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Lenkai grasina užgrobti vokiečių savastis
AMERIKOS LIETUVIŲ
MALDININKŲ LAIŠKAS

KARO SKOLŲ KONFERENCIJA LOZA
NOJ BAIGIASAVO DIENAS

Tarptautiniam Eueharisti-į
kongrese Dubljne, Airi-jjoj, dalyvavę ir Amerikos'
lietuviai maldininkai. Jų prie
šaky buvo ge?h. kunigai Sės
niaip

VARŠUVA,

birž.

LOZANA, birž. 29. — Ka-

29. —Į

Prūsijos seimai nusprendė
konfiskuoti visas nekilojanias
savastis, kurias yra nupirkę
svetimų kraštų žydai.
I
Paaiski, kad tas savastis
Prūsijoj yra įsigiję daugiau-!
rin Lenkijos ir Lietuvos žvdai, kada tos savastys beveik
p. .sdykiai

pardavinėtos.

T ‘i ivLenku vvnausvbe paskelbė,
, . . . ,,\ ..
, V
kad įei Prūsija vykdys savo
1 ,.
t J T ....
nusprendimą, tada Lenkijoj
1
*’
bus konfiskuojamos vokiečiu,
‘ i
savastys.

Tuo būdu su Prūsų

fašistais

bus

atsilyginta,

sa

ko lenkai.

ŽENEVOS KONFEREN
CIJA ATIDĖTA
--------------ŽENEVA, birž. 30. — Nuiginklavimo konferencija ke-

letai dienų atidėta. Nėra su
tarimo J. Valstybių sumany
mo klausimu. Be to, Vokieti
ja reikalauja lygaus sau su
kitomis valstybėmis apsigin
klavimo.

į
,

BAŽNYČIOS TEISES

gresą išvyko garlaiviu
’ Cook’o apskrities iždininkas! stybės įstatymų leidimo rūTad apaštališkas delegatas J.
Grasse.” Šiup garlaiviu vv,
¥. ,
’. negalėtų parduoti nekilojanių1 mai katalikų kunigu skaičių E. arkivyskupas Ruiz y Floko gausinga šio krašto maldii
„.
.. .
4
,
1
savasčių dėl mokesčių nenm-, sumažino ligi 33. Tr guber- res bendrai su Tucamharo ir

ninkija.
Nuo minėtų kunigų
“Draugas” gavo toki prane-

VOKIETIJA STATO REI
KALAVIMUS

PRŪSIJAI

I

UŽ MOKESČIŲ MO
KĖJIMĄ

Atstovaujantieji apie 28,MEXICO CITY, birž. 29. neteisybės, vyskupai- pildo
. .
T .
, ¥1 . .
000 piliečių advokatai krei
Michoacano valstybėje gy- i Šventojo Tėvo Pijaus XI nu
tokas, Jakaitis ir Juskaitis
'
kon PėS aPygard°8 teisman tiks-, vena apie
vienas milijonas rodymus, būtent, už teisybę ko
Lietuviai maldininkai 1
lu gauti “injunetion,”
kad! katalikų. Nežiūrint
to, vaivoti teisėtomis
priemonėmis.

Nusiginklavimo konferencija atidedama. Ru
muniją ištiko potviniai; daug žmonių žuvo.
Los Angeles’e areštuotas komunistų partijos
kandidatas j prezidentus
LENKAI GRASINA

chicagoje MEKSIKOS VYSKUPAI KOVOJA 112

kf‘-'iino už 1930 metus-

Grasse”

Šimų iš “De
“ Maldininkai

E. Sanders’as

iš Indiana

Vokietija ne tik atsisako EKONOMIJOS PROJėK TĄ
mokėti reparacijas, bet ji rei\VASHINGTON, birž. 29.
kalauja dar ir teisės keisi i,
•'
i
si, „!«♦«»« m-nvorls
Versalio taikos sutartį. Pra-I ~
uatas pravedė ekonome
1
; •
nmjoi,xnrmoU,, vi
beūžijos premjeras Herriot’-1 JOS Prajektą. bme projektu vi
t
į-mStr, vvrionavksa Jnrhi
as nežino, kas jam daryti.1S1 krasto vyriausybes darbifariasi su Anglijos premje- į ninbai .
tarnautojai, kurieTnr
'
rns
per
metus
mokama dau
ru.
giau 1,000 dolerių, gaus pn50 ASMENŲ PRIGĖRĖ į valomas ir nemiTkamasa viei no mėnesio atostogas. AukšRUMUNIJOJ
j tiesiems tarnautojams atlvgi----------—
minas
mažinamas
nuosimBUKAREŠTAS. Rumumčiais. Kongreso nariams 10
-ia’ birž- 29- “
didelių
iiuoš., o viceprezidentui ir že
nuolatinių lietų iškilo potvimesniųjų kongreso rūmų pi
niai Moldavijoj, Bukovinoj ir
rmininkui — 15 nuoš.
Besarabijoj. Daugiau kaip 50
Šiuo pačiu projektu kraš
asmenų prigėrė. Keletu asme
nų žaibai užmušė. Apie 10,000 to prezidentas, vyriausiojo teismo ir federaliai teibe pastogės.
_ ____________
' sėjai raginami patys savanri-

natorius

šį

“įstatymų”

pasi-! Zamora

vyskupijų

vyskupais

’’aS Feinberg’as nedavė rei- rašė. Vyskupai nepaskyrė tų kreipės į Michoacano valstykalauJamo uždraudimo.
Pra-33 kunigų,
tad
gubernato-1 bes gubernatorių, kad jis tų

laivokupini entii-

"** 1<ad šis klausimas liepos

! zijazmo. Visi keleiviai yra k,

ro skolų ir reparacijų konfe- valstybės. Jis išrinktas res-'i
rencija susilaukė persilauži- publikonų partijos krašto ko,11O
Konferencija kai ant miteto pirmininku. Bus parplauko kabo. Kas momentas
ijos kampanijos vedėju.
galį jį be jokių sėkmių baig.
Įįs
•SENATAS. PRAVEDĖ
,

Teisė-

riaus

įsakymu

visose

įstatymų

bažny- j neteisingų

panaiki-

I
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1 A A-1J_ L _ _ ,_
talikai. Vyksta kardinolas, vy mėn. 6 d. bus dar kartų sva- čiose nutrauktos pamaldos.Į ntų arba nors pataisytų, taip
Kurie kunigai norėjo eiti sa-lka<1 kunigų akaifius keleri°skupai, šimtai kunigų, daug rst,'masi vo pareigas, tie areštuoti.
pal bŪt,}
vienuolių ir taip pat pasauĮžymieji
katalikai
spėja,
VOS IŠGELBĖTAS
katalikai
lininkų. , Kasdien §v. Mišios,
O vyskupai neskyrė' tų 33
kad Katalikų Bažnyčios priešv. Komunijų dalinimas. Pokunigų todėl, kad kunigų skai
•
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šai nedarys nusileidimų. Jie
nesukalbami, nes nekultūringi
Lietuviai gausiai reprezentuo
. . ...
. , ,. . . T
,r akliausi bedieviai. Juos ga
jami. Visi sveiki. Pasirašo Tai
1 ; . Pa", iKaip
gi gali 33 kunigai apnigai Šeštokas, Jakaitis ir Ju- lio
0<»>cki«n«I> sūkurį
ūpinti milijoną katalikų dva-! įima įtikinti tik jėgomis. O
škaitis.”
Winvo 15os
amž- ber-1ainiais reikalais!
Bažnyčios pasiuntinybės že
niukasR.R.Bvcroft
Bvcroft
’as.Smėlis!
Smėlis'
mėje svarbiausi ginklai yra
'_____________ ,__________ niukas
’as.
Nežiūrint
pradėjo jį siurbti.
Pašaukti1
šios negirdėtos malda, Dievo ir artimo meilė
MINĖJO 13 METŲ SUi gaisrininkai. Ėmė tris valan- pasauly katalikams daromos'ir gailestingumo darbai.

pie, _ maldingi susiri„kimtti

KAKTIWES

Montrose avė. maudvmosi ..
•
A.,
, ,
v
T .
, *
.cinus sumažinimas via ne tik
pakrašty, salia Lincolno par-, , , • •
, .
..
,
,
H
- neteisingas,
bet ir paikas.,
ko, besirfiaudant i gyvojo siu? v- •
•
.• oo i
■ •
1

•i

, das sunkiųjų pastangų jį iš-

BERLYNAS, birž. 29; — traukti iš Smėlio žnyplių. KoVakar Vokietija minėjo ne- ( ne iki pažasčių jis buvo įsiumalonias 13 metų sukaktuves,; rhtas ir gresę prigėrimas.

Iš demokratų partijos krašto
suvažiavimo

kaip ji buvo priversta pasira-1
Lincolno parko policija po
Syti Versalio taikos sutartų to pakraštį uždarė.
Vokiečiai pasiryžo visomis i
______________
Demokratij partijos krašto!
priemonėmis prieš šių sutar- Į
PRIEŠ KOMUNISTŲ
suvažiavimas vakar pripažLį
tį kovoti.
VEIKIMĄ
no partijos platformą, kurio.'
je pasisako už 18-oįo priedui
PASPRUKO IŠ ITALŲ
.v , .
• x •
Chicagoj už daugybės ba- atsaukimų.
Demokratai stovi
KARIUOMENĖS
; nkų uždarymų kaltinama ko- už tai, kad prohibicijos klau-

Šiandie yra kandidatų į pre
kentus ir viceprezidentus

,kirin)ai. Vyksta gma,.kioll a;
.A

..

,

_

gitacijos uz gubern. Roosevelt

U^J ffubem. Ritchie ų ir

LIUBLIANA Ju oslavi a munistų Pr°Pasanda. Komn-)sįnią pavesti išimtinai atski- kitus- APie Al Bmith’o kan-

’ bistai nori tuo būdu sukelti mins valstybėms. Tik sųlvga, j didaturų mažai kas girdima.

birž. 29. — Iš Italijos kariuo- žmonių tarpe sųjudį prieš vvkad saliunai nebūtų grąžinti Kandidatų skirimas bus digas. Projektas bus pasiųstas "įenės tarnybos lėktuvu Pas‘, rįausvbę įr naudotis,
LANKĖSI ARMAGH’E
P ASK ELBT A FA ŠIST AM S1
(rodos ?i«’..'Len saliunų nebū-j džiausiąs šiam suvažiavimam
prezidentui pasirašyti.
; Pruko (dezertayo) oro korpuLAISVfc
triukšmas.
Krašto vyriausybės agentai! tų)
so atsargos karininkas P.
DUBLINAS, birž. 29. —
seka raudonuosius agitato-1 ~~~
MAŽINA PROHIBICIJOS'Brovsek’as- ’Tis *ia nusileido
I žmonių tas tiltas vadinamas
BERLYNAS, birž. 30. - Šventojo Tėvo atstovas (le»
ir sulaikytas. Italijos vyriau- nūs.
FONDA
gatas)
tarptautiniam
Eucha^Napoleono tiltu ir buvęs staVokietijos vyriausybė paskel
POPIEŽIAUS

ATSTOVAS

riai

kiek

sumažinti

savo

al-

Į sybė

reikalauja

Jugoslavijos

LIETUVOJE

bė prezidento Himlenburgo j rištiniam kongrese Jo Emin.
__________ , lytas 1812
PAVESTA L1KVIDUOWASHIN0T0N, birž. 29.jgrąžlntl lfktuv^
pasirašytų įstatymų, kad fa- kard. Lauri's aplankė Armai
ATEITININKAI
PASKELBĖ
TOJIJI
. *
šistų organizacijai ir jų um- gh’ų, kur gyvena Airijos prl-l— Senatas dviem milijonais j
I KONKURSĄ KETURIOMIS
8 VALKATOS ŽUVO
pakraščių'
formoms nė vienoj valstybėj matas, Jo Emin. kardinolas|dolerių sumažino
p»«mr WU1C ru
hi
Cfcicago Rapid Transit (vi- SVARBIOMIS TEMOMIS
MacRory.
sargybai skiriamų fondų pronebūtų jokių varžymų.
L ASILE KOL K, tolo., bi- TSutinių geležinkelių) kompa-

m., kai Napoleonas

ž-v^iavo i Kaun^- šiemet į jį
trenkė du kartn Pprkfinas ir
jį sudaužė.

i rė.
PUTINO EILĖRAŠTIS
Netoli čia lietus I njjos reikalai pavesta likvi- Vytauto D. un—to stud. apaplovė
Santa
Fe
geležinke

MEKSIKOJ
AREŠTUOTA
TURKIJA ĮSTOS T.
HEBRAJŲ KALBA
duotojui. Kompanija sako, teitininkų sąjungos valdyba sa 1
AREŠTUOTAS
KOMUNI

lio
tiltą.
Tai
buvo
prekių
trau
SAJUNGON
19 KOMUNISTŲ '
kad jos
pajamos sumažėjo, vo dešimtmečio proga paskelkiniui katastrofos priežastis. neturi pinigų reikalingosio bė šias konkursines temas; 1.
Paskutiniame savaitraščio
STŲ KANDIDATAS
MEXICO CITY, birž. 29.
Keletas vagonų sulūžo. 8 val ms išlaidoms.
Studentai ateitininkai ir kitos i ° A^o,,ie*nu
(mūsų pasauISTANBULAS, Turkija,
stud.
grupės
ideologiniu at- bo) Taimery buvo išspausdiLOS ANGELES, Cal., bi katos žuvo, o keliolika sužei
birž. 29. — Turkija pakvie- - Už raudonosios propagansta.
nta dainiaus Putino išverstas
ntą įstoti T. Sųjungon. Ji su-;dos skleidimų policija arešta- rx. 29. —Vietos policija arežvilgiu. 2. Tautinės civilizaci
MIRĖ SVEČIAS
hebrajij
kalba eilėraštis “Katiko.
vo 19 komunistų. Svetimša štavo šio krašto komunistų
jos problema ir kultūriniai Sa
VOKIEČIŲ ORLAIVIO
liai komunistai bus deportuo- partijos kandidatą į preziden
Vakar ties Chicago stadi- ntykiai su kaimynais. 3. Klai-debesys”. Vertė Kauno
REKORDAS
tus W. Z. Foster’į.
MASKVA SUJUNGIAMA , ti.
jumu sukniubo ir greitai mi pėdos ir jūros reikšmė Lietu- ! žydų realinės gimnazijos vice
TELEFONU SU AMERIKA'
FRTEDRTCHSHAFErė atvykęs iš New Yorko de- Vos valstybei ir 4. Religija ir ' direktorius dr. J. Fridmanas
NITMATOMAS UGNIAKARALIUS PASIRAŠĖ
NAS, Vokietija, birž. 29. — mokratų suvažiaviman J. J.'šių dienų socijalis gyvenimas.
KALN1O
VERŽIMASIS
BERLYNAS, birž. 29.
KONSTITUCIJĄ
Vokiečių orlaivis (dirižablis) Leavy’s, 70 m. amž. Tai šir Premijos už parašytuosius šio :
“MAISTAS” ATLEI
Maskva sujungiama telefonu
“Graf Zeppelin” vakar aps- dies liga.
mis temomis darbus bus pas- į
DŽIA DARBININKUS
su New Yorku. Susisiekimas
BANOKOK, Siamas, birž.
TOLUCA,
Meksika,
birž.
krido
Constance
ežerą
ir
Švei
kribtos vėliau.
•
I
*
eis per Berlyną ir Londoną. 29. — Siamo karalius pasi- 29. — Šios valstybės guber-i carijos dalį. Tas buvo 250į
“Maisto” bendrovė Kaune
PABĖGO KALINYS
rašė monarchijos konstituciją, natorius Gomez’as įsakė, kad asis jo skridimas, šis orlaivis
PERKŪNAS SUDAUŽĖ j atleido 20 darbininkų. Dabar
NUBAUDĖ MIRTIES
Liaudies partija paskelbė lai- gyventojai tuojau apleistų | y ra apskridęs visas pasaulio
Apsitaisęs kalėjimo viršini
, su bendrove vedamos dery
NAPOLEONO TILTĄ
BAUSME
kiliąją krašte diktatūrą, kol gyvenamus ugniakalnio Xina- dalis, išėmus Australiją. Atli- nko drabužiais iš Slateville
bos dėl jų kompensavimo.
bus įvykdyta nauja tvarka.
ntecati pašlaičius, nes numa-jkęs apie 261,000 mylių per kalėjimo išėjo ir paspruko
Ties Krekenavos miesteliu,
MASKVA, birž. 29. — Pe
tomas ugniakalnio veržima-! 4,200 valandų. Skersai pietų pasitikimas kalinys Stanley pakeliui iš Panevėžio į Kė
ORO STOVIS
SfT. JOHNS, N. F., birž. sis. Kelinta diena girdimi po Atlantiką yra skridęs 15 ka- j Burzewski, kurs buvo kalėji- dainius, yra nedidelis mūri-!
nkis valstybinių krautuvių
-----------tarnautojus už suktybes teis 29? — Niufoundlandą ėmė va žeminiai dundėjimai. Išvykusi rtų, o žiemių Atlantiką — 61 me už automobilių vogimą, nis tiltas, kurį prieš kelerius! CHICAGO IR APYLINrnas nubaudė mirties bausme, i ldyti nauja vyriausybė. Pre- į ugniakalnio žiotis ekspedi kartus. Nežiūrint to, jis darĮ PLATINKITE “DRAbUJU raetus Krekenavos savivaldy- j KĖS. — Šiandien numatomas
K rietas nubausta kalėti.
mjeru yra F. C? AJderdice. cija taip pat grąžinta.
nereikalingas taisymo.
...... —
bS buvo atremontavusi. Senų dailus oras; vėsiau.

bibicijų vykinti.

,

Ketvirtadienis, birž. 30, 1932
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singas kjtro veteranų į Washingtonų suplūdimas nieko gero nelemia dabartinei vyriau
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
sybei ir kongresui. O kas bus, jei į WashinLietuvos
susisiekimo1 bų prie Salantus upės. Iš arPRENUMERATO8 KAINA: Metama — *6.00. Pu gtonų ims plūsti galingosios bedarbių mi
... f
tai Metų — $8.60, Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam
ministerijos generalinis sek- tro galo kelio yra nutiesta
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metame *7.00, Pusei Me nios! Jei viena politinė partija nesiskaito su
! rotorius inž. J. Jankevičius ir iš viso 26 klm.: nuo Telšių
tų — *4.00. Kopija .Olo.
gyventojais, su jais skaitysis kita. O jei ir
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrųkelio bei statybos direktorius iki pat Plungės ir čia kelio
Mna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstunfilama tam
ta kita paneigs darbininkų reikalus, rasis
tikslui pašto lankių.
inž. J. Sližys apžiūrėjo Tel tiksimas vyksta toliau. Abu
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 rak trečia partija. Tai bus partija, kuri.nušluos
šių — Kretingos geležinkelio jų galų kelio sujungimas nu
■keibimų kaino* prisluninamos pareikalavus.
anas abi. Tada nebus laiko nei tai, nei kitai
<w..
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 partijai taisyti savo klaidas. Wasliingtone iš statybos darbus. Inž. J. Sli- matomas liepos mėnesio pa
V
žys mūsų korespondentų pa- baigoje ar rugpiūčio’ mėnesio
vai. po piet
augusi biurokratija susilauks teismo dienos.
informavo, kad geležinkelio pradžioje. Tuo pačiu laike,
Yra vilties, kad to viso bus išvengta,
.... statybos žemės darbai visai vyksta iš dviejų karjerų žvy"DRAUGAS”
kaila numatomoji nauja vyriausybe ims dau- baigiami. rfe
Vienas iš šarvuotų traukinių, kuris per artilerijos de
ravimas: iš Kretingos pusės
ginu
rūpintis
darbininku
reikalais
bet
ne
numatolna
lITHUANIAN DAILY FR1END
Kurmaičių karjero ir iš Tel monstracijas “apgynė” New York’o ir New Jersey pakraš
turtuolių
gerove.
O
nauja
vyriausybe
labai
.
u
.
K
.
......
,
Publlshed Daily, Bzcept Bunda?.
gti iki birželio mėn. 12 d., o šių pusės iš karjero netoli čius nuo “priešo” laivyno.
SUB8CRIPTIONS: One Tear — *«.Q0. 81x Montks reikalinga, nes šiandieninė veikia prieš be
visur kitur jau baigti, tik Lieplaukės stoties.
— *8.80. Tbree Montks — *8.00. One Montk — Tie.
nių grupių ir tuo būdu sūda-1 ko pirmesnėmis ir aukštesnėdarbius ir prieš visus darbininkus.
Burope — One Tear — *7.00. Blz Montks — *4.00.
Iš atliktų darbų jr jų ei
prie Salantos upės tilto, kur
Cepy — .OSo.
ryti darbo bendruomenę tau- mis už pozityvius įstatymus.”
Pirm visa ko krašto išlaidos turi būti
▲dvertlalnc In ‘"DRAUGAS" britus Mst rusulta
beveik visoj linijoj buvo di gos galima spręsti, kad. ke tos garbei.
!
-----------------Advartlalng r&tM on BDDliOfttlon.
mažinamos. Turi būt panaikinti visoki val
lias
bus
baigtas
ir
atiduota-;
džiausi
žemės
darbai,
užtruks
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagu džios biurai ir komisijos? Turi būti visai
Paliesdamas krašto vidaus Į NYKSTANTIEJI GYVU
iki liepos mėn. 15 d. Kai ku eksploatuoti, kaip buvo suta
LIAI
gyvenimo sunkumus, p. Grou-j
paneigti tie įstatymai, kuriems gyventojai
rių iškasų šlaituose dėl šla rta, spalių mėnesį.
ssau pažymi, kad didžiausios ■
priešinasi ir kurie jokiu būdu neįvykdomi.
Šioje
naujoje
geležinkelių
pumo
.bei
didelio
drėgnumo
DIENOS KLAUSIMAI
šių sunkumų priežastys yra! Žmogui užimant vis naujus
Valstybės išlaidos turi būti grąžintos
pasitaiko griuvimų. Tam pa linijoje bus šios stotys: Tel sumažėjimas piliečių morali- žemės plotus, laukinių gyvu
normaluman ir dideli mokesčiai atšaukti.
šalinti šiuo mėtų eina akmens šiai, Lieplaukė, Tarvainių su
IŠLAIDOS T Liti BŪTI MAŽINAMOS
mų jėgų. Šių gi šaltinis tėra lių skaičius smarkiai mažėja,
stojimo vieta, Plungė, Alks
drenažo darbaiRESPŲBLIKOilŲ PARTIJOS
i šeimyna. Kviesdamas susini- Pamažu naikinami didieji gy>
Rudeių kai kuriose vietose nėnų sustojimo vieta, Šatėi'pinti tais reikalais ir pačius valiai, kaip antai: liūtai, tiKongresas visam kraštui grąžino sunkių
KANDIDATAI
dėl silpno durpių pamato bu kiai, Kartena, Klibių susto I parlamento linkimus siūlo grai, drambliai, raganosiai, ln
pokarinių mokesčių naštų. Ši našta spaudžia
vo pradėjęs slinkti pylimas, jimo vieta ir Kretinga.
, sutvarkyti padėjus rinkimų popotamai. Bet ir kai kurit
daugiausia darbininkus. Ir tai tokiu laiku,
Respublikonų partijos kandidatais į kra
Kadangi Telšių — Kretintačiau pavasarį, pavartojus
Į pagrindan šeimynos vienetų, hmažesbieji taip pat jau bai
kada krašte siaučia nedarbas, o dirbantieji što prezidentus ir viceprezidentus, kaip ži
tam tikras priemones, ,tokių'i,gos. geležinkelio
statybos• dar.
.v
j.-,v
..
•!
P- Groussau pabrėžė, kad va-'gia išnykti. Amerikos ganiti
gauna mažus atlyginimus. Prieš kelerius me nome, nuskirti dabartiniai prezidentas Hoonebuvo., bai yra vieni iš didžiausių iki i, . , _
.
, .. „ . tJ ,
. .
pylimo
slttikpmų
,
I »:_i
___ •_
i._: ‘dstybe privalo garantuoti sei-! įlinkas Puxley, tyrinėjęs Austus daug kas iš darbininkų įsigijo namus. ver’is ir viceprezidentas Curtis. Apie šiuos
Šiaip žymesnių statybos su-1 šiol Lietuvoje atliktų, tai kai
Šiandien juos praranda. Mažai darbo, men kandidatus kiekvienam yra įdomu žinoti fa gadinimų per žiemų ir pava-1 kurie darbai buvo nufilmuoti mos teises vaikų auklėjime, i tralijų, praneša, kad ten jau
kas atlyginimas. Uždaryti bankai daugybę ktai, kad pirmasis buvo katalikų kunigo su
■ j/'
.
....
. .
-, -...
-kad valstybinės ir privačios j beveik yra išnaikintas sterbsarį nepastebėti. Šiuo metu
žmonių nuskriaudė, l’agaliau patsai kongre tuoktas, o antrasis kataliku krikštytas.
T. ,
,
u •
m°Kyklos tėra tik šeimyninio; liuotasis vilkas, medžiuose gv
Telšių — Kretingos geležin SC\T “"T0* Z01“ °J.e'
.
'
auklėjimo pagelbininkai. Ne | venųs kenguru, opsumas. PiJsas ant žmonių užrioglino mokesčių naštų.
Prezidentas Hoover’is yra vadinamasis
kelio
statybos, žemės darbų yNaujoji Unija sutrumpins valstybė ar mokykla atšakiu- !tų Amerikoj gyvena paskutiKaip čia žmogus gali gyventi?
kvakeris, o jo žmona — episkopalė. Juos
ra atlikta 95 nupsi Šioj nau kelių į Klaipėdą apie 70 klm.
ga už vaiko auklėjimų ir liki- nes dienas laukinė vikunja aO juk kongresas galėjo apsieiti be tų sutuokė katalikų kun. Mestres (paskiau mon
joj linijoj tiftų statyba jau
mų, bet tėvai? I žtat mokykla vis gurios vilna yra šilčiaumokesčių skyrimo. Jis galėjo pačios vyriau sinjoras Mestres) iš Monterey, Cal. Jis mi
baigta’,tik kai kurių tiltų rei SENIAUSIAS PRANCŪ
tnri priklausyti tėvams ir jų sįa }negu visų kitų gyvulių,
sybės išlaidas sumažinti nors vienu bilijonu rė 1930 metais.
kia pataisyti izoliacija. Per
ZIJOS PARLAMENTO
organizacijoms.
į Baigia nykti ir šinšilos, kurių
dolerių per metus Ir tuo būdu be naujų mo
Kada 1893 metais kun. Mesti es nuvy ko ( £įeni.j jr pavasarį tiltai išbuNARYS REIKALAUJA
kesčių būtų padengtas ižde atsiradęs nepri į Monterey’ų, ten jis susiėjo su Henry šei
P. Groussau priminė parla kailiukai yra ^rangiausi pa
vo tvarkoje, be jokių defor
ŠEIMYNOS IR BAŽ
teklius.
.
ma. Ta šeima buvo nekatalikiška, bet ji gy macijų.
mentui, kad 1882 m. mokyklų sauly. Pietinėse leduotose jure
NYČIOS TEISIŲ
Krašto vyriausybė, taip sakant, labai veno gražiuose santykiuose su viena ispanų
įstatymas pažadėjo, kad mo se nyksta pingvinai, nes van
Civilinė statyba eina nor
aukštai gyvena. Ji praplėtė savo veikimų katalikų šeima, o pastaroji priklausė prie maliai, dabar atliekami na
“Matin” paduoda seniau kykla nepaliks be doros moky duo yra užteršiamas nafta ir
tiek, kad šiandie be jos žinios žmogus nei kun. Mestres’o valdomos parapijos.
rnų vidaus įrengimai. Naujo sio Prancūzijos parlamento mo ir be Dievo. Deja, dabar tepalais iš pravažiuojančių lai
gatvėn negali išeiti, nei namie ramiai gy
1894 metais Monterey mieste sudegė vie ji statomoji linija cįviline sta nario p. Groussau kalbų, kn-1, ji. taip
. sutvarkyta, kad pasi- vų. Visoj Afrikoj vargu ar yventi. Vyriausybė nepaiso, kad. žmonės tu šosios mokyklos namai. Mokyklos trustisai tyba bus užtektinai aprūpin lig šis pasakė atidarydama?)'^0 *r
ra belikę daugiau 50 gorilų
v’en0 “ ke kito.
rėtų laimingų gyvenimų. Ji nesaugoj a ramių tada kreipėsi pas kun. Mestres’ų, kad jis ta. Kelio tęsimas eina iš abie
parlamento (15 iš eilės) po-j. “Įstatymai neturi jėgos, pa- tų labiausiųi panašių į žmo
žmonių nuo piktadarių, o jos agentai šian jiems duotų nuotnon pastatytų parapijos sa- jų galų: nuo Telšių ir KretfėdAiūftsA <
'
keisti sąžinės pareigų! — pa- gų beždžionių. Po kelių metų
dien ramius žmones visur puola. Šio krašto
• tingos. Nuo Kretingos nutie P. Groussau kvietė savo ko-j brėžė p. Gronsau. — Atsiini- gorilos išnyks iš žemės pavu
gyventojas šiandien visais šonais puolamas
Kunigas sutiko. Saleje atidaryta viešo- sta iš viso 20 klm. ir ten lai- iėgas bendradarbius valsty- ! likime iškilmingų 1S48 m. ko- šiauš. Europoj jau išnyko
— paprastų piktadarių ir valdžios agentų. ji mokykla. Jų ėmė lankyti 40 mokinių, o jų į ųjjjaj kelio tiesimas sustabdvbės darbe švelninti tuos skir-[nstitucijos deklaracijų: Res- stumbras, kurs dar buvo gana
Jei žmogus išsisaugos piktadarių, dažnai ga tarpe buvo 31 katalikas. Kunigui tad pasi-, tag ^el nebaigtų žemės dar-Į tumus, kurie yra tarp politi-'publika teises ir pareigas lai gausingas prieš kelias dešim
li pakliūti į agentų žnyples.
taikė graži proga katalikų vaikus mokyti ka- ■______________________________________ ‘_________ __________________ _
tis metų. Viduržemio jūroj
tekizmo.
0
mokykloje
mokytoja
buvo
tos
smarkiai mežiojami ^delfinai,
1899 metais į kun. Mestres’o bažnyčių ! Mestres abu sutuokė,
Tokia valdžia yra autokratiška valdžia
Henry
šeimos
duktė
—
Miss
Lou
Henry.
atvyko
vyskupas
Montgomery
suteikti
šv.
'
Viceprezidentas
Curtis
pakrikštytas
ka

kurie jau labai retai pasitaiir ji brangiai atsieina. Todėl kongresui ne
1898 metais kun. Mestres grįžo iš Eu- Sutvirtinimo sakramentų. Surengtas vysku- taliku. Anais metais rastas St. Mary, Kans.,! ko. Visoj Vokietijoj priskaito
reikėjo didinti mokesčių, bet,reikėjo krašto
ropos
ir pas jį tuoj atėjo Miss Lou Henry, pui priėmimas, kuriame be katalikų buvo ir to krikšto įregistravimas. Pats vicepreziden- ma nedaugiau kaip 15 — 20
vyriausybei susiaurinti visokių valdžių. Tuo
būdu išlaidos būtų sumažintos. Kongresas o jai draugavo Hoover’is. Jiedu prašė ku- Į nekatalikų. Kažkas tada Hoover'į ir Miss tas Curtis pripažįsta, kad jo motina buvo porų apuokų. Kalnų erelis suto nedarė. Jis pasirinko kelių dar daugiau nigų, kad jis juos surištų moterystės ryšiu. Į Lou Henry supažindino su vyskupu. Šiedu katalikė, o tėvas metodistas. Jis dar kūdikiu 1 tinkamas tik Šveicarijoje, lyKunigas nesutiko. Abu nekatalikai. Reikia Į patys prašė vyskupų, kad jis leistų kun. buvo kai motina mirė. Tada jį paėmė auk- giai kaip ir kalnų ožys. Gan
slėgti darbo žmones^
O krašto išlaidos turi, būti mažinamos. atsiklausti vyskupo, ir kun. Mestres nenore-i Mestres’ui jūos sutuokti. Vyskupas žodžiu ieti tėvo pusės namiškiai ir išauklėjo meto- drų skaičius Europoj taip pat
davė leidimų. Po trijų ar keturių dienų kun. distu.
Nepakenčiamas gyvenimas turi baigtis. Gau- jo tuo reikalu kreiptis pas vyskupų.
•
mažėja, nes trūksta pelkių
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KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI
(Rašo E. Borchertas, Klaipėdos Krašto
seimelio narys. Jis yra vienas iš žy
miausių ir veikliausių to krašto
lietuvių vadų)
(Tęsinys)
BĖDOS SU TEISMAIS

mų ne veltui, bet už tam tikrų politinį
darbų ne mūsų valstybės naudai.
Dėl lietuvių kalbos teisme yra tikra
nelaimė. Teisėjas nemoka. Vertėjas kal
ba labai silpnai ir netaisyklingai, — taip
kad kaltinamojo arba liudininko žodžius
iškraipo, ir byla gauna kitų vaizdų. Bu-^
vo atsitikimų, kada liudininkai atsisakė
vokiškai per vertėjų kalbėti, prašydami
tiesioginiai kalbėti su teisėju lietuviškai
I’asekos to: liudininkai to paties teisėjo
buvo nubausti.
Jei nėra kitos*gaiimybės šių klausi
mų sutvarkyti, geistina būtų įsteigti Di
dž. Lietuvoje vokiečių teisės katedrų.
Šis kadras, laikui bėgant, užkirs kelių tei
sėjų importui iš Vokietijos. Jei šiandie
nų tas būtų pradėta, praėjus keletai me
tų, mes turėtum savus teisėjus. Seimeliui
susirinkus, teismo pamatinis įstatymas
būtinai turės būti pakeistas, ko reikalau
ja net Konvencijos statuto 22 paragra
fas. To ikšiol Seimelio dauguma kažin ko
laukdama vengė, no*rs lietuvių atstovai
atitinkamus pasiūlymus įnešė.

galima būtų pasiekti, kaip aukščiau minėta, ruošiant paskaitas per mokyklas, vi
sokias draugijas bei organizacijas. Tam
daug padėtų paminėtos Klaipėdos Kra
što atvadavimo, kųriuomenės paradų ir
šiaip lietuviškos tiltuos, l’ats filmų rodyr
mas būtų atliekamas organizuotai ir sis
temingai. Reikėtų pademonstruoti kiek
viename bažnytkaimy. Tas reikia pada
ryti todėl, kad kiekviename nąme rasime
vienų ar du tarnavusius vokiečių kariuomenėje laukininkus. Juk jisai grįžęs vi
sada pasakoja apie kariuomenę, jos vir
šininkus ir t.t. Vietos lietuvininkai yra
dideli kariuomenės mylėtojai. Dabar te
kalba, kad Lietuva didelės kariuomenės
neturi. Turinti tik vienų pėstininkų “regimentų.” Artilerijos visai neturinti. O
apie aviacijų ir kalbėti nenori. Pav., sa
vo laiku Klaipėdoje stovėjo vasarok me
tu kelios eskadrilės. Nektirie lakūnai de
monstravo ore labai gražias figūras.
Net vokiečiai patys stebėjosi, bet visie
ms sakydavo, kad tai vokiečiai lakūnai.

Reik įsteigti Didž. Lietuvoje vokie
čių teisės katedrų. (Girdėti kad Kaune
yra įsteigta). ’
Šiandien didžlietuviai ir vietiniai lie
tuviai šaukia dėl teisėjų elgesio ir kai
kada aiškaus šališkumo. Nepaslaptis, kai
didžlietuvis patenka kaltinamųjų suolan,
jam ‘dedama kuodidžiausia bausmė. Tuo
tarpu vokiečiui, — jei jo neišteisina, tai
nubaudžia tik “pro forma” kuomažiausia bausme. Pav., kontrabandinėse bylo
se vietos teismai, kiek gali, stengiasi ko
ntrabandininkų išteisinti. Bylos nagrinėji
mo metu teisėjai tyčia* pradeda bauginti
policininkų, kad tas susinervavęs prade
da painiotis žodžiuose ir to užtenka by
ŽEMAITĖM Al TIE ŽEMAITĖLIAI...
lai pralošti. Kad Klaipėdos Krašte1 teis
Labai liūdnų vaizdų krašte apie Di
PRIEMONĖS KRAŠTO ATLIEmai beveik per vis yra šališki, gali pasa
džiųjų Lietuvą sudaro Kretingos ir Tau
TUVINIMUI
kyti kiekvienas lietuvis, turėjęs su jais
Tik tautinis judėjimas duoda garan ragės apskričių gyventojai, kurie nėra
šiokį tokį reikalų, nes be kelių teisėjų vi
si kiti gavo iš Vokietijos piniginę para tijų Klaipėdos Krašto atlietuvinimui. To taip biedni, bet apsileidę, lietuvio vardų

vokiečių akyse smarkiai žemina. Štai tikri atsitikimai. Mūsų tautietis-žemaitis
atvažiuoja į Klaipėdą apdriskęs, lyg sa- i
vaite nevalgęs, plaukais ligi kaklo ap
augęs, vyžom apsiavęs, apšepęs ir t.t.
Arklys nuskuręs, mėšlu apaugęs, pakin
ktai iš virvių daryti. Pats vežimas į ve
žimų nepanašus. Vokiečiai tai matydami,
puikiai išnaudoja agitacijai ir kiršinimui vietos vokiečių ir laukininkų prieš
didžlietuvius, pabrėždami: “Štai Azijos
kūltūra važiuoja! Šule, bandyk, ar at
klys tave paveš. Tokiu arkliu kiaušinius
vežioti.” Tai atskirų vokiečių išsireiški
mai pasakyti didžlietuviains. Negana to,
atvažiavęs į turgų, gautus pinigus pra
geria, o pats eina su policininku nakvoti
į komisariatų. Arba turguje įsigeria su
žmonelė ir beranda kelio išvažiuoti iš
miestof Kad bent važiuotų mažomis ga
tvėmis, ,bet traukia šūkaudamas svar
biausiomis Liepojaus ir Turgaus gatvė
mis su pasigėrėjimu... kairiąja puse.
Trukdomas judėjimas. Vokiečiai kiek ga
li keikia biednų žemaitėlį, kad net daro
si gaila ir drauge pikta. Šiuos įvykius
vokiečiai išnaudoja spaudoje, pabrėžda
mi: “Štai jie nori mus valdyti, nori
muiils kultūrų atnešti...” Labai negera

nuomonė apie Didž. Lietuvos gyventojus
sudaroma ir per tai, kad traukiniais atvažiuoja visa eilė *ubagų į Klaipėdos miešių. Katalikų bažnyčios apylinkėj visuo
met ubagaujama. Savo laiku išleistas ko
mendanto parėdymas čia rodos nepabojamas.
Čia nurodyti tikri faktai, o ne fan
tazijos. Iš šalies žiūrint, atrodytų menk
niekis, bet kas pažįsta Klaipėdos Krašto
gyventojus, tas pasakys, kad vieno kito
vaizdo užtenka, kad nubaidžius tūkstan
čius vietos gyventojų. Tai mūsų nelaime,
kad Klaipėdos Kraštas prieina prie Že
maitijos, o ne prie Suvalkijos.
Negeresnis stovis ir su kai kuriais
mūsų kolonistais — naujakuriais Klai
pėdos Krašte. Pats neturėdamas pinigų,
gauna iš Žemės Banko paskolų. Šiaip
taip nusiperka ūkį. Skursta, ūkį nulei
džia. Vietos laukininkai tai mato ir pirš
tam bado: “Štai, žemaičių kultūra.” Ži
noma, geresnės medžiagos vokiečiams ne
reikia, kąd atbaidžius laukininkus nuo
mūsų.

(Daugiau

bus)
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draugas
byii, ... ---------------------------------------- »
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ekonominiams buvo pavesta p. Jurevičiui iš- Šimą p. Trečiokas ir dr. Pus- uti. Mat, Ek. Centras reika- kas pareiškė, kad Ek. Centras
nlrlklimUd LlCIUViy LnUNUInlIllU vUilnU v JU santykiams
kunigis. Išvada
statyti j-pirmoje
santykiams su
su Lietuva
Lietuva —
— šios
šios tirti
tirti progas
progas bei
bei galimybes
galimybes papa- ,(kunigis.
Išvada iš
iš tų
tų pranešipraneši- Jauja
lauja pirmoje
pirmoje vietoje
vietoje statyti
į-pirmoje eilėje
eilėje pasirinktų
pasirinktų totosekcijos pirmi yra adv. R. J. kviesti iš Lietuvos ekonomistą. mų tokia: “Ek. Centro Turiz- Klaipėdos uosto interesus ir j kias ekskursijas, kokias panoUrevieh iš New York’o; C) aplankyti Vaizbos Butus ir^mo sekcija” yra visuomenės Lietuvos santykius su skandi- retų globoti savo tikslams, ’išLietuvos turizmo reikalams,— bendrai suteikti Amerikos lie padaras ir nevarzytinas visuo navų (švedų ir danų) valsty- tsirenkant iš “ekskursijų sąraAmerikos lietuvių
Ekono-j krity (Long Island), o pernai
minio Centro 5-sis posėdis į- ■ įsikūrė dar trys vaizbos butai šios sekcijos pirm. yra dr. P. tuviams šiuo tarpu naudingia menės balsas, kuris turi teisę bėmis ir nurodinėjo, kad per.šo,” kuris .Agentų Sąjungos
vyko 1932 m. gegužės m. 27 j New York’o štate, būtent: Puskunigis iš Worcbester, usių informacijų iš Lietuvos į kelti aikštėn geresnes turizmo Vokietiją važiuojant reikia vo iš anksto sustatomas susidoekonominio gyvenimo.
progas bei, reikalui esant, kri kiečiams už vizą $1.50—$2.00' rant su laivų kompanijomis,
dieną. Lietuvos Generalinio Amsterdam, N. Y., Roehester, Mass.
Pradėjus gvildenti Ek. Cen- j tikuoti turizmo biznio negeis- mokėti; kad važiuojant tiesiai, Tačiau Ek. Centro atstovai su
Konsulato New York’e patal N. Y., ir Utica, N. Y. Tie pen
S. E. Vitaitis, kalbėdamas
tro turizmo sekcijos artimiau- tinus ir visuomenei žalingus į Klaipėdą nei švedų nei danų i tuo pasiūlymu nesutiko ir papoje, 15 Park Ro\v, New York ki butai sudaro juk nemenką apie 1-os sekcijos uždavinius,
n. y.
jėgą; tikimasi, kad V. Butas pranešė apie p. Varkalos susi sius uždavinius, buvo prisirni- apsireiškimus. Iš kitos pusės vizos visai net nereikalingos, reikalavo, kad Ek. Centro at
Posėdis pradėtas 12 valan- įsikurs ir Bingbamton, N. Y. rašinėjimą su įvairiais asme nta apie Ek. Centro atsišauki-j “Lietuvių Laivakorčių Agen- Betgi Agentų Sąjunga, kad ir stovas dalyvautų prie “eksdą dieną. Posėdį atidarė dr. Lietuviai' vaizbininkai, gyve nimis, iš kurio matosi, kad mą per spaudą į Amerikos tų Sąjunga Amerikoje” yra pritardama aukščiau išvarin- kursijų sąrašo” sudarymo,
Pranas Puskunigis, Ek. Cent ndami vieno štato ribose, be iEk. Centro 1-ji sekcija laiko lietuvių visuomenę: “Leiskite i.grynai technikinė turizmo biz- tiems Ek. Centro nurodymą- Į Dėl šio Ek. Centro nusistatyro pirmininkas. Savo įžangi abejonės turi daug ir bendrų artimiausiu savo uždaviniu: jaAinimą Lietuvos pamatyti” • nio organizacija, kuriai yra ms, negalėjo prie jų prisitai-1 mo, matyti, kaip p. Trečiokas
nėje kalboje dr. Puskunigis reikalų. Tiems reikalams ap tirti Amerikos lietuvių ekono ir pareikštas pageidavimas, privalomi “Trans-Atlantic Pa kinti, nes būtų įžeidusi savo įdavė suprasti, turės dar išsinurodė šiame posėdy svarsty karti reikalingas ir bendras minį pajėgumą ir kaip tas pa kad šiame svarbiame lietuvių ssenger Conference” nuosta- . prievoles laivų kompanijoms tarti minėtoji Laivakorčių Atinų klausimų svarbumą. Po suvažiavimas. Toks suvažiavi jėgumas yra apsireiškęs. Ry išeivijos reikale ir spauda ir tai. Tos dvi organizacijos nei ir todėl būtų pakenkę savo gentų S-ga. Diskusijas šiuo
mas atrodo galėtų būti nau šy su tuo, p. Žadeikis primi visuomenė užimtų ak tingesnę pernai nei šiais metais nega- bizniui. Ateičiai Agentų Są- klausimu baigiant, priimta to
sėdy dalyvavo:
1) Dr. Pranas Puskunigis, dingas ne vien .ekonomijos su- nė, kad Ek. Centras yra ga poziciją. Po to padarė prane- Įėjo sutariamai bendradarbiu- junga sutinka, kaip p. Trečio- kio turinio rezoliucija:
Ketvirtadien/s, biri. 30, 1932
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metimais, bet ir lietuviškos vęs talkon septynis korespon
Ek. Centro pirmininkas.
2) Adv. R. Jonas Jurevi- kultūros atžvilgiu. Tą reikalą dentus, kaipo garbės talkinin
čius Ek. Centro vicepirm.
suprasdamas, Brooklyn’o L. kus, — todėl p. Varkalai be
3) A. S. Trečiokas, Ek. Ce- V. Butas yra sudaręs net spe- lieka su jais susižinoti ir dar
ntro sekretorius.
, cialę komisiją, kuri pasirūpiu- naujų talkininkų ieškoti
4) Lietuvos Gen. Konsulas tų ir surengti viso New York’o
* Svarstant Ek. Centro 2-os
’.
P. Žadeikis, Ek. Centro nario štato lietuvių vaizbi^čių suva •sekcijos
uždavinius, visi posė
žiavimą. Tą specialią komisi
K. J. Vaišnoros prašomas.
džio dalyviai * reikalavo, kad
5) Red. S. E. Vitaitis, Ek. ją, kiek man yra žinoma, tuo
sekcija rodyti} daugiau inicia
Centro vicepirm. p. J. P. Var- tarpu sudaro 5 nariai: trys iš tyvos. Kai dėl prekybos santy
Brooklyn ’o V. Buto, vienas iš
kalos įgaliotas.
kių su Lietuva, tai dėl ekono6) P. B. K. Kubilius, Bosto Suffolk apskr. V. Buto ir vie v
minio krizio ir aukštų Ame
no Liet. Vaizbos Buto sekre nas iš “upper New York”
rikos muitų Ek. Centro sekcitorius.
'
(adv. Lucas iš Shenectady).
m ..
.
. .. ,
, ja nenumato galimybės preky, ,.
Pirmininkas d r. Puskunigis Toji speciali komisija, berods, ,
j____ bos santykiams plėšt,, betgi
pareiškia, kad 5-sis Ek. Cent turėtų dar pasikviesti talkon
mano, kad lietuviai importiro posėdis yra teisėtas, nes v- Amsterdamo, Roehester, Uti- ninkai galėtų nuolat ši bei tą
cos ir Bingbamtono atstovus.
ra kvorumas.
iš Lietuvos importuoti, jeigu
Priimta ši Ek. Centro rei Kaip tort nuėjo tos specialios V. Butai nuoširdžiau remtų j
darbas, aš bent
kalų vedėjo pasiūlytoji posė komisijos
, . , .
i tokius importininkus ir moramų neturiu, bet reikia tikėtis, i. . L
,
džio dienotvarkė:
, , ,
, diskai ir finansiškai; kreditas
ekonomine krize tam du-1 •
,. . , .
1. Galimybės ir būdai vaiz kad
....
, .. , importininkui yra svarbiankojų nepakirs ir kad ki- ■ .
, , ,
A
.
bininkų suvažiavimams atski rbui
i
,
. ,. . ,
, ,’Sias dalykas; todėl V. Butai
tų statų vaizbininkas seksu
ruose štatuose.
v
Ar i r v
... , turetų rasti būdą savo nanus
•
. ,
- ■
,
, 2. Ek. Centro sekcijų arti Aew York iečių pavyzdžiu.
....
v, ,
- ,: . ,
unportuunkus aprūpinti kre
Atskirų
statų
vaizbininkų
sumiausieji uždaviniai.
ditais, bent didžiam reikalui
3. Paruošiamieji žygiai 2- { važiavimai turėtų įvykti kiek
esant. Kaip tą padaryti,—tai
jai Ekonominei Konferencijai vien$ vasarą grandiozinio pik
XI-ii riintl? studijų klausimas Ek.
mko pavidale. Per tokius pik-1 „ x • m
.
1933 metais.
. v 1
| Centrui. Toliau, tęsiant disku, _x.
.
4. Vaizbos Butų sekimo ap mkus, iš anksto pasiruošę pra ..
i ,v- • , • j
x
, . »sijas, pabrėžta būtinas reika_
,
,
žvalga ir V. B. Sąjungos or kalbmmkai duotų apgalvotus ..
,
.
.
x
,,
dingumas
glaudžiau
bendradnatsakymus } visus tuos klauganizaciniai reikalai.
rbiauti su Kaune įsteigtu A5. V. B. Sąjungos delegato simus, kurie .būtų vaizbinin merikos lietuviams biuru. To
i Lietuvą parinkimas infor kams svarbūs. Kombinacija bifiro adresas toks: Amerbiūiš pramogos ir biznio, rodosi,
macijų tikslais.
ras, Laisvės Alėją M Nr., Kau
6. Kiti sumanymai bei rei būtų tinkamiausias tokiems nfts, Lithuania. Tas bifiras tei
kalai. Čia p. Vitaitis pasiūlė suvažiavimams pagrindas.
kia Amerikos lietuviams neaptarti Ek. Centro leidinio Šitokiai p. Žadeikio kalbai mokamai naudingų patarimų
Nr. 3 paruošimą’. Pasiūlymas' posėdžio dalyviai karštai pri- kaip įkurti Lietuvoje ir kaip
priimtas.
tarė ir be tolimesnių diskusijų pelningai ir saugiai įvesdinti
Dienotvarkės posmų svarsty nutarė: rekomenduoti visiems kapitalą Lietuvos gamyboje.
Vaizbos Butams, kad imtųsi Čia dr. Puskunigis pranešė,
mas ir nutarimai:
1. Dėl galimybės ir būdų iniciatyvos suruošti vasarą ikad jis paruošęs lapelį “pata
vaizbininkų suvažiavimams at kiekviename štate masinius rimų važiuojantiems į Lietu
skiruose štatuose, pirmuoju viso štato vaizbininkų suva vą” ir tas lapelis dalinamas
kalbėjo p. Žadeikis. Jis primi žiavimus, dedant suvažiavimo kiekvienam šią vasarą vyksta
nė, kad sumanymas suorgani- pagrindam kultūrišką pasilin nčiam į Lietuvą; Toliau, posė
zuoti visų, bet tik New York’o ksminimą, jungiamą su eko džio dalyviai priminė p. Jure
štato vaizbininkų suvažiavi nominių klausimų aptarimais. vičiui, kaipo Ek. Centro vice
II. Pirmininkaujantis paaiš- pirmininkui ir advokatui, pa
mą yra gimęs bene dar perai. Mat, lietuviai vaizbinin- i kino, kad Am. Liet. Ek. Cent sirūpinti ir padaryti santrau
rai New York’o štate gerokai raR yra pasidalinęs į tris sek- ką žinių apie teisinę būtį į Lie
esą pasivarę organizuotumo cijas: A) Vaizbininkų reika tuvą grįžtančių Amerikos lie
k
atžvilgiu: jie turi senai vei- lams Amerikoje, — šios sek- tuvių, ypač Amerikos piliečių.
kiantį Brooklyno Vaizbos Bu-lcDos pirm. yra p. Varkala iš Baigiant šį posmą diskusuoti,
tą, kitą V. Butą Suffolk Aps-1 ■■■ ■ ■ ■
--------

AR UŽSITRAUKI?
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A

Ko čia bijoti?
7 iš 10-ties užsitraukia žinodami

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
ją ir išvertė T. Kazimieras
kapucinas, išleido seserys kotrinietės. Maldaknygėje yra
paaiškinimas apie atlaidus ii
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė
atlaidus. Nors visos maldos
geros, bet už vis geriausiot
yra tos, kurioms suteikti at
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............. 00c
“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė.,

kiti 3 užsitraukia nęžinodami!

/
/

ji ištraukia iš cigareto.
R užsitrauki dūmą? Lucky Strike
sutinka šį labai svarbą klausimą
O kadangi tamsta tikrai užsitrauki
atvirai . . . nes jie išsprendė šį labai
- būk tikras - būk visiškai tikras
svarbų dalyką. Jų įžymusis valymo
jog jūsų cigareto dūmai gryni - švarūs
procesas pašalina tūlus nešvarumus,
- kad tūli nešvarumai buvo pašalinti l
kurie glūdi net rinktiniausio, leng
viausio, tabako lapuose. Luckies tą
procesą išrado. Tik Luckies jį turi!

A

toasted”

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsi
trauki! Kiekvienas, rūkytojas įkvepia
kokią nors dalį dūūių, kuriuos jis ar

I

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

u

'

Jūsų Apsaugo

prieš kaitejimus - prieš kosulį

O. R. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—<0 moJernilkii minutin n pittulio geri»mith
Jokiu orkettrair ir Lucky Strikt ptriitlymtis, kiekvieną AutrtJimio, Kctvirhditnio, Ir SeitrJicnlo

vtktrį, per N.B.C. Ktiiio linklį.
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f reni jos genotipų išmarinimu pilvan nepakliūva ir širdžiai nepasisekimo fr norėdamas at j valdybe nesenai įvedė kačių
SIS BEI TAS
pavojus negręsia.
negalima tikėti.
silošti lengvapėdis ūkininkas Imokestį,
Dvynukų tyrimas yra dar
ant paskutinės kortos pastaSavotiškų mokestį nesenai
X Šį pavasarį sovietų rusų
Dvynukų tyrimų reikšme
geliui nervų ir psichinių susi- gana jaunas mokslas. Ir kad Žmogus, pergyvenęs 32 laivų
tė... savo žmonų, nes pralošti įvedė vieno Čekoslovakijos moksliška ekspedicija atrado
katastrofas
medicinos mokslui
rgimų klausimų išaiškinti.
jis jau iki šiol daug ko galčpaskutines kelnes buvo nepa- Į miesto savivaldybė, būtent, šiaurės vandenyne, netoli šiaBetgi
dar
reik.,
ling
>snė
yt
Į
uol
į
paveldėjimo
patoloMažam'
namely,
visų
apleis

Vokiečių mokslo ir techni
togu. Bet, žinoma, ir šį kartų i mokestį už paukščius — gies- ulės ašigalio 4 nežinomas sara ta aplinkyltė, kad o.ynukų gijai išaiškinti, ko kitais žmo tas, mirė kapitonas Charles
kos korespondencijos “Focsšuleris jį apmovė.
' inininkus. Aukščiausių mokes-jlas. Spėjama, kad ašigalio si i
tyrimas pasisekė susirgimų ei gaus paveldėjimo tyrimo me-'Leach, kuris visuose pasaulio
chungen und Fortschritte” į
...
,tį tenka mokėti už lakštinga- ty yra ir daugiau dar nežino
.
lėj išrėdyti jų paveldimų są todais, geneologija ir konsti-1 uostuose buvo žinomas “Mir Kada.sulens, atsistojęs nuo ,
žurnalo šių metų 16 nr. įdė
. .
...
, . .
las — 100 čekų kronų, tai yra mų, iki šiol neatrastų žemių.
lygiškumų ir įvertinti to są tucijos analize, nebūtų buvę ties — kapitono” vardu.*
stalo, pareikalavo, kad jo au.
'
y /.
tas tuo vardu straipsnis, ku
.
.
'
,
-.
apie 30 litų metams. Uz strazlygiškumo laipsnį ir tai to galima padaryti, ateityj lei
...
riam mėginama išrūdyti dviPer savo trumpų gyvenimą ka atvestų savo žmonų,, šis su. dus, kanarkas, sniegenas, du
kių, kurie iki pat šiai dienai džia daug dar ko iš jo tikė
smoge “kortų mei-•
,7
mikii tyrimų reikšmė medieijis valdė 20 įvairių tautų lai si, jaudinęs
.
•
.
gilius
ir
kitus
paukštelius
nu
buvo laikomi liepa ' ‘Uliniais. tis. Tuo tarpu čia’ toliau vis
meriui
”
peiliui
krutinę,
ir
tas
'
,
,7.
.
uos mokslui.
vų. Visi tie laivai buvo sunai
...
,
.
■
.
statytas
mokestis
nuo
50
iki
Be daug dantų patologijos vis dar stropiai išdirbamas
nuo žaizdos tuojau mirė. JSu-,,,A /
kinti, keli sudegė, keli visu
10 kronų.
Straipsnio autoriuj randa, svarbiausių apsireiškimų (da
šio mokslo biologinis meto smarkumu užėjo smilties kal kentėjęs dėl kortų ūkininkas
kad dvynukų tyrimais yra ntų vietos anomalijos, ku
Anglijos šunų mėgėjai padas ir einama prie to, kad nus, kiti paskendo jūros gilu pabėgo ir policijos ieškomas.
suprantamos studijos apie ries) infekcinių susirgimų,
Visokį, esama mokesčių
'PraSe vyriausybės, kad būt,
dvynukų tyrimas sudarytų moje. Pirma katastrofa atsiti
lygius ir skirtingus paveldė čia pirmoj eilėj tuberkulozui
!
pakeltas sūnų mokestis. Tuo
ištisų be spragų mokslo me ko laivui “Geraldine,” kuria
jimu atsiradusius dvynukus. konstatuota daug paveldimų
todų ir prisiartintų prie šei- me jis pradėjo savo kapitono Šiais sunkiais krizio laikais norima, kad žmonės, kurie
Vadinamaisiais lygaus pavel- j palinkimų, šiandienų jau ti
įvairių kraštų vyriausybės bei §unų nekenčia, blogai su jais
dėjimo
dvynukais laikomi
laikomi to
to-1 krai galima tvirtinti, kad žino "“į > 2"aLTrnetT tik" vuali' k“rJWit' Po to 8ekė J“r 31 ka'
dėjimo dvynukais
kie, kurie yra išsivystę iš vie- gaus g8usir<imuogc tuberku.
j“ savivaldybės, ieškodamos pa- elgiasi, arba laiko sergančius
janių savo biudžetams išlygin šunis, visai jų nelaikytų.
saugotis iš
iš atskilų
atskirų at j,t«is«Vo
i •. vt -i? /i_:
.
..
.. ..
tinka saugotis
atsisakė tui-nouti
tarnauti nu&
pas “Mirties ti, apkrauna gyventojus viso-!______ ___________
lio apvaisinto kiaušinėlio (tai iįozu, kokliušu, apendicitu.
sitikimų padaryti pertoli sie
vadinamieji vieno kiaušinė- Maeliu ir kt. ligomis didelį j kian-ias iSyadas Grynai ka. — kapitonų.”
la I
kiais, kartais labai keistais
lio dvynukai), tuo tarpu ekl-j vaidmenį vaidina paveldėji-, aistiskai pritaikvtas dvynu- Karo metu, kai visur trūko mokesčiais. Pavyzdžiui, kai
rtingo paveldėjimo dvynukai
'“■'iiio palinkimai, tuo tarpu <’■ ' kų tyrimo
yra ti(jk žmonių, jam pavedė minų lai- j i<urįose valstybėse yra įvestas
(John Bagdziunas Borden)
yra išsivystę iš dviejų kartu fterijai paveld.nueji fakto, pav,^,,^ ir apgaulingas vo “Mary Walters” koman viengungių mokestis, kurį mo
ADVOKATAS
apvaisintų kiaušinėlių (tai va riai daug mažesni vaidmenų kaip h. betkuri kita r..no(,aus dų, bet tų pačių naktį laivas ka visi sveiki nevedusieji vy- 105 W. Adams St., Rm. 2117
dūlamieji 2 kiaušinėlių dvy tevaidina.
Telephone Randolph 6727
irai. Bemaž visose šalyse yra
_ J paveldimumo tyrimo kazuis- sprogo į gabalus.
ABIEM PUSĖM
nukai). Paskutinieji savo pa
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
\
isų
paniekintas
ir
apleisj
g
an
ų
mokesčiai.
Arba,
antai
ASTRUS
Dvynukų tyrimai parodė, ( tika.
Telephone Roosevelt 9090
Geriausias skustuvą*
veldėjimo mastu yra tarp sa
tas,
jis
apsigyveno
mažam
na
vieno Vokietijos miesto savi- Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
kad ligos, kurių kilmė ir,ei-j
— arba gražiname
e
, I
vęs tokie skirtingi kaip ir
mėly
ties
G.uernsey,
Anglijoj,
pinigus
ga laikyta paveldima, tam ti-Į
Jei ant vietos negau
seserys. Ne vienos lyties dvy
ir, 32 sykius išsprukęs iš gil
ni, kreipkis J mus
Irų išorinių faktorių veikia
60c. už 5 — $i Už io
nukai (porelės) yra iš dviejų
tinės
nagų,
čia
ramioje
vi^to
i
Sempelis — ioc.
mos gali būti pagydomos. Vkiaušinėlių, o tarp vienos ly-j.
je
mirė.
Kodėl
geri
plaukikai
kartais
Garsiausia
pasauly
žolių
gy

}»ač tas liečia kai kurias psi
PROBAK CORPORATION
ADVOKATAS
ties dvynukų apie pusę yra
prigeria
dytoja
tūkstančius
išgy

