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Berlynas siūlo Paryžiui karo sąjungą
JŪROS BANGOS UŽLIEJO VAKARU 

MEKSIKOS PAKRAŠČIUS
PRIPAŽĮSTA, KAD VOKIETIJA NEGALI 

. MOKĖTI REPARACIJŲ

NORI MILITARINES 
SĄJUNGOS

UŽLIEJO PAKRAŠČIUS; 
40 ŽMONIŲ ŽUVO

ŽENEVA, birž. 24. — Da
ug susidomėjimo diplomatų 
tarpe sukėlė Vokietijos kanc
lerio Papen’o pasiūlymas Pra
ncūzijai, kad abiem valstybėm 
sudaryti militarinę sąjungų.

Prancūzijos ministeris pir
mininkas Herriot’as kol kas 
nedavė Į tai atsakymo. Tai 
svarbus pasiūlymas.

MEXIC0 CITY, birž. 23. —
Vakarinius Meksikos pakraš- 
-čius ištiko baisi katastrofa.
Pakilusios jūros bangos 18-os 
mylių ilgio pakraščiu ūžtelėjo 
ant sausžemio ir kone viską 
sunaikino. Tas pakraštys pri
guli Colima valstybei, šios va
lstybės gubernatorius išvyko Į 
Cuvutlan’o. rezortą, kurs la
biausia nukentėjoj *

i i,____________ - ;

Apie žuvusiųjų žmonių skai-į pPTpTvnie iz- •• k- - 1 v , . v. . PEIPINGAS, Kinija, birz.cni neturima tikru žinių. Sa- ~ .
, i , v v 23. — Gauta žinia, kad tieskoma, kad žuvo ne mažiau 40 ,, . . ,.. .

...... „ . , . Korėjos pasieniu, Kinno pro-
monių. O šimtai sužeistų ir

Naujos rūšies lengvas šarvuotas automobilis, skiriamas J. Valstybių kariuomenei. Ap
ginkluotas kulkosvaidžiais. Su juo daromi bandymai. > i - < j®

Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas Dubline

DUBLINAS, birž. 23. — 
XXX-ąjį tarptautini Eucharis
tinį kongresą vakar rytą čia 
atidarė Šventojo Tėvo Pijaus 
XI atstovas Jo Eminencija ka
rdinolas Lauri’s vietos proka- 
tedroje. Buvo tikrai įspūdin
gos iškilmės.

»

Abiem didžiojo altoriaus šo
nais visą eilę sostų užėmė ka-

McNeill’as su savo palydovais. 
Šalia jo — garsus airys dai
nininkas tenoras J. McCorma- 
ck’as popiežiaus kambarininko 
uniformoje.

O lauke — žmonių minių mi
nios, kai jūra daugiau vienos 
mylios visomis pusėmis.

Prokatedroje perskaitytas

JAPONŲ KAREIVIS NU
ŽUDĖ KATALIKU KU

NIGĄ MISIJONIERIŲ
CHICAGO JE MILITARINIS TURNA- 

MENTAS

rdinolai svečiai. Dešinėje ai- lotyniškai kongreso sąryšy do- 
toriaus pusėje vieną sostą už-; kumentas. Dublino arkivysku- 
ėmė popiežiaus atstovas kardi-;Pas sveikino popiežiaus atsto- 
nolas ir šalia jo popiežiaus nu V{b »To Eminencija atsakęs i 
ncijus (atstovas) Airijai ar- sveikinimą visiems suteikė po- 
kivvskupas Robinson’as. Kito- piežiaus laiminimą ir po to 
je pusėje vieną sostų turėjo prasidėjo iškilmingos šv. Mi-

i airių kardinolas Mac Rorv’s, 
'Aripagh’o arkivyskupas.

šios.
Šeštadienį Phoenix’o parke

DAUG VALSTYBIŲ RE

MIA I. VALSTYBIŲ 

SUMANYMĄ

ŽENEVA, birž. 23. — J. 
Valstybių vyriausybės pasiū
lytą vienu trečdaliu nusigink 
lavimą remia 26-ios valstybės, 
kurios dalyvauja nusiginklavi-

CHICAGAI ATSAKOMA 
PAGALBA

Šiandien vakarą Soldiers i Arkivyskupams ir vyskupą- Į bus laikomos šv. Mišios vai- 
' field štadijume, G raut parke, ms buvo sustatyta eilės kre-'kailis. Šiandien ir rytoj ryt- 
. pradedamas militarinis tuma-1 rių. Navoje mažai buvo pa- mečiais ir vakarais bažnyčio-
mentas. Tesis keletą dienų.!-saulininkų, nep daugumą vie-

kilIJOIlių. U sumai sužeistų ir J ... .. ............... ' Cook’o apskrities ir Chicago . n»AmA mnn«i<rnnrni Vnni. w. . ‘ vinci oi, Mandziunioi, japonu • a -i i iv Tai bus \V ashmgtono 200 uzome monsignorai, kum-tūkstančiai likusių be pašto- , “ ‘ į J 1 . " miestas reikalavo pagalbos —' • . . ® ............... > . . v- inli •
kareivis nužudė katalikų misi- paskoios jg Re<&nstruction Fi-;t,J genimo sukaktuvių mineji-Įgai n vienuoliai. Prokatedrojeges. katalikų 
jonierių kun. Konradą Rip-

Reflfen
Visi žmonės gvvene 18-os 'T"^‘P- nance bendrovfc..Senatas ąt- ,' 

I'o W įvykio t- K " Tu.-,feraonl.. yn. «k,r-’Į
mas. buvo ir Airijos guliernatorius vyskupai.

se pamaldos, o dienos metu 
visa eilė susirinkimų ir kon 
ferencijų, kur' pirmininkauja

mylių ilgam ir vienos mylios1'?'. ’’ šį reikalavimą. .ix- k x ‘ sake iš tos srities pasitraukti! • t0? įvairioms tautybėms die- •plačiam pakraščio ruože, ne- i . . ,.. \ i Grįžęs namo miesto majoras j I
mo konferencijoj. Bet sumany- teko jokios mantos ' ’ ’ ivįsieras SBV0 B‘j°- ’ deda pastangų, kad Chicagos Viena diena. ’“rtaJr ,ie-'

Visos Meksikos Šelpimo o,-!"”’ niekto daoni.n mokės- pagerbti "^ingto-j

ŽINIOS IS LIETUVOS
mui griežtai priešinas Pranei! 
zija ir Japonija.

Taip dalykams stovint, k<

,«^«.a«*a,« «* -, bankai pirktų daugiau mokės
ganizscijos suskubo pagalbon | y*™™“ «•*»««• S^ama- 8, “ararantų.” Pinigai būti-į1”' 
nukentėjusioms. Siunčiamas I '°J ‘"‘y ne "'"/nai reikalingi.

nferencija turės baigtis be nie maistas, vaistai ir drabužiai.;81' °n°‘ ' ---- -------;--------
ko. O tada grius ir karo sko- Iš čia išvažiavo du šelpimo Nužudytas kun. Rapp’as bū-'' NUŽUDYTAS KALĖJIMO 
lų ir reparacijų konferencija/ .traukiniai. ' ' ivo vokiėtvs. Jis raitas vyko; SARGAS

Nukentėjusiam plote veikia' aplankyti kitą šiltine susirgu-! ------------ iv... A
federaliai kareivini. Pranešta, ‘ 81 misijomenų, kada japonų Cook’o apskrities kalėjimo j j _■T:,
i j__ i- — __ i • • • . I _ 1—'I: V 

MIESTO DARBININKAI 
STREIKUOJA

Gatvių valytojai, atmatų ve-

9 PASPRUKO Iš BAUS- 
MINES SALOS

1 j-f ... ——— d-H -v ----- -  -I----- —~ -----” ■ ca^oi vis dar streikuoja.
kad nuslūgus vandeniui vieto- karo sargvba jį sulaikė. Kun. laikomas teismo nubaustas plė ®. .

1 o. susirišę umjon. 1
Jie

mis rasta įvairios rūšies žuvų. i Rapp’as liepiamas nenorėjo šikaa žmogžudys Jaek Law

i Ukmergę. Gi P. išvyko Vokie-
________ j tijon. Paskui buvęs ir Pran-

Popiežiaus Pijaus XI 75 m/elizijoj, bet įsirašyti į “svetini 
amžiaus sukaktuvių proga Re šalių legijoną” vienas bijojęs, 
spublikos Prezidentas A. Sme-'i
tona pasiuntė tokio turinio! 
sveikinimo telegramą: “75 m.' 
sukaktuvių proga aš turinga-j 
įbes nuolankiai pareikšti Jūsų'

SVEIKINIMAI

PAGAMINO PAVASARI
NINKU UNIFORMAI 

MEDŽIAGĄ

PORT O,E SPAIN, Trini- Reikalinga jas greitai užkas- nuo arklio nulipti. Tad japo
nai jį ėmė kaltinti, kad jis tuo 
būdu niekina japonų kariuo-

dad, birž. 23. — Iš prancūzą ti žemėn. Nes jų puvimas gali 
bausminės Velnio salos pas- sukelti* ligas.
pinko 9 kaliniai. Vienas jų I Prieš pat bangų pakilimą į menę.
mirė. Kitus iš jūros išgelbėjo tuo pakraščiu atjaustas leng- Nuvertė įį nuo arklio ir *»e-
britų garlaivis ir paėmė j Gui- 
ana.

VOKIETI JA NEGALI 
MOKĖTI

vas žemės drebėjimas.

VIENUOLĖS MOKYTO
JOS APLEIDO MISIJĄ

GARBES DIPLOMAI

nas japonų kareivis nuvilko jį 
pašlaitėn ir tenai nužudė. Pri
siųstos nuotraukos (fotografi
jos) liudija, kad misijęnierius

-----  • peršautas, durtuvu suvarsty-
3 U8C0N, Ariz., birž. 23. — tas> galva įskelta, nosis nu- 

ŽENEVA, birž. 24. — Pra- Šv. Juozapo seserys vienuo- laužta ir abi rankos perlauž- 
ncūzijos ministeris pirminin- 'l^8, kurios apie 50 metų moky- ,tos.
kas Herriot’as ir Anglijos mi- tojavo papago indijonų rezer- 
nisteris pirmininkas MaePona- vacijoje San Xavier’e, apleido 
Idas pripažino, kad Vokietija istorinę misiją. Krašto vy--
ekonominio krizio laikotarpiu riflftsybė indijonų vaikų CAMBRIDGE, Mass., birž. 
negali mokėti karo reparaciją, mokyklas paėmė savo žinybon, 24. — Harvard’o universitete 
Sako, ji galės mokėjimą atnau- o kongresas uždraudė valstv j vakar 11-ai asmenų suteikti 
jinti tik išnykus šiam krizini, hės lėšomis užlaikyti moky-[garbės diplomai. Tuos diplo

pijas, kurios vilki religinius Į mus pelnė tarp kitų J. Vals- 
rūbus. Tokiu būdu vienuolėms 'tybių iždo departamento sek- 

i atsakytas mokytojavimas. O į storius Mills’asJ New Yorko
ATSISTATYDINO BRAZI

LUOS KABINETAS

RTO DE JANETRO, birž 

23. — Brazilijos kabinetas at

sistatydino, bet prezidentas 

Vargas kabineto narius laiki-j 

nai paliko savo vietose ir dvi 

tuščias vietas užpildė.

rence, 23 m. amž., kažkur ga- Miesto valdyba ragina ju^s šventenybei savo nuoširdžiau-' “Drobės” fabrikas jau pa- 
vo revolverį. Nužudė jis vieną Pa^auh streikavus, nes kitaip sjus svejięinjnįus jr geriausius gamino visų rūšių medžiagą 
kalėjimo sargą ir patsai nusi- visa* netekti darbo. Tamstos asmeniui j pavasarininkų uniformai. Ka

istas gali tuos visus miestinius ; Tamstos Pontifikato gar- brikas išsiuntinės medžiagą į 
darbus pavesti kontraktonams [nurodytas krautuves vietose.

[ J tą Respublikos Prezidento I Krautuvės, kurios nori gauti 
I telegramą Popiežius Pijus XI į išsimokėjimui, turi tartis su 
' atsakė šitokia padėkos teleg- fabriku betarpiškai.

šovė.

NORI DEPORTUOTI — kompanijoms.

Lake apskrities kalėjime, 
Waukegane, laikomi aštuoni 
svetimšaliai raudonieji, kurie 
dirbo prieš krašto vyriausybę 
Norima juoR deportuoti.

BAIN’O SKOLOS DI
DESNES

Vakar teisme BairUo bankų

UŽDAROMI BANKAI

Užvakar ir vakar Chicagoj 
ir apylinkėse uždaryta dvyli
ka bankų. Tarp jų yra trys 
“national” (krašto) bankai.

SUMAŽINO ATLYGINIMĄ

Chicagoj viršutinių geležin-

Jos daug daug gera padarė miesto reikalų tyrinėtojas Sea- kel‘Ų komPanij°s darbininkai 
ž. indijonų vaikams. sburv’s. ir Kan«d«« priešingi atlyginimo ma-

MINEJO 100 METŲ 
SUKAKTUVES

CLEVEI>AND, O., birž. 23.

rama:
“Giliai dėkodami Jūsų Ek-

likviduotojas pareiškė, kad scelencijai už tokią nuoširdžią 
Bain’as, jo šeimynos nariai ir,pągarbą. Mes esame laimingi
kiti keli sandarbininkai užda
rytiems bankams yra kalti 2,- 
325,950 dol. Iš tos sumos tik

pakartoti mūsų linkėjimus Lie 
tuvos respublikos gerovei ir 
jos pirmojo magistrato asme-

vienas Mulholland’as yra kai- niškai laimei. Pijus P. P. XI.’
tas 514,477 dol. Šios paskolos i -------------------
neapdraustos ir jos yra žuvu-1 NEPATEKO “SVET1MŠA-
sios. LIŲ LEGIJONAN”

1 Ukmergės jaunuoliai L. ij* 
i P. išvyko Pnancūzijon užsira-

------------ Syti “svetimšalių legijonan.’
Didž. Lietuvoje, be Klaipė-ipo dviejų savaičių L. grįžo 

dos krašto, yra 1470 malūnų.; Paskui po dviejų mėnesių/(ne-

SUDEGĖ 78 METŲ 
SENUKAS

KIEK LIETUVOJ YRA 
MALONŲ

Ks. Zibolienės sudegė gyve
namas namas su daiktais, me
dinis tvartas ir medinė klėtis. 
Nuostolių padaryta 3300 lit. 
Gyvenamą namą gelbstint su
degė Vincas Zybolis, 78 metų 
amžiaus senukas. Padegime į- 
tariama viena to pat kaimo 
gyventoja.

2 BILIJONAI DOL. 
PAGALBAI

sbury’s, ir Kanados premje-
ras Bennett’as. Tai teisių da- ';Z^rnu’' Nežiūrint to, kompa ■ygjįnįy yra 500, vandeninių seniai) grįžo ir antras. Sako, 
ktarų diplomai. inDft sama*ino atlyginimą 10 07 □AL ,..... - v ..

nuoš. Vedamos derybos.

WASHTNGTON, birž. 23. 
Šioj valstybėj dirbantieji'— Senate vyksta sukilimai 

žmonių sielų išganymui kuni-[prieš respublikonų partijos

WASTTTNTTON, birž. 24." 
— Vakar senatas pripažino du 
bilijonus dol. daugiau kovai 
prieš nedarbą. Be to, pripa-

PRIEŠ KARO VETE
RANUS '

J - - '■* U(|Vf ' ♦
ŽUVO 3 ITALAI LAKŪNAI gai redemptoristai minėjo 100 platformos prohibicijos straip ' Chicagos parkuose bedarbiai 

snį. Kai kurie respublikonai karo veteranai parduoda rimčių sukaktuves nuo atvykimo 
ROMA, birž. 24. — Somali Į į šį kraštą. Šių kunigų vienuo- 

lande, Afrikoj, žuvo trys ita-įlių nuopelnai Bažnyčiai neap- 
la.i lakūnai užsidegus lėktuvui, kainuojami.

sausieji bijo, kad per rinkimus sokius valgomuosius produk- 
bus palaužta jų politinė kar- ’ tus. Norima jiems tai uždrau- 
jera. - sti.

460, garinių 270, motorinių 27. kad dėl kaž kokių priežasčių 
Klaipėdos krašte yra 140 ma- jų neišleido užsienin.

liūnų. Stambiausieji malūnai Dabar gi paaiškėjo. Kai L.'žinta dar ir 300 milijonų do 
i yra sudarę sindikptą ir nflci- ir P. norėjo išvvkti Prancū- Jerių valstybių pagalbai.
džia atpiginti duonos ir miltų ziįon, tai prancūzų konsulas _
miestuose. Šiemet pradės sta- jų vizas anuliavo ir parodė ORO STOVIS
tyti didžiausią Lietuvoj malū-1 laikraštį, kuriame buvo rašv
ną Lietūkis. ta apie jų kelionę į “svetim

šalių legijoną.” L. pabuvęs
PLATINKITE “DRAUGA* kelias savaites Kaune, grįžo | toliau

CHICAGO IR APYLIN 
K KS Nuimlii ii sunkta ir

vešu.
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“D R A U G A S”
lielna kasdien, liskyrus sekmadieniui

PRENUMERATOS KAINA: Metanu — *«,00. Pu- 
Ml Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *0.00. Kopija .Olo.

Bendradarbiaus ir korespondentams raitų necrų- 
Bna. jei nepraėoma tai padaryti ir neprislunClama tam 
tikslui paMo ženklų.

RsdAKtOrlUA —- nuo 11:00 iki 11:00 vai.
Skelbimų kainos prisiundlamos parelkalas

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FKIĘND

Publisbed Daily, Kzcept Bunday. 
8UB8CRIPTION8: One Tear — *0.00. Slz Montbe

— *1.00. Tbree Montks — *1.00. One Month — 76c 
Ourope — One Tear — *7.00. Slz Montks — *4.00. 
?opy — ,0So.

Advertlaing m "DRAUGAS” bringa best muitą. 
Advertlatna rates on appUcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
ĮVERTINA J. E. VYSK. BUČIO RASTUS

' J. E. Vyskupas Petras Pranciškus Būčys 
yra pasižymėjęs, kaipo mokslininkas, profe
sorius, veikėjas ir rašytojas. Jis yra parašęs 
daug moksliškų knygų, kurios yra reikalingos 
ir naudingos ne tik religinio ir tautinio, bet ir 
•žmonių švietimo atžvilgiu. Tuos .raštus ne 
tik mes, lietuviai, giliai įvertiname, bet juos 
įvertina ir pats Popiežius Pijus XI. Šiomis 
dienomis J. E. Vyskupas Būčys yra gavęs 
tokio turinio laiškų:

“Jūsų Ekscelencija Garbingiausias Tam- 

sta’ .

“Knygos apie katalikų tikybų, kurias

Šventajam Tėvui su tokiu nuoširdumu bei 

atsidavimu esi įteikęs, suteikė Jam didelio ma 

lonurno ir kartu buvo aiškus įrodymas tavo 

atsidėjimo bei rūpestingumo, kuriuo šventuo

sius mo'cslus apdirbinėji ir krikščioniškai liau 

dž-ai šviesti patieki,
“Aukščiausias Ganytojas tavo gerumui 

atsidėkodamas nuoširdžiai linki, kad toms kny 

yoms plačiai pasklidus,ko daugiausia pasitar

nautum krikščionybei.'

.“O kad tie linkėjimai laimingai įvyktų, 

Jo Šventenybė maldauja Dievų ir kartu tave 

patį iš visos širdies laimina.

“Tai tau su malonumu pranešdamas, rei

škiu tinkamą pagarbą.

Tau Viešpatyje atsidavęs

E. Kard. Pacelli.”

■i Šis gražus Šventojo Tėvo laiškas, prisių
stas Vyskupui Bučiui per Kardinolų Pacelli, 
gražiai įvartina mūsų žymaus tautiečio dide
lius nuopelnus, kaipo mokslininko ir rašytojo. 
Dėl to garbė lietuviams, kad savo tarpe tu
rime ir tokių žmonių, kurie savo mokslu, raš
tais ir dideliu pasiaukojimu kelia mūsų tautos 
vardų krikščioniškojo pasaulio akyse ir pa
ties Jo šventenybės Popiežiaus dėkingumo 
nusipelno.

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI
(Rašo E. Borcbertas, Klaipėdos Krašto 

seimelio narys. Jis yra vienas iš žy
miausių ir veikliausių to krašto 

be tuvių vadų).
Praėjus didesniam įvykiui, verta at

gal pažvelgti ir iš įvairių atsitikimų pa
simokyti ateičiai. Paskutinieji rinkiniai j 
IV-tų Klaipėdos Krašto Seimelį buvo ne
paprasti. Dėl to, rodos, būtų pravartu 
šį ir tų ateičiai pasižymėti.

RINKIMŲ OBALSIS
Lietuvių grupės į rinkimus ėjo su 

šiais obalsiais:
(T* ' *

1) Sklandus bendradarbiavimas su 
centro vyriausybe,

2) Taupus šeimininkavimas su kra
što pinigais,

3) Pagalba ūkiui ir reikalingi kre
ditai bei mokesčių šumažinimas,

4) Prieš politiškų “šmugelį” ir prieš 
valstybiškų veikimų.

Tas faktas taip pat sakyte sako inumsi 
visiems, kad J. E. Vykupo Petro Bučio raš
tai, knygos turėti} rastis kiekvieno lietuvio 
namuose.

APŽVALGA
PASTABELĖS

DEL KATALIKŲ PERSE
KIOJIMO LIETUVOJ /

. . Prieš keletą mėnesių ištre-
"Kumščio sporto” bosai per septynerius i * Lietuvos kun J<#|M 

motus su mūsų Šarkiu elgėsi taip, kaip jie Vait6kanaSj aInerikieti8. Jo 
Tur būt biznio sumetimais neleidonorėjo

jam pasiekti pasaulinio čempijonato, kuris ir 
jam pačiam ir mums, amerikiečiams, labai 
daug reiškia. Bet šiandien jis Čempijonas. 
Tie bosai nebedrįso lietuviui kelių pastoti 
A o r s pyksta ir nervinasi vokiečiai, kad Šar
kis jų tautietį nugalėjo, nors šėlsta kai kurie 
vokiečių ir airių įtakoje esu laikraštininkai, 
tačiau mūsų Juozas (Šarkis) yra pasaulio 
kumštininkų čempijonas!

kaip dešiniųjų, taip ir kairių
jų. Tautininkai, barškindami 
kardais, rodydami sunkiųjų 
darbų kalėjimus ar Varnius, 

o kartais net kulkas, neva 
nugalėjo opozicijų. Dauguma 
opozicijos vadų, te Ai r o įbau
ginti, neva aprimo, nenorėjo, 
mat, lengvai rizikuoti savo

ištrėmimas yra surištas su 
katalikų veikimo persekioji
mu Lietuvoje. Apie tai jis 
plačiai rašo “Darbininko” 46 

nr. Tas persekiojimas tauti
ninkams nepigiai atsieina, 
nes:

“Jei jau visais atžvilgiais 
lėgalėms ir teisėtoms vald
žioms esti sunki kovų su Ba
žnyčia ir* demokratija, tai tuo 

Mūsų tauta per šimtmečius buvo perse- į labiau Lietuvos tautininkų va 
klojama, ujama, kankinama. Ji neturėjo lais-Į ldžiai, kurios neteisėtumu ne 
vės. Jai buvo uždrausta kilti mokslo, kultūros, j abejoja rimti juristai ir kuri 
sporto ir kitais atžvilgiais. Amerikon atvyku- ( kovoja prieš gana susipratu- 
sieins lietuviams taip pat nelengva buvo> įsi- sius Lietuvos katalikus, pasi

ryžusius laimėti pergalę, ne
paisant jokių aukų, kokios 
reikės pakelti.”

Ko siekia tautininkai, kovo

gyventi. Galų gale mes dar neseni “ameriko
nai.” Nežiūrint to viso, mūsų negausingos 
tautos sūnūs ir dukterys, palyginti, trumpu 
laiku didelę pažangų padarė visose gyvenimo 
srityse. Pažangų matome Lietuvoje, neatsili- 
koine ir mes, amerikiečiai. Sporto srityje A- 
merikos lietuviai pačių aukštumų yra pasie
kę.

Daug pasididžiavimo Chicagos Eetuviuo- 
se sukėlė p-lė E. Šemaitytė, plaukikų Černpi- 
jonatų laimėjusi. Visos Amerikos sportinin
kai džiaugėsi, kuomet p-lė Osipavičiūtė, lietu
vaitė iš Worcester, Mass., laimėjo pasaulio 
plaukikų čempijonatų pasaulinėj olimpijadoj. 
“Buržujų” sporto — golfininkų čempijonu 
yra taip pat lietuvis Billy Burke (Burkaus- 
kas). Tų garbę jis pelnė pernai. Šiemet susi
laukėme ir kumštininkų čeiupijoiio Juozo Šar
kio asmenyje.

Senošios ir gausingosios tautos to mums 
lietuviams, gali pavydėti. Pasirodo, kad ir 
pavydi. Tai pastebime iš spaudos nusistaty
mo ir bijojimas Šarkio ir kitų tautybę labiau 
pabrėžti. Bet tai ne tiek svarbu. Svarbu, kad 
patys sportininkai lietuviais pasisako. Dėl to 
mes juos gerbiame ir visam savo jaunimu* 
pavyzdžiu statome.

----------- 1----
Mes ir daugiau galėtume padaryti ir sa

vo tautos vardų dar aukščiau iškelti, jei dau
giau dirbtume, daugiau ambicijos turėtume,

galvų. Bet kas iš to! Visuo
menė vistiek neina su tauti
ninkais.”

Apie šnipus- bažnyčiose 
kun. Vaitekūnas taip rašo:

“Eidama savo vienminčių 
oburusitėlių pėdomis, tauti
ninkų valdžia tuo jaus pasiun
tė į bažnyčias būrius polici
jos ir gaujas šnipų (kriminal- 
•kų), kad užrašinėtų, kų kuni
gai sako. Tai būdavo ir liūd
na ir keista, o kartais ir juo
kinga, matant iš sakyklos,

darni prieš katalikus, į • tai 
kun. Vaitekūnas taip atsako:

“a) tautininkų noras pa
naudoti bažnyčių savo politi
niams tikslams (tam jie sku
binosi sudaryti konkordatų) 
ir b) neturint pritarimo ša
lies visuomenėje, noras pri
siauginti sau aklai palankių 
pasekėjų, atitraukiant jaunuo 
menės auklėjimų kiek galima 
toliau iš po bažnyčios globos

likus), rastų tokių- kuriozų, chozus, su mielu noru išeis, jei 
kokių dar teismų istorija nė- tik jiems bus suteikta galiniy- 
ra mačiusi. bė iš naujo atsistatydinti.

“Kas tie nubaustieji ku- šio centrai, komunistų par- 
nigaif Gal krikščionys denio- tijos komiteto išleistas dekre- 
kratai, politikai, gal nors įsi- tas š. m. kovo mėn. 26 d. už- 
karšciavę jauni vikarai! Ne J draudžia tęsti toliau kolekty- 

• Nubaustųjų tarpe yra kele-l vinitnų (padaromų, kad ne vie
tas vikarų, bet daugumoj tai1 no, o visų butų nuosavybė) ka- 
žilaplau/ciai klebonai, kanau-'ivių ir kitų smulkių galvijų, 
įlinkai, vyrai taktingi ir su! kurie priklauso kolchozų na- 
gyvenimo praktika. Kai kurie1 riams. Tik kolchozų priešai, 
iš jų yra turėję reikalų su ob-'girdi, tegali vykdyti šitų gy- 
rusitėliais ir, deja, už pana- v ulių kolektyvinima. Koniuni- 
šias “kaltes”, tai yra už gy- stų partijos uždavinys esųs
niinų sųžinės, religijos ir tau
tos laisvės.”

BOLŠEVIKAMS JAU 
STRIUKAI SU ŽE

MES OKIU

dabar eiti prie to, kad kiek
vienas bendrojo ūkio narys tu
rėtų savo karvę, avis ir pau
kščius. Iš to išeidamas komu
nistų partijos komitetas per

spėja, kad visos komunistų o- 
I rganizacijos, jei jos ir toliau

Bolševikai Rusijoje, kaip ži' atiminės gyvulius ir juos ko-
kaip JudoSiukai gaudo 'kiek- "onie’ ėn“si tokios že""'s Aktyvins, bus išbrauktos iš pa
vieni, kunigo žodį ir mėginai formos,^ kad suardę privačius rtijos. Taip pat reikalauja, 
nžsiraSvti ” '' ! ūkius, iš jų ėmė sudarinėti va- kad kaip galima greičiau vi-užsirašyti. ’

/
Apie kunigų bausmes už pa 

mokslus bažnyčiose ištremta
sis kunigas taip pasakoja:
. “Visi Lietuvos kunigai y- 
ra pasakę bent po kelis pa
mokslus apie bendruosius ka
talikų reikalus. Kiti sakė 
juos vienokiu tonu, o kiti ki
tokiu, bet temos tos pačios. 
Čia ir yra dalykas, dėlko ne 
visi Lietuvos kunigai buvo 
patraukti į teismus, o tik a- 
pie 200 kunigų liko nubausti 
už pamokslus.

“Nubaustųjų skaičiuje at-

din. kolchozus arba bendruo
sius ūkius. Kaip šie prievar 
ta, net per kraujų sudaromi 
ūkiai jiems sekėsi tvarkyti, 
dabar jau išeina aikštėn. Prieš 
metus jie paleido labai gųsdi 
nančių žinių, kad imasi beko
nų gamybos ir labai pigiai 
juos išvesdami, sudarys pavo 
jų kitiems žemės ūkio krašta
ms. Tačiau greit dingo tos vil
tys kada tūkstančiai iš uasie 
nio supirktų kiaulaičių išdvė
sė.

Nesiseka ir kitose srityse. 
Pav. prieš kiek laiko buvo nu

ir priežiūros. Tam aiškiai au- sįra(jau įr a§ bent tris pa- gųsdinę savo linais, kuriuos
sakė tautininkų uolumas su- mokslus. £»ia įr glūdi priežas-
valstybinti privatiškas moky
klas ir visas moksleivių or- 
ganizaicjas. Dėlto ir užvirė 

kova. Iš viąpos pusės stojo

tis, dėlko aš buvau ištremtas.
Už vienų pamokslų (apie 

jaunuomenės pavojus) buvau

labai pigiai bruko į užsienio 
rinkų. Tačiau praėjusių metų 
linų derlius tų pavojų išsklai
dė. Pasak pačių bolševikų spau
dus plačiai užsimotas linų ū- 
kis sulošė bankrotų, nes iš l

patrauktas į kariuomenės tei- 
diktatorius Ssu karo stoviu,, mano pamokslų gir-
tiesiog despotiška spaudos, j dgjoi pats AyšKfc^s Gene ra- ha užsėto ploto tepadarę linų 

žodžio ir sųžinės cenzūra, su jįg Vikaras ir nieko jame prie pluošto vos 2 — 3 centu.
tūkstančiais šnipų, su visa į šįngo nerado, kriminalka ra- 
tautininkų gvardija, susideda Kaitino B. St. 129 Str.,
nčia iš apie 5000 žmonių, 
pins mažumos: žydai, lenkai, 
rusai ir kariuomenė, kuri, a- 
plinkybėins verčiant, yra tau 
tininkų įrankiu (nors labai

kuris draudžia “kalbėti prieš 
valdžių.” Teismo eigoje joks 
naujas nusikaltimas nepasi
rodė, prokuroras iki pat galo 
kaltino tik 129 paragrafu.

siems kolchozų bariams, kurie 
šiandien jau nebenori nei ka
lvės, nei avies, jiems būtų vėl 
suteikta šių gyvulių.

Bolševikų valdžios spauda 
nurodinėja, kad nebelieka nie
ko kito, kaip tik išsiimti gy
vulius iš bendrų ūkių ir pave
sti juos į privačių globų.

Reikia manyti, kad panaši 
istorija gali išeiti ir su žeme, 
nes kaip jie patys pripažįsta, 
derlius javų ne labai džiugi
nantis gaunasi iš tų bendrųjų 
ūkių. Dėl to dabar būk tai 
užsimoja padaryti pažangą 
pramonės srity. Bet ir čia grei 
čiausia susilauks nepasiseki
mų.

-Taigi po to viso nesupran
tami atrodo ir mūsų kaiku- 
rioj spaudoj pagirų žodeliai 
bolševikams, kada ir jie patys 
nebepasitiki savimi.

Šį pavasarį apie kolchozų į Į PAVASARININKU KON-
nepasisekimų jau atvirai pra 
dėta kalbėti. Bolševikų spau
da, kuri savo nepasisekimus 
nepaprastai slepia, šiemet jau
pripažįsta, kad bendrieji ū-| Į “Pavasario” S-gos jubi- 
kiai arba kolchozai nedavė ,rei liejinį kongresų, kuris įvyks

GRESĄ ĮSIREGISTRAVO 
5000 CHORISTŲ IR 
1200 SPORTININKŲ

jiems pavojingu), iš kitos gi; Betgi teisinas, pasitaręs nei Į kalaujamo derliaus, o ypač liepos 9 ir 10 d. jau yra įsi- 
pusės stojo veik du milijonai • pusantros valandos, pareiškė, stovi blogai gyvulių ūkis. j registravę 179 chorai su 5,138

glaudesnės vienybės laikytumėmės ir savo tau i katalikų ginti savo teisių, kad aš, kaltinamas 129 para- 
tybę visais atvejais aiškiau pabrėžtume. Čia! Šiuo vienu ginklu tiesa, ku- grafu, dėl rodymų stokos, ra
jau kalbame ne vien apie sportininkus, bet 
apie visus lietuvius, nežiūrint kokio luomo, 
ar profesijos jie būtų. Lietuviams netrūksta 
gabumų, tik reikia daugiau pasitikėjimo savi 
ini, drųsos, darbštumo, aiškesnio tautiško su
sipratimo ir vienybės.

Savo nusistatymų lietuvių grupės ai
škiai formulavo. A

Vokietininkų partijos iki pat rinki
mų dienos su savo kovos obalsiais labai 
mažo pasisekimo krašte teturėjo, nes lie
tuviams kokių nors klaidų prikišti buvu
siame 111-iame seimelyje negalėjo. Tik 
trumpai, maždaug savaitę prieš rinkimų 
dienų, statė klausimų, kad krašto gyven
tojams reikia pasisakyt, — ar pasilikti 
prie Lietuvos, ar grįžti prie Faterlando.

Vistiek lietuvių balsų ir paskutiniuo
se rinkimuose padaugėjo. Tų parodo san
trauka, kiek iki šiol už lietuvių sų rašus 
per seimelio rinkimus balsų Atiduota:

• Už liejtuviškus surašąs:
1-925 metais — 3213; 1927 metais — 

7311; 1930 metais — 8817; 1932 metais
— 11,963.

Už neutralias grupes:
1925 mętais — 824; 1927 metais — 

1467; 1930 meteis — 2452; 1932 metais
— 897. K

VOKIEČIŲ7 METODAI
Be to, reikia pažymėti, kad ypatin

gai vokiškoji Landwirtschaftspartija pa

Komunistų partijos centru I choristais. Yra taip pat įsira- 
komitetas šiemet atvirai pasi-šę 29 orkestrai, 

stas nekaltu* ir išteisinamas, sakė apie bolševikų reformos! Sporto šventėj dalyvauti 
šiuo metu yra įsirašę virš 1200 
sportininkų. Sporto šventėj 
taip pat dalyvaus ir užsienin

ria vienok pasiryžę puolimų
atremti, priešų nugalėti ir lai (bet vienok nubaudžiamas 
mėti pergalę. Jau nuo pat 1000 litų, arba 2 mėn. arešto.
1928 metų ėjo kova tarp tau- j Pasaulio juristai, peržiūrėję kaip tai buvo anksčiau. Žino-
tininkų valdžios ir visų, o vi-1 dabartinės Lietuvos teismų
sų kitų Lietuvos > partijų,! procedūras (ypač prieš kata

naudojo labai ūkininkams viliojančių me
todų. Taip, pavyzdžiui, tos partijos va
das Gubba per savo paskolų bankų “A- 
graria” Tilžėje padarė nutarimų, kad 
visiems Landwirtschaftspartijos ištiki
miems ūkininkams tereikės ateinantiems 
dvejiems metams 3 nuoš. metinių palūka
nų mokėti. Kai kurie dvarininkai agita
toriai turi asmeninius kreditus, už ku
riuos tur būt visai nuošimčių nemoka. 
Antras prie dabartinių krizės laikų ne
paprastai ūkininkus viliojus žygis buvo 
p. von Dressler susitarimas su kai kurio
mis tam tikromis vietomis Vokietijoj, ku
riuo ‘ ‘ Viehve nvertungsgenosensehaf t ’ •
Pagėgiuose grųžinami už įvežamus gal
vijus ir kiaules Vokietijos įvežimo mui
tai. Kad taip tikrai yra, parodo atsitiki
mas, kad Berlyne už kiaulių gyvo svorio 
centnerį mokėjo prieš Sekmines maždaug j 
86 litus, o prią mūsų Klaipėdos ^Krašte 
‘ ‘ Viehvenvertungsgenossenchaft ”* iki 65 
littr už centnerį. Kalbama, kad priedai 
arba “diferencai” buvo primokami iš 
“Osthilfei” skiriamų sumų, nes Vokieti
ja ima reguliariai apie 20 vokiškų mar

nepasisekimų. Ir jau užsiine 
na apie grįžimų į privatų ūkį,

ma, tie ūkiai, kurie jėga ir peri kaikurių valstybių katalikų 
smurtų buvo suvaryti į kol-Jaunimo sportininkai.

kių įvežimo muitų už kiekvienų centnerį.
Labai krašto gyventojus paveikė ir 

dabartiniuose rinkimuose, skleidžiamieji į 
vokietininkų partijų gaudai, 'kad, girdi, į 
tai bus gyventojų balsavimas. Nors šitie : 
gandai, nenauji, bet turint galvoj bylų į 
Haagos teisme ir hitlerininkų organiza
cijų ir jų šalininkų krašte ir ųntroj pu
sėj Nemuno karščiavimųsi, vis dėlto kra
što gyventojų dauguma tam tikėjo ir bi
jojo bauginimo, kad visi tie, kurie už 
lietuviškus sųrašus balsuos, turės į Že
maitiją išsidanginti.

Nepaprastai veiklios pasidarė vokie
tininkų partijos paskutinę savaitę, įkin- 
kydamos beveik visus vokiečių “Verei- 
nus” (draugijas) ir autonominę valdini
nkiją ir darbų. Buvo skleidžiami gandai, 
pavyzdžiui, tarp žvejų; jeigu balsuosite 
už lietuviškas partijas, tai žvejyba ma
rėse ir Nemune bus išnuomota keliems 
Didžiosios Lietuvos žydams ir jūs būsi
te tik žydų bernai.

Kovų prieš lietuviškas grupes pir
moj eilėj vedė “Freiwillige Feuerwehr” 
organizacijos. Jos maždaug taip pat sti

prios kaip mūsų šaulių būriai. Pavyzd 
žiui, Yilkiškių “Freiwillige Feuenvehr’ 
p. von Dressler leido per savo inspektc 
rių sukviesti ir vežėsi būrį apie 40 kln 
autobusais į Smalininkus, kad prieš lietu 
vius susirinkime kovotų.

VOKIEČIAI NAUDOJO TERORĄ
Visos vokiečių organizacijos pasku 

tinėmis dienomis ko aštriausių terorų pra 
vedė prieš lietuvių susirinkimus ir lietu 
viškų partijų darbuotojus.- Apie smulk 
menas šiuo atžvilgiu vėliau pakalbėsiu 
Nepaprastai paveikė gyventojus ir vokiu 
tininkų aiškinimai, kad duodant pasu 
Klaipėdos Krašte užplūs žemaičiai ir te 
da “Memellaenderiams” jau vietos kra 
šte nebus. •

Kadangi man teko iki viešų susini 
kimų pradžios Rinkimų Komitetui pinu 
ninkauti, todėl, surinkęs medžiagos Ir p 
sitaręs su kai kuriais Rinkimų Komitet 
nariais, ypatingai su žinių rinkėjais, rj 
žausi duoti dar smulkesnių paaiškinirn 
apie atskirus įvykius.

(Daugiau bus
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DETROITO ŽINIOS

M. j. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vernon Highway W. 

Telefonas Lafayette 1298
, a " B ...I"—II ■ i Į į

ANTANO PAR. VAIKŲ 
PROGRAMA

Birželio 18 d. lietuvių svet. 
įvyko labai graži ir įvairi pro 1 skaitė.

Pasižymėjo moksle 4 skyr..-
1 dovana Antanas Černauskas,
2 dovana Julija Rebokaitė, už 
gerą, elgesį Elzbieta Mikalau-

grama Šv. Antano par. moky
klos vaiki) mokslo metų už
baigimo vakarėlis. Sesutės 
mokytojos, vakarėlio progra
mą parengdamos, padėjo daug 
triūso, mokydamos vaikučius. 
Iš tikrąją, vaikučiai taip į vai

Pasižymėjo moksle 3 skyr.:
1 dovana Onutė Jursytė, 2 do
vana Edvardas Sakalauskas, 
už 'gerą elgesį Edna Juodžiū- 
kynaitė.

Pasižymėjo moksle 2 skyr.:
1 dovana Kazimieras Mišei-

riai išmokyti driliuoti, įtaisy- kis, 2 dovana Genovaitė Šal
ti drabužėliai, kepurės, skry- tytė, už gerą elgesį Kristina 
belės ir visoki kiti papuošalai, Taudvidaitė.
tai yra didelis ir sunkus dar-j 
bas. Man didžiausio įspūdžio 
padarė bendras vaikų dainavi 
mas; žodžių ištarimas ir melo
dija klausytojų širdį pasiekė:
“Kur bakūžė samanota,” ‘Ve
rda boba kukulius,’ “Mano 
motinėlė,” “Tupi gaidys,”
“Nedrįs tinginiauti,” “Kur 
banguoja Nemunėlis” ir ki
tos. Choras be gaidų, kad 
traukė atmintinai, tik stebė
kis. Gražų vaizdelį sudarė 
“Mediniai kareiviai,” “Skry
bėlės,” “Kepėjai” ir tt. Vei- 
kaliukas “Mažoji Teresėlė” 
gerai suvaidinta, lietuviška

Toliau mes norime pareik
šti tikrą dėkingumą ir meilę 
savo mylimiems gimdytojams. 
Jūs turėjote nešti tą sunkią 
naštą ir aukotis, kad mes į- 
gytume ta proga katalikiškų 
mokslą, kuriuo tikimės ne 
vien tik patys pasinaudoti, 
bet taip pat suteikti naudos 
Bažnyčiai ir tautai.

Pagaliau, negalime užbaig
ti šios iškilmės nepaminėję 
mūsų seselių. Tuo tarpu vien 
žodžiais išreiškiame nuošir
džią padėką ir atsisveikiname, 
o ateitis papildys ir apvaini
kuos jų pradėtą' darbą.

O mes, mieli draugai ir 
draugės, atsiminkime tas ma
lonias mokyklos dienas ir dra- 
ugus, kuriuos čia sutikome. 
Pasilikime ištikimi visada, 
ženkime tiesiu ir šviesiu keliu. 
Be baimės galime žiūrėti į 
ateitį, nes ši mokykla apgink 
lavo mus, už ką visuomet dė-

kad tai buvo giedama visi so- 
kh p. Julės Slovinckienės. Šis 
choras dar turi kitą gerą soli
stę p. Žemlickaitę. Čia yra ne 
tik gerų dainininkių, bet ii 
dainininkų. Kiek man yra ži
noma, šiame chore gieda p. At 
kočiūnas ir A. Stankus. A. 
Stankus ilgą laiką priklausė 
prie Šv. Jurgio parapijos cho
ro. Beje, A. Stankus su savo 
broliu J. Stankum turi “len
gvų” gėrimų ir saldumynų 
parduotuvę, netoli šv. Petro 
bažnyčios. Kas mėgsta daug ir 
gero aiskrymo valgyti, aš pa
tarčiau užeiti pas brolius Sta
nkus.

Garbė muz. Smalini turėti 
tokį gražų chorą. Kiek teko 
girdėti varg. Smalis dienomis 
dirba fizišką darbą, o vaka
rais mokina chorą. Jei taip, 
tai čia esama geležinės svei
katos žmogus.

Garbė ir Šv. Petro parapi-

on the boys as they try to 
score. Being big, John lays on 
the bąli quite heavily. His av- 
erage is generally O. K. tie 
handles pitchers in excellent 
fashion and throws quite fast 
and accurately. He can also 
roam the outfield.

GRAND RAPIDS, MICH.

Mokyklos baigimo vakarė
lis. Birželio 12 d. mūsų para
pijos mokyklos mokiniai gra
žia programa užbaigdami mo
kslo metą apvainikavo pasku
tinį sezono vakarėlį.

Šio vakaro programa buvo 
labai graži ir įdomi. Vaikučių 
gražūs vaidinimai, dainos ir 
driliai labai daug malonumo 
suteikė.. Žmonėms duota pro
gos iki sočiai prisijuokti ir

duose spindėjo nepaprastas lių ateitį ir leisti juos siekti 
džiaugsmas, tartum jų sielų ’ aukštesnio mokslo katalikiš-
iškilminga grožė visa platybe 
apsireiškė aikštėn.

7:30 vai. vak. bažnyčioje į- 
vyko gražios iškilmės — išda
linimas diplomų. Mergaitės ir 
bernaičiai gražiai lydimi pri
siartino prie gerb. klebono, 
kuris kiekvienam įteikė dip
lomą.

Mūsų parapijos mylimas 
klebonas, kaip ir vlšoms ki
toms apeigoms tinkamai pri
taiko pamokslą, taip ir šį va
karą jo malonūs žodžiai ir šir
dingi linkėjimai paliko gražų 
atminimą mokinių širdyse.

Taip pat labai įspūdingą 
pamokslą angliškai pasakė 
svečias gerb. kun. J. Karas. 
Jis mukiais pavyzdžiais tėva-

kose įstaigose.
Pagaliau sekė palaiminimas 

Šv. Sakramentu, kurį suteik.1 
gerb. klebonas, asistuojant 
gerb. kun. J. Karui ir subdja- 
konui V Viešnoraičiui. (

Tad šį vakarą šie mokiniai, 
atsisveikindami su mylimąja 
Šv. Petro ir Povilo mokykla, 
apvainikavo savo nepaprastu 
veikalu, už kurio sėkmingumą 
ypatinga dėka priklauso jų 
auklėtojoms Šv. Pranciškaus 
seserims.

Nutrūkusi styga
. (Tęsinys 4 pusi.)

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Pasįžymėjo moksle 1 skyr.:
1 dovana Bronius Bitinaitis, m n- •», i. . . .2 dovana Valerija Gurauskai- g' buslmL Tc«" D.ev.Ska-,)?8 jaunumu, kuris taip ener-
tė, už gerą elgesi Evelyna A- ™ J '’ ^k,r,a,gmgai vykdo savo nusistaty-
leksytė Kleb kun. I. F. Bo- b,ekvlenam mnsl' t,k man gaila, kad aš ne-
reišis išdalino diplomus ir do- l“0”’: T ™ J“8 b*"*)™ dirbti

. lr veda ten, kur yra tikroji tautos ir bažnyčios labui.
,U a laimė. Pagaliau norime vadin-1 Amžinoj mano atminty pa-

tis ne tik buvusiais, bet visuo-'liko pamokslininko kun. Ma-
kai pramoko. Keletas vaiku-!?“, T“"'“" 8evifia“s pamokslas apie-ar-

Antano par. mokyklos moki-jtimo meilę. 
niais.’\ Jei mums gyvenimas leis,

Suglaudus visa, reikia dar ^es *r dažniau aplankysi- 
______  ____  t gero palinkėti sesutėms pran- me Šią. gražią. Šv. Petro baž-

baigusius mokyklą, kad mer- ciškonėms už jų didelį triūsą'ayteIę » Priklausysime gra- 
gaitės ir berniukai visada lai-. vaikučius bemokant, kad Die- ,zlų Pamokslų bei giesmių, 
kytųsi lietuvybės, dalyvautų vas j°ms suteiktų ‘geros svei-' Luiketma Šv. Petro parapi- 

kalba aiškiai girdėjosi. Kalbė- viešame lietuvių veikime; pra katos ir ištvermės toliau dar
jo kleba kun. I. F. Boreišis.

rimtų pamoky- ms parodė kokią aukštą ir ga
rbingą vietą užima mūsų pra
dinės ir aukštesnės katalikiš
kos mokyklos. Ragino tėvelius 
gerai apsvarstyti savo vaike-

Baigė mokyklą pora sveti 
mtaučių ,kurie net ir lietuviš-

čių dar lanko žemesnes kla
ses.

Išdalinęs diplomus ir dova
nas, kun. Boreišis prabilo į

Jis savo kalboje vaizdžiai nu
rodė mokslo svarbumą ir bai
gusiems mokslą nurodė, kokiu 
keliu turi eiti. Klebonas savo 
iškalbingumu, gražiais žod
žiais vaikučiams didelės įta
kos padarė. Užbaigęs kalbą, 
išdalino diplomus ir dovanas, 
kurias steitas Šv. Antano par. 
mokyklai yra suteikęs. Pagal 
tokią mažą mokyklą, dovanų 
ir pagyrimo diplomų daug su
teikta. Tas reiškia, kad sese
rų pranciškonių mokymas rnū 
sų mokykloj daug didesnės 
reikšmės turi, negu publikos 
mokykloą. Štai, čia pažymiu, 
kurie vaikai, kokiam skyriui, 
laimėjo dovanas:

Baigusieji: Kazimieras Po
dolskas, Stanislovas Saplis,

jai visuomet laikytis tokios
nešė, kad L. Vyčių 102 kuo- buotis> taiP pat klebonui kun.grazios vienybes ir dirbti kil
pa yra pasiryžusi visus be mo- 1 F- Boreišiui už jaunimo glo jnius ir naudmgus darbus, 

bojimą.
Antanas

kesčio priimti į kuopą, ir pa
kviečia L. Vyčių 102 kuopos 
pirm. Viktorą Bendoraitį, ku
ris, nors ir čia gimęs, bet gra-' 
žiai lietuvių kalba pranešė ir 
kartu ragino visus prisidėti1 
prie L. Vyčių 102 kp. be jokio 
mokesčio, teikdamas visiems 
nario korteles. Tuo būdu tapo 
priimti į L. Vyčių 102 kp.

Programą ir visos iškilmės 
jausmingai baigiama “Lietu
vą, Tėvynė mūsų.”

Petras Parinskas, vienas iš 
baigusiųjų mokyklą, yra lai
mėjęs daugiausia dovanų ir 
jis gražią prakalbėlę pasakė į 
kleboną ir publiką. Štai, ką 
jis pasakė:

“Gerbiamasis tėve klebone!

DETROITO ŽINIOS
ĮSPŪDŽIAI APLANKIUS 
SV. PETRO PARAPIJĄ

Jauna detroitietė

SPORTAS
Three weeks ago, wę were 

downhearted because of a de-) 
feat. Now again its the šame ’ 
story. Our donw-heartedness ! 
is not dne to the fait that we

Daug buvau girdėjus apie 
Šv. Petro parapiją, bet niekuo, 
met neteko joje būti; ir man 
vis rūpėjo ją aplankyti. Na, *ake our baseball too seriau.s-

Andrius Šivilis, Juozas Gūdi-'Mylimi tėveliai ir svečiai!
nas, Petras Parinskas, Anta
nas Sakalauskas, Virginija 
Šileikaitė, Elena Žaliageriūtė, 
Marytė Vilutytė, Marcelė Sli- 
vinskaitė, Marytė Ivanauskai
tė, Stela Žutautaitė, Irena Pa- 
rotytė, Darata Paradytė.

Pasižymėjo moksle 8 skyr.:
1 dovana Petras Parimskas,
2 dovana Dorothy Paradis, 3 
dovana Antanas Sakalauskas, 
4 dovana Kazimieras Padols- 
kas, 5 dovana Stanislovas Sa
plis. Už gerą elgesį Andrius 
Sivilis.

Pasižymėjo moksle 7 skyr.:
1 dovana Onutė Lukoševičiū- 
tė, 2 dovana Jonas Žyrinas, 
už gerą elgesį Rožytė Smoliu- 
kaitė.

Kaip pavasario dienos yra 
malonesnės už kitas metų da
lis, taip ir pirmieji mokslo

ir vieną šiltą sekmadienio die 
ną su savo drauge nusprendė
me būtinai tą tikslą pasiekti..

Sėdome į gatvėkarį ir nu
tarškėjome Šv. Petro parapi
jos link. Kelionė mums truko 
apie 14/2 valandos. Išlipus iš 
gatvėkario tuoj aš pradėjau 
dairytis, kur čia bus matyti 
bažnyčios bokštas, bet mano 
draugė tik nusišypsojo į ma
ne ir nieko nesakė, mat, jau 
ji žinojo šią bažnytėlę. Aš,

pasiklausyti 
mų.

Žinoma, kaip kasmet, taip 
ir šiemet malonų įspūdį darė 
9 skyrių baigiančių jaunuolių 
būrelis. Jie gražioje tvarkoje 
scenoj sustoję, atidžiai klau
sėsi gerb. klebono kun. J. Lip- 
kaus jausmingos ir turiningos 
kalbos. Jis jiems nurodė krik
ščioniško mokslo svarbą ir na
udą; visus ragino stoti į Ka
talikų Centro aukštesnę mo
kyklą. Tikimasi, kad šie jau
nuoliai stengsis gyventi jų 
mylimo klebono nurodytais 
patarimais; savo kilniais troš
kimais ir siekimais pasiskirs 
tinkamą savo jėgoms idealą ir 
pasieks savo gyvenimo troš
kimą.

Diplomų išdalinimas. Per
devynis linksmiausius savo gy 

įvenimo metus, šiais metais 
baigiantieji mokyklą mokiniai 
neribotu entuziazmu ir nepa
prasta energija tartum vaidi
no įspūdingą gyvenimb veika- j 
lą, kurį birželio 14 d. pasiry- Į 
žo užbaigti ir su širdgėla ap- i 
vainikuoti.

8 vai. rytą 29 baigiantieji 
parapijos mokyklą jaunuoliai, 
visi puikiai pasipuošę, susirin
ko bažnyčion išklausyti Šv. 
Mišių ir priimti Šv. Komuni
ją. Šios Mišios buvo laikomos 

Visų vei

ly, būt because the defeats
are so decisive.

Lašt Sunday the CathoHe
Order of Forresters trimmed
us to the tufie of 17—1. The^ 1 • •VTr,, , mokinių intencija.
YLC s fielded raggedly. A t
bat they got only two b its 
and “Slug” Vaičiūnas got 
both of them. His second was 
a triple and accounted for our 
only tally. The boys.were bit

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS BOSKO

metai būna malonesni už ki-!gera^ apsidairius, pamačiau
tus gyvenimo metus. Šį vaka
rą priėjome to kelio galą, kur

didelį būrį žmonių stovinčių 
ant šaligatvio. Pamaniau sau:

turime'sutikti savo pirmą nu- ar tik ne &a bus toji mūsų

ting the bąli būt either direcfc- 
ly at somebody or high enougb 
in the air so that somebody 
could park under it. On the

Jo Asmuo, darbai ir autely- 
ba, tai yra plačiai aprašyta
•lo visas gyvenimas ir nuveik
ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.

Knyga didelė, puslapių 707.
otber hand, tbe Forresters popieriniuose viršeliuose, kai

ANNA’S DRESS 
SHOPPE

Atliekam darbą 
Gvarantuotą

3964 W. VERNOR
HIGHWAY

kampas Hubbard 
Lafayette 0320

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

P. J. PESUS
Patogiausia vieta fotografuotis 

Vestuvėms, šeimynoms, pavle- 
niema. Viskas {taisyta pagal nau
jausios mados. Važiuoju J namus. 
Kaina žema.

DIKIE PHOTO STUDIO
4838 W. VERNOR H1GHWAY

Lafayette 6058

CHAMBERLAIN
BAKERY

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

8816 Chamberlain Avė.
DETROTT, MICH. 

Vinewood 1-2637

UTHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausią lietuviš
ką, ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pristatom į vi
sas miesto dalis ir i Ham 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVIGK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Building
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward) 
Residence 456 Neff Road

GROSSE POINTE 
Res. Phone Niagara 0764

NARRY A. WHITE
Plumbing and Heating

Pataisau ir naują darbą pil
nai atlieku. Darbas pirmos 
rūšies.
1508 23rd St., Laf. 2056

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.

DR. J. B. RYDZAUSĮAS
S LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

E Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros 
S Lempas. ArtiflciallSką Saulės šviesą. Diathermlą, Sinusoičal ir t t 
X Bandau kraują, šlapumą Ir t. t Prieinamą kaimu

E Kpecial iškurnąs: Ligos moterų ir ligos vidurių, nervų ir renmatlimo.
= Valandos: 10—2 dieną ir 4—8 vakare. X
Į 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit S 
3 Telefonas dieną ir naktį: ARLINGTON 2433 X
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimumiiiiiMmiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiL*

suported their pitcher splen- 
didly. And the breaks, both 
in the field and at tbe plata, 
were all in their favor.. Būt

ieškomoji bažnyčia. Taip n 
buvo. Prisiartinus arčiau pa- 

esame turėję. Todėl, kad pri- Ina™au ir bažnyčią, 
ėjome prie lo dalyko, kurio1 Bažnytėlė labai maža, pa- regardless of what we say, 
per ilgus ir sunkius mokslo inaši * lietuvišką koplyčią, o we must admit that they are 
metus uoliai stengėmės įgyti, ^os aPylinkė visai primena a real good team and the best 

’ Kauno priemiestį, Šančius. we bave played so far.

liūdimą, šis vakaras yra vie
nas iš svarbiausių, kokių mes

nes šis vakaras yra mūsų pir
mos kelionėj galas ir už tai 
gauname atlyginimo laipsnį.

Mūsų linksmybė sutinka sa
vo nuliūdimą, nes turime skir
tis. Skiytįs su tais, kurie gi

And now we want to acq- 
uaint you with two more of 
llie boys.

“Concy” Kranciunas is a 
utility outfielder. \ He

lėjus į Vidų, viskas atrodė 
tvarkinga ir jauku.

Štai, ir išeina kunigas lai
kyti šv. Mišių ir choras griau
smingai užgieda “Asperges 
me.” Aš maniau, kad toks quiet chap būt a good listener

is

na tiktai .................$2.50
Gegužės Mėnuo, kiekvienai 

dienai skaitymai. Vertė kun
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.

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

įdą. Antrasis padidintas leidi 
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina.................... $1.50

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

WILHS SAKINO COMPANY
PRANAS WILLIS, Savininkas

Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanią lietu
višką ir baltą duoną. Taipgi visokius keikus vestuvėms, 
varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
laukite savo Bučernėse ir Groceraėse.

2206 CARPENTER AVENUE 
Kampas Lampkin, DETROIT, MICH.

‘ TEL, TOWNOND 1-1704■

„ ,__ llW 8',ekla m“8? j“™“8 širdi\stiprus giedojimas bažnyčios baseball tips are being
Pasižymėjo moksle « skyr.: persiskyrimo dienoje. ,st0ĮW nnkelg Mat> fi bažny. psssed aronnd. He is a fair

Tamstai, mūsų gerbiamas be lubų. Choras gražiai Hitter, has a good arm, and1 dovana Pranciškus Kairiū-
nas, 2 davona Aldona Trimir- t?ve ięjeĮ,one> uj tamstos triū- ir sutartinai sugiedojo visas is an excelleĄt bąli hawk. 
kaitė, už gerą elgesį Pranciš
ka Rebokaitė.

są, pamokymus ir nuoširdų P«nkias šv. Mišių dalis. Viso-| John Micuta is one of our 
globojimą mūsų tegu atlygi- 8e 8v. Mišių dalyse girdėjosi catehers. Jobn’s sboulders are
na Dievas savo gausiomis ma soprano solo; iš jų viru man about ar broad as Babe Rutb’s 
lonėmis. Mes matome ir at- labiausiai patiko: “Ex Mari- and when he blocks the plate,

Pasižymėjo moksle 5 skyr.:
1 dovana Vincas Prunčinskas,
2 dovana Agnietė Kalaitė, už
gerą elgesį Tilė Zenkaitė. tingumą, mums parodytą. pildyta. Vėliau teko sužinoti, hide it and then put the bąli

jaučiame jūsų darbą ir rūpės- ja,” kuri taip žaviai buvo iš- try and find it. He likęs to

S P E 0 I A L!
PERMANENT WAVE

Steam nll wlih rinffct mds 43 up

Mnrceltlng 50c Pingcr Wavlng 50c 
Eyebrow Archlng 3 5c, Shampoo 
and Ftnger Wavlng 7Be. Manlcnr- 
lng 50 centą

All line* of Beauty Culture hy 
exporlenced opreratora. Open f.rom 
9:00 a. m. to 8:0# p m. I.ater by 
appolntment.
DeLander ’s Beauty Shoppe
3804 W. Vemor Hy. at the Blvd. 

Pbone Lafayette 3117

RED ARROW BOTTLING WORKS
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. SEPAT, sav.

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

3900 MARTIN STREET LAFAYETTE 3669

t
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4 D H ŪBI g Penktadienis, birželio ”, ’ '■’

Dl Ll IKNIK A
ŠV. KAZIMIERO PARA?. C H CAGO HEIGHTS, ILL.

SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 3 D„ 1%2 - VYTAUTO PARKE
115th STREET, TARPE CRAWPORD IR CICERO AVĖ.

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO ĮŽANGA ASMENIUI 25c
Šiame piknike viskas bus pinuos rūšies: valgiai, gėrimai, muzika, patarnavimas ir tt. 

Kas ypač svarbu bus pažiūrėti kas laimės Imseball: ar Cbicago Heights, ar Marųuette 
Park lietuviai. Taigi, visus maloniai kviečia me atvykti į šį pikniku.

Kviečia: KL'N. A. MARTINEUS IR KOMITETAI

DETROITO ŽINIOS LIETUVIAI AMERIKOJE
ŽINIOS IR NAUJIENOS

WEST PULLMAN, ILL(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
i

|G.eias darbas pats už save I ------------
kalba. Praėjusių savaitę A. j X Birželio 19 d., Vytauto 
Povilaitis, veiklus L. Vyčių ! parke mūsų jaunuoliai su ro- 
102 kp. narys, savo automobi- į zlandiečiais žaidė beisbolų. 
Ii u nuvežė tris seseris mokv- Mūsiškiai nugalėjo rozlandie- 
tojas į pranciškonių vienuo- čius 15 prieš 5.
lynų. Drauge važiavo A. Jur- x giaig meUig p4ė Julįja 
gelaitienė, nes jos dukielė pas Andriuškaitė baigė St. Louis

PHILADELPHIJOS IR APY 
LINKĖS DR-JŲ BEI VEIKĖ 

JŲ DĖMĖSIU!

zaus Kgančio) doleris. O to- rių darbų, nes visas pelnas 
uų sųsiuvinių bus daugiau,eis sušelpimui vargšų bedar- 
’aip šimtas! Ai maža tai bū-Ibių. Tegu Viešpats Dievas 

tų garbė savo ar savo drau-, jiems gausiai atlygina, 
gijos atvaizdų matyti tokia-i
me puikiame veikale! Ir ar' X •Sekmadienį, birželio 26 
nevertėtų, kas gali, tąjį taip d-’ 1 vaL P°Piet lvyks Pe

automobiliams ir žmonėms.
Kas nuo pernai nebuvo Ma

rijos Kalneliuose, ras šiemet 
šį bei tų naujo.

Pats Marijos Kalnelių gra-

pranciškones mokosi; tad grį
ždami atgal parveš iš mokyk-

Academy. P-lė Andriuškaitė

Gerbiamieji! Be abejonės, 
tur būt visi žinote, kurie skai
tote laikraščius, kad dabar 
Lietuvoje leidžiama. Lietuviš
koji Enciklopedija. Ir, be abe
jonės, tūr būt žinote ir tų, kad 
Enciklopedija yra tai veika-

los A. Jurgelaitytę, A. Bendo- j gaį^ "Linkime jai siekti dar 
raitę ir O. I latukaitę, kui ios j auk£tesnio mokslo.

yra dora ir pavyzdinga mer-, las, svarbesnis ir už visuoti
nę istorijų, nes savyje talpi1

grįš pas tėvelius atostogų pra 
leisti ir, prasidėjus mokslui, 
vėl grįš į pranciškonių z vie
nuolynų. A. Jurgelaitienė la
bai džiaugiasi pranciškonių 
vaišingumu, malonumu ir gra

na viskų, kas yra verta žino-
. r» . • n kiekvienam apsišvietusiam+ SS. Petro ir Pauliaus pa- „ ■ . . ,v.... v . v I žmogui. Į tųjų lietuviška enci-rapijos globėjų švente birželio ... .. ..... , . v , . , . klopedijų, atsižvelgiant į ame-29 d.; tų šventę vestpulmanie- y.

............... i . . •, • • nkiecių didelius nuopelnusciai minės labai iškilmingai. . .5
I 1 .lofllVAc laivui 4 -v» nm.i

Tad birželio 26 d. mūsų baž

labai kilnų kultūrinį darbą, 
tos Enciklopedijos leidimų 
paremti prenumerata?

Tuo tarpu prenumeruojant 1- 
mąjį tomų, Amerikoje ant pa
prasto popieriaus, kainuoja i 
vos tik 7 doleriai, o ant liuk
susinio — 8 dol. 50 centų. Pir
masis tomas susidarys iš x12 
sųsiuvinių.

Kazys Vidikauskas,
2833 Livingston St., 

Pliiladelpliia, Pa.

tro ir Povilo parapijos meti- Į

KOPLYTĖLĖ ŽUVUSIŲ 
MOTERŲ GARBEI

> —-------- . / ‘
Gegužės 3 dienų Anglijoj bu

vo pašventinta, naujai pasta
tyta Norfolko koplyčia, l’aš-' žumas ir įvairumas auga, di- 

Į ventinimo iškilmėse dalyvavoj deja. Bus kur geru, sveiku o-lalv
įsiūlpats karalius, kuris pasiūlė pa ' ru pasinaudoti ir reginiais pa-

nis piknikas King’s miškuose, i. , v , * , . . .... . šventinti koplyčių karo metu sigėrėti.
i nikas bus labai įdomus ii ga|.|)j1)gaį žuvusių moterų at- Norint gelžkeliu pasiekti,

nepaprastas, us įvainau&ių inįnįniuį p0 P) pasiūlymo ko- ;reikia imti Burlington R. R. 
Įdomybių, žaidimų ir padoriu
pasilinksminimų. Jame daly-

plyčioj buvo padėta auksinė 
i knyga su žuvusių moterų var-

vaus įžymūs dainininkai, spo- daig Re (o lnanonia joius pa. 
rtininkai ir žaidėjai, kurie su- skirti kitų knygų, kurioj bus 
teiks atsilankiusiems daug nurašytos visos kare pasižy- 
sinaguino ir malonumo. Janie | bėjusios, liet kulkų išvengu- 
žada dalyvauti visi Rockfor- gįog niotėrys. Tos abi knygos

iink Auroros ir įsėsti galima 
Ganai, Western Avė. ir Cice
ro stotyse, išlipti Clarendon 
Hills station ir nuo ten tie
siog keliauti į pietus už mies
telio į farmas.

Automobiliais visokiais ke
liais į vakarus, Auroros link. 
Ties Ilinsdale pasukti Į pietų 
vakarų kampų.

VARICOSE VEIKS
Gydomos Nauju Būdu

do ir apylinkės miestelių ir 
ūkių lietuviai, savo parapijos 
bei tautos mylėtojai ir rėmė
jai.

Visi esate nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti į mūsų pik

lius laikomos moterų karžygių 
koplyčioj Norfolke.

MARIJOS KALNELIAIROCKFORD, ILL.' rikiečių veikėjų bei draugijų 
paveikslai ir aprašymai apie 
juos. Ir aš esu pakviestas pa

nyčių j prasidės tridienis (tri-1 
jų dienų misijėlės), kurias ves

žiais vaizdais negalėjo atsigė-, te™s dominikonas. Rytais ir i gidarfeuoti. parūpintį siek tiek 
rėti. A. Jurgelaitytė yra gabi ■ vakarais bus pamokslai ir S™ Į luedžiagos> aprašymų ir atvai- 
mokinė ir gerai sekasi inuzi-l55X08 PamaIdos«

žia tvarka mokykloje; o jau 
to vienuolyno apylinkės gra-

Liepos ketvirtoji jau artina-

kos srity. Jos visas troškimai) X Parvažiavo atostogų klie zdų ir, jei pasisektų, ir pre
numeratos.

Todėl, kurie iš Pliiladelpbi-
niokytis pranciškonių vienuo- fikas V. Daugintis, kuris mo
lyne. A. Povilaitis irgi pateli-jkosi Mundeleki seminarijoje.
kintas kelione; nors ir turėjo i X Birželio 19 d. mūsų my-pos ir apylinkės veikėjų, ar 

1 draugijų, jausdamiesi vertais, 
pageidautumėt būti paminė
tais toje Enciklopedijoje, arba 
norėtumėt jų užprenumeruoti, 
kreipkitės pas mane, o aš mū
sų pažangos labui mielai pa
tarnausiu, kiek tik mano spė
kos leis. Atminkite, toji Enci
klopedija yra leidžiama ne ko 
kios nors vienos srovės ar pa
rtijos, bet visų lietuvių be 
tikybinių, ar politinių pažiūrų 
skirtumo. Tai bus milžiniškas 
ir labai puikus veikalas. Įsi-

X Seselės, po sunkaus mo-Jiikų ,kur galėsime linksmai, i sį. Artinasi ir tradicinis pik- 
kytojavimo darbo, išvažiavo draugiškai pasigėrėti gražia 
į Cliicagų atostogų. Linkime karališkojo miško gamta ir 
gero poilsio ir jėgų atnaujini- savo atsilankymu prisidėti
nio atostogų metu bei laimiu-1 prie parapijos reikalų palai-i „ , A ..

i e j i, oi t • . . , -'daug žmonių; tur būt ne ki-go sugrįžimo į Rockfordų. i kymo. Stokime visi petys i ° Tu 
X Sekmadienį, birželio 19 petį vienybėje remti savb rei-

Kalneliuos 9

kiek vargo, bet geram darbui i ILnas klebonas A. Linkus iš-
nesigaili jėgų.

X Birželio 19 d. Beachnut 
G rovė darže įvyko Šv. Antano 
par. seserų pranciškonių nau
dai piknikas. Šeimininkas P. 
Adomaitis ir daugelis kitų 
padėjėjų, sutariamai dirbda
mi, sesutėms pelno padarė 150- 
00 dol. Tai gražus pasidarba
vimas. Piknike dalyvavo kle
bonas kun. I. F. Boreišis ik 
Šv. Petro par. kleb. kun. V. 
Masevičius, kuris šiame pik
nike šauniai pasižymėjo vai-

važiavo į rekolekcijas. Grižo 
ketvirtadienį popiet.

X Sugrįžo iš ligoninės Pet
ras Katelė, kuriam padaryta 
labai pavojinga operacija. 
Sparčiai eina geryn.

XJau buvo rašyta, kad lie
pos 17 d. Vytauto -parkę bus 
mūsų parapijos metinis pik
nikas. Gerb. klebonas, parapi
jos komitetas ir visi parapi- 
jonys yra susirūpinę ne dėl 
to, kad piknikas pavyktų, bet

. . .... ... . .priimti ir pavaišinti. Poniaeių ir bilietų pirkime. Sesutės i ... . . ,. , ,1 . .. I Žitkevičiene moka padirbti

kaip svetelius ko gražiausiai vaizduokim sau, kokia ji bus 
didelė ir turininga. Vienas jos 
sųsiuvinis iš paprasto popic-

labai dėkingos visiems darbi- į labaį gardžius sūrius; piknį. j riaus Amerikoje kainuoja 80
ninkanis, biznieriams, publi
kai už gausių paramų vienuo
lynui.

ke jų turėsime “plendi”. I centų, o ant liuksusinio( gra- 
X Liepos 24 d. visos drau- ----- - -

X
gijos, priklausančios prie pa- 

Išvažiavo atostogų. T.1 lapijos, rengia parapijos nau-
Blažienė (varg. J. A. Blažio 
žmona) su sūneliu išvažiavo 
pas motinėlę į Grand Rapids, 
Mieli, paviešėti. Geros laimės 
ramiam kampely pasigėrėti 
gamtuže.

X J. jr J. Miseliunai susi
laukė birželio 19 d. garnio, ku 
ris paliko sveikų ir tvirtų sū
nelį. Tėvai džiaugiasi. Juozas 
Miseliūnas buvo vytis ir daug 
darbavosi kuopoje. Julija 
(žmona) yra mokytoja. Geros 
laimės šeimų auginti!

X Veikėjas S. Stepulionis 
įsigijo dar didesnį Hupp au
tomobilį ir žada, važiuodamas 
atostogų, nuvežti Šv. Antano 
par. mokytojas seseris į Pitts- 
burgh, Pa. vienuolynų. Tokie
ms asmenims tik ir turėti gra

X Juozo Šarkio kumštynių 
metu ir mūsų mieste kiekvie
nam name grupėmis klausėsi 
rezultatų per radijų. Man te
ko pas J. O. Piragius klausy
tis ,kur buvo ir pašalinių kai
mynų ir draugų būrelis. Lni- 
mąįus Šarkiui, garsiai šaukė
me “valio!” Šarkiui ir nema-

daiže.
JOHN B. BURDEN
(John bagdziunaa Borden)

ADVOKATASdai piknikėlį parap.
Bus muzika ir daug įvairume- l05 W. Adams St., Rm. 2117 
Iro. ljabai prašome svečius ne- I Telephone Randolph 6727 

pamiršti mūsų. 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Rep. ' Telephone Roosevelt 9090

...........Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Hepub. 9600
^KAITYKITE BIZNIERIŲ

BARGENUS A. A. SLAKIS
ža Piragių medaus išgėrėm ir ADVOKATAS

... , ° . ! Miesto Ofisas 77 W. Washington 8t.
pyragaičių suvalgėm. U vokle- Romn 905 Tel. Oearborn 7966
v. . .v. i . .» Valandos, f ryto iki 4 po pietųciai, viršuj gyvendami, iš pik- i
tumo dantis griežė, bet prieš IVakaral8: ^*r#B,ln^aį8 v‘ar, K*l*įer«a“ 
namų bosų vistiek drebėjo. I 4148 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887 

X Spaudos rėmėjų, draugi
.jos susirinkimas įvyks birže-

Namų Tel. Hyda Park 8896

nikas Marijos 
(Mariau llills).

Kas metai čia suplaukdavo

jtaip bus ir šiemet. 
Kalneliuose jau ruošiama vis

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą. ir gėlimą. Nurodymai prie vais 

Marijos j tų. ei negelbės aptlekininkas grąžins 
pinigus.

d. parapijos darže įvyko Lab- kalus, nes sutariamai veikda 
darių* sųjungos piknikas. Ge-' mi, net ir šiais nedarbo lai- kas sve*'ia,ns sutikti ii priim- 
raširdžių žmonių atsilankė ne kais galėsime daug gero pa- d> Keliai taisomi, vietos ren- 
maža ir gerai parėmė labda-daryti ir sau ir kitiems. gianios. Bus kur pasidėti ir j

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

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Norintieji šių vasarų va
žiuoti į 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 j vienų

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

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

Iš Cliicagos ekskursantai

^IVAS -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 
neskaito — patarnauja dykai.

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

“DRAUGO” UUVAKOROV AGENTŪRA
2334 S. Oakley A ve.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 

PER SAVAITĘ
M f s. Betty Luedere iš JJayton ra

išo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, t-odėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gadsi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugotis.

Nesirnplnk nležė; 
mu. pleiskanom 
Išbėrimais, spuogu 

ir kitais odos negerumais. T
gauk gydantį antiseptiką Žemo 
saugus. Aptlekcsa. 86c., 6#'
81.00.

žemo
r O ° S K : N ■ P o CMS

lio 30 d. Šv. Petro parapijos 
svetainėj. Bus svarbus susirin 
kimas. Visus atstovus prašo
me dalyvauti 7:30 vai. vak. 
Turėsime naujų reikalų apta
rti. Svarbu kiekvienam žinoti.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 G. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pttiiman 596#—6877

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

160 N L.A 8ABBB ST—-patai sutartį.

Tproa AMkioa,

GRAMO® AKT*

Tni SMeMa tartas
Murifee valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją psmAgsits 
Knyga “Eye Care” arba “Kys

atg” an

10 PIECE COSmETIC 
SĖT $1.97

Thl» Is a Pamous Vivanl 8«t snrl In- 
Nude. fprp p«wder. #1.00; Rnuga. 75c. 
Tbwu. Oroam 41. ao, Depflatory 41.00. 
Fac'cl Aati-lngent JI.75. Bath Salt t.00. 
Toliet M'ater ąi.SJ. PorTutna 42.75. Brll- 
llantlne 75c. Skln Whltener 75c Totai 
Vaina 412.06. Spartai prlce, 41.*7 for all 
tan plecea to tntroduca Oila liną.

Vardas ...................................
AdrosM .......................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bes Vaa 58»-5di Avwue, N«w YaA

MoriasCo.. DpcH. S., 9 B. Okio St.. duoto

For COLDS, COUCHS
Sere throal, mnscular rben- 
matic ache»ftpains,a{i|>ly Miu* 
tarole, the "counter-irTitant”

>■ ""M.
AT ALL DRTIGG1STS
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VYČIŲ 36 KUOPA

Vienas iš svarbiausių "įvy
kių musų kuopos veikime yra, 
taip sakant, ‘‘renesansas” — 
atgaivinimas lietuvių kalbos 
vartojimo per susirinkimus. 
\ artėdamas žodį “atgaivini
mas”, nenorėčiau, kad niany-

šauskaitė labai sųžiningai ir 
SviKiningai vena susiruiannus. 
x»ev aui Kurie v ainy uos nartai 
usiniisia savo pareigas u* vi
sai nesnaiiKo | susirinkimus. 
x er susirniKunų buvo nutaria 
ir pasiųsiu laisnai tiems atsi-
uKusieins, reiaaiaujam jų pa-

tumėte, kad visai mirė lietu
vių kalbos vaitojimas mūsų 
kuopoj, bet per kiek laiko bu
vo njanų užmiršta, kad lietu
viškai turi būti vedami susi
rinkimai. Bet dabar, kuomet 
tik vienas iš narių atsistoja ir 
užsimiršęs bando anglų kalba 
prabilti, tuojau kiti sušunka: 
“lietuviškai!” Tikimės ir ste
ngsimės ko uoliausiai laikytis 
savo lietuvybės ir parodyti pa 
šauliui, kad mes išliksime iš-'

si teisinimo. Kuopos vieepirnu- 
mnKas ir rastnuiiKe atsisakė, 
v įcepirm. biasys Barkauskas 
aisisaae nuo vicepirm. parei
gų ir visai pasmaukė nuo 
Kuopos, u aria; kai žmogus ap- 
siveua, kazK.ok.ia permaina pa 
siuaro. Kazin, ar abiem ran
kom galėtum suskaityti tas po
ras, kurios apsivedę pasitrau
kė iš V yėių eilių. Žinoma, mes 
suprantame ir užjaučiame 
jiems, bet jie galėtų bent vie-
nų vakariy skirti ir kaitų su
imams dirbti, paremdami mus 
savo patarimu.

Gal pasakysite: “nieko nė-

devyni — tai didelis skaičius, ėmė ir gardžiais užkandžiais 
bet tai vis nėra šimtus. pavaišino.

Užtad pabuskite iš to niie- ( Bodalietės misų kolonijoj 
go jūs, gerbiamieji Vyčiai it gražiai visur veikia,,visur vi- 
Vytės, grįžkite .savųjų tarpau, suomet uoliai prisideda. Soda-
kad galėtume išvien veikti ir 
darbuotis Bažnyčios ir Tautos 
gerovei. Juk ne vien šeimym- 
nis gyvenimas yra svarbus 
bet daigi sprendžiame žmo
gaus vertę iš jo socialinio vei
kimo. Labai didelį ir svarbų 
vaidmenį vaidina žmogaus gy 
venime jo socialinė būtis. Kas 
iš to bus, jei mergaitė bus ge
ra šeimininkė, bet nemokės ap 
sieiti išeivijoje, atsitolinusi 
valandėlei nuo namų židinio.

įietės turi sporto ratelį, kuris 
žaidžia basketbolų ii- tenisų.

Tadgi, stokime vėl Vyčių 
eilesna ir, jei matote, kad ko į tas smagumas, 
trūksta, patarkite — su išties^

Mergaičių sodaiicijos šau
nus metinis išvažiavimas įvy
ks birželio 26 d. iSodalietes 
visos kviečiamos susirinkti 
sekmadienio rytų ne vėliau 
kaip 8 vai., prie iSv. Kryžiaus 
parapijos mokyklos, kur bus 

i busai ir visos vyksite į — l VI 
— labai malonių vietų, kur 
sporto komisija turi paskyru
si. Taip pat atsiveskite drau
ges, nes visoms yra užtikrin

tom rankom priimsime jūsų

tikimi tautos suims ir duktė- ra per susirinkimus.” Žinoma, i

patarimus ir įvykdysime kuo
pos veikime.

Leonardas G.

)

rys.

Kitas svarbus dalykas, ku
ris būtinai turėjo būti atitai
sytas, tai kai kurių iš valdy
bos apsileidimas. Žinoma, ne 
visi' valdybos nariai apsileido. 
Kuopos pirmininkė Stela Ali-

kad vienas ii- antras taip pa
sakys ir neatsilankys — jau 
skaičius sumažėja dviem na-.

T0WN OF LAKE.

Narės visos apgailestavo, 
kad dvi iš mūsų darbščių vei
kėjų serga: tai p-lė B. Kalvai- 
tė ir M. Kaminskaitė, narės 
paskyrė sodalietes jas aplan
kyti . t

Mergaičių sodaiicijos mėne-
Nekalto Pras. Pan. Sv. mer- į siniai susirinkimai įvyksta

rims.

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Orovehlll 0817

Res. 8737 S. Artestan Avė. 
Tel. Orovehlll 0611

OR. J* j. SIMONAITIS
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 

2823 West Marųuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-’2 A.M. 

Nedėlloj susitariu

Tel. Lafayette 6793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

DENTIST AI
Fhone Boulevard 7082

DR. G. Z. VEZEUS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tol. Canal 6122

DR. G. L BLOŽIS
tp į< vipriH s lietuvis 'gličių sodaiicijos mėnesinis . kiekvieno menesio antių sek-

jannikaitis ir mergelė datų sus-mas įvyko birželio 12 d. madienį, 1 vai. popiet. Mergai

reiškia tautai. Be vieno negali'
būti šimtas. Devynios dešimt

G KABUKIAI:

J. F. RADŽIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH
IR SUNŪS

LIKTU VIS UKABOKIUS

Į sodalicijų įsirašė visos šie tės, kurios dar nėra sodalie-
met baigusios 8-tų skyrių mo- tės ,visos kviečiamos įsirašyti !
kinės. Narės visos džiaugėsi, 
kad į sodalicijų įsirašė gražus

į šių kilnių draugijų.

. Nepamirškite visos pasima-
jauny sodaliečių būrelis. So- į tysillle bh.želio 2B j 
dalietės jas visas gražiai. pn- Į

B SLA SEIMO

DENTIST A S 

2201 West 2znd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Šaradoj pagal sutarti

I Boulevard 7589

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 8 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomls Ir Nedllloiuis pagal susitarimų.

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

Ofiso Ir Koa. Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Rea. Tel. BouL 8914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
7S6 West 39 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
▼ai.: 1-1 ir 6:M-9:S9 vaL rak. 

Nedėlloj susitarus
VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlloj

|Tel. Canal *367 Res- Prospect <869

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Peaidenclja 8690 8o. Artealan Ava. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po platų

a iki 6:39 vakare

Tel. Canal <768 Res. Republic 6866

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK/ OBSTETK1KAS

Tel. Ofiso 8060 Rea. 9866

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 8 Ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Resldenclja:

8908 — 71st Street 
NedėUomls ti^ susitarus.

OR. J. J. KOWARSKIS

Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus »

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S. BIEZIS

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2802 WEST <3 STREET 

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Proapect 1928

Resldenclja 2359 So. Leavitt SL 
Tel. Canal 0706

Valandos: 3-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlloj pagal susitarimų

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 VVest 18 Street 
Telef. Canal 4178 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 8088.

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia Vatarnauju laidotuvėse Kuupigiauslu. 
ir pigiau negu kiti meldžiu aisisauau. o manu

darbu ousite uzgauedinti. 
Tel. Rooseven zolo arba 2616

2314 W. 23rd Pi., Gincago

1439 B. 49 Gourt, Cicero, IK
TEL. CICERO 6927

SLA neturi Lietuvos bonų lis metus neužsimokėję nėra ir**'ClcerQ 1260 
Po kasos globėjų smulkių išbraukiami, bet laikomi tik 

pranešimų apie visus organi- ' suspenduotais.
nacijoje esančius bonus, kurie ; Si pati komisija, analizavu-

DR. GUSSEN
X-Ray

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt SL Tei Ganai 6131

8729 VVEST 12 PLACE 
Vai.: 7 Iki 9 v. y išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd. 

4:10 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2860 — 2861. arba
Cicero III. Rea. tel. Cicero 2886

yra “m .default”, buvo uz- J si, rodosi, gana aukštus per-

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
ma išlaidų akialkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7669

leieiuiiaa, i artis iibO

STANLEY P. MAŽEIKA
Grabonus u Baisamuotojas 
Turiu auiomubiiios visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, 111.

LIETUVIS DEN TĮSTAS 
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Cicero, 111.

Reaidencija: 6638 S. Richmond Ava 
Teiephone Republic 7818 

Valandos: 1—t Ir 7—8 vai. vak.

I. J. ZOLP

klausta centro valdyba, kiek [eitų dviejų metų pelno skat-1^847 VV. l^th SI. 
ižde yra Lietuvos Laisvės Pa- Į čius, kad labai didelė dalis i
skolos bonų. Valdyba piane- Šio pelno pareina iš nuošim-1 Dr. C.K. Kliauga 
sė, kad organizacija nėra pir- čių už senus pinigus, o naujai i d e n t i s t a s
i,,..,: _- ; • » »• . I . v • , i-i ... i Utarninkais, Ketvergais ir Subatomiskusi ne vieno iš šių bonų. Ke- gryno pelno mažai beliko. Tu 2120 w. uarųuette iw. ųru vvestemAIi delegatai išreiškė pasipikti- tarpu nuo pirmo 1932 m. ber
iamų tuo.
• “Būdami lietuvių organiza-

taimo gryno pelno neliko nie- i
Avė. Pboue Hemlock 7828 

Fanedėliais, Seredomis ir Pėlnyčiomls 
1821 So. Halsted Street

ko, bet dar ištraukta iš gau-iTel Clcerr 6756 
cija,” vienas iš jų kalbėjo, “ir ! tų nuošimčių apie $5,000 pir- 1 T|/nk|||t| 1P
nepirkome nė vieno lietuviško ' mojo bertamio bilų apmokė- U Iii AI RUGlUliAu 
borio! Štai, jūs išskaitėte užįjįmui.
tūkstančius dolerių bonų, ku
rie nė nuošimčių nemoka, tuo

1650 VVEST 46th STRAKT ! tarPu Lietuvos Laisvės bonai • davėjas konstatuoja, kad le 
šiandie tebemoka 5-tų nuošūn- Įgalimai patarėjai kainoja per 
tį. Gėda mums visiems!” 'metus tarp 4 ir 5 tūkstančių 

Bet visi matė, kad dabar 1 dolerių. Centro valdybai “už 
rūpintis tuo dalyku yra per ,keliones ir sugaištis” išmoka- 
vėlu. , ina per metus nuo 5 iki 7 tūk-

Kova su komunistais Staučių. Palaikymui organo 
Iš skundų ir apeliacijų ko- per dvejus metus iš kasos pri-

GRABORIUS IR LA.DOTUVIU
VED4JAH

Kampas 46U Ir Paulinų Sta 
Tel. Boulevard 6203-8813

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

Seniausia: ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA

pirm. Bagočius 6-toj SLA sei
mo sesijoj, matyti, kad išvi
dinio ermyderio, kurs taip 

Į stambiai pasireiškė pereitam 
Į seime Chicagoje, kada komu

nistinė srovė atskilo ir susi-

Nedėlloj; 19—12 ryto.

OR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

Chicugo, III.
O rišo vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 vak. Mbdėliouiis pūgai sutartp

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tol ; Prospect 1930

Tarp priežasčių, dėl kurių 
sunku turėti pelno, raporto

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND AVĖ.

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tei. laida 0994

r
Resldeucijos Tel. F laša 3209

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

DR. f. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto UU 1 po Pistų 

2 iki 4 Ir 6 1U 8 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 

Telefonai dienų, ir naktį 
VIRGINLa 6966

Tat GrovehlU 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 9-11 ryto 1-4 Ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų Ir Nedėldlaniah 

tik sualtaraa
3432 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone: 
Bnglewood 4441 
W«utworth 3006

Offloe Phone 
Wentworth 399«

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET 
Valandos: 2-8 ir 7-9 vaL vakare

uėta $17,000.
Raportas baigiamas ilgomis 

komisijos rekomendacijomis 
11 pastaba, kad savo tarny- ’Mt* 
bos metu skundų komisija y- a^“šti.'
ra gavusi arti šimto rūntų ir

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7404

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Rea Tel. HEMLOCK 287 <

DR. J. P. POŠKA

Palengvius 
priezustun

akių {tempimų., kuris 
galvos skaudėjimo,

DR. A. Aj ROTH
3133 S. HALSTED, STREE1

Antras ofisas ir Rezidencija
65U4 S. AliTESlAN AVĖ.

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 j tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip-
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

tvėrė naujų organizacijų, dar 'juokingų skundų Reporteris 
vis tebeeina ir po dviejų me-
tų su revoliucininkais dar ne
pilnai atsiskaityta. Ne tiktui 
kad tūkstančiai šių “raudo
nųjų” narių apleido SLA ei
les, bet buvo kuopų, kurios 
“in corpore” persikėlė į nau
jąjį komunistiškų susivieniji
mų, įnešdamos į jį kuopų iž
dus ir visų senųjį turtų. Dėl 
šio turto ir iždų centras yra 
iškėlęs bylas teismuose. Nors
šie teismai ne visuomet duoda
centrui palankius sprendimus,

KĄ LENKIJOS DVARININ
KAI VEIKIA LIETUVOJ

Buvęs Lenkijos ministeris 
Stanevičius prieš pusantro niė 
nėšio atvykęs Lietuvon į Tra
kų apskr. pas savo motinų gy
venančių jo paties dvare, šio
mis dienomis tų dvarų parda
vė ir pedarė pardavimo aktų 
pas Kauno notarų Škėmų. Lie-
tuvon jis atvyko ne politiniais
tikslais, nesikalba su spaudos

jie daug kainoja ir yra dar žmonėmis. Greitai atvyks žy- 
bylų, kurios neišspręstos. | mus Lenkų advokatas Lednic- 

Raportas taip pat pažymi, kis, kuris taip pat nori sutva-
kad kol kas, pagal dabartinę 
konstitucijų, kurioje nėra nė 
žodžio pažymėta apie narių 
išbraukimų, nariai nors ir ke-

rkvti savo nuosavybės reika
lus. Jo dvaro žemė perkirsta 
administracijos linijos. Leista 
įvažiuoti savaitės laikui.

ii.-, :

3ataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimą, regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas duro- 
aias su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam^.

Valandos nuo 10 ryto iki I vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
neiNu?mn Specialistas moteriškų, Vyriš

kų, vaikų ir visų chroniškų 
ligų-

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo T-j 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6- p’ 
,plet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vai. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Kampas 31st Street 
Vai: 10—11 v. rylo, 2—8, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Wentworth 3000"
Rez. Tel Stewart 819.’

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STRLL.
be ūkinių. Dalstr kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos p|. 
gecaiės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bbulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AiUf SPECL1LISTAS

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—8 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. Di
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6117 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

MEMLOCK (161

DR. V. S. NARES
Ofisas tr Akinių Dirbtuvė 

756. WEST 35th STREET
Įtampas Halsted St 

Valandos: nuo 16—8; nuo 1-6 
NedėUomls: nuo 16 Iki 11.

JĮ

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1810 West Marųuette Road 
VALANDOS:

9 iki II ryto, 7 Iki 9 vakaro 
Utarn. tr Kstv vak. pagal sutarti

.8. ■ ,»■ ____ >

TeL Hemlock 1799
Rea Tel. Prospect 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas <166 South KsdsUt
Rm. <416 So. California Ava. 

Taki H M t I Hnkirjasl JT»'

Ii Y •.a'žL,.- 1. -
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AUSROS VARTŲ PAR. METINIS PIKNIKAS\» •
Sekmadieny Birželio-June 26 d. 1932

VYTAUTO PARKE
115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.

3= l£l:

CHICAGOJE
WEST SIDE

Mūsų ‘ ‘ Šarkis ’ ’ parapijos 
piknike. Didvyrių lietuviams 
netrūksta, bet paskutinėmis 
dienomis dar lietuviai sušilau 
kė čempijono asmeny Šarkio, 
kurs nugalėjo stipruolį Smė
lingą birželio 21 d. New Yor- 
ke. Pasaulio laikraštininkai 
didelėje daugumoje rėmė ir 
stovėjo už vokietį Max Smė
lingą prieš kovą. Bet ne be 
baimės. Visiems kinkos dre
bėjo, kad lietuvis Šarkis gali 
pirmuose raunduose visiems

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

4 valandą kumštynės
5 valandą dainą kontestas
6 valandą virvės traukimas
7 valandą dovaną padalinimas

Įžanga 35c. Kviečia visus Klebonas ir komitetas.

MARQUETTE PARK , Šiame piknike bus duoda-
------------- įnios stambios dovanos.' Visi

___ “Kiek kainuos?” —klausia turintieji nusipirkę tikietų, at
su švedu O. Adolphson tris vienas automobilistas, priva-i važiuokite piknikan, o kas ži- 
raudus. Vytauto parke dabar !žiav^s prie Vytauto daržo. no, gal jūsų laimė perviršys 
yra pastatyta nauja kumšty-! “35 centai.” kitų.
nėms arena. Joje mūsų jauna-i Tiktai? Mes esame penki.

žmonėms patarnauti. Bus mu
zika ,kuri visus palinksmins. 
Komisijoj yra darbščios mo
terys: pp. Paulauskienė, Na
vickienė, StoSkienė ir Luko
šienė.

UNIVERSAL BANKO 
REIKALAI

...... v. . , , &v. Kaz. akad. rėmėjos nuo-1
uis “Šarkis” bus galima pa-1/ »»•»<*•» vazla°* <•»* .Širdžiai kviečia visų tų dienų
matyti parapijos piknike /an,.palieka, automobilį ir ei !praĮeĮ8ų Vytauto parke, s
einantį sekmadienį.

NĖTIKSLI ŽINIA

na žiūrėdami, kas daugiau de- 
:dasi tarpe žmonių.

Iš pasikalbėjimo su p. J. , 
Elijošiu, Universal State Ban
ko pirmininku, paaiškėjo, kad 

Komisija valstybės atstovai banką tik 
i laikinai teuždarė. Banko rei-

kia tikėti, kad depozitoriai su
sitars ir netrukus bankas vėl 
pradės veikti.

ŠVEDAJ PARDAVINĖJA 
TUŠČIAS DĖŽUTES

į Skuode vienas žmogus kio- 
North Side. Draugystė po iri_:sl<oj nusipirko dėžutę degtu-

(Uoba šv. Cecilijos rengia di- kalai neb,oKiaasiam «to- jky Atidariug dėžutę _ bn. 
. . , delf išvažiavimą birželio 26 d. V? Jei depozitoriai norės, j yo tu^,įa, nė vieno degtuko

tarnais, draugais, tyram ore, Edgebrook miškuose. Šis išvu- k’ek Potvarkius, banką ir n(ųluvo< nors matė, baip

sma
giai praleisti laiką su pažįs-

Prieina prie valgyklos. Už- jeĮę išgalėdami pamėginti sa-' žiavimas yra metinis ir todėl Va* va's^5ė leis atidaryti. Į jį buvo išimta iš naujai pra 
uodžia gardų kvapą einantį iš laimę §en ir ten; tftip da 1^. draugai^ kurie neatsi. Universal banką paveikė šio- plėgto pako

“Draugo” nr. 139, Bridgo-- v'rtu''“’. kur «asPadinės ,ai’ rydami atliksite gerų darbų,1 lankys’, bus baudžiami pagal ,nis dienon,is lllsidar1.'s 
porto skyriuje patėmijau kei-/“ Rardzlaus»i _ paremdami seseles vienuoly.! konstitucijų. Atsilankę drau- taUfn* hankai Bsirenduoja gražus, moder-
stų ir klaidinančių visuomene___ . a kas\ Būdasu gražu- kurios žino laiku yra labai -ai-ės malonėsit įteikti atvi- Universal bankas užsidarė ,n*akas, karštu vandenin šil

iukus raštininkui arba pirmi- vakar apie 10 vai. ryto. kambary«; . Marųnette
ninkui - 1 Park. Namų savininkai gvve-

x,. .» . . i ~ ' *------------ ---------------na vieni be šeimvnos.Siame išvažiavime įvyks v:.- Į karinis tirna.mevtas j . .. .
-č\ TS1SHHK1TG Z

žinią, kad būk tai Šv. Jurgio 73?818 , XTVlen /ank\ darbo reikalingos paramos.
* (Įniktai 4”»»zxxxi rv rnn Įklebonas pralotas M. Krušas Numeris trečias ga-

išvažiuodamas į Eucharistinį Jėlę, ’ pasigirsta iš
surprizą padaryti ir parblok-1 kongresą pakvietęs kun. Al- y ienos darbininkes, o laimin-

Lėlė

šti Smėlingą >nt grindų. Bet 
jų nę vienam neatėjo galvon,

fonsą pranciškoną, kad jis pa
vaduotų pralotą per 4 mėne-

gasis dar smagesnis, kad ga
vo tokį puikų daiktą už taip

PRANEŠIMAS

kad lietuvis Šarkis baisiai gįū8> Pavaduoti tai beveik tą niazai pinigų’
gudrus. Aną syk Šarkis per j patį reiškia ką užimti vietinio 
greitai apsidirbo su vokiečiu j klebono poziciją ir eiti vardan’ 
ir pralaimėjo. Taigi, kad ta'1klebono jo pareigas. Šiame

Town of Lake. šv. Franciš- 
kos Rymietės moterų ir mer-

šokių Įvairybių: lenktynės,' Rengiamas paminėjimui Jžviejų į 
y ’ šimtų metų nuo Jurgio Washingtono |

beisbolo žaidimas ir tt. Visi gimimo dienos.
Dalyvauja šeštas Jungt. Valstybiųatsilankę galės linksmai dieną 

praleisti gražioj North Side“Sfuzika?! Kaip gražiai gro^ai^ių draugija rengia pikni-i lnylimoj vietoj/komisija kvie 
ja. Ernam pašokt,. San,, birže,io x d. Pra<1Ha ,, ./
1Q11M1 171 oi n«o o a I nn ei I m « . — — ___ _ 1 ♦ i Irjauni, visi bėga salėn pasilin- vaj dieną,, Marųuette Parke birželio 26 d

patį nelaimė jam nepasitaikv- daĮyke turiu pasakyti tą, kad J<smintl prie gesusios orkes- prįe 79 and California Avė 
tų, Šarkis savo vikrumu, sau- gv. Jurgio parapijos klebonas 
gesniu būdu, Smėlingą nuga- ; išvažiuodamas į Europą pak- 
lėjo. Smėlingas visą laiką lau- ivietė kun. Alfonsą pranciško- 
kė, kad Šarkis paleis sąvoką ne todėl, kad jis būtų pra- 
smarkieąją dešinę ir ta deši-jloto pavaduotoju, bet kad bfl- 
nioji arkio ranka neprileido tų tiktai pagelbininku gerb.
Šmelingo artyn, bet visą lai-lkun. J. Šaulinsko bažnytinia- 
ką Smėlingas su didele baime'me darbe. O tikru praloto pa- 
į Šarkį žiūrėjo. 1 j vaduotoju, sutinkant Jo Emi-

A. A. A. P.t ros
0 ten girdėtis didelis bilde- , . ... v. vnviK*riiA c-tatd

pys. Jau kas numušo visas bo- e ’ g ™ ° °
les, Bowling alleys. .dovanų; taip pat bus visok.ų KREISERIUS

-į-,. ... j v i žaidimų, bus lenktynės vaiku- Vokietijos karo biudžete nu-Ema toliau ranęfo šaltos ko- 1 • • TT. . . + , v ,v , . v ,. _ . v. ms, moterims ir vyrams. Visi matytos sumos treciam karosės; tenai saitų gėrimų, čia ’ , ,. ,vvažiuokite ir išmėginkite sa- lamu statyti. Re to, biudžete

Bus laimėjimai; kas turės

7217 So. Washtenaw Avė.

W, W.rNrt4!.’,» ?n, !KS;BMKALmoA selesmonu
! U. Pradžia ką. vakar, « valanda. patvrjmu arba be patyrimo

SOUDIER FIEI.D . . . . .
Smarkiausi judėjimai. įspūdingiau- i pardavinėti elektrikinius re- 
ir dramatiškiausi veikimai, kokie „ . . . .. .tik yra buvę chieago. 1 rigeratorius ir radios. Moka-

“Lietuviškas ūkis,” sūrių, sal 
dainių, ir ko ten nebūtų!

... .... .. .u„ r,- ma alga ir komišinas. Atsišau-100 orlaivių pakils į veikimą.. Pės
tininkai kovos lanke. Parodymas se- kitę 4916 W. 14tll St. Cicei'O 
novlškos Amerikos Washington For- ‘ ’’ ’
ge klony. TU., nuo 4 vai. iki 8 vai. vak.

Artilerijos griausmingas saHutavi- 
mas. ■■ ....... ........-■

Paskleidimas debesių, paslepiančių ' -r» -i t • .. . . ...orlaivius. . Reikalingi vaikinai, bigb
Forto Dearbom skerdynės ____ ___________vj... ta ,Kavalerijos zovada lėkimas. . SChOOlėS amžiaus. Darbas —

šokiai ir ltau-dies dainos Įvairių | dpnionstruoti 
tautu. ‘ w

Puntigev paėmimas.
"The Flying Comet

ir pardavinėti 
maisto produktus departmen-

Žinoma, nieko nuostabaus, nencijai Kardinolui, yra gerb. ką girdėsite ir regėsite Šv.

ivo greitumą.-'Užtikrinu, kad numatyta skirti daugiau paša- siumuitn-.^ pgnys, pagamintos įtiniuose štoruose Kreiptis ko 
, ...... ... Thenr’e—Duffiejd. " ‘ 1 '

atsilankiusieji’turės smagumo, lpų aviacijai, kaip pereitais tpi^os eis < bedarbiu šelpimo fon- 1 fverce ir ’nėtnvčinip nilfi ibi 
Tai čia tik mažas pavyzdi!.,'„ės ši draugija moku gražiai mctaii.. ............------------------------------ K P . ».l nuo n ,k,

laikraštininkams labai nepati- bnn- *!• Šaulinskas, vyriausis 
ko, kad paskirti teisėjai pri-: vikaras prie Šv. Turgio par. 
pažino laimėjimą lietuviui Ša-pr .iarn Yra pavesta lig laiki- 
rkiui, o ne vokiečiui Šmelin- n'ai tvarkyti visi parapijos 
gili. Ir dabar laikraštininkai reikalai, kol ir vėl laimingai 
iš paskutiniųjų imasi visokių sngrįš jo klebonas iš Europos, darže. Visi kiti iki šiol įvyko 
be logikos priemonių, kad, Namiškis Marųnette Parke .
girdi, teisėjai didelę klaidą
padarė. Vienas iš laikraštiniu 
kų net šitaip aprašinėja: “Ne
užteko, kad Smėlingas Šarkį

darė, bet Šmelingui reikėjo ir IPER „DRAUGO” Agentūrą
abudu jam priešingus teisėjus į __________
gerai prie progos sumušti.” Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va- 
Bet butų teisingiau sakyti, žinokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite 
kad Šarkiui reikėjo peršokus • greitą ir gerą patarnavimą. “ Draugas ” i parduoda laivakor- 
per virves gerai laikraštinis- tęs visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus į 
kuR, ten prieš jį nusistacin- kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko 
sius, gerai apšventinti. neskaito — patarnauja dykai.

Kaip ilgai Šarkis išlaikysi Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursiją laivu UNIT- 
viso pasaulio. čempijonatę ? ET) STATES vandens keliu į Klaipėdą. >
Reikėtų, kad jis išlaikytų bent gje jaįvaj išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:

Liepos—July 2 d.—FREDERTK VTTT 
” ”7 d.—BERENOARIA
” ”9 d.—ORIPSHOLM

Kazimiero akademijos rėmėjų 
centro piknike, liepos 4, Vy
tauto darže.

Šs yra pirmutinis piknikas, 
kurį rėmėjos rengia, Vytauto

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

5 metus, kol lietuviai sugebės 1 
kitą tokį pat jo vieton pasta
tyti. Nors daug yra sunkaus 
svorio lietuvių, kufie šiame ( 
sporte yra pasižymėję, bet jų 
tarpe yra . vienas svoriu gal 
sunkiausias (210 svarų), bet: 
metais tur būt jauniausias, 
(nes tik 19 metų), o aukštu-! 
mu tur būt ne mažiausias (6i 
pėdų 3 colių); jis yra Lietu-- 
vos Vyčių 24 kuopos narys ir 
Aušros Vartų parapijonas — 
Pranas Keturakis (Frank Ke- 
tter). Šis mūsų “Šarkis” pa
rapijos piknike birželio 26 d. 
4 vai. popiet stos kumščiuoti*

M

M

16 d.—FRANCE
22 d.—PARTS
23 d.—UNITED STATES 
28 d.—BREMEN.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

//J* soOAKirr AGENTŪRA
L- 1 ‘ •*. A

rta Ir i Armijos Šeinium Ar-’os iždą.
Įžanga 75<-.. *1.00, $1.50 7 vai. vakaro.

3737 So. Halsted St.

Vienas Iš Stipriausių Bankų
Halsted Exchange National Bankas kviečia kaip pavienius asme

nis, taip biznierius, korporacijas ir kompanijas vesti savo biznį šioje 
bankoje, nes šis bankas yra vienas is stipriausių bankų Cbieagoje.

Šis bankas išmokėjo, išmoka ir išmokės visus padėtus pinigus be 
jokių notų ant kiekvieno pareikalavimo. Šio banko stipri valdyba už
tikrina apsaugą Jūsų pinigų. Atidarykite'savo sąskaitą mūsų Banke 
dabar.
ŠIO BANKO DIREKTORIAI IR SVARBESNIEJI ŠĖRININKAI:
W. H. REGNERY, President, Western Sbade Clotb Companv.
C. L. JER'NBERG, Vice-president, West Side Trust & Savings Bank. 
LOUTS JOURlDAN, President Jourdan Packing Company.
E. HEYMANN, Vice-President AVcst Side Trust an:: Savings Bank. 
M ATT FRANZ, Presidept f'ranz Deeorators. ,
M. E. SMITH, Vice-Pres. and Treasurer American Food Products Co. 
JOHN M. LEE, Attorney.
IT. S. PFLAUM, Vice-President Wcst Side Trust and Savings Bank. 
BENJAMIN LEVY, President Tlnlstcd Furnitu-re Company. 
NELSON MORRIS.
J. KOHOUT, President Union Building and Loan Association. 
FRANK K A RA, Viee-President Savoy Drug Company.

PATARIMO KOMITETO NARIAI.
L. H. HEYMANN, President West Side Trust and Savings Bank. 
OOItONEL NELSON MORRIS.

HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK
1929 SOUTH HALSTED STREET

RAKANDAI PARDAVIMUI
Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios 

tuoj turi parduot gražų parlor setą, 
riešuto medžio valgyklos setas, 2 
puikus miegamosios setai, 9x12 ir 
XxlO kaurai, radio, lempas ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar 
skyrium. Kreipkitės tuo(.
2«I» W. SSR, STREF/f I-inas npt.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiūrus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projee- 
torius dėl judomų paveiksi! 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chieago, III.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DSl geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

RREEN VAI-I-EY 
PRODUCTS 

Oiselis šviežių klausi
nių, sviesto ir surlų. 

4644 SO. PATTIJNA STREET 
Tel. Boulevard 1389

; ĮVAIRUS kontraktoriai

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortua 

dalau IvalrlMiislus namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ
Telefonas Hemloek 6614

I Tol Hemlock 2323

! JOSEPH VILIMAS
IMAMI riATTMO RONTRAK 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ
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