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Demokratų vadai puola respublikonus
Telegrama iš L.R.K.S.A.
seimo

CHICAGOJE į GUB. ROŪSEVELT‘0 KANDIDATŪRA SUVAŽIAVIME
UŽ PIGESNĮ PATAR
NAVIMĄ

VVILKES BARRE, Pa., bi- mo vedėjas Sutkus, pagelbim17. . 27 (“Draugui” telegra nkas Moroza, raštininkai Zujus, Vencius. Rezoliucijų ko
Pirmos dienos seimo
ma).
misija: Šimutis, Tamelis, VeI
darbas: rinko prezidiumą, ko nslauskas.
misijas, priėmė mandatus. Se i
Šimutis.

Baigės tarpt. Eucharistinis
kongresas Dobline

u" •

Tilden tvirtovėje (forte), N. J., prie apšaudomų lėktu
vus patrankų pritaisytos “ausys”, per kurias girdimas di
džiausioj aukštumoj lėktuvų skridimas. Šiomis “ausimis’’
padangėse susekami lėktuvai, o patrankos baigia galutiną

darbą.

ĮSPŪDINGA EUCHARIS
TINĖ PROCESIJA
DUBLINE

jaus XI apaštališką laimini
AIRIAI PROTESTANTAI
OAJDA VĖL KALĖJIME
mą. Šventasis Tėvas kalbėjo i
PUOLA AIRIUS KA------------per radiją iš Vatikano.
TALIKUS
j PRAHA, Čekoslovakija, biPo apaštališkojo laiminimo
--------------rž. 27. — Buvusis baltųjų arbirž. įvyko Eucharistinė procesija
BEI.PASTAS, Žiemių Airi- jnijos vadas Rusijoje .čekų

DUBLINAS, Airija,
27. — Vietos didysis Phoeni-> iš parko į O’Connell’o tiltą,
x’o parkas vakar buvo pakei- Dublino centre, kur buvo pa
stas katedra,kur daugiau kaip statytas specialus altorius. Ė
vienas milijonas žmonių mel- mė daugiau trijų valandų sė
dėsi — garbino V. Dievą E i- šias mylias procesijai praeiti,
cbaristijoje.
Šventojo Tėvo atstovas tą vi-

ja, birž. 27.
Keliuose mies- -gen. Gajda iš naujo areštuoteliuose airiai protestantai, va tas. Jis vadovavo naujam l'a-’
dinami “orangemen” (slapta šistų sąmokslui prieš čekų vv-'
organizacija), puolė airių ka riausvbę. Sako, jis norėjo pu-'
talikus maldininkus, vvkstan- siskelbti karalium.
i čius i Eucharistinį kongresą
----------------------.
s, laidant specialiai paren- Į Dublin(,
parvyk8tan,,ius g
VOKIETIJOJ INTBI003
gto
nedi,lėlio
a,„o,„o,ano
kongrwo. Dallg žmonill
į
automobili'), ;
‘floto’ (platforma) klūpojo su j ^eį |a
, BERLYNAS; birž. 27. . I
monstrancija rankose. Nuo tiAiriai protestantai yra ta- Monarcbistai ir jų šalininkai
lto altoriaus suteiktas minių
msiausios juodašimčių gaujos. Įdaro intrigas tikslu Vokietiją
minioms EfucliarisUnis laimini
pakeisti monarchija. Pati šia
mas. šiuo laiminimu užbaig-!
KUBOS SALOJE ĄRES
ndieninė vyriausybė įvelta į
tas didelis čia Eucharistinis
TAVIMAI
šias intrigas.
kongresas.
Kongresas nepaprastai graHAVANA, birž. 27. — Vie
DEPORTUOJAMAS RE
žiai pavyko. Niekas nė kokiu tos policija susekė naują są
DAKTORIUS
būdu nesudrumstė tvarkos. mokslą prieš prezidento dikUž tai priguli garbė kongrt- totoriaus Maeliado vyriausybę. / HAVANA, Kuba, birž. 27.
so vedėjams ir civiliniams ai-1 vi„naa vai1lJ nūSauta8. Rasla
— Prezidento diktatoriaus įrnj autoritetams.
I ,|a|,g gi„k|lJ jr amnnicijo8
•sakymu iš čia deportuojamas
vietos laikraščio “Havana AIšgaudyti sąmokslo daly-1
vius, visoje saloje be polici merican” redaktorius leidėjas
J. T. VVilford’as.
jos pašaukta kariuomenė. Ši1 nitai asmenų jau suimta. Areš
1 ŽUVO, 5 SUŽEISTA
tavimai vyksta.

Prie mejestoriško altoriaus
buvo Šventojo Tėvo atstovas
kardinolas Lauri’s, 10 kitų
kardinolų, 50 arkivyskupų ir
keletas šimtų vyskupų. Toliau — tūkstančiai kunigų ir
vienuolių ir pagaliau milijoninė tikinčiųjų minia.
Iškilmingąsias šv. Mišias
laikė Baltimorės arkivyskupas Curlev’as. Visam parke
biivo įvesti garsiakalbiai.
Pasibaigus šv. Mišioms vi
ei per garsiakalbius girdė jo
asmenišką Šventojo Tėvo Pi-

ŽENEVOJE SPRENDŽIAMAS J. V. NUSIGINKLAVIMO
SUMANYMAS
SVARSTOMAS AMERIKOS , ĮVEDAMA MONARCHIJA
SUMANYMAS
į
_________
-----------------------

Į

BANOKOK,

Siamas,

birž.

ŽENEVA, birž. 28. — Nu-r 27. — Siamas pakeistas mosiginklavimo konferencijoje i-; nareli i ja ir karalius paliktas
mta svarstyti J. Valstybių pa-Į savo vietoje. Iškilusios nau

NEĮSILEIDŽIA KOMU
NISTŲ

Chicagoj vyksta demokratų
Senatorius ragino atstovus,
partijos suvažiavimas.
kad prohibicijos klausimas bū
Spaudoje vis dažniau pasi
I Suvažiavimas vakar atidary- tų pastatytas atvirai, t. y. kad
rodo balsų už pigesnį važi
tas. Skaityta pirmoji prezidc- gyventojai nebūtų mulkinami,
nėjimą gatvėkariais ir viršu
nto Jeffersono inauguracinė Jis reikalauja, kad demokratiniais geležinkeliais. Sako,
prakalba. Paskui senatorius tų partija be jokio dvejojimo
jau senai nėra karo, o karo
Barkley’as iš Kentucky vai- pasisakytų už 18-ojo priedo
meto kainos imamos.
stybės sakė ilgą Įžanginę pra- atšaukimą.
Tas pat yra su gazu ir ele
kalbą.
j Po jo prakalbos buvo skiktra. Žmonės nedirba, neturi
! Senatorius aštriais žodžiais riami įvairiausi komitetai.
pinigų, o kompanijos nepasi
, puolė respublikonus, kurie sa
(il|b
5aljnjnkaij
traukia iš savo karo meto po
vo suvažiavime demokratus, kaip praneStai ataisakf kovo.
zicijų.
' išvadino nemokšais, nesugeba- u prieS taisyk|ęi kuriaja ei.
nčiais kraštą valdyti.
nant suvažiavimas kandidatą
ŠVEDŲ KLIUBĄ PUOLĖ
■ Šen.
Barkley’as nurodė,!.
į prezidentus skiria dviem trepuikiai" kraštu v»Mo: Ma|iaia atatOT,
tre.
Prohibicijos agentai puolė
respublikonai. Milijonai žino-1 v
švedų kliubą, 1258 No. La . ,
, ,
,
’
čdalius balsų sudaro 770
nių be darbo, alksta, o respu- . .
„ , „
Šalie gat., kurs visą laiką bu ,...
.
• ,
,
atstovų. Gub. Roosevelt as neblikonai nesiskaito su krašto ........
vo neliečiamas. Rasta daug
, ,,
.. ,
, sitiki tiek balsu gauti,
išlaidomis. Daro didelius vai-j
svaigiųjų gėrynių. Viskas pa
stybės ižde nepriteklius ir gy-i
Be to, šiandien turės būt
imta. Net visi baldai iškraus
ventojus spaudžia dideliais ka | skaitoma parengta partijos
tyta ir kliubas uždarytas. Aro'meto mokesčiais.
į platforma.
reštuota 3 asmenvs.

j

POLICIJA SAUGOJA
KOMUNISTUS
Cbicagos policija saugoja
komunistus, kurie turi susiriūkimą vienoj salėj ir turi noro žygiuoti su vizitą” į de

Old Ben Coal bendrovės ka
atėmė pinigus ir paspruko.
sykloje nr. 11, už 10 mylių

RTO DE JANETRO, Brazi- "U0,
.'*Jiko veiI* sPr°KimV;
lija, birž. 27. — Iš Urugva 1 darbininkas žuvo ir penki

VVASHINGTON,

birž.

PERMAINOS UŽSIENIO į“ Abiejų kongreso rūmų koREIK. MINISTERIJOJE ritėtai mėgino suderinti pra_________ . vestą virš dviejų bilijonų doBuvęs įgaliotu ministeriu lerhI fond9> skiriamą viešiesie
Estijai ir Suomijai p. Aukš-:ms darbams ir įvairioms pa
timi is, paskutiniu laiku ėjęs skoloms.

kad

išleistų

prancūziškai

jo

abi knygas apie Klaipėdos 1 Kasyklų vedėjai tad paskekraštą ir Vilniaus problemą, pbė, kad jie darbą kasyklose

TAIKOS PARADAS

Kaune ta proga skleidžiami pradės su ueunistais darbiningandai, kad už jas Voldema kais.
Vakar Chicagoj įvyko taip ras gavęs labai didelį hono
vadinamas taikos paradas, k u rarą.
18 ASMENŲ ŽUVO
rio priešaky buvo Miss Jane
Addams.
Fizinio lavinimo rūmų pro
BUKAREŠTAS, Rurhuni-

WASHTNG,TON, birž. 28.
GERIAUSIAS PATARIMAS
— Atsistatydino J. Valstybių
atstovas Čekoslovakijai A. C.
Vienas įžymus Cbicagos ad
MANIIA, birž. 27. — Fili Ratsherskv’s, Bostono banki vokatas pareiškia, kad 18-ojo
LLOYD GEORGE AS
JAPONAI NEPRITARIA
pinų salų komunistai turi čia ninkas.
priedo nė kokiu būdu negali
PRITARIA
AMERIKAI
suvažiavimą. Puola generalinį
ma atšaukti. Jei jis bus atšau
MIRĖ KARIUOMENĖS
gubernatorių Roosevelt’ą, kad
ktas, tas galės įvykti tik už
KAPELIONAS
LONDONAS, birž. 27. —-h TOKIJO, birž. 27. —Japo šis įveda ekonomiją _ valdkelių dešimčių metų.
Buvusis Anglijos premjeras ir nijos vyriausybė nepritaria J.'žios darbininkams mažina atNEW YORK, birž. 27. Sako, geriausia priemonė,
liberalų partijos vadas Lloyd Valstybių sumanymui, kad lyginimą.
Mirė garsiosios praėjusio ka šį priedą visai neigti. PirinoGeorge’as pritaria .T. Valsty- vienu trečdaliu sumažinti ap-į
-____________’
ro 42-osios divizijos katalikų je vietoje, prohibicijos vykibių sumanymui, kad reikalin- ' siginklavimą. Karo ministerisl BERLYNAS, birž. 27. -— Į kapelionas, kun. F. Duffy’s, (nimui kongresas neturi skirti
ga visoms valstybėms vienu A raki sako, kad tas sumany-' vairiose Vokietijos dalyse ko- 61 m. amž. Velionis buvo pa- nė vieno cento. Nėra pareigos
trečdaliu sumažinti apsigink-' mas ne visoms valstybėms ly-lmunistų su fafiistais riauSėse sižymėjęs ir kareivių gerbia leisti pinigus neįvykdomojo jlavimą.
gįai tinka.
1,3 asmenys nužudyta.
niaa
statymo vykdymui.

