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Karo veteranų demonstracijos Vašingtone
IŠTYRIMAIS ĮRODYTA KATALIKU
PRIEŠŲ PRASIMANYMAI

HALiJA REMALAMA PANAIKINTI
J
Portugalijoj suorganizuotas naujas ministerių
kabinetas. Sausųjų visa viltis yra prezidentas
Hoover’is
VETERANAI PRIEŠAIS
VALSTYBĖS RŪMUS

l

FiiJ

REIKALAUJA SKOLŲ
PANAIKINIMO

9V

to

VIENA, birž. 20 (per paštų). — Katalikų Bažnyčios
priešai, daugiausia laisvamaniai, paskleidė žinių, būk didžiojo karo metu kaž kur kataukų vyskupai laiminę (pašventę) kareivių vartojamus

karo ginklus.

buvo klausiami, ar jiems neteko kur nors matyti, ar girdėti vyskupų laiminant karo
ginklus. Visi nuginčija katalikų priešų skleidžiamas žinias,
Nė laikraščių kronikose nesu1 rasta nieko apie tai panašaus

minėta.

Linz’o universiteto, Viršuti
Tai ne pirmieji tos rūšies
AVASHINGTON, liepos 6.
LOZANA, liepos 6. — Kanėj •Austrijoj, teologijos pro- katalikų priešų prasimanymai,
— Vakar priešais valstybės ro skolų ir reparacijų konfefesorius dr. L. Koppler’is, Dažnai jie sugalvoja ir pasrūmus turėjo demonstracijas rencijoje santarvės valstybių
šiuo klausimu padarė nuodug- kleidžia bjauresnių melų apie
apie 20,000 karo veteranų, ku- derybas su Vokietija sudruinniausius visuose kraštuose tv-i Bažnyčių ir kunigiją.
Prieš
rie ilgų laikų sostinės apylin- stė Italija. Ši reikalauja parinėjimus. Išvadas paskelbė, porų metij jie daug melų pakėse stovyklose vargsta. Jie naikinti visas Europoje tarpL Teisėjas J. E. Mack’as iš Poughkeepsie. Demokratų partijos suvažiavime Chicagoj jis žumale “Theologische Quar-, skleidė apie Maltos salos vvsreikalauja bouusų išmokėjimo ^valstybines karo skolas, jei paskelbė gub. Roosevelt’ų kandidatu j prezidentus. 2. Gene Serazen’as, laimėjęs Amerikos talschrift”.
j kūpą. Pasaulinė spauda su diarba darbo.
Vokietija neišgali toliau mo- j golfo čempijonatų. 3. Karo skolų ir reparacijų konferencijos atstovų posėdis Lozanoj, ŠveiProf. Koppler’is pareiškia, dėlių pamėgimu tuos melus
DemonsUacijos praėjo ra- kėti reparacijų. Italija sako, i varijoj.
kad karo ginklų laiminimas spauzdino. Nesenai melai išūdai. Pasakyta keletas prakali kada bus panaikintos visos ka I
neivyko nė vienam krašte. Vi-' kelti aikštėn. Pasaulinė spauRAGINA PASAULI NUSI
UŽTROŠKUS ATGAI
bų. Veteranai laikosi griežtos ro skolos, tada nė raparacijos
sn kraštų kariuomenės kape- da apie tai nė žodžiu nepaGINKLUOTI
VINTAS
drausmės.
_
į nebus reikalingos.
lionai, karininkai ir kareiviai minėjo.
Senatas ir pats preziden-! Šiuo sumanymu painioja-'
PARYŽIUS, liepos 6. —
J. E. Hard, 50 m. amž.,
tas yra nepalankūs driskiams , mas konferencijos veikimas.'
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Briando - Kelloggo nekariavi2434 So. 53 avė., Cicero, priveteranams. Bet šių nusistatv-’ Laukiama grįžtant iš Parv
DIENOS AUKOS
i
mo
pakto
autorius
F.
B.
Keltroško
automobilio dujomis
mas yra griežtas.
žiaus premjero Herriot’o.
val’
° AssociatedkPress’ skelbia, garadžiuje. Laiku jis susekstvbes nusiginkluoti. Jis sa kad Nepriklausomybės dienų, Įtas 'r ^gaivintas,
LIETUVOS PRODUKTAI višta ar gaidys Įdomus kad
IŠSKRIDO PER AT
ANGLUOS KOVA SU
ko, kad šiandien Europoje or
greit pažiūrėjęs pasako ir vi
LANTIKĄ
AIRIJA
BOLONIJOS PARODOJ
ganizuojasi ginkluotos Sąjun ir prieš tai šeštadienį ir sek- j PRADEDA KAMPANIJĄ
suomet teisingai. Paslapties,
GAVO AUKSO MEDALĮ
madienį, visam krašte žuvo
gos, neva pusiausvyros palai
HARBOR GRACE, N. F.,
LONDONAS, liepos 5. —
sakosi, neišduosiųs niekam.
daugiau kaip 240 žmonių. Dau
kymui tarp valstybių. Šios sųDemokratų
partijos
kandiliepos 6. — Du amerikonai la- Anglijos parlamentas autoriLietuvos firmos vra išstagiausia žuvę nuo automobilių,
jungos vra pavojingiausios ...
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taikai,
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.
rius teisėjas Horner’is išvyks je parodoje — mugėje beko
Griffin’as vakar vakarų iš čia Airijos prekėms didinti muij kiti maudvdamies prigėrė.
1
kruviniausi
karai.
ta i valstybę su politinės ka ną, kumpius, dešras, konser
išskrido per Atlantikų į Ai- tus ligi 100 nuošimčių. Nu-į
Dabar visoj Lietuvoj yra aTaikos užtikrinimui svar
Chicagoj liepos 4 d. sužei-1 mpanijos prakalbomis.
duonų, javus, !pie 3,000 kalinių. Daugiausia
rijų. Jie siekia rekordo, kad matomas Airijai didelis ekovus, sviestų,
biausioji priemonė nusiginkla sta apie 50 asmenų kai kurie !
greičiau kaip kiti apskristi a- naminis smūgis.
saldainius ir kt. Lietuvos skv yra Kaune sunkiųjų darbų ka
pavojingai.
vimas, pareiškia Kellogg’as.
I.
V.
NEPRIKLAUSOMY

plink pasaulį. Tš Airijos jie
------ =--------------l iūs šioje parodoje buv6 la-j Įėjime — apie trečdalį visų
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leisis į Rusiją, paskui per Si
bai gausiai lankomas. Iš Bo- i kalinių. Šiuo metu daugumas
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SIUNTIMAS
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birą į Alaskų.
lonijos pranešama, kad Lie-, kalinių išvežti i vasaros darGYVIAI
— 3 CENTAI
LONDONAS, liepos 5.
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pos 5. — Suvažiavę čia proPradėjus šiandien pabran kar Nepriklausomybės dienų, i
_____
KABINETĄ
pos 5. — Australijos dykumo
gelažių durpyno ir k., prie jų
hibicionistai smerkia abiejų ginamas paprastųjų uždarytų Kalbėjo J. V. ambasadorius
se gegužės mėn. 17 d. dingo
sustiprintos sargybos.
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prohihicilaiškų
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LISBONA, liepos 5. — Fi- du vokiečiai lakūnai, kapit.
jos atžvilgiu. Kreipias į pre- ntų ženklelio reikalinga lipy-jgrįš tarpusavus pasitikėjimas,
nansų ministeris de Salazar’- Bertram’as
ir mechanikas
Kaišiadorys, Trakų apskr. DAR APIE VOKIEČIŲ SU
tada grįš ir gerovė.
Į Miestely yra likę nuo priešas suorganizavo naujų Portu- Klausman’as. Dabar surasti zidentų Iloover’j, kad jis su- ti 3 centų ženkleli,
IMTĄJĮ DŽENKAITI
triuškintų alaus “maištų.”
J Oru laiškų siuntimas pagali.ios ministerių kabinetų, vos pusgyviai.
| karinių laikų senų, sugriuvuO senatorius Borah’as su- branginamas iki 8 centų viePARYŽIUS, liepos 5. —
Gen. Oliveira kabinetas prieš,
---------------------{ šių namų, kurie bloga savo
Policijos leitenantas Dženvažiavimui
siunčia
sveikinimų,
nai
laiško
uncijai.
Vakar
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J.
V.
Nepri

