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Vokietij a nori Versalio sutarties pakeitimo
400 ASMENŲ ŽUVO ĮVYKUSIUOSE
RUMUNUOS POTVINIUOSE
*

-

Bavarija pasiryžusi ginti savo teises. Vokietija
žada santarvei ateityje kiek nors mokėt. An
glija grasina “atsimokėti” Airijai
NAUJAS ANGLIJOS
PASIŪLYMAS

400 ŽMONIŲ ŽUVO
RUMUNIJOJ

IS L. R. K. S. A. SEIMO
W1KES-BARRE, Pa., birž.' sekretorius; Molušis, iždinin30 (“Draugui” telegrama).— kas; Kvietkauskas ir MiliausŠiandien išrinkton valdybon' kas iždo globėjai; kunigas Ka
lėjo. Sutkus, pirmininkas; Ma-' sakaitis, dvasios vadas.
; rozas, pagelbininkas; Šaliūnas, Į
Šimutis

į

Demokratai pripažino partijos

platformą

LOZANA, birž. 30. — Ka-1 BERLYNAS, liepos 1. —
Demokratų partijos suvažia aiški, l>e jokių retoriškų ir guBuorinių. laivų lenktynės Larchmont, N. Y. pakraščiais, čia atvaizduojamas laivas yimag> kaip jau buv() praneg. driujy ^vedžiojimų ir išsisuro skolų ir reparacijų konfe-, Iš Bukarešto praneša, kad
vaiiiuv ”’, kuri valdė
vaiuc aa.u
V..v .-v
... v .... . ~ Adams ....
fencija dar laikosi. Anglija I praėjusią savaitę Rumunijos į “Vanit,e
karo ><u
laivyn0
sekretoHus
as. Jis nelaimėjo
ta, nusprendė, kad 18-asis kinėjimų.
ik /TV T E? KLASTUOTI MOKESČIŲ ; priedas būtų atšauktas, kad Vakar popiet imta nominuo
dda, pastangų, kad ji negrių- į potvyniuose žuvo apie 400 as-' MEKSIKOJ AREŠTUOTOS
tų. O kad tas neįvyktų, ji i-1 menu.
! ligi įvyksiant atšaukimui, kon- ti kandidatai. Per tris valan
5 VIENUOLĖS
VrULfMVjMJe
“VVARANTAI”
nia tarpininkauti,
kad vokie-1_______________________ __
| gresas pataisytų Volsteado į- das norėta susitvarkvti ir
eius sutaikinti su prancūzais, f NUSIGINKLAVIMO KLAU- |
statymų taip, kad būtų leis-1 pravesti pirmąjį balsavimą,
Cook’o apskrity paskleisti
MRXIC0 CITY, liepos 1.
Iš BAIN’O BYLOS
Anglija turi naujų sumanv-į SIMU NESUTARIAMA
tas gaminti nesvaiginantis a-j Viskas be jokio pasisekimo,
klastuoti nemokėtų mokesčių
— San Angelo priemiesty po
mų. Sako, tegul Vokietija su-1
-----------lūs.
Stadijumas ko nelūžo nuo ratinka už skirtą atpildvmo su-i ŽENEVA, liepos L — NuPuo^ vienus namus ir
Buvusiojo bankininko Bai- už 1931 metus “warantai”.
Visa partijos platforma pri- liavimų kandidatui Smith’ui.
klastuotojus seka. Bama susitaikinti su Prancūzi-' siginklavimo konferencijoje ko arestavo Ppnkias vienuoles. n’o ir jo namiškių nagrinė Policija
,
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—j po 6 4)0 ...........
vakarą tad
jsakyta gerai žiūrėti, ,
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1 ja. Kiek ta suma turi būt di- Jinta diena be jokių sėkmių ’^aS kalt’na’ ka<1 -ios tikėjimo jamoje byloje ginėjas nori į- .nkams
, . .
i?--.
«
kar popiet išklausyti ir atme- susirinkimas nutrauktas ir attie “wa
‘ »
1
.
..
m .
dėlė, gal vienas bilijonas ar viešai ir privačiai svarstomas tiesų mokinusios mergaites. rodvti, kad Bain’as bankus kad i juos nepakliūtų
sti keli komitetų mažumų pra-. naujintas tuoj po 9:00. TnuGirdi, tai buvus draudžiąron (tvarkinKai vwlę« ir nenusiimi- ™"t»>
du bilijonai dol., nėra žinoma. [ J. Valstybių sumanymas.
nešimai. Platforma trumpa, | kšmas gal vyks per naktį. *
mokykla.
:į
Tomis dienomis paaiškės.
j Besvarstant kilo tik vieni
NUŠAUTAS ĮTARIAMAS
j — Kaunas iki šiol vaikščio
Bet Vokietija tuo nesiten- nesusipratimai. Nežinia, kaip
Tuo tarpu valstybinis kalti
IŠKILMINGAI
PALAI

jo trys autobusai, kurių savikiną. Ji reikalauja Versalio ir kada šis klausimas bus išntojas įrodo, kad Bain’o ban
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Gary
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I kuruoti. Dėl to kelionė automų buvo jau sukliurę. Nežiū
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YORK,
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30.
rint to. Bain’as'reikalus ir to- vadovavime bombininkų gan-]
i busais ne pigiai atseidavo.
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Pradėjus vaikščioti dar vie
ŠISTUS
ATEITYJE
| NIO” REDAKTORIUS
valstybės 69-ojo pulko kape-I žm,)nilĮ piniĮn! i5kaulyti. Tai rėjo pasiduoti policijai.
nam autobusui iš Kelmės, si
ndikatas iširo, nes kelmiškisVo-: d°nas* kuu. T)utt v s vakai iš- krjnljnaĮįnjs nusikaltimas sako
BERLYNAS, birž. 30. —
LOZANA, liepos 1.
Prof. Mykolaiciui-Putinui
DIDELĖ
VVASHINGTONE
Bavarijos vyriausybė nuspre- Rietija vakar pasisakė, kad re- kllmingal Palaidotas. Gedūli-i kaltintojas.
autobusas pigiai vežiojo kolei
dėl
nesveikatos
negalint
to

STATYBA
Yius. Dabar autobusininkai
ndė kovoti prieš uniformuotus paraciįu ji negali mokėti ir’riffos’°s pamaldos įvyko šv.j
liau “Židinio” redaguoti, Jo
fašistus, nepaisant centro vy-Į nemokės. Bet ateityje ji žada P>a^r’ko katedroje. Dalyvavo!
labai varžosi ir iš Raseinių į
UŽ NUOMOS REIKA
vvr. redaktorium pakviestas
AVASHINGTON,
birž.
30.
Kauną veža už litą.
riausvbės įsakymo, kad visam j skirtą sumą mokėti į santar- jiva’r'lJ kariuomenės dalių gau
LAVIMĄ
krašte fašistų “armija” nau-'vės valstybių pokarinio atsta-'sinR0S atstovybės, kurių prie-,
— Šiame mieste statoma visa prof. St. Šalkauskis. Prof. St.
Šalkauskis pakvietimą priė
dotusi laisve ir fašistų veiki- tvmo fondą.
5ak>r buvo aukštieji karinin-i M. Schlerain’as, 50 nx amž.,
™Wi5k«« namų. ApakaiKOVOS PRIEŠ PINIGINIUS
mė.
mas nebūtų veržomas.
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Pažjstantieji prof. St. Šal-----------------»
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Bavarija pareiškia, kad ce-I BRITANHOS PREKYBOS
uz butą iš J. Sopolskio, 23 m.J
, .
„
Kadangi visa eilė valstybių
ANGLIJA PRIEŠ AIRIJĄ amž 3022 Lock gat Vietoje I10-11 da 18 Cia v>’k<b)rna- Yra į kauskį asmeniškai ar iš jo gintro vyriausybė tuo būdu ne
KONFERENCIJA
------------ įmokėti nuomą, Sopo'lakia pa-!!?,')»*■»« s‘«W» pr»jektą.įlio8crudicijo« raštą, Šią žinią suvaržė pinigų išgabenimą .iš
gali varžyti atskirų valstybių
LONDONAS, liepos 1. — tVA«nOTIs
^ormn’ti į Išlaidų numatyta apie 64 mi-. priims su džiaugsmu. Visuo-; savo valstybių, del ko turi nuteisių. Kitaip darydama jie
OTTAVVA, Kanada, birž.
---- 1 dolerių.
menininkas — psichologas — kęsti Lietuvos prekybiniai reisusilauks kraujo praliejimo.
30. — Liepos mėnesio pabai-! Del karališkos- priesaikos ir į Šis paimtas į ligoninę, o anas lijonai
auklėtojas, savo raštuose su kalai, todėl dabar rengiamas
goję čia bus atidaryta Britą- žeinės mokesčių Anglija tun — kalėjiman.
JAPONAI APIE'I. V. SU
nijos imperijos prekybos rei-' r>ndus nesutikimus su Airija,
REIKALAUJA ATŠAUKTI formulavęs tautos ideologiją įstatymo projektas, kuriuos
ir nustatęs gaires keliui j Ją, bus griebtasi realių priemo
PRIEDĄ
MANYMĄ
kalais konferencija. Numato- Kadangi Airija nemano dary- UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ
prof. Šalkauskis yra įdomus nių prieš tokį kenkimą Lietu
------------ Į nias gausingas atstovų šuvanusileidimų, Anglija pasiVVASHINGTON, birž. 30. ypač šiais laikais visiems, ku vos reikalams. Tam tikslui nu
TOKTJO, birž. 30. — -Ta- žiavimas.
.ryžusi airiams “atsimokėti” Pirmu kartu į 40 metų deponų vyriausybė savo atstopadidinti įvežamoms į An- mokratą partija 'savo platfo- “ KaiP tik «»«»
k“<> ' ril'ms' rū|,i
,a",os ale* matomi du projektai. Pagal
tjg
pirmąjį bus suvaržytas prekių
cijoje, Ženevoje, įsakė, kad
gdją jų prekėms muitus. Tuo i rmoje
pareiškia,
kad demokratų partijos krašto su
SKOLINA MIESTUI
igabenimas į Lietuvą iš tų vaiviii nusiginklavimo konferenbildu tikisi surinkti tokią su- j krašto vyriausybės išlaidos tu I važiavimas Chicagoj į savo
Atritininkai su širdgėla at- 8tybių> kurios su Li(.,uva np.
jis priešintųsi J. Valstybių su
LANSING, Micb., birž. 30. mą, kokią airiai turi mokėti. rį būt sumažintos. Tas suma- i platformą įdėjo 18-ojo priedo sisveikina su gerb. prof. My- turi jokių prekybos sutarčių,
manymui vienu trečdaliu sn — Kad išvengti tolesnio šio
žinimas neturi būt mažesnis' atšaukimą, tuojau kongresui į- kolaičiu-Putinu, “Židinį” su
o pagal antrąjį — kad' tos va
mažinti valstybių apsiginkla miesto darbininkams atlygini
kaip vienas bilijonas dolerių Iduotfts manymas atšaukti kūrusiu ir įdėjusiu į jį daug lstybės, kurios yra uždrauduAPIPLĖŠĖ BANKĄ
vimą. Japonai sako, kad tas mo mažinimo, visi darbininkai
per metus.
! minimu priedą.
savo intelektualinių ir fizinių sios išvežti pinigus į užsienį,
Amerikos sumanymas yra “sa savo atlyginimo dalį skolina CR0WN POINT, Ind., lie
jėgų. Mykolaitis-Putinas “Ži- savo prekes galės įvežti į Lie
vimeilis.”
PENKIŲ
DIENŲ
SAVAI

idinį
” padarė rimčiausiu Lie tuvą tik su tam tikrais leidi
miestui. Pagerėjus laikams, pos 1. — Keturi plėšikai apiAPLEIDO KALĖJIMUS
TĖS DARBAS
tuvos žurnalu, plačiai skaito mais.
' darbininkai atgaus savo pini- plėšė vietos nacionalį banką.
DARO NUSILEIDIMŲ
mu visų mūsų visuomenės
Ulinois’o valstybės kalėji
RTis. >
Pagrobta apie 2,000 dol.
SAN FRANCISCO, Cal., srovių šviesuomenės. Bet pa
mus Joliete ir Stateville ap
ŽUVO 8 ASMENYS
ŽENEVA, birž. 30. — Pra PATAISYTI DIDIEJI KA- rie IVidor’as juos inauguravo. leido jų viršininkas Hill’as. birž. 30. — Nuo liepos 1 d. vi staraisiais metais prof. M.-P.
nešta, kad prancūzų atstovy
TEDROS VARGONAI
Ilgų metų bėgiu vargonai pa- Jis vyks į Lewisburg, Pa., kur soj Kalifornijos valstybėj vi turėjo pasiimti daugiau darHAMTLTON, ()., liepos 1.
bė nusiginklavimo konferen
-----------seno ir iš dalies sugedo. Į jų pastatytas naujas federalinis siems valstybės darbininkams bo universitete, tai prie jo _ Artį Trentono susikūlė Cicijoje nusprendė daryti nusi PARYŽIUS, birž. 30. — Pa Įvietą įtaisyti mažesni vargo- kalėjimas. Jis ten bus virši-' įvedamas penkių dienų savai- sveikatos prisėjo mažinti ne- „cinnati & Lake Erie Traeleidimų del Amerikos suma taisyti, atnaujinti ir antru ka- nai.
ninkn.
tės darbas.
samo darbo naštą ir nuo “Ži- Į tion Co. keleivinis ir prekių
nymo.
rtu inauguruoti vietos Notre Dabar, praėjus 64 metams
dinio” redagavimo atsisakv- į vagonai. 8 asmenys žuvo. Ke
Dame katedros didieji vargo didieji vargonai pataisyti ir
RESPUBLIKONŲ KAM
ti. Prof. M.-P. ir toliau pasi- įleivinis vagonas važiavo iš ši«Z
ATVIRAS DARBAS
nai,
Į
atnaujinti.
įvyko
antroji
šio
ŠIMTAI KINŲ NUSKENDO
lieka “Židinio” bendradar- j miesto.
PANIJA
Tki 1863 metų Notre Dame į bažnyčios muzikos instrumen- Cbieago Milhvork and Cabiu.
'
NANKINOAS, Kinija, lie katedra turėjo keletą vargo-, to inauguracija. Į iškilmes binet Manufacturers’ sąjunga
WASHINGTON, birž. 30.
ORO STOVIS
pos 1. — Kan upė išsiliejo iš nū; Tais metais pati Prancū- .pakviestas tas pat garsus mu- nusprendė į savo dirbtuves į- — Praneša, kad respubliko
ATPIGO KELIONĖ
savo vagos. Didžiausi plotai ;zijos
vyriausybė parūpino zikas K. M. Widor’as, kurs vesti “open sbop.” Nes uni nų partija prezidento rinkimų
KAUNAN
CHICAGO TR APYLIN
užlieti. Šimtai kinų žuvo, o šiuos didžiuosius. Jaunas mu- vargoninkauja Lyons’o kate- ja priešinga atlyginimo ma kampaniją pradės tuojau po
KES. — Šiandien iš dalies
tflkstančiai neteko pastogės.
ztka^ vargoninkas Karolis Ma- droje.
Raseiniai. Ruože Raseiniai apsiniaukę; daug vėsiau.
liepos 4 dienos.
žinimui.

LIETUVOJE

I

OA
bius kaltina. Girdi, dirbdami netaupė, tai Į
dabar turi kentėti. O ar jie dirbdami galėjo,
Išeina kasdien, lfckyrua sekmadieniu*
i
kų nors sutaupyti, tai kitas klausimas. Šio
PRENUMERATOS KAINA: Metama — |l.00. Pu
sei Metų — |8.60. Trims Mėnesiam* — 88.00, Vienam klausimo tie bedarbių kaltintojai neapsvarsMėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
to. Jeigu jie į tai įsigilintų, rastų, kad dir
ti — 84.00. Kopija .08c.
bantis darbininkas tiek mažai uždirba, kad
Bendradarbiams ir korespondentams retėtų necrųtana. Jei neprašoma tol padaryti ir neprlslunčiama tam
jis nieko negali iš to atidėti, vadinamai juo
tikslai pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 18:00 vat dajai valandai. Jei darbininkams atlygini
■keikimų katame prManOamoe parelkalavas
mas padidinamas, tuojau pabranginami val
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 gomieji produktai ir kitkas.

“DRAUGAS”

vai. po piet

‘DRAUGAS”
lITHUANIAN DAILY FR1END
Publiehed

Daily, Baoept Bunday.
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Cepy — .08o.
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DIENOS KLAUSIMAI
AMERIKOJE KITAIP

Žiniomis iš Paryžiaus, Prancūzijos vy
riausybė praplečia savo krašto bedarbių šel
pimų. Seniau šis bedarbių šelpimas buvo var
žomas. Jei bedarbis norėjo gauti valdžios pa
šalpų (ne išmaldų), turėjo laukti mažiausia
apie pusę metų. Tas reiškia, kad bedarbis
turėjo apie pusę metų bedarbiauti, kol kraš
to vyriausybė jo pasigailėdavo. Bet nauja
tvarka yra kitokia. Kiekvienas bedarbis po
kelių dienų gali gauti skirtų sau pašalpų.
Prancūzijos vyriausybė ima rimtai rū
pintis ir kai kuriais prolesijonalais bedar
biais, kaip antai menininkais, rašytojais ir
kitais intelektualais.
Darbo niinisteris Dalimier’as pareiškia,
kad ateityje gaus pašalpų ir tie darbininkai,
kurie tik 3 dienas per savaitę dirba. Nebus
atsižvelgiama nė į tai, jei kurios šeimos nors
vienas narys dirba. Kiekvienam šeimos na
riui bedarbiui bus mokama pašalpa.
Tas pat darbo niinisteris deda pastan
gų, kad bedarbiai dėl negalėjimo mokėti nuo
mų arba mokesčius nebūtų traukiami tieson.

Tokia tvarka yra Pranpūzijoj. Ir kituose
Europos kraštuose ne tik bedarbiai šelpia
mi, bet ir pasenusiems darbininkams moka
mos pensijos.
Amerikoje yra kitaip. Šiame krašte vy
riausybė nesirūpina darbininko būtimi, atei
timi ir jo likimu. Čia darbininko visa stipry bė
yra unijoje. Bet tik dalis prie unijų priklau
so ir turi išsikovoję geresnes darbo sųlygas.
Didelė dauguma darbininkų nesusiorganiza
vę. Jie yra tikri darbdavių vergai. Jie bai
siai išnaudojami ir skriaudžiami. Vyriau
sybė jų nepasigaili. Vyriausybė jau kelis
metus neduoda jokios pagalbos milijonams
alkstančių bedarbių. Sako, tegu jais rūpi
nasi visuomenė. O kai kas dar pačius bedar
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Penktadienis, liepos 1 d., 1932

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS lf

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas

Rašo:

Sveiki, maenūs mano kam-1 nesutikau
pelio tavorščiai ir tavorškos.' jumis.
Senai besimatėme, vieni kitų Į
pasilgome. Senai jūs mano, aš
Ilgokai
jūsų meilius žodelius girdėjo- žus randi

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chioago
Tel. Canal 6764

ir, štai, aš vėl su
—---------nebuvus namie, grį-

visokių navynų. Žiū

me. Mat, aš, kaipo buržujų bu

riu, kad lietuviškam pasauly
dęs jaučiasi lengvutis, links
ržujus, praėjusių žiemų buvau
labai daug progreso padarymas, turi didesnį norų, valgy
Iš tikrųjų šiame krašte viskas kitaip.
išvažiavęs į šautus saulėtoms i ta: lietuviški balšavikai Ame
Šiandien čia darbdaviai daugiau brangina Ateina vasaros karščiai. ti ir miegoti.
darbo mašinas, negu darbininkus. Mašina su Žmonėms bus proga pasinau šia proga reikia pažymėti, ato8toK«‘n»' Ta>'iau. “'"t pri- riką jau užvajevoję, kad Brulūš, bus jam nuostolis. Darbininkas dėl sun doti geriausiomis Dievo duo kad nutukusiems, norint nusi klodo, visur gera, bet namie klyno tautiečiai su Čikagos
kaus darbo sudribs, darbdaviui — niekis. tomis gyduolėmis, būtent SAU imti sau lašinius, užuot save geriausia. Taip ir man. Nors sandanečiais tautiškų bažny
Darbininkų netrūksta. Jų milijonai. Visi siū LE ir VANDENIU. Saulė už alsinti ir prakaituoti, daug buržujiškai, kaip tikras bolše- čių. įsteigę, tik jų kunigus ir
lo savo raumeningas rankas ir sveikatų kad muša ligų perus ,(mikrobus), patogiau ir sveikiau yra “nu vikų komisaras, gyvenau: nie- biskupus Unkulio Šamo guo vanduo atskiedžia ir išplau plauti” savo taukus besimau ko nedirbau, saulėj kepinaus,' vermenas į džėlas už vagystes
ir už mažiausių atlyginimų.
na iš kūno visokius toksinus dant ir beplaukiojąnt vande maudžiaus, (vienų kartų šar-' tupdyna, kad žilabarzdis Mar
Kas daryti? Darbininkai turi organizuo
kia (ne čempijonas Šarkis!) • ksas II SLA į savo rankas
ir nuodus. Daktarai labai da- nyje.
tis, burtis į unijas ir dalyvauti krašto vir- v .... .
..
'vos kojos nenužnybo, kitų ka- paėmęs, neveltui Pitsburge dėl
v. . .
...
...
, ,
anai kai kuriuos ligonius su
Tačiau maudytis reikia pro rtų krakadilius vos viso ne
sininkų rinkimuose. Per rinkimus balsuoti i. ,. ,
.. .
, .
to ne tik liežuviais, bet ir ku
...
*
. ... .
, .
.Sl. .
lielioterapija (su elektros ar- tingai. Jei maudysies per il
tik uz tuos kandidatus, kurie yra aiškiai pa-l,
,.
.......
prarijo),
tačiau
pasiilgau
namštimis už kulisų muštasi. To
. ,
v
.
, .
ba saules spinduliais) ir su ln- gai, o ypač jei 4šsyk perdaug
sisakę, kad jie dirbs darbo žmonių naudai.
, .
...
. . x
v
Idroterapija (su vandeniu) 87"; nardysi, daužysies kaip lyde- mų, o ypatingai tos skaitliu-j liau žiūriu; kad mūsų miestų
įgosios audiencijos, kuri taip' daugely langų “for sale” ar
Tik tokiu būdu bus susilaukta palankaus • do.
ika, smarkiai plaukiosi, tai y- s ... .
•
,
ba “for renį”, išstatyta, kad
„„„n™ mau«ira pavojus, gauti
1
darbininkams kongreso ir palankios vyriau vioioiMo'
\ įsieiys įoKoi.
labai sveika
širdies liga. :spietėsi
) apie mano kampeli.
į Unkulio Šamo gaspadorius
sybės. Nes iki šiol krašto vyriausybė ir kon dytis saulės spinduliuose ir jeį Oras yra vgsus> tai reį 1
Visokie mūsų neprieteliai,
naujo nominavot Huverį,
gresas daugiausia rūpinasi turtuolių reika-: jūrų, upės ar ežero vandeny- kia ilgai nesimaudyti, arba
lais.
patyrę apie mano išsidangini-jka^ P° Bčnovei gyvenate didelį
je.
geriau visiškai nesimaudyti,
šio krašto darbininkai būtinai reikalingi Džiova sergantiems kiekvie nes nusišaldžius galima susi mų, iš džiaugsmo dęlnus try-l P10sPeDty, dėl to neužilgo,
nė. Esu, skaudžiausias dieg- > ėsdami gromatas. t arėsite
apdraudos nuo nedarbo. Taip pat reikalingi na proga reikia maudytis, y- rgti.
jau ne už 2, bet už 3c markę
pač gulėti ant smėlio ir kai Nardant vandeny, reik būti lys bus mums dingęs ir ra
pensijų senatvėje.
klijuoti, kad degindami elek
tintis prieš saulę. Žinoma, rei atsargiam, kad neįtrauktum i miai galėsime toliau tęsti sa
trų, pirkdami anglį ar lipstikia būti atsargiems, kad laliai nosį vandens. Kas dažnai Į vo pragaištingų darbų lietu
NEPAPRASTA ŽMONIŲ IŠTVERMĖ
Lietuvai ika turėsite guvermanui naujus
įnenuilstų ir nenusišaldvtų.
nosį vandens įtraukia, tai gau vių išeivijai ir visai
padotkus mokėti, kad ant dau
Sovietų Rusijų sudaro vienuolika į vai- Reumatizmu ir strėnų gėla na kurių nors nosies arba au Čikagos ir Bruklyno balšavi gelio automobilių atsiradę nau
kai (bala žino kaip), sužinoję
raus didumo respublikų. Jos visos yra sufe- sergantiems patartina maudy- sies ligų.
jų baltų juodomis raidėmis
deruotos, t. y. sujungtos su Maskva, kur yra Į tis trumpai, bet ko ilgiausiai
kur
aš
vartaliojuos,
buvo
net
Labai pavojinga yra išsyk
laisnių, kad merginos lietuvi
sovietų centras. Tarp tų respublikų yra ir prieš saulę kaitintis.. Dauge- per ilgai kaitintis prieš saulę. delegacijų atsiuntę su tokiais škas vyžas su aukštomis kin
vadinamoji Pavolgio vokiečių respublika. Ji lis tokiu būdu net pasigedo Saulės spinduliai, tai lygiai pasiūlymais: esu, jei sutiksi komis pradėjo avėti, o vyrai
nedidelė, užima apie 10,000 ketvirtuotų my-' nuo strėngėlos ir nuo reuma- kaip virintas vanduo, gali žmo negrįsti Čikagon, mes tau čia naktaizas su “we wont beer”
lių plotų. Gyvena kone vieni vokiečiai, kurių [tizmo.
gų nuplikinti. Blondinai ir ku- rojų sukursime; pastatysime (kodėl ne šnaps?) nešioti ir
dauguma yra katalikai. Šios respublikos vo
, ių oda yra baltutė ir nopra-i tokį palocių> kokį 5ale Hol>, t.t. ir t.t. Žodžiu, kur tik aki
kiečiai yra vokiečių kolonistų ainiai. Šian Vargiai rasi geresnių gy tusi prie saulės spindulių, te
mesi, ar nosį kiši, vis ne taip,
dien jų ten yra apie 7-00/KK). Daugiausia duolių sergantiems nervų ligo gu būna pradžioje atsargūs. vudo turi pasistačius viena ki kaip senovėje būta.
mis ir neurastenija, kaip va
verčiasi žemės ūkiu.
no žvaigždė — Ann Harding,
nduo. Jūrų, ežerų ar upės va Prie saulės spindulių reikia
Taigi, sveikinu visus. Ske
Seniau Rusijos valdovai tuos Pavolgio
jei
kam
teko
jis
savo
akimis
nduo labai stiprina nervus, iš- Pral’nl1s pamažu. Neatsargūs
rsai ir išilgai skelbkite pasau
vokiečius visų laikų spaudė ir persekiojo.
matyti,
ir
gyvensi
kaip
Rasiej.jei
saulės
spinduliais
nudegs.
liui, kad prof. Kampininkas
Norėjo juos atversti pravoslavijon. Visi jų judina gerai kraujų, žodžiu,
j k • • » • • i
* • i j
•
'tai yra puikiausias tonikas i
ne
baisų peršėjimų ke jaus caras Stalinas. Tai buvo grįžo ir i§ naujo atgilu<iė
darbai ir žygiai buvo varžomi, kad tik juos ,
1
'
bet o-nll net
nM<>
t • •
,
i
.j I“ ‘
plaučiams, raumenims ir vi-;ntes’ bet 8al1 nt lnkstT3 užde- gudriai suplanuotas gundy- “Drauge” visų senavojamų
darytų stačiatikiais. Bet tie žmonės pasirodė
mas. Tačiau su pasiūlymais “Prašau į mano kampelį.”
(Tųsa 3 pusi.)
nepaprastai ištvermingi savo įsitikinimuose* sąru kūnui. Žmogus išsimau-!
MAUDYMASIS

Jie viskų iškentė ir nekeitė tikėjimo.

bedieviška propaganda ir ši pastaroji jau
Dabar, bolševikų laikais šie žmonės toli kelinti metai vykdojna. Atsimename, kaip
smarkiau spaudžiami. Komunistai nori juos anais metais tūkstančiai tų vokiečių su savo
būtinai subedievinti, pakeisti keturkojais, to- šeimomis suplūdo į Maskvų ir reikalavo, kad
kiais, kokiais yra jie patys. Bedievių orga jie būtų grųžinti į Vokietijų. Tiems žmonėms
nizacijos vadai iš pradžių į juos draugiškai gyvenimas minėtoj respublikoj pasidarė ne
žiūrėjo. Jie manė, kad tomis priemonėmis pakenčiamas. Jie veržėsi laisvon Vokietijon.
bus galima juos atitraukti nuo bažnyčių ir Bet bolševikai tik mažų jų dalį išleido iš Ru
paties Dievo. Kada tas negelbėjo, tie praga sijos ribų. Kitų dalį grąžino atgal į PavolgĮ,
ro agentai ėmė jiems žadėti įvairių privile- j o kitus ištrėmė Sibiran,
gijų ir kitų komunistiškų malonių. Bet ir
Šiandie® Pavolgio vokiečių respublikoj
tuo būdu nieko nepešė.
bolševikai griežtai vykdo įstatymų, kuriuo
Tada visoj minėtoj respublikoj sukelta; visi žmonės sekmadieniais verčiami užsiįmti

X Amerikos Jungtinių Vaineuždarytų bažnyčių. Tad žmonės šiokiomis stybių profesinių sąjungų cendienomis dažnai susirenka bažnyčiose garbi- tro surinktomis žiniomis, šiuo
nti Dievą.
metu visame krašte yra apie
Respublikoj yra užsilikę keletas kunigų,
m*kjonų bedarbių. Taigi
kurių dar nepasiekė piktoji bolševikų ranka i®e*na’ kad Am rikoj kas d\y
Šie nuolat keliauja per kataliku sodybas ir liktas
bedarbisteikia reikalingus žmonėms dvasinius patar-1 X Portugalijos vyno ganunavimus.
' IfVIfll nt°Jai nutar€ 8unaikinti 45 mi
£ _ *
™ lįjonus literių blogesnės rūDal>ar ateina žinių, kad bolševikai pla- Mes vyno, kad tuo būdu palennuoja visas ligi vienos bažnyčias užgrobti gvinti geresnių vyno rūšių paneva valstybės reikalams.
!

darbais ir jokiu būdu nelankytų užsilikusių,

T
1924 ir dalinai 1925 metus, kada
Lietuvių darbininkų padėtis Klaipė
kariuomenė pradėjo rodytis Klai dos Krašte buvo nei kiek negeresnė. Vo
I
miesto gatvėse. Kai kurie dienos kiečių dvaruose darbininkas buvo laiko
(Rašo E. Borchertas, Klaipėdos Krašto
akyse spjaudydavo karininkams į mas tiesiog gyvuliu. Dirbdavo už centus
seimelio narys. Jiš yra vienas iš žy
veidų.
ir miegodavo tvarte. Jis buvo ir dalinai
miausių ir veikliausių to krašto
tebėra vokiečių dvaruose vergu. Kada
VOKIEČIŲ AROGANCIJA
(Tęsinys)
paskutiniais
penkiais metais pradėjo DiKų bekalbėti apie paprastų mūsų žmo
Kas užgauna tautinius jausmus? Kas gelį, kuris yra iš prigimties lėtas, nuo džlietuvių daugiau apsigyventi Klaipėdos
pamynė po kojų lietuviškumų? Kas iš laidus ir be galo kantrus. Jis iki Boett- Krašte ir reikšti savo nepasitenkinimų
šaukė tepimų “Dmb.” redakcijos, įvai cherio Direktorijos pakėlė visus pažemi vokiečių persekiojimais, vokiečiai prade
rias peštynes, šmeižimų ir nepamatuotų nimus, skriaudas. Jis bijojo lietuviškai da jiems smurtų vartoti.
gandų skleidimų? Didž. Lietuvos Lietm miesto gatvėse kalbėti, kąd negavus nuo
“AUKŠTA VOKIEČIŲ KULTŪRA”
vių tautiniais jausmais pradėta žaisti “Kulturtraegerių” mušti, būti pažemin
Štai jų kultūringumas! 1928 m.
vokiečių okupacijos metu.
tam ir apjuoktam. Užteko užeiti į krautu
Okupacijos metu vaikučiai, dabar su vę ir lietuviškai prabilti, kai kaina bū Klaipėdoje “Sansosi” restorane vokioaugu vyrai, buvo liudininkais tėvų muši na specialiai paaukštinta. Nekalbant a- čiai mirtinai peiliais subadė lietuvių dar
mo ir plakimo. Paaugęs ir įgijęs tautinę pie krautuvės savininkų, pačios pardavė bininkų. Tais pat metais vokiečiai ištepė
sąmonę, pasižadėjo atkeršyti. Tas buvo jos palydi bu didele panieka ir neapykan smala “Rytų”, nuplėšė Žemės Banko įmatyti iš Klaipėdos Krašto vadavimo lai ta didžlietuvį-pirkėjų. Užteko užeiti pas galiotinio su Vyčiu iškabų, sunaikino lie
kų, kada buvo duota žinia, savanorių, t. namų savininkų kambarį išnuomuoti. Iš tuvių sodintus ąžuolėlius Rambyne ir
y. jaunimo atsirado tiek ir tiek. Užėmus girdęs kalbant lietuviškai, kambarį išnuo Juodkrantėj. 1931 m. vokiečiai sumušė lie
Klaipėdos Kraštų, lietuviai pamiršo pa muoti atsisako, arba tyčia pakelia kainų, tuvių darbininkų demonstrantus, šiais ri
darytas žandarais tėvams' skriaudas ir kad jisai, norom nenorom, turi nuo kam nkimo metais vokiečiai smarkiai sumušė
žaizdas. Manė, karas žmones sugadino — bario atsisakyti. Būna dar ir šiandien at lietuvius Vyžiuose, Piktupėnuose, Užsėjie sužvėrėjo. Bet smarkiai apsiriko, ka sitikimų, kada namų savininkas, išgirdęs nuose, Smalininkuose ir kitose vietose.
da vienas įvykis po kito vėl atnaujino jų lietuviškai kalbant, visai neįsileidžia į vi
Kas tuose įvykiuose dalyvauja? Pa
sielose keršto jausmus. Tik prisiminkime dų, o dar šunim palydi.
sirodo, kad net inteligentai. Pav., iškabą

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI

1923,
mūsų
pėdos
metu

nuplėšė vokiečių mokytojas. Seimelio na
riai: Baltramiejus, Dressler ir kiti orga
nizuoja apmokamas gaujas mušti atėju
sius į jų susirinkimus lietuvius. Jie buvo
sumušti, kad prašė kalbėti lietuviškai. Pa
stebėti reikia, kad pirmoj eilėj puolimuo
se ant lietuvių panaudojami visokie vo\kiški “Vereinai.” Pav., “Freiwillige ^euerwehro” visame krašte prasiplėtusi or
ganizacija. Dėlto čia ateity ypatingo pa
dabojimo atkreipti reikėtų. Kitas atsiti
kimas. Užleknių kaime Gaspadoriška Au
tonomijos Partija turėjo savo viešą rin
kėjų susirinkimą prieš rinkimų dieną. Mo
kytojai Preuss iš Užleknių, Katschinski
iš Kūlinų, Aschmann iš Kanteriškių bu
vo suorganizavę apylinkes, jų mokyklose
su “zinslose Darlehne” pagalba išauk
lėtą jaunimą, kurie dar nei rinkimo tei
sės neturėjo ir trukdė kalbėtojus. Tam
susirinkimui pribuvo ir keletą pasienio
policijos policijantų ir tik per tai neįvy
ko didesnio Jriubšnio. Policininkas Kvauka girdėjo, kaip Ernstas iš Vyžių savo
kaimynui sakė: “Šį vakarą yra perdaug
policijos, negalima nieko daryti, — po

Ir čia vėl užsienio papirkti mokytojai
trukšmų organizatoriai."
Štai dar vienas vokiečių kulturingu^
ino pažymys: 1927 m. Respublikos Prezi
dentas lankėsi Klaipėdos Krašte. Jo su
tikimui Klaipėdos mieste buvo pastatyti
garbės vartai. Iš anksto buvo pranešta
lietuvių ir vokiečių visuomenei. Klaipė
dos miesto vyriausias burmistras Grabov:
(dabar gyvena Vokietijoj) kodėl tai ne
rado reikalo Respublikos Prezidentų su
tikti prie garbės vartų, liet pasitiko Kan
to aikštėje. Vėliau teisinosi, kad pasivė
lavęs.

Štai kitas pasaulinio masto vokiečių
kulturingumo pavyzdys: prancūzams oku
pavus Reino kraštų, viename mieste su
stojo kulkosvaidininkų kuopa. Vokiečių
minia puolė nuginkluoti. Pasakojo, buvo
paleista ugnis iš kulkosvaidžių. Šimtas
užmuštų ir sužeistų. Nuo to laiko jokie
vokiečių puolimai ant atskirų sargybų,
užmušimai pavienių kareivių liovėsi. Frnncūzų generolas, aprašydamas šį įvykį,
daro išvadų, kad tik su jėga vokietį ga
lima valdyti. Tik jėgai jisai nulenkia gal
tokiais pasilaikymais nieko neatsieksim. ”
vą.
(Daugiau bus)

DETROITIEČIAI, PRAŠOME
Į CHICAGO

DETROITO ŽINIOS

IŠAIŠKINTA LORDO
KITCHENERIO MIR
TIES PASLAPTIS?

.tinkamos įstaigos jau pareišįkusios,

; jiems

kad

Duąuesnę

netarnavęs.

Tas

niekad

parei-

MAUDYMĄ

(Tęsinys iš 2 px

Visi “Draugo’
--------------iškimas buvęs padalytas prieš
“Draugirnų susirgti. Jei kai
go Detroito Žinių skaityto-!. Žiniomis iš Ne\v Yorko, ka- Hagos tarptautinį tribunolą sitaikytų saulės spindi
jai, katalikiškos spaudos rė- žkokio Trafford-Craven suė- Į prieš kurį laiką, kada.šio žinomojai ir visi Detroito lietuviai mimas Nevv Yorke galij gale! gaus vnrdas iškilo, kaipo bo- degti, jei odą peršėti;

M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vernon Higlnvay W.

tusi, tai reik susitej
nuoširdžiai
prašomi
atvykti
į[
mbinio
atentato
kaltininko
1
.
išaiškino
lordo
Kitehenerio
Telefonas Lafayette 1298
prieš laivą “Tennvson,” plau^‘*a
(smetonal
metinį dienraščio “Draugo’’, mirties paslaptį. Suimtasis iš
E3S
— 8
"C*—
6
pikniką, kuris įvyks liepos tikrųjų vadinusis Fritz Jou-į kiantį iš Pietų Amerikos į A i'^4, SU °
i mokyki}}, nes A. Andreliū
mėn. 10 dieną Birutės daržu bert Duąuesne.
Ingliją su amunicijos kroviniu 'a 10 aUS’ 81 a gpral
ŽINIOS IR NAUJIENOS
Šis piknikas bus labai įdo-į Iš dienoraščio, kuris buvo i didžiojo karo metu. Jungtinių inep'"1(
sviestu,
nas jau kelinti metai studijuomus, daug įvairybių. Atskris pas ji rastas, jį suėmus,, išei į Valstybių valdžia dabar suė-1 aiP -lanstumeis nf“g'
Mnsų mieste judėjimas kaip ja ir pasiryžęs pasiekti daklėktuvu kapitonas St. Darius na, kad jis yra kilęs iš Pietų mė Duąuesne sąryšy su šiuo i ^a^V^.
ir apmiręs; darbų pagerėjimo j taratą. Nėra abejonės, nes Arvtųsi, ar šlapumas
visi laukė, kol kas dar nema- jntanas turi gerų nori} bei pair parodys padangėje oro tri- j Afrikos. Būrų karo metu jo atentatu.
normalus, tai tuoj
tyti. Fordas kol kas dirba ge- isirvžimą moksle. Linkėtina
ksų. Po to jis pats atvyks į ( motina ir duktė, esą, buvo anPažymėtina, kad Jungtinių pas daktarą.
rai. Klausimas, kaip ilgai dir Antanui gero pasisekimo.
pikniką drauge su visais pasi- glų kareivi!) išžagintos ir jis
Valstybių
Nėw Yorko žvalgv,
Frances R. Staniulytė
bs. Prie Fordo dirbtuvės su
linksminti. Bus boksininkų, prisiekė atkeršyti anglams, y- ,
.....
,
, _
Kai kurie perski
bos viršininkas karo metu Tu- ,t, ,
sirenka tūkstančiai bedarbių,
Paulius Petrėnas — spaus Su pasižymėjimu baigė We- juokingas virvės traukimas ir pač Kitcheneriui. Kada pra... . , .,
, , aukščiau nurodytus
nnev prieš kun laiką paskel-1 ,
...
. .
stern
Hjgli
School.
Gabi
lie

kurie be laiškų ar tam pana tuvininkas, nežiūrint blogų
tt. Geras orkestras reikalaus i aidėjo karas, jis tapo vokie- ,, .
.
. . .
.
gal pabijos maudvtis.
'
r
šiai kokio ženklo visai j ofisą laikų, jo biznis eina gerai; dar tuvaitė, priklauso prie L. Vy kojas smagiai miklinti pagal1 čių šnipu. Vokiečių agentams btoj knygoj paskyrė visą sky. ndens ir saulės bijotis
rių Duąuesne, kaipo šnipo, vei
neįsileidžiami. Fordo policis- padidino spaustuvę, paėmęs čių 102 kuopos, yra kuopos linksmą muzikos taktą.
Tai sulaikius rusų karininką, kukia. Kiekvienas daikt
tai su arkliais bedarbius iš šalia porą didelių kambarių, korespondentė amerikonų spa bus linksma, tai bus linksma, ris buvo siunčiamas i Londo kimui karo metu. Anglų ra me pasaulyje žmogui
skirsto. Žiūrint j toki judėji ir langus aukso spalva nuda- udai. P-lė F. R. Stanulytė mė tai bus linksma ir gražu!
ną palydėti į Rusiją vykstan šytojas Clement VVoods nese dingas, jeigu juo naud
gsta
muziką,
gera
pijanistė,
mą prie dirbtuvių, baugu da-ižė.
Tikrai taip bus! Brangūs čio Kitehenerio. Joubert Du niai išėjusioj knygoj apie ka si su saiku ir tikslia
lavinsis
ir
toliau.
Tėvai
patrosi: kas iš to išeis, dar ilgiau
detroitiečiai, pasinaudokite ge ąuesne jį pavadavo. Plaukiant rą tvirtina, kad Duąuesne yra “kas per daug, tai n
rijotai
tėvynainiai;
tėvelis
mi

taip nusitęsus.
ra proga: atvykite į “Drau su Kitclieneriu kreiseriu “Ha i atsakingas už lordo Kitcliene- — sako lietuvių išmin
Birželio 26 d. L. Vyčių 102
ręs,
motinėlė
dar
tvirta,
labai
go” linksmybių pikniką ir ka mpsbire,” jam pavyko pro la-!rio mirtį
žodis,
kp. surengė savybės išvažia
Nepaprasta viešnia. Prieš vimą p. Vilučio ūky, AVhite gabi šeimininkė; jos visas rū rtu didžiąją Chicagą pamaty ngelį susižinoti su vokiečiu ‘
Duąuesne per visą bunj ka
porą savaičių buvo trumpai More Lake. Po pirmų Mišių pestis buvo ir yra — vaiku site, aplankysite. Nušausit du povandeniniu laivu,
kuris,
mūsų žiniose pažymėta apie prie Lietuvių svetainės susi čiams suteikti mokslą. Jos pa kiškius vienu šūviu! Visi či- kaip anksčiau buvo susitarta, rą kovojo prieš anglus. Pas
HOCARTH 1631
dr. A. G. Sack (Sakalauską). rinko Vyčių gausingas būrys stangų dėka šeimyna išauklė kagiečiai lauks, norės su ju- plaukiojo netoliese. Į kreiseri kui jis emigravo į Jungtines
Šį kartą pažymėsim plačiau. ir dar pašalinių asmenrj ne ta gražiai ir visi sutikime gy mis arčiau susipažinti, o gal buvo paleista torpeda ir jis Valstybes, kur gvveno iki dif
Dr. A. G. Sack gimtinė—Scra- maža dalyvavo. Kas automo vena. Franeei, pasiekusiai sa ir senų pažįstarfių rasti. Pa paskendo 1916 metų birželio džiojo karo pradžios. Po lor
LIETUVIS DENTISTJ
nton, Pa. Praėjusią savaitę dr. biliais, kas busu vyko į pas vo pašaukimo, linkime gero galvokite ir ruoškitės — kas 5 d. Prie dienoraščio yra pri do Kitehenerio mirties, 1916 Valandos: 10 ryte iki 9
Seredomls: 10 iki 12-tOB
motina Marijona Sakalauskie kirtą vietą. Nuvykus į ūkį, pasisekimo ir laimės savo už automobiliais, kas busais, kas dėtas puikus Orknev salų ir metais, jo niekas nematė ir
9821 Belleterre Avė J
nė iš Scranton, Pa. atvyko pas valgymui vieta pąsirinkta gra siėmime.
traukiniais! Nesigailėsite, tai gretimų vandenų žemėlapis su, niefcas apje jį nieko negirdėGrand River
sūnų į svečius ir linksmai lei žianr sode. Šeimininkės net su
DETROIT, MICH.
padarę — užtikrinami
tiksliais
• kol
i i jj•• New
vr Yorke
-vi suėmė.
- . nurodymais,
•
' kur ‘Had i jo,
džia atostogas. Daktaras mo kaitusios darbavosi, kol sta “Draugo” Detroito Žiniose
Kvieslys
mpsbire’ paskendo.
tinai rodo visas įdomesnes vie lus parengė. Pavalgius vieni skelbiasi nemaža biznierių ir
Šių žinių proga vokiečių
tas. Parodė Ann Arbor uni žaidė, kiti nuvyko Į ežerėlį šiaip asmenų, kurie feikalin- heavyvveight
cliampionsliip radio nurodo, kad dienoraš
Plione Lafayette 1275
gi
mums,
lietuviams.
Todėl
versitetą ,kur lankė mokyklą maudytis. Likusieji sode tyru
mean anyvvay?
čio pasakojamoj istorijoj yra
ir gavo daktaro laipsnį. Moti oru kvėpuodami, liaudies dai mūsų pareiga tuos biznierius
The ansvver to that ąuestion nesuderinamumų. Esą, visų
na džiaugiasi visomis įvairy neles dainavo. Judėjimas vi remti — užuot eiti pas tokius, is the answer to a nųmber of
GRABORIUS
COMPANY
pirma, dieną, kurią kreiseris.
kurie
lietuvių
veikimui
nepri
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25th STREE1
bėmis, kurias pamato Detroi sur matėsi linksmas. Po ant
otliers.”
buvo
paskandintas,
jūra
ne

Silvestras
Ragalskas,
Mgr.
taria.
Remkime tuos, kurie Laikykimės, lietuviai, nepa
te ir visoj apylinkėj.
rų Mišių atvyko dvasios va
mus remia. Tuokart visokiam siduokime! Didžiuokimės sa paprastai siautusi, ir visiškai Kepam skaniausią lietuviš
Malonu pabrėžti, kad Saka das kun. I. F. Boreišis su ke
negalimas dalykas, kad joję ką, ruginę, pumpermekol ir
veikime ar atskiruose darbuo vo pažiba'Šarkiu!
lauskai yra išauklėję gražią liais palydovais. D. B. Brazis
būtų galėjęs išsilaikyti žmo baltą duoną. Pristatom į vi
se daugiau laimėsime, jei vie
šeimyną ir visi pasiekę aukš atvežė ir parvežė sesetes, Šv.
gus visą valandą, kaip kad sas miesto dalis ir i Ham
ni kitus remsime.
Muzikalūs ponai Cižauskai Jonbert Duąuesne tvirtina iš tramack, Mich. Kepam ir
Patogiausia vieta fotografl
tesnį tikslą, jie gerai progre Antano parap. mokytojas. V«
Vestuvėms,
šeimynoms,
bandukes
piknikams
ir
ba

išvažiavo
į
Wilkes-Barre,
Pa.
suoja Scranton, Pa. Dr. A. Sa si draugėje pasigėrėjo gluntu- (XX) susižeidė. Jis prašė visus
niems. Viska« įtaisyta pagal
silaikęs. Antra, vokiečių ati- liams.
jausios mados. Važiuoju į na
— į LRKSA seimą.
kalauskas, dentistas, J. Saka že, pasivaišinę linksmi grįžo žmones būti atsargiems.
Kaina žema.
Detroito Žiedas j timtaučiai būtų mane pražu . i
lauskas aptiekorius. A. Saka į namus.
4628
—
25th
ST.
Pabrangs pašto ženklai (ste
DIXIE PHOTO STU1
lauskas turi hardvvare krau
i dę.
Pridera pareikšti nuoširdi mpai). Nuo liepos mėnesio pra
4830 W. VERNOR HIG:
Boksas. Nesenai įvyko kum
Euc.lid 4530
tuvę. Sesutė Ona Sakalauskai
Jonas
Paplinskas
džios
ant
vidaus
laiškų
(Jun

padėka rengėjams, kurie tiek
Lafayette 6058
štynės (boksas) tarp lietuvio
tė, baigusi aukštesnę mokyk
gtinėse
Amerikos
Valstybėse)
daug dirbo, visus vaišindami.
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”
lą, dirba ofise. Tėvas ir moti K. Bansevičiūtė, H. Stalulytė, reikės lipinti 3 centų pašto Bensono (Dapkūno) ir vengro
D.
Sliode.
Lietuvis
laimėjo.
na dar tvirtos sveikatos, visą A. Navarauskaitėy-J. Valaity-i ženklas.
Phone Cadillac 9540
CHAMBERLAIN
laiką gyvena Scranton, Pa. ir
Išėjo iš spaudos maldaknv-1
tė, A. Vasiliauskaitė ir A. Ba- Į
------------BAKERY
motina dar pirmą kartą yra nsevičiūtė; vaikinai: V. Ben- Lietuvių pasididžiavimas — Ponų Šutulaičių sūnus An gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
Kepam Lietuvišką. Duoną ir
ATTORNEY AT LAW
tanas baigė Denbv high school
išvažiavus iš Scrantono. Jos
baltę ir visokius keiksus.
Prli
M-ortgage Bond Buildlng
i ją ir išvertė T. Kazimieras i
doraitis, A. Petrulis ir W. Ve- Šarkis — Žukauskas. Be abe
tome į visas miesto dalis ir
visas rūpestis buvo vaikams
,
-p.
.
, .. ,
5
W.
LARNED
ST.
kapucinas, išleido seserys ko-1
r
_ rseckas. Daugiau tokių drau jonės, mūsų garsus tautietis
tramack, Mich.
PADĖKA
(Corner Woodward)
suteikti mokslą ir Tėvynės
Jack Sharkey — Žukauskas,
8816 Chamberlain. AveJ
!giškų išvažiavimų!
i trimetės. Maldaknygėje yra! Residence 456 Neff Road
meilę.
DETROIT, MICH.
GROSSE POINTE
būtų senai laimėjęs bokso če
Šiuo pranešu Detroito 1ie. >a“Skimn,as apie atlaidus ii j Res. Phone
Visų tautų paroda. Liepos
Vinewood 1-2637
Niagara '0764
mpionatą, jei būtų skelbęs,
Dr. A. G. Sack. (Sakalaus
koki-d
jaugiau,
kaip
300
įvairių
Tn.nlj
tuviams,
kad
ištikus
u <1. Detroite bus “Pageant of
kad esąs kitos tautos. Bravo, nelaimei, ypač dirbant dirbtu- ',U' k-l"'iom
kas) sėkmingai Detroite pro- Nations
suteikė duiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHmiumnni
visų tautų paroŠarki
!
,
gresuoja, pas kurį ir motinėlė • |)a T
ki(ko jvairjos
atlaidus. Nors visos maldos
vėse ar panašiai, pirmiausia
atvažiavus drauge džiaugias. | demonatruos savo
sav0 tauti5kais
Mes, Detroito lietuviai, tu- kreiptųsi pas savus lietuvius ^f>ros’ ket už vis geriausios
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sūnaus pasisekimu. Ir visas drabužiais. Ligi šiol dar ne rim eiti jam į pagalbą ir ne- į daktarus ar advokatus, kurių yra *Of\ kurioms suteikti at == Gydau visokias
ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektr
rūpestis pasibaigęs, kuomet girdėti, ar lietuviai dalyvaus. sitenkinti, kad jis vienas gar-! pagalba kai kada gyvenimo 1nklai. Šita knygele turėtų bū S Lempas, Artifieiališką Saulės šviesą, Diathermią, Sinuaoidai Ir t.
=
Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
vaikai pasiekė savo troškimų. Tautiečiai, ir mes pasirodyki- sina mūsų tautą. Čia “The aplinkybėse būna labai reika- ti visų katalikų rankose. Kai- 55 Spceiališkiinids: Ligos moterų Ir ll«os vidurių, nervų.ir reumatlzmi
Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
Motina Detroite pasiviešėjus
me. Susidomėkite tuo reika Detroit News” duoda dykai linga. Savas tautietis visada na su aptni<=ais .............. 60c i
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
žada vykti į Chicagą pas gi lu. Juk tai, yra labai gera pro vieną puslapį žmonėms pasi palankiau : savo pusę pasidar
2
Telefonas dieną Įr naktį: ARLINGTON 2683
“DRAUGO” KNYGYNE
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiimiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNi
mines pasisvečiuoti. Retai to-i ga lietuviams pasirodyti ir sa sakyti įvairiais klausimais. buoja. ~
2334 So. Oaklev Avė.
kią šeimyną lietuviu tarpe te vo tautą pagarsinti.
Čia yra gera proga lietuviams
Todėl čia noriu priminti sa
si randa.
remti ir kelti savo tautą, o
vo atsitikimą, kuris pats už
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Moksleivis Juozas Petraus- .
. .
,
. ,
PERMANENT WAVE
PRANAS WILLIS, Savininkas
Pastebėta, kad detroitiečiai
,kas, ,kuris
• ,lanko
, Ann
»
»Arbor
, .deni. įvyks, rinkimai.
Rinkikai
Steam
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vvith
rinjąet
enfls
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Buvoti sužeistas dirbtuvėje Marcelling 50c Finger Waving 50c
Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanią liet
turi nurodyti savo naują ad tam puslapy rašo, kad, girdi,
Eyehrow Archlng 35c. Shampoo
Mich. universitetą, sugrįžo į
višką
ir baltą duoną. Taipgi visokius keikus vestuvėn
ir
jei
nebūčiau
kreipęsis
pas
and Finger Waving 7 5c. Manlcurresą, jei persikelia į kitą vie Šarkis nėra vertas čempijonaDetroitą atostogų pas tėve
varduvėms
ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reii
ing
50
centą.
tą gyventi. Visi rinkikai turi to. Taip rašo Mr. Smied, M r. lietuvius profesijonalus, nebū
Ali llnes of Beauty Culture by
laukite
savo
Bučernėse ir Grocemėse.
lius. Juozas prieš 10 metų at
oprerntors. Open f.rom
ne- čiau nieko laimėjęs; o dabar ezperlenced
įsiregistruoti, nes kitaip nega Citizen ir kiti. Lietuviai,
9:00 a. m. to 8:00 p. m. T.ater by
*
vyko iš Lietuvos, baigęs pra
2206 CARPENTER AVENUE
lės balsuoti nei per respubli- nusileiskime, nepasiduokime. nors iš po ilgo vargo, sunkaus appolntment.
džios mokyklą ir čia ėmėsi
Kampas Lampkin, DETROIT, MICH.
DeLander’s Beauty Shoppe
kos prezidento, nei per vieti Ir mes atsiliepkime. Visi la- darbo, šiek tiek atlyginimo 3800 W. Vemor Hy. at the Blvd.
TEL. TOWNOND 8-1706
mokytis. Išmoko anglų kalbą nės valstybės valdininkų rin- kai gerai žinom, kad Šarkis laimėjau už savo žaizdas ir
I’hone Lafayette 3117
ir vienerius metus jau išbuvo kimus. Tad įsiregistruokite jyra lakai stiprus, geras boksi- darbą davė, nors nežinia, kaip
Ann Arbor, kur jam mokslas Citv Hali.
ninkas ir jis jau buvo vertas ilgai dirbsiu.
gerai sekasi. Pernai vedė p-lę
________
čempijono titulo.
Už tai visa didelę padėką PARSIDUODA PARMOS
A. Kuckeliūtę iš Dubois, Pa.
60 AKRU. gera žemė, triobos.
atsargiau! į “The Detroit News” rašo: reiškiu dr. J. Jonikaičiui ir gyvuliai
Jo žmona yra baigusi aukš Dviratininkai,
Ir į,rankini; 65 mylios Iš
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS. A. ŠEPAT, sav^
Detroit. Kaina žema už caah ar
dr.
F.
Matulaičiui,
kurie
tie

Kun.
John
M.
Doyle
nesenai
“
Words
of
well
known
men
”
tesnę mokyklą ir dabar vyrui
ba mainysime ant narnų.
sakė prakalbas ir nurodė, kad — Joe Jacobs: “Now you see są teisme pasakė ir kompani
Išdirbam skaniausius minkštus gėrimus. Pristatoi
40 AKRŲ, geri budtnkai, gera
padeda mokslą siekti.
žemė, medžiu, upelis.
Su gyvu
jų
įžymūs
daktarai
buvo
nu

wliy
I
didn
’
t
let
Schmeling
krautuvėms,
piknikams, vestuvėms ir visokiems paren
važiuodami dviračiais (bicyliais Ir įrankiais, kaina tik $2,700.
gimams.
Kaina
žiema. Kreipkitės:
A. Andreliūnas, L. Vyčių cle) du vaikai tapo užmušti, fight Sharkey in New Yo/k galėti; adv. J. P. Uvickui, kai
102 kp, narys, išvažiavo į Chi o pernai Detroite 113 sužeis-1 lašt year, būt had him take po gabiam tiesų žinovui toje
LAFAYETTE 366W
3900 MARTIN STREET
cagą, III. pas gimines ir ten ta. Visam krašte pernai 490 ion Stribling out in Cleveland. teismo byloje. Jų visų pastan
1730 — 24th ST., DETROIT
gul gaus geresnę progą įstoti dviratininkų užsimušė ir 17,- Jack Sharkey: What does the gos man išėjo į naudą. Sve
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SEKMADIENĮ, LIEPOS-JULY 3 D., 1932

ĮŽANGA ASMENIUI 25c

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO

Šiame piknike viskas bus pirmos rūšies: valgiai, gėrimai, muzika, patarnavimas ir tt.
Kas ypač svarbu bus pažiūrėti kas laimės baseball: ar Cliicago Heiglits, ar Marųuette
l’ark lietuviai. Taigi, visus maloniai kviečiame atvykti į šį pikniku.
Kviečia: KUN. A. MARTINEUS IR KOMITETAI

VYTAUTO PARKE

115th STREET, TARPE CRAWFORD IR CICERO AVĖ.

zuitai; jėzuitams vėl atsigy- rapijų, 146 vienuolynai, 726; Bažnyčių. Tikimasi, jog neventį leista 1843 metais. 1824 kunigai ir 771 vienuoliai. Cy-j trukus Portugalijoj vėl bus
m. valstybė konfiskavo bažny ventojų Čilėje skaitoma 4,273, j leidžiama mokyklose mokyti
i tikybos.
mingos jiems tolimos kelionės čių nuosavybes. 1884 m. įves 150.
ta civilinės vedybos, o 1925 m.
X Portugalijos vidaus rei
ir gero pasisekimo.
(Am. Liet. Ek. Konferencijos
(Tęsinys)
Bažnyčia
atskirta
nuo
valsty

kalų
ministeris savo kelionė
R—is
pasisekimo. Tam tikslui apta
‘Ek. Centras pageidauja,
bės.
Sekmadieni,
birželio
26
d.
se po Portugalijos miestus la
ria: a) kokie klausimai toje
1 tarp Ek. Centro Turizmo
Šv.
Petro
ir
Povilo
parapijos
1925 m. Čilėje buvo 316 pa- bai palankiai atsiliepė apie
i ekonominėj konferencijoj sva
ccijos iš vienos pusės ir
piknikas
King
’
s
miškuose
ge

rstytini; b) įpareiguoja valdy
tuvių Laivakorčių Agentų
rai pavyko. Pikniko komisija
bų, ypač, sekretorius, paruošti
ungos Amerikoje iš antros
darbavos sėkmingai, uoliai ir
Šv. Antano parapijos budaįrašytų raportų ne tik apie V.
sės ateityje būtų glaudžiau
sumaniai. Žmonių piknike gau vojimo ir paskolos bendrovė
Buto veikimo sųlygas, bet ir,
sdradarbiaujama
turizmo
šiai dalyvavo. Buvo ir svetim 40-tų serijų baigė birželio (Jubendrai, apie visų lietuvių e;yje, dedant pagrindan iietaučių ir iš kitų miestų bei ne) 27 d. Nauja 41 serija at,
konomini gyvenimų visose
ių visuomenės reikalus,
farmų. Visi įvairiose pramo si d aro 5 d. liepos (July).
tam tikro štato kolonijose; c)
gose darė gerų biznį. Pikniko
Metinis šėrininkų susirinki
kįgturint galvoje ir agentų
2-jai Ek. Konferencijai besi
pasisekimui rakfordiečiai biz mas bus 12 d. liepos (July),
rainius interesus.”
Liepos - July 23 dieną, 1932
artinant, išrenka iš savo na nieriai ir šiaip geraširdžiai
8 vai. vakare, Šv. Antano pa
Tl~ Paruošiamieji žygiai an
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
rių tarpo bent du delegatus, žmonės aukojo gražias ir nau rapijos svetainėj. Visi malo
i Amerikos Liet. Ek. Konkurie atstovautų V. Butų mi dingas dovanas, iš kurių pa nėkite atsilankyti.
encijai. Čia Gen. Konsulas
S"
nėtoje konferencijoje; tačiau daryta nemaža pelno.
Žadeikis priminė, kad jau
Norintieji šių vasarų va psr*$rSu pagarba,
jei aplinkybės taip susidėtų,
Vakare, lietui sutrukdžius
)j Am. Liet. Ek. KonferenF. Strelczūnas, rašt.
žiuoti į Lietuvų, važiuokite
kad delegatai dėl finansinių
piknikų King’s miškuose, jis
>j, kuri, kaip atsimename,
su šia “Draugo” ekskursi
sunkumų negalėtų Čikagon buvo baigtas parapijos svetai-i IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
ko 1930 metais New Yorkja Skandinavų Linijos laivykti, tai V. B. pasirūpina iš nėję, kur 193 numeris laimėjo!
1®
... -------------m nutarta, kad 2-ji Am.
vy “UNITED STATES,”
anksto apie tai pranešti Ek. žadėtąjį gramofonų (victrolų) ! Čilės valstybėje, kurioje sot. Ek. Konferencija turi įkuris iš New Yorko išplau
fe J
Centro pirmininkui.
Visiems
pikniko
darbuoto'
cialistai
įvykdė
perversmų,
gv
cti dviem metams praėjus
ks Liepos-July 23 dienų.
2( Visiems dabartinio Ek. ,'jams, aukotojams ir dalyvia ventojų daugumų sudaro ka
buvo bendrai nusistatyta,
LAIVAKORČIŲ KAINOS
Centrą nariams dalyvavimas ms širdingai dėkoja K ir K. talikai, bet katalikų Bažnyčia
1 Antroji Konferencija tuNUO NEW YORKO IKI
Antroje Am. Liet. Ek. Konfe
turėjo sunkias sųlygas veiki
įvykti 1933 metais CikaX
Sekmadieni,
liepos
3
d.
KLAIPĖDOS
rencijoje yra privalomas; dėl
mui. 1768 m. buvo ištremti įėe, kada ten numatoma ‘Clii
Šv.
Petro
ir
Povilo
bažnyčioje
,
ligos ar kitų labai svarbių
3-čia kl. į vienų pusę $84.59
;o Century Progress Expopriežasčių Ekf Centro narys, įvyks atlaidai ir iškilmės. Pi r-1
Ten
ir atgal (Round
on”. Pats Ek. Centras kepats negalėdamas konferenci- mos Šv. Mišios bus su Šv. Sa
trip) .............. $141.00
« atvejais viešai spaudoje
jon vykti, privalo iš anksto kramento išstatymu, o antros
Turistinė klesa į vienų
(John Bagdzlunas Borden)
70 pareiškęs, kad 2-ji Am.
Šv. Mišios bus šiaip iškilmin
pasirinkti sau pavaduotojų.
ADVOKATAS
pusę ................ $105.50
it. Ek. Konferencija tikrai
gos 10 vai. ir iškilmingi Miš
Ten ir atgal (Round
natoma 1933 m. Čikagoje, 3. Ek. Centras privalo pa parai 3 vai. popiet. Visi kvie 105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Randolph 6727
trip) ............. $175.00
klausimas ir principialiai ruošti keturis (4) raportus čiami dalyvauti pamaldose ir
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
maliai yra išspęstas, kiek 1 raštu apie V. B. Sųj ungos vei- naudotis gausiomis Dievo ma
Telephone Roosevelt 9090
Iš Chicagos ekskursantai
liečia Vaizbos Butų Sųjun- įkirnų nuo Pirmosios Ek. Kon- lonėmis.
Narte: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
išvažiuos liepos 22 d. NIGLAIVAS “UNITED STATES”
Kaip į tai reaguos plačio- 'fenerncijos laikų; pirmų raKEL PLATE traukiniu iš
X
Pirmadienį,
liepos
4
d.
visuomenė per savo spau- Įportų (apie organizacinę V.
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.
visas Rockfordas ruošiųs į
.
yra kitas klausimas, Į B. S-gos pusę) rūošia dr. P.
metinį piknikų Marijonų for
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
le 2-sios Am. Liet. Konfe- 1 Puskunigis, kaipo Ek. Centro
ADVOKATAS
moje, kur visuomet suplaukia
pina
visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
tcijos jau metas rengtis da- pinu įninkąs ir reikalų vedėjas
daugybė Marijonų gerbėjų, ge Room 905
Tel. Dearborn 7966
Teskaito — patarnauja dykai.
r, kad nugalėtų dėl ekono ex-officio. Antrų raportų pa
radarių, kilniųjų darbų rėmė Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
mo krizio įsiviešpatavusių tieks Ek. Centro pirmosios jų. Šiemet vyksta ir rakfordie Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
6 iki 9 vai.
uomenėje inercijų arba su- sekcijos (A) vedėjas p. J. P. čiai aplankyti tų gražių visuo 4145 Archer—Avė.
Visais reikalais kreipkitės:
Tel. Lafayette 7887
agimų ir kad 2-ji Konferen Varkala drauge su savo sek menės įstaigų, pasigėrėti jos
Namų Tel. Hyde Park 3395
a pavyktų geriau kaip pir- cijos nariais: “Vaizbininkų puikia apylinke ir plačiau su
reikalai ir uždaviniai Ameri sipažinti su kilniųjų darbų
jiPosėdžio dalyviai gyvai pri- koje”. Trečių raportų patieks rėmėjais ir palaikytojais. I.ai
2334 S. Oakley Ave.-Tcl. Roosevelt 7790-Chicago, III.
£ aukščiau pareikštoms mi adv. R. J. Jurevičius, kaipo
ADVOKATAS
ros ir šiems pasiūlymams: Ek. Centro antrosios sekcijos
52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Puskunigis,
kaipo
Ek.
Centro
Tel. Pullman 5950—6377
L. Kiekvienas Vaizbos Bu- (B) vedėjas: apie ekonomi
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
i savo artimiausiuose posė- nius santykius su Lietuva. turizmo sekcijos vedėjas.
Tėl. Lafayette 6393
uose tariasi dėl Antrosios , Ketvirtų raportų patieks dr.
lietuvių vadų)
160 N. LA SALLE ST—pagal sutarti.

IKOS LIETUVIŲ EKONOMINIO CENTRO 5-JO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROGKFORD, ILL.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

CICERO, ILL.

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVA

’tr'

'

».4

JOHN B. BUROEN

A. A. SLAKIS

J. P. WAITCHES

TINI

DRAUGO

Įvyks Sekm. Liepos-July 10,
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.
PRADŽIA 1 VAL.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti į šį pikniką.
Bus kumštynes, žaismės, gera muzika.
“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų ko
lonijų.
Gera proga smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiems.
Visus kviečia

POPIET

,,

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ii

- .

,
RENGĖJAI

t

Penktadienis, liepos I d., 1935

t

ir bizilį varyti be pavojaus ir v imą Jefferson’o miškuose. VI
1 nuostolio indėlininkams. Kad sos North Sidės draugijos tu
visa tai įvykdžius, ir teisiu- rėtų išvažiavimų paremti. Lin
Grovehlll 0617
1 gai sutvarkius, reiktų dides- ksma praneštų kad praėju Ofisas Tel. Res.
6737 S. Artesian Avė.
PAREIfiKIMAS MUSŲ TAU- priežasties išsigandę žmonės
TeL Grovehlll 0617
i nės vienybės ir draugiško pri siam vietinio skyriaus susirin
DR. SUZANA A. SLAKIS
TIEČIAMS DEL UNIVEP- vėl būriais puolė, kad ištinu-1
kalimo. Su banko atidarymu kime nutarta vietiniam kny
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų
SAL STATE BANKO
jktų savo padėtus pinigus.
turime kiek palaukti, nes, jei gynui užprenumeruoti lietuvi
GYCrTOJAJS IR CHIRURGAS
4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
------------j Žinoma, bankas nors bus ir šiandie atidarytumėni, tai ant škų enciklopedijų. Gražus ir
2423 West Marųuette Road
Valandos: 10 Iki 11 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
Ir 7 9 P. M. Ket. 9-T2 AM.
(Vakarais: Utamlnke Ir Ketverge Iki t vai.).
l niversal statė bankas, kn-'stipriausias, žmonių padėtų rytojaus vėl reikėtų uždaryti, girtinas sumanymas. Tam tik Vai.: 2-6 Nedėlloj
susitarus
Seredomia Ir Nedaliomis pagal susitarimą.
ris buvo tvirtas ir iki šiol iš- pinigų nelaiko sudėjęs į “buk nes žmonės išsigandę ir aš už slui susirinkime A. Kumšlytis
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
silaikė, jei butų nors dešimta įsų”; jis turi daryti paskolas, tai jų nekaltinu, vien tik ap paaukavo $1..
Tel. Lafayette 6793
dalis lietuvių Čikagoje rėmę į kad padarytų uždarbio dėl už gailestauju.
kaipo savo įstaigų, tai nė pats į laikymo banko ir atmokėjimo
Ofiso Ir Bes. Tel. BouL 6914
Ofiso ir KM. Tel. Boul. 6912
Gal mūsų tautiečiams nėra GRAŽI RADIO PROGRAMA
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
nelabasis nebūtų jos nugrio- nuošimčių indėlininkams (deDR. BERTASH DR. NAIKELIS
žinoma, kad mes esame mažai
pozitoriams).
Tat,
nors
Univęs.
Bet tik mažas būrelis
Office
:
4459
S.
California
Avė.
7S6 West 33 Street (Kamp. 33 Ir Hateted St)
tepakenčiami nutukusiems tu Praėjusio antradienio vakažmonių, kuriuos galima pava versal statė bankas stovėjo la
Nedėlioję pagal sutarti
VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakar*
V*L: 1-1 ir 9:29-902 vaL vak.
rtuoliams, kurie turėdami mi rų ir vėl buvo malonu pasi
dinti tėvynės kareiviais, bei bai gerai, bet nebuvo galima
Nedėlloj susitarus
NedėUaj
lijonus savo globoj atsisako klausyti lietuviško radijo protikrais patrijotais, turėjo pa iš karto išmokėti visiems pi
dėl greito pareikalavimo su gramo, kurį savo lėšomis lei DENTIST AI Tel. Canai 9267 Rea Prospect 9999 Tel. Ofiso 4059
Rea. 9842
sidėję savo pinigus taupumui nigus, ir dėl tos priežasties
teikti paramos mažesniems do lietuvių krautuvės (Peoir keletas čekių sąskaitose turėjome jį laikinai uždaryti.
ples Fumiture Co.) 2536 W. Fhone Boulevard 7042
bankams.
(Commereial Aeeounts). Tie Sulvg banko direktorių reika
Jus visada gerbiantis ir ge- 63rd St. ir 4183 Archer Avė.
- 5815 — 6th Avenue
draugai ir draugės yra ir bus lavimo, valstybės (State) auO Gydytojas ir Chirurgas
Programas
susidėjo
iš:
“
Jo

1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
verti mūsų banko pagarbos, ditorius peržiūrinėja sųskai- ro velijantis,
DENTISTAS
jau
dienų
”
(Petrausko),
kuJuozapas
J.
Elijošius
Ofiso vai.:
Resldenclja 9999 8o. Artesian Avė
tas. Už kurio laiko duos ban
pasitikėjimo ir padėkos.
4645 So. Ashland Avė.
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.
irių
dainavo
Peoples
radijo
du
Valandos: 11 ryto Iki 4 po plotų Nuo 1 Iki 4 Rezidencija:
ko
direktoriams įsakymų,
Aru 47 Street
t iki 9:29 vakar*
, Gaila, kad daugelis mūsų
>904 — 71at Street
etas;
“
Dukružėlė
”
(SarpaNORTH
SIDE
kas daryti.
Nedėliomis tik. susitarus.
lietuvių čionai laikė pasidė
liaus), kurių dainavo E. BarTel. Canai 6744 Res. Republlo 6269
ję centus, o šimtus ir tūkstan Žinoma, jei Čikagos lietu- j
Vyčių kuopos sma- tušienė; “Oi berneli vienturį” Tai. Caual 6122
čius buvo sudėję į kitus ban viai norėtų turėti savųjų įstr.i' rk’usis bcisbolo tylnas> praoi. (Kelpšos), “Vilniun trauk”
žaid8 su Mar. (Vanagaičio), kurias dainavo
kus, kurie, kaip matėm pra gų, ir pareikštų norų, pns.dėGydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
Ofisas
2403 WEST 68 STREET
ėjusiais
metais “pasiuto” danu prie mūsų banko, o m-'
Parko'tymU; kurianl, tas pats Peoples radijo due2201 West 22nd Street
IR OBSTETRIKAS
Kertė So. VVestern Avenue
smukti ir apie šimtas jų nu- delinįnkai (depozitoriai) vien be abejonės, būtų išpliekęs įtas; “Audrų jūros” (Wliite);
(Kampas Leavltt St.)
Tel. Prospect 1628
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
virto nuo kojų; gi per praė- balsiai užgirių sveikų ir stip-Į
pasitaikęs vie “Vilniaus rūtai” (Šimkaus),
Resldenclja
2369 So. Leavltt 8L
vyrų,
moterų
ir
vaikų
Nuo 1 Iki 8 vakare
Tel. Canai 0706
jusiu savaitę dar apie trisde rų nusistatymų, tai galėtumė nas “misteikas”. Na, tat nie- kurias išpildė Peoples radijo
DARO OPERACIJAS
Seredoj pagal sutarti
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ▼. v.
Ligonius priima kasdieną nuo
šimtis duris uždarė. Dėl tos me iš naujo bankų atidaryti kis; aš tikiuosi, kad mūsų ty trijo ir “Tu plauk laiveli” iš
Nedėlloj pagal susitarimą
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir eeredomla tik
jmas iš ketvirtos vietos atsi-j operetės “Komevilio varpai” j Boulevard 7589
iškalno susitarus
Rez. Hemlock 7691
GRABORIAI:
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
, stos pirmoje Vyčių lygoje.
■' (Planų uette), kurių solo išpil-t
2130 WEST 22nd STREET
j- X Mūsų kolonijos vietinė dė J. Romanas.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
LACHAViCH i spulka atidarė naujų seriją; į Dr. P. Atkočiūnas (dentis -į DENTISTAS
4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
kviečia 'visus lietuvius pnsiprisi- Į tas) patiekė daug naudingų l 4712 So. Ashland Avenue
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
PIGIAUSIAS . LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
bus.
CHICAGOJE
apie dantų sveikatą. I Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
I rašyti ir taupyti savo sunkiai patarimų
„ .
_
•
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėms pa
Galis
Kepure
pakrėtė
skauždirbtus
centus,
nes
tik
čia
Kitos vai. ant Wasbington Bulvd.
tarnauju
geriausia Patarhauju laidotuvėse kuopigiausla.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:29 — 6:80 kasdien
ir pigiau negu kiti R«*kale meldžiu atsišaukti o mano i gali apsidrausti
save juodai nių juokų.
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
X.—Spinduliai
X-Ray
darbu
busite
užganėdinti.
Tel.
Cicero
1260
todėl, kad priklau
Cloero 442. Rea tel. Cicero 2888
Tel. Roosevelt 2615 arba 2614
i dienai.
sau prie grabų iš
Ofisas 2201 Wesf 22nd Street
Be
to,
buvo
gražios
repro

dirby stės.
2314 W. 23rd PI., Chicago I X Kuriam laikui pas mūsų
cor. So. Leavltt St. Tel Canai 4122
OFISAS
dukcinės muzikos. Viskas gra
LIETUVIS DENTISTAS
66 8 West 18 Street 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. vaišinS$ kleb- apsistojo kun.
Resldenclja: 6628 S. Rlcbmond Ava
žiai išėjo.
Telef. Canai 4174
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Telepbone RepubUc 7848
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 3238 S.
tel cicero 6927
j ^olp^as, kuris kiek laiko at
valandai vakare
Valandos: 1—S Ir 7—8 vai. vak.
Klausytojas
Halsted Street, Tel.
Nedėliomis
ir
Seredomia
susitarus
Nedėlloj; 14—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
--------------------------------- :----- gal jau ilgesnį laikų buvojo;
Victory 4988.
4847 W. 14th ST. Cicpro, III.
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų
pas mūsų kleboną. Jis klebo-i
Telefonas Yards 1138
KUN. PAULIUKO
9 Iki 4 Ir 4 Iki 8 yal. vak.
nui gelbsti kasdieniniuose dar j
Phone Boulevard 4139
MISIJOS
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
buose. Kun. Zolp yra nesenai!
Dr. C.K. Kliauga
Lietuvis
Telefonai dieną ir naktį
D E N T 1 S T A S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Graborius ir Balsamuotojas įšventintas į kunigus ir dau
VIRGINLa 9924
West Pullman, III.— Birže- Utarninkais, Ketvergais ir Subatomla
4645 S. Ashland Ava
2420 W. Marųuctlc Rd. arti \Vestcm Ofisas: —
GRABORIUS
sykių
mums
yra
posakės
gra-j
lio
26
j,
Petro
ir
Pauliaus
Chicago, III.
Turiu autoinubilias visokiems
A ve.
1‘houe Hemlock 7828
TeL GroveblU 1699
Panedėliaia, Seredomia ir Fėtnyčiomla Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki
Musų patarnavimas
žiu
pamokslų.
Northsaidiečiai
bažnyčioje
prasidėjo
trijų
die

8
vak.
Nedėliomis
pagal
sutartį.
reikalams.
Kaina
prieinama.
1821 So. Halsted Street
visuomet sąžiningas Ir
jį laiko kaip savu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
nebrangus, nes neturi
nų misijos, kurios baigėsi bir
3319
AUBURN
AVENUE
Namų Tel : Prospect 1930
me Mlaldų ažlalkymal
X Kiek laiko atgal gero niū želio 29 d., tai parapijos glo Tel. Cicere 6756
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skyrių.
Chicago, 111.
Vai. 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 rak.
sų parapijono vaikui p. J. Kri bėjų šventėje, iškilmingais
Seradomls po pietų Ir Madai .lipniai,
Nauja, graži ko
tik auattarna
viekui įvyko didelė nelaimė.! Mišparais ir pr0Cesija. Alįsijoplyčia dykai.
2422 W. 1(ARQUETTE ROAD
DENTISTAS
Mat, Juozas yra didelis spor- ',nįnkas kun Pauliukas (doiuiGydytojas ir Chirurgas
3307 Aubum Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
R*a Pbone:
tininkas, žymus ristikas. Jis i nįRonas) rytais ir vakarais sa 1446 S. 49th CT., CICERO 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10-12 ryto; 2»6 ir 7-9 vakare
Enslewood <441
Office Pbone
VEDKJAS
turėjo įsigijęs orlaiv į, kurį ge-1
iafc>aį pamokinančius pa
Wentworth 2449
Wentwortb >994
Tek Yards 0994
1650 WEST 46th STREET rai valdė ir daug kartų raižė mokslus. Nors oras buvo §il.
AKIŲ GYDYTOJAI:
Kumpas 46tb Ir Paulina Sta.
Rezidencijos Tel. Plaza 3299
Chicagos padanges. Bet kartą tas, bet žmonės labai skaitlin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Z
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. Boulevard 6203-8412
VALANDOS:
skrindant gana aukštai trims gai lankėsi bažnyčion.
Didelė graži koplyčia dykai
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuliudimo
valandoje
kreipkite^6558 SO. HALSTED STREET
draugams atsitiko nelaimė su Z
Nuo 2 iki 3 po pietų
prie
manęs,
patarnausiu
simpatiš

718 WEST 18 STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare
Nuo
7
iki
9
vakare
X Birželio 26 d. mūsų bažkai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu orlaiviu nukrito
pavojingai
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną
Tel. Roosevelt 7999
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
<
gai susižeisdami. Dabar, kiek tyčioje, per pirmąsias Mišias
Oflao Tel. VICTORY 3687
OL Ir Rea Tel. HEMLOCK 227 (
teko girdėti, Juozas eina ge PP' Kastantinavičiai minėjo
Ofiso: TeL Victory 6893
ryn ir neužilgo visiškai pagis 25 met^ sutuoktuvių gyveniRez.: Tel. Drexel 9191
X Vietinis Federacijos aky- 1,10 sukakti- Kastantinavičių
Jei neatsiliepia šaukite Central 7484 3133 S. HALSTED STREET
LIETUVIS AKIŲ
rius nutaręs suruošti išvažia-1 šeimynėlė yra pavyzdingiauAntras ofisas ir Rezidencija
_________________________ šia mūsų parapijoj; turi ketu
SPECIALISTAS
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
akių {tempimą, kuris
rias dukreles ir du sūnus. Be estiPalengvins
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-v
priežastim galvos skaudėjimo, Rusas Gydytojas ir Chirurgas vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 psvaigimo,
aklų
aptemmio,
nervuotuLIETUVIŲ
to, yra pavyzdingi katalikai
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 va)
Specialistas
moteriškų,
vyriš

mo, skauduiiią akių karštį.
Nuimu
šventadieniais pagal sutarimą.
ir parapijos rėmėjai.
jataractus. Atitaisau trumpą regystę
kų, vaikų ir visų chroniškų
GRABORIŲ ĮSTAIGA
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
ligų.
Tel. Wentworth 3000
X Ir vėl naujas mūsų pa atsitikimuose,
egzaminavimas daroEUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
Ofisas 3102 So. Halsted St.
naa su elektra, parodančią mažiaurapijoje “surprizas”. Mat, p- <ias
Rez. Tel Stewart 819 J
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
klaidas.
31st Street
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
nia Laučienė, gyv. 112 St. į Speciale atyda atkreipiama moky Vai: 10—Kampas
11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
klos vaikučiams.
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12
no į mūsų įstaigą, iš bile kokios miesto dalies.
vakarus
nuo
State
St.,
para

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
TAMAS BUKINSKAS
Nedėliomis pagal sutarti.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
pijai aukojo 500 dol. vertės re.
Mirė biri. 28, 1932 m. 11:40
Gydytojas ir Chirurgas
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
vai. ryto, sulaukęs pusamžio.
lotą,
kurjs
randasi
prie
123
irl^
4
laiką su nauju isradimuj
Kilo
iš
Vilkaviškio
apskr.,
Bar

6558 S. HALSTED STREE7
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
r
1 Daugelių atsitikimų akys ątitaisomos
tninkų par., Patilčių kaimo.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Green St.
be akinių. Dabar kainos perpus pi
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Paliko dideliame nuliudime
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DAKTARAI

C H I C A G O J E

OR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAV01Š

DR. G. Z. VEZEUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KONARSKIS

DR. A. RAČKUS

OR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. S. BIEZ1S

į

OR. GUSSEN

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. L YUŠKA

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

DR. MAURICE KAHN

S. M. SKUDAS

DR. A. R. MCCRADIE

DR. VA1TUSH, OPT.

DR. J. P. POŠKA

Seniausia; ir Didžiausia

DR. A. A, RŪTH

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SEGAL

rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
i
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
Didyste Ofisas

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

seserj Agotą Junkantlenę, Svogerį Juozapą, pusseserę Uršulę
(šganaitienę ir švogerj Pranciš
kų, sesers 2 sūnūs Pranciškų
Junkaitj ir jo moterj Marei jo
ną ir Juozą Junkaitj ir jo mo
terj Oną, anukus ir gimines, o
Lietuvoj seną motinėlę Agotą
ir seserį Marijoną, tetą Mari
joną Bradunlenę ir gimines.
Runas pašarvotas
1527 So.
49th Ct., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks subatoje,
liepos 2 d., Iš namu 8 vai. bus
atlydėtas j šv. Antano parap.
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas j
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažjs(amus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuilludę: sesuo, pusseserė,
švogerial ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
bortus A. Petkus, Tel. Yards
1188.

Gerb. kleb. kun. A. Linkus
ir parapijos komitetas turi
naujo galvosūkio, ką daryti
su tuo lotu. Manoma rudeniop
' padaryti milžinišką vakarą ir
pažiūrėti, kam teks tas lotas.
įPrie to daug padirbėjo mūsų
žymus veikėjas ir par. koniiI toto narys p. Antanas Žitkei vičius.
Raporteris

gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

SPECIJAL1STAS

Tel. Boulevard 7589

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

x

DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
SKAITYKITE LR PLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo
Nedėliomis: nuo 19 Iki 12.

(Naryauckaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
24C0 Weat Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare
Utarn. Ir Katv vak. pagal sntartl

A. L DAVIDONIS. M. B:
4910 80. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 6197
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Tai. Bamlook 2790

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Ofisas 6166 South Kodais
Rea 6411 8o. Oallforala Avė.
VaL: 2-4. 1-9 «. *. Ugriilaat

DRAUGAS

G

>.•»* »

..

„

Penktadienis, liepos 1 d., 1932

PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE DUI, III
Įvyks Pirmadienį, Liepos-July 4,1932 m.

Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6:38> 7:49 ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant stoties
ir parūpins tikietus.
Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, 111. Ten rasti Madison St. ir va
žiuoti į pietūs iki 63rd St. Po dešinę matysis Kolegijos namai ir Marijonų farma.

Kaip Į pikniką nuvažiuoti? O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo \Vestern Avė ir IStli St. sekančiomis valandomis:

Tą dieną taipgi bus laikomos Šv. Mišios 11 vai. ryto (Chicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

