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Antrąkart kareiviai puolė karo veteranus
RYIOI VOKIETIJOJ RINKIMAI; FAŠIS

TAI LABAI NERIMSTA
Dancigas protestuoja prieš Lenkiją. Maniu atsi

sako būti Rumunijos premjeru. Prancūzija 
grasina Vokietijai. Šiandien Los Angeles 
mieste atidaromos olympinės žaismės

IR VĖL KARIUOMENE 
PRIEŠ VETERANUS

RYTOJ RINKIMAI VO
KIETIJOJ

WASHINGTON, liepos 30.
— J sudegintų karo veteranų 

. stovyklų vakar iš naujo susi
rinko šimtai ir tūkstančiai ka
ro veteranų. Vyriausybė ma
nė, kad veteranai ir vėl ten 
įsitaisys gyventi.

Tad pasiųsta kariuomenė 
grįžusius išvaikė.

Pietų rytinėj miesto daly ne 
mažas karo veteranų skaičius
turėjo susirinkimų. Daugiau j veikimo 
kaip 30 veteranų areštuota.

Miesto policijai įsakyta už 
silikusius mieste veteranus iš 
lydėti iš miesto ribų ir įsaky 
ti, kad jie daugiau negrįžtų.

BERLYNAS, liepos 30. —. 
Rytoj visoj Vokietijoj įvyks
ta parlamento atstovų rinki
niai. Kanclerio von Papen’o 
vyriausybė rodo daug susine
rvavimo, nes paskelbta, kad 
uniformuotų fašistų būriai čia 
ir kitur gausingai sutraukia
mi. Vyriausybė bijo fašistų 
sukilimo. sTa(l ir vyriausybės 
kariuomenė čia paruošta prie

Naujos rūšies lėktuvas vežioti keleivius ir paštų tarp 
San Francisco ir New Yorko. Galės vežti 10 keleivių ir 500 
svarų pašto. Skridimas išilgai žemyno bus sutrumpintas iki 
23 valandų, gal ir mažiau. Šiandien tarp šių miestų lėktuvui 
skridimas ima ne mažiau kaip 27 valandas. Metai į metus 
lėktuvai tobulinami.

KUR AUTOKRATIŠKA 
POLICIJA

ČEKŲ PRAMONINKO 
PALIKIMAS

CHICAGOJE
TEISINGUMO SIEKTI 

NĖRA LENGVA

MARIJAMPOLĖJE (VYKO DIDŽIULIS 
PAVASARININKŲ KONGRESAS

MARIJAMPOLE t(per paš- prie Lietuvos vardo Ameriko-Marie MacLaughlan, 17 m. 
amž., pagaliau atsisakė toliau i'•«>• ~ LiePos "*"• 9 ir 10 lj'“ išpopuliarinimo,1 papraSS 

dd. čia įvyko didžiulis pūva-1 vyriausybės suteikti lėšų vie- 
sarininkų kongresas. Suplūdo nam atstovui komandiruoti.

gegužės 2 d. vakarų puolė jos !didel^s n,inios Pavasarininkų i ------------------
tėvu krautuvėle 9137 Sn \Ve ,Suvalkų krašto ir visos Lie-į 263 VAIKAI ILSĖSIS ALY- 
Z avė. Dėl to du plėšikai I įnašas apskrities mi, | TAUS VASARVIETE] 

pavesti policijos priežiūrai, ols^as ūesiog skendo žmonių

liudyti prieš tris plėšikus, ku
rių vienų ji pašovė, kada jie

vienas seniau buvo pasiustas į n’oae' didžiulė dainuojanti 
į pataisos'namus. ‘ |eiaena aPs»P° visa Marijam-

Prieš juos liudymas nutrau ' . A,isterl-’a “Liepsnokite
t , i -. • t i • . TvręiAin en nnnaffiKinktas, kada jų bylęs nagrine- 
jimas buvo net 25 kartus ati- 
dėtas. Nuolatinis i teismus va
žinėjimas įkirėjo.

TA PATI PASAKA

M1NNEAPOLIS, Minu., lie 
Ipos 29. — Daugiau kaip prieš

DANCIGAS PRIEŠ 
LENKUS

PRAHA, liepos 29. — Lėk
tuvo katastrofoj žuvęs čekas 

vienerius metus tuometinis, j pramoninkas (avalinių gamin- 
miesto majoras Kunze suspe- Į to jas) T. Bata užrašu paliko 
ndavo savaitraščio “Public1

KAREIVIAI SUDEGINO 
VETERANŲ STOVYKLĄ

DANCIGAS, liepos 29. —
Šio miesto prekybos, pramo
nės ir žemės ūkio organizaci
jos padarė bendrųjį protes-

------------ tą. Kaltina Lenkijų, kad ji
AVASHINGTON, liepos 29. i kasdien čia peržengia veikia- 

— Vakar iššaukta prieš karo nčiuosius muitų ir ekonominės 
veteranus kariuomenė ne tik unijos nuostatus.
juos visus išblaškė iš sostinės Protestas siunčiamas T. Sų- i Savaitraščio leidėjas krei-

savaitraščio
Press’’ leidimų už tai, kad lai
kraštis iškėlė aikštėn polici
joje papirkimus.

Dabar imta ir vėl leisti šis Į būtų sėkmingai vedamos, 
laikraštis. Šiuokart pati poli
cija visų 40,900 egz. laidų ko
nfiskavo, nes jame vėl apra

išomi neteisoti policijos žygiai.

savo žingjnai našlei 1,000,000 
dol. vertės šėrų, o sūnui — 
900,0(X) dol. Reiškia pageida
vimo, kad dirbtuvės ir toliau

TAI NE GALVIJŲ GA
NYKLA

ribų, bet dar sudegino ir sva- jungai, 
rbiausiųjų jų Anacostia sto- Į 
vykių. Prieš deginsiant stovy-j MOKESČIAI UŽ PAJAMAS;
klų, iš jos pirmiausia pašalin-1 ------------
ta daugiau kaip 1,000 moterų J MADRIDAS, liepos 29. — 
ir vaikų. Ispanijos vyriausybė paskelbė!

pias teisman.

KARO VETERANAMS 
IŠLAIDOS

WASHIN«GTON, liepos 29.
Pasalinus moteris su vai-, naujus gyventojams mokės-1— Šiemet kongresas skyrė a 

kais, stovykloje pasiliko kele-įčius. Tai mokesčiai už paja-pie 700 milijonų dol. didžiojo L 
tas tūkstančių veteranų. Tada imas. Šie mokesčiai skirti da- karo veteranų naudai. Iš tos 
kariuomenė su dujų bombomis
ėmė veržtis. Veteranai nega
lėjo priešintis. Neužilgo visa 
Stovykla liepsnojo.

Išsklaidyti karo veteranai 
nežinia kaip praleido naktį, 
neturėdami jokios pastogės.
Keletas tūkstančių pasuko į 
Johnston, Pa., kur miesto ma-

DUBLINAS, liepos 29. — 
Airijos vyriausybė skelbia, 
kad su Anglija nėra galimybės 
taikintis muitų tarifo klausi
mu, nes Anglija mano, kad Ai
rija yra jai galvijų ganykla. 
O iš tiknjjų taip nėra.

rbininkams ir įmoninkams.

NENORI PREMJERO 
VIETOS

1 sumos viena pusė bus išmokė- 
i ta sąryšy su pabėgimais, kas 
I neapturėta aktyvės tarnybos 
metu.

UŽ ROOSEVELT’Ą

BEDARBIUI MAŽAS 
JUOKAS

BUKAREŠTAS, liepos 29. 
— Pranešta, kad Rumunijos 
valstiečių partijos vadas Ma
niu atsisako būt premjeru. Vi

joms žadėjo jiems prieglau- 1 sa kliūtis, tai asmeniški jo ne
rių. susipratimai su karalium

Be vieno žuvusiojo, kelios
dešimtys karo veteranų sužei
sta, kai kurie pavojingai. Jų 
daugeli kavalerijos arkliai pa
vojingai sutrypė.

HERRIOT’AS ĮSPĖJA 
VOKIETIJĄ

PARYŽIUS, liepos 29. — 
Prancūzijos premjeras ITerri- 
ot’ns paskelbė įspėjimų Vo- 
kietijai, kad ji nepultų Versa
lio taikos sutarties. Sako, Pra
ncūzija negali pakęsti Vokie
tijos grasinimų, kad ji panei
gs taikos sutartį, jei kitos val-

DAR VIENAS SĄ
MOKSLAS

Kauno savivaldybės socialėg 
apsaugos skyrius išsiuntė trau 
kiniu 2G3 Kauno pradžios mo- 

praėjo su nuostabiu Į kyklų mokinių vasaros poil
siui į Alytų. Visi jie beturčių 
ar šiaip mažai pasiturinčių tė
vų vaikai. Tų nedidelį vaikų 
skaičių iš maždaug šešių tūk-

laužai
pasisekimu. Jos žiūrėjo žmo
nių minios. Jaunas literatas 
stud. J. Bazilevičius savo da
rbų visiškai pateisino, nes mi-
sterija padarė labai didelį į-1 stančių pradžios mokyklų mo

kiniu pirmučiausia parinko 
mokytojai, atsižvelgdami į tė
vų materijai? būklę, o paskum

Įspūdį
Labai gyvai praėjo iškilmi-Aplinkiniu Chieagos mieste-

ilių policija gaudo automobi. ngas P^ėdis, kur paskaitas
įliais važiuojančius žmones, «kaitė, kongresui entuziastiš-, miesto gydytojai patikrino tų 
kad tuo būdu sustiprinti mie- ^ai pritariant, p. Dr. Karve- 
stelių tuščius iždus. Dažnai be 'r prof. Eretas.

mokytojų parinktų kandidatų 
sveikatų, paskirdami važiuoti

jokios priežasties važiuojam , Kongrese dalyvavo daug žy tik tuos, kurie dėl bendro svei

tieji automobiliais žmonės su- -mių žmonių: J. E. Vysk. Rei- 
laikomi, areštuojami ir turi nys, prof. Tumėnaj, prof. E- 
mokėti pabaudas. retas, dr. J. Leimonas, prek

Taip yra senai. Ir per visų Borisevičius, prof. Dovydai- 
laikų valstybinis prokuroras tis, kam Steponaitis, pp. dr. į 
skelbia, kad' jis kovoja prieš dr. Karveliai, kan Stakauskas 
tas neteisybes. Ar jis kovoja, ir daug kitų aukštosios dva- 
ar ne, bet žmonių išnaudoji- siškijos ir aukštų asmenų. Bu
mas vyksta. vo dar graži paroda, sporto

------------------ jr dainų šventės.

katos sumenkėjimo yra reika
lingi poilsio.

DIDŽIULĖ VYTAUTO 
STOVYLA

TRAUKIAMAS TIESON

Lincoln parko policmonas i 
W. Gruber’is traukiamas tie- 
son neva už 14 metų amž. me- 
rgelės užpuolimų kriminali
niais tikslais. Policmonas Gru

BARANAUSKO GIMTINE 
— LIETUVIŲ NEĮVER

TINTA VASARVIETE

Centralinėse siaurųjų gele
žinkelių dirbtuvėse atliedinta 
didžiulė Vytauto stovyla, ku
ri jau baigiama apdirbti. Bus 
pastatydinta karo mokyklos 
sodnelv.

Vasarviečių Lietuvoj jau 
gana daug priviso.’ Kitos ne

bėr’is yra 10-ies vaikų tėvas. jabaį jv panašios į vasarvie- 
Kiti poliemonai jį gina. Bet, teg> 0 vjs dėlto pretenduoja į 
jį kaltina viena socialėg tar- vardų. O Baranausko gim- 

t nvbos veikėja.

DETROIT, Mich., liepos 29.
— Bedarbis A. Kopas, 47 m. 
amž., ne mažai susirūpinęs. 
Jis turėjo 7 mažus vaikus. Da
bar jo žmonai gimė trynukai
— du bernaičiai ir viena mer
gaitė. Tad bedarbiui su tiek

(toji vieta — Anykščiai nei o- 
! fieialaus vasarvietės vardo ne- 
| turi, nei įvertinta tiek, kiek 
1 tektų.
| Anapus geležinkelio ten yra 

Geležinkelių kompanijos pa- keletag padoriai įrengtų

SVEČIAI Iš VILNIAUS
Iš Vilniaus į nepriklausomų 

Lietuvų ilgesniam laikui gy
dytis atvyko Vilniaus lietuvių 
mokytojų seminarijos garbės 
direktorius senelis Juozas Kai 
riūkštis, jo žmona poetė Juli
ja Kairiūkštienė ir sūnus dail. 
Vvt. Kairiūkštis.