vienų mėnesį atsistatydino.
i išvaizda gadino miestelio vai, kaitis dabar yra kriminalinės
DIRIŽABLIAIS SUSI
Gal trečiosios partijos idėja---------------------klausomybės dienų tarp kitą
SIEKIMAS
zdų. Dabar, atitinkamų įstai- policijos politiniame skyriuje
kalbėjo ir Prancūzijos prezi
bus vykdoma.
PASKIRTI LIKVIDUOBEDARBIŲ RIAUŠĖS
gų rūpesniu, tokie namai yra Tilžėje. Jis ten yra tardomas.
dentas Lebrun’as. Jis skati
-----------------TOJAI
HAGA, liepos 5.
Tarp
griaunami ir miestelis švari- Dženkaitis sulaikytas vvriauI .
no J. Valstybes eiti pagalbon
VANCOUVER, B. C., lie- Olandijos ir olandų Rytų lu TRYS BROLIAI KUNIGAI Į-----------namas.
šio valstybės gynėjo iš LeipPARAPIJOJE
nukentėjusiai
Europai.
i
Penkiolikai
uždarytu
banku
pos 5. — Čia įvyko didelės dijų įvedami penkių
dienų
------------------icigo parėdymu. Prieš leitena-------------Chicagoj
ir
apylinkėse
valstvbedarbių riaušės. Daugelio pa- dirižabliu susisiekimas.
KVRORTftJA ŽEMAIČIAI ntų Dženkaitį yra užvesta ne---------------------- J va politinio pobūdžio byla, bet
ERIE, Pa., liepos 5 — Vie- bes auditorius paskyrė likviSMITH’AS NIEKO
rduotuvių langai išdaužyta. 7 Į
------- T---------tos Šv. Patriko parapijos baž- I duotojus. Visuose šiuose banNEDARO
riaušininkai areštuota.
VOKIETIJOJ RIAUŠĖS,
Tirkšliai, Mažeikių aps. Šiąikonkrečiai už kų sužinoti nenyčioje dirba trys. broliai ku- 'kuose uždaryta apie 31,000,000
ŽUDYNES
vasarų daug kas ruošiasi at-’pavyko. Pasimatyti su juo nie
nigai Cauley’ai. Jų vienas y- dol. indėlių.
NFAV YORK, liepos 5. - važiuoti vasarot į Žemaičius, j ko neprileidžia.
PAŠALINO GUBERNA
Vietos demokratų iškilmės0 Tirkšlių apylinkėj daugelis Į--------------------------------------BERLYNAS, liepos 6. — ' ra monsignoru. Ketvirtas bro
TORIŲ
. Vokietijoje politinė kampanija i U" ka,,,<»8' kur8 talP P01 bu' KAREIVIŲ TURNAMENTE Nepriklausomybės dienų daly miestelėnų jau iš anksto iš- Į 4 ŽUVO, 15 SUŽEISTA
vo šioje parapijoje, 1919 me
vavo ir Al Smith’as. Ar sto sinuomoja butus. Mat,Tirkš-i
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MEXTCO CTTY, liepos 6. pasirodo gnna kruvina. SekTT'ANOVER, Kas., liepos 5.
tais
mirė.
‘
vėsiąs už gub. Roosevelt’ų, lių miškas
— Chihualiua valstybės legi- madienj fašistų su komunisyra pripažintas!, - Nepriklausomybės diebų išVakar Soldiers’ field’e, Gra
jis nesako.
slatūra pašalino šios valsty-. tais riaušėse žuvo 3 asmenys,
sveikiansiu visoj Žemaitijoj,
metu
Washington,
nt parke, kariuomenės turnaGAL BUS SUŠAUKTA
bės gubernatorių Fierro.
jo pirmadienį — 2. Daug sui mente dalyvavo lietuvių ir uBirželio 13 d. AVashingtone todėl ir traukia gausingus va Kas., ištiko tornado (viesu
NEPAPRASTA SESIJA
-------------- - ------Į žeistų.
krainiečių chorai. Turnamen- demokratų partijos vadai tu sarotojus.
las). 4 asmenys žuvo ir 15
ŽUVO NEBYLYS KURČIAS
WASHTNOTON, liepos 5. tas pUsibaigė.
rėjo suvažiavimų. Apie 60 jų,
sužeista.
ELEKTRIKININKŲ SU
ŽMOGUS
— Greitu laiku kongresas nu
tarp kurių buvo ir Al Smith’- KIAUŠININIS “PRANAŠAS”
VAŽIAVIMAS
trauks paprastų sesijų. Pra Praneša, kad respublikonų as, pasirašė pareiškimų, kad
ORO STOVIS
LA PORTE, Ind., liepos 6.
nešta, kad jei jis nepraveš ir demokratų partijų vadai jie visi rems tų kandidatų i
Kamajai, Rokiškio aps. Vie
— Penki plėšikai apiplėšė San
PARYŽIUS, liepos 5.
šelpimo sumanymo tokio, koks savo politinei kampanijai ce prezidentus, kokį nominuos nas Meilūnų km. gvv. B. Va- CHICAGO IR APYTJNPierre miestelio bankų. Pik Čia atidarytas penktasis tarp-1 prezidentui tinkamas, tada ntrų turės Chieagos mieste. partijos krašto suvažiavimas. štaka pasižymėjo tuo, kad at- j KftS. — Nepastovus oras; nutadariai nužudė nebylį kurčių tautinis elektrikininkų šuva- prezidentas, rasi, kongresų To nori abiejų partijų kandinešusioms moterims kiaušinius matomas lietus; maža tempežmogų.
žiavimas. Tęsis keletu dienų. 1 sušauks nepapraston sesijom datai.
I
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1932 m. birželio 16 dieną J. E. Vilka
viškio Vyskupas Antanas Karosas šventė
dvidešimts penkerius vyskupavimo metus, o
birželio 13 dieną -L E. Vilkaviškio Vyskupui
Mečislovui Reiniui suėjo dvidešimts penkcri kunigavimo metai. Ta proga paduodame
keletą žinučių iš mūsų Ganytojų gyvenimo.
Žinomam Lietuvos rašytojui Seinų vys
kupui A. Baranauskui mirus, ilgą laikų spau
doje buvo keliami klausimai, kas turėtų būti
Seinų vyskupas. Seinų vyskupijai priklausė
visa Suvalkija — lietuviai ir Lomžos guber
nijos dalis —• lenkai. Lenkų laikraščiai be
atodairos reikalavo lenkų vyskupo; jaunutė
lietuvių laikraštija drąsiai atsikirsdavo, įro
dydama, kad tik lietuvis vyskupas galės tin
kamai aprūpinti mišrios vyskupijos tikinčių
jų reikalus. Slinko metai po metų, o Seinų
vyskupja buvo be vyskupo. Ginčai tai nutil
davo, tai vėl su nauju smarkumu iškildavo.
1907 metų birželio 16 dieną vyskupo šventi
mus priėmė kun. A. Karosas. Daug kas iš
lietuvių tikėjosi išgirsti linksmą žinią —
Seinai gauna vyskupą Karosą. Kęs taip gal
vojo — klydo, nes paaiškėjo;;' kad vyskupas
Karosas paskirtas Žitomiriaus vyskupo su
fraganu — pagelbininku, o Seinai vis nesu
laukė ganytojo. Praėjo dar treji metai. Štai
pasklido žinia, — j Seinus paskirtas vysku
pas Karosas. Džiaugiasi lietuviai katalikai,
džiaugiasi, kad į juos kalbės jų gimtąja kal
ba pats vyskupas. Dabar mums tas džiaugs
mas pilnai nesuprantamas, bet anais pries
paudos, tautinio nesusipratimo laikais Baž
nyČios ir tautos mylėtojams tai buvo dide
lis džiaugsmas. Ir iš tikrųjų, 1910 m. birže
lio 29 dieną Seinų katedroj įvyko J. E. Vys
kupo Karoso ingresas — iškilmingas vysku
pijos valdymo apėmimas.

Sunki tai buvo našta; valdyti dvi įerzin-

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI

tas tautas išties sunko. Ateina 1914 metai.
Karas viską išgriauna. Klierikai išvaikyti.
Vyskupas daug kančia nuo vokiečių okupan
rtų. Paskui, kaip tremtinis, Rusijoj daro žy Maniau daug rašyti “Drau- A. Valibus yra vedęs žymios
Al
gių grįžti j vyskupijų. 1918 metais sugrįžęs gui” iš LRKSA seimo, tačiau, lietuvaitės gydytojos dr. C.
ligi šiol nieko neparašiau, Į Obraitis seserį. Dr. Obraitis,
j Seinus atstato sugriautąjį darbą. Renkasi
Mat, per visą laiką pats aktv- kaip žinome, yra adv. Mast’o
klierikai, vėl eina darbas. Karas su lenkais
7/:
viai seimo posėdžiuose dalyva žmona ir sėkmingai praktikuo
f **
vėl viską išardo. Klierikai išvaikomi; vysku
vau. Taip put dalyvavau pa ja mediciną Chicagoje.
pas įvairiais būdais įžeidžiamas. Galop 1-920
rengtuose vakaruose: koncer Pasirodė, kad dr. A. Vali
i
metais vyskupas apsigyvena Marijampolėj.
te ir bankiete. Kiti vakarai klis kandidatuoja į LRKSA
O išblaškyti klierikai spiečiasi iš pradžių
buvo užimti pasisvečiavimams centro gydytojus kvotėjus.
Zyplių dvare, paskui Gižuose. Ir vyskupas
ir šiaip jau pasitarimais.
Taigi malonu buvo paremti jo
vėl tvarko numylėtos vyskupijos reikalus.
nes mačiau, kad
w
Wilkes Barre, Pa. miestą,kandidatūrą,
.........................
1926 m. a. a. Arkivyskupe/Matulevičiaus, Ma7
rijonų Generolo, pastangomis Lietuva gauna kuriame seimas įvyko, pasie- JIS tai vieta^ tinM Tą vietą
'jis ir laimėjo.
naują bažnytinį sutvarkymą, kurio siekė, bet kiau sekmadienyje, birželio 26
c šSN
nespėjo įvykdyti Lietuvos kunigaikštis Vv- d. Pirmiausiai ėjau į lietuvių
S
tautas Didysis, — įkuriama Lietuvos bažnv- Šv. Trejybės bažnyčią. Patai-i Piru įadienį, birželio 26 d.,
tinę provincija, kurią sudaro penkios vysku-įkiau sumai, kurią laikė pats 9:30 ryto W5lkes-Barre, Pa.,
pijos su Kauno arkivyskupija priešaky, Šv. į klebonas kun. J. Miliauskas, į Šv. Trejybės bažnyčioj prasiH
lt
Tėvo sutvarkymu Seinų vyskupui gyventi buvęs Susivienymo dvasios dėjo šv. Mišios, kurias celebskiriamas Vilkaviškio miestas, ir pati vys-1 vadas. Jo pamokslo nebeišgir- j ravo Susiv. Dvasios Vadas
Oregon’o valstybėje, netoli Grants Pass, randasi įdomūs
kupija pavadinama tuo pat vardu. 1926 m. idau, tačiau girdėjau, kaip nuo'kun. J. K. Miliauskas. Diako
birželio 20 dieną J. E. Vyskupas Karosas' sekliai, aiškiai ir nuoširdžiai nu buvo kun. A. Sinkevičius, požeminiai urvai, einantieji 1,500 žemiau žemės paviršiu.
Į Retkarčiais reikia tie urvai apvalyti, kad turistai perėję
iškilmingai įžengia į Vilkaviškio parapijos naujasai tos parapijos klebo Plymoutli, Pa. liet. klebonas; įjuos (apie 2 mailės ilgumo) išeitų nesusitepę. Atvaizdas ro->
nas kalbėjo apie LRKSA sei- subdiakonu kun. J. Kundrecbažnyčią, kuri paskirta vyskupo katedra.
1 do vieną darbininkų, plaunančių urvą.
Toje pat iškilmėje dalyvavo ir J. E. vys mą ir paskelbė visą jo tvarka, kas — Luzerne, Pa., lietuvių
kupas Mečislovas Reinys. Jis gv. Tėvo pas Iš jo kalbos tuoj supratau, parapijos klebonas, ceremoni- pamoksle ragino būt gerais būtų mokomi vietoj ispanų,
kirtas koadjutorium — pavaduotoju Vilka kad kun. J. Miliauskui gyvai • jalas — kun. Viktoras Šimko- lietuviais, mylėt ir laikytis vokiečių ar prancūzų. Kas mo
viškio vyskupui. Kai atėjo gv. Tėvo pasky rūpi Sus-mas ir visų lietuvių į nis, Pittstono vikaras,
savo kalbos, ir būt gerais ka- ka savo tėvų krašto kalbą, tn<
rimas (1926 m. balandžio 5 d.) dabartinis tautinė ir medžiaginė gerovė.! Įspūdingą pamokslą pasakė talikais.
pagarbos yra vertas. MokėjiPer Sumą gražiai giedojo kun. Norbertas Pakalnis, šv.
vyskupas buvo Lietuvos Respublikos užsieMonsignoro Kelly pamoks-i mas tėvų kalbos ir tikėjimą
nių reikalų ministeris. Tais pačiais metais • choras,
kuriam vadovauja Jurgio par. klebonas iš C. Bro las tikrai pažymėtinas. Jis ne palaikyti padeda. Kas tėvų
gegužės J 6 dieną jis priima vyskupo šventi muz. J. Stulgaitis, kuris para oklyn, N. Y., Kunigų Vieny tik buvo palankus, bet ragi-, kalbos išsižada, daugeliu atmus. Tai jauniausias visų Lietuvos vyskupų. pijoj vargonininkauja netoli bės pirmininkas, Susiv. 115 nąs lietuvius laikytis savo tau žvilgiu ir tikėjimo netenka,
|kp. delegatas.
Kurųgo šventimus yra priėmęs 1907 metais 30 metų.
tvbės ir kalbos. Jo nuomone, į Jei Lietuva šiandien yra ne
1
Per
šv.
Mišias
iš
vargonų
birželio 13 dieną. Taigi dabar sueina 25 knvisi tie, kurie yra atvykę į šią priklausoma valstybė, tai dėl
Po Sumai aplankius klebo
j
solo
giedojo
p-lė
O.
Miliausnigavimo metai. Jaunąjį vyskupą visi pami-jm} j stulgaitį (pas jį pietašalį, yta ateiviai, nežiūrint ar to, kad lietuviai savo kalbą
i
kaitė
ir
artistai
Marijona
ir
jie dabar atvyko, ar jų tėvų j išlaikė. Kitaip įvyko su airių
1°, yP8c jaunimas,- kuliam Jubiliatas visa į vau), M. Zujų, “Garso” red.,,
Širdimi yra atsidavęs.
Moliušį, Sus-mo iždininką, Ku. | J- pižauykai- Retai kada pasi tėvai tuoj po Kolumbo šį kra# ‘tauta. Ji't neteko kalbos, suskisveikiname abudu Vyskupus ir trokšta-j sį;ojau pas
Valibų, Ed-^ai<0 Pr°^08 ls£lrsh panašaus štą pasiekė. Lietuviai ar kitų ' lo į dvi dalis ir šiandien joje
i
-n
Muzi- tautybių žmonės yra lygūs a- nėra vienybės. Airija, nors ii
nu; jiems Dievo palaimos, kad Visagalis leis vardsville, Pa. (Wilkes Bar- (bažnvtinio
'
7 „ giedojimo.
, . .
. .• x m
i
t
-kas J. Stulgaitis su choru ir merikonai, kaip ir vadinami gaii ir daug kovojo, tačiau
tų jiems dar dąugiau pasidarbuoti Kristaus re pnSmiestis).
Tai• dar
jau(vietiniais solistais irgi gerai “šimtaprocentiniai”.
Bažnyčiai ir mūsų Tėvynei Lietuvai.
Lietu- |dar nėra pilnai nepriklausonas gydytojas, bet jau spėjęs
j
pasirodė.
■.
viai turi mokėti lietuvių kai- ;nia.
Amerikoje gyvenantis
išsidifbti gana plačią prakti
SAUSŲJŲ NUSISTATYMAS
ką ir turįs gerą savo profesi- Pasibaigus mišioms pasakė bą ir savo vaikus išmokyti, žmogus, kuris moka keletą
joje pasisekimą. Jis jau turi i pamokslėlį Monsig. Paul Kel-įnes toji kalba ir graži ir rei- įkalbų, jis daugiau yra gerbRespublikonų ir demokratų partijos sa- leidimą praktikuoti ir Illinois1 ly, Scrantono diecezijos gene- kalinga. Tai turtas. Net vai- įtinąs, pažangesnis.
Tokias,
vo platformose pasisakė prieš prohibiciją, valstybėje. Savo laiku manęs'ralis vikaras, kuris dabar už-'džios užlaikomose mokyklose maždaug, mintis pareiškė moli
kur
iri jaudvylikti metai slegia kraštogyven- apsigyventi Chicagoje. Ateity ' vaduoja J. E. vyskupą OTleil-i tėvai turėtų išreikalauti, kad signoras Kelly savą gražiame
tojus
jus.A isam krašte vykstanepaprastas
są- j(1 gflĮ taįp jr padarysiąs. Dr. ly, išvykusį į Europą. Savo lietuvių vaikai lietuvių kalbos pamoksle, kuriame vyskupo
judis prieš sausųjų diktatūrą. Kiekvienam
| vardu linkėjo LRKSA ko 2'< aišku, kad sausieji diktatoriai baigia gyve se, visai kitaip žiūri į prohibicijos klausimą. į pasilikti taip, kaip buvus. Visam krašte nėra riausio pasisekimo,
nti savo dienas. Bet sausųjų vadai atsako,
Kada respublikonų partijos suvažiavimas j tokios galybės, kuri galėtų 18-ąjį padedą at- į
Bažnyčia buvo pilna žmonių
kad prohibicijos šalininku nusistatymas yra į savo platinimą įspraudė pusiau šlapią ir šaukti ir grąžinti svaigalų dirbimą ir va r- i
suvažiavusių delegatų ir
griežtas. Jie sako, Kad 18-asis priedas yra sausą posmą (paragrafą), viena sausoji fa ’ tojimą.
į vietinių.
neliečiamas ir jis turi pasilikti konstitucijoje, natikė atsiliepė; Respublikonų partija kry
Sausieji jaučiasi, kad prezidentas Hoo
(Bus daugiau)
o prohibiciją visu griežtumu turi būt vykdo žiuoja prezidentą Iloover’į. Jis yra sausas ver’is, nors yra jų žmogus, bet jau negalima '
ma. Sako, prohibiciją kraštui davusi daug — mūsų žmogus, o partija deda pastangų jį juo toliau pasitikėti. Kadangi nėra jokios * Nors dėl ekonominio krizio
naudos ir tos laimėtos naudos negalima pa
vilties ir su demokratų partija, sausieji pa- Kaune daug kas ir smarkiai
pakeisti šlapiuoju.
neigti.
siryžę kandidatu į prezidentus statyti nuo- į atpigo, tačiau butų nuomos
Demokratų partijos nusprendimą prohi
Tie pątys sausieji vadai pareiškia, kad
savą kokį fanatiką. Tai būsianti trečioji sau-į kainos krinta labai nežymiai,
bicijos klausimu sausieji vadai vadina pa
abiejų politinių partijų nusistatymas prieš
sutėlė prohibicijos partija. Šiuo svarbiu ■ Dėl to butų nuomininkų sąprastu
žmonių
įsikarščiavimu.
Šis
įsikarščiaprohibiciją buvo numatomas. Suvyko į suvaklausimu jie nusprendė turėti suvažiavimą ir , junga, kreipėsi į vidaus reižiavimiis šimtai slapiųjų ir pačių politikieriii 1 vimas yra ne tikras, tai tik dirbtinas, sako sudaryti planus būsimajai politinei kampani įkalu ministerį, kad padėtų
Bet milijonai žmonių, ypač pietinėse valstybė sausieji. Neg jie žino, kaip prohibiciją turi jaii Imtų nuomas atpiginti.
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(Rašo E. Borchertas, Klaipėdos Krašto
seimelio narys. Jis yra vienas iš žy
miausių ir veikliausių to krašto
(Pabaiga)
15) Klaipėdos Krašte lietuvių darbi
ninkų yra jau pakankamai. Juos reikia
aprūpinti, ypač Klaipėdos mieste, visais
galimais būdais darbu. Sustiprinimui esa
mos organizacijos ir ekonominės jų kul
tūros reikėtų pastatydinti jiems didelę,
pigių butų koloniją. Nedarbo metu lietu
vius bedarbius reikėtų šelpti, kad tatai
juos sulaikytų nuo jiašlijimo į nusikalti
mą. Toji parama turės dar tą prasmę,
kad jų psichologijoj įaugs jausmas, jog Į
jie čia turi savus ir svetimus.
KAS DARYTI SU TARPININKAIS
16) \ isomis priemonėmis reikia grie- į
mčiausiai prižiūrėti vokiečių “Vereinus,” i
kaip antai sporto ir “Gesangvereinus,”
o ypač “Freiwillige Feuerwehren”, ku
rios paskutiniu metu tapo “hitlerininkų
lizdais.” Visą šitų organizacijų santykia
vimą su panašiomis Vokietijos organiza

i

Šeiminės pamaldos

j

t>

Žavu

’

rijomis reikia ko aštriausiai varžyti, nes įsisteigusią “Klaipėdos Kraštui remti oatitinkamoms vietoms užsieniuose šitos rganizaciją.” Tas labai sveikintinas žy
organizacijos vienoj kaip ir antroj Ne gis. Ir iš visų rinitų Krašto lietuvių ši
muno pusėj tinka tam tikriems santy tas įvykis bus džiaugsmingai ir atitinka
kiams palaikyti. Šitą griežtą 'suvaržymą mu pritariamu darbu krašte remiamas.
reikėtų pravesti nežiūrint kylančio šauks Ne tik vyriausybė, bet riša tm(tn turi
mo, nes kaip sykis iš šitų organizacijų ky- Klaipėdos Krašto reikalais artimiausioj
la ko didžiausias pavojus ramumui kraš-•( ateity būtinai rūpintis. Kas tik gali, turi
te, o galų gale ir valstybės sienoms. Per įsigyti Krašte nejudamų turtų ir 1.1. Vien
visokius šitų organizacijų “tagungus ir su Didž. Lietuvos lietuviais, suvienytomis
kongresus”, kuriuose ar tai Klaipėdos jėgomis pajėgsim prieš vokiečių dabar
Krašte arba Vokietijoj dalyvauja iš abie vėl aktualų “Drang nach Osten” atsi
jų pusių atstovai, susidaro vis nauji ry spirti. Nereikia pamiršti, kad vokietinin
šiai ir kartojama laikraščių pranešimais kai paskutiniuose Seimelio rinkimuose ir
pabrėžiama, kad naujų Vokietijos sienų sunkiai sergančius ligonius į rinkimų vie
lyg ir nepripažįstama, nes politinės sie tas nuvežė, taip, kad šiemet kiekvienam
nos negali nustatyti draugiškiems jaus Seimelio atstovui reikėjo surinkti 2266
mams kokiais nors ribas. Į tokius santy -balsus (prieš 1711 balsų 1930 metais, į
kiavimus būtinai reikia reaguoti, nes ne ĮlI-į Seimelį renkant). Reiškia 550 baltui
galim mes sau patys duobę kastis.
kiekvienam atstovui dauginu kaip ikišiol
17) Galų gale tebūna leista nurodyti reikėjo. Krašto lietuviai, nors ir prieš
gal svarbiausią klausimą. Klaipėdos Kra smarkiausią .puolimą, vis dėlto ikšiolinę
§to reikalai turėtų būti Kaunui pinuos poziciją išlaikė.
eilės klausimais Jei bus nusileidžiama
Ateičiai, norint pirmyn- žengti, rei
krašte lietuvių nenaudai, “aukštosios po kia sustiprintą bendrų jėgų, kurios jau
litikos” sumetimais, tai tuokart sunku šiandien reikia pradėti ruošti.
laukti normalios krašto atlietuvinimo ei Klaipėda, 1932 m. gegužės mėn. 20 d.
gos. Spaudoj teko skaityti apie Kaune
E. Borchertsis

