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Prūsija neklauso Papen’o vyriausybės
Kandidatu į prezidentusLOZANOS KONFERENCIJAI REIKA

LINGA J. VALSTYBIŲ PAGALBA
JDel studentu riaušių uždarytas Berlyno univer

sitetas. Anglija mažins karo skoloms palū
kanas

NEKLAUSO MIN1STERIO

BERLYNAS, liepos 1. — 
Vokietijos vidaus reikalų mi- 
nisteris Gayl’ius reikalavo,

NEBUS NIEKO BE J. V. 
PAGALBOS

LOZANA, Šveicarija, liepos 
— Karo skolų ir reparaci-

kad Prūsijos .vyriausybė peri- jų konferencijoje santarvės 
kionis dienoms sulaikytų du valstvbės negali susitarti šu

LIEPOS 4-0JI DIENA

Šį pirmadienį bus liepos 4- 
oji diena. Ši diena yra J. Val

stybių Nepriklausomybės šve- 
I ntė. Minima ji visam krašte. 
Ir tai gana triukšmingai. Nau 

įdojama įvairios rūšies sprog
stamosios medžiagos “spra- 
ginimai, ’ * šaudymai.

CHICAGO JE

KATALIKŲ VASAROS MO
KYKLOS CHICAGOJ

Policija įsplėja tėvus, kad

Katalikų jaunimo organiza- j 
ei ja Cbicagoj per vasarų (a- i 
tostogų metu) ves astuonias į 
vaikams, taip vadinamas, va- ( 
saros mokyklas. Šios mokyk-1

tų dienų jie saugotų vaikus los bus tirščiausiai žmonių a- j 
nuo įvairių “krakerių” spro- pgyventose miesto dalyse, i 
gdinimo. Daug vaikų sužalo- Kiekvienos mokyklos priešaky j 
jama ir net užmušama. ibus kunigai. i

vokiečių dienraščius už kanc
lerio von Papen’o vyriausy
bės kritikavimų. Prūsijos vy
riausybė atsisakė vykdyti mi-1 
nisterio reikalavimų.

Vokietija, kuri atsisako mokė
ti reparacijas.

J. Valstybių sųjunga tos rū-! 
šies kryžių suteikė lakūnei - 
Mis. A. Earbart Putnam, ku-

DAUG DINAMITO SU
SPROGO

BOSTON, Mass., liepos 1.

FAŠISTAI APMUŠĖ 
DIPLOMATUS

VIENA, liepos 1. — Aus
trų fašistų gauja užpuolė ta
rptautinio krašto kliubo na
mus šalia šio miesto. Kelis 
svetimų kraštų diplomatus ap
mušė, namų vidų apgriovė ir 
phspruko.

Tad pranešta, kad konfere- ( ri andai vienų viena perskri- 
ncija yra reikalinga J. Vals- do Atlantiko vandenynų.
tybių pagalbos karo skolų--------------------------------------------
klausimu. Santarvės valstybės i POPIEŽIAUS ATSTOVUI 
šauksis tos pagalbos. O jei J.: IŠLEISTUVIŲ POKYLIS
V. nesutiks, nebus kas toliau *-------------

veikti. ! DUBLINAS, liepos 1. —

UŽSILIKO SAVO VIETOJE

STUDENTŲ RIAUŠES 
BERLYNE

Bl’DAPESTAS, Vengrija, 
liepos 1. — Grafas Julius Ka
reivi paskelbė savo atsistaty
dinimų iš premjero vietos. Bet 
krašto regento pakviestas lai
kinai užsiliko savo vietoje.

BERLYNAS, liepos L — 
Vietos universiteto studentai 
fašistai sukėlė riaušes, kada 
rektorius atsisakė varžvti žv- i

KINAI SU BOLŠEVIKAIS

MASKVA, liepos 1. — So
vietų valdžia skelbia, kad Ki

lu studentams teises. Univer-į nU°s vyriausybė \jau linkusi 

si tetas uždarytas.

JAPONAI UŽĖMĖ MUI
TINE MANDŽIŪRIJOJ

ŠANGIIAJUS, liepos L — 
Japonai užėmė Mančuli mui
tinę, Mandžiūrijoj. Per ši i 
muitinę sovietai siuntė savo 
prekes į Mandžinrijų ir Ki
niją.

PROHIBICIIOS AGENTŲ 
SKAIČIUS BUS MA

ŽESNIS

demokratai nominavo 
gub. Roosevelt’ą

PAGERBTAS SENAI MIRĘS ANGLIJOS 
KARDINOLAS ALLEN’AS

LONDONAS, liepos 1. —.kardinolas Allen’as nusikėlė į 
šv. Edmundo kolegijoj, 01d j Prancnzijų ir tenai įkūrė an- 
Hali, Ware, iškilmingai' mi-1 glams kunigų seminarijų. Iš

Ifi

\Vest Roxbury’je susprogo' Pranešta, kad Cbicagoj bus nėtos Anglijos kardinolo Al-'šios seminarijos išleisti jauni 
25 lazdutės dinamito. 9 gyve- sumažintas prohibicijos agen- len’o 400 metų gimimo suka-! kunigai slapta vyko į Aagli- 
namųjų namų vidus sunaikin-, ŪJ skaičius 10 ligi 15 nuošim- ktuvės. jų, kad tenai palaikyti šv. ti-

Anų dienų įžymieji airių va
dai parengė išleistuvių poky
lį Šventojo Tėvo atstovui ta
rptautiniam Eucharistiniam ' kitko buvo dinamitas, 
kongrese, Jo Emin. kardinolui 
Lanri’ui. Pokyly vadovavo šio 
miesto lordas majoras.

tas ir keliolika kitų namų su- Tr ateity šie agentai ne- 
gadinta, nekalbant apie langų bu» vadinami agentais, bet 
stiklų ištrupimų. Nuostolių “prohibicijos tyrinėtojais.” 
bus apie 100,000 dol.

Sprogimas ištiko užsidegus 
išlietam gazolinui. Liepsnos 
užkliudė vienų paliktų Jęarpen- 
terio įrankių dėžę, kurioje be

SAUSIEJI SU BORAH’U

Kardinolas Allen’as gyveno i kėjimo šviesų. Jų daugumas 
ir veikė tais laikais, kada A- i ton žuvo. Bet ačiū jų pasiau- 
nglijoj vyko žiauriausi katali- kojiniui, Anglijoje katalikybe
kų persekiojimai, kada katali
kų dvasininkai buvo suimami, 
kankinami ir žudomi.

Kada demokratų partija 
sausuosius fanatikus paneigė, 
jie planuoja sudaryti sausųjų

Keletas asmenų lengvai su- 1 P«Htinę partijų ir kandidatu 4^? lsS££tl- katalikų tikėjimui, 
geista. 1 prezidentus, kaip pranešta,

____________ .nominuoti senatorių Borab’ų

Šio kardinolo svarbiausias 
uždavinys buvo neleisti Angli-

ANGLIJA MAŽINS SKO
LOMS PALŪKANAS

LONDONAS, liepos 2. — 

Anglijos vyriausybė suplana

vo savo vidaus karo skoloms, 

kurios siekia daugiau kaip 7

SAUSIEJI SKIRS TREČIO-'™ Tdaho valstybės.
SIOS PARTIJOS KAN- ! ---------------------

DIDATĄ RADO NEPRITEKLIAUS

Kad tai atsiekti, buvo reikali
nga Anglijai parūpinti reikia
mų kunigų skaičių.

palaikyta.
Del to, kardinolas Allen’as 

ir yra vadinamas šv. tikėjimo 
išgelbėtoju Anglijoje.

Jo gimimo sukaktuvių minė
jimo iškilmėse dalyvavo Jo 
Emin. kardinolas Bourne, ^Ve
stini n storio arkivyskupas, ti- 

' tularis Tlierapolio arkivvsku- 
, pas Goodier’as, šeši kiti vv-

Tad garbingojo atminimo1 skupai ir apie 300 kunigų.

'su Rusija daryti nepuolimo bilijonus dolerių, sumažinti pa 
sutarti ir atnaujinti diplomą-, lūkanas nuo 5 iki pusketvirto 

nuošimčio. Vyriausybė tuo bū
du pelnys, bet skolintojams 

, sumažės pelnas.

tinius santykius.

J. V. KARIUOMENE 
APLEIDO KINIJĄ

NEAV YORK, liepos 1. --į 
Krašto sausieji vadai arti
miausiomis dienomis turės su
važiavimų Indiana valstybėje. 
Jie Skirs nuosavų sausąjį ka
ndidatų Į prezidentus. Tai 
bus trečiosios partijos kandi
datas. Sausųjų nepatenkina 
nei respublikonų, nei demok
ratų platformos. Anot jų, 18-

AVilmette miestely uždary
tas Eirst National bankas. Ba-

LIETUVOJE vykusio bandymo auka buvo
skubiai nuvežta ligoninėn, kur 

; netrukus ir mirė. Pažymėtina,
nko stovio patikrintojai rado i BYLINĖJASI DEL NI EKIT minėtas pilietis, beban-
, i • j i x i dvdamas savo išrastuosius rebanke apie 50,000 dol. truku- ------------ , . ,

veiverius, jau dn kartu buvo
mų. Policija ieško banko ka-j Vaškai, Biržų aps. Kaupų ' ’
sininko, kurs nežinia kur dįn-j kaimo ūkiu. M. atėmė iš tarno' ’
go. I batus už tai, kad šis jam ne

grąžino 3 litų. Dėl to tarnas 
iškėlė ūkininkui teisine bylų.PAKVIESTAS J DIREK

TORIUS

KREGŽDĖS DVESiA
Lyduvėnai, Raseinių apskr.

BUS IŠTREMTAS I 
PRANCŪZIJĄ į

HAVANA, Kuba. liepos l.1 
— šios salos vyriausybė ne- 2

ŠANGIIAJUS, liepos 2. — 
Vakar šį miestų apleido J. 
Valstybių 31-ojo pulko karei
viai. Grįžta j Manilą.

----------------
RIAUŠES INDIJOJ

BŪTŲ IŠLEISTA MILIJO- Įasis priedas turi būt neliečia 
NAI DOLERIŲ

NEW YORK, liepos 1. — 
Dvi kompanijos, kurios prieš 

! prohibicijos paskelbimų gand
ino alų, praneša, kad jei kori

o- v .j , . . ... .Pastaruoju įųetu daugely šiosBirželio 3 d.teismas priteisė ,...... | apylinkės kaimų pastebėta kreūkininkui grąžinti batus, o ta-1
......... . „ gždžių negalavimas. Nors jųsumokėti ūkininkui 3 7... , „

u x -i - i x - lr daug čia yra, bet mažai ku- litus. Be to, ūkininkas turės i . 5 . .
pACIDACe FKONOMIinC pakvietė i banko direktorius, sumokėti teismo išlaidas. Ta- T,°s ’)an^ ,,a ran
rAolKASc CKUINVIVIlJUb............... . negyvų, kitos vos gvvos. Uki-PPOlFIfTA i jei jis pirksiąs banko Šeru. Jis rnas teismo sprendimu nepa- . * . •r'nvrjc.n. i, . .... (Pinkai mano, kad kregždės se-

! pirko 20 Serų ir gavo pelnui-. tenkintas, apeliuoja i apvga-' .’ , .
, x • ' rga kažkokia liga, kuri jasrdos teismų. J

labai ir naikinanti. Jei kregž-

mas. O. K. Jelinek’as teisme Ii u-; rnui 
dijo, kad Bain’as kitados jį 
pakvietė į banko direktorius.

AVASHINGTON, liepos !.;«« rektoriaus vietų.
BOMBAJUS, Indija, .liepos gresas leistų gaminti tikrąjį |_ Prez. Hoover’ig kritikuo 
— Naujose čia musulmonų alų, alaus gamybon tuojau bū-;damas pasirašė kongreso pra- 

eido buvusiam Kubos prezi- riaušėse su mdusais 10 asme- ,tų įdėta milijonai dolerių. Tai J vestų vienų ekonomijos proje- 
lentui ir rcvoliucininku vadui nų'nužudyta ir daugiau kaip būtų žymi gerovės grųžinimui; ktų, kurs liečia vyriausybės

NUBAUSTAS 10 METŲ

dentui
Menocal’ui išvykti į J. Vals-'200 suleista.
tvbes. Jis bus ištremtas viene- | —-------—■

rietns metams j Prancūziją.

pradžia.

SOVIETU AGITATORIAI 
RUMUNIJOJ

VIENUOLIŲ BENEDIKTI- blaivėjusia dvasia ir nauju 
NŲ GAILESTINGIEJI pasiryžimu kovoti su sunkią

ją būtimi. Vienuoliai neklau-r DARBAI
šia vargšų, kas jie per vieni, 

LAZIROBE, Pa., liepos 1. .ar iŠ kur atėję./ ' ■ 1 i — .......... —
unija, — iy- Vincento vienuolyno; Vykdyti šį kilnų gailestin- 
įsijos vienuoliai benediktinai ilgų lai gurno darba benediktinai labai

IIP K AREŠTAS, Ruinun
liepos L — Keletas Rusijos vienuoliai benediktinai ilgų lai’ gurno darbų benediktinai labai 
sovietų agitatorių persikėlė kų kas savaitę valgydina ir mažai gauna pašalinės pagal- 
per Dniestro upę į Resarabi-; reikalingų drabužių teikia a-'jbos. Vienuolynas turi ūkį ir 
ja, ties Soroki, ir revolveriais Įpiei600 bedarbių ir vargšų, iš ūkio produktai naudojami 
ir granatomis puolė rumunų Kaft tik kreipias j vienuolynų | vargšų šelpimui. Bet cukrų, 
sargybų. 3 sargybos kareiviai ’r įprašo duonos ar drabužių, kavų, arbatžoles, ir kt. reikia
sužeisti, o vienas sovietų agi
tatorius sugautas. Kiti pas
pruko atgal skersai upę. Pa
likta keli pundai komunistų 
atsišaukimų į gyventojus.

prašymas neneigiamas. Dau- pirkti.
gedui žmonių vienuoliai dar • Ši* vienuolių pasiaukojimas 
aitria ir jaukių vienuolyne pa- tikrai nepaprastas. Juose žėri 

tikra paties ftv. Benediktoafrgę pernakvojimui. iš kur 
lt rytojaus išleidžia su ift- dvasift.

I

b;.-’" . •

darbininkų ir tarnautojų at
lyginimo mažinimų.

PULLMANO DARBININ
KAI STREIKUOJA

MEXICO CITY, liepos 1. 
- Ant visų Meksikos geleži-

KALETI
Pasižymėjęs triukšmadarys ;

J. Sovetsky’s federalinio tei-j virtadieniais čia būna turgai. 
smo nubaustas 10 metų kalė-1 Pažymėtina juose brangumo 
ti už vogtųjų daiktų savini- į atžvilgiu prekė, tai jaunų ku- 
masi. ' moliukų odos, kurioms moka

------------------- ' 40 — 45 litus.

BRANGIOS KUMELIUKŲ <1z,Ų,nyk,maf5 npR««laikys, ga- 
nnnc 1 ' *aba’ Praretėti čia ūkinin

kų mėgiami paukšteliai.
Kelmė, Raseinių aps. Kei-

SAVO KRAŠTO GAMINIŲ 
REIKALAUJA

NEMOKA IR MAŽINA
Apie 1,100 vakarinių Ctyica- IŠRADIMAS PRAŽUDĖ

nkęli, sustreikavo Pullmano ■ parli* darbininkų komi,i- T.ažais|ia, Kann0 aps. Pe-
in n X, n 1 ik -M-viz-kcę ntL’nm

vagonų konduktoriai ir darbi
ninkai.

NAMŲ BALDŲ PARODA
Merchandise Mart namuose 

ateinančių savaitę bus atida
ryta naujovinių namų baldų 
paroda. Iš įvairių valstybių 
baldų dirbėjai prisiuntė galy
bes įvairiausių savo gaminių.

rife

ja sumažino 10 nuoš. atlygi
nimų. Šie darbininkai jau n- 
pįe 10 menesių neapmokami.