SUMAŽINTAS DARBO 
LAIKAS AVIENA GABENS PRAN- 

CŪZIJON
Šiomis dienomis Prancflzi-

NEW YORK, liepos 29. —
Vietos garsi demokratų argą-1 rajkl) yra ko ;r su8irflplnti, 
nnnpuii “Tammany,” kuri bu____________

J. BABRAVIČIUS VYKS
TA Į AMERIKĄ

mzaeija
vo priešinga gub. Roosevelt’o

(kandidatūrai į prezidentus, pa 
skelbė, kad ji rems jo kandi
datūrų.

HAVANA, liepos 29. — Su
sektas dar vienas sumoksiąs 
prieš diktatorių Mnchado. Vy- Į 
kst.i areštavimai.

NUŽUDYTI 3 BROLIAI 
SMURTININKAI

OLYMPINĖS ŽAISMES

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 30. — šiandien šiame mie
ste atidaromos olympinės žai
smės (Olympijada). Šias ta
rptautines sporto žaismes ati
daryti atvyko viceprezidentas 

stybės nenusiginkluos tiek, Cnrtis. Jis akyliai policijos ir 
kiek nusiginklavusi Vokietija, agentų saugojamas.

darė sutartį su keleivinių trau vj|y ir difWis gražus pliažas, iJ»» P"*hm kreipėsi į atatm. 
'kinių konduktorių organizaci-.gera maa(]yti8 gv(t. 
ja. Konduktoriai sutiko dirbti; n(oM „ fia

Žinomas Amerikos lietuvis 
ir valstybės operos solistas J. 
Babravičius 15 rugpjūčio va
žiuoja atgal į Amerikų. Prieš

PITTSBURGH, Pa., liepos išvykdamas dainininkas mano 
30. — Wilmerding priemies- surengti atsisveikinimo konce- 
ty nežinomi žmogžudžiai vie- rtų Palangoj
noje valgykloje nužudė tris 
brolius smurtininkus politikių 
rius Volpe’us.

MAJORAS SERGA

Iš garlaivio “Bremen” p ra- 
HAVANA, liepos 29. — Ku- nešta, kad vvkRtantis į Euro- 

bos kongresas padidino valdi- pų Chieagos majoras Cerma- 
škus mokesčius už druskų, cu- k’as laive sirguliuoja. Sako- 
krų ir miltus, taip pat telefo- ma, majoras rodo daug nuo-
nūs ir radijo instrumentus. vargio.

trumpesnį laikų, kad tuo būdu 
j ir bedarbiai konduktoriai ga 
lėtų kiek pelnyti.

, pušynas.
Yra padoriai įrengtų vilų, 

su elektros šviesa, telefonu, 
kasdien gaunami laikraščiai ir 

I kt.

kamus Lietuvos prekybininkų 
sluoksnius, prašydami ekspo
rtuoti lietuviškas avis į Pran- 

1 cūzi jų.

DĖMESIO
North Side.— Rytoj 10 vai. 

j ryto Nortli Side Vyčių ir jų 
rėmėjų ekskursija pas p. Lu-

POLICIJOJ ATMAINOS
Pranešama, kad Chieagos

'policijos viršininkas «avo de -. LIETUVOS UNIVERSITE- kų, kuris turi didelį ir gražų 
partamente padarys dideles TAS pAKVIESTAS Į NEW ūkį arti Antiocb, III. (Route 

YORKO UNIVERSITETO Į 59). Iš ten trokas visus, kurie 
100 M. SUKAKTUVES į norės maudytis, nuveš į Clian-

------------- 'nell lake. Išsimaudžius, vaka-

;atmainas. Bus paskirti polici 
'jos inspektoriai. Jie bus vy 
resni už kapitonus.

Vytauto Didžiojo universi-1 re troku visi grįš atgal į ūkį 
tetas gavo iš Amerikos pa- j vakarienės. Trokas nuveš ir 

Buvusįjį bankininkų Bain’ų, j kvietimų atsiųsti savo atsto- parveš už 50c.
jo sūnus ir žentų teisme gina į vus į New Yorko universiteto 
nekilojamų savasčių agentai, 100 m. sukaktuvių iškilmes,.
“ekspertai” įkainotojai. Sa- kurios ruošiamos šiais metais, 
ko, kad Bain’o savastys visa-; Mūsų universiteto senatas, ma

GINA BAIN’A

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN-
Įdos buvo teisingai įkainoja- nydamas, kad dalyvavimas to- KĖS. — Šiandien saulėta; ma 
mos. se iškilmėse daug prisidėtų ža temperatūros atmaina.
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ISelna kasdien. lSakyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«00. Pu

si Ketų — 13.60, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tu — *4.00, Kopija .**u

Bendradarbiams Ir aorespondentams mėtų n«*r« 
tina. Jai nepraėoma tai padaryti Ir naprlsliinfilama tam 
įkalni pakto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 10:00 vai.
■keiblmų kainos prisiunčiamos parelkaJama

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet
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Advertlslnc In “DRAUGAS" brlngs best resulta 
ratas on applloatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVIŠKOSIOS HIGH SCHOOLS

Birželio mėnesi, baigiantis mokslo me
tams kartų užėjo į public scliool 8-jo sky
riaus kambarį svečias. Kaip paprastai, jau
nuoliai klausiami, kų jie mano daryti, baigę 
pradžios mokyklų.

— Aš eisiu dirbti — atsakė Vytautas 
Lietuvis.

zAš eisiu i liigh scliool! — atsakė Moiškis,
Žydas.

— Kodėl tamsta eisi į liigh scliool? — 
paklausė svočias.

— Kad išmokčiau gauti Vytauto uždirb
tus pinigus! — atsakė Moiškis.

Kasdieninėje kalboje toksai pašnekesys 
vadinamas anekdotu, juoku. Bet žmogaus dva 
sios gyvenime tasai anekdotas atvaizduoja 
jo pergyventas nelaimių, skausmų ir ašarų 
valandas. (

Tasai Vytautas Lietuvis yra mūsų tau
tos tipas, kokių sutinkame ant kiekvieno 
žingsnio. Ar teko tamstai sutikti jaunų žy
dukų, baigusį pradžios mokyklų ir nelankiu
sį high scliool, einant diibti ? Greičiausia ne
būsi sutikęs tokio tipo. Deja, didesnė pusė 
lietuvių vaikų, baigusių pradžios mokyklų, 
nesiekia aukštesnio mokslo.

Ar jie, baigę pradžios mokyklų, tuojau 
gauna darbų, jau nekalbant apie šių dienų 
nedarbu? Ne. Retas kuris pasigauna darbo 
su menku atlyginimu. Taip ir vargsta savo 
jaunas dienas, taip vargsta per visų savo gy
venimų. Tėvai, būdami jaunesni, gali savo 
uždarbiu šeimų užlaikyti. Pasenę, jie dirbti 
negali; jie negali nė iš savo menkai uždir
bančių vaikų paramos gauti. Taip ir vargsta

ir kad Bažnyčia bei tauta turi daugiausia Šio 
amžiaus nuostolių. Jaunuolis palaidas, be jo
kių pareigų, užsiėmimo, nueina savais keliais, 
nes nėra ryšių, kurie jį rištų su gyvenimo rei-

KAIP GAUTI SUGRĮŽIMO LEIDIMAS i kia pasiųsti dvi fotografijas
, ir $3.00 money orderiu.

rn-, X . X y. ~ T . I Fotografijos (iš pryšakio)
lakstančiai ateivių Šiais ine jo leidimas sugrjžti išduotas 01/^2 colių didumo turi bū-

kalavimais. Kiekvienas yyskupas, teikdamas i v^^s^a^ul0P°n- pasiųstaš pažymėtoji vieton. tį an| pĮonos popieros su švie-
Sutvirtinimo sakramentų, kreipia didžiausio telviams ^arbu yra iš anksto;Kartais ima laiko kol aplika--siu užpakaliu. Aplikantas ant' 
dėmesio į šį laikotarpį, ragindamas jaunimų, ^^“‘ti su leidimu sugrį- cųob būna peržiūrėtos. Būna fotografijų turi pa8iraSyti 

..................... atsitiknmj, kad leidimai sugrį-|prie valdininko; prie kuribaigus pradžios mokyklų, laikytis tikėjimo žti taisyklėmis.
praktikos 1 ' Pirmiausiai, visos leidimų j žti atsakomi, nes Imigracijos i padaryta priesaika.

Mūsų jaunimai. nėra išimtis. Kol dar vai- ;(torm Biuras negaU surasti legališ-Į Aplikacija ,uri būtj
kas, kot seserų priežiūroje mokykloje — visai . ) kll(* pasiųstos an 0 j al. ?n0 ' dinama mašinėle.
tvarkoje. Geriausia iliustracija — vasaros 
atostogų metu mokyklos vaikų tikybinė prak

siog į C'oinmissioner General 'Valstybes nuolatiniam apsigy- 
of Immigration, Vašingtone, i veniniu!

tika. Taigi, kuomet jaunuolis baigia pradžios 18Jklu su,<iv,em fotografijomis, Esamumu. taisyklėmis leidi- 
mokyklų, tiek tu jį ir tematysi: jo nėra per'“' PlnlK'aišku (money orderjimo sugrįžti aplikacija turi bū- 
įvairias pamaldas 'bažnyčioje; nerasi jo or- 3 d“k sun'“'- KalP «"* imi-(t. pasiųsta nors 30 dienų prieš
ganizacijose, net tiesioginiai jam skirtose. 

Šiuo neigiamu reiškiniu susirūpinę sve
timtaučiai; juo reikia ir mums susirūpinti, 
nes pasėkos yra tolygios. Šiandie didžiuma 
svetimtaučių klebonų, jei tiktai pajėgia, rū-

gracijos ofisas Vašingtone pa' išvažiuosiant. Patartina leidi 
tikrina ateivio legalų įleidimų 
nuolat č i a gyventi, tuoj

Aplikantas turi pasirašyti
tų vardų, kurį vartoja, bet

j svarbu taip pat tinkamoj vie-
1 to j pažymėti ir vardų, kuriuo
[atvyko į J. A. Valstybes. Sva- 

itartina leidi-1 , , • .v A. J y. i'i'bu taip pat paduoti tikrasino prasyti nors šbšioms sa- - , .. . . x. . .•x- , , . intormacijas apie paskutini 1-vaitems arba dviem menesia-

l B

išduoda leidinių per vienus 
metus vėl sugrįžti.

rns prieš išvažiuosiant, Kada- važiavimų, laivo vardų, atva-

.... jL. . „x i i. t i Praėjusiais keliais metaispinasi įsikurti savo aukštesnę mokyklų, ingiu ... ... ,i i • x_- . : _____ L-n dėl leidimų sugrįžti Įvyko vi
sokių suktybių. Darbo Depar-

, žiavimo uostų ir atvažiavimo
ugi šių vasarų gauta neaPsa_' jįeną

Daug prašymų atsakyta iš

E. Eslick’ienė iš Tennessee 
valstybės nori būti išrinkta į 
J. A. V. Kongresų į vietų mi
rusio jos vyro.

scliool. Jei tai neįmanoma, kelios parapijos 
įsikuria vienų centralinę high scliool. Tai sėk- 
mingiausis būdas išlaikyti jaunuolius — ge 
rais, dorais katalikais, susipratusiais pilie
čiais, susirūpinusiais savo ateitimi.

Mes, lietuviai, negalime nė svajoti apie 
tokias parapijines high scliools. Bet “sulig' 
Jurgiu ir kepurė.” Mes labai lengvai galime 
savo parapijines mokyklas praplėsti, įsikur
dami jaunesniųjų aukštesnę mokyklų-^-J unior 
High Scliool — su dviejų metų programų, 
labiausia dėmesio kreipdami į komercinį kur
sų, paprastai pas mus “business course” va
dinamų. ------------ ------

kytai daug aplikacijų, tat da
rbas šiek tiek sutrukdytas.

Kai kurie ateiviai gali gau-
( tamadas uesykį susekė viso-j B leidimus sugrįžti ir kitu bū- j apiikahto'įjridh^ nuo- 

k., sukę,,,. Kai kūne jų jauI,Jo. šios klesos žmonės su ap-' ,atinianl ausigvveninini. To-

priežasties, kad Imigracijos 
! Biuras negali patikrinti lega-

sėdi kalėjime. Mat, jie išgau
davo leidimus sugrįžti, var
dais legaliai įleistų ateivių, 

nors tie ateiviai visai apie 
tai nieko nežinojo. Jie tuos 
leidimus pardavė užsieny ki
tiems ateiviams. Dėl to išleis
tos naujos taisyklės (regulia
cijos), kurios sulaikys apga- 
vingų sugrįžti leidimų varto
jimų. Sulvg naujų taisyklių, 
dabar prie aplikacijos valdi-Reikia tiktai pasveikinti garbųjį kun Ig.