K0MUNISTAI PRIEŠ
GUBERNATORIŲ

NEGALI SUSITAIKYTI

LIETUVOJE

su^až>avnną- ^o,nu
nistams policija leido mitin
administracijos departamen- ; Komitetai kol kas negalėjo
guoti, kada jų vadai žadėjo
to direktoriaus pareigas, skl- abiejų rūmų skirtumų išlygiramiai užsilaikyti.
įiamas į Prahą. Administra- ntį? taip kad sumanymą būtų
(ijos departamento
direkto- galima pasirašyti ir pasiųsti
PASKIRTI ARBITRAI
riurn bus p. K. Bizauskas, prezidentui. Prezidentas šiam
ouv. įgal. min. Londone.
sumanymui yra griežtai prieViršutinių geležinkelių da
Ministerijos sekretoriai P- šingas
rbininkai paskyrė tris savo aDaukša skiriamas Paryžiaus.
_______________
rbitrus turėti derybas su ko-,
atstovybėh, o p. • Žmuidzlnas ’
NENORI MAŽESNIO
mpanija atlyginimo klausimu.
— Londono atstovvbėn.
ATLYGINIMO
Darbininkai
pripažįsta
10
.A
nuoš. mažesnį atlyginimą.
VOLD EM A RA S L EIDŽT A l TERRE HAUTE, Tnd.', birž.
KNYGAS
27. — Indiana valstybės an
ATĖMĖ 700 DOLERIŲ į
gliakasiai atmetė kasyklų’ veGauta žinia, kad A. Volde-;
Idėjų pasiūlymą dirbti už 4
Mrs. C. Kovtonik, 1281 Au
maras, kuris dabar ėsąs Pa- , ,
‘
,
’
dol. per dieną vietoj 6 dol.
gusta boul., aną dieną iš ba
rvžiuje, sudaręs su viena pra
. .. . , ,
,x . , ,
’ ’
., ,
•
•<aiP bgi balandžio 1 d.
nko išsiėmė 700 dol. J namus
ncūzų knvgų leidvkla sutarti, ,
,
BENTON, Ilk, birž. 27. —
*
• ‘
J
., .
buvo mokama.
klastingai įėjo keli plėšikai,

duotas nusiginklavimo suma- Į'jos politinės liaudies partijos jaus atvyko čia Rusijos sovie sužeista.
nynias. Įvairių valstybių at- Į pastangomis karalius pasiratų prekybos organizacijos ke
stovai tuo reikalu susisiekė su šė atsišaukimu į gyventojus, letas narių. Policija jiems ne
ATSISTATYDINO AT
STOVAS
savo vyriausybėmis.
i kad absoliute Jo'valdžia pakei leido į šią respubliką įeiti.
Spėjama, kad artimiausio-, čiama konstitucine valdžia.

mis dienomis J. Valstybių su Miestas ir kraštas aprimo.
manymas arba bus pripažiiv Kai kurie ireštuoti princai
dar nepaleidžiami,
tas arba atmestas.

BLANKSTA

'

kabinetas1 ja, birž. 28. — Bukoviną ir
jektą
ministeriu
jau priėmė.
Tas projektas ; Moldaviją ištiko baisi audra.
netrukus bus paskelbtas įsta Žuvo 18 žmonių. Daug sužei
tymu. J projektą pakeitimų stų.
įnešta nedaug. Rūmų direk
torium numatomas dr. A. Ju
TURKIJOJ VIESULAS

rgelionis.
1STANBULAS, Turkija, bi
Suimtuosius J. Markelį ir rž. 28. — Aplinkui Caesarea
Plačiakį Kauno komendantas miestą siautė didelis viesulas.
nutarė ištremti visam kare -------------------stovio laikui iš» Kauno. PiaORO STOVIS
čiakis ištremtas į Bii%ų aps

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta ir
PLATINKITE “DRAUGĄ” kiek šilčiau.

kritį, o Markelis — į Zarasų.
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BENITO MUSSOLINI

“D R A U G A S”
Išeina
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — ,8.00. Pu
sei Metų — ,3.60. Trims Menesiams — ,2.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams ,7.00, Pusei Me
ti) — ,4.00. Koplfa .03c.
’
Bendradarbiams ir korespondentaųis raštų necrųBna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunOiama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

c:D R A U G A S”
UTHUANIAN DAILY FK1END

S’-- \

1

Publisbed Daily, Eicept Sunday.
SUB8CRIPTIONS: One Tear — ,0.00. 81* lfontb’
— ,».6O. Three Montbs — ,1.00. One Montb — 70c
Europa — One Tear — ,7.00. 81* Montbs — ,4.00
Pepy — .OSo.
Advertlslng ln "DRAUGAS” brln«s best resutta
AdvertietuK rates on applloatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

DIENOS KLAUSIMAI
I

VYRIAUSYBĖS PAGALBA

yi

Kituose pasaulio kraštuose vyriausybės rū
pinasi savo gyventoju būtimi. Taip nėra J.
Valstybėse. Ir jei kas mano, kad šiais sun
kiaisiais laikais galima gauti vyriausybės pa
galbos, tas labai klysta. Kitur vyriausybės
teikia savo pagalbų atskiroms valstybėms,
apskričiams arba miestams. O čia pati vy
riausybė reikalinga nuolatinės pagalbos. Ne
gaudama ji įsiskolins, ir gyventojai turi di
deliais mokečiais atsakyti. Buvusis šio kraš
to iždo departamento sekretorius Mellon’as
įvairiems būtiniems ir nebūtiniems reika
lams panaudojo dideles sumas. Pritrūkus pi
nigų, jis užtraukė paskolas. Pagaliau valsty
bės iždų taip' aptuštino, kad prisiėjo grąžin
ti kraštui buvusius pokarinius inokečius. Jis
pinigus leido neatsiklausęs mokesčių mokė
tojų. Kada prieš jį imta triukšmauti, jis pa
sitraukė iš užimamos vietos. Nei kongreso,
nei žmonių neatsiklausęs, krašto prezidentas
paskelbė karo skoloms moratoriumų. Dėl to
Europos valstybės skirtu laiku neišmokėjo
šiam kraštui dalies kabo skolų — kelių šim
tų milijonų, dolerių
šie pinigai bin o
reikalingi nepritekliaus padengimui. Šian
dien milžiniškų nepriteklių turi padengti pa
tys gyventojai padidintais ir naujais mokes
čiais.

I
I

Antradienis, birželio 28, 1933

gaujos. Jūs tai gerai žinote, čia veikia “bullegerių” gauja, prohibicijos gauja, lokalės po
litinės gaujos,, bonusų gauja, tarifo gauja,
bankininkų gauja, Wasliingtono gauja. Šios Italų fašizmo kūrėjas 31a žįuoja į užsienius, matyt, nevisos gaujos pakyla veikti ir jos gauna tau dabartinis italų diktatorius jausdamas didelio prisirišimo
Menito Mossolini. Jis ne tik prie savo gimtinės ir nesidikų nori gauti.
“Atsižvelgiant į tos rūšies nelemtųjų bū davė pradžių tai valstybės džiuodamas, kaip dabar, kar
tį, dėl ko gi patsai biznis negalėtų susiorga valdymo tvarkai, kuri pačioj šta tėvynės meile.
nizuoti gaujon ir vykdyti savo iš kalno nu savo esmėj yra nedemokratiš-' Nuvykęs j Anstrijų, Muso
statytų programų. O biznio gauja būtų pa-!ka’.ne tik Vadovai vieniu- lini apsigyvena Trente. Tatelei visagalei italų fašistų po-; čiau, neužilgo austrų valdžia
kankamai ^tipri ir galinga.”
Habn’as taip kalbėjo skelbimų federaci litinei partijai, bet pats visa priverčia jį grįžti atgal į Italijų. Čia jis iš karto griebiasi
jos 28-am metiniam susirinkime, įvykusiam tvarko, už visų atsako. .
Musolinį asmuo fašizmo tva: žurnalistinio darbo ir parodo
anųdien New Yorko mieste.
rkoj
tiek svarbus, kad tasai save uoliu kraštutiniu socijaApie vyriausybės pagalbų, pavyzdžiui,
žmogus drųsiai galėtų sakyti: listu. 1913 m. jis pasidaro vy
reikia štai kas pasakyti.
“fašizmas — tai aš. Jo ypatu riausiu redaktorium italų soKrašto valstybės, apskričiai ir miestai šlan
mų ieškokite manyje.” Turė cijalistinės partijos laikraščio
dien yra labai reikalingi vyriausybės finan
dami tai galvoj, stengdamie “Avanti” (‘Pirmyn’) ir skai
siškos pagalbos. Ypač didieji miestai yra at
si pažinti fašizmų, būtinai tu tėsi vadu kairiosios (komuni
sidūrę keblioj būty. Milžiniškos sumos išleis
rime nors trumpam staptelė stinės) dalies šios partijos.
ta bedarbių šelpimui. Nėra pinigų. Tad kon
ti ties italų diktatoriaus as 1914 m., prasidėjus pasauli
grese kaip ir kokiems juokams paduota su
meniu.
niam karui, (Musolinį, sekda
manymas valstybių ir miestų pagalbai 300 nn
Ę. Musolinį gimė 1883 me mas visų soči jalistų pėdomis, j
lijonų dolerių skirti iš Construetion Finanee
tais Pavijos miestely Komu skelbė, kad Italija neturėtų
bendrovės. Šios sumos kaip tik užtektų vie
nijos provincijoj, kalvio šei- kare dalyvauti. Tačiau, kiek
no New Yorko' miesto, bet ne visų valsty
moj. Jo tėvas buvo kąrštaš palaukus, ūmai pasidaro uoliu
bių ir miestų pagalbai. Nežiūrint to, kongresąs dar ir tos nykios sumos klausimu ne- ^ockiaks^ū šalininkas. Benito karo šalininku, galbūt, tikėgali sutarti
kiek pasimokęs, tapo mokyto- damasis, kad tai gal privesti
Štai, Chicaga gyvena dideli finansinį per ?U- 18-°s,metll jaunuoliui mo- socijalistus prie įsigalėjimo,

si laužimų. Kreiptasi kongresam Ten pagalba
atsakyta.
Tokia tai šio krašto vyriausybės pagal
ba kraštui. Ko geresnio juk negalima nė lauk
ti iš krašto biurokratijos. Kraštas jų turi gel
bėti, ne ji kraštų.

k

kytojo darbas pasirodė įky-Musolinio vienminčiai pas- |
rūs ir neįdomus ir jis, metęs merkė jo karingumų ir tų pa- i

Kun. Petras Gasiunas, Dievo Apveizdos par. vikaras, ry

tarnybų, be skatiko kišeniųj e, čių metų gruodžio mėnesy iŠ
toj, birželio 29 d. minės savo vardines ir kartu 5 metų kuni
iškeliauja Šveicarijon.
metė jį iš partijos. Ilgai ne
gystės sukaktuves. Tų dienų jis mišias laikys 7:45 vai. ryto.
Musolinį, sekdamas savo tė gaišuodamas Musolinį prade
vo pėdomis, taip pat buvo įsi da leist savo laikraštį—“Po imasi žurnalistinio bei politi- m. spalių mėn. 30 d. jis pasi
tikinęs socijalistas ir revoliu polo d’ Italia” (“Italų Liau nio darbo. Dalyvavimas paša- daro tikru Italijos valdovu
cinio judėjimo uolus talkinin dis”), kuriame karščiausiai į- ' uliniame kare, prie kurio pats diktatorium.
ŽLUGO KOMUNISTŲ “ROJUS”
A. Žvirblaitis
kas. Už dalyvavimų Įstatymų rodinėja būtinų reikalų Hali-.Musolinį italų valdžių ir visu-į
Netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, uždraustuose anarchistų rate jai pasauliniam kare dalyvau- Lmenę kurgtė, privedė kraštų! ------------------------------------v
'
i prie visiškos suirutės.
(PALAIMINTASIS KUNIGAS
šalia miestelio Ozoir la Ferriere, Rusijos so liuose Šveicarijos valdžia iš tiMusolinį, užuot kaltinęs 1
JONAS BOSKO
vietų vyriausybės pastangomis įkurtas kolek siuntė Musolinį į Prancūzija. Italų Valdžiai paskelbus A-.
A---------tyvinis ūkis. Jame įgyvendinti tie rusai išei Iš daugelio miestų pats Mu ustrijai karų, Musolinį siūlo-1 gave įose neĮaįmėse, suverčia
| Jo Asmuo, darbai ir aiiklyviai, kurie atsivertė koinunizman ir kurie solinį pasirenka savo naujų si stot savanoiiu į armijų, bet kaltę kitiems.
karingo
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(drauge
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ba, tai yra plačiai aprašyta
reiškė norų grįžti Rusijon, Į komunistų su- buveinę — Marselį. Kaip
/
suose pajūrio miestuose Mar go) redaktoriaus iš karto ne-Lyti dar visai neskaitlingi fa-!Jo visas gyvenimas ir nuveikkurtus ūkius.
Šis Prancūzijoj komunistų ūkis buvo va- sely daug neramaus gaivalo; pnima 1 kariuomenę. Kiek pa ! gigtaį Jg karto fa§igtai parodo | ti dideli darbai, ypač JaunuoaukusAkaro valdžia 3į mobi-įgavo veikimjį. kai
atkaklūs I mengs auklėjimo,
' dinamas pirmos rūšies “kolchozu”.
Buvo nemaža italų.
Knyga didelė, puslapių 707,
kaip ir parengiamoji mokykla komunistams,
Gyvendamas Marsely, Muso hzuoja ir siunčia į frontų.
Į komunistų priešai. Tai paveiĮ kurie nori ūkininkauti. Anot rustų nekofnuniS lini toliau tebedalyvauja kra Išbuvęs P/2; metų apkasuo- kia platesnius visuomenės sių popieriniuose viršeliuose, kai
! tų, šį kolektyvinį ūki Maskva finansais rė- štutinių soči jalistų (dabar ko st, gavęs seržanto (puskarini-šoksnius. Musolinį
na tiktai ..................... $2.50
Gegužės Mėnuo, kiekvienai
! įiiė, o bolševikų .ambasada Paryžiuje jį kon-' munistais vadinamų) būreli uo nko) laipsnį, sunkiai sužeis- kraštutinis socijalistas, net k<
triušių.
J. se. 1904 m. jisai grįžta į giin-jtas laike karo veiksmų, Mu- niunistas dabar pats pradeda ldieftai skaitymai. Vertė kur,
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.
Ūkio žemė gana derlinga. Buvo keletas tųjį kraštų karo prievolei at-Į solini grįžta į ramių pastogę, žūtbūtinę kovų su jais.
Iš vyriausyliės pagalbos negalima gauti,
Vadovas Sakyklai. Trečioji
trobesių. Parūpintos naujausios ūkiškos ma i likti. AtitarnaVęS skirtų laikų J' Žaizdoms užgijus ir sveika- į 1921 m. Musolinį išrenkasako Baldvvin Locomotive dirbtuvių preziden
šinos. Žemė naujoviškai buvo įdirbama. Įgv- i kariuomenėj, Musolinį vėl va tai pasitaisius, Musolinį vėl mas į italų parlamentų. 1922 knyga. Pamokslai apie Di«>vo
tas Houston’as, nes vyriausybė patį labai rei vaizduoja, kad nieko nedirbdami ir neveik- i
Malonę, Sakramentus ir Min
kalinga pinigų. Jis sako, kad vyriausybė ne
dų.
Antrasis padidintas leidi
buvo Smirnovas. Be žemės įdirbimo, komu- !
Neužilgo ūkį ištiko nelaimė.* Apie 50 j no. Tik visi susigrobė tai visa, kų galėjo sugali panaikinti ir sunkiųjų laikų. Tų padary nistų svarbiausias tikslas dar buvo auginti i parinktiniausių trušių išdvėsė. Kas gi užtai ! grobti ir kas pakliuvo po ranka ir nežinia j mas. Vyskupas Kaz. Paltaroti yra pačių privačių žmonių darbas. Jeigu
kas. Kaina..................... $1.50
trušius. Pradžiai tad nupirkta keli tuziiai gali būt kaltinamas, jei ne vedėjas. Jei taip kur ir kas sau išsinešdino.
jie patys neveiks, iš kitur sau jokios pa 1 triuškių.
(
būtų įvykę Rusijoj, Smirnovas būtų apkair
Auklėtiniai ko veikiau išdūmė iš sunai Virš minėtas knygas g galbos negaus.
Bet komunistai auklėtiniai buvo nepaten tintas sabotažu ir būtų sušaudytas. Prancū kinto raudonojo ‘rojaus”, nes buvo pavo Ima gauti:
' Halin’o departamentinių parduotuvių kinti. Jie tikėjosi kitokio ‘rojaus”, bet ne zijoj jis to išvengė.
jaus, kad juos ims klausinėti policija ir kad
New Yorke prezidentas Balinas atsako 1 ■ sunkaus darbo. Jie bolševikiškų ‘rojų” įsi
“DRAUGO” KNYGYNE
Pagaliau ąnų sekmadieni šį pavyzdingų
jų
klaus,
ar
jie
visi
turi
renkalingus
jmsus.
klausimų, kodėl negalima tikėtis iš vyriau vaizduoja, kad nieko neirbęįami ir neveik- į ūkį ištiko kitą ir paskutinė nelaimė. Kilo
sybės pagalbos:
darni visko pilnai turėtų. ’Mų tarpe kilo įgimtas - gaisras ir nusiboti visi trobesiai su visu gy- Matyt, jie nujautė, kad iš jų daugeliui ga'i
‘‘Dėl to, kad šiandien J. Valstybės ne pavydas .. siekti pirmenybės. Pradėjo nekbi 1 Į vuoju ir negyvuoju inventorium. Komunis- į
kliūti, tad nežinia kur ir paspruko.
turi atsakomingos vyriausybės. Kraštų valdo syti ūkio vedėjo Smirnovo.
Į tai negavo progos gaisrų gesinti ir negesr- į
Taip žlugo kotnunistų “rojus’
vi-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI
(Rašo E. Borcbertas, Klaipėdos Krašto
seimelio, narys. Jis yra vienas iš žy
miausių ir veikliausių to krašto
lietuvių vadų)
(Tęsinys)

Maža to, daug yra krašto laiškane
šių, kurie be vokiečių spaudos platinimo
užsiima ir priešvalstybine propaganda.
Tik atsiminus, kad paprastas pašto valdininkėlis-laiškanešys, atlikdamas savo
tiesiogines pareigas, t. y. išnešiodamas
piliečiams korespondencijų, aplanko kiek
vienų ūkininkėlį. Su kiekvienu pasikalba
viena ar kita tema. Kiekvienas pilietis ima tučtuojau teirautis kas naujo, kas girdėti, kų žmonės kalba ir tt. Mat, pas vietos gyventojus yra tokia tradicija: koks
tarnautojas bebūtų, — didelis ar mažas
— yra “beamteris”, su kuriuo galima pa
si kalbėti ir jam pasitikėti. Be to, tas pat
pilietis klausia pas laiškininkų naujienų,

— nes pastarasis gyvena miestely, arba
į bažnytkaimy ir daugiau žinių turi negu

tu valdininkus, sakė Bertulaitis, turime
tinkamai aprūpinti, kad nesektų lietuvių

pavyzdžiu. Aišku, klausytojai jam smar
kiti pašaliniai.
s
Neapsiriksiu pasakęs, kad laiškanešių kiai pritarė. Ar gali toks pilietis gerai
ir agentūros vedėjų rasime‘apie 40 nuo manyti apie Lietuvų, jos vadus ir valdi
šimčių, kurie dirba mums ir Lietuvai ža ninkiją? Pilietis jam daugiau patikės, ne
gu kam kitam, bes jis su jais gyvena ir
lingų darbą.
Dabar paimkime kitų centro valdžios kasdien kalbasi ir bičiuoliaujasi.
Kų bekalbėti apie pačių valdininkiją,
įstaigų žemesnius tarnautojus: iš dalies
pasienio policijų, muitinę, geležinkelių, kada ji balsuoja, ypač vietiniai, už Voksuosto, akcizo inspekcijos ir kitų. Irgi ma partijų? Nepaslaptis, kad jų tarpe yra 10
žai kuo skiriasi nuo laiškanešių. Gyvenda kių, kurie visai nemoka lietuviškai, vai
mi išmėtytouse krašto .kampuose pas vie kus leidžia į vokiškas mokyklas, varo
tos gyventojus ir neturėdami tautinių priešvalstybinę agitacijų; kur gali visur
jausmų, mažai padeda atlietuvinimo dar teršia lietuvio vardų. Nereikia pamiršti,
be. Nenuostabu, kad vietos gyventojai kai jie irgi gyvena pas vietos gyventoju^
kuriuos mūsų tarnautojus vadina ‘ru pas vokiečius. Šeimininkas, girdėdamas
sais, girtuokliais, apsileidėliais ir tt.” tokias nuomininko kalbas, nemanau, kad
Pav., vienas Landurirtschaftspartijos šu- apie lietuvį galėtų būti geresnės nuomo
lų Bertulaitis praėjusiuose rinkimuose vi- nės.
Nepavyzdingi įstaigų viršininkai
I sur skelbė, kad Didž. Lietuvos valdininDabar pažiūrėkime, kiek šitoj žūt
kai yra kyšininkai, nes gauna mažų at
lyginimų. Jam pačiam teko duoti kyšį, būt kovoje mums padeda kai kurie cen
‘kad atliktų savo reikalus. Klaipėdos kraš tro valdžios įstaigų viršininkai. Be tar-
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ra šventa pareiga varyti numinę agitaci
jų uz lietuvybę. Kas jis nebūtų, — didelis
,• ar mažas valdininkėlis, tarnautojas ar į' staigus viršininkas, — privalo tam darbiu

vaidimnkija, matydama tokius virši
ninkų elgesius, pasuoja ir, kur tik gali,
dar pritaria šefui. Klausimas, kodėl su
sidarė toks blogas valdžios įstaigų aparatas Klaipėdos Krašte? Dalykas tame, kad '

i

pasiaukoti. O tokių tarnautojų Didž. Lie
tuvoje yra daug. Kodėl negalima jų tu

rėti Klaipėdoje?
Gal kam keistai atrodys, kodėl būtinai siūloma pertvarkyti valdininkijos a-

atvadavus Klaipėdos Kraštų, tuometinė paratų? Dalykas tas, kad vietinių lietu
vyriausybė niekam netinkamus Didž. Lie vių inteligentų krašte kol kas beveik nė
tuvoj valdininkus siuntė į Klaipėdos ra. Todėl nėra kam skiepyti tautiškų są
Kraštų, o geriausį elementų pasiliko sau. monę ir atstovauti Lietuvos kultūrų Klai
Taip buvo pasekta Rusų - caro valdžios pėdos Krašte. Daug yra krašte centro
pavyzdžiu: netinkamus valdininkus si im valdžios įstaigų ir valdininkijos, kuri vi
davo į Sibirą, o tuometinė Lietuvos vy suomeniniame gyvenime beveik jokios
riausybė — į Klaipėdos Kraštų.
naudos neatneša. Esamieji vietiniai valdi
Manau, kad kiekvienas krašto valdi ninkai tam darbui dauguma netinka. Juos
ninkas, tarnautojas ,ar įstaigos viršinin reikėtų nepaliuosuoti ir perkelti į Didž.
kas turi būti visai susipratęs tautiškai. Lietuvą. Taip bent yra padarę lenkai Dan
Jis privalo visur ir visada padoriai sąmo cigof koridoriuj, Silezijoj ir Poznanijoj su
ninti tautinę idėjų ir tinkamai atstovau savo ištautėjusias lenkais — tarnauto
ti savo vyriausybę.
Bendrai, kiekvieno jais; taip padarė ir prancūzai Elzacijt.j
gyvenančio Klaipėdos Krašte lietuvio y- 1 ir Lotaringijoj.
(Bus daugiau)

DRAUGAS

Antradieni*, birželio 28, 1932

SIU DIENU BLOGYBĖS IR IŠGANYMO GINKLAS
Šventas Tėvas, apverktinos, liavos prieš Dievą ir religiją,
mūsų dabartinės gyvenimo pa, Tiesa, niekad netrūko bediedėties paskatintas, išleido en-'vių, bet pirmiau būdavo ntjikliką, kurioje įvertinama ir daug ir jie nedrįsdavo viešai
liškinama šių dieni) blogybės, prisipažinti ar bent skelbti su
jų priežastys ir drauge nuro-1 vo bedieviškų minčių. Šiandie
ioma išeities kelias, kviečiant! gi bedievybė jau apėmė plaaasaulj prie taikingumo, gai- Į čiausias mases ir savo orgalestingumo ir atgailos. Euci-j nizacijomis ji lenda į visas kul
<1 ika išimtinai yra nukreipta I tūros sritis.... Tos bedievybės
irieš bedievybę, neteisingu- kompanijos vadai, ieškodami
pasaulio skurdo priežasčių,
nų bei savimylą.
Taigi pažiūrėkime, ką šv. šventą Viešpaties kryžių, nu
"’ėvas tame taip reikšminga- sižeminimo ir neturto simbolį,
ne rašte į viso pasaulio tikin pastato šalia moderniškojo
tautų imperializmo ir tokiu
tuosius yra pasakęs.
be vaisių,
Pirmiausia jis peržvelgia is būdu mėgina, ne
torijos įvykius, nurodydamas sujungti kovą dėl duonos kąs
risą eilę skaudžių blogybių, nio su kova prieš Dievą. Ir
urios baudė įpuolusią nuode-, daug milijonų žmonių, manynesna žmoniją. Pažymi, jog dami kovoją už savo pragyve
iidžiausios rykštės, kurios pa nimą, griebiasi tokių teorijų,
Būsimas Columbia nuiversiikdavo neišdildomų pėdsakų kurios apverčia tiesą, pamina teto rūmas, kurio pastatymas
autų gyvenime ir atmintvje, Dievą ir religiją. Slaptosios lėšuos $7,000,000.
[rišdavo tai ant vienos tai ant sąjungos, kurios visada yra
mtros tautos. Taip būdavo pasiruošusios paremti bet ko Mums rodos, Gerbiamieji Bro
lirmiau. Bet dabar žmonija y kią kovą prieš Dievą ir Baž liai, — tęsia toliau Šv. Tėvas,
•a taip sunkiai suspausta fi- nyčią, visada kursto neapy — kad tuos dieviškus žodžius
įansinio ir ekonominio krizio, kantą prieš tuos, kurie Die kaip tik reikia pritaikinti mū
cad nėra tautos, nei valstv- vą laiko Sutvertoju ir visų sų laikų blogybėms kurios ga
)ės, nei visuomenės, nei šėl daiktų Viešpačiu nors ta nea li būti pašalintos tiktai mal
ios kuri šiokiu ar tokiu būdu pykanta negali suteikti nei dos ir atgailos būdu... Malda
;o krizio nejaustų. “Tie pa- vienai žmonių grupei nei tai pašalina dabartinių sunkumų
:ys kurių yra nedidelis skai- kos nei laimės, tik privesti vi priežastis Mūsų aukščiau iš
•ius, kurie, atrodo, drauge su ' sas tautas prie pražūties”.
dėstytas, tai yra nepasotinaurtais —turi savo rankose pa
Toliau Enciklikoje yra kvie mą žemiškų gėrybių godumą,
<aulio likimą kurie savo spe čiama sujungti jėgas į vieną i nes besimeldžiąs žmogus trok
kuliacijomis buvo ar dažnai tvirtą frontą prieš užplūstam <sta dangiškų gėrybių, žiūri į
/ra pirmosios ir triukšmin- čias piktybes, kurios yra Die nuostabią Dievo tvarką, kuri
iausios aukos..;
Nuostabiu vo ir žmonijos priešai, nes toj nepažįsta pasisekimų manijos,
mdu pasikartoja tai ką Šv.
kovoj yra svarstoma pagrin- ii tokiu būdu beveik savaime
)vaši a skelbė nusidėjėliams: dinė pasaulio programa: už nusistovės tarp darbo ir poil‘Nusidėjėlis yra kankinamas Dievą ar prieš Dievą. Tai yra Į šio pusiausvira, kurios, dide;ais pačiais dalykais, kurias
pasirinkimas, kuris turi nn-'liam fiziško, ekonominio ir
ra nusidėjęs”.
į spręsti visos žmonijos likimą dorinio gyvenimo nuostoliui,
Tai apverktina dalykų būkpolitikoj, finansuose, moksle; taip trūksta dabartinei žmonie. Bet dar labiau apverktimene ir tt. kt. gyvenimo sri- jai. Nes jei tie, kurie dėl perdi
esnės yra tų blogybių šak
tyse. Mes maldaujame Viešpa- dėlės pramonės išsiplėtimo įys, iš kurių jos plaukia, nes,
tį kad tiek atskiri žmonės, puolė į skurdą, tinkamą laiei vis tebėra tiesa tai, ką per
tiek tautos akyvaizdoj toki. ką paskirtų maldai, darbas ir
iv. Povilo lūpas Šv. Dvasia
problemų ir tokių sunkių kf gamyba greit įeitų į protingas
virtiną: “visų blogybių šak
vų už būvį metu, mestų tą, ribas, ir kova, kuri šiandien
ys yra godumas”, tai jis
šlykšti) vienų nuo kitų atsi-1 dalina žmoniją į du kovos lau
daug didesnės svarbos turi v- v v.
. .
-r,
,
skyrimą ir žemą savimyla, kus dėl laikinių interesų, bū-

Žmonės kurie kiekvienoje (kad prie maldos reikia dar pi i jimo ir didvyriškumo pasiry-> “ATLAIDŲ ŠALTINIS’
tautoje meldžiasi tam pačiam dėti ir atgailą. Taip mus mo- žimus, kurie kitais laikais pa Į
Dievui už taiką žemėje, negu-1 ko Dieviškasis Mokytojas, ku-1 darydavo žmones lyg dieviška
Išėjo iš spaudos maldakny
Ii drauge būti ir nesantaikos rio pirmas pamokslas kaip tik dvasia pažymėtus. Ir juo la
tarp tautų nešėjai; žmonės, k u buvo apie atgailą. Taip mus biau dingsta mintis apie pir- gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
rie maldoje kreipiasi į Dieviš moko visi krikščionijos papro iną'ją nuodėmę, juo greičiau ją ir išvertė T. Kazimieras
ką'jį Majestotą, negali pritar-1 čiai, visa Bažnyčios istorija: į dingsta atgailos būtinumo šil kapucinas, išleido seserys kotrinietės. Maldaknygėje yra
ti tam tautiškam imperializ-i didžiųjų nelaimių ir krikšči o-1 pratimas gyvenime,
mui ,kuris iš kiekvienos tau-*Į nybės sukrėtimų metu, kada į Tarp ko kita enciklikoj šv. paaiškinimas apie atlaidus ir
tos padaro savo Dievą; žino- ’ buvo reikalinga skubi Dievo Tėvas ypač pažymi vieną blo- daugiau, kaip 300 įvairių mal
nės, kurie žiūri į “taikos mei- j pagalba, tikintieji ar tai vie- ’ gybę — tai norą atskirti moks dų, kuriom popiežiai suteikė
lės Dievą” (Kor. 13, 11); ku- ni, ar sekdami savo šventų lą nuo religijos. “Ta klaida, atlaidus. Nors visos maldos
rie kreipiasi per Kristų ku- Ganytojų pavyzdžiu visuomet kalba Jis, buvo nepastebėta geros, bet už vis geriausios
ris yra “mūsų taika” (Eefez. ■ griebdavosi dvasinio gyveni- ir nepavojinga, kai ji ribojosi yra tos, kurioms suteikti at
2, 14), neatsidus; kol paga-;mo galingiausių ginklų: mai nedideliu žmonių skaičium. laidai. Šita knygelė turėtų bū
liau taika, kurios pasulis ne dos ir atgailos. Popiežius ap-; Bet šiandien, kai bedievybė i- ti visų katalikų rankose. Kai
gali duoti, nenusileis iš viso gailestauja, kad mūsų dieno-; ma plėstis didesnėse žmonių na su aptaisais ............. (iOc
kių gėrybių Davėjo “geros va mis atgailos idėja ir vardas ; masėse, tos klaidos vaisiai dalios žmonėms” (Luk. 2, 14). daugeliui žmonių neteko to y-1 rosi itin baisūs. Vietoj doro “DRAUGO” KNYGYNE
Toliau popiežius primena, patumo sukelti tuos pasiauko(Tąsa aut 4-to pusi.)
2334 So. Oaklev Avė..

UZSI

trauki?
“Kaip nepagei
daujamas svečias”
.. klausimas paprastai
vengiamas. Kodėl?
R užsitrauki dūmą? Kodėl su šiuo klausimu

A

Jum^' tai labai svarbus klausimas — nes jūs

tikrai užsitraukiate — mes visi užsitraukiame —
kiekvienas rūkytojas užsitraukia — kiekvienas

rūkytojas įkvepia kokią nors dalį dūmų, kuriuos
jis ar ji ištraukia iš cigareto.

Ar užsitrauki dūmą?

Paprastas klausimas.

Tačiau tylėjimas šiuo dalyku — gali būti pilnas

pae šiuo atveju. Iš godumo , ,
..
,
. .
‘
\
x
±
•
, ,
. . ..
°
kad susijungtų visi, nors ir | tų panaikinta kilnios taikios

[yla nepasitikėjimas pavy
su dideliais pasiaukojimais, kovos už įgijimą dangiškų ir
das, kuris'kiekvieną kito pel
savęs pačių ir visos žmonijos amžinų gėrybių. Tokiu būdu
ną laiko kaip savo nustoliu;1
išgelbėjimui”.
atsidarytų kelias taip trokštaiš godumo kyla šiaudadūšišPopiežius pastebi, kad šioj I mai taikai. Visų žmonių yra
cas individualizmas, kuris, ne
prašoma taikos, o ypač tų, ku
bodamas kitų, viską tvarko ir apsigynimo kovoj reikia pasi
naudoti visomis teisėtomis, rie turi didelę valdžioj atsako
valdo savo naudai net žiau
mybę, bet kaip gi jie galėtų
riausiai pamindamas kitų tei ■žmogiškomis priemonėmis. Ta
suteikti savo tautoms taiką,
ses. Tr tas egoizmas įsibriau- čiau drauge ir primena, kad
jeigu patys jos neturi savy
ja į tautų santykius ir nėra vien žmonių priemonių nepa
je? Ir tik malda turi atnešti
♦Jokio jo perdėjimo, kuris bū- kanka. “Kai Viešpats, nusi
taikos dovaną; malda, kuria
»ų nepateisinamas. Viešame leisdamas iš Taboro spindu
kreipiamės į dangiškąjį Tėvą,
gyvenime yra paminami šven lių ,išgydė velnio apsėstą jau
kuris yra visų žmonių Tėvas;
ti principai, kurie buvo vado nikaitį, kurio mokiniai nega
malda kuri yra bendras išreiš
vai įvairių tarpusavio sugyve lėjo išgydyti į jų klausimą:
k imas šeimos jausmų, tos dide
nimų: yra ardomi tvirti tei “Dėl ko mes jo negalėjome
lės šeimos, kuri traukiasi už
sės ir ištikimybės pamatai, išvaryti?” atsakė: “Tai galima išvaryti tiktai malda ir ribų bet kokio krašto ir bet
ant kurių turėtų remtis vals
(Mat.
18,29). kokio žemyno”.
tybė; yra laužomi tų senų tra Pasn,nku
dicijų šaltiniai, kurie tikėjime '
į Dievą ir ištikimume savo įstatymams matė tikriausią
tautų pažangos pamatą”.
Toliau nurodoma, kad bai
siausioji blogybė yra ta, jog
tokia ekonomine priespauda
pasinaudoja įvairūs tvarkos
priešai, drąsiai puola sutran
kyti visus žmogiškus ir die
viškus ryšius, paskelbia kovą
/prieš tikybą ir patį Dievą,
stengdamiesi išrauti iš visų
širdžių religiją, kurios nesant
jis su žmonėmis darys tai, ką
norės. “Tr dabar matom tai,
ko istorijoje nematėme: viso
se tautose ir visuose pasaulio
^kraštuose iškeltos šėtono vė

cigaretų skelbimuose buvo elgiamasi, kaip

su “nepageidaujamu svečiu”?

reikšmės.
Lucky Strike drįso šį klausimą iškelti ...

dėl

to,

kad

tūli

glūdinti

nešvarumai

net

puikiausio, lengviausio tabako lapuose pašalina
mi Lucky Strike įžymiuoju valymo procesu.
Luckies tą procesą išrado. Tik Luckies jį turi!
Ar užsitrauki dūmą?

Žinoma, užsitrauki!

Todėl šis svarbus pranešimas yra jums!

•t

M
It’s toasted

Jūsų Apsauga - prieš knitėjimus - prieš kosulį
O. K. AMERIKA

ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų
minučių su pasaulio geriausiais 'šokių orkestrais ir Lucky Strike
perstatymais, kiekvienų Anlrųdienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio
vakarų, per N.B.C. Radio tinklų.
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\nt padienis, birželio 28, 1932

BE VALERA - AIRIŲ TAUTOS DIDVYRIS

Fein narys.
jl>ę, savo parlamentų, kariuo-Ja tęsė kovą ir toliau. Ir paAmerikoj, kur gyvena keli Į menę ir kita, praktiškai nors ' guliau laimėjo. Šiandien Dę
.
- i ti
.
j milijonai airių emigrantų, De'ir buvo nepriklausoma, bet'Valera stovi Airijos vyriausi
Nesenai iaikraaciai paskcl-Tiuomenes kulkosvydžiai ir pa ! Vo,
i,.
.
...
.
. v ,
.
,
,
,
,
..
i
• •
- i Valera pradėjo smarkių pro- formaliai ta nepriklausomybe bes priešaky ir galės lengva:
i bė trumpa, bet reikšminga ži- trankos parlaužia airių pasirv i
. ,
z *• ••
ii
iv
-i
.. ..
.
...
...
, , ’ . ..
. 6 ,
v.
Paban^ uz Airijos nepnklan- nebuvo pilna, nes Airijos pur- įgyvendinti savo idėjas . Si
ima, kad Airijos parlamentas žinių. 1916 metų balandžio D#%w,„v m
•. , •
•
*
m
. | _
*
somybę. lam reikalui pasipy- lamento nariai privalėjo pu- juo anglai turės dar nemažai
balsų dauguma nutarė panai įnėn. 30 d. De Valera su savo
* x * ’ 1 • ,.......
.. . ... ,
i>x_v.
x, •
• _ ■ gausingos aukos. Per trųm- siekti įstikynubę Anglijos ka- rūpesčių.
kinti priesaikų Anglijos kara- [štabu pateko į nelaisvę ir an. x.
v ..... .
v, , ,
„ .
,
, 1P% laikų buvo surinkta apie raliui. Dėl to De Valera nepa-,
liui. Šituo žygiu Airija bemaž'glų karo teismo buvo pasmerk ,<-• ....
, , • Po
n Sitų pa dėjo ginklų
• , , .
,
,
----------. , .. .
,7*
.
6 milijonai• dolerių.
ir po Londono
su-1
galutinai atsipalaidojo nuo'tas mirti, kaipo valstybės iš. ....
d
_ j.,a ,r_,
_ ^sekimų De Valera viešai pa tarties pasirašymo. Kova su
Anglijos ir vilto pilnai ne- davikas. Tačiau, De Valeros
skelbė apie Airijos respubli- tingiais virto tikru pilietiniu
ivben aoothing lemo ta uaetlt
priklausoma valstybe ne tik moralinė įtaka krašte buvo
kos sudarymų ir grįžęs 1920. karu, kurs pasibaigė tik 1923 ‘ Right from the firat touch, antiseptic,
praktiškai, bet ir formaliai. 1 jau tiek įsigalėjusi tiek ryš- metais į Airijų, už surinktus, metais. De Valera vėl buvo I healing Žemo takes the itching
misery out of mosąuito bites, rashes,
Pirmaeilį vaidmenį airių tau ki, kad galingi anglai vistik
and many other skin afflictions. Try
Amerikoj pinigus pradėjo or-' areštuotas ir išsėdėjo kalėji- it
also for itching, peeling toes.
tos kovoj už nepriklausomybę nedrįso mirties bausmę įvyk ganizuoti tautinę airių karino
Bathers and other outdoor folks
uie apie metus laiko.
thank cooling Žemo for relief from
suvaidino Eamon de Valera dyti. Tuo tarpu kaip kiti su menę.
Douse it on ivy-poisoning.
. z
Išėjęs iš kalėjimo, De Vals- sunburn.
Pimples and dandruff fade when safe,
'— nenuiilstamas ir griežtas kilimo vadai buvo sušaudyti, Po ilgų derybų 1921 metų
antiseptic Žemo is applied. It instantly eases razor-emart. Always
kovotojas už Airijos laisvę. De Valerai mirties bausmė bu gruodžio mėn. Londone buvo
have Žemo nearby wherever you go.
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
Kas amerikiečiams yra Va vo pakeista kalėjimu iki gy pasirašyta airių-anglų sutar
šingtonas, Turkijai — Kemal- vos galvos.
tis, kuri suteikė airių tauta' Garsiausia pasauly žolių gy
Paša, italams — Benito Musdytoja tūkstančius išgy
Bet neilgai teko De Valerai ' laisvę. Šia sutartimi šiaurinė
, solini, tas airiams yra De Va- merdėti kalėjime. Kada, se- Airijos dalis (Ulster) gavo au
dė žolėmis.
.
•
x
i
Pastebėtina nauja kombinacija gyi lera.
kančių metų vasarų buvo su tOIlOinilieS teises suvienytos ' vastj palaikančių žolių yra svarblauD'onora Corona, Metropolitan operos dainininkė su jau
.
...
.
1 sias moderniniu
laikų
išradimas.
Eamon De Valera — emi daryta laikina airių- anglų Anglijos
karalystes
ribose,
o
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai
nu drambliuku, kurį jai dovanojo jos gerbėjai.
. .
....
,
,11x1 sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia
grantų sūnus, gimė Naujorke sutartis dėl Airijos autono pietų
Airija buvo paskelbta jU8ų liga yra, ir kiek daug dakta
1882 metais, taigi šiemet ni mijos, pirmutinė airių sąlyga ' laisva valstybe su plačiomis rų ir vaistų jus išbandėt, dar yra
viltis dėl jus.
emu
prie
Eucharistijos
stalo.
ŠIŲ DIENŲ BLOGYBĖS
Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
rių* tauta minės
savo
didvyrio
,
,,,
.
•
x-•
.
!1 buvo visuotina amnestija ir y- dominijų teisėmis, panašini dytoja, 1869 N. Damen Avė., Chimolu
»nv/io.iic!
.fililro
’
Mnvo*;!
Jūs
išliesite
tai
Gailestingai
IR IŠGANYMO GINKLAS
50 metų amžiaus sukaktuves patingai De Valeros palįuosa kaip Kanada.
cago, siūlosi jums suteikti 5 dienų
numinj treatrneutą žolėmis visiškai
Širdžiai visus savo žemiškus i po tėvo mirties motina su 4 Į
dykai. Aprašykite savo ligą. ir mes I
i vimas. De Valera buvo paleis Bet De Valera ir jo vado prisiusime $1.00 bonką Kraujo Toni- I
vargus
ir
kančias.
Kad
melsJ
metų
Eamonu
grįžo
į
Airijų
ko ,ar $1.50 bonką speciajalių žo- į
(Tęsinys nuu 3-čio pusi.)
tas iš kalėjimo ir tais pačiais vaujamoji sinnfeinerių grupė lių
gyduolių. Pridėkite 25c ap/nokė- '
. .
.
1VS1 i žarijų? visų malonių įr
apsigyveno
gimtajame j
, - išrinktas
jimui supakavimo ir persiuntimo. Ra
šitomis
anglų
padarytomis
į
Anglijos
Minų įstatymų, kūne dingsta tarpininkę, už savo revynę, už, Charieviile mieste. Baigęs «®>e!
,v •
*• •
i -j •
-t v
Ai šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:
1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė.
drauge su neikėjnnu į Dievų,'savo geilllą ir Bažnyčių: kad ’ dalių
katalikų
parlameBt*’ kaiP° Airil> ne‘ klaidomis nepasitenkino. Ai P-ia
VISADA
B. Patumienė yra Motinos He
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
priklausomybės
partijos
Siun
rija,
turėdama
savo
vyriausyUŽMIRŠTA
užima vietų prievartos jė
vių skyriuje 4172 Archer Avė.
melstųsi už tuos paklydusius “Gliristan Brothers’'’ ir ve
kuri pamina bet kokių teise.Į brolius, klaidžiojančius, neti-' iiau Dublino universitetų, jau
Ar žinot, kodėl jos ne
Senoviškas įstikiniunias dabar; kinčiuosius, už Dievo ir Baž- nas De Valera pradėjo ramų
mėgo?
Ji pati nežinojo
Jos blogas kvapas
buvo
užleidžia vietų nesųžimngiems nyėįos priešus,, kad jie atsi-'mokytojo darbų vienoj Airipriežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
sukčiavnnams. r kaip gi ga Įverstų. Ir ta maldos ir pasitai jos mokytojų seminarijoj, vi
nok visi tą gali pabalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
ii galioti kokia nors sutartis symo dvasia teišsilaiko nuo- sai nesikišdamas į politikų,
tas atliks kas reikia. Var
ar kontraktas ten, kur tiulis- ■ Įatos gyva visuose tikinčiuose
tok kasdien. Bandymai ro
Politinę karperų De Valera
do, kad šis vaistas atlieka
ta visų sąžinės garantijų, I1'[ per visų oktavų. Per tas dienas pradėjo prieš pat didįjį karų,
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.
kaip galima kalbėti apie sų- ■ tegu kiekvienas, Gerbiamieji įstodamas 1913 metais į airių
Liepos - dūly 23 dieną, 1932
•
zines garantijas, kur dingo U- • Broliai, užsideda viešas mai-j kariškų organizacijų “Irisli
LAMBERT PHAK.MAtAL
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
kėjmias į Dievų, Dievo bai-Įt{as įr kitus dvasiškus prati-1 Volutyerri. Šios organizacijos
COMPANY
me? Atėmus tų pamatų, kiek-,mug kuriuos čia viršuj palie- eilėse De Valera iš pradžios
St. Louis, Mo.
Norintieji šių vasarų va
vienas morališkas įstatymas
Tegu tai, iš tikrųjų, bū nevaidino
pirmaeilio vaidžiuoti i Lietuvų, važiuokite
zlunga, n- jau jokioms prie- ,lla vįsaį krikščionių tautai pa- mens. Ir tik 1916 metų pavasu šia “Draugo” ekskursi
monems nebus išvengta pa-1 įtaisymo ir atgailos oktava, sarį, kada visų Airijų apėmė
ja Skandinavų Linijos lailaipsnio šeimų, tautų, valsty-! gajjt8tingumo ir maldo- die- sukilimo banga, De Valera iš
promptly ends odors ordinary
bių ir pačios žmonijos puoli nos. Tesusilaiko tikintieji ir kuklaus matematikos mokyto
antiseptics can't hide In 4 days
vy “UNITED STATES,”
mo
kuris iš New Yorko išplau
nuo leistinų spektaklių ir pa- jo virtu atkakliu laisvės koks Liepos-July 23 dienų.
Taigi atgaila yra išganymo ^dinksmininių; turtingesnieji\votoju. Nepriklausomybės įdė-1
H-’-t -"'k'ji
ginklas, duotas į rankas d ra- savo noru tegu kų nors nuo ja pastūmėjo De Valera į ko
LAIVAKORČIŲ KAINOS
simus Kristaus kareiviams, ku į savVs nutraukia ir pasidalina | vų sūkurį. J.is parodo nepaNUO NEW YORKO IKI
rie nori kovoti pasaulio dori- su vargšais, nes ir išmalda y prastų narsumų, stoja sukiliKLAIPĖDOS
nei tvarkai aginti ir atstaty- lu puikiausias būdas permal mo pryšaky, deja, anglų ka3-čia kl. į vienų pusę $84.50
Buy gloves with what
ti.
dantį Dievišką Teisingun.ų ir
Ten
ir
atgal
(Round
JOM.MH ~
nusipelnyti Jo gailestingumų.
it savęs
trip) .............. $141.00
Tiktai, kai ta tvarka bus at! Ir visi vargšai, kurie menkai
Nerelk mokėti 50c. už
dantų mostį. Listerine To- ;
Turistinė klesa į vienų ,
(John Ba«d«lunaa -Borden)
statyta, tada bus galima kai- j teturi darbo ir duonos, su lyoth Pašte gaunama po 25c. I
pusę ................ $105.50
ADVMKATAJS
Tėmyk, kaip gerai ji vei- I
oėti apie taikų žemėje. Nei tai gia atgailavime dvasia tegu
kla. Ją vartotadamas per t
Ten ir atgal (Round
metus sutaupai $3.00.
kos sutartys, nei iškilmingiau atsiduoda Dieviškai Apvaiz- 105 W. Adams 8t., Rasi. 2H7
Telephone Ratidolph -672,7
trip)
..........
i.
$175.00
si paktai, nei tarptautinės dai; tegu su nužeminta siela
2151 W. £2nd Bt. € iki 9 v«k.
LISTERINE konferencijos, nei kilniausios priima iš Dievo rankos šių lai
Iš Chicagos ekskursantai
Telephone Roosevelt 9090
TOOTH PAŠTE
bet kokios valstybės žmogaus kų skurdo pasėkas; tegu guo Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Hepub. 9600 |1
išvažiuos liepos 22 d. NIC.
__
m~
KBL ’PLATE traukiniu «
“UNITED STATES
pastangos nepajėgs pasaulyje džias įsitikinimu, kad jų krikš
įvesti taikos, jei pirmiau ne- čioniškai iškęsti pasiaukojiLa Skilę Street Station 9:45 valandų ryto.
—
..I
.
•»
bus pripažinta gamtos ir die- j mai, pasigailėjimai ir kančios
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
visko įstatymo šventos teisės.; pndes ir prn pagreiti d ir c
ADVOKATAS
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
Miesto Ofisas 77 W. Waahington St.
“Taiyra pagrindinė visų ver taikos valandos.
Roo<m 906
Tai. Dearborn 7968 j.
Teskaito — patarnauja dykai.
tybių vertybė tiek politinia
Valandos- 9 ryto Iki 4 po pietų
Dieviškoji Jėzaus Širdis neManantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
me, tiek ekonominiame tautų
ir Ketvertais
-•aiės
i esusij iucinti
.u . j Vakarais: Utarninkals
— 6 Mci 9 vai.
Visais reikalais kreipkitės:
gyvenime, tai yra tvirčiausias
'POffDER
Jo Bažnyčios pasiaukojimų ir 1 4146* Archer Avė. Tel. ' •.bafayette 7887
“pinigas”, kuriam neleidžiant
Tėmyk kelky gražu
Namų Tel. Hyde Park 8896
maldų ir pasakys savo sužadė
mą Ir Jų Šviežumo
kristi bus ir visos kitos ver
tinei, kuri po tokia vargų ir
iSlaikymą.
tybės pastovios, nes bus ga
kančių našta verkė po Jo ko
rantuotos nepakeičiamo ir ai i
SAMEPRltt
jomis.
“
Didelis
yra
tavo
ti2334
S.
Oakley
Ave.-Tel.
Roosevelt
7790-Chicago,
III.
•\FOROV1R 7
žino Dievo įstatymo”.
ADVOKATAS
4OYEARS
kėjimas! Teįvyksta taip kai] 52 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ.
Tel. Pullman 5950—6377
Pagaliau popiežius pažymi, nori (Mat. 15, 28).
"25 ounces for 254'
i 4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
kad nelieka kitos išeities,
Tel. Lafayette 6393
MtiuoftSOF poumos usec
Mč.
kaip tik tų vargšų pasaulį, ku
BV OUR COVERNMTNT
160 N. LA SALLE ST—pagal sutarti.
ris praliejo tiek kraujo, sunai
kino tiek kūrinių, atėmė duo — Anglijos užsienių preky
nų ir darbų iš tiekos darbi bos de]>artamentas išleido ABV CARL ED
BLIU. RUNN— Poor Bull Saw Such a I.onį Row of Butiniu ’f hei Ii J1u»i Have Slartcd Uit Bean to Whiriin<!
ninkų, kviesti prie atgailos
nglijos chargė d’affaires a. i.
!»r»e
*»< OBissep)
o-jr
Uzell- Huoov)
šiais šventais Liturgijos žo
BS e»e am
0°® '
Htee CLUMęy c
hoiT
SflENb
So
j
Kaune Thomaso Hildebrando
IRteiiK fMBV mTSej“
■j'/ip- MfM
džiais: “Atsiversk į Viešpatį,
MutH TiM*
/
Mgsr HCuPie*4.
PorTed,'
)
IHt
cReAtUCes'.
savo Dievų!”. Ir nurodo tinka Prestono pranešimų apie eko
oriausių tani progų Jai Šven- nominę Lietuvos padėtį 1931
'5ef»r» n*
^x*FPB4H AlR’
čiausios Jėzaus Širdies šven-' metais. Pranešimas rodo, kaip
tę ir jos oktavų. “Tegu būna į Lietuva, būdama žemės ūkio
tad šiais metais Švenč. šir-;ša|įs, sumanios finansų politidies šventė visai Bažnyčiai kos dėka, galėjo sėkmingai koJLi
šventos pasitaisymo lenkty voti su pasaulio ekonomine
DOVANA DAINININKEI
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MOTINA HELENA

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVA

į

LISTERINE

A.A.SUIBS

25e

i

DOU6LE
ACTING

g

J. P. WAffGHE$

Į

“DRAUGO” lAIVAKORČiy AGENTŪRA

_______________

of

|NTWa<nON4L CARTOO88 CO..NV

nės. Tegu tikintieji gausingai krize.

-
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Antradienis, birželio 28, 1932
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i tam bruzdėjimui, trečiasis kau pa sušelpia visus. —Komisija
didatas į prezidentus p. Ba- turi kitus ištirti.
____
ėifinas, kada triukšmingi de-I Buvo svečias iš Town Hali
Grovehlll 0617
numušti algų 15 uUšimčių.
'Agatai neduoda jam asmenis-'mūsų lietuvis, tai p. J. Moc- Ofisas Tel. Res.
67 37 S. Artesian Avė.
IŠ SLA SEIMO
Tel. Grovehlll 0611
DR. SUZANA A. SLAKIS
________
! Darant pertraukų pietums,
kalbėt, per seiifto vedėjų aus. Jis turi gėjų darbų BuitSpecialistė Moterų ir Vaikų Ligų
Yėsus penktadienio ryto o- seimo vedėjas pranešė, kad po pareiškia, kad jis savo kandi- uiug Commissioner; mums ti
ras ne niek ueatvesino per į piet bus renkama Pildomoji i^ūrų atšaukia ir vietoj jo eeriečiams garbė turėti tokį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
2423 West Marqu«tte Road
naktį SnA delegatų nuo valia- Į Taryba, t. y. centro valyba. i praŠ0i balsuotl uz^ dabartinį vyr4 savo larpe. jįs yta 6U.
Į
Valandos: 10 Iki 13 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
Vai.i 2-6 Ir 7 9 P. M. Ket. 9-’2 A.M.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 3 vai.).
Nedėlloj susitarus
prezidentų p. Gegužį.
hus j. Mockaus,
buvusio
Seredomla ir NedCUomts pagal susitarimų.
.
ijksėio įtempimo centro vai-!
v«uuyuos linkimai
Susirinkimui
aprimus,
slup..£>
raU
g
0
>'
»
agento.
|
Otiso
Tel.
Lafayette
7337
Rez.
Tel.
Hyde
Park
3395
J
Jis buvo
uybos nevykusiai padarytų pa I fcns, oe uoejones, uuvo įuotu balsavimu balsuojama u^ geras ir sųzimngas agentas, Tel. Lafayette 6793
suolų reikalu. Nors ketvirta- nuausias ir visų įaugtas uiedu likusius kandidatus:
dirbo ištikimai ir teisingai,
tiieių beveik pusė dienos pra- uutVurues puantas, ud kurio
Ofiso Ir Rus. Tel. Boul. 5913
Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914
Bagočių ir Gegužį.
Senasis tad aš manau, kad ir sūnus
leista šio kiaušinio karštiems susmukusiems į sį seimų tie-!
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
rinkimus ”6 BekS. BttV°
aigumentavimains, pirmas su- lt.guwtms teko ueue uuugmu-[ prezidentas laimiBagoči^pa
payyzdžiu< j Office: 4459 S. California Avė.
J balsų didžiuma. Bagočius j
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
simikusių rytų delegatų žyputuroen ir pomikuoii. xai i
• •
Priežodis sako, koki tėvai, toNedėlioję pagal sutartį
VaL: 9-4 Ir 7-9 vai. Vakare
Tai.: x-a ir 4:19-1:19 vaL vak.
i sveikina laimėjusį, p. Gegužis , . .
. . ., T .. .
gis buvo dar kartų patvirtmKau ueiegutų temperatūra I
. •
. ki ir vaikai. P. J. Mockus, Jr.
MadėltaJ
Nedėlloj susitarus
'susijaudinęs visiems dėkoja ir .
,
,
ii duotus balsus, nes vakar die uiuai pamio priėjus prie rinki1, . J».
..
s
.
. .
iau
kelis menesius dirba
DBNTISTAT Tsl. Canal 9267 Rea Prozpect 1669 Tel. Ofiso 4060
įeeia visus bendrai dirbti. u
...
Res. 9866
nos pirmas balsavimas apkal- Luų, negalimu sieoetis.
i-r„ -. . ,
.
. ...
! Tovvn Bali, o jau daug padalaip tad socialistai, deję per,
’
tino valdybų, o antrasis ištei- r triniausia p. Grigaitis, remua ,
. , .. .
. i rė. J. Mockus žadėjo padėti Phone Boulevard 7043
1y i "v*
i * Iv*) 111 /d V ©JIS meiUb U6K
Jpcl** į
.v*
ersKaiiCAUs uar oaibuo- 'lnab baVo Kanuiuatę, į prezideu
paimti gi aA vair$ į >sa ^dariams ir sužinoti , ar mu5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
tojų vardus “už” ir “prieš’ tų p. nagučių, Kurs reieren- yo rankas> pi,akišo.
sų miestas šelpia mūsų lietu
1921 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
DENTISTAS
centro vaidyba pasilieka ištei- j ulUUO kertu’įjmvo gavęs uuuViceprezidentu išrinkta p. vius pavargėlius. J. Mockus
Ofiso vai.:
Rezidencija 6694 So. Artealan Ars.
4645 So. Ashland Avė.
sinta.
t
. o giausia baisų, agituoja, kad Mikalauskas, sekretore p-lė
Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak vak.
^ra ^lllenk°j gimęs n auValandos: ir ryto Iki 4 po pietų
Resldenclja:
Arti 47 Btrset
Pasiūlymas steigti sene- 1Vxeienumnu įsbarsuou nariai Jurgeliutė, iždininku p. G ūgis
4 iki 8:89 vakaro
lunke Šv. Antano pa3904 — 71st Street
Nedėliomis tiu susitarus.
iiams prieglaudos namų pam,-1 0Utų vieninteliai kaudiuatai;
I
Kadangi teliko viena sei- iaP- mokyklų, Sv. Ignaco auk-,
ta ištirti labdarybės komisijai! Kltaip sakant, kad seimas jų mo diena, aptarti naujai pa- štesnę mokyklų ir kolegijų, Lo r*1. Ganai eiai
Tel. Canal 6764
Res. Republic 6869
iki kito seimo.
reierenduino laimėjimų uzgir- tlektai konstitucijai nebus lai yola universitetų. Tai pasinio ,
-Centro kėlimo į Pennsylva- tų ir įstatytų į valdybos vie- ko. OjeWiousiai šeštadienį bus kinęs yyras. Jis lietuviškai ■
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
GIDITOJAS. CHIRURGAS
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
nijų klausimas palikta neis- uis. račiau priimta nuo sc- svarstyta kelios reikalingiau- 'kalba labai puikiai, nors yra .
2201 West 22nd Street
IR OHSTETR1KAS
Kertė So. Western Avenae
spręstas.
.
j ^^mau
prakukuota baisttvimo sįos konstitucijos pataisos ir dažniausiai tarp svetimtaučių. !
(Kampas Leavitt St.)
Tel. Prospeot 1428
Gydo stalgias ir chroniškas ligas
Valandos: Nuo 0 iki 13 ryto
Resldenclja 2359 So. Leavitt 8t.
Pildomosios
tarybos na- sistema ir tiys daugiausiai ga ^uo seimas pasibaigs.
Jis žada visiems padėti. Ku- j
vyrų,
moterų
lr
vaikų
Nuo 1 iki 8 vakare
Tel. Canal 0706
JJARO OPERACIJAS
Seredoj pagal sutarti
riams. kurie gauna daugiau vę balsų laikomi kandidatais.
Reporteris rie ateis į Tovvn Hali, tegu !
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. y.
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlloj pagal susitarimų
kaip $1000 metams, nutarta
(Salėje siaučiant nepapraskreipiasi pas jį;
jis padės;-----------------

LIETUVIAI AMERIKOJE

A K T A R A I:

i

OR. J- J, SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. L VEZEL1S

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

Nedėliotais ir seredomls tik

CICERO, ILL.

GRABOK1A1:
LACHAVICH
IR SŪNŪS

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

LIETUVIS GKABOKiUS

Labdarių 3 kuopos' sus-mas
įvyko birželio 19 d., Šv. An
tano1 parapijos
mokykloj.
Pirm. K. Sriubienė atidarė

Laidotuvėms pa Patarnauju laidotuvėse Kuopigiausla. :
. .
v,
.
tarnauju
geriausia Reikale meldžiu atsišaukti, o mano !'SUS-fflų maldų. Ji pdpiHŠC VILr pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
į sus užimti savo vietas ir tuotodėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 261b arba 2614
sau prie grabų 162314 W. 23rd Pi., Chicago ! met nutarimus ir sumanymus
dirbystėa
OFISAS
paaiškino.
Pirma paaiškino,
668 West 18 Street
Telef.

Canal

SKYRIUS:

417 4

3238 S.

Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

1439 S. 49 Conrt, Cicero, 111.
CICERO

6927

GRABORIUS
Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes neturt
ais Išlaidi) ežį alky mat
«fcyrt«.

DR. S. BIEZIS

angliškai ir lietuviškai ir acicero 1260
X-Ray
teitų į Town Hali ir išaiškin
tų vargdienių reikalus. M. Ku
LIETUVIS DENTISTAS
bilius apsiėmė-tų darbų atlik Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
ti.
Nedėliotais ir Seredomls susitarus
Raportas iš Labd. S-gos 3 1847 W. 14th ST. Cicero, 111.
kuopos veikimo kapinėse ir
piknike Vytauto Darže ir Lab
Dr. C.K. Kliauga
darių
ūkyje.
Labd.
3
kuopa
D E N T 1 S T A S
,
*

OR. GUSSEN

(Tęsinys 6 pusi.)

Chicago, iii.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Auborn Avenue

IR

DENTISTAS
1446 S. 49th CT., CICERO

LALDOTŪvTfe

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

VEDĖJAS

1650 WEST 4tith STREET

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Tel.

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7U9

DR. VAITUSH, DPT?

Boulevard 6203-8418

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

4:89 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzle 2450 — 2461. arba
Cicero <42. Res. tel. Cicero 2888

West 22nd Street

Ofisas 2201

oor. So. Leavitt SL Tel Canal 4112

Rezidencija: 4428 S. Rlchmond Afa.
Telephone Republio 7848
Valandos. 1—S ir 7—8 vai. vak.

Nedėlloj;

19—12 ryto.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
S iki 4 lr

t

Iki 8 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOLIS

Nedėliomis nuo 19 Iki 12 ryto

Lietuvis

Telefonai dieną lr naktį

DR. MAURICE KAHN
■*
Gydytojas ir Chirurgas
4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

AKIŲ GYDYTOJAI;

kampas 4<th lr Paulina Sta.

GRABORIUS

X—Spinduliai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
L'tarninkais, Ketvergais ir Subatomia
4645 S. Ashland Avė.
2420 W. Marųucltu RU. arti \\estcrn Ofisas: —
Chicago. III.
Avė.
ITioue Hemlock 7828
Fanedėliaie, Seredomis ir l'ėtnyčiomia Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
1821 So. Halsted Street
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel : Prospect 1930
Tel. Cicerr 6756

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZŪLP
GRABORIUS

DR. S. A. DOWIAT

OR. A. P. KAZLAUSKAS

kad šiandien yra daug tokių,
kurie
reikalauja pagalbos.
Skaitytas protokolas buvo pri
Aeieiuiuu« lardLb 1106
imtas. Laiškų nebuvo. Prasidj
jo visoki raportai. Raportas
•v > • i • tv
n•
Grauonus ir Balsaanuoiojas iš biednųjų. Daug yra Ciceroj
Tunu auiomubiiias vmokiema vargdienių, bet labd. 3 kuo-1
reikalams. Kainu prieinama.
3319 AGBUKN AVENbE
TEL.

S1ANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

kiek galės. Jis žada mus, liė- įBouievard 7689
iėkalno susitarus
Rez. Hemlock 7691
Ofisas,
Laboratorija ir X-Ray
tuvius, atstovauti, ir mes lin 1
2130 VVEST 22nd STREET
kime J. Mockui, Jr. pasiseki-'
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
4729 WEST 12 PLACE
mo jo darbe ir tegu Dievas jį j
DENTISTAS
Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
ir jo darbus laimina. Jis sakė,
4712 So. Ashland Avenue
bua
kad labdariai išrinktų vienų! Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washlngton Bulvd.
asmenį, kuris galėti] kalbėti1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencijos Tel. Plaza 3349

VALJLNDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

■ VIRGINLa

4489

TsL Grovehlll 1498

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 9-11 ryto
1-4 lr 7-9 vak.
Beradomls po pietų ir Nsdėldlanlah
tik susitarus
>492 W. MARQUBTTE ROAD

Ras. Phone:
En*lswood 9441
Wentworth 9999

Offleo Phone
Wsntworth

894*

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
Ofiso Tel. VICTORY 368f

Ot lr Rea Tel. HEMLOCK 2371

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Seniausia; ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame uš 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
patafnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulanče patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRA6ORIŪS
Didyala Oflsaa

4605-07 South Hermitage Avernie
Visi Telefonai; YARD8 1741 ir 1742

a

«

TTIR.^UJF atvaizduojami du vėliausios mados maudymosi kostiumai,
’ kurie bus dar daugiau apkarpyti šiais metais, negu kada pirmiau. TaC
duoda suprasti, kad bus daug daugiau saulės nudegusių šią vasarą.
•Madų ekspertai sako, kad 1932 metais maudymosi kostiumai padaryti
ne tik grožiui, bet ir patogumui. Vienas New Yorko madistas sako:
“Moderniškoji moteris nori plaukioti kada ji eina j pajūrį, o juk ji negali
daug plaukioti, jei ji apsunkinta jardų jardais medžiagos. Išdavoje, 1932
metų maudymosi kostiumai yra plaukiojimo kostiumai, kaip iliustruoja
nugaros dirželiai. Vienos spalvos kostiumai bus šiais matais labai populiariški, kaip ir kiekvienais metais, tačiau nauji kostiumai daugelyje atvėjų
bus ryškių spalvų kombinacijos.”
Ir, žinoma, besinaudojant saulės spinduliais, plaukiojimo protarpiais,
vyrai ir moterys pasiims Lucky Strike cigaretą ir užsitrauks spragintų
dflmų, kurie taip palankūs jų gerklėms, kaip 1932 metų maudymosi
kostiumai yra malonūs akims. Pašalinti iš tabako lapų tūlus nešvarumus
Lucky Strike cigaretų gamintojai panaudoja tą įžymų spraginimo procesą
jimabt ir ultra violetinius spindulius. Nenuostabu, kad 20.000 gydytojų,
po trt, kaip Ltlcky Strike buvo jiems duota išbandyti, pamatuodami savo
nuomones savo pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau
ėraina gerklę nega kiti cigaretai.
Lygiai kaip yra didelis skirtumas tarp 1932 metų maudymosi
kostiumų ir tų kvalduotų ir pasipūtusių, kuriais dėvėjo vos keletą metų
atgal, taip yra Ir didelis skirtumas tarp Lucky Strike, tikrai moderniško
cigare!#, ir cigaretų padarytų senovišku būdu.

DR. J. P. POŠKA

Jei neatsiliepia šaukite Central 7444

3133 S. HALSTED STREET

DR. A. Aj ROTH

6504 S. ALtTESiAN AVĖ.

Antras ofisas ir Rezidencija

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmio, nervuotuum>, skaudan.ą akių karštį.
Nuiiuu
:ataractuj>. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
Hsitlkimuose, egzaminavimas darouas su elektra, parodančią mažiau.tas klaidas.

Ofiso Vai. Nuo 9-13 rytais: nuo 7 »
Rusas Gydytojas ir Chirurgas vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p.
fcpecialistas moteriškų, vyriš plet. Utarn. lr Subat Nuo 3-9 vaiŠventadieniais pagal sutarimą.
kų, vaikų ir visų chroniškų
Tel. Wentworth 3000
ligųOfisas 3102 80. Halsted St.
Rez. Tel Stewart 819'

Speciate atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TR’JM
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Oaugeyų atsitikimų akys atitaisomos

Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.

be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu bnvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Kampas 31st Street

DR. CHARLES SE6AL
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SBEC1JAL1STAS
Džiovų,
Vai.:

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS

DR. H. BARTON

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Moterų ir Vyrų Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 ^yal. vakarą.
Nedėliomis 10 Iki 13

Telefonas Midway 2880

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STRIGĘ.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D:
SO. M1CHIGAN AVENUE
TeL Kenvrood 6147
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir Icetvlrtaiii^m >

4910

AKIŲ SPECIALISTAS
HEMLOCK

8161

DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St
Valandos: nuo 10—4: nuo 4—9

Nedėliomis: lino 14 Iki 11.

Tel.

Hemlock

8714

Rea Tel. Prospect litis

(Naryauokas)

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3420 West Marųuette Road
VALANDOS:

I Utį 12 ryto, 7 iki 9 vakare
Utarn. hr Katv vak. pagal ■ntartį

Ofisas 4166 South Kedzle
Rea. 4421 So. CallforttM Av<

9U.I 1-4. M

9k

a
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PIKNIKAS
' MARIJONUV FARMOJE
t* ' _
Įvyks Pirmadienį, Liepos-July 4,1932 m.

Per eilę metų LIEPOS KETVIRTOJ MARIJONŲ FARMOJ esti re
ngiami piknikai. Kasmet vis daugiau žmonių į tuos piknikus atvykdavo. Šie
met liepos ketvirtoj Marijonų Farmoj taipgi yra rengiamas piknikas ir visi
■BE

C P I C A G O J E
PRISIRENGIMAI PRIE

LIETUVIŲ DIENOS

Ketvirtadienio vakare lim
pant aštuonioms šv. Jurgio
par. salėj įvyks visų parapijiniij chorų bendra repeticija.
Tai bus paskutinis prisirengi
mas prie išpildymo programo
kariniame Tumainente Soldier Field liepos 3 d. Ta pat
proga choristams bus išdalinti
tikietai į Solier Field. Choris
tai prašomi atvykti laiku.
A. Pocius, vedėjas
MOKINIŲ KONCERTAS

Į

■!! fll

I

yra maloniai kviečiami atsilankyti. Kelias j Marijonų Farmą 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. Gelžkeliu važiuoti iki
Clarendon Hills. Ten svečiai trokais bus paimti ir nuvežti į farmą. Pikniko
dienų Kolegijos koplyčioj bus šv. Mišios 11 vai. ryto Chicagos laiku. Lauksi
me gausios publikos.
RENGĖJAI

fc-...........

1

i

•

BE

L. VYČIŲ “DAINOS” CHO- programa, duodama Peoples
j Furniture Kompanijos pastan
RO REPETICIJA
gomis.
Penktadieni liepos 1 d. va Programoje dalyvaus dainikarų, 8 valandų, Aušros Var- ninkai J. Romanas, p. H. Bar
t, parapijos svetainėj įvyksA. (:iapas i’r kiti.'Kal.
ta repeticija, kariai vadovaus |hSa dr Atkofifl
dentiRta.
,
uenn.
tas,
c*-.
—
<5.:
___
,
m•
muz. J. Sauris. Ši repeticija apie dantų higienų ’ Čalis Keyra dėl Vyčių Dienos, kuri purė pasakys dlug naujų juoruošiama liepos 4 d., Kenosha, kų; be to, bus graži muzika
Wis. Ne tik choro nariai pra
ir kiti įdomūs dalykai pasišomi suvažiuoti, bet ir visi f i, kagos Vyčiai, kad susidarytų klausyti. Todėl nepamirškime,
didelis Čikagos Vyčių chorus
Rep.
Vyčių Dienos programai.

certe, kuris buvo rūpestingai
prirengtas, matėsi tėvų ir jų
draugų susidomėjimas jaunais
talentais. Jie ne tik skaitlin
gai atsilankė, bet ir net gė
lėmis apdovanojo, kad dar paakstinus jaunuosius toliau la
vintis muzikoje. Maža mergai
tė, gavus gėlių, taip lieka su
jaudinta, kad rodos, danguj an
gelams skambinus. Sako: “Aš
visuomet mokysiuos dėl to
kad mane myli ir nori, kad
“Ali welcome Friday, JuKapitonas II. G. Hamlet
skambinčiau”.
prez. Hooverio paskirtas ko ly, 8 P. M. at Our iAdy of
(Gražiai apie muzikų pakal
mendantu J. A. V. pakraščių Vilna parišk bąli.”
bėjo gerb. Juozas Rėkus, kun.
5
Valdyba
sargybos.
Zolp įr kleb. kun. J. Svirskas.
Rep.
AR ŽINAI?
t

__________
birž. 28. _
BERLYNAS,
----kimas įvyks Wr^lio w d g Prūsijos semias nusprendė ko
_,i
A,.x_ _
, nfiskuoti visas savastis tų žy
'">k- An5ros Vert, para
dų, kurie po 1914 metų išeiniP*>» svetainėj. Kviečiame a!
___ • t *.• gravo iš šio krašto. Šio suniaLabdarybės centro susirin-

s't°vus skaitlingai

susirinkti. ;

nymo autoriai yra

Visos kuopos prašomos pri-,
duoti pinigus už pikniko ti-1'
kietus. Sus-me bus praneši- ’
mas iš pastarojo išvažiavimo.

.

-BiHhit;wicz<s(gr

B' iiJ'rl'hipU

REAL

Kurie turite pinigų ir tie, kuriė reikalaujate pinigų,
galite pinigus investuoti per J. Namon Finansinę Kom
panijų be baimės dėl to, kad skolina savo pinigus ir
turi plačių patyrimų finansiniam bizniuje ir nejudotnojo
turto. Patarimai ir informacijos suteikiamos kiekvie
nam veltui. Perkam Lietuvos Laisvės Bonus iš visų
valstijų ir mokam tuojau casb.

J. Namon Finance Co.

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

Rep PER „DRAUGO” Agentūrų

ESTATE

Prisirašykite j mūsų Spulką

ATYDA LIETUVIAMS
-

bitleritai

‘

Valdyba

kuris įvyks liepos 4’d. Vy
North Si.de. — Kulys Scliool
tauto darže. Negailėsiu, dar-(
,
.
r,
v •
KAS NAUJA PAS RĖ
of Music metinis mokinių kon
.
.........
;
Iv. Į A. R,. D. metinis pik-,
no, nesigailės,m ir i pikniką • . ..
.
. . ,
MĖJAS '
certas įvyko birželio 23 d.,
i ui kas su dovanomis (auksu, h»
atvažiavę .Vytauto
daržas
, ... .
. .
Šv. Mykolo parap. svetainėj.
, v
tu ir automobiliu)
įvvks
nėra
paprastas
daržas.
len
•
.....
.
,
Programa buvo įvairi ir turi i Marųuette Park. — šv. Ka.
,
.
.... pirmadieni, liepos 4 d., Vvninga. Gražiai užsirekordavo i zimiero akademijoje rėmėjų 8 parkas, kur žmogus gal, pail- taut()
“mažoji simfonija’’ sugroda skyrius taip įsisiūbavo su rali sėt, ypatingai motinos su vai
Taipgi skoliname pinigus ant Lietuvos Bonų ir algų.
Rėmėjos rengiasi, kaip nie
ma dviem atvejais keletu da kų darbais, kaip laivas ant jū kučiais. Ten nereikia bijoti.
Parduodam pirmus morgičius nuo $500 iki $5,000 ne
kad automobilius užvažiuos kuomet pirmiau, padaryti pik
lykų, tarpe kurių buvo ir lie rų.
šančius 6 nuošimtį.
Birželio 20 d. turėjo siuvi ant vaiko. Vaikams įtaisyta n*kų linksmų, malonų ir nau
tuviškų 'meliodijų.
Kiekvienas morgičius yra vienoj vietoj; neatidalvti.
mo ‘klesų’’ parke, taip pat žaisniavietė. Automobiliai ne- dingų. įžanga vos 35 c. asmePiano skyriuje buvo augu
valdomi vienos ypatos.
ir šiandien turės tokių pat važinėja po daržų, kaip kitur. ,UU1sių, bet daugiausiai maži ber
Ir
dulkių
nėra.
“klesų” parke.
Vieta, r kur
Rėmėja
Norintieji galit investuot ir nuo $100 iki $500.
niukai ir mergaitės, kurie rū
marųuetteparkiečiai
ruošia
Brangios rėmėjos kvieskite
pestingai savo užduotis atli
Turime Real E tate ir Apdraudos Departmentus. Par
piknikus.
Pradžia 11 vai. savo draugus-es, nes piknikas
ko.
t
M K3L0 M’STŲ UŽBAI
duodam, mainom namus, lotus, farmas ir visokios rūšies
prieš piet. Tęsis iki 5 popiet. yra pirmas centro piknikas ta
GIMAS
Gražiai pasižymėjo p-lė Esbiznius visose apylinkėse. Kreipkitės arba rašykite:
Brangios narės, atsilankyto 1 nie darže. Jis bus Vienas ne________
t lle Paskaėimaitė smuiku su te laiku. Daugiau prisiųsim
Beethoveno muzikos konser
grodama techniškai iš •atmin dovanų dėl sekančio pikniko, paprastų.
Rėmėjos dirba ir dar nepa- vatori,;o» mokslo metų užbai
ties Haber’s “Concertino”.
ilsta. Nesenai suruošė kauliu-, gimas įvyks trečiadienio va
P-lė Felicita R. Nausėdaitė,
kų
žaidynių ponų Kupliaus- kare, birželio į!9 d. Lietuvių
kuri visuomet gražiai save re
6755 SOUTH WESTERN AVENUE
kių name. Ruošė pp. Pumpu- Auditorijoj.
f
prezentuoja su dainelėmis ši
Telefonas Grovehill 1038
Chicago, Illinois.
(Tųsa nuo 5 pusi.)
kartų ypatingai žavėjančiai
Genė, Kazwell ir Kuplauskie
Turiningų programų išpiipadainavo arijų * iš operos centrui padarė $240. pelno, tai ne‘
dys pianistai, smuikininkai,
“Firefly” ir Aš bijau pasa puikus uždarbis.
Birželio 16 d. p. Atkočiun.e- dainininkai, merginų choras,
kyt’’, kurion buvo įdėjus tiek
Raportas iš parapijos pikui nė surengė kauliukų žaidimų, konservatorijos orkestras irt.
sielos ir grožio, kad tik pats ko. —Labd. padarė $10 pelno Žaidimas buvo nepaprastas, L Visi kviečiami atsilankyti,
kompozitorius galėjo taip iš parapijai. Mūsų klebonas vėl nes visos gavo dovanų ir už
sivaizduoti. Sveikiname Feli- pakvietė į antrų piknikų, ku kandžių. Malonu būtų, kad ir
X
cijų, kuri tikrai dainoje gyve ris įvyks liepos 17 d. Berg- kita kuri narė surengtų jei ne
I
ŠIANDIE BUS RADIJO
na.
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, vainan’s darže. Labd. apsiėmė tokių, tai prašmatnesnę ‘parę’.
PROGRAMA!
Dainininkas A. Ciapas visuo dirbti ir ateinančiam piknike. nes tai vis pasimokimai.
j žinokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūra, kur gausite
..
.
,<TA
, , , . ,
met dalyvauja svarbesniuose Labd. taip pat žada dirbti
I greitų
ir gėjų patarnavimų.
“Draugas,,” parduoda
laivakorŠiandie
nuo
7
iki
8
vai.
vak
Tu
North Side parengimuose, šį “Draugą’ ’ piknike, kuris jtęs visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
iš stoties W. G. E. S. 1360 ki kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko
kartų jam geriausiai pasise vyks liepos 10 d. Birutės Dar
kė padainuoti “Romansas” ir
locycles įvyks lietuvių radijt neskaito — patarnauja dykai.
že. Tad ciceriečiai keliaus į
“Užmiršai tėvų kapus” —
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų laivu UNIT
“Draugo” piknikų ir parems
Verdi’o.
KARINI8 TURNAMENTAR
ED
STATES vandens keliu j Klaipėdą.
katalikiškų spaudų. Labdariai
R«ng1amaii paminėjimui
Dviejų
Ona .Juozaitienė (Mikužiušimtų metų nuo Jurgio Wa«hlngtono
kviečia visus įsirašyti į šių
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
gimimo dienos.
tė) yra North Side augusi ir
“Draugo” piknikų — paremti
Dalyvauja šeštas Jungt. Valstybių
Liepos—Julv 2 d.—FREiDERIK VTTI
išmokinta todėl maloni jai ir
armijos korpusas.
Lietuviu Diena
draugijų;
tik
10
centų
per
mė
liepos 8 d. Nuo birželio 24 iki liepos
7 d.—BERENGARIA
ta vietelė
pas motinėlę. Ji
4 d. Pradžia kas vakarų 8 valandą.
nesį;
pagalba
labai
didelė
mū
9 d.—GRIPSHGLM
čia jaučiasi tikrai kaip namie,
SOLDIF.R FTFLD
su
pavargėliams,
ir
jie
bus
16 ^.—FRANCE
Žmonės jų gerai pažįsta, jei
Smarkiausi judėjimai. įspūdingiau
mums
dėkingi.
Gailestingas
”
”
22
d.—PARIS
si Ir dramatiškiausi, veikimai, kokie
ne iš matymo, tai iš balso, ku
tik yro buvę Chicago.
”
”23 d.—UNITED STATES
ri tiek daug dainavo ir gie darbas tai Dievui geriausias
100 orlaivių pakils | velkltnų. Pės
”
”28 d.—BREMEN.
dojo. Ir dabar net du kartu su darbas, o tas dešimtukas neži
tininkai kovos lauke. Parodymas se
noviškos Amerikos Washlng»on Fororkestru labai gražiai padai nia kaip greitai pražūna, o
Visais kelionės reikalais kreipkitės j:
ge klony.
Artilerijos griausmingas sallutavlma*
navo “Mano karžygis” — labdariams tas dešimtukas la
Paskleidimas debesių, paslėplančių
bai reikalingas pavargėlių su
Strau ’o.
orlaivius.
Forto Dearborn skerdynės
Žiūrint į programo pildyto- šelpimui. Labdarių sus-mai įKavalerijos zovada lėkimas,
šoktai ir liaudies
dainos (vairių
jus, dabar ne bet kas muzikos vyksta kiekvieno mėnesio tre
tautų.
paėmimas.
mokinasi, tik išimtinai tie, ku čių sekmadienį 1 vai. pp.
Kadetas R. B. Lincoln’as, Cantigny
•The Flying Comet.”
šiurpulingos
f’gnyg,
pagamintos
Pirm. K. Sriubienė uždarė gabiausias iš studentų, šiemet Thearle
rie turi gubumus ir meilę, bei
—DuffleJd.
eis ) bedarbių šelpimo fon
supratimų apie muzikų sus-mų.
baigusių J. A. V. karo akade dąJeiIrgosJ Armijos
įTgjCtėvų
toė .1
šelpimo dr-jos Iždą.
Anastazas Valančius mijų West Point’e.
ir jos vertybę. Tr šiame kon(Ung* 7&c„ g l .OO, g t .50

CICERO, ILL.

PRŪSIJA PRIEŠ ŽYDUS

PRANEŠIMAS

Texų informacija suteikiama
Dykai
2608 West 47th St.
REIKALINGA demonstran
te j žolių krautuvę, kuri mo
kėtų Anglų, Lietuvių ir Len
kų kalbas. Amžius nuo 25 iki
•35 metų. Atsišaukite pas krau
tuvės vedėjų.
4172 Archer Avė. Chicago, III.

IŠRENDAVIMUI
8 kambarių flatas, šviesus,
švarus; renda žema. Kreipki
tės 1908 W. Division gt., arba
telefenuokit Humboldt 3393,
M. Žaldokas
IŠRENDAVIMUI

Kambarys vaikinui arba
mažai šeimynai. Norint galės
i gamintis valgį.
6816 So. Rockwell St.

I

RAKANDAI PARDAVIMU
Dvi Šeimynos, krūvoj gyvenančios
tuoj turi parduot gražų parlor setų,
J riešuto
medžio
valgyklos setas. 2
puikus miegamosios setai,
9x12 ir
8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
skyrium. Kreipkitės tucj.

2819 W. 55,h STREET I-nins npt

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios mudos žierus, laikradžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III

, ,LI 1’cl« OOOA ’
TekI Hemlock
8380

M
Wm. J. Kareiva
Savininkas
D51 geriausios rųšlee
ir patarnavimo, šau
kit.
ORF.EN VALI.EY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4844 RO. PAULINA HTREET
Tel. Roulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

1M. Z4JAS
Namų
Jtątau

Rtatymo

(vairiausius

Kontraktortus
namus

prieinama

kaina

7151 S. CALIFORNTA AVĖ.
Telefonas

Hemlock

Sttg

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK
TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ

