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Ispanijoj vyksta kruvinos radikalų riaušės
H1NDENBURGAS NESKIRIA Hll LE 

R’IO VOKIETUOSKANCLERIU

Prez. Hooveris keičia nusistatymą 
prohibicijos klausimu
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MADRIDAS, rugp. 13. — BERLYNAS, rugp. 13. -
Nepasisekus monarchistams Kanclerio von Papen’o pata- 
sukelti Ispanijoje revoliucijų, riamas Vokietijos prezidentas 
tuojau pradėjo šelsti radika- Į Hindenburgas atsisakė fašis- 
lai — jvairaus plauko sočia- ^tij partijos vadų Hitlerį skir- 
listai. Jie lieja savo piktų pa- įti naujuoju kancleriu, 
giežų prieš nekaltus žmones, Į šiandien tad Hitler’io pa-

Tai “mainybos” turgavietė New Yorke. Jų sukėlė blo
gieji laikai. Mažturčiai žmonės ten kasdien susirenka nešini 
visokiais savo \daiktais ir juos pakeičia ten rastais kitais, 
sau reikalingais daiktais. Šioje mainyboje pinigams nėra vie
tos. ' ’ i ;!

prieš katalikus, 
nors gerai žino, kad revoliu-

dėjėjai turės konferencijų. Gal 
jie nutars dar kartų kreiptis i

ei ją norėjo sukelti kariuome- I prezidentų. O gal visai atsi
neš vadai. Į sakys imti dalyvumo valdžioje.

Vyriausias revoliucininkų 1 -------------------
vadas, gen. San Jurjo, yra vie 
tos kalėjime. Radikalai šau
kia, kad jam būtų skirtai mir
ties bausmė.

Radikalų gaujas Santa Fe

PASKIRTAS AMBASA
DORIUS

ROMA, rugp. 13. — Itali
jos premjeras Mnssolini’s a-

mieste sudegino agrarų salę. 1 mbasadorium i J. Valstybes 
Riaušininkus vaikydama civili- paskyrė A. Rosso.
nė sargyba 1 asmenį nušovė !-------------------
ir keletu sužeidė.

Vienas sargybininkas nužu
dytas Sevillėj, kur riaušinin-

KUBOS ATSTOVAS 
I. VALSTYBĖMS

kai puolė kalėjimų. Tame pa
čiame mieste kareiviai pasta-

HAVANA, Kuba, rugp. 12. 
- Kubos respublikos atstovu

5 MILIJONAI DOL. PER 
SAVAITĘ

PREZIDENTAS PAKEITĖ 
NUSISTATYMĄ

AVASHINGTON, rugp. 12. 
— Priimdamas partijos tei
kiamų jam antrosios tarnybos 
kandidatūrų į prezidentus va
kar prezidentas Hoover’is pa
sakė ilgų politinę prakalbų. 
Svarbiausioji jo prakalbos da
lis, tai prohibicijos klausimas.

Jis pirmu kartu pripažino, 
kad probibicija neįvykdoma 
ir, kad “kilnus bandymas” 
duoda tik neigiamas pasek
mes. Bet jis nenori, kad 18- 
asis priedas būtų atšauktas. 
Nori, kad būtų tik pakeistas. 
Tuo pakeitimu prohibicijos 
klausimas turi būt pavestas 
išimtinai atskirų valstybių 
nuožiūrai. Bet nė kokiu būdu 
neturi būt niekur grąžintas 
saliunų sistemas. Krašto Vy
riausybė turi apsaugoti sau- j

KATALIKŲ SODŽIAUS GY
VENIMO KONFERENCI

JOS SUVAŽIAVIMAS

DUBUQUE, Ia., rugp. 12. 
— Katalikų Sodžiaus Gyveni
mo konferencijos dešimtas me 
tini s suvažiavimas įvyks šia
me mieste spalių mėn. 19, 20 
ir 21 d.

Pagaminta suvažiavimui 
programa. Suvažiavimas bus 
atidarytas po iškilmingųjų šv. 
Mišių, kurias laikys arkivys
kupas Beckman’as. Pamokslų 
sakys Great Falls, Mont., vy
skupas O’Haęa.

RYTŲ BAŽNYČIOS KA
TALIKŲ SKAIČIUS

chicagoje RYTOJ VKASHINGTONE ATIDENGIAMA 
KARDINOLO GIBBONSO STATULANUŽUDYTAS PARDUO

TUVĖS SAVININKAS

Nesenai vienas plėšikas puo 
lė mėsos parduotuvę, 3138 No. 
Clark gat. Savininkas P. Kai- 
ser’is su kirvuku jį išvijo.

Užvakar vakarų krautuvę 
puolė jau trys plėšikai. Kai- 
ser’is nužudytas.

IŠVYKO I SPRING- 
FIELDĄ

100 karo veteramj (bonusij 
armijos) vakar apleido Chi- 
cagų. Išvyko į Springfield, III. 
Tenai šalia miesto parūpinta 
jų apgyvendinimui vieta. Chi- 
cagoj nerasta jiems atitinka
mos vietos.

PRIGĖRĖ VAIKIUKAS

AYASHINGTON, rugp. 12. | vyriausybės atstovai ir diplo-
-šį sekmadienį čia įvyks ne-,matai- Kolumbo Vyčių para- 

'de dalyvaus kariuomenės, lai- 
paprastos iškilmės. Bu. atide<Tyn0 |t marynų korpusai, Ap.
ngta kardinolo Gibbons’o sta--gkaičiuoiama> kad mažiaus’ 
tūla Švenčiausios Širdies baž-; 20,900 žmonių parade daly- 
nvčios priešaky. Iškilmėse bus vaus.

ILGA BYLA

ROTTERDAMAS, Olandi-i'P10 5,000 dol. išlaidų, 
ja, rugp. 12. — De Maasbode 
paskelbė statistikų apie Rytų

PASIUNTINYBES PRANEŠIMAS APIE 
LIETUVOS LAIMĖJIMĄ

AYASHINGTON, I). C., ru- sisiekimų su Lenkija. Šioj an- 
gpiūčio 11 d. — Lietuva vėl troj byloj, nors formaliai Lie- 
laimėjo bylų Tarptautiniam ' tuvos skundikais Haagoje bu- 
Teisme Haagoj. ^iuo sykiu j vo didžiosios valstybės,, pasi- 
keturios didžiosios valstybės rašusios su Lietuva Klaipėdos 

— Anglija, Prancūzija, Itali-! konvencijų, bet faktinai šios 
Ija ir Japonija, kurios pasira- bylos užpakalyje buvo Vokie-

---- -------- 'šė su Lietuva Klaipėdos suta-Įtija, kuri pati negalėjo užves-
Ulinois Brick Co. gilioje duo! r|į 1994 111., — buvo ^kėlusios ti bylos dėl Klaipėdos konven- 

bėję, Pratt bulv. ir Oakley a- Lietuvai bylų, esą ji, atleisda- cijos tariamojo sulaužymo,
ve., įslydęs prigėrė J. YToer-!ma Klaipėdos Krašto Direkto- nes ji nėra tos konvencijos
mer, 15 m. amž. rįjog pirmininką Boetcherį ir pasirašusi. Teismui buvo pa-

O Bangs ežere, arti AVau- jo vieton paskirdama naujos statyti iš viso šeši klausimai,
conda, prigėrė N. Visnievski’s, (direktorijos pirmininku p. Si- svarbiausis kurių buvo: ar 

17 m. amž. Įmaitį, yra, sulaužiusi Klaipė- Klaipėdos gubernatorius turi
dos konvencijų. teisės atstatyti jo paties pas-

Tarptautinis Teismas, ilgai kirtą Krašto Direktorijos pir- 
svarstęs šių bylą pereitą mė- naininkų. Teismas iš visų šių

Kriminaliniam teisme jau 9' negį Haagoj, tik-kų paskelbė klausimų tik vienam paskuti- 
savaitė nagrinėjama buvusiam j savo Sprendimų, iš kurio ma-'niam punkte dėl seimelio pa- 
bankininkui Bain’ui, jo sūnam! tosp kad Lietuva laimėjo vi- leidimo, nepripažino teisės 
ir žentui byla ir jai galo uesi-Lajs svarbiausiais punktais, i Lietuvai. Bus įdomu iš teis- 
mato. Ši byla apskričiai bus Teismas nepripažino Lietuvai1110 pilno sprendimo pamatyti, 
brangi. Tik už vieną stenogra-Į racjjos tik vienam punkte dėl kokiais juridiniais motyvais 
finį darbų teisme pasidarė a- Į seimelio t paleidimo. j Teismas rėmėsi, pripažinda-

Oficialus Lietuvos Telegra- mM Boetcherio prašalinimą ir 
finės Agentūros Eltos prane- Simaičio paskyrimą teisėtu, 
Šimas, pažymėtas iš Kauno ,bct darnas seimelio palei, 
rugpjūčio 11 diena, taip trum-, ('im« vis>ri neteisė‘n- 
pai suglaudžia Teismo spren-1

IŠMOKAMAS ATLYGI
NIMAS„ - , . , v, - - I Katalikų Baznvčių. Paduoda,AYA^HTNGTON rntm 19 sasl9s valstybes nuo slapiųjų', , . >" ANihMiJ rugp. iz. . . v. r>#.i7 kad t apeigų yra 8,177,8221

Kaip paprastai, preddentas 5’’
žada dirbti už gerovės kraštui 
grąžinimų.

Pirmomis šešiomis rugpiū- lsiverzimo-

tyti usaugoti bažnyčias ir vie- J. Valstybėms paskirtas tur- 
nuolynus. jtingas cukrinių nendrių augi-

San Lucar ir Aznalcollar ntojas Oskaras Gintas, 
miestuose radikalai padegė ba
žnyčias. Savanoriai piliečiai 
gaisrus užgesino.

Santinponce radikalai pavo
jingai apdaužė miesto majorų.

Valencijoj daikrašeių spaus-
į:ves saugoja kareiviai. įčio dienomis vidaus mokesčių
Sudeginta bažnyčia Santo j valstybės iždan suplaukė apie 

Tomas miestely, o Albacime i 5 milijonai dol.
sudegintas vienuolynas. . -------------------

Visas kraštas pakliuvo į ra- ŠAUKIAS KARIUO-
dikalų žnyples, o vyriausybė MENES
nežino, kas daryti. TERRE HAUTE, Ind'., ru

gp. 12. — Nepriklausomųjų I- 
ndianos anglių kasyklų vedė- 
j ii šaukias kariuomenės, be 
kurios apsaugos kasyklose ne
gali būt vedamas darbas.

8 TAIKININKAI SU
ŠAUDYTI

BUENOS AIRES, Argenti- 
na, rugp. 12. — Žiniomis iš 
Bolivijos sostinės La Paz, te
nai sušaudvta aštuoni taikos

ST. PAUL, Minn., rugp. 12. 
— Federalinio prohibicijos 

šalininkų vadai už tai, kad jie biuro direktorius AVoodcock’aa 
griežtai priešinosi galimam pašalino iš prohibicijos tarny-
kilti Bolivijos karui su Para
gvajų.

MEKSIKA NENORI AME
RIKIEČIŲ

bos 4 agentus.

Cook’o apskrities darbinin- dimų- 
162,385 ru tenai (rusinai). j karna šiandien išmokama apie 

Rytų apeigų katalikai turi į725,000 dolerių atlyginimo.
28 kongregacijas vyrams ir 41

IŠVYKO KAMPANIJOS 
REIKALAIS

UVALDO, Tex., ru^p. 12 
— Demokratų partijos kandi-i 
datas į viceprezidentus Gar- Į

moterims. REIKALAUJA IŠLAIDŲ

KOMUNISTAI DIRBA

SUGADINTA KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

BLUEFS, III., rugp. 12. —
ner’is išvyko į New Yorkų ir.Rugpiūčio 9 d.,vakare šį mie-v1__ -.4. _ _ m • •• . • _AVasbingtoną. Tenai jis tarsis 

su partijos vadais politinės
kampanijos reikalu.

Tauragėj sugautas karvelis. 
Ant kojos buvo žiedas su žen
klais “AVPB 498-30” ir vo- 

1 kiečių erelis.

AVASTTINGTON ,rugp. 12.

- Katalikų Labdarybių Kra- 
MEXICO CITY, rugp. 12.’|što konferencija skelbia, kad 

— Ne mažas skaičius J. Vai-1 bedarbių- ir vargšų šelpimas 
stybių karo veteranų dėjo pa- šiemet aukščiausia pakilo ko- 
stangų šiame mieste įkurti sa- vo mėnesį ir iki šioliai to auk- 
vo koloniją. Vyriausybė ne- Stojo laipsnio laikosi. Be abe-
pripažino leidimo.

stą ištiko tornado (viesulas). 
Tarp kitko sugadinta katalikų 
bažnyčia.