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

Visus kviečiame dalyvauti.
RENGĖJAI
.♦
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Po talkos Mrs. Jacobs susi- lt., 1931 m. bal. mėn. 147,44
rinkusias pavaišino savo kep- lt.), šeimai iš penkių žmonių
tais
gardumynais ir kavute. - 197,61 lt. (kovo mėn. 200,38
Lietuvos Vyčių “ Dainoj’
Bridgeport.— Prie Šv. Jur- choras kviečia visus Vyčių Ji džiaugėsi savo talkininkių lt., 1931 m. bal. mėn. 222,10!
IŠVAŽIUOJA LIETUVON tlingai dalyvauti centro pik-.
Įnikę, kuris'įvyks 4 d. liepos, «10 Pa™pijos yra susitveręs narius į bendrą dainų repeti-!darbštumu, o talkininkės jos lt.). Jei 1913 m. pragyvenimo!
I minimumą penkių žmonių šei
A. R. D. 2 skyr., kuriame pri- ciją penktadienio vakare, lie- vaišėmis,
Alfa
Vytauto darže.
klauso gražus būrelis veikėjų, pos (July) 1, 1932, Aušros
mai prilyginsime 100, tai šių
Išrinkta 12 darbščių darbiI
PRAGYVENIMO MI
j metų balandžio mėn. jis buvo
1 ninkių, gauta iš Maniko tro Kaip gražiai ir sutartinai jos Vartų parapijos svetainėje, 23
(
dirba
ir
kaip
dosniai
remia
Pla.ce
tarpe
Oakley
ir
Wesf
:
<
NIMUMAS
92,8, kovo mėn. 94,1, o 1931
bas,, kuris nuveš darbininkes
1
visus
centro
sumanymus.
jern
Avė.,
8
vai.
Reikia
galu-l
ir svečius už mažą atlyginimą.
m. balandžio mėn. 104,4.
tinai pasiruošti prie Vyčių Į
Verta remti tuos biznierius, štai, piknike, 4 d. liepos, A.
Centralinio statistikos biuDienos, liepos 4, kuri bus Ke- J ro duomenimis, Lietuvoje pra
Rendon 5 kambarių flatas,
kurie dirba su visuomene.
|R. D. 2 skyr. pasiėmė didžiaunosha, Wis. Ponas Sauris, I gyvenimo minimumas vis makambariai šviesūs, netoli
Trokas 11 vai. ryte stovės jsį darbą — restoraną. KomisiŠiandie Trimitininkas turi
naujas choro vedėjas, nori,
žėja ir jau vra mažesnis ne mokyklos ir bažnyčios. Pigi
prie bažnyčios. Norintieji va-i ja susideda iš įžymios musų
malonią naujieną paskelbti.
kad choras pasirodytų. Pra
gu 1913 m. Šių metų balan renda — $28 dol. mėn.
žiuoti — nesivėluokite.
I veikėjos ir A. R. D. amžino
Yra tai tas, kad labdarių vei
šome visų atsilankyti.
7250 S. Washtenaw Avė.
džio mėnesį vienam suaugu
sios narės T. Stankevičienės
kėjai stojo j talką “Draugo”
X Nekalto Pras. Švč. M. P. j
Al. Manstavičius,
siam žmogui pragyventi reiir veiklios p. J. Šaltienės. Vi
pikniko rengėjams. Praėjusį
moterų ir merginų dr-ja susi
IŠRENDAVIMUI
Apskričio pirm. kėjo minimum 78,08 lt., kovo
trečiadienį Įvyko Labdaringo
rinkime nutarė dalyvauti pa- Į sos rėmėjos jas remia, visi biz
8 kambarių flatas, šviesus,
------------------mėn. 79,23 lt., toliau balansios S-gos centro susirinkimas.
Šįryt, liepos l d., iš Dear- rapijos piknike, 17 d. liepos. 1 nieriai jų darbą užgina ir pa
remia. Ir kokių skanėsių jos ŽUVO LIETUVĖ IR JOS džio mėnesį: 1931 m. 87,46 švarus; renda žema. Kreipki
Tai susirinkusieji pasižadėjo born stoties 8:35 vai. rytą Išrinkta 7 darbininkės.
DUKTĖ
i H-, 1930 m. 96,26 lt., 1929 m. tės 1908 W. Division gt., arba
žada turėti restorane! Kveremti pikniką. Pikniko tikie (Standard time) išvažiuoja į
Šioj draugijoj yra labai pa- pįanvių (namie gamintų) lie________
j 108,27 lt.; tuo pačiu laiku di- telefoouokit Humboldt 3393,
tus platins Sudeikienė ant Lietuvą per “Draugo” laiva
Chicagiečiai Jonas ir Sofija ' džiausiąs pragyvenimo mini- Į( M. žaldokas
Town of Lake, Vaičekauskie- korčių agentūrą čikagieč.iams vvzdingų narių, kurios drau-[ tuvįgbų dešrų, cukraus sose
suaugusiam J
nė Brighton Parke, Nenarto- gerai žinomas, stambus, paga- giją myli ir ją palaiko sese-, keptų kumpių, krustukų taip Liaugaudai, 3441 So. Morgan 1 muraas vienam
IŠRENDAVIMUI
nis Marquette Parke, Šlikas rsėjęs namų statytojas — kon- j ’^koje meilėje. Bet yra ir to- skanių, kad burnoj tirpsta, na St., su dukterim ir sūnum au žmogui buvo 1925 m., kada
Kambarys vaikinui arba
Roselande, Mikulėnas Cicero į, : traktorius p. Matas Zizas iš1 k‘ų’ kui^os Per susirinkimus mie keptos duonutės su šafro- tomohiliumi buvo išvykę į ry reikėjo 124,64 lt.; 1913 m. vimažai šeimynai. Norint galės
Grybas Sumite, Cesnavičius Marąuette Park.
'trukšmą kelia ir dėlto sunku nais ir daug kitokių skanėsių. tines valstybes vakacijų. Ne- dutinis pragyvenimo minimu-' gamintis valgį.
Dievo Apvaizdos parap., Ber- p
- zP»nmninkei susirinkimas gra- O alutį ir “root beer” gami toli nuo Littlei Pails, N. Y. iš- mas buvo 83,15 lt.
6816 So. Rockwell St.
kelis, North Sidėj, Navickienė A P'X o w
S° ’ žlai. vesth Laikas prasti.
na dosnioji musų rėmėja ir tiko nelaimė - jy automohišių ,„rtŲ |)a|an,|iy„ rafne8j
Ameriką 19l_ metais. Kaip Susirinkimuose nedera. kalbėamžinoji A. R. I). .narė C. Pe liūs susikūlė su kitu./Vietoj
.
. .
, .
Brighton Parke, Šaltienė BnPardavimui 2 flatų plytų
T.
...
pragyvenimo minimumas šei»
, visiems grinoriams, taip ir į-j nepasiprašius balso. Kitaip
trai tienė.
Liaugaudienė ir duktė,
...
dgeporte.
namas,
5—6 kanib., 2 karų gaI Matui prisėjo sunkiai dirbti ramesnės narės nenori nė suLelija 11 metų amžiaus. Pats ' n,ai 18 dv,ejų ž,n°nių buvo radžius, arti eleveiterio, baž
Be to “Draugo” pikniko įvairiose dirbtuvėse ir už la- 'sirinkimų lankyti
Restorane šeimininkaus ma- J
lt. (kovo mėn. 133,33 nyčių ir mokyklų. Kaina $5,
Liaugaudas ir sūnūs išliko'
reikalais darbuojasi kiti dar- jbai mažą atlyginimą. Užsidir- Į
lonios ir veiklios veikėjos: E.
; bęs kiek pinigų ir lankydamas i
Maldos Apašt. draugijos Burbienė, J. Rašinskienė, O. i mažai sužeisti.
NEPAPRASTAI DIDELIS 700, įmokėti $1,800, tikras bar
bininkai.
genas. Teirautis 3531 West
...i vakarinius kursus, pramoko-Promotori^ susirinkimas birNelaimė ištiko trečiadienį,
PASISEKIMAS!
Pikniko reikalai taip gei 1 anglu kalbos, turėdamas ga- žebo 28 d., buvo gana skait- Aleliunienė, U.' Gudienė, O.
North Avė.
birželio 29 d.
JUNG. VALSTIJŲ ARMIJOS
sutvarkyti, kad pikniko komi bumu dailidės darbe, pristoto ,in«as' Padaryta nutarimų. lš- Sekleckienė, Kamarauskienė,
MILITARIS TURNIRAS
V. Lukienė ir kitos. Jos sve
DABAR IR KIEKVIENĄ VAKARA
sijos pirmininkas rado laiko prie namų statymo kontrak- jnnkta ^rbininkės į parapijos
Pardavimui 6 kamb. plytų
Į TALKĄ SV. KRYŽIAUS
8 VAL IKI LIEPOS 4 d.
čius
maloniai
priims
ir
pavai

iš važiuoti trumpom vakaci- toriaus ir, ten gayęs patyrimo 1 Pjknik9- Jos <^bs virtuvėje. '
SOLDIER FIELD
bungalow, karštu vandeniu šil
LIGONINEI
šins. Restoranas virs į tikrai
domas. Kaina $4,200, įmokėti
.jom
Išvažiavo , UMaril, iptatvb į'
atojo? savo Si
kasmet daug pa-'
Jaudina žiūrėtojus sutartina man
puošnią
valgyklą,
nes
mūsų
kšta
Ir
gražus
fejerverkai
—
teikiaT>
*
v
1*
nrv
T
ir
-»
w
m
aitu>ųo
lejc
fanu,. Pasilsėjęs, s„«r,s ,r
sidarbuoja parapijai.
$800, likusieji lengvais išrnoBirželio 21 d., Mrs. J. Ja- . mi masivėj skalėj
skoniu
vėl visu smarkumu darbuosis
ai
Nutarta užprašyti Šv. Mi-ųrėmėjostį moka
gt * jvisa
bu/su
balti
pa 'cobs, 6648 So. Wašbtenaw : Eikite i 8oi^F?e.?,i,r>X'y- ėjimais. Kreiptis 3531 West
i Darbas sekėsi, biznis gei-auž a. a. K. Anužio siely.; ^Xuk“ '
Avė., buvo atėjus j talk, šv.^ * “T* Kt

C F’ I C A G O J E

KAIP RĖMĖJOS DAR
BUOJAS

j

DEMĖSIO

i

įzuvo

'Draugo’ darbininkai bro-,ėjo ir bematant p. Zizas pra1
‘
g
b
».
' Sujudinanti proga chlcagiečlams
lis Stanislovas ir brolis Jonai lenkė statyboje net senus kon K’ A’ buvo ParaP- r«n,g> ir
.Kryžiaus ligoninei ir seselė- patvirtinti savo lojalumu George Waa
,
shlngton principams.
H. Nedvarienė, A R. D. 9 i ms. T>
Be to, ji pasikvietė dar •
— cnu-ago Daily New*
sugrįžo iš Kenosbos su gero- traktorius. Ponas Zizas vra uolus darbininką*.
I Nutarta,
/
i _i_
mis pasekmėmis.
į pastatęs dąug didelių namų.
. kad
. kiekvienas nanar*“ ’r cenfro pikniko j $jas moteris jai padėti: J. Pe-' n tokio^reginio. dėi kurio kiti va-

VISI I PIKNIKĄ

Jo darbu visi patenkinti, už, rvs, persikėlęs kiton vieton, įkorn’«ijoR narė puikiausiai vi  traitienę, jos tetulę, C. Narujai jis nors ir šiais sunkiais' turi permainyti adresą, nes ki sur diriguoja ir rūpinasi, kad šienę, A. Patrink’ienę, J. A!edepresijos metais turėjo daug taip gali negauti patarnavimo Piknikas ko geriausiai pavyk- ksiunienę, C. Burbienę ir jos
dukrelę, A. Poškienę ir p-lę
, užsakymų — statė namus be ligoje arba mirus. Kun. A. Va
' pertraukos.

lančius

Ponas Zizas yra vedęs p-le
Klimaitę. Augina sūnų ir dvi
| dukteris. Dukrelės lanko Giiiiimo Panelės Švč, par. mokyklą, o sūnus dar nedidelis,
[užtat jis dar namus ‘daboja’.
I

P.

Matos

Zizas

dabar

yra

draugijos ir pro- >

Tad

sveteliai,

piknikan

at-

R. ANDRELIUNAS

JlANOA — 60c, 76c, »1.00, »1.50

,nc>tor’V dvasios vadas. Garbė silankę, būtinai aplankykite
(n,un,s tar5ti
.iaun* ir Pib
Lietuviškų ūkį” — restoraįn9 Pas^ventimo kunigą.
!ną; atsilankę patirsite, kad eKa,p. bf,tų «ražu’ kad vifd j8ate rėn,ėPl Panike. O ką rėParaP'i°s žmonės priklausytų įmėjos žada, arba ką parengia,
Maldos ApaSt draugijai. Pa-,visur pasižynd tobulumu ir

toki

" naudos daug.

savo pažady iftosėjimu. Valio

Pelėda rėmėjos! Jos dirba tikrai gra
Aušros Vartų Moterų ir j'žiuoja į Lietuvą aplankyti sa
--------------------------------žius ir sėkmingus darbus.
ir Merginų , Draugija Lie- |i vo gimines ir apsižiūrėti. Jei- PLATINKITE “lVRA!(f
Viena ii visų
pos 3 dieną, Rūtos darže ren- Patiks, tai gal ir dvaro cent- Į
gia linksmą pikniką. Bus gera j ”1 P,rh«.
į
muzika^ kuriai grojant niekas
Taip pat išvažiuoja ir ge-,
nenusėdės ramiai — visi sma- rai bridgeportiečiams žinomas
giai šoks. Bus taip pat viso-. Kazys Petrauskas. Jis taip
kiaušių įvairybių
atšilau- [pat važiuoja apsilankyti. O!
kiusiems svečiams palinksmin ! j(1į patiks Lietuvoje, tai mano ,
Mes užlaikome didžiausią mėsos krautuvę Grant
ti. Dr-jos pirmininkė D. Gas- ir apsigyventi. Ijaimingos ke
Worksuose. Kainos pigiausios. Mūsų darbininkai man
parkienė ir p. Tgicbavičienė ir lionės visiems!
dagiai ir greitai visiems patarnauja. Pirkdamas mūsų
visa rengėjų komisija rūpina
žvalgaitis
krautuvėj, jūs gausite geriausius produktus. Su mu
si ko daugiau paįvairinti pik
mis niekas negali konkuruoti. Ice cream vaikams dy
niko linksmybes. Tai bent bus SKAITLINGAI DALYVAUS
kai per šį išpardavimą. Ateikit susipažinti.
linksma ir smagu!
Visi būriais traukim į to Brighton Park.— šv. Km.
kį nepaprastą pikniką. Tikrai akad. rėmėjų 6 skyr. mėn 1.
4928 W. 14th STREET
TEL CICERO 2275
nesigailėsim!
niame susirinkime nutarė suai ;I

Niekur Pigiau!

NATIONAL MEAT MARKET

A

Kušleikaitę.

RAKANDAI PARDAVIMUI
Dvi Šeimynos, krūvoj gyvenančios
tuoj turį parduot gražų parlor setų,
rieSuto
medžio valgyklos setas, 2
puikus miegamosios setai. 9x12 ir
— Herald-Enamlner 8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
90,000 sėdynių po 50c.
skyrium. Kreipkitės tuoj.
VAIKAMS 25c.
2*1* W. SSth STREET 1-nias apt.
SMAGUMAI — ŠIURPULIAI —
FEJERVERKAI
Amerlkoa Didžiausia Wa»hingtono
Celebracija

Ą GROCERY

Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikradžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judoinų paveikslų
I rodymo. Kainos labai nupigin
[ tos.

ROŽĖ SAVICKIENĖ

9660 W. 63rd St., Chicago, UI.

(Po tėvais Račiūtė)

Tel. Hemlock 8380

Mirė birželio 29 d., 1932 m., 12:30 vai. ryte, 63 metų.
Kilo iš Suvalkų krašto, Punsko par., kaimo Šaltenių.Paliko dideliame nubudime vyrą Antaną, du sūnus
Antaną ir Konnie, 4 dukteris Anlię ir žentą Joną Sut
kų, Katrę ir žentą Juozą Doriną; Estelią ir žentą An
taną Dunkerį ir Mikaliną. Taipgi 5 anūkes ir 2 anū
kus. Lietuvoje liko 2 seseris Katrė Glienskienė ir Ona
Patackienė, o Amerikoj sesers dvi dukteris Marijona
Linkienė ir Katrė Mikutienė. Taipgi krikšto dukterį
Oną Gutauskienę. Priklausė prie Ražančavos dr-jos.
Kūnas pašarvotas 2054 N. Powell Avė., Chioagoje.
laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 2 d., 8:30 ryto,
iš namų bus atlydėta į Šv. Mykolo par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-es ir
pažistamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: vyraa, tfiaai, dukterys, žentai, maržUe,
anukže, anūkai ir giminės
Laidotuvėms patarnauja graborius Badžius.

Wm. J. Kareiva
Savininkas
D6I Įferiaualos rųMes
ir patarnavimo, Sau
kit.
GREEN VALI.EY
' PRODUCTS
Oisells Šviežių klausi
nių. nviento ir nurtų.
4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1889

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIUB

,6604 8. WASHTENAW AVĖ.

9