chines ligas, jų tarpe pirmoj
Išlošti svetimų žmonų
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
4M HKST AVINUI
NIW TOKK
iš vieno kiaušinėlio, tuo būdu
R&om 905
Tel. Dearborn 7966
Dažnai pasitaiko, kad modė
žolėmis.
eilėj taip vadinamą šizofrepavojinga
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
lygaus paveldėjimo. Paskuti- j
Pastebėtina nauja kombinacija gy
i mjų. Jei čia taip pat svar- dantis, gerai plaukti žmogus
Prie ko priveda lošimas ko vastį palaikančių žolių yra svarbiau Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvergals This new cheese
nio tipo dvynukai sudaro
sias rtioderninių
laikų
išradimas.
,
j biausią priežastį sudaro pa-, staiga pradeda skęsti ir prige- rtomis, aiškiai rodo šitoks at Tūkstančiai
— 6 iki 9 vai.
kentėjusių, kurie sunkiai
treat
pie vienų penktdalį visų
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887
sirgo,
dabar
sveiki.
Nežiūrint
kokia
veldimieji palinkimai, tai vis, r*ft- Paprastai tokius nelaimiu sitikimas, kuris nesenai, įvyko jūsų liga yra, ir kiek daug dakta
nukų. Ar vienos lyties dvyNamų Tel. Hyde Bark 8396
rų ir vaistų jus išbandėt, dar yra
aiškinama
i gus atsitikimus
,
.
......
, *. i dėlto iš dvvnukų tyrimų pa-'f?
viltis dėl jus.
nuliai
yra kilę
iš vieno ar dvie
į
« •
kad p|aukiko raumenis Lenkijoj, Lukovo apskr.
Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
Žinomas vietos šuleris pri dytoja,
1869 N. Damen Avė., Chijų kiaušinėlių, yra galima nu
siūlosi Jums suteikti 5 dienų
ir įtakos ligos kilmei ir ei vandeny sugriebia mėšlungis siviliojo sulošti kortomis vie cago,
i'i Į
naminį treatmentų žolėmis visiškai
statyti tam tikru Siemens ir
iSt
(konvulsijos), jis negali judin nų turtingų kaimietį. Po tru dykai. Aprašykite savo ligų ir mes
gai
nėra
be
reikšmės
ir
teoDigestible
prisiusime $1.00 bonkų. Kraujo TonlVersehuer nustatytu metodu.
ADVOKATAS
retiškai konstatuotos jos gy- ti rankom bei kojom ir skęsta. mpo lošimo šuleris taip afinn- ko ,ar $1,50 bonkų. speciajalių žo 52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
asmilk
lių gyduolių. Pridėkite 25c ap/nokėitself!
Tel.
Pullman
5950
—
6377
Ta dvynukų tyrimo rūšis,! (}ynio priemonės. Prileidimas, Tačiau naujausi tyrimai paro- vė kaimietį, kad tas prakišo jimui su pakavimo ir persiuntimo. Ha
Patmted
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:
kaipo paveldėjimo biologijosžmogus turi savyj šizo-'dė kų kitų. Būtent, plaukikas visus savo pinigus, dviratį ir 1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė. 4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. '
Now—Kraft-Phenix’ new achieveTel. Lafayette 6393
’
P-ia B. Patumienė yra Motinos He
ment! Rich mellow cheese flavor
išsivystymo fiziologijos meto-J frenjjos paveldimų palinkimų, bekvėpuojant staigiai tarp vii
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
net švarką. Įsikarščiavęs dė! vių skyriuje 4172 Archer Avė.
plūs added health qualities in
160 N LA SALLE ST—pagal sutartį.
wholesome, digestible form.
das, yra patapus viena iš pa- J įr pergyvena 40 metų am-! nių prisiryja dau^ oro. SusiVdveeta retains all the valuable
čių svarbiausių žmogaus pa- j ^įaus, po to suserga šizofre- į rinkęs pilve oras pradeda spa
elements of rich milk. M’lk sugar,
calcium and minerals. Etery one
veldėjimo patalogijos fenoge- njja, pagal šiandieninius ty- j usti širdį ir suspausta širdis
caneatitfreely!
Velveeta spreads, slices, melt3
netikus grandim Tarp iš vie rimus sudaro nuo 70 nuoš. iki į nustoja veikti. Žmogus alpsta
and toasts beautifully. Try a half
no kiaušinėlio išsivysčiusių 80 nuos) tiesos. Toliau dvy-jir skęsta. Vienintelis nuo to
pound package today.
dvynukų daugiau randama vi nukų tyrimas prirodė, kad ši- į apsisaugojimas — plaukiant
KRATT
šokių anomalijų nekaip tarp zofrenijai kilti padeda daug , laikyti burnų sučiauptų ir kvė
V/elveeta
iš dviejų kiaušinėlių išsivys kitų aplinkybių ir kad šizo- puoti tiktai nosia. Tada oras
čiusių dvynukų porų. Tatai
Liepos - July 23 dieną, 1932
V The Deliciou* N*w Cheese Food
rodo kad anomalija pareina iš
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
paveldėjimo sąlygiškumo ma
tuojamo laipsnio. Tuo būdu
Norintieji šių vasarų va
dvynukų tyrimas gali gana
žiuoti į Lietuvą, važiuokite
patenkinamai atsakyti į daug
svarbių žmogaus paveldėjimo
su šia “Draugo” ekskursi
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
patologinių klausinių, būtent:
ja Skandinavų Linijos lat
gerų reakcijos galimumų klau GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
vy “UNITED STATES.”
simą, to galimumo realizaei- f
kaina...................................... ...................................... 10c.
kuris iš New Yorko išplau
jos rūšies ir laipsnio klausi- NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
ks Liepos-July 23 dienų.
A food for pronių, apsupančių išorės sąlygų1
kaina .............................................................................. 75c.
LAIVAKORČIŲ KAINOS
teiir, a food for
įtakų išaiškinimo klausimą tų KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas wDangūnas 4-rių veiksNUO NEW YORKO IKI
mineral salts;
įtakų, kurios yra kiekybės ir
mų drama, kaina........................................................... 25c.
KLAIPĖDOS
for calcium and
kokybės atžvilgiu būtinos re ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kan.
phosphorus; all
3-čia kl. į Vienų pusę $84.50
akcijos galimumams realizuoPranas Jakštas, kaina .,................................................ 50c.
the essential ele
Ten ir atgal (Round
ti. Prie to dar tenka pridėti GIESMYNAS, paruošė kum J. Tilvytis, M. I. C. 496 puslaments for health
trip) ............. $141.00
grynai biologines paveldėji- j
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
and strength are
Turistinė klesa į vienų
mo problemas, kaip antai pa- j
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
found in good
pusę ............... $105.50
vedimuosius palinkimus, la- TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
cheese. And all
Ten ir atgal (Round“
bai svarbų polimerijos klau . 246 puslapių kaina .............................. ..................... $1.75
the essential ele
simą, paveldimųjų palinkimų TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. L C.
trip) ............ $175.00
ments of good
priklausomumą vienai bet ku
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
IŠ Chicagos ekskursantai
cheese are found
liai ypatybei klausimą ir kt. ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
išvažiuos liepos 22 d. NICin Kraft Cheese.
LAIVAS
“
UNITED
STATES
”
mas,
iš
7-tojo
Vokiškojo
leid.
lietuvių
kalbon
išvertė,
kun.
Paskutiniame vokiečių pa
KE,L PLATE traukiniu iš
kun
J.
Bikinas,
kaina
...................................................
90c.
veldėjimo mokslo draugijos
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.
metiniame susirinkirtle kaip PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvą, parū
CHEESE
tik buvo padaryta dvynukų LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
tyrimo medicinos mokslui rei
neskaito — patarnauja dykai.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
kšmes apžvalga.
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
vičius, kaina...................................................................... 20c.
Pirmiausia nustatyta, kad
Visais reikalais kreipkitės:
dvynukų tyrimu apaiškinta DIEVO AKYVAIZDOJE,vertė Byrąs, kaina..................... 40c.
nemaža paveldėjimo ligų. Čia 5,000 ALKANŲ VYRU. vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
kaina ............................................................................... 15c.
priklauso gana daug paveldi
teikia
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
mų odos ligų ir Akies retrabarberiškų
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
kcijos anomalijos. Tuo pačiu
skutimosi
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
Siunčianti'užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
dvynukų tyrimu nustatyta pa
patogumų
veldėjimo konstrukcijos įtaka
namie
raehitis atsirasti, jungiamųjų
audinių negalavimams, dau- 2334 So. Oakley Avenue
(PHOfeAK 6lkilti
Chicago, Illinois.

MOKSLO NAUJIENOS

GARSINKINTES
“DRAUGE”
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JOHN B, BORDEN

PROBAK

MARGUMYNAI

MOTINA HELENA

A. A. SLAKIS

AuteStrop

ftuor «•„ Ine.

J. P. WAITCHES

VASARINĖ “DRAUGO" EKSKURSIJA Į LIETUVA

Knygos

KRAFT-PHEN1X

CHEESE COMPANY

PROBAK-

“TOGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
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Ketvirtadienis, birž. 30, 1932
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C H I C A G O J E

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617

tiniu laiku, labai iškilmingai
Res. 6737 S. Arteslan Avė.
čių pranciškonių išmokyti ir . NORTH SIDE ŽINUTES
Tel. Grovehill 0617
DR. SUZANA A. SLAKIS
švenčiamos.
Tų
dienų
man
išlavinti vaikučiai iš artimos-1 ,
-----------Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
Į niųjų parapijų, parodys savoj X Ateinantis sekmadienis, taip pat teko sveikinti net du
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Milžiniškų išvažiavimų, De- gabumus. Žodžiu, sesutės vi-, ir kartu 4 liepos Cbicago’s Jonus: Jonų Cliepaitį ir Jonų
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
2423" West Marąuette Road
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 8 po pietų.
vintų Lietuvių Dienų rengia sas pa!SĮan„a>5 dedu, kad lik ' lietuviams neša didelio truks- Lebežinskų. Čepaitienės rupe- Vai.: 2-6 ir 7 9 P. M. Ket. »-12 A. M.
(Vakarais: Utarnlnke lr Ketverge iki 2 vai.).
NedėlloJ
susitarus
LlvKSA Pittsburglio apskn- patenkintų svečius. Šokiai į- j mo, nes sekmadienį įvyksta sniu buvo sukviesta gražus
Seredomls lr Nedaliomis pagal susitarimą.
tys pirmadienį liepos 4 d. se vyks naujoje salėje.-Orkestras J Jurgio Vašingtono sukaktu- būrelis jų draugų, kuriems iš
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
serų pranciškonių farmoj (Ca- — puikiausias. Užkandžiai ir(vių paminėjimas, o liepos 4 keltas gražus balius. Geriau Tel. Lafayette 67 93
stle Sbaiinon, Pa), visų žino gėrimai skaniausi. įžanga į Lietuvos Vyčių Chicagos ir sios sveikatos Jonams sulauk
Ofiso lr Rea. Tel. Boul. 6912
Ofiso lr Rea. Tel. BouL 6914
moj vietoj. Prasidės 10 valan farmų nupiginta; trokai veš VVisconsino apskr. milžiniškas ti žilos senatvės.
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
dų rytų.
Lietuvytis
svečius nuo strytkario stoties išvažiavimas. Į abi iškilmes
Office: 4459 S. California Avė.
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Lietuviai ir lietuvaitės!
nortlisaidiečiai smarkiai ruo
pradedant 10 vai. rytų.
Nedėliojo pagal sutarti
VaL: 1-2 tr 6:24-2:19 vaL vak.
Tat: «-< lr 7-2 vai. vakar*
BRIGHTON PARK
Visi kaip vienas keliaukime
Liepos 4 d. važiuokime visi šiasi ir žada skaitlingai daly
NedėlloJ susitarus
MadėUod susttarzs
Į PIKNIKĄ
liepos 4 d. į seserų pranciško tu ir tu ir jūs, mes ir visi į vauti. Taip ir reikia.
DENTISTAT Tel. Canal 6267 Rea Prospect 6662 Tel. Ofiso 4069
nių farmų linksmai dienų pra Lietuvių Dienos piknikų.
X Dabartiniu laiku mūsų
Res. 9866
Pranešame,
kad
Marijonų
leisti, sesutes sušelpti ir įvai
parap.
choras
turi
atostogas
Širdingai visus kviečia atFhone Boulevard 7042
riausių įvairybių pamatyti.
si lankyti seserys pranciškonės
Per tuos kelis mėnesius ne- kol. rėmėjų 35 skyriaus uolus
Ar žinote, jog naujoji kop ir LRKSA Pittsburglio ap8-„tur®8 pamokų. Ta proga nu-į rėmėjas ekspresininkas Anta5815 — 6th Avenue
•v Gydytojas ir Chirurgas
i
•,
iiirū
slirnoSf
i
rlrnnorialrn
i
S
ir*.
i
rms
Tič.kllS.
VI8IAI1IK
aprai
vi.
lyčia jau užbaigta statyti/ kiltys.
tarė suruošti draugiškų išva nas Tiekus, visiems gerai ži
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, W1S.
DENTISTAS
Ofiso vai.:
Bus galima aplankyti visiems
nomas,
apsiėmė
patarnauti
žiavimų liepos 24-d. Kas no
Rezidencija 6622 So. Arteslan Avė
4645 So. Ashland Avė.
Nuo 1 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vai. vak.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
svečiams 2 v. popiet (naujuo
rite linksmai su choristais la, brightonparkiečianis. Jisai sa
Rezidencija:
Arti 47 Street
I iki 2:22 vakar*
8904 — 71st Street
kų praleisti, kviečiam* važiuolvo dideliu, patogiu troku lieju laiku); bus Panelės Svč.
Nedėliomis tl^ susitarus.
f . . ' .
*
statulos pašventinimas, bus
------------į.ti į tų išvažiavimų.
pos 4 d. patarnaus važiuojani Tel. Ganai 6122
Tel. Canal 6764 Res. Republlc 6856
Sekmadienį mūsų piknikai.Į x Birž. 24 d. buvo Joninės, tiems į Marijonų farmų, kur
renkami kūmai. Kalbės garsu
sis prakalbininkas 'svečias iš
Laikas taip greit bėga, kad kurios Lietuvoje, ypač dabar- Į tų dienų bus didelis metinis
v
Gydytojas
ir
Chirurgas
D E N T
ST A S
...
| piknikas. Dabar pas jį galima
Oliio valstybės. Beje, atsilan nė nepajutome, kaip prisiarti- j---GYDYTOJAS, CHIRURGAS
OflsaB 2403 WEST 63 STREET
2201 West 22nd Street
.
IR OBSTETRIKAS
kys svečių ir iš kitų valstybių. no metinis mūsų piknikas, me darže. Iki šiol vis tenki- ' užsirašyti. Jisai nuveš ir parKertė So. Western Avenue
(Kampas Leavltt St.)
TeL Prospect 1928
Mes
prie
jo
senai
ir
labai
rflGydo staigias ir chroniškas ligas
Bus visokios lenktynės vyranomės savo kiemu. Šiemet, a- iveš už 50c.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Rezidencija
2359 So. Leavltt St
vyrų,
moterų
ir
vaikų
Nuo 1 Iki 8 vakare
ms, moterims, merginoms. Lai; pestingai ruošiamės, nes pir-, čiū mūsų gerb. kleb. kun. A
Naudokitės jo patarnavimu.
Tel. Canal 0706
DARO OPERACIJAS
Seredoj pagal sutarti
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. y.
mėtojai gaus dovanas. Sesu-1 mų kartų jis įvyksta didelia- Martinkui, važiuosime į gra- Antano Tičkaus adresas: 2743
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
NedėlloJ pagal susitarimą
į zų Vytauto daržą
jw. 37tbPl. Tel. Lafayette i
Nedėliomis Lr seredomls tik
Boulevard 7589
Iškalno susitarus
Į Kadangi mes sudarome ma-'5936.
Rez. Hemlock 7691
GRABORIAI:
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Į žiausių lietuvių dalelę — ma-!, Pikniko dienų jo trokas Jo
2130 WEST 22nd STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
parapijų ir norime pi- vės nuo 10 vai. ryto priešais
CHICAGO
LACHAVICH !i ziausių
47^9 WEST 12 PLACE
DANTISTAS
kiliką sėkmingų turėti ir jo seserų namų ant So. Fairfield
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis
4712 So. Ashland Avenue
Į pelnu skolų baigti mokėti, tad Avė.
bus.
CHICAGOJE
Vah: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
LIETUVIS GRABORIUS i kviečiame apylinkių lietuvius
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Rengėjai
Laidotuvėms pa- .. .
.
, .. . ±
,
. .
.
,. v
,v•
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia Ponauju laidotuvėse kuopigiausla. . (1S ihdziOSlOS
Chicagos)
su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:39 — 6:30 kasdien
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsmaukti, o mano
Telefonai:
Kedzie 2450 — 2461, arba
X
—
Spinduliai
darbu
busite
užganėdinti.
'
mumis
laikų
praleisti.
PikniX-ltay
Tel. Cicero 1260
LIETUVIŲ VALANDA
todėl, kad priklau
Cicero <62. Rea tel. Cicero 2888
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616
sau prie grabų 1SOfisas 2Ž01 West 22nd Street
i kas bus liepos 3 dienų.
dirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago
cor. So. Le&vitt St Tel Canal 6122
OFISAS
Rep.
Praėjusį sekmadienį, birže
LIETUVIS BENTISTAS
668 West 18 Street
Rezidencija: 6628 S. Richmond avė.
Telef.
Canal
4174 1439 S. 49 Court, Cicero, Ui.
lio 26 d., girdėjome gražių lie Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Telephone Republio 7868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MM
SKYRIUS: 3238 S.
TEL. CICERO 6927
valandai vakare
Valandos: 1—S lr 7—8 vai.
tuvių
radijo
programų
iš
sto