PAVOGĖ PAMINKLĖLI

JACKSONVILLE, Fla., ru
gp. 13. — Policija sulaikė 11

Imetų amž. našlaitį berniuką.
KATALIKU LABDARYBE IR BEDARBIAI P". is x Pa™nk1”

*• dirbtuvės kiemo mažo akmens
paminklėlio pavogimu.padidėtų, jei labdarybės turė

tų ištekliaus. Šimtai tflkstan-,' Berniukas išaiškino, kad jo
čių dolerių išleidžiama vargšų motulės kapas yra be jokio
šeimynų šelpimui. Labdarybių paminklo. Jis mėgino uždirbti

jonės šelpimas dar daugiau mą.

iždai tušti. Kiek tik gaunama, 
tuojau viskas atiduodama. Ne
žinia, kaip bus ateinančią žie-

pinigų ir nupirkti paminklą. 
Kada tas jam nepasisekė, jis 
paminklėlį be pirkimo pasiė
mė.

Cook’o apskrities komisijo-j 
nierius Kelly’s iš Illinois’o 
šelpimo komisijos reikalauja 
pusę milijono dolerių bedar
bių naudai.

BUS PRISIEKDINTAS

gaujai paskirtas distrikto 
teisėjas Johnson’as ateinantį 
pirmadienį bus prisiekdintas.

LAPĖS NEŠA VISTAS 
IR ŽĄSIS

Jūfoj paskutinėmis dieno
mis lapės pradėjo labai piau-' 
ti vietos gyventojų vištas ir 
žąsis. Laputės nei kiek nebai- 
kščios; dienos metu akivaiz
doj žmonių įsisuka į būrį vi
štų bei žąsų ir pasigriebusios’'

“Haagos Teismas, desim-į SPRINGFIELD, III., rugp. 
čia balsų prieš penkis nu- 12. — Tarp angliakasių pra- 
sprendė, kad Klaipėdos Gu-|sj^j0 intensyvus komunistų 
bernatoriug turi teisę atlei- veikimas. Raudonieji agitato- 
sti Direktorijos pirmininką, Ljaį kursto angliakasius negrį-
jeigu tasai pirmininkas nu
sižengia Klaipėdos konven
cijai (sutarčiai) arba jeigu 
jis kėsinasi prieš Lietuvos 
suverenumą. (Už tą Boet- 
cheris ir buvo atleistas. P- 
bė.) Pirmininko atšaukimas 
pats savaimi neverčia kitus 
direktorijos narius atsista
tydinti. Boetcherio atšauki
mas teisėtas. Simaičio Dire
ktorijos sudarymas buvo 
teisėtas. Seimelio paleidi
mas kovo 22 d., statuto ir 
aplinkvbuj šviesoje, nebuvo 
teisėtas.”

Lietuvos Pasiuntinvbė.

Šis Lietuvos laimėjimas yra 
antras iš eilės. Pirmą bylų 
Haagoj Lietuva laimėjo prieš 
Lenkiją, kuri su Tautų Sųjnn-

žti darban ir protestuoti prieš 
atlyginimo sumažinimą.

Komunistai jaučiasi, kad 
jei angliakasiai ima dirbti, ta
da jų įsiūbuojama propagan
da bus nutraukta.

NAUIAS LAIVYNO 
VIRŠININKAS

AYASHINGTON, rugp. 12. 
— J. Valstybių karo laivyno 
viršininko vietą užėmė adm. 
Leigb. Buvusia viršininkas 
Schofield paskirtas generali
nio boardo nariu laivyno de
partamente.

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYLIN
KES. — Šiandien ii dalies de- 

savo grobį nudūlina atgal į ’ gos pagalba buvo mėginusi besuota; maža temperatūros 
mišką. priversti feietuvą atidaryti su- atmaina.
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tuvos ir galingųjų valstybių primena kovų 
tarp Dovido ir Galijoto. Lietuva tikrai lai
mėjo “Dovido kovų.”

Lietuviai gerokai buvo nusiminę dėl Klai 
pėdos įvykio. Juos gązdino vokiečių biaurus 
užpuldinėjimai, nustatymas pasaulio spaudos 
opinijos vokiečių naudai ir svarbiausia1—An
glijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos skun
das prieš Lietuvų dėl tariamo konvencijos j ferįBt4 Marčiulionį, kurį “Die 
“laužymo.” Rods, niekur nebėra teisybės ir 
dėl to kai kam jau išrodė, kad Klaipėdos
krašto ateitis nebeaiški, kad jam susidaro 
dideli pavojai iš vokiečių pusės. gU.

Pavojai tani kraštui, žinoma/ ir Haagos Vo ir taip 
sprendimu nepašalinti. Tai ne teismo daly- j šė: , * .
kas. Bet Lietuva dabar daug drąsiau gali ko-j “Vakar dienų “Lietuvos 
voti prieš tuos elementus, kurie dirba Klai- žiniose” ir “Dienos Naujie-

lietuvos LAIMĖJIMAS

mušti lietuvius 
Vokietijos uni-

Šio mėnesio 11 d. Tarptautinis Teismas 
Haagoj paskelbė savo nuosprendį vadinamoj 
Klaipėdos byloj. Mūsų skaitytojai jau vakar 
skaitė pranešimą, kad tas nuosprendis yra 
palankus Lietuvai, Vadinasi, Lietuva ir šiuo 
kartu bylą laimėjo.

Kaip atsimename, Vokietijoj kilo dide
lis triukšmas dėl to, kad pulk. Merkis, Klai
pėdos gubernatorius, pašalino iš vietos direk
torijos pirmininką Boetcherį ir jo vieton pa
statė Simaitį, kuris, žinoma, negavo Seimelio 
pritarimo ir gubernatorius buvo priverstas 
Seimelį paleisti ir paskelbti naujus rinkimus. 
Tada vokiečiai dar labiau pradėjo triukš
mauti, šmeižti mūsų tautą,
.studentus, besimokinančius
versitetuose, skelbti Lietuvai boikotą. Šis in
cidentas buvo plačiai visame pasaulyje išpo- 
puliarizuotas. Vokiečiai Lietuvą apskundė 
Tautų Sąjungai, kurioj buvo ginčytąsi, bet 
klausimas neišspręstas. Byla pasiųsta į Tarp
tautinį Teismą Haagoj, Skundėjais buvo An
glija, Prancūzija, Italija ir Japonija, Tarp
tautinis Teismas turėjo išspręsti klausimą, 
ar atstatydinant direktorių pirmininką Boet
cherį Klaipėdos gubernatorius sulaužė kon
venciją, ar ne. Teismas išsprendė, kad ne, 
nes atrado, kad Boetcheris yra padaręs tokiij 
žygių, kuriais kėsintųsi įžeisti Lietuvos Su
verenumas. Tas nuosprendis yra labai reikš
mingas ir didelis Lietuvai laimėjimas. Nors 
Tarptautinis Teismas Seimelio paleidimų ii 
pripažino neteisėtu, bet, mūsų manymu, tai 
yra menkesnis dalykas.

Kova Tarptautiniame Teisme tarp Lie-

Kun. Pr. JT. Vaitukaitis

ŠVENTOJI ROŽĖ LIMIETĖ

(Tęsinys)
Paskatinė jos liga tęsėsi tris savai

tes. Ir pabaigoje ji skaudžiai kentėjo; 
betgi per kantrumų ir malonumų ji nu
galėdavo visus skausmus, kurie, tarsi, jai 
buvo įgimti. Paskutiniai jos žodžiai buvo 
šie: “Jėzau, Jėzau, pasilik ir būk su ma
nim!”

Šv. Rožė mirė rugpiūčio 24 dieną, 
1617 metais. Jos kūnas tapo palaidotas 
Domininkonų bažnyčioje, kur ir dabar te- 
besilsisi; ir yra brangiausias turtas ir pa
likimas gražiame Limos mieste. Sakoma, 
kad laidojimo metu buvo matomi šviesos 
spinduliai, išsiveržiantieji iš Šv. Rožan
čiaus statulos, prie kurios Šv. Rožė mels
davosi Marijai, Dievo Motinai. Šv. Rožės 
lavoną nesuspėjus dar palaidoti, o maldi
ninkų minios jau keliavo lankytų jos kar
atą; ir daug stebuklų įvyko per jos už
tarimą. Nusidėjėliai ir subedievėję, ma
tydami įvykstančius stebuklus, atsivertė 
daugumoje. Nejstabu, nes pati Šv. Rožė 
buvo be sunkiosios nuodėmės ir visą savo 
gyvenimą praleido, melsdavosi už nusi-

rienis spaudos etikos reikala
vimas yru Littera mortua, tuo 
jau pasitraukia iš mūsų tarpo 
ir tegu įsikuria sau tokių or
ganizacijų, kuri atitiktų jų do-1 
rovinį ir intelektualinį išsila-i

Jau esame trumpai pašte- vinim»- Te«u Pavadina, pa- į 
bėję apie buvusį tautinink, a- lydžiui, "Amorabnė bei an-!

timoralinė žurnalistų sųjun- j 
uos Naujienos’* ir “Lietuvos ga'” Ta<la visa visuomenė ži-! 
Žinios” pavadino “L. A.” re-,“08 klek™"» kar‘« 6“ k“rl°8' 
daktoriaus p. Gustainio drau-

Dėl to pastarasis užsiga- 
“Liet. Aide” para-

rūšieš žurnalistais ir spauda j 
ji turi reikalo.”

Be to, p. Gustainis paskel-j 
bė boikotų liaudininkų “Liet. I 
Ž. ” ir sensacijų dienraščiui IX *
“D. N.” Jis taip pat ir savo!

LENKU ŠNIPŲ TINKLAS LIETUVOJ
IŠ laiškanešio lenkų Šnipas, ir supažindino su kažkokiu

— Kaip ėjo “darbas.” —j Grigoniu, kuris .Reingoldą pe-

Laiškas “Jei atliksi uždą-! rvedė per administracijos Ii-
vinį — gausi vietą brigą-niją į Lietuvą.
doi Ir 150 zlotu.** — Pa-, x>Q:„(r ,. ,,,
vardes papirosu nmndštu-,- • v;, . , • ,, ,. *4 I .^7 171. 1 11 £rlzo Vilnių. Liepos 14 d.ke. — Atsdmkite Vilnių— •• -, - v. . , r, . ... . v. JI vėl pasikviečia tas pats be
gyvensime draugiškai. Ra-
dio aparatas.— Kaip ver
buojami šinipaL — Suimti 
4 šnipai

pėdos ir Lietuvos nenaudai. Ji taip pat drą
siau galės pasakyti savo kaimynams nesikiš
ti į Lietuvos grynai vidujinius reikalus.

Pastarasis Lietuvos laimėjimas taip pat 
vaizdžiai pasako, kad turint savo pusėje tei
sybę, niekada nereikia nusiminti, kad vy
riausybei nėra reikalo daryti nusileidimų, ku
rie daugumoje atvejų veda valstybę prie pra
laimėjimų užsienių politikoj.

nose” aprašyta Marčiulionio 
afera yra spaudos etikos at
žvilgiu, gal būt žymiai dides-

bendradarbiams įsako tuos 
laikraščius boikotuoti, net ir 
su jų bendradarbiais nieko be-

Liepos 16 d. krim. policija 
Trakų bare sulaikė Lietuvos 
pilietį Ant. lieingoldą, 28 111. 

|amž. vyrą, kilusį iš okupuotos 
Į Lietuvos. Reiiigoldas 1930 m.

_ . _ . , . , tarnavo Garliavos pašte laiš-
nė afera už tų, kurių padarė 11 10 ne ure • 1 kininku ir už pasisavinimų sve
pats Marčiulionis, Moraliniu! “Rytas” spėja, kad šis pir-įtimų pinigų, 1,000 litų sumos, 
atžvilgiu tų aprašymų auto- mas konfliktas Lietuvos šur-iįg pašto buvo atleistas ir ati- 
riai, be abejo, stovi žfemiau už nalistų tarpe atsidurs žurna-' duotas į teisiną. 1931 m., ven- 
patį Marčiulionį. Jei Marčių- listų sąjungos garbės teisme' gdamas bausmės, Reingoldas 
lionis yra rafinuotas, mokytas ir duos progos dar kartą pa-'nelegaliu būdu perėjo admini- 
ir gudrus savanaudiškas afe- gvildenti ^žurnalistinės etikos' stracijos liniją ir pateko į Vi- 

į ristas, tai tie žurnalistai, ku- klausimą. Šį kartą šis gvildė- j Inių. č^ia buvo sulaikytas, len-
__________ įrie parašė, ir tie laikraščių nimas būsiąs tuo įdomesnis, kų tardomas ir pasodintas 6

Taigi, jau išklausėme p. Hopverio, ras'redaktoriai, kurie tuos raštus nes tę klausim, iškelia “Liet. mėnesius į kalėjimą. Išėjęs iš
pubiikonų kandidato ir dabartinio preziden- iidė’°’ yra tikri doroviniai ba- Aidas,” dėl kurio nedraugiš- kalėjimo, Beingoldas laikas
to kalbos. Ji buvo įdomi, nes gerai apgalvo-’nditaL.Doros žm0«us 8U ko elgesio jau daug esą kai- nuo laiko buvo šaukiamas j
ta ir paliečianti pačius aktualiausius šio kra-1sa?tyklų negali turėti! Jis bama žurnalistų tarpe. pasienio korpuso štabą. Kar

PREZIDENTO KALBA

(privalo nuo tokių izoliuotis, 
jjoq 'privalo arba pats nuo jų bė- 

2? gti, arba juos, nuo savęs vyti,
in fnln norvriKiloicfi **

što reikalus.♦ , '
Reikia pasakyti, kad šiuo kartu p. 

veris išdrįso teisybei į akis pažiūrėti 
per daug nesigyrė savo ar savo vyriausybės 
darbais, tačiau pabrėžė, kad iš savo pusės 
yra viską padaręs, kad, užėjus depresijai, su
mažinti žmonių vargą ir skurdą, pagelbėti 
bizniui ir pramonei, kad palaikyti pasaulyje
taiką. i atskirą “Amoralinę bei anti-

Visuomenė ar tik ne labiausia buvo su- morftlinę žurnaligtų sąjungą n 
sidomėjusi tuo, kų p. Prezidentas pasakys Jo pagifllyItta8 yra toks; 
prohibicųos klausimu. Čia jis teisingai pab-j „Ligšiol Lietuvoje 
rėžė, kad jis, kaipo prezidentas, be jokių j žurnalistų organizacija,
kompromisų turi vykinti įstatymus ir juosjkuri yra nusistačiusi laikytis 
Vykdė, tačiau pripažino, kad prohibicijos įs-.etikos normų ir tam tikrų gra 
tatymas yra neįvykdomas, ypač kai kuriose žh? tradiciių. Tačiau> kada jog 
Jungtinių Valstybių dalyse, kad iš to krašte tarpe atsiranda narių, kurie- 
įsigalėjo imugelninkai ir kriminalistai. To-!mg toji etika yra n-kis> ku. 
kia padėtis, pasidarė nebepakenčiama. Del to,1 rįeUig duotas žodis yra niekis, 
nors prezidentas aiškiai pasisakė prieš sa- tada saVaime kyla klausimas, 
Hunus, bef jau esąs nusistatęs už prohibicijos 1 kad jįe §iai organizacijai yra 
įstatymo modifikavimą. Sulig jo plano, kiek- svetimi. Todėl šios dienos Pra
viena valstybė svaiginamųjų gėrimų trafiką kt. mano išvad. būtų toks pa- 
savarankiai turėtų tvarkyti. Vadinasi, kuri 8iūl.; Tegu visi tie žurn., ku- 
valstybė nori pasilikti “sausa,” tegu sau

jų iš tolo neprisileisti.
Savo straipsnio pabaigoje

p. Gustainis “L. Ž.” ir “D. 
N.” tipo laikraščiams pata
ria atsiskirti nuo Lietuvos žu
rnalistų sąjungos ir įsteigti

M džiūsta,” bet kuri nori “sušlapti,” tegu

IŠtikro įdomu, kaip šis kon- i tą pasienio korpuso poručni
fliktas išsiris ir kaip eis svar
stymas žurnalistinės etikos 
klausimo.

ČEKAI APIE LIETUVIUS

“Tr.” praneša, kad didžiau
sias Čekoslovakijos dienraštis 
“Narodni Politika” nesenai 
išspausdino straipsnį, kuriame 
vaizduoja lietuvių būtį Prūsų 
Lietuvoje. Straipsny pabrė-z 
žiama, kad prūsų lietuviai pa
kartotinai įteikė Vokietijos 
valdžiai reikūlavitną su 30,000 
parašų, kad leistų lietuvių mo
kyklas ir iki šiol dar nėra lei
sta nė vienos mokyklos. Taip 
pat nušviečiami ir kiti prūsų 
lietuvių vargai. Straipsnio pa
baigoje jo autorius, politinio 
laikraščio skyriaus redakto
rius, pabrėžia, kad vokiečiai, 
visuose kraštuose reikalauda-

orentovsky ir duoda jam lai
šką, kad nuneštų pasienio po- 
licijos rajono viršininkui Gu- 
deliui-Gudelevičiui, susitiktų 

su tankų kuopos raštininku 
Mečiu Noreika ir ji pa p lasy
tų fotografinių nuotraukų. Be 
to, jis buvo įgaliotas paklausti 
Noreiką, ar nėra gauta naujų 
ginklų, kokios firmos ir jų kie
kis. Girdi, jeigu Noreika ne
norėtų kalbėti, tai pasakyk 
jam, esi lakūnas, ir bus 
kas gerai. Įteikęs Gude! 
Gudelevičiui laišką turėjo dar 
pasakyti, kad laiškas yra iš 
panelės ir kad ji laukianti 
skubaus atsakymo. Laiške po- 
ručnikas prašė, kad Gudelis- 
Gudelevicius būtinai jam nu
siųstų tą, ką žadėjęs. Be to, 
prašė Reingoldą pasiteirauti, 
ar šis kariuomenėje neturi pa
žįstamų, mėgstančių išgerti ir 
sn moterimis paūžti.

Poručninkas Leorentowsky>
kas Leorentowsky išsišaukęs 
Reingoldą, klausia:

I išsiųsdamas Reingoldą į Lie- 
— Ar nebijotum tamsta nu-i. ,. tuvą, j 1 dar padrąsino, pri

eiti i Nepriklausomą Lietuva? • , .....f 1 .• .* ‘ mindamas, kad jeigu gerai at-
Reingoldas sutiko. Tada po-ir. ». v, .... .„ ...6 , liks sj uzdavnų, tai grįžęs Vi-

ručnikas Leorentowsky davė , • "J liuun gaus vietą brigadoj su
jam pirmą uždavinį — nuvy- . ... , , _ • . ,, ' . .
kti į Kauną ir sužinoti, ar ne-
gabenama Lietuvos kariuome
nė į Klaipėdą.

Kelionei davė 25 dolerius

mi didžiausių teisių savo tau-, 
tinei kultūrai apsaugoti ir to
mis teisėmis naudodamiesi, tų j 
teisių tarčiau prūsų lietuviams 
ne tik nors iš dalies nesutei
kia, bet dar juos visaip en
gia. “Tai stačiai esanti gėda 
aukštai kultūringai vokiečių

lino. Kad Reingoldas nėužmir- 
j štų porueninko Leorentowskio 
rezidentų—Noreiko ir Gude
lio—pavardžių, jis jų pavar
des užrašė ploname rūkoma

me popieryje ir įdėjo į papi
rosų mundštuką. Reingoldas 

i krim. policijai prisipažino, 
kad šnipinėjo lenkų naudai ir 
smulkiai nupasakojo visas ap- 

I linkybes, kaip jis buvo tam da
rbui užverbuotas ir kaip atli
kinėjo poruč. Leorentovsky 

tautai, kaip lietuviai vokiečių Į duotusjam uždavinius 
yra traktuojami,” baigia lai
kraštis.

Šia proga norime priminti, kad ir demo- Bendrai įmant, p. Prezidento kalba pa 
sau “mirksta,” tačiau degtinės pardavinėji- j kratų kandidatas į, prezidentus, p. Roosevelt, darė gana gero įspūdžį0 įr įnešė daUgiau op-
mas turi būti taip tvarkomas, kad neatsta- i tuo klausimu visai panašiai yra nusistatęs. . v.
tyti saliūnų, tų politinės ir socialės korupci- Ir jis pasisakė už panašų prohibicijos įsta- timizmo l 810 ras 0
jos lizdų. tymo pertvarkymų. gyvenimų.

Labai įdomus psichologiniu 
atžvilgiu pasienio policijos ra
jono viršininko, Gudeko-Gude- 

Įlevičiaus, užverbavimas. Pasi- 
i rodo, kad pradžia šio užverba-

politinį ir ekonominį virno buvo susitikimas su len-

(Tąsa 3 pusi.)

'dėjėlius ir už juos kentėdama; taip pat 
aukodama kiekvieną smūgį ir kūno skau
smą už nusidėjėlius,z kad Dievo malonės 
kibirkštėlė juos paliestų, ir kad atsivers
tų, darytų atgailojimą ir apturėtų amži
nąjį gyvenimą. Dėl to, po jos mirties, pa- 
sikartojant stebuklams, daug buvo atsi
vertimų. Nuodėmklausyklos buvo apgul
tos žmonėmis, nbrinčiąis eitų prie išpa
žinties. Vyrai ir moterys, kurie per dau
gelį Pietų ne*silankė prie sakramentų, da
bar atsivertė ir tapo ištikimais katalikais. 
Ir daug turtuolių, kurie pirmiau lėbavo 
ir laidokavo, dabar atnaujino savo gyve
nimų ir atsidavė labdarybės darbams, da
ug turto aukodami vargdieniams, įkurda
mi ligonines ir patys patarnaudami ligo- * 
niams. Daugelis, kurie pirmiau gyveno 
viešame žmonių papiktinime, atsivertė ir 
darė atgailojimų.

Tai visa dėjosi ne vien tik Limos
1 mieste, bet ir visose dalyse pasaulio, ži- J 

nqmo tuometiniu vardu, būtent, Naujoji 
Ispanija ,kurių valdė Ispanijos karaliai 
ir visos dominijos buvo jų globoje.

Šv. Rožė tapo kanonizuota 1671 me
tais ir paskelbta Pietinės Amerikos ir Fi- 

rt'lipinu Salų globėja. Katalikų Bažnyčia 
jos šventę mini rugpiūčio 30 dienų. Šv.

Rožė buvo pirmutinė Naujojo Pasaulio 
šventoji.

Reikia atsiminti, kad Šv. Rožės Li- 
mietės gyvenimas buvo pasiaukojimo ir 
savęs išsižadėjimo gyvenimas. Ji savo gy
venimu vykdino Dievo valių. Ji neliovė 
prigelbėti artimui, būti nuolanki, pamal
di, skaisti, nuoširdi ir ištikima kiekvienai 
pareigai. Ir dėl to Dievas ją palaimino, 
priskirdamas jų į šventųjų tarpų, kad 
garbintų amžinųjį Dievo majestotų ir prie 
jo patrauktų ir kitų sielų, kurios, ėmu
sios jos pavyzdį, reikštų Dievo garbę ne 
vien tik Čia, žemėje, bet, šventuoju savo 
pavyzdžiu, kad dar labiau padaugintų 
Dangaus Valstybę ištikimais Visagalio* 
Kūrėjo išpažintojais ir garbintojais, ku
rie duotų Jam garbę ir plėstų Jo viešpa
tavimų per amžių amžius. Ir Dievas te
būnie pagarbintas Savo šventuosiuose 
danguje, ir, čia, žemėje.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

GARBINGOJI DANGAUS KARALIENĖ

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Švč. Marijos | Dangų Ėmimo Iškilmių 
Šventei

Šv. Rašte nieko nėra rašyta apie pas
kutines Švč. Marijos gyvenimo dienas ir 
mirtį. Bet Jeruzalės patriarkai, būtent: 
Šv. Juvenalis, Šv. Andriejus Kretietis ir 
Šv. Jonas Damascena8 paduoda, kad Š\ č. 
Marija, po Viešpaties Jėzaus užžengimo į 
dangų, čia, žemėje, dar gyveno dvidešimt 
trejus metus. Kai pagalios užmerkė skai
sčias savo akis mirtyje, Ji vien troško 
susivienyti su Dieviškuoju Sūnum. “Die
viškosios meilės liepsna,” rašo Šv. Ber
nardas, “panaikino sielos ir kūno ryšius 
ir sujungė Palaimintųjų su Dieviškuoju 
Sūnum danguje.”

Tradicija mini, kai Išganytojas pa
šaukė Savo Motinų pas Save, Jis pirma 
šiuntė archangelų Gabrielį-Jai apreikšti 
mirimo dienų ir valandų. Archangelas 
Gabrielis, nusižemindamas prieš Jų, kaip 
ir Apreiškime, Jai padavė palmos šakelę, 
atneštų iš Rojaus, ir apreiškė, kad ne
trukus Ji susivienys su Dievu. Švč. Ma
rija tuojau pranešė linksmų žinių Šv. Jo

nui, ir taip ji prasiplatino po visų Jeru
zalę. Krikščionys, išgirdę apie Jos įni^- 
nių, susigriaudino, ir, susirinkę, maį 
palaiminimo nuo Jos, kuri buvo “j 
ta tarp moterų.” Apaštalai, kurie garsi- 
np Evangelijų tolimuose kraštuose, Šv. 
Dvasios parėdymu, vidujiniai atjautė -Jos 
įnirtį ir skubėjo į Jeruzalę. Ir visų širdys 
prisipildė dideliu nuliūdimu ir gailesčiu, 
kad nebeteks Meilingosios Motinos; ir at
ėję prie Jos patalo, ašaromis ir maldomis, 
maldavo: “Tu, kuri mums buvai tikroji 
mūsų Motina, dabar mus apleidi, kad bū
tum paimta į dangų. Mums suteik Savo 
palaiminimų ir neapleisk mūsų, nes esa
me silpni ir vargšai.”

Švč. Marija, grožės pilnoji ir dangiš
kos šviesos kupinoji, pasikeldama ir ran
koje laikydama palmos šakelę, kurią Jai 
davė archangelas Gabrielis, ir maloniai 
žvelgdama į susibūrusius, jiems tarė: 
“Būkite palaiminti, mano sūnūs! Aš nie
kada neužmiršiu jūsų.” Ji nuramino nu
liūdusius apaštalus ir mokytinius, priža
dėdama, kad juos rūpestingai sergės iš 
dangiškosios buveinės. Ji prašė Šv. Jono, 
kad jis palaikytų Jos dvi tunikas ir jas 
pavestų dviem mergelėms, kurios Ją lan
kė ir prižiūrinėjo. (Bus daugiau)

r
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(Tęsinys iŠ 2 pusi.)
kij karininkais per ginčą dėl 
Dūkštos ežero.

Kart?} vienas iš poručninkų, 
kuris Gudelį-Gudelevičių matė 
per derybas dėl .Dūkštos eže
ro. susitikęs prie administra
cijos linijos, paklausė:

— Galima jus susitikti? 
Žodis po žodžio ir prasidė

jo ilgesnė kalba. Poručninkas

RUSU ŽARGONAS

(Mūsų korespondento)
j Sužinojęs, kad gražiausiame 
i Lietuvos kurorte, Birštone, y- 
j ra apsistojęs iš Amerikos pa
rvykęs atostogoms kun. J. še
štokas, New Yorko - klebonas, 
norėdamas su juo susitikti— 
pasimatyti, liepos 25 d. anks
ti ryto autobusu nuvykau i 
Birštoną.

• y ,-y . T I ♦ I Nuvykęs tuojau nuėjau )įsemęs iš kišenes 100 dolerių!, v x. , .. . bažnyčią, nes maniau, kad ra
siu jį bažnyčioje arba sulauk- 
siu ateinant mišių laikyti. Pa-

banknotą, sako:
— Jeigu man ką nors pa- 1 

darysi, tai gausi.
Vėliau poručninkaa dar pri- 

dūlė:
— Pas jus ruošiamasi į ka

rą.
) Poručninkas prašė, kad Gu- 
delis-Gudelevičius pa rodytų 
jam lietuviškų pini,gi}. Šis, iš
siėmęs piniginę, poručninkui 
davė 1 litą. Piniginėje pdruč- 
ninkas pastebėjo Gudelio-Gu- 
delevičiaus fotografiją ir pra 
šė vieną jam duoti. Šis davė. 
Čia poručninkas Gudeliui-Gu- 
delevičiui pasakė, jog būtų ge
rai. kad lietuviai atsiimtų Vil
nių, nes tada, girdi, galėtu
mėm gyventi draugiškuose sa
ntykiuose.

1931 m. gruodžio m. poruč
ninkas GGudeliui - Gudelevi- 
čiui jau paskyrė pasimatymą 
Latvijos teritorijoj — Daug
pilyje. Bet tada poručninkas 
į pasimatymą atvykti negalė
jo, o atsiuntė 14—15 m. vai
kiną, kuris su savim turėjo 
ir Gudelio-Gudelevičiaus foto
grafijų, kurią pastarasis buvo 
davęs poručninkui. Per ši vai
kiną poručninkas pasimatymą 
atidėjo vasario mėn. 8 d. Nu
vykęs nurodytu laiku i Daug
pilio vieną viešbutį, Gudelis- 
Gudelevičius rado jo belau
kiant vieną vyrą apie 35—40 
m. amžiaus. Šis vyras ypatin
gai teiravosi apie mūsų' avia
cijos mašinų galingumą, kiek 
mašina gali paimti krovinių ir 
t.t. Tas asmuo pataręs Gude- 
liui-Gudelevičiui įsigyti radio 
aparatą, nes lenkai tam tik
rais sutartinais sakiniais per
duosiu jam per radio reika
lingus uždavinius.

Gudelis-Gudelevičius viską 
pasakoja labui šaltai, nesijau
dindamas. Jis visai atvirai 
prisipažino, kad šnipinėjo len- 

naudai.
IJŪitano Reingoldo, Juozo 

Gudelio-Gudelevičiaus ir Ma
čio Noreikos kvota perduota 
Kauno apygardos teismo pro
kuratūrai.

Be šių lenkų šnipų, birže

klausus zakristijono, ar jau 
buvo kun. šeštokas su mišio- 
mis, jis atsakė; “rodosi, kad 
kun. Šeštokas jau išvažiavo; 
geriau eik pas kleboną, jis ge
riau žino.”

Nuėjus pas vietinį kleboną 
kun. M. Cibulskį ir pasiteira
vęs apie kun. šeštoką, sužino
jau, kad atsisveikinęs ir išva
žiavęs Į Alvitą į Šv. Onos at
laidus. Apgailestavau, kad pa
sivėlinau atvykti.

Kleboną radau besirengiau-

I TALKĄ AMERIKOS LIE
TUVIŲ KOLEGIJAI BOLŠEVIKAI RENGIASI 

DAR DAUGIAU ŽMONIŲ 
IŠŠAUDYTI Naujasis Sovietų 

, mokykloms išleistasis aplink- 
Nesenai Sovietų Rusijoje į-j raštis ((cirkuliaras) aiškiai ro- 

vyko viso krašto teisėjų šuva-. (įo, kokįa nuotaika, viešpatau- 
žiavimas. Tame suvažiavime ja visuomenėje ir GPU vado- 
bolševikų ‘ teisingumo” komi- vybėje (žandarmerijoje), kuri 

j sąrąs Krylenko pareiškė savo g|engiasį mokyklų jaunuome. 
nepaprastas pažiūras j bolše

JAUNUOLIUS ŠNIPINĖTI !^US iva*r*ose formose, tas iš jų ir po kvotos nebus pa-
(mokinys surašė juos (kaip leistiBOLŠEVIKAI MOKINA 'jam buvo įsakyta šnipinėti) ir

________ ,atnešė savo mokytojui. Vietoj
Rusijos aP^ovan°j’ino> jis buvo nubau

stas už*“nevykusių posakių 
kartojimą.”

j

Štai, prie ko priėjo platusis 
Rusijos kraštas! J.

vikiškąjį teismų ‘teisingumą.’ 
Tarp kitko jis pareiškė savo 
giliausią įsitikinimą, kad So
vietų Rusijos .teismuose dar 

i negreit prasidės normalios są
lygos. Šitas nuoširdus Kryle- 
nkos prisipažinimas, kad bol-

, ševikų valstybėje tos srities 
administracija vykdoma labai 
savotiškai be jokio teisingu
mo, kuris paprastai pasireiš- 

“ kia normaliose sąlygose, yra 
Moterų Sąjungos 55 kp. pir- ?Ta^n?a^ svarbus, įsidėmėti- 

mininkė S. Sakalienė, apsiėmė aas visiems nebolševikams ir 
pasidarbuoti prie bingo žaidimą taip pat bolševikuojantiems. 
Kolegijos piknike, o jai gelbės
kuopos narės: St. Ęalčiunienė, E.
Zaurienė, M. Jasnauskienė, M. 
Aitutienė ir kitos. Jos sako, 
kad tuo žaidimu visus užinteT 
resnos ir kad daug pelno pa

Tačiau dar įdomesnis yra 
antras Krylenkos tvirtinimas, 
kurį jis pareiškė tam pačiam 
teisėjų suvažiavime.

Iš Biržų pranešama, kad 
nę jau pat nuo jaunatvės į- ! liepos 16 į 17 d. naktį, Bir-
traukti į šnipinėjimo darbą. 

Štai, visoje Rusijoje įvesta
nauja pamokų programa si 
ilgesnėmis 'pertraukomis, kurių 
metu vaikai, jų mokytojams 
įsakius, pasiėmę popieriaus ir 
pieštuką, išbėga į miestą ir rei. 
stengiasi prieiti prie kiekvie
nos žmonių grupės, pasiklau
syti, ką jie kalba ir kaip gal
voja. Praėjus nuskirtam lai
kui, tie vaikai greitai grįžta 
atgal į mpkyklą ir įteikia sa 
vo mokytojams surašytąsias 
savo pastabas. Savo keliu, šie 
mokytojai, kaipo GPU nariai 
rašo raportus savo viršinin
kams.

Kad galėtų turėti ko pilniau
o-. , - šią visuomenes nuotaikos irBūtent: vyriausiojo Sovietu v. . . _T" pažiūrų vaizdų, GPU verčia

žuose, ir apylinkėj kriminalinė 
policija sulaikė 40 komunistų.

Kvota visu stropumu veda
ma. Kiek žinoma, daugumas

DIDIS
IŠPARDAVIMAS

Negirdėti Pigutfiai

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėt, 50c. už 
dantų mostĮ. Listertne To- 
otb Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk. kaip gerai J, vei
kla. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

E

tį prie laidotuvių. Tat man darys, jei tik bus gerų dova
nų. Todėl pikniko rengėjai vi
sų prašo kaip biznierių taip 
šiaip geradarių ateiti į talką. 
Visi dovanų atsiuntusieji bus 
išgarsinti “Laive” ir “Drau
ge” kaipo Kolegijos rėmėjai.

when aoolhing lemo ia uaedt
Right from thefirsttouch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and mąny other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor Jolka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is appliėd. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

reikėjo palaukti kokią porą 
valandų kleb. kol mirusį palai
dojo.

Klebonui išėjus pasitikti mi
rusiojo, esant gražiam rytui, 
nesinorėjo klebonijoj sėdėti, 
tat pasileidau į kurortą. Ku
rorte dar nebuvo judėjimo, 
nes buvo tik 8:30, vadinas, va
sarotojai dar tebemiegojo, tik 
viena, kita šeimininkė tai į 
krautuves, tai iš krautuvių ne
šėsi nusipirkus valgių; arba 
autobusais atvažiavę žmonės

L* I • • • • •|ejo i savo vietas.

Besigėrėdamas puikia Birš-

ja griežti, tuojau orkestros 
vedėjas pradeda rusiškai, pa
skui jį ir visi; vieni moka kiek

Rusijos teisingumo komisaro 
Krylenkos nuomone, reikic 
šaudyti taip pat ir mažesniųjų 
nusikaltimų vykdytojai, kurie 
ligi šiol netgi ir Sovietų Ru
sijoje buvo baudžiami vien ti
ktai kalėjimu. Taigi, girdi, to- 

kis švelnus Sovietų Rusijos 
valdžios elgesys privedė prie 
to, kad kontrrevoliucijoniei 
riai ir socialistinių sovietinių

geriau, kiti labai silpnai, daug respublikų sąjungos priešini-
lenkiški} žodžių maišo. Klau
sančiam iš šalies atrodo tik
ras žargonas, bet visi švebel
duoja rusiškai.

Stebėtina man buvo, kad
tono gamta, gražiais vaizdais, gražiausiame Lietuvos kuror-
pavyzdingu surėdimu ir šva
ra, patraukiau į gražias Ne
muno pakrantes. Iš abiejų Ne-

te, ir dar karo orkestro nariai 
kalba rusiškai. Nebūt stebėti
na, jei publikoj išgirstum kai-

muno pusių aukšti kalneliai, 'bant įvairiomis kalbomis, nes
apaugę gražiu mišku, kuria
me vasarotojai turi progos ne 
tik pasivaikščioti, pasigerėti, 
pasigrožėti bet ir pasilsėti me
džių paunksnyje. Nemune jau 
radau keletą besimaudant.

visokios suvažiuoja. Bet kai 
Lietuvos kurorte karo orkes
tro -nariai viešai ir viduryje 
publikos, kurios susirenka ši
mtai, kalbasi rusiškai tai jau 
per daug. Tai niekinimas įje-

ūkai vėl drąsiai pakėlė savo 
galvas aukštyn.

Taigi, ir Čia yra labai svar
bus vieno iš bolševikų vadų 
prisipažinimas. Matote, bolše
vikai pradės šaudyti visus nu 
sikaltėlius, kurie pakliūna į 
teismus arba į čeką. Netolimo
je ateityje Rusijoje kalėjimai 
bus tušti — nereikės kalinių 
nei šiaip taip maitinti nei jų 
saugoti. O tam krašte šiandien 
į kalėjimą ar teismą pakliūti

vaikus teikti pranešimus apie 
santykius šeimoje, ypač apie 
jų tėvų santykius bei pažiūras 
į sovietų valAžią. Jei vaikas 
nepasako tiesos, jis yra bau
džiamas kartu su savo tėvais.

Tas naujasis šnipinėjimo bū 
das, kuris yra visai priešin
gas bet* kokiai, o tuo labiau 
šių laikij pedagogikai (auklė
jimo mokslui), labai vaizdžiai 
parodo dabartinių Rusijos va 
ldovų didelę baimę dėl nau 
jos revoliucijos galimumo.

Bevykdant tokią beprotišką 
šnipinėjimo tvarką Kijevo 
mieste įvyko vienas gana juo
kingas atsitikimas.

Vienas mokinys, kažkoks 
Slučevskij, nugirdo tarp vy
resniųjų amžium vartojant ši
tokius priežodžius: “kas šian
dien stovi — tai uodegoje (ei
lėje prie parduotuvių), kas sė-

RADIOS
$125.00 vertės kombinacijos radio 
su graniafonu tik . . •••• *48.00
$7 5.00 vertės naujutėliai radios 
puikiuose kabinėtuose tik *25.00 
Kiti radios parsiduoda tik po

*8.00 *10.00 *12.50

PARLOR SETAI
Nauji, gražus, dengti su Moęquet(e 
ar Tapestry*. vertės $75.00, dabar
po ........................ *33.00
Nauji Mohair dengti Parlor setai 
$95.00 verti, dabar tik po $39 00

LOVOS įrengimai
Graži nauja lova, garantuoti 
springsai ir 45 sv. vatinis matra- 
sas, viskas verta $25.00, dabarvisai nesunku. Vargšai Rusi- |di — tai Čekoje (GPU), o kas 

jog gyventojai! P. guli — tai žemėje.” Girdėda
mas vartojant šitokius posa

tik *12.95

Po 9 vai. kurorte užgriežus I tuvil1 kalbos ir įžeidimas pub- 
karo orkestrai, pasižiūrėjęs į likos. Teko pastebėti po ku- 
banguojantį Nemuną, grįžau į rortą, kad vaikštinėja ir kele-
kurortą pasiklausyti muzikos. tas karininkų, kurie leidžia a-
Dėl pačio orkestro, tai kiek-' tostogas; rodosi, jie turėtų 
vienas gali suprasti, kad to-! Preičiau išgirsti ir perspėti to
kioje vietoje, ir dar karo or- j Hius orkestrų vedėjus, kad 
kestras, gražiai gali griežti.. daugiau rusišku žargonu pub-

Papietavęs, klebono pavaiši
ntus, išvykau į Kauną.

Kitą sykį parašysiu daugiau 
apie Birštoną.

Er-Amerikietis.

D-RĄ GRAUŽINI PASKIRS 
J VATIKANĄ

Sustojus orkestrui griežti, už- ; likos neerzintų, nes čia ne Ru- I Lietuvos pasiuntinybėn prie
girdau, kad orkestros nariai- • sbia> bet Lietuva.

Parėjęs radau ir kleboną 
sugrįžusį po laidotuvių. Klau-

muzikantai tarp savęs nelie
tuviškai kalbasi. Netikėda
mas savo ausim priėjau ar- ' siu jo, koks orkestras griežia 
čiau iš stadiono pryšakio ir j Birštone: rusiškas ar lietuvis- 

lio 3 d. krim. policija sulaikė atsisėdau į pirmąjį suolą. Gi- kas. Klebonas atsakė: ne tik 
rdžiu, kad visi tarp savęs kai- ^kad lietuviškas, bet dar kariš- 
basi rusiškai. Kaip tik susto-'kas. ,

lenkų šnipą Antaną Mačernį.
Birželio 3 d. jis buvo atvy

kęs į krim. policiją ir pasisa
kė esąs Petras Šimkus. Su sa
vim jis turėjo Resp. Prezide- 
ntui rašytą prašymą. Prašy
me nurodyta, l<ad jis okupuo
toje Lietuvoje buvęs “Ryto” 
draugijos mokytojas, bet len- 
kai jį atleidę. Be to, nurodė, 
kad lenkai sušaudę už šnipi- 
nėjimą Lietuvai jo pusbrolį, 
kareivį, tarnavusį lenkų ka
riuomenėj. Tr jis buvęs lenki) 
sulaikytas, bet jam pasisekę 
pabėgti.

Pagaliau jis vis dėlto pri
sipažino kriminalinei policijai, 
kad jis ne Šimkus, bet Mačer
nis ir kad į Lietuvą atvyko 
lenkams šnipinėti.

■» r# t •' z*

Za . V A r * ■

Vatikano vietoj dr. Lozorai
čio, kaip praneša “Echo” bus 
paskirtas asmeninis dr. Zau
niaus sekretorius dr. Grauži
nis. Lozoraitis būsiąs paskir
tas politinio departamento di
rektorium užsienio- ministeri
joj.

<4 ■■■■■■■■■■" ■

; Reumatizmas sausg,ėlė.
■

■ Neslkankyklte savęs, skaus- 
_ mals. Reumatizmu. Sausgėle, ■ 
" Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
B — raumenų sukimu: nes skau- _ 
g dėjimai naikina kūno gyvybę

ir dažna, ant patalo paguldo ■ 
- CAP8ICO COMFOI.'ND mo ■ 
B stls lengvai prašai,na vlrftml- 
q nėta Ilgas: mums Slandla dau- 
a gybė žmonių slunCIa padėka- B 
™ vonea pasveikę. Kaina 50c per g 
B paštų 55c arba dvi už $1.05.
_ Knyga: "RA1.TINIS RVET ■

K A TOS" augalais gydytles. kai ■ 
B na 50 cantų. B

l'
S

dust’n Kulis
S269 80. HAl^HTED ST 

Chlcago. III.
BBBBBBBBB

Kodėl Ieškoti Kitur ir 
Mokėti Daugiau? 

Pirkite Čia Ir Taupykite!

PEŪPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
Cliicngo, III.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežino jo
jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listertne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBKRT PHARMACAIi 

COMPANY

St. I.ouls, Mo.

LISTERINE
premptly onds odors ordinary 
antlseptics can’t hide In 4 days

/n n e 
,TEXTURE
m your etikes.

%
THEDOUBLE TESTED 

DOUBLE ACTING
|f/*BAKING
IVVpowderSAMEPR|q i

\FOROVER > I
_ 42YEAR* |

for 25$
MILLIOM5 POUNDJ UfEQ 

govmnmekt

UNCLE
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AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUČiO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE

APIE GERUS BIZ
NIERIUS

kirmėlaitės greitai nenaikina- ir kerosino, paskui apsukti 
' mos, jos įsigyvena. Vietos, kur ! galvy, rankšluosčiu, ir taip lai- 
jos laikosi, yra tarp pirščiai, kyti per dvyliką valandų. Po

Šiuo sykiu t iceros Tri
mitininkas turi visuome
nei pranešti apie gėry bi
znierių ir uolų rėmėjų pa
rapijos ir visokių naudiu 
gų Tautai ir Bažnyčiai 
reikalų. Yra tai Adomas 
Bernadišius, kurs turi 
Urant Works Coal Yąrd 
prie 16 St. ir 49th Ct., Ci- 
ceroj. Jisai yra geras biz
nierius, rūpestingai pata
rnauja savo
ms, parduoda geros rū
šies anglis. Todėl jam biz 
nis gerai klojasi. Pas ty 
tai biznierių, p. Bernadi- 
šių, Trimitininkas užėjo 
Kolegijos pikniko reika

lais. Tai p. Bernadišius to pikniko tikietų pasipirko už ketu-

riešai ir kitos kūno dalys.
Ta liga yra užkrečiama. Jy

galima gauti nuo tų, kurie jy 
turi ir miegant tose pat lovo- 

kur ja sergantieji miega,

to galva turi būti išplauta ge
rai su muilu ir šiltu vandeniu. 
Ta procedūra užmuša tuos gy
vūnus, bet neužmuša jų kiau- 
šiliukų, arba glindų, kaip pa-

Dažnus plovimas su muilu ir prastai vadinama, kurios pas- 
vandeniu gelbsti sustabdymui, 
bet visai nepanaikina ligos.
Ant laimės tas mažytes kirmė
lytes galima panaikinti mosti- 
mis, turinčiomis sieros ir naf- 
talio. Prieš dedant tokių inos- 
tį, reikia gerai su muilu ir šil-kostomena- . . . v. _

_ tu vandeniu nuplauti užkrės
tas vietas. Kad užmušus visas Į 
kirmėlytes, kurios kartais ga- j 
lėtų rastis drabužiuose, reikia 
juos gerai išvirinti, o kitus, 
kurių negalima plauti, išpro- 
syti karštu prosu.

Galvos utėles galima greitai
ris dolerius. Jisai yra uolus savo parapijos rėmėjas ir gerai panaikinti ištrinant galvy ly-
pasirodys parapijos piknike rugp. 14 d., Vytauto parke.

kui išsiperi į gyvas utėles. 
Kuomet mergaitė skundžia

si, kad jei kaklas niešti, reikia 
tuojau ieškoti utėlių buvimo 
ženklo. Nėra tai jokia gėda 
turėti utėles. Dažnai mokyk
lose randasi vaikai ir mergai
tės su švariais ir nešvariais 
papročiais; jų kepurės papra
stai kabinamos viename kam
bary. Senesni žmonės kartais 
gauna utėlių mėgindami kepu
res, ypač pigesnėse krautuvė
se. Kaip pirma sakyta, nėra 
tai jokia gėda gauti utėlių, 
bet labai didelė gėda, jei jų 
greitai neatsikratoma. FLIS.

ę-----------------------------------

MIRĖ MOKYTOJAS

Liepos 15 d. Tauragės auk- 
išt. komercijos mokyklos moky
tojas Šliageris mirė nuo šir
dies ligos.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį ‘‘Drauge” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Juodukų drutuolis B1LL JOHN
SON imsis Kolegijos piknike rugp. 
28 d., Birutės darže, imsis su J. 
Bancevičium. “Draugo” piknike 
jiedu išėjo lygiomis. Juodukas vis 
nedavė Bancevičiui ramybės ir rei
kalauja galutino persiėmimo. Tai 
ir susitarė susiremti Kolegijos pi
knike. Imtynės bus įdomios, bus ir 
kumštynės. Pranas Keturakis ir J. 
Samoška varosi ant čempijonato, 
o Walter Sabath su Chas. Žostau
tu išbandys savo jėgas. Kadangi 
piknikas visais žvilgsniais bus įdo
mus, tai tikietų platintojams leng
va darbuotis. Išanksto perkant ti- 
kietus 25c., o prie vartų bus 35c.

Taisomi ir aptarnaujami
namie — $J.OO

$Jį.OO .įmokėti $ j .00 savaitėj
Ir gausi bet kokį radijo j savo 

namus. Jusi} senas radijo įmanias 
už dalį įinokėjimo.

R C A 
PHILCO 
CROSLEY 
LYRICADOMAS BERNADIŠIUS

Savininkas “Grant Works 
Coal Yanl,” prie 16 St. ir 
49th Court, Cicero, 111. Te). 
Cicero 311.

NO GAMĖS TOMORROW 
UUE TO K OF L BOAT 

EXCURSION

giomis dalimis alyvų aliejaus

■±. Csaid tiie Judge to tne dienai skaitymai. Vertė kui.
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga. Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mi

coJored culpnt beiore lnm, 
j“ lou are chargfea witų s teai
di] g, Kastus oacKSon, variuos 
iowi- irom tne larm oi one

00

mising of great things by the
------------- : oilicers in cliarge, būt as usu-

Tlie Knigbts of Lithuania ai, we’ll wait for-the results
Fifth Annual Boat Excursion to speak for themselves. Most

listininkų, kumštininkų, lakūnų takes place toinorrow morning of us can talk būt there are
liūs ir St. Girėnas dalyvaus ei- !at 9;30 M. only few of Us capable of inat-

All K of L members, their erializing our ideas.
friends and tlieir families will ■ ------------
leave the Navy Pier (at Grand 1 2. Lietuviai Chicago’s apy-
Ave.) for South Haven, Mi- linkėję nepatenkinti, kad van- 
ciiigan. duo nėra švarus. Priežastis

The South Haven trip tak- nepatenkinimo yra ta, jog ne- 
ing four and one half hours galima išdirbti gero alaus iš 

vandens. Tai dar 
gyvenimo rūpes-

I

of L Convention. There’ll be a
good deal of Ulking anų pro- 11 c*UCKe“s tnai ZtraiZ' padidink" teku

LAKŪNAI, RISTININKAI IR T. T.
Sekmadienį, rugpiūčio 14 d., parapijos piknike, Vytauto 

parke bus visokių galybių:
ir tt. Lakūnas kapitonas Darius ir St. Girėnas dalyvaus ct- ! aį y .39 
ceriečių piknike paskutiniu sykiu prieš išvažiavimų iš Chica- 
gos. Jie lankysis po didesniysias Amerikos lietuvių kolonijas 
prieš išlėkimy iš New Yorko į Kaunu. Visi lietuviai privalo 
susipažinti su tais drąsuoliais ir pagal išgalę paremti jų ke
lionę į Lietuvy.

CICERO VYRAMS
Trimitininkas praneša, kad po« parapijos pikniko prasi

dės tikri prisirengimai prie Kolegijos pikniko. Dabar prasi- eaĮh way and retUming at 
dės užsirašyinas aukštaičių, žemaičių, zanavykų ir dzūkų vir- i9:00 p. ^1. ig one of the iong- 
vės traukimui Kolegijos piknike rugp. 28, Birutės darže. Ga- i et on the lake.
Įima užsiregistruoti valgomųjų daiktų krautuvėse pas Po- Dancing on the boat is free. 
vilų I utiimy, 14o6 So. 4Jth Couit, pas Jony Šakaly, 1543 So. good orchestra will iurnish 
50th Avenue, pas J. Navickų, loOl So. 5bth Avenue, pas laik- j the niusic.
1 odininkų 1 ocių, pas duonos kepyklos savininkų Miliauskų, Those vvho have been unable 
naujojo iee creaminėj pas Mikalauskų, naujojoj kepykloj — to secure tickets in advance 
Mother s Ilome Bakery, 1500 So. 51st Avenue. Toj kepykloj niay do so before getting on 
kepama gardi duona ir keiksai, o sukatomis gardžius ir pi-, the boat. Kemember that the 
gius spešelus. P-nas Bernadišius yra išrinktas ciceriečių vir-j tickets shouid be secured from 
vės traukimo organizatorius ir jo' ofise norintieji gali užsi
rašyti, ypač raguviečiai.

Gerbiamieji:—

Siunčiu $............. Kolegijos piknikui dovanų ...........

mas. Vyskupas Kaz. Paltaro-
“Na Sali,” was the prompt kas. Kaina....................$1.50

Virš minėtas knygas g

ir aukščiau

BCA laisniuotos
RADIO TŪBOS — 224, 247, 227, 
226, 280, 171-A, 245 ir tt CfV

Sveikata - Musų Turtas.
KŪNO PARAZITAI

nesvaraus 
kitas 
čių.

musų
»

reply.

“Did you steal any geese,' nia gauti 
turkey, or pigs t”, asked the 
judge.

••±\o sau ’, was tne prornpi 
repiy.

“ i'Jtten the case is dismiss- 
ed', said the Judge.
“’ihank lou. bau said Ka- 

stus beauung brigntiy, "lou 
aure vvoulu have got nie 
you said tiucks, Judge”.

11

5. Most of the world believ- 
es that happiness consists in 
liaving everything or getting 
it. Yet wlien some do have and 
can get what they desire, hap
piness is štili far away. lt coli 
sists in giving and helping 
others. Try it sometime.

DRAUGO” KNYGYNE

LIPSKYS RADIO STORE
4916 W. 14th STREET

TEL. CICERO 1329, Cicero, III.

REFRIGERATORIAI

j nok neturi tokio filozofiško iš-
------------- Į rokavimo, kad turėtų parazi-

Gamtininkai sako, kad kiek- tūs. Ir, sykį jiems įsigavus, 
vienas gyvas pasauly daiktas turi stengtis ko greičiausiai jų 
turi savo priešų. Dažniausiai nusikratyti.
tie priešai yra parazitai, tai Mažytė niežėjimo kirmėlaitė 
yra mažesni augalai ir gyvu- ir galvos utėlė yra dažniau- 
liai, kurie ima maistų ir už- šiai pasirodantieji parazitai, 
silaikymy nuo didesnių. Į Jie labai plečiasi, kur daug

Mažos blusos turi mažesnes J žmonių gyvena labai susikim- 
blusas už save, kurios jas ka- Jšę, o kartais pasirodo net rao- 
nda; ir tos mažesnės turi už|kyklose.
save dar mažesnes, ir t.t. • Niežėjimo priežastis daž 

Kalbant apie blusas, ir šie niausiai yra maža kirmėlaitė, 
sutvėrimėliai yra naudingi, kuri knisasi po skūra. Tas da-
Jie sveika šunims; jos nelei- žniausiai veda prie didelio nie 
džia jiems per daug tingėti, žėjimo, kuris darosi aršesnis 

Civilizuota visuomenė vie- naktį ir kai labai šilta. Jei tos

3. A disease vvhich besetg all 
of us and is given only super- 
ficial attention is ‘vvorry’. We 
imagine troubles even before 

įthey have happened, and if 
they do happen we believe the 
conseąuences are so great they

The Committee to get the lovv cannot be overcome. Worry 
vvould have no existence in the 
mind if vve refused it the per- 
mission to stay. In worrying 
you add to your troubles, for 
sleep is then unsound, the di- 
gestion is upeet, contentment 
is gone, and the vvhole spirit 
i s distraught. Be happy in 
havirtg done the best you can 
in life and strive for greater 
success in the future.

rate.
For tickets or further In

formation, please call Jack 
Juozaitis, Kepublic 4631 at a- 
ny time. ,

1. All roads lead to Boston, 
Massacbusetts for the big K

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS BOSKO '

l
Jo Asmuo, darbai ir aukly- 

ba, tai yra plačiai aprašyta 
Jo visas gyvenimas ir nuveik
ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.

Knyga didelė, puslapių 707, 
popieriniuose viršeliuose, kai 
na tiktai .................... $2.50

Gegužės Mėnuo, kiekvienai

Visas porcelianis, naujas, 
su 3 metų garantija, už 
pusę kainos

$69.50
Tiktai mažų dalelę terei
kia įmokėti, potam $1 į 
savaitę. Budriko krau
tuvė nupirko 3 vagonus 
tiesiog iš dirbtuvės. Jūs 
sučėdysite pirkdami da
bar.

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOVLEVARD 8167—4705
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Prašau Į Mano Kampelį
------------------- Rašo prol Kampininkas----------------------

VOz.ndi> Xr't>dMojU»lAl suuuuef Šiandie musų baisa
------------- viliai ne tiK su juodukais va-

apie kaiusiias, pusisiieKcjnnus ruo

— Kas pasidarė!? Kas pa svečius skaitlingai atsilanky-
sidarė!? Parodysiu kas pasi- ti.
darė! Mano gerklė ne geleži- ' X Klebonas kun. A. Lin

kus iš sakyklos pranešė, kad 
sako jam vei- būtinai reikalinga išvalyti pa-

nė!

Šnekėdamas ausį dien 
socialistų tėtušio zyueiio Alai' 
kso įnisteiksį, tveriant jam sa- i vienam koperatyve tjau susi- 
vo svajones, nei nepajutau, uostijual) valgė, o vienų juo- 
kaip ir tis puls padariau ims uukų, pasirinko net kanuiualu
teik#. Bučiau nei nežinojęs, į piikuiio bumo vicegaspauo-

' Ijei ne skaitlingi mano pakelia- nūs. lai, ar eta ne brolybei 
votiį tavorsciiį — kampelio la- .baigia mano protestuotojai, 
nkytojiį .protestai, bako, jei ±vad jau taip norite, tai pi* 
pasenavois prolesonau musų Isipaztsiu prie nnsteiko ir sa- 
protesto nepulsi si, nnsteiko ikau — yu rait. Visiems klo- 
neatitaisysi, mes sueisime į mojus uz protestus ir save 
•‘Draugų ’ ir apie tavo ivani- pateisinu; jei arklys ant ketu 
pelt surengsime spacerų, kaip rup kojų suklumpa, tai zmo- 
uaznai dalo ant strytų lietu

šia, išvažiavimus daro, sykiu

viski balšavikai.

-Miiikunda eina apie žodį bro
lybe, kam as pasakęs, kad pas 
mus nesu brolybes, rinkim, sa
ko, priklouui lietuviškus uai- 
šavikus. 2d m. algai atvykę 
čia lietuviai, dabar balšavikai, 
iš tolo nekente juodukų; neno
rėjo į juos nė pažiūrėti, ne 
prisiglausti, ba, sakė, nuo jų 
ir kvapas kitoks eina; neno
rėjo net savo šiušus duot jie-

gui ant vieno liežuvio įzi su
klupti. Storosiuos pasitaisyti.

Penktadienį užėjęs į vienų 
restoranų laisvamanis užsisa
kė riebių kopūstų. Maktelėjęs 
šaukštų, tuojau susigriebė uz 
burnos ir nesavu balsu pradė
jo koiioti veiterkų:

— J u, jų... byčės! Kaip tai 
galima! Aš emu pas daktarų 
ir pamatysi... O ju, ju!..

— Kas pasidarė i — nuste
lbs šainyti. Net bijojo jų! O bus klausia veiterka.

GKABOK1A1:

F. BADŽIUS
PIU1AUS1A.4 LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotfivėn.* pa
tarnauju geriausia 

•ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Ganai *174 
SKYRIUS: >288 S. 
Halsted Street, Tat. 
Victory M 8 8.

L-ACHAVIUIri 
IH dUNUa

kibi L V16 G KABUKI b 6
rttlaruttuju laidotu v vsfc KUupigUAUBU. 
uelkaie meldžiu aUiadUKU, O manu 

darbu busite uzgauedmli.
Tei. iiouoeveil Zblo arba 2 616

Z&L4 n. 23ril Pk, blucago

i4oy 6. uotui, Cicero, Ui. 
lbu uxcn.xto ew>7

— Mister, 
terka, — labai atsiprašau, ta
msta visados valgai be pas
ninko. •

rap. mokykla ir kvietė į talkų 
vyrus, kurie nedirba. Praėju
sių savaitę atėjo daug vyrų ir 
visų darbų ko geriausiai atli
ko, Mokykla naujai iŠnialęvo- 
ta ir pagražinta. Dabar turi
me švarutėlę mokyklų.

kimas. Narių atsilankė skait
lingai. Naujas vikaras kun. I’. 
Vaitukaitis suteikė daug gra
žių patarimų.

X Rugp. 15 d., 7 vai. vak.
įvyks Šv. Kazimiero akademi- ' 
. . .. . . . ' . . jos rėmėjų menesiius susinu- J 
kimas. Visos narės būtinai at- i 
šliaukykite, nes yra daug da
lykų svarstymui.

Rep,

DAKTARAI:
Ofuiua Tel. Urovehlll 0617

lies. 67 37 S. Artesian Avė. 
TeL GrovehiU 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 

Vai.: 2-8 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4060 Res. 9866

CHICAGOJE
•

TOWN OP LAKE 
ŽINUTĖS

X Visi parapijiečiai ir diau 
gijos uoliai rengiasi prie par. 
pikniko, kuris įvyks šekmadie

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

CICERO, ILL.
Kvieslys

Brangieji! Šį sekmadienį, 
rugp. 14 d., įvyksta Šv. Anta
no parapijos paskutinis šių
metų piknikas, Vytauto pat- nį rugp. 21 d., Vytauto parke, 
k e, 115 gatvė, tarpe S. Craw- 115th ir -Cratvford Avė.

1 ford ir Cicero Avė. i X P-lė B. Kalvaite jau pa-
Piknike bus visko, kas at- Į sveiko ii- vėl sugrįžo į mūsų 

silankiusiems suteiks tikro tarpa darbuotis. Ji labai pate- 
sniagumo, malonumo ir šilta-! nkinta ,dr. A. R. McCradie rū- 

Įgios lietuviškos rekreacijos, ipestinga priežiūra ir sėkmin- 
j Įžanga pigi, tik 25 centai. ’ ga padaryta opeiacija.
! Vaikams veltui. Į X P-lė M. Laurinskaitė jau
j Muzika bus puiki grieš nuo grįžd iš ligoninės, bet dar te- 
1 ankstaus popiet iki vėlumos.; beserga. Visi draugai-ės pra- 
i Bus demokratų ir respubliko- jšomi jų aplankyti, mum: 4520 
j nų varžytinės ir daug įvaire- j So. Wliipple St.
i nybių. i X Nekalto Pras. Pan. Švč.
- Todėl nuoširdžiai kviečiu mergaičių sodalicijos mėnesi-1 “ ' . 8
i visus Ciceroš, Bulvarų, du-! nis sus-mas įvyks rugp. 14 d., 
ieagos ir apylinkės lietuvi tu-,! 1 vai. popiet, mokyklos kantb. 
i \isas draugijas, kliubus, biz- 'Rvta 9 vai. sodalietės eis ben- 
nierius, proiesijonalus ir visus drai prie Šv. Komunijos.

. klebonus, tėvelius į mūsų pa- ! Rugp. 5 d., penktadienio 
J lapijos piknikų.-^ vak., po pamaldų įvyko Apaš-
i Tikras draugiškumas i r j talystės Maldos dr-jos susirin 
l“good time” užtikrintas. j--------------------------------------
'■ Kun. H. J. Vaičūnas,1
i i klebonas

GARSINKINTES
“DRAUGE”

D E N T I S T A I

Phone Boulevard 7943

DR. C. Z. VEZELIS
DENTĮSTAS 

4645 So. Ashland Are.
Arti 47 Street

Tai. Ganai 6122

UR. 6.1. BLOŽIS
DANTISTAS 

2201 We£t 22nd Street
(Kampas Deavitt 3t.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakar* 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7 689
Itez. Hemlock 7 691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
BEN TĮSTASi

4712 So. Aslilund Avenue
Vai.: Nuo 16 ryto iki 8 vakaro

tei. Ciceru 12e6

OR. GUSSEN
X-Ra>

LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 16 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėlioinis ir Seredotnis Husitams

4b4< W . 14tii bT. Cicero, ILL

Vai;

Tai. Canal 9287 Res. Prospeot <169

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Realdenclja 8899 8o. Artesian A*. 

Valandos: 11 ryto Utį 4 po pietų

4 iki 9:89 vakare

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th AVENUE 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Rezidencija:
3904 — 71st STREET 

Nedėlioinis tik susitarus.

Phone boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavtmae 

visuomet sąžiningas Ir 

nebrangus, nes neturt

ais išlaidų užlaikymai 

skyrių.

Nauja, graži ko- 
piyėra dykai.

3307 Auburn Avenue

luieioutts Larus X13b

SI ANLEY P. MAŽEIKA
Ura u orius ir Baisam uoloj as 
Turiu automobilius viBOkieino 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AbBbKN AVERbE

Chicagu, lll.

S. M. SKUBĄS
L1ETUATS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREĘT

Tel. Roosevelt 7532

| I. J. ZŪLP
i GRABORIUS IR LĄLDOTUVIU

VBDBJAg
, lobu VVEST 4btii JSTREET

Kampas 44m Ir Paulina 8ta 

Tel. Boulevard 6208-8418

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

WE$T PULLMAN, ILL.
šis — tas

X Sekmadienį' rugp. 14 d., 
parapijos darže Šv. Petro ir, 
Pauliaus choro ruošiama link
smas piknikėlis. Pelnas eis pa 
lapijos palaikymui. Bus gera 
muzika, gardūs užkandžiai, 
skanūs gėrimai.

Choras kviečia vietinius ir

Dp.C.K. Kliauga

Tai. Canal 6764 Rea Republlo 6166

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai vakaro 

Nedėliotais Ir seredomls tik

iškalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

2130 VVEST 22ud STREET
CHICAGO

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2 924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel Dafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Kepubiic 7868 

Valandos: 1—.3 ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. ZUZANA A. ŠLAKIS
iVioieių ir Vaikų Rgų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

OHso Tei. LAFAYETTE 7 337

1 Ofiso vai. kiekvieną dieną truo O iki 

12 ryto (išskyrus seredotnis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarniukais 

ir Ketvergais.
Rez. Tel. Uyde Park 3395

Ofiso: Tel. Victory C893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
venenskų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street’

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėlioinis tr šventadieniais 10—12

Seniausia.: ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko 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 nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambuląnce patarnavimą su ekspertu lietuviu

Žatarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
►ei Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

site* kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisą*

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

S. J. PAVINSKAS & CO.
U 28 CONNHCTlCLiT STRKKT 

Tel. 6760 Gary, Ind.

Grabas, dėžė, balsamaviinas, ka

ravanas ........................................................ *100.00

tJeresnis grabas, dėžė, balsaina- 

vimas, pataj-navlmas .... *150.00

Plušinis grabas ir visas patar
navimas ......*............................... *225.00

Dar geresnis grabas ir patarna

vimas ............................................................ *285.00

Plieno grabas Ir visas patarna

vimas .............................................. *305.00
Kapinės neįrokuojamos 

Kreipkitės į mus bet kada

VACLOVAS žALGEVICIA
Mirė rugp. 11, 1932 m., 4

vai. vakare, 41 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno m. Amerikoje 
išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Bruno, seserį Eufroziną 
Simavičienę, švogerį Eugenijų 
Simanavičių ir gimines.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Zolpo koplyčioj, 1646 W. 46th 
Street.

Laidotuvės įvyks utarninkė, 
rugp. 16 *d., iš koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas į Penkių Brolių 
par. (4’3rd Ir Francisco) baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į jv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę- Brolis, Sesuo,
Srogeris ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Boule- 
va.rd 52u3.

DENTISTAS 

Utarniukais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 U. Marųuelte Ko. aru VVestern

Avė. Phone Hemlock 2828 
Panedėliais, Seredomia Ir Pštnyčiomli. 

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicere 6766

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 19-13 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Buuievard 7820 

Namų Te..: Prospeet 1930

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną Ir naktį 
VIRGINIA 0036

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.'

A. L DAVIŪONIS, M. Di
49X8 SO. M1CH1GAN AVENUE 

Tat. a.«nwoou 6197 
Valandos:

Nuo 9 tat n valandai ryte:
Nuo 6 iki e valandai vakare

apart šventadienio u ketvirtadienio.

Tel. GrovehiU 1595

-DR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 
Seredomls po pietų ir Nedėldleniais 

tik susitarus
2422 W. UARųįUEIaE ROAD

Res. Phone 
Engievvood 6641 
Weutworth 3000

Office Phone 
Wentworth SOuu

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

ONA BADVOC1ENĖ

(Po pirmu vyru Žutautiene)
Mirė <ugp. 11. 1932 m., 12 

vai. naktį, 42 metų amžiaus. 
Kilo iš Telšių apskr., Plungės 
par. ir m. Amerikoje išgyveno 
2 3 metus.

Paliko dideliame nuliudinie 
vyrą Juozapą, sūnų augintinį 
Pranciškų, o Lietuvoj 6 seseris, 
vieną brolį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 11340 So. 
Park Avė., Roseland, III.

.Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugp. 15, Iš namų 9 vai. bus 
atlydėta į iv. Rožančiaus (118 
St. Ir S-q. Park Avė.) balnyčių, 
kurtoj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d.raugus-es ir pažįsta- 
mua-es dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Vyras, Hunus
Augintinis ir Giminės

Laidotuvėfms patarnauja gra
borius Dachavlčius, tel. Roose- 

I velt 2816.

Mirė rugp. 12. 1 932 m., 10 
vai. ryto, sulaukės viduramžio. 
Kilo iš Rokiškio apskr Čeda
sų par. ir ni

Paliko dideliame nubudime 
du sūnūs Boleslovą ir Juozapa, 
dukterį Bromsiavą, marčią Ce
ciliją. seserį Kastanciją Raus- 
kinienę, 3 švogarius, o Lietuvoj 
brolį Joną Ir seserį Antaniną 
Garonienę.

Kūnas pašarvotas 1659 No. 
Paulina Street.

Laidotuvės įvyks utarninkė, 
rugp. 16 d., iš naJtių 8:30 vai. 
bus atlydėtas į šv. Mykolo par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sietą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Hunai, Duktė, Mar

ti, Sesuo, švogrrlai Ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja gra

borius Lachavlčius, Tai. Roose

velt 2515.

Palengvins akių įtempimą, 'kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 

ivaigmio, akių aptemmio, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karštį. Nuimu 

lataractua. Atitaisau trumpą regystę 

ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egsaminavknas daro- 

aaas su elektra, parodančią mažiau

sias klaidas.
Speclaie atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.

Valandog nuo 10 ryto iki 8 vaka

re. Nedėliotais pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRtJM 

?Ą RAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 

Oaugellų atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Dabar kabios perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos ni- 
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

. DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas ” 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. I’laza 3200
VALANDOS:

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

DR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vcfea.. 2-g v<aa. v <xn.au. e

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 23..

DR. J. t POŠKA
3133 S. HALSTED STREE l

Adkiao (n.aaa ir reziueucija

6594 SO. ARTESIAN AVb.
Ofiso vaL: nuo 9-12 rytais: nuo '.-i, 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-6 yaa.

šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
RIETCVIS AKIŲ HPKtlI AI.1OT ah

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756.WEST 35th STREET
Kampas Halsted BL 

Valandos: nuo 1*—4; nuo 6—-•

■sdSUamia: us 19 tkl 1*.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1J ALlS'iAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare.

Nedėliomls 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK *1(1

DILY. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
2429 Wėst Marųuette Road 

VALANDOS;
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv vak. pagal netarti

Tel. Wentwoith 3000
Rez. Tel. Stewart 819 i

DR. H. BARTOM j
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREE1 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Tel. Hemlock 8700

Rea Tel. Prospeet Oe.O

DR. B. ARON

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUG4”

/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6166 South Kėdsie 

Rea. 6426 So. California Ava.

▼ ai.. 14. 7-9 v. v. įsakinant Ketv

.)
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UZBAIGTUVIU 1932 METU PIKNIKAS
Švento Antano Parapijos Cicero, Illinois

SEKMADIENYJE, RUGPIOCIO (AUGUST) 14 D., 1932 M.
VYTAUTO DARŽE - 115-ta ir Cicero Avė.

Nuoširdžiai kviečiame visus Ciceros, Bulvarų, Chicagos ir Apielinkes Lietu
vius. Bus Joe Bancevičius ir J. J. B. imtynes, kumštynes, valgių, sausų ir 
šlapių gėrimų. Gera muzika sulig vėlumos.

Klebonas KUN. VAIČIŪNAS ir KOMITETAI.
■K

C H I C A G O J E

KRATA KOMUNISTU 
“VILNY"

sau, kas kų atsiveš. Trokas p. lietuvių Visų Šventų parapi- į 
! (Sotauto nuveš piknikierius j jos bažnyčioje bus tėvas Al- , 
t parkų. Trokas stovės prie baž fonsas pranciškonas. Bažny-! 

veltui nyčios i vai. popiet. Pelėda čioje 3 vai. popiet gerb. mi. i-1 
jonierius prirašinės prie treti- (

nikierius veš A. Stilgi.
Kurie nori važiuoti j tų rėmė
jų piknikų, prašomi susirink-

__________įti 11 valandų ryto pas J. A. į Marąuette Park.— Praėjusį
Areštuoti du redaktoriai, ad |^tuglUS’. 464~ s°*Wo0(lst! antradienį iškilmingai buvo 
/ min’stratorius ir knygve- 9973). J. Stu- palaidota a. a. Elzbieta Arti-

GRAŽIOS LAIDOTUVĖS

dė; paimta v'si rekordai ir 
daug komunistines I tera- nalt 
tūros; “Vilnies” štabo na

\ i a rengimo komisijos .šauskiene. Laidotuvėse daly- 
deda pastaugi), vavo daug giminių, pažjsta-daug

_ i kad išvažiavimas ko puikiau-Į,lr kaimynų. Lydint j Sv.
I šiai pavyktų. Kiek girdėti iš' Kazimiero kapines susidarė 
1 rengimo komisijos, kad pikui-. arti 1(X) lydinčių -automobilių. 

Praėjusi ketvirtadienį, ru* ke bus visokių gardumynų, • Patarnavo graborius Masals- 
gp. 11 <1.. Illinois valstybės kuriuos primos rėmėjos. O kis.
prokuroro padėjėjas Charles ,nūslJ biznieriai tam labai pri ______________

rhi — nepJieČiai

ninku, prie Visokių brolijų 
škaplierių, rožančių ir prie šv. 
Antano juostelių. Taigi vieti
niai ir apylinkių lietuviai pra Į 
šomi atsilankyti į tas iškilmių ! 
gas apeigas. Išgirsite gerb. j. 
misijonieriaus paaiškinimų a- j 
pie brolijas ir įsigysite Die
vo malonių. Visokius škaplie
rius ir juosteles gausite baž- p 
nyčioje-

Vietinis pirapijonas ,

Bellov.s padarė kratų lietuvių tarė.
komunistų dienraščio “Vii- i Lauksime visų atsilankant, 
nies” redakcijoj ir adminis- kad linksmai laikų praleidus.