Albavičių, Dievo Apvaizdos parapijos kle'bo- J įlinko akivaizdoj reikia prisie- 
nų, Chicago, Illinois, kuris pirmas tokių aukš- j kti. Reiškia, kad ateivis asme- 
tesnę mokyklų įsikūrė ir, reikia konstatuoti niškai turi įteikti aplikacijų

Aplikacijų patartina paduoti 
artimiausiam imigracijos ofi
sui ir pažymėti imigracijos o- 
fisų, kur leidimas sugrįžti tu
ri būti pasiųstas. Pa v., atei-

faktas, kad jinai labai sėkmingai veikia. Įdo
mus ir tas reiškinys: svetimtaučiai savo mė
nesiniais mokesčiais užmoka mokytojų algas; 
lietuviams tetenka tiktai naudotis. Tokių pat 
mokyklų buvo įsikūręs ir kun. J. Simonaitis,
Elizabeth, N. J. Kadangi čia buvo jau kele- J v*s’ gyvenantis Illinois vaisty
tas panašių mokyklų, tai lietuviškoji high. j ir manantis išvykti i^New
scliool neišlaike konkurencijos. !Yorko> S“11 asmeniškai paduo-

' ti prašymų Chicago j e ir pra-■— Nedaug yra tokių vietų, kur pasitaikyti} 
panašių konkurencijų. Drųsiai galimų saky
ti, kad bent dvidešimts lietuvišku mokykit} 
galėtų praplėsti savo programų, įkurdamos Į 
Junior Iligli Schools. Būtų didelė nauda: 
ŠIŲ TAI JAUNUOLIŲ SUSIDARYTŲ'PAT- 
SAI KILNIAUSIS PARAPIJOS ATEITIES 
BRANDUOLYS.

Atsirastų ir tokių vietų, kur būtų gali
ma įruošti pilna keturių metų aukštesnėj! nio-

latiniam apsigyvenimui, 
likacija gali prisiekti pas no- kįuoge atsitikimuose pinigai 
tarų ir paštu jas pasiųsti Co-,būna sugražinami. 
mmissioner General of įmini- i
gration, Washington, D. C. j

' Į

1. Ateiviai, kurie įleisti nuo- i 
latiniam gyvenimui nuo liepos'
1 d., 1924 m. su konsulerine j 

imigracijos viza.

FLIS.

MOTINOS MUZIKA

būdu, dažnai girdėdamas mu
zikų jis auga muzikos aplin 
kūmoj ir į jo jausmus įaių 
klausa ir muzikalumas. Kail 
gražūs paveikslai paveikia 
bernaičio ar mergaitės mintis, 
taip ir gražios melodijos pa
lieka juose. Jei muzikalė ap
linkuma būna pačios motinos 
sudaryta, kūdikyje susidaro 
tikrasis to skonio įsigyveni
mas. Nors muzikalumas yra! Yra aiški tiesa, kad vaiku-

2. Ateiviai, kurie legalizavo > ma«-ikų. Galbūt, >ra! iaįkoinas kaipo įgimimas, pa-
buvimų šioje šalyje, gaudami P^™a^ tėmijama, kaip ku- (eįnanfįs įg tgyų ir protėvių,
Įregistravimo rekordų.

3. Ateiviai, kurie po sausio
1 d., 1932 m., prašė ir gavo 
leidimus sugrįžti.

Atskira aplikacija, reikalau
jama nuo kiekvieno ateivio, ne
paisant metų, tik, kuomet šei- i supdamos ar ant ranklj

m^n,a _®Lna vykti į užsienį, kl-ldįkj laikydamos dainuoja— 
aplikacija turi būti asmenis-, |iuliaoja Jos ga, n6pafiosnc.
kai paduota. Šeimos galva ga- v , , . , ... , . ... , 6 jaučia to, kaip laikas nuo lai-li paduoti aplikacijas dėl žino- , , . .. v. .ko kūdikis pagauna garsunos ir nepilnamečių vaikų, tik IXT . , . , 1..... . . . I Nors ir verktų kūdikis, betturi būti pirmiau prašytojų', . , , ,.... . ' i turėdamas klausos jausmų, įs-pnsiekti pas notarų. -t I . . . ■ , .T ... .... . . i girdęs garsų, sustoja verkęs nLeidimas sugrįžti minia tik I ® . . ...1 dar nepajėgdamas suprasti n

dikis gėrisi klausydamas n,o- įbet pasiuik(> ir isimaų. Mu 
tinos muzikos; dainuojant - zikos skonį nors da|inai 
giedant arba instrumentu gro i įauklėti Tat> nors aWj|} 
jaut. Motina mažytyje suku- t-vų yra iga auklėtį 
na puikias melodijas ir jis lie-, dikį muzikojt> bet motina yra 
ka maloniu ir linksmu. Lietu- į pirmutlII,-, Motiooms ypač ver 
vės motinos dažniausiai lop-|la kreipti daugiau dem5sio ;

j Syti, kad jo' leidimas būtų pa- 
į siųstas imigracijos ofisui Chi- 
cagoje, arba, jeigu nori, imi- vienų aplikantų. Jie nėra siu

nčiami aplikantams; asmeniš
kai reikia nuvykti į paskirtų 
imigracijos ofisų prieš išva-

gracijos ofisui New Yorke. To 
kis ateivis tegul neapleidžia 
savo darbo ir neišvyksta į

gerėtis motinos muzika, jis be. 
siklausydamas jo-i užmiega.

Malonių ir jaukių muziką
New Yorkų tol, kol negauna ( žiuosiant iš J. A. Valstybių, i reikia palaikyti ir tada, kada 
iš Vašingtono.pranešimo, kad’ Su kiekviena aplikacija rei- kūdikis jau paauga, nes tuo

muzikalį vaikučių auklėjimą, 
nes kada namuose skamba mu 
zikos garsai, jie darosi jau
kesni ir malonesni.

A. P. Stulga

JUOKIS, JEI JUOKINGI
Ūkininkas išpėrė bernui kai 

lį. Bernus teismui pasiskundė.

— Ar tave labai skaudžiai 
mušė? — klausia teisėjas.

— Labai skaudžiai, pone
timtaučiai neturi ir į mus žiūrėtų su didžiau
siu pavydu.

Kai kas gal pasakys: rašytojas svajoja! 
Jeigu mes būtume taip manę prieš 20 metų,

šias įstaigas sukūrusiems, tebuvo gražiausios teisėjau, 
svajonės. Daugiau idealizmo—daugiau darbo! Į — Na, o kokių priežastį ū- 

Senesnėji kunigų karta sukūrė parapijas:
pastatė bažnyčias, mokyklas. Dabar jaunoji

kykla. Chicago mieste be didelių sunkumų 
savo auksinėje saulėlaidoje, džiaugdamiesi, galima įruošti tokia centralinė lietuviškoji 
jei nereikia eiti į vargdienių prieglaudų. high school. Waterbury, pavyzdžiui, kiekvie-

Be šio ekonominio nuostolio yra ir doro- | nų dienų galima atidaryti sava lietuviškoji1 šįandie neturėtume nė pradžios lietuviškų i karta teparodo kų gali: tesukuria lietuviškų- 
vinių sumetimų. Šiandie jau nenaujiena, kad Į pilnoji high scliool: senoji mokykla palieka1 mokyklų. Dabar turime patyrimo ir tokių ' sias aukštesnes mokyklas, lietuviškąsias high
14—18 metų laikotarpis yra pavojingiausias Į pradžios, naujoji — high school, kokios ir sve gausių galimybių, kurios mūsų, pijonieriams, I schools. J. N.
_________________________________ ____________________________________________________________________________________ '■ - ---------------------------------------------- ;------

LIETUVOS SESERĮ! KAZIMIERIEČIĮ) 
BUVEINĖ

(Kauno ir visos Lietuvos įžymybė — 
Pažaislio vienuolynas)

Latvijoje yra Mintaujos (Jelgava) 
mieste didžiuliai buvusių Kurlandijos ger- 
cogų rūmai^,kuriuose yra tiek kambarių, 
kiek metuose dienų,, tiek dūmtraukių, 
kiek metuose savaičių, tiek ir taip tolinu 
sudaryta. Žinoma, ne tuo įdomus tas di
dingas trobesys, kurį vokiečiai bermon
tininkai išeidami apipylę žibalu tyčia su
degino, bet T>atvijos senovės liekanų prie
žiūros draugijos rūpesčiu tie didžiuliai 
rūmai apsaugoti bent nuo griuvimo, už
degant gerų skardinį stogų, o savo laiku 
buvęs net sumanymas ten perkelti iš Ry
gos visas valdiškas įstaigas, kų būtų ga-

tebuvęs. Dabar visi Latvijos svečiai tais 
rūmais įdomaujasi ir ten apsilanko. Ir 
šių žodžių rašytojų 1931 metų vasarą ve
džiojęs tų ųūmų viduje žmogelis pasako
jo, jog atsilanko svečių, kalbančių angliš
kai, prancūziškai, ispaniškai, net japoniš-, 
kai. Vadinas, yra kų parodyti, kad ir su
degus.

Lietuvoje, kas tik atvažiuoja jos 
pamatyti, ar tai būtų mūsų lietuviai iš 
Amerikos ir kitur, ar kokie nors užsie- 

i nių svečiai, žurnalistai, kitų kokių nors 
organizuotų ir neorganizuotų ekskursijų

Apie šių žinomų vietų jau buvo rašy
ta. bet reikia pažinti jų, kokia ji atrodė 
anksčiau, nuo pat savo pradžios, todėl 
aš ir panaudojau ruso P. M. Silino apra
šymų iš 1890 metų. Palieku daugelyje 
vietų visų aprašymo dvasių ir net žodžius 
taip, kaip rašyta prieš 40 metų suvirs — 
todėl, kad tuo būdu aiškiau susidaryti ano 
laiko vaizdų, koki? turėjo būti Pažaislyje. 
Dabar daugelio dalykų nebėra, kurie čia 
aprašyme minėti, todėl visai vietoje jų 
smulkesnis paminėjimas. Juk ten yra mė
lio atžvilgiu tikrai didelių dalykų. Pavyž-

dalyviai, juk tuojau veža juos į Pažaislį, džiui, mūsų spaudoje buvo kalba dėl įver- 
Kas apsistoja Lietuvoje labai trumpam tinimo čia aprašomoje Dievo Motinos pa
laikai, tai tų tik po Kauno apylinkes pa- veikslo, kuriam duodama labai didelė ver 
vežioja ir būtinai jau į Pažaislį nuveža, tė. Aprašyme daug kalbama apie tų hii- 
Ir, aišku, visi gauna ten didelį įspūdį, ką, kai vienuolynų valdė rusai, todėl su- 
nors jau dalis tos didybės ten nėra likusi, j prantami bus iš pavadinimų jų vyskupai 
kaip buvo anksčiau. Įvairūs okupantai ir ir visa kita.
po jų susidarę laikai negalėjo nepalikti Pažaislio “Uspenės” pirmos klasėR 

vienuolynas yra Kauno rėdyboje ir aps
krityje, dešiniame Nemuno upės krante,

Įima įvykdyti, nes vokiečių okupacijos j pėdsakų ir čia. Lietuvoje nedaug teturime 
metu ten ir buvo visos jų didžiosios įstn» ' tokių didingų dalykų ir tuos, kurie yra
gos. Rūmai, žinoma, vertingi todėl, kad J dar užsilikę, aišku, mes, kas bebūtue’e, Į K) verstų tolumo nuo rėdybinio Kauno
juos statė architektorius Rastrelli, tas nr tikintieji, ar netikintieji žmonės, nori- 1 miesto, ir žinomas “Kameldulių” arba
pats, kuris Peterburge pastatė vadina.- me užlaikyti taip didingus senovės pa- : “Kamedulių” vardu. Tas vienuolynas y-
inuosius Žiemos Rūmus. Dar toks tik vie- j minkius. G tokiu paminklu kaip tik Pa- ' ra labai gražioje ir kalnuotoje vietoje, pa
nas, kitas trobesys, to statytojo Rusijoje | žaislio vienuolynas ir yra. ! gal aktus vadinamoje “Taikos kalnu,”

kininkas turėjo taip daryda
mas ?

— Jokios priežasties netu
rėjo, turėjo tiktai storų gum
buotų lazdų.

apdengta tankiu tamsiu mišku. ‘‘Taikos 
kalnu” ji pavadinta vienuolyno steigėjo, 
kuris pastatė jį tam, kad jame būtų siun-

viduryje gana tankaus miško. Nemuno 
upės krantai nepaprastai gražūs: tai eina 
stačios kalvos, tai jas pakeičia spygliuo
to miško amžinai žalia tankmė, tai štai- j ėiunios kasdieninės maldos Dievui dėl 
ga atsiranda tarpas, Nemuno upės skub- ' raminimo tarpusaviu nesutikimų ir 
rių tekintų apsupta; Nemuno kitas kran- į ei} jaudinamos jo tėvynės, Lenkijos, 
tas jau yra .Lenkijos Karalystėje (“Carst- Pagal esamus Pažaislio vienuolyno 
vo Polskoje”) ir yra Suvalkų rėdyboje. aktus archyve ir metraštį, to vienuolyno 

x\tsitiktinai atėjęs maldininkas, ūžė- įsteigimo laikas siekia 1662—16t4 metus, 
jęs į tas vietas, nenoromis susižavi pni- Jo įsteigėju buv'o Christoforas Sigizinun- 
kiu reginiu, kuris jam pasimato, kai jis, das Pacas, Lietuvos didžiosios kunigaik- 
praėjęs vienuolyno miškų ir pirainydiškų štvstės didysis kancleris, Volkoviško, Os- 
topolių alėjų, staiga mato didingus Pa- trino, Nemokonco, Vilniaus, Trakų, Koze- 
žaislio vienuolyno trobesius, apsuptus so- lio ir Kleščelio seniūnas ir valdytojas ir 
dais ir mišku. Visa čia kvėpuoja nesu- 1 Alytaus ekonomijos administratorius, gi- 
trukdoma, nerūpestinga ramybe. Tyliai ' męs 1621 metų sausio mėnesį iš Lietuvos 
čiurlena prie vienuolyno tvoros Nemunas, - didžiosios kunigaikštystės juikanderio
tylia tankme prisiglaudė prie šv. vieto
vės pušų ir eglių giria... ir tų tylų tik

Stepono ir jo žmonos Onės Marijos x\.nci- 
los Račienės. Jo tėvai buvo labai tmtin-

suardo vienuolyno varpas, kviečių Pažai- ' gi ir gyveno pirma Italijoje, Florercijos
slio vienuolius maldai.

Vienuolyno įsteigimas
Vietovė, kurioje atsirado Pažaislio 

vienuolynas, pirma nebuvo vadinama 
“Taikos kalnu”, bet vieta “Pažaislis,” 
gavusio pavadinimų iš to paties vardo 
upės, kuri įteka į Nemuno upę, ir iki vie
nuolyno įsteigimo buvo negyvenama ir

mieste; bet nepasitenkinimai su gercogais 
Mediči privertė juos pasišalinti į Lietuvą 
į Vilniaus miestų, kame jo tėvas, kuris 
pasižymėjo dideliu maldingumu, įsteigė 
vienuolynų basiems karmelitams, o mot’ 
na įsteigė tame pačiame mieste moterų 
karmelitų vienuolynų.

(Bus daugiau)

i
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TIESA AR PRIETARAI? SU KAP. DARIUM IR LAK. GIRĖNU 3000 PĖDĮI 
AUKŠTUMOJE

LIETUVIAI AMERIKOJE
Pastaruoju laiku Vokietija- ( nių judėjimų pažymys, kad jų

je įvykę rinkimai padarė ne- pasėkos pasireiškia iš lėto. Iš .. . .
. •?., , .. . .. .... Praėjusi trečiadieni kapito->h kitas leikos kraštas — Mipaprastai dideli ir greita na- tikrųjų, kitaip negali būti,nes i . . .. . . , , , . ... .. . , . i, i . . nas Darius ir lakūnas Girėnas, chigano valstvbe. Ežero padjonahst, išaugimu. Ypat.n-j tok., yra hnogau, png.n.tis: atcil]an{iais '

gai didelio pasisekimo jie tu- neskubėti. Praeina šimtmečiai,'
rėjo Hesseno prov. seimo rin- o,kartais tūkstančiai, kol žino
kime, respublikos prezidento gaus mintis randa kelių į vi
ii- Prūsų seimo rinkimuose j suomenę. Klaidos padariniai 
Šių pasisekimų užteko, kad j vyksta greitai. Jie veržias vul 
supratus įvykusį vokiečių tau kūniškai aukštyn, plečiasi, 
tos pakrypimų. To pasėkoje, Į Kaip deganti lava, gęsta ir at- 
be abejo, buvo ir Bruningo j vėsta taip pat greitai. Tikri 
kabineto atsistatydinimas ir tiesos mokytojai elgiasi taip, 
sekančio kabineto sudešinėji-' kaip kalba. Vadovavimas pas 
mas. įjuos yra ne metodas, bet sų-

Kame yra šio greito naci jo- į žinės jėga. Jie toki ir kitoki 
nalistų judėjimo išaugimo ir į negali būti. Jie reikalauja au- 
sustiprėjimo priežastis? Jukjkos ne kaip kariškos draus- 
be visų barbariškumo apreiš-[ mės išvados, bet kaip jų pa
kų, itin žiaurių, kuriomis pas- įvyzdingo gyvenimo išvados, 
kutiniu laiku pasireiškė ši sro į Jie reikalauja paklusnumo ne

kraščiu atlėkus virš Grant pa
tais savo orlaiviu iš New Yo- rko, kap. Darius minutai paė- 
rk’o oru pasiekti Kaunu ir mė orlaivį vairuoti (per visų 
tuomi išgarsinti lietuvių var- ekskursijų orlaivį valdė lak.

vė, ar galima čia kų nors ‘nau 
ja’ pastebėti? Tikriausia, kad 
dvasinis ir materialinis šių 
dienų skurdas buvo svarbiau
sia to judėjimo priežastis. Bet 
kodėl neparodė augimo žymių 
ta partija, kuri taip pat iš to 
paties skurdo yra kilusi, bū
tent, komunistų partija?

Argį politinė būklė netiko 
jos augimui? Argi nebuvo ko
munizmui plėstis palanki ta 
aplinkybė, kad socialdemokra
tai, jų broliai, turėjo vadovau
jamų vaidmenį? Ar gal vals
tybinės socialdemokratų par
tijos nusistatymas darė jų pla
čiosioms darbininkų masėms 
“įtariamų?” Argi 
dvasinis nihilizmas,

perkalbėtų, bet įsitikinusių. 
Klaidingas pranašas ne visa
da yra sąmoningas tiesos dar
kytojas. Atsiranda tokių, ku
rie triukšmingų jų mokslo pa
sėkų taip būna apsvaiginti, 
kad jie, kaip histerikės mote
rys, į rolę, kurių vaidino, ga
lop patys įtiki. Jie išnaudoja 
jų nežinojimų. Jie turi būti 
neaiškūs, kaip tik dėl to, kad 
jų santykiai su vadovaujamai
siais remiasi ne aiškiu moks
lu, ne gyvu pavyzdžiu, bet 
miglotumu. Jų pasisekimas ky 
la iš to, kad jie ųepaisydami 
ar jų norai ir svajonės įvyk
domos, kategoriškai tvirtina:

skurdas, įmes tas svajones įvykinsime! 
palaužta Į Tuo tarpu kai tikras tiesos ir

ko nors geresnio viltis — ar į šventumo mokytojas šventu- 
visa tai negalėjo daryti rytų ■ mų mato persimainyme, kuris 
mokslų labiau masinantį ? Ta-1 eina iš reikalavimų griežtumo 
čiau vokiečių komunizmas bu- vado vau jamiemsiems, klaidin- 
vo kitoks, negu rytų. Ir inter- gas pranašas nori užkerėti sa-

dų plačiame pasauly, suruoš" 
Chicagos lietuvių laikraštinin
kams ekskursijų į mėlynųjų 
padangę. Be laikraštininkų 
(“Naujienos” neatstovauta), 
sykiu važiavo ir jaunas lietu
vis, kuris rugp. 7 d. — lietu
vių aviacijos dienų — išpa- 
dangių šoks iš orlaivio ir su 
parašutu leisis žemėn.

Sudie žemė!
3:30 vai. popiet aerodrome 

prie 63 ir toli dar už Cicero 
Avė., suūžė Dariaus orlaivio j 
Wright motoro propeleris. 
Prie vairo sėdėjo pats kap. 
Darius ir lak. Girėnas — vien
marškiniai, vienplaukiai be jo
kių gelbėjimosi priemonių, o 
mes triese užpakaly — minkš
tose kedėse prie šoninių lan
gų. Minutų pakaitinus motorų, 
atimta iš po ratų “blakai” ir., 
sudie žemė. Blokų pavažiavus 
žeme, mūsų orlaivis pradėjo 
kilti aukštyn.
Kaip atrodo Čhicaga iš 3000 

pėdu aukštumos?
Vaikštantiems žeme, Chica- 

ga atrodo baisus trukšmingas, 
milžinas su savo dideliais pa
rkais, dangaraižiais ir kito
mis įdomybėmis. Bet iškilus 
3000 pėdų aukštumon Chica- 
ga visai kitaip atrodo. Norint 
turėti Chicagos vaizdų iš 3000 

i pėdų aukštumos, reikia ant ly
gaus stalo eilėmis sustatyti 
tūkstantį, kitų didesnių ir ma-

uirėnas) ir padarė mums ne
tikėtų čiūčia-liūlia — žemyn, 
aukštyn, į vienų ir į kitų šo-

• CICERO, ILL.
Federacijos 12 sk. veikimas

Federacijos 12 skyriaus su
sirinkimas įvyko liepos 24 d.

Valdyba buvo visa. Nutari- 
Įmai perskaityti ir priimti. Lai 
škų nebuvo.

Daug padaryta pranešimų

tės yra darbščios mergaitės; 
jos lanko Federacijos sus-m'us.

susiprasti, kad.nereiktų gailė
tis, kaip Meksikoj, Ispanijoj 
arba ir mūsų Lietuvoj. O visa 
kaltė yra katalikų apsileidi-

nacionalizmas nėra jo svar- vo pasekėjus greitu tikslo pa
blausias bruožas. Jis yra dau- į siekimu, kad tik jie įtikėtų
giau šventadieniškas, negu 
kasdieninis. Reikalavimas pa
siduoti Maskvos nurodymams 
komunizmo plėtimųsi vokiečių 
masėse tiktai kliudė. Tai rodo,

Tikras tiesos mokytojas ske 
lbia kovų geresniojo ar su blo
gaisiais instiktais ir geidu
liais, kurie yra kiekviename 
žmoguje. Nacionalsocializmas

kur reikia ieškoti nacionatso-j juos proteguoja. Jis proteguo- 
cializmo pasisekimo priežas- ja puikybę ir savę aukštinimų.
čių. Tasai tautiškumo pabrė
žimas sudarė vokiškų komuni
zmų, kuris nuėjo vėliau į na- 
cionalsociafizmų.

Vokietija yra luomų ir at
siribojimo kraštas. Nacionaliz

Tik aš asu vokietis! Kas nėra 
nacionalsocialistas, kaip aš, 
tas nėra vokietis. Jis proteguo 
ja žiaurumų, kumštį ir aklų 
paklusnumų. Vadovaujamojo 
atsakomybę jis palieka vada-

Žiūrint žemyn rodėsi,-kad įr pikni-
ne mes bet Chicaga ir ežeras 
visaip vartosi.

ke visos draugijos yra prisi 
rengusios dirbti.

Atstovi} į susirinkimų atvy- 
Dar paskraidę am vidurmie ;ko ]8. Atstovauta 12 draugi-

sčio, pro West Side, McKinley 
parkų vėl nuskridom į aero
dromų ir laimingai nusilei
dom.

Baisu? Ne!

įjų. Garbė toms draugijoms, ■ deracijos 12 skyrius išrinko 
kurių atstovai lanko susirin- vienų, kuris dalyvaus kongre 

l kimus. Bet yra draugijų, ku- se ir atstovaus visas Šv. An- 
1 rios visai nekreipia dėmesio į tano parapijos draugijas. Gar- 
Federacijos skyriaus veikimų, bė 12 skyriui, kad turi iš ko 

Daugelis žmonių įsivaizduo- t'ia paminėsiu vardus draugi- apmokėti atstovo kelionę. Ki- 
ja, kad nėra baisesnio daikto jų» kurių atstovai neatsilankė ti skyriai taip pat turėtų siųs- 
kaip skristi orlaiviu. Daugelis į Federacijos sus-mų: Dievo ti atstovus. Būtų labai puiku, 
bijo ir dėl to, kad, esu, pačia- ' Motinos Sopulingos, Liet. Vy-įKaž kodėl Chicagos Federaci 
me orlaivy skrendant iš hai- J čių 14 kp., Šv. Grigaliaus cho- jos skyriai pradeda apsileisti, 
mės žmogui gali įvykti kokia įro, Nekalto Prasidėjimo Pan. Taip neturėtų būti. Gėda Chi- 
nelaimė. Bet tai tik įsivaiz- ŠvČ. ir Marijonų kolegijos re- cagos lietuviams katalikams, 
davimas. Nieko panašaus, mėjų skyr. Reikia pažymėti, kad negali nei vieno atstovo 
Priešingai, skristi orlaiviu to-'kad šių draugijų atst. retai pasiųsti. Tai didelis apsileidi- 
kiu, kaip kap. Dariaus, yra I lanko Federacijos susirinki- mas, kad šimtas tūkstančių 
net smagu, nes orlaivis dide-'mus. Gėda toms draugijoms, lietuvių katalikų negali dau 
lis, (šešių pasazierų) uzdary- Į Visos dr-jos rengiasi prie ; giau kaip vienų atstovų į koli
tas; sėdi sau prie lango ir, j trečiojo parapijos pikniko, ku- kresų pasiųsti. Chicagoj yra 
lyg Marso astronomas, obser- i ris įvyks rugpiūčio 14 d., Vy-,10 parapijų ir kiekvienoj Fe- 
vuoji žemę. Tat, norintiems i tauto darže. Tai bus paskuti-' deraci jos skyrius. Mes, cice- 
oru paskraidyti ir pagyventi nis šiemet mūsų parapijos pik riečiai turime apie 8 tūkstan- 
nepaprastais įspūdžiais ruo-Įnikas. Visos draugijos apsiė-įčius lietuvių ir tai išgalim pa 
šiama jmė dirbti tuos pačius darbus, I siųsti atstovų. Aš jau rašiau,

Lietuviu aviacijos diena, j^a*P praeituose piknikuose. į kad bedieviai dienų ir naktį 
kuri įvyks rugp. 7 d., š. m., i Trečiojo pikniko tikietai labai * dirba, kad sugriautų mūsų baž 
prie Harlem ir 87 gatvių. Tų 25c. Jau šimtas tikie-nyčias, visus kunigus išnaikin
dienų bus orlaivių lenktynės; j^ yra parduota. tų. Jei snausime, tai gali taip
lenktynėse ■dalyvaus keturi lie ' Praėjusis piknikas liepos 17 ' ir atsitikti. Tat, dvasios vadai 

d., Berginans darže, pasisekė. įr veikėjai, pradėkite katali

Į (larbė joms! Jei jos vis taipįmas‘ *r evangelijoj pats 
darys, tai bus pavyzdžiu ki- į Į^evas sako, kad miegant at- 
toms jaunimo draugijoms, ku-1 neprietelis ir pasėjo Tau
rios dalinai apsileidusios—ne- mums taip bus, jei ne
lanko susirinkimų. į P1 adėsime dirbti. Tat, visi ka-

■ taįikai į darbų su mūsų Fe- 
Raportas iš apskričio priimideracija Visi nemalonumai 

tas. Jį išdavė M. Dambraus-. ^us jgven„ti
kas. Aiškinta apie Federacijos
kongresų, kuris įvyks. rugp. Rašt., A. Valančius
23, 24 ir 25 dienomis, Pitts- ( (Bus daugiau)
burgh, Pa., Šv. Kazimiero pa- __________________________
rupijoj. Pranešta, kad apskri Į Popieriui gaminti sunau 
tys neišrinko atstovų, tat Fe Į dojama per metus 24,000,000

tonų malkų (tonas 61 pūd.). 
Taip pat sunaudojama tiek 
pat skarmalų.

NEGIRDĖTI
BARGENAI!
REFRIGERATORIAI

ir
PLOVYKLES

Z
Išparduodama

už mažiau kaip

PUSE KAINOS

• ? j

tuviai lakūnai su savo orlai
viais. Be to, bus akrobatiški 
triksai; šokimas iš orlaivio ir 

žesnių dėžučių — tai bus na-; nusileidimas žemėn parašuto 
mai, dirbtuvės ir dangoraižiai, pagalba ir kitokie nepaprasti 
jų tarpais nutiesti baltus siū- dalykai. Visi kap. Dariaus ir

lak. Girėno skridimo per At- 
lantikų rėmėjai, įmokėję ne
mažiau 3 dol., gaus progos pa
skraidyti virš Chicagos.

Koresp.

SVETIMAS LĖKTUVAS 
RASEINIŲ APSKR.

mas šitas luomų ribas panai- i ms, tuo tarpu tikras tiesos 
kino, kas padaryti nebuvo pa-Iskelbėjas atsakomybę deda 

ant savo pasekėjų, kad tuo bū 
du gyvuotų jo mokslas, nors 
jis pats ir bus miręs.

Nacionalsocializmas, tai nė
ra, kaip jo vardas rodytų, gra 
ži ausiu tautos dvasinių jėgų 
susibūrimas, pasiruošimas tar 
pusavei pagalbai. Tai yra mi
šinys įvairiausių šių laikų 
kvapų, kad visiems įtiktų ir 
visose srovėse rastų sau pase
kėjų.

Jo greitas pasisekimas eina 
iš čia, kad jis nesiremia nie
kuo pastovesniu. Tai jau nė
ra prietarai, kaip sako rimtas 
vokiečių dienraštis “Frankf. 
Zeitung,” bet pavojinga žy
mios vokiečių tautos dalies be 
protybė manyti, kad Hitlerio 
sekimas yra Vokietijos išga
nymas.

“R.”

vykę ir socialdemokratams. 
Kai kurie, ypač, protestaniški 
sluoksniai, manė, kad naciams 
tuo būdu pavyks, panašiai 
kaip centrui, sudaryti parti
jų, kuri savo aukštesniais prin 
cipais, savo “tikėjimu” pa
kels žmones iš jų materialinių 
užtvarų į ąukštesnę atmosfe
rų, ištrauks juos iš pilko kas
dieniškumo ir sujungs vieno 
tikėjimo “tautos idealams” 
bendruomenėn!

Norėta padarytį ir iš nacių 
ideologinę srovę, iškėlus į au
kščiausius žmogaus gyvenimo 
pagrindus tautinį pobūdį, tau
tų sudievinti.

Tačiau, kad šitas ryšys, ku
ris nacių mokslo “tikinčiuo
sius” suburia ir jungia, būtų 
tikras tikėjimo ryšys, kad tas 
tikėjimas būtų tiesos buveinę, 
jis galėtų juos patraukti. Bet 
mūsų įsitikinimu šita nacių 
buveinė nėra tiesos ir tikėji
mo, o tik klaidos ir prietarų 
buveinė ir nacionalizmo moks
las yra pavojinga klaida.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius. 

Charakteringas yra tikybi- j kurie garsinasi jame.

lūs — tai bus gatvės ir vieš
keliai; jomis kad į vienų ir 
į kitų pusę bėgioti} musės ir 
tarakonai — tai bus automo
biliai ir gatvėkariai. Geležin
keliai, tai vaikų Kalėdoms pe- į 
rkami žaislai. Stock jardus ir 
didžiuosius parkus galima vie
nu delnu uždengti.

Niekur jokio trukšmo. Ma
tai tik, kaip baltais “siūlais” Skirsnemunė, Raseinių aps. 
“musės” ir “tarakonai” bė- Liepos 1 d. iš šiaurės buvo 

, atskridęs lėktuvas, kuris labai 
Ratu ant Brldgeporto aukštai skraidė apie valandų 

Iškilus į mėlynųjų padangę (laiko. Per žiūronus jis aiškiai 
mūsų orlaivis, “sustojo”, buvo matomas ir neturėjo Lie- 
Klausiu kap. Dariaus kas pa-' tuvos aviacijos ženklų. Tokis 
sidarė, kad orlaivis ant vie- pat lėktuvas jau buvo 
tos stovi. — Tamsta, — sako skraidęs birželio 13 d.
kapitonas — mes lekiame 105 1 ------------------------
mylias į valandų; žiūrėk, jau 1 
skrendame pro Bridgeportų ”.
Ištikrųjų. Štai Halsted gatvė, 
štai Šv. Jurgio bažnyčia, ale 
tokia mažytė, kad rods mažas 
vaikas galėtų paimti ir nusi
nešti pas draugus pažaisti.
Padarę didokų ant Bridgepo- 
rto ratų, pasileidome toliau.
Vabaliukai bėgioja, žmogaus 

nė vieno
Štai ir lybi te Sox parkas, 

mažai kų didesnis už arbati
nio puoduko lėkštelę. Joj ma
tėsi keli maži vabaliukai iš ku
rių vieni bėgiojo, kiti stovėjo.
O ištikrųjų tuo metu lošta 
basebolas. Žmonių negalima 
buvo įžiūrėti.

čiūčia-liūlia ant leikos
Palikę AVbite Sox parkų, 

pro kraštų Jackson parko at
sidūrėm ant leikos. Kadangi 
diena buvo giedri, tai gerai 
įsižiūrėjus galima buvo maty-

čia

Pelno buvo apie $700. Gerb. 
klebonas ačiavo Federacijai 
už pasidarbavimų ir prašė, 
kad pasidarbuotų sekančiam 
piknike. Skyrius apsiėmė.

Iš Labd. centro pranešta, 
kad leidžiama lotas prie 12022 
So. Halsted St. Lotas $1,000 
vertės? Kam teks, turės nau- 
dos. Tikietai po 15c. Tie ti
kietai bus geri įžengai į pik
nikų. Pasinaudokite proga. 
Federacijos 12 skyrius paėmė 
vienų tikietų knygutę. Taip 
pat Labd. kuopa pranešė, kad 
išmokėjo $50 vargšams. Labd. 
kviečia visus prisidėti prie 3 
kuopos; narių mokestis yra 
tik 10c. mėnesiui, o nauda bus 
didelė. Tat, visi į Labr. 3 kp.! 
-TA nmaTAJT .11 ŪIUTAUTZUASI UlS
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Jaunametės sųjungietės ren- 
sus dalyvauti. Reikia pažvmė 
ti, kad jaunametės sųjungie-

kiškų akcijų. Tik pažvelkime, 
kų bedieviai veikia kituose 
kraštuose, kaip jie kunigus į 
kalėjimus bruka, bažnyčias, 
vienuolynus griauna. Čia mu
ms neatrodo taip baisu, nes 
pas mus dar ramu. Tat laikas

« ■ ■ ■ ■ ■ 9.

■Reumatizmas sausgėlą
■ Neat kinkykit e savę? skaua- 

_ mala. Reumatizmu, Sausgėla,

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I
■ — raumenų sukimu: nea akau- |

■ dėjimai naikina kūno gyvybe
_ ir dažnai ant patalo paguldo. ' 

CAPSICO COMFOUND • mo- I
■ atia lengvai praSallna vlrSml- |

■ nėta ligas: mums tiandie dau-

_ kybė žmonių siunčia padėka- ■ 

“ vones pasveikę. Kaina 60c per |

■ pafitg. 660 arba dvi už $1.06. .

B Knyga: “MALTINIS SVEI
KATOS” augalais gydytiea. kai- I

■ na 60 centų. |

■ Justin Kulis i
B 8269 80. HALSTED ST. 1

_ Chlcago. UI. 1"«■■■■■■■■■■■

Naujas Standard padarymo 
vertos $98.09 THOR PLO
VYKLAS

$38.50

r j

BANKAS ĮRODYTO SAUGUMO
Šis Bankas visuomet buvo ir yra prisirengęs jums pa
tarnauti. Iš priežasties mūsų stiprių ryšių ir stovio, mes 
užtikrinam pilniausį saugumą jūsų pinigams.

Mes kviečiame jus atidaryti mūsų banke mažą arba di
delę sąskaitą. Įrodę savo stiprumą, mes tikimės jūsų 
paramos.

Halsted Exchange National Bank
1929 SOUTH HALSTED ST.

CHTCAGO, ILL.

Nauji Gražūs Standard pa
darymo $150.00 vertės Re- 
frigeratoriai

$85.00
Stakas yra apribuotas, to-, 
dėl paskubinkite atsilankyti 

i

PEOPLES
FURNITURE CO. 

KRAUTUVES
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd STREET
Hemloek 8400 
Cbicago, III.
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Sekm. Rugpj.-Aug. 28, 1932
BIRUTES PARKE

PRIE 79-tos GATVES and ARCHER

Rengia Chicagos Apskričio Bernaičių Kolegijos Rėmėjų Skyriai
Ruošia platų programų. Bus ristynės, kumštynes, virvės traukimas, gera or
kestrą, gardūs užkandžiai ir gėrimai ir daug dovanų. Visų kolonijų Kolegi
jos rėmėjų skyrius kviečiame ruoštis.

RENGIMO KOMISIJA.
33

UŽDARYTOJO UNIVERSAL STATE BANIO 
DEPOZITORiy DĖMESIUI

Kaip jau Chicagos lietuvių; Dėl to dabar mes patys de- 
visuomcnė žino, Universal Sta' pozitoriai turime veikti ir kų 
te bankų uždarė Oscar Nelson 1 nors daryti, kad sutaupius sa- 
Auditor of Public Accounts, : vo sunkiai uždirbtus centus, 
State of Illinois liepos 23, nes banko valdyba ir dirėkto- 
1932 m., banko direktorių pa-; riai savo pranešimais tiktai 
reikalavimu. Taip buvo pra-! depozitorius ramino, 
nešta anglų spaudoje. t Alės žinome, kad jei depo

zito riai susirinktų ir pasira
šytų du trečdaliu, jog jie nori, 
kad resyveris būtų atšauktas 
ir kad patys depozitoriai ban
ko reikalus likviduotų, tai tei
sėjas visados leidžia tai pa
daryti. Tat ir reikalinga tolus 
depozitorių susirinkimas su
šaukti. Nors seni valstybės į- 
statymai mažai teduoda depo- 
zitoriams teisių, bet jei visi 
vienybėje veiksime, tai gale-

Alechanical Devices ................................................ 3,985.73
Otlier Real Estate .'........................ ..................... 141,459.77
Aecrued lnterest ....:............................ 21,503.60

C H I C A G O J E
Accounts Receivable 483.01
Accounts Receivable, Sold Mortgages ................. 2,496.25

40.39 
4,996.48

(Jverdrafts 
lnterest Paid
Expense .................................................................... 12,099.00

911.80 
67,653.77

Building Expense 
Proiit on Bonds 
Clearings 2, 3 ................. . ..................................... . 2,743.41

IŠKILMINGAI PALAIDOJO

Už kelių dienų lietuvių laik
raščiuose ‘‘Drauge’’ (birž. 29 
d.) ir “Naujienose” (birž. 30 
d.) vieno banko iš darbininkų, 
ir net paties prezidento J. J. 
Elias, padaryta pareiškimas, 
kad bankas užsidarė laikinai 
ir jei depozitoriai sutiks, vė
liau (peržiūrėjus knygas) 
bus galima vėl bankų atidary
ti. Iš to buvo galima supra
sti, kad Universal State Ban
ko direktoriai šauks depozito
rių susirinkimų, kaip tiktai 
Valstybės auditorius peržiūrės 
banko stovį.

Dėl to visi lietuviai depo
zitoriai nekantriai laukė, ka
da pasibaigs tas banko stovio 
pecgiūrėjimas ir kada bus šau
kiamas depozitorių susirinki
mas. Praėjo savaitė, kita ir 
ris nieko negirdėti ir nė jo
kio pranešimo apie žadėtų de
pozitorių susirinkimų. Tik 
štai, liepos 18 d. pasklydo ga
ndas, kad jau O. Nelson, State 
Auditor, paskyręs resyverį. A 
pie tai jau buvo ir laikraš
čiuose pranešta.

' Dabar matome, kad Univer
sal State banko depozitoriai 
direktorių buvo apvilti. Žadė
jo šaukti depozitorių susirin
kimų, bet nešaukė.

Totai Resources ...............................

Title of Account Lfablllties

$1,625,078.24

{Savings Deposits ................................................. $586,604.18
Cliristnias Club 1931 ................................................. 6.75

sim šį-tų nuveikti.
Dėl to, labai pageidautina, Dvercįrafts

kad šiuo klausimu užinteresuo- 
ti depozitoriai ko greičiausiai 
atsilieptų, ar pritaria šauki
mui depozitorių susirinkimo?

Cliristnias Club 1932 ..............................................
'Individual Deposits ............................................. 113,151.09
Dorinant Ledger ........................................... 3,007.79

i Lietuvos Bankas ..................................................... 1,496.80
į Litliuania Kredito Bankas ..................................... 1,688.39
; Certifieates of Deposit, Deinand ......................... 52,600.00
1 Certifieates of Deposit, Time...............................
(Jashiers Cliecks ........................:...............
Certified Checks .. . . ...........................................
Accounts Payable ................................................. 15,264.42

.................................................... 40.39
.................................... ............ • 25.00

Žemiau telpa užsidariusio 
Universal State banko atakai 
ta, priduota iš O. Nelson Au
ditor ofiso, čia pasirašusei de
pozitorių grupei, koks buvo 
banko stovis birž. 23, 1932 m. 
kada paėmė visų reikalų štai- 
to auditorius.

M. Stulpinas,
3400 S. Emerald Avė.

Jonas J. Kulis,
3259 S. Halsted St.

Stanley Dauyelovicz, 
3251 S. Emerald Avė.

Kclix Lutz,
3501 S. Union Avė.

4,069.50

220.00
2,152.65
1,385.83

Aioney Order
Notės Payable......................................................... 176,283.43
Capital .......................................................'........... 200,000.06
kurpius ......... -......................................................... 58,118.06
Profit and Loss ..................................................... . 13,297.95
Dividend Checks

i■ 9 .

Building Eųuipment Depresiation Reserve

Jaunas vaikelis Adolfukasf
Dudėnas susilaukė labai iškil
mingų laidotuvių. Prie tų iš
kilmių padidinimo prisidėjo 
klebonas kun. A. Baltutis, kon 
traktorius D. Gricius, Al. Dal
gis, B. Nenartonis, biznieriai 
Grebliūnai, biznierius Jonas 
Baltutis, kurs su savo maši
na nuvežė jaunus grabnešiu.s. 
Buvo ir daugiau biznierių ii 
šiaip žmonių prisidėjusių prie 
tų laidotuvių. Ministrantai ir 
Nekalto Prasidėjimo mokyk
los mažų mergaičių draugija 
skaitlingai dalyvavo laidotu
vėse ir veik visi ėjo prie Ko
munijos. Tai yra gražus sek
tinas pavyzdis.

Mirus Marųuette Parke uo 
įliam “Draugo” išnešiotojui

šomi nepamiršti išvažiavimo. 
Atvykę į šį piknikų visi bus 
viskuo patenkinti, o atvyki
mas daugeliui vargšų alkanų 
nušluostys ašaras. Tikimos vi 
sus sutikti tame išvažiavime. 
Gardžius užkandžius paga 
mins mūsų darbščios veikėjos, 
kaip pirm. p. M. Sudeikienė.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Mieste Ofisas;
105 W. Moiiroe St., lUx*n SOI

Phone State 4690 
South Side Ofisas 

750 W. 35th St., nctoui Halsted St. 
Phone Boulevard 5913

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rin. 1642

Telephone liandolph 6727

i Adolfui Gudenui, stojo į dar- 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

p-lė A. Mažeikaitė, p. E. Ged
vilienė ir kitos.

Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti visus geraširdžius rėmė
jus ir prietelius.

Labdarys

NAUMSGMS 
RADIO

Baby Grand $ 15.50
Jūs galite pirkti ant 

lengvų išmokėjimų, į- 
tnokant po 01.00 į sa
vaitę.
10 tūbų gražiame ka
binete radio $35-00

los. F. Sudrik, inc,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevara 8167

bų veiiomes broliai Bruno ir 
Peliksas ir sesuo .Leokadija. 
Barant naujų sutvarkymų, se
nieji “Draugo” skaitytojai ai 
naujinu prenumeratas ir atsi
randa naujai užsirašančių. Bet 
dar tenka matyti, kad mūsų 
katalikai nešasi į namus ir 
blogų raštų.

Toliau reikia pranešti, kau 
Alarųuette Parko sportininkai 
rengia “Cliarity Boxing,” ket 
virtadienį, rugp. 4 d., Gimimo 
Panelės Svč. parapijos salėj. 
Bus 5 poros kumštynių. Įžan
ga 35c. — vaikams 15e. Kvie
čiami vyrai, moterys ir vaikai.

Petras Aliknaitis, turįs če 
verykų taisymo šapų, 2547 VV.

1,493.42 visus kviečia paves-
61.83 1

57.00 
11,134.46

Tax Reserve...............................................  24,169.50
lnterest Reserve ......................................   8,700.00
Building Depreciation Reserve .......................... 27,073.48

6,270.39 
3,985.73

1 urniture and Fixtures Depreciation Reserve 
Alechanical Devices Depreciation Reserve
Bond Depreciation Reserve .................................. 212,485.94
Eoreign Excliange
Rent ......... ............................................. .
Insurance Conunissions .............................
Real Estate Conunissions ......... ,.............
Deferred Reai Estate Conunissions 1932 
Dejerred Real Estate Conunissions 1933 
Deferred Real Estate Conunissions 1934 
Deferred Real Estate Commissions 1935
Aliscellaneous Credits ...............................
Aleasured Service Charge .........................
Tellers Difference ............................... .......
Liability Under Rępurchase Agreeinent .

159.38 
1,430.00

531.38 
2,519.70 
8,128.73 
7,461.81 
2,453.35

381.25
252.22

Telephone lloosevelt 909U 

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rooui 905 Tel. Dearbo.rn 796*

Valandos. 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergaii 
— 6 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7187

Namų Tel. Hyde Pa r k 34196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5950—6877

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

160 N I.A SALI.E ST—pagal sutarti

Nuolatinis Radio Progra
mas iš stoties VVCFL 970 k. 
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų. Dalyvaujant orke
strai ir dainininkams.

ti jam čeverykų sutaisymų 
prieš parapijos piknikų, kad42,500.00GENERAL STATEMENT OF THE CONDITION OF 

UNIVERSAL STATE BANK, AT THE CLOSE 
OF BUSINESS JUNE 23, 1932

Cook County III.
Title of Account Resources _

Central Republic Bank and Trust Co.....................  $16,408.50 DAUSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa-
Guaranty Trust C'o., of Nev York ...................... 1,641.75 i Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
Stock V ards National Bank .................................. 156.55 JĖZUS ALANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis)
Uash........................... ............................................... 8,.>09.69 juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
Union Trust Co. Cleveland .................................. 463.07 : PULKI Al ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
Bonds ....................................................................... 646,595.38 kraštais, kaina . $1.50
DemandLo^.s’ “ečured '.JJJUUJUJJJ. 01,573.50! “fj““dai’. labai gerais odos aptalaais'
Deinand fcoana, Unsecured .................................. . 27,752.15 į™ “‘P'' kraSt<d8 k*“ $L5°
Time Loans, Secured .............................................. 130,825.82 MALDV RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la-
Time Loans, Unsecured .......................................... 73,446.64 kraštais, kaina .................... ................ ................... 75c.
1‘urchase Paper .................................................... 19,523.79 ^-ALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
First Mortgage ........................................................ 129,010.09 su sagutėmis, kaina .............  $1.75
Second Mortgage .................................................... 10,315.00 Al ALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina........... $1.50
First Mortgages Outotanding under repurchase - ALALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25

agreeinent ............ ........................................... 42,500.00 MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
^oU-222 ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for

mato paauksotais lapų kraštais, kaina .... ............. $1.25
K.ANTIOKOS, juod. apt. Tilžės spauda ....................... $1.75

Totai Liabilities ............................... $1,625,078.24 druti bŪtų šokiuose’ Birutės
....................... ............... . darže šokių salėj, liepos 31 d.

Visi biznieriai ir profesijo- 
nalai pasižymėję parapijos pi
knike bus paminėti ‘Drauge .

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRUI MALDAKNYGIŲ

GRĮŽO It LIGONINĖS

Travelera Checųues, A. B. A 
Travelers Checqueg American Express ......... 3,650.09
New Building Account .......................................... 36,602.85
Bank Building

Town of Lake.— Jau grįžo 
namo žinoma veikėja p-lė Al. 
Laurinskaitė, kuri buvo sužei
sta automobilio nelaimėj. Šv. 
Kryžiaus ligoninėj išbuvo apie 
8 savaites. Dabar jau namie 
(4520 So. Whipple St.) ir kas 
dien eina geryn, stipryn. Lin
kime Marutei greit pasveikti 
ir vėl grįžti į mūsų tarpų dar 
buotis.

Bep.

EKSKURSIJOS | LIETUVA
■ *

Rugpiučio-Aug. 13 d. FREDERICK VIII 
Rugpiučio-Aug. 18 d. BERENGARIA 
Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

Visais kelionės reikalais kaip tai: išgavi
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais 

‘reikalais kreipkitės į:

682.50
Building Eųuipment ..........................................7. 30,955*66 ^LSKIMBS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75

Town of Lake.— Labdarių 
S-gos 1 kuopos linksmas išva 
žiaviinas įvyks liepos 31 d., 
Marųuette parke, prie 71 gat
vės, 1 vai. popiet. Norintieji

Darni ................................. ..................................................... 15,000.00
Appreciation Land & Building ........................... 39,813.46 i
Furniture and Eistures .................... . ................... 7,489.77 1334 SOUTH 0AKLEY AVENUE, 0HICA0O, ILL. linksmai laikų praleisti, pra-

“DRAUGAS” PUBUSHING COMPANY

■ >‘7. •2

I



SeMfems, liepos 710 <T., 1932 D R K U U S S

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

ithinking so since the active

THE DATE OF THE BOAT Anyone wishing to get tiek-
EXCURSION IS AUG. 14 jets at the low rate niay call 

or write to tlie Coininittee in 
eharge, address:The lašt Saturdays paper 

carried the announcement that 
the K of L Boat Excursion to 
South llaven, Mieli, is to he 
lield on Sunday, Aug. 24th. A 
eorrection is now given that 
the date of tlie Excursion is 
Sunday, Aug. 14 (fourteenth).

Tiekets are now on sale and ,
niay be purcliased from meni-1 1- August 5tli, l riday at
bers of eouneils 4, 16 and 112. [8:30 P. M. at Providence, the

JOHN S. JUOZAITIS,
6822 So. Rockwell Street 

Pilone Republic 4631

KONNIE'S KAMPAS

'season has begun. Wbat witli 
beaeh parties, hikes in tlie 

woods in search of tranips,
'and boat excursions, there’b old.n I ~Iplenty of entertamnient lor 
every nieniber. 

v o—o
3. A great evil witli which 

every one of us lias to con- 
tend with salf-satisfaction 
whieh tends toward indiferen- 
ee. When we losg interest in 
religion, in the honie, in tlie 
club, and in our friends. Life 
is as interesting as you care 
to niake it for yourself.

o—o
4. A teacher asked the class

Little Johny, in the back 
part of the room, quickly rais- 
ed his hand and said: “1 
know teachef, you’re 44 years nf”

i “My,” said the teacher, 
'“how do you know that t’’ 
j “Well,” said Jolinny, “my 
[ brother’s lialf nuts, and lie’s 
!twenty two.M

SKAITYKITE IK PLATIN 
KITĘ “DRAUGA”

DAKTARAI:
Tel Grovehill #617

Res, 6787 S. Arteslan Avė. 
Tel. Grovchlll 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Weat Marųuette Road 
VaL: 8-6 Ir 7 9 P. M. Ket. 9-11 AM.

, Nedėlioj nusitarus

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5913. Ofiso Ir Rez. Tei. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vale. Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

• Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

The Murquette council wl,o Chicago Du net Sporto š«o.i# n; (<If
kad a totai of 115 members mtton «11 hold a cpecia
attond lact yearc itocursion to meehng. A a teit of minutes to scrann,.
again making plans to liave'be given eacli representative.: .

e 6 . ’t , hle two eggs, while a tramanother century tliis season. Tn tins way tliere 11 be nioreJ I, . , ,, . ,goes fifty nules an liour, howAny of the niembers and,chewing and less talking, tlius
tlieir friends wisliing to go,' saving tlie ordeal of unneces- 
sliould secure tiekets i/i ad- į sary argunients. 
vance at the rate ' pJl$$1.50 į o—o
round trip. No tiekets shall’ 2. We tliouglit tlie Suninier 
be sold at tlie pier at this ' montlis liad sapped tlie enthu- 
price for tlie regulai* fare of’siasni from our leaders in ar-Į 
the Goodrich Steamship lines i ranging sonie nieans of- recre-1 
i's twenty five cents higker ' ation for the niembers, bui J 
than the above. ' evidently we were wrong in !

GRABORIAl:

S. J. PAVINSKAS & GO.
1728 CONNECTTCUT STREET 

Tel. 6760 Gary, Iud.
Grabas, dėžė, balsamavlmas, ka

ravanas ......................................... 9100.00
Geresnis grabas, dėžė, balsama- 

vintas, patarnavimas .... $150.00 
Plušinls grabas ir visas patur-

navimas ...................................... 9225.00
Dar geresnis grabas ir patarna

vimas ........................ ................... 9285.00
Plieno grabas ir visas patarna

vimas ............................................ $395.00
Kapinės ncjrokuojamos 

Kreipkitės į pius bet kada

Tel. Canal 9867 Ros. Prospeot 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1881 SOUTH HALSTED STREET

Realdenclja <699 So. Arteslan Avė. 
Valandos: II ryto iki 4 po pietų

• iki 8:89 vakare

Tel. Ofiso 4050 Res. 9865

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

KENOSHA, WIS.

DENTISTAI

Ofiso vai.:
Nuo I iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. 

Rezidencija:
3904 — 71st STREET 

Nedėliomis tik susitarusi

vak.

J. F. RADŽ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms pa-

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABOBIUS

METINĖS SUKAKTUVĖS

Phone Boulevard 7942

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti <7 atneet

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22ud Street
(Kampas Leavltt St.) 

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

8eredoJ pagal sutarti

Tel. Canal 6764 Rea Republlo 6859

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAM 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigius ir chroniškus ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Lr seredomls tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WE8T 22ud STEEEI
CB.lca.Gki

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63rd STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija; 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 popiet ir 7-9 vaL vak. 

Nedėlioj pagal susitarimą.

__  _ I
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. | 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
todėl, kad priklau
sau prie grabų 13- 
dirbystės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street, Tei. 
Victory 4888.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2615 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 8. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 5987

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangu*, nes neturi
ma išlaidų ailalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubili.'is visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

I. J. ZOLP»
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VKDBJA1 .

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4lth Ir Paulina Bta.

Tel. Boulevard 5208-8418

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

ELZBIETA ZUBAVIČIENĖ

Mirė liepos 31, 1931, sulau
kus 52 pietų amžiaus. Kilus iš 
Marijampolės apskr.

Paliko liūdinčius du sūnūs: 
Petrų ir Vladislovų, marčių Ag 
nieškų, vienų anūkų, dukterį 
Onų, žentų Kazimierų Jokšų ir 
gimines.

Atmintinės šv. Mišios su ek- 
zekvijomis įvyks panedėly, rug
piučio 1 d., 7 vai. ryto, Nekal
to Prasidėjimo Panelės Švč. pa
rapijos bažnyčioj.

Visus gimines, pažįstamus, 
draugus ir kaimynus širdingai 
kviečiame atsilankyti į minėtas 
pamaldas ir pasimelsti, kad 
Visagalintis ir Gailestingas Vie
špats suteiktų velionies sielai 
amžinųjį atsilsį.

Nuliudusi,
Zultavičių šeimyna

JONAS ZAU'NIS
Mirė liepos 27 d., 11 vai. ry

te, 1932 m., sulaukęs 55 melų 
amžiaus, gimęs Biržų Pasvaliu 
apskr., Saločių par., žadeiko- 
mų kaime. Amerikoje išgyveno
2 4 metus.

Paliao dideliame nuliudine 
dukterį Onų ir žentų Bruno 
Bruzgulius ir gimines Ameri
koje. Lietuvoje moterį Onų, 
sūnų Povilų ir marčių Adelę,
3 auktens; Marijonų, agotų ir 
Saliomijų Ir žentų Vincentų 
UurliausKius, 2 seseris: Nataii- 
jų ir švogerį Jonų Lapinskius, 
jolijonų ir švogerį Gaigalius ir 
gimines. Argentinoj seserį Ro
zaliją.

kūnas pašarvotas pas žentų 
Bruno Bruzgulį, 4109 S. ltock- 
weli Street.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpiučio 1 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švč. par. bažnyčių, kur 
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi- 
viinų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Masalskis, Tel. Bou
levard 4139.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T i y T A y 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tol. Cicero 1260

DR, GUSSEN
X-Ray

LIETU VIS DENTISTAS 
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

valandai vakare
Nedėliomis lr Seredoinis susitarus

4847 W. 14 th y T. Cicero, I1L

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterą ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo » iki Val . 10_n v ryto> 2—4, 7__ 9 v. v.
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi j Nedėliomis ir šventadieniais 10—12 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Ltarninkais I---------------------------- ------------
ir Kelvergais.

Rez. Tei. Hyde Purk 3395

METINES SUKAKTUVES

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Kelvergais ir Suoatomis 
2426 W. Marųuette Rd. arti VVcstern

Avė. Plioue Hcudoek 7828
Punedėliais, Seredomls ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicere 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTiyTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 19-18 ryto: 8-9 ir 7-9 vakar*

OR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Olisus: — -ib4<> S. iA.-il.uuu ave,

Chicago, 111.
oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedeiioiuis pagal šutai tį.
Ofiso Tei.: Bouięvard 7820
Namų TeL: Prospect 1929

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dieną ir naktį 

VIRG1N1A 003b

AKIŲ GYDYTOJAU

DR. VAITUSH, OPT.

A. LUAVID0NI3, M. Dj
4»i»“sŪ. MiCHIUAN AVENUE* 

TeL Kenwood 6197
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 liti 8 valandai vaaare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Grovehill 1595

ŪR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomls po pietų ir Nedėldleniais 
tik susitarus

• 2422 W. MARQUETTE ROAD

Seniausia ir, Didžiausia
■’ LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
nainug ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

MARIJONOS ŽIBAITES
Kurią Rugpiučio 1 <1., 1931 metais nelaiku mirtis iš
tiko būdama Kennebec South Dakotoj ir paliko dide
liame nubudime motiną, patėvį, brolį, brolienę, gimi
nes ir draugus. Kūnas buvo parvestas į Chicago ir 
Rugpifičio 7-tą dieną, tėvų, giminių ir skaitlingam 
draugų būriui dalyvaujant nulydėta ir palaidota Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Mišios už jos sielą bus atlaikytos Ranedėlyj, Rug
pjūčio 1 d., 8 vai. ryto Gimimo Panelės švč. parapi
jos bažnyčioj, So. \Vasbtenaw prie 68-tos gatvės.

Kviečiame visus gimines, draugus, drauges, pažį- 
staipus dalyvauti šiose pamaldose už amžiną atilsį 
Marijonos sielą.

Nubudę: — Tėvai, Brolis, Brolienė, ir Giminės.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
9sti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigitno, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuirau 
Jataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
Rsltiklmuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaidas.

j Speciale atyda atkreipiama moky- 
'klos vaikučiams.
į Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka- 
, re. Nedėliomis pagal sutarti.
I KREIVAS AKIS ATITAISO J TRT’M 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpug pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos il
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU bPKCI AUSTAU

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 19—4: nuo 9—^9* 

Nedėliomis: ano 19 iki II.

<....

OR. MAURICE KARN
b y dy tujas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tei. kard* U994

Rezidencijos Tel. Plaia 1199

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

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

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

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK SIU

DR. V. S. NARES z
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 
8429 Weet Marųuette Road 

VALANDOS:
• iki 11 ryto, 7 ibi t vakare 

Utara. lr Eatv vak. pasai entartį

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGI”

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 300 u

DR. A. R. McCRADlE .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hcmlock 287 i

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

Autras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVL.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-j 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 p j 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-8 va., 

šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect Oi,..)

DR.B.ARON I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedsle 

Rea. <425 So. CaJifornia Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Usklrlant Ketv
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DRAUGAS Šeštadienis, liepos 30 d., 1932

METINIS PIKNIKAS ir PASILINKSMINIMAS
Rengia Marijos Gimimo Par. iš Marquette Parko

NEDĖLIOJĘ, LIEPOS (JULY) 31 D., 1932 M.
PRADŽIA 11 V AL. Šiame piknike bus įvairių įvairiausių špitoklių, ku
rių nėra buvę kituose piknikuose. Demokratai su Republikonais stos į 
kovų. Ten tikrai sužinosime, kada prasidės geresni laikai.

BIRUTĖS DARŽE, 79th IR ARCHER AVĖ, [Nuoširdžiai kviečia. KLEBONAS ir KOMITETAI

C H I C A G O J E
X

VINCAS JUŠKA

Iš WHshisngtono atėjo žinia, 
kad tenai žuvo lietuvis karo 
veteranas Vincas Juška, buvu- 
sis vestsidietis, gyvenęs 2316! 
W. 23rd PI. pas savo brolį 
Kazimierą,. Kilęs iš Panevėžio ' 
apskr.. Laidojimui bus parga- 1 
bentas Cliicagon. Laidojimas 
yra globoje yraboriaus Lacba 
vičiaus.

Velionis, Kaipo karo vetera
nas, su kitais veteranais buvo 
išvykęs į Washingtoną reika
lauti iš valdžios šiais depresi
jos laikais pagalbos. Praėjusį 
ketvirtadienį prezidento įsa
kymu tie veteranai buvo vai
komi ir susirėmime žuvo Vin-

JUSTINAS MACKEVIČIUS
(Mackievich)

Plačiai žinomas morg'čiij

NAMINIS PIKNIKAS

d. Rūtos 
bus daug

visą jaunimą apdailinti papi- ma, Ristininkai, kumštininkai 
'gintomis kainomis. P, Druk- ir kiti sportininkai stebys sa- 
tainis dalyvaus virvės trauki- vo jėga. Piknike bus visas 
lite demokratų pusėj. Marąuette parko jaunimas ir

'apylinkių.
RENGIASI PRIE PIKNIKO

l X Dievo Apvaizdos parapi-

PRANEŠIMASTown of Lake.— šv. Ceci
lijos gied. choras turės savo 
išvažiavimą liepos 31 d., mū- City Furniture kompanijos 
sų paprastoj vietoj — Palos ' radijo programai, kurie buvo 
park. j leidžiami iš stoties W H, F C,

Choras bažnyčioje giedos dabar nuo rugpinčio 1 d. yra 
7:30 vai. ryto. 10:00 vai. susi- perkelti i kitą stotį, t. y. WG-

Marquette Park.— Kaip res jos piknikas įvyks rugp. 7 d., rinks prie 40 ir Wbod gatvių. ES ir bus kas pirmadienį puse 
publikonai, taip ir demokra- Vytauto parke. Dabar toje pa- Iš čia troku visi sykiu važiuo- vadandos anksčiau. Dabar p'.i 
tai šauniai rengiasi, kad ko rupijoje eina smarkus sujudi- sim.
geriausia pasirodžius parūpi- mas, kad ko geriausia prisi- j C. B.
jos piknike busiamame rytoj, rengus prie to piknike. I----------------------

sidės lygiai 8 vai. vakare. Ne 
užmirškite užsistatvti radijo 
pirmadienį, rugpinčio 1 d.

i Birutės darže. Demokratų va
dai B, Vavrinskas ir V. Dir
gelis buvo atvykę į West Si 
»ię prisižiūrėti, kaip čia daly-

Rytoj, liepos 31 
darže West Sidėj

.jaunimo. West Sidės Vyčiai kai stovi Rūtos darže. Žiūrėjo 
; organizuojasi skaitlingai su ko čia galima
savo draugais ir draugėmis Jiems įdomu buvo pamatyti vi : s'rin^inla' 
dalyvauti. Vyčių tarpe dabar są Rūtos įrengimų ir pagra- 

' daug darbuojasi Antanas Va-Įžinimus padarytus aplink

PRANEŠIMAI
SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

Town of Lake.- G a r s u s
pasimokinti. Vardas Lietuvių draugijos su-

Honis, Juozas Petraitis, Jonas •“Draugą.” Jie stebėjosi vest-
bankienus, Gedimino Spulkos I . , v,

, . ! Atraskevicius, M. ........ .......
sekretorius, Metropolitan Sta-j , , , ,, , _ . studentas J. Kaminskas, Mv
te banko direktorius. , , . .. ,, ..kolas Stankehs, Marijona Br.i 

P-nas Mackevičius nuo se- zauskaitė, Anastazija Vara-

Kaminskas, į sidiečių talkininkų sumanumu 
į ir įstengimu, taip tinkamos 
vietos geroms pramogoms. Jie 
išmieravo Jokūbo šulinio gi-

įvvks pirmadienįI
’ rugp. 1 d., 8 vai. vakare, P. 
I Kisieliaus svetainėj, 4625 So. 
i Paulina St. Visi nariai kvie 
čiami dalyvauti.

_ Il k. n 
‘TltlhO'ICZ £(o-

Valdyba

cas Juška f amerikoniški laik- nai yra apsigyvenęs West Si- niūtė, Monika Žibaitė, Pauli-}luiną, pasiėmė iš jo sempelių i 
palyginimui su tuo, kas bus , 
Birutės šuliniuose.

Tarp demokratų ir respub
likonų eina karstos diskusijos 
apie tai, kaip jie trauks vir-

raščiai klaidingai parašė Hu-; dėj, bet biznio reikalais pas na Labanauskaitė ir kiti. Jie 
jį atvažiuoja lietuviai iš įvai- pasidarbus prie ice creamo ir 

prie čokoladinių ir lietuviškų 
“Rūtos” saldainių. Blacksto-

shka).

Velionis buvo vienas iš tai 
kininkų prie Rūtos daržo stei
gimo, ypač medžių sodinime. 
Vienas medis yra jam paskir
tas.

RADIJO VALANDA

PASTABA
rių kolonijų.

Šiomis dienomis p Macke
vičius perkėlė savo ir kartu 
Gedimino spulkos ofisą į nau
ją vietą, netoli nuo senosios. 
Naujoji vieta yra 2324 South 
Leavitt St., kampas 23rd Pi. 
Kas tik užeis į p-no Macke
vičiaus naują vietą, tas pripa
žins, kad tai puikiausias ofi
sas West Sidėj. Sienos ir ‘par

ite
las

kotelio darbininkas Povi- 
Balkevičius žadėjo pikni-

Kurle esate pirkę Morgičius iš ku
rios nebūt bankus, ir turite keblumų 
gauti nuošimti, tai ateikite pas mus. I 
Mes jums iškolekluosime, ir pagel- 
bėsime atnaujinti Apdraudę be at
lyginimo.

i

REAL ESTATE 
j Prisirašykite į mūši} Spulką 

exŲ informacija suteikiama
Dykai

2608 West 47th St.

LABAI NUPIGINTOS 
RENOOS

i BEI K AL INGA
Į
nedidelė paskola ant išmokėto 
namo. Randasi netoli Dievo 

! Apvaizdos bažnyčios. Duosi- 
jne pilną užtikrinimą. Kreip
kis į “Draugą,” 2334 S. Oak- 
lev Avė., Tel. Roosevelt 7790.

Mes turime didelį pasiskv- . 
rimą visokių flatų kaip garu į

įvę. Nei vieni nenori pasiduo- I Mes aPdmudžlam nuo ugnies na- , +o- •
1,-į r,-r' • v • i • i ; mus ir namų rakandus ir autctnobi- Šildomų, taip ir pe( ldls.kely būti ir žaisluose visu? ti. Respublikonų pusėj stovi . i:Us nuo visų atsitikimų tr nelaimių., KreiDkites

subvtinti, bet T. Bigeikis .\(į Oškeliūnas ir adv J. c T-

su žmona ir dukterimis nenia- šias. 
no pasiduoti. Taipgi yra lau-1 šeimininkės 
kiamas Ipolitas Labanauskas, sios daug
kurs mėgsta pasidarbuoti prie Ą£uzįka 
Jokūbo šulinio. ______

Visi kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, o rengėjai visus

Gedimino i patenkins, 
susirinki- I —

PASINAUDOKITE

Į

turi prirengu- 
gerų skanumynų.

bus visems patinki-

AUGUSI SAIDOKAS
4038 Archer Avenue 

Tel. Lafavette 6719

Kreipkitės į mūsų ofisą:

M. J, KPAS REAL ESTATE
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894
Rvt dieną, kaip ir pereitam 

sekmadieny, bus duodamas 
gražus lietuvių radijo progra
mas iš stoties WCFL nuo Utišinai’ marmuriniai, “seifai”
iki 2 vai, popiet, Jos F. Bud- įmūryti į marmurinę sieną 
riko radijo ir rakandų krau- j gražus kambarys 
tuvės, 3417 So. Halsted St. , spulkos direktorių 
Programe dalyvauja visų mė- niams.
giamas dainininkas St. Rim- s T> . ,, , -v . .
, . . . P-nui Mackevičiui ir jo ve
ltus ir p-ma Ozehene, kuri tu- i . ...... .... . v damai Gedimino spulkai nau-
ri ypatingai gražų ir stipru
kontralto balsą, o Budriko ra
dijo. trio — tai šaunūs muzi
kantai — palinksmins visus 
savo harmoningu grojimu.

Tai bus kųpcertinis progra
mas prieš būsimą radijo klau
sytojų ir leidėjų milžinišką

joj vietoj 
kloties.

linkime geriausios

ATIDARĖ OFISĄ

Marą'uette Park.— P. Druk
tainis, 2354 W. 68tb St., arti 

i Western Avė., jau nuo 1925 
m. užlaiko pirmos klesos bar- 

; berną. Kerpa vyrus, moteris, 
merginas ir vaikus, pagal nau

_________ jausios mados. Turi gerą pa-
Bridgeport.— P-nas Fred C. gelbininką Vincą Daniulį. Kos 

Hoebel, buvęs Central Manu- domenams nepriseina laukti.
pikniką ateinantį sekmadienį,: facturing District banko vice- 
rugpiūčio 7 d., Birutės darže, prezidento pagelbininkas ir p.

V. William P. Gordon, buvęs t.a- 
rne banke real estate paskolų 

West Side.— Moterų S-gos departmente, suorganizavo 
55 kuopos nepaprastas susi- i Hoebel & Gordon Realty Co., 
rinkimas įvyks pirmadienio 809 W. 35tb St. Patarnaus 
vakare, rugpiflčio 1 d. Visos morgičių, audraudos, real es- 
narės kviečiamos būtinai da
lyvauti. S. Sakalienė, pirm

Dabar prieš parapijos pik
niką p-nas Druktainis ypač 
yra prisirengęs visus respub
likonus ir demokratus, para
pijos komitetninkus, vyčius ir

B8E

tate ir praperčių manadžieria-. 
vimo reikaluose.

GARSINKINTES
“DRAUGE” &

Z®

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAIjLEY 
PRODUCTS

Olselis šviežij, kiauši
niu, sviesto ir sūrių.

4G44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Henilocb 2323

JOSEPH VILIMAS
NAa.1i, o’iAriMU KUN I UaV 

TOKIUS
6504 S WASHTENAW AVK

30

PRANEŠIMAS
JUSTIN MACKIEWICH

MORTGAGE BANKER IR

D. K. L. GEDIMINO BU W AND LOAN ASS’N
Ofisai persikėlė iš 2342 South Leavitt Street i nanią ir didesne ir moderniš- 

kesnę vietą Į 2324 SOUTH LFAVITT STRLBT, KAMPAS 23rd‘PL.
Patarnansim savo bizny taip, kaip ir pirmiau. Specialiai dabar patarnaujam 

MORGIČIŲ REIKALAMS. Perkam ir parduodam morg'.čius, skolinam ant pirmų 
morgičių.

Katrie turite pirkę morgičių iš uždarytų bankų kreipkitės į mūsų ofisą, mes 
esame pasirengę ir turime tam tikrą sistemą iškob ktuoti nuošimčius ir sumą.

Spulkos Serija prasidėjo nuo Liepom 1, 1932, dabar ga’ima prisirašyti ir visi 
mokesčiai spulkos narių mokama virš minėtam ofise.

Justin Mackievvich
2324 South Leavitt St. Canal 1678-1679 Chicago, Illinois

39E -T

Tel. Republic 564 9

ANTANAS LUBERTAS
Maliavoj imo Kontraktorius
Maliavojam, dekoruojam Ir popte- 

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

R. ANDRELIUNAS ~
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios. 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie carneras, projec- 

1 torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel, Hemlock 8380

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki- 
Į mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4402 ARCHER AVENUE
Telephone Lafayette 7139

PIKNIKAS Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. Par.
Sekm. Liepos-July 31, 1933

VYTAUTO PARKE
115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
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Šiuomi širdingai visus kviečiame atsilankyti į musų parapijos pikniką.
Pradžia 10:00 vai. ryto. Bus muzika, skanus užkandžiai, žaislai ir bus 

galima linksmai praleisti laiką.

Kviečia kun. A Briška, klebonas ir Komitetas.
B ------- E =W------ ■■■=■—4---------------- - .U ■ ——T.......