P. Orint a it ė

PASKUI TALENTĄ
Jaiva šiandien debiutuoja gimnazijos
vakarėly: solo baletą šoka!
Lyg išakijusių medaus korių mezginiai, papūsti ant liaunų šonų ir apie kuišis, tik liula ir virpa, kaip želatino kisieliaus desertas.

oras po lietaus. Be jos Jaiva negalėtų at
likti šokio, kaip ir be ilgų savo kojų, kaip
be gyvatiškai lanksčių rankų: toji skara
šokant pajunta jos liemens ir sąnarių virt
guriavimą ir lengvai banguodama, lyg toli
nuklydusi nuo kranto marių vilnis, karto
ja paskui ją jos šokį; ji išgirsta pianino
muzikos aidėjimus ir tyliausias akordais
į plastėdama prisiderina prie jos gyvo kė
I n° judesių ii* kukliu romantizmu išbaigia

Aukso dyksniais išmargintas kiklikas ' j<>s kuriamą mintį.

aistriai laižo dar beveik kūdikišką lieme
nį, o apnuogintas kaklas kaista ir dega
šešiolikametės gimnazistės odos jaunu
mu, tartum, gėdisi būti išstatomas riebios
publikos storų žvilgsnių kąsniams.
Zigzagais suvingiuotos kasos, kaip į
švelniavilnio

ėriuko

skraidyda

sruogos,

mos ant balto kūno pečių,

glosto juos ir

jaudina dar dažniau virpėti.

Tik
kurpaitės
tikros

žvaigždėmis

aukso

drąsiai

šokėjos

gimnazistės

jaučiasi,

kojų,

ir

padukus,

degančios

lyg

būtų

kutena

tartum

ant

jautrius

spirdamos

vis tik bėgti, tik miklintis ir šokti.
Rankose plevėsuoja vandens skaidru

mo

skraistė,

ląs pūkelis,

lengvutė,

gryna,

kaip

kaip

aukštyn

kvepiantis

ky

sodo

Išskrido, išsklido debiutante į ankš
toką gimnazijos salės sceną, iškarpinėtais popieriais ir apilangstytornis lempo
mis tviskančią, pianinas suskambo skar
džiai ir pasileido juoktis, juoktis, kaip
paūgėjęs kūdikis, naują žodį išturi pi a
mokęs.
“Pavasario” juokas,” — pakartoja
kažkas, publikoje, iš programos šokio var
dą

išskaitęs.

Jaiva, kaip trapi marionetė, nekaltu
kuklumu virpėdama ir po kojomis žemės

Į nejausdama, plasdena išakijusiais mezgimals, lyg viendienė peteliškė, kurpaičių
žvaigždutėmis tviska ir žėri, o raityti
plaukai skaudžiai plaka apnuogintą kak
lą.

(Bus daugiau)

Tr«čiadienls, liepos 6 d., 1932

.DRAUGAS

Prašau Į Mano Kampelį
----------------- Rašo prof Kampininkas
Demokratų konvenšinus čl- kuilių ginčų, diskusijų * ir tt.
kagoj į Dėdės Šamo gaspadorius nominavo Ruzeveltą. Tas
atsitiko dėl to, kad delegatai
iš vakaro buvo dar neišsimėgoję, ir kad šautų delegatai
norėjo jau rokundą baigti, nes
pripratę prie šilumos jie čia
vos nesušalo.
New Yorko garbenių išvežio
tojai netenka darbo.
Pasak
Bruklyno Bimbos poperio, so
cialistai surenka tas išmatas
ir jomis mėto balšavikų rin
kimų kampanijos mitingus.
“Kitų sykį,’’ — sako Bimbos
poperis, — “ laikydami mi
tingą atvirame ore halšavikai

Priedui da iš bankietų ir
valgyklos pajamų kai kuriems
delegatams apmokėta kelionės
lėšos,

K

iDėl to tas pat redaktorius
SLA kuopoms pataria:
“Jeigu sumanot
ką gero
SLA labui, kokius gerus įne
šimus ir pagerinimus, tai nesiųskit į seimą, ale numesk i t.
bu seimas juos visus atmeta.’’
Gal kuris redaktorių para
šys, ar tik valgyti, flirtuoti ii
tt. buvo suvažiavę ir LRKSA
seimo delegatai.
-

PRAŠAU NESIJUOKTI

^^turės apsigynimo korpusą.“
JO Vadinas, ir Bruklyno garlieč-

-Vienose kapinėse našle Kumštienė ant mirusio savo vyro
menai neteks darbo.
kapo pastatė paminklą su to
Praėjo dviejų lietuviškų fra kiu įrašu: “Miegok ramiaiiki pasimatymo’’.

ternalių organizacijų seimai.
Vienas laisvamanių redaktoris savo popery apie SIjA sei
mą taip rašo:
“Delegatai seime nieko ne
veikia, tik valgo, fotografuo
jasi, flirtuoja, vakarieniauja,
klauso operų, koncertų, pra-

•

fl

Žmona (vyrui vėlai parė
jus): Nesuprantu, kaip gali
žmogus vienam saliune taip Į
ilgai sėdėt?

L. Vyčių apskričio “Dainos“ choras, kurs dalyvaus “Draugo' ^piknike, liepos 1(1 d.Birutės darže ir išpildys griausmingą progra
mą.

Dabar šiam chorui vadovauja pasižymėjęs chorvedys p.

Šautis.

Vyras: Durnė tu, aš trijose reikia ne tiek žodžiu, kiek ge-'reiškia, kad kolektyvas čia tik mentiiiė sistema,
v ra susido- dingą būtų ir akloji fašizmo kas dalykas.
karčiamose buvau.
ru pavyzdžiu, gerais darbais, i seka vienu. Juk ir tas vienas mėjęs fašizmu.
kopija. Taigi vargu vokiečių
Kokia fašizmo

M LIETUVOS PREZ. A. SMETONA PASAKĖ

TAUTININKŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME

ideolo,

Tenka ypatingai susirūpinti, kolektyvo pastatomas priekin,
Vok i eč iii socialnacionalisvai socialnacionalizmas bus, jei ir tai munis žinoma, o koki
jaunimu. Lenk medį, kol jau-; jo palaikomas.
„
,
paims Vokioje valdžią, italų programa, tai reikia pagj
Bet
„„„ a„ii—
. , .
I
fašistu jiavvzdziu seka.

....

,

.

. !

"aip bendrais bruožais T

pats Mussolini via pasakęs,

religines tradicijos, kuriomis'
'1
1
italijos fašistai pateisina savo i ]<ad Dalijo.- ašizmas, ne eksgyvena tauta, ir tautos tradi
'valdymo sistemą prieš libera-įportui, o Italijai. Kas jai tin
cijos. Drausmė, susiklausimas,
v. • gali
v
lūs. Jie taip valdo jau netru .ka, ,tai• ,kitam ikraštui
nedarbo pamėgimas turi būti
tikti.
Klaida
buvusi
kopijuoti
kus bus ,dešimt metų. Daugeskatinami kiekvienoje organi,, .
lis kraštu, kur pasviro parla- anglų pailanientanzinas, kini-

fašizmo sistema. Principai, ku nti Italijoje ir pamatyti,
riais vadovaujasi fašizmas, ga ten padaryta. Iš to būtų ai.f
Ii tikti ir kitam kraštui, bet kokios programos būta, o

, Krašto atstovybė turi eiti
jų išvystymas pareina iš tau- kokia yra ar bus. Reakcijai
• J
'
• .
, .
i iš organizuotos, o ne iš palaitos struktūros, iš tautinių y- berahzmui dar tebeina,
\ isuotinės moralės nebėra, o j dos. kaip leido liberalizmas,
. ,•
(Tąsa 5 pusi.)
patsbių. t asizmas yra tautisyra tik partinė morale, bet j visuomenės. Kaip gaunama to- zacijoje.
visumos, šalies ar tautos var-įji organizuota visuomenė? Ve
Auklėjime turi didelio svo
du skelbiama. Tikslas taika, o rslo pagrindu visi gyventojai
rio
vadovybė. Ar ji kolekty
kelias kova. Kurie stipresni, susitelkia draugijomis, o šios
tie įveiks ir vaidins valdžioje išsirenka vieną bendrą a-tsto- vas ar asmuo? Liberalizme pi
visumą. Tokiu bildu visuome- vybę, derinančią visą tų susi rmauja kolektyvas, dėl to ten
nę partijų auklėjama kariškai, vienijimų tinklą, aprėpianti į- atsakingumas neaiškus. Ten
U sakoma, kad ji vidaus tai- vairius medžiaginius ir dvasi- labai dažnai randama, kad se
kai ruošiama. Per egoizmą no- nius reikalus. Žemės ūkis, pra ptynių auklių va-ikas be noNorėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
i sies.
Lygybė, broliškumas ir
rimą pasiekti altruizmas. To- Įmonė ir prėkyba, amatas, mo- L
.
žiuokite per “Draugo“ Laivakorčių Agenturą, kur gausit?
’ks partijų pedagogikos dės- kalas ir mokymas, — visa be- 1 ??SV? “. tal Ilberallzmo £ra
greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas'' jiardueda laivakor
lbsĮndravimo rvšiais susieta. TaiJZU^, Z . Z1H1’.
ne v'suoni(f
(Tęsinys)

*

■■

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO

Agentūrą

I
‘
.
i pritaikinami pedagogikoje. Va tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Pariimna visus
cnorHv
[Vadinasi,
organizuota
visuome
.
. , nėra Ivgus
,
;
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą rreko
ueineuamas partijų suardy’ .
dovas
juk
vedamie|ne,
organizuota
tauta.
Ji
pa.
’
.
.
ta Ttaliją, Mussolini ryžosi ki I
..
..v . ,
siems. Kas nori vadovauti, neskaito — patarnauja dykai.
.
.
. . ,
tais dėsniais statyti tautos įruoštas pagrindas valdžiai ku- tas
pirma turi būti vedamas.
Liepos 23 d. “Draugas“ rengia ekskursiją laivu T N1TGelbėdamas nartiin

»
r

atstovybę, kad nė viena visu
Valstybės iždo lėšomis pir- i Kolektyvas ir asmuo, dau- ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.mos dalis negali apsieiti be
Šie laivai išplaukia iš Ne\v Yorko šiomis dienomis:
valstybės paramos, kad val mučinusia aprūpinami ben-igriis ir vienas — štai klausi
Liepos—July 7 d—BERENGARTA
stybė nėra partijose, o viršum drieji valstybės reikalai, o pa mas, dėl kurio iš senovės besiginčiojama. Katras aukš
skum
ir
tų
visuomenės
luomų,
“
“ 10 d.—FRANCE
jų. Žemės ūkis, pramonė, pre
čiau? Daugelis ar vienas? Čia
privalančių
paramos.
Krašto
“
”
jo d.—DROTTTNG1IOLM
kyba, visokie verslai, darbda
“
“ 22 d.—PARIS
viai ir darbininkai privalo sta atstovybė, vadinasi, yra tokiu vieno, teigiamo ar neigiamo,
atsakymo
negali
būti.
Destis
“
“ 23 d.—UNITED STATES
tvti aukščiau savo reikalų be būdu ne daugumas, o visumos
kultūros gyvenimo sritis. Pv.,
reiškėją.
Nebėra
partijų,
o
y“
“28 d.—BREMEN.
ndruosius tautos reikalus, iš
moksle viršija vienas, teisme
ra.
organizuotos
visuomenės
sišakojusius visokiomis kultū
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
dažniausia kolektyvas, peda
ros sritimis, kurios yra visie dalių vadovai. Ne iš pars, o iš
gogikoje dažniausia vienas
ms luomams, visiems versla totą yra įvertinami luomų, arba klasių reikalai. Taip esant Bet vadovybėje, kur reiki-*'
ms bendras pagrindas. Jei vi
turi nykti vai'žios ir visuo-įveikti ’r dorinti kolektyvą, kur
sumai — valstybei — vra ge
menės prieštaravimai.
reiki i įsakyti veikti, kaio ka
<««
rai, tai ir visokio laipsnio ir
Bet norint tokią tautos at- riuomenėje, vienas. Visnom-'visokio verslo gyventojams ne
stovvbę įkūnyti, reikia perau- nės ir politikos gyvenime vvblogai. Vadinasi, kiekviena vi
klėti visuomenė visuotiniais riausia vadovavimo funkcija
suomenės dalis privalo siekti
pedagogikos dėsniais. Auklėti tenka irgi vienam. Bet tai nevisuotinės gerovės, turėei prieš
akis visumą, o ne dalį, ne sa
ve. Valstybės reikalas nėra
BILLr i NCLE
partijų sumos, ar bent jų dau
KMkVT A-V B'
'
HBY B\\_W
U)EU_, MOU) OOE-S
gumos reikalas. Valstybės rei
'T STVŽAVJE. \OU*
-COlAfe
V.O
OUTV-VT — t S'POSfc.
kalas pasiekiamas ne visų vi
SAV
%UVT!
Iki (K
suomenės dalių patenkinimu,
o jų kompromisu, jų nusilei
dimu bendrajam tautos rei),
Tralui. Valstybės valdžia, su
daryta visuomenės dalių soli
darumo dėsniu, bus tautiška
FU
valdžia. Jei taip, tai luominei
kovai ir partinei kovos etikai
nebeturi būti vielos. Luomi
niai nesusipratimai ne strei
kais, ne muštynėmis, o abiša
liais susitarimais, geruoju,
privalo būti sprendžiami 1S

IORCIU AGENTŪRĄ

Salinami.

g

;
Lengva
atsakyti ir
pasišaukti telefonu!
papildomas telefonas šalę jūsų lo
vos palengvina jums atsakyti ir
pašaukti, telefonu anksti ar vėlai

be lipimo iš lovos! Visą dieną šis

Musų

noras yru

nauti

visada

siems

(terod

kamai.

Ir
Ir

tar
vi
tin

“extra“ telefonas jūsų miegkambarv bus jums patogumas, papil
dantis reikmenas jūsų namą. Tas
papildymas telefonas pigiai atsei
na. Pašauk į ofisą šiandie.

you U)A& A

CHOST!

D R
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FELIKSAS AUG6TAITIS

SAMOŠKA PAČIAME ĮSISIŪBAVIME

Sanioškos draugų skaičius kasdien auga. Jie visi bus “Draugo” piknike pama;i kumščiuojantis su West Sidės Keturakių.

Biznieriaus Jurgio Nevedovo didelė minia. Žmonės tų
V •
. I
farinų pamėgo ir visiems pa mskio žmona su šeimyna lei-1
tinka ten nuvažiuoti. Be to, džia vakacijas Wisconsino vai!
šiemet Tėvų Marijonų rėmė stijoj Bliinelandero apylinkėj.!
jai Įdomavo pasimatyti su Ten pat leidžia vakacijas p j
nauju Provincijonalu. Atsilan no J. Kruko šeimyna. P-nas
k i usieji šiame piknike buvo Krukas, Peoples Furniture
giliukingi ir daugelis parsive 'kompanijos direktorius, autožė dovanų — farmeriškų pro mobiliumi ten nuvežė savo šei
duktų. Taipgi liukingųjų bu mynų, o pats grįžo prie savo
vo ir Cicero lietuvių klebonas daugeriopų darbų.
kun. II. J. Vaičūnas. Visi bu
vo pakviesti į “Draugo” pik DIDIS CHORAS DRAUGO’
PIKNIKE
nikų, busientį liepos 10 d. Bi
Trimitininkas dabar turi
rutės darže. Visi pažadėjo at
agių žinių pranešti. Liepos
Plačiai pagarsėjęs chorvesilankyti.
virtoj- buvo rengti du didedis p. J. Sauris buvo pakvies
>
Išgąstis
Rūtos
darže
piknikai — Vytauto parke
tas su “Dainos” choru daly
Praėjusį
pirmadienį
Būtos
. Kazimiero seserų akademi
vauti “Draugo” metiniame
naudai, o kitas Marijonų darže turėjo piknikėlį Aušros piknike. P-nas Sauris mielai
moj kolegijos naudai. Prieš Vartų moterų ir merginų dr- ! pakvietimų prieėmė. Tai atei
mikų buvo įvairių kalbų ir , ja. Viskas ėjo gerai, tik vaka nantį penktadieni liepos 8 d.
ekaištų, kam, girdi, viena! re j Jokūbo užeigų kįštelėjo Aušros Vartų parapijos salėj
■na dviejų svarbių Įstaigų policmonas. Dirbančios mote įvyks specialė “Dainos” cho
ūdai piknikai yra rengiami, rys krūptelėjo. Bet policmo ro repeticija ir prisirengimas
rdi, vieni galėjo piknikų nas viskų rado tvarkoj. Pas i prie pikniko programos. Visi
igti liepos 3 d., o kiti liepos kui atsirado dar du policmo- nariai toje repeticijoje prašod. Dabar Trimitininkas vi nai. Vienas iš senesniųjų po- įmi būtinai būti.
primena, kad įvyko licmonų buvo labai linksmo
Visuomenė gerai žino, kad
būdo
ir
neatsilaikė
neprisidė

p, kaip geriau negalėjo būpi Sauris moka pritaikinti
Mat, liepos 3 d. veik visų jęs prie šokėjų ant platfor programų visokiems atsitiki
mų smarkiai lijo Ir visi ren mos. Pasirodė, kad tai buvo mams. Jisai gerai pritaikys
i tų dienų piknikai nuėjo i Ladislovų policmonai ir visi programų ir “Draugo” pikni
įkais. 0 liepos 4 d. piknikai ' lietuviai.
kui.

Trečiadienis, liepos 6 d., 1932

KETURAKIS DRĄSESNIS

Pradėjo eiti gandai, kad “Draugo” piknike atsiras ne
žinomas druotuolis, kurs parodys Įstabesnių triksų. Tai jis
dabar kasdien lavinasi, kad tik niekas neįstengtų įstabesnių
dalykų už Augštaitį parodyti.

TRIMITININKAS

sos

Jauto darže ir Marijonų
Biznieriaus. Juozo Dobravol
rmoj gerai pavyko.
skio moteris su vaikais išvaMarijonų farinoj, kaip kas- Į žiavo vakacijų į Springfield, •
et, taip ir šiemet, žmonių bu

DU SPORTAI

sias dainas. Štai kų jie mėgs
ta dainuoti:
Mudu du broliukai
Abu neženuoti,
Užsirūkę po cigarų
Einam, kaip bagoti, ir tt.

Keturakis, nenorėdamas pralaimėti “Draugo” pik
nike kumštynes su Marųuefte Parko Samoška, kasdien
treinuojasi kumštininkų kliube. Vakar telefonavo Samoškai, kad jo ūpas pakilo ir kad iki “Draugo” pik
niko bus pilnas karingumo.
Manęs nepasiektų.
Dirbu, prakaituoju,

DZIUMŲ MUZIKA

Visas sušilęs.

Ir pavojus yra
Greitas mirimas.

Ak, darbeli mano,
Sunkus, pavojingas.
O uždarbis menkas,
G y venini’s vargingas.
NAUJAS VENGRAS

Atsirado du draugai, du
sportai. Iki šiol jie niekam ne
žinomi buvo.
M

Jie buvo geri draugai ir ne
siginčydavo. Bet štai dagirdę,
kad Samoška ir Keturakis
kamščiuosis “Draugo” pikni
ke, jie ėmė ir susiginčino. Vie
nas stoja už Samoškų, kitas
už Keturaki. Vienas kloja de
šimkę už Keturakį, kitas pen
kinę už Sarhoškų. Abu tikisi
“betus” laimėti.
Toliau pasirodė, kad jie yra
Šokiams piknike grieš Vy
tauto orkestrą, kuriai vado- geri dainininkai. Gerai užtrau
vau ja Vincas Zopelis iš Mar- kia duetų. “Draugo” piknike
jie padainuos savo mėgiamiau
quate Parko.