Halsted Street, Tel.
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
NedėlloJ; 19—13 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Victory 4288.
ties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 4847 VV. 14th ST. Cicero, 111.
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų
Telefonas Yards 1136
popiet.
1 Iki 4 lr 6 iki 8 vai. vak.
Phone Boulevard 4139
Nors dabar vasaros laikas,
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Kliauga
bet šių programų leidėjai Jos. Dt>.D C.K.
Lietuvis
Telefonai dieną lr naktį
E N TĮSTAS
Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VIRGINIA 0026
Utarninkais,
Ketvergais
ir
Subatomis
F. Budriko radijo krautuvė 2420 VV. Alarųuette IU1. arti VVcstern Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.
GRABORIUS
Turiu autoinubihas visokiems
Chicago, Iii.
Avė.
Pilone Hcinlock 7628
nesustoja čikagiečių savo pro
TeL Grovehlll 1696
TAMUS BIRINSKAS
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
Musų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama.
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
1821 So. Halsted Street
gramomis linksminti ne tik
Mirė birž. 28, 1932 m. 11:40
visuomet sąžiningas lr
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
vai. ryto, sulaukęs
pusamžio.
nebrangus, neš neturi
3319 AUBUKiN AVENUE
sekmadieniais, bet ir ketvirta
Kilo iš Vilkaviškio apskr., Bar
Namų Tel : Prospect 1930
me Išlaidų užlaikymui
Tel. Cicere 6756
tninkų par., Patilčių kaimo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skyrių.
Chicago, 111.
*
dienių vakarais iš stoties WH
Paliko dideliame
nubudime
Vai 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
seserį Agotą Junkantienę, .švo
FC.
Beradomla po pietų lr Nedėldlanlah
Nauja, graži ko
gerį Juozapą, pusseserę Uršulę
(šganaitienę ir švogerį Pranciš
tik aualtaraa
Iš tikro, kiekvienam yra ma
plyčia dykai.
kų, sesers 2 sūnūs Pranciškų
2422 W. MARQU£TTE ROAD
DANTISTAS
Junkaitį ir jo moterį MarcijoGydytojas ir Chirurgas
lonu pasiklausyti per radijų
ną ir Juozą Junkaitį ir jo mo
3307 Auburn Avenue
1446 S. 49tb CT., CICERO
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Ras. Phone:
nterį Oną, anukus ir gimines, o
AVĖ. Engleaood
savo kalba gražių dainų ir m u Vai.: 10-12 ryto; 2-6 lr 7-9 vakare 4631 SO. ASHLAND
VEDĖJAI ,
"‘Lietuvoj seną motinėlę Agotą
6641
Office Phone
*
ir seserj Marijoną, tetą Mari
Wentworth 2900
Wentworth 20t»
zikos,
o
leidėjai
—
Budriko
Tel. Yards 0994
joną Bradunienę lr gimines.
1650 WEST 46th STREET
Kūnas pašarvotas 1527 So.
AKIŲ GYDYTOJAI:
;
krautuvė
už
tai
verta
savo
Kampas 46th lr Paulina Sts.
49th Ct., Cicero, III.
Rezidencijos Tel. Plaza 8299
Laidotuvės įvyks
subatoje,
biznio .paramos.
Tel. BouleVard 6202-8412
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
liepos 2 d., iš namu 8 vai. bus
VALANDOS:
atlydėtas į Šv. Antano parap.
Mikas
Didelė graži koplyčia dykai
Nuo 10 iki 12 dieną
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
6558 SO. HALSTED STREET
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin

HTTSBURGH, PA.

DR. J- J, SIMONAITIS

DR. A. J, JAVOIš

OR. G. Z. VEZEUS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. D. RAKAUSKAS

CHICAGO HEIGHTS, ILL,

OR, G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

I

DR. S. A. DOVVIAT

DR. A, P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIDS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. BIEZIS
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ra
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DR. GDSSEN

DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A, MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. L YUŠKA

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

DR. MAURIGE KAHN

S. M. SKUDAS

DR. A. R. McGRADIE

DR. VAITUSH, OPT.

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooaevelt 7612

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

Seniausia ir Didžiausia

gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas j
Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuiliudęr sesuo, pusseserė,
ivogeriai lr giminės.
laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Petkus, Tel. Yards
1138.

X Sąryšy su 50 metų Itali
jos laisvės kovotojo Garibaldi
mirtie^ sukaktuvėmis, jo palai
kai pargabenti į Romų ir iš
kilmingai palaidoti prie jam
pastatyto paminklo.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
Lieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai n eko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Ūdysią Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

A|A
ROŽĖ SAVICKIENĖ

(Po tėvais Kačiutė)
Mirė birželio 29 d., 1932 m., 12:30 vai. rjde, 63 metų.
Kilo iš Suvalkų krašto, Punsko par., kaimo Šaltenių.
Paliko dideliame nubudime vyrą Antaną, du sūnus
Antaną ir Konnie, 4 dukteris Anelę ir žentą Joną Sut
kų, Katrę ir žentą Juozą Doriną; Eątellą ir žentą An
taną Bunkerį ir Mikaliną. Taipgi 5 anūkes ir 2 anū
kus. Lietuvoje liko 2 seseris Katrė Glienskienė ir Ona
Patackienė, o Amerikoj sesers dvi dukteris Marijonu
Linkienė ir Katrė Mikutienė. Taipgi krikšto dukterį
Oną Gutauskienę. Priklausė prie Kažančavos dr-jos.
Kūnas pašarvotas 2054 N. Poivell Avė., Chicagoje.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 2 d., 8:30 ryto,
iš hamų bus atlydėta į Šv. Mykolo par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai1 kviečiame visus gimines, draugus-es ir
pažįstamus-nias dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: vyras, sftafti, dukterys, žentai, marčios,
anūkės, anūkai ir giminės.

Ijaidotuvėms patarnauja graborius Rudžius.

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

Valandos: 2-4 lr 7-9 vaL vakaia

Ofiso Tel. VICTORY 8687
OL ir Rea Tel. HEMLOCK 2271

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

DR. j. P, POŠKA

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

3133 S. HALSTED STREE’J

DR. A. A, ROTU

6564 S. ARTES1AN AVĖ.

Palengvins akių įtempimą, kuris
ssU priežastim galvos skaudėjimo, Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotuoio. tkaudiyi.ą akių karštį! Nuimu Specialistas moteriškų, vyriš
jataractus. Atitaisau trumpą regystę
kų, vaikų ir visų chroniškų
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
tig4Ratukiniuose, egzamlnavltnas daro
Ofisas 3102 So. Halsted St.
mas su elektra, parodančią mažiau<ias klaidas.
Kampas 31st Street
Speciaie atyda atkreipiama moky Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
klos vaikučiams.
Nedėliomis tr šventadieniais 10—12
Valandos nuoy 10 ryto Iki 8 vakaI re. Nedėliomis pagal sutartį.
'KREIVAS AKfS ATITAISO J TRUM
ĮPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Į Į Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
i be akintų. Dabar kainos perpus pl- Perkėlė savo ofisą po numeriu
! gesnės, negu buvo. Musų kainos pi

DR. CHARLES SEGAL

Antras ofisas ir Rezidencija

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-5
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p
piet. Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 va)
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel Stewart 8191

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

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

SPECUAL1STAS
Džiovų,
Vai.:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

Moterų ir Vyrų Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.*

Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

A, L. DAVIDONIS, M. G:
4910

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryta:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadienio

LIETUVIS AKIŲ SPKUI AI.ikt am
HEMLOCK

1161

DR. V. S. NARES
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas

Halsted

8t

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—S

Nedėliomis: nuo 19 UU 11.

SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenvvood 6197

Tel.

t.

Hemlock

8766

Res. Tel. Prospect 0610

( Naryauckas )

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuatte Road

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto, 7 Iki 9 vakar*
Utarn. tr Kata vak. pagal sutarti

Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė.

Vali

I-A 1-9 t. a. nakJriajs* <«♦»

—
B

*

Ketvirtadienis, birž. 30, 1932

i
tontiuran

NKJUirimW3HB

PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE
yra maloniai kviečiami atsilankyti. Kelias j Marijonų Farmų 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 farmę. Pikniko
dienų Kolegijos koplyčioj bus šv. Mišios 11 vai. ryto Chicagos laiku. Lauksi
me gausios publikos.
RENGĖJAI.

Įvyks Pirmadienį, Liepos-July 4,1932 m.
Per eilę metų LIEPOS KETVIRTOJ MARIJONŲ FARMOJ esti re
ngiami piknikai. Kasmet vis daugiau žmonių j tuos piknikus atvykdavo. Šie
met liepos ketvirtoj Marijonų Farmoj taipgi yra rengiamas piknikas ir visi
3E
ntai Adomas ir Petras Vaičiųnai, Petras Kazanauskas ir
Edvardas Laurinaitis. Iš senesniųjų darbininkij Petras Šliogėris, Metropolitan State Ban
ko kasierius, Antanas Grybas,
Jonas Vyšniauskas, Jonas Povilauskis, Pranas Malakauskis, Jonas Juzėnas, Rūtos daržo maliorius, Jonas Markevičius, Eva Bitinienė, Juzefą
Zalatorienė, Pranciška Šlioge-

giamos Ladislovų vardinės
.Rūtos darže West Sidėje. Tų
vardinių pelnas kaip pernai,
taip ir šiemet ėjo atmokėjimui
lėšų, padarytų parapijos dar
žui įrengti. Pernai vardinės
buvo iš dviejų sykių. Tas pat
norima padaryti ir šiemet Yra planuojama turėti sekmadenį liepos 10 d1. su ristynėmis
ir kitais geresniais prislrenglmais. Kadangi daržas yra iš-

Trimitininkas šiuo sykiu ga' rienS> Elena ir Mari->ona Biti' duotas AuSros Vartų moterų
vo svarbių žinių iš itūios dar, nait8s- Antanina Vaitkevič.e- ir merginų dr-jai, ta, eina <b„
T
zo. Reikalas yra toks: Drau
go ’ piknikas jau nebetoli. Tai
pikniko komisija sušaukė į
Lutus daržų kolonijų darbuo
tojų susirinkimų pasitarti apie busimų piknikų. Susirin-

kusius Rūtos daržo gaspadoliūs dargi pavaišino. Todėl vito. buvo gerame ūpe ir gyvai
tarėsi apie pikniko reikalus,
Pikniko komisijos pirminin
kas visus nudžii/gmo paskel
bęs, kad piknike turėsime tikrų naujenybę.
Ir paminėjo

kad čia pat susirinkusių tarpe esu du “Šarkiukai”—kumštininkąi, jauni, drūti, kaip
ąržuolai

vyrukai.

Aušros

Vartų

Moterų

ir

ir Merginų Draugija Lie-

nė, savininkė duonos kepvk- rybos, Ladisiovai prašo, kad P “

los, 2306 W. 24tl. St., Kastancija Urboniūtė, Karolio Marozo restorano patarnautoja ir
sykiu 25 Ladisiovai.

Marąuette Park.— P. š. Gi- J. Drazdauskas;

VISI | PIKNIKĄ

•’

■

‘

savo parengimų atidėtų kitai
lmkl™» I,ik",k!' Bus K‘'™
patogiai dienai. Už tų penimi- muz,ka- k,"'i»i !rroJ”"t niekas
nų Ladisiovai žada Aušros »•'"“’*»*« ™niai - visi a,naVartų dr-jai gerų talkų. Ladi-I*“ šoks- Bm tfliP
vis0’
kiaušių
įvairybių
—
atsilanslovai nori ko greičiausia už
kiusienis svečiams palinksmin
baigti daržo darbus ir skolas,
ti. Dr-jos pirmininkė D. Gaso tada, daržų liuosų nuo sko
parkienė ir p. Lachavičienė ir
lų pavesti gerb. klebonui kun.
visa rengėjų komisija rūpina
J. Mačiulioniui ir parapijos
si ko daugiau paįvairinti pik

Pagalios trimitininkas siunčia paraginimų visų kolonijų
kviesliams, kad jie dabar au
justų. Prašomi skleisti žinias
apie busiantį “Draugo” pikkomitetui.
niko linksmybes. Tai bent bus
nikų. Kvieskite visas draugi
Iš’Marquette Parko buvo ui
linksma ir smagu!
jas, profesijonalus, daktarus,
.
....
.
vvkęs i West Sale kontrakto
Visi būriais traukini i to
advokatus, biznierius ir pra- .
»
•• •
rius Jonas Pudžiuvelis ir ap
šykite tapti pikniko rėmėjais,
kį nepaprastų piknikų. Tikrai
Rūtos daržų. Visas
įreno pasižadėjusių priduokite ad- lankė «««»ua»^.
».o«n {IU
i- ;J npaįgaįjggjm j
resus pikniko komisijai. Pla- &linas Jani a i patiko, pagjtinkite tikietus. Iš anksto per- ™
W J° talkuunkuš j re. Labai gerai sekasi, jau

Tai yra kąnt 25c.,

o prie vartų 35cJ

prie serijų niai vienas Podgojų kaimo
mimo parapijos choras svar- V. Dargužis; prie lazdukių A. [ vaikinas r.uėjęs j miškų aptibiausių repeticijų turi šį ket- Rėkus; prie ‘Bowling Alleys’lko vanacr lizdų. Lizde rado
virtadienį, birželio 30 d., 8 v. B. Kizelpvičius ir S. Karec-. n; mažus 4 vanagiukus, kukavaro, parapijos salėj. Be to, kas; prie straikerio K. Bugeu-1 l'uos norėjo išsiimti, bet be
choristui 'labai svarbu yra tavičius; prie “seven-eleven”(imant puolė vanagas vaikinų
kiekviepa repeticija. O dange- V. Rumbliauskas; prie “bi- ir pradėjo sparnais mušti iięi
lis choristų j jas nei akįų ne- shof’o” A. Šakys; prie “Air ipedžio nei-- \šė. Grįžo namo
rodo. Kas.jiems kenktų vienų plane” V. Kavaliauskas; prie nagais* draskyti. Baisiai ap
vakarų pasišvęst dėl 120 nti- “rusų darželio” A. Rugenis draskė jnni veidą ir vos iš
nutų.
ir K. Nausėda; “Icko kronie- vaikinas visas kruvinas.
Visi choristai nepamirškite ly” A. Kumšlytis; restorane; '
atsilankyti birželio 30 d., ly- - O. Kizelevičienė, M. Butkiene,
giai 8 valanda vakare.
M. Kareckienė, Jaškutaitė, J.
Koresp. Kuninskaitė, K. Jasevičiūtė ir
.MORTGAfiE BAHKERS
Rugienė.
West Side.— Nekalto Pras.
T7 jpkdariai: Riska, J. Uni) REAL ESTATE
Panelės Švč. mergaičių drau- kai. - as. V. Sinkevičius, Ala- Prisirašykite į mūsų Spulką
gijos mėnesinis susirinkimas nager — J. Berkelis.
l?exŲ informacija suteikiama

bus liepos (July) 5 d., antra
dienį, 7:30 vai. vak., draugijos
kambaryje. Visos narės malo
nėkite atsilankyti, nes bus sva |
rstoma metinis ‘Beacli party’.;

Koresp.!
North Side.— Parapijos da-

... : • i •

rbininkų susirinkimas

•

i

2608 West 47th St.
VANAGAS VAIKA

Rendon 5 kambarių flatas,
'visi kambariai šviesūs, netoli
j mokyklos ir bažnyčios. Pigi
Jonava, Kauno aps. Neselenda — $28 dol. mėn.
i 7250 S. Washtenaw Avė.
karinis turnamentąs
i

s r K RV.VIN0

Rengiamas

įvyks

Dykai

P. R

paminėjimui

Dviejų

Šimtu metu nuo Jurgio Washingtono
riminio dienos.
naiyvauja šešta. Jungt. Valstybių

IŠRENDAVIMUI

liepos 1 d., mokyklos kamba8 kambarių flatas, šviesus.
___________
_ švarus; renda žema. Kreipki
įvje, tuoj po pamaldų. \ Lį iiepOįo"3
biržei^4
Vhiki uepos
kviečiami atsilankyti. Piknike 4 d- Pradž,a kaa vakar» •
tęs 1908 W. Division gt., arba

zade«’° atsilankyti į Ladįą-1 ketvįrta diena, kai negali at- dirbs:

'

soldier hei.d

telefonuokit Humboldt 3393,

westsaidietis Pranas Ketura-; Kazimiera Petrulienė, 4517 S.1 °VU Pa*’en&,m9 sekmadienį, :,8įgerėti savo pasisekimais., Prie kasos M. AndruŠkevi- 8l ^ra*^
M. žaldokas
kis ir marketparkietis Juozas i Richmond St., jau smarkiai !?.P°S ..
d!e"T. P’"as Pu?Mat, brolis Jonas tame darbe čius ir V. Mankonis; prie var t,k yra buvę ChlcagoIŠRENDAVIMUI
jis to tų (pardavėjai) K. Lukošaitis
100 orlaivių pakils Į veikimą. PėsSamoška. Tuodu vyrukai susi- platina tikietus, nes nori dau-;dziuvehs pažadėjo neskupauti turi daug patyrimo,» nes
.
j
’
13
m
v
.».
.
...
.
i
tlninkai
kovos
lauke.
Parodymas
seKambarys vaikinui arba
ir ne vienas atvykti, o atsive patyrimo jgiją
zvejodamas ir f. I amosevicius; prie tlkie- noviSkos Amerikos Washin&ton Por-tarė “boksuotis” “Draugo” giausia išplatinti ir gauti pir
•
,
Klony.
mažai
šeimynai. Norint galės
žti ir draugų, kurie mėgsta Rygos užlajoj. O brolis Stani tų atėmimo M. Stankevičius, Artilerijos griausmingas saliutąvipiknike. Be to žadėjo pasirū mų dovanų..
Aštuonioliktos
kolonijoj Čigonė, magikai įr i
dar'Vlovas sugautoms žuvinis su M. Grigas, Petras Karpavičius'"’rAskieidimas debesių, paslepiančių gamintis valgį.
pinti dar kitų pbrų.
!
8816 So. Rockwell St.
. i orlaivius.
bų iiį iųrtfe' 'ftoriai prisideda |randa gerų kupčių.
ir J. Rutkauskas, Sr.; prie I Forto Hearborn skerdynės.
Toliau kalbėjo kapitonas, kitokie štukoriai lavinasi ir j
sovada lėkimas.
Marijonų farmoj : baro A. Deksnys, J. Ramoška, i aKaValerljos
okla, ir ,lau<nea
Petras Jurgėla, “Draugo ” re-1 rengiasi prie naujų “triksų’/ prie tokio darbo parėmimo.!, jjedu
dainos jvalrių
RAKANDAI PARDAVIMI’I
P-nai Pudšiuveliai turi graži, l|jepoa 4 „ ir ,.Draugo„ pil:. V. Strioga, J. Karašauakaa,
Dv, Šeimynos, krūvoj gyvenančios
dakcijos štabo narys.
Pasi- ir “fonių”.
tuoj turi parduot gražų parlor setų.
.
l.c® Creanunę, 2650 W.
St,.,ike |ie
rlefiuto medžio valgyklos setas. 2
K. ftazgaitis ir & Btokeimp-dš-,
džiaugė, kad “Draugas” turi
pagamintos puikus miegamosios setai, 9x12 ir
West Side.— Juozo ir Mar- kur užlaiko visokių
saldainiu.
.
T
.
,
8x10 kaurai, radlo, lempas Ir tt. Var*
f
ze.
Jie papasakos apie savo nešiotojai
J. Lebežinskas ir r'rhear,e—nufrield.
tokių uolių rėmėjų, bet pašte,
, .
..
i- 'felgos eis'f bedarbių žeipimo fon- totl tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
, .. , ,
. garėtos Dobravolskių abiem gerų cigarų, tinkamų pikui- prietikius Kenoshoj.
V. Rėkus; prie saldainiu K.
lr > Armijos Šelpimo dr-jos Iždų. skyrium. Kreipkitės tuoj.
bėjo, kad katalikiško 'dienras..
T
, . . ...
, .
v
21 ” W SSlh STREEfT 1-mas npt.
v.
. ..
,
vaikam Juozukui ir Vincukui kams ir kitiems reikalams. P6erpetis ir Zdankusię prie rato
ai-oo. «t.fto
cio palaikymas yra toks svar20.000 sėdynių po 50c.
,
, .
. ,
padaryta tonsilų operacija, nas Pudžiuvelis labai giria

,ft d. BiruWs <lai.J

bus, kad prie “Draugo
pa,
. , , . , . ..
laikymo privalo dėtis skaithn,

...

... ....

\ ,,

Abu sveiksta, o iki “Draugo

,

,

..

,

,

savo kolonijų, kad puiku ten

PRANEŠIMAI

pikniko, liepos 10 d. bus svei- gyventi. Šiemet linksmiau, ncgesnes žmonių numos ir va ki. P-nai Dobrav'olskiai užlai-! gu pernai, nes vėsiau; pernai
PRANEŠIMAS VARGONI
dai, negu dabar. Po to visi ėko valgomųjų daiktų krautu- Šiuo laiku buvo tokios kait- NINKAMS IR CHORAMS
mė siūlyti :u^nIUS_ SUn^n?2325 So. Oakley Avė. Jie 1 ros, kad vyrai alpo nuo saumus, kaip piknikų paįvairinti.
daug .pagelbsti
“Draugo” pik lės spindulių ir buvo nešami Visi Chicagos ir apylinkių
kad visi ten būtų patenkinti.
.................................................. ,
„ .
• v. ,
, nikų komisijos pirmininkui.
iš gatvės į jų krautuvę, kur chorai ir jų vadai kviečiami
Kol kas visų pripažinta, kad
Matas ir Kotrina Kaulins- jiem suteikta gydytojiška pa- šį vakarų (birželio 30 d.), lyteikia turėti kumštynes, kad , .
...
, ,
s41_. A
... ,
J .
kai, 2300 W. 23rd St., dabar galba.
giai 7:30 valandų vakaro suatlėktų orlaiviu kap. Darius,
daro savo bučernėj didelius
l važiuoti į Šv. Jurgio parapiturėti virvės traukimų, gerų
.
...
pagerinimus. Po pertvarkymo
I jos salę dėl generalės repetici
rnu-z.kų, smagiu, Sotaus, gerų bus tokja bn
KEN0SH0S
jos ir pasiruošimo dalyvauti
grojikų aut armomkos, cho-i^^ ,. p n>. Kaminskiai (
Į Jurgio Vašingtono paminėji
rus, grocery baskets, surprize
savo patarnavimu, prekėmis,
me, kuris ruošiamas liepos
baskets ir tt. ir tt.
Į ir kainomis visada patenkina į
(July) 4 d.
Susirinkime buvo svečių iš j savo kostomerius. Turi gerus j
Varg. Chicagos kp. valdyba
Detroito studentas Antanas t darbininkus Jonų Atraškevi- i
Andreliūnas, giminaitis biznie į čių ir paklusnų Antanukų. PBridgeport.— šv. Kazimicriaus marketparkiečio R. An- nai Kaminskai su savo darbiJ ro akad. rėmėjų dr-jos 2 skyr.
dreliflno. Jisai pasidžiaugė iš ninkais “Draugo” piknikų rė
■ susirinkimas įvyks liepos 1 d.
Chicagos lietuvių darbštumo mime stovi pirmoj vietoj,
I tuoj po pamaldų, Šv. Jurgio
ir pasižadėjo ^paagituoti DėtNikodemo Karlavičiaus sū] par. mok., ant 2 lubų.
roitiečiams atvažiuoti į “Dra- nūs ir moteris buvo sunegalėį Visos rėmėjos prašomos suugo” piknikų.
ję. Bet dabar jau pasveiko ir
j sirinkti. Kurios ir kurie turi
Į minėtų susirinkimų buvo darbuojasi savo krautuvėj,
! pardavę busimojo pikniko bi—A
atsilankę geri darbininkai ir 2201 W. 2lRt PI. P-nas Kada
1 lietus (liepos 4 d.), prašomi
veikėjai. Atsirado ir naujų da- vičius “Draugo” piknikuose] Kfcipčius gavo žinių iš Ke-1 atnešti į susirinkimų pinigus,
rbininkų — Ipolitas Labanan-|yra visada laimingas prie ‘Rū nosbos, kad ten sėkmingai lei-- įrauksime ir naujų narių į
skas, Pranas Cižauskas, stumtos’ saldainių ir visokiais bū- džia vakacijas brolis Stanislo- šių kilnių dr-jų. Prašome į du
dentas Jonas Kudirka, naujai dais pagelbsti “Draugo” pik- vas ir brolis Jonas, abu ‘Drau sirinkimų atsivesti savo drauįšventintas kun. Skruodenis, nikams.
go’ darbininkai. Laiką pralei-,ges, kad įsirašytų į A. R. D.
Aušros Vartų par. 4 ministrą-' Pernai ir šiemet buvo ren- džia žvejodami Michigano eže
Valdyba

R. ANDRELIŪNAS

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikradžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judonių paveikslų
Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, va rodymo. Kainos labai nupigin
žinokite per “Draugo” laivakorčių Agentūrų, kur gausite tos.
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
Tel. Hemlock 8380
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko
neskaito — patarnauja dykai. ,
Wm. J. Kareiva

PER „DRAUGO” Agentūrą

Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų lAivu UNIT
ED STATES vandens keliu į Klaipėdų.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
Liepos—July 2 d.—FREDERIK VIII
,,
7 d.—BERENGARJA
,,
16 d.—FRANCE

16
22
23
,, 28

4(44

d.—DROTTINGHOLM
d.—PARIS
d.—UNITED STATES
d.—BREMEN.

Savininkas
Dėl geriausios »ųAI«*s
Ir patarnavimo, šau
kit.
ORF.EN VAI-DEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1889

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų

Visais kelionės reikalais kreipkitės j:

Matau

Statymo

jTatrtaunfua

Kontraktorlua

namus

prieinama

kaina

7151 S. CALIFORNTA AVĖ
Telefonas Hemlock

((><

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
į

NAMU STATYMO KONTRAK
TORIUS

,6504 S. WASHTENAW AVĖ.