Lekėčiai, Šakių aps. Pasku
tiniu laiku Lekėčių apylinkės 
gyventojai pareiškė pardavė
jams, kad užsienio prekių ne
pirksiu ir vieton jų reikalauja 
lietuviškų. Kai kurie žada ne
lankyti tų parduotuvių, kurio 
sė daugiausia bus užsieninės

TRYS PALEISTA

tragrado kaimo gyventojas 
A. Y’ilkauskas, pasidaręs iš 
lietsargio rankenos revolverį, 
mėgino juo šaudyti. Mėgini-'prekės parduodamos. 

' mas nepavyko, nes revolveris
Paleista iš užimamų vietų J šovė prieš išradėjo norų at- 

policijos departamento advo gal ir pataikė jam į akį. Ne
katas Lutbardt’as ir du kru- tik visas užtaisas su kulka,
tomųjų vaizdų cenzoriai. Nė- bet ir revolverio vamzdys 10 
ra pinigų. 1 cm. ilgio sulindo galvon. Ne-

/

ORO STOVIS

CHTCAOO TR APYTJN- 

KER. — šiandien saulėta ir

vešu.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., ChicagoV

Platforma yra tikrai sveikintina. Tik 
reikia, kad po rinkimų ji būtų vykdoma.

UŽ KĄ JIE NUŽUDĖ KUNIGĄ?

Šiomis dienomis laikraščiai paskelbė ži
nių, kad Mandžiūrijoj, ties Korėjos siena, 
japonų kareiviai nužudė katalikų kunigų mi- 
sijonierių.

Dabar apie tų baisų įvykį gauta platės-
nių žinių iš Kinijos miesto Šanghajaus.

Nužudytasis misijonierius buvo kun. Ka

GEN, DAWES REIKALAUJA SUMAŽINTI VALDŽIOS 
IŠLAIDAS

Jei norima, kad prosperity!beinu šalies biznio padėtį, aš 
sugrįžtų, valdžia turi sumaži- manau, kad mes pasiekėm grj 
nti savo išlaidas, taipgi turi'žtamųjį punktų,” suko gen.
buti sumažinti taksai. Taip 
pareiškė sugrįžęs į Cbicago iš 
AVlasliingtono gen. Charles W.

Dawes. “Išrodo, kad mažos 
biznio įstaigos, kurios turi ma 
žas išlaidas, rodo pagerėjimų, 
bet su laiku jas pasekęs ir di-I)awes, po aštuonių metų vi

suomeninio tarnavimo, laike ' desnės. Atsigavimas nuo <de- 
pp’as, vokietis. Jį nužudė pusgirti japonų į kurio jis buvo šalies Vicepre-j presijos prasidės iš apačios, o 
kareiviai ties savo dabokle. Ir tik už tai, kad zidentas, ambasadorius Anglį- ne išj viršaus. Tai rodo ir pra- 
kunigas kareivių liepiamas nesuskubo nulipti joje ir prezidentas valdžios eities patyrimai.
nuo arklio. Reconstruction Finance Cor-i ‘ ‘ Dėl tikrojo įrodymo grįži-

Su nužudytu misijonierium kartu vyko • poration. Iš pastarosios vietos mo mes turime žiūrėti į abel- 
ir vienas korėjietis vertėjas. Šį kareiviai tik pasitraukė, kad sugrįžti namo nų masių nusistatymų, o ne į 
skaudžiai apkūlė, kada jis protestavo prieš ir pasiimti vesti reikalus Cen! kurios nors jos dalies. Pavyz-

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas

Demokratų partijos konven- kiaušinius ne. Supykęs turine^ 
šinas Čikagoj atsistojo ant! rys norėjo kiaušinius tėkšti į 
šlapios platformos. Volstedo' žemę. Bet įkišęs rankų į kiše-
zokonų nori patvarkyti taip, 
kad leistų mums gerti nesvai
ginantį alų (tur būt tokį, ko
kį ir dabar leidžia “Prima’.’ 
“Atlas’as” ir kitos biurės)

nių ištraukė du varniukus. Ir 
jam užmokėta premijos 40c.

Sakoma, kad geriausi žmo
nės užauga iš tų vaikų, kurie 
lupami nemažiau, kaip tris

Ir tai gera. Tačiau, kol saulė' kartus į dienų arba vidutiniš-
da užtekės, rasa ir akis išės. 
Tat klaidos nepadarė tie, ku
rie dar prieš džiulajų apsirū

kai 20 kartų per savaitę. Dėl 
to Anglija pirmutinė pasiry
žo geriausius žmones išauk i ė-

DIENOS KLAUSIMAI
DEMOKRATŲ PARTIJOS PLATFORMA i

Visas kraštas, išskiriant sausuosius, svei
kina demokratų partijų dėl jos pripažintos 

^ypatingos platformos. Platforma ypatinga 
tuo, kad ji yra trumpa ir be galo aiški. Kiek 
daugiau kaip pusantro tūkstančio žodžių.

Tokio dokumento iki šiol nepadarė nė ' 
viena politinė partija, nė pati demokratų pa- Į 
rtija. Bet (Jabar yra kitoki laikai. Krašto gy
ventojai reikalauja trumpų ir aiškių pareiš
kimų, be jokių išvedžiojimų moksliškais pa
sakymais.

Demokratų partijos vadai šįkart paten
kina gyventojų norų. Platformoje pareiški
mai vra suprantami ir politikui ir prasčiokui.

Visa platforma suskirstyta į 24 trumpus 
posmus (paragrafus). Be to, pradžioje yra 
“įžanga,” o gale “santrauka” (konkliuzija).

Platformoje liečiami visi svarbiausieji 
šie klausimai: Vyriausybės ekonomija, kredi
to palaikymas, pinigai, tarifos pertaisymas, 
šelpimo programa, pagalba žemės ūkiui, kra
što apsauga, prieštrustiniai įstatymai, pagal
ba bankams, teisingumas karo veteranams, 
užsienių politika, skubotėsnė teisybė, kampa
nijos fondai ir svaigalų posmas.

O septyniais trumpais posmais partijos 
suvažiavimas pasisako, kokiems dalykams pa
rtija yra priešinga ir kų ji smerkia. Ji smer
kia daug dalykų, kokius šiandieninė vyriau
sybė palaiko ir neturi noro su jais skirtis.

Prohibicijos klausimo posmas yra vienas 
iš aiškiausių. Pasisako už 18-ojo priedo at
šaukimų ir, kol tai bus pasiekta, už alaus 
grąžinimą.

Pasisako prieš nedarbu ir už apdraudų 
senatvėje. Nedarbo panaikinimui pasisako už 
federalinių darbų praplėtimų, už federalinj 
kreditų atskiroms valstybėms. Pagaliau par
tija stovi už tai, kad karo skolos jokiu būdu 
nebūtų dovanotos Europos valstybėms.

japonus už jų žvėriškų elgimųsi su kunigu. 
Vertėjui pavyko iš japonų nagų pasprukti 
ir apie tų įvykį pranešti apaštališkam vika
rui.

Misijonierius vyko aplankyti kitų serga
ntį katalikų kunigų misijonierių. Numetę nuo 
arklio misijonierių, japonų kareiviai jį įtem
pė į daboklės vidų ir ten pradėjo žvėriškai 
kankyti. Iš ten jį nuvilko į netolimų pašlaitę, 
durtuvais subadė, kelis kartus peršovė ir la
vonų užkasė žemėn. Misijonieriaus lavoną 
rado minėtas vertėjas ir kitas korėjietis.

Kada spaudoje pasirodė žinia apie šių 
žmogžudystę, japonų vyriausybė tai nugin
čijo. O kada žinia buvo patvirtinta, ta pati 
vyriausybė tyli.

Tai kunigo misijonieriaus likimas. Baž-

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI
(Rašo E. Borchertas, Klaipėdos Krašto 

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

/ (Tęsinys)
Vokiečiai vietinių lietuvių nebijo. Jie 

bijo didlietuvių, kuriuos, kiek galėdami, 
persekioja. Vokiečiai puikiai suprato, kad 
su jais kovoti nelengva ir negalima už
gauti ir paminti po kojų jų tautinius jau
smus bei siekius.' /

Rodosi, visai objektyviai apibūdinta, 
kaip ėjo rinkiminė kova tarp lietuvių ir 
vokiečių. Iš to viso daroma tokia išvada, 
kad vietos vokietininkai: pirkliai, valdi
ninkai, darbininkai ir šiaip piliečiai yra 
vokiški ultrapatriotai. Jokio lietuviams 
palankumo nerodė ir neparodys. Iš tokių 
kų nors laukti lietuviams gero nėra pa
grindo. Gal tik tada bus mums palankūs, 
kada persitikrins, kad Vokietija silpna ir 
jokios pagalbos iš jos nebesusilauks. Bet 
prieš Seimelio rinkimus hitlerininkų šali
ninkai net atvirai Trušelių karčiamoj lie- 
tuviaųas prišaukė “Heil Hitler” jr lygiu

tral Bepublic Bank and Trust' džiui, aš daug daugiau dedu 
Co., kur jis yra direktorių ta- svarbos padidėjimui elektros

pino dideliu malto ir kapsų ti. Svarstant parlamente jau- 
liodu. j namečių nusikaltėlių įstatv-

------------ mų, priimta pasiūlymas, ku-
Bruklyno balšavikų popelis riuo vyriškos lyties jaunus

nusikaltėlius galima lupti, bet 
tik beržine, ne kitokia, rykš
te ir suduoti ne daugiau, kaip 
'šešis smūgius. Mergaičių toji 
“beržinė košė” neliečia. Lai J 
mingos.

didelėių raidėm klausia: Kur 
yra pekla? Jei tas popelisjėgos suvartojimo visoje šaly

je laike pereitų dviejų savai- Įminina peklų žemėje, tai ji 
Reconstruction Finance Corp., jčių, negu bonų ar šėrų kai<V,a šiandieniniam Rasiejuj, j 
kur galima geriau įžiūrėti a-Įnoms.” i kurių nei vienas iš lietuviškų

, - tavorščių nenori patekti. Jei

AMERIKOS LIETUVIU EKONOMINIO CENTRO 5-JO j X«kao pLpX
'daugiau jau nebebūna balša- 
viku.

rybos pirmininkas.

“Dirbęs Wasliingtone prie

POSĖDŽIO PROTOKOLAS
(Pabaiga) džiai ragina metinių susirin- šiais laikais kai kam nė ne-

Pas mus vaikai niandrūs ir 
be “beržinės košės.” Anų die
nų užėjau į vienų bučernę. At
bėga Mažas vaikas ir sako:

4. Kadangi 2-oji Am. Liet., kimų ( nepraleisti ir Centran; sapnuota laimė nusišypso. Im
Ek. Konferencija įvyks Cika-i f ts,lųstl »» proto-‘kim kam ir vienu Kanados

kolų nuorašus. ifarmerį. Išėmęs iš lizdo du1goję, tai “ Organizacinis An
trosios Am. Liet. Ek. Konfe
rencijos Komitetas” sudaryti-

b) V. Butų organizacinėje 
praktikoje pastebėta; kad y-

nycios vyresnybe Rvtuose pareiškia, kad ja-, i * □ .. ,
, . . • «. •• - i . . . v . v, -nas iš čikaoiočin Tas Komi- Pac S1UO depresijos laiku valz-ponų kareiviai Mandžiūrijoj baisiai žvėriškai nas lb tlKasie<±ab lvoniL . . . • A ,

• • ......— ... f . ! tetas ian dabar turėtu nradėti bimnkai dažnai pasistato kla-apsiema su civiliniais gyventojais. Juos be.Jau aaDar turėtų praaeu . . .

aailestiiicmno žudo tl kataliku misiionieriaus ’savo tlarb$: nustatyti patogų usini$: kokia man nauda pri 
gailestingumo žudo. katalikų nilsijomeiįaus , klausvti nrie Vaizbos Rntn9”
nužudymas yra pirmas japonų kariuomenėje parūpinti atitinkamų — .
įvykis. Spėjama, kad žmogžudžiai kareiviai

varnos kiaušinius jis juos nu
nešė į valsčių ir paklausė, ar 
nesuteiktų jam premijos. Jani

Prašaus duoti svarų mė
sos, bet tokios, kokių vakar

— Kodėl tokios? 
bučeris.

klausia

— Mama man sakė, kad jei
pranešta, kad premijos moka-j da sykį tokios mėsos parneši, 
ma tik už vainos galvų, uŽ tai turėsi pats ir suvalgyti.

patalpų ir sudaryti savo kon-i^k. Centras yra tos nuonio-ikui ne vėliau kaip 1932 m. kalai padėti raštais ir finan- 
ferencijos darbų planų Ilėb’ kad Vaizbos Butų idėjos į rugsėjo m. 1 dienų tokiu ad-Įsais.

5. Am. Liet. Ek. Centras, Pasisekil,lu; 5™ galo ovar-'resu: Dr P. Puskunigfa, M ii in fc) p^. baigiant b(m) pa
,m,.s i. „,,„i..„.ibu> kad aukščiau iškeltas k ta-1 Street, No. Gratton, Mass. si.ia,inta

bus aštriai nubausti. Bet tas negrųžins gy
vybės misijonieriui, kuris buvo pasiaukojęs
žmonių gerovei, kad juos patrauktų tikron ■ nuatrė kviesti ir siūty nuolan-
švieson ir į išganymo kelią. Gal dar ilgus į kiai kviečia gerb. J. J. j nagrin5tas ka(| visj vaizbi.jboS Buto sekretoriui, p. B. P
metus jis būtų dirbęs vargšų naudai, jei ne-1 Čikagos Liet. \ aizbos Būtoj .... . , !
dori žmonės nebūtų pakirtų jo gyvybę.

O Katalikų Bažnyčiai misijonieriai la
bai reikalingi. Turima per mažai jų, tuo tar
pu misijonieriavimo dirva, galima sakyti, yra

ilsimas būtų ko plačiausiai iš-Į V. Bostono Lietuvių Vaiz-
sidalinta nuomonėmis apie lie 
tuvių dalyvavimų Čikagos pa 
rodoje. Kadangi Lietuvos lies

beribė. Milijonai ir milijonai pagonų reika
lingi tikrosios krikščionybės šviesos. Kai kur Konferencijos

ti eiti Antrosios Am. Liet. Ek

Komiteto pareigas.

. ,. , T ... . . čikagiečių) turėtų toje paro-
z ... į narius), atsižvelgdamas į! ir Nr. 2. Šiais metais privalu , • • W11 .•Orirani7«p n o i • .• .. . . . ūoje pasirodyti su-savo dainbanizacimo| t j ilžlelstl Ek Centro ziniarastj

jie gausingais būriais šaukiasi Kristaus Eva
ngelijos. Nėra pakankamai misijonierių, nė
ra kas juos galėtų patraukti, paskatinti irjnptvarkės posmų, — Vaizbos nevienodai ar visai nieko ne-j Parodų” ir Antrųjų Am. Liet. 
priimti Bažnyčios globon.

Misijonierių per maža, ir tie turi kovoti 
su' įvairiais priešais, dažniausiai su ligomis 
ir su pačia gamta, o kai kada ir su žmonė-' 
mis,Jkurie nepažįsta tikrojo Dievo, arba Jo 
išsigina. JA

itį, gali priklausymo prie Vaiz- Nr. 3. Priešakyje turime ir
1\ Svarstant ketvirtųji įlie- j)OK Buto naudingumų matyti! “Čikagos 100 m. Progreso

Butų veikimo apžvalga ir \ -. jpatyti. Klausinių reikia išsi-įEk. Konferencijų Čikagoje; Į
B. Sųjungos organizaciniai į aiškinti, abejonės reikia iš- j tad svarbu, kad Ek. Centro 
reikalai, — nutarta nuodug- rauti. Todėl Ek. Centras nu- žiniaraštis patarnautų abiem
niai šio klausimo dėl laiko sto 
kos nesvarstyti, o tik pabrėž
ti šiuos du dalykus:

tarė kreiptis j V. Butų narius 
su tam tikru klausimų lapu

įvykiams. Žiniaraščio redaga
vimas ir išleidimas iš eilės at-

6ARSINKINTĘS
“DRAUGE”

laiku skleidė gandus, kad Hitleris K lai 
į pėdos Kraštų Vokietijai grųžinsiųs. Čia 
į atsispindžia Vokietijos siekimai kas link

sienų revizijos!
Laukininkai yra ištautėję lietuviahko- 

nservatoriai. Jie yra vokiečių paskolomis 
ir kitokomis gerybėmis taip surišti ir da-‘ 
linai ištvirkinti, kad šiandienų tautybė 
jiems antraeilis dalykas. Pas juos klajoja 
kai kur sieloje vokiška dvasia, be kurios Į 
vieni ir kiti gyventi negali.

Neatsižvelgiant į tai, kad vokiečiai ir 
nemažai švaistosi su pinigais paskolų fo
rmoje, vis dėlto kraštas laikėsi tik dėl to, 
kad gavo iš centro įvairiausios paramos, 
kuri sulig Konvencijos nuostatais jiems 

j nepriklauso. Šiandien norint parodyt, kad 
tik su Centro pagalbi jie tinkamai gali 
egzistuoti, reikėtų būtinai tų paramų pa
laipsniui teikti. Esam persitikrinę, kad 
krašto laukininkai, o taip pat ir pirkliai 
bei pramoninkai tik tada supras, kur yra 
jėga ir įsitikins, kad natūrali jiems pa
galba gali ateiti iš Centro ir tik gerai 
sugyvenant čia abiem tautom ir esant 
geriems santykiams tarp krašto ir valsty
bės. Tokias išvadas padarys kiekvienas,

(ankieta). Ankietos lapus V. | sieina p. J. P. Varkalai iš Či

kagos. Tų pareigų p. Varkala 
yra prašomas atlikti, o Čika-

a) pastebėta, kad dar ne vi- į Butų valdybos prašomos įtei- 
si V. Butai šiais metais telai- kti kiekvienam nariui. Išpli
kė savo metinius susirinki- (lytus ankietų lapus reikia pri gos ir kitų miestų vaizbinin 
mus. Šiuo Ek. Centras nuošir- ’ statyti Ek. Centro pirminiu- j kai šiuo yra prašomi p. Var

ir ateityje vokiečių partijų vadai vyžomis 
gyventojų negazdins.

KAS REIK TUOJAU DARYTI
Kad sustiprinti Klaipėdos Krašte 

tautinį judėjimų, geistina būtų padaryti 

štai kų;

1) Iš Seimelio reikia griežtai ir sku
biai reikalauti vykdyti visus Konvencijos 
nuostatus, reiškia ir vokiečių nepageidau
jamus, kurie krašto lietuviams lygias tei
ses visur Klaipėdos krašte garantuoja. 
Autonominių įstaigų visi valdininkai ga
liausiai privalo abi valdiškas kalbas ant 
tiek žinoti idant su publika galėtų be ver
tėjų susikalbėti. Pereinamų laikų “ Ue-> 
bergangszeit” skaityti baigtu nustatant 
tam terminų, nes Lietuvos Vyriausybė 
Konvencijų vykdo arba jos vykdymų kra
šte prižiūri.

Nei galvot negalima apie Seimelio 
“frontininkų” lojalumų Lietuvai. Jeigu 

’ ne taip, tai trečio Seimelio dauguma ne
būtų Boetteherio priešvalstybinius ir įsta
tymams priešingus žygius aklai rėmusi ir 
į Krašto Gubernatoriaus nurodymus be 

1 jokio mėginimo neigiamai atsinešusi.

Landwirtschaftspartijos vadai visgi 
, stovi ankštame kontakte su Vokietijos de- 
į šiniųjų partijų organizacijoms, kurios sie- 
I kia nors per “Freistaato” etapų Klaipė

dų nuo Lietuvos atplėšti (žiūrėk Memel- 
landbundo ir Verband der Heiniattreuen 
Ost — und \Vestpreussen siekius); lygiai 
Vokietijos dešiniųjų partijų spaudos or
ganai plačiai apie Seirųelio daugumos pa
rtijų slaptuose pasitarimuose išneštus nu
sistatymus paskutiniuose mėnesiuose rašė. 
Iš antros pusės vėl kiek svarbumo Klai
pėdos Krašto dvarininkai rinkimams pri
davė, rodo sekantis pavyzdys: ūkininkas 
Loratis iš Kalenu kaimo, Pagėgių apskr. 
rašo: “Matyti visi dvaro kumečiai Dres- 
lerį rinko. Girdėjau, kad Oplankių dvaro 
kumečiams dvarininkas Heimbs balsuo
jant už Dreslerį’kiekvienam po veršį ža
dėjo...”

Volkspartijojj veikimus ir tikslus cha
rakterizuoja vienas jos pjakatų, kurs Sei
melio rinkimo metu visur buvo lipdomas 
ir ant kurio šalin priesaikai iškeltos ran
kos šitaip atspausdinta:

Volksparte Įjiste 15
Wir vveiclien und wir wanken nicht

nomis ir lietuviškojo namų 
pramonės meno dirbiniais. 
Reikalui esant, Čikagos Liet. 
Parodos Komitetas turėtų ie-

per Lietuvos atstovus 
talkos, bent “Amerbiūre” ir 
Lietuvos Žemės Ūkio Rūmuo-I
se Kaune.

Dr. Pr. Puskunigis.
5-jo Ek. Cent. Pos. pirm.

Sekretoriai:
A. S. Trečiokas,
K. R. Jurgela

im Kampf uui unser hėiliges Recht.
Frte M’ie dic Vaeter wollen u ir sein
Wer andctu u ili, der bleib ein Knccht. 

A Iš šito matyti, kad norima ten nueiti 
kur “Vaeter” (tėvai) — būtent, prie 
\ aterlando buvo.

Ne dykai šitos partijos gavo Rytprū 
šių mokyklose surinktus pinigus (liudini
nkas ūkininkas Meyhoefer iš Svareitkie- 
mių) ir šiaip^ žymesnių sumų iš atitinka
mų \ okietijog šaltinių. Ne veltui Vokie
tijos atitinkamos vietos savo pinigais lei
džia Šilutės ‘Memellandische Rundschau’ 
arBli diriguoja “Memeler Dampfbootų” 
ir toj pačioj spaustuvėj nuo š. įn. balah- 
džio mėn. 1 d. net kasdien išeina “Dampf- 
booto” verkimas vardu “Lietuviška Coi- 
tunga,” nes šitos spaustuvės akcijų dau
gumas yra Berlyne toj vietoj, kuri rūpi
nasi vokiečių reikalais užsieniuose.

2) Būtinas laikas Konvencijai vykdy
ti ir pagal jos nuostatus šalinti svetimša
lius iš mūsų valdiško aparato (pirmoj 
eilėj mokyklose ir teismuose, nes čia kas
dien lygiai lietuvių tautai naujų nuosto
lių padaro.)

(Bus daugiau)



leštadienis, liepos 2 d., 1932 D F A n G A

LIETUVIAI AMERIKOJE gimo aktas. Seserims pranciš- kaitė, F. Seibert, A. Cižaus-
i konėms vadovaujant, buvo kaitė, M. Labučiūtė, B. Wai-

CICERO, ILL,
rengta graži programa su į- 

T.TiTpat allaikvt pamaldas tos Įv«iri*“, Pamarginimaia; vi,- 
'apylinkes lietuviams, nes ten ktts Pu,k,al *“lk?1

Radio stotis A. J. J.
Sekmadienį, liepos 3 d. įvy 

s mėnesinis Šv. Antano dr-

Programa 
dalykų:

1) Dainos — mokinių cho-
X Šv. Petro parapija ren ras’

2) Nepaprastas siuvėjas — 
komedija.

3) Graduates —• 1 skyrius.
; 4) .Jurininkai — 4—5 skyr.
' bernaičiai.
| 5) Kiaušinius skaitant —

nėra lietuvio kunigo. Papras- 
j tai kunigas Lipkus ten atsi
lanko.

os susirinkimas, 1 v. popiet, J gįa piknikų liepos 10 d. Beecii 
larapijos mokyklos kambary, j nu( (jj-ove. Parapijų piknikai 
Cvieciami visi nariai Htsilan-j įmonėms verta lankyti. Pra
lyti. Yra daug svarbių reika- į rities popiet. Žmonės gauna 
ų svarstymui. I progų Mišių išklausyti. Bet
jX Birželio 19 d. labdarių J kurje įg ryto į fermas išva- 

tnopos susirinkime nutarta 'gjU()ja< tiems bažnyčios tų die-’j <da^°^as‘
jasidarbuoti dienraščio “Dra- 
igo” piknike, kuris įvyks lie
jos 10 d., Birutės darže. Ya- 
lov. pirm. K. Sriubienei. Ya- 
lariai turės “iee eream par 
5r”. Tokių pat aiskrimin? 

■Henriai turės ir liepos 17 d. 
parapijos piknike, Berg- 

aann’s darže, Riverside, III.
X Lietuviškas vengras ža

la taip pat dalyvauti “Drau
go” piknike. Turės visokių 
gyduolių.

Visi valio į “Draugo” pilv
ukų, liepos 10 d.

X Ciceriečiai labai ruošiasi
“Draugo” piknikų. A. Janu

šauskas nori suorganizuoti 27) 
zyrūs, kurie piknike bus žvai
rais. Petras Daukša, turintis 
lidelį trokų, atvažiuos cicerie 
dus nuvežti.

nų nereikia. Matyt, vasarų 
didelis nutolimas nuo bažny-1 inerffa^ės 
čios.

Kun. V. Masevičius

CLEVELAND, OHIO.
Išvažiavo į Lietuvą.

Birželio 15 d. laivu Beren- 
garia iškeliavo į Lietuvą Ste
fanija Teresė Kundrotukė, du 

•ktė Prano ir Petronėlės Kun-

DETROIT. MIGH
Šv. Petro parapija

Katalikiškos spaudos bend
rovė susirinko ketvirtadieni 
iv. Petro par. svetainėj pasi
irti dėl spaudos platininio

klebonai: kun. dr. J. Koncevi- kas ir drauge su jais choro 
čius, kun. J. Karalius, kun. vedėjas Rapolas Juška. Tuo- 
K. Klevinskas, kun. F. Moe-; jau p. Juškai vadovaujant, bu
kus, kun. M. Daumantas, kini. vo karūnuotas išvažiavimo ka 
V. Matulaitis, kun. S. Norbu- ralius ir karalienė, kurie bu
tas, kun. J. -Tiškus, kun. V', vo iš anksto išrinkti kaipo po- 
Nanorta ir kun. V. Mikaitis,' pularūs choro nariai: Jurgis 
vietinis vikaras. iCalkauskas — karalius, o pa-

Reporteris nelė Ona Česniūtė — karalie-
- - - - - - - - - - - - i nė. Ir štai prasidėjo sportas.

įJJuvo gėrimo lenktynės — me
rginos gėrė pienų iš buteliukų,

f ant kuriu buvo užmauta kūdi-
Šv. Alfonso par. .choro pik. kiy žin(Jukai> „ vvrai g6r(, 

nikas, kuris buvo choristų »<" <.Birage|a>. alafio! Po t0 bo.
nai laukiamas, įvyko kirlio vo trijų koją lenHynė. - vy- 
26 d. Diena buvo ko puikiau 

į šia ir tuoj po mišių, 9:39 vai

Mes, choristai, norime šita 
proga padėkoti mūsų populiu- 
riain vedėjui Rapolui Juškai 
ir jo žmonai, nes vien dėl jų 
darbštumo mes turėjom šį iš
važiavimų. Jie surengė vaidi
nimų “Karolio teta” choro 
naudai, ir tas vakaras taip 

: puikiai pavyko, kad liko gra- 
ižaus pelno choro kasai. Iš ti- 
Ikrųjų, po sunkios ,žiemos dar
bo, kada buvo surengta 13 ra
dijo programų, 3 “minstrel”

(Tąsa ant 4-to pusi.'

WESTVILLE, ILL. '

sko, F. Šimkiūtė, Y. Bilienas, 
J. Budrevirius, C. Stučka, E. 
Jonavičius, L. Karvelis, F. 

susidėjo iš šių Žagunis, M. Radzevičiūtė, V.
Stročkis, F. Leškauskas, II. 
Augustinaičiūtė, V. Berčiūnai 
tė, L. Nevuliūtė, J. Dumčius, 
M. Aneeraviičiūtė, V. Jonavi
čius, E. Kvackas, J. Šerkšni s, 
V. Svidra, E. Valinčius, P. 
Lazauskas, O. Laukaičiūtė, E. 
Mažeikaitė. V. Jančioriutė ir 
Ona Sodžiūtė.

Už kasdien Šv. Mišių klau
symų dovanos teko sekantie
ms: K. Meldažis, M. Baukiū-

6) Balloon drill — 2 skyr.

I 7) Šokikės 
gaitės.

8) Laivakorte 
dialogas.

3 skvrius mer

perkant — kas, G. Jonavičius, A). Supra- 
navičiūtė, H, Stročkiūtė, T. 
Žernauskaitė, K. Mikelonis, 

iW. Seibert, A. Čižauskaitė, Y.
10) Klasės daina — 8 skyr. Andruškevičiūtė, T. Seibert,

mokiniai. į A.’ Anceravičius, J. Budrevi-
11) Atsisveikinimas - Ed- 6ius> C> Stučka, u Karvelis,

vardas Valinėms. Į E jonavičius, m. Radzev-įčiū-
12) Kalbos. tė, y gtrockis, y. Berčiūnai-
Pasibaigus programai, kle-1 tė, L.’ Nevuliūtė, H. Augustai-

bonas kun. P. Cesna prakalbo- čiūtė, P. Seibert, F. Kašins-

9) Scotlic drill — 5 skyr, 

mergaitės.

BALTIMORE. MD.

rams ir merginoms; sekė
“\vheelbarrow” lenktynės taip

tė, E. Kvackiūtė, A. Seibert, i? v hnksmal susedo J du dp pat abiem lytims ir kiti žai-
J. Smolenskas, M. • Baranaus- i1US bUSUh’ T. “7° ?'‘'!dimai- Pagaliau vedę vyrai ė- 

,kavomis papuošti, ir įsvazia- <m-gi virvėg traukimo su

drotų, 1035 E. 140 St. Ji yra 
Amerikoj gimus ir-augus ir, 
pirmutinė clevelandietė, kuų»p° i tuos, kurie mokyklų bai- kas, E. Kvackas, V. Jonavi-

gė. Priminė jiems, kad visuo- , čius, V. Švidra, E. Valinčius, 
met atsimintų tai, kad para- j. šerkšnis, A. Lazauskaitė, 
pinė mokykla yra įsteigta O. Sadžiūtė, M. Kunauskaitė, 
tam, kad jų lankantieji išmo- E. Mažeikaitė, V. Jančioriutė, 

žiuje ir kituose Europos mies- .k^ ypač katalikų tikėjimo, i-^V. Mikeliuniūtė ir Ona Išau
tuose. Ji vyksta pas tėvo gi- j Pras^ų prie tikėjimo praktika-, kaiciūtė.
minės - Kundrotus, Sintan-I «,P«žmtų savo tėvų kai j I>aKa|lliu\llgiw1oJlls Tautos
tų parapijoj, kur dar yra gy-

ir pratinami, tad pasitikima,

viena važiuoja į jai nežinomų 
kraštų, Lietuvų. Pakeliui ap
lankys Londonu, o grįždama 
žada aplankyti Berlyne, Pary-

va jos tėvo motinėlė — senu
tė Kundrotienė (po tėvais Su- 
tkaičiūtė) ir taip pat į moti
nos tėviškę pas Unguraičius, 
Barzdų parapijoj

Juozapo parapijos mokyklos
kad tai ir savo gyvenime vyk
dys.

Kun. dr. J. Koncevičius (Šv.

užbaigimo vakaras ir baigėsi. 
Labai malonų įspūdį iš to va
karo išsinešė kaip visi moki 
niai, taip ir jų tėveliai bei sve

I_____ v.-........ . Praleidus vasarų žada Kau- ryziaus Par- e nas, Mt. įr gu gerįausia nuotaika
>ei rėmimo. Atstovai susiriri-.ne lankyti aukštesnę mokyk- ann® ) taip pat gražiai, įg8įskįrsfe# už mokyklos va
to iš visų trijų parapijų. Jų (Clevelande yra baigus No- mai ,n, Į^kai prakalbėjo , karo sėkmingumų ypatinga

dėka priklauso Šv. Pranciš-nitarimai bus paskelbti kitos 
lavaitės nr. ,

X Šv. Petro parapijos kle- 
jonas išvažiuoja į Iron, Mieli 
įplankvti savo parapijonų ir

tre Daine higli sęhool). 
Panelė Kundrotukė yra na-

į mokyklų baigusius, sveikin
damas juos mokyklų bai-

“'ATLAIDŲ ŠALTINIS”
Išėjo iš spaudos nialdaknv 

fė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
ų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys ko- 
rinietės. Maldaknygėje yra 
jaaiškinimas apie atlaidus ii 
iaugiau, kaip 300 įvairių mui
lų, 'kurtom popiežiai suteikė 
itlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausios 
rra tos, kurioms suteikti at 
aidai. Šita knygelė turėtų bū 
;i visų katalikų rankose. Kai- 
■^cii aptaisais ............. 00c
■bRAUG0 ' zKNYGYNE 

^^2334 Sn. Onklpv Av»

rė LBKSA 50 kp„ Amžinojo Sgus ir K"1'*’""" J'*-"1“ <<«
Rožančiaus draugijos, į kuri, j s’ektl lr

Po to bnvo išduoti diplomai 
tiems, kurie užbaigė 8-tų sky
rių mokyklos. Diplomus gavo 
šie mokiniai: J. Vadapalis, J. 
Dugnauskas, E. Valinčius, L. 
Palubinskas, V. Palaima, M. 
Šimonis, J. šerkšnis, V. Jona
vičius, V. Raitelis, V. Švedra,!

kaus seserims.
Be to, dalyvavojlar šie kun.

30 dienų sukaktuvės

įsirašė būdama 8 metų, taip
— i pat ir sodalietė. Grįžus žada

įsirašyti Moterų Sųjungon. 
Linkėtina jai dar labiau pa

mylėti Lietuvų. Aišku, kad p- 
lė myli savo tautų ir tų šalį, 
mūsų tėvynę, didvyrių žemę. 
Mokydamos čia ji vis prašė

J. Valašūnas, V. Šluželis, E. 'l
savo tėvelių, kad leistu ja i,
Lietuvą kad pamatyt, vi-,H bačkas, J. KriStopayičius. j 
savo gimines, o labiausia ii- V’ M.keloniutė, O. Sodžiūtė, 
gėjosį savo tėvo motinos. Sa- A' UrbiutS’ °- žaliuW’ F-

<sž

« ! t

vo i Kukliekių vasarnami, ku-, (Vleriais” - kas laimėjo? Ži- 
ris yra ant Chesepeake Bay. Į noma> kur tikri gu

Nuvažiavę į vietų, vieni tuo į šeimynoniis. Kai visa sporto 
jjiu maudytis, kiti pasivaikš-' ro^rama kajgpSį, vjsit kuvįe 
eioti, treti kortomis lošti, o laimėjo, turėjo atsiklaupę prie 
kiti senesni tuoj po medžiu pa- 'karalians ir karalionėS sosto 
sikalbeti. | priimti savo dovanas, kurios

Šeimininkės Augaitienė ir i buvo tikrai juokingos. 
Černauskienė jau buvo vietoj j Po visam vyrų choras šu
lnio 7 valandos, ir visi valgiai sirinko ir linksmai sudainavo 
buvo paruošti. Kai tik užėjo j “Lai" gyvuoj sveiks” gerbia- 
kai kuriems noras valgyti, taijmiems dvasininkams ir pona- 
reikėjo tik atsisėsti, ir tuoj ims Kukleriams už “šorų” ir 
atnešta prie stalo gardžios į šeimininkėms už jų sunkų da- 
“crab soup”, dešrų su kopų- rbų. Po to visas choras sudai- 
stais, vištienos ir ko tik kas, navo penkias linksmas daine- 
norėjo; nė vienas nebuvo ai-i les ir visi sėdo į busus ir lin- 
kanas. Kai ištroško po saulės iksmi, nors pavargę, drožė į 
kaitinimo, tai nuėjo į tani tik-1 namus.

Nebuvo girdėti nė iš vienų 
lūpų kokio žodžio, kad netn- 

punčio." rėjo “good time.” Ir dar ga-
4 vai. atvažiavo klebonas Ikne pabrėžti, kad tai buvo 

kun. Lietuvninkas, kunigas geriausias piknikas, kokį bet 
Mendelis ir kunigas Dubins- kada turėjo!

rų vietų — vyrai prie “birz-
gelio ’ ’ stalo, o merginos prie 

»»

čikagiečiai pas mus
Liepos 4 d. vietinė L. Vy- 

įčių baseball komanda susire- 
’ms su L. Vyčių 112 k p. iš 
Marquette Parko — Čikagos. 
Šis tymas užima pirmų vietų 
Čikagos Vyčių lygoje, o vest- 

jviliečiai yra supliekę visus 
'apylinkės miestelius. Taigi, 
i bus įdomios rungtynės.

Tų patį vakarų, parapijos 
svet., Vyčiai rengia piknikų 
su šokiais ir visokiais įvairu
mais. Bus virvės traukimas, 
“pie eating contest”, “box- 
ing mateli” ir tt. 

i Beisbolo lošimas prasidės 1 
valandų popiet, Kellyvillę’je.

\ Rast.

A -
AGOTOS

I JANKAUSKIENĖS
(po tėvais Kazlauskaitė)

Mirė birželio 3, 1932 
m., palaidota birželio 6 d.

Šv. Mišios už jos sielų 
bus laikomos Liepos 4 d. 
7:30 vai. iš ryto, Dievo 
Apvcizdos par. bažnyčioj. 
Prašome visų giminių ir 
pažystamų dalyvauti šio
se šv. Mišių pamaldose. 
Po šv. Mišių prašome vi
sus gimines, draugus ir 
pažystamus atsilankyti 

pas Antanų Jankauską 
po nauju adresu 1823 S.
Union Avė.

NtilltirtiiRl ,IAWK.M'K*V
ŠEIMYNA.

Kvietalaičiutė, O. Lazauskai
tė, M. Lestauskaitė, O. La».- 
kaitė, Iz. Molašiutė, E. Mažei
kaitė, M. Novakaitė, A. Šlu- 
želiutė, V. Jančoriutė, T. Bub 
niutė, R. Baranauskaitė, M.1 
1’aioriniutė, E. Račkauskaitė, > 
i|. Dulinskaitė,'.M. Kūnai.skai 
tė, II. Kvasauskaitė.

Kituose skyriuose už ųukš-
mini,7 kurie "randus! Ne? Yo- į ‘'iauai n,»k"l» kiekviename sk. V <‘rt,'s *»-•» m *39.00 

gavo dovanas vaikas ir mer- ' Daug laiko ir sveikatos su 
gaitė: V. Stročkis, V. Berčiu- čedys šeimininkės. Drapanas I 
naitė, F. Žagunis, O. Jokūbo- būna daug tvirtesnės išplautos 
nifltė, J. Stankevičius, F. Ne- ,su nauja moderniška plauna- 
verauskaitė,, L. Žilinskas, F. ma mašina.
Stočkiūbė, J. Drabnia, M. Bau- 
kiūtė, V. Milius, J. Farne, J.
Urbonas, ir Justina Pečiuko- 
niūtė. į

Už kasdien lankymą moky- ' 
klos dovanas gavo sekantieji; 1
K. Meldažis, L. Walsko, M.
Baukiūtė, C. Jusaitis, A. Sei
bert, J. Šileikaitė, J. Smolen
skas, G. Jonavičius, J. T>azau- 
skas, M. Supranavičintė, F.
Žernauskaitė, H. Stročkiūtė,
L. Bajoras, E. Andrulis, V. Ži

ko, jei kito meto lauksiu, gali 
numirt ir nebūtų progos pa
matyti senutę.

Laimingos kelionės ir ko ge ■
riaušių įspūdžių Lietuvoj. 

Tėveliai ir pusbrolis J. Šmi-
gelskis savo automobiliu nu
vežė į New York’ų ir palydė
jo į laivų; ir ne vien tik tė-1 
vai, bet buvo ir daugiau gi -1

rk’e ir Brooklyne. Be to, Kun 
d rotas aplankė savo gimines 
New Yorke, Brooklyne, Sala
ntuose, Dickson City; paskui 
užsuko į Niagara Falls pažiū
rėti vandenpuolio ir, aplankę 
ten esančius draugus, laimin
gai grįžo namo.

Žinąs

' Pamislikite, jūs galite įsi
gyti tik už $1.00 į savaitę.

I0S. F. SUDRIK, 
Ik.

3417 21 SO. HALSTED ST.
Tel. Boulevard 8167

MAHANOY CITY, PA.
Av. Juozapo mokyklos už

baigimas. Šv. Juozapo para
pijos mokyklos mokslo metų 

i užbaigimas. Rytų 9 vai. klebo
nas kun. P. Cesna atlaikė Šv.
Mišias ir pasakė tai iškilmei lionis W. Seibert, J. Žagun’s, 

|; pritaikintą pamokslą. A. Anceravičiūtė, C. Ancera-
Vakare 7:30 vai. parapijos, vičiūtė, R. Anceravičiūtė, V. 

'salėje įvyko mokyklos u£bai- Į Andruškevičiūtė, Iz. Čigins-

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 

PER „DRAUGO” Agentūrą

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 7 d.-BERENGARlA

” ”16 d.—FRANCE
” ” jo d.—DROTT1NGHOLM
” ” 22 d.—PARTS
” ' ” 23 d.—UNITED STATES
” ”28 d.—BRĖMEN.
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

-Z/

Vo oor

!CIU AGENTŪRA

Nuolatinis lietuvių 1 radijo 
programas iš galingos stoties i 
WCFL kas nedeldienį nuo 1 
iki 2 vai. popiet.

PRANEŠIMASA
I4etnvi*i mylinti liu«»są laiką ,pra cistl ant grynu cm prašomi 

nt'.ilankytl | musų farmą apie 2 mylios f pietvakarius nuo Iiemont. 
III. Čia graži vieta 'piknikams, draugijų Išvežta-įmams Ir vakacljoms. 
Galite gauti šviežio pieno, lietuviško suirto, šviežių klausinių Ir tt. 
Turime lt kambarių namų su visais miesto patogumais. Gėlimą nak
vynę gauti ir žuvauti. Tėmykite musų Iškaltą:

GREEN HILL FARM
•

ant Clilcago-JI'ii let rvtad 4-A, prie 1-341 St. po ta puse kelio, kaip Ir 
Oe-ks daržas, tik. apie porą mylių toliau. Arba paklydę kreipkitės 
dėl InfttrmaeIJų j lx-m.nit Muito Stiulio, 410 Makt St., In’inont, III. 
Tų abiejų vietų savininkas:

JULIUS PLAČIUKAS
ROAD 4-A, 139 STRJEĖT, LEMONT, ILL.

TELEFONAS LEMONT 1«4-W

; MOTINA HELENA
j Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

į Pastebėtina nauja kombinacija gy
vastį pillaikančių žolių yra svarbiau
sias moderniniu laikų išradimas 
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai 
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia 
jūsų liga yra. ir "kiek daug dakta
ru ir vaistų jus išbandėt. dar yra 
viltis dėl iiis. ,

Motina Helena, Didžioji Žolių Cv- 
|dytoja, 1869 N. Damen Avė.. Cht- 
cago. siūlosi jums suteikti 5 dienu 
namini treatnientą. žolėmis visiškai 
dvkai. Aprašykite savo ligą. ir mes 
prisiusime $1.00 bonką Kraujo Tonl- 
ko ,ar $1,50 bonką speciajalių žo
lių gyduolių. Pridėkite 25c apyuokė- 
llmiii supakavimo ir persiuntimo. Ka 
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai: 
1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė. 
P-ia B. Patumienė yra Motinos He
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
vių skyriuje 4172 Archer Avė

Liet. Laivakorčių A. S. Am.
Rengia

EKSKURSIJĄ Į LIETUVA
W AMERIKOS 

UNIJA
U

4

ONMMI UMASiUnrilVAyvSVEDU*
M. L. “GRIPSHOLM”

LIEPOS 30 d. 1932
Laivakortės į Klaipėdą:

Ten Ten Ir Atgal

Trečia Klase SM4.5A $141.00

Naudokis musų ankstyvesniais ir 
vėlesniais laivų išplaukimais:

S. ft: OROTTNINGHOLM llep. Ifi 
M. It. GRIPSHOI.M, lleytos 30 
M. L. KVNGSHOEM, riigpinėlo 15 
8. S. DROTTNINtJHOI.M ragp. 25 
M. I,. GRIPSnot.M. rugsėjo I 
M. I.. KI NGSHOEM, rugsėjo 15

Platesnių informacijų kreipkitės 
pas vietlnj laivakorčių agentą ar
ba }:

Swedis,h American Line
IMI N. Mlehigan Av., Cbleago, III.

!«■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■
:Reiuniit!zin»s smisgėlp"
_ z ■

Neslkankyklta savęs skaus
mais Reumatlsmų, Sausgėla. ® 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu N 
— raumenų sukimu: nes skau- _ 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo. ■

CAPHTCO COMFOrTND mo- ■ 
■tin lengvai prašalina vlršml- _ 

i n ė ta ligas: mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- B 
vones pasveikę. Kaina 50c per g 
paštą 66c arba dvi ui ll.šl.

Knyga: "»A ETINIS 8VEI- ■ 
KATOS” augalais gydytles, kai- B 
na 6Š eantų.

Jusliu Kulis Z
$260 80. HAL8TED ST B

Cbleago. m. •
BBBBBBBBBBBB

t



i D R T n C T S Šeštadienis, liepos 2 d., 1932

Ll
ŠV. KAZIMIERO PAR/\P. CL CAGO HEIGHTS, ILL.% *

SEKMADIENĮ, LIEPOS-JULY 3 D., 1332 - VYTAUTO PARKE
115th STREET, TARPE CRAV7FORD IR CICERO AVĖ.

IK NI K A
PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO - ĮŽANGA ASMENIUI 25c

Šiame “piknike viskas bus pirmos rūšies: valgiai, gėrimai, muzika, patarnavimas ir It. 
Kas ypač svarbu bus pažiūrėti kas laimės baseball: ar Chicago Heigbts, ar Marquette 
I’ark lietuviai. Taigi, visus maloniai kviečia me atvykti į šį pikniką.

Kviečia: KUN. A. MARTINKUS IR KOMITETAI

LIETUVIAI AMERIKOJE
BALTIMORE, MD. ipat patyrė Jo dukterys praė-

_________ jusį mėnesi, elgetaudamos ry-
(Tęsinys nuo o-čio pusi.) tuose. Visur maloniai priiiu-

. , į-r įtos, jų prašymai dėl pagalbosarba šurum-burum vakarai, di i ’ d ‘
i buvo, matyti, mielai įsklausy-

x xo_> \ xx>xxxwL, xv. x., uujįiuaas uuua gausiai gi- visuomenės paramos. Juk vi- tų ir tobulintų savo talentus, ngu, kaip Lietuvoje įtaking 
xiuz.uuxeio puiapija.- kuu. xxa-; uvuo i į suonienė iš jaunųjų jėgų lau- kurias ateity patarnautų ne j “Ateitis,’’ po kurios sparnai

ikia laikraštininkų, rašytojų, vien katalikiškajai lietuvių iš-: išaugo gabiausios jėgos ir di 
o v. < u.(Ctdyi«uo otst/i/s ; poetų, mokytojų, katalikiško-. eivijai, bet ir Katalikų Baž-įdėli talentai. Sumai

---------------------- ; sios akcijos vadų. Taigi, vi į nvčiai.

HAUJl KASIAI* ) suomenės pareiga yra remt. j pageidaujama, kad “Kole 
-* “Kolegistų,” kuriame jaunos gistas” Amerikoje taptų to 

.mokslo jėgos lavintųsi, ugdy- kiu pat populiariu ir reikšmi

v a.iu uoxuxs įpr'j.U'j, n nu. v uxic- 
KUlinS ipXO.OU/ X»ZvKeViClUS xl. 

<pX.(Ai.

ro ii. ivacevicius, ii.
I itiisKims, iii. ioriueue, a. uze- 
Kavinius, J. UzeKavicius, i. 
jjaugvecKaitė, C. OyrouKtt.

\\ CLuCLŠlLK, Alass. Auš-

delis teatro veikalas, naujos 
mišios, speciali muzika Ver- į 
boj, Septyni Kristaus Žodžiai šiidingai dėkojame šiems ui yartų parapija: kun. Va-
nuo Kryžiaus ir dar daugiau džiai gerb. kun. klebonams, ge- 
darbo muzikos srityje, mes, i rb. kunigams ir aukotojams už 
choristai ir Baltimorės Šv. A-i j'} gausingas’ aukas: 
lfonso parapijos lietuviai, tu- Į
rim visi iš vieno tarti ponams 
Juškoms iš širdies gilumos ši
rdingą ačiū.

EEMKITE TUOS PROFE 
SIJONALIS IR BIZNU 
RIŲS. KURTF GARSINAS

iiRAUOh; ’lx UX<-yiMUČ. \ OI. X. (jCgUZlo 
— x>xxz.yiis, įyo^. x\o. o—u. 
rusi. z-±. i_.eiu.zia tsvc. x>xai±jos 
Kuicgijos spaliuos stKcija. | 
iliompson, Coliu.

• • ivoiegistas ’ yra mėnesinis ’ 
katalikiškosios akcijos zurna 1 
įas. Leidinys yra turiningas, 
ir literatūriškas. Raštuose pa- i 
sireiškia graži tevyiiamiška ir j 
tikybiška kryptis; be to, ku- j 
pina dorovinio pobūdžio dva- I 
sios. Bei to “Kolegistas” pe
lno ne tik komplimentų, bet

sys $9.(10; A. iSležius $3.00. Po 
$2.00; D. A'everdauskas, P. Va 
skelia vičius,

Po $1.00: 0. Gudukienė, M. 
Kiomelienė, Al. Pilipavičius, 
Al. Velijus, C. Baconski, P. 
Truskauskis, A. Gudukas, S. 
Aleksandravičius, J. Kirme- 

, XX. xx«xev?e, KJ. xx.wu.jhi- la> Balinskas, Al. Stelmo-.
, v. X>exivxx«.,xnxnxxe, u. xxou- kienė, F. Truncė, M. Rainier, 

u. xx ūpo lxxxxv, xvx. j.ux-Į J ■ Matacinskas, AI. Dvarecką,

, v. iv ui aiiutu,

LUOO. d Uj-
H ai v V ibi Ukj j xk.

auiiuav iciuo tp^.vv/*
A C/ tp-L.vJkJ , xxi CXXVX u. tG,

lCi AC11V.

via V iLiaoj

JA. Sukodolskas, B. Pikaga, J. u' visuomenės paramos, lai, 
Rūškanai, P. Tamulevičienė, i It:Vų Marijonų nuopelnai, kad 
Al. Vilienė, V. Gualus, Al. Ba-|jaunas mokslo jėgas auklėja 

nonienė.
MONTELLO, Alass. Šv. R<

ko parapija: kun. J. Švagz-

tokioje kilnioje dvasioje. 

Gaila, jei “Kolegistas” nu
stotų ėjęs, kaip kai kurie rex-

Taip pat norime padėkoti HuunOUj 
kunigams, kurie mūsų darbų 
visuomet remia, ir choro vai- ve 
dybai — pirmininkui Jonui ±uxx 
Stočkui, vicepirmininkui
Jonui Kairiui, raštininkei O-j eiene, ax. otuomu.-. 
imi Česniūtei, finansų raštini- ! xxxxxmx_, ©v. ± iunci-
nkei Anastazijai Štreimikytei i snaus ptuapija; kuu. r. ou- 
ir, viso choro specialiam komi-I ruXUS <pL,jAA,; sųjuu6xee_ų kūo- 

tefui. 'pu. d,
Vasaros metu susigrupavo i J. iUšimiuie, xi. d-vs $10.00-tretininkai $25.00; [ škia mintį, kad jį geriau būtų

visi choro vyrai ir pradėjo re-j C,K1V1US> Lutvimenė. Jad. Statkaitė $10.09. j visiškai panaikinti. Netekonn
peticijas vyrų “glee ciub”' Vo $2.OJ: M. Gasiuniene. j Pw $5,00: Urkulėnas K., A., “Giedros“, kuri nesusilaukė
kiekvienų ketvirtadienį. Lau-> Uo $1.00: mis. Lee, P. lif_ Samsinienė, M. Monikienė, Al. _______________________________
kiame dar daugiau vyrų. Bal- uiošiūnas, Al. GauronsKaiiė, G. ^tank’en< » A. Gallison, R. Ai

tiniorės jaunikaičiai, stokite į 
eiles ir dirbkite išvien!

JOHN 0. BURDEN

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA į LIETUVĄ
Liepos - July 23 dieną, 1932

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Programa jau ateinantiems 
metams beveik parengta. Bus 
vėl radijo koncertai, vaidini
mai, šurum-burum vakarėliai 
ir visa eilė naujų parengimų 
— tad visi į darbų!

Tamošiūnienė, P. Andrulis, 1. taA k’’ūte’
Bačis, P. Aiankevičienė, oJ Po $2.00: T. Kubilius, Dau- 
Bagdonaitė, K. Strazdas, J; gilevičius, A. Atkins, P. Pau-
Braskis, O. Čepulionienė, L',okis’ ’L Juknait«> K- Dau- 105 W. Adams St., Rm. 2117
Alukevičius, P. Siinančiūtd, K.!kantait?- I ,
Gaūiūnienė, X Trakini,™. ,2151 W. 22nd St. 6 9 vaR.

’ j Teiephonę KoonvveH JiOfrU
A. Budi uiiditv, A. i askevicia, Į i o $1.0u. G. Stangieiie, .1. o ,ki j, ryto. Tei. Hevut>. vtioo

Jarmalaviėiene, A. uarmamvi-

(John bugdziunus hiordenj
ADVOKATAS

J. Storaitis, J. Sleivys, S.
Stangvilienė, A. Ainorienė, A.

Valio mūsų jaunimui ir jų :Latvienienė, A. Pusčiovienė, 
vadui. Dirbkite iš vieno Die- A. Lauscvičienė, A. Petraus-1 kelevičienė, A. Sopavičiūtė, A. 
\ ui ir lėvjnės labui ir tegujkienė, K. l’alulienė, L. Tania-, Tautkienė, J. Andaitienė, B. 
Bievas jums padeda, kaip Ii- ! šiūnaitė, A. Stonienė, E. Ba-' iStirniontienė, A. Šilanskienė,

• v • 1 • 1

čiutė, A. Jarmalavičius, A. Ši 
mkienė, Al. Balberis, Al. Jes-!

gdonienė, S. Baltrušiūnienė, Į L. šlamskis, J. Tereisa, B. A- 
Lauckienė A., A. Bilskienė, P. i leksandravičius, P. Atkinienė, 
Strepokas. j K. Solutienė, P. Balčiūnienė,

NORWOOB,^Alass. šv. Jn-jP- Balčiūnas, Al. Taniulevicie- 

z rgio parapija: kun. P. Knei- nė, S. Balčiūnas, P. Atkinas,
.PITTSBURGH, Penu. Gai-įžis $5.00.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Koom 905 Tel. Dearborn 7960

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Baltimorietis

PADĖKA

lestingumas i r geraširdišku
mas vis viešpatauja žmonių 
širdyse. Tai pastebėjo Šv. Pra 
nciškus prieš 400 metų, kada 
jis elgetavo Italijoje, ir tų

Po $1.00: AV. Pendagast, A. 
Kulienė, A. Kneižis, B. Ado
maitienė, G. Rožančius; AI. 
Gallagher, C. Gallagher, Guo- 
zanienė, J. Cepanvis.

Norkienė, Atračinskas, U. Ku 
bolienė, Air. Oksas, Alis. Ta- 
mosevičienė, J. Jezukevičius.

Bėkojame ir tiems aukoto
jams, kurie nepranešė savo 
pavardžių.- Tegu visų gailės-

INI

Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvergale 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 I

Namų Tel. Byde Park 33a6

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 S. WOOD ST.—Ketverge, vak. 
Tel. Lafayette 6 393

160 N. LA SALLE ST—pagal sutartj.

Įvyks Sekm. Liepos-July 10, 1932
*

Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.Z
PRADŽIA 1 VAL- POPIET

 

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. i viešių pusę $84.59 
Ten ir atgal (Round

trip) ................ $141.00
Turistinė klesa i vienų

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

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

Iš Cliicagos ekskursantai 
išvažiuos liepos 22 d. NIC- 
KEL PLATE traukiniu iš

N J

,:V

r i )

i. JT**"

M

LAIVAS “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” LAIVAKORCIĮĮ AGENTŪRA _
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

AUGO ^^1

Visus maloniai kviečiame' atsilankyti į šį pikniką.
Bus kumštynės, žaismės, gera muzika. . . v . . ,
“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų o- 

lonijy.
Gera proga smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiems.

Visus kviečia RENGĖJAI



Šeštadienis, liepos 2 d., 1932 h ’ > C. \ ■-
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LIETUVOS VYČIŲ BASE 
BALL STOVIS

s K. Martinka p. 5 0 2 SPORTIVELY SPEAKING
By J. C. S.

Totai 43 5 15
2 base mūšiai — L. Rod- 

wick, Lilikas, bucas, Peculis, 
Kaminskas (2). Home run — 
Kisielius. Base on balls—bu
cas 1 — B. Regasius 1. Strike 
outs — Martinka 7, Grigiskis
2, bukas 12, B. Regasius 2.

Totai 21 3
■ ■!—— Marąuette AB R

w L Pct. Kumskis 3b. 3 0
Brighton Park 4 0 1000 F. Wihnonas ss. 3 0
Providence 3 1 750 Beinoras 2b. 2 0
Marąuette 3 3 500 Krivickas lf. 2 0
So. Chicago 1 3 250 J. Wilmonas p. 2 0
North Side 1 5 167 Karpus lb. 2 0

Brighton laimėjo ketvirtą Rimkus cf. o 0
21
2

žaidimą, supliekdami Marąue- Balskus rf. 
tte kuopos tymą 3 prieš U.. Stanevieh c 
Žaidimas tęsėsi tik šešis per- Į
simainymus, nes septintam1 
pradėjo smarkus lietus ir žai
dimą nutraukė. Abu tymai ga 
vo po tris mušius, bet Brigli- 
ton sutaikė du iš tų vienam 
persimainyme, būtent penk
tam dėl trijų bėgimų, su ku-. 
riais ir laimėjo žaidimą.
Brighton
Kalnes ss. 
Budrik 2b. 
Gurskis lb. 
Kandis lf. 
Sbaulis rf. 
Kupernavicb p. 
Meškinis 3b. 
Sierna c. 
Terunas cf.

AB
3
3
3
3
9>
2
2
1
2

R
0
0
0
o
o
1
1
1
o

H;
0
0
o
o
o
1
1
o
ll

MARIJOS KALNELIAI
Liepos ketvirtoji jau artina

si. Artinasi ir tradicinis pik
nikas Marijos Kalneliuos?
(Mariau lblls).

Kas metai čia suplaukdavo' 
daug žmonių; tur būt ne ki
taip bus ir šiemet. Marijos 
Kalneliuose jau ruošiama vis
kas svečiams sutikti ir priim
ti. Keliai taisomi, vietos ren
giamos. Bus kur pasidėti ir 
automobiliams ir žiųonėms.

Kas nuo pernai nebuvo Ma
rijos Kalneliuose, ras šiemet 
šį bei tą naujo.

Pat# Marijos Kalnelių gra-į Pianciunas cf, 
žumas ir įvairumas auga, di- > Mockus lb. 
deja. Bus kur geru, sveiku o- Grigiskis rf. 
ru pasinaudoti ir reginiais pa
sigėrėti.

3
H
0
0
1
o
o
o
1
l
o

Totai 20 0 3
2 base mušis — Terunas. 
Base an balls — Kuperna- 

vich — 2 strike outs — J. VVil 
mon — 12, Kupernavicb—3-

So. Chicago—6, No. Side—o

So. Chicago gavo progos at 
keršinti Nortli Side rateliui už 
supliekiu,ą jų praėjusiam su
sirėmime. North Side statėsi 
p peš savo priešus per 11 per
mainų, bet galų gale turėjo 
užleisti pirmenybę So. Cliica- 
gai G prieš 5. North Side tu
rėjo daug progų įmušti įbėgi- 
mų, bet pritrū
So. dhicago 
L. Redvvick 2b 
Naginskas cf.
Fr.yer 3b. 
kilikas ss.
Pečiulis lb.
E. Redwick 
Kibelkis lf.
C. Regasius 
bucas p.
B. Regasius p.

rf.

c.

Totai
North Side
Krivickas lf. 
Vilkelis' 3b. 
Kaminskas ss. 
Kisiehs cf.

Druzdauskas 2b. 
Daugirdas c.

Žaidimų šį sekmadienį Vy-l 
čdų lygoje nebus. Liepos 4 d., 
Brighton Park loš prieš lįYis- j 
consin apskričio tymų Vyčių 
Dienos iškilmėse, Kenosha, 
Wis.

sėji,h
LB R H

5 0 1
5 1 2
5 2
5 1 2
5 1

• 5 0 1
4 1 1
3 0 0
4 0 2
0 0 0

1

41 6
’ 1

11
LB R H

6 0 1
6 1 0
5 2 3
2 1 2
9 0 2
3 0 1
5 0 1
4 1 2M
5 0 1 -

VYČIŲ DIENA
———

Visos kuopos smarkiai ruo
šias į Kenoshą, Wis., kur švęs 
liepos 4 (July 4th). Komisija 
jau viską paruošus. Vieta nu
valyta, užkandžiai, gėrimas— 
alus ir tt. suvežti. Belieka tik 
žmonėms paskirtu laiku ir į 
paskirtą vietą susirinkti. Lie-’ 
pos 4, 9 valandą ryto busai 
bus prie So. Chicagos parapi
jos svetainės, Marąuette Par
ke ir Bridgeport; 9:15 busai 
bus Brighton Parke ir Provi- 
dence (Dievo Apvz.); 9:30 bu 
sai bus prie Roselando, West 
Side ir Nortli Side parapijų 
svetainių.

Kas norit daugiau žinių, 
kreipkitės į Vyčių spaustuvę

Pasimatysim Kenoshoj, ten 
dp pat pamatysit įdomų beis 

bąli žaidimą, juokingų lenk-

ir AVJisconsino

Kelrodis: Iš Chicagos iki
aukegan, 111., važiuokite 

Route 42A. Nuo VVaukegano 
ite 42 iki Kenosba. Išva

žiavimo vieta yra už mailės i 
šiaurę nuo Kenosha.

Cliicagos autobusai su eks
kursantais sustos Waukegane 
prie Šv. ^Baltramiejaus lietu
vių bažnyčios ant 8 gatvės. 
Ten prisidės vaukeganiečiai ir 
visa ekskursija trauks į Keno
sba, Wis.

Agatonas

X The VVisconsin w r angle 
looms up to be a “boney”, 
the less known of that impos- 
ing crew the higher the ten- 
sion of viewing it on the šame 
diamond with the Brighton 
maulers, a creditable Chicago 
entry. You see Brighton coun- 
cil 36 and Winsconsin’s “Ali 
Stars” are putting on a spec- 
tacle that promise to eclipse 
everything before it on that 
glorious day of the Fourth at 
Kenosha. The Brighton “Ki
ne” has mowed down opposi- 
tion to date, inaintaining a 
clean slate and meriting the 
lionor of playing the WIscon- 
sin oontingent. That you will 
view a real bąli game is evi- 
denced by the fact that Wis- 
consip is also a tough crew 
to massage, if we take into 
consideration that dose ap- 
plied to us in a basketbali 
melee sonie time ago. Tough 
enougli, būt not too callous, 
we hope, to etherize our Chi
cago marriors. If, the Wiscon- 
sin lads are primed for South- 
paw hurling, we’ll toss “ Mei
li ie” Schultz at them to “bree 
ze ’em” over, otherwise “Sa- 
mmy” Cooper will attend to 
bis cliores adinirablly me- 
tliinks. “Eddie” Si urna, the 
“pepperiest” catcher in the 
league, and of the “up and 
going” class will handle the 
hurlers. “Eddie” the leather- 
lunged echo, is a real asset to 
the team. His steady receiv- 
ing and quick-wittedness pra
ves a boom to the “Nine”. 
We’re for “Eddie” and VVis
consin will do extremėly well 
if thev pilfer one sack in the 
holiday skirmish. “Johnny” 
Budrick, the keystone sackei 
has displayed real hitting a 
bility this year. His preseuce 
in the lineup iinbues his matės 
with morale to hide over the 
fray. Brighton has a veritable
wrecking crew in Budrick,•
Kandis, Schultz and Gurskis. 
The “layout” should dent the 
offerings of all flingers at 
least we expect the case next 
monday.

X Brighton should “breeze 
thru” the league, without 
inuch difficulty to cop, unless 
Providence takes things in 
it’s own hands and stops the 
stampede to the title. lf any- 

| one is going to prove a bar- 
; rier Providence will. The lads 
jfrom 44th and Fairfield canI
muse over these facts: a 28— 
11 lacing administered in a 
practise game this season. Of 
course, they tumed the tables 
on the 18th Street “mob” i n 
a scheduled game, būt rnana- 
ger Šeputis better dampen the 
elation on their faces when 
the next iuix—up occurs. The- 
re’s real crimson in their eyes 
for his boys, būt ‘shucks’ I 
forgot C. J. Šeputis is a psy- 
chologist.

res į savo tarybą, seserį M. 
Almą, ligoninės vedėją, seserį 
M. Justiną, jos padėjėją ir p- 
nias V. R. Torczynskienę, J. 
Norkienę, J. J. Elijožienę, V. 
S. Narašienę ir S. Prihodskie - 
nę. Kitos pirm.: Mrs. Walter 
Jagiello — pirm. “Ways and 
Means”; jai rūpės sumany
mai, kaip surengti daugiau 
pramogų ir sukelti daugiau 
pinigų ligoninei.

Priėmimo pirm. — Agnės 
Kušleikaitė, spaudos ir skel
bimų — Albina Poškienė, nau 
jų narių — F. Burbienė, “so
čiai” —- Mrs. D. Monaco.

Šios pirmininkės pasirinks 
sau pagelbininkes. Jų vardus 
paskelbsiu, kaip tik sužinosiu.

Alfa

populiarus automobilius Tol 
Tokį karą laimingasis gali 
gauti už—25c. -Jei netikiįs 
dalyvaukit A. R. D. rengi 
mani piknike, liepos 4 d., V] 
tauto parke. Jei nenorėsi b 
— gausi pinigų, jei ir jų 
daug turi — galėsi imti lt 
mės plotą, o statyba dabar pi 
gi; pasistatysi namą. Visa 
įvyks, jei bandysi savo “j 
liukį,” mūsų metiniam pikui 
ke — July 4.

Rėmėja

Tauragė. Šiomis dienomis 
lektros stoties savininkas 
džiūnas pradėjo tvenkti Jūi 
upę. Vandens kritimo jėga bi 
naudojama elektros mašinc 
sukti.

CHICAGOJE
LIETUVIŲ VALANDA

NAUJA GASOLINO 
STOTIS

Plačiai žinomas veikėjas D. 
Pratapas pasistatydino gražią 
modernišką gazolino stotį prie 
70tb St. ir So. Western Avė. 
Pardavinės geriausios rūšies 
Red Crown gazoliną. Atliks 
ir visokius kitokius automobi
liui reikalingus darbus.

! Ponas Pratapas planavo, 
kad stotis galės veikti nuo

, liepos 8 d.
I ‘ _________ •
IŠ ŠV. KRYŽIAUS LIGONI

NES RĖM. DARBUOTĖS
Mrs. Lusk, naujoji rėmėjų 

pirmininkė, pasirinko šias na-

Ryt dieną chicagiečiai ir a- 
pylinkės lietuviai girdės gra
žų lietuvių dainų ir muzikos 
radijo programą iš stoties W 
CFL nuo 1 iki 2 vai. popiet. 
Bus rinktiniai kūriniai mūsų 
geriausių talentų Lietuvoje ir 
Amerikoje, kuriuos bus malo
nu kiekvienam išgirsti, šiuos 
progr&mus kas sekmadienį lei 
džia savo lėšomis Jos. F. Bud- 
riko radijo ir rakandų krau
tuvė, 3417 S. Halsted St., kuri 
ateinančioj savaitėje rengia 
didelį išpardavimą radijų, e- 
lektrikinių šaldytuvų, skalbi
mui mašinų ir rakandų spe
cialiai nupigintomis kąinorrfis. 
Taipgi duodamos dovanos.

UNIVERSAL” KARAS
Taip populiariai vadinama

i

Federacijos Kongresas
šių metų Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fe

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

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

K. J. KRUŠINSKAS,
Fed. sekretorius

- - - - - - - Išrišk Šią Užduotį!
A ' . '

Gausi #20-00 kredito čekį, kurį mes priimsime kaipo dalį įmokejimo ant bet kokio PHILCO console RADIO Arba KING-KOLD 
į elektros ŠALDYTUVĄ

ĮSIGILINK Į TAISYKLES IR TUOJ ATSIŲSK ATSAKYMĄ.
AR JŪS GALIT IŠRIŠTI?

TAISYKLES:

r. Imk bet kokį numerį nuo 1 iki 15, neišskiriant, ir tuščiose vietose 
surašyk taip, kad į kiekvieną pusę sudedant gautum 27.

2. Jokio numerio nevartok daugiau, kaip sykį. . ,

Tik vienąs šeimynos narys tegali pelnyti laimėjimą. “Draugo” 
ir Philco kompanijos darbininkai negali dalyvauti laimėjime.

4. Laimėtojai kredito čekius gaus per paštą.

9

Išpildyk kuponą ir atnešk arba atsiųsk atsakymą j
LIPSKY’S M U SIC & RADIO STORE - 4916 W. 14th St

Cicero, III.

Yardas-Pavardė ......................................................................
* I

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

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE

EITU
DIDISStako sumažinimo

IŠPARDAVIMAS
Už mažiausias kainas 

Chicago j e

Puikios Metalinės Ledaunės

19.7S>$32,00 vertės tik $ 
P® ...............................
Nauji elektrikiniai refrigeratoriai, 
1150.00 vertės,

O

Nauji Parior Setai už B 
kaip pusę kainos

$70.00 
po . ..
$90.00 
po . . .

.“"”•....•33,00’
vertės

Movyklų Bargenai 
$98.00 vertėg Naujos TKLOR »lo-

X““.*“".........*49.50
Naujos VOHH pk>
ryklės po ..............

Naujos MAYTAG **70 Ft/Y 
plovyklės po .... ■ |

Parduodami ant lengvų
išmokėjimų

PEOPLES
FURNITURECO.
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171

WEST 14TH CICERO, ILLINOIS 253G40 W. G3rd STREET 
Hemlock 8400

i



fi n.r \ ' ' Šeštadienis, liepos 2 d., 1932

“DRAUGO” METINIS PIKNIKAS LIEPOS--JULY 10 D IENĄ, BIRUTES DARŽE, 79th STREET 
IR ARCHER AVĖ. NAUJI BIZNIERIAI, PROFESIJONALA1, VEIKĖJAI IR JAUNIMO

ORGANIZACIJOS STOJA TALKON.

Trimitininkas sužinojo, kad 
Aušros Vartų Moterų ir Mer 
ęinų Dr-ja rengia didelį ir 
onagų piknikų Rūtos darže 
iepos 3 d. Viską turi ko ge
dausią sutvarkę, yra sukvie- 
;ę svečių iš visų kolonijų. Y- 
•a pakviesti Trimitininkas, 
vupčius ir prof. Kainpinin- 
cas.

Toliau reikia priminti, kad 
prof. Kampininkas buvo išvy
kęs vakacijų. Tuo tarpu Rū
tos darže buvo daromi page
rinimai. Tai profesorius sug
rįžęs daržo nei nepažino. Sa
ko, kad dabar daržas dvigu
bai gražesnis esąs. Sako, kad 
jei ne Rūtos daržo gaspado- 
rians vadovybe, tai būtų dar 
žė paklydęs.

Dar primename, kad “I)r-|Vėj, 2659 W. 71 st., pas Adol
fo” pikniko tikintai jau pia-i fą Gudėną, Staniulį, Gailienę,

1 1 • • -r Ilifhmi visose kolonijose. Jų 
galima gauti pas vietos “Dr- 
ęo” agentus. Bridgeporte — 
ūdų krautuvėj, 901 W. 33

»t., Kalėdų krautuvėj, 35 ir ; T. Atraškienę, Eleną Naurec- 
k). Union avė., Šimkų krau-' kaitę, Oną Kazlauskienę, Šatų 
;uvėj, 700 W. 31 st., Mielinių; krautuvėj, 4359 So. Fairfield 
krautuvėj, 3404 So. Union a- avė., Giedraičių krautuvėj,
re. pas B. Sekleckį, Šaltehie- 
lę, Ciceroj pas K. Sriubienę, 
3. Kučienę, A. J. Janušauską,
F. Mikolainį, V. Šemetulskį, įr Naureckų ice-creaminėje, 
Anastazą Valančių, Marque- 4359 So. Talman avė. Dievo 
te Parke Prosevičių krautu-

PRANAS KETURAKIS PRISIRENGĘS

West Sidės smarkus kumštininkas, jis čia parodo
mas, kad jau pasirengęs susikibti s usavo priešininku 
Samoška.

Be šios poros dar bus ir daugiau kumštininkų. Bus 
ir drutuolių jėgų išbandymas. Viską pamatysite “Drau 
go” metiniame piknike, liepos 10 d. Birūtės darže.

JUOZAS SAMOŠKA LAVINASI

Pirmu sykiu “Draugo” piknike įdomios, smarkios kumštynės. Ateinančiame “Drau
go” pinike kumščiuosis Marąuette Parko kumštininkas Samoška su West Sidės kum
štininku Keturakių. Paveiksle matome Samoska lavinasi kumštynėse.

Nenartonį, kontraktorių Gri 
čių, Al. Dargį. Brighton Par
ke pas Gubistą, K. Petrulienę, 
P. Vaičiekauskų, Navickienę,

4501 So. Fairfield avė. M. 
Vertelkos ir D. Bartkaus kra
utuvėj, 4406 Bo. Talman avė.

Apveizdos par. pas Petrą JUOZAS BANCEVICIUS 
Varakulį, P. Valucką, K. Ma- 
tjošaitį, Oną Buividienę, Oną 
Stašalienę, M. Cesnavičių ir 
graboriaus Skudo ofise, 718 
W. 18 st. Roselande pas M.
Šliką, Povilą Latvėną, K. Ra
čkauską, J. Ramanauską, P.
Dibulskį, Justinos Sueitos 
krautuvėj, 22 E. 110 PI., W.
Pullmane pas Kaz. Railą, A.
Žitkevičių, Ekspresininką, K.
Alšauską, Savičių krautuvėj.
Town of l^ake pas Silvestrą 
Paukštį, J. Lisauskį, Sudei- 
kienę, Zof. Kumšaitę, B. Kal-
vaitę, A. Mažeikaitę, Jadv.

Čepulienė, Kinč.ių krautuvėje,
4441 So. Honore st., Belskio 
ice-creaminėj, 4544 So. Wood 
st., Cbicago Meat Market, 18- 
45 W. 47 st. Bulvariškiuose - 
Dom. Makauskienę, Viktorą 
Jodelį, West Sidėj pas vytes
Marijoną Brazauskaitę ir A- Šjandie liepos 2 d. Aušrcs 
nastaziją Varaniutę, “Drau- i^nrtų parap. Rūtos darželius

,go” ofise. Melrose Parke — 
(Joną Žvirblį.

Prisirengimai prie pikniko 
j visose kolonijose kasdien la- 
1 biau 'įsisiūbuoja. Jau ir do
vanos pradeda plankti. Biz
nierius S. Kanapeckas, išva
žiuodamas į Lietuvą, paliko 
“Draugo” pikniko praisams
15 galionų geriausio aliejaus 
ir biznierius Jonas Baltutis 
žada dešimts galionų aliejaus, 
o praėjusiam pknikui jis bu
vo davęs 10 galionų gazolino.

Tikietai iš anksto perkant 
25c, o prie vartų 35c.

Visų “Draugo” agentų ir 
kvieslių prašome šiuo sykiu 
uoliai pasidarbuoti pikniko 
reikalais.

A. Kazlauskas, sav., 4624 So. 
Westem Avė. Tel. Laf. 8227.

Kaz Heat Intensifier Co.,
J. S. Ramančionis, haidwa- 

re store, wall paper, 3147 So. 
Halsted St. Tel. Victory 7261.

Modėra Drug Store, G. Bė
riokus, R. Ph., 2612 W. 71st 
St. Tel. Republic 10256.

John Bacavis, karpenteris 
ir taisytojas, 252 W. 47th St. 
Tel. Yards 5097.

Dr. P. Z. Zalatoris, gydyto
jas ir chirurgus, 1821 S. Ash
land Avę. Tel. Canal 0257.

Dr. M. T. S t riko lis, 4645 S. 
Ashland Avė. Tel Blvd. 7820.

Dr. Maurice Katon, 4631 So. 
Ashland Avė. Tel. Yards 0994

Dr. A. A. Roth, 3102 South 
Halsted St. Tel. Victory 6893.

Dr. Charles Segal, 4729 So. 
Ashland Avė. Telef. Midway 
2880.

Dr. V. S. Nares, (Naryaus- 
kas), gydytojas ir chirurgas, 
2420 W. Marąuette Rd. Tel. 
Hemlock 8151.

Dr. Suzana A. Šlakis, spe
cialistė moterų ir vaikų Egu, 
4145 Archer Avė. ofiso Telef. 
Lafayette 7337, rez. Tel. Hyde 
Park 3395.

Dr. Bertash ir Dr. Naikelis, 
756 W. 35th St. Ofiso ir Rez. 
Tel. Boulevard 5913—5914.

F. AUGŠTAITIS

Garsus drutuolis, kurs liepos 2 d. Rūtos 
darže kilnos sunkias “vogas,” o dar daugiau 
savo stiprybės parodys “Draugo” piknike, 
liepos 10 d. Birutės darže.

didelės ristynės. Risis Juozas 
Bancevičius su Kozlowskiu, o 
Feliksas Aukštaitis kilnos su
nkias “vogas” ir kals prieka
lą ant savo krūtinės. Pelnas 
eis Aušros Vartų parapijai.

Šias dideles sporto imtynes 
rengia 25 Ladislovai. Visi mė
gstantieji sportą kviečiasi at 
atlankyti. Viską pamatysite 
ant Rūtos daržo platformoj. 
Nesivėluokit, prasidės 8 vai. 
vak. Taipgi grieš Rūtos daržo 
orkestrą. Bus dar kitokių į- 
vairybių ir lietuviškų žaidi
mų.

J. Baltikauskis, generalinis 
kontraktorius, 7017 S. Califor- 
nia Avė. Tel. Grovehill 2952.

Julia’s Restaurant, Julia Po 
cius ir Stella Juskie, savin., 
4656 So. Western Avė. Telef. 
St. Tel Calumet 6794.

Wėst Englewood Restaurant 
Chas. Brazaitis, sav., 6249 S. 
Ashland Avė. Tel. Grovehill 
2362.

Pranas Keturakis, kumšti
ninkas, 2354 S. Oakley Avė.

Julius Szlickis, kontrakto
rius, 2525 W. 70th St. Telef. 
Hemlock 5502.

Cass the Tąilor, C. J. Ger- 
vilis, sav., 2543 W. 71st St. 
Tel. Prospect 0964.

Frank Mickas, lietuvis siu
vėjas, 4146 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 9832.

Dr. S. A. Dowiat, dydytojas 
ir chirurgas, 4729 W. 12th PI.

Dr. T. Dundulis, 4142 Ar
cher Avė. Tel. Virginia 0026.

Dr. A. L. Yuška, 2422 W. 
Marąuette Rd. Tel. Grovehill 
1595.

Dr. A. R. McCradie, 6558 S. 
Halsted St. Tel. Englewood 
6641, Wentworth 3000.............

Dr. J. P. Poška, 3133 S. Hal 
sted St. ir 6504 So. Artesian 
Avė. Ofiso Tel Victory 3687 
Res. Tel. Hemlock 2374.

Dr. H. Barton, gydytojas ir 
chirurgas, 6558 8. Halsted St. 
Tel. Wentworth 3000.

Willo-West, Anna Kamila, 
sav., Dine, Dance, Chicken ir 
Steak Dinners, 83 St. ir Wll 
low Springs Rd., Willow Spri
ngs, III. Tel. Willow Springs 
117.

Dr. Kavarskas, 2359 S. Lea- 
vitt St. Tel. Canal 0706.

St. Mankauskas, aptieka, 
2359 So. Leavitt St.

Andrius ir Barbora Vilčau- 
skai, linksma užeiga, 2059 W. 
22nd St.

Vladas Ivanauskas, vyrų 
drabužių krautuvė, prosymo 
ir valymo šapa, 2252 W. 22nd 
Street.

Vladas Norakas, siuvimo ir 
prosymo drabužių ir skrybė
lių valymo šapa, 2210 W 22nd 
Street.

Adv. Borden — Bagdžiūnas 
2151 W. 22nd St.

Metropolitan State Bank, J. 
Brenza, prezidentas, 2201 W. 
22nd St.

Dr. S. Biežis, 2201 W. 22nd 
St. Tel. Canal 6122.

1 Dr. A. Račkus, 2130 W. 22 
St. Tel Canal 6764.I

Dr. G. Serner, lietuvis akių 
specialistas, 756 W. 35th St. 
Tel. Yards 1829.

I Juozas Judikis, Panevėžio 
siuvėjas, 2214 W. 23rd PI. 

i Dr. Kliauga, dentistas, 2420 
W. Marąuette Rd. 

i Dr. Lauraitis, dentistas. 24- 
23 Wį Marąuette Rd. -

Dr. Kiela, dentistas, 6558 
1 So. Western Avė.

Juozas Dišius, užeiga, 2259 
W. 23rd PI.

Juozas ir Uršulė Mickevi- 
Ičiai, bučernė ir grocemė 2349 
So. Oakley Avė.

Pranas Zacharavi&us, ken- 
dės ir tabakas, 2201 Coulter 

I Street.
Juozas Grigonis, barbernė 

2409 So. Hayne Avė.
Juozas žurkauskas, bučernė 

ir grocernė, 1957 W. 23rd St.
Ipolitas Melekauskas, ken- 

džių storas ir ice creaminė, 
! 2320 W. 23rd PI.

Petras Kraujalis, grocemė 
ir delicatessen 2243 W. 22 St.

Adv. J. Kuchinskas, 2221
W. 22nd St.

Petras Mankus, siuvėjas, 
2230 W. 22nd St.

Vladas ir Marijona Jaukš- 
čiai, bučernė ir grocemė, 2258 
W. 23rd St. %

Kaz. Kalnis, čeverykų taisy 
mo šapA, 2345 S. Leavitt St.

Jaunų Vyrų poolrumis 2333 
So. Leavitt St.

Jonas Markevičius, karpen
teris — meistras, 2322 South 
Hoyne Avė.

Stanislavos ir Ona Būdan
čiai, bučernė ir grocemė, 2316 
So. Hayne Avė.

Zigmas Dobrovolskis, bučer 
nė ir grocemė, 2324 So Lea 
vitt St.

Adomas Zalatoris, fotogra
fas, 2322 S. Leavitt St.

Kaz. Šidlauskas, grocemė ir 
ice creaminė, 2314 S. Leavitt 
Street.

Nancy s Beauty S hm p p e, 
2302 S. Leavitt St. Tel. Canal 
4674.

Simonas Balickas, siuvėjas, 
2256 W. 23rd St.

Petras Budris, laikrodinin
kas, 2403 S. Oakley Avė.

Petras Masiokas, ir jo dar
bininkas Juozas, 2358 S. Oak 
ley Avė.

Morta Matutienė, grocemė 
cigarai, 2305 S. Oakley Avė.

Rapolas Gerčius, bučernė- ir 
grocemė, 2257 W. 23rd PI.

J. Phillips, muzikantas, ice 
cream parlor, 2240 W. 23 PI.

Simano Daukanto Spulka, 
Ben. J. Kazanauskas, raštinin. 
2242 W. 23rd PI.

F. Jakaitis, lunchroom. 15- 
410 Broadway, Harvey, III.

Lietuviai smarkus ristinin- 
kai: J. Bancevičius, drapiež 
nas dzūkas, Jonas Zbiško, J. 
J. Bull, J. Glažauskis, F. Au
kštaitis.

Vincas Malakauskas, knygų 
apdirbėjas, 4028 Brighton PI.

Petras Mažtenis ir K. Tarų 
lis, su baltu arkliu ekspresi- 
ninkai, 2153 W. 24th St. Tel. 
Roosevelt 2444.

Dr. Blošis, dentistas, ? 2201 
W. 22nd St. Tel. Canal 6122.

■ ■ ————I
'Dr. A. L. Davidonis, 4910 S. j 

MichigAn Avė. Tel Kenwood 
5107.;

Dr. B. Aron, gydytojas ir | 
chirurgas, 6155 S. Kedzie Av.1 
Tel. Hemlock 8700.

Dr. J. J. Simonaitis, 2423 
W. Marąuette Rd. Tel Grove
hill 0617.

Dr. A. J. Javoiš, 4459 So. 
Califoraia Avė. Tel. Laf. 5793.

Dr. C. Z. Vezelis, dentistas, 
4645 S. Ashland Avė. Phone 
Boulevard 7042.

Dr. A. P. Kazlauskas, den
tistas, 4712 So. Ashland Avė. Į 
Tel Baulevard' 7589.

Dr. Gussen, lietuvis dentis-Į 
tas, 4847 W. 14th St., Cicero,! 
UI., Tel. Cicero 1260.

Dr. Atkočiūnas, dentistas, 
1446 S. 49th Ct., Cicero, Tel. 
Cicero 6756.

Dr. Vaitush, Opt., lietuvis
akių specialistas, 4712 S. Ash
land Avė. Tel Boulevard 7589
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C H I C A G O J E žinti, bet ir nuošimčius sunku 
apmokėti. į «

Tadgi, suvažiavę į piknikų

ŽINIŲ — ŽINELĖS

X Marąuette Parke pp. Bu-

DAKTARAI:

PRISIRENGĖ PRIE LIETU-; Uepos ketvirty, manau, bus 
VTŲ DIENOS Į smagiausiai piknikauti, ypač

_________ [rėmėjų piknike. Mat, Vytaute
Lietuvių Diena kariniame {daržas patogus ir gražiausiai

turnaniente yra paskirta Jie-Įrengtas. Tiesa, tų dienų įvy- 
pos 3 d. Programai išpildyti ksta keletas piknikų, bet kų
vrą pakviesti visi Chicagos tai reiškia mūsų 
lietuvių parapijų chorai po visuomenei. Jei tik visi j£iju

dar kartų paremkime tų gar-j tkų Onutė šiemet su aukštais 
bingų įstaigų. Rėmėjos pusi- utsižvmėjimais baigė fev. K li
ruošusios visų laukia.

Tyla

vadovyste p-no A. Pociaus, 'dina kur važiuoti, užpildo de- j 
Beetlioveno Konservatorijos šimt daržų. Dauguma turi sa-Į 
direktoriaus.

GERI DARBAI LIUDIJA 
skaitlingai APIE ŽMOGŲ IŠ ANAPUS 

KARSTO...

zimiero akademijoj pradžios 
mokslų.

Mokyklos vadovybė už ne
paprastų atsižymėjimų moks
le suteikė stipendijų (scholar- 
ship) vieniems metams į Šv. 
Kazimiero akademijų.

Be to, Onutė yra muzikali 
gražiai tėvelių auklėjama, 

X Šiomis dienomis muzikos

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 67 37 S. Artesian Avė.

Tet Grovehlll 0617

DR. j- J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Iload 
Vai.: 3-6 Ir 7 9 14 M. K et. 9-'2 A. M 

Nedėlioj susitarus

Ofiso Ir Rea Tel. Boul. 6911 Ofiso ir Kės. Tel. Uoul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-3 Ir •:$•-«:$• vaL vak. 

Nedėlioj susitarus
Tat: 8-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj eusltaraa

Tel. Canal 4367 Rea Prospect 4669Tel. Ofiso 4064 Rea 9846

Porų metų atgal a. a. K. ir . 
vo automobilius ir pasirodo j B. Naugžemiai paaukojo gra- 11 

Jungtinis choras dainuos 3 visuose piknikuose. Akad. rė-jžų “residential” lotų Šv. Ka-' _ . . v
tautiškas griausmingas dai- i alėjos laukia skaitlingiausios Į zimiero vienuolynui. Abu ge- mylėt°ja So įja vaskevičiūtė

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 va k.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS DR. A. G. RAKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HALSTED STREET
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

naši “Kur bėga 
“Vytauto Maršas’
Pasauli!”

Karinis turnanientas dabar 
eina kas vakarų Soldier Eield. 
Paskutinė diena bus liepos 4 
dienų.

Šešupė,” publikos, laukia visų!
ir “Ei! Ši organizacija surišta su 

viena iš mūsų brangiausių j- 
staigų — Šv. Kazimiero vie-

grįžo iš atostogų, kurias lei
do Michigan valstijoj (Fenn- 
villėj), jos tėvelių įrengtam 
vasarnamy, kuris randasi prie
Michigan “leikos ” ir iš visų

I • 1 * v1 pusių apsiaustas gamtos gra
žumu. Atostogaudama Zosytė 
be to aplankė ir kitas gražias 
tos apylinkės vietas: Sauga- 
tuek, Douglas, Kalamazoo Ri- 
ver ir k. ‘

DENTISTAT

Ftaone Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Rezidencija 4444 So. Artesian Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po platu Nuo 1 111 4 ‘r 6,^1 8 vaL vak 

Realdenclja:
4 iki 8:14 vakare 8904 — 71et Street 

Nedėliomis m susitarus.radariai jau ilsisi po žeme, 
bet jų gerų darbų vaisiai te- 
bėr žymūs...

Liepos 4 d., Vytauto parke 
nuolynu. Ji dirba rinitų, šven-Įtas lotas bus kam nors “do-
tų darbų, žymiai prisideda:vanotas”. Įdomu bus pamaty 
prie išlaikymo akademijos ir ti, kam teks. Gal tau, gal man. 
paties vienuolyno. Kiekvienas Važiuokime tat į A. R. D. ren- 

KAD. RĖMĖJŲ PIKNIKAS uždirbtas centas yra tiksliai■ giamų tų dienų piknikų. Visas
-------------- [sunaudotas. Mes, lietuviai, lįe- j “slaptybes” ten sužinosim.

Vasarų tik piknikaujama. tuviams priklausome. Visos! X
Piknikus ruošia draugijos, pa- parapijos, visos įstaigos tai į _____________________
rupijos, įstaigos, dienraščiai, mūsų pačių noras. Mūsų dolc-
Kiti net po kelis. riais pastatytos ir mūsų užlai-

Akademijos rėmėjų draugi- komos.
ja taip pat ruošiasi prie sa\o( Šie “kvaili” laikai visus pa 
metinio ir vienatinio pikniko, siekė. Neaplenkė nė seserų. Ne 
liepos 4 d. Vytauto darže. tik kad skolos negalima 111a-

S. J. PAV1NSKAS & CO. WEST SIDE

G R A B O R I A I:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS CEABOBIUS

1728 CONNECTICUT STREET
Tel. 6760 Gary, Ind.

Grabas, dėžė, balsamavimas, ka
ravanas ....................................... $100.00

Geresnis graltas, dėžė, balsama
vimas, patarnavimas .... $150.00 , , . . , ' i-t -i

pintinis grabas ir visas patar- ..ktoiių ii kas., dėl nes\ eika- 
tos, rezignavo. Rezignacijų di 
rektoriai priėmė. Į jo vietų iš
rinktas p. Juozas Misevicii, 

5 plačiai žinomas vestsaidietis,

įlavintas ..................... ........... $225.00
Dar geresnis grabas Ir patarna

vimas ..................................... $285.00
Plieno grabas ir visas pa t ar da

vimas . . .............................. $395.00
Kapinės neįrokuojamos 

Kreipkitės į mus bet kada

Ponas M. Meldažis per il
gus metus tarnavęs Simano 
Daukanto “spulkoj” už dire-

TeL Canal 6132

! DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt 8t.) 

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

i 8eredo1 pagal sutarti

i____________________________________________________ v

Tel. Canal 6764 Rea Republio 6366

‘ DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais lr seredomls tik
iSkalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO _.

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3403 WEST 43 STREET
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1638

Rezidencija 2369 So. Leavltt SL 
Tel. Canal 0706

Valandos: 1-4 po pietų lr 7-4 v. * 
Nedėlioj pagal susltarlma

I

Boulevard 7589
Rez. Hernlock 7 691

•rcefC'K.ll*

Jodei, kad priklau
sau prie grabų ifi- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 1174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4488.

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o manr

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

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

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt SL Tel Canal 4133

Realdenclja: 4628 8. Richmond avė 
Telephone Republio 7848 

Valandos: 1—8 lr 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 16—12 ryto.

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

3924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:36 — 5:80 kasdien 
Telefonai: Kedaie 3460 — 2451. arba
Cicero 663. Res. tel. Cicero 2888

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 8 49 Court, Cicero, Ii!
TEL. CICERO 5027

A.
Tel. Cicero 1260 X-Ray

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIDS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
ma lėlaldų ailalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS* GRABORIL'S 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tek Roosevelt 7M1

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiem- 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDA JAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th lr Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6203-8418

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

OR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare

Nedaliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th ST. Cicero, H L

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskirus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 

Rez. Tel. Hyde Park 3295

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

3 iki 4 lr 0 Iki 8 vai vak 

Nedėliomis nuo 14 iki 13 ryto 
Telefonai dieną ir naktį

VIROlNTif

* • - Dr. C.K. Kliauga
D E N T 1 S T A S 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomb
Y42U \V. Alurųuelte Rd. arti IVvstern 

Avė. Plioue Uemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir l’ėtnyčioml« 

1821 So. Halsted Street

TeL Orovetalll 1696

OR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vsi. 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Šaradomis po pietų lr Nedėldienlab 

tik susitarus
$433 W. MARQUETTE ROAD

Tel. Cicere 6 756

Seniausiai ir, Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už ankštos rūšies palaidojimą. Mes 
pieko 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 vienatjnis 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

Antanas Grikienis persiskyrė su šiuo pasauliu 29 d. 
birželio, 1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Ska
piškio parapijos, Staniuliškio kaimo, Rokiškio' apskr.

Paliko dideliame nubudime 3 seseris Amerikoje ir 
vienų Lietuvoje.

Liūdnai atminčiai mūsų brangaus brolio bus lai
komos šv. Mišios Pan. Švč. Gimimo bažnyčioje, liepos 
4 d., 1932 m., 7:30 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas, o pas
kui ir į namus po num. 6729 So. Artesian Avė.

Mes Tave, mūsų brangusis Antanai, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes an
ksčiau ar vėliau pas Tave ateisime. Lauk mus atei
nant.

Nuliūdę lieka, Seserys

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th C^., CICERO
Vai.: 10-12 ryto: 2-6 lr 7-9 vakare

AKTŲ GYDYTOJAI:

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

, GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
' Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.
'Chicago, Iii.

Oriso vai.: nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Te? : Prospect 1930

Res. Pbone: 
Englevvood <441 
Ventvrorth 8404

Office Phone 
Wentworth 8044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 lr 7-9 vaL vakare

DR. VAITUSH, OPT.

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

TeL Kenwood 6107
- Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 vaizdai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

SOFIJA LIAUGAUDIENĖ
po tėvais Servaitė ir jos duktė

LILLIAN LIAUGAUDAITĖ
Mirė birželio 29, 1932, 10 vai. vak. Motina sulaukusi 36 metų 

amžiaus, o duktė 1 1 melų. Motina kilus iš Telšių apskr. ir par 
o duktė gimus ChicagoJ, Iii.

Motina paliko dideliu tne nubudime vyrą Joną, šunų Joną,
3 metų amžiaus, tėvus Benediktą ir Jadvygą Servas New Yor- 
lįo, du broliu \Vjilter Ir Petrą, ftvogerką ■ Josephlne Servas, švo- 
gerj Pranciškų Liaugaudą ir gimines. Duktė paliko liūdinčius 
tėvą, brol), tėvukus ir aukščiau minėtus gimines.

Velionė prigulėjo prie Ūkininko lr Aušros Vartų draugijų. 
Kūnai bus pašarvoti Sekmadienyje, liepos "3 d. 1Q vai. ryto 

namuose, 3441 So. Morgan st. Laidotuvės įvyks Antradienyje, 
liepos B d. Iš narnų 8 vai. Irus atlydėti į Sv. Jurgio par. baž.ny- 
člą, kur už velionių sielas bus atlaikytos gedulingos pamaldos 
Po pamaldų bus nulydėti į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Sofijos Ir Lilllanos Liaugaudų giminės, pažįstami 
lr draugai prašomi dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sunirs, Tėvai, Broliai, ftvogerką, ftvogerls Ir 
Giltinės. •

UddotnvėniH patarnauja grab. S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138.

LIETUVIS AKIŲ . 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo,

I ; svaigimo, akių aptemmib, nervuotu- 
oio, skaudamą akių karštį, Nuimu 
Jataractua. Atitaisau trumpą regystę

j ir tolimą regystę.
u Prirengiu teisingai akinius visuose 

|itsi tikimuose, egzaminavimas daro- 
J mas su elektra, parodančią mažiau- 
| «ias klaidas.
i Speciale atyda atkreipiama moky-

I Įklos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka-
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TR1TM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
| ; Daugelių atsitikimų akys atitaisomos

I be akinių. Dabar kainos perpus nl- 
g»wnės, negu buvo. Musų kainos »i- 

i gesnės, kaip kitų.
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU HPKCl ALIOTAM

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

'756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 4—$
NedėUomto. nuo 10 iki 13.

'L- ••

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Ofiso Tet VICTORY 3687
Of. lr Rea Tel. HEMLOCK 2871

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. V^l.: Nuo 3-4 pt 
piet Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Rezidencijos TeJ. l'iasa 3200

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4727 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—r4 po 

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

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK $161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS;
9 iki 13 ryto. 7 iki t vakare 

Utarn. Ir Ketv vak. pagal sntartį

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 819’

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas

*6558 S. HALSTED STRIGĘ'. 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexcl 919i

Jei neatsiliepia šaukite Central 74(>

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurge < 
Specialistas moteriškų, vyriš 

kų, vaikų ir visų chronišku 
ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st 8troet 

Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—12

Tet Hemlonk 3766

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South ftedsh*
Rea 6481 So. California Ava 

VaL» 3-4. »-• v. v Tfeklvlaai
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PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE
įvyks Pirmadienį, Liepos-July 4,1932 m.

Šeštadienis, liepos 2 d., 1932

Kaip j pikniką nuvažiuoti! O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo Western Avė ir 18tb St. sekančiomis valandomis:

9:33, 10:13 ir 11:45 vai. ryto Cliicagos laiku. Ant stoties minėtoms valandoms bus paly
dovai ir jie parūpins tikietus. Tik prašome ne vėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stoty je 
trokais bus nuvežti į fartną.

m u, ia
f

dovai
i trakai*

BE

Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeinu iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6:38, 7:49 ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant stoties 
ir parūpins tikietus.

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison St. ir va
žiuoti į pietūs iki 63rd St. Po dešinę matysis Kolegijos namai ir Marijonų farma.

Tą dieną taipgi bus laikomos Šv. Mišios lt vai. ryto (Cliicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

Visus kviečiame dalyvauti.
RENGĖJAI

;BE

PRANEŠIMAI
Brighton Park.— Marijonų 

kolegijos rėmėjų 35 kuopa tu
rės išvažiavimą Marijonų ūky 
Liepos 4 d., 8 vai. ryto, nuo 
bažnyčios Gotauto trokas veš 
žmones i pikniką. Tikietai į 
abi puses 50c.

North Side.— Visi mūsų 
kuopos Vyčiai ir jų prįeteliai 
bei visi, kurie norės sykiu da
lyvauti Vyčių Dienoje, liepos 
4 d., susirinkite prie parapijos 
svetainės 9 vai. ryto. Čia su
važiuos visi Vyčiai iš Dievo 
Apvaizdos parap. ir Bridge- 
porto. Iš čia visi važiuosime į 
Kenoshą. Kelionė į abi puses 
kainuos tik $1.25. Įžangos į 
pikniką nebus. Visi kviečiami 
dalyvauti su mūsų jaunaisiais 
Vyčiais jų metinėje iškilmėje.

V. Rėkus, kp. rašt.

šio pikniko. Nariai dalyvauki- 
i nie šiame susirinkime, nes tai 
pusmetinis. Kurie pasilikę su 
mokesčiais, malonėkite užsi
mokėti, kad išvengus suspen
davimo. Taip pat kiekvienas 
atsiveskite naujų narių, kad 
padidinus draugiją. Nariai 
šios draugijos už 25c. į mėne
sį ligoje gauna $5.00 pašalpos 
ir išmokama , $55.00 pomirti
nės bei suteikiama broliškast
patarnavimas.

Butkus, rašt.
I

Marųuette Park. šv. Barbo-
1 ros draugijos piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 3 d., 1 vai. 
pojjiet Marąuėtte park’e, prie 

i 70 ir S. California Avė.
I Piknikas bus gražus, su \ i- 
sokiais pamarginiinais. Komi
sija deda tam daug pastangų. 
Visos mūsų parapijos moterys 
ir merginos kviečiamos atsi
lankyti į šį pikniką. Bus dv-

|kai priėmimas. Bus šaltos ka
išęs ir lengvųjų gėrimų.

Bridgeport.— Šv. Pranciš
kaus vienuolyno rėm. 1 skyr. 
rengia pikniką, liepos (July) 
17 d., Marąuette parke, prie 

j71 St. ir So. California Avė. 
i Pradžia 1 vai. popiet. Nuošir- 
jdžiai kviečiame dalyvauti vi- 
sus geraširdžius rėmėjus ir 

Į prietelius.
Komisija

Town of Lake.— Moterį} S 
gos 21 kp. turės susirinkimą 
sekmadienį liepos 3 d. I vai.

v _-------------------------
Rendon 5 kambarių flatas,

visi kambariai šviesūs, netoli 
• •mokyklos ir bažnyčios. Pigi 

lenda — $28 dol. mėn.
7250 S. Washtcnaw Avė.

popiet Šv. Kryžiaus parapijos lės penktadienio vakarą 8 vai. Vieną sykį į metus A. R. D. j Ar busi jame! Buk, prašo- 
inOkyklos kambary. Visos na (didžiojoj parapijos svetainėj, rengia pikniką. Tie piknikai i me, su visa šeimyna ir drau 
lės prašomos atsilankyti. j Visi tretininkai privalo pri-' visuomet pasižymi “good ti-( gaiš. Ką rėmėjos surengia, vis 

Valdyba duoti savo naujus adresus ir me” taip, kad žmonės nenoii I gražiau ir naujau, kaip kitos
, -------------- ; vardus, gautus priimant treti-j iš jų išvažiuoti. 1 organizacijos. Kviečiame į Į>j|
j Brighton Park.— Tretiniu- ninkystę. Kas neatsilankys ! kniką atvykti ir Įsitikrinn
kų susirinkimai per 3 mėne
sius įvyks kas mėnesį, 3 iš ei-

Liepos 4 d. A. R. D. rengia 
per 3 mėnesius, bus paženk Ii n ; nepaprastą, ir didelį pikniką i ka<1 tiesą raSo"le- 
tas ženklu. Pelėda ir pirmą sykį Vytauto darže, i

RAKANDAI PARDAVIMII
Dvi Šeimynos, kruvo.1 gyvenančios 

tuoj turi parduot gražų parlor setų,
I riešuto medžio valgyklos setas, 2
[ puikus miegamosios setai, 9x12 ir 
; 8x10 kaurai, radlo, lempas ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
skyrium. Kreipkitės tuoj.
261# W. 55th STREET 1-mas apt.

R. ANDRELIUNAS
PIRK DABAR SENOS KAINOS

Dievo Apvaizdos parap.' —
Liet. Vyčių 4 kuopa kviečia 
visus dalyvauti Vyčių Dieno
je, liepos 4 d., Kenosba, Wis. 
Kurie nori važiuoti, prašomi 
pašaukti E. Rimkų Canal 
4943 rezervuoti vietą. Visi pra 
šomi susirinkti prie Dievo Ap 
vaizdos parap. svetainės. Čia 
stovės busas.

Susirinkti reikia 8 vai. ryte.
• Vyčių karvelėlis

I
Bridgeport.— Siniano Dau

kanto draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadic- 
nį, liepos 3 d. 12 vai. dieną, 
Cliicagos lietuvių auditorijos 
svet. Visi nariai būtinai da 
Ivvaukit, nes turime svarbių 
reikalų svarstyti. Kurie nariai 
negavote atvirutės, patikrin- 
kit savo adresą dr-jos knygo
se.

P. K. nut. rašt.

Marąuette Park.— Draugi
jos Šv. Kazimiero Kar. pus
metinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, liepos 3 d., 1 vai. 
popiet, parap. mokyklos kam
bary. Visi nariai būtinai tmi 
i :’.l vauti, nes yra daug svar
bių dalyku svarstyti. Komis’t 
ja patieks pranešimą iš buvu-

PATEŠKAU 
namų ruošos.

U. BUDZINSKIENĖ
1980 Canal po rt Avė.

IŠRENDAVIMUI
8 kambarių flatas, šviesus, 

švarus; renda žema. Kreipki- 
DARBO prie tės 1908 W. Division gt., arba 

telefcmuokit Humboldt 3393, 
M. žaldokas

Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikrodžius, rądios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, niovie cameras, projec- 
torius dėl judonių paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin : 
tos.
2850 W. 63rd St., Chicago, UI.i 

Tel. Hemlock 8380

$

ĮSPŪDINGA UŽBAIGA *
Jurgio \Vashingtono jubiliejinis S. V. 
Kariniis Turnamentas atsisveikina sų 
Chicago.

MINĖK LIEPOS 4 d.
PATRIJOTINGAI, BUK 

SOLDIER FIELD — 8 V. V.
Lietuvių programa liepos 3 dienų 
Nematyti vaizdai ir Įspūdingiausi 

fejerverkai.
Pagaminti Thea.rle—Duffleld
20,000 Sėdynių po 50c. 

Vaikams ?5c. Kitiems po 75c. 
ir $100

Pelnas bedarbių fondui ir As.nijųs 
gelbėjimo draugijai 

Pagalbėk reikalaujantiems patys
atsilankydami ir atsivesdami savo 
šeimynas ir draugus.

120 akrų Wisconsin, žuvin
gos upelis, 3 arkliai, 8 karvės, 
11 kiaulių, 20 vištų, 7 žąsys, 
laukai apsėti. Kaina $3,IMK), 
verta $6,500. Priežastis parda 
vimo, nėra kain dirbti.

6 kamb. muro Bungalow, 2 
karų garadžius ant Marąuette 
Rd. netoli Western Avė. Pre
kė $5,51X0. Mainys ant lotų. 
Verta $8,000.

CHAS. ZEKAS
3647 Archer Avė., 

Virginia 0757 \

IŠRENDAVIMUI
Kambarys vaikinui arba 

mažai šeimynai. Norint galės 
gamintis valgį.

6816 So. Rockwell St.

_ ' '.žk’ - -
4,IEThlEWiez<S (g-'

R E A L E S T A T E 
Prisirašykite i mūsų f pulką 
Texų informacija suteikiam," 

Dvkai
2608 West 47th St.

Pardavimui 2 flatų plytų 
namas, 5—6 kamb., 2 karų ga
radžius, arti eleveiterio, baž
nyčių ir mokyklų. Kaina $5, 

'700, įmokėti $1,800, tikras bar 
[genas. Teirautis 3531 Wcst 
North Avė.

Pardavimui 6 kamb. plytų 
bungalow, kaistu vandeniu š i 
domas. Kaina $4,200, įmokėti 
$800, likusieji lengvais išmo
kėjimais. Kreiptis 3531 West 
North Avė.

ūfflS-

I
Jei manai pirkti automobilj. ateik 

pas mus pirmiau, neš mes užlaikome 
vienų iš geriausių rūšių • aut-, nobi- 

; liūs — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44#2 ARCHER AVENIE
Telephone Lafayette 7139

4*544 SO 
Tel.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

05! geriausios riiši, . 
r imlumu vimo šas 

•iii
CREKN VAI.I.KY 

PROMVrs 
Olsells šviežių kiauSI- 
nlų,-svie»to ir sūrių 
PAULINA STREET 
Boulėvard 1389

’l’el Hemlock 232?

JOSEPH VILIMAS
« «M> h’IATlko KoNTHAK 

TORIUS
tutM > A \SHTKNAU \Vh

Tel. Republic 5649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Mallavojam. dekoruojam ir popie- 

ruojaru. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Avė., Chicago

NAUDOKITĖS MŪSŲ BARGENAIS

Pas mus galima viską pirkti pigiai, nes parduo
dama SENOMIS KAINOMIS

Pasinaudok šiomis Žemiausioms Kainoms

ANT

KELLY- sPrlngfleld - TIRPS
Geriausios išdirbystės tajerai, su trisdešimt metų 
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR 
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negalim išaiškinti, 
bet ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys ta
jerai pasisakys savo gerumą. MES JUOS GARAN
TUOJAME. UŽDEDAME Ant ratų dykai

4.40—21 
4.5h-- 20 
4 .50—21
4 75—19 
5.00—19
5 00—20
5.25— 18
5.25— 19 
5.2 5—2<> 
5 25—21 
5 50—18 
5 50- 19 
5.50—20

l i
S A I Z A

(29x4.40) 
(29x4 50) 
(SI!xL60) 
(28x4.75) 
(29x5.00) 
(30x5.00) 
(28x5.25) 
(29x5 25) 
(30x5.25) 
(31x5 25) . 
(28x5.50) . 
(29x6.50) . 
(30x5.50) .

.33 83 

. 4.17 

. 4.23 

. 4 97 

. 5.23 

. 5.29 

. 7.30 

. 7.52 
. 7.65 
. 7 91 
. 8.10 
. 8.23 
. 8.29

5.00- 
5.50
5 a«t-
5.50— 
6.00— 
6.00—
6 00— 
6.00—
6.50— 
6.50— 
6.50— 
7.00— 
7.00—:

KAINOS

HEAVY DĖTY « PLY
21 (31x5.00)................$ 8.76
18 (28x5.50)................ 10.00
19 ( 29x5 50)................ 10.09
20 (30x5.50)................ 10.25
18 (30x6.00)................ 10.33
19 (31x6.00)................ 10.52
20 (32x6.00)................ 10.62
21 (33x6.00)................. 11.56
18 (30x6.50).............. 11.74
19 (31x6.50)............  11.93
20 (32x6.50)................ 12.27
19 (33x7.00)................. 13 87
20 (34x7 00)................ 14.21

KAINOS TA4ERIĘ POROMS PERKANT

KITI BARGENAI
TAJERIĘ TOROMS PERKANT

CHAMPION 
SPARK PLUGS

59c

MOTOR OIL
5 GALS.

$2.75
100% PURE PENN- 

SYLVANIA

„ TOOCH-UP 
ENAMEL -| 9c

RADIATOR 
f CLEANER

39c
TOP DRESSING 

PINT CAN 39C

KANAPACK AUTO SERVICE Cū. nnt inc.
5156-5158 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. PROSPECT 8157 Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti j Mūšy Gasolino Stotis

4400-4402 So. Westem Avė. ir 5156-5158 So. Westem Avė.

3S

PIRMAS METINIS PIKNIKAS SU
Dovanos: BRANGUS LOTAS arba F(

*

Rengia Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-ja

Mieiyje, Liepos 4 d. (July 4tt) ’932 m.
VYTAUTO DARŽE ■ 115-ta ir Cicero Avė.

DOVANOMIS 1

Pradžia 1-mą vai. po pietų. - Įžanga 35c. - Įžcnga Vaikams VELTUI.

- Pikniką pagražins puiki šokių orkestrą. Įvairios dovanos ir žaislai. Užkandžiai ir gėrimai 
skaniausi. Širdingai prašome gerb. visuomenę paremti šią pramogą. VISAS PELNAS EIS 
SV. KAZIMIERO AKADEMIJAI. KOMISIJA

ua- •BS- 3® eat


