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Hoover’is ir Curtis kandidatais nominuoti
ATIDARIUS SKOLŲ KONFERENCIJĄ, 

NUSIGINKLAVIMAS ATIDĖTAS
(j Kuboje vyksta įtariamųjų areštavimai. Vengri- 
* joj spaudžiami komunistai. Čili respublikai

gręsia civilinis karas

KARO SKOLŲ KON
FERENCIJA

KUBOJE VYKSTĄ NEGIR
DĖTI DALYKAI

LOZANA, Šveicarija, birž. 
17. — Čia vakar atidarius ka
ro skolų ir reparacijų konfe
rencijų, nusiginklavimo konfe
rencijoj, Ženevoje, kone visai 
nutrauktas veikimas.

Sakoma, kad karo skolų ko
nferencija yra svarbesnė už 
nusiginklavimo konferencijų. 
Karo skolų klausimo tinkamas 
išsprendimas užtikrina pasau
liui taikų. O kada taika užti
krinama, tad valstybėms nė 
nereikalinga daugiau ginkluo
tis.

Kalbama, kad Lozanos ko
nferencijos dalyviai paragins 
Amerikų išbraukti karo sko
las, jei Vokietija pasisakys, 
kad ji negali reparacijų mo
kėti. p

HAVANA, birž. 16. — Kad 
išsilaikyti prezidento vietoje, 
Kubos diktatorius Macliado i- 
masi karštutiniausių priemo
nių prieš savo oponentus.

Vakar jo policija suėmė 228 
asmenis ir visi išsiųsta į val
stybės kalėjimų Pines saloje.

Federacijos Kongresas
šių metų Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fe

deracijos XXII kongresas įvyks rugpiūčio 23—24—25 
dd. šv. Kazimiero parapijoj, Pittsburgh, Pa.

Federacijos apskričiai, skyriai ir visos lietuvių ka
talikų draugijos nuoširdžiai kviečiamos dalyvauti. Taip 
pat didžiai gerbiamieji lietuvių dvasininkai, visi kata
likai inteligentai, visi visuomenės veikėjai kviečiami i 
Amerikos lietuvių katalikų metinę šventę—į Federaci
jos kongresų, svarstyti mūsų visuomeninių reikalų.

K. J. KRUŠINSKAS,
Fed. sfekretorius

FAŠISTŲ “ARMIJA” YRA 
LAISVA

BERLYNAS, birž. 16. 
Prieš porų mėnesių Vokieti
jos prezidentas Hin^lenburgas 

Tarp suimtųjų yra įžymieji j uždraudė fašistų partijos ka- 
profesionalai, universitetų 1 o organizacijai (armijai) gy- 
profesoriai, konservatorių pa- vuoti. Vakar prezidentas spe- 
rtijos nariai, karo veteranai daliu nuosprendžiu tų uždrau- 
ir ne mažas moterų skaičius, dimų panaikino.
Visi suimti kaltinami prigu- Anų dienų kancleris Pape- 
Įėjimu slaptajai A. B. C. or- n’as žadėjo daugiau laisvės 
ganizacijai, kurių policija va- spaudai, susirinkimams ir žo- 
dina teroro organizacija. Ji džiui. Vakar prezidento Hin- 
norinti sugriauti Macliado vy- denburgo nuosprendžiu tas žn

PAGERBĖ SAN FRANCIS- 
CO ARKIVYSKUPO PA- 

GELBlNlNKĄ

SAN FRANCISCO, Cal., bi
rž. 16. — Anų dienų į Civic 
auditorijų susirinko daugiau 
kaip, 10,000 žmonių, kad pa
sveikinti ir pagerbti naujų šio 
miesto pilietį San Francisco ‘ 
arkivyskupijos koadjutorių ar-

riausybę.

AL SMITH’AS TYLI

dėjimas sugriautas. Viskas pa
vesta griežtai policijos kon
trolei.

CHICAGOJE

IŠ BAIN’O BYLOS

SUVAŽIAVIME DAUG TRIUKŠMAUTA 
PROHIBICIJOS KLAUSIMU

Buvusiojo bankininko Bai
li o byloje vakar kaltintojas Respublikonų krašto šuva- giau, negu jis tikėjosi. Tik 
išklausinėjo uždaryto Chicago! davimas baigėsi. Partijos ka- prohibicijos klausimas didelę 
Lawn State banko knygvedę n(jidatais paskirti : į preziden- suirutę sukėlė. Ilgiau dviejų 

I Miss Lucille f rank. Paaiškėjo, tus — prezidentas Hoover’is, valandų prohibicijos klausi- 
i kad Bain as jai liepdavo sa- 0 į viceprezidentus — vicepre-' mu triukšmingai debatuota.

ridentas Curtis. Prieš ketve-į Vienam sausajam atstovui sū
rius metus jiedu nešė partijos sirinkę galerijose klausytojai 
papartį. Neš ir dabar — iki ir slapieji atstovai kliksmąis 
ateinančiųjų rudenį rinkimų, nutraukė sakomų jo prakalbų 
Respublikonų partija jais pa- ir neleido jos baigti. Pasirodė, 
sitiki ir dėl to juos stato į kad prohibicijos klausimas ti- 
partijos priešakį. krai jau skaldo partijos vie-

Respublikonų suvažiavimo uingumų. Debatų metu griau- 
pripažinta platforma nieko, smingai reikalauta atšaukti 
nauja savy neturi. Panašios (1^-ųjį priedų ir valstybėms 
lūšies dokumentas, jei neima-! 8r4Žinti savyvaldų, be jokio 
nt domėn prohibicijos, buvo
paskelbtas 1928 metais. Tik Į-

,vo privačias sųskaitų knygas 
kur paslėpti, taip kad banko 
patikrintojai jų negalėtų ma
tyti.

Kaltintojas pareiškė, kad jis 
teisme įrodys, kaip dideles su
ktybes padarė Bain’as su sa
vo sūnais prieš uždarysiant 
bankus.

Byla nagrinėjama be prisie
kusiųjų teisėjų.

1 NUŽUDYTAS, 3 PA
ŠAUTI

Plėšikai naktį užpuolė vie- žesnės svarbos klausimu.
kivyskupų Mitty. Bę kitų ar- PasBinksminimų vietų, Mo- 
kivyskupų sveikino valstybės ,ton ®rove miestely. Viduj 
gubernatorius ir šio miesto huvo aPie 300 jauniJ ir

VENGRI1OI AREŠTUO
JAMI KOMUNISTAI

BUDAPEŠTAS, Vengrija,

NEW YORK, birž. 16. — 

Klausiamas apie krašto poli 

tiku, Al Smith’as atsakė, kad

PAGROBĖ Iš KALĖJIMO

OTTAAVA, III., birž. 16.

politinis atvaizdas dabar dir- Čia apskrities kalėjime buvobirž. 16. — Čia suimta dvv-
lifca studento) ir! bus RO8 hankŲ pKHkai Jie
daugybe kitų žmonių. Visi jie 
kaltinami savo komunistiškuo
ju veikimu. Kas ypatingiau

fbamas Chicagoj. Kaip tas da- laikomi suimti trys iš Chica-

majoras.
Arkivyskupas Mitty didžio

jo karo metu buvo J. Valsty
bių kariuomenėje kapelionu.

PARAŠAU DUBLINO 
PADANGĖSE

DUBLINAS, birž. 16. — 
XXXIII-iojo tarptautinio Eu
charistinio kongreso metu šio

moterų. Tai vakaruškos.
Kovoje su plėšikais 1 as

muo nužudytas ir 3 sužeista. 
Žmogžudžiai paspruko su ke
liolika tūkstančių dolerių.

HOOVER’IO NOMI- 
NUOTOJAŠ

, vavo Streator, III., banko apil n'iest0 PadcbraiMM lakūnai
Demokrato) partijos kraS.o plėsime. , >fįels P*™*“8' «“>> C“’»

anot Smith’o. Vakar kalėjime buvo kali- ,he Kmg Laudamus Te, Ado-

savo nuomonę. Tai viskas.

! suvažiavimasšia kad studentai priklauso dvj „ių laukym„ diena. Be kihĮ j rėmus ir kitus. Tai bus uepa-
aukštos kilmės šeimoms, t. y. 
aristokratams.

ČILI GRESIA CIVILINIS 
KARASr BUENOS AIRES, Argenli-

nas. Jis pate vyks į šį šuva- kalėjimų kiti paskui kitus atė- PraRtas. šio miesto gyvento 
žiavimų, nes vra atstovu. jo penki ginkluoti smurtinin- įara8 81uUPrizas, nes to čia 

kai. Ne ilgai trukus jie tuoS!dar
tris plėšikus paleido ir su jais 
kartu nežinia kur dviem au-' 
tomobiliais nudūmė. į

Kalėjime, kaip pasirodė, ne-

SUKVIEČIAMI PARTIJOS 
VADAI PERLĖKĖ SUŽYMĖTI 

PAUKŠČIAI

centro vyriausybės į tai kiši
mosi. Sausieji triukšmų nu- 

i nešta dar nedarbo klausimas, l jautė ir todėl prohibicijos 
J ekonomija ir keletas kitų ma-! straipsnį sudorojo taip, kad

Respublikonų partija yra 
priešinga, kad vyriausybė be

būtų ^vilkas sotus ir ožka gy
va. Bet sausieji pareiškė, kad' 
prohibicijos klausimas turi bū
ti krašto, bet ne atskirų val-darbių šelpimu rūpintųsi. Ji , ,. m

r - v , v. , ,. . , stybių, reikalas. To norėjo saustovi uz aukštų darbininkams šieji ir patsai prezidentas. Jie
... , .ir laimėjo 17 valstybių pasi-
darbių neparflpma nė kokio , . „ . .X1 1O . . ,. sake uz visiškų 18-ojo priedo
oarbo. Ji taip pat stovi uz ,» , ,. , ,. „ . v atšaukimų o 31 valstvbe plat-gneztų ateivystės varžymų.

atlyginimų, bet milijonams be

Respublikonų suvažiavimas 
buvo sklandus ir tvarkingas.

formos straipsnį palaikė. 
Birželio 27 d. tame pat sta-

dijume bus atidarytas demo-

Respublikonų partijos suva
žiavime kandidatu į preziden
tus prez. Hoover’į nominavo 
J. L. Scott ’as, įžymus katali
kas iš Kalifornijos. Jo du sū-
nai yra kunigais.• . *

PATIKRINS REKORDUS

Prez. Hoover’iui pareikšta kratų partijos krašto suvažia- 
daug pagarbos, gal dar dau- vimas.

... 1C A... V1. | AVASHINGTON, birž. 16.,
na, irz. . ii respu i — Demokratų partijos krašto buvo reikalingos apsaugos.
kos socialistų juntos vvnau- . .. . . . , „ ,. , ... . komiteto pirmininkas Rasko-svbes apsaugos ministens pu- . , , • ». . ,, b as sukviečia visus komitetoIk. Marmaduke Grove prade- . . ~. . ....... . . v norius susinnkiman į Congre-jo kontroliuoti juntu. Anot ži- , . ™7. \ . ... ss’o viešbuti, Chicago, birze-niu, pačioje jnntoje kilo nesu-',. . ....... • • i • • • . 1,0 24 d- Demokratų partijostikimai ir kraštui gręsia civi- v. . ™ , .... . . . \ . suvažiavimas Chicago stadiju-lims karas, jei nesusiras tin-, , ,., , , x, , me bus atidarytas birželiokamo vado, kūno pastango-

BONUSU KLAUSIMAS 
SENATE

mis tai visa būtų išvengta.

OPIIUMO PREKYBA 
VYKSTA

PEIPINGAS, birž. 16. — 
Ilgiau poros šimtų metų Kini
joj krašto vyriausybė kovoja 
prieš opijumų. 1929 metais 
pravesti griežti bausminiai j-

mėn. 27 d.

PRIPAŽINTAS NAMŲ 
PASKOLOS SUMA

NYMAS

WASHINGTON, birž. 17. 
— Šiandien senatas svarstys 
karo veteranų bonusų klausi
mų. Žemesnieji kongreso rū
mai su šiuo klausimu jau ap
sidirbo. Nutarė, kad bonusai 
turi būt išmokėti.

Kamajai, Rokiškio aps. Pe
reitais metais rudenį, Krau
pių kaime mūsų universiteto 
paukščiams žymėti žiedais bu- 
nės), trys gandrai (jaunik- 
vo sužymėta: dvi kregždės (sė
liai), du varnėnai ir dvi pem
pės (jauniklės.) šį pavasarį 
pastebėta dvi kregždės perlė
kusios su tais pačiais žiedais. 
Kitų paukščių kol kas nepa
stebėta.

Kapit. S. Darius ir lakūnas S. Girėnas
. skris i Kauna Msileisdami
Kapt. S. Darius ir Stasys išlaikė profesijonalinio lakfl- 

Girėnas (Girdi), plačiai žino- no egzaminus. Dabar ta pro-
Illinois prekybos komisija į-' mi profesionalai lakūnai, ruo- fesija tėbeužsiima. 

sakė, kad gazo kompanija Pe- šiasi skristi iš New Yorko tie- Stasys Girėnas (Girch) į- 
oples Gas Light and Coke Co., šiai į Kaunu, be nusileidimo, stojo Amerikos kariuomenėn 
leistų savo rekordus patikri- i'1933 metais geg. ar birželio 1917 m., vėliau buvo paskir- 
nti komisijos inžinieriams ek-s^mėn. Kiek vėliau lakūnai ma- tes aviacijon į 136 eskadrilę 

no grįžti tuo pat keliu atgal (Aero Sųuadron). Baigęs ae-pertams.

PASITRAUKĖ NUO 
SAUSŲJŲ

Milijoninkas Firestone iš A- 
kron’o atsisakė krašto sausuo
sius remti. Jis reikalauja 18- 
ojo priedo atšaukimo.

DU BANKAI UŽDARYTA

PASIUNTĖ NOTĄ
MIRĖ UKRAINIEČIŲ 

VEIKĖJAS

DUBLINAS, birž. 17. — Pa. 
tirta, kad1 Airijos vyriausybė 
pasiuntė kitų notų Anglijos 
vyriausybei. Notos turinys ne-

WASHTNGTON, birž. 16.
— Žemesnieji kongreso riimai 
vakar pravedė taip vadinamų 
namų paskolos sumanymų. Šis 

statymai. Uždrausta opijumų i sumanymas yra naujas kredi-
gaminti, parduoti ir vartoti, i to sistemas su 500 milijonų žinomas 

Tačiau gyventojai šį įsta- dol. fondu. Tš to fondo galės 
tymų neigia. Opijumas gami- gauti paskolas namų statymo
namas ir parduodamas. Kai 
kur vyksta opijumo prekyboje 
rakieteriavimas. Opijumo pir
kliai kas metai susižeria dau
giau kaip 20 milijonų dolerių.1

draugijos, taupymo bankai ir 
kitos namų statymo organiza
cijos.
PLATINKITE “DRAUGE*’

DIRIŽABLIS NAMIE
LAKEITURST, N. J., birž. 

16. — Iš ilgoų kelionės — Pa- 
cifiko pakraščių, parskrido mi 
lžiniškas karo laivyno dirižab
lis (orlaivis) “Akron.**

Šiomis dienomis pasimirė 
žymus ukrainiečių veikėjas dr. 
M. Simonavičius, kuris laido
jamas šiandien 9:30 vai. rytų. 
Tš namų, 2157 W. Chicago a- 
ve., bus atlydėtas į šv. Myko
lo bažnyčių, N. Oakley ir Rice 
avė. A. a. dr. Simonavičius 
buvo apie 70 m. amžiaus se
nelis, visų ukrainiečių labai 
gerbiamas, kaipo didelis pat- 
rijotas ir veikėja*.

Chicagoj uždaryta dar du 
bankai: Division State bank 
ir Alliance National bank.

3 RAKIETERIAI NUŠAUTI

Vakar policija nušovė tris 
rakieterius namuose, 208 No. 
Wells gat. Šiuose namuose tu
ri ofisų gamblininkas Scback- 
ter’is. Trys rakieteriai iš jo 
reikalavo 5,000 dol. Ofise pa
sislėpė policmonai ir visus 
tris nušovė, kada atsisakė pa
siduoti.

Amerikon.
Lėktuvas jau nupirktas 

“Ballanca” Cb 300 arklių jė
gų. Kai kurie prietaisai toli
mam skridimui jau įsigyti.

Kapitonas S. Darius tarna
vo Amerikos kariuomenėje ka
ro metu. Išbuvo Prancūzijoje 
kautynių metu daugiau kaip 
pusantrų metų. Kautynėse ties 
Paryžium buvo sužeistas, kiek 
vėliau buvo pagirtas už nar
sumų. 1*920 m. drauge su Ame
rikos lietuviais savanoriais" iš
vyko Lietuvon. 1921 m. už
baigus karo mokyklų ir jam 
prašant, buvo paskirtas avia
cijon. 1922 m. jau skraidė sa
varankiškai. Pažymėtina, kad 
kpt. Darius daug prisidėjo 
prie organizavimo Klaipėdos 
sukilimo. Kautyniij metu buvo 
34os grupės vado padėjėju. 
Klaipėdų užėmus buvo perkel
tas į sukilėlių vyriausių jį šta

romecbaniko kursus, tarnavo 
minėtoje eskadrilėj^ iki 1919 
m. Sugrįžęs į Cbicagų, tęsė 
toliau pradėtųjį aviacijos mo
kslų. 1924 m. skraidė jau sa
varankiškai. 1929 m. įgijo au
kščiausių profesijonalinio la
kūno laipsnį. Dabar yra ins
truktorium Asbbum aerodro
me Cbicagoje.

Šie du lakūnai dabar ren
giasi skristi į Pittsbnrghų ir 
dalvvaus seimuose.

Linkime pasisekimo mūsų 
tautiečiams tam istoriškam žv- 
*yjp ?

Plačiau bus rytoj.,

Arti Wo1f vieškelio tvenki
ny prigėrė R. Eblen’as, 8 me
tų amž., iš Belwood’o.

ORO STOVIS

CHTCAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota;

bų. 1927 ra. grįžo- Amerikon ir kiek šilčiau.

... ...i
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DIENOS KLAUSIMAI

PRIEŠ DAUGUMOS NUSISTATYMĄ

Amerikos visuomenės dauguma yra pa
sisakiusi prieš konstitucijos 18-tųjį amend- 
mentų ir reikalauja jį be jokių ceremonijų 
atšaukti.

Tų visuomenės balsų labai aiškiai girdė
jo respublikonų konvencijos dalyviai. Apie 
tai plačiai rašė spauda, buvo ruošiamos de
monstracijos, įvairių organizacijų pareiški
mai ir griežti kai kurių delegatų (pav. dr. 
Butler, Columbia universiteto pirm., šen. Bi- 
ngbam ir kitų) žodžiai, rodos, turėjo paveikti 
konvencijų. Tačiau nepaveikė. Prie to nepri
leido prezidento Hooverio nusistatymas pa
laikyti ir toliau “garbingųjį eksperimentų.” 
Tiesa, konvencija priėmė p. Hooverio padik
tuotų rezoliucijų prohibicijos klausimu, tar
čiau ji yra tiek neaiški, tiek miglota, kad 
nėra jokios vilties, kad respublikonai tuo sa
vo nusistatymu išves kraštų iš tos nelemtos 
padėties. Nebent kongresas pats savo inici
atyva padarytų tinkamų žygių. Bet kongreso 
atstovai, kaip ir pati administracija, papras
tai taikosi savo partijų nustatytų programų.

Respublikonų konvencijoj labai ryškiai 
buvo nurodyta, kiek blogo kraštui yra pada- 

„ręs nevykusis prohibicijos įstatymas. Statis
tikos daviniais parodyta, kad prohibicijų įve
dus, įvairių rūšių nusikaltimai žymiai padi
dėjo, kad jaunimas pradėjo girtuokliauti ir 
tvirkti, kad butlegeriai ir gengsteriai turi 
įtakos politiškai, kad mokesčių našta žmo
nėms nebepakeliama pasidarė. Taip pat įro
dyta, kad žmonių blaivinimas priklauso pa
čiai visuomenei, mokykloms, spaudai, orga
nizacijoms ir kad tas darbas įstatymų keliais 
ir policinėmis priemonėmis jokiu būdu nėra 
įvykdomas.

Konvencijos dalyvių daugumas į tai dė
mesio nekreipė. Matyti, jie ir toliau yra pa
siryžę eiti veidmainiavimo keliais ir dar la
biau klampinti kraštų į neišbrendamas ba
las. Gaila.

St. Tamulaitis

NETIKĖTAS NUSIKALTIMAS
(Tikras gyvenimo nuotykis)
* (Tęsinys)

— Aha! Kaip tik laiku, — pramur
mėjo jis ir sugrįžo į trobų.

— Kur eisi? — paklausė motina.
— Į pakraštį. Baidokai atplaukė.
— O kų nešies?
— Nežinau, kas būtų geriausia. Jei 

turi, įdėk sviesto, kiaušinių ir šviežio pie-
n0* . M b

Motina nuėjo parengti viską, o jis 
avėsi batus.

“Kad tik gerai pasisektų,’.’ — mąstė.
Vokiečiai griežtai buvo uŽgynę pre

kiauti su botininkaisz Tačiau žmonės to 
nepaisė. Atplaukus kotams,* jie bėgdavo į 
panemunę ir šmugeliuodavo. Už savo pro
duktus gaudavo druskos, žibalo, cukraus, 
indų ir kitų daiktų. Radzys buvo tartum 
koks vadas. Bet jis mainė tik tam, kad 
paskui kaimynams trigubai pardavinėtų.

Pasiėmęs fcašę ir pienų, išėjo.

Toks respublikonų ėjimas prieš žmonių
daugumo nusistatymų gali rimtai atsiliepti 
j būsimus prezidento rinkimus lapkričio mė
nesį. Jei ir demokratai savo konvencijoj eis 
prieš daugumų, galimas daiktas, kad tas iš
šauks reikalų suorganizuoti trečių partijų, ku
li pastatys tokį kandidatų, kuris skaitysis 
su žmonių daugumo nusistatymu.

KANDIDATŲ I PREZIDENTUS 
SKYRIMAI

Respublikonų partijos krašto suvažiavi
mas jau paskyrė savo kandidatų į preziden
tus. Šio birželio mėnesio pabaigoj ir demo
kratų partija paskirs savo kandidatų. Po to 
per penkis mėnesius viena ir kita partija 
turės intensyvių kampanijų. Kiekviena iš jų 
aiškins piliečiams savo nusistatymų. Žadės 
viskų, ko tik žmogaus širdis trokšta. Kiek
viena ragins piliečius prisidėti prie to, ar ki
to kandidato išrinkimo prezidentu. Pagaliau, 
rudenį, lapkričio mėn. pradžioje, įvyks rin
kimai ir kampanija ketveriemg metams bus 
užraukta.

APŽVALGA
“MŪSŲ VILNIAUS” 

PATARIMAI

Mūsų Vilnius”, kuris vi
sada plačiai rašo apie Ameri
kos lietuvių veikimų, savo'15 
nr. pastebi:

“Katalikų dienraštis “Drau 
gas” Chicagoje prieš kelis mė
nesius įvedė pas save “Vil
niaus reikalų” skyrių. Viena
me pastarųjų “Draugo” nu
merių skaitome apie Vilniaus 
nusmukimų žinių pakartotų iš 
Vilniaus lenkų dienraščio ‘SIo 
wo’, o taip pat ilgų straipsnį 
apie Juozo Urbšio “Medžiagų 
Vilniaus ginčo diplomatinei i- 
storijai.”

“Čia pažymėsime, jog būtų 
labai naudinga, jei Amerikos 
lietuvių spauda plačiau nau
dotų “Mūsų Vilniaus” ir kitųKrašte dominuoja dvi galingos politinės 

partijos. Jų nusistatymai ir programos m.-
žai kuo skinam. 0 kad jos kas ketvirti meta. apie krai^ ir

sukelia krašte daleli pol.tmi triukšmą, tai strai j „et ir i6tisai juos 
tik dėl pirmenybės. Tad jos abi dažnai pas,- Į pakartodama> kad uk lates 
keisdamos ir valdo kraštą. Iki šiol nepasise
kė nė vienai kokiai srovei sudalyti trečių ko
kių galingų politinę partijų. Senieji politi
kieriai laikosi abiejų partijų, o jaunieji dar 
nėra įgudę. Neturi patyrimo politinėje dirvo
je veikti. O čia politinė dirva tokia įvairi ir 
tokia didelė, kaip Atlantiko vandenynas. Rei
kalingi nepaprasti gabumai orientuotis. Ži
nomas dalykas, ateis laikas, kada respubli
konų ir demokratų partijos guls į kapus. Bet 
koks tada čia bus gyvenimas, vienas Dievas 
gali žinoti.

Gyvename tikrai sunkius laikus. Tarp
tautiniai reikalai susipainioję, šio krašto pre
zidentui yra daug darbo ir tai sunkaus dar
bo. Nežiūrint tos atsakomingos vietos, daug 
kas norėtų būti krašto prezidentu. Iš kur 
tas noras eina? Juk prezidentas labai retai 
kada turi laisvo laiko, jis kasdien yra įvai
riais reikalais suvaržytas. Jei- kas jaėa nepa
lankus, tai jį peikia. 0 kada baigia ketverių 
metų tarnybų, jis denuncijuojamas, dažnai 
koliojamas.

Noras būti šio krašto prezidentu geram 
žmogui yra patriotinė pareiga. Kitiems vien 
tik garbės ieškojimas. Būti šio krašto prezi
dentu yra garbingas dalykas. Neturi būt jis 
paprastas politikierius, bet gabus krašto vai
dytojas ir valstybės atstovas. Kurįo širdis 
yra persiėmusi tais troškimais, toks žmogus 
yra vertas prezidento ofiso ir su tuo ofisu 
susijusios garbės. Prezidentas yra tautos va
das. Jis turi būt išmintingas, kantrus, gai
lestingas, taikingas ir tikintysis. Neturintis 
tų savybių žmogus neturėtų siekti šios aukš
tos vietos. Taip pat patys gyventojai turėtų

nioji Amerikos lietuvių visuo
menė daugiau turėtų žinių a- 
pie Vilniaus dalykus.”

Amerikos lietuvių katalikų 
spauda Vilniaus reikalams vie 
tos nesigaili. Būt gera, kad 
Lietuvos veikėjai originalių ra 
štų į mūsų laikraščius siųstų. 
Tuo būdu mums padėtij nuo
lat palaikyti Vilniaus reikalų 
skyrių. - . - • '

RUSŲ KALBA LIE
TUVOJE

nepanimajete.” Ponia užsi-. du kraštai y ra maži, jų fi- Nuo sausio mėn. 26 d. iki 
gauna; — štai, panelė iš Kau- nansai yra visai sveiki. gegužės mėn. 1 d. bankrutavo
no, ir jai irgi ši skrybėlaitė 
nepatinka.” Šeimininkė atrė
žia: — “U ne ja tako j charak- 
ter, o nei ves gorod znajet” 
— ir toliau plūdo visokiais 
užgauliojamais žodžiais. Po
nia N. mandagiai užsistoja 
panelę K., bet krautuvės savi-

geguzes
Lietuvos laikraščiai džinu- arba pateko į sunkių padėtį iš 

giasi, pastebėdami, kad tai viso 33 firmos, kurių skolos
be galo palankus pareiškimas, 
kuris Lietuvai turėtų labai da
ug teigiamos reikšmės, kaip 
ekonomikoj taip ir politikoj, 
nes anot “Verslo”, vokiečių 
“Drang nach Osten” tikrai

ninkė sušuko: — “Čto vy 'po j y ra pražūtingas Lietuvai, La- 
buržuaznomu zastupajetes!”įtvijai ir Lenkijai — “jis yra 
Ponios susinervinusios išeina, j kibirkštis naujam Europos 
palikusios sumokėtus pinigus.: gaisrui.
Ir toks elgesys nebepirmas.
Buvo ir daugiau.”

“Verslas” iš to padaro to
kių išvadų;

“^itokių faktų turint, brę
sta mintis, kad gal teks orga
nizuotai imtig priemonių prieš 
tokius brutališkus verslovini- 
nkus kitataučius.”

Gerai, kad patys Lietuvos 
žmonės tai jau pastebi. Pir
ma jie to reiškinio lyg ir ne
pastebėdavo. Ne vienas ame
rikietis, grįžęs iš Lietuvos, a- 
pie tai pasakojo ir mūsų spau 
doje rašė, bet mažai kas dė
mesio į tai kreipė. Kuo grei
čiau Lietuvos miestai nusikra
tys rusicizmu ir lenkizmu, tuo 
sveikiau bus:

LIETUVOS PREKYBA IR 
PRAMONE PER PIRMĄ | j 

S. M. KETVIRTI

Naujausiomis Lietuvos Ba
nko biuletenio žiniomis, Lie
tuvos prekyba ir pramonė per 
pirmųjį šių metų ketvirtį taip 
atrodė;

Lietuvos prekyba visose ša 
koše yra žymiai sumažėjusi —

siekia apie 4,4 mil. litų. Per
nai per tų patį laikų bankro- 
tavo 23 firmos, kurių skolos 
siekė apie 6,50 mil. litų. Bank- 
rotavusios firmos skirstomis 
šiaip: 8 manufaktūros preky
bos, 5 galanterijos, 9 bakalė
jos ir kolonialinių prekių, 4 
odos ir avalynės prekybos, 2 
malūnai ir lentpiūvės, 2 gele
žies prekybos, vienas tekstilės 
fabrikas, viena aukso ir sida
bro dirbinių prekyba ir viena 
dviračių ir siuvamų mašinų 
prekyba. Protestuotų vekselių 
skaičius ir suma per sausio 
ir vasario mėnesius buvo du
kart didesnė už pereitų metų 
tų patį laikų. Tik kovo mėn. 
sumos indeksas šiek tiek my 
krito. Varžytinių skaičius 
pirmųjį šių metų ketvirtį bu^ 
vo didesnis už 1931 ir 1930 m.

PRANCŪZAI APIE LIE
TUVĄ

Prancūzų žurnalas “Revue 
Parlamentaire” ragina pran
cūzus kreipti dėmesio Į Lietu
vą ir Latviją, nes jei Vokie
tija — o ji yra vistiek vieno
da kad ir Brinningo ar Hitle
rio vedama — užgrobtų Lie-

RADIJO PROGRAMA LIN
KSMINA KLAUSYTOJUS

kai kur net iki 30—50 nuoš.
Ypač sumažėjo manufaktūros Į varžytines šiais metais eina 
ir galanterijos prekyba. Į daugiau smulkesni skolų ob-

Pramonės gamyba eina niaž-pe^^ab nes bendras varžytinių 
daug normališkai Klaipėdos! skaičius yra padidėjęs 47 nuoš. 
medžio apdirbimo pramonėj ir ^u0 tarPu skolų suma yra pa
kai kuriose lentpiūvėse. Taip įdėjusi tik 4 nuoš. 
pat pakenčiamai dirba malū
nai, muilo dirbtuvės ir audi
nių fabrikai. Odų fabrikuose 
gamyba sumažėjo nuo 10 iki
40 nuoš. Taip pat žymiai su-l Lietuvių radijo programos, 
mažėjo visų akcizuojamų pre-|nors 3au nebe naujenybė, bet 
kių gamyba. Naujų pramonės ^kada jos tvarkingai pareng- 
įmonių per šių metų pirmų, t°s — dalyvaujant tikriem 
ketvirtį įsisteigė iš viso 38; į' menininkam, nuolat daro gė
jas investuota apie 1,000,000 įspūdį jų klausytojams 
kapitalo. Iš tambesniųjų pa kaip lietuviams, taip ir kita- 
žymėtina viena kojinių dirb- taučiams. Taip ir pr. antra- 
tuvė su 500,000 litų investuo- dieni Peoples Furniture koui-tuvų ir Latviją, tai nebūtų nė 

Lenkijos: Lenkija apsupta iš, to kapitalo, viena pasterizaci- panijos radijo programa darė 
visų šalių pražūtų. Prancūzų į jos Įmonė su 100,000 litų kapi- didį malonumų klausytojams, 
laikraštis Lietuvą laiko labai talo ir viena salyklą džiovyk- nes joje dalyvavo radijo dai

Lietuvos įniestai vis dar ne- 
nusikrato rusų kalba. “Lie
tuvos Aidas” praneša tokį į-
vykį: ,. ,, Į reikšmingu aulu paropos šiaulla su 50,000 litų kapitalo. Iš nininkai K. Sabonis, p-lė A.

“Šiomis dienomis buvau liū- rėš rytų rūmuose. Laikraštis| viso daugiausia buto įsteigta Ančiūtė, A. Čiapas, p. L. Sa- 
dininke šio , fakto, įvykusio pažyma, kad nuo Prancūzijos į malūnų — 14, kuriuose inves- Į bonienė, Peoples Parlor kvar- 
moteriškų skrybėlių dirbtuvėj pareina tas, kad ši reikšmin- tuota apie 160,000 litų kapita-! tetas ir duetas. Visi jie buvo 
“Elena”, Ąlickevičiaus g-vė ga kolona būtų stipri. Tam lo. Toliau eina penkios lent-i pasirengę dainuoti gražias dai
20 nr. Buvau ten užėjusi -silĮ reikalui Prancūzija turi ginti piūvės, į kurias investuota a-'neles, kuriai labai puikiai su-
savo giminaite, daktaro žmo■ j Lietuvos teise# į Klaipėdą, at-ipie 60,000 litų; keturios vilnų'dainavo. Todėl bravo, daini 
na p. N., atvažiavusia iš pro-į statyti normalių padėtį tarp karšyklos— investuota 16,000 įlinkai! Taip pat keletas gra- 
vincijos. Ten sutikom pažįsta-f Lietuvos ir Lenkijos, grųži- litų ir dvi baldų dirbtuvės — žiu numerių orkestro muzi 
mų panelę K., Kauno gimna- nant Lietuvai Vilnių. Dabar- investuota 25,090 litų kajųta- kos, įdomi dr. Mykolo Striko- 
zijos mokytojų. Abi pirko skry tiniu .metu, nieko nelaukiant, lo. Be to, įsteigta Viena aJie- lio kalba, įdomūs ir naudingi 
bėlaites. Ponia N., nepatenki- reikia Lietuvą ir Latviją eko- jaus dirbtuvė, viena avalynės,1 pranešimai domino šių progra
n ta savo skrybėlaite, sako: “Ji nomiškai remti, suteikiant pa- šerių, odos ir skardos dirbtu- 
man netinka.” Savininkė at- ramų prekybiniu atžvilgiu. Ne'vė, plytinė, spaustuvė ir elek- 
sako: “Vy iz dėrėvni i niČevo reikia žiūrėti į tai, kad šiuo- tros stotis.

jie renka, kokio asmens vadovybei paveda 
kraštų, tautų ir save. Ypač šių metų rinkimai

daugiau atsižvelgti į rinkimus ir žiūrėti, kų Į turi būt atsargūs, nes kraštas tūri visų prob

lemų naštų. Čia viskas painiojasi. Preziden
tas turi būti prityręs ir gerai nusimanyti vi
suose krašto ir tautos reikaluose.

mų. Tas maląnu klausytojams 
Todėl panašios programos nė
ra nuobodžios ir nuolat lau
kiamos klausytojų.
______ .______ K.
PLATINKITE “DRAl’GA

Pakraštyje rado kelis vyrukus ir dvi 
moterėles. Karklyne kirksėjo žąsys. Ka- 
šėse spardėsi vištos.

— Na, ko stovite! — šyptelėjo jis.
— Tavęs laukiame.
— Manęs?! aa...
Visi priėjo arčiau Nemuno. Tyku. Va

nduo juodas. Ant baidokų dega žiburiai.
— Šflktelldt kas.
— Vincai, tu! Juk papratęs.
— Pašaukti galiu, tik apsidairykit 

žandarų, — pasergėjo Vincas.
— Nieko nematyt.
Jis atsikosėjo ir garsiai suriko:

. — Na, šifor, šifor! Ei, Šifor, ar už
migai!... Duok valtį.

Karklyne kažkds subraškėjo.
Kai nuo botų pasistūmė valtys ir kai 

jie rengėsi lipti, užpakalyje švystelėję 
žandarų lemputės.

— Ferflucht! — suriko jie ir puolė 
artyn.

Smuko kur kas galėjo. Vincas nė ne- 
atsisukęs Šoko nuo kranto žemyn ir čia 
pat pasislėpė. Kiti pasileido bėgti. Svies
tas, sūriai, žąsys ir vištos liko.

— llalt! Halt! — šaukė įdūkę vokie- vienas vežimas iš lėto pagal karklynų ir 
čiai. Kad labiau išgąsdintų, kelis kartus už krūmo sustojo.
iššovė. Kai kurie persigandę sustojo.

Kol žandarai vaikė žmones, jų vežė
jas viskų rinko ir krovė į vežimų.

Ant kalno susirinkęs stovėjo žmonių 
būrelis. Liūdna jiems buvo. Padėti jie 
nieko negalėjo.

Žandarai, susirašę pavardės ir pakri
kę, nuvažiavo.

Vincas išlindo iŠ pakrantės. Nupurtė 
smėlį ir pasitaisė pintinę. Karklyne pama
tė kelis šito žygio dalininkus.

— Na, o kaip jums pasisekė? — pa
klausė jis.

— O, tegu juos velniai! — pamojo 
vienas nukentėjęs. — Rėkė ir gaudė kaip 
pasiutę. <

—- Tai turėjom pirtį, — atsiduso vie
na bobelė. — Obol Tegu Dievas susimyli. 
Gerai, kad nieko neperšovė.

Vincas pasidėjo kašutę ir šypsojos.
— Kaip jie Čia atsirado? — paklausė 

kiek palūkėjęs.

— Ir nieko nesakai!
Vincas apsižvalgė ir palingavo galvų.
— Kvailai jūs ir padarėte. Pasileido 

bėgti į laukus!!... Žiopliai! Reikėjo pase
kti mane. Būtų nė pats kipšas neradęs. .

Jie nuėjo namo, o jis įsisėdęs į vie
nų valtį nuplaukė prie boto. Pirkliavo ir 
derėjosi.

Namo grįžo linksmas.
Priešais susitiko sulinkusių motinų.
— Kaip pasisekė, sūneli?
— Beveik gerai.
Ėjo tylėdami. Paskui ji pratarė:
— Andrius grįžo. Žinai?
— Andrius? Na!...
— Taigi, Andrius. Toks suvargęs na

bagėlis.
— Iš kurt
— Rusijoje sako buvęs.
— Rusijoj I Vai... t.
Vincui. pasidarė nesmagu. Jis norė

jo, kad jo brolis niekuomet nebūtų grįžęs. 
Juk jis — tinginys ir girtuoklis. Jam rei-

— Kų jis čia mano veikti? 
sė motina.

— Nežinau, sūneli. Gal padės tau 
dirbti.

■— Et, — mostelėjo ranka Vincas, — 
toks jis ir darbininkas.

Buvo jau tamsu. Lankoje rėkė griež
lė, o balose koncertavo varlės.

Juodu įėjo kieman. Motina paėmė 
pintinę, o Vincas įėjo vidun.

Prie lango sėdėjo jo hrolia ir rūkė. 
Jis buvo prastai apsirengęs. Veidas pa
geltęs. Akys keistai žibėjo. Pasisveikino.

— Ar pėsčias?
’ — Pėsčias. Kaip gi kitaip.

Abudu tylėjo.
— Tai buvai Rusijoje?
— Rusijoj.
Andrius įbedė akis į lubas ir leido 

dūmų kamuolius. Vincas žiūrėjo pro lan
gų į laukus. «

— Gal nori rūkyti? — pasiūlė And
rius. — Tureckas tabakas.

— Tureckas I... ,

(Bus daugiau)

paklaf

— Nežinau, tik temstant mačiau, kaip kės au juo peštis ir vaidytis.

i •_
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ŠV. JURGIO PARAPIJA • X Mažai lietuviams dar te-
------------- ra žinomas dr. Antanas G.I

iX Sekmadieni geg. 29 d. I Sack (Sakalauskas), kuris
Šv. Jurgio parapijos mokyk
los mokinių gražus būrelis pri 
ėmė pirmų Šv. Komunijų. Vai
kučiai tam tikslui buvo gerai 
parengti ir pavyzdingai, sa 
dideliu nuolankumu priėmė 
Šv. Sakramentų į savo jaunu
tes sielas.

X Gegužės 31 d. 8 vai. vak. 
buvo suteiktas dirmavonės sa
kramentas. Dirmavonės sakia 
mentų priėmė ne tik maži vai
kučiai, bet ir suaugę asmenys. 
Apie Dirmavonę gražų pamo
kslų pasakė kun. B. M. Pau
liukas. Vyskupas pasakė gra
žų pamokslų vaikučiams an
gliškai.

Šioje iškilmėje dalyvavo ke 
lėtas kunigų ir Šv. Jurgio pa
rapijos choras, vadov. muz. J. 
Čižausko ,kuris iškilmingai su 
maršu sutiko ir išleido gerb. 
vyskupą ir jo palydovus.

X Gegužinė. Sekmad birže
lio 5 d. įvyko pirma Šv. Jur
gio parapijos gegužinė Biru
tės darže. Gegužinė buvo sėk
minga, nes dalyvavo didžiu
ma Šv. Jurgio parap. rėmėjų, 
o ypač biznierių.

Trupučiukų nesmagu buvo 
ir gegužininkams, ypač p-lėms 
ir p-nioms, nes ištiko srparkus 
lietus ir dėl to jų bateliai pu
sėtinai nukentėjo; antra, ir 
daug publikos sulaikė. Bet ne
reikia nusiminti, nes mes dar 
turėsime kitų gegužinę, kuri 
įvyks liepos mėn. 10 d. irgi 
Birutės darže. Na, jau tada 
tai lietaus nei iš tolo “nepri- 
sileisime,” ir daržas bus žy
miai pataisytas.

P. v.

ŽINIOS IR NAUJIENOS

SPORTAS
DETROIT, MICH.

How do you do folks? How 
do you do! Station SGYLC is 
back on the “air” again. As 
usual we are going to tell you 
about our lašt bąli game, and 
this time cheerfully because 
we were thei winners. W took 
St. Rita’s into camp lašt Sun- 
day by a 3—2 score.

John Jarasunas assumed 
mound duties for the YLC’s, 
while Pete Rakauskas (also a 
Lithuanian) took up the bur- 
den for St. Rata. Eaeh allow- 
ed seven well scattered hits 
and two of the runs scored 
against each were unearned. 
Although Jarasunas allowed 
13 men to reach first, he bore 
down in the pinches likę a 
big leaguer and kept them a- 
way from home. St Rija scor-

ed one run on a passed bąli, 
while the other came in be- 
cause twice in the 9th inning 
the YLC’s pulled the “Alfon- 
so-Gaston” act on fly balls. 
Rakauskas whiffed thirteen 
while John shoved the “eiglit 
bąli” past eleven opponents. 
Jarasunas was also the hit- 
ting star. He made three hits 
in four trips to the plate.

Jokūbaitis and Rasimas ma- 
de three cųtches the likęs of 
which are seldom seen in maj- 
or league bąli parks. The for- 
mer hauled down one while 
the latter pulled down two 
drives that had extra base 
tickets on them.

Once again we are intro- 
ducing some of the players. 
This week allow us to present 
Tony Majauskas and John 
“Blooie” Jarasunas.

Tony is one our catchers 
and the team’s most serious

Rakauskas p. 
Lasecki c. 
Ruban 2b. 
Dimitsie 3b.
• Reget 
*• Fauston

Totais

3
4 
4 
3
1
1

D
0
0
0
0
1

0
0
2
0
0
1

1 .dienai skaitymai. Vertė kun. kas. Kaina
2 ' Pr. Žadeikis, kaina 
1 
0 
0 
o

$1.50
45c.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga. Pamokslai apie Dievo! 
Malonę, Sakramentus ir Mai- 
dų. Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro-

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

36 2 7 7

laiko savo ofisų 3505 Trum- 
bull Avė ir Grand River. Dr.
A. G. Sack čia augęs ir moks
lu ėjęs, jaunas, energingas gy
dytojas visokių ligų; be to gy
do Providence ligoninėje. Mu
ms malonu, kad ir čia gimę 
profesijonalai yra lietuvių tau 
tos darbams labai palankūs.
Kiek įsikalbėjus su dr. A. G.
Sack, pasirodė, kad jis visada 
pasiryžęs lietuvių reikalams 
kiek galint padėti. Užprašė 
parūpinti knygų anglų kalba 
apie Lietųvų ir jos nuopelnus.
Dr. J. W. Burba ir dr. A. G.
Sack yra mandagūs, švelnaus 
būdo, kilnių minčių profesijo
nalai. Linkėtina gero pasise
kimo jų užsiėmimuose.

' X Viešnios. Pas vietos vei
kėjų D. B. Brazį (graborių) 
vieši dvi p-lės Birutė Krei- 
viūtė (Brazio sesutės duktė) 
ir Morta Norgaliūtė. Abi iš E.
St. Louis, III. Viešnios turi ge
rų pramogų, nes p. Brazis ro
do visas žymesnes miesto da
lis.

X Registruokitės dabar. Ci
ty Hali eina registracija. Kie
kvienas ,kuris gali ir nori bal
suoti per ateinančius rfldens 
rinkimus, turi City Hali įsire
gistruoti; kitaip negalės bal
suoti.

X Birž. 18 d. vakare Liet. 
svet. įvyks Šv. Antano parap. 
mokyklos vaikų mokslo metų i bą surėngiant balil)>
užbaigimo programa su viso- p0 to buvo vakarieng SQ| “Blooie” enjoys batting and 
kjais pamarginimais. Visiems skaniausiais valgiais ir gėri- j fllways has a good average.

mais. Buvo suteikta Elenai! ^8 frOTn either side of

* Batted for Boyėr in nith. 
**Batted for Dimitsie in 9tli. 
St. Geo. 100100100-3 
St. Rita 00001000 1—3 
Two base hits: Nigra; struek 
out by: Rakauskas 13, Jarasu
nas 11; Base on balls off of: 
Rakauskas 1, Jarasunas 4; 
Hit by pitcher: by Rakauskas J 
2 (Krauciunas, Majauskas); 
left on bases: St. George 8, 
St. Rita 11.

We’ll be writing again 
soon. Your announcer

The Mic.

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas. Mgr.

Kepam skaniausių lietuviš
kų, ruginę, pumpermekol ir 
baltų duonų. Pristatom j- vi
sas miesto dalis ir į Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

Phone Lafavette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942h 25th STREET

įdomu pamatyti.

Grove darže įvyks Šv. Anta
no parapijos seserų mokytojų 
piknikas. Sesutės padeda da
ug triūso ir energijos, moky- 
damos parapijos vaikučius, o 
atlyginimų mažų tegauna. Tad

DIDELIS “SURPRIZE“ 
BALIUS

Birželio 4 d. Elenos Raubie- 
nės namuose įvyko didelis ba
lius, minint Elenos gimimo 
dienų. Balių surengė jos sesu
tė Rozalija Janeckienė ir ma
mytė Rozalija Stankienė su 
Elzbietos Paurazienės pagal
ba.

Apie 8 vai. vak. susirinko 
draugės bei pažįstamos lauk
ti to bankieto kaltininkės. Jai 
parėjus ,buvo didelis triukš
mas, o Elenai didžiausias gy
venimo siurprizas. Po to bu
vo kauliukų žaidimai. Laimė
tojoms buvo duota gražios do
vanos. Taip pat R Janeckie
nė suteikė Elzbietai Paurazie- 
nei gražų sidabrinį “Sugar

Išėjo iš spaudos maldaknv- 
player. With him it is either J gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
win that bąli gamę or die. He 1 jų ir išvertė T. Kazimieras, 
is always full of pep himself i kapucinas, išleido seserys ko- 
and iš always instilling the trinietės. Maldaknygėje yra 
fighting spirit in to the ręst paaiškinimas apie atlaidus ii 
of the boys. Tony can get the daugiau, kaip 300 Įvairių mal
best there is in a pitcher out 
of him, has a good throwing 
arm, and is a dependable hit- 
ter. , .

Jarasunas has been with 
the team for two years. Lašt 
year hej was the whole pitch- 
ing staff, while this year he 
gets plenty of ręst between 
league games because of a 
higger staff. So far this year 
he has won two of the three 
games he has started. Lašt 
year he won 6 and lošt 7, būt 
3 or 4 of the defeats were 
due to poor support back of 
him. He has a gOod curve

dų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausios 
yra tos, kurioms suteikti at 
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............. 60c

“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avė..

Bowl and Creamer” už pagal-1 Plenty of zip on the fast 
J one, and excellent control.

nuo susirinkusiųjų, už kurias 
ji tarė visoms širdingiausią 
padėkų.

Pokyly dalyvavo: Edeną 
Raubienė, A. Raubys (vyras), 
R. Stankienė (motina), J. Sta-

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

ANNA’S DRESS 
SHOPPE

Atliekam darbų 
Gvarantuotų 

3964 W. VERNOR
HIGHWAY

kampas Hubbard 
Lafayette 0320

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Building
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward) 
Residence 456 Neff Road

GROSSE POINTE 
Res. Phone Niagara 0764

H ARRY A. WHITE
Plumbing and Heating

Pataisau ir naujų darbų pil
nai atlieku. Darbas pirmos 
rūšies.
1508 — 23rd St., Laf. 2056

P. J, PESUS
Patogiausia vieta fotografuotis 

Vestuvėms, Šeimynoms, pavie- 
niems. Viskas {taisyta pagal nau
jausios mados. Važiuoju j namus. 
Kaina žema.

DIXIE PHOTO STUDIO
483« W. VERNOR HIGH1VAY

Lafayette 6058

LIETUVIU UŽEIGA
Užlaikome visokių saldainių ir 

iš Lietuvos "Rūtos”. Turime viso
kių Lietuviškų Rekordų ir kitokių 
dalykų.

P. Padolskas, E. Kirstukienė
1910 — 25th STREET 

Lafayette 6313

Mūsų mieste yra nemaža 
profesijonalų, kurie lietuvia-

* ms reikalingi. Todėl mes sten
gsimės juos mūsų spaudoje 
dažniau minėti, kad vietos lie-

, tuviai žinotų ir, reikalui esa- 
V nt, visada kreiptųsi pas savus.

tautiečius.

Kol kas Detroite yra vienas 
lietuvis dentistas — dr. Juo- 

lk zas W. Burba, kuris jau šeš
tus metus savo šakoje sėkmin
gai biznį daro. Dr. J. W. Bur
ba yra čia gimęs ir augęs. 
Mokslų pasiekė Ann Arbor, 
Mich. Dr. J. W. Burbos tėvai 
jau senai gyvena Detroite; y- 
ra pasiturinti šeimyna. Sina-

* gu pažymėti, kad dr. Burbos 
namuose atsilankė garnys bir
želio 8 d. ir paliko tėvams sū
nelį sveikų ir linksmų. Dak-

šis piknikas rengiamas seserų > nkus (tėvas), M. ir 0. Stan-
pranciškonių naudai.

Pageidaujama, kad lietuviai 
piknike1 gausiai dalyvautų. 
Piknike galės laimėti Lietu
vos “Rūtos” saldainių.

X Mirė A. Būtinas birželio

kaitės, R Janeckienė (sesu
tės), J. ir B. Stankus (bro
liai), M. Šeirienė, O. Kratavi- 
čieni, E. Veloniškienė, M. Sta
nkienė, E. Paurazienė, M. Šir- 
vaitienė, E. Stepanauskienė, 
O. Kiršiauskienė ir dukrelė,

3 d., ligoninėj. Palaidotas su Į Simonienė ir 3 dukrelės, E. 
bažnytinėmis apeigomis St. Dambravienė, J. Medinienė,
Charles, Mich. A. Būtinas lai
kė sav.o Dex Theatre. Laido-

Barštienė, Barštaitė, M. Ruse 
lienė, J. Shamukienė, R. Gri

tuvėms patarnavo D. B. Bra- nienė, O. Kuiberienė, V. Ma- 
rozienė, M. Pefriukiūtė, Trom- 
bly ir duktė — Heyden, Gro

žis, grahorius

X L. Vyčių 102 kp. choras,
vadovaujant J. A. Blažiui, mo|c^°^h Halley, M. Čižauskie 
kosi naujų giesmių. Šv. Anta- n®’ ne8alčdama dalyvauti, at-
no bažnyčioj dažnai girdime 
jį giedant. Vyčių chorui- ir 
mokytojui gero pasisekimo, 
kad ir toliau nepaiĮstūmėt.

X “Draugo” Detroito ži
nias vietos lietuviai mėgsta

siuntė dovanų.
Dalyvė

the plate. John throws
in right handed.

The box score
St. George AB R
Yesalonis ss. 5 1
Simrall 3b. 5 1
Majauskas c. 2 0
Micuta c. 1 0
Jokūbaitis cf. 4 0
Vichunas lb. 4 1
Jarasunas p. 4 0
Rasimas lf. 4 0
Mikalauskas 2b. 4 0
Krauciunas rf. 0 0
Spaustinas rf. 2 (K
* Dainius 0 0

Totais 35 3
* Ran for Majauskas in

St. Rite AB R
Wosik cf. 5 0
Nicholson ss. 4 0
Nigra lf. 4 1
Boyer lb. 4 0
Manson rf. 3 0

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS BOSKO

Jo Asmuo, darbai ir aukly- 
ba, tai yra plačiai ąprašyta 
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

HOGARTH 1631

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte .Iki 9 vakare 
Seredomis: 10 Iki 12-tos dieną

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

CHAMBERLAIN
BAKERY

Kepam Lietuvišką Duoną ir pus
baltę ir visokius keiksus. Prista
tome J visas miesto dalis ir Ham- 
tramack, Mich.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT, MICH. 

Vinewood 1-2637

vaiannos: iw—z dieną ir «—a vaicare. _
= 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit |
5 Telefonas dieną Ir naktj: ARLINGTON 26 83 5
UIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIl'*

taras su žmona džiaogiari pir- j skaityti Tod61 žinių skyrills 
mu sūneliu. Vardas dnotaė i 
J uozas. i

prašo korespondentus steng
tis kas savaitę duojti kad ir 
trumpas žinutes, kas girdėt iš 
lietuvių veikimo. Įteikite ži
nių vedėjui arba siųsti tiesiog 
į “Draugų”. Turiiųe kolonijo-

Lietuviams patartina, kai 
yra reikalas, kreiptis pas dr.
J. W. Burbų (9621 Belleterre 
Avė. ir Grand River). Dakta
ro sesutė lietuvaitė, atsako te- j se visokių įvykių. Taigi, gera
lefonu ir lietuviškai gali visa-1 proga tomis žiniomis su viruo 

• rae kame patarnauti. Į mene pasidalinti.

1
1
0
r

o
o
3
1
0
0
0
0

7 3

1
1
2
0
0

VIEŠA PADftKA

T

Nėra liudesnės gyvenime va
landos, kaip kuomet mirtis at
ima artimlausj gyvenimo drau
gą. Susikrimtimo, ašarų laike, 
be gerų žmonių pagalbos butų 
didelis vargas. Todėlgi negali
ma praleisti neištarus viešos 
padėkos geraširdžiams asme
nims.

jMirus a. a. Jonui Stanuliul, 
mano vyrui, susilaukėme dide
lės užuojautos. Tariame širdin
giausią ačiū visiems, kurie už
prašė šv. Mišias, aukojo gėles, 
budėjo per naktis prie karsto, 
dalyvavo laidotuvėse. Ačiū 
gerb. klebonui kun. I. F. Bo- 
reftiut už Jausmingą pamoksią 
Ir papuošimą bažnyčios su ge
dulo rūbais ir palydėjimą ] Šv. 
Kryžiaus kapines Ačiū D. B. 
Brantui, graboriui, kuris taip 
sumaniai Ir gražiai vedė tvar
ką šermenų ir laidotuvių laike.

Nuliūdusį našlė.
Petronėlė Stanulienė

Ir šeimyna

RED ARRDW BOTTLING WORKS
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. ŠEPAT, sav.

Išdirbam skaniausius minkštus gėrimus. Pristatom 
krautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems paren
gimams. Kaina žiema. Kreipkitės:

3900 MARTIN STREET LAFAYETTE 3669

WILLIS BAKING COMPANY
PRANAS WILLIS, Savininkas

Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanių lietu
viškų ir baltų duonų. Taipgi visokius keikus vestuvėms, 
varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
laukite savo Bučernėse ir Grocernėse.

2206 CARPENTER AVENUE
Kampas Lampkin, DETROIT, MICTT.

BULL RUNN-... He Ltarm That Economy tad Taiicabt Are No Relationi Whatever. and We Can’t Blamc Him? BY CARL ED
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SPORTINIS PIKNIKAS
VISU ŠVENTU PARAPIJOS ROSELANDE

Sekmadienyje, Birželio (line) 19 diena, 1932
VYTAUTO PARKE

115 GATVĖ, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
------ ••• "

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL.
X Sekmadienį, birželio 121 

d. 7:30 vai. vak. įvyko ŠŠ. Pe
tro ir Povilo mokyklos vaikų 
mokslo metų užbaigimo graži 
programa. Vaikai savo užduo
tis vaidino mikliai ir gražiai. 
Gerai seselių mokytojų išla
vinti. Atsilankiusiems suteikė 
daug pasigėrėjimo, malonumo 
ir skanaus juoko.

Užbaigimo vakarėlyje daly
vavo didžiai gerb. kun. V. Ku
likauskas, Amerikos Marijonų 
Provincijolas, ir Šv. Petro ir 
Povilo lietuviškos mokyklos

Good. Alusic; Indoor baseball 12:00; Baseball 1:00 P. M.; Wrestling — Rungtynės risis J. 
Baaeevičius su kitu milžinu. Bosing. Klebonas kun. J. Raškauskas orlaiviu lakstys padangėmis 
ir iš jo svečius vaisys saldainiais. Bus brangenybių iš kitos karalystės, kokių J. Valstijose nega
lima gauti. Skanūs valgiai ir gėrimai jau paruošti. Nusipirkę tikįetų, turės progų gauti tris dova
nas: Table lamp $12.50; Fountain Pen Sėt $7.50; Camera. Pradžia 11:00 A. M. Įžanga tik 35c.

Kviečia Visus AVelcome Everybody
—-t-—~

KLEPONAS ir KOMITETAI.
■ -S —1 <■  ~

čius ne tik dainavimo, bet ir Į Avė.). Be abejonės, jos pažis- laimę patekus, ištieskime pa- Į lio 19 dienų, 1 valandų. I Taip pat noriu priminti!
muzikos. Šį vakarų pasirodė | tamieji ir kiti tautiečiai lan- gailios rankų, atsilankydami j j S. Lenkauskienė ■ kad parapijos pusmetinis su]
scenoje konstantininkų grupė; 1 kysis jos parduotuvėje. Lin- minėtų parengimų, 

piknikas vaikučiai dar ne per senai pra į kiu jai ko geriausio pasiseki-1 _________
Draugė

parapijos metinis
jKing’s AVoods. Visa parapija dėjo lavintis ir, varg. Rakau- | mol
: ruošiasi, kad būtų ko daugiau s^° išmokyti, jau gali griežti.
šia pelno. Pasisekimo. Nemažas būrelis mokini ii

Rap. baigė šių mokyklų. Kun. kleb.
Paškauskas pasakė jiems pa- 

Lietuviai prieš lenkus. Sek- , ,r mokančių kalbelę ir ragino pa

LABDARIŠKAS PARENGI
MAS

CHICAGOJE
North Side. Ateinantį sek-' 

niadienį, birželio 19 d. įvyks

I

Draugijos “Lietuvos Ūki-

madienį, birželio 19 d., 2:30 papijonis leisti vaikučius ; 8a. I birželio 18 d. Strumilų salėj 
vai. popiet Itockfordo L. Vy- parapinę mokyklą. Po to ,<158 E. 107tb St. and Indiana

išdalino baigusiems diplomus. ĮAve.), įvyks labdariškas pa- 
rengimas vienos neturtingos 
našlės ir jos ligoto sūnaus la
bui. Kol viskas gerai klojosi,

“ mušis”

Roseland, III.— šeštadienį, niukas” mėnesinis susirinki-
mas įvyks Meldažio svetainėj 
(2242 W. 23rd Place), birže- šį vakarų.

mokyklos mokslo metų užbai-į 

ga Šv. Mykolo parapijos sve
tainėj. Programa bus labai į- 
vairi. Visi kviečiami atsilan
kyti. Kiekvienas, jaunas ir se
nas bus gražiai palinksmintas

sirinkimas įvyks birželio 26 dj 
parapijos svetainėj, tuoj pc 
antrų Mišių, 1 vai. Bus išrin-l
kti parapijos piknikui darbi! 
ninkai. Visi prašomi atšilau] 
kyti.

SKAITYKITE IR PLATINI 
KITĘ “DRAUGĄ”

cių beisbolo ratelis 
su lenkais. Jau kelinti metai
lenkai vis būdavo lietuvių nu- X Žymi meno mėgėja ir 
galėtojais. Bet šiemet lietu- (veikėja p. Plungienė (Šv. O- 

1 viai pasiryžę žūt būt supliekti .nos dr-jos ir moterų menoųa moteriškė, dėjosi prie visų 
lenkus. Įkliubo kasininkė) šiomis die- gerų darbų Dabarj jai į ne‘_

Žaidimas žada būti labai ^omis vėl grįžo į biznį, kurį 
gyvas ir įdomus. Kaip yra ži-1 pirmiau turėjo, t. y. vaisių 

L noma iš praeities, lenkų-lietu- į parduotuvę (10728 Micbigan
vių žaidimų pažiūrėti ir sa
vuosius pastiprinti susirenka 

atvyko dvi geib. seselės is Į tūkstantinės minios lenkų. Lie 
Clncagos: Augustina ir Urša- j taviai netur5tų ateilikti ir vi. 
lė, pirmosios mūsų mokyklos si> kas uk gali> ateikit įr rm.
mokytojos.. . kįt savuogįus_ žaidėjai, iiiatv-

Rakfoidieniai gerb. svečius darni savo tautiečius gyvai in- 
maloniai, pilni dėkingumo, su- Leresuojantis žaidimu, gauna 
tiko ir vaišino. Tik tris metus da,|g energijos ir pasiryžim0
mokykla gyvuoja, o jau penki Jlaimėti
mokiniai baigė jų. Žmonių bu-1 Tad 'vjfi kas uk galit3....sū.
vo pilna salė. isirinkite birželio 19 d. 2:30 v.

X Pirmadienį, birželio 13;popiet į gouth Park prie So
d., Šv. Antano dienų, Moterų - Main sf A5 kgi ten būsiu, 
S-irn. labai iSkilmino-ni švptiIp I _

Rockforde įsteigėjas. Taip pat!

S-ga labai iškilmingai šventė. |
8 vai. rytų jų intencija buvo 
laikomos iškilmingos Šv. Mi
šios ir gerb. tėvas V. Kulikau
skas pasakė gražų Jam pri
taikintų pamokslų. 7 vai. vak. 
buvo iškelta draugiška puota vyko Visų Šventųjų par. mo- 
pagerbimui kun. Antano A n- ;ky klos mokslo metų baigimas, 
driušo jo vardo dienų ir sų-1 Buvo daug publikos. Progra-

Poška

ROSELAND, ILL.
[X Birželio 12 d. vakare į-

jungietės įteikė brangias do
vanėles tėvui V. Kulikauskui 
ir solenizantui. Žmonių atsi
lankė gausiai ir į bažnyčių ir 
į puotų.

ma buvo labai juokinga ir į- 
domi. Prijuokino ir labiausiai 
nusiminusį žmogų. Ypač įdo- j 

mus buvo pamokantis vaizde- Į 
lis “Du keliai”: vienas erš-

X Sekmadienį, birželio 19 kečiuotas ir siauras, o antras^ 
d. parapijos darže įvyksta šau platus ir rožėmis nuklotas, 
nūs labdarių piknikas. Pelnas Vaidino mokiniai. Labai mik- 
skiriainas vargšų bedariau su- liai velniuko rolę atliko p-lė 
šelpimui. Miknevičiūtė; ilgokas veika-

X Sekmadienį, birželio 26 las, tačiau ji nepavargo, be- 
d. įvyks ŠŠ. Petro ir Povilo šokinėdama. Žiūrėtojai gero

kai prisikvatojo. Tai seserų 
kazimieriečių nuopelnas; jos 
gerai parengia vaikelius to
kiam sunkiam darbui. Be to, I
varg. Rakauskas moko vaiku-1

JOHN B. BORDEN
(John Eagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Roorn 905 Tel? Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkaia Ir Ketvertai! 
— 6 tkl 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel.. Hyde Park 8396

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. | 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LA SALLE ST—pagal tututį.

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumą

namie

(PROfcAK 81ACE)

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvą 
— arba grąžiname

pinigus 
Jei ant vietoj negau

ni, kreipkis į mus 
60c. už 6 — |i už 10

Sempelis — lOc. 

PROBAK CORPORATIONM Vision o*
Aot*S<row katery Raier C*., Ine.

rąST AVCMtą NIW TOU

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenin’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich rhilk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
Cąneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melta 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT
\/elveetaV The Deliciou* New Cheese Food

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVA
Liepos » July 23 dieną, 1932

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Norintieji šių vasarų va
žiuoti j Lietuvų, važiuokite 
su šia “Draugo” ekskursi
ja Skandinavų Linijos lai- 
vy “UNITED STATES,” 
kuris iš New Yorko išplau
ks Liepos-July 23 dienų.
LAIVAKORČIŲ KAINOS
NUO NEW YORKO IKI 

KLAIPĖDOS

3-čia kl. į vienų pusę $84.50 
Ten ir atgal (Round

trip) ..,......... $141.00
Turistinė klesa į vienų

pusę ............... $105.50
Ten ir atgal (Round

trip)  .......... $175.00

Iš Cliicagos ekskursantai 
išvažiuos liepos 22 d. NIC-
KEL BLATE traukiniu iš “UNITED STATES”
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.

“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū-' 
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko 
ųeskaito — patarnauja dykai.

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

=

BILLY'S UNCLE

A L? 4sfcJk«L.-. ■'- .Ii** ......... /, .a.
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LIETUVOJE (ir Dievo Apvaizdos parapijos atsilankyti ir atsivesti naujų 
.bažnyčiai. narių.

P-nai Grikšai važiuoja Lie- Rašt. J. Šliogeris
DIREKTORIŲ SUSĮRIN 

KIMAS
tuvon paviešėt, apsižiūrėt, o 

j jei viskas gerai/patiks, tai ir 
iapsigyvent. P. Petras ir Prak-

MARŲUETTE PARKAS

Šiandien, 3 valandų popiet, sėda Grikšai svajoja įsigyti 
“Draugo” redakcijoj, įvyksta Lietuvoje gražų dvaro centrų.
mūsų dienraščio bendrovės di
rektorių svarbus susirinki
mas.

Dieve, jiems padėk!
Rap.

IŠVAŽIUOJA LIETUVON
MIRĖ A. JUZENIENĖ

Šiandien, birželio 17 d. 9:45 
vai. rytų iš La Šalie St. sto
ties, Niekei Plate geležinkeliu, 
išvažiuoja Lietuvon pp. Grik- 
šų šeimyna iš Dievo Apvaiz
dos parapijos. Ponai Grikšai

W. Pullman.— Po sunkios 
ligos Oak Forest prieglaudoj 
mirė Anelė Juzenienė, 11810 
So. Peoria Avė. Buvo 27 me
tų amžiaus. Paliko liūdinčius 
tėvus ir dukterį 3 metų am- j.lrĮ)avo.

augina du sūnus: Adoma ir
žiaus. Patarnaujant graboriui

X Pr. sekmadienio parapi
jos (antras šiais metais) pik
nikas gana gerai pavyko, ti
ras pasitaikė gražus ir žmo
nių nemaža buvo. Parapijai 
pelno liks, kaip šiais laikais, 
nemaža. Gaila, kad ne visi pa- 
rapijonys remia savo parapi
jos parengimus. Kiti vietoj i 
savo parapijos piknikų va
žiuoti, nutraukė pas cicilikus 
piknikauti arba namie riokso- 
jo. Šiame piknike uoliai pasi- 

Maldos Apaštalavi-

Petrų ir dukrelę Angelinų. Vi-
Eudeikiui laidotuvės įvyks
pirmadienį ir namų į Šv. Ca-

« trys vaikučiai mokosi Die-, „lerine bažnyfi4 ir į šv. Ka. 
vo Apvaizdos parapijos n,o-; zimier0 kapines 
kykloje. Pp. Grikšai yra ne
vien geri praktikuojantieji ka
tulikai, bet ir dideli Lietuvos ,

PRANEŠIMAS

patnjotai. Kada tik atvykda , Archer Heights, Chicago, 
vo iš Lietuvos kokie svečiai m Kolcgijos 41 skv_
su kolektorius, p. Grikšai me- riaus In(,nesinis susil.įnki,uas 
kad neatsisakydavo aukoti įvyks šeštadienį birželio 18 d. 
kilniam tikslui. Jie taip pat žolinų name (6709 Archer 
buvo suteikę nemažų paskolų Avė.). Visi nariai kviečiami

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET, GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

mo dr-jos narės valgykloje, o 
prie šaltakošės merginų soda- 
licijos narės. Visi darbininkai mūsų 
ir darbininkės gražiai pasidar 
bavo, o mūsų biznierius J. Pu

vo”. A. Alešauskas ir Dauk
šas taip pat savo trokų nesi
gailėjo. Boksininkai ir para
pijos choras puikiai pasirodė 
ir publikai patiko, žodžiu, pa
rapijos komitetas ir visi nuo
širdžiai pasidarbavo. Dabar 
lauksime metinio' parapijos 

'pikniko, kuris bus sekmadienį 
liepos 31 d. Birutės darže. Be
je, p. Pačiulpis davė 20 sva
rų “Hot dogs”.

X Seselės mokytojos uoliai 
rengia vaikučius mokykis 
mokslo metų užbaigimui, ku
ris įvyks šį sekmadienį, bir
želio 19 d., 7:30 vai. vak., pa
rapijos svet. Apie 50 vaiku
čių gaus diplomus. Be to, bus 
gražus vaidinimas, kalbės ad
vokatas J. Česnulis. Visi pa- 
rapijonys žada atsilankyti į 

mokyklos metinę
šventę.

ĮX Ateinančių savaitę prasi-

D A K T A R A I:
Ofisas Tel. Grovehill 0817

Res. 6737 S. Artesian Avė. 
• Tel. Grovehill 0611

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Murųuette Road 
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.14. 

Nedėlloj susitarus

Tel. Lafayetto 5793

DR. A. J. JAVOIŠ "
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DENTISTAI
Fhone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Btreet

žauskas davė užtektinai mė- j deda rekolekcijos y kunigams 
sos ir du trokus. V. Grebliū- įSv- Marijos seminarijoje, Mun canal 6122 

nas aukojo valgymų ir nuvežė idelein, III. Mūsų parapijos
į daržų. V. Jonaitis, mūsų jau- j kunigai irgi išvyks: ateinan- 
niausias biznierius ir parapi- i eių savaitę klebonas, o dar Ri
jos komiteto narys, visų jau- į tų kamendorius. 
čio -šlaunį paaukojo ir pikni-Į Rap.
ke dirbo. Br. Milius gerai lie-j-------- -------------- 7--------------

DR. G. I. BLOŽIS
U E N T 1 S T A S 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. SUZANA A. SLAKIS 
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 2 vai.).
Seredomla ir Nedaliomis pagal susitarimų.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rea. Tel. Boul. 691S

J

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
▼•L: 1-1 Ir 4:22-2:22 vaL vak. 

Nedėlloj
VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitars*

Tel. Canal 9267 Res. Prospect (669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED^ STREET

Pezldenclja 8690 80. Arteslan Ase. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

t iki 9:99 vakare

DR. RAČKUS

išvažiavo į New Yorkų. Su
grįš į savo ofisų ketvirtadieni,

Tel. Ofiso 4060 Res. 9846

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
\ Rezidencija:

1904 — 71st Street 
Nedėliomis tiv susitarus.

OR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 62" STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1*28 
Re

I

dirbystės.
OFISAS

668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4088.

Laidotuvėms pa
tarnauju goriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Lr pigiau negu kiti i Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
todėl, kad priklau- darbu busite užganėdinti,
sau prie grabų iš- Tel. Roosevelt 2615 arba 2610

2314 W. 23rd PI., Chicago

L439 S. 49 Court, Cicero, Iii.
TEL. CICERO 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Mlaldų eilalkymnl 
skyrių.

Nauja, graži Ro
ply#* dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Rooeevelt 7622

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, 111.----- r------------------

tuviškais saldainiais “kupčia-

X Pašto karvelis į sekundę 
nulekia 500 metru.

Paulina St.
Laidotuvės įvyks subatoj bir

želio 18 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už veliones sielų., 
i’o pamaldų bus nulydėta j šv, 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę: tėvai, seserys, brolis 
dėdės, dėiliena lr giminės

Tel. Gary 9764 Res. 2-5507

BARAN & GREGOR
Pagrabų vedėjai

X Vengrijos karalius Liud- j 
vikas II-sis 14 metų jau ture - Įuouievard 7589
jo didelę barzdų, 15 metų ve-J nb a n u .ya i 1101/ 
dė, 18 metų pražilo ir 20 metų Į Ulli Ai Ii KAILAUulvAu 
mirė. " \ I " D E N T 1 S T A 8 "

-į- Australija tai avių že-. 4712 So. Ashland Avenue
mynas. Ten yra virš 100 mill- ! Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro 

jonų avių, o gyventojų apie 9

Kez. Hemlock 76 31

milijonus. i. į rel. Cicero 1260 X-Ray

OR. GUSSEN
LIET U V1S DEN TĮSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare 
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

,4847 W. 14tli ST. Cicero, 111.

Val.;

Dr. C.K. Kliauga

birželio 23 dienų.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. Tel Canal <122

Rezidencija: 6628 S. Richmond 
Telephone Republio 7208 

Valandos: 1—3 (ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 18—12 ryto.

Ava.

DR. M. T. STRIKOLIS

U, ZOLP

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja moteris 
Geriausias ambulanso pa

tarnavimas dienų ir naktĮ.

D E N T 1 . S T A S . 
Utarniukais, Ketvergais ir Subatomis 
2120 W. Marųuette IU1. arti VVesteru

A v v. l’huue Ueuiloek 7828 
Funedėliais, Seredomis ir i’ėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: — 4845 S. Ashland Avė.
Chicago, III.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1930

Idenclja 2369 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 0706

▼alandoe: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 
Nedėlloj pagal susitarimų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe 
lr Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:20 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero <12. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietį] 

2 iki 4 lr 0 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktį 

VIRGIN La 9*11

T*L Grovehill 1691

DR. A. L YUŠKA

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
\ VEDĖJAS

1650 WEST 46th STBEET 
Kampe* 46th lr Paulina St*. 

Tel. Boulevard 6203-8412
Nubudimo valandoje kreipkitės 

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

* I 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- 
riht į tai, ar jūs ką pirkaite, 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

Didyste Ofisas

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

Laidotuvėms patarnauja gra- 
Uorius Eudeikis, Telef. Yards 
1741.

607 W. llth Avė., Gary,Ind.

Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAiTUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

' Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos’ skaudėjimo

BOLESLOVAS LESCZINSKIS

Mirė birželio 14, 1932 m., 7 vai. ryto, 30 metų am
žiaus. Gimęs ir augęs Chicagoj. Išbuvo policmcmu 
virš 9 metus.

Paliko dideliame nuliudiųie motinų Antaniną Les- 
czirrskienę, po tėvais PetraiČiukė, tėvų Stanislovų Les- 
czinskį, pusbrolį Antanų Čiurų, dėdę Juozapų Lesczi- 
nskį ir gimines. Namų telefonas Yards 4490. 

i Kūnas pašarvotas 3448 So. Union Avenue.
Laidotuvės įvyks subatoj, birželio 18, iš namų 8 

vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai, Pusbrolis, Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika, 
Tel. Yards 1138.

i t

DR. MAUR1GE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Heratomls po pietų lr Nedėldlenlab 

tik susitarus

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

2422; W. MARQUi£TTE ROAD

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 1204

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

Ofiso TeL Vietory 6893
Rez. TeL Drexel 9191

J t* neatsiliepia šaukite Central7404

DR. A. A. ROTH

Ras. Phone:
Englevvood 1641 Offio* Pbon*
Wentworth 2099 Wentworth 2094

DR. A. R. McCRADiE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofteo Tel. VICTORY 3687
OL lr Rea Tel. HEMLOCK 2374

DR. J. P. POŠKA

jivaiginio, akių aptemmlo, nervuotu- 
tno, skaudamų, aklų karštį. Nulmu 
eataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavitnas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
<ias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis 'pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
£»Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESLAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p.vak.
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SLV 

Valandos: nuo 10—4: nuo 8—S
Nedėliomis: nuo 14 Iki lt.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU ALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

l^etų: 7—8:20 vai. vakaro.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway~2880

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

A. L DAVIDONIS, M. D
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 5197 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart Iventadlenlo Lr ketvirtadienio

HEMLOCK 8161 Tel. Hemlock 9794

DR. V. S. NARES Rea Tel. Prospect 0610

(Naryauckas) DR. B. ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Road 
VALANDOS:

9 Iki 12 ryto. 7 Iki t vakar* 
Utarn. lr K*tr vak. pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie
Rea 8421 So. California Ava

7*1.1 2-4, H X. K. itekirlaat fc««
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ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
Sekm. Birželio-June 19, 1932
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, IH,

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO

Maloniai užprašome visus mūšy parapijomis, kaimynus, prietelius ir 
gerb. biznierius j mūsų parapijos pikniką.

I , ' • •

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI
a

CHICAGO J E

BRIDGEPOET

Mergaičių sodalicija atsi
sveikino su savo garbės pir
mininke p-le M. L. Gurinskai-
te. Pirmadienio vakare birže
lio 13 d. mergaičių sodalicija 
surengė jaukias išleistuves 
vienai iš savo organizatorių 
daug pasidarbavusiai p-lei M. 
L. Gurinskaitei, kuri vyksta 
Europon.

Vakaro vedėja buvo p-lė K. 
Garuckaitė. Gražių dainelių 
padainavo viešnia iš Town o? 
Lake p-lė Z. Jurgaitytė ir vie
tiniai dainininkai p-lė F. Ga
ruckaitė ir Edvardas Zamba- 
cevičius. Akomp. n Pocius.

Sodaliečių nuoširdžius lin
kėjimus pareiškė tos kilnios 
dr-jos narės p-lės: sodalicijos 
pirm. B. Čerkauskaitė, A. Raz 
badauskaitė, Cecilija Urbaitė, 
R. Čerkauskaitė. Dvasios va
das kun. J. Šaulinskas pasa
kė malonių atsisveikinimo kai 
bą. Gerb. p. Pocius reiškė lin
kėjimus “Kanklių choro” va
rdu ir įteikė p-lei Monikai au
kso dovanų.

Sodalietės apdovanojo savo 
brangių garbės pirm. didele 
puokšte (bukietu) gėlių ir au 
kso donava.

Laimingos kelionės linkėjo 
ir viešnios Z. Jurgaitytė ir B. 
Bytautienė.

Visas vakarėlis buvo labai 
draugiškas, jaukus ir malo
nus. Buvo ir skanių vaišių, 
kurias parengė gabios soda
lietės. , .

Remia šv. Kaz. akademijų. 
Pralotas M. L. Krušas išva
žiuodamas Lietuvon, padova
nojo Šv. Kazimiero akademi
jai brangių knygų puikiuose 
apdaruose, 20 tomų “Classic 
Talės by famous authors.” 
Dovana verta $150.00. Seselės 
ir akademike.; labai dėkingos 
už reikalingų dovanų.

+ P. Ignas Radavičius pa
dovanojo akademijai pijanų.

P. Radavičius labai dosnus 
ir geras lietuvis. Jis prieš po 
rų metų paaukojo Labd. S-gai 
$500.00.

Laukiame p. Radavičiaus j- 
stojant į akad. rėmėjų amži
nus narius.

Gražūs pavyzdžiai dosnumo 
mūsų vieninteiei aukštesnei 
mergaičių mokyklai Amerikoj.

Rap.

sirinkimas buvo šaukiamas 
į dėl dviejų priežasčių: 1) dėl 
pikniko, kuris įvyks liepos 4 
d. Vytauto darže, 2), p-lės 
Monikos Gurinskaitės išleistu
vės į Lietuvų ir po visos Eu
ropos dalis.

Skyrių atstovės pranešė a- 
pie skyrių veikimų; pasirodo, 
kad skyriai stropiai rengiasi 
į piknikų ir turi surinkę daug 

I visokių dalykų. Turės Lietu
vos ūkį. Iš Ciceros atvažiuos 

i su karštais vėdarais, iš Rose- 
! lando su įšalta koše,” o iš 
Manąuette Parko turės viso
kių gražumynų ,kurie tik akis 
traukia. Bus lėlių ir visokių 
siuvinėtų dalykų.

Pikniko komisija prašė, kad 
narės pasistengtų ko daugiau 
platinti tikietus, nes laimėji
mui leidžiamas automobilis. O 
kas nenorėti) automobilio, ga
lės imti lotų rezidencijai. Ko
misija kviečia visų jaunimą 
pasišokti prie smagios muzi
kos.

P-lė Monika Gurinskaitė iš
važiuoja į Lietuvų; tad jai 
rengiama po centro regulia
raus susirinkimo arbatėlę, ar
ba vaišės — jai išleisti į Lie
tuvų. Ji atstovaus rėmėjų or
ganizacijų pas seseles kazimie 
rietes Lietuvoje Pažasliuos. 
Nutarta per jų įduoti dova
nėlę.

Centro pirm. A. Nausėdienė 
ir seselė M. Rita kviečia ko 
gausingiausiai atsilankyti į 
centro reguliarį susirinkimų, 
sekm. birželio 19 d. 2 vai. po
piet, akademijoje. Po susirin
kimo bus vaišės ir pareikšta 
gražios mintys. P-lei M. Gu
rinskaitei taip pat bus įteikta 
dovana, kuri nupirkti pavesta 
seselei M. Ritai ir pirm p. A. 
Nausėdienei.

Tikiuos visas rėmėjas nares 
matyti ateinančiam centro su
sirinkime.

Rėmėja

GRAŽUS BANKIETfcLIS

4 MARQUETTE PARK

Šv. Kazimiero akad. rėmėjų 
centro ekstra susirinkimas į- 
vyko birželio 9 d. akademijo
je. Atstovių dalyvavo beveik 
iš visų skyrių. Šis ekstra su-

• Vakaro vedėju buvo jau- Seikauskaitė,. Mergaičių soda 
j našai Butkevičius, kuris da- licija — Artišauskaitė, Bur- 
i bar parvykęs pas tėvus atos-' nauskaitė. Nekalto Pras. mo- 
togoms. Jisai lanko ankštes- terų ir mergiaų dr-ja—Gubis- 
nę mokyklų Rytinėse valsly- tienė, Bludzienė, Baranauskai- 
bėse. Per vakarienę sudėta tė, Stulginskienė Dausenienė, 
Vincukui daug gražių linkėji- Bumbulienė, Pakeltytė, Raz
mų, kad pasiektų užsibrėžtą lauskienė, Pakeltienė, Vaiku- 
tikslų. j tienė. Šv. Kaz. Karalaičio dr-

Pp. Nausėdai yra pavyzdin -ia Dargėla, Birgelis, Bars- 
gi Šv. Mykolo parap. parapi- ^us’ rėmėjų 25 skyr. 
jonys ir žymiausi šios koloni-, Atroškienė. Labd. S-gos 8 kp. 
jos biznieriai. Turi savo bu- -Kulikauskas, Kasparas, Vai 
černę ir grosernę, parap. rei-1 Tretininkų dr-ja —- Kaz- 
kalus remia visais būdais. Pagienė, Balsienė, Noreikienė,

Be to, V. Nausėda yra žy- Tamašauskienė, Bartašienė, 
mus šios kolonijos politikie- ’Rupšlauskienė, Gordvainienė. 
liūs, turintis pažinčių su vi- West Pullman. Rėmėjų 7 
sais šios apylinkės yadais. skyr. — Gudziunienė, Piktu- 

Ten buvęs žienė, Šlužienė. Šv. Veronikos
------------------- dr-ja — Žitkevičienė, Jucevi-

VISŲ BAIGIANČIŲ PRA čienė, Perednienė. Atradimo 
DŽIOS MOKYKLĄ PAVASA Šv. Kryžiaus dr-ja — Šiužąs, 
RINIS MOKYKLOS “LIPE'Rimkus, Paredna. Maldos Ap- 
GUARD” SUSIRINKIMAS Įašt. dr-ja — Kareckienė, Ali-

________ |šauskienė, Judeikienė. Tret
ninku dr-ja — Radavičien

Tai įvyks ateinantį pekla-,gv Juozapo dr-ja — Alvint 
dienį, birž. 17 d. (June 17) 9ikas> Mažeika,/kūkalis. Mer 
vai. rytų. Atletikos direkto- gaudų sodalicija — Šlužaitė 
rius Al. Kumskis praneša vi- 'Rįmkaitė, Grigųliųnaitė. 
siems jaunuoliams tarp 15 ir* _ _.
18 metų amžiaus ,kad susirin- Narų • nie.jų
ktų Jackson Park Beach 63rd ~ Griciei*’ Kazwe11’ ži’ 

iir the lake (Batli house) Ju- ivulien*’ Z*™mĮ,ienė, Jonikie- 
’nior Life Guard mokymo rei- ng’ Cįnskienę, Pumputiene,

Šnevičienė. Vyrų ir moterų kus tebeserga.
•Aušros Vartų dr-ja — Žilienė, 
i Bardauskienė, Zublis, Rokas,

Dr-jos išvažiavimas įvyks
Kazimieras Paulaitis mirė birželio 26 d. J. Sakalausko 

gegužės mėn. pradžioj; daug darže, Jurtice Parke. Įžanga 
Simanavičius. Fed. 3 skyr. -- Įmetu priklausė prie draugijos, į parkų nemokama. Kas per 
Budrikienė, Danikauskiene. , bet šiemet 4 mėn. nemokėjo , tų suvažiavimų duos prašymą, 
Šv. Kaz. vyrų ir moterų dr-ja mokesčių. Velionies žmona' bus priimtas į dr-ją be įstoji- 
— Petrauskienė, Kairaitė, 1 kreipėsi į dr-ją pašalpos. Bet mo mokesčio — vyrai ir moi 
Stankelis. Moldos Apašt. dr-ja dr-jos įstatuose pasakyta: įtervs lygiomis teisėmis. Naiu
Gasparkienė. Mokyklos mer-.“narys, nesumokėjęs per 4 
gaičių sodalicija A. Zauraitc. J mėnesius mėnesinių mokesčių,
Angelų Sargų dr-ja — A. Sa- ; ar ligoj ar mirus netenka jo- 
žiskas. Ministrantų dr-ja--A. kio atlyginimo.” Taip ir pasi- 
Kazlauskas. Marijos Vaikelių eJgta. Niekas nekaltas, tik ve- 
dr-ja — Kuržaitė, Labanaus-lionis.
1\H11© Bubulienė prašė pomirtinės

Indiana Harbor, Irid. Rėme- j ug mjrusį savo vvrų. Drąugi- .......
jų 21 skyr. - Lapinskiene, ja turi surinkusi pinigus, bet l_P^ų ir ^a-
Rudaitytė. , niekam negali išmokėti, kol

Chicago Heights (nėra sk.) ,1US patiekti teismo popieriai 
— Ministrantų dr-ja V. Gan- — kam pinįgaį pridera išmo- 
icas, V. Sabotis. Meagaicių so- keti: žmonai ar pirmosios žmo 
dalicija. nos vaįkams

'lokitės gera proga!
J. Blankus

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Reik agentų su ar be paty-

vinėti plačiai žinomus šaldy
tuvus. Pasirinktiems agenta 

' ms bus mokamas aukščiausias 
į komisas. Kreiptis tarp 10 vai. 
ryto ir 4 vai. vak. pėtnvčioj

, East Chicago (nėra skyr.) į Į’r subatoj, birželio 17 ir 18.
_  Šv. Onos dr-ja A. Užienė. APie šv- Kazimiero akad. 4916 W. 14th St., Cicero, III

rėmėjų seimą pranešė A. Gri
sius. Sako. seimas visais at 
žvilgiais puikiai pavyko.

Šv. Kaz. akademikiu

— Nenartonis, Šliogeris, Vai 
čekauskas .

GERA PROGA
Priverstas parduoti du bun-

' galow. Atiduosiu visai pigiai. 
Šiemet nebus pusmetinio, Taipgi turime išrendavimui 

dr-jos knygų tikrinimo. Kny- kambarius. Tinka singeliams.

kalu. čia viri jaunuoliai gana «»dai- X
, • , • tienė, Paulauskienė, Atkočiū-progą išmokti plaukti ir ki-. . ’

i • -• v menė, Kuzmarskienė, Stanis-tus gelbėti nelaime); bus mo-1 .’
I, • , • v* lovaitienė, Lenkartienė, Malia-komi, kaip botus laikyti ir ’ ’
. . , . . i j • uskienė, Prosevičiūtė. Šv. Ka-kaip atgaivinti nuskendusi . . ’
v z .... • i . zmuero Karalaičio dr-ja —žmogų (artifieial resusicati-
..u , i ,— Sluosnaitis, Kaklis, Stamutis,

°n)- ( I II šv Teresės dr-ia - J ZolnŠitas mokslas bus dėstomas ' J • P»
dykai, be jokio mokesčio. Per . . *.... .112 kp. — Druktems, Lapins-vasarą jaunuoliai bus gerai r v . « .. ... . ... . .... . kas. Rožančiaus dr-ja—Sk neišlavinti kūniškai, morališkai, . . ,

.... • m j • • i- i • bienė, Žilvitienė. Šv. Barborosprotiškai. Tad visi tie, kurie, , . _ . ,. _ ., dr-ja — Lazdauskienė, Gobe-noretų būti tuo tikslu pamo-1 . . . . ., .. ,, ... .. , . . nenė, Čereckienė, Jurgaitienė,kyti atletikos direktoriaus ’ ’ ”
i .. . . . • v Cicero, UI. Rėmėjų 9 skvr.lAleksondro Kumskio, prašo- . . ’ .
' . i a j- • — Feizienė, Deikantiene, Kranu atsilankyti penktadieni, . ’ . .
IZT , sauskienė, Lukauskienė, Rim-1 (June 17) 9 vai. rytų. ' ’

kaitė. Fed. 12 skyr — Dam
brauskas, Čerkauskienė, Šepu- 
tienė, Rašinskienė. Mot. Die- 

ŠV. KAZIMIERO AK RAM. ■ vo Sopul .dr-ja — Sasnauskie
nė, Išganaitienė, Reikauskic- 
nė, Žvibienė, Vaišvilienė. Mal
dos Apašt. dr-ja — Dainielie-

Al. KumskiS

DKJOS XIII SEIMO 
PROTOKOLAS

gos gerai vedamos. Bus patik- arba mažai šeimynai, 
rintos tik prieš metini sus-mą, kreiptis:

J. Nevardauskas norėjo ga
uti iš dr-jos kelių šimtų dol. 
paskolą. Dr-jos nariai, apsvar
stę tą reikalą, rado, kad da-

Šv. Kaz,. akad. rėmėjų dr-jų bflr n(>galima skolinti.
XIII seime dalvvavo 97 dran-___________________ _____
gijos, 342 atstovai. AUTOMOBILIŲ MEKA-

Tuoj

DIEVO APVAIZDOS PAR.

JONAS VAITKUS
6443 So. W&shtenaw Avė.

Tek Prospect 3180

Pardavimui 40 akerių vai
sių farma, 200 mailių nuo Cbi- 
cagos, 8 kanih. namas, gara-

TjTKAfl džius, barnė, vištinyčia, bėga-
sutinka pataisyti, arba Jums padėti ntlS 1 anduO, flimace Slldv- 
Jusi, namuose, už pusę kainos, negru Svip<sn
garadžfnie atsieis. Reikale pašaukit: ),ehas, n v lesa.

TĖl. IzAPAYETI’E 1329.Brolių lietuvių susivieniji
mo dr-jos priešpusmetinis su
sirinkimas įvyko birž. 12 d. 
mokykloj. Jį atidarė pinu J.
Blankus. Pr. sus-mo nutari
mus perskaitė rašt. J. Grišius.
Pasveiko ir atsisakė nuo pa
šalpos šie ligoniai: J. Straz
das, lSSirgęS 40 savaičių, ,1. tUOj turi parduot gražų parlor setą.
Tnnilši<i __  91 envnito T tini medžio valgyklos setas. 2jonusis JI savaitę. «J. vrai- puikus miegamosios setai, 9x12 ir r- • isį
žauskas dar tebešeria Cknia o kaurai, radio, lempas ir tt. var- tonus dėl judomų paveikslų zauskas dar tebeserga (koja 6 . Parduodam kartu ar rod Kaihos labai . 5n

nulaužta), jau 6 mcn. A. Mil- ^pk^EET i-mas .Pt. tos
~~~ 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

PARSIDUODA Automobilis
Cadillac sedan, 1928 modelio.1 
Kaip naujas. Kreiptis 7230 S. 
Talman Avė., iš užpakalio, 
Chicago, III. )

FRANK MEIPNER, sav. 
R. R. No. 1, Hart, Mich.

RAKANDAI PARDAVIMUI , . .
Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios j taipgi

R, ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
elektrikinius laikro-

, movie cameras, projee-

North Side. — Birž. 6 d. 
d. pp. Nausėdų namuose įvy
ko gražus bankietas jų sūne
lio Vincuko vidurinėsės mo
kyklos (De Paul universitete) 
baigimo proga.

Pp. Nausėdai, džiaugdamie
si savo sūnaus moksle pasi
sekimu, sukvietė pas save gra 
žų būrelį artimųjų draugų, ku 
r i uos nuo širdies vaišino. Da
lyvavo pp. Kupčiūnų, Ramoš
kų, Bulkevičių, Karečkų, An- 
druškevičių, Berkelių šeimy
nos. Be to, dalyvavo ir iš jau
nesnių Vincuko draugų bei 
draugių.

! ; (Per neapsižiūrėjimų ši da- nė, Raudeliunienė. Moterų S- 
lis vakarykščiame numery g08 kp _ gtankienė, Sla- 
buvo praleista). , išaitienė, Saliukienė. Ak. rėmė-

i Brighton Park. Rėmėjų g'm jaunamečių -^Juozapaičift- 
; skyr. — Rudienė, Paulienė, |^> Pilipavičius. Labd. S-gos 3 
Šakunienė, Anužienė, Račkau-pP* Freinienė, Vilkas, šv

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA KEPYKLA PIGIAI

Biznis gerai išdirbtas, lietuvių apgyvontoj Marquette 
Parko apylinkėj. Lvsas ilgas. Taigi nepraleiskite šios 
progos, parduosiu už labai prieinamų kainą, nes turiu 
greitai išvažiuoti į Lietuvą su labai svarbiu reikalu.

FRANK DARŽINSKAS
2616 WEST 69th ST. CHICAGO, ILL.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dfil gerinusios ryšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

HRFzEN VAMzEY 
PRODUCTS 

Olnells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4B44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boitlevard 1SS9

skienė, Navickienė, Svincins- 
kienė, Laučienė, Rudokienė, 
Kulikauskienė, Krasauskienė,

Antano dr-ja — Mikolainis. 
Visų Šv. moterų ir vyrų dr-ja 
— Daųsienė, Kareskienė.

Tzindziūtė. Saldž. Širdies V. J.! West Side. Rėmėjų 10 skyr. 
No. 1 dr-ja — Pakeltis, Gry- (— Bitinienė, Danikauskiene, 
bas, Puslevičia. Ministrantų Šliegerienė, Dobrovalskienė, 
dr-ja —Kupris, Kvietkus. Mo- Bitinaitė, Oražauskaitė. Kole- 
kyklos mergaičių sodalicija— gijos rėmėjų 19 skyr. — Gry-1 
Čikanauskaitė, Raštenytė. Fe- (bas, Stumbrienė. Šv. Onos dr- 
,der. 19 skyr. — Klimas, Vai- ja — Dačiolienė, Šiauliene, 
čekauskas, Šriubas. Ak. rėmė- * Pocienė, Budrikienė. Mot. S 
jų jaunamečių — Musteikaitė, igos 55 kp. — Linkevičienė,'.
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AUKSINE PROGA ■ NEPRALEISKIT
Turim parduoti 10 akerių (2 katv. miesto blokai), 

gražus 9 kamb. namas prie 95 St. ir Cicero Avė. Buvo 
vertas $35,000. Atiduosim už $10,000, arba išdalinsiu!. 
Puiki vieta užeigai, valgyklai, piknikų daržui, vaisių 
marketui, arba road housei prie gyviausios gatvės So.

Sidėj. Kreiptis: 4700 95th Street arba 1648 W. 47th 
Street, arba Tel. Bdulevard 1038.
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ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Nsmų Statymo Kontmktortua 

itatau įvairia ilsi no namus prieinama 
kaina

7151 S. CALTFORN1A AVĖ.
Telefonas Hemlock SSS(

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

t
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