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Vokietija “globos” Klaipėdos vokiečius
BERLYNAS JSPES LENKIJA. KAD
JI NEPIILiyūANCIGŪ
Fašistų kova su komunistais Prūsijos seime. Herriot’ui užtikrinta Prancūzijos premjero vieta.
Indijoj 70 žmonių nubausta mirties bausme

CHICAGOJE

KETVIRTAĮMILIJONINKAS!

TEISĖJAI PRIEŠ ALGŲ
MAŽINIMĄ

Varakulis, pralenkęs Janušauską, patapo milijoninku. Didelis Stanciko smūgis Rašinskienei.
Gubysta taip pat triuškina Rašin.skienčs po
ziciją. Giliene netoli Staniulio. Kazlauskiene
pralenkė Pabijonaitj, o Žvirblis - Rėkų, Pabijonaitį ir Kazlauskienę

Kad pagelbėti miestui fina| asiniais reikalais, tarp kitko
' iškeltas sumanymas, kad ir
Į miesto teisėjai sutiktų kiek
nors sumažinti sau algas. Dvy
lika miesto teisėjų paskelbė,
kad jie priešingi šiam suma-Į
MILIJONINKAS
nymui.
Kiekvienam miesto teisėjui •
per metus mokama 10,000 dol.j
Įstatymuose pažymėta, kad te-’vakar “Draugo” vajuje lai
mino metu algos neturi būt mėjo milijoną balsų ir paskelmažinamos, jei bet savanoriai Į b?s kovą Gubystai, Rasinskienei ir Stancikui dėl pirmos
Įžymus Philadelphijos orkiestro vedėjas Leopoldas Sto- jie tam pritartų.
kovski’s iš 200 bedarbių muzikų sudarė ko puikiausią orkiesvietos.
į

VOKIEČIAI JĮSPEJA
LENKUS

FAŠISTŲ KOVA SU
KOMUNISTAIS

BERLYNAS, geg. 25. —i BERLYNAS, geg. 26. —
Parlamento užsienių reikalą Prūsijos seime vakar įvyko
komitetas, išklausęs kanclerio smarki fašistų kova su komuBrueningo konfidencialio pra- nistais. Daug atstovų sužeisnešimo, priėmė rezoliuciją, j fa. Fašistai laimėjo. Visus ko-

PETRAS VARAKULIS

vietoje. Negana to, kitas opo
nentas — Gubysta — taip pat
svariais skaičiais triuškina Ra
šinskienės poziciją ir deda pa
stangų, kad atimti} iš jos ir \

antrąją vietą.

' Tūkstančiai “Draugo” skai
tytojų, kasdien sekdami konkad vyriausybė imtųsi prie- munistus atstovus ištrenkė lau
testininkų lenktynių rezulta
trą. Šis orkiestras dabar rengia sėkmingus koncertus.
monių apdrausti Klaipėdos irį ban.
POLICIJAI PADIDINTOS
Jubiliejinis “Draugo” vajus tus, be abejo, stato tokius
Dancigo vokiečius gyventojus Į Seimo pirmininku išrinktas RONIiqiI
Pinnci
fi nnn vftpdav., a.io,
IŠLAIDOS
nuo “persekiojimų.” Kas vo- fašistas
jBONUSŲ ARMIJA LEIDOSI, 6,000 VETERANŲ AUDI___ _
* eina prie pabaigos, tuo tarpu' klausimus: Kas laimės pirmą
TOLIAU
JENCIJOJE
kiečius “persekioja” Klaipė
Chicagos policijos departa- lenktynės tarp kontestininkų Į 8,as vieta8’ Ka8 laimetorais
dos krašte, neišaiškinta.
mentui padidintos išlaidos už įeina tokios, kokių niekas, gal, laivakortėmis važiuos } įetuKAUTYNES MAND— ? Nors tik dvi dienos beliKAST ST. LOUIS, III., geg.
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buvo Varakulis. JanuSans-1 vanOs vra Stanciko ir Rašinsnas lenkų kėsinimasis prieš nė atsikv,,pti. Įvairioge Ma„.
Dancigą bus laikomas kėsini-Į džil-lrij„g daly8e vvksta kau. parūpino trokų ir automobi- pataisytas sostas. Kada popieko pastangos - neduoti Vara- Wen«8’ 0
jos gali būti Rū
UŽPUOLE “SPULKĄ”
muši prieš gyvąsias Vokieti- tynės su sukilėliais kinais lių. Jie nuvežti į Washington, žius Pijus *30* atsisėdo sostan,
kuliui išeiti iš penktos vietos, ''^tos, Varalralio, MandravicJO, te,sės. Prieš kiekvieną len-,vienur sukil5lius mnnalsiliaj Ind. Veteranai iš Pacifiko pa- grenadieriai ligi vieno suklauŠeši plėšikai puolė Jagiello niekais nuėjo. Milžinišku bal- ko’ Stulginsko. Orvbo, Stanių> ' Building and Loan “spulką”, sų skaičium Varakulis ne tik >'“•
ką puolimą bu, atsakom, poo-'tai siflrėki ji(, ki,„r ima VH kraščių vyksta j Washingtoną. pėVarkalienės, Aukbutu.
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Jie bedarbiai. Reikalaus, kad
----- —-------1122 Mihvaukee avė. Pagrobė JanuSauską pralenkė, ne tik Ska,nio' Petrausko, net KasPOPIEŽIUS MATĖ SE
jiems būtų išmokėti bonusai.
Sis fašistų reikalavimas pri
toli jį užpakaly paliko, bet pa- Juškienės arba Koudrato. Koapie 775 dolerius.
NIAUSIA VYSKUPĄ
pažintas.
lapo net ketvirtu milijoninku!1 "testininta stovy per tas dvi
70 NUBAUSTA MIRIOP
Jei rvt ir poryt Varakulis!
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prie savo skaičiaus pridės dar!* Šiandieniniai miliiouiukai
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Electric Contracting kompa po tokius pliusus, aišku, neat-!f* "™nkal7 "♦’M’rti. »
geg. 26. — Britų teismas 70
jon priėmė seniausią Katalikų
pusmilijoninkai ir kandidatai
FALŠE PASS, Alaska, geg.
nijos du viršininkai ir keturi silaikvs jam nė Gubysta, ne
burmiečių* nubaudė miriop už
Bažnyčios vyskupą. Tai WelROMA, geg. 26. — Čia at|< pusmilijoniukus
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Chicagos buvusieji miesto da Rašinskienė, nė Stancikas.
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me 200,000 dolerių gatvių švie rmjin milijoninku. Rašinskie- ’ Oiliena- Kazlauskienę ir Žviministeris pirmininkas Mussonė didžiausių pastangų dėjo, rMi' k?kia's
iie Pir’
sų įvedimo kontraktais.
4 ĮTARIAMI NUŽUDYTI saloje, susekė ugniakalnio už
lini’s.
NAUJAS SALEZIEČIŲ
kad atsilaikytų prieš Stanciką, y™ p"’a'
Iyt "f‘
griautus kelis kaimus. Prade
Pranešta, kad Italija pla HAVANA, Kuba, geg. 25. jo atkasinėjimus.
VADAS
kad neatiduotų jam pirmos, penktadieny, tik sekmadienv.
NUMATOMA DAUG
nuoja su Turkija padaryti dar
mėtos, tačiau Stanciko skai gegužės 29 d., “Draugo” pik
Anądien nuo gautos per
LANKYTOJŲ
ROMA, geg. 25. — Salezie
stipresnę draugingumo sutar-į paštjį jr gprogusio8 bombos GIMDYMŲ KONTROLĖS
čiai pasirodė du syk didesni nike, Vytauto parke bus jau
čių kongregacijos vyriausiuo Birželio mėnesį Chicagoj
ir dėl to Rašiuskienė neatsilai-: žinia, kas ir kokias bus laimi
žuvo kariuomenės Įeit. Diaz’as., SUMANYMAS ATMESTAS
ju vadu (generolu) išrinktas vyks abiejų didžiųjų politinių kė. Ji šiandie stovi antroje ję dovanas.
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'daugiau kaip 100,000 lankytoVETERANŲ LĖŠOMIS
BAUSTAS
*^1,
1 mitetas 20 balsais prieš 4 ai- inspektorius.
PARYŽIUS, geg. 26.
Prancūzų liberalų (radikalų žuv0 pENK, lAUNUOLlAl''"et" 8Wnan5,m* «teisoti Siain” MIRĖ ĮŽYMUS KATALIKŲ JU
Amerikos legijono krašto vi-, Komunistas Cbucb pripažinCAZklollolnl vir*
1 krašte gimdymų kontrolę.
socialistų) partijos irndtd
vadui LIz,
Re
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ršininkas H. L. Stevens’as ka-Jas kaltu už 5 asmenų pašoviINDELIAI NEBUS KLIU
rriot’ui Premjero vieta jau HAWKESBUBY, Ont„ Ka- . Senate
į L* šis klausimas dar nelbėdamas legijoninkų susirin mą komunistų demonstracijos
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\VASHINGTON, geg. 25. —
kaip ir užhknuta.
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kime, peikė krašto vyriausy- metu Michigan gatvėje kovo
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’
,ia uvo pa, estas į pre- j. pįknlko ant troko netikėtai'
Cook’o apskrities turtų įkai bės ekonomiją paliegusiųjų ka- ,12d. Teismas jį už tai nubauIŠMOKĖS SKOLAS
as, 7*6 m. amž., įžymus šioj
zidento ramus .r ten su pre- vjrt0 dide|is m(,di, Tr(|kn v0?
notojas Jacobs’as praneša, kad ro veteranų, arba našlių ir na dė du metus kalėti.
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zidentu turėjo patarimų.
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u )jgi 18
DALIMIS
bankuose žmonių indėliai gal šlaičių, kurių vyrai ir tėvai
metų amžiaus. 5 berniukai žu
nebus mokesčių kliudomi. Nė žuvo kare, lėšomis. Krašto vy NEW JERSEY DEMOKRA
APLEIDO VVOOSUNGO vo, o vienas pavojingai sužei AYASHINGTON, geg. 25. —
MENOCAL PASISLĖPĖ ra galimybės tai visa patirti. riausybė gali išlaidas mažinti,
TAI UŽ SMITH’Ą
TVIRTUMAS
PASIUNTINYBĖJE
Iždo departamentas pranešė,
bet ne karo veteranus skriaus
stas.
kad 16-a Europos valstybių
KOVOS PRIEŠ ĮSTATYMĄ ti. Veteranai ir be to jau ga
TRENTON, N. J., geg. 25.
ŠANCHAJUS, geg. 26. —
HAVANA,
Kuba,
geg.
25.
sutiko
užtrauktas
moratoriu

na
paneigti.
NEDARBAS VOKIETIJOJ
— New Jersey valstybės de
Japonų kariuomenė apleido
Diktatoriaus prezidento Automobilių savininkai or
mu skolas J. Valstybėms išmokratų partija savo 32 atstoAVoosungo tvirtumas, kuriose! BERLYNAS geg 25 — GT**r 10
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kitadoa kinai labai aekmiugai ficia|iai pran,.S(a kad
dli palūkanų nuošimčiu. J, paai. kad svarbiausias
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sto }statvmą, kunuomi uzdrau gewater T rust and Savings partijos krašto suvažiavimą, įgynėsi.
priešas,
buvusia Kubos prezi.
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(savaites Vokietijoj bedarbių žadgJimai bu« pasirašyti.
*
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r
sta naktimis laikyti gatvėse banką, 5545 Broadway.
galiojo balsuoti už Al Smith’o
' skaičius 62,000 sumažėjo.
automobilius. Šaukiami teiskandidatūrą.
SUDARYTAS JAPONŲ
SERGA 7 ATSTOVAI
„ i j,.,
. .
.man reikalauja prisiekusiųjų NEGAVO LEIDIMO MO
vra neliečiama. Ši pasiuntinyKABINETAS
I 17 SUKILĖLIŲ NUKAUTA
ORO STOVIS
TINOS DIENAI MINĖTI
WASfTTNiGTON, geg. 25. —
TOKTJO, geg. 26. — Nau
Chicagoj vakar uždarytas* Jurbarko Katalikų Veikimo CHICAGO IR APYLINjas premjeras admirolas Sai IVASHINGTON, geg. 26. — Kongreso žemesniuose riimuo- neišduosianti.
to sudarė ministerių kabinetą. Žiniomis iš Nikaraguos res- se vakar, įregistruota, kad se- Kiti suimti prieš diktatorių' dar vienas bankas. Tai Citi-, Centro skyrius norėjo minėti KĖSr — Šiandien nepastovus
Užsienių reikalų ministerių y- Į publikos, tenai 17 sukilėlių nu- rga 7 šių rūmų atstovai. Jie kovotojai išvežami j Pines aa zens’ State Bank of Chrcago, į Motinos dieną, bet policija ne oras; gali būt lietaus; maža
temperatūros atmaina.
davė tam reikalui leidimo.
ra Nągai.
'kauta
1 visi yra ligoninėse.
los kalėjimą. Jų yra šimtai. 3228 Lincoln avė.
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“D R A U G A S”
PRENUMERATOS KAINA: Matams — *«.##. Pa
sai Metų — *3.50, Trlma Mėnesiams — *3.00, Vienam
M4aestul — 75c. Europoje — Matams *7.#0, Pusei Me
tai — *4.00. Kopija .Ola.
bendradarbiam* ir korespondentams raštų nepr«*na> jei neprašoma tai padaryti ir nepiislunOiama tam
tlkalui palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 10:00 vai.
kftllIOB priatundl&iiMMi PAr*tkAl*WL

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Bzcept Sunday.

BUBSCRIPTION8: One Tear — *0 00. 8iz Montha
— *0.00. Thrae Montha — *0.00. One Montb — 70c.
■orope — One Tear — *7.00. Bis Montha — *4.00.
Oepy — .00c.
▲dvertlstag ln “DRAUGAS” brlngs best resnlta
▲drertlatnc ratas on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
KONGRESO NUSISTATYMO
IŠBANDYMAS

Šiomis dienomis kongresas galutinai iš
bandytas prohibicijos klausimu. Pirmiau kiek
vienas senato narys viešai pasisakė, kaip jis
žiūri į prohibicijų. Dabar tų pat padarė že
mesnieji kongreso rūmai.
Gegužės mėn. 18 d. senatas 61 balsu prieš
24 atmetė sumanymų leisti alaus su 2,75 nuoš.
alkoholio gaminimų, pardavimų ir vartojimų.
O gegužės 23 d', šį sumanymų atmetė žemes
nieji kongreso rūmai. Šie rūmai 14 d. atsisakė
pripažinti kitų priešprohibicinį sumanymų.
Tas reiškia, kad kongresas yra sausas
kaip ragas, nežiūrint smarkaus visam krašte
veikimo prieš nepasisekusių proliibicijų.
Krašto spauda paskelbė, kurie atstovai
balsavo už prohibicijų ir kurie prieš. Ta pati
Spauda pareiškia, kad šis klausimas bus pa
čių piliečių sprendžiamas ateinantį rudenį,
kada bus renkamas prezidentas ir vienas
trečdalis kongreso atstovų.
Seniau ne labai aiškiai buvo žinoma,' ku
rie iš kongreso atstovų iš tikrųjų yra sausi
ir kurie šlapi. Šiandie tas neaiškumas paša
lintas ir piliečiams nebus sunku orientuotis
skiriant kongreso atstovus;
Vienas dalykas visuomenei nesupranta
mas, kad daugelis rinktų šlapių atstovų peraimetė sausųjų pusėn, t. y. pradėjo remti ne
lemtųjų prohibicijų. Jie buvo pasiųsti kon‘gresan kovoti prieš prohibicijų ir, ten būda
mi, pakeitė savo nusistatymų. Tokiu būdu
jie peržengė tas teises, kurias jiems balsuo
tojai davė. Jie paneigė piliečių jiems duotų
mandatų.

Kongrese šiemet kažkodėl pradėjo reikšAleksandras Berti

(Galas)

Kalbant mirusiųjų maldas, glaudė
tvirtai prie lūpų šv. Aloyzo Gonzagos re- likvijas ir bučiavo šv. Pranciškaus juos
telę, kurių nuo kūdikystės nešiojo. Akys
. sužibo kažkokia nežemiška šviesa ir anges liškas nusišypsojimas liudijo, kad jį šau
kia į neapsakomas gražybes.
Saulei leidžiantis, varpams skambi■ nant Viešpaties Angelų, 1608 m. balandžio
22 d. tas, kuris buvo vadinamas žemės
angelu, tyliai ir maloniai išskleido spar
nus ir nuskrido į dangų, kad ten prie
ftvenč. Mergelės kelių su angelų chorais
juniiniu

giedotų “Sveika Marija.”

Buvo 14 metų ir 8 mėnesių amžiaus.

tis atkaklus nesiskaitymas su visuomenės nu
Kino filmu gamyba
mis. Lietuva mielu noru atsisistatymu. Visuomenė reikalauja, kad kongre
Kino teatrų tinklas yra gu-’,8“^ nuo tokil* svetimšalių,
sas mažintų krašto išlaidas. Bet jis neklauso.
na plačiai prasiskleidęs po vitiktai tuiėtų kuo juos
(Galas)
įgauti. Todėl už kreditų Lietu*
Net paties prezidento reikalavimus jis neigia.
pakeisti. Ir čia ne vienas ame
voje mokama gana aukštas pro sų Lietuvę. Net ir nedideli rikietis meisteris galėtų gra
Elektros gamybų
Šis kongreso atstovų nesiskaitymas su visuo
miesteliai turi jau savo kine
menės norais yra ypatingas. Seniau nieko pa LJiktro. energijos L- tl’Vo- centas: 10-15 nuošimčių. Toks matografus. Tačiau, visur ro- žios duonos turėti.
, i . ,
. .
didelis kredito pareikalavimas
našaus nebuvo. Matyt, kai kurie kongreso na .p: ...
.••bėra labait brangiai apm<>-1 Lietuveje tęsis dar ilgai. To- doma>
užsieniniai Ui
Amerikos Lietuvių Eko
riai persisunkė poniškumo ar atkaklumo idė kan a; taniosios eb k ros sto- dėl amerikiečiai drąsiai galėtlJ mai, nes Lietuvoje iki šiol jie
nominis Centrą*
jomis, o gal diktatoriška dvasia. Tokios idė- bs jų savininkams duute at
atkreipti savo dėmesį į šių bi- nebuvo gaminami. Net paprasjos ir tokia* dvasia šiam kraštui netinka. Kad j jejj0 pelno. Amerikiečiams vitoji gyvenimo kronika — ir tai
taip yra, netolimoj ateity patirs visi tie at- jbi»kai apSįmokė"tų statyti ma- znio sritį. Tai jie galėtų pa būdavo užsieninė. Lietuvos gy PARVEDĖ J KLUONĄ 13
LAUKINIŲ ŽĄSŲ
stovai, kurie sakosi šlapi, bet už prohibieijų Į žeHnes eiektros stoliS) kurioa daryti dvejopu būdu: arba
venimas kine visiškai neatsiprisidėti
prie
jau
esamų
kre

balsuoja. Jie patirs, kada per ateinančius rin aptarnautų miestelius ir dide
spindėdavo. Nenuostabu, kad Joniškėlis. Jurgeniškių km.
kimus neteks atstovybės mandato. Yra juk snius kaimus. Keikia pasakv dito įstaigų ir jas sustiprinti,
Lietuvos
visuomenė ėmė koki Vieno ūkininko žųsys iš lauko
įsteigti visiškai naujas
žmonių, kurie pasiryžę nuoširdžiai savo žmo ti, kad ne viena dabar esama į8arba
taįga8
prieš šitokį reiškinį visai pa parsivedė 13 laukinių žųsų ir
nes atstovauti, bet ne kokiems sausiems fa Lietuvoje mažesnė elektros sto
matuotų protestų.
visos suėjo į kluonų. Šeiminin
natikams pataikauti.
tis randasi ne visai tinkamo Konservų gaminimo biznis
Piieš kurį laikų įsteigta ak kė tuoj uždarė kluono duris
se rankose. Amerikiečiai te Iki šiol į Lietuvų tebėra į- cinė bendrovė lietuviškiems
ir nubėgo į trobų pasikviesti
šlomis dienomis paskelbėme linksmų ži- kįas stotis atpirkę ir padarę vežama labai daug visokių kofilmams gaminti “Lietfilmas” talkininkų žųsis sugaudyti
idų, kad šv. Kazimiero akademijos mokinių reikalingų patobulinimų taip!118eiyy
žuvies ir daržovių, su 500,000 litų pagrindinio kaTik koks nustebimas, kad ati
orkestras laimėjo pirmų dovanų Cliicagos pat galėtų turėti gražaus pel-ide* šiokius tokius žuvies konpitalo. Amerikiečiams būtų darę duris jau laukinių žųsų
arkidiecezijos orkestrų konteste. Kų tai reiš no.
servus — toli dar ne visus
proga prisidėti prie darbo ir neberado — jos visos viena
kia? Tai reiškia du dalykus: 1) kad lietuviai Lietuvos visuomenė dabar galimus Lietuvoje pagaminti ■
patį darbų išplėsti.
po kitos gargsėd!amos skrido
ir muzikoje yra gabūs ir 2) kad lietuvių mok- yra susidomėjusi,didžiulės liy- — Lietuvoje jau gamina, tai!
slo įstaiga yra aukštai pastatyta ne tik hcn-, droe]e]^rikinė8 stoties statyba daržovių konservų gamyba LieĮ ^e»bės Banko pa^nolan lakštui laukan, pro vėjo išverstus
drojo mokslo, bet ir visais kitais atžvilgiais, i ^eg Nemunu. Elektros inžinie- tuvoje yra visiškai nauja sri-i Tiems amerikiečiams, kurie skliautus. Kluone pasiliko tik
vienos naminės.
jrių apskaitymu tokios stoties tis, -7-r- jais iki šiol dar niekas i tori kapitalo, kuris jiems tuo
Tas faktas turėtų sukelti lietuviuose ne statyba
pareikalautų nesirūpina. O tuo tarpu iš už-parpu nėra reikalingas ir kuvien tik tuščių pasididžiavimų, bet ir susipra apie 40,000,000 litų. Tas klau sienio atvežtųjų daržovių kon-i r*° <de šiuo tarpu dėl šiokių PERŠOVĖ SAVO BROLI
IR PATS NUSIŠOVĖ
timų savo mokslo įstaigų nuoširdžiau ir gau- simas labai trupi ir Lietuvos servų Lietuvoje suvartojimas ar tokių sumetimų nenori dėti
singiau paremti. Tas faktas taip pat turėtų valdžiai. Jeigu šis darbas ra yra nemažas. Jeigu jie būtų į biznį, — jiems patartina nuparaginti tėvus savo dukreles leisti ne į sve sti} ųmerikiečių tarpe susido gaminami Lietuvoje, jų suvar- sipirkti Žemės Banko Pasko- Pasvalys, Žadeikių vienkm.
timtaučių mokyklas, kur jų būdas iškraipo mėjimo ir iniciatyvos,' tai to- tojimas dar labiau išsiplėtotų, i l°s lakštų. Pirkęs tuos lakštus Čia pirmų dienų Velykų pas
mas, jos nutautinamos, bet į savo tautinę kie” amerikiniai " gali tikėtis Todėl daržovių konservų ga-' visuomet esi tikras dėl savo savo tėvus atvyko pasiviešėti
aukštesniųjų mokyklų — šv. Kazimiero aka Lietuvos valdžios visiško pri- niinim<> biznis Lietuvoje yra kapitalo, nes jį garantuoja vi- K. Brazdžionis. Beviešėdamas
sa valstybė. Gauna 7 nuošim- Į susipyko su savo broliu Ignu
demijų.
tarimo ir pagalbos.
,
tlkras ir Seras biznis.
tį palūkanų. Šie lakštai gali-įir revolveriu jį peršovė. Po
Keramikos biznis
Popierio fabrikas
ma visuomet .realizuoti iš 99,5 'lo vengdamas bausmės pats
Seniau lietuviai visokiais būdais buvo
Didelių
perspektyvų
Lietu
Šiais metais Lietuvoje pra
nusišovė. Ignas paguldytas
niekinami ir žeminami. Taip būdavo ne tik dės veikti didelis švedų sindi-’ v^e tu? ir keramikos dirbi nuos.
Panevėžio ligoninėje ir tiki
Bendri pageidavimai
prie rusų valdžios Lietuvoje, bet ir čia, Ame kato pastaty tašai .popierio fa- .11*^ biznis. Dabar pačioje Lie
Aukščiau pažymėta tiktai I masi jog pasveiks, o Kazio
rikoje. Šiandien jau kas kita. Lietuviai kata
tuvoje
yra
gaminami
tiktai
pa
brikas, reikalaujantis nemažo
kai kurie biznio šaltiniai, ku-Įlavonas .išvežtas i Kaun{* ir
likai savo darbštumu ir dosnumu įsteigė ir
skaičiaus kvalifikuotų, prity- tys paprasčiausioj i moliniai i- rie Lietuvoje tiktų amerilrie- i ^en Palaidotas,
Šia proga priminsime, kokius įspūdžius į rUsių darbininkų. Fabriko sta° kiek prašmatnesnieji
indai
jau
yra įgabenami iš už čiams. Tokių šaltinių, žinoma, I GULBĖS APSIGYVENO
šv. Kazimiero akademijoje įgijo prof. M. Bir fytojai nusiskundžia, kad to
būtų galima surasti kur kas
žiška, kuris pernai po Amerikų važinėjo. kių darbininkų .Lietuvoje. da sienio.
daugiau. Geistina tiktai, kad
“Mūsų Vilniuje” apie akademikes jis taip bar jie negali gauti, ■— tokie
Nekalbant jau apie tai, kad i
Lietuvoje imtųsi! Gudeliai, Marijampolės aps.
rašo:
darbininkai teksią kviesti iš visi porcelano gaminiai ir pa- ne to biznio, kuris jiems atro-1Fric Asikl6s kaimo P™»n“
“Klausantis viso šio gražaus koncerto Jį užsienio. Čia amerikiečiai spe- našūs yra Lietuvon iš užsie- <lo ar gali atrodyti visų pd? valdiškas miškas, per kurį. tegražių deklamacijų, kad ir tik žiūrint į šias i Ralistai galėtų; {urėti gražaus «!?. gąbebanti^ikW*gaini- „įngiauslas, bet to biznio, ku- ka didokas Šlavantos upelis,
jnių pareikalavimas Lietuvoje Į 1 lame jie yra prityrę ir savo S‘»j viet°j A* Platns ir «»«•taip gražiai auklėjamas, tokias malonias mer-, uždarbio. .
t
yra nemažas. Pastaraisiais lai
iįbandę. Tai turė-iNuo bal“dzio pradžios nnnegailės, buvo man taip graudu, jog ir kalbant Į
Kredito biznis
kais
šiuo
reikalu
iniciatyvų
pa

....................................
tu
būti
pagrindinis
darbo dės- to’ uPelio T’e*°i aIW5™>«
šelmės ašaros spaudė ,man gerklę, ir rašant į Kredito biznis* Lietuvoje pri
I keletas gulbių. Daug kas tioranka drebėjo, bemaž ir beraštis virtau. Ypa-( klauso prie pluhingiausiųjų. siėmė Valstybinė Meno Moky- rdg
‘ Pagaliau, reikia pabl.ėžti,;rėtl, jų jš arti pasižiūrėti, tet
čiai tik pastebėjęs,-berods, Amerikoje taip su- Pinigų Lietuvoje t niekuomet, k^a- Bet ji gali parūpinti, tiksj gulbės baikščios ir arti žmoprantamų, tikriau gal mane prie savęs kiek‘nebuvo perdaug: O dabar vel ^iau išmokyti meisterių ir da- kad Lietuvoje iki šiol vis dar
jau pripratusių, vyraujančių kolegijoje’anglų ypač juntama kredito stok^. i rbininkų. Čia, atrodo, ameri- trūksta gerų amatninkų mei• nių nesileidžia. Gaila, kad atLietuvos įmonės dari&Jranda tokių nebrendėlių, ku
kultūrų, griežtai betgi susijusių su lietuviškų- Statyba, prekyba, pramonė rei pečiai taip pat galėtų paro- eterių,
ja dvasia, negalėjau nusikratyti kažkokio1 kalauja pinigų, reikalauja dau-' dytį savo iniciatyvų ir suma- vis dažnai yra priverstos na u- i rie taikosi šiuos retus paukšdžiaugsmo ir liūdesio mišinio.”
Igiau, negu Lietuvoje galima1 n ūmų. •
1 dėtissvetimšalių darbo ranko-' čius medžioti.

DARBO - BIZNIO PROGOS LIETUVOJE

Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

Publisked Daily,

Ketvirtadienis, geg. 26, 1932

ir jį bučiuodama šaukė:

— O, laimingas sūnau, viešpatauji da
bar kovų baigusiųjų būryje. O aš never
kiu, persiskyrusi su tavim. Tavo laimė
yra kartu manųja — melskis už savo mo
tinų.
z IV. TRIUMFAS
— Numirė šventas vaikas!
Šis šūkis žaibo greitumu pasklido po
visų miestų ir iššaukė didelį susijaudini
mų. Vyriausi bažnyčių kunigai, dvarų na
riai, magnatai ir vargšai apsupo karstų,
kuriame gulėjo vaikelio lavonas. Per dvi
dienas nemažėjo žmonių minia, kiekvie
nas jų norėjo pamatyti, paliesti ir pager
bti angeliškų jaunuolei}.*
Atidaryto karsto reginys iššaukė mie
sto gatvėse entuziazmų. Tai tikras trium
fas. Jau senai buvo tokia iškilmė Floren
cijoj. Iš visur šaukė:
— Štai, Florencijos Angelas! Garbi
mūsų miestui!

Tėvų jėzuitų bažnyčia prisipildė pil
Tuo tarpu jaudinančios scenos vyko
prie jo palaikų. Laiminga galėdama tĮan- nutėlė. Minia spaudėsi net artimesnėse
. gui atiduoti išrinktųjį ir tik Violanta ne gatvėse. Dangus taip pat rodė šventę. įverkė. Su pilna nežemiško nujautimo šir- nešus ir pastačius karstų prie didžiojo
Armi kalbėjo jų guodžiantiems giminėms altoriaus toje vietoje, kur Aleksandras
taip dažnai klūpojo, apsipylę ašaromis
Ar pažįstamiems:
— Padėkite man dėkoti Viešpačiui prieš Švenč. Sakramentų, — rašo to laiko
1 Dievui. Paėmė mano turtų padėti sau- istorikas, jo išbalę veidai, pasikeitę ken
gion vieton. Tiesa, tai nebuvo mano tur čiant, sunku net pažinti; trumpų valan
j tas, buvau jo tik saugotoja. Padėkodami dėlę pasirodė daug skaistesni ir gražesni
1 Dievui, sukalbėkime bendrai Te Deu/m.
nagu kada nors dar jam gyvenant, tartum
K
Po to pasilenkusi ant mirusiojo kūno
atgavęs pavasario šviežumų. Tada minių

1

džiaugsmams nebuvo galo. Gėlės, vaini
kai, dengiantieji karstų, buvo bematant iš
nešioti. Nepaliko tvarkoj net mirusio rū
bai ir plaukai. Reikėjo uždengti karstų,
norint apsaugoti jo lavonų nuo tos gar
bės, kuri jam buvo teikiama.
Neturtingų medinį karstų padėjo po
šv. Jeronimo altorium. Kažkokia nežemiš
ka jėga plauke nuo šio karsto, pradėjo
dygti stebuklai, kaip purioj žemėj gėlės.

Baigė gyvenimų 1608 m. balandžio 22
d. saulei leidžiantis, ne pilnų 15-kos metų
MORALINIS NUSIGINKLAVIMAS

(Nugirstas pasikalbėjimas)

— Sakyk Jonai, kų reiškia moraliniai
nusiginkloti ? Mat, aš jau serųai skaitau,
kad Trenki ja yra pasiulusi moraliniai nu
siginkluoti ir dabar per taikos konferen
Gaisas apie angeliškų Florencijos jau cijų tas jos pasiūlymas svarstomas ir daug
nuolei} ėjo ne tik per italų krantų, bet net valstybių jį remia. Klausiu aš tave to da
pasiekė ir užsienius. Gausingos keliaunin lyko todėl, kad iki šiam laikui aš tvirtai
kų minios ėjo melstis prie jo karsto. No manau, kad moraliniai tiktai reikia apsi
rint patenkinti tikinčiųjų vis didėjančių ginkluoti, nes, man rodos, kad šiais laikais
pagarbų, reikėjo duoti lavonui tinkamesnę žmonija pusėtinai patvirkusi, o tokį pat
vietų ir pernešti jį į naujų, turtingų kars virkimų aš laikau moralės stoka, vadinas,
tų. Susirinkus miniai tajai šventei, buvo iš to dariau išvadų, kad žmonėms kaip tik
atvertas karstas ir — štai! Kūnas padė tai reikia moraliniai stiprėti, o čia per
tas drėgnoje žemėje nepuvo. Stebuklingas nusiginklavimo konferencijų kalbkma apie
moralinį nusiginklavimų ir aš visai jau
kvapas veržėsi iš jo.
I
pradedu nieko nesuprasti.
*
Skaisčioji lelija paliko neliepta!
— Mat, Petrai, tu galvoji teisingai ir
Ant jo įapo padėtas šis parašas:
aš tau čia galiu tik tiek paaiškinti. Mora
ATMINIMUI ALEKSANDRO BERTI
lių, mat, esama visokių, blogų ir gerų, pav.
MEDICĖJAUS IŠ MOTINOS PUSĖS
yra katalikiškoji moralė — ji be abejo tei
singiausia, bet esama kaip mokslininkai
Numylėtas Dievo Motinos vaikelis,
sako ir kitų kaip antai: masoniška, bolše
Maloni nekaltybės gėlelė,
vikiška, pirkliška, vagiška, girtuokliška ir
.Niekuomet nešųlanti uolume,
kit. žinoma, tu manydamas apie moralę
Tikėjimu ir pamaldumu perpildyta,
turėjai
galvoje tiktai katalikiškųjų moralę,
Dangaus numylėtas,
kurios šiais laikais, tiesų pasakius, net ir
Jaunas kandidatas Jėzaus draugijos,
kai kuriems katalikams stinga ir visai
Kuri jam ir šį paminklų pastatė.

'

teisingas tavo samprotavimas, kad šian
dien reikalinga morališkai apsiginkluoti.
Bet Lenkija, siūlydama moralinį nusigink
lavimų, turėjo galvoje visai ne katalikiškų,
o kurių nors kitų moralę, imkim, kad ir
grobuoniškų. O pastarosios moralės šiais
laikais ypač daug esama ir gal nieks kitas,
kaip šioji grobuoniška valstybių moralė
netrukdo taip taikai. Tai visai bus sup
prantama, kad Lęnkija, nors ir pati tokios
grobuoniškos moralės šalininkė, vis dėlto,
išdrįso pasiūlyti moraliniai nusiginkluoti,
žinoma, bijodama dar didesnių savo kai
mynų grobuoniškos moralės apetitų. Taigi
tokį Lenkijos pasiūlymų reikia tiktai svei
kinti, žinoma, pirma nustačius lenkiškosgrobuoniškos moralės sųvokų, nes kai nuo
tolflos moralės Lenkija nusiginkluos, tai
gal ji apsiginkluos katalikiškąja morale,
nes, mat, lenkai visuomet šaukia apie sa
vo katalikiškumų, ir tuomet, gal būt, grųžins mūs Vilnių su visomis jam priklau
sančiomis žemėmis. O jeigu pasaulio di
plomatai irgi ta prasme panorės nusigink
luoti, tai aišku, kad galima bus laukti grei
čiau ir — kariško nusiginklavimo. Tiktai
rodos, kad bolševikai tam priešinasi. Kur
nesipriešins! Tik tu pamanyk: nusigink
luoti iš bolševikiškos moralės, kurion įei
na visos pragaro nedorybės.
— Ach, štai kaip. Dabar tai aš su
prantu, kad iš vienų moralių reikia nusi
ginkluoti, o kitomis, ypač katalikiškąja,
— apsiginkluoti.
A. Oriškus

Ketvirtadienis, geg. 2Q, 1932

DETROITO ŽINIOS

. x.-,~ p. , M ■
«U
fl Leonardo Mišias. Žinoma, bal
sai ne kaip suaugusiųjų cho
ro, bet ir tai labai puikiai Mi
šias sugiedojo, ir viskas labai
dailiai atlikta.

M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 3564 Vernon Highway W.
Telefonas Lafayette 1298
BE
DETROITO KATALIKŲ
SPAUDOS RAMĖJŲ
DRAUGIJA

prie katalikiškojo veikimo.
Kleb. kun. I. Boreišio pa

siūlymu nutarta šio susirinki
mo nutarimus bei paaiškini
mus išspausdinti tam tikrais
Katalikiškųjų draugijų ai* lapeliais ir išdalinti visoms
stovų susirinkimas įvyko ge draugijoms.

Protokolas

gužės mėn. 19 d. Lietuvių žeAtstovų neišrinkusioms drmatinėje svetainėje. Susinu- joms nutarta
kimų atidarė M. Šimonis ir J*.
__ „ — laiškus, u
~s_____
timus
kuriuos pa
pasiūlė išrinkti valdybų. Val- siųs valdyba.
dyba išrinkta iš šių asmenų:
pirmi M. Šimonis, vicepirm.. Galutinai nustatytas šios drR. Labeikis ir nut. rašt. M. jos vardas: Detroito katalikų
spaudos rėmėjų draugija.
Aukščiūnienė.
*

Valdybai užėmus savo vie
tas, buvo patikrinti atstovai.
Pasirodė, kad buvo atsilankę
šių draugijų atstovai: Šv. An
tano parap. — kleb. kun. I. F.
Boreišis, Šv. Ražanč. dr-jos
pp. žvirgždienė ir Pyragienė,
Vyčių 102 kp. K. Samsonas
ir J. Kilikauskas, Saldž. Šird.
dr-jos A. ir H. MorkevyČiūtės, “Draugo” Žin. skyriaus
P. Grybas irM. .Šimonis, šv.
Jurgio parap. — S. L. B. K.
A. 171 kp. J. Čižauskas ir P.
Medonis, Susiv. 190 kp. J. Usuris, Maldos Apašt. K. Jokubaltis, Tretin. kp. J. Straukus,
Liet. dukterų dr-jos P. Bau-

Šiam .susirinkimui svetainė

X Geg. 22 d. vakare buvę
Dirmavonė. Apie 100 asmenų
priėmė tų tikėjimo sustiprini
mo sakramentų. Choras, vad.
prof. Smialio, puikiai giedojo
giesmes. Kun. Čižauskaa pa-

sakė pamokslų apie dirmąvonės sakramentų. Vyskupui pa
tarnavo kun. Valaitis, pirmas
ir seniausias Detroito klebo
nas, ir kun. Sullivan. Prie vy
skupo buvo būrys kunigų. Baž
nyčia buvo pilnutėlė, kiti net
lauke stovėjo. Vyskupas pa
sakė pamokslų, ragindamas
žmones stipriai laikytis savo
įtikėjimo, ypač dabartiniais
pagundos laikais, žmonės la
bai ramiai laikėsi. Tas pagir4*
J1118,

X Pirmladienio vakarų pragauta nemokamai.
. . ...
, , sidėjo misijos. Žmonių pirmų
Kitas susirinkimas nutarta1 .
,
m
.

šaukti birželio mėn. 30 d. s

vai. vak. šv. Petro parap.
Susirinkimų uždarė pirm.
M. Šimonis.
Iš šio protokolo, aš manau,
kiekvienas skaitytojas supras,
kų ir kaip veikia Detroito ka
talikų spaudos rėmėjų dr-ja.
M. Aukščiūnienė, rašt.

Tėvas m,
sųonienus ragino žmones mi
sijas gausiai lankyti. Žmonės
naudojasi ta proga. Penkta
dienį prasidės 40 vai. atlaidai
ir pasibaigs vyrų procesija
sekm. vakarų. Tėvas Pauliu
kas yra labai iškalbus.

X Sekm. 2 vai. popiet bus
vaikų procesija prie Šv. Mer
ŠV. JURGIO PARAPIJA
gelės. Primims merginas į šv.
Marijos draugijų, o vaikučius
.
v.
s Saįmadlenl
22 d j Šv. Vardo draugijų. Prašom
Sv’ J.urf° >>aWmj per Su- tėvų atsiųsti visus vaikučius.
Mokytojos tvarkys, o misijom* glr<Jėjom nau« 8ol,s‘«
Petrokaitę. Marytė savo stip-! nierius palaimins juos ir pa
dzienė ir P. Balčiūnienė, Mot.
ru
skambiu sopranu žavėjo šventins jų medalikus.
S-gos 54 kp. M; Čižauskienė
Vaikams bus misijos sky
Of’
ir M Aukšėiūn7enė7Mkhiganl"’aldininkuS giedant
Parapijos chorui rium kasdien 4 vai. popiet.
valst. K. M. Federacijos liet. fertonum.
naudinga jėga.
Kun. V. Masevičius

skyriaus M. Čižauskienė.

X Jonas Vaitkus nesena?
Šv. Petro parap. — K. Lo- 'atidarė siuvėjo (kriaušio) šabeikis, Šv. Petro dr-jos M. Ipų prieš Šv. Jurgio bažnyčių,
Mačiulis ir J. Vosylius, Labd. įdaro gerų biznį. Mat, Jonas
kp. A. Zemlickas ir J. Bagutckis, SLRKA 230 kp. S. At
kočiūnas.

Pirm. M. Šimonis apibūdi
no šios mūsų draugijos tiks
lų ir prašė visų organizacijų
atstovų pareikšti savo mintis.
P. G/ybas paprašė kleb.
kun. I. Boreišio daugiau pa
kalbėti šios draugijos klausi
mu. Kleb. kun. I. ^Joreišis sa
vo kalboje pareiškė, kad mū
sų pareiga platinti katalikiš
kųjų spaudų tarp katalikų ir
tuo būdu šalinti bedieviškųjų
iš katalikų tarpo ir visuomet
remti visokį katalikiškų vei
kimų.
Daug buvo kalbama apie
“Draugo” bei kitų katalikiš-

NAUJI DVASININKAI

Gegužės 22 d. Šv. Petro ir
yra ramus ir malonaus būdo Povilo katedroje vyskupas M.
žmogus, dalyvauja visose pa-Į J- Gallagher įšventino kuni
rapijos darbuose. Tad visi jį gais 25 jaunus vyrus, kurie
darbuosis Kristaus vietininkų
remia.
-! > t •. I
X Grab. K. Stepanauskas dirvoje. Per tas iškilmes žmosavo namuose prieš parapijos Į »hėfe katedroje negalėjo sutilpmokyklų įtaisė nepaprastai .G. P° to- prie katedros buvo
gražių koplyčių.
gražus reginys,-kada naujieji
'X* Geg. 17 d. popiet turtuo kunigai davė palaiminimų sa
lės Donahue rezidencijoj prie vo tėveliams, giminėms, drau
La Šalie Blvd. įvyko pokylis, gam^ ir kt.

• $ $ A tJ G'A S
1 "M »—•> »'P*
Sv. Antano parapijos pikni
the latter fumbled. He then
kas. Nors diena buvo vėsi, bet
went all the way to third
publikos gausiai dalyvavo, o
when Barwick threw into cenypač biznieriai puikiai pasi DETROITO JAUNIMAS IR terfield. Simrall singled right
rodė prie įvairių vaišių; tas,
thru the box and Yesalonis
SPORTAS
daug gyvumo sudarė. Aukoju
ainbled home with the first
siems Lithuanian Baking Co.
Station iįtally. The boys added a run
Hi-ho everybody. »ianon
už bandukes, M. Bendoraičiui SGYLC is on the “air” again. in both the second and fourlli
už kumpį, Gudynienei už sūrį Remember we told you we innings. In the 6th, they scorkomitetas taria ačiū. Komisi- I would be here every week and ed three more after two were
i°ie dirbo P- Kuculis ir S. i so as per promise here we Iou^ Simrall first up, walkeL
Klapatas, kad piknikas atneš- are. i
ĮMicuta and Jokūbaitis both
tų parapijai naudos. To ir pa. ,
,
,,
, We are pleased to announce flied out. Simrall then went
etekė: pelno lik. arti *300 dol. anoth„
for the gt to 2nd when Sworek’s throw
be įšlaumėjunų. Tai labai ge- George,s
got away from Sireikis. Virai, kad tiek laimėta.
chunas singled to left-center

SPORTAS

Although the opposition has
X Teko nugirsti, kad kelio- been getting tougher each scoring Simrall. Banonis was
likų detroitiečių rengiasi va- week, the boys have gone to safe when Sireikis dropped
•žiuoti į. Chicagų, į “Draugo’ pvork and sent them back to liis pop flv, Rasimas then shot
piknikų

geg. 29 d. ir gauti the cleaners. Today the YLC’s *a

s*n^e Pas^ Sireikis in-

“Draugo” dovanų — automo are one of the two undefeated to right field scoring both
bilį, dėl kurio yra nemaža bi teams in their class. Nice Vaičiūnas and Banonis. That
lietų pirkę ir kartu pasiviešė work and more power to
them!
ti per šventes su draugais.
Lašt Sunday the Sporting
X Per gegužės mėnesį P.
Grybas su M. Šimoniu yra ne Youth Club furnished the op
maža užprenumeravę “Drau position. Banonis and Sworek
go” dienraštį. Kai kurie net were the pitchers and both Į Pirm. A. Nausėda
giminėms išrašė. Geras spau were “Scotcli” as far as the I
1024 Ccuter St.
hitters
were
concemed.
The
I
dos rėmėjas;, pavyzdingas ka
Rašt. P. Fabijouaitis
former
allowed
būt
4
hits,
talikas Petras Bendorius ne
1 2301 W. 22nd Plce
while
the
latter
yielded
6.
dirbančiam
broliui
užsakė
Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis
Banonis
issued
6
bases
on
“Draugų” ir “Laivų” me
2334 S. Oakley Avė.
tams. Tai didelę dovanų p. balls, būt they were not due
AGITATORIAI:
{Bendorius yra suteikęs. Geras to any wildness. I found out
J. Dimša
from his battery mate, that
pavyzdys kitiems.
3347 Auburn Avė.
X Šv. Petro parap. prasi Pete was throwing one curve
Kun. J. Mačiulionis,
dėjo misijos, baigsis geg. 29 to each batter, while the ręst
2334 S. Oakley Avė
d. su 40 vai. atlaidais. Misijo- of the pitches were straight
Z. Gedvilas
nierius kun. B. M. Pauliukas balls which were either nip12311 So. Emerald Avė.
turi gražių iškalbų ir tuo ga ping or missing the corners.
M. Šlikas
lės daug žmogaus sielai padė In both the first and second
10555 S. State St.
ti pasiekti Dievo malonių, ku innings ,the first two batters
ris tik jomis naudosis. Teko up reached second and third.
ANNA’S DRESS
kalbėtis su kun. B. M. Pau yet only one run scored. Nov
SHOPPE
liuku apie Lietuvų, o ypač a- that is mighty powerful cliuk
Atliekam darbų
pie Subačiaus parapijų. Daug king we would say. (Banonis
Gvarantuotų
įdomių žinių išgirdau, jos ma can really bear down when
ne stebino. Pasirodo, pasikei he has to and the above iu3964 W. VERNOR
tė visos aplinkybės; buvo stance is proof enough.
HIGHWAY .
Our gang has the habit of
daug džiaugsmo su misijoniekampas Hubbard

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

nesimačius getting a run in (he first inper 18 metų. Atsimenu, kuo ning. Lašt Sunday was no exYesalonis hit to
met kun. B. M. Pauliukas, lan iteption.
kydamas mokyklų, buvo sun Szpont and was safe when
rium pasikalbėti,

kiose aplinkybėse, bet būda
mas kantrus, pamėgo mokslų
ir nuolat žengia aukštyn, taip,
kad šiandien, pasiekęs aukšto
pašaukimo, skelbia tiesos žo
dį, vesdamas liaudį į išgany
mo kelių. Tegu Dievas laimi
na tų sunkų darbų tęsti to
kur dainavo art. M. Čižauskie
LIETUVIS TURI SENĄ
lyn žmonių gerovei.
nė, akompanavo p. McClelan
SMUIKĄ
i
;X Geg. 29 d. Huron Grove
(garsaus gerklės specialisto
darže įvyksta Šv. Antano drdr. McClelan’o žmona). Buvo
Nesenai
Detroite
buvo
viso

jos piknikas. Vieta graži, prie ,
lošiama “bridge.” Viena do
kių
senų
muzikos
prietaisų
upės kranto. Draugijai para
vana teko p. Čižauskienei.
X Lietuvių vardas kaskart (instrumentų) paroda, kurio ma reikalinga. Patartina lie
daugiau skamba svetimtaučių je buvo išstatytas ir senas tuviams dalyvauti šiame pik
tarpe. Sekmadienį geg. 22 d. Prano Besaspario smuikas. nike.
X Red Arrow Bottling
kų raštų platinimų. Vieni pa-j “Times’ ’ir “News” laikraš- Šis smuikas yra 211 metų se
tarė eiti po namus ir siūlyti Įčiuose “Society page” vėl til- numo ir yra ĮJesasparių šei Works yra lietuvių, gamina
prenumeratai; kiti, kad jau- po aprašymas apie p. Čižaus- mynoje per 6 kartas (genera “minkštų” gėrimų. Jos savi-Į
pinkai J. Sakalauskas, J. Ruk |
namečiai nešiotų ir pardavi- kienę ,kad ji yra Katalikių cijas).
senas ir A. Seputa. Ši kom- j
nėtų atskirus numerius,—tre- Moterų Federacijos lietuvių
ĮVAIRIOS
ŽINIOS
IR
panija gyvuoja 13 metų. Ga
ti, kad būtų palikta atsto- skyriaus vedėja ir dainuos per
NAUJIENOS
būs
biznieriai, sutariamai dra
vams ir kad atstovai platin .pietus, rengiamus geg. 24 d.
uge darbuojasi; neoaža pri
tų draugijose. Pagaliau, buvo Catholic Womens League Bali
Geg. 17 d. Šv. Antano par. sideda prie įvainų lietuvių
balsuota ir vienu balsu nutar room, baigiant naujų narių
tarnautojai, prie Mišių vaiku paramos reikalų ,o taip pat
ta palikti draugijoms.
įrašymo vajų.
Kleb. kun. I. Boreišis kal
X Detroitiečiai labai domi čiai gražiausiam parke Belle dirba skanius “minkštus” gė
bėjo apie katalikiškųjį nusi si “Draugu”. Mat, iš “Drau Isle turėjo bendrų išvažiavi rimus. Patartina visiems lie
statymų, kad mūsų katalikiš go” sužino daugiausia vieti mų. Drauge dalyvavo mokyto tuviam^ remti savus tautie
kųjų draugijų nariai, vietoj nių lietuvių žinelių. Visi džia jos sesytės .Visi gražiai pa čius. Taigi, piknikų rengėjai,
remti bedieviškuosius darbus, ugiasi paskutinio numerio 2 žaidė, pasivaišino tyrame ore, visada kreipkitės pas Red Arremtų katalikiškuosius. Taip puslapiais, skirtais Detroito linksmai dienelę praleido. P. row Bottling Works. Gausite
pat kleb. kun. I. Boreišis pra žinios. Jaunimas domisi spor Padolskas ne tik su automcN greitų ir gerų patarnavimų.
biliu patarnavo, bet dar ir Turėkime mintyj: lietuvis pas
šė atstovų, kad šį projektų į- to žiniomis.
“šaltakošės” paaukojo. Taip lietuvį; savas pas savų.
neštų savo draugijose svars
IV. PETRO PAR. ŽINIOS pat graborius D. B. Brazis ir
tyti.
Red Arrow Bottling Works SKAITYKITE IR PLATTN
Muz. J. čižauskas patarė,
kad daugiausia dėmesio būtų Šv. Petro bažnyčioj geg. 22 vaikučius automobiliais pave SIJONALUR IR BIZNIE
RIUS. KURIE GARSINASI
kreipiama į jaunimų, juos d. buvo pirma Šv. Komunija. žiojo. Ačiū biznieriams!
X
Geg.
22
d.
įvyko
pirmas
Į
“DRAUGE.”
kaip nors per spaudų raginti Mažų vaikų choras sugiedojo

Lafayette 0320

P. J. PESUS
✓

A.
DETROIT

+ A.
(WEST

Patogiausia vieta fotografuotis
Vestuvėms,
šeimynoms,
pavienlems. Viskas Įtaisyta pagal na u-,
jausios mados. Važiuoju Į nagnus.
Kaina žema.

SIDE)

Mirė Julius Koncevičius, 55
m. amžiaus, gegužės 15, 1932,
širdies liga. Buvo doras žmo
gus; prigulėjo prie SLRKA 295
kpa. Ir buvęs prot. rafittninkas.
Buvęs vargonininkas, Weatvllle, III. Sv. Petro ir Povilo-par.
Po tam 8aginaw, Mlch. 5 me
tus Ir Orand Rapids, Mlch. 5
metus prie kun. Lipkaus. Ne
tekęs vietos pribuvo į Detroitą,
pas duktesrĮ Ir žentą.
Paliko nuliudusią moterĮ Ma
rcelę. dukrelę Stasę su vyru Ir
dukrelę Prancišką. Už jo sielą
Sv. Mišios buvo gegužės 17, o
18 dieną, po gedulingų pamal
dų Sv. Antano par. bažnyčioj,
palaidotas Sv. Kryžiaus kapiJulius Koncevičius buvo tar^
pe lietuvių geras darbuotojas
tautos ir bažnyčios labui. Ju
liau, ilsėkis šitos šalies žeme
lėje!
Visa šeimyna taria širdingą
ačiū musų
Jaunam graborlul
Dominikul Bražiul už jo taip
didelĮ prielankumą Ir gražų pa
sldarbavimą. Taipgi už gražų
papuošimą palmomls prie gra
bo. Naujasai graboriiųi Bražl,
esi vertos aukštos pagnrbos tar
pe musų lietuvių, Ištikus rei
kalui
busim prletelystėje su
tavim.
Dabar tariame širdingą ačiū
musų* klebonui kun. Borelšlul
už gražias pamaldas Ir atsilan
kymą 1 kapus Toliau tariame
širdingą ačiū vargonln. Juozui
Blažluj už gražų giedojimą baž
nyčioj Ir kapuose. Taipgi taria
me širdingą ačiū šitiem:
Mirusio seserel A. Klovienei
su sunuml Iš Chlcagoa Konce
vičių šeimynai. Bart k,ų šeimy
nai. Mr. ir Mrs. Bukšnls, Mrs.
Astrauskienei su dukrele, Mrs.
Aukštolls, M,rs. K. Norkunlenei su dukrele, Mrs. Grigaliū
nienei,
Onai
Harmansktutet,
Vincui Raullnalčlul Ir Edvar
dui Kaliui
Iš Grand Rapids.
Mlch.. Mr. ir M.rs P. Wllllams,
Mr. Harold Garst, Mrs. S. Ku
dirkienei Ir Jos motinai, Mr. Lr
Mrs. Estep, Mrs. Raefus, Mr.
ir Mrs Vlgelevlčlus Mrs Russsll, Mrs. Curaa Ir daug kitų.
kurių vardų nesužinojau Ir ku
rie važiavo | kapus Ačiū vi
siems lygiai.
Tdknsi šeimyna

DIXIE PHOTO STUDIO
484MI W. VERNOR HIGHWAY

ended the run making for the
inning. For good measure, Jo
kūbaitis poled out a home run
in.the 8th.

A scare was thrown into
our boys in the 9th when two
errors put runners on first
and third. Szpont then doubled to left scoring Otis. Bittner tried to score from first
on the hit, būt a perfect relay

(Tųsa nuo 5 pusi.)

LIETUVIŲ UŽEIGA
Užlaikome visokių saldainių Ir
IS Lietuvos ‘■Rūtos”. Turime viso
kių Lietuviškų Rekordų ir kitokių
dalykų.
P. Padolskas, E. Kirstukienė
1910 — 25th STREET

Lafayette 6313

CHAMBERLAIN
BAKERY
Kepam Lietuvišką Duoną ir pus
baltę ir visokius kelksus. Prista
tome Į visas miesto dalis lr Hamtramack, Mlch.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT, MICH.
Vinewood 1-2637

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK

ATTORNEY AT LAW
Mortgage Bond Bullding

5 W. LARNED S'T.
(Comer Woodwardj

Residence 456 Neff Road
GROSSE POINTE
Res. Phone Niagara 0764

HARRY A. WHITE
Plumbing and Heating

Pataisau ir naujų darbų pil
nai atlieku. Darbas pirmos
rūšies.

1508 — 23rd St., Laf. 2056

UTHUANIAN BAKING
C0MPANY

Silvestras Ragaiskas, Mgr.
Kepam skaniausią lietuvišką, ru
ginę, pumpermekol Ir baltą duo
ną. Pristatom Į visas miesto dalis
Ir Į Hamtramack, Mlch. Kepam
ir bandukes piknikams Lr baliams

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

Lafayette 6068
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DR. J. B. RYDZAUSKAS

g

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydau visokias ilgas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros 5
Lempas, ArtiflclalISką Saulės Šviesą, Diathermlą, Slnusoidal Lr t. t. S
Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
S
Speclal iškurnąs: Ugos moterų ir ligos vidurių, nervų lr reumatizmo. =
Valandos: 10—2 dieną lr 4—8 vakare.
X

Ž

12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

=

-

Telefonas dieną lr naktĮ: ARLINGTON 2683

S
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RED ARBOW BOTTLING WORKS
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. ŠEPAT, sav.
Išdirbam skaniausius minkštus gėrimus. Pristatom
krautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems paren
gimams. Kaina žema. Kreipkitės:

3900 MARTIN STREET.

LAFAYETTE 3t?69

WILIS
BAKING
CO.
*
M
PRANAS WILIS, Savininkas
Atsidarė nauja duonoa kepykla. Kepam skanią lietuvišką Ir baltą
duoną. Taipgi vlsokluk keikus vestuvėms, varduvėms lr tt. Prista
tome Į visas miesto dalis. Reikalaukite savo Bučernėse Ir Orosernėse

2206 CARPENTER AVENUE

Kampas Lampkin, DETROIT, MICIT.

t
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nansinį stovį giors ir 5 mėne
siai praėjo po jos subalansa
vimo. Rleikia žinot, kad sei
V. Stancikai, 1706 W. 47 Chicago, III........... .... 188,360 mai pakartotinai yra nutarę,
St., Chicago, 111. .. 1,370,135) Misiūnas, Koseland, 111. 245 kad centro sekretorius turi
O. Rašinskienė, 1639 S. 50tli j\V. 108th St................ 160,470 duoti Susiv. spyskaitas kas
Avė., Cicero, 111. .. 1,179.590 A. Žolynienė, 6709 Arcliei 3 mėnesius. Čia pasirodo, kad
Jb’. Gubysta, 4355
Mozart jAve., Chicago, III. ... 119,950 seimų nutarimai pasiliko tik
St., Chicago, III. .. 1,133.950' A. dudenąs, 6807 So. Camp- protokoluose. k
Pittsburgho, Pa. seimas nu
P. Varakulis, 724 West Lb.hell St., Chicago, IU. 115,000
St., Chicago, III........ 1,00,500 • Gaižauskas, 148 E. 107th st. tarė: jeigu centfo valdybos
A. J. Janušauskas, 1301 S. ltoseland, 111............... 107,455 narys, ar visa valdyba, neiS50th Ct., Cicero, III. 776,289 [ Sutkus 1007 Eight st.,Wau pildys seimo nutarimo, savai
V. R. Mandravickas, 815-45 jkegan, III..............
103,300 me susispenduos ir į sekantį
St., Kenosha, Wis. .. 557,200 A. Condratas, 1706 E. Ma- seimų neturės teisės daugiau
A. Stuiginskas, 1628 S. 5b yomensing avė. Pliila. Pa. kandidatuoti į Centro Valdy
Avė., Cicero, 111......... 554,270
85,300 bų. Taigi, jei būsime sveiki,
....................
Grybas, 2244 W. Adams ! Bugentavičius, 1616 N. Lin- matysim seime, kaip dabarti
St., Chicago, 111......... 501,140 coln St. Chicago, III. 61,90(1 nė C. Valdyba mėgins save
S. Staniulis, 6651 3. Talman j Vaicekauskas, 4242 S. Ma- teisinti už tų “nelemtų” apy
skaitų paskelbimo pevėlavimų
Ave., Chicago, III. .. 461,150 ipiewood avė., Chicago, III.
Ag. Gilienė 3131 Euierald
..................... 44,400 organe narių žiniai.
Tas pats Pittsburgho sei
Avė., Chicago, 111. .. 436,840 M. Povai tienė, 700 S. 9 st
M. Varkalienė, 6315 So. Liti llerrin, III.................... 35,550 mas yra nutaręs, kad Centro
coln Av., Chicago, III. 393,695 Bacevičius, 1850 \Vabansia valdybos nariai turės privile
J. Aukškalniss, 1354 Kani Avė. Chicago, TU......... 26,700 gijų be kuopos mandato atva
son St., Gary, Ind. .. 308,560, j. Vaičaitis, 424 Dean St.. žiavę Seiman, sprendžiamųjį
P. Petrauskas, 14 Johnson , Scranton, Pa................ 25,850 balsų. Pamatysim, ar Centro
st., Binghamton, N. Y.
A. p k§fi 2225 S. Oakley valdyba pildys šį nutarimų,
nors pastarasis neduoda rim
..................... ‘ X - Avė., Ghicago, III......... 21,000 to pamato mūsų organizacijai
A. Valančius, 1226 S. oO, lp Taružka> 2334 S. Oakky
turėti privilegijuotus narius
Avė., Cicero, III......... 224,500
su sprendžiamu balsu seime.
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
° ’
Melrose Park, III. .. 214,900 A- Langmanas, 4521 S. Wa- Jei taip bus daroma, tai mes
seimuose gausim 7 balsus dau
O Kazlauskiene, 4356 S. shtenavv Avė. Chicago,
..........................
17,700
giau, kurie visuomet palaikys
Rockwell st., Chicago 210,750
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
J. Balsis, 610 Wall St. Rock savo pusę apginti ir būti vėl
PI., Chicago,. III......... 191,100! ford, III........................... 5,800 išrinktais. Paskutinįam seime
Rėkus, 1850 Wabansia avė., Varailis, Luzerne, Fa. l,l‘O(i kun. dr._Konc*evičius šį nelegališkų apsireiškimų pastebė
jo, bet, esant pozicijai daugu
usų
moje ir vadovaujant jų 7 bal
sų dvasia ,tas buvo nepaste
DAKTARŲ VEIKIMAS
moksliško ir praktiško pobū bėta.
Narių sumažėjimas. Pusės
džio. Aš manau, kad mes kurį
Štai, ir vėl vasaros laikas, laikų duosime progos savo metų apyskaita rodo, kad nau
kuris mus vilioja į laukus. plunksnai parūdyti, kol vasa jų narių įsirašė 296, išsibrauMes tarsi tie paukščiai naive- ra prabėgs savo negeistinu kė 826. Mirė 200. Iš viso 1026.
lyje (klietkoj), žiūrime pro greitumu. O apie rudenį vėl Per pusę metų. nustojom 730
langus ir taikomės išsprukti imsimės visuomeniško naudin narių, o per metus sudarys
i laisvę, į laukus, bei į girių go darbo. Ypač šie metai Ame 1460 narių. Jeigu šitoks narių
ar tai į golfvaikštę, kur nors likos lietuvių daktarų draugi skaičiaus maižėjimas tęstųsi
pakvėpuoti tyru oru, iš sle jai yra nepaprasti metai: tai per 10 metų po 1460 narių,
giančios žiemos laikotarpio iš yra jubiliejaus metai—sukan tai iš paskelbtų 14,785 narių
rūkę. Žiema yra mums negei ka draugijos gyvavimo 20 me liktų tik 185, su Centro valdy
stinas laikotarpis, ypač mies tų. Jis rengiamasi tinkamai bos privilegijuotais 7 balsais.
tiečiams, ir mes jos nelaukia paminėti. Draugija savo jubi Taigi, po 10 metų seime na
me ir nenorime^ kad. ji ateitu, liejų nori paminėti taip,"kad riai turės 4 sprendžiamus bai
pet gamta pasielgia priešin pasiliktų istorijos puslapiuose sus, o C. Valdyba '— 7. Vaikų
— surengs sveikatos savaitę. skyriuj turim 1653 su naujais
gai visiems mūsų norams.
Bus surengtos visuomenei pa 95. Išbraukė 16 metų 273 ir
' Amerikos lietuvių daktarų
skaitos su įvairiais paveiks už mokesčių nemokėjimų. 242,
draugijos žiemos sezonų bai
lais iš įvairios kasdieninės iš viso 515. Taigi, vaikų skygiantis susirinkimas įvyko pr.
praktikos, kaip dantisterijos, riui dar didesnis pavojus gre
penktadienį. Tokiuose sus se
sia, jam užteks kokių 3 ar 4
taip ir medicinos.
daktarai lavinasi praktišku
metų stovint tokioj padėty,
atžvilgiu; vienas arba du skai Apie tų įvykį bus paskelbta
kaip kad dabar yra, jam lik
referatus. Paskutiniame su vėliau laikraščiuose, kur, ka
viduoti. Šiurpu tokius skai
sirinkime d r. V. A. Šimkus da ir kas tų darbų atliks.
čius
rašant. Žinom; kad atei
Dr. G. I. Bložis
skaitė labai įdomų referatų
viai iš Lietuvos kasdien ma
žėja ir mažėja. Valdžios cen
zas rodo, kad čia gimusių prie
auglių yra daugiau, negu at
eivių. Kur gi mūsų jaunimas?
Tėvai ilgai su pagarbų mi Kodėl jis neburiamas į Susinės Rakauskus, nes jie nepa- j vienijimų,? Kas yra tos dezor
| tingėjo išmokyti savo vaiku ganizacijos kaltininku ?
Šios kolonijos lietuviai .ka čius gražiai lietuviškai tarti
Paskutinis seimas yra nuta
talikai gražiai pagerbė savo žodžius jų rolėse. Klausyda ręs, kad tuomet, kada supuo
motinas. Jie vis daugiau ir masis manei, kad tie jaunuo la referendumu C. Valdybos
daugiau viešai pasirodo. Ge liai kų tik iš Lietuvos atva i inkimas Jais metais nedaryti
gužės 7 d. surengė gražų vai-t žiavo. Čia su jaunuoliais na jokių vajų. Bet pastarasis sei
dinirnų “Motinos širdis” ir mie sunku lietuviškai susik'al- mas yra panaikinęs referen
“Knarkia paliepus.” Vakaras įbėti; mat, neturime parapijos dumu rinkti C. Valdybų; na,
labai gerai pavyko. Publikos mokyklas. Tai bloga. Nekan ir kų darė per tuos dvejus me
prisirinko pilna salė. Buvo triai lauksime daugiau tokių tus mūsų Centro Valdyba? C.
skėčių ir iš Wilkes Barre — vaidinimų.
valdyba teismais, kad tais me
J.’Šaliūnas ir A. Ambrozaitis.
Povilas tais buvo didelė depresija,
Šaliūnas pasakė kalbų, pritaisunkūs nedarbo laikai; bet vkintų programai. Žmonėms la- APYSKAITŲ PASISKAI ra faktas, kad tuo metu tau
' bai patiko.
ČIUS
tiškas susivienijimas atskėlė
Vaidinta labai gerai. Buvo
bolševikus ir pastarieji suge
apie kų ir pagalvoti, ir buvo LRKSA organas “Garsas” bėjo savo susivienijiman su
iš ko ir pasijuokti. Po vaidi paskelbė 1931 m. paskutinio traukti keletu tūkstančių nau
nimo jaunimas pašoko ligi 12 pusmečio, 6 mėn. apyskaitų, iš jų narių ir dabar tik tyčioja
vai.
į ko maždaug matom Susiv. fi si iš mūsų apsileidimo. Pro-

Kontestininky stovis

;-ju- .
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BtNGHAMTON, N. Y,

Ar užsi
trauki?

Beveik
“neliečiamas” dalykas
cigaretų skelbimuose
...vienok 7 iš 10 rūkytoju užsitraukia dūmą
žinodami—o kiti 3 užsitraukia nežinodami!

-- ---Turtas.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Ketvirtadienis, geg. 26, 1932

Š tikrųjų — kaip dažnai jūs esate
galvoję kodėl klausimas apie dūmų
užsitraukimą paprastai buvo vengia
mas cigaretų skelbimuose?

I

Kam ta paslaptis? Kam tas tylčjimas:i? Mes vist užsitraukiame dūmą —
žinodami ar nežinodami. Kiekvienas
mūsų įkvepia kokią nors dalį dūmų iš
savo cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky- Strike
drįso šį svarbų klausimą iškelti - nes
Luckies turi atsakymą!
Luckics
užtikrina jums švarų, gryną cigaretą,

kurio jūs norite . . . dėl to, kad tūli
nešvarumai paslėpti net puikiausio,
lengviausio tabako lapuose pašalina
mi įžymiuoju Luckies valymo pro
cesu. Luckies tą procesą išrado. Tik
Luckies jį ir turi!

“Penkiosdešimts milijonų rūkytojų
negali būti klaidingi!”

•*

M

Irs toasted
Jisų Gerklei Apsauga

prieš ĮmHajinius - prieš ko—IĮ

O. K. AMERIKA

ATSUK LUCKY STRIKE RAD/D
Coar.. IMI.
The America®
Tobacco Co.

modrrniškį minučių su pasaulio
goriausiais tokiu orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio,Ketvirtadienio,
•ir Šeštadienio vakarį, per N.B.C. Radio tinklį.

seika, sakydamas Brooklyne timų. Jis yra apskundęs Su vietoje turi mums rūpėti gau l ai negalima išmatyti, reiki f
prakalbų, pastebėjo, kad Chi- siv. ant $100,000.00.
ti sergant pašalpų ir mirus prityrimo. Ant pinigo išspau
cagoje Šv. Kryžiaus par. mo Gražus centro tvarkos pa pomirtinę, o svarbiausia tai sti 708 met. vadinasi, turi 122(
kykloje yra daugiau kaip 2,- vyzdys ir seimo nutarimų vyk ko ilgiausiai palaikyti lietu metus senumo. Po metų para
000 vaikų, o kur dar kitos dymąs. C. valdybos apyskaito vių katalikų vienybę šioje ša švtos kažkokios nežinomos rai
parapijos —- sako: “jie turi se randame, kad dviejuose lyje. Ši organizacija yra la dės, kažkoks paukštelis skren
būt visi mūsų susivienijimo \Vilkes Barre, Pa. bankuose, bai daug naudos ir garbės pa dantis, krūmeliai ir t.t.
nariais.” Bet šiaip ar taip, buvo būtent, Penna Liberty darius mums ir taip pat pa
vis reik pažymėti, kad jie dir tlank and Trust Co. $6784.00 čiai tėvynei Lietuvai.
ba ir savo gudria .agitacija ir Dime Bank Title and Trust _ Mes būsimam seime turime
patraukė į savo eiles labai i Co. $45,*479.76. Iš viso $52,- mesti šalin visus politikavi
(John Bagdztunas Borden)
daug mūsų katalikų, daugiau 1263.76. Ir čia seimo nutarimai mus ir eiti prie rimto darbo.
ADVOKATAS
negu savųjų. Tai vis darbo ! sulaužyti. Seimas yra nutaręs Bet kad tas darbas neštų ge 105 W. Adams St., Rm. 2111
Telephone Randolph 8727
vaisiai, agitacijos išdavos. O 1 į vienų įstaigų nedėti arba resnių vaisių, mums būtinai
daugiau kaip reikia rinkti tinkamų centro 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak
kur gi mūsų C. valdybos pa j neinvestuoti
Telephone Roosevelt 9090
sirodymas? Nėra. Mat, mūsų $10,000.00. Kaip gi čia galės valdybų, kuri vis dėlto turės Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9601
centro valdyba mėgsta dau dabartinė centro valdyba tei būti veiklesnė ir geriau dirbs
giau “ramybę” ir apsileidi sintis J
mūsų užbrėžtų darbų.
mų. (
Taigi, mums reikia rinitai
P. Montvila, narys
Susivienijimui plėtotis dir susidomėti mūsų Susiv. atei
ADVOKATAS
va yra gera ir. palanki, tik tim. Mums nerūpi, kur buvo
Miesto
Ofisas
77 W. Vtashlngton St.
RADO LABAI SENĄ
Romu 905
Tel. Dearborn 7988
reik darbo ir Susiv. taip su ar bus; mūsų* centras. Tegu jis
PINIGĖLI
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
tvarkyti, ikad į jį įsirašyti bū- būna ten, kur dabar yra, kad
Vakarais: Utarnlnkais ir Ketvertais
8 iki 9 vai.
tų noro, ypač mūsų jaunimui. ir visada. Juk mes mokesčius
Šiaulių priemiesty, akėda 4146 Archer—Avė.
Tel. Laf&yette 7387
Šių metų seimas turi būtinai visuomet siunčiame paštu ir mas dirvų vienas gyventojas
Namų Tel. Hyde Park 3896
surasti būdus, kaip tų trūku atsakymus į paklausimus gau rado monetų, vieno cento didu
mų pašalinti, ypač išvyti iš name irgi paštu. Jei mes mo mo, ant kurios matyti panašūs
Susiv. Centro tų “ramybCs kame mokesčius, tai pirmoje į Vytį raitelis. Kitoj pusėj geir apsileidimo priežastį, kun
LIETUVIS ADVOKATAS'
privedė Susiv. net prie tokių
155 N. Clark St., ftoom IH
Telephone FRANKLIN 6745
bylų, ljaip kad Petro LukoSc
3117
Union Avė., 7 iki 9 v. v.
LACHAWICZ IR SŪNUS
vičiaus, kuri Susiv. išlupo u
Telephone
VICTORY 2313
PA G R AB Ų VEDĖJAI
pie $17,000. Yra dar ir kita
Visų pagralio patarnavimų galime atlikti už $100.00
byla, apie kurių centro vald>
'
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
,ba niekam nieko nesako, bet
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
ir ši ištrauks Susiv. ne ma
ADVOKATAS
Notary Public reikalus
žiau, kaip buvusioji. Ši byla
4600 SO. W00D STREET
Chicago,
III.
Cicero,
IH.
tai už Petro Lukoševičiaus
Tel. Lafayette 6393
2314 W. 23rd Place
1439 So. 49tb Court
šmeižimų per Susiv. organą
Rezidencijos: 2 E. 103rd Place
Teief. Roosevelt 2515
Telef. Cicero 5927
“Garsų” ir jo iš Susiv. išme
Tel. Pullman 6377

JOHN B. B0RBEN

A. A, SIAUS

CHAS. A, PEPPER

J. P, WAITCH€S

, D R I U G I 3
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į clean up batter. In 13 trips Otis c

“DETROITO ŽINIOS”

2

0 j 100 klgr., apdirbtų žarnų — J

D A K T A R A

Svvorek p

0 112G,000 klgr. Bendros vertės už
Totais
4 24 11 4,960,000 lit.
O f įsas Tel. Grovehlll 0617
Sport. Y. 0 1 0 2 0 0 0 0 1-4
Res. 67 37 S. Artesian Avė.
St. Geo. t 1 0 1 0 3 b 1 x 7‘ Palyginus su pereitų metu
Tel. Grovehill 0611
DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
tuo pačiu laikotarpiu, šįmet
Tvvo base hits: Szpont; hoSpecialistė Moterų ir Vaikų Ligų
bekoninių kiaulių auginimas
nie run: Jokūbaitis; base on
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
padidėjęs.
2423 West Marųuette Road
balls off: Banonis 6, Svvorek
Valandoa: 10 Iki 13 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
Sunaudoti galvijai yra pas Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A-M.
(Vakarais: Utaralnke Ir Ketverge Iki I vai.).
2; Struck out by: Banonis 9,
Nedėlloj susitarus
Seredomia Ir Nedaliomis pagal susitarimą.
J
kersti daugiausia .Kauno mi»
Svvorek 7; hit by: Banonis 6,
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395 I
sto reikalams. Galvijų suvarl
Svvorek 2; Struck out by: Ba
lojimas vidaus rinkoje, dėl Tet L*£a*'etl° 6793
also got a pair of singles
nonis 9, Svvorek 7; hit by pitĮ Aliouta e
Ofiso Ir Rea. Tel. BouL 6914
Ofiao ir Rea Tel. Boul. 6911
clier by: Banonis 1, Svvorek 1; kiaulienos, paukštienos ir žu
L vvant to'introduee a cou- Į Jokūbaitis cf
vų
atpigimo,
mažėja.
Skeru-Į
vai.:
2
iki
po pietų, 7 iki 9 vak.
♦
*
•.
•
left on bases: S. G. 3, S. P. 8.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
ple inore of tlie bovs if you Vaidinas lb
žiamųjų galyijų išteklius kra Office: 4459 S. California Avė.
Your
announcer
796 West 35 Street (Kamp. 39 Ir Halsted St)
don’t mind. Meet John “l>in- Banonis p
šte yra didelis, todėl esant 111aNedėlioję pagal sutartį
VaL: s-4 Ir 7-9 vari. vakare
▼ari.:
1-1 Ir 4:>4-«:B9 vaL rak.
The
Mic.
ty” Dailius and John ‘Jokės’ Kasimas lf
žoms paklausoms, galvijų kai
Nedėlloj auąttarua
Nedėlloj
X L. Vyčių rymas nugalėjo
Jokūbaitis. ‘Dinty’ plays tlie Kacuba 2b
nos menkos. Veršiukų suvar
Proctor Creamery tymų 8- -3.
D E N TĮSTAI Tel. Canal 0267 Rea. Proapect 6669 Tel. Ofiso 4060
outfield and ean also play lst Spaustinas rf
tojimas yra pakilęs. Kiek ge
Rea. 9866
Detroit’o laikraščiai klaidin
base — tlie position he įdayed Dainus rf
resnė veršiukams kaina buvo J
lašt year. He bats and tlirovvs
Totais
6 27 14 gai apie ši žaidimą buvo pra- per šventes. Tačiau po šven j Phone Boulevard 7 042
ųešę.
Įeit handed, is a good fielder,
čių, sumažėjus paklausoms. Į
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
Sporting Youth
has an exceptionally good
1821 SOUTH HAIATEP STREET
| kaina pradėjo kristi.
KENOSHA, WIS.
ab r h po <1
DENTĮSTAS
įhrovving ariu, and hits fairOfiso vai.:
Peaidencija 6600 So. Artealan Ava
Koslosky lf
2 0 0 1
4645 Su. Ashland A* b.
Bekono
kaina
Anglijoje,
ko-1
Nuo
1
Iki
4
ir
nuo 6 Iki 8 vai. vak.
Valandoa: 11 ryto Iki 4 po pietų
well.
Rezidencija:
Arti 47 Street
'Bittner lf
10 0 0
vo mėn. laikėsi be didelių pa-,
4 iki 6:64 vakare
8904 — 71st Street
\Vlienever a fiy is liit to Šzpont 3b
Nedėllomls tie susitarus.
4 0 10
kitėjimų. Silpnesnės kainos j
0 0 0 0
eenterfield, you ean bet a 100 Novkovv 3b
Iš “MAISTO” B-VES VEI buvo riebesnioms rūšims. i)a- j rei. Guriai t>lz2
Tel. Canal 6764 Rea Republio 6369
to 1 it vvill land “in the buek- Cass 2b
KIMO KOVO MEN.
nijoje sumažinus bekono sker-!
et.” Lašt year as well as tliis Szlaga ss
dyklų darbininkų atlyginimų, j
Gydytojas ir Chirurgas
PENTIS T A S
season, Jokūbaitis is eavorting j Stone rf
Per kovo mėn., visos “Mai apie balandžio mėn. vidurį, re
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Ofisas 2408 WEST 63 SPRĘST
22U1 Węst 2zna Street
IR OBSTETRIKAS
Kertė So. Western Avenue
around tliat section pulling Į,Opai cf
sto” B-vės skerdyklos sunau ngiamas skerdyklų darbinin
i
(Kampas Luavitt St.)
Tel. Prospect 1028
Gydo staigias ir chroniškas ligas
dojo: kiaulių — 42,489, galvi kų streikas. Jeigu tiktai strei
dovvn everytliing tliat comes Fritz lb
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Rezidencija 2369 So. Leavitt St.
vyrų,
moterų
ir
vaikų
• Nuo 1 iki 8 vakare
jų — 1,734, veršių ir avių — kas įvyktų, tat gali nors lai
bis vvay. He has a good ‘wing’ Sireikis lb
Tek Canal 0706
DARO OPERACIJAS
Seredoj pagal sutarti
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. i
Ligonius
priima
kasdieną
nuo
4,407, iš viso — 48,630 gyvulių. inai bekono kainos pakilti.______
and on offense — he. is ouf Barvvick c
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlloj pagal susitarimą
Iš sunaudotų gyvulių užsie- statolUoį. ; ;nūs'ų skerdyklas
Nedėliomis ir seredomls tik
Boulevard 7 689
iškalno susitarus
nin išgabenta: paruošto beko betoninės kiaulės rūšies vie-1
.
Rez. Hemloek 7621
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
GRABORIAI:
no — 2,546,170 klgr., gyvų kiau r.odumo žvilgsniu pasitaisė.
2130 WEST 22nd STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
lių
810 št., gyvų galvijų — Daug mažiau atsiranda perCHICAGO
4729 WEST 12 PLACE
LACHAVICH 310 št., kiaulių organų — 40,- riebių kiaulių, bet už tat paD E N T 1 Š T A fc>
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
000 klgr., lydytų taukų
4712 So. Ashland Aveuue
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
didėjo kiaulių skaičius su pci

, to tlie plate, John has gotten
(Tęsinys nuu 3-čio pusi.) j 7 hits of various size to compile tlie grand batting averRasimas to Yesalonis to
age of 538. Something to be
Micuta — flagged him at the
„ ,
, , ..
.
, .įproud ot, eh what?
plate. Cass stnke out ended i1
THE BOX SCORE
tlie game.
St. George’s YLC
John Jokūbaitis is štili liit-JI
ab r h po
ting at a merry clip. Tvvo mo- Yesalonis ss
re hits in tins game. lbisimas!(<juira,Į -jį,

OR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J, JAV01Š
g

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. C. Z. VEZEUS

LIETUVOJE

DR, G. I. BLOŽIS

CHICAGOJE

Laidotuvėnis
pa
tarnauju
geriausia

Lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616

1439 S 49 Court, Cicero, BĮ.
TEL

CICERO

6927

Telefonas Yards 1138

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu automubihus visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes neturi
me išlaidu užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

VED&JAS

1650 WEST 46tb STREET

S. M, SAUDAS

Kampas 4<th lr Panllna Sta
Tel.

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

Pranciška Mazlliauskienė
po tėvais Nevardauskaitė

Phone Boulevard 4139

Boulevard 6202-8418

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

Seniausia ir Didžiausia

Mirė gegužės 24 d. 1 vat po
piet, 1932 m., sulaukta lipte 63
met amžiaus, gimus Tauragės
aps., Kvėdarnos par?, Gvaldų
kai'me. Amurlkoj Išgyveno 27
melus.
Paliko dideliame
nubudime
vyrų Vladislovų, 2 suims: Vin
centų ir Julijonų, 2 dukteris:
Eleną ir Stanislavų, 2 seseris:
Kaziidicrų,
švogerj Stanislovų
ir šeimynų Petrošių, sesorj Zo
fiją, švogerj Teodorių ir šeimy
nų
Montvilų,
švogerj
Jonų
Krauzų. sesers dukterį Elzbie
tą Lauar, sesers sūnūs: Edvar
dą ir Aleksandrą Krauzus ir
gimines Amerikoj, o Lietuvoj
brolj Juozapą ir brolienę Kostanciją Nevardauskius ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas 3316 S.
Morgan St.
Laidotuvės įvyks šeštadieny,
gegužės 28 d. 8 vai. ryte ir na
mų j šv. Jurgio par. bažnyčią,
kur bus gedulingos pamaldos
už velionės sielą, o iš ten bus
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.
Visi giminės, draugai ir pa-žj^tairii esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti jai paskutinį patarna
vimą.
Nubudę liekame.
Vyras, Sunni. Dukterys, Šei
rys, švogerial ir Gimlhės.
laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Bou
levard 4139.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy
dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.
Pastebėtina nauja kombinacija gy
vastį palaikančių žolių yra svarbiau
sias moderniniu
laikų
išradimas.
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia
jūsų liga yra, ir kiek daug dakta
rų ir vaistų jus išbandėt, dar yra
viltis dėl jus.
■•
Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja, 1869 N. Damen Avė., Chi
cago, siūlosi jums suteikti 5 dienų
naminį treatmeutą žolėmis visiškai
dykai. Aprašykite savo ligų ir mes
prisiusime $1.00 bonkų Kraujo Tonlko ,ar $1,50 bonkų speciajallų žo
lių gyduolių. Pridėkite 25c appiokė| jimdl supakaviino ir persiuntimo. Ra
t šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:
11721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė.
I P-ia B. I’atumlenė yra Motinos He
lenos širhanskienės sekretorė lietuI vių skyriuje 4172 Archer Avė.

.t

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką -su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

mų pašalinti sutvarkant kiau
lių šėrimų.

PADĖKONĖ

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

Vai.: Nuo 10. ryto iki 8 vakaro
minkštais lašinėliais. Šis hekoJninių kiaulių trūkumas paeina ,----- ■.—:-------j nuo to, kad kiaulės gauna per
cicero 1260
X-Ray
maža, prieš pardavimų, mie
žinių miltų, o per daug daržoLIET L VIS DENT1STAS
J vių. Kadangi bekonas su per Vai.- kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
valandai vakare
minkštais lašinėliais priskaiNedeuomis ir bereuomis susitarus
i tomas prie žemiausios rūšies 4847 VV. 14th 1ST. Cicero, 111.
įir labai sunkų parduoti, tat
D^inįjJmuži^r^ūtų. šį truku

OR. GDSSEN

2314 W. 23rd PI., Chicago

OFISAS
668 VVest 18 Street
Telef.
Canal
4174
SKYRIUS: 32 38 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Tet Roosevelt 7523

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

LIETUVIS

DR. J. J. KOWARSKiS

DR. A. BAČKOS

VINCENTAS
ZAPOLSKI
Mirė gegužės 23 d., 1932 m., 8
vai.
ryto
75
metų amžiaus.
Kilo Iš Panevėžio apskr., Kre
kenavos parap., Žygelių kaimo.
Amerikoje išgyveno apie 45 m.
Paliko dideliame
nubudime
moterį Daratą, po tėvais I’rolonaitė, du aunu Antaną ir Vi
ncentą, marčią Mikoliną, du unuku Daratą lr Tomas, dvi se
seris Veroniką Zopolis ir Konslunciją Marozienę, pusbrolius
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4421 So.
Marshfield avė. Laidotuvės Jvyks pėtnyčloj, gegužės 27 d.,
iš namų -8 vai. bus atlydėtus
į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pama-.
ld,ų bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.
N įkiši ėdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nubudę: Moteris, Kuritii, Ma
rti, Seserys, Ir Giminės.
.Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis.
Tel. Yards

1741.

'

Dr. C.K. Kliauga

VAICH’LIENfc

po tėvais Daukšaitė

Mirė geg. 18, 1932 irt 12 vai.
naktį, 48 metų agižiaus. Kilo
iš Šiaulių apskr., l.ygomų par.,
Aleknaičių kaimo.
Paliko dideliame
nubudime
2 dukteris Barborą ir Valerijų,
seserį Johaną Griggs, švogerj
Dominiką, tetą, 9 pusbrolius, 1
pusseserę tr gimines, o Lietu
voj brolį, 2 seseris ir gimines.
Po gedulingų pamuldų Nek.
I’ras. I’anelės Švč. par, bažny
čioj piilaldota
Šv. Kazi)niero
kapinėse gegužės 23 d.
Dėkojame gerb. dvasios va
dams už pamaldus, o sese re I,
švoge.riui,
tetai,
pusbroliams,
pusseserei Ir kitoms giminėms,
pažįstamiems ir kaimynams už
patarnavimus lr užuojautos pnreiški|nus.
Dėkojame grnhnešia.rns tr visiems dalyvavusiems
laidotuvėse.
Ačiū graboriul Mažeikai už
rūpestingą patarnavimą.
O tau, musų motinėle, per
'užpelnąs Viešpaties musų Jė
zaus Kristaus la| užšvtečla am
žinoji šviesa.
Nubudusias dukterys,

Barbora ir Valerija

GYDYTOJAS

IR

bUA
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero <62. Rez. tel. Cicero 2888

CHIRURGAS

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6132

DR. T. DUNDULIS

Rezidencija: 6628 S. Richmond Ate.
Telephone Repubbc 7868
Valandos: 1—8 lr 7—8 vai. vak.
Nedėboj; 10—12 ryto^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų

2 iki 4 lr 0 iki 8 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOUS

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Lietuvis

Telefonai dieną ir naktį

U e. N 1 1 o x a. o
GYDYTOJAS ir CHIRURUAS
Uluriimkais, Keivergais ir auouioiiiia Ofisas: —
4645 S. Ashland Avė.
Z4Z0 VV. MarųuctU: Rd. arti VVestern Chicago, 111.
Avė.
Plioue ilemlock 74US&
Grisu vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo C iki
Pauedėliais, Seredomls ir Pėtnyčiouiis 8 vak. Nedėliomis pagal sutarti.
IftZI au. Ualsutl bircfcV
' Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

DR. ATKOČIŪNAS

DR. MAURICE KAHN

Yra išvažiavęs atostogoms.

VIRGINIa

įGrįž birželio 6 dienų.

DR. A. L YUČKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL 9-11 ryto
2-4 lr 7-9 vak.
BąraComls po pietų lr Nedėldlenlato ,
tik susitarus
2422 W. MARQUETTH ROAD

/•

Res. Phone:
Englevrood 6641
Wentworth 2000

Tek Yards 0994
AKIŲ GYDYTOJAI:

Office Phone
Wentworth 2000

DR. A. R. McGRADIE

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS:

DR. VAITUSH, OPT.

0086

TeL Grotehill 1696

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ

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

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 lr 7-9 vaL vakare
Ofiso Tel. VICTORY 3687

OL lr Res. Tel. HEMLOCK 2374

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191
Jei

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Speciaiė atyda atkreipiama
klos vaikučiams.

neatsiliepia

šaukite

Central7464

moky

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRUM
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
as akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON

A. L. DAVIDONIS, M. D:

ir Vyrų Ligų

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų^ 7—8:30 vai. vakarą.

Tel. Yards 1829

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antra Of. Vai.: Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
šventadieniais pagal sutarimą.

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakarė

DR. CHARLES SEGAL
Džiovų, Moterų

3133 S. HALSTED STREET
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisu 3102 So. Halsted SL
Kampas 31 Street

Perkėlė savo ofisą

DR. j. P. POŠKA
Antras ofisas ir Rezidencija

DR. A. A. ROTU

Palengvins akių Įtempimą, kuriu
ųsti priežastim
gaivos
skaudėjimo,
Į svaigimo, ūkių upteinmio, nervuotumo, skaudamą akių karšti.
Nuimu
2ataraetus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose
Usitikimuose,
egzaminavimas daro
mus su elektra, parodančią mažiau4ias klaidas.

BARBORA

DR. S. BIEZIS

Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

SO. MICHIGAN AVENUBį
Tel, Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart tvąntadlenio ir ketvirtadienio.

4910

SPECIALISTAS
HEMLOCK

8161

'

DR. V. S. NARES
Ofisas lr Akintų Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4: nuo <'•—8
Nedėliomis: nuo 19 Iki 22.

Tel.

.

Hemloek

9799

Rea Tel. Proepect 0610

(Naryauckas)

DR. R. ARO N

GYDYTOJAS IR CHIRURUAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryte. 7 liti 9 vakarą
Utarn. lr Katv. vak. pagkl sutarti

Ofisas <166 South Kedzie

Rez. <426 So. California

Avė.

VaL: 3-4, JM y. x. iMirtazt Ketv

/

i * 11 o i s

J'

C H I C A G O J E

Ketvirtadienis, geg. 26, 1932

•PAPASAKOJO APIE SAVO kad netolimoj ateity bus pa
TALKA
kartota Kolumbo kelionė j

Ameriką. Ispanijoj statomas
Ponia Justina Sucilla atva laivas lygiai toks, kokiu Ko
DĖMESIO !
žiavo iš Roselando ir “Drau lumbas plaukė 1492 m. pirmu
go” pikniko komisijai papa sykiu j Ameriką.' Bus prisilaiVisi, kurie yra iš adminis
sakojo apie tai, kas daroma kyta visų anų laikų papročių.
tracijos paėmę tikietų knygu
Roselande “Draugo” pikniko Kol kas yra žinoma, kad skirtes, prašomi — parduotas ar
reikaluose.
tomas tik tAme bus, kad ant
neparduotas — būtinai grizi
Svarbiausias daiktas, tai laivo bus radio ir gydytojas.
nti ŠIĄ SAVAITĘ. Kad
tas, kad ekspresininkas p. Be to, reikia spėti, kad šiuo
Visi “Draugo” ekskursantai, kurie važiuojate į Lietuvą su Scandiwavian Aadministracija nebūti) išsyk
Tracbinskis su savo dideliu sykiu jūreiviai turės tabokos,
merican Line laivu FREDERIK VIII gegužės 28 d., prašomi nevėluoti atvykti į
užversta vežimu darbo, nelau
troku piknikierius dykai nu- ko anuomet negalėjo turėti,
La Šalie St. stotį ,gegužės 27 d. 9:45 ryto Chicagos laiku. Stotis randasi ant La
kite paskutinės dienos, kurią
veš j parką ir parveš namo. įneš tik Ameriką 'atradus, atŠalie St. ir Vau Buren gatvių. Į New Yorką važiuosime Ničkel Plate geležinkeliu..
gali tekti ilgai laukti atsiskai
Jo parėdytas trokas stovės1 sirado ir tabaka.
tymo eilės. Visos knygutės tu
prie Visų Šv. par. bažnyčios.1 Kolumbo laivas vadinosi Sanri būti sugrąžintos ligi šešta
KVIESLIAI PRADĖJO
Tuoj po Sumos linksmas pik-I' ta Maria. Ir dabartinis laivas, ■
dienio, gegužės 28 d.
Pagaliau iš Amerikos bu\o neparduota 20,000 maišų. Tik SOUTHWEST LANDLORDS
DARBĄ
nikierių būrys išvažiuos į par- kuriuo jūreiviai kartos Kolum
....
......
.staiga pranešta, kad laive Ki- žmonės nusiskundžia cukraus
ASSOCIATION
ką.
įbo
kelionę
vadinsis
tokiu
pat
,
...
,
..
„ ... I - , ,
DAR VIENA GRAŽI RA
Ta .
....
,
» •
lęs maistas, kapitonas Pelik- pristatvmu, kurio tabnkas ne-,
2848 West 59th Street
Visose kolonijose kviesliai
Ponios Sucillienes darbiniu- vardu.
1
,
. . „
, ...
/ ,
DIJO VALANDA
T
- . ,
,
■ m v ,
x ..
... . I sa« Atarei užmuštas, užmušti ra sutvarkęs,
į “Draugo” pikniku stojo j .kas Juozas
Šniukšta padarvs
labokos vartojimas iki
, .A. ....
..
i
Metinė mokestis $1.00
... .
,, .
.... . *
„
pi kiti dlicienai, kūne nepa-........................................ -... i
darbą. Kviesliai visą reikalą 3o “
tripus” automobihunu ga- menkos atradimo Europoi ne-i
..
. ,.a.
.
......
T. .
, .
,
Greitas patarnavimas reika^
.
..
d
j norėję prisidėti prie sukilėliu
lssirenduoja tlatas 6 kaiti- .
Pr. antradienio vakarą iš gerai suprasdami ir būdami Senimui piknikierių.
buvo žinomas.
1
. .. , .
. . , . o
, ,
. .
, Je nemokančių rendauninkn. ‘
piktadarių. Girdi, laivas atsi- barių, 2ros lubos, pigi remia,
___
*
stoties WGES Peoples Furni- tuo reikalu užsidegę greitai
F
‘
TEL. PROSPECT 5650
P-nia Sucilla dabar kasdien' Amerikoj tabokos tėvenvįe !
•
',
. ,
. ,•
. *’ .
. .
,
ture Co. krautuvių pastango visus įtikina, kad į sekantį <jaug darbuojasi
. . Roselande'jšsipopulerizavo'.cigaretai.
, i -» •
,
.
. Šio
. i miręs jų rankose, ir dabar rei- vonia, kampinis namas, kanimis buvo transliuojama oro “‘ Draugo
Draugo”
pikniką bus be ga- ..t,?.______ iJLiv. -.z,-..,.... ! i., s.,„n.
k“ laUK,,> kada J*» uzpuk ku-bana. sviesus.
j Turime žmones sutinkančius
” pikniką
ga- “DraUgo” pikniko reikaluo-’je šalyje cigaretai yra mado- • , . •
bangomis radijo programa, lo įdomu atsilankyti. Juk
T- ’i V
- •
• 4 • n ; • 1-u 1 S •
a
! kdeiv,nl garlaivi. Kur da4359 So. Maplewood Avė. j skolinti pinigus ant A-l pird
se. Ji užlaiko sūnų, sviesto, je. O tai dėlto, kad cigaretų bar tas banditų laivas
kuri buvo labai graži ir zaža- Draugo” niknike bus nas- ......
kun
. . , , .... , ...
,
.
... ‘ ''ar tas banditų laivas —nieimų 'morgičių nuo $500 iki
. . ..
.
~
, . “Slaugu
piKuiae
pas kiaušinių ir grocenmu daiktu įsdirbysteje padarvta didele i,„ „ ,i ai
$5000.
vmti klausytojus. Grupe dai- kirstvtos tūkstantinės dovi i
a
uAu‘nimi
.
r i t,/-,
•
'■
ne&a^J° pasakyti. Pasku• • , • T; m a
a
Kirsiyios lUKsianunes aova- krautUVę, 22 E. llOtli PI. Tel. pažanga. Lucky Strike cigare- a- - , . .. _ _ , T
mninkų:
An- nos _ automobilius,
automobilius, dvi
dvi lailai- (Commodore t,™
r K.
a vSabonis,
- - *A. z,1578. Jos išdirbtą 4„
tų išdirbėjai vartoja ypatin- tln* kart* «’ e8*’ mat<‘ Lamanšo kanale, vadinas, gresiąs
I
m.en</.,. ... ia, vakortės, radio ir daug kitų sūrių bus galima gauti pikui- gus būdus visokiems kenks2848 West 59th Street
pas, A. Jankus ir kiti tikrai smulkesnių. Kam neįdomu pa- ke.
nflngumhms pašalinti iš tabo- pavojus angių ir prancūzų lai
vams.
Tel. Prospect 5650
n—? e6-^
- 1Uatytl kam toS dovanos tek3-> P-nia Sucilla seniau gyve- kos. To nedaro nei jokia kitai Tačiau vienam a n iriu renor
REAL ESTATE
žiu liaudies ir įžymesnių muristvnės bnspKnll wra
, m
» T ,
• ,
•
A
, x- ,
. 1 'anai. vienam angių reporsn komnozdtoriu dainas Kai
v ♦ ’
’
?.
g
no ant Town of ]^ke’ vlsada «g»^tų išdirbystes kompam-' terini
teriui Bflvvko
pavyko -tą lfl5vn
laivą snnns
suuos-. Prisirašykite į mūsų Spulką j
sų kompozatonų dainas Kai (orkestra, smagus šokiai, vir-1 pagalbėdavo “Draugo” pikui, ja. (Adv.).
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
tyti ir net pasikalbėti su jo ?exų informacija suteikiama
kurios dar nebuvo
girdėtos
v
g
s
traukimas
ir
tt
ir
tt
Ii
•
x
•
,
y
-i
, . , .
, _
uuuKiinas ir u. ir w.
i kų rengime turi plačią pažin---Dykai
\
kap. Peliksu Atarei,—tikruoju
per radiją, todėl tas padare,
v
; , .
.
. . ..
.
.. . . .. ..
x .
į Yra žmonių, kūne visų tų G ir šiuo sykiu ji yra viena1
2608
West
47th
St
laivo kapitonu, o ne, esą, su
gilų įspūdi klausytojams. .
. , ,
. .,
,. , * ’
..
I
7128 So. Rockwell Street
}
dalykų ir įdomybių dar ne- 1S uoliausių talkininkių
1
kilusių piktadarių viršininku.
VŽ »250 GRAŽ.ITS RAKANDAI
Daktarė S, Šlakienė, M. D. gįno, af nepį}naį težino. Tai I Pageidaujama, kad West
Tel. Republic 5099
Štai, ką pasakoja tas repor4-RIF.M8 KAMBARIAMS
Visi Chicagos apskričio L.
pasakė labai įdomią kalbą a- kviegliaį apig
vigk^
įg_ Eullmane atsirastų trokas pik
Išparduodama rakandai So. 8ld«. '
Me« Permufuojame
piaUDS
Vyčių kuopų pirmininkai ir ’ į‘ns’ pats aPlank?s
vaid^'
pie sveikatą; kalbėjo L. Šimu- „įsu;™.,
nikierius nuvežti į parką.
mažiau, negu 30 dienų var/oti. Par- f imičius ir kitokius dalylvilS.
atstovai prašomi susirinkti į J
aiV^’
___ ___
_
io,r ____
setas |55, vertės
>400.____
Kauras
_
tis, Ig. Sakalas, o “dėdė”
specialų
susirinkimą,
kuris
i’
Tarne
dahar
apie
80
pi
'
9
*
12
už
»
8S
vertė8
»
200
’
9
x
12 i Musų Patarnavi'"«« J™
Vaitiekūnas praneSė visuome' ■ Prle >“ Pa-’kelbtų kvieslių
SKELBIA BARGENUS
wV«
o? htadarių. Pirmiau buvę 142, orlentalls kauras »is. mieg. k. setas, greitas, geras ir nebrangus.
nei, kad jis pakeitė savo gy- f™*6* dar nau«VyRS penktadienį
m. 27 r A
__ ,
. . .
valg. kamb. setas po $55, verti >275.
bet 62 pavykę įvairiuose uos- coxweiFkrėsi*s >20, vertas >100.
Mes pervežame daiktus iš
Parke
prisideda
p-lė
Elena
veninių, tapo pardavėju Peo
Brighton Park.— Darbštus d” 8:15 vai. Vakare, Aušros tuose išsodinti. Negalėję būti Eoun»e krėslas >15. 10 tūbų dek- -r j kįtus miestus.
. .
,
,
t ros .radio, lempos, langų uždangalai
•
ples Furniture Komp. krautu- Naureckaitė ir biznierius M. biznierius P. Sačauskas, 4359 ^artl# parapijos salėje.
ne jokio maisto, kadangi kali-'ir kiti geri daiktai. Parduodam ir
■
IĮ
,Vertelka, Marąuette Parke
vi,
vv.
.
i skyrium. 8228 Mnryland Aye. 1-st
Ai L Lapinskas . . . ..
veje. Be to. buvo g.azioe
politjki(.rills Antanas Vaba|,ę So. Maplewood dažnai paekel-i
mai seni po užraktu. Nėra ja-(apt. blokas j rytus nuo cottage
.
,
.
.
.
Grove Avė. Tel. Stewart 1875
Zlkos ir įdomi, pranešimų aAnt(ums
tvir. .!>'» bargenu-s. Tai žmonės Uis
me ne moterų; vieni vvrai. ViPARDliObAM IR MAINOM
Užlaikome naujausios ma
pie Čikagos lietuvių orgamzapu|]inMie_ jo bargenais naudojasi. Oegttsi tie kaliniai eša savo bausKarmas, namus, lotus Ir vlsoklua dos žierns, laikradžius, radios,
cųų įsvaziavmins, piknikus.
piJvardas Savičius,'*88 26’ 27 ir 28 dienos J™ •’»
imes jau atlikę, bet, kadangi biznius visose valstijose. “Mes turlįluvo nurodyta daug- naudin
elektrikinius laikro
lip nėra
nėra Aro-ontinnc railio^ni , •ne dldell Pasirinkimą. Norintieji pl- taipgi
jie
Argentinos piliečiai. | rkt, ar mnlnytl ptrma pamatyUlt mu.
,Wet Sidėj - J Markevičius, krau‘uv§j
dieaosVAIDUOKLIŲ LAIVAS
gų patarimų, kur yra geriau
džius, niovie cameras, projecbuvo nuspręsta juos prista- 1
bargenų.
Klauskite A. Grigas.
liarberis Kaz. Tamanauskas.
Beikia Pri™a‘i, kad p. SuI
Peal
Eętnte
vedėjo.
sios vietos įsigyti įvairių reik Jonas Kamarauskas; Bridg.- 8auska8 y™ «eras Ueta™ ir
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