Gieda gaideliai anksti rytelį,
Kelkis berneli, eik į darbelį.
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė,
Dar negiedojo raibi gaideliai.
Aš atsikėliau anksti rytelį
Ir išsiplakiau plieno dalgelį.
Dar neišvariau anei pradalgėlio,
Atneš mergelė man pusrytėlį.
Sėskis mergelė ant pradalgėlio,
Tegul pasilsi rankos, kojalės.
Ačiū berneli už meilų žodelį,
Aš pasilsėsiu pas motinėlę.
Trečia, daina — maimerio daina:

Leidžiuos į mainas
Šimto mylių sieksnių,
Kur gal

nei

West Sidės vengras sveiki
na Ciceros vengrų. >

perkūnas

*
J
UGO

TINI

PIKNIKAS

įvyks Sekm. Liepos-July 10, 1932

Birutes Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III,
PRADŽIA 1 VA L. POPIET

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

.

-

RENGĖJAI ,

Tre?Ta3iems, liepos G 3., 1932

D R

I

V G

I
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parapijai minieografį ir kitus Ši draugija smarkiai pardavi
reikalingus prie spaudos da nėja dolerinius pikniko tikielykus. Jei piknikas pavyktu, tūs. Kitos draugijos taip pat
i Omalios lietuvių žinutės sup nepasiduokite.
a. a. Anicetas P. Leonuvieins.
lauktų gražios mašinos. Tada
l^abd 3 kuoi>a turėjo tris
Netikėta mirtis skaudžiai at... .
.......
. ..visiems būtų geriau. Leidė- vakarus. Pelno padarė $173.
siliepe ne tik i lo seimų, bet .
.
.
.
,
!
,
. .
' ,
....
. .
..
iams lengviau butų leisti la- 20. Is tų pinigų $(1.00 išmoPiknikas pavyko
įr i visus lietuvius bei svetini-1'' .
* , .
.
. i, ,
Kad ir nelabai buvo geras taurius. Būdamas pardavėju, penus, o skaitytojams malo-jkėjo pavargėliams. Birželio
Tautietis
mėn. surengė vakarų parap.
niau skaityti.
et as birželio 26 d., tačiau mfl-■ jįs
naudai. Pelno padarė $30.0(1.
mi parapijos piknikas puikiai i bianias. llž jo sielų Šv. Mišios!
Dabar Labd. rengias prie vie
pav\ko. lai dėl to, kad visi j })US laikomos liepos 15 dienų,
šos rinkliavos Ciceroj. Nors
is \ ieno dėjosi prie pikniko j Dieve, pasigailėk jo!
;
diena dar negauta, bet tikisi
pasisekimo. Be to, daug buvo

DAKTARAI:

LIETUVIAI AMERIKOJE
SO. OMAHA, NEB.

Ofisas Tel Grovęhlll 0417
Res. 6737 S. Artesian Avė. | Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 691*
Tel. Grovehill 0617

CICERO, ILL.

Važiuoja į Chicago

Iš Federacijos 12 skyriaus
veikimo
į

matyti ir svetimtaučių. Lietu
vių buvo net iš Detroit’o, Chi
cago’š, Rockford’o ir Sioux
City. Rengimo komitetas ir
klebonas visiems širdingai dė
koja už paramų.

Marqu«cte

GRABORIAI:
LACHAVICH
IR SŪNUS

J. F. RAŪŽIUS
PIGIAUSIAS LIET, GRABORIUS
CHICAGOJE

LIETUVIS GBABORIUS

Tel. Lafayette 6793

tį

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

Nuo 1 Iki 8 vakare

DR. A. P. KAZLAUSKAS

t

Telefonas Yards 1138
Phone Boulevkrd 4139

A. MASALSKIS
GBABORIUS
Musų

visuomet

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems

patarnavime*
sąžiningas

nebrangus,

nes

STANLEY P. MAŽEIKA
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE

Ir

neturi

me Klaidų ailalkymul
skyrių.

Chicago, III.

Nauja, graži koplyf*a dykai.

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

ORAJBORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VBDftJAJI

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GBABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7633

4

Kampas 46tk Ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 6201-8412

.

Nulludimo
valandoje * kreipkitės
prie manęs, patarnausiu stmpatižkai,. mandagiai, gerai Ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

A.

fA

STANISLAVA JCDŽENTlENi:
ix> tėvais Guntarskaitė

Mirė liepos 3 d., 5 vai. po
piet, 1932 m., sulaukus apie 37
metus amžiaus, gimus Lyduvė
nų parap., Laugalių kaime Ra
seinių apskr. Amerikoj išgy
veno 22 metus. Paliko didelia
me nuliudime
vyrą Juozapų,
sūnų Vladislovą, dukterį Alek
sandrą, ciocę Kostanciją Vals
kienę, du pusbrolius: Stanislo
vą ir Juozapą Vaiskius, pusse
serę
Anastaziją Barškienę, o
Lietuvoj seserį Oną ir tris bro
lius: Vincentą, Joną ir Petrą
Guntarskius. Kunag pašarvotas
5362 So. Maplewood Avė.
Laidotuvės jvyks ketverge,
liepos 7 d., 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Kryžiaus
parapijos
bažnyčią, kur bus gedulingos
pamaldos už velionės sielą, o iš
ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.
Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
sutelkti jai paskutinį patarna
vimą- Nuliudą liekame,

Vynu, Hunus, Duktė, Clocė,
Piubrajai, Pusseserės ir
Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

PAD±K0NĖ

Seniausiai ir. Didžiausia
ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iž bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos J jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didiiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patariiavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

ir

DR. GUSSEN

valandai vakare
jų ir atsistotų ant savo pag
Nedėliomis ir Seredomis susitariu
rindo. Gali būti itališki dės 4847 W. 14th ST. Cicero, III.
niai, bet lietuviškas pavida
las. Iš Italijos galima daug
C.K. Kliauga
pasimokyti, bet jųja-sekti ne
DEN TĮSTAS
galima.
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls
2120 W. Alarųucltc Ud. arti \Vestern
Reikalinga Tautininkų Sųju
Avė.
PBoue Hemiock 7828
Seredomis ir Pėtnyčiomis
ligai rinitai apgalvota progra Panedėiiais,
1821
So.
Halsted
Street
ma, liet ji ne vienų metų dar
bas. Reikia laiko, reikia tam Tel. Cicere 6756
ir dųugiau darbo padėti. Pro
grama ne vibno, o daugelio
DENTISTAS
dalykas. Pirma jai tenka nu
statyti principinės gairės. Tau 1446 S. 49tb CT., CICERO
[tininkai šiandien turi daugiau Vai.: 10-12 ryto; 2-4 lr 7-9 vakare

Dp.

DR. ATKOČIŪNAS

j inteligentų, nekaip jų turėjo
Tegu

dilba, galvoja, tegu daugiau
skaito, daugiau rašo teoretiškais politikos klausimais, ku
rie, mūsų kraštui rūpi. O tuo
pačiu metu tautinės lietuvių
organizacijos auklėjasi savy
bėje ir auklėja kitus politiškai
ir dirba sau pasiimtų darbų.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, OPT.

4:94-4:90

vaL

Tel

vak.

KAZIMIERAS
BRUŽAS
Mirė birželio 20 d., sulaukęs
devynių metj( amžiaus. Gimęs
Roselande, III. Paliko lindin
čius tėvus, du brolius.
Visi]
šventųjų parapijos draugus-mokinius ir gimines
Po gedulingų pamaldų Visų
šventųjų par. bažnyčioj, palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse
birželio 23 d.
Širdingai dėkojame gerb. kle
bonul kun. J. Raškauskui ir
Jaunam kunigėliui Tikuislui už
gedulingas pamaldas, klebonui
už pamokslą bažnyčioj ir ka
pinėse.
Ačiū vargonjnkui J.
Rakauskui, vaikų chorui, Se
selėms mokytojoms už lanky
mą su valkeliais pašarvoto ve
lionio namuose Ir už Išpuoši
mą bažnyčios. Taipgi ačiū kri
kšto motinai
Pranciškai Gibulsklnnel Ir krikšto tėvui Ignacul Pociui. Ačiū visiems gė
lių, Šv. Mišių aukotojams, grabneAlams, budėtojams, bažny
čios tarnams Ir kitiems šiuo
bei tuo prie laidotuvių prisidė
jusioms. Ačiū ffiminlėms, kai
mynams Ir draurmns už lan
kymą pašarvoto velionio ngmlė.
dalyvavimą
pamaldose
bažnyčioje Lr lydė j ilsiems į ka
pus.
O tu musų Kazimierai, per
nelaimingą atsitikimą jaunutis,
perslskyrel
su šiuo pasauliu.
Per m tisų maldas ir per malo
nę Gailestingojo Dievo lai už7
šviečia tau amžinoji šviesa.

Nulludusl Bružų Aežmyna.

U

7-9

vai.

Rea Prospeot 6(69 Cel. Ofiso 4069

vakar*

Rea 9816

DR. P. Z. ZALAT0R1S

DR. A. G. RAKAUSKAS

Gydytojas ir Chirurgas

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, WIS.

1821 SOUTH HALSTED STREET

Ofiso vai.:
Pesldenclja 4(99 So. Arteslau Avv
' Valandoa 11 ryto Iki 4 po pietų Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Resldenclja:
* <kl
vakare
8#»4 — 71 at 8treet
Nedėliomis ti* susitarus.

Tol

Canal <764

Res Republlc 58fi»

OR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS. CHIRURGAS
IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir valkų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienę nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus
Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Oflaaa 2402 WEST 62 STREET
Kertė So. Western Avenue
TeL Proapect 1628
Resldenolja 2369 So. Leavltt St
Tel. Canal 0706
Valandoa: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. Nedėlloj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai
Ofisas 2201 Wesf. 22nd Street
oor. So. Leavltt SL Tel Canal 4112

Resldenclja: 4628 S. Rlchmond Avol
Telephone Republlo 7848
Valandos: 1—8 lr 7—8 vai. vak.
Nedėlloj: 19—12 ryto.

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ. *
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredoi
Ir Pėtnyčioa kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Waahington Bulvd.
4:89 — 6:80 kasdien
Telefonai: Kedzle 2469 — 2461, arba

Cicero 442. Rea tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
9 Iki 4 lr 4 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 14 Iki 12 ryto
Telefonai dieną ir naktį
VIRGINIa 9424

TeL Grovehill 1696

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki
12 ryto (išskirus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
ir Ketvergais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
Vai. 9-11 ryto 1-4 lr 7-9 vak.
Šaradomis po pietų lr Nedėlddenlala
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. A. L YUŠKA

tik eualtarna
9499 V. MA.RQUETTE ROAD

DR. M. T. STRIKOLIS

Res. Phone:

—
Lietuvis
Englevrood 6441
Office Phone
Ventvrorth 8999
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Wentworth 8499
Ofisas: —
4645 6. Ashland Avė.
Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėliomis pagal sutartu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.:' Prospect 1930
6558 SO. HALSTED STREET

DR. A. R. McGRADIE

Valandos: 2-4 lr 7-9 vaL vakare

A. L DAVtDONIS, M. D:

Ofiso Tel. VICTORY 2687
Ot lr Rea TeL HEMLOCK 2374

4910 SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenvrood 6197
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
3133 S. HALSTED STREET
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare
Antras ofisas lr Rezidencija
apart šventadienio lr ketvirtadienio.

DR. J. P. POŠKA

6504 Si ARTESIAN AVĖ.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

t-4

■•.lAhol vuslUtru

vualiams

TeL Yards 0994

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-4 po
piet. Utarn. ir SubaL Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel Stewart 8191

Realdeneijoa Tel. Plaaa 9244
Palengvins akių įtempimą, kuris
VALANDOS:
asti priežastim galvos skaudėjimo,
Nuo
10
iki 12 dieną
jvalgiino, akių aptemmio, nervuotuGydytojas ir Chirurgas
Nuo 2 iki 3 po pietų
mo. skaudan.ą aklų karštį. Nuiniu
Nuo
7
iki
9
vakare
(John Bagdzlunas Borden)
:ataractus. Atitaisau trumpą regystę
6558 S. HALSTED STREET
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną
ir tolimą regystę.
X ADVOKATAS
Prirengiu teisingai akinius visuose
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
105 W. Adams St., Rm/2117 atsitikimuose, egzamlnavitnaa daro
mas
su
elektra,
parodančią
mstts
nTelephone Kandolph 6727
«ias klaidas.
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak. Speclaie atyda atkreipiama moky
Ofiso: Tel. Victory 6893
klos vaikučiams.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Telephone Ropoevelt 9090
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
Rez.: Tel. Drexel 9191
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 re. Nedėliomis pagal sutarti.
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
SPECIJAL1STAS
Oaugellų atsitikimų akys atitaisomos
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
be akinių. Daltar kainos perpus pi
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Vai.:
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
Rusas Gydytojas ir Chirurgąpietų: 7—8:30 vai. vakare.
gesnės, kaip kitų.
ADVOKATAS
Nedėliomis 10 Iki 12
Specialistas moteriškų, vyri?
Mleeto Oflaaa 77 W. Waahlngton SL
Telefonas Midway 2880
kų, vaikų ir visų chroniškų
Room 906
Tel. Dearborn 7966
Tel. Boulevard 7589
Valandoa: I ryto Iki 4 po pietų

DR. H. RARTON

JOHN B, BORDEN

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
valdžios sistemų, tautiškų, ta
riant, tokių, kokia eina iš jų
gyvenimo sųlygų. Reikia ir Tel. Cicero 1260
X-Kay
lietuviams perauklėti savo vi
suomenė, kad atsikratytų nuo t
LIETUVIS DEN TĮSTAS
pasenusių libe$j|ilzmo tradici- j VaJ.: kasdien nuo 10 r. ryto iki 9

į prieš kelerius .metus.

i-a

Nvdė.UM

Tel Canal 9967

. tikos tvarkai. Grįžti i libera-,
SeredoJ pagal sutartu
Susirinkime atstovų dalyva
.... ,
. ,
.v
..
J
lizinų butų sugrįžti ton vieton, !
V°
1
raugijų.^
kur būta 1926 metais. GrįžiPranesimsū. visų Šventųjų i
, ..
.... . ..
, I Boulevard 7589
,
..
.
i mas butų politines ligos ata-.
rčz. Hemiock 769i
draugija rengia piknikų ne-1, ,
o ,
®
, . ..
.
kratas. Bet, antra vertus, ne
ros 31 d. Visi kviečiami.
..
. ,
,
• 1
galima vaizduotis Lietuvoje i
D E N T I S T A S
Šv. Vardo draugija rengias' žydros italų padangės. Lietu
4712 So. Ashland Avenue
Į prie Fed. pikniko, liepos 17 d. viai turi susidaryti savotiškų

Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla S
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2616 arba 2614
sau prie grabų lšdirbystėa
2314 W. 23rd PI., Chicago
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI
SKYRIUS: 8238 STEL. CICERO 6927
Halsted Street. TS1.
Victory 4988.

Va..

Road

OR. C. Z. VEZELIS

ti piknikų, liepos 24 d., ir gan
mirė tu pelnu nupirkti Šv. Antano

7.56 VVest 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)

gydytojas IR CHIRURGAS

Liepos 3 d. mūsų klebonas |
(Tęsinys 6 pusi.)
Office: 4459 S. California Avė.
išvažiavo j Chicago ir,ten bus
Nedėlioję pagal ButartJ
vienų savaitę. Matote, jis lei
Federacijos sk. savo mėne KA LIETUVOS PREZ. A.
džia naujų knygutę: “Paguo- sini susirinkimų laikė birželio
SMETONA PASAKfi
DANTISTAI
dos žodis ligoje , kurių paia-joy j Padaryta daug nutariTAUTININKŲ SĄ
šė būdamas Šv. Kryžiaus Ho- {1|lų. Visų pirma dėl Fed. pik-1
JUNGOS SUVA
Phone Houlevard 7042
Jaunimas liettuviškai mokinasi tm ių ligoninės kapelionu, lai nįj-Oj |jepO!S 17 J. Bergmanu j
ŽIAVIME
Visas pelnas eis para-1
Vasarą mūsų jaunimas ne gi, is\ ažiavo spaudos dai bo
'
.
.
. pijos naudai. Fed. 12 skyrius
išdykauja po kampus, bet mo piižiūiėti.
(Tęsinys, nuo 3-eio pusi.)
DENTĮSTAS
kinasi lietuvių kalbos, grama Piknikas mimeografui pirkti Yįsus č.ikagiečius, ciceriečius
4645 So. Ashland Avė
-v. •
. •
..
nėra išsireiškusi galutine,’ 1paPas mus yra veikiantysis įr .i
tikos. Rytais nuo 10 iki 11 mo
bulvanškius
taip
pat kvieArti 47 Street
sykių lanko 45 vaikai, o va komitetas, kurs susideda iš čia. Visi Fed. veikėjai ir intc- slovla fonna’ del to fašizmas
kare 42 jaunuoliai bei jaunuo keletos narių kiekvienos drau- ]igenlai irgi kviečiami. Mūšų įnera nusistovėjusi politikos
Tel. Canal 6122
( s. Daugelis dienų eina i au j gijos. Šis komitetas pamatė, )2 skyrius visiems ko geriau- doktnnaNe paslaptis, kad Tautiniu- .
DD g I |HfW|$
kštesnę mokyklų, o vakarais kad mūsų,. Omalios žinutės, • • patarnau8> Bus visokių
—
__ :______
.___ mimė- naujų
. dalvkų, kad patenkinusLi™
Ull» Ui Ii ULU&.IU
neturi
gero
ir
nuosavo
kų
^jungai
patinka
dabartimokinas savo tėvelių kalbos.
DENTISTAS
Tik mokslu galėsime paša- ografo, tai yra mašinos žirni- atvykusius į piknikų. Bus vi- nė Italijos politinė tvarka. Įsi
2201 West 22nd Street
imti iš savo tarpo tamsumų ’ tems ir kitiems dalykams spa- sokį„ dovanų. Tat, neužmirš- žeidusi liberalizmu, Lietuva
(Kampas Leavltt St.)
. usdinti. Dėl to tariasi suruoš-Į
iįepOS 17 d
*
turi įtakoti naujo kelio poliValandos: Nuo 9 iki 12 ryto
ir nesusipratimus!

Staiga mirė
Birželio 13 d. staiga

DR. BERTASH DR HAIKELIS

DR, J- J. SIMONAITIS
3433 West

Ofiso Ir Res Tel. Boul. 6914

QR. CHARLES SEGAL

A.A.SLAKIŠ

DR. A. A, ROTH

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergais
— 6 Iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7997
Namų Tel. Hyde Park 1896

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAM

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pulįman 5950—6377

4600 8. WOOD ST.—Ketvergo vkk.
Tel. Lafayette 6393

140 N. LA 9ALLE ST—pagal sutartį.

I

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

HEMLOCK 4161

„

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2429 West Marųuette Road
VALANDO8:
9 Iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv vak. nagai sutarti

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

Tek Hemloek 4700
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARČN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 4—9
Nedėliomis: ano 19 iki 14.

Hgų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Ofisas 6166 South Ksdsie
Rea <419 So. California Avė.

VaL« 9.4. I-t e. e. msHilaut

't

LIETUVIAI AMERIKOJE

DRAUGAS

Treč'adienis, liepos 6 d., 1932

PRANEŠIMAS IŠ LRKSA rienė seimo dalyviams pager-1 Uolus “Draugo” draugas, lis dar nėra su ja matęsis. Da- skutiniu laiku toks sumany
bti. Tikietai, kurių kaina $!, j pasižadėjo savo talkų liudi bar “Draugo” piknike bus ir mas kilęs ir Londono lietuvių
SEIMO jau platinami. Tikimasi,

joginiam piknikui,

įvykstančiam pasikalbėsite apie Lietuvų.
Šiandien vakare, Aušros Va j Bostone ir apylinkės visuo-1 liepos 10 <i. Birutės'darže. Ji\ isi atsilankę į jūsų pavi ,
PIPFRfl III
misijoj vra: J.'Vilkas, Am.
įvvksta
Įmenė
įvertins
Vyčių
darnuotę
Į.*ai
yra
lietuvis
vengriškos
kil
rtų pa rupijos salėj
lionų bus pavaišinti gardžiu ,
UlULnUę ILLi
Valančius ir kiti,
mės,
duos
visiems
patarimus
t liieagos Federacijos apskri-tir į rengiamų vakarienę gau
lenionadu ir skaniu ice creu“
' Kalbėta apie Lietuvių T)5eapie
sveikatų,
vaistus,
ligas,
Imu
des
susirinkimas.
Tik
kų
grį-j
(ingai
atsilankys.
(T,įso nuo 5 pusi.)
„„ clli(.ugoi |iepos 3 ,,
žęs iš Susiv. seimo, buvusio.
apie valgymų ice creamo ir ki-,
STAN. STANIULIS
Šv. Kazimiero akad. rėmėju skyrius m,tarė dalyvauti. Citokius
svarbius dalykus žmo- j
Vilkes Barre, Pa., 163 kuo-1
SENI PAŽĮSTAMI
9 skyrius per savo vaju pa- Į n rieėiai neatsisakys. Padary
gaus gyvenime. Dabar jis su-j
jos atstovas I.. Šimutis pada-j
davę $5(H).Od Šv. Kazimiero j ta pranešimas iš politikos, kad 1
j
silaukė
pagelbininko iš West 1
rys platų pranešimų apie Sus-'
vienuoly i.ui. Taip pat tt vėjo; buvo sudaryta vienetą iš 22
Kidės, kurs pirmu sykiu pasi
mr, jo dvasių ir vadovybę,
“bunco party” parap. naudai. ;< luugijų. Lietuvis buvo pa.sta
liūdi naudinga, jei ko daugiu-:
rodys sekančiame piknike.
Pelno padarė $41.00. Gražiui tyla kandidatu j miesto v d
v.u. a veikėjų į šį svarbų su
Jie eis į lenktynes biznio
dybų. Re publil.onų partijos
darbuojas.
ii n! imu atvyktų.
dalykuose. Žiūrėsim katras tu
kunid. donas Kimbarkas pra
Pranešimai iš apskrities iš
rėš geriausius gabumus ir kat
laimėjo. Tos draugijos vienė- kuliuose. Gėda musų Vyčiams.
klausyki ir p.įimti. Atstovi i
ras daugiau biznio padarys.
oi ».os Taip pat minimo choras, Nepo! til oj vei! s to
pastebėjo, kad apskritis nieko
i Į •” ;gi os jus t iceroj. Vi ;nDaugiausia biznio padariusi s
dra
kaPo Prasidėjimo dr-ja ir ki
• nevi i 1. lu.
tsi lunke t ik upe?
gaus nuo pikniko komisijos
g:- s utys liet. vius kandiduts. Nežinia, kų tos draugijos
7 atstovai, nė susirinkimo ne
pirmininko stebėtinų dovanų.
! tai.- į t ie to valdyba. Tos dr
i ba; niekas jų neparagina,
gulima laikyti, 'vieko ir neiaoš rems savo tautiečius ir mo dėl to ir yra susilpnėjusius.
šomn apie apskritį, l;ų jis vei
j. insis palit kos, kaip ir 1
KOTRINA SRIUBIENĖ
“Draugo” pikniko kvieslys
Jei lankytų Fed. sus-mus, tai
kia. Kur musų visi inteligen
Jie taipgi susiįdomavo ‘I)ra
. artos,
ir "ų veikimas būtų sėkmių- ir buvVs stambus kontestinin-;
tai ir pi ofesijonalai, n.ūsų
ugo’ metiniu pikniku. Labai
Gerb. mūsų dvasios vadas, ge n s. Jaunime, susiprask i.r kus ir Marąuette Parko. Da-.
I
dvasios vadi:, i' Turime daug
nori pamatyti visų programą,
jaunų kunigų, o kur jie, kad k. un. I!. d. Vaičiūnas, davė da 1 ūk rimtesnis. V<»bnk vis :d<is 'bar -iisai Xra 'aba* “busv”, su
j ypač- kumštininkus, bet į “beĮ Adolfu (Indėnu ” Draugo” aneatvažiuoja į I’ed. sus-nius. ug gražių pamokinimų, kati vaikais.
| fus” neina, sako sunkūs laigentu lanko biznierius , ir vi
Pirma Į sųs-mus atvykdavo 5 visi dirbtume gerus darbus ir
j kai nenorį rizikuoti. Toliau
kvietė į Fed. pikniką. PirmiKltas Fed- 12 gyriaus *>•- sus žmones ir aiškina visiems
ar 6 kunigai, advokatų, dak
j jie nori pasimatyti ir pasikaininkas padėkojo dv. vadai už. H, ink,1"as U’?1™ lieP0S 24 (t kokių nepaprastų, nematytų
tarų ir profe.sijonalų, o dabar
! foėti su trimis ponais keliaugražms mintis.
Vlsl’ yPatin«ai jaunimas kvie įdomybių sekančiame “Drau
jų nesimato. Mes, katalikai,
1 įlinkais, kurie bus globoje ei
čiami. Fed. rašt. A. Valančius
go” piknike pamatys ir iš
Tų pačių dienų Fed. 12 sky\
turėtume suprasti katalikų ak
j
Rugpiūčio 18 d., paskutinę
ceriečių, dirbančių prie sūrių.
cijų ir organizuotis prieš vi- rius išmokėjo $40.00: $14.00 1 seimo dienų, rengiamas viešas girs.
Į Be to, šie seni pažįstami pasišokius bedievių užpuldinėji- • centrui (draugijų mokesčiai)
i darbuos prie žvėrių, kuriems
pasilinksminimo parengimas,
mus ant katalikų. Mūsų dva-*ir $26.00 vietos “spulkai”,
| tas darbas patinka ir gerų biį kuri ypatingai kviečiamas
sios vadai turėtų raginti visas kur Fed. skyrius jau senai
lznį padaro.
jaunimas.
parapijų draugijas, kad siųs-inioka, kad, reikalui priėjus,
Pasižymėjusi veikėja, laimėj
Komisija rengia medžiagų
tų atstovus į Fed. apskritį. Y- savo kasoj turėtų pinigų,
jusi užpernykščiame “Drau-į
LIETUVIU NAMAS
patingai šiais laikais turime ;“Kpulka” turi apie 100 dol. prograirtui, kuri bus atspaus
go” vajuje pirmų dovanų —i
LONDONE
organizuotis, nes atsirado vi-Į Pranešta, kad Gyvojo Ro- dinta. Renkami skelbimai.
laivakortę į Lietuvų, praėju-!
-----------šokių katalikybės priešų, Tik
*
,
I1K zanciaus
draugija
savo susirišių vasarų aplankiusi gimtiKad turėtų kur susieiti, i
VYČIAI RENGIASI
dvnsiškija gali mus suorgani- nkimus perkėlė į pirmų seknę, dabar po jos vadovystę Ci steigti skaityklas, bibliotekas,
Vyčių seimas įvyks rugzuoti, Federacijų paremti ir nių(Jienį 1 vai. popiet. Labai
caros Labd. Sųjungos kuopa kur daryti susirinkimus, uždirbti bendrų darbų. Jei mūsų
t j ;n
‘s t* di
n|M. PHM™ 16’
ir 18 d. Rugpmpatogi diena, nes
“Draugo” pikniku įrengs nau sienv gyvenantieji lietuviai su
žai būna sus-mų.
jų pavilionų ir su uoliais lab- si rūpino savų namų steigimu,
pirma puls kunigus ir mūsų!
'džiausiu salių So. Bostone įdariais jame darbuosis. Po jos Toki namai netrukus bus stabažnyčias, taip kaip Meksikoj ' DąuS yra d,augijų, kurios vyks viešas parengimas—vaJANUŠAUSKAS
sugrįžimo iš Lietuvos dauge- tomi Argentinoj ir Tilžėj. Paar kituose kraštuose. Priešai niaža kreipia dėmesio į Fed. dinimas, kurio įžanga paskirpirmiausiai nori išnaikinti ku- !'us'lnus5 ypatingai musų jau- ta labai maža.
A nigus ir bažnyčias, o vėliau ”''no draugijos, kaip Vyčių 14
Rugpiūčio 17 d. vakare pa
lotas katalikų įstaigas. Taigi kP- Tos niekados nėra susirin- rapijos salėje rengiama vaka-

X.

9

■»

mes, lietuviai, katalikai, turinie būti atsargūs. Dvasiški ja
tini padėti Federacijai. Ž’.ū ė kite, kų mūsų priešai daro:
jie budi dienų ir naktį, kad
tik patrauktų mūsų žm.ims
prie savęs. Aš čia tai rašai’,
kach matau mūsų visų apsi
zleidimą. Reikia pagalvoti. Aiū
! ų prieša: džiuginsi mū ų ne
sutarimu. Tadgi vi i į bendrų
da. bų su Federacija.

_

Liepos - July 23 dieną, 1932

Pranešimas iš Šv. Kazimie
ro akad’. rėmėjų seimo priim
tas. Seimas pavyko. 400 atstu
vų atstovavo 90 įvairias drau
gijas, kuopas. Padaryta' pra
nešimas iš Jurgio Vašingtono
sukaktuvių apvaikščiojimo ir
p».miiikio pastatymo. Pnr.-da
laivo lakai p,.iki. Paminklas
f), si .y! s p ( •» ū. ų bnžny
čio-', p. ie-',.. topo 15 gatvės ir
50 Avė. Stiebas dėl vėliava,.-,
p; aukotas Ant. Liutkaus, barrdwarv savininko ant 49 Ct..
bus pastatytas prieš bažnyčių.
Mūsų parapijonai turėtų rem
ti tokį žmogų, kaip Ant. Lut
kus. Visi lietuviai turėtų rem
ti lietuvius biznierius. Kai ku
rie mokyti mūsų žmonės tik
sako, kad reikia remti savo
tautiečius, o patys kitus re
mia. Taip nedera daryti.

LAIVAKORČIŲ

— or
i ‘•--i''

-

V < ėd

KAINOS

NUO NEW YORKO IKI
KLAIPĖDOS
3-čia kl. j vienų pusę $84.50
Ten ir atgal (Round
trip) .............. $141.00
Turistinė klesa į vienų
pusę ............ '.. $105.50
Ten ir atgal (Round

trip) ............. $175.00
Iš Chicagos ekskursantai
išvažiuos liepos 22 d. NICKBL BLATE traukiniu U
“UNITED STATES”
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.

Užsidarius kai kuriems bankams, daugelis lietuvių,
pirkusių iš jų morgičius, nežino, kaip iškolektuoti nuo
šimčius arba sumas.

Fed. skyrius nutarė daly
vauti visų tautų apvaikščioji me, arba parodoj, kurs bus
Ciceroj sųrysy su Jurgio Vashingtoiy* sukaktuvių paminė
jimu, liepos mėnesį. Tam da
lykui ir komisija iSrinkta. Fe
deracijos \ardn bus sušauktos
visos draugijos, nes tas dar
bas išėjo iš Fed. skyriaus. Ko-

Tais reikalais kviečiu kreiptis pas mus, o tie jūsų rei
kalai bus greitai, teisingai ir pigiai atlikti.

CHAS. Z5KAS
3647 Archer Avė.,
\’irgibia 0757
2

PARDAVIMU

rių

pigiai.

medinis,

tenaw Avė.,

Tel.

flatil.

6

4 538

So

Lafayette

kamba
Wash-

4294.

Pardavimui 2 flatų plytų
namas, 5—6 kamb., 2 karų ga
radžius, arