad daugumas vis.
N. D. Baker, H. F. Byrd, J.
UŽDARYTI BANKAI
Jis nurodo, kad krašto vy saugos ir gins.
(1931 m. buvo 237 varž.) už tų akiplėšų buvo hitlerininkai.
Žydų ekskursija iš Vilniaus A. Reed, W. 11. Mnrray ir ei
riausybė nepaiso įspėjimų, bet
355,444 lit. (127,057 lit.), sko Ekskursijoj dalyvavo ir vo į Kaunu atvažiavo birželio 8j|ė ki tų.
Vakar Chicagoj uždaryta
I DAVVES’O VIETA
dar (langiau dirba apsaugos
lų didumas siekė 1,299,984 lit. kiškai kalbančių klaipėdiečių, d. Tačiau ekskursijos dalyvių
dar keturi Įlankai daugiau.
mažinimu.
AVASHTNGTON, birž. 24.1 (449,712 lit.); nejudomojo tur- tai dabar įsitikino, kad “fa- skaičius sumažintas — iš 67
PRAGAIŠINTI ŽMONIŲ
— J atsistatydinusio Cb. Da to per 178 varžytines /pernai terlandas” akmenimis juos norėjusių vykti, >palikti tik 39.
PINIGAI
PLATINKITE “DRAUGA’
Buv. komunistų “Spartako” vės’o vietų RecoiistructionJrir buvo 57) už 114,486 (101,645). svaido ir šunimis piudo.
Su ta ekskursija drauge at
vyksta keli žydų žuraalistaf,
spaustuvės byla kariuomenės nance bendrovėje direktorium Iš viso per tų laikų judomojo
Uždarytų Bain’o bankų in
ORO STOVIS
teisme paskirta nagrinėti bir (Davės buvo pirmininku) pre- ir nejudomojo turto varžyti
inžinieriai ėtc. Panašių eksku dėlininkai, anot liūdijusio tei
ŪKIAI BANKRUTUOJA
želio 23
Į teismų patraukta zid. Hoover’is paskyrė G. Co- nių buvo už 2,060,804 (2,193„rsijų į Vilniaus kraštų proje sme likviduotojo, praranda a
CHICAGO IR APYLIN
Mar. Kaukaitė ir Kazys Ka ivles’ų, Sr., iš Dės Moines, Io- 825), skolos siekė 3,288,122
Gegužės 26 d. Klaipėdos va ktavo taip pat Kauno žydai pie 10 milijonų dol. iš 13 mi KftS. — Šiandien numatomas
tinas.
wa.
(2,833,091).
lsčiaus teismas pardavė iš va- sijonistai, bet negavo leidimo lijonų Apie 3 milijonai bus nepastovus oras; šilčiau.

'DRAUGAS

Šeštadienis, biri. 25 d., 1932

veliame, kad, norėdami palaikyti stiprią orga- VOKIETIJOS VID. R; MIN. antrų metų jis laikė mums į- glijon. Mat, Vokietija mums sunaudoja 88 proc. visame pa
! nizaciją, esame verčiami nuolat ir sistemin
VON GAYL APIE LIE
8idėmėtiną paskaitą Karaliau leidžia per mėnesį įvežti 10,- saulyj eksportuojama sviesto.
Uelna kasdien. Išskyrus sekmadienius
TUVOS—VOKIETIJOS
gai varyti agitaciją. Tuo atžvilgiu mūsų Sučiuje .Rytų politikos klausi 000 statinaičių (vienoj -stati- 1931 m. visam pasaulyj buvo
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $«.00. PuSANTYKIUS
mais. Jo supratimu, lietuviai naitėj 5000 klg.) taikant ini- parduota 580 mil. klg., iš kuM Metų — 11.60. Trims Mėnesiams — $3.00, Vienam sivienymui daug ko trūko. Ši sritis buvo ge
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me- rokai apleista. Ir dėl to mūsų žmonės pakry
gyveną tik vokiečių kultūros nimalį muitą 1,20 lt. kilogra- rių Anglija nupirko 410 mil.,
h» — $4.00. Kopija .00c.
po prie kitataučių apdraudos organizacijų ir (Nuo Suomijos Iki Juodųjų turtais. Kiek Lietuvoj yra ge mui, gi už įvežamą virš nu- o Vokietija 100 mil. klg. Tik
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrųb*. JM neprašoma tai padaryti ir neprisiundlama tam pastoja kelią mūsų Sus-mui.
jurų viskas bus vokiška)
ležinkelių ir plentų, tai vis vo statytos normos muito reikia Vokietija nori prieiti prie
tikslui pašto šankių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 10:00 vai.
kiečių Didžiojo karo metu pa mokėti 2,40 lt. kilogramui. ! prieškarinės perkamo sviesto
Mes manome, kad tai buvo klaida per ke
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Vyriausybės pasikeitimas statyta. Net apskričių sienos
Tuo tarpu eksportui per normos, kada ji per metus
letu metų nedaryti jokio vajaus, per kurį vis
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Vokietijoj
atkreipė
viso
pa

5,0001 pirkdavo tik 50 mil. klg.
esą tos pačios, kurias jo ad savaitę pagaminama
dėlto būtų galima prirašyti keletą šimtų nau
vai. po piet
saulio
spaudos
dėmesį.
Neparjutantas paišeliu kariškam pla statinaičių, o į birželio mėn. j Kiaušinių daugiausia eks
jų narių ir prilaikyti senuosius narius, kurių
lamentariškas
kanclerio
atsta

ne išvedžiojęs. Didžiojo Karo galą eksportinio sviesto pro-!
nemažas skaičius dėl vietos ar kitos priežas
portuojama į Angliją, o pas
T R A U G A S”
tymas, naujo kabineto suda metu esą Lietuvoj palaidota dukcija padidės iki 8,000 sta
ties išsibraukė.
kui į Šveicariją ir Vokietiją.
Ne kartą esame pabrėžę faktą, kad L. R. rymas generolams diktuojant, apie 30,000 vokiečių kareivių. tinaičių per savaitę. Vadina Bendrai tuo tarpu per Pieno
lITHUANIAN DAILY FRIEND
K. S. A. yra labai svarbi, reikšminga organi pats ministerių kabineto sąs Dėl to ši žemė, vokiečių krau si, daugiau kaip pusei paga centrą eksportuojamų kiauši
Publlabed Daily, Bzoept Bunday.
8UB8CRIPTION8: One Tear — $0.00. 81x Montbs
tatas davė pagrindą visokiems ju aplaistyta ir išpirkta, pri minamo sviesto tenka ieškoti
nių kiekis žymiai padidėjo.
— $0.00. Tbree Montbs — $0.00. One Montlf — 75c. zacija. Ji gausinga nariais, turtinga savo iž
■urope — One Tear — $7.00. Blz Montbs — $0.00. du. Tačiau, atsižvelgiant į bendrą mūsų, lie gandams ir spėliojimams. Ga klausanti vokiečiams. Jo pla rinkų kitur, dabar išimtinai'
■J Mat Pienocentras įsteigė daOopy — .00c
šiuo metu gana blo,. .. .
......
tuvių, skaičių Amerikoje, ji dar per maža. ndams juoba patogesnė dirva, nas buvęs ir karą pralaimėjus Anglijoj
▲dvertlsing in "DRAUGAS" brlngs bart rosulta
.
.
,
•
.
,
,
ug
kiaušinių
supirkinėjimo
aAdvertisteg ratee on applioation.
Juk vienoj Chicagoj galėtų būti keliolika jog lošiama uždengtomis kor iš pabaltijo kraštų nepasitrau ga rinka, nes ten tenka kon
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
kuruoti su Kanados ir Aus-Į
UI^’
tūkstančiij narių, o ką jau bekalbėti apie ki tomis ir kiekvienos krypties kti. Vokiečių politikos planas
tus mūsų centrus, kaip Brooklynas, Bostonas. spauda įvykius tepajėgia ver- buvęs sukiršinti lietuvius su tralijos sviestu, kuris įsilei-Į Kiaušinių kainos tuo tarpu
Pittsburg’as, Detroitas, Clevelandas ir k. Ro- tmti tik savo nusistatymų at- lenkais, kad šia nesantaika jie džiamas be muitų, gi mūsų dar labai žemos, bet numatoDIENOS KLAUSIMAI
dos, kad ir šimtą tūkstančių yra iš ko prie , žvilgiu, negalėdama tikrosios galėtų pasinaudoti. Neužmiršo sviestui reikia mokėti 10 111 a, kad jos jau nekris, o po
Sūsivienymo prirašyti^ Reikėtų. Tik gaila, | ivyiūų prasmės atspėti. Cha- tada Gaylius ir Latvijos bei proc. muito. Be to, valiutos truputį kils.
LIETUVIŲ R. K. SUSIV. AMERIKOJ
------------------kad beveik nėra kam tuo rimtu ir reikalingu 1****pasikeitus Lietuvos baronų, kurie, taip skirtumas yrą gana nuostolidarbu rūpintis. Pas mus gal per daug asme- „ °..^1?08 ^^ausybei, ypač daug tiems kraštams “nusipe- ngas. Pav., pernai birželio ARAS PAGROBĖ MER
Pirmadienį prasideda Lietuvių R. K. Su
'žydiškai soeialistiškoj spaudoj, lnę”, duodą vokiečiams nema- mėn. sterlingų svaras prilyGAITĘ
.
- seimas
•
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HTlenyino Aincnkoj
Jis
MHkes niškuniųs ir tuščios
re savimylos.
\rbaKiekvienas
tįk loka)ines
bal», apieJ netoli™. žai teisių į tuos kraštus. Ne gb 48,6 lt., o dabar prilygsta
Barre, Pa. mieste, kur prieš keletą metų bu
draugijėles teparemiame, o nė pirštu nepa karą. Taip, pav., skelbiama, kalbant apie Klaipėdą, grynai tik 36,6 litams, gi sviesto kai- Oslo. — Į Ytrą buvo atvyvo perkelta centro raštinė.
judiname, kad mūsų L. R. K. S. A. būtų ir kad v. Papenas neperseniai e- vokišką kraštą! Lietuviai, tiek na Londono rinkoj nė kiek kasi į svečius pas vieną ūkiWilkes Barre, Pa. yra didelis lietuvių
tvarkingas ir kad jis augtų nariais ir turtu, są pasisakęs už Vokiėtijos, daug malonią iš vokiečių ga nepakilo. Dėl visų tų dalykų j uinką šeimyna — tėvas, mocentras. Iš čia netoli yra Scrantonas, PittsPrancūzijos ir Lenkijos sąju vę, esanti tik jiems nedėkinga pajamos už parduodamą svie- tina ir 4 metų dukrelė. Po
tonas, Kingstonas, kur tūkstančiai lietuvių kad lietuvių jaunoji karta prašyte prašytnsi ngą prieš Sovietų Rusiją! Ro tauta. Bet ateisiąs laikas^, ka stą palyginti su pernai metų piet suaugusieji išėjo ir apie
gyvena, o taip pat daug mažesnių miestelių, į Sus-iną ir didžiuotųsi, prie jo priklausy dos prie šio gando gerai deri da viskas, nuo Suomijos iki tuo pat laiku sumažėjo iki 30'10 minučių mergai+ė buvo pa
dama.
gausiai lietuvių gyvenamų. Lietuviai daugu
likta viena kieme. Sugrįžus
nsis ir neperseniai paskelbtas Juodųjų jūrų, būsią^vokiška nuos.
moje dirba anglies kasyklose. Jie turi pasta
Aišku: kad organizacija augtų, reikią, Trockio pranašavimas, kad pa ir vokiečiams priklausysią. Ga
mergaitės neberado. Kelias
J Belgiją, Šveicariją, Čeko valandas mergaitės buvo vi
lę gražių bažnyčių, o skrantoniečiai lietuviai kad jos centre būtų pavyzdinga tvarka, kad ėmus nacionalistams valdžią Įima dar būtų pridėti, kad ir
katalikai, ir mokyklą prie parapijos išlaiko. ji visiškai atitiktų organizacijos didumui. Ge Vokietijoj ir pradėjus komu dabar, besibylinėjant su vokie slovakiją ir į Prancūziją me sur ieškoma ir jau nebesitikė
Tose apylinkėse L. R. K. S. A. gavo pradžią. ra tvarka centre ir organizacijos pažangu nistus spausti, kilsiąs Vokie čiais dėl Boetcherio direktori nkas buvo eksportas, bet jis ta surasti. Vienas ūkininkas
"VVilkeg. Barre, Pa. mieste, prieš 30 metų. nu mas visai negalimas be tinkamos vadovybės, tijos ir Sovietų Rusijos karas. jos atstatydinimo, tas pats ir dar sumažėjo, nes tos val pasakė, kad tuo metu, kada
sikratę tais elementais, kurie pradėjo drumsti centro valdybos, kuri atsako už organizacijos Sunku būtų visus tuos gandus Gayl visokių “Bundu” vardu stybės padarė įvairius suva mergaitė paslaptingai dingo,
;
-organizacijos ramybę ir kovoti prieš religiją. turtą, už jos gerovę, M kurios kuopos, atskiri supaisyti, tik mums lietuviams reikalavo Reicho prezidentą i- ržymus.
viršum ūkio skrido aras. BilIš
pasikalbėjimo
paaiškėjo,
vo Spėjama, ka(į aras galėjęs
Taigi, Wilkes Barre yra glaudžiai susijęs su nariai ir visa visuomenė laukia iniciatyvos. tektų atkreipti į vieną dalyką rntis griežčiausių priemonių
kad Pienocentro vadovybė la-mergaitę pagrobtį įr nusineš.Susivienijimo istorija.
Organizacijų seimai — tai jų šeiminin dėmesį. Niekam nėra paslap prieš Lietuvą. Tiek galėtume bai gyvai ieško naujų-rinkų. ti Tuoj buvo pradgta iegRoti
Kietosios anglies lietuviams darbinir- kai. Jie ir šaukiami tam, kad pašalintų tai, tis, kad prie Briuningo nuver mes pridėti prie naujo vokie
kams reikia atiduoti kreditą, kad jie pirmieji kas bloga, peržiūrėtų praeities darbus, juos timo ypatingai daug pasidar čių vidaus reikalų ministerio Iš Tel Avivo (Palestinoj) jau J merg^tės^kalnuose. Po keliosuprato ccntralinės lietuvių organizacijos rei tinkamai įvėrtintų ir, metus žvilgsnį į orga bavo Rytprūsių baronai, ku charakteristikos veikimo, kas gautas sviesto pareikalavi- jįkos valandų ieškojimo, r.sktį.
kšmę, įsteigė Susivienijimą ir jį išugdė. Juk nizacijos ateitį, nustatytų veikimui tinkamus riems nepatiko kanclerio pla galėti) duoti mums nemažą pa mas. Jis ten būtų geriau mė- jį buvo surasta beveik neprigiamas, negu Australijos svie einamo kalno viršūnėje ant sair dabar didesnis Sus-mo narių nuošimtis gy planus ir išrinktų- tinkamus žmones (pačius nas išdalyti patikusius dva grindą spėti apie naują vokie-. •_
Įstas. Dabar tiriamos trans- manxb oetoli aro lizdo. Mano
vena Pennsylvanijos valstybėj.
geriausius ir gabiausius) į valdybą, kad jie, rus bedarbiams., Vienas iš tų dų politikos krypt) musų at-, porto priemonės, nes į Tel ma> kad aras paiiso ir nebe.
Dėl to ir negalima buvo neigti pensilva- vairą į savo rankas, organizaciją į pačias Rytprūsių baronų yra von žvilgiu.
Avivą galima bus gabenti jfl- pajėgė nunešti savo 18 kilogGayl, ddbartinis vidaus reika
n iečių nusistatymą centrą parsitraukti ten, aukštumas iškeltų.
romis
per Londoną.
ramų sveriančią auką į pat
lų ministeris. Apie jį spaudoj
kur daugiau tos organizacijos narių, nors ir
KINAI
VALGYS
LIETUVIŠ

To reikia L. R. K. S. A. Jam reikia dau trumpai pažymėta, kad jis eBe to jau vedamas tiesio lizdą ir paliko ją kalno vir
Brooklyn, N. Y. tuo atžvilgiu buvo gera vie
KĄ
SVIESTĄ
giau fraternalizmo dvasios, daugiau veiklu sąs 53 metų amžiaus, Didžio- i
ginis susirašinėjimas dėl svie šūnėje. Mergaitė buvo sveika,
ta, nes netoliausia nuo AVilkes Barre, Pa.
mo ir vienybės. Jam reikia tinkamos vąjlo- jo Karo metu buvęs paskirtas
sto eksporto su Graikija, Ita- 1 tik galvoj buvo keli jdrėskisvarbiausia centro raštinės perkėlimo priežas
I
’
ieno
centro
direktorius
įr gu eekoglovakija La_ mai. Jį pasakoja, kad atskrivybės
politinės gTupės viršininku
tis buvo ta, kad to krašto lietuviai katalikai
Taigi, mes pasitikime, kad L. R. K. S. A. :Prie “*Oberkommando Ost” ir • mZa P11®1*1?8
en f^'įbai įdomu, kad Lietuvos svie- J° didelis paukštis ir ją paėjautė reikalą turėti vietoje katalikišką laik
darbį
patuk
aibė
j
o
gana
opiais gtui rinkog iegkoma ir Kxnx. mė. panašių įvykių Norvegiraštį, kuris jų vietos reikalus tinkamai galė kuopų atstovai, susirinkę į seimą tose apylin savo viešam pasirodyme vaidi
rnusų
sviesto
ir
kiaušinių
e-;
„g bug gabenamag joj juu yra pasitaikę ne kartų1 aprūpinti. Jie savo tikslą pasiekė. Dabar kėse, kur ši mūsų brangi organizacija įsistei- nęs Rytprūsių barono tipą.
ksporto rinkų klausimais.
' skardinėse bonkutėse. Šiam tą, bet iki šiol arui niekad ne
A*
Garsas” turi gana platų vietos žinių skyrių, gė, kur prieš 30 metų nepageidaujamais ele- (Baronas Gayl yra kilęs iš
iki šiol daugumas Lietuvos reikalui Pienocentras jau yra pavykdavo nusinešti aukų į sa
Bet į L. R. K. S. A. mes žiūrime ne kaip mentais nusikratė, kur dabar paties centro į Lietuvos, tuomet, be abejo, jis
sviesto buvo eksportuojama į padaręs konkrečių žygių.
vo lizdą.
į kokią lokalinę organizaciją. Ji turi būti ir raštinę turi, pajėgs taip sutvarkyti Sus-mo buvo Gailius),
faktiškai yra visų Amerikos lietuvių katalikų reikalus, kad visa mūsų < plačioji visuomenė
Iš tikrųjų savo veikimo Kau j Vokietiją, tačiau padidėjus '•Bet ris dėlto stambiausia !
fraternalinė organizacija. Nežiūrint to, kur tuojau pajus, kad L. R. K. S. A. iš tikro yra ne Didžiojo Karo metu v. Ga- Į sviesto produkcijai gana di-Į rinka lieka Vokietija ir An-| — Frankfurte vyksta “pabus centro raštinė, L. R. K. S. A. turi pa stipri ir gausinga organizacija, tikra katalir yl nėra užmiršęs. Prieš pus-’ dėlę jo dalį tenka siųsti An-j glija, nes tos dvi valstybės dorių valkatų” kongresas. Jų
siekti kiekvieną Amerikos kampelį, kur tik kybės ir lietuvybės tvirtovė šiame krašte.
■■.■i—
fe
m.
i.,
ii
i
i i ii
, - —■ ................
ten susirinko per 40,000. Tai
lietuvių gyvenama. Jo veikimas turi būti pla
Jei kuopų atstovai, suvažiavę į Seimą, rovė, jie daug padarys ir mūsų organizaciją susitvarkys, ir pasidarys Amerikos Lietuvių daugiausia besivalkioją poetai
lūs ir gyvas. Mes tokiais laikais dabar gy- vadovausis ne asmeniškumais, o Sus-mo ge- pastatys ant tokio kelio, kuriuo eidama, ji ir Katalikų Susitiie n guvu tikra to žodžio prasme. įr kitoki “jautrūs” žmonės.

“D R A U G A S”
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KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI
(Rašo E. Borcbertas, Klaipėdos Krašto
seimelio narys. Jis yra vienas iš žy- ’
miausių ir veikliausių to krašto
lietuvių vadų).
(Tęsinys)

Praėjusieji rinkiniai nebuvo kokių
nors trijų ar keturių partijų kova dėl di
desnių mandatų skaičiaus seimely, bet
ėjo dviejų tautų kova: lietuvių ir vokie
čių. Vietiniai ištautėję lietuviai žiūrėjo ir
4aukė, kur paskutinėj valandoj jiems pa
krypti. Buvo tikėtasi,kad paskutiniu mo
mento jie prisidės prie lietuvių, bet sma
rkiai apsirikta. Jie stojo vokiečių pusėn.
Kodėl ir kokiaiš sumetimais jie tai
Įbadarė?

NUTAUTĖJĘ KLAIPĖDIEČIAI
Klaipėdos Kraštą vokiečiai daugiau
kaip per penkis šimtmečius valdė ir taip
įskiepijo jiems vokiškumą, kad. šiandien
nesupranta, kas esą. Tarytum, lietus vokiečiai užmigdė lyg chloroformu,

po kurio atbudus neatsimena net trumpos
savo praeities. Tiesa, reikia pasakyti, kad
žemės ūkio kultūra, švietimas ir 1.1. Klai
pėdos Krašte yra aukštesnė, negu Didž.
Lietuvoje. Bet tautiškai susipratimas už
muštas. Jo vietoj įskiepytas vokiškas. Tą
darbą vokiečių liaudies mokytojas atliko
sąžiningai ir rūpestingai, kaip pridera at
likti geram ir pavyzdingam vokiečiui-patriotui. Už tai jis gauna kasmet Kalėdoms
prefhijų, pavadintų “Ostmarkenzulage.”
Vokiečiai krašte nuo pat 1923 metų
yra to nusistatymo: kas ne su jais —*
tai prieš juos. Tą matome visur, kur ten
ka susidurti su jais. Jie nesupranta, kaip
gali kitatautis-lietuvis žinoti, kas jis yra.
Jie nesupranta, kaip gali lietuvis lietu
viškai kalbėti ir galvoti. Jie to neįsivaiz
duoja todėl, kad nenori suprasti ir įver
tinti lietuvio tokius pat siekinius, kaip jis
pa(S turi. Toji mintis yra lygiai įskiepyta
ir valdininkui, ir darbininkui, ir laukinin
kui (ūkininkui), ir šiaip kiekviėnam pilie
čiui, — kadi lietuvis gali būti tik antros
rūšies žmogum. Vokiečiai ir dabar daro

visa, kad tik lietuvius nužemintų, arba
išprovokuotų mūsų nenaudai. Kada rei
kia kovoti, vokiečiai stoja visi be išimties.
Kovoja ne taip sau, kaip kai kurie lietu
viai, bet su energija, pasiaukojimu ir vi
su rimtumu.
RINKIMINĖS JĖGOS

Vokiečių rinkimų agitacijos jėgos bu
vo 75 nuoš. didesnės, gabesnės, daugiau
patyrusios, negu lietuvių. Pav., jie įtrau
kė rinkimų kovon visus mokytojus, net su
mažais vaikučiais; visus kunigus, autono
minius valdininkus, daugumą seniūnų, vi
ršaičių ir net dalinai pačią policiją. Be
to, buvo įtraukti risi karčięmininkai ir
krautuvininkai, kurių Klaipėdos Krašte
yra išmėtyta visuose kampuose. Tai buvo
jų nuolatiniai geriausi ageūlai. £is jau
atlieka geriausią laukininkų tarpe agita
ciją, — ir tas reiškia daugiau, negu vienas
ar kitas sušauktas susirinkimas. Čia lau
kininkas gauna dykai išgerti, atidarytas
prekėms kreditas ir uuolat jam suteikia
vieną, kitą patarimą.
MILIJONAS LITŲ AGITACIJAI

Jei geriau pasižiūrėti taip karčiamninkų, tai pasirodo, kad jie visi yra at
sargos kariai, didžiausi vokiečių šovinis
tai. Vien agitacijai vokiečiai išleido, IV-tą
Seimelį renkant, 1,000,000 litų. Daugely
rinkimų vietų — pavyzdžiui net mokyklo
se, — rinkėjai buvo nugirdomi, vaišina
mi ir kartu vokiškų partijų balsavimo že
nkleliai jiems įbrukiami, — pav. Klaipė
dos miesto mokykloj, Karališkių mokyk
loj ir kitose. Savaime aišku, kad lietuviai
tokių jėgų neturėjo. Tai buvo vienas iš
svarbiausių vokiečių laimėjimo faktorių.
Vokiečiai visai rinkimų metu neskelbė ir
nieko ateičiai nežadėjo laukininkams, nes
šiems pažadai jau buvo įkyrėję. Bet skel
bė, kad dabar krizė, reiškia krizės metu
negalima pažadų ištesėti; žinodami krašto
gyventojų psichologiją, pasirinko gerą agitacijai priemonę, būtenf, rinkikų paklau
sė.* “Kas už Vokietiją ir jos kultūrą, kas
už Žemaičius ir jų kultūrą?”
KODĖL LAUKININKAI PATIKĖJO?

Lietuviai iš Didžiosios Lietuvos, apsigy
venę Klaipėdos Krašte, turėjo gauti K lai
pėdos pasus. Tas laukininkų tarpe tikra
iššaukė neapykantą prieš didžlietuvius i
l>agiežą prieš tuos, kurie tą įpilietinirn
rėmė ir vykdė. J vokiečių glėbį krašto lau
kininkar stūmė sena monarčhistiška, ne
mistiška Vokietijos galybės dvasia, kur
nors jau yra smarkiai po karo apkarpyta
bet dar mūsų kaimiečių tarpe atrodo nesu
triuškinta. Be to, tam daug patarnavi
“signatarų” (didžiųjų valstybių) uoto
Lietuvos vyriausybei, Hitlerio šūkavimą
anoj pusėj Nemuno; jo esamų šalininke
ir vokiečių paleisti gandai apie Klaipėdo
Krašto užėmimą, gubernatoriaus atstaty
mą ir paskyrimą Tautų Sąjungos atstov

cija dėl masinio didžlietuvių įpilietinimo.

sipriešino buvo pašalintas. (Daugiau bus

jo vieton.

Vokiečių agitacija rinkimų metu pre
šoko visas padorumo ribas. Pav., viena
girininkas nusamdė darbininkų miško ms
lkoms kirsti. Poilsio metu įsako “Lieti
višką ^eitungą” (vokiečių leidžiamą lai!
Prie to prisidėjo smaSd vokiečių ak raštį) skaityti ir atpasakoti. Kas tam pj
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Šeštadienis, birž. 25 d., 1932

PRANCŪZIJA, VOKIETIJA
Autorius taip pat pasisako,kad jau labai laikas, nebeati ,buvo griebtasi šauktis gydy- dęs kieme erzėjimą, susidomėIR LENklJA
prieš betkurį pinigų skolinimą dėliotinas reikalas sudaryti tojos, bet jos čia jau nebuvo, I jo pažiūrėti visą tai pamatęs

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

daugiau betkuriai Centrinės vieną frontą nuo Baltijos iki
Europos valstybei. Čia mes Karpatų!
matome, kuo skiriasi radikali;
Tautų gyvenime kiekviena
partijos pozicija nuo nuosai
klaida atsiliepia. Vilniaus oku
kiųjų partijos pozicijos. Tapavimas buvo daugiau kaip
rdieu norėjo, kad Centrinės
t-,
i,..
' nusikaltimas,’tai buvo klaida,
Europos valstybes susitartu !m
T ... .
... .
x
Tegu Lenkija ją atitaiso, greisavęs ir joms padeio m- '¥.
.... ..
..
.
.
'ciau, greičiau! Ji gali palai-

o išeiti niekur negalima, nes vargšas kuo ne apalpo iš nūs
durys užrakintos ir kiemas ap tebimo ir juoko. Jis pranešė/
tvertas aukšta tvora. Nors ir joms nesmagią naujieną, kad
galima būtų išeiti, bet su to- i tas namas į kurį jos atėjusios
kiais kostiumais Paryžiaus ga esąs tuščias ir tik kelioms die
tvėmis neisi.
noms buvęs išnuomuotas vie
Moterys atsidūrė sunkioje nam teplioriui.

Prancūzų žurnalistas Henry
de Chainbon “L. A.” rašo:
£)r. Al. M. Račkus
“Konfliktas tarp Vokietijos
2130 W. 22 St. Chicago
Į ir Lenkijos, kurio šiandien ne
Tel. Canal 6764
justi, pasireikš opus iš pat
\
,
pirmos dienos. Anscbluss’o
f,
.
.
i.i....,----- tarp
klausimas
tuo tarpu atidėtas
būklėj. Pagalbos šauktis droVėliau visos “ligonės” den
idAISTAS VASAROS METU slyvos, obuoliai, kriaušės, vyš• y
l
K
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antrojon vieton todėl, kad Ko nigais, norėdamas jas palai-1, ,.
.
,.
.
kvti
mane
savo
priešu,
bet
nei
vu,
bet
ir
tylėti
tuščiomis
kiegtu
automobiliu buvo išvežio
nios ir orandžiai.
-----------ridoriaus klausimas dabar pi kyti prancūzų politikos orbi...
1 . \
, . ine nebuvo prasmės. O vaizdas
Kas vasaros metu daug mė
tos į namus. Namuose jos.at
Rūgęs pienas su juoda duo- rmoj vietoj. Vokietija mano,(toj. Herriot šiuo atžvilgiu ne A s esu teisingumo ir teisybes
sos valgo, tai elgiasi lygini
buvo juokingas. Kieme buvo rado grąžintus ryšulėlius dra
na arba su bulvėmis, PasiĮ‘1 jg tikrųjų, kad dabar ypatin- sidomi. Jis taip pat nori padė draugas. Šiandie, pačios Len
taip, kaip kad vidurvasarį
kos, sviestas, sūris ir kiausi- gaj patogus momentas Kori-,ti Centrinei Europai, bet iš kijos labui, aš jau sakau: tai- pilna Ievos dukterų, kurios bužių su pridėtais parašais.
kailiniais dėvėtų, arba stubokykitės su Lietuva. Jeigu ji lyg kokiam susirinkime, svar-j “Atsiprašome už menką ne
mai’
idoriaus klausimui kelti: Pran-įvien ir solidariškai su Anglį-i
,
je pačių pleškintų. Mėsa žmo
Šaltabarščiai, ypač jei už- caJnjo8 socialistai ir radika-tja, Vokietija ir Italija. Jis:
*R’ &1,,s ne^naP; 0 šte savo sunkią būklę. Nežinia malonumą. Mes norėjom pati- 'y
kuo tas viskas būtų pasibai-Įrti kiek yra didelė žmogaus
gaus kūnui duoda labai daug baltinta i nkščia smetona ii iaį niekad nebuvo labai karš-, atsisako nuo pastangos, kad
a 01 18 niosla J,e n
šilumos. Užtad žiemos metu
išvirtu kiaušiniu.
' Į.ds Lenkijos šalininkais. Esu prancūzų įtaka Centrinėj Eu- vai, bet aš žinau, kad netru gę, jei ne sargas, kuris užgir- kvailumo riba.”
mėsa žmogų stiprina, bet va
Avižinė košė su spirgais y- jau nekartą, rašęs, kad, jeigu ropoj būtų aukščiausia, palie kus istorikai galės parašyti
savo lakšteliuose: “finis Posarą, tai tik susilpnina ir vi
ra visuomet sveika.
kiltų konfliktas tarp Vokieti- ka laisvas rankas Vokietija’
durius apsunkina.
loniae!” — “galas Lenkijai!”
jos ir Lenkijos, Prancūzija ir Italijai ir nesidomi Mažė
Sveikiausi
gėrimai
yra:
sal

Tur būt, visi žino, kad kuo
neįsikištų. Taip buvo esant rios Santarvės likimu,
KAIP PARYŽIŲ IE GYDĖ
met žmogus suserga ir jo kū dus pienas obuolių gira, sula,
namie padarytas lemonadas ir Tardieu ministerių kabinetui,
Čia ir yra visas perversNUTUKUSIAS MOTERIS
no temperatūra yra didelė',
“rutbyris.”
taip bus juo labiau esant Her- mas prancūzų politikoj. Pra
tai daktaras uždraudžia ligo
, riot ministerių kabinetui.
ncūzija, rodos, airisakys nuo
. . ,
.....
. „,
Parvžiuje buvo juokingas iniui mėsą valgyti. Juk jei li
Kurie turite pinigų ir tie, kurie reikalaujate pinigų,
Karštomis dienomis reikia' Prancūzų radikalų partijos sąjungininkų
pohhkos, sinkda
Pasiradė ska|bimas w.
gonis turi daug karščio ir be saugotis nevartoti per daug j cfieįalus organas “La Repugalite
pinigus investuoti per J. Namon Finansinę Kom
ma pastovios taikos, tesirems i ¥, . , ,
. ... ...
krastvje, kad visos moterys,
to dar mėsos valgytų, tai kar- ledų. Jei suvalgysi porą šauk- ;blique,” vienam savo numery .
paniją be baimės dėl to, kad skolina savo pinigus ir
vien
Ženevos
institucija ir ne,kurios norit -xi•
.,
.
,
,
.
suliesėti,
gali
tai
turi plačią patyrimą finansiniam bizniuje ir nejudomojo
štiš dar labiau padidėti} 'rištų geros šaltakošės (ice cre- idėjo du simptomatiškus strai sidomes tuo, kas dėsis už jos _ ,
„
.,
.
.
.
.
padaryti
atvykę
su
63
franligoniui būtų dar aršiau. Už am), tai sustiprins, atgaivins.
turto. Patarimai ir informacijos suteikiamos kiekvie
pasitraukdama ir susi „,
. ■ ,r ...
psnius. Pirmas straipsnis, pa sienų,
x
«
7
x
ųi
•
kais
pas
kokią
tai
Mondelienę.
tat vasaros metu, kuomet o- Bet jei suvalgysi šaltakošės sirašytas p. Pienre Domini- telkdama toli nuo būsimų ko-1 o ,
nam veltui.
'
-•
r
, ,,.
,
*
1
Sekančią
dieną
po
skelbimo
ras yra tvankus ir karštas, visą puskvortę iš syk, tai gali que, turi antraštę: “Vokieti nfliktų zonų.
I
. ,
. . ,
Taipgi skoliname pinigus ant Lietuvos Bonų ir algų.
,
pasirodymo, keletas moteru pa
tai valgyti mėsą ir savo kūną sveikatai labai pakenkti. V- ja ir Lenkija”. Šio straipsnio
Nereikia pamiršta, kad ta. 'giM(iį , „urodyto bu,o duri,
Pardubdam pirmus morgičius nuo $500 iki $5,000 ne
taip sakant “kūrenti” vra pač reikia
saugotis negerti autorius, kalbėdamas apie pa ka buvo svarbiausia kairiųjų Jų nustebimui
šančius 6 nuošimtį.
išėjo sena mogana pavojinga. Taip pat ne- daug vandens su ledais, kuo- sklidusius gandus, kad lenkai partijų nnfannuė platforma
kurf 1)ran(,S(., ka<J
Kiekvienas morgičius yra vienoj vietoj; neatidalyti,
sveika valgyti daug (saldainių, met esi išprakaitavęs. Nušal- ruošęsi užpulti Dancigą, para a e ę va zion, jos stengsis nias prasįdas dk rytojaus dievaldomi vienos ypatos.
riešutų ir gerti daug šalto a- , dyti vidurius labai pavojinga, šė, kad nereiktų Lenkijai pa atvirai parodyti savo norą tai
ną ir reikia atsinešti antklolauš bei kavos.
; nes gali sugadinti vidurių vir- kartoti Dancige Vilniaus smu kos. Jie tai parodys, viduje deg
Norintieji galit investuot ir nuo $100 iki $500.
dieną susirinko aSveikiausi valgiai vasarai škinimą visam amžiui. Dakta- rto, o kalbėdamas toliau apie sumažindami tautos apsaugos' pie 60 nutukusilJ motprų n0.
Turime Real Estate ir Apdraudos Departmentus. Par
yra šie: ,
ių žinovų nuomonė yra ta, hitlerininkų karo jėgų sutelki- biudžetų, o užsieny nebeduo- rWi suiįesėti. Mondelienė si.
duodam,
mainom namus, lotus, farmas ir Visokios rūšies
Visokios daržovės, kaip an- kad žmonės sugadina savo Vi mą Dancige, jis pareiškia bai dami daugiau lėšų Prancūzi- savo padėjėja liepė “ligonėbiznius visose apylinkėse. Kreipkitės arba rašykite:
tai: batviniai, morkvos, salo- durius daugiau vasarą nei I mes, kad vokiečiai neisiverž- jos sąjungininkams ir tuo bū-jTnB>, nusivilkti ir antklodėms
tos, saldūs kopūstai, agurkai, žiemą. Tą dalyką reiktų kiek- Į tų į koridorių, ir kartu flaro du nebepadėdami jiems gink- apsigauhus eiti į kiemą. Kfe.
dymai ir pomidorai (tarnai- vienam labai gerai įsidėmėti, išvadą: “tegu mums daugiau luotis. _
...
me jos turėjo ištisą valandą
tės)*
kad po laiko nereikėtų aima- nebekalba apie vokiečių arba
Prancūzų militarinės misi- nusikabinusios už rankų suktis
Visokie vaisiai, ypatingai nuO|ti.
lenini žygius į Dancigą. Mes jos atšaukimas iš Varšuvos, ir{du apie medį. Tačiau nepraturime daug kitų kačių išpla knrio fakto aeikšmės aš ne ėjo nė pusvalandžio, kaip da.u
6755 SOUTH WESTERN AVENUE
perdedu,
vis
dėlto
vra
tam
ti-1
....
.
,,
AMATŲ MOKSLAS
mergėj prie III kurso bus kti.” Tikrai prancūziškai kal- į
v. ,
v
'gelis “ligonių iš nuovargio
Chicago, Illinois.
Telefonas Grovehill 1038
LIETUVOJ
pridėtas IV. Šiauliuose ir Te-ibairt’ tai rei§kia: te^ sau v0’ kras šių laikų ženklas.
raitėsi pargriuvusios. Tuomet
lšiuose taip pat bus padidin. iečiai ir lenkai vaidijasi tarp1 Prancūzija, jausdama ryšsavęs, o mes nuplaujame ran- kia besireiškianti karo pavoTur būt, jau netoli tas lai tas kursų skaičius.
kas.
’
jų Rytų Europoj, stengiasi
kas, kada visos Lietuvos mo
Be
to,
yra
eilė
amatų
ir
j
Antrasis
straipsnis
turi
ant
pasitraukti nuo to pavojaus,
kyklos ir gimnazijos
turės
eiti labiau praktiškesniu ke i uosos mokyklų privačių as- ragt£. “Lenkija ir mūsų pi- Vokiečiai supranta tai ir noliu. Jose turės būti dėstoma nienų ir draugijų išlaikomų. | njgaį »> §įs yra pasirašytas ri pasinaudoti iš to. Ar len-i
jĮ0C-he< “La Republi- kai nemano, kad jau atėjo
ų mokyklų mokytojams
ir praktiškų dalykų, kad iš
lyginimą
duoda
švietimo
nriqne” laikraščio direktoriaus, jiems laikas sveikai pagalvo
mokyklos išėjęs mokinys ir. .
rankų darbais versdamasis "lster,Ja- J|J tarP"
7 jus karštai pasisako prieš bet- ti? Vokiečių pavojus ryškiau
_____ ____ išsi
Gudonvtės dailės darbų kuTj
skolinimą Lenki- reiškiasi Dancigo Koridoriui.
galėtų siekti aukštesnio
mokslinimo. Svetur jau tas J ni<>^' ^a’
kurioj ruošiamos jaj
pareiškia, kad jokiu bū- bet jis taip pat ryškiau reiš-.
visi. tempu daroma, nes tas ra"M‘‘rbi'/ mokytojos. Šiaip du
__________
nepavyks lenkams gauti kiasi ir Klaipėdoj. Ar Varšu
neabejotinas laiko reikalavi-į ln"b>bb'8 'Jar neturi tinkamų, pnskoją Prancūzijoj,
vos politikos vadovai nemano
patalpų;
kiek
geriau
Šiauliuo

mas.
se. Tik Marijampolėj numato- Į
Lietuvoj jau nemaža dėme ma kitiems metams turėti ge
DAT
sio kreipiama į amatų moky resnės patalpos.
5^MPlkl I
Į

Rašo:

ATYDA LIETUVIAMS

J. Namon Finance Co.

VAŽIUOKITE J LIETUVĄ

klas, kurios, be abejonės, aNėra dar pakankamai,cen-į
teity suvaidins labai svarbų
zuotų mokyklų, ypač stinga Į
vaidmenį.

PER „DRAUGO” Agentūrų

odininkų specialistų. Tai spraį
gai pašalinti kas met į už
Norėdami važiuoti j Lietuvą aplankyti savuosius, va- ‘
sienius, ypač į Čekoslovakiją, žinokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite
siunčiami po 13 stipendinin greitų, ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakorkų, kur mokomasi po 8 metus. įes vjR^ iajVų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
zįj,
m< rgej, a jjejkja pastebėti, kad iš busi-! kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
rijampolėj, Šančiuose ir Tel mų amatninkų mokytojų jau I neskaito — patarnauja dykai.
šiuose su stalių, šaltkalvių, reikalaujamas 8 klasių cenno j
,
•• , •
TTKrrm
, _
.. .... .
Liepos 23 d. ( Draugas” rengia ekskursiją laivu UN1»odos ir kartonažo skyriais.
zas, nors gabus gali būti ir
. .. . ,>? . .,
,
■ LD STATES vandens keliu 1 Klaipėdą.
Dėl bendrų ekonomiškų su mažesnio
cenzo.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
nkumų nuo naujų amatų mo
IJepos—July 2 d.—FREDERIK VITI
kyklų steigimo teko atsisaky
” .. ”’.7 d.—BERENGARIA
ti. Naujoms mokykloms sta
99
9 d.—GRIPSHOLM
tyti buvo prašyta 700,000 lt., Garsiausia pasauly žolių gy
16 d.—FRANCE
dytoja tūkstančius išgy
bet dėl biudžeto sumažinimo
9%
22 d.—PARTS
dė žolėmis.
jie, tur būt, nebus gauti. Pa
Pastebėtina
nauja
kombinacija
gy

23 d.—UNITED.STATES
lyginti, tai nedideli pinigai, vastį palaikančių &olhj yra svarbiau
99
99 28 d._BREMEN.
Mas
moderniniu
laiku
lltradlmaa.
nes vienai moderniškai, kaip Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai
dabar sveiki. /Nežiūrint kokis
kad užsieniuose yra, Teikia sirgo,
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
Jūsų lUra yra. Ir k/ek daug dakta
rų Ir vaistų Jus llbandėt, dar yra
nemažiau 700,000 lt.
viltis dėl jua.
Pasirodo, kad švietimo, mi
nisterija savų mokyklų turi
septynias: Kaune dažytojų
kursai darbininkams Šiaulino
p
.v .
_.

Kaip smagu važiuoti automobiliu su radio. Programai, dainos, muzika links
mina jūsų kelionę.

Nauja Pbilco automobilių radio, sa visu įrengimu ..
Muši c Master Auto Radio.......... i...

Silver Marškai! 10 tūbų trumpųjų ir ilgųjų bangų už ...

*49.50
*29.00
*69.00

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

MOTINA HELENA

Jos. F. Budrik,

I

Bet už tai numatoma esa
mas inhkyklag praplėsti. No
rima. kad visose mokyklose
būtų įvairūs skyriai, ypač
l-o.l

kad

liūtį}

šaltkalvių

Skyriai.

Sakysim, Panevėžyj buvo II
kursai, dabar bus ir III, Uk-

3417 South Halsted Street

Motina Helena. Didžioji tolių Gy
dytoja. 186 9 N. Damen Avė.. Chi
cago. siūlosi Jums sutelkti 6 dienu
namlnj treatmentą žolėmis vlstžkal
dykai. Aprašykite savo Ilgą Ir mes
prisiusime JI.00 bonkg Kraujo Tonlko ,nr Ž1.50 bonką spenlnjallų žo
lių gyduo'lu. Pridėkite 2Rc apmokė
jimui mipnRavimo
supnhavlmo irIr pcraluntlmn
persiuntimo. ie
R'i

,

ftr „tplkltr *1nn<Ua. Skyriui

1721 w 47 St Ir 4172 Archer Avė
P-la B Patumlenė yra Motinos He-

TELEPHONE BOULEVARD 8167

"Nuolatinis programas WCFL 970 kil. kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. popiet.
!
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Šeštadienis, birž. 25 d., 1932
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PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE
k.

Įvyks Pirmadienį, Liepes-July 4,1932 m.
Per eilę metų LIEPOS KETVIP TOJ MARIJONŲ FARMOJ esti re
ngiami piknikai. Kasmet vis d: jgir; žmonių į tuo6 piknikus atvykdavo. Šie
met liepos ketvirtoj Marijonų Farmoj taipgi yra rengiamas piknikas ir visi
'

'

R...........

įį''

*

i

yra maloniai kviečiami atsilankyti. Kelias i Marijonų Farmę yra toks: Ogden
avė. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison st. ir važiuoti į pietus iki 63 st. Po
dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų Farma. Gelžteliu važiuoti iki
Clarendon Hills. Ten svečiai trakais bus paimti ir nuvežti į farmą. Pikniko
dieną Kolegijos koplyčioj bus šv. Mišios 11 vai. ryto Chicagos laiku. Lauksime gausios publikos.
, RENGĖJAI.

=E----- -

jos> gali priklausyti dvasios klebonijų, padidintų mokyklų į meldžiu Dievų sveikatos ir pa- prie stalų. Buvo apie 250 žino- mūsų lietuvių, buvo ir svečių
Į vado patarimu. •
ir seserų namų. Tai mūsų kle-j sisekimo jo darbuose.
nių. Laukė ateinanant klebo- nemaža. Visiems bevalgant,
i Dabar ciceriečiai džiaugiasi bono padaryti darbai.
no ir kunigų svečių. Tuojau orkestras grojo. Baigiant valsavo
laimėjimu
katalikiškoj
parapijos komiteto nariai Juo gyti tuojau parapijos choras
Mūsų parapija teturi $49,lyrų šios draugijos nariai ir
kunigas laiko 30 ^udoj, t. y. konteste, laimė- 250 skolos. Kas tik nori įsizas Grigaliūnas ir p. Antanas padainavo kelias dainas. Po
I kiekvienas
ję
pirmų
dovanų,
ir
džiaugia

Mockevičius atveda kunigus, to prasidėjo prakalbos. Kalbėtikrinti, tegu atvažiuoja į Ci
Mišių per metus už šios drau
Sukaktuvių vakarienė. Bir
si,
kad
galėjo
paremti
katali

Draugijų veikimas
kurie buvo susirinkę zokristi- jo keli kunigai ir pralotas Mccero. Aš esu buvęs kitose pa
gijos narius, o dominikonų
želio 19 d. Šv. Kazimiero pa
kiškų
spaudų.
Tai
ciceriečiai
joje.
Jiems, įeinant užgrojo Carty, linkėdami klebonui ir
rapijose, bet tokio darbštumo
kunigų yra 6,000. Tai yra didi
rapijos
svetainėje
įvyko
dide

Maldos Apašt. draugijos su dvasiška nauda, tik reikižf su vis moka visus darbus dirbti. nesu matęs, kaip Ciceroj. Mes
orkestras. Prie stalo tuojau parapijai geriausio pasiseki
lė
vakarienė
pagerbimui
kleb
sirinkimas įvyko birželio 3 d. sidomėti. Amerikoj du milijo Ciceros kolonijos nepasiduoda džiaugiamės, turėdami tokį
buvo klebonui įteiktas bukie mo. Parapijos vardu kalbėjo
kun.
Jurgio
Česnos,
kuriam
kitoms
kolonijoms.
Ciceroj
vi

Visi raportai iš kitų draugijų nai vyrų yra Jėzaus Šv. Var
tas gėlių, p. Grigaliūno auka. p. Marijona Gagelienė ir įteiklebonų ,kuris rūpinasi vis sa
sukanka
10
metų
kai
jis
buvo
si
dirba
iš
vieno.
Net
keturi
buvo išduoti. Raportas iš Šv. do draugijos nariai. ,Tai, kaip
Maldų sukalba pralotas T. J. kė klebonui parapijos dovanų
vais reikalais ir savo parapiKazimiero akad. rėmėjų sei būtų gražu, kad visi vyrai ciceriečiai buvo įstoję į kon- jonims, kad būtų geri žmo įšventintas į kunigus. Ta va McCarthy, vikargenerolas ir auksinių 10 dolerių. P. Vanda
mo: Seimas labai puikiai pa kreiptų dėmesį į šių draugijų testų ir visi gana aukštai sa nės. Jis niekad nėra atsisakęs karienė buvo surengta para dabar diecezijos administrato 'Jakubauskienė choro vardu Įsisekė. Pelno buvo apie tūks ir dvasiškus dalykus. .Gerb. vo balsais stovėjo. Cicero vis dirbti visuomenės reikalams, pijos, vadovaujant ponioms: rius, vyskupui išvažiuojant į teikė klebonui skrynelę skepeMarijonai Gagėlienei, Antani
tantis dolerių. Raportas pri misijotiierius sako, kad gražu p,nn°j Vletoj’ nes
Eucharistinį Kongresų. Visi tuičių. Pagaliau sekė šokiai,
nlu6 y‘ draugijų, spaudos, labdarių
nai
Balčiūnienei,
Onai
Dudieimtas. Raportas iš Federaci niatyti daug vyry einant prie ™ vlenybė- Ku>' vienybė ten orba Federacijos seimų ren
dvasininkai sėdėjo prie vieno Ši parapija dar nebuvo manei,
Stefanijai
Meškeliūnienei.
jos vietinio skyriaus; delega Šv. Komunijos, sako, kad ku- lr SalyM- MūKų kumSal Pa' gimui; jis vis gerai pamokina
atskiro stalo: kun. L. McCoy, čiusi tokios gražios vakarieSvetainė
ir
stalai
buvo
a
•
tai pranešė, kad sus-mo nebu nigas taip susijaudina, kad 1 deda niunis tuos darbus dirl>- ir pataria ir vis malonus ir
v. .
.
kun. L. Berger, kun. J. Coli- nės. Visi buvo labai patenki)ai^
gražiai
papusti
jaunų
P
a
-j
on, kun Albers, kun. Reich, ’ nti. Klebonas nuoširdžiai devo dėl “Draugo” pikniko. Ra net verkti pradeda, kad mato I11' duodallli »>“■* patarimų, linksmas, duoda žmogui tokį
lapijos
merginų,
kurios
ir
portas iš Labd. vietinės' kuo tiek daug Dievę mylinčių vy-l^ mŪ81 Kerb' kld>-Jis no norų dirbti, kad žmogus nu
uni Merrigan, kun. J. Mur- koja parapijai ir visiems, kupos: raportų išdavė labdarių rų. Jis sako: jei vyrai darytųlri’ kad raes «erus darbus dirb- dirba milžiniškus darbus. Ka- prie stalų tarnavo. Valgiai be phy, kun. J. Curry, kun. W. rie kokiu nors būdu prisidėpirm. K. Sriubienė. Labdarių iaip, kaip moterys, tai pašau- j ‘“,lle •Tad mee’ kontestininkai da tik įeina kas į klebonija, veik visi buvo parapijonių pa Tredtin, rektorius Trinity Col ję prie šio vakarėlio. Klebo
aukas davė'
3 kuopa kapinių dienoj surin lyje nebūtų jokio pavojaus' tar,a"le Padskos žod! ,nfls’ vis randa mūsų klebonų links aukoti., . Žymias
. . .
T
i lege, kun. V. Sliszka, mflsu nas džiaugiasi sulaukęs 10 me
musų
biznieriai
p.
Juozas
Gra!
®
ko daugiausia aukų.
Po to mums, katalikams, būtų rojus1 «erb' klebonui. Taip pat dėko- mų ir malonų, dėl to jis savo
tų kunigavimo ir kad šitas va
žis ir p. Petras Laskauskas.'klebonas’ Pralotas T- J- Ne
mūsų didžiai gerb. dvasios va žemėje Sako, kad vyrai makarėlis taip gerai pavyko
. “‘“‘“"‘Y b“» ir
dai« Virtuvėje vadovavo plonas I Carty, katal™“ kleboaaa
das kun. H. J. Vaičiūnas aiš žai dėmesį kreipia į katalikiš- Įv
Kad mes galėtume daug tokiu
, raus ų biznieriams, suklaidintų lietuvių patraukia
,
Visi
valgiai
buvo
pralotas
M.
T.
O
’
Connell,
die.
vakartlių surengti Buvo mn.
'•iii
,
v
*
..
,
Urbonas.
kino daug dvasiškų dalykų. kus darbus, jie daugiau dirba 1 žodžiu aciu visiems Cicero s pfįe bažnyčios. Pas mus dauJis taip pat kvietė visus j pa pragaištingus darbus. _
Kuni
___ Sv' Antano parapijoninis ir gumas žmonių yra labai geri skaniai pagaminti ir jų buvo cezijos kaneelarijus. Buvo at-, mg jidgĮg garbė turėti tiek
rapijos pikniku ir pasidarbuo gai negali to viso sustabdyti, iWvarkiSkiaIns’ kurie taiP 8»- 1parapijonys, visai mažai yra labai dau«' Vakare 6:30 vaL ėjęs vienas miesto valdybos daug garbingų svfečių mūsų
ti parapijos naudai; tai dau- vyrai turi padėti dirbti
~
rKH Vofo_
kata usiai prisidėjo. O kai “Drau-;blOgų žmonių. Tai dėka mūsų visi Kuonės buvo susirinkę narys p. Spencer Lewis. Be tarpe.
gumas Maldos Apašt. nariai likiškus darbus. Tad gerb. mi- gas surengs kitų kontestų, gerb. klebono, kuris taip su '
....
dirba tik Dievo* garbei- ir P** £ijėnierius k\rįecia
i
visus vyrus i tai mes, cieeriečiai, esame pri- malonumu dirba visus darbus
rapijos naudai. Kažin kodėl įsirašyti į šių draugijų. Visi i s^ren8ę
stoti į darbų ir , ])įevo garbei ir parapijos nau
Maldos Apašt. draugijos na nariai išreiškė padėkų misijo-Į'^ Numeti. Visi dirbdami iŠ, jai Tad, Dieve, duok mūsų
rių skaičius sumažėjo? Pirma nieriui už gražių kalbų delnųiV^n°’ Pa(^aron,e geros pasek- klebonui sveikatos toliau taip
buvo per 300 narių, dabar tė plojimu, į
j mes. Kur tilf yra katalikiškas ,dirbti ir ištvermės savo geroI veikimas, mes vis prisideda- se darbuose. Aš to linkiu ir
ra apie 250. Promotoriai turi
Kitas
svečias
buvo
St.
Gas11Įe> Ciceroj yra gera tvarka
pasistengti surinkti visus sa
Liepos - July 23 dieną, 1932
vo senus narius ir priimti paiaitis, a. a. kun. T. Gaspa- bažnyčioj, draugijose ir vjsuoVANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
parapijos darbuose. Tai ga
naujų narių. Kai kurių pro laičio brolis. Jis paaiškino na(John Bagdziunas Borden)
motorių kuopos taip praretė uju dalykų apie ateinantį niū rbė priklauso mūsų did. gerb.
ADVOKATAS
jo, kad turi apie 3 ar 4 narius. sų'parapijos piknikų, kuris į klebonui, kuris nenuilsdamas
Norintieji- šių vasarų va
105 W. Adams St., Rm. 2117
Čia jau yra promotorių apsi- v^ks bePas 17 d. Jo sumany- Į dirba ir mus mokina, kaip reiTelephone Randolph 6727
žiuoti į Lietuvų, važiuokite
leidimas, neapžiūri gerai savo !mas bux 0 P^Vmtas ir prade- ,fcįa vienybėje dirbti kataliki- 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
su
šia “Draugo” ekskursi
narius mėnesiniais lapeliais ■ ^as' Jėzaus >Sv. \ ardo draugi- Į škus darbus. Mūsų gerb. kleTelephone Rooseveit 9Q»o
ja Skandinavų Linijos lat
arba ligoje. Ši draugija prašo -’a *r k^°‘s prisidės prie
| bonas niekad neapleidžia rnū- ,Name: 8 lkl 9 •v’*’ Tel- Hepub. #60«
vy UNITED STATES.”
visų įsirašyti į šių draugiją, ^arbo,
sų draugijų susirinkimų, atsi- i
kuris iš New Yorko išplau
labiausiai vyrus, kurie via i Trečias svečias buvo klieri- lanko nors valandėlei, bet viks Liepos-July 23 dienų.
buvę šios draugijos nariais, kas L. Naruševičius, kuris už sa<la ateina ir duoda gražių
ADVOKATAS
LAIVAKORČIŲ KAINOS
Vyrai ,kurie priklausė prie poros metų bus kunigu.
(pamokymų. Jis vis .yra pir- Miesto Ofisas 77 W. Washlngton SI
906
Tel. Dearborn 79«i<
NUO NEW YORKO IKI
šios draugijos, yra 'žinomi, tad
Jėzaus Šv. Vardo draugijos Inas bažnyčioj, o iš bažnyčios Room
Valandos 9 ryto iki 4 po pietų
KLAIPĖDOS
męs antrų sykį kviečiam j u susirinkimai įvyksta kas nie- paskutinis. Mūsų klebonas da
Vakarais: Utarntnkals lr Ketvergalr
žnai mums aiškina, kaip ap— 6 Iki 9 vai.
įsirašyti. Mes, vyrai> turime nesį, kas antrų sekmadienį,
3-čia kl. į vienų pusę $84.59
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 733":
būti tų draugijų vadais. Vy- vai. popiet,
seifr bažnyčioj. Dažniausiai
Ten ir atgal (Round
Namų Tel. Hyde Park JS96
rai turėtų užimti vis pirmą 1 Šv. Pranciškaus tretininkų ^1 ‘ ,r,atyti mūsų gerb. klebotrip) ............... $141.00
vietų. MfUJos Apašt. draugi- (lraugija turi per 100 narių.
kasykloj; jis vis yra pa
Turistinė klesa j Vienų
jos sus-mai įvyksta kas mė-'yį draugija dirba Dievo gar-!sirengęs klausyti išminties—
pusę .............. $105.50
nesį pimių penktadieni" po va bei ir Bažnyčios naudai. Šios ta* tikras Dievo tarnas, pavy
ADVOKATAS
Ten ir atgal (Round
52
E.
107
ST.
prie
MICHIOAN
AVĖ.
karinių pamaldų.
trip) .............. $175.00
draugijos • veda žmones prie zdingas kunigas. Pas mus ne
Tel. Pullman 5950—6377
' Jėzaus Šv. Vardo draugijos maldingumo; tas mums, kata- reikia laukti, kol kunigas at- 4600 S. W00D ST.—Ketvergo vak.
Iš Chicagos ekskursantai
Tel. Lafayette 6393
sus-nias įvyko birželio 12 d. pikams, yra reikalinga. Daug e’s klausyti išpažinties, pas
išvažiuos liepos 22 d. NIC«ttNITED STATES”
1 vai popiet Šv. Antano par. maldų kalbama už mirusius mus išpažinties klausoma kas 160 N LA SALLE ST—pa«al sutarti.
KEL PLATE traukiniu iš
LAIVAb UNllhJJ blAlES
svetainėj.\Ši draugija yra vien draugijų narius, tai dėl to ge- dien. Tai garbi; ir laimė mums « ■
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.
Šv.
Antano
parapijoninis,
tura
priklausyti
prie
jų.
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vyrų ir vaikinų. Sus-mas ner
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
Po mūsų'
^oki gerų dvasios vadą.
buvo skaitlingas. Buvo apie didi nauda sielai.
Nealkankyklta
aavee
akauapina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
Visi žino, kad mūsų klebonas _ mala, Reumatlamu, Sausgėla, ■
30 narių, o narių yra per 100, mirties nariai vis melsis
neskaito — patarnauja dykai.
Oėlimų, arba Mėšlungiu |
tai ir čia yra apsileidimas. fhus. Buvo raportas, kad na žinomas visur savo gerais dar ■ Kaulų
> raumenų sukimu: nes akau- _
bais; Dievas mūsų klebonui q dėjimai naikina kūno gyvybę
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
Visi vyrai turėtų ausidomėti riai aplankė sergančius.
Ir dažnai ant patalo paguldo.
visame
padeda.
Klebono
dar

Raporto iš Federacijos ne
Visais reikalais kreipkitės:
ir dalyvauti sus-se* Buvo daug
CAP8ICO COMFOL’ND mo- |
bštumo
dėka
mūsų
parapija
■ stts lengvai praAallna vtrftml- raportų išduota ir visi buvo ' buvo. Raportas iš labdarių sn ėta Ilgas; mums tlandle daupriimti. Skaitytas nutarimas Kos išduotas ir priimtas, šie yra gerame stovyje, mes ne gybė žmonių alunčla padėka- I
™ vonea pasveiko. Kalni 60c per g
buvo priimtas ir pagirtas. 1 nariai via delegatai į Labda turime daug skolos savo pa ■ paėtg 55o arba dvi už *1.00.
i
Knyga: "IALTINI8 8VC1- ’
sus-nių atsilankė mūsų gerb. rių 3 kuopų: p. Daujotienė, p. rapijoj. Kai mūsų kleb. kun. H
" KATO8" augalais gydytina, kai «
2334S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
svečias kun. doni. Pauliukas; Jokubauskienė ir p. Treinienė. H. J. Vaičūnas Ciceron atvy • na M eentų.
ko,
buvo
tik
vienas
namas,
jis paaiškino daug dalykų a- Tretininkų sus-mai įvyksta |
pie Jėzaus Šv. Vardo draugi kiekvieno mėnesio antrų sek- kuriame buvo bažnyčia, 'mo1259 80. HaZsTED ST. ■
jų. Mūsą gerb. svečias pasakė, madienį 2 vai. pp. Kas nori kykla ir svetainė, o dabar mes B
B
CUaaee. nt
1
kad visi dominikonų kunigai priklausyti prie šios draugi-i turime naujų bažnyčių, naujų
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gos į pikniką nebus imama;
kelionė busąįs tik $1.25 (už
tų kainų nuvešim ir parvešim). Bušai yra dideli, galima
susodinti 40 asmenų į minkš
tas sėdynes. Prašom nepamir
šti, kad VYČIŲ DIENA BUS
LIEPOS 4 d. (JULY 4th).

a

s*

liavomis, gražia eisena, nuvyko į Karo muziejaus sodelį ir
pagerbė, prie kritusių karių
paminklo, mirusius už Tėvy
nės laisvę brolius.
Sukaktuvės buvo baigtos
ateitininkų ehoro koncertu.

mos norą bei nusistatymų. Va nedidelės, o gyventojų skai Štai, pastarais metais vie
dinama save krašto gelbėtoja čius ne per didžiausias, kol, nas po kito iškyla žymių po
nuo anarchijos (suirutės), dė pagaliau, valstybės reikalai litikų ir turtuolių dideli nusi
damasi. turinti krašto gyven taip pat būdavo nesudėtingi. kaltimai. Šiaurės Amerikos
tojų daugumos paramų ir pri Pagaliau patys valdžios žy ministeriai. ir didelių miestų
tarimų, italų fašistų valdžia giai viešai buvo vykdomi.
burmistrai sodinami kalėjine tik neklauso spaudos ir vi Bet mūsų amžiuje, kada be man už visokius blogus dar
suomenės balso, bet nepaiso veik kiekvienos valstybės gy bus. Turtuoliui Kreugeriui nu
Agatonas
nei jos pačios paskelbtais įs ventojų skaičius apskaičiuoja sišovus, iškilo dar negirdėtos
SO CHICAGO OOUNCIL 114 Canal, Western Avė. ir Cicetatymais išrinkto parlamento mas milijonais, kada valsty pasauly suktybės. Niekas ne- '
-----------ro stotyse, išlipti CJarendon STUDENTŲ ATEITININKŲ
(seimo), kurio dauguma irgi bėse atsiranda įvairiausių po gali būti tikras, kad neatsaNaudojimas
neribotos
val

The sočiai and dance for llills station ir nuo ten tie- S-GOS 10 M.. SUKAKTUVES
fašistinė.
litinių, ekonominių, kultūri komingajam krašto valdovui,
džios
viešai
visuomenės
tvar

June 26th at So. Chicago, at siog keliauti į pietus už mies1924 m. įstatymas apie Ita nių, diplomatinių ir kitokių galbūt, turinčiam geriausių
kai
palaikyti
pasaulyje
nebe
the lašt meeting lias been post telio į fannas.
Birželio 4 ir 5 d. studentai
*
•f
-r« i
. . .
lijos valdžios sutvarkymų yra reikalų, karalius (arba prezi norų, neatsiras sunkiai nugaponed until a later date. We I Automobiliais visokiais ke- ateitininkai, einantys aukštuo naujiena. Visos despotiškos,
nustatęs-prieš tautų neatsako- dentas) lieka dažniausiai val limų pagundų.
wish to apologize for this sud- jliais į vakarus, Auroros link. 'sius mokslus mūsų universite- kitaip tarus, sauvališkos valir atsakomingiąji
den postponment to some of Ties Hinsdale pasukti įpietų te katalikiškas jaunimas, mi-,^os visa<ia būdavo niekeno mingos valdžios viešpatavimų. džios simboliu (ženklu), o pa Tiesa,
čių
valdžių
vykdo
tautos
išri

Einant
tuo
įstatymu,
valsty

prieš parlamentų ministeriai
the members ofother councils 1 vakarų kampų.
nėjo savo veikimo 10 m. su-1 neribojam°s, vien jėgos remia
bes valdžios suverenės (vir- nktieji atstovai, pritariant ka taip pat gali nusikalsti. Bet
------------------- kaktį. Ateitininkai yra pati 7nos> tačiau
labai dažnai toji
tliat were invited antį we ask j
seniausia universitete įsikūru-! Pa^ <ESa su laiku jus parblo- šiausiausios) teisės priklauso raliui (arba prezidentui).
you to stand by and watcli | x LIETUVIŲ DIENA
(Tęsinys ant 7 pusi.)
karaliui.
Karalius
vykdo
savo
Joks
karalius
mūsų
laikais
for our later announcement. ! Liepos 3 d. įvyks Lietuvių- si ideologinė organizacija. Ji Ošdavo. Ypatingai dažnai tai
valdžių per ministerį pirmini negali -turėti tiek prityrimo ir
John Zevatkauskas, Ukrainą Diena George Wasli- dabar apima 11 įvairių pagal'atsitikdavo senoje Romos imnkų (Mussolini). Mlnisteris nuovokos, kad galėtų įsigilin
president ingtono jubiliejui paminėti, profesijas susiskirsčiusių kor- 'Perij°je> ant kurios griuvėsių
ft
pirmininkas už savo darbus ti į visas krašto valdymo sri
! Lietuviams yra gera proga poracijų ir draugijų. Savo na-jl)ere^aiue am^iuje atsistatė įatsako tik prieš karalių. Kiti tis ir būti tikras, kad jo pa
K of L BASEBALL LEAGUE bendrai parodyti savo patri- rių skaičiumi ir susiorganizavalstyhė.
ministeriai turi klausyti (ir statyta, vien prieš jį atsakoDIDIS
STANDING
i jotizmų toj šaly, kurioje gyve- vinių stud.
ateitininkų s-ga ! Neribotai valdomieji krašatsakyti) ministerio pirminin minga valdžia, teisingai ir
Stako
sumažinimo
-----------na ir tuo nusipelnyti didesnę universitete taip pat stovi pirbūna nekultūringi, be ponaudingai tvarko valstybės
ko (Mussolinio).
litinio ir visuomeninio susipra
W L Pct. užuojautų iš kitų tautiį. Lie- moję vietoje.
•
būklę.
timo
arba
su
pakrypusia
vieTautos atstovai (seimas,
3 0 1000 tuvos Vyčiai taip pat rengiasi
Brighton Purk
Sukaktuvių minėjimas pra- 5a bflkle (unarchiški j. H tik. parlamentas) neturi teisės at Dėlto patiems karaliams te
Už mažiausias kainas
4 1 SO0 tam paminėjimui; bet kadanProvidence
ėjo rimtai ir iškilmingai. Pir- ’
tik toks kra6tas despotiš. statyti fašistų valdžios, nors nka ieškoti tame reikale iš ša
Chicagoje
3 2 600 gį taį įvyktų tų pat dienų ir
Marąuette
inųjų-dienų visos draugijos ir kai gali bMi ¥aldoniaS; kul. aiškiai matytų, kad tie val lies patarėjų. Geriausiais pa
1 4 200 žinodami, kad dviejų dalykų
North Side
korporacijos su vėliavomis nu' gyvcntojų dauguma nesuprau. džios darbai yra priešingi įs tarėjais tokiais atvejais būna
0 3 000 įg syk negalima tinkamai atSo. Chicago
ėjo į kapines pagerbti jau iš-. ta Įaįsvgs įr demokratybės ir tatymams arba kraštui nenau tautos išrinktoji atstovybė
least Sunday Providence de likti, Vyčiai atideda savo Vy(parlamentas). Bet jei parla
siskyrusių iš gyvųjų tarpo sa- lnemoka jonlis' naudoti.,,
dingi.
feated So. Chicago in a seveu čių Dienų į pirmadienį, liepos
mentui nesuteikiama teisė tik
vo draugų. Ten buvo tarta keiniiing game wliiftli endedvvipr ! (July) 4 d.
Visa programa
FažUtinė Italija, lygiai kaip Kad suprastume tokios val
a 8 to 5 score in the favor 5 bus tokia pat, kaip pirma bukomunistinė Rusija, nepasižy- džios sutvarkymo nenaudin rinti valdžios darbų, tada val
‘X nariaiir gumų, mėginsime nors trum džia greit pasidaro visai neatProvidenee.
lt was a liardj i. z„ planuota, bary lud, West
pilietiniu susipratimu.
susipratimu, Kaip pai panagrinėti galinčius iš to sakominga, kitaip tarus, to
Pullman, So. Chicago ir Bose- k<>
fouglit battle.
daugelis Pietų ir Rytų tautų, kilti blogumus. Iš tikro, kų kios valdžios galva yra tikras
land
susirinks
9
vai.
rytų
RoNorth Side made a gift of
nekarūnuotas kablius.
Arkikated- italai yra tingūs, nevalyvūs, reiškia vykdomosios valdžios
selande.
Marąuette,
Town
of
Rytojaus
dienų
one game to Marąuette et
Lake, Brighton Park, Cicero ros Bazilikoj įvyko iškilmin- nesusipratę. Dėlto, viliojami atsakomingumas tik prieš ka Italijos fašistų vadas Mus
Lincoln Park by a score of 11
Puikios Metalinės Ledaunės
socijalistų skelbiamų pažadų, ralių ir kas yra paties kara solini šiandien drąsiai galėtų
to 9 in 8 inning. Marąuette ir West Side susirinks prie 6OS pamaldos ir ten pasakė
$32.00 vertės tik $
save vadinti ne vien tautos PO
Aušros Vartų parapijos ant pamokslų J. E. vysk. M. Rei- (kol jų krašte nebuvo įsigalė- liaus valdžia?
........................................ 19.75
scored 5 runs i n the openin
inninoin tbp 8 fnnr nf! 23 place ir Oakley Avė. ne nys- Kartu buvo paminėta Ba- ję fašistai, jie dėl mažo menk- Žiloje senovėje, kol valsty- vadu (“duče”), bet ir valsty Nauji elektrikiniai refrižeratoriai,
,. ,
A
. ’
. i vėliau kain 9 vai • busas iške zilikoj Šv. Tėvo ganytojavimo i niekio skelbdavo streikus, at-.bės būdavo nedidelės, pats bės viešpačiu, nes nei ministe $150.00 vertės,
which were donated. No. Sule)velldU
kaiP J val ’ bUfeaBridge° 18Kf sukaktuves.
. /. . TIs, Bazilikos
D .... J eise- jsisakydavo «nuo adarbo
u ir
• neliaus 9:30 vai. rvtų.
tautos vadas, karalius, gynė riai, nei parlamentas, nei spa
made a game fight to over- port, Providence ir No. Side na nuvyko į Ateitininkų na- j norėdavo pildyti kitų pilietisavo tautų nuo priešų, pats uda — niekas neturi teisės jo
come the lead by rnaking 3
■ teisė piliečius, nusižengusius nuomonės ginčyti, jam prieš
t? finai 7™™“ -" kuopus susirinks North Sidėjc« V ^njv^ko iškilmingas,nių.pareigų.
counters in
ant Wabansia ir Paulina ne posėdis. Čia tarė žodį Ateiti-1 Socyalizmo pavojus paino- 1 įstatymams, pats valdė kraš- tarauti.
Tliis Sunday
Marąuette i
Neatsakomingoji fašistų va
vėliau kaip 9 vai., nes iške- ninkų s-gos vyr. vadas prof. kė fasistus ne įtikinėjimais, tų, pasirinkdamas savo nuoshall visit Brighton Park, and
bet
jėga
kraštų
valdyti,
visiš-j
žiūra
.
tinkamus
padėjėjus,
ldžios
tvarka dar kitu atžvil
liausirn 9:30. Wisconsin—Chi- N. Pakštas, pažymėdamas,
if Brighton is successful in,
i ,| cagos Vyčiai kviečia visus kad ateitininkų geruose dar- kai nepaisant ir neatsiklau- Tokia tvarka galėjo būti giu kraštui gali būti pavojin
gaining a verdict they shall |._„.
_ ..
Yyčių rėmėjus ir jų draugus ! buose,
kilniose pastangose siant krašto gyventojų daugu- gera, kad valstybės būdavo ga.
represent the Chicago Distričt
dalyvauti šiam suvažiavime, Yra užkastos Lietuvos viltys
against Wisconsin during the
kuriam dalyvaus ne vien tik d1" didieji jos lūkesčiai. Todėl
K of L Day at Kenosha, Wis.
Chicagos lietuviai, bet iš Wau ilgino laimingai gyventi, džia
Nauji Parlor Setai už Dūkui
July 4th.
kaip pusę kainos
kegano, Rockfordo, III., She- uStis ir kov°B ir atkasti Tė
$70.00 vertės
z North Side shall visit South boygan, Port Washington, Ra- vynės didžiųjų ateitį.
PO
Chicago and give thern a clia- cine, Miltvaukee ir Kenosha, * Sukakties proga studentai
nce to get their revenge for Wisconsin.
Visos Chicagos ateitininkai susilaukė daug
the defeat of a few weeks ago. kuopos keliaus į Waukegan ir sveikinimų. Sveikino J. E. Ar
The game will take place at įg ten drauge apie 11:30 ke- kivyskupas Metropolitas, visi
Bessemer Park, 3:00 in the baus į Kenosha, kur pasitiks jJų
Vyskupai. Buvo atafternooų.
.
miesto oficialai ir tuomet į jgjęg pasveikinti pats Univer-----------pikniko vietų, kuri yra tan-j&iteto rektorius
rektorius prof.
prof. V.
V. ČeiDo Not Forget the K of L kiai apaugus medžiais, yra pinskis, kuris pažymėjo, kad
Halsted Exchange National Bankas kviečia kaip pavienius asme
nis, taip biznierius, korporacija* ir kompasas vesti savo biznį šioje
,y will be July 4th instead graži vieta pasišokti po rne- ateitininkai savo darbais uni
bankoje, nes šis bankas yra vienas iš stipriausių bankų Chicagoje.
f July 3rd.
i tižiais, gražūs italai ir suolai, versitete jį džiugina. Taip pat
Šis bankas išmokėjo, išmoka ir išmokės visus padėtus pinigus be
Agatonas kur bus galima pavėsy atsisė- pasveikino prorektorius Čes
jokių notų ant kiekvieno pareikalavimo. Šio banko stipri valdyba už
—
dus skanius pietus suvalgyti. nys, Gen. Nagevičius ir visa
tikrina apsaugų Jūsų pinigų. Atidarykite savo sąskaitų mūsų Banke
dabar.
MARIJOS KALNELIAI
Už kelio už kokių 100 pėdų eilė kitų asmenų. UniversiteŠIO BANKU DIREKTORIAI IR SVARBESNIEJI ŠCRININKAI:
Liepos ketvirtoji jau artina- y.ra tyro. vandens Michigano
studentų organizacijos veik
si. Artinasi ir tradicinis ptk- ežeras, kur bus galima brai- viso8 buvo at8iunt„sios paW. II. REGNERY, President, Western Shade Cloth Company.
rūkas Marijos
Kalneliuos, ,|yti ir maudytis, o, jSi kas i
atstovns
C. L. JERNBERG, Vicc-president, West Side Trust & Savings Bank.
LOUIS JOURDAN, President Jourdan Packing Company.
(Alurian Mills).
norės, ant gražaus smiltyno
E.
HEYMANN, Vice-President \Vcst Side Trust and Savings Bank.
P.ovjklų Bargenai
Po iškilmingo posėdžio stuKas metai čia suplaukdavo atsigulęs galės pasilsėti ir sau
MXTT FRAN55, President Eranz Decorators.
$98 00 vertės Naujos THOR plodaug žmonių; tur būt ne ki lės spinduliais nudegti. Įžan-' (lentai ateitininkai vėl su -vėM. E. SMITU, Vice-Pres. and Treasurer American Food Products Co.
taip būs ir šiemet. Marijos j
JOHN M. LEE, Attomey.
.
,
Naujos VOSS plo $
H. S. PFLAUM, Vice-President West Side Trust and Savings Bank.
Kalneliuose jau ruošiama vis-,
vyklėa po ............
BENJAMIN LEVY, President llalsted Furniture Company.
kas svečiams sutikti ir priitn-'
Naujos MAYTAG S
Kongnesas
NELSON MORRIS.
'
plovyki ės po ..
79.50
ti. Keliai taisomi, vietos renJ. KOHOUT, President Union Building and Loan Association.
Parduodami ant lengvų
giainos. Bus kur pasidėti ir
FRANK RARA, Vice-President Savoy Drug Company.
šių metų Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fe
Išmokėjimų
uutomobiliams ir žmonėms. |
deracijos XXII kongresas įvyks rugpiū&o 23—M—25 .
Kas nuo pernai nebuvo Madd. šv. Kazimiero parapijoj, Pittsburgh, Pa.
L. H. HEYMANN, President West Side Trust and Savings Bank.
rijos Kalneliuose, ras šiemet I
OOLONEL NELSON MORRIS.
Federaeijos apskričiai, skyriai ir visos lietuvių ka
šį bei tų naujo.
talikų draugijos nuoširdžiai kviečiamos dalyvauti. Taip
Pats Marijos Kalnelių gva-1
pat didžiai gerbiamieji lietuvių dvasininkai, visi kata
žumaa ir įvairumas auga, di
likai inteligentai, visi visuomenės veikėjai kviečiami į.
dėja. Bus kur gerii, sveiku oAmerikos lietuvių katalikų metinę šventę—į Federaci
1929 SOUTH HALSTED STREET
ru pasinaudoti ir reginiais pa
4177-83 ARCHER AVĖ.
jos
kongresų
svarstyti,
mūsų
visuomeninių
reikalų.
.
sigėrėti.
Lafayette 3171
Norint gelžkeliu pasiekti,
K. J. KRUŠINSKA8,
2536-40 W. 63rd STREET
reikia imti Burlington R. R.
Fed. sekretorius
Hemlock 8400
J
link Auroros ir įsėsti galinai
j

I

FAŠISTĮI VALDŽIA

EKTRA
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Vienas Iš Stipriausių Bankų
Chicagoje
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Šeštadienis, birž. 25 d., 1932

“DRAUGO” METINIS PIKNIKAS LIEPOS-JULY 10 DIENĄ, BIRUTĖS DARŽE, 79th STREET

IR ARCHER AVĖ. NAUJI BIZNIERIAI, PROFESIJONALAI, VEIKĖJAI IR JAUNIMO
ORGANIZACIJOS STOJA TALKON.
General Cement Mfg. Co., i A. Urbelis rast., 117 N. 32nd
Bruno R. Drake, Assistant rnė, 1301 So. 50th Ct.
representative Stanley B. Va- Avė., Melrose Park, III. Tek Cashier, Cicero State Bank,
J. Pauga, alaus, saidės ir
liulis, Rockford, III. Tel. For-j 3069-R.
48th Avė .and 25t.h Place.
papso išvežiotojas, 5031 W.
ręst 8491.
i
...
.
! P. Juknius, užeiga, 1347 S. Roosevelt Rd.
Labdarių S-gos 14 kp. pirm.
Chas. Ališauskas, lietuvis J. žvirblis, 1513 — 35th Ave.,z 49th Court.
J. Paterebas, milkmonas, ir
ekspresininkas, 12155 S. Lowe Melrose Park in Tel 1211-J.
p- Jak;tas- ekspresininkas,; grocernė, 1538 S. 59th Avė.
Avė. Tel. Pullman 8574
1442 So. 50th Ct.
Povilas Putrimas, bučernė
A
Ur
^
elis
117
N.
32
p
Gnkšehs,
daržovių
išve-ir
grocernė, 1436 So. 49th Ct
Drigot Bottling Works, 5114
So. Knox Avė. Tel Laf. 6573. !Ave-- Melrose Park. Ilk Tel. žiotojas, 5037 W. Roosevelt; V. Sabaliauskas, čeveryku
_____________ {3069-R.
Road.
taisytojas 1411 So. 49th Avė.
Moterų
S-gos
60
kp.,
pirm
,
BIZNIERIŲ VARDAI IR AD
^uoierų o-gos w Kp., pirm,
Kvederis, restoranas. 4905
F. Stonio, bučernė ir groce
RESAI VALGOMŲJŲ DAI- Mrs- °- švilpkauskienė, 103— w 14th st
(
|
4828 w 15th gt
KTU KRAUTUVĖS
N- 20th Ave ’ Melrose Park,
M Karkauskas, saldainių ir j S. Steponaitis, užeiga, 1412
------------j Ilk Tel. 3376.
visokių gėrimų, 1320 So. 49th So. 49th Avė.
K. Samalouų, 2601 St. Char- į Mrs. M. Martinkienė, rast., Avė.
j Mrs. Statkienė ir Mrs. Kie
les Rd., Bellwood, Ilk Telef. ' 1009 — 22nd Avė., Melrose
J. Kavaliauskas, saldainių nčienė, pirmos rūšies restora11992.
i Park. Ilk Tel. 3330.
ir ice cream parlor, 1401 So. nas, 4915 W. 14th St.
F. Valuckas, 1418 W. 18th j Marijonų kol. rėmėjų skyr,, 49th Ct.
Mr. šviegžda, real estate,
Avė., Melrose Park, Ilk Tel. pirm., J. žvirblis, 1513—35th
Mr. Keser, aptieka, 4847 W. 4915 W-. 14th St.
3346.
Avė., Melrose Park, Ilk Tek 14th St.
J. Rubis, bučernė ir gro'cerK. Kanauskas, poliemonas, nė, 1308 So. 49th Avė.
P. Barchis, 1518 No. 35th 1211-J.
32 1312 So. 49th Avė.
Mrs. T am uliunas,
užeiga.
Avė., Melrose Park. III. Telef.a. Urbelis, rast., 117
2118.
.
iAve., Tek 3069-R
Į K. Kričauskas, grocerne, 1447 So. 49th Avė.
P. Kissel, 646 So. 13th Avė. j Tretininkų, pirm., O. švil-, 1439 So. 49th Avė.
Warren ir Račkauski, bučeRūtos Daržo gaspadorius viską surengęs Ladislovų vardinėms, tariasi su savo patarėju,
kaip čia iškilmingiausia ir sėkmingiausia įvykdžius metines“ Rūtos daržo atidarymo sukak-. Maywooid, III. Tel.. 3134.
ipauskienė, 103 N. 20th Avė., j A. Ambrozaitis, grocernė, į rnė ir grocernė, 1536. So. 49th
I
A T
T nlrn
I
TT>
OOHP
1 IrTVl ATI O C!
"1
O
A O.ėli A
A TTA
A. Laskowski, 2001 Lake st.! H/F
Melrose
Park, TU
III. fTl
Tek 3376.
, TYll
milkmonas,
1437 S.
42th
Avė. Avė.
tuves ir tinkamiausia paminėjus Ladislovų vardines.
Melrose Par., III. Tel. 602. ,
Jėzaus Kančios Arčbrolija, I J- Lipskis, muzikališkų in- • Pr. Zajauskas, pirmos klepirm.,
M. Janušauskienė, 906 strumentų, radio ir sportiškųj sos užeiga, 1444 S. 51st Avė.
A. Mockus, 3119 Lake St.,
BIRUTĖS DAINA
j Melrose Park, III. Tel. 4452.
N. 22nd Avė., Meltose Park, daiktų, 4916 W. 14th St.
L. Lileikis, barberis, 4913
Ant marių krašto Palangos miestelis,
Walgowski,
1112
Oak
St.,
I
m.
Tel.
2313.
į
A.
Lutkus,
maliavos
ir
geW.
14th St.
Kur gyvena mūsų broliai žemaitėliai
Moywood, III. Tel. 4696.
M. Šimanskis, rašt., 908 N. ležinių daiktų pardavėjas, 14Paul’s Barber Shop,( 4841
Yr’ aukštas kalnas, Birūta vadintas
W. 14th St.
Royal Blue Store, 146 Bro-’21st Avė., Melrose Park, III. 21 So- 49th Ct.
Žalioms pušelėms viršus apsodintas.
S. Lukštą, ‘'Draugo'’ rėmėBurba, barberis 1322 S. 43
adway, Melrose Park, III. Tel. i
Tuom kart’ laiminga buvo žemė mūsų
'i ja, 1500 So. 49th Avė.
3033.
CICERO S BIZNIERIAI
Kol buvom ponais ir gudų ir prūsų
J
; Avė.
____ :____
. į Mr. Lenartas,
bučernė ir
J. Sakalas, bučernė ir gro
Chas Ūselis, 246 So. 13th
Švari ir skaisti, kaip rdžė ir rūta
J. F. Kimbark ir Šoris, lie- i grocernė, 1245 S. 48th Avė.
cernė, 1543 So. 50th Avė.
Avė., Maywood, III. Tel. 1423.
Kunigaikštienė gyveno Birūta.
M. Masaliunas, bučernė ir
Mr. Bernotas, užeiga, 4837
V. Kaspariunas, 101 N. 23rd tuviška užėiga ir gazolino sto
Vis tai padarė, kaip sakė Keistutis,
tis,
1543
S.
52tnd
Avė.
grocernė,
1334
So.
49th
Ct.
W.
14th St.
Avė., Melrose Park, III. Tel.
Ant kalno tapo pastatytas būtas,
J. Kaikaris, grynos lietuvis- Į J- Misiokas, užeiga, 1401 S. i Kavaliauskas,
bučernė ir
4783.
Birūta paskiaus tapo numylėta,
kos duonos kepejas, 5008 W. 48th Ct.
,
grocernė„ 1446 S. 50th Ct.
Pagimdė sūnų Vytautų ant svieto.
14th St.
p- Mockus, kriaučius, 4905
Mr. Šimkus, užeiga, 1400 S.
GELEŽINIŲ DAIKTŲ
F. Miliauskas, ruginės duo įW. 14th St.
48th Avė.
KRAUTUVĖS
Keletu dienų trimitininkas jimo darbų jie gerai atliko.
nos kepėjas, 1425 So. 49 Avė. j A. Miliauckas, “Draugo-’
Mr. Bačkauskas.
užeiga,
nepasirodė. Svarbiais reika Ladislovų dienos tvarka yrėmėjas,
-1837
So.
49th
Ct.
1334 So. 4^th Avė.
Dr. Atkočiūnas, dentistas,
A. Andrews, 1906 Lake St.,
lais buvo išvykęs į platų pa ra numatyta šitokia: Ryte 8
J.
Mažintas
užeiga,
5001
W.
A. Zakaras ir Mr. Arlaus
Melrose Park, UI. Tel. 745.
1446 So. 49th Ct.
saulį. Mat dabai> pasauly ne- vai. bus atgiedota psalmės už
Dr.
Daujotas.
4729
W.
12th
Roosevelt
Rd.
kas, pirmos rūšies kriaučių ša
W. Piepol, 1512 Lake St.,
sviėttakas sujudimas. Bet pa- mirusius veikėjus katalikiškos
Place.
Milius,
Laundry
man,
1631
pa,
4837 W. 14th St.
Melrose Park, III. Tel. 5845.
sir do, kad tas sujudimas at akcijos. Paskui seks Šv. Mi
Dr. Gussen, dentistas, 4847 So. 48th Ct.
Brožis, bučernė ir grocernė,
slūgs ir galime eiti prie savo šios Ladislovų intencija. Yra
W. 14th St.
Navickas, bučernė ir groce- 1409 So. 49 Ct. (Bus daugiau)
AUKSORIUS
kasdieninių darbų ir pasilin rflpinamųsi, kad būtų pasaky
Dr. Shinglman, 1638 S. 50
tas pritaikintas Ladislovams j
ksminimų.
P. Metrik, 152 Broadway, • Avė.
Pirmiausia reikia priminti, ir visiems atsilankiusiems pa j
Zigmoutas, užeiga, 1430 So.
Melrose Park, III. Tel. 754.
kad Ladislovų vardinėms pri mokslas. Po pamaldų bažny- J Lavinasi šokti ir dainuoti,
50th Ct.
sirengimai eina visomis pusė čioj bus pašventinimas Rūtos j kad ko geriausia pasirodžius
Dr. Asher, dentistas, 4303
FOTOGRAFAS
mis ir su geromis pasekmė darželių ir gėlynų.
\ I“ Draugo” piknike liepos 10
W. 14th St.
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
mis. Yra pakviesta aukštų sve
Po visam Rūtos darže ant1 d. Birutės darže.
A. J. Kruszinis, 150 BroadDr. Aistrom, 1300 So. 49th
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
čių — gerb. kunigai, vargoni platformos įvyks bendri pus-!
________
way, Melrose Park, UI. Tel. Avė.
kaina ............................................................................. 10c.
ninkai, daktarai, advokatai, ryčiai.
Geo. P. Taylor, Jr. Coal Co. 2317.
Anglickis, liet. užeiga ir gė
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
įžymūs biznieriai, katalikiš
Vakare šurum-burum prasi-1 Anglys už1 wholesale kainas iš
rimų išvežiotojas, 1346 S. 50th
kaina ............................................................................... 75c.
kos spaudos platintojai. Ren dės Rūtos darže birželio 27 d., •2^2® ®0, Halsted St. 2458 So.
GRABORIUS
Avė.
gėjai kviečia visus ir darbini 7:30 vai. Visus atsilankiusius I Halsted St 1000 Wl 22,1(1 St
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
K. Andrejunas, maliavotomų drama, kaina........................................................... 25c.
nkus, vyrus ir materis, pežįsnustebins visokie rengiami Telefonai:
At Prabish, 2205 Lake St., jas ir dekoruotojas. 1619 So. ;žMOGAUS TIKSLAS> Devynios Konferencijos, parašė kun.
Calumet
3482-^0020
—
5799
tamus ir nepažįstamus, iš arti
“siurpraizai.” Alkaniems bus
Melrose Park, III. Tel 797.
48th Ct.
Pranas Jakštas, kaina.................................................... 50c.
ir iš toli, ir visos Chicagos
gardūs užkandžiai, trokštan Augustas Jurgilas, Repre
J.
Butkus,
restoranas,
1312
G1ESMYNAS)
parūogg kuiL j. TiIvytiS) M L c 496 pusja.
jaunimų.
tiems gaivinantys
gėrimai zentuoja Western and South SOFT DRINK PARLORS
Ve‘
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
Rūtos daržas pilnai priren prie Jokūbo šulinio. Užkan- ern Life Insurance Co., Office
J. Bačiunas, bučernė ir groTEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
gtas vardinių pokiliui. Nei jo džius gamins Raguvos vyrai, ^38 West 63rd St., Ofice Pho
P. WMcunas, 147 No. 15th cemė, 1501 S. 49th Avė.
Pr. Bųčys M. I. C. Lietuvos -Universiteto Profesorius,
kia daržas neturi tokių page Ramygalos šeimininkės, pa- įne PrasPect 0815.
'Avė., Melrose Park, III. Tel.
J. P. Baubkus, grocernė,
246 puslapių kaina .................................................... $1.75
rinimų, kaip Rūtos daržas. gelbstint daržo gaspadoriui.1 Becker Cleaner A. Phillips, 778.
1300 So. 49th Ct.
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Bflčys, M. I. C.
Pastatyta įdomi ice creaminė, Bus gera muzika, garsių kal-j^rop. We Call and Deliver
A. Slabis, 100—24th Avė.,
A. Bertašius, bučernė, 1434
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
naujo išradimo būdų Rūtos bėtojų ir skambių dainelių. , 2408 West 63rd St.
Melrose Park, UI. Tel. 4457.
So. 50th Avė.
AVENTAS PRANCIŠKUS- ASYŽIETIS, gyveninio aprašy
Ladislovų paskirtas brolis į Angeline’s Beauty Shoppe,
saldainiams įsigyti.
Ad. Bernadišius, anglių san
V. Novickį, 100 Broadway,
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leiH. lietuvių kalbon išvertė, kun.
O ypatingai įdomus bus La- Tuftdas su dideliu uolumu dar- hemstitehing and dressmak- Melrose Park, III. Tel. 720.
dėlis, 1605 So. 49th Ct.
kun J. Bikinas, kaina........................................................ 90c.
dislovams prirengtas didžiulis buojasi, kad viskas būtų ko i ing, 6311 So. Sacramento Av.,
G. Damaševičiūs ir S. KazaŽvibas, liet. užeiga, 1347 S.
PASLAPTIS. GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
ir gražus krėslas, 36 pėdų il geriausia prirengta ir atlikta. Phone Republic 9583.
vas, Lake St. and 21st St., 50th Avė.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
gumo. Į tų krėslų susėsti bus Jisai yra dėkingas visiems tai
Anton Bittin’s, monument Melrose Park, UI.
J. Baranauskas, “Draugo"
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
pakviesti visi Chicagos ir apy kininkams
daržo įrengime, works, lllth St. and Craw-' B. Janosky and T. Balčus, reA4aSB^tošiusWft.t^rafaSJ8VEN^1AU.SIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Saikelinkių Ladislovai.
,
gerb. kleb. kun. J. Mačiulio-1 ford Avė. Mt. Greenwodd, III. Main St. and 20th Avė., Mel143r So 49tb Ct
vičius, kaina................................................................................ 20c.
Tų Ladislovų “soRtų” ir ki niui ir komitetams už daržo Phone Beverly 0005.
rose Park, UI.
J. Chmieliauskas, pirmoa rū
TOrtė By™' kai"a................... 4#°'
tus pagerinimus atliko šie suteikimų ir visiems, kurie
Kanapeck Auto Service Co.,
Draugystė šv. Onos, pirm.,
A U
U' Ver“ K' ZnJanrkouSk»s. M. 1.^ C
meistrai: Jonai — Markevi prisideda. prie surengimo tų not. incf, sav., S. Kanapeckis Mrs. L. Bladienė, 8818 S. 9th iies grocernė, 1347 S. 48th Ct. 8’
čius, Vyšniauskas, Povilausir sūnai, 5156 58 So. W(estern Avė., Maywood, UI. Tel. 3637.
DobuSuiakas^. liet. užeiga,;SIET/)g TAKAI TOBUI.YBEN, parai? kun. D-ras K. Manepaprastų vardinių.
kis, Petraitis, Juzėnas, o jiems
Avė. Tel. Prospect 8157 and; Mrs. M. Martinkienė, rašt., 1434 S. 49th Ct.
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
padėjo ir kitus darbus dirbo
4400 02 So. Westem Avė. ir 1009 — 22nd Avė., Melrose 'Bukauskas, maliavos ir ge- į
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
Longinas Jurevičius, Petras REMKJTE VISUS BIZNU
ležinių daiktų krautuvė, 4938
Richard J. Matre, aasociai Park7 UI. Tel 3330.
99
Gadeikis su pagelbininku, Vi
ed with The Guild Ohtorchi Dr-stė šv. Jono Krikštyto- W. 15th St.
RIUS KURIE SKELBIASI
ncas Radzevičius su būrin
Supply Co., 644 W. Washing- jo, pirm., W. Kudil, 806—N.
J. Jankauskas, liet. užeiga,
2334 So. Oakley Avenue
jaunų vaikinų. Visų maliavo“D1AU0S”.
ton St. Tel. Monroe 1003.
1336 So. 49th Ct.
Chicago, Illinois.
20th Avė. Tel. 6097.

Knygos

“Draugas
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Šeštadienis, birž. 25 d., 1932
gaspadynė, tarnaitė ir šokėjis. x\a, tai linksminosi ir galu
gaie pamiršo ir namus. .Na, ir
prauejo aušti, tai daktarai nu
IsVAzIAVO Į KANADĄ
tarė eiti “golf ’ lošti, o U ri
mus, einamas naino, trauke
Simano Daukauto Spulkos
'biustą Aušrele’ , bet jau bu
sekretorius dcil J. Kazanausto ir saulute užtekėjus.
ko žmona Ana talija kartu su
Vistų, mačiau
broliu Benediktu Karecku ir
jo moterim automobiliu išva
AltCUlsK HBlGHTS
žiavo į Alontrealį. Ten turės
“good tune” pas giimųaičius
Kolegijos rėmėjų 41 skyr.
Kamanauskus. “Good tune’’
susirinkimas įvyko birž. 18 d.
bus dvigubai geras. Mat Ra
iš komisijos pranešimo apie
manauskų duktė išteka ir šliu
basket piknikų Bubelių sode,
bas bus sekmadienį birželio
kuris įvyks liepos 24 d., pasi
26 d. P-nas Ramanauskas yra
rodė, kad komisija deda dide
senas Alontrealio pilietis ir
les pastangas, ka tik piknikas
turi čeverykų parduotuvę.
kolegijos naudai būtų ko pui. ■
.
•• . ,
kiausias. Komisija žada muVARDUVBS
zikantus pargabenti net iš
Marquette Para. Birželio 11 ivauno!

CHICAGOJE

Šis susirinkimas nutarė šie- uette Parke prie California
me atostogų neimti.
Avė ir 70th St.
Apie akad. rėmėjų seimų,,
Kom. narys, Staniulis
Ofisas Tel. OrovehUl 0817
įvykusį geg. 20 d., pranešė J.
Res. 67 87 S. Artesian Avė.
(Tųsa
nuo
5
pusi.)
Tel. OrovehUl 0611
Šliogeris. Pranešimas visais
FAŠISTŲ
VALDŽIA
balsais priimtas su pasižadėjimu visomis jėgomis remti tokius ministerius tautos atGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šv. Kazimiero ak. rėmėjas se- Į stovai turi teisės nuo valdžios
2423 West Marųu^te Road
Vai.: 2-6 Ir 7 9 P. M. Ket. 9-’2 A. M
serįs
atstatyti ir teismo atsakomyNedėlioj susitarus
, ,
. ihėn patraukti. NeatsakominApie marijonų kol. rėmėjui
...
.. , A. ..
gasis valdovas gali būti tikTel. Lafayette 6793
apskiiti pranese d. Šliogeris:
. i ras, kad iškėlusį valdžios virpranesunas visais balsais pn- L_ ...
..
, , , . .
1 sunen jėga jį rems tol, kol me
J.
ninas su pasižadėjimu apskr. i.
....
.
, .
„ . Vai.: 2 iki S po pietų, 7 iki 9 vak.
;kas netikrins ir neteis uz jo
įsvaziavnnų į Aiar. lanuų iie- Į
Office: 4459 S. California Avė.
pos 4 d. remti visomis jego- i
Nedėliojo pagal sutarti
A. žvirblaitis
mis.

DAKTARAI:

_

t

DR. J- J. SIMONAITIS

j

DR. A.

JAVOIŠ

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Llgy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 1} ryto; 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki 3 vai.).
Seredomis Ir Nedtlloints pagal susitarimų.

Otiso Tel. Lafayette 7337

’

Rez. Tel. Hyde Park 3395 I

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

Ofiso Ir Res. Tel. Boui. 6918

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Tat: 1-8 ir 8:88-8:88 vai. vak.
Nedėlioj susitarus ,
• —

VoL: 1-4 Ir 7-8 vai. vakare
Nedėlioj

Barbė 41 skyriui, kad turi ir'A-UAlMlNTASlb KUNIGAS
DENTISTAT Tel Canal 8267 Res. Prospect 4669, Tel. Ofiso 4060
Res. 9866
gerų ir aarbšeių veikėjų pir-į
jUfikb DUoiku
numukę malvinų btankienę,
------------Phone Boulevard 7442
Jo
Asmuo,
darbai
ir
auklykuri atsilanko i visus susinnGydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
khiius. į. visus susirinkimus! ba, tai yra plačiai aprašyta'
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
KENOSHA, W1S.
DENTISTAS
atsilanko ir iždininkę Beiro- J° visas gyvenimas ir nuveikOfiso vai.:
Rezidencija 6688 So. Arteslon Avė.
4645 So. Ashland Avė.
neie Buoertiene, taip pat ne- G dideli darbai, ypač JaunuoNao
1
Iki
4
Ir
nuo 6 iki 8 vaJ. vak.
Valandos: 11 ryto Utį 4 po pietų
Rezidencija:
Arti 47 Straet
d. Antano Belskio draugai paIš įžymių asmenų teko gir- j nuilstanti veikėja. Kiti valdy menes auklėjimo.
4 iki 8:88 vakare
8904 — 71at Street
Nedėllomls tiv susitarus.
daiė jam didelį siurprizų. At- dėti didelis pasitenkinimas pinaj-ijy, pasiima ir “atostoKnyga didelė, puslapių 797,--------silankė šie svečiai: pp. iStan-1 kniku, kuris įvyks tokiam gra 1 ,,-ų.;»
• ,
popieriniuose viršeliuose, kav j Tel. Canal 6122
Tel. Canal 6 764 Rea Republic 6368
kūnai, Spicher, Briedelis ir 1 žiam Bubertų sode. Komisija ,
Kašt. J. Šliogeris
na tiktai ...................... $2.59
I
kiti. O daktarų tai buvo dau- užtikrina ir visiškų ramybę 1
_____________
Gegužes Menuo, kiekvienai,
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
giau, negu “žmonių,” išski-(svečiams piknike.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Ofisas 2403 WEST 83 STREET
ABlrBBSB Uit. BAUASCiU menai skaitymai. Vertė kun.j
2201 West 22nd Street
IR OBSTETR1KAS
Kertė So. Wėstarn Avenue
nant jų ponias: dr. Biežis, dr. j šiame susirinkime Įsirašė
Br. Zadeikis, kaina .... 45c. Į
un&Ą
(Kampas Leavitt St.)
TeL Prospeot 1828
Gydo ataigiaa ir chroniškas ligas
vadovas Sakyklai. Trečioji!
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Ųložis, dr. Kelia, dr. Kliauga, nauja narė Marijona Karlausvyrų,
moterų
ir
vaikų
Rezidencija
2869 So. Leavitt St.
Nuo 1 iki 8 vakare
Tel. Canal 0706
dr. iStraikel, dr. Zalatoris. U ■ kienė (2137 23rd Place, ChicaDARU
OPERACIJAS
Seredoj
pagal
sutarti
knyga.
Pamokslai
apie
Dievo
į
įvetvirtadienį į penktadie
vaiandoa: 2-4 pe pietų ir T-8 v. v.
Ligonius priima kasdieną nuo
dr. Yuška, tai buvo viskas, go).
.
i
pietų iki 8 vai. vakaro.
nio naktį, birželio 24 d., plė Malonę, (Sakramentus ir MaiNedėlioj pagal susitarimų
Nedeliouiia ir seredomle tik
dų.
Antrasis
padidintas
leidi-I
šikai įsilaužė į dr. J. BaukšBoulevard 7589
-iėkaino susitarus
Rcz. Hemlock 7691
mas.
Vyskupas
Kaz.
PaltaroĮ
GRAHOKIAI:
cio olisų (4193 Archer Avė.),
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray 2139 WEST 22nd STREET
išlaužė duris, sugadino užrak kas. Kaina......................$1.5(1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CH1CAOO
Virš minėtas knygas gali
tus ir išnešė aukso $75.90 ver
i_ACHAVien
4729 WEST 12 PLACE
DENTISTAS
ma gauti:
Vak: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
tes.
/
IR SŪNŪS
4712 So. Ashland Avenue
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
“DRAUGO” KNYGYNE ,
bus.
CHICAGOJE
Vai.:,Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LUSTU VIS iiKABOKlUS
Marąuette Park. Sy. Kazi
Laidotuvėms P8* ........
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia
laidotuvėse auopigiausia.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:30 — 6:20 kasdien
ir pigiau negu kiti “eUuUe meiuziu auisauKii, o miit miero ivar. dr-ja rengia pir
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
X—Spinduliai
K-Ray
Tel.
Cicero
1260
darnu
busite
užganėdinti.
todėl, kad priklau
Cicero 882. Rez. tel. Cicero 2888
mų metinį piknikų birželiu 26
Tel. itoosevelt 2t>io arba 2616
sau prie grabų lšOfisas 2201 West 22nd Street
dirbystės.
2314 to. 23rd Bi., Chicago
dienų. Kviečiame visus dr-jos
cor. So. Leavitt St. T ei Canal 6128
OFISAS
LIETUVIS DEN TĮSTAS
narius Mapąuette Parko lietu
668 West 18 Street
Rezidencija: 6628 S. Rlchmond AT*.
Telef. Canal 6174 1439 B. 49 Couft, Cicero, Hl
Vai.; kasdien nuo 10 v. r\to iki 9
Telephone Republic 7848
vius atsilankyti į piknikų. Na
Pinu. A. Nausėda
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 8238 8.
_
valandai vakare
Valandos: 1—I ir 7—8 vai. vak
TEL. CICERO 6927
Halsted Street, Tel.
į
Nedėliotais
ir
Seredomis
susitarus
mie gerai pavalgykite, o gėri- j
1924 Ceuter bt.
Nedėlioj; 19—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Victory 4088.
,4847
W.
14th
ST.
Cicero,
I1L
nių gausite pigiai. Muzikam i Rast. P. Fabijouaitis
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų
leieiuims laida iiJtt
i
2 Iki 4 Ir 8 Iki S vai. vak.
tas gros žemaitiškus ir ame
2301 W. 22nd Plce
Phone Boulevard 4139
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
rikoniškus šokius,
galėsite
Ižd. pav. kun.
Mačiulionis j Dr. C.K. Kliauga
Lietuvis
Telefonai dienų ir naktį
DENTISTAS
2334 8. Oakley Avė.
Graborius ir Baisaiųuotojas linksniai laikų praleisti. U žti- j
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VIRGINIA. 8888
U tarninkais, Kc t v ergais ir Subatomi.
2420 W. Alarųuetle Rd. arti VVestern Ofisas: — 4645 8, Aslilbud Avė.
kriname,
-nesigailėsite,
pumaAGITATORIAI:
GRABORIUS
Tunu antouiubilraa visokiem b
Chicago, III.
Avė.
l'houe Hentioek 7828
TeL Grovehlll 1586
tysite, ko dai nematėte. “Šat-I d. Dimša
Fanedėliais, Seredomis ir Pėlhyčiomls Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki
Musų patarnavimas
reikalams.
Kaina
prieinamu
8 vak. Nedeliomis pagal sutartį.
1821
So.
Halsted
Street
visuomet sųžtnlngas Ir
rijos Ragana” atjos ant šiuo3347 Auburn Avė.
Ofiso Tek: Boulevard 7820
nebrangus, nes neturi
3319 AUBURN AVENUE
l
Namų Tel : Prospect 1930
me lilaldų nilalkymnl
tos. Taip pat bus Mandžiūi ų j Kun. J. Mačiulionis,
Į Tel. Cicere 6756
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skyrių.
Chicago, 111.
▼a4. 8-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Magdė ir Mulo venų “Kristė”
2334 S. Oakley Avė
Šaradomis po> pietų ir Nedėldleniab
Nauja, graži ko
parodys daugybę visokių pra-; Z. Gedvilas
tik suritarns
2422 W. MARQUETTE ROAD
plyčia dykai.
x DENTISTAS '
jovų. Negalima nė ant jaučio
12311 So. Emerald Avė,
Gydytojas ir Chirurgas
1446 S. 49th CT., CICERO
odos surašyti. Tas bus MarqORABORIUS IR LA1DOTUTIV
3307 Auburn Avenue
M. Slikas
Ras. Phone:
4631 SO. ASHLAND AVĖ. Englevood
4441
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
Office Phone
▼HDAJA8
10555 S. State St.
Wentworth 2868
W«ntworth
Tel. Y arda 0994
1650 WEST 46th STREET
AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. C. Z. VEZELIS

OR. 6.1.BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F, RADŽIUS

DR. S. BIEZIS

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

DR. GDSSEN

OR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. L YUŠKA

į

DR. ATKOČIŪNAS

L J. ZOLP

S. M. SKUDAS

kampas 4<tk Ir Paulina Sta.

LIETUVIS GRABORIUS

TeL Boulevard 6288-8418

Didelė graži koplyčia dykai

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

718 WEST 18 STREET
I
TeL Roooevelt 7MS

Seniausia^ ir Didžiausia

S. J. PAVINSKAS
& CO.
CONNECTICVr STREET

DR. VA1TUSH, OPT.

Tel. 6760
Gary, Ind.
Grabas, dėžė, balsamavimas, ka
ravanas .J........................... 9100.00
Geresnis grabas, dėžė, balsamavimas, patarnavimas .... 9150.00.
Pluėinls grabas ir visas piitar-

Dar geresnis grabas ir patarna
vimas ................................. 8285.00
Plieno grabas Ir visas patarna
vimas ................................. 8895.00
Kapinės ne|rokuojamos
Kreipkitės { grius bet kada

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

ĮSTAIGA

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisą.

4605-Ų7 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

ONA M1L1EN&
(po pijmu vyru KaSmuuskienė,
iė namų l'ocaitė)

EMILIJA S.MUKCTAITf;
Mirė birž. 23. 1932 iil 6:00
vai. ryto, 18 metų arui (Amusl Chicagoje.
Paliko dideliame
nubudime
dėdę Viktorų ir dėdienę Domi
cėlę Smukitus, du brolius: Ko
stu n tų ir Juozapų
kniukėtus,
dėdę Kostantų Girtautų ir dė
dienę jr kitus gimines.
Kūnas pašarvotas 1949 Canalport Avė.
Laklotuvės jvyks panedėlyje,
birželio 27 d., 1932 m., iŠ na
mų 8:30 vai. bus atlydėta į
Dievo Apvaizdos par. bažnyčių,
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bug nulydėta 1 Sv. Ka
zimiero kapines.
Nuotlrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Aiose laidotuvėse.

Nubudę:

h uoliai, dėdės, 'dė

dienės Ir vist giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. M. S k ūdas, Itoosevelt

7632.

. VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po-pietų
Nuo 7 iki 9 vakare *
Nedek nuo 10 iki 12 dienų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Oflao Tel. VICTORY 8687
Of. Ir Rea Tel. HEMLOCK 237 ’

LIETUVIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš 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
į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

DR. A. R. MCGRADIE

Rezidencijos Tek Plaza 3288

ITM

n

GRABORIŲ

DR. MAURICE KAHN

Mirė birželio 24 d., 1932 m.
12:30 naktj, 68 metų amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr., Kalti
nėnų parap. Amerikoje išgyve
no apie 34 metus.
Paliko dideliame
nubudime
vyrų Jurgi, dukterį Onų, du sū
nūs Juozapų
Stanislovų, dvi
marčias Pranciškų ir Evų, tris
anukus ir anūkes Albinų, Reiinondų, Broneliu, Stasę, Evų ir
Sabinų, du brolius Jurgį ir Juo
zapų Pocius ir gimines. Buvo
nare šv. Agotos moterų ir mer
gaičių dr-jos ir Tretininkų.
Kūnas pašarvotas grabortaus
Ežerskio koplyčioj, 4b03 South
Marshfield Avė.
Laidotuvės jvyks utarninke,
birželio 28, iš koplyčios 8 vai.
bus atlydėta 1 šv. Kryžiaus par.
bažnyčių, kurioj Įvyks gedulin
gos pasnaldos už veliones sielų.
Po pamaldų bus nulydėta i šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimine*, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; vyras, duktė, šonai,
marčios, arnikai, brolal

Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gruborlus Ežerskis, Tel. Boulevard
9277.

•

. rf

Ofiso: Tel. Victory 6893~
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. J. P. POŠKA

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

3133 S. HALSTED STREET

DR. A. A, ROTH

6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Palengvins akių Įtempimų, kuris
ssti priežastim galvos skaudėjimo, Rusas Gydytojas ir Chirurgas
svaigimo, akių aptemmio,
tno, skaudant akių karštį^Nu?^ Specialistas moteriškų, vyriš
jataractus. Atitaisau trumpų regystę
kų, vaikų ir visų chroniškų
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai. akinius visuose
ligU, įsitikimuose, egzaminavknas daro
Ofisas 3102 So. Halsted St.
mas su elektra, parodančių mažiaui .urs klaidas.
Kampas 31st Street
Speciaie atyda atkreipiama moky Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
klos vaikučiams.
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį
į
KREIVAS AKIS ATITAISO I TftUM
PĄ LAJKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Perkėlė savo ofisų po numeriu.
be akinių. Daimr kainos perpng pi

DR. CHARLES SEGAL

gesnės, negu buvo. Musų kainos pigeanės, kaip kitų.

| 4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

OR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Telefonas Midway 2880 '
HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 \\EST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 18—4; nuo 8—8
NedėUomla: nuo 18 Utį 11.

(Naryauckaa)
>
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 liti 12 ryto. 7 iki 8 vakarą
Utarn. Ir Ketv vok. pasai antartį

t

Antras ofisas ir Rezidencija

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vai
šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8lt'

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

A. L. DAYIDONIS, M, f
4910 80. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 6187
Valandos:
Nuo 9 lkl 11 valandai ryte:
Nuo 6 lkl 8 valandai vakare
apart Šventadienio Lr ketvirtadieni '

--------------------------------- - ----TeL Hemlock 8788

Rea. TeL Prospect 06 U

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South KedzU
Rez. 8426 So. California Avė.

▼AL: 8-4.

I-» X. B.

<81.

į
8
..... i . ■

S

...I

DRAUGAS

-L—t W3ES

šeštadienis, biri. 25 d., 1932
3a

=38-

AUSROS VARTŲ PAR. METINIS PIKNIKAS
V

Sekmadieny Birželio-June 26 d. 1932
VYTAUTO
BE

PARKE

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

115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
—*
- -

4 valandą kumštynės
5 valandą dainų kontestas
6 valandą virvės traukimas
7 valandą dovanų padalinimas

Įžanga 35c. Kviečia visus Klebonas ir komitetas.
-BBE

...

-į--

—

-

į .

-4» —

£

atvažiuoti, tyru oru pakvėpuo FRIBURGO UNIVERSITE tikslai pavirto priemonėmis, o
reikės grąžinti dalimis per ke
SUĖMĖ 2 SOCIIALti ir savo atsilankymu dr jų
TAS SURENGĖ PAS
priemonės tikslais. Ten dar
DEMOKRATUS
lerius metus.
KAITŲ* CIKLĄ APIE
paremti. Kviečiami 18-os gatbas ir gamyba pastatyta tiks Krim. policija, padarė kra 1
činTAkutis, Kaminskas, Bal- Tfe ir kit9 koloni« lietuviai
BOLŠEVIZMĄ
lu, tuo tarpu kad jie yra tik
Išsirenduoja gražus, moder
PRANAS KETURAKIS
tas ir suėmė 2 socijaldemokdvasinio gyvenimo priemonė
niškas, karštu vandeniu šil
Hunas, Rainis, Jaukštis ir Ma ,r/PaS ^''nirnas: galėsite paratus Plačiakį ir Markelį. Jų
sišokti prie gero orkestro iš
Garsus Šveicarijos Fribur mis. Timaševas laikė paskaita
domas kambarys, Marąuetl
kvota dar nebaigta.
jaunų muzikantų, vadovau- go katalikų universitetas kar apie sovietų konstituciją, o bu
Park. Namų savininkai gyve
Vienas iš įspūdingiausių da jant A Bružui. Įžanga—dy- tu su tarptautine katalikų mo vus. Šveicarijos ministeris M u
na vieni be šeimynos.
KAUNAS
GAVO
1,200/**
’
)
lykų rytoj parapijos piknike kfti> nemokama.
kslo s-ga surengė pas save vi si ir prof. Munik skaitė pas
Atsišaukite:
LIT. PASKOLOS
bus dainos kontestas. Visi 5
Valdyba są eilę paskaitų ir diskusijų a- kaitas apie piatilietką ir bol
7217 So. Washtenaw Avė.
| Parapijos chorai dalyvauja. Marquette Park. Marųuette pie bolševizmą. Į S-gos pirmi ševikų ekonomiką. Noldse pa Ministerių kabinetas nutar-’Rendon 5 kambarių fialas,
įBus labai įdomu žinoti, kuris park Liet. Am. piliečių kliu- ninko Reinaldo kvietimą atsi darė pranešimą apie bolševi išduoti Kauno miesto savival
jų gaus pirmą, prizų. Visi ko mėnesinis susirinkimas į- liepė labai daug profesorių iš kų civilinį kodeksų, ypač api; dybei l,2()0/MX) lit. paskolos, visi kambariai šviesūs, netoli
penki yra gerai pasiruošę ir Vy sekniadieni birželio 26 d., ^vairių pasaulio kraštų, daug šeimos t isę, kuri yra virtusi «>85,66\ lit. duotas jau auks- mokyklos ir bažnyčios. Pigi
kiekvienas iš jų tikisi laimėti. 2 vai. popiet Gimimo parapi- aukštos katalikų dvasiškijos taisyklių apie alimentus rinki-j (’iau- Paskola duota butinio renda — $28 dol. mėn.
7250 S. WashL-naw Avė.
1
Įsiems ir neatidėliotinai vykdyMoterų Sąjungos choras, be j08 svetainėje (Washtenaw ir atstovų ir žymių visuomenės nju>
■ tiniems darbams baigti. Ją REIKALINGA SELESMONIJ
Pijanelis yra žymus lietuvis abejonės, nepasiduos; jos vi- g8 gat). Visi nariai malonėki- veikėjų. Buvo pakviesti ir trvs
Paskaitų protarpiais vysku-1________________________
rusai mokslininkai: prof. Ti- pui Bessonui pirmininkaujant Į
boksininkas, baigęs Aušros suomet sužavėdavo publiką te atsilankytij susirinkimą.
su patyrimu arba be patyrimo
Vartų parapijos mokyklą 19- savo rinktinėmis ir gražiomis Bus kalbama apie manomąjį maševas ir Ndlde iš Paryžiaus buvo laisvai diskusuojama į- j
pardavinėti elektrikinius re28 metais. Pranelis seka Šar- dainomis. Bet mokyklos vaikų išvažiavimą ir taip pat nejna- ir doc. Žekulinas iš Pragos.
frigeratorius ir radios. Moka
vairiomis temomis.
kio pėdomis ir vis kopia auk- choras ir labui susirūpinęs lai ^a veikalų turime apsvarstyti
ma alga ir komišinas. AtsišauPirmą paskaitą laikė d r. V.
Konferencija buvo uždare-1
štyn. Nors dar visai jaunutis mėti pirmą prizą. Buvo gir-Į
Valdyba Gurianas apie bolševizmo is
, kitę 4916 W. 14th St., Cicero,
ta Reinoldo kalba, kuri dėl sa-1
kaipo boksininkas, bet, matyt,i dėt, didysis parapijos choras
_____________
III., nuo 4 vai. iki 8 vai. vak.
toriškus pagrindus. Dr. Devo
REAL ESTATE
vo turinio kilnumo labai giliai
turi pasisekimo. Ūgio nemažo į nemaža praktikavosi ir ruošėskaitė apie bolševikų laimėji
LIETUVIŲ VALANDA
Prisirašykite i mūsų Spulką
(6 pėdų 3 colių) ir sveria 210 si prie laimėjimo. Mergaičių Nepamirškite, kad ryt die- mus pedagogikoj. Jis nupiešė visus paveikė.
Reikalingi vaikinai, high
Texų informacija suteikiama
sclioolės amžiaus. Darbas - svarus ir dar neturi dvidešim- | choras nemano pasiduoti, bet njj fous duodamas gražus lie- tą biaurių ir žvėrišką dabar SKAITYKITE BIZNIERIŲ
Dykai
demonstruoti ir pardavinėti
ties metų.
jos tikisi taip pat laimėti. Tik tuvių radijo programas iš sto- tinės Rusijos gyvenimą, kur
BARGENUS
2608 West 47th St.
maisto produktus departmenRytoj Aušros Vartų parapi- Grožybės vyrų choras nežinia tįes WCFL nuo 1 iki 2 vai
tiniuose storuose. Kreiptis ke
jos piknike Vytautą Parke 4 kiek praktikų padarė, o gal popiet, lėšomis Jos F. Budrival. popiet kumščiuosis su šve jie kur slaptai ruošėsi laimė-lko radio ir rakandų kraututverge ir pėtnvč.ioje nuo 5 iki
du G. Adolphson.
ijimuit
i vės, 3417
Halsted St.
7 'vai. vakaro.
*
------------------i Kitas įdomus kontestas rv-1 Išgirsite daug mūsų gražių
3737 So. Halsted St.
WEST SIDE
toj parapijos piknike, tai bė-; liaudies dainų ir rinktiną re------- - •
gimo lenktynės. Ar kada iš-, produkcijos muziką, kuri Bud
RAKANDAI PARDAVIMU
Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios
Mūsų parapijos piknikas. ),anųeį savo greitumą? Į šį riko valandoje visados būna
tuoi turi parduot gražų parlor setą,
riešuto
medžio
valgyklos setas. 2
Nuoširdžiai kviečiu rytoj, se- kontestą priimami visi be am- tikrai linksma, žavėjanti.
NAUDOKITĖS MŪSŲ BARGENAIS
puikus miegamosios setai, 9x12 ir
8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
kmadienį, birželio 26 d. atvv- žiaus skirtumo; vyrai bėgs Reikia pastebėti, kad Budtoti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
skvrtum. Kreipkitės tuoj.
Pas mus galima viską pirkti pigiai, nes parduo
kti į musų parapijos metinį sau, moteriškės sau. Čia pri-.riko krautuvė apart gerų sa2611) W. 5.»th STREF7T 1-mas apt.
dama SENOMIS KAINOMIS
pikniką visus parapijonis, vai Hįmena vienas vaikas, kurs vo radio programų, pasižymi
kelius, kaimynus ir mūsų piie šitaip nupiešė savo greitumų: ir geromis prekėmis, ypatin
Pasinaudok šiomis žemiausioms Kainoms
telius ir savo atsilankymu pa- “Kada aš einu gulti, tai ant gai didžiausiu pasirinkimu ra
Užlaikome naujausios ma
daryti šį mūsų metinį pikni gįenos paspaudžiu guziką ir dių, elektrikinių šaldytuvų,
ANT
dos žierus, laikradžius, radios.
ką ko sėkmingiausiu. Iš kai- p0 anklodę palendu pirma ne- pečių ir namams rakandų. Da
taipgi elektrikinius laikro-'
no tariu visiems atsilankau- gU švįesa dingsta.” Taigi, to- bar kainos nupigintos.
džius, movie cameras, projeeLems širdingiausią ačiū.
!kio greitumo kontestininkų
S. S.
torius dėl judomų paveikslų
Kun. J. MaZiulioms, M. I. C., j prašome įsiregistruoti į bėgirodymo. Kainos labai nupigin
Geriausios išdirbystės tajerai, su trisdešimt metų
FAŠISTINA MOTERIS
Aušros Var. par. klebonas j*no lenktynes.
tos.
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR
Roma. — Italų fašistų par
Aušros Vartų par. Šv. Var
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negalim išaiškinti,
PRANEŠIMAI
tijos oficiozas paskelbė fašis
do baseball tymas, kuris stos
Tel. Hemlock 8380
bet ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys ta
tiškos moterų organizacijos reprieš Šv. Širdies par. tymą
jerai pasisakys savo gerumų. MES JUOS GARAN
parapijos piknike Vytauto 18-ji gatvė. Šv. Jono Evan- gnliaminų, kuriuo visur Itali
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI
Wm. J. Kareiva
Parke rytoj, birželio 26 d. 1 Solisto dr-jos priešpusmetinis joj, kur esama vyriškos fašis
Savininkas
tų
organizacijos,
turi
būti
su

susirinkimas įvyks birželio 26
vai. popiet, susideda iš šių:
Dėl geriausios rųšies
SAIKAI
HEAVY nrn H PI,Y
Ir patarnavimo, šau
d. 1 vai. popiet mokykloj. Iš darytos ir moteriškos tos pa
J. Gedžius, 3b.
4.40—21 (29x4.40).................. »3.83
5.00—21 (31x5.00) .
$ 8.76
kit.
4.50— 20 (29x4.50)................. 4.17
6.50— 18 (28x5.60) .
10.00
GREEN VA 1,1,E Y
siuntinėtuose atvirukuose įvy čios rūšies organizacijos. Mo
Kiaurakis, 2b.
4.50— 21 (30x4.50)................. 4.23
5.50— 19 (29x5.50) .
10.09
PRODUCTS
4.75—19 (28x4.75)................. 4.97
ko klaida: taigi, susirinkimas terų fašisčių organizacijos na
5.50— ?0 (30x5.50) .
IV. 2 6
Olselis šviežių kiauši
Puplis, ss.
5.00—19 ( 29x6.00)... r. .. . 5.23
6.00—18 (30x6.00) .
10.33
nių. sviesto ir sūrių
įvyks ne birž. 29 d., bet birž. riai turės remti partijos vei
5.00—?0 (80x6.00)................. 5.29
A. Gedžius, cf.
6.00—19 (31x6.00) .
10.52
4644 80. PAULINA STREET
6.25— 18 (28x5.26)................. 7.30
6.00—20 (32x6.00) .
10.62
Tel. Uouievard 1389
26 d. Nariai, būtinai ateikite kimą, ypatingai socialinės glo
Dačiolas, c.
5.25— 19 (29x5.25)................. 7.52
,
11.56
6.00—21 (33x6.00) .
6.25— 20 , (30X5.26)................ 7.65
bos srity ir skleisti fašistiš
6 50—18 (80x6.50) .
11.74
ir sumokėkite mokesčius.
Rubinas, lf.
5.25— 21 (31x5.26)................. 7.91 /
6.60—19 (31x6.50) .
11.93
kas
idėjas
šeimose.
5.60—18 (28x6.60)................. 8.10
6.50— 20 (32x6.60) .
12.27
Turėsim svarbių reikalų.
Jenkevičius rf.
ĮVAIRUS KONTRAKTORIA)
5.50— 19 (29x5.50)................. 8.23
7.00—19 (33x7.00) .
18.87
Miręs narys Karvelis palaido
5.50— 20 (30x6.50)................. 8.29
7.00-r-20 (34x7 00).
14.21
Žostautas lb.
KARINIS TURNAMENTAS
KAINOS TA.IERTI’ POROMS PERKANT
KAINOS TA4ERIV POROMS PERKANT
tas laisvamanių kapinėse. Tad Rengiamas paminėjimui Dviejų
Kairia, p.*
metų nuo Jurgio Washlngtono
Aušros Vartų parap. virvės'turėsim nuspręsti — ar išmo- Šimtų
Namų Statymo Kontraktortua
KITI
BARGENAI
gimimo dienos.
tatau tvalrlMUHtiin namus prieinama
Dalyvauja
SeStas
Jungt.
Valstybių
traukimo singelių tymas, ku- kėti pomirtinę ar ne, kad ne armijos korpusas. Lietuvių Diena
kaina
3 d. Nuo birželio 24 Iki liepos
* MOTOR OIL
CHAMPION
TOOCH-UP
7151
S.
CALIFORNTA
AVĖ.
ns stos prieš ženočius para-[katalikų kapinėse palaidota liepos
4 d. Pradžia kas vakarę 8 valandą.
SPARK
PLUGS
5
GALS.
ENAMEL
-|9
C
Telefonas
Hemlock
5626
SOLDIRR
FIEl.D
pijos piknike Vytauto Parke Taip pat reikės ir naujas pir59c
rytoj, 6 vai. vak., susideda iš mininkas išrinkti, nes dabar- si Tad™™tiMkin^
$2.75
PADIATOR
Tel. Hemlock 2323
šių: J. Brenza, P. Keturakis,,tini* pirm-kas netrukus žada "k yrn huvg rh>c**°TOP DRESSING
CLEANER
100% PURE PENNS. Grimelis, J. Žukas, K. Kai- Rū fiftvo Šeima išvažiuoti į sa- 100 orlaivių pakus i velkiną, pėsPINT CAN 39C
39c
7
I
,
.
tlnlnkal kovos lauke. Parodymas seSYLVANIA
ris, A. Paukštis, W. Kiaura-lyo brangią Tėvynę Lietuvą, ^noviskos Amerikos washington ForSAMI, STATYMO KONTRAK
T
, ge klony.
TO RIUH
Valdyba1 Artilerijos griausmingas sallutavlkis, V. Zalatorius, K. Žostau
6504
S
WASTITENAW
AVĖ
tas, A. Dovietas ir J. Rubinas. fX Susivienijimo brolių ir į Pask leidimas debesių, paslepiančių
orlalvlua
Aušros Vartų parap. virvės seserų lietuvių draugystė sek- Forto Dearbom skerdynės
Tel. Republlc 5649
‘Kavalerijog sovnda lėkimas,
5156-5158 SO. WESTERN AVĖ.
traukimo ženočių tymas, ku- madienį birželio 26 d. 11 vai. fl-'klal Ir liaudies delno-, (vairių'
TEL. PROSPECT 8157
.
Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
ris stos prieš singelius para- rengia šeimyniškų išvažiavi- tautų.
Cnntigny paėmimas.
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti j Mūsų Gasollno Stotis
'The Fly'ng Comet.”
Maliavojimo Kontraktorius
pijos piknike, susideda iš šių: nią J. Sakalausko darže (82 Šiurpulingos
t’gnys,
pagamintos
Maliavojam. dekoruojant ir popie4400-4402 So. Westem Avfe. ir 5156-5158 So. Westem Avė.
S. Lachavičius, J. Mackevi- St. and Kean Avo.,’ Ju8tice Th{eigos
Te“r,e—eis
7^7| ’Si
’ h.
i
t
ruojėkn. Kainos prieinamos
bedarbių talpinto fon5537 S. Nordica, Avė., Chicago
čius, Dobravalskis, Karlavi-Park). Visi nariai kviečiami
lr»LArm,)2i
,M*
įžanga 7Bc., <1.00, t I RO

C H I C A G O J E

PIRK DABAR

SENOS KAINOS

R. ANDRELIUNAS

KELLY ~

~ TIRES

M, Z IŽAS

JOSEPH VILIMAS

KANAPACK AUTO SERVICE CO. not me.

ANTANAS LUBERTAS