LIETUVIŲ DAINOS IR MU
ZIKA ORO BANGOMIS

Bus ir muzika 
šokiams.

lietuviškiems
Rėmėja

BRIGHTON PARK 
ŽINELĖS

Praėjusios antradienio va
karų malonu buvo vėl' pasi
klausyti mūsų žavėjančių dai
nelių, gražios muzikos ir nau
dingų kalbų bei patarimų, ku 
rie buvo būdžiau ii oro bango
mis iš stoties WGES pastan
gomis Peoples Furniture Co. 
krautuvių.

Šį sykį dalį prograino labai 
gražiai išpildė nortltsidiečių

arba, dvigubas trijo, duetas, taip 
pat solo gražiai dainavo p-lės

Ryt dienų visi turės malo- ksmins visus savo skambia 
numų pasiklausyti gero lietu- muzika. Nepraleiskite šio gra 
vių radijo prograino iŠ stoties žaus programo. Beje, kaip

tracijoj. Krata padaryta nu* 
siskundus Paskolos ir Staty
mo (spulkų) Sąjungai, kad ta
rne dienrašty pasirodę Medin
gi raštai; kitaip sakant rašo-
ma prieš esamas finansines j- ' ------------ -
staigas. į X. Tretininkų kuopa laikys

Padarius kratų, rasta daug susirinkimų rugp. 19 d., 8 vai. 
komunistų propagandinės lite- vakare, parapijos svetainėj, 
ratūros ir direktyvų iš komu- j Visi tretininkai būtinai turit 
nistų partijos Amerikoj 8 dis- priduoti adresus dvasios va- 
trikto. Prokuroro ofisan nu- dili, kun. St. Joneliui, 
gabenta visi rekordai, skaity* rast. O. Kazlauskienei.
tojų sąrašas, knygos ir komu | _ F Nausėdaįtė, R Sinkeviciū-
nistii.ė literatūra. Taip pat a- Šv. Pranciškaus seserų vie-D^ fr p šafranienė Vado- 
reštuota atsakomasis “Vii- nuolyno rėmėjų 2 skyrius lai-Lavo muzįka8 N Kulys. Visi 
nies” redaktorius V. Audru- kys susirinkimų rugp. 19 <1-, labai sutartinai ir smagiai pa
lis, redakcijos narys P. Kra, 7 vai. vakare. Visi nesiveluo-j (lainavo daUg gražhj dain(1. 
kaitis; J. P. Mileris, adminis- kitę, nes tų pačių vakarų bus jjy
tratorius ir M. Savukvtė, kny- ir tretininkų susirinkimas.
gvedė. Areštuotieji vėliau, po- -------
licijos saugojami paleisti, kad &v* Kazimiero akad. rėmėjų 
baigtų savo darbų, išleistų i v- (i skyrius rengia basket pik-
tojaus dienraštį. Bet baigus nikų rugp. 21 d., t vai. popiet, 
darbų prokuroro padėjėjas į-1 Marąuette parke (71 ir Cali-

Dr. A. Juška patiekė labai 
įdomių kalbų apie vaikų svei
katų, o juokdarys “ūalis Ke- 

juokino klausytojus,'

sakė vėl gražinti visus išklau
sinėjimui. I

Įdomu yra tas, kad komu
nistų “Vilnies” štalio nariai: 
Andriulis, Krakaitis ir Mile* 
ris pasirodė nėra J. A. V. pi
liečiai, bet vis dėlto dalyvau
ja komunistų partijos veikime 
ir kursto žmones prieš šio 
k rasti/ tvarkų.

fornia Ave.). Visos rėmėjos 
darbuojasi. Visi, kurie galit', 
parėmkit kilnų darbų savo do
vanomis, atsilankymu. J Pik
nikų žada ir Pelėda atskristi 
ir kur kų gera, ar bloga pa
matys, “Draugui” praneš. 
Visi žinos, kas atsitiko ir kaip 
piknikas pavyko.

RENGIAS Į MARQUETTE 
PARKĄ

Town of Lake.— Šv. Kazi
miero akad. rėmėjų 1 skyrius 
rengiasi prie išvažiavimo,/ ku
ris įvyks rugp. 14 d., Marųn- 
ette parke, 12 vai. Visus pik-

Nekalto Pras. Š. M. P. rno- į 
ierų ir merginų draugija ren-j 
gia šeimyniškų išvažiavimų Į 
Marąuette parke (71 ir Cali- 
fornia), rugp. 14 d., 1 vai. po-Į 
piet. Piknike bus gražių da- iI
lykėlių; bus lenktynės, bus 
šaltos košės, kugelio, leniona- 
do ir tt. Vakarienę valgys kas

West S'-dc.— Ketvirtadienio 1
vakare Rūtos darže sujungi<•-!
tės buvo surengusios kauliu-1

kų lošimų. Buvo gražus būre-!
lis moterų, biznierių ir biznie-Į

v; • -• i ’ J- Bancevičius, visų žinomasįkų. Visi gavo gražių (lova- .... . ... .
„„ a;,- • t i i - • ristininkas, cieeriečiu piknike,nų. \ įsi gyrė Jokūbo Sulinio . . t ’ _ ‘ 1 ’

rugpj. 14 d. Vytauto Parke 
rengiasi drutuolį graborių J. 
J. Bagdonų apkarūnuoti. Bet, 
dzūke, perdaug baiki) nekrėsk, 
Bagdonas laikysis ir nepasi
duos.

vandenį. Viši pasižadėjo at
vykti su dovanomis i Kolegi
jos piknikų.

Marąuette įtark.— šv. Ka-' 
zimiero akad, rėm. 8 skyriaus
piknikas įvyks sekmadienį, ’California Ave., rugpjūčio”

j WCFL nuo 1 iki 2 vai. popiet, praneša, Budriko krautuvė 
i kuris yra duodamas Jos. P. dabar parduoda elektrikinius 
'Budriko radijų ir rakandų šaldytuvus po $69.50. Taipg 
S krautuvės, 3417 S. llalsted st. žymiai nupigino kainas ant ra 

ĮPrograme dalyvauja mūsų dijų ir rakandų.
Įžymūs dainininkai; įi-nia Ele-1 S.

1j na Rakauskienė, dr. Rakau.--______________________________
ko žmona (dabar gyvena Ke- 

jnosboj). Jos gražiu dainavi- 
! mu ne vienų sykį yra gėrėję
sis radijo’klausytojai, tad ir šį
kartų visiems bus malonu jos South Slde OflBas
skambu baisa per radijo išgir- 758 w 85th st., netoli Haisted st.

, ■ ... ' . Phone Boulevard 6913
sti. Kitas dainininkas — tai----------------->-----------------------------
St. Rimkus, baritonas.

O kam nemalonu yra pasi
klausyti harmoningos Budri
ko radijo orkestros? Ji palių-

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 No. Dcarbom St., Room 700 

Phone State 4690

NAUDOKITĖS MŪSŲ 
PATARNAVIMU

Bridgeportas. — Keistučio 
i Spulkos raštinėje 840 W. 33 
iSt., atliekame šiuos reikalu.-,:I

Surandame geriausius bar
genus namų ir-kitokių nuosa
vybių.

Turime išrendavojimui gerų

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunae Borden)

Advokatas
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
, Name: 8 Iki 9 ryto. T»1 Repuh. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton 81. 
Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos* 9 ryto Iki 4 po piety

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Ave. Tel. lAfayette 7«17

rugp. 14 d., ’Marąuette parke. Įd > 2 vai. popiet. Bus lenkty-!flat^ Morų ir pagyvenimų pi- 
Visi kviečiami atsilankyti į n(-s ir įvjųrūs pasį|inksinini. giomis kainomis.

šį metinį piknikų. Pamargini- n.ai Tat nar-s atvažiuokitė 
lirai bus tokie:'peniausieji ir! ir atsivegkite say0 - 
aukščiausieji gaus dovanų.:-(j()od time„ yru visielns už 
Geriausias dainininkas, ! tikrintas
čiausias begėjas ir trumpiau-1 
sius kalbėtojas taip pat gaus ! 
dovanas. Bus lengvojo gėrimo 
ir visokių užkandžių.

Iškolektuojaine už morgi- 
d rauges. jotus nuošimčius, o morgičiams 

pasibaigus iškolektuojaine su
mas.

Koresp.
Padarome pirkimo, pardavi 

nio bitas,W>st Side.— Nekalto Pi u- it,..
įsidėjimo Panelės Švč. mergai- Mainome ir 

Rėmėjos labai pradžiugo čių draugija rengia piknikėlį casli čekius.
Jasakoilamas įvairius įvykius !sulaukusios pasveikusių na- Aušros Vartų parapijos Rūtos pa(^r( 
š Chicago gyvenimo. Dainų P*_Grebliūnienė.s, p. Ce-'darželyje, sekmadieni, rugp. kus (1ok

Namu Tel Hyde Park S896

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 ST. prie MICHIGAN AVE 
Tel. Pullman 5#6®—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak 
Tel. Lafayette 6S99

išrašome m-

Padarome visokius legališ 
limentus.tarpuose buvo keletas numo-;r^kienPs ir dainininkės O. 14 d., pradžia 6 vai. vakaro , 

rų rinktinės muzikos ir jdo. IBiežien5s- ’ Į Visas pelnas eis parapijoj nau ! Keistučio Spulkos nariams
mūs pranešimai apie pikni-Į Pikniko komisijoj yra: p. jdai, — nuošimčių atmokėji- mažesniuose reikaluose patar- 
kus, išvažiavimus, biznierių PargienG p. Bardauskiene ir uiui.
bargenus ir tt. Visa valanda P- Kazwell. j Bus geras orkestras, pasi- Į
buvo įdomi ir maloni kiaušy -' ■ Onutė Į linksminimas ir užkandžiai.
tojams. Toks programo įvai- " --------------- j Visi parapijiečiai kviečiami
rūmas traukia kiekvienų klau Marąuatte Park.— šv. ’Būr- atsilankyti. •
syti tų radijo programų kasjboros draugijos susirinkimas Į
antradienis. Jakutias |iv*vks ateinantį sekmadieni, Į

naujame dykai.

Esame Notary Public.
Taigi, visus tautiečius kv»e- Į 

čiame naudotis mūsų patar
navimu.

160 N T.A SAT.l.E ST—narni •vtnrtl

ANDRELIUNAS
I
i Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projek
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, m.j 

Tel. Hemlock 8380

M. B

PRANEŠIMAI
—

SVARBU VISIEMS

rugp. 14 d., 2 valandų popiet, 
parapijos salėj.

Visos narės atsilankvkit 
susirinkimų.

Valdyba

l

IŠSTRiENDUOJA kambarys ! 
nefornišiuotas. Tinka ženotai i 
porai arba Ringeliams. Į

4143 ARCHER AVE.
Tel. Lafavette 9832

JONAS EVALDAS
Keistučio Spulkos sekr.

Kap. Darius ir lakūnas Girėnas, kurie 
praėjusį sek m., Aviacijos Dienoje su
traukė prie Dariem Ave ir 78th St. 10,- 
(MK> žmonių, rytoj, rugp. 14 d. į Šv. An

tano par. piknikų ir rugpiūč.io 21 d. į Šv. Kryžiaus parapijos piknikų, 
jie sutrauks į Vytauto parkų bent 20,000 žmonių.

Roseland.— Pirmadienį rug Diev<> Apvaizdos parap. - 
piučio 1.) d. tai yra Paneles $v Onos draugija laikys mė- 
Švč. Dangun Ėmimo šventėje nesinj ;usirinkiinų rugp. 14 d.,

1 vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambary.

Visos narės kviečiamos da- 
/ lyvauti it* naujų narių atsi

vesti, nes tų dienų įstojimas į 
draugijų bus dykai.

Valdyba

ĮŠSIRENDUOJA vieta štorui, 
lietuvių apgyventoj apylinkėj. 
Tinka barbernei, beantv pai- 
loriui arba kitam bizniui.

4934 W. 15th STREET
Cicero, TU.

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų
tcxų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

4644 SO 
Tol.

Wm. J. Kareiva
Ravtntnkan

D81 gerinunloa rųSlea 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VAtiI/EY rnonrcTR 
Olfioiia Avloitų klausi
ni i. -/viralo Ir sūrių 
P.MHJNA STREET 
Boulevard 1389

Tel. Republlc 6649

Brighton Park— Draugij.i 
Nekalto Pras. švč. Marijos 
Panos moterų ir mergaičių re
ngia šeimyniškų išvažiavimų 
Marąuette parke, prie 71 ir

Dainos Švente
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

SEKMADIENĮ. RUGSĖJO SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DATNOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” Ilighvvay 15. (Tarp 

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų lr žokįų bus prakalbos, būtent: Lietuvon kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wlsoonsln’o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir 
kitų. RENGIMO KOMITETAS

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Mallavojam, dekoruojam lr pople- 

ruojaini. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Ave., Chicago

Jei manai pirkti automoblt). ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną IA geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir (Tažumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4409 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 71 >9
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