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Demokratai už 18-jo priedo atšaukimą
LOZANOS KONFERENCIJOJE NEDA 

ROMA JOK!A PA2ANGA
Japonijoj daug valstiečių 

smaugia badas

SOCIALISTŲ MENŠEVIKŲ JUNTA ČILI 
RESPUBLIKOJ VĖL SKALDOSI

KONFERENCIJOJ E DAR
BAI SUSTOJĘ

LOZANA, Šveicarija, birž. 
28. — Karo skolų ir repara
cijų konferencijoje darbai su
laikyti, nes grįžę iš Berlyno 
čia vokiečių vyriausybės at
stovai, kurie priešakyje V" ra 
kancleris von Papen’as, nie
ko konkretiško nepasako, ar 
Vokietija kų mokės, ar nemo
kės.

Kancleris Papen’as tik da
ug kalba apie draugingų ir 
glaudesnį vokiečių susiartini-! 
mų su prancūzais.

je^ prohibicijos klausimu at
virai ir visiems suprantamai, 
be jokių išsisukinėjimų, pasi
sakys.

Pareikš, kad kongresas 
ko veikiau turi nauju konsti
tuciniu priedu atšaukti 18-ųjį 
priedų ir tų atšaukimų paduo 
ti valstybėms ratifikuoti.

Bet kol tas ratifikavimas 
bus baigtas, per tų laikotarpį

TOKIJO, Japonija, birž. _______ t Į < J , _______į_- ‘ kongresas turi leisti gaminti,
28. — Žemės ūkio departa- a nvur a tttcs u; « ! T , - , o n parduoti ir vartoti alų, re-

, . ,. 1 . . ŠANCHAJUS, birz. 29. VISI RATN’O N AM iCiKT A r i Lakūnas kapitonas S. Da- . . ,
mento keturi valdininkai la- • v „ ■ . ■ ° NAMIŠKIAI j . o n- • imantis 18-uoju priedu.

, . — Komupistai plėšikai uzpuo- Miniviimu duo/'a , nūs ir lakūnas S. Girėnas, ... J ,nkesi Nagano, Iwate ir Nu- is ttu , » . x NAUDOJOSI IROGA 't. . . . * Sausieji neteko vilties kų„ le Kikungsano rezorta, už 9(1 kurie rengiasi 1933 metų va- .. .. , . ,
gata prefektūrose. Jie pra- v tt , t , , ------------- - I ...... .. i- , • nors laimėti savo naudai de-S i i mu.u. e. ,/ie pia mylių nuo Hankowo. Į kalnus i r.„; «arų skristi iš New \orko i , ' .. .
nesą, kad tenai ūkininkus (va • v j Buvusiojo bankininko Bai- 1 . * mokratų suvažiavime., . . ' nusivilko didelius grobius ir?_, r,- „ •», • , . Kaunu, vakar pasiuntė tele- ... ..
lstiečius) smaugia badas ir ,, i k * „ ! r‘0 byloJe tobau paaiski, kad * . 1 • Šiandien suvažiavimas ski-’ * 11 svetimšalių, kurių tarp* v-; » • , vi . graina Lietuvių Romos Ka-! .ligos. Kai kurie ūkininkai pa -‘ ' /Rainas savo bankus netvar- ........... * . rs kandidatų j prezidentus., , . 1 ..ra vienas kūdikis ir trvs pa- n • . v , talikų Susivienijimo Amen-1 ...... , 7 , TJrduoda savo jaunutes duktė- angę vaikučiai ' i k,nRai vede. Bain o žentas n ,. w;)|_ Rq....  I Aiškėja, kad gub. Roosevelt

TRIUKŠMINGIAUSIOS OVACIJOS 
AL SMITH’UI SUVAŽIAVIME

Į ________

Demokratų partijos krašto, ti. Bet suvažiavimo atstovų 
suvažiavimas savo platforma! nusistatymas nelabai aiškus.

S*“

PRAPLEČIAMAS BEDAR
BIAMS ŠELPIMAS

JAPONŲ ŪKININKUS 
SMAUGIA BADAS

Cantenburv golfo aikštės dalis, Cleveland, Ohio, kur tomis dienomis įvyks turnamen- 
tas ir golfininkai sieks vakarų valstybių čempijonato.

CHICAGpJE MŪSŲ LAKŪNAI PASVEI
KINO LRKS4 SEIMĄ

ris. Kai kurie maitinasi įvai-j 
rių žolių šaknimis. Medžiai t 
visur be vaisių ir be lapų.(
Vaisiai dar žali suvartota' 

maistui. Valstiečiai pajamų iš 
niekur negali gauti, nes netu- 

i ri ko parduoti. Tuo tarpu va
ldiški mokesčiai dideli.

SUTARĖ SKIRTI 300 
MILIJONŲ DOL.

bankuose- ko-*e
pa *gavo paskolos ir šios nieku

' vienas giminaitis seimui Wilkes-Barre, as netenka galimybės laimė-

Kada vakar popiet suvažia 
vime pasirodė Marylando gu
bernatorius Ritchie’as, vie
nas kandidatų į prezidentus, 
sukeltos jam didelės ovaci
jos. Tačiau tas greitai nutrau 
kta, kada į stadijumų atvyko 
Al Smith’as. Visi pakilo nuo 
sėdynių. Arti pusvalandžio 
jam raliuota. Manyta, kad 
stadijumo sienos sutruks. Jis 
toks popularus, toks patrau
kiamas, kokio šiandien visam 
krašte nerastum.

Toks tai prezidentas ir va
das kraštui reikalingas, ypač 
šiais sunkiais laikais. Bet ar 
jis bus skirtas, tai klausimas. 
Šiandien/ ar rytoj tas bus ži

noma.

PARYŽIUS, birž. 28. — 
Prancūzijos vyriausybė pra
plečia valstybinį bedarbių še
lpimų ir panaikina buvusius1 
šelpimo varžymus. Visi beda
rbiai ateityje bus šelpiam1’. 
Pirmiau bedarbiui reikėdavo 
apie pusę metų bedarbiauti, 
kad gavus šelpimų. Ateity

FAŠISTAI TARIASI 

APIE RINKIMUS

i neapdraustos, o paskolos jie-; “Negalėdami asmeniškai
ms duotos, kad įsigyti bankų • pasveikinti, nors telegrama^

' i šėrus ir turėti vietos bankų nuoširdžiai sveikiname garbi-!
MASHINGTON, birž. 29.^^^^ i ngJĮ ieimų, linkime sėkmingai'

— Kongreso abiejų rūmu ko- i ,, • . -, • . . ,... . ‘ - i Pntc iiomo v™ i;o atlikti savo uždavinius ir ka-mitetai sutarė pripažinti 3001 1 ats Bain as jiems yra lie- .
milijonus dol. valstybių pas. parduoti žmonėms be ma-jrtu nuolankiai prašome . - 
kilom* ir kitiems reikalams, i vertės banku SSrus,;™ «*»•« paremti.

Bet Garner’o dviejų bilijonų
dol. sumanymas pasilieka ne

sudorotas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BAŽNYTINĖ VILNIAUS 

VĖLIAVA
DIDELI LEDAI SU 

PERKŪNIJA

-------  ---- ---------- ---------- , .. . , Prisikėlimo bažnyčioje įvy- Stakliškės, Alytaus apskr.
Jis jiems sakęs, kad gerus šė- ‘ sumanytų pirmąjį Iio-j |i0 naujos bažnytinės vėliavos , G ž-g 2? bnyQ už§- j
rus bi kas gali pardavinėti. tnv’U skridimų per Atlantikų pašventinimas. Vėliava vadi-j ..... .... ... ,
_ - 4 i Kaunu“ viu;.... « „m dldele P^kumja su lietumi ;r

to nebus: Pakaks tik įsiregis-f

MUNTCHAS, Bavarija, bi
rž. 26. — Vokiečių fašistų va

dų susirinkime tartasi apie 
rinkimus Vokietijos parlame
ntam Pareikšta, kad fašistai 
nesusidės su von Papen’o vy-

LAUKIA ATSTOVŲ 
GRĮŽIMO

t ruoti i r 
darbo.

įrodyti, kad neturi • riausvbe. Sako, kad Vokieti
jai šiandien yra dvi išeitys1 
fašizmas arba bolševizmas.

IŠ MENŠEVIKŲ JITNTOS 
IŠĖJO DU NARIAI

VOKIETIJAI GRŪSTA 
KARO STOVIS

AVASHTNGTON, birž. 28. 
-— Kongrese sustoję patys 
svarbiausieji- darbai dauge
liui demokratų atstovų užsiė
mus politika — išvykus jiems 
partijos suvažiaviman. Iki 
jiems parvykstant nieko ne
bus veikiama.

bet jūs turite parduoti mūsų 
serus. Jei jūs nenorėsite, ra- 

■ sis tokių, kurie pardavinės ir 
1 turės darbų.

Byla bus ilga, sako valsty
bės kaltintojas. Reikalinga į * 
rodyti Bain’o kriminalinį nu-1 
sikaltimų.

KOVOJA PRIEŠ BIURUS

SANTIAGO, Cili, birž. 28'. BERLYNAS,, birž. 29. —
- 15 Cili respublikos noria- Komn„istų an fafiis,ais 
listų menševikų juntos vyriau 
svbės išėjo du nariai. Sako,

DIDELIS IŽDE NE
PRITEKLIUS

jie negali sutikti su savo vi 
ršininko Davila nuomone.

ANGLIJA PADUOS 
SUMANYMĄ

LONDONAS, birž. 28. — 
Patirta, kad Anglijos vyriau- 
syliė nusprendė paduoti savo 
sumanymų nusiginklavimo 
klausimu. Tai bus kontrpa- 
siulymas į Amerikos pasiūly
mų.

APIE BUVUSIOJO KAI
ZERIO GRIŽTMĄ

KAIP NORI GALI VA
ŽIUOTI

naši Vilniaus vėliava; iš vie- 
i uos jos pusės Aušros Vartų 
i Šv. Marija, iš antrosios — 
, šv. Kazimieras, Lietuvos Už- 
, tarytojas. Vėliava didelė, gra

šės visam krašte vyksta. Vy
riausybė jau rimčiau ima ga ! 
lvoti apie raudonųjų įsivyra-

WASHTNGTON, birž. 28. 
— Ketvirtadienį baigias šio 

vimą. Ar tik nebus paskelb-• krašto administraciniai metai 
tas karo stovis. Į Ižde bus pustrečio bilijono

dol. nepritekliaus. Krašto sko 
los padidės iki 19 bilijonų 
dolerių. >

Įmoninkų sąjungų atstovai 
iš 15-os valstybių susirinkę 
Chieagoj nusprendė reikalau
ti kongreso, kad šis suvaržy
tų federalinių biurų veikimų 
ir tuo būdu sumažintų vals
tybės išlaidas.

MIRĖ SENAS DEMO
KRATAS

GELEŽINKELININKŲ
STREIKAS

MEXTCO CITY, birž. 29.,, ŽUDO ANGLTAKASTUS
— Meksikoj sustreikavo Šou-į _________
tbern Pacific geležinkelio 3,-
500 darbininkų. Visas judėji
mas sulaikytas.

PERRAŠYS TSTGRTJA

Mirė senas Chicagos de-j 
mok ratas J. Fitzsimmons’as, I 
87 m. amžiaus. Kitados mie-j 
sto majorui Harrison’ui jis Į 
sekretoriavo. Šiandie laidoja-1 
mas, Buvo katalikas.

PASIRAŠĖ SUTARTI

BERLYNAS, birž. 28. —
Oia skleidžiami gandai, kad tafa Kem|d pašas, įsakė peris Olandijos grįžta į 'Vokie- rašyti Turkijos istorijų tau- 
tijų buvusi* kaizeris. Monar- tiškafsiais^ turkų ruožais. Bu- 
chistai šiu^s gandus nuginči- vusiųjų sultanų palikta įsto
ja. i rija netinkama.

M0R0ANT0WN, W. Va, 
birž. 28. — Kelley’s Creek 
Colliery kompanijos Maids- 
ville kasyklos sargai vienų a- 
ngliakasį streikininkų nužudė

------------- į ir kitus 8 sužeidė. Valstybės
ISTANBULAS, Turkija, > policija du sargus areštavo.

birž. 29. — Turkijos prezide-J _____________
ntas diktatorius, Oazi Mus-’ ( UŽPIUDĖ ŠUNIMIS

Chicagos prohibicijos ad- ži, papuošta aštuoniais baltai 
ministratorius Harney’as nu- žaliais kaspinais, kurie turi 
sprendė, kad jo agentai mie- reikšti nepaliaujamų viltį at- ves 
sto gatvėmis gali automobi-Į gauti mūsų tautos sostinę ir 
liais važiuoti greitumu 70' ten esamas amžiais pamiltų- 

mvlių per valandų, jei jiems sias tautos brangenybes, gra- 
reikalinga vytis nusikaltėlį žiai išreikštas vėliavoje, 
prohibicijai. Sektinas pavyzdys ir kito-

------------------- ms bažnyčioms.
BATGĖS STREIKAS

Chieagoj baigės miesto da
rbininkų streikas. Atnaujina
mas gatvių valymas, atmatų 
ir sąšlavų išvežimas ir gat
vių taisymas. Apie 4,000 dar
bininkų buvo ištikti šio, strei
ko. .1 '

Chicago Rapid Trausit ko
mpanija pasirašė sutartį su 
darbininkais. Sutartimi atly
ginimas 10 nuoš. sumažina
ma*. 1

LĖKTUVAS NUKRITO, 
1 ŽUVO

NEW YORK, birž. 28. - 
Arti Port Washington, N. Y., 
audros metu nukrito skridęs 
karo lėktuvas. Vienas lakū
nas žuvo, kitas sužeistas.

UŽPUOLĖ KAPUS

DESSATT, Vokietija, birž. 
28. — Raudonųjų gauja vie
tos kapuose išvartė ir sus-WUPPERTAL, Vokietija, 

biržų 28. — Komunistų būrys
užpiudė šunimis policijų.. Du | rite, vakar dienų vidumiesty j Sunaikinti daugiausia kry 
šunes nušauti. įvyko artilerijos paradas. žians pavydalo paminklai.

Sąryšy su einamu kariuo
menės tumamentu Grant pa- kaldė daug akmens paminklų.

ŽINIOS APIE TARNAU
JANČIUS ŠEIMOS 

NARIUS

ledais, kurie vietomis krito 
pupos ir laukinio obuoliuko 
didumo. Kai kurių ūkininkų 
sukapojo rugius ir kitus au
galus. Vanduo išplovė ir nu
nešė kai kur pasodintas bul- 

Vietomis išplauti dideli 
grioviai. Iš aukštesniųjų vie
tų vandens išjudinti akmens 
ir nunešti į klonius net tokio 
didumo, kad vienas žmogus 
nepajėgia atkelti nuo žemės. 
Vietomis perkūnija apdaužė 
medžius ir kai kur įtrenkė į 
trobas per kaminus.

NEAPLEIS AVASHING- 
TONO

Finansų min. išsiuntinėju- 
si aplinkraštį, įsakydama su- AVASHINGTON, birž. 29. 
rinkti žinias apie valdininkus,1 — Apie 20,000 bedarbių ka- 
kurių šeimos nariai taip pat I ro veteranų šio miesto apy- 
yra valstybinėj tarnyboj. Ma- linkėse gyvena vargus. Tšte- 

klius baigias. Policija juos 
ragina grįžti namo. Bet ve
teranų nusistatymas griežtas 
— neapleisti Washingtono iki 
bus gauti bonusai arba dar

numą, kad tas yra surišta su 
projektuojamu nusistatymu 
palikti valstybės tarnyboj tik 
vienų šeimos narį.

UŽDARĖ BALTŲ PLYTŲ bas.
DIRBTUVĘ >-----------------------

------------------------------------------ j DUBLINAS, birž. 28. —
PetraSbinuose buvo uždary- ■ Busas su maldininkais iš Eu- 

ta plytų dirbtuvė, dirbusi ba-j charistinio kongreso nuo til- 
ltųsias plytas. Pereitais me- to įkrito Liffey upėn. 2 mal
tais ji buvo išradusi naujos dininkai žuvo ir 20 sužeista.
rūšies ypatingų kalkių. Dėl to . .. ......... ...................
uždarymo liko be darbo apie ORO STOVIS
40 darbininkų. Uždaryta sa- ------------
ko, dėl to, kad teršė orų. CHICAGO TR APYLIN-

------------------- KĖS. — Šiandien iš dalies
PLATINKITE “DRAUGĄ“ debesuota; šilčiau.

t
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PRENUMERATOS KAINA: Metama — |6.06. Pu
se* Metų — 18.60, Trims Mėnesiams — *1.0*. Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.0ė, Pusei Me
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rų- 
ttna. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunėlama tam 
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Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 16:66 vai.
Skelbimų kainos prislandiamoa parelkalaTua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
' vai. po piet.
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piuosius. Tas reiškia, kad šia priemone re
mdamosi ji nenori kitko, tik rinkimus laimė
ti. Ir jeigu ji turi tokį siaurą norą, supran
tama, jai ne galvoje krašto gerovė. Jai rūpi 
tik krašto valdžia, viršūnės ir partinė nauda. 
Ar respublikonų partija laimės, nešdama to
kio savo nusistatymo papartį, ateitis paro
dys. Bet šis jos nusistatymas dar kitką reiš
kia. Ji kovoja prieš atskiras valstybes, ku
rios norėtų nusikratyti jos letena. Prohibi- 
cija kaip tik ir yra centro vyriausybės cariš
ka letena, kuri savo agentais turi prispau
dusi visą kraštą. Įsigalinti Washngtono biu
rokratija siekia dar stipresnio atskirą val
stybių pažabojimo, ♦joms automatinės lais-/ 
vės siauriniu!®. Prohibicija iš dalies tai jau

FEDERACIJOS XXII KONGRESAS
Amerikos Liet. R. K!. Fede-Įmetu Federacijos XXII kon- 

racija įkurta 1907 m. Savo me į greso Pittsburgh’e.
tinį iš eilės 22-rą suvažiavimą 
— kongresą šaukia rugpiūčio

Norėdama padaryti Federa
cijos kongresą tikrai svarbiu

23, 24 ir 25 dienomis, (antra- i ir vertu ir kad į jį daugiau 
dienį, trečiadienį ir ketvirta- į veikėjų atvyktų, Federacijos 
dienį) 6v. Kazimiero lietuvių 'centro valdyba yra pakvietusi 
parapijoj, South Side, Pitts- Į pačius žymiausius lietuvių ka- 
burgli, Pa. ! talikų literatus paruošti svar

biais visuomeniniais klausi-Didž. gerb. klebonas kun.
mais referatus. Labai daiu

KO SIEKIAMA

Respublikonų partijos krašto suvažiavi
me, kurį kontroliavo krašto vyriausybė, pri
pažintas ypatingas partijos nusistatymas pro 
hibicijos klausimu. Nusistatymas pareikštas 
ne trumpu straipsniu ir platformoje (politi
nėje programoje) jis užima žymią vietą. Ši 
partija, kaip ir visados, tuo savo straipsniu 
naiviai pareiškia, kad ji stovi už krašto kon
stituciją ir už visų įstatymų vykdymą. Atro
dytų, kad kitos politinės partijos to visa ve- 

• ngia ir tik viena respublikonų partija yra 
eempijonė tuo atžvilgiu. Toliau ji sako, kad 
prohibicijos klausimu referendumas yra ne
galimas be konstitucinės sankcijos. Apie re
ferendumą nekalba konstitucija. O toliau pa
reiškia, kad kongresas gali ir turi teisę kon
stituciją papildyti priedais, o kad ir patį 18- 
ąjį priedą kitu priedu. Suvažiavimas nesu
tinka kad nauju priedu 18-asis priedas būtų 
atšauktas. Girdi, tai būtų atžagarus žygis, 
ko dar nebūta krašto istorijoj. Sako, prohi
bicija turi pasilikti taip, kaip buvus, esą ne
galima griauti to viso, kas jau pasiekta. Ga
lima betgi tik negerumus pašalinti. Jei ne vi
sos valstybės sutinka su prohibicijos tvar
ka, r kongresas yra raginamas leisti valsty
bėms ir vėl apsispręsti savi/ konstituciniais 
susirinkimais, į kuriuos atstovai turi būt ski
riami tik vienam prohibicijos reikalui. Jei 
kuri valstybė nori būt šlapia, tegu tokia bus. 
Tačiau tas jos šlapumas, t. y. svaigalų ga
myba, pardavimas ir vartojimas, turi būt
kongreso kontroliuojamas. Kongresas turi 

saugoti sausąsias valstybes nuo Slapiųjų. Žo
džiu, prohibicija, kokia ji bebūtų, turi būt 
krašto vyriausybės, bet ne atskirų valstybių, 
kontroliuojama.

Krašto vyriausybė tokiu savo nusista
tymu mėgina patenkinti sausuosius ir šla-

M. J. Kazėnas su kitų vietos i
darbuotojų pagalba, smarkiai "nfls* i5eiviiai ir visai taatai 
dirba, kad šių metų kongresas idarbu 11 'plunksna P*>aidarba- 

atlieka. Ir jei kas šiandie kovoja prieš pro- būtų ko sėkmingiausias. Mat, Įllte™taf Jonas Knatas, 
hibiciją, tas kovoja prieš biurokratiją, o to
kia kova Washingtonui yra nepakenčiama.

Krašto sausieji fanatikai, kurie nori gy 
ventojus sudorinti įstatymais, šiandien su 
daro krašte antrąją nematomąją vyriausybę.
Jie savo žnyplėse laiko matomąją vyriausy
bę. Nors prohibicija jokios naudos kraštą’ 
nedavė, o negerovės tikros galybės sulaukta, 
fanatikai pareiškia, kad prohibicija kraštui 
suteikė didelę.naudą. Ta nauda, tai patiems 
fanatikams gerovė ir biurokratijai gardus 
kepsnys. Prohibicijos vykdymui veikia visa 
eilė biurų, laikomi tūkstančiai agentų. Su
griauk prohibiciją, bematant fanatikų pulkai 
neteks užsiėmimo ir pelno, tūkstančiai agen 
tų neteks darbo, biurokratijai tiesiog būtų 
nusmelkta pati dešinioji ranka. Tada ir vai 
stybės atgautų konstitucinę laisvę.

Dėl to kas šiandien kovoja prieš prohi
biciją, tas kartu kovoja ir dėl valstybių kon
stitucinės laisvės ir teisių. Tos laisvės ir tei- 
sių kitokiu būdu negalima pasiekti, kaip tik

1 didž. gerb. kun. K. Urbonavi-Pittsburgas yra daug prisidė-. „.
jęs prie Federacijos įkūrimo clus Pak™a‘“ P«™žy« refe- 
ir jos ugdymo. A.-a. Baltrus
Vaišnoras buvo pirmas Fede
racijos centro iždininkas, a. a. 
J. .Milius — Federacijos taiy-

ratą “Vieningas veikimas”. 
Antras, nors dar jaunas žmo- •Z

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETDVIAI
(Rašo E. Borchertas, Klaipėdos Krašto 

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

lietuvių vadų)
(Tęsinys)

Kas liečia faktus, jų tiek ir tiek yra. 
Kriminalinė policija jų begalės turi.

Manau, kad pertvarkius centro vald
žios įstaigų aparatą, galima, laikui bė
gant, sulaukti tinkamų vaisių.

DAUGIAU KULTŪRINGŲ ĮSTAIGŲ
Reik perkelti iš Didž. Lietuvos į 

Klaipėdos Kraštą, kas seniai pageidau
jama, kiek galima daugiau kultūros ir 
bendrai valdišką įstaigų. Savo laiku bu
vo numatyta į Klaipėdą perkelti aviaci
jos dalį, kas kokiam laikotarpiui ir jau 
buvo pravesta. Toliau buvo norima te
chnikos fakultetą Klaipėdoj laikyti. Gai
la, kad iš šito visiko nieko neišėjo. Reikia 
būtinai Klaipėdos1 mieste daugiau lietu
viško elemento apgyvendinti. Krašto ūki
ninkai labai pageidauja kavalerijos pul
ką Klaipėdos Krašte turėti. Reiktų stei
gti mergaičių ruošos mokyklas, privati
nes liaudies mokyklas ir t.t.

gus, bet jau plunksnos dar
bais gražiai užsirekomendavęs

bos narys, pdė A. Sntkaitė irįdidž' gobiamas Angelų Karu- 
henės Brooklyno parapijos ad 
niinistratorius kun. Jonas Bal- 
kūnas “Katalikų ‘ akcija”.

a. a. - kun. J. Sutkaitis taip pat 
nemažai yra prisidėję prie Fe
deracijos ugdymo. O gerb. i ' 
kun. S. Cepanonis, Homestead ‘1 red,as dldls visuomenininkas ; 
lietuvių klebonas, visada kar-.u' bteratas’ zurnal'stas didž, j

Moterys — vadovės nacionalėj demokratų konvencijoj, 
Cliicagoj’j. Nellie Taylor (sėdi) nacionalio komiteto viee- 
pirm., ir S. \Vhite, sekretorius moterų divizijos nacionalini:/į 
komitete. '

“KUNIGAS” KALĖJIME yra Philadelphijos nezaležnin- 
kų pryčeriu, lless per šių žic- 

Lną ėjo “vikaro” pareigas. 
Štai iš kur jo lietuviškumas: 
jis gyveno pas lietuvį nezalož- 
ninką pryčerį Žukauskų, 

i Pernai pas tų patį p. Žukau
ską gyveno, vedęs bylų anais

birželio
.s referatą .“Spauda ii i“New York American” laik- 

gyvenimas”. Ir ketvirtas kon-, taštyje tilpo šitoks komunika- 
greso šeimininko gerb. klebo- Jtas•
no Kazėno nuskirtas asmuo 1

18štai Federacijos idėjų remda-. «*rb’ Leonardas Šimutis pa šeštadienį,
, ! skaitvs referatą . “Snauda. it “New Yorkvo, ir jos suvažiavimus lan

kydavo, tik pastaruoju laiku 
ligos prislėgtas turėjo nuo ak-

“Kazimieras E. lless,
patieks pranešimą apie Šv. i vęs Lietuvių Katalikų Bažny-poetais prieš “Draugą” p. Ge- 
Pranciškaus seseris. , Įčios kunigas, sulaikytas už va'žiotis, nezaležninkų “arkivys-

__oa<f„ kongresas prasidės antra-igystę, vertės $25(J0:00 Essex kūpąs.”
fondui daugiausia jo pastan-!dlen* lškihainS<»lds pamaldo-; Market Teisme, kaip nusikal-į Žukauskas savo bendrama- 
gomis surinkta keletas tūksd“11? . Kaziniier° lietuvių Į t6lis> pabegėlis iš Pliiladelphi-J nį Geniotį išvarė. Geniotis at- 

18-ojo priedo atšaukimu. Fanatikai atšauki- tančių dolerių. Tėvams mari- į įaznycĮ°J; P° pamaldų tuojau jot. jįąxbus teisiamas antra-! vyko i Neivark — Harrison ir 
mui yra priešingi. Jie nori, kad šį klausimą i jonains nupirkus Thompsona, įpinUO^ sesHa- | dienį birželio 21 d.” eia išplėtė savo darbuotę.

tie pinigai pervesti kolegijai.! Trečiadienį pamaldos už mi I Pasiteiravus apie šį “lietu-, Įdomus tas laktas, kad sa\o 
rusius Federacijos prietelius ' vi kunigą,” sužinota štai kas: pagelbininku laiko p. Liutkau 

ską — Liūtą, laisvamaniu va- 
Kazimiera* Hess yra len- di(. kurig aauonlt,t buvo Rau. 

kas, gimęs ir augęs Krakavo- United Slate8 f Amer,ca

paliktų kongresui. Jie tikisi dar per ilgus 
metus kongresą pančiuoti, savo norus jam 
diktuoti.

tingo darbo pasitraukti. Kun. 
J. Misius irgi yra Federacijai 
pasidarbavęs. Federacijos su
manytam bernaičių kolegijos

>u-

Ir jaunesnieji Pittsburgho a? 
py linkės dvasininkai visada irx tolimesnės sesijos referatų 
yra gražiai pasidarbavę kala- skaitymas, diskusijos. Ketvif-Kas iš žmonių stovi už prohibiciją, tas 

nesupranta dalykų padėties. Toki žmonės ne- ^kU Federacijos vadovauja- tadienį kongreso atstovai ap
žino, koks kraštui pavojus gresia nepanaiki
nus 18-ojo priedo ir negrąžinus valstybėms 
priklausančių teisių ir pačiai krašto konsti
tucijai jos originalumo. Kas čia gali norėti 
prohibicijos, nebent pamišėlis. Prohibicija juk 
varžo žmogaus asmeninę laisvę. Prohibicijos 
agentai yra lygūs črezvičaikos agentams. Jie

mai darbuotei ir jos idėją yra' lankys Šv. Pranciškaus sesei ų 
karštai parėmę. I vienuolyną, lietuvių kapines,

kur ilsisi buvę Federacijo

je, Lenkijoje. Ten iš gimnaz.-į ialVŲ agentu.
jos pašalintas, atvyko į Cami- j Jo Het. ;
dą, vėliau i Chicagą. Čia su
sipažino su Žukausku. Pas ši
tą tai poną Žukauską, kuris

kus “katekizmo” Newark’o 
mieste, Čiubano svetainėje, 
325 Lafayette St. Šiomis die 
įlomis tų “mokyklų” valdžia 
uždarė.t

Žmonės kalba, kad pats p 

Liūtas yra Geniočio misijonie- 
rius Lindeno lietuvių tarpe.

lė kitų, kurių pavardžių jau!Yorko ir Chicagos, taigi, ti )cij°s nuo tūkstančio arba jo Visą nezaležninkų daibuoię 
nebeatmenu. Taigi, turint to-ikimasi> kad bus gausingas ne idalies P° ~ 1 atstovą. Kata- stropiai remia Brooklyno lie
ki gražų Federaciios karštu iVien grethnų kolonijų atsto,; liklI iaikraščių redakcijos--i tuvių laisvamanių laikraštis

v kili ■ va*s’ bet ir kitų vakarinių ko- • atstovą. “Vienybė”,
pnetelių skaičių, gerb. klebo-1. .. . . * , , *

. „ _ . I tonijų, kaip Clevelandas, Dėt- ■ K. J. Krasinskas,
nm Kazėnu, vadovaujant, ga- • roitaS| chi(,ago jr kity Fed fekretoril|s

Įima dnįsiai tikėtis sušilau-į Kongresan siunčia

Pittsburgho apylinkei ne
trūksta ir pasaulininkų dar
buotojų, kurie savo laiku yra 
nuoširdžiai pasidarbavę Fede
racijos idėjai: p. Grajauskas,

darbuotojai a. a. kun. Jonas
Sutkaitis, Baltrus Vaišnoras į__________________________
— pirmas Federacijos iždiniu- _ 3, kitos visokios draugijos 
kas, Jonas Milius — tarybos !,įr kuopos, turinčios iki šimto 
narjs ir kiti. 1 narių — 1 atstovų, o turinčiusvisur gali įsiveržt,, gali sye.kę gatvėje sula,-, j. TanikeviauSj K stravin

kyli, sveiko „amus pulti ir į kalėju uMug-U, Kttstargh j Oreb.į Kadangi Pittsbu ilas
nyt,. ias jų darbas, nuoma, ne v.sa, teisė-1 Ho,„estead.e ir !kuone pusiaukely ta,.p New-Iatstovus. Centrinės organini-
tas. Bet kol nukentėjęs teisybę ras, tai ir 1
ghlvos neteks.

Sausieji fanaikai atvirai susijungė su
krašto vvriausvbe ir kartu remia biurokra- * •* •
tiją, kad ši negriūtų. Bet jų visų pozicijos 
jau braška. Protaujantieji gyventojai grą» 
žilis krašto konstitucijai jos gražų, idealų 
originalumą.

Bendrai, lietuvių tautiškas susipra
timas Klaipėdos Krašte yra labai men
kas. Vietos gyventojai laukininkai šios 
idėjos kol kas visai nesupranta. Jiems 
kas tai svetima. Pav., laukininkai beveik 
visi kalba tarpusavy lietuviškai ir yra 
lietuviai, bet galvoja vokiškai. Tenka da
ug susidurti su jais ir kada užklausi, ko
kios tautybes esi, atsako “Memeiiande- 
ris” arba vokietys. Žinoma, jie kitaip 
suprasti negali, kad jokios tautos “Me- 
mellanderių” nėra. Tai labai liūdnas jų 
tarpe reiškinys, ir jis reikia galimai grei
čiau gydyti.

Kokia nebūtų mokykla, mokiniai gy
vena pas vietos gyventojus. Reiškia yra 
šiokia tokia vokiškam patriotizmui at
spara. Šis akstinas jau apsaugo kitą lie
tuvį ir nuo galutino ištautėjimo. Kur ga
li, skiepija tautinę dvasią jų tarpe. Jie 
yra drauge ir maži tautinės idėjos nešė
jai ir užtarėjai. Pav., tegu jie visur kalba 
lietuviškai, tai jau didelė nauda lietuviš
kumui. Be to, turėdami vietoje lietuviš
kas mokyklas ir auklėtojus, vietiniai jo
je mokyndamiesi persisunks jauna moki
nio siela, tautine dvasia. Pačioje vietoje, 
kur dabar yra mokykla, visai kitas judė-

vra daugiau kaip šimtų narių—2

ksiant gražaus ir gausingo šių tų: Federacijos apskr.—5, , York)..
delega (ISO llale Avė., Biooklyn, N.

Tiktai reikia stebėtis — ko
kios anomalijos pasiekė lietu
viai laisvamaniai: , lietuviai 
tampa lenkų bernais!

I
jimas. Visur skamba lietuviška šneka. 
Vienas, kitas0štautėjęs užsikrečia ir lie
ka geru lietuviu. Pav.,- Šilutė yra antra 
Gumbinė. Ten nieko nėra lietuviško. Vis
kas vokiška. Gatvėje, restoranuose ir 
šiaip kitose vietose, visur skamba vokiš
ka kalba. Kas Šilutę pažįsta, kiekvienas 
tą pasakys. Tik perkėlus ar įsteigus šias 
ar kitas mokyklas, mes sustiprinsim tau
tiškai susipratusį elementą Klaipėdos 
Krašte. Tai bus banga, kuri visą laiką 
plaus Lietuvos piktžoles ir laistys tau
tišką idėją suvokietintam krašte.

VOKIŠKI MOKYTOJAI

Reik dėti visas galimas pastangas 
greičiau pasiliuosuoti nuo svetimšalių 
mokytojų.

Vokiečiai gerai supranta, ką reiškia 
geras liaudies mokytojas Klaipėdos Kra
šte. Savaimi aišku, kad jie dės visas pas
tangas juos ilgiausiai čia laikyti ir dar 
panorės importuoti daugiau iš Vokieti
jos. Juk rinkimų metu svetimšaliai ir 
vietos vokiečiai-mokytojai suvaidino di
delę rolę prieš lietuvius.,Jie įvėlė ir ma
žučius vaikučius į politiką. Jiems įskie
pijo ir tebeskiepija didžiausią neapykan 
tą prieš lietuvius. Kas yrft gera Lietu

voje, mokytojas būtinai vaikui paaiškins 
juodžiausiomis spalvomis. Kur lik gaic- 
jo, visur ir viešai kišosi į politiką. Mo
kytojai yra Sport, Gesang, Feuerwebr 
ir kitų “vereinų” (draugijų) organiza
toriai. Visur trimitavo vokiečių šoviniz
mą. Visur šmeižė ir teršė Lietuvą ir jos 
vadus. Dalino mokyklose mokiniams “Me 
meler Danipfbootą”, “Lietuvišką Ceitu- 
ngą” ir “Mhmellandische Rundschau” 
(kaip Žardės ir kitose mokyklose). Ma
nau, kad to užteks, idant nušviesti sve
timšalių arba vietos vokibčių mokytojų 
pragaištingus inūsų valstybei darbus. Vie 
nintelė išeitis, kiek leidžia apystovos, to
kius mokytojus be jokio pasigailėjimo iš 
tarnybų šalinti ir jų vieton skirti gerus 
vietinius mokytojus.

Tenepamiršta atsakominga vyriau
sybė, kad dabar Klaipėdos Krašte yra 
nemažiau kaip 127 svetimšaliai-mokyto- 
jai, kurie diena iš dienos į vaikučių šir
dis nuodus prieš valstybę leidžia. Jeigu 
pas mus kiekvienam mokytojui yra maž
daug 50 mokinių, tai kiekvieną dieną 
6500 vaikų Klaipėdos Krašte priešvals
tybinėj dvasioj mokyklose auklėjami. Ne
norint Lietuvos autoritetui žymiai pa-

--
kėlikli, jokiu būdu nereikėtų nesenai pa- 
liuosuotus 21 svetimšalį mokytoją kraš
te palikti (jų vietas užėmė naujai ištei
sti vietos jauni mokytojai).

Prie tos progos galima nurodyti dar 
Į tai, kad mažam Klaipėdos Krašte šiuo 
laiku štai kokia dauguma svetimos šalies 
(Vokietijos) piliečių yra:

15 svetimšalių teisėjų ir valstyliės 
gynėjų Lietuvos piliečius teisia,

385 svetimšaliai amatininkai vokiš- 
kunią remia,

155 svetimšaliai pirkliai degtinę pa
rdavinėja,

382 svetimšaliai darbininkai dirba,
43 svetimšaliai inžinieriai ir techni

kai,
2G svetimšaliai tarnautojai valdiško

se įstaigose tarnauju,
208 svetimšaliai privačiose įstaigose 

tarnauja, •
270 svetiinašalių ūkininkų ir
2!)8 svetimšaliai įvairiuose pavadi

nimuose vietas užima.
Tas viskas neigiamai ir rinkimuose 

atsiliepė.

(Daugiau bus)
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PASTEBĖKIME, ATMINKIME, ŽINOKIME!I

Tėvai, auklėtojai ir visi žniO|Uyėia yra Dievo jsteigta auk
uos turi pastebėti ir žinoti, > Įėjimo įstaiga, kuri veda žmo-
kas pastūmėja žmogų į gerų 
arba į blogų. Žinodami, kas y- 
ra blogų papročių priežastis, 
kas daro blogos įtakos, leng
vai galėsime kovoti su tomis 
blogybėmis.

Pirmutinis tų veiksnių yra 
įgimtas palinkimas. Vienas, 
pavyzdžiui, palinkęs į tinginia
vimų, kitas į girtuokliavimų, 
trečias į tuštumų, puikybę. Ki
tas gali turėti gražių palinki
mų. Todėl ypač tėvams svar
bu žinoti savo vaikų palinki
mus, kad galėtij bloguosius 
slopinti, o geruosius stiprinti.

gų į šį jo amžinųjį paskyrimų. 
Dėlto vieninteliai teisingas ir 
geras yra tiktai katalikiškas 
auklėjimas. Kad Bažnyčia ši
tų jai Dievo paskirtų uždavinį 
ištikimai vykdo, liudyja mili
jonai šventųjų. Bedieviškas au 
klojimas ruošia žmogų tik 
šiam gyvenimui. Jis begali
niai nuskriaudžia žmogų už
miršdamas apie amžinųjį žmo
gaus tikslų Dievų, apie kų šv. 
Jonas apaštalas sako: “Myli
mieji, dabar mes esame Die
vo vaikai ir dar nežinome, kas 
mes būsime, tačiau mes žino-

Daug įtakos į žmogaus bū- me, kad, kai bus apreikšta, 
dų gali daryti gyvenimo ap- mes 'Jam būsime lygūs; nes 
linkvbės. Kas nors, pav., tar- mes Jį (Dievų) matysime, 
naudamas pas bedievi šeimi-koks Jis yra” (T laišk. 3, 2:). 
ninku, kuris šventadieniais ne- j Ar gali žmogus tokį aukštų 
leis lankyti pamaldų, kuris į tikslų pasiekti! Pats savo jė- 

’dažnai kalbės apie bedievybę, • gomis negali. Išganytojas sa- 
per ilgesnį laikų gali nustoti ko: “Kas neatgims iš vandens 
tikėjimo. Taip pat gyvenimo ir šventosios Dvasios, neįeis i 
vieta, skurdas ar turtai, tai-, dangaus karalystę.’* 
ka ar karas, viešieji papro- j 'Aukščiausia^ tad auklėjimo 
eiai gali turėti daug reikšmės uždavinys padėti auklėtiniui 
žmogaus dorovei. jtant? geru kataliku. O katali-

Tafinn iimoens visa šito n- ™Eatana, M SmoCTs
plintrMo ir italei} gali aosi-! ™as saTO ištobulinto
saugoti ir elgtis pagal doros i ’T oaodingo visuomenes
reikalavimus savo laisvos va-inar,n- “Kas ”‘®rba- ,e"wal- 
lios dška. Žmogų galima palv- apaštalas. Zmouaus
ginti su laivu, kuris ueuaisv-1 dvas’"s ir kf'a0 **>"'’ iSn!r- 
damas bangu ir audru ūšimoI «« V™ 'aunystts
drąsiai Keliauja 1 pasirinkta ,”ikas ”aa«atas- TodSl aukU- 
vieta. Žmogus, Kuris elgiasi 1^° "’"'*taa fdalvKas, yra 
pagal savo Upa ir valandėlės | jaunas Kmogus.
geismus, nėrų tvirto būdo žmo j
gus. arbų kam lietuviška na- j ;»NT*7lčri KRM1MM 
TarTė sako us vra Molio Mo-! 
tiems, šviesus ir purinus
žmogus vra Tas. kuris savo 

Frinrios valios dėka naTėria 
eMis nasrai nro’t'o Tr Jotos 
reikalavimus. Tas yra craKmn. 
TaT Tedo šventnin narvrivs 
tačiau tas vra neTens^a.

T mūsų būda daro įtakos ir 
kiti asmenvs. Dėlto reikia ste- 
ntrtis nesusidrauerauti su lep
šiško būdo žmonėmis.

Žmogaus siela yra labai le
pi ir jautri visokioms įtakoms 
savo jaunystėje, dėlto yra di
delis pavojus, kad joje gali 
išbujoti įvairių blogų palinki
mų piktžolės. Todėl tėvų ir 
auklėtojų yra šventa pareiga, 
globoti vaiko kūnų ir sielų ir 
vesti jį į tų tikslų, kurį Die
vas žmogui paskyrė. Šitas va
dovavimas reikalauja be galo 
daug meilės ir yra aukščiau
sias mokslas ir menas. Mena*

LIETUVOS TAUTININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Šis suvažiavimas įvyko bir-glijos konstitucijos pavyzdys, 

želio 11 d. Kaune. ;Buvo pabrėžta, kad ideologi
nė bei politinė programa ne 
gali būti išreikšta ir arguru n- 
tuota keliais šakniais. Ji tu-

Plačiau buvo aptartas eko
nominių, atstovybių ir “Ūki
ninkų Vienybės” klausimas.

į rinti būti paremia gyvenimoBuvo paanalizuotos priežastvs , . ...
, i patyrimu ir teoriniais įsve-to nepasitikėjimo, kuris buvoi* . . . . .. „ ez'ojimais. Ji turinti apimtisukilęs tautininkuose 1prieš visas valstybės ir visuomenės

Generalis Ohio valst. proku
roras G. Bettman’as, prohibi- 
eijos atšaukimo platforma 
laimėjo nominacijų į senato
rius iš respublikonų partijos.

kad vienas miesto inžinierius 
jų išradęs. Nuostabiausia bu
vo tai, kad tas inžinierius pa
sisiūlė ir pademonstruoti tos

Kiek nebūtu išradimu pris
kiria amžinatilsi Edisonui — 
niekas nežino. Bet' tikrai in 
bris Jautriau. nekaip tikru in. 
Ari ir mes patvs kiek esame 
skaitė apie sepsacinriausips 
Išradimus, kurie paskum na
ši rodvdavo paprasta * antim ’

O vis delta idomn tokius
“neišrastus išradimus” pri

siminti.
Pirmiausia čia tenka pami

nėti tokius įtaisus, kurie kū- 
nį išvaduotų nuo žemės trau
kos jėgos. Šio “išradimo” pa 
grindė glūdi hipotezėj kad 
traukos jėga nepraeitų, kaip 
kad šviesos spinduliai nepra
eina pro medžio lentų ar re- 
ntgento spinduliai pro stora 
švino gabalų, Padarius iš to
kios žemės traukos jėgai ne-

•“Ūkininkų Vienybę,” o taip,
... . . , . f gvvemmo sritis >r būti putai -pat ir tie argumentai, kurie), f x .x. x, . 

centro valdybų- sulaikė nuo 
minties tų organizacijų pasme 
rkti ir jos išsižadėti. Reziu-

I turėsiu būti išleisti susirinki- 
Į mų, draugijų, spaudos, valsty
bės apsaugos įstatymus, kurie 
jau esu ruošiami. Teigiamui 
apibūdintas vyriausybės žygis 
steigiant fizinio auklėjimo rū
mus.

Naujoji valdyba: Tūbelis 
(ministeris pirmininkas, cent
ro valdybos pirmininkas), Ju
čas — ūkininkas, “Pienocent
ro” valdybos narys, Vileišis—

švietimo ministens, centro vai 
dybos narys, Matulevičius — 
teisininkas, Lapenas — “Mai
sto” b-vės vyr. direktorius, 
centro valdybos narys, Germa
nas — Panevėžio apskr. inži
nierius, Žukas— švietimo mi
nisterijos depart. direktorius, 
Dugnus — Klaipėdos kr. di
rektorijos valdininkas (krašto 
inspektorius), Klaipėdos sky
riaus pirm., Janavičius —Aly-

kinta išimtinai mūsų k-ašto 
i ųlygoms. Ji esanti ruošiama, 
bet nustatvti le.ininų, kada

I

. , v, i j »• tas darbas turėtų būti baigiamuojant pareikšta, kad šis * . ., , . , . , .. imas, esu, negalima. Tautinin-klausimas ar atsisakyti nuo , ., ; ., . . , , v. . , -kų ideologines nuntvs esan-ekonomimų atstovybių ir ten-|v. , . .
.... v- • • i tt- cios išdėstytos daugiausia toskmtis rysiu su “Ukinink. Vie- . ,, ,, , . . w. . . . I sąjungos vadų — kūrėjų rasnybe , ar atvirkščiai — visai'
atsiskirti nuo “Ūkininkų Vie-
nybės” ir steigti ekonomines 
atstovybes, buvo paliktas iš
aiškinti gyvenimui. Lig šiol 
to klausimo jau suspėta išai- 

stebuklingosios medžiagos ga Skinti, nors ir ne visai dar ryš
lių. Ir tikrai sukviestai pub
likai jis parodė, kad geležies 
gabalas kybojo ore, kai tik 
tarp jo ir žemės būdavo lai
koma lenta, esu iš abarito. 
Tačiau dideliam išminčiui ne 
reikėjo būti, kad pastebėtum, 
jog čia ne viskas, kaip rei
kiant. Paskum to inžinieriaus 
apgaulė tikrai buvo iškelta 
aikštėn: pasirodė, kad tas ge
ležies gabalas kybojo ore dvie 
jų gražiai užmaskuotų elek
tromagnetų veikiamas. Su tuo 
ir abarito idėja dingo. Ta
čiau po kiek laiko Amerikoj 

ėl buvo atsiradęs kitas išra
dėjas, kuris su panašiomis 
priemonėmis ėmė demonstruo 
ti abarito “išradimų” ir mul
kinti tikinčiuosius.

Kitas toks dar neišrastas,

kiai, ne visai galutinai. Per 
tų laikų yra įvyk-ęs žymus snn 
tykių išsilyginimas tarp abie
jų organizacijų ir didelis su
artėjimas per pačių asmenų 
dalyvavimų abiejose valdybo
se. Pareikšta, kad tas suartė
jimas neturėtų būti galutinis,

susisiekimo ministeris, centro į taus apskr. gydyt., Bielskus- 
valdybos vicepirm., Navakas ūkininkas, Indrišiūnas — vyr.
— piliečių apsaugos departa
mento direktorius, Šakenis —

u

notaras, centro valdybos na
rys.

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

tuose, kalbose ir darbuose. 
Ten jų galima išskaityti.

Ateities klausimuose pirmoj 
eilėj paminėtas seimo klausi
mas.

Centro valdyba pareiškė

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina............................... . .  20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atidęn- 
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cbicago 1920. 
Kaina .................. . ..................... ........................................ 50c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
nuomonę, kad rinkimų įstaty- V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly-
mų reikia ruošti, tiktai kito
kiais pagrindais/ nei lig šiol 
Patys rinkimai, esu, turėtų į- 
vykti krašto reikalams geriau 
šiai atitinkamu momentu. Lai 
ko tinkamumas teksiu nusta- 
ytti vyriausybei atsiklausiant

reikia, kad jis bfltfl dar aiške-1 kraS,° nuotaikos k ^jungos
snis (Suvažiavimas tai min
čiai labai pritarė ir vėlesnėse centro valdybos minčiai visiš-
kalbose pakartotinai buvo siū Ikai pr5tarta ir bc to Patarta 
Joma naujai valdybai ją įvyk- be tlkro reika,° ne l*r da"!'
dyti).

Kitas svarbus negrinėtas 
klausimas, tai apie ryšį tarp 
vyriausybės ir sųjtangos. Kaip 
pereitame suvažiavime tas 
klausimas buvo karštas, taip 
dabar jis nebekėlė jokių gin
čų. Centro valdybos praneši-

gal būti, principiškai ir gali- me buvo pareikšta, kad iš es 
mas, išradimas — tai mirties Į mės apie kontaktų netenka ir 
spinduliai. Gal dar kai kas kalbėti, kadangi centro valdy- 
atsimena tų sensacijų, kurių bos ir vyriausybės vadovybė 
buvo sukėlęs anglų inžinie-i buvo tose pačiose rankose. P.i
riaus Grindelle Matthews pa
reiškimas, esu, jam pavykę 
elektros jėgų be vielų tolyn 
pasiųsti ir su tam tikru su
konstruotu siųstuvu per du 
kilometrus užmušti visas gy
vybes. Šituo jo pareiškimu 
buvo susidomėjusi net anglų 
karo ministerija. Buvo pada
ryti prieš ekspertus net ban
dymai su gyvuliais. Bet pa
sirodė, kad tais “mirties” 
spinduliais negalima užmušti 

vnė peliukės... per dvidešimts 
centimetrų.
' Sulig tuo Matthews garbė

laidžios medžiagos dėžėj kū- užgeso. Tačiau jis pats ne-

brėžta, kad svarbiausiais klau 
simais, kuriais tiktai valdyba 
bent savo daugumoje priėjo 
kurios nors išvados, centro 
valdybos nuomonė sutapo r,u 
vyriausybės nuomone.

Pranešime buvo paliestas Ir 
tautininkų rašytos programos 
klausimas. Nurodyta, kad vo
kia rašyta programa reikalin
ga, bet vien tai, kad ji tuo 
tarpu nėra vienoj vietoj sura
šyta, nerodo, jog tos progra
mos visai nėra. Paminėtas An

nai būtų besvoriai. Jų mases
padaryti žmogų panašiu į Die- foa pačios, bet nieko ne-1 • . -a • V T • • T\* € *vų. Tokį tikslų ir uždavinį Die 
vas žmogui yra paskyręs. “Bū 
kitę tobuli, kaip ir jūsų dan-

svertų. Ta stebuklingoji med
žiaga pavadinta abaritu. Ir 
vienų gražių dienų du Lodno-

gaus Tėvas yra tobulas” —' n0 laikraščiai buvo paskelbi?, 
sako Kristus. Katalikų Baž-' ____

— I
ATLAIDŲ ŠALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys ko- 
trinietės. Maldaknygėje yra 
paaiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausiom 
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..

norėjo prisipažinti pralaimė
jęs ir išvyko į Amerikų, iš 
kur kartkartėmis ateidavo fa- 
ntaziškų žinių apie jo “mir
ties ar velnio” spindulius. 
Paskum ir ten nuščiuvo.

. UNCLE
—V»A

"*WV CAVV
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DU R

vauja 199 ypatų. Cbicago 1919 m. Kaina........................ 20c.
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškui.

Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23.
Kaina .................. ..................................................'........... .  10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dūlyse. Parašė Kun. 
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Kaina ............. .....................................................................  30c.

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin- 
balso. Vėlesnėse kalbose šiai ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis

skubintis.
Pabrėžta, kad prieš tai dar

JOHN B. BORDEN
(John Ragdztunas Borden)

ADVOKATAS

Cbicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.- »
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile

lis. Pusi. 47. (Del šios operetės yra parašęs muzikų A. Alek- 
sis. Kaina ........................................................................... 25c>

Jurų Varpai, Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje 
1920. Kaina ............................................................... 50c.

Kame Išganymas. Libretto kefuriais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37. 
Kaina ................ ................................................................. 20c.

Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina- .............  15c.

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton 81 
Roorn 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos 9 ryto iki 4 po pietų» --------
Vakarais: Utarninkais ir Ketvergalf 

— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837

Namų Tel Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullrnan 5950—6377

4600 S. WOOt> ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N LA SALUS ST—pagal, sutarti

Murina (X, Dpi. H. S., 9 B. OUo St., CUcmp

Cyron. Alškloa, •retko-
<4KA«IOS AKTU

Vra Ulilelle tuitar
Murinę valo. švelnina gaivina 
be pavoja i;a. Jue ją pamėgalt* 
Knyga *‘Ejre CMre” arlta “Ey» 
fVeaniy” ant pareikalavimo

105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Randolph 0727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
, Telephone Roosevelt 9090

Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600jtiumU. Pusi. 28. Kaina .....................................................  15c.
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų 

komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Staniu
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet 
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c. 
Kur tiesa? Op-rea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.

Kaina .......................   10c.
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16

kaina ...............     10c.
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina............... 15c.
Motinos širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė

48 pusi. Kaina...........................   50c.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks

mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina .. . . ................................. 15c.

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
Kaina............................ ‘........................... 15c.

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c. 
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė 
, Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina.................15c.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, III.
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GAMTA GERIAUSIAI MOKA TVARKYTI
Pasaulio Kūrėjas taip šulė- mų gaišo gyvuliai ir žmonės, 

dė gamtų, kad ji yra suma- Imta tyrinėti, iš kur tiek daug 
niausiu gyvybės mokytoja, priviso gyvačių, i. pauškėjo,

UŽ KUNIGIŠKŲ RŪBU 
VILKĖJIMĄ

kunigiją, kad Sugriautų krik- ’ GEGUŽES MfiN. IMPOR 
čionybę, o pirmoje rietoje ka-l TAS PRALENKĖ EKS- 
talikybę. j PORTĄ 1,3 MIL. LT.

I
Šį įstatymą vykdo ir kitas

,, , , i Centralinio Statistikos biu
Atėjo žinia, kad Meksikoj 1 uita 08 Pleil en as, urs y ( r() £inį0,njg, Lietuvos išveži-

Eksporte per šią metą pe
nkis mėnesius yra žymiau 

padidėję: bekonas, taukai, do
bilų sėklos, lentos, oda pada
ms ir chromas. Sumažėję: gy 
vi gyvuliai, kiaušiniai, javai, 

šių metų gegužės linų sėmenys, trąšos. Kiti]Jei vienur auga ir veisiasi vie kad “besijuokia asilai” ym1 arežt uotas Guodalajara vysk u ra Calles’° pakalikas. Kaip'inug ..... ___________
noki augalai ir gyvuliai, kitur didžiausi gy.aėuj naik.ntojai. ipijob vygkupag pagei bildukas Sis liepia’ taiP «“» dirba- ' mėn. pasiekė’l3,7 mil.Ytų, o (prekių išvežimas palikęs maž- 
kitoki, tai čia veikia išmintin- Valdžia suprato, kad negerai, Rivera ui> kad -ig U(J ba2.1 nelaiąnngi katalikai neturi I jvežiniag _ 15>0 niil lit Tu0; daug be pasikeįtįnių.
ga gamtos ranka, kuri žiūn,, daroma, šaudant tas įkyrias Įnyčioje buvo apgitaigęg bažny' Priemoni^ nusikratyti šiais būdų išvežimas buvo mažės-1 šių metą penkių mėnesią 
kad visiems pakaktų maisto, dėl savo rih. mo žuvėdras, I tiniftis gavo pašaukhno rūbaig< engėjais Meksikos vyskupai
kad nei viena rūšis negalėtų įstatymo kebu uždraudė jas 
nustelbti kitos. Žmogus tačiau naikinti, teisiimai galvodama, 
dažnai dėl Įvairių sumetimų kad geriau pakęsti nemalonų 
stengiasi pakeisti gamtos tvar riksmą, negu gyventi nuolati- 
ką ir iš to susilaukia nepasi- iriam gyvačių pavojuj, 
sekimo arba net ■ nepataisomos ! šiaal.& Klu.„liuojj Aiueri-1 _
Zui10“' .. , . .... kojj viena bendrovė įsteigė di-j j*t policija 'ir vyskupu su-į8“ krLkščionybės

. Jamaikos saloj, netoli Ame- deU putpellJ ūkį Netolimllo. p > 3 m 1
likos, lig ją atrado baltieji

Vyskupas nuvyko į kunigą Jė yra katalik* sukUi-
zuitų kolegiją, kur buvo bai-1mams prieš vyriausybę. Jie žį

no, kad vyriausybė nėra ver
ta to vardo, bet sukilimai vi-

giami mokslo metai. Ten apsi.
taisė vyskupiškais rūbais ir Į 
, . . , . ,. • ! sada baigiasi dideliais žmoniųkolegijos studentams saloje sa į ® e

kė prakalba. Į salę įsiveržė1 iud>'mais. O tas yra priešių- 
dėsniams.

uis už įvežimą 1,3 rail. lt. itnporte yra padidėję tik be-
Palyginus su praėjusiu mP- nzino ir mašinų pozicijos; vi

nelių, gegužės mėn. išvežimas ' sos kitos prekės, palyginus 
sumažėjo 1,2 mil. lt. Tame. su praėjusiais ro**+«is. vra sn 
skaičiuje sumažėjo: šviežia irjrnažėję.
šaldyta mėsa, bekonas, sūris, ------------ ------  *
javai, linų sėmenys, dobilų 
sėklos, fanera, oeliulioza, linų,
pluoštas, pakulos, trąšos. Pa-į ------------
didėjo: arkliai, veršiai, piau-į Prancūzų kariškų reikalų 
ti paukščiai ir laukinių gyvu- žurnalistas, didelis Europos 
lių mėsa, kiaulių taukai, svie- į valstybių karo biudžetų žino- 
stas, kiaušiniai, veršių oda, vas, Sušonas privačiu keliu

VOKIETIJA TIKRAI 
NUGINKLUOTA?

6 j«* Mcrrr.xv.jr se kalnuose gyvenę) ereliai ė-
žmonės, gyvenimas buvo labai m6 paIti putpelaS; ta0 kenk. 
malonus .Gamta ten buvo lei- dan|i akiui Bendlw5 ryžosi 
dusi tik nepavojingas augai ę i;.llaikinti, lr kly gi{
ir gyvulių tūlis, nedarančias Po trejų „lctlJ ,„.mlruvi, turSjo
Žmogui jokios žalos. Indi jo
nui, pirmykščiai tos salos gy-1 
ventojai, ten gyveno tikrai

putĮM'lų ūki uždaryti dėl pa- 
' i prasčiausius priežastis — kad 

visos putpeles išgaišo. Patyri

ėmė. Suimti ir kiti keli žmo- j Meksikos vyskupai yra nu
neš, kurie mėgino vyskupą sistatę kentėti ir laisvės Bau
ginti nuo budelių. Po kelių va uyčiai siekti teisėtomis prie- 
landų vyskupas paleistas už- menėmis. Norima, kad pati 
dėjus reikalaujamą laidą (pa- krašto konstitucija būtų per
moką). taisyta ir panaikinti visi ku-

raguočių oda, popiermedžiai, 
įvairūs rąstai, lentos.

Gegužės mėn. įvežimas, pą-Meksikoj vykdomas k?ai-1 ir tikinčiuosius varžan-
liausias pasauly įstatymas, ku tiejį įstatymai. Pasaulininkai i lyginus su praėjusiu mėnesiu 
riuo griežtai draudžiama ku- katalikai raginami dėl savo | padidėjo 0,2 mil. lt., tame
nigams ar . vyskupams viešai teisių kovoti kongrese ir teis-( skaičiuj labiausiai padidėjo:

pakūrė ir žiurkės. Laikui bė-j kromig paJkščių Ulėmis. Kol j pasirodyti kunigiškuose rū- Inuose- Jei įkartą nebus ras- cukrus, naftos produktai, ce-
gaut, žiurkių tiek daug prm- buVQ ereJiai) jie nesveika J buose. Siais ’rabais leidžiama ta teisybė, tai gal kitais me- centas, neisdirbtos odos ir
so, kad jos puldavo ir naikino putpelag išgaudydavo, kadan-! vilkėti išimtinai tik bažnyčia- tais’ ar už kelerių metų. Kaip

. Gatvėse kunigai ir vysku- jlen bebūtų, bet ateityje ieško-

kaip dausose. Bet štai, kartu nSjus kad visos putpu.
su baltaisiais žmonėmis saloj I |o3 bav„ apsikrėtusios lalu ti.

ne tik mažus naminius gyvu
lius ir paukščius, bet ir viso- negalėdavo paspruktų ir ne- jpaį negali ne tik savo paišau- 'ma teisybė vis dėlto bus ras-

i gi jos greičiau pavargdavo ir se.

klus javus ir augalus. Mėgini-. duodavo ligai plSstis Ere 
mui kovot, su žiurkėmis šunį- ■ |lab,s iiavkus nebuv0 kaM ap. 
mis, katėmis nuodingomis du.- kr6atųjų patpelų gaudyti 
jonus nedavė laukiamu vai- ir jos visos užsikreW ir žav0 
šių. Žiurkėmis knibždėjo lam i
kai ir namai, taip, kad atrodė,! Zelandijoj, įvežus
kad galy gale žiurkės privers "a""nius gyvulius, žymiai su- 
žmones iš salos pasitraukti. I nlažėJ° lr
Tada kažkam atėjo galvon i plotUL Ll« gyvn-
mintis parsigabenti iš Indijos Illams Pas‘rodai‘t> ™na tenyk-

kinio rūbais vilkėti, bet taip

kailiai, avalynė, tekstilės ža
liava, įvairūs verpalai ir siū
lai, medvilnės audiniai, gu
mos dirbiniai, popierius ir jo 
dirbiniai, geležies ir plieno di-

pat negali turėti jokių ženklų,; Bažnyčios priešai turėtų at-j rbiniai. Sumažėjo: visokie tau 
kad jie yra kunigai, bet ne siminti, kad jie jokiu būdu ne į kai ir aliejai, trąšos, sėklos, 
pasaulininkai. Įgali palaužti Bažnyčios. Jie vi

Šį beprotišką įstatymą pa-isi netolimoj ateity bus sugui-
skelbė būdamas prezidentu da |dyti. šaltus kaPus’ *^uos v?sl 
baldinis karo sekretorius Gal- užmirš, o Bažnyčia be palio- 
les’as. Paskiau šį įstatymą pa vos gyvuos ir triumfuos, nes 
tvirtino kopgresas. Meksikos ! Kažnyčm yra Kristaus palik

geležis štangomis ir lapais, 
akmens anglis, skarda.

Per š.1 m. sausio — gegu-( 
žės mėnesius išvežimas pasie
kė" 81,3 mil. ltx, o įvežimas — 
64,4 mil. lt. Užsienių prekv-

apsėjo vidutiniškai po 32 r. 
ra. kareiviui, o 1931 m. — jau 
180 r. markių. Karo mokyklų 
išlaikymui 1913 m. išleisdavo 
16 r. m. kareiviui, o 1931 m. 
101 r. markių.

Vokietija teturi teisės lai
kyti tik 536 šaudymo vietas, 
o turėjo jų 1930 m. apie 880. 
Taigi jų dalis yųų, privatiškų 
organizacijų rankose. Prancū
zija leidžia karo reikalams 11, 
034 mil. frankų, Lenkija — 
2,959 mil. fr., o Vokietija 9,- 
660 mil. fr. per metus.

HITLERIS STATYS TILTA

Birželio 12 d. Hitleris pasa
kė Wormse kalbą, kurioj nu
švietė Hesseno landtago rinki- 

I mų tikslus. Jis pareiškė, kad 
surinkęs žinias' apie Vokieti-'artimiausias uždavinys turįs 
jos išleidžiamas lėšas apsigin-1 būti pastatyti tiltą taip socia- 
klaviniui. Pirmiau jis pabrė- dzmo nacionalizmo. Vokior 
žia bendrą dalyką, kad Vokie- darbininkai ir ūkininkai 
tijos 100,000 kariuomenės iš puri būti suburti, o nacionali- 
laikyraas apsęina daugiau, ne- ; partija Tūpinsis pasiekti 
gu Lenkijos 250,000 karių iš-.
laikymas. '

Pačio įtempto Vokietijos
ginklavimosi laikotarpy 1913 
m. Vokietijai kareivis kašta 
vo 3,562 markių metams, o. 
1931 m. — 4,978 m.; 1913 m. 
vieno karo laivyno kareivio 
išlaikymas kaštavo 7,301 m., 
o 1931 dl — 12,791 r. m. Rei- 
chsvęras, kuris yra savanorių 
kariuomenė, kaštuoja išlaikyti 
daugiau, negu normali kariuo
menė.

viena nia-ž-i yvūreii v-uj:,rūšis papūgų mito tik žole ’ v ka šventa istaio-a Ti žmoniios bos aktyvas per šių metų Di-vieną mažą žvėrelį, vadinamą: • « x • konstitucijoj nėra pažymėta, ta sventa Įstaiga. Ji žmonijos ( y * *

mungu, kuris minta žiurkių!lr lapa,s’ Bet Pristl»us augak-j, , , / J L,^’ iš^anvmui būtina. j rmuosms penkis menesius s-ikad kunigai negalėtų vilkėti i išganymui būtina.° . puikių nanūcos štai kad kamgai negalėtų vilkėtimėsa. Ir iš tiesų, atvežus ke- ma‘s«o, tos papūgos stal-1 rl-,hni. Tai iz
__  . .. ea virto' ulėšriaisiais nankš-1° pasaukimo rūbais, lai ilias poras mungu ir jiems pra iga vlrtff P1,ar‘“isiais pauka 

dėjus veisti, žiurkių skaičius jSlals lr pratl”J" pulti 8riuk0!l 
ėmė greitai mažėti. Bet kilo lr Nauji grobuonys

pasidarė toki kenksmingi,

galvojo pats Calles’as, kad ko 
griežčiau prispaustų katalikų

Ašara
kia 16,9 mil. lt., prieš 1,2 mil. 
lt. per tą pat laiką 1931 m.

tolesnius tikslus. Po Hesseno 
rinkimų nacionalistai tęs kovą 
dėl reichstago rinkimų.

PLATINKITE “DRAbiiA*

SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra-' 
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl 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.

Karišką poligonų ii šaudy-* Butelis, kurio užtenka keturioms 
. . . . i savaitėms, visai pigiai teateeina.

mo Vietų įrengimas ir įslaiky->. Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at-mas, manevrą ruošimas ir ka

ro įstaigų išlaikymas 1913 r«'i
gal.

Bet žiūrėk, kad butų JCruachen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
lr tui i saugotis.

nauja bėda. Mažėjant žiur
kėms, mungų skaičius didėjo 
ir greit paaiškėjo, kad mun- 
gai, netekę žiurkių, virto dar M Si? kcU« Pa';.'zdži1
didesniais naminių gyvulių ka'p _ “"'Herai luina, kai 
naikintojais. Kaip dabar alsi-Į žlll0«us '"6«'"a tais5'ti «amt«' 
kraty ti mungų -jamaikiečmir V,skas <-dP ^'tvarkyta,
neišmano.

1851 m. Australijos dyku
mose buvo paleistos 24 poros 
triušių. Per kelias dešimtis 
metų triušių priviso daugy
bės. Dabar skaitoma, jų esą

kad dabar už nušautas papu- i kad kiekvienas gyvus daiktai 
gas yra skiriamos premijos. Įgali gyventi, bet neturi nu

stelbti kitų. Ir gamta smar
kiai baudžia nž pastangas pa
kreipti jos pasirinktą kelią ir 
tvarką.

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

lig 20 milijonų. Triušiai iŠ dj- GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

VARICOSE VEINS
Gydomas Nauju Būdu

kūmų persimetė ' į dirbamu, 
laukus, naikindami pasėlius 
Ūkininkai, triušių puolimo iš
gąsdinti, ėmė bėgti, palikę sa 
vo laukus, nes neturėjo prie
monių nuo triušių atsiginti 
Valdžia paskyrė premijas už

kaina ..........................;.......................... . ..................... 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 

kaina ................................................................................ 75c.
KELVINAIS KELIAIS, Mnnigirdas Dangumis 4-rių veiks

mų drama, kaina............................ .............................. 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina.................................................... 50c.
nušautus triušius ir įsteigė ke GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla-
lis fabrikus gaminti konser-! 
vams iš triušių mėsos .Tačiau 
triušių skaičių;, ligšiol beveik 
nemažėja. Triašiai virto li

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
I’r. Būčys M. I. C. Lietuvos Univereiteto Profesorius, 

TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
246 puslapių kaina .................................................... $1.75

kra nelaime Australijos ūki- į TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M*L C.
ninkams. Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 

Australijoj gyvena savotiš-! ftVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo apraSy-
ka žuvėdrų rūšis, vadinama 
dėl biauraus riksmo “juokiau 
čiais asilais”. Jų riksmas, y-

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
kun J. Bikinas, kaina..............................................................90c.

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
pac perėjimo metu, yra toks LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
SVENČIAUSIAS1S -SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina....................................................................................20c.
DIEVO AKYVA1ZDOJE, vertė Byrąs, kaina........................40c.
5,009,ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. 

kaina .............................................................................................. 15c.

biaurus, kad žmogus ilgai iš
kęsti neguli. Todėl ūkininkai 
ėmė smarkiai naikinti “juo 
kiančius asilus”. Bet pasiro
dė, kad tuos nemalonius pauk 
ščius "naikindami, ūkininkai
sulaukė naujos bėdos, daug di SIELOS TAKAI TOBULYflfcN, parašė kun. D-ras K. Ma-
desnės, negu tų paukščių riks 
mas. Būtent, tose vietose, kur 
tie “besijuokiantieji asilai” 
buvo išnaikinti, nepaprastai 
padaugėjo nuodingų gyvačių 
skaičius. Nuo gyvačių įkirti-

tulaitis, M. 1. C. gerais apt., 269 puslapių kaina 
Siunčianti užsakymą, prdšomi siųsti ir pinigus.

2334 So. Oakley Avenue

$2.00

Chicago, Illinois.

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

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Norintieji šią'vasarą va
žiuoti Į Lietuvą, važiuokime 
su šia-“Draugo” ekskursi
ja-Skandinavų Linijos lai- 
vy “UNITED STATES,” 
kuris iš New Yorko išplau
ks Liepos-July 23 dieną.
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 vieną

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

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

Iš Chicagos ekskursantai
išvažiuos liepos 22 d. NIC- , _______  __
KKL PLATE traukiniu iš GAIVAS “UNITED STATES”
La Šalie Street Station 9:45 valandą ryto.

“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvą, parū
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja dykai. ■

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

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

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

■dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald OJi. Gydo greit, mažina ti
nimą ir . gėlimą. Nurodymai prie vais 
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins 
pinigus.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

lr kitais odos negerumais. Tik
gauk gydant} antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 86c., 80c..
<1.00.lemo

r- o R S K ' is! i I 7 uTi o N S

W PIBCE COSMETIC 
SĖT $1.97

i* a rAmons Vlvanl and in- 
elude. face powder. »l.00; Rouge, 75c. 
» ACream «.00. Depllatory 11.00.

Aotrinsent »1.75. Bath Salt t.00. 
m Wat,,r *111- P»rfutn« 12.75. Rrll- 
"•"‘'na 75c. Skin Whitener 75c. Totai 
▼slue Slt.00. speclal prlce, »1 »7 for all 
tau placea to tntroduo. thi. liną

Vardas .. ...................................................

Adresas . ...................................................

Siunčiame per-pastą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintus.

Bes Van 58O-5th Avenue, N«w Yoa*

For COLDS, COUGHS
Sore throat, mnscular rfien- 
matic aches&paintųapply Mos- 
terole, tbe "countcr-irrilant”

AT ALL DRUGC18T9
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LIETUVIAI AMERIKOJE

lietuvių diena 
pittsbukgh e

mūsų jaunimų ir jų širdyse NORTH SIDE ŽINUTES
1 ugdyti tikėjimų ir tautišku-Į 
įmų, ko kiekvieno tikro lietu- 
Ivio širdis trokšta.

DAKTARAI:

Liepos 4 diena jau nebetoli;

Porų savaičių atgal pas mū-
■ pavėsy, nereikės prakaituoti, l'10 Blru*s sų klebonų svečiavosi north-

ues svlenus ir vėsus vėjalis j W* to kiekvieno atsilanky- (saidiečiams gera, žinomas tė- 
mas j Lietuvių Dienų, į sesu- vas Brigmanas, kuris dabar 

•gyvena Rytinėse valst. Kaip 
vienuolis, pamokslininkas, pa-

pusdamas atgaivins visus šo 
kėjus. O jau muzika, tai ge- «»,4ki- Iwra"K,s lai

todėl visi pitsburgieėiai neri- riausia iš viso Fittsburglio. . įaatigai. O atsilankiusieji pa- , , .
maudami laukia tos dienos.' Visi pitUburgiečiai uoliai! si«?r{s vieta, pakvė-jsakė labai gražy pamoksi*

Visi didžiai gerb. Pittsburgbo' rengiasi prie Lietuvių Dienos , 
ir apylinkių klebonai prašo dėl to, kad metuose tik vienų , 
savo gerų parapijomų, kad turime tokių dienų. LRKSA Į 

visi važiuotų liepos 4 dienų į Pittsburgh’o apylinkyje taip 
Šv. Pranciškaus lietuvių vie- pat senai rengėsi. Apskrities 
nuolyno farmų, nes yra daug j vaidyba rūpinasi Lietuvių Die 
naujų dalykų, kurie bus vi- nos pavykintu, pati darbuojas 
sieins Įdomu pamatyti. 1 ir aukoja savo laikų, kad pa-

Koplyčių, kurių tik prieš du j luošius įvairių patogumų dėl 
mėnesius pradėjo statyti, jau, atsilankiusių žmonių iš visos 
ačiū Dievui, yra užbaigta. Ko-! apylinkės.

puoš tyru oru .ir bus paten-i kaip tėvai turi mokinti savo
kinti.

CHICAGOJE

plyčia yra graži, ruiminga ir

Ofisas Tel. Grovehlll 0817
Res. 6787 S. Artesian Avė.

Tel. Orovehlll 0611

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 3-5 Ir 7 9 P. M. Ket. 4-’2 A. M 

Nedėlloj susitarus

vaikus, o vaikai klausyti tė- 
K. J. V. S.! vėlių. Ypač ragino jaunimų

nepamiršti tėvų kalbos, 
į X Dabartiniu laiku mūsų Val
Į parapijonai tyliai, bet rimtai, (Office: 4459 S. California Avė.
ruošiasi prie parapijos piklli- Nedėlioję pagal sutartj

WEST SIDE ŽINELĖS

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ -
2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 va k.

ko, kuris Įvyksta liepos 10 d. 
Vytauto parke. Jau įvyko tuo 
reikalu vienas susirinkimas ir 
sudaryta didžiausia darbiniu-

DENTIST AT
X Birželio 26 d. Aušros Va-

...... .  rtų parapijos piknikas Vytau
Šiemet tikimės turėti di- to <iaxže gerai pasisekė. Į pik-1 armija ir įvairių patarnau-

Phone Boulevard 7643

joje Lietuvių Dienų bus Šv.' dėsnį skaičių žmonių dėl to, atvyko ne tik daug vest- tojų, u ie vi le iš atsilankiu
Mišios laikomos. Laikas—pa-' kad pigesnė įžanga, negu ki- saidiečių, bet ir svečių iš ki- ®iems maloniai patarnaus. l»e

DR. C. L VEZEUS

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
* Valandos: 10 Iki 13 ryto;. 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge lkl t vai.).
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso Ir Res. Tel. Boul.' 6613 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
736 Wesl 33 Street (Kamp. 33 ir Halsted St)
▼•U: 1-3 Ir 4:34-3:36 vaL vak. 

Nedėlloj susitarus
Tat: 3-4 Ir 7-6 vai. vakare 

Nedėlloj susitaręs

>al miesto laikų 10:30 vai. r.,1 tais metais. Taip pat bus pi--tų kolonijų. Jų tarpe matėsi 
gesni valgymai ir gėrimai. i kun. \ aičūnas, kun. Albavi 

,Visi pittsburgiečiai, kaip čius, kun. Gašlūnas, kun Cer
iui uju Šv. Pranciškaus vienuo-1 gerb. dvasiškija, taip ir visos nauskas ir kun. Skruodenis. 
lyno koplyčių, prašomas atva- draugijos, kliubai ir pavieniai Piknike šauniai pasirodė ki^
žiuoti į pamaldas. gerai žino Lietuvių Dienos ti- kurie mūsų biznieriai. Visi

Kitas svarbus dalykas, kaip kslų: tai yra, kad suteikus darbininkai sušilę darbavos, 
jaunimui, taip ir visiems šo- paramų Šv. Pranciškaus lietu-1 X Sakalų šeima porai 
kėjams, — šokiai bus pavil-'.vių vienuolynui, kad sesutės savaičių buvo išvykus atosto-
jone — tyram ore, gražiam pranciškietės galėtų mokyti SoniB j Gagės Lake (dr. Al. 
____________________________________________________ j M. Račkaus vasarnamį). Grį

žo saulės nudegti, panašūs į 
indėnus.

X Nesenai mūs gerb. varg.
j- p. Brazaitis - persikėlė gy ven-
; ti į naujų, gražių pp. Kliku-
' nų namų.. Tam įvykiui pami- 

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. _ . v
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano J' lieti, birželio 28 d. ponia Bl'a- 

j zaitienė iškėlė pietūs, kuriuo- 
' se, be kitų artimųjų, dalyva- 
; vo svečiai: Mondeikos iš Ci-
Į cero, III., 4fanušauskai iš Be- 

T^Ug> į

o senu laiku 9:30 vai. rytų. 
Kuris tik norėtų pamatyti

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystėa

OFISAS
668 Weęt 18 -Street 
Telef." Canal 4174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4988.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2515

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 8. 49 Court, Cicero, I1L 
TEL. CICERO 5937

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ažlalkymsl 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply&a dykai.

3307 Auburn Avenue

S.M.SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7533

Telefonas Yards 1138

STANLEY R. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubiiras visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Ui. .

I

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

1650 WEST 46th STREET
Kempes 4<tk Ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 6203-8413

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie man«s, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. KoplyCia dėl Šermenų dykai.

Seniausiai ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABOR1Ų 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 
nainug ir atveš į mūsų Įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EtJDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.» £ L/.*'-.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

to, bus ir įvairiausių margu
mynų.

X Praėjusį ketvirtadienį pa- , 
rap. svetainėj įvyko vargoni
ninko N. Kulio muzikos mo
kinių koncertas, kuris labai 
gerai pasisekė. Žmonių priėjo 
apipilnė svetainė. Programas 
buvo vienas Įdomiausių. Ypač 
visus žavėjo sinfonijos orkes
tras. Dalyvavo Ona Mikužiu-*----------------
tė-Juozaitienė ir dainininkas J Boulevard 7589 

Čiapas.
Lietuvytis

D E N T I S T A S 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

j TeL Canal 6122

DR. G.1. BLOŽIS
D E N TI S T A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal, sutarti

t )

AR RENGIESI?

Medeliai ošia, paukšteliai Į 
čiulba, žolė žaliuoja, graži mu-] 
zika gaudžia, valgiai skaniai rel‘ Cicero 1260 
kvepia, šaltas alutis putoja ir 
minios, minios žmonių daly
vauja. Ar Tamsta rengiesi ten 
būti? Ar rengiesi į A. R. D. 
centro piknikų liepos 4 d. Vy
tauto darže? Jei dar nesiren
gi, tuoj daryk planus dalyvau 
ti. Paremsi šv. Kazimiero vie
nuolynų ir maloniai praleisi 
“Gloriaūs Fourth”— toli nuo 
miesto dūmų bei dulkių. Lauk- 

[ sime visų.

i

verly Hills, Judickai ir kiti.

X Gedimino spulka rengia 
moderniškų ofisų gražiame p.
Dobrovalskių name ant kam
po 23 PI. ir Leavitt. P-nas 
Dobrovalskis savo biznį (bu- 
černę) perkėlė į užpakalinę 
namo dalį. į

X “Draugo” adin. kun. L.J 
Draugelis trumpam poilsiui 
buvo išvykęs j Marijonų ūkį, 
llinsdale, 111.

X Per Vladų vardines West 
Side’je buvo gražu. Rytų Au
šros Vartų bažnyčioje bu\b 
gražios iškilmės, kuriose da
lyvavo daug žmonių. Vakare, 
nenuilstamo brolio Vlado pa
stangom “Rūtos” darže įvy
ko vardinių baigimas. Čia 
taip pat dalyvavo nemanai j’ P®laikyti darbus savo dirbtu- 
s'večių. Visi buvo Vladų apdo- v®se ir darbininkus prie dar.-

RICHMAN ATPIGINA 
SIUTUS IKI $18.60

Richman Bros. kompanija 
pagarsėjusi vyriškų drabužių 
gamyba, šiame pusmety ^skel
bia antrų nupiginimų. Iki šiol 
siutų kaina buvo po $20, da
bar numažinta iki $18.

Richman. Bros. konip. nori

Vanoti. bo.
Nors savo siutų kainas nu

pigino, bet materijų ir darbo 
gerumų palaiko senoviškų.

Overkautų kainos taipgi pa 
pigino. Ekstra kelnės prie siu 
tų atseina $4.50.

Rez. Hernlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

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

OR. GUSSEN
X-Ray

Tel. Canal 6367 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pesidenclja 1666 So. Artesian Avė. 
Valandos: Al ryto lkl 4 po pietų

6 iki 8:16 vakare

, Tel. Canal 6764 Rea. Republio 6356

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
• vyrų. moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS 
Ligonius priima kasdieną nuo

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliornis ir seredomls tik

iškalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9 

valandai vakare
Nedėliornis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, Iii.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marų uc t te 1U1. arti Western 

Avė. Pbone Hernlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir PėtnyCiomls

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicere 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Ofiso 4060 Rea. 9866

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

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

2904 — 71st Street 1 
Nedėliornis tl^ susitarus.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 81 

Tel. Canal 0706
Valandos: 3-4 po pietų ir 7-9 v. i 

Nedėlloj pagal susitarimą

DR. S, BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. X—Spinduliai

Ofisas 2201 Wcst 22nd Street 
oor. So. Leavitt St. T6l Canal 6133

Recidencija: 6628 S. Richmond Ava. 
Telephona Republio 7868 

Valandos: 1—8 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 16—12 ryto.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v^ v. išskiriant Seredoa 
ir PėtnyCios, kuriomis dienomis jis 
bua

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

4:89 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 24,51, arba
Cicero <11. Rez. tel. Cicero 2888

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4615 S. Ashland Avė.

Chicago, III.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliornis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namų Tel : Prospect 1930

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8206

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 AKChLEK AVENUE 
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 lkl 4 ir 6 lkl 8 vai. vak. 

Nedėliornis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dieną ir naktį 

VIRGINIA 6686

Tat Grovehlll 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 3-4 Ir 7-9 rak.
Šaradomis po pietų Ir Nedėldlenlalt 

tik susitarus
8432 W. MARQUETTE ROAD

Ras. Phone: 
Bnglavrood 6841 
Wentworth 3606

Office Phone 
Wentworth 2664

TAMAS BURINSKAS
Mirė biri. 28, 1932 m. 11:40 

vai. ryto, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iŠ Vilkaviškio apskr., Bar
tninkų par., Patilčių kaimo.

Paliko dideliame nuiiudime 
seserį Agotą Junkantienę. šyo- 
gerj Juozapą, pusseserę Uršulę 
(šganaitienę ir švogerj Pranciš
kų. sesers 2 sūnūs PranciSkų 
J unkai t J ir Jo moterį Mareljo- 
ną ir Juozą Junkaitį Ir jo mo
terį Oną, anukus ir gimines, o 
Lietuvoj seną motinėlę Agotą 
ir seaeri Marijoną, tetą Mari
joną Bradunlenę ir gimines.

Kuom pašarvotas 1527 So. 
49th ęt.. Cicero, III.

Laidotuvės (vyks subatoje, 
liepos 2 d., i* namu 8 vai. bus 
ablydėtae j (tv. Antano perap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaMų bus nulydėtas į 
9v. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmfriea, draugus tr pašfstamus 
dalyvautu šiose laidotuvėse.

Nsiltudę: sratsa. ftnKscarrė. 
ivageriai «r ffHMMėa.

laidotuvėms po tarnauja grn- 
borilis A. Petkus, Tel. Yards 
1188.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. Blo- 
jžiui už malonų ir labai gerų 
patarnavimų, pagydant taip 
greitai labai infektuotų (už
krėstų) vietų danč.ių smege iy 
se. Neskubus pagydymas ga
lėtų kartais sudaryti kokių 
nors komplikacijų, bet, kadan 
gi dr. Bložis yra pritiręs den- 
tistas, viskas gerai pasibaigė 
ir dabar jaučiuosi ko geriau
siai. Labai ačiū.

J. T.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS *

Palengvins akių įtempimą, kuris 
sėti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudan.ą aklų karštį. Nuimu 
^ataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, •gzaminavgnas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki S vaka
re. Nedėliornis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi- 
gesmės. gogu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitą.

<712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso: Tel. Victory 6893
Bez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A,ROTH
Husas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriš
kų, vaikų ir visų chroniškų

Hg»i.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v, 
Nedėliornis Ir šventadieniais 10—12

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Res. Tel. HEMLOCK 237 *

OR. j. P, POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo' 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p. 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vai 
Šventadieniais pagal sutarimą.

6ARSINKINTES
“DRAUGE”

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

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

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

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel Stewart 819 J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

TeL Kenwood 6197 
Valandos:

Nuo 9 lkl 11 valandai ryte:
Nuo 8 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadieni-.

Ofisas Ir Aktnlų Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SL 

Valandoe: nuo 16—4; nuo 4—8 
Nedėliornis: nuo 16 lkl 13.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Harųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 lkl 9 vakare 

Utam. ir Ketv vak. pagal sutarti

Tel. Hemloek 8790

Res. Tel. Prospect 061h

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas <166 South Kedzlr
Res. <435 So. California Avė. 

VeL! 9-4, 1-9 X. » Wkirta»t <<•’
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PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE
įvyks Pirmadienį, Liepos-July 4,1932 m.

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

B B > B —B ~

/
yra maloniai kviečiami atsilankyti. Kelias j Marijonų Farmę yra toks: Ogden 
avė. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison st. ir važiuoti į pietus iki 63 ,st. Po 
dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų Farma. Gelžkeliu važiuoti iki 
Clarendon Hills. Ten svečiai trokais bus paimti ir nuvežti į farmę. Pikniko 
dieną Kolegijos koplyčioj bus šv. Mišios 11 vai. ryto Chicagos laiku. Lauksi
me gausios publikos. * RENGĖJAI.

......B

C P I C A G O 1 E nors ir susijaudinusi atsisvei
kino su visais.

' Pp. A. Peldžius ir stud. .1.
APIE UNIVERSAL STATE ninku apsiimtų per pusę metų Kudirka atstovavo Draugo 

BANKĄ dirbti be algos, arba už visai aS®bfurų.
'mažų atlyginimų, kad tik iš Laimingos kelionės ir nialo

Bridgeport. Užsidarius Uni- gelbėjus įstaigų ir jos indėli- n’^ atostogų linkima p-lei Gu- 
versal State bankui, Bridge-{ninkus (depozitorius) nuo nuo nnskaitei- 
porte lietuviai labai susirūpi-1 stolių. į %
no los įstaigos likimu. Kiek- J Banko stovis, palyginamai, 
viename name, kiekvienoje įs-’ir dabar nėra blogas, jei tik 
taigoje ir ant gatvių dabar būtų galima visus bond’sus ir 
nieko kito negirdi, kaip Uni- unorgičius paversti į “casli”. 
versal bankas. > Tada būtų galima visiems iš-!

Pastaruoju laiku, t. y. per įmokėti dolerį už dolerį, 
vienus metus, Chicagoj uzsi- J 
darė keletas šimtų bankų, ku-

ŽINIŲ — ŽINELES

Laukiama kol bankos revi
zija viskų gerai peržiūrės ir

X Marąuetteparkietė stude
ntė Aldona Sabaliauskaitė šie 
met baigė Harrison liig'ii 
sehool (4 metų kursų) su au 
kštais atsižymėjimais.. Vadi
nas, p-lė Aldona labai gabiiiuose žuvo didelės sumos ir 

mūsų tautiečių pinigų.
Bet ne apie vienų iš tų visli . J

bankų nėra tiek daug kalba- bua, gal™a dalykus s“‘™rk.v-■ n» pasiryžus vykti Lietuvon
° ti Izoin 7rnnnnc nArnc? 2 — • IT i i -iv* •

neužilgo bus šaukiamas depo-1 moksle. Be to, yra gražiai tė 
izitorių susirinkimas, kuriame, vėlių išauklėta. Dabar Aldo-

ma ir klausinėjama, kaip bus. 
kaip apie Universal bankų. O j 
juk, tiesų pasakius, čia uždą-' 
ryta tik mažutė dalelė mūsų 
centų.

Lietuviai kitataučių bank
uose laikė tūkstančius# o sa
vuose, lietuviškuose, tiktai ce
ntus.

Tiesa, buvo būrelis tokių 
patrijotų, kurie laikėsi su šia

t i, kaip žmonės norės.
Banko darbininkas

KVIEČIAME ATSILAN
KYTI

Šiandien, birželio 29 d. 7:30 boj. 
vai. vak. Lietuvių auditorijoj 
3133 So. Halsted St. įvyks 
Beethoveno Muzikos Konser
vatorijos mokslo metų užbe.i-

ir įstoti į Vytauto Didžiojo 
universitetų. Jos dėdė kun. A 
Sabaliauskas, įžymus religinio 
turinio knygų leidėjas, yra k a 
ro ligoninės kapelionas Kau
ne. Tat Aldona bus geroj glo-

1 Praėjusį plrntaoienį buvo 1 
Ladislovų vardinės. Ta proga 
West Sidėj Aušros Vartų pa r. 
bažnyčioj buvo atlaikytos tre-

1 jos šv. Mišios. Pirmas laikė 
! kun. Skruodenis už gyvus ir 
i mirusius Ladislovus. Antros 
Mišias laikė kun. Černauskis 
už mirusius Aušros Vartų par. 
buvusius klebonus — kun. P. I

E BE

Į Ladislovų vardines buvo 
atvykęs ir pagarsėjęs kupčius. 
Jis buvo labai patenkintas su 
sirinkusia minia, tvarka ir vai

gerai tarnauja ir gerai sutin- liksas Augštaitis. Jis taipgi 
ka su jaunimu. kals priekalų ant krūtinės. K u

Kupčius norėjo susipažinti ^ius labai Homau-ia aP‘“
• su pagarsėjusiais Raguvos vv Išaugo metinį piknikų, bu
rais. Apgailestavo, kad jų ne- *’an*i ®*ru^8 (’a1'
surado. Ypatingai norėjo pa- ^e' Kupčiui patiko, kad ten 
simatyti su pagarsėjusiu ka- bus kumštynės ir kiti sportai, 
pelmeistru Krikščiūnu, nes no

i .. . , + ’ .i KAS TURITE NUMERI 38‘>j rejo jo orkestrų pasamdytu uunuių
1 savo biznio reikalams. Knp- Į-------------
I čiui patiko Rūtos daržo orkęs-1. West Side. šv. Onos drau- 
| tra ir visiems muzikantams į- frija yra dovanojus “ham” ir 
'teikė dovanas. Jas gavo My- ji teko vienam laimingam.
, kolas Surplis, Vincas Radze-, Kas turite numerį serijos 9721
vicius, Mykolas Jesukevičius,'— No. 38, atsišaukite pas E. 
Vladas Atraškevičius ir kiti. [Pocienę, 2145 W. 23rd Place.

1 -D 1 • D X • .'Gausite “ham.”Ramygalos ir Panevėžio šei
mininkės gavo pagyrimų už I 
gerą! patarnavimų svečiams.

i šėmis. Tik staiga jam gerų

Kom.

NEPAPRASTAS SUSI 
RINKIMAS

. , . . _. . gimo koncertas. Tai bus mo-jstaiga ir norėjo jų įslaikyu ... . . v . ,
per šią nelemtą depresiją. Bet prieš, piiū- jų dr-jos nepaprastas snsir.u-
tokių buvo nedaug. Jeigu lie- l,k* Mokytoja., mok.ma. .r kimas įvyks ketvirtadienio va 
tuviai nors ketvirtą dalį savo P.atS d.reklo. I kare, birželio 30 d., 7:30 vai.,
liuos, pinigų būtų laikę Ura- nUa P' PoC1“ “.T Šv' *•*»««» akademijoj.

i. i • i -x , - eerto uoliai ruosesi. Todėl dra Prašome visu ART) skv- versaj banke ir nebūtų bėgė . . .A., . , , , , / našume \ įsų a. n. n.
ir ė,„ę pinigų atgal, bankas «at pas.t.k., kad koncertas rių prisiųsti atstoves, su pil-
būtų išlaikęs savo poziciją ir C‘S k° 8er‘“lls,a- Karto drjsta- na.s pranešimais, kiek nuveik
nž«rhęs gražaus pelno. Bet k°"':,a d« busim°->° A- »
mes, lietuviai, neįgyvendi- “T** ° att» “kral »• PU™iko, liepos 4 d., Vytam
nom obalsio “savas pas sava- g”‘,e' A‘5* to darže- TaiP P“1
jį” ir, štai, kas atsitiko-ban- U°llaU ""“k‘’ mu2'k<” Pikniko komisiją prašome ,1a-
kas bent laikinai uždarvtas. Sn y^e" , 'yvau'i šiame susirinkime.

Universal State bankai gv-i J kon'ert« >d°mU bus ”b Sia ™8iri”kimas paskutinis 
vavo per 17 metų. Jo prem-'•allankyt'.- kaiP »»<«>»•»•«. P™* Paniką ir labai svari,..
dentn veik visą laiką buvo p. I a‘P *r )aUniemS’ yPaC ™°m8 '>asltart’’ VaWyta
•r t t-.,. r-,,.. - , . kurie yra prie muzikos palin----------------------------J. J. Elias — Ehjosius, kuris . ... •, kę. Kviečiame iš visų Chica-geriausiai suprato tos rūsies . . .. T. -x-,-.. ,. m gos kolonijų. Įžanga pntaikin,bizni ir kaip reik jį vesti. Ta- * o r- ,
čiau, užėjus tokiam nedarbui,
kuris jau ilgas laikas tęsiasi, 
dėl nuolatinio nuosavybių kai 
nų kritimo ir dėl nenormalaus 
traukimo pinigų iš banko —
noroms-nenoroms reikėjo už- Blydėjome p.,ę M L 0„ 
daryti duris. \ Birželio 20 d. vaku-

Kas bus toliau daroma? '-re iš Union stoties išvyko Nevv 
Kiek yra žinoma, p. Elijo-Į York’an p-lė M. L. Gurinskai- 

šius bandys nepaduoti ban’ęo! tė, įžymi lietuvaitė visuomeii- 
resyveriui. Jis bandys sukelti • ninkė, kuri birželio 22 d. lai
tam tikrų sumų piųigų, ka<l|vu “Ile de France” išplaukė 
gautų leidimų atidaryti iš nau Europon.
jo bankų. Bet tas viskas pri-’ Į stotį susirinko arti šimto 
klausys nuo dabartinių indė- žmonių. Eilė automobilių pn- 
lininkų (depozitoriai) ir ant lydėjo jų iš tėvų namų į stotį 
kiek mes, lietuviai, būsime pa — - -
trijotiški, kad parėmus šį rei
kalų. Ant kiek mūsų biznie-

ta laikui — visai nedidelė, o 
vaikams dar mažesnė.

Mokinys

BRIDGEPORT

Šv. Kazimiero akad. rėmė-

JUOZAS BANCEVICIUS

Serafmų ir kun. F. Kudirka, _ ... ,v . . . .. I ūpų sugadino netikėtai suska-uz visus mirusius parapnonus ... . A. „ . . v ,. . x ... .v, ... L ludejęs dantis. Tuoj eme zval-
ir katalikiškos akcijos darinio I A. x , ,. • m v- v. , , gytis ar nepamatys dentistų.tojus. Trecias Misiąs laikė j* ......

, t j ta v , . 1 Žvalgėsi, kur čia galėtų būtikun. Ladas Draugelis uz Lie- i. , , .. x j \ xi. .. ,/ . tas gabus dentistas dr. Atko-tuvos ir Amerikos lietuvių ... , A i » , «ciunas, bet darže nesurado. Be jaunimų ir uz sveikatų buvu- • , v A -•. . , ,, , įto kupčius turėjo svarbių biz-sio Ausros Vartų par. klebono .. , XT ., O.,J. . , ... . , ... imo reikalų su North Sidės vy-kun. Ambrozaicio uz katalilu- . T . . . ,,. x • , .. irais. Ir jų nei vieno nerado,skas lietuvių draugijas. 1 ’i t> , . <i, 7 .. . v, Kupčius šiame parengime su-Po pamaldų bažnyčioj Rū- ... , f , . . .
4 j - • i i x4. sipazino su kai kuriais zv j v i i »•tos darže ant žaislų platfor- ....... „ . .. kaus darbo. Galop kupčius pa, . . . nuais biznieriais. Susipažino . . , . .mos jvyko bendri pusryčiai. . , . .. r,- —" ---- -------- ---- —J su ponais Kaminskais iš Rt-

KARINIS TFRNAMENTAS
Biznieriaus Jurgio Cernausko į Renkamas paminėjimui Dviejų 

. . .,i Šimtų metų nuo Jurgio Washlngtonodovana visiems labai patiko., gimimo dienos.,
ttt„„x cs’j’- • _ i- x ' dalyvauja SeStas Jungt. ValstybiųWėst Sidės vyrai supylė tą armijos korpusas, Lietuviu Diena

» i- • i • liepos 3 d. Nuo birželio 24 iki lienos dovanų į Jokūbo sulinį, kini 4 a. Pradžia kas vakarų 8 valanda.

paskanino visų vandenį. Taip į
gi kupčiui patiko biznieriai SmarkiaU8i judėjJmai. ,spud,nglH„.
Dobravolskiai Karlavičiai, rhiX»Ve‘k,rna’' k°k'e
Šliogeriai, siuvėjas Petras -----------

, . . ... _T. . 100 orlaivių pakils }' veikimų Pės-
MankUS ir kiti. V isi SU savo tininkai kovos lauke. Parodymas se

noviškos Amerikos Washington For- 
ge klony.

Artilerijos griausmingas saliutavi- 
mas.

Paskleidimas debesių, paslepiančių 
orlaivius.

Porto Dearborn skerdynės 
Kavalerijos zovada lėkimas.
Šokiai ir liaudies dainos įvairiu 

tautų.
Cantigny paėmimas,
“The Plylng Comet.” 
šiurpulingos Pgnys, pagamintos 

Thearle—Duffieid.
Įeigos eis J bedarbiu Šelpimo fon

dų Ir į Armijos šelpimo dr-jos iždų.

draugais darė gerą biznį. Kup 
čius gėrėjosi gražiais vyrų siu 
tais ir jam patiko, kai sužino
jo, kad tai siuvėjo Petro Man-

gyrė daržo gaspadorių už g >-
Pasakyta gražių prakalbėliu “ .*”“?. rų prižiūrėjimų daržo, už da-

, _ , v t "iveršides, su ekspresimnku Tie , . .. , . ,, — sake gerb. kun. L. Drauge- , .. „ . , . „ , ------------------------- 1.....45—,<T. ,, ... 0 kum iš Brigliton Parko, sullfi ’ I IPfllKTP/^ 7 arllbiniufral o
kontraktorium Vincu Laboc-

ug malonių svečių sukvietimą, 
pažadėjo savo talką ateinan- 

. ciam sekmadieniui ’-iepos 3 tl.
lis, “Draugo” administrato
rius, kun. J. Skruodenis, Auš- n ,TT , , ;kiu is Marųuette Parko, su
ros Vartų par. vikaras, kun. XT. .. ... Rūtos darže Juozas Bancevi-* r ’ Vincu Stanciku, pagarsėjusiu u»raj. uuo/.as namevi
V. Černauskis, P. Gudas, ‘Dra 
ugo’ štabo narys, o ga^parlo-

SOI.DIER FIEI.D

IŽamra 75c.. tl.OO. SI.50 
20.000 sėdynių po 50c.

Palydėtojų tarpe matėsi vei 
kėjų iš visų kolonijų, net ir 
iš tolimos North Side (O. dai

riai, profesijonalai ir kiti or- ’ dokienė arkitekto žmona) 
ganizuoti lietuviai supras ir su dukrele. Taip pat dalvva- 
prisidčs prie sutvarkymo ir vo visa A. R. D. dr-jos val- 
palengvinimo tos visiems lie- dyba, Mot. Sgos 1 kuopa, mer-' Rūtos darže 2329 W- 23rd PI. 
tuviams reikalingos įstaigos, j gelčių dr-jos atstovės ir kiti. West Sidėj, ateinantį sektna- 

Yra žinių, kad p. Elijošius' P-lė Monika linksma, gera dienį, liepos 3 d. Pradžia 8 v. 
su savo keletu ištikimų darbi- nuotaika, gčlėmis papuošta 'vakare.

Visų mėgiamas ristininkus 
risis sų 200 svarų Kozlowskiu

Draugo” agentu ir Jonu Ka /-i™, garsus ristinirkas, dra-
, v. . ... . . marausku, “Draugo” draive- piežnas dzūkas risis su paikinus plačiai paaiškino apie da j . , m

• • j r n- nu- Kupčiui Jonas Kamaraus- ku Kozlowskiu. Tų pat dienąižo įkūrimų ir jo dalis. Pir-
! mas darželis skirtas atminčiai kas Patiko’ kad 3is ‘Draugui” kilnos “vogas” drutnolis Fe- 
kun. F. Kudirkos, antras — 
arkivyskupo Jurgio Matulevi
čiaus, trečias — Jurgio Wa- 
shingtono. Tarp paskutinių 
dviejų darželių randasi alta
na, kurioj per pramogas varo
mas vien “Rūtos” saldainių 
biznis. Dar randasi Ladislovų 
darželis su krėslu, kur gali 
susėsti 25 Ladislovai, darželis 
West Sidės ir visos Chicagos 
jaunimo. ,

Randasi nauji stalai gaivi
nantiems gėrimams, nauja ice 
creaminė, šaltinių sandelis, pa 
gerinta žaislų platforma, Jo
kūbo šulinys ir indijonų far
ma, kuria visi įdomauja. 1

Visi svečiai buvo patenkinti 
bendrais pusryčiais ir visi pri
tarė, kad tokie parengimai į- 
vyktų kasmet. Svečiai džiau
gėsi, kad daržas gražiai žaliuo 
ja ir gerai suplanuotas. Džiau 
giasi, kad atsirado talkininkų 
tokį daržų įsteigti.

Iiadislovų vardinės visiems 
patiko ir teko girdėti, kad dau 
gelis gailisi, kad reikalai su 
trūkdė ir,negalėjo dalyvauti.
Todėl tokia pat pramoga bus 
pakartota Rūtos darže ateina
ntį sekmadienį liepos 3 d.

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 

PER „DRAUGO” Agentūrų

Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, va
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite 
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja dykai.

Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų laivu UNIT
ED STATES vandens keliu į Klaipėdų.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis: 
Liepos—July 2 d.—FREDERIK VIII 

7 d.—BERENGARJA 
-FRANCE

M 9* 7 d.
99 9 9^ 16 d.
99 99 16 d.
99 99 2^ d.
99 99 23 d.
99 99 28 d.
Visais kelionės i

rakandai pardavimvi
Dvi šeimynos, krūvoj j-yvenančlos 

tuoj turi parduot irra.žų parlor setų. 
riešuto medžio valgyklos setas. 2 
puikus miegamosios setai. 9x12 Ir 
8x10 kaurai, r&'dlo, lempas Ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar 
skyrium. Kreipkitės tuoj.

SS4I1* W. 55th STREKT 1-rnns apt.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, IU? 

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Hnvlnlnkaa

T>S1 geriausio* rųšlee 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VĄDDEY 
PRODl/CTS 

Olsella šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4«4 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NA m STATYMO KONTRAK 

TORITTH
6504 S. WASHTENAW AVĖ

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 

kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock B(l(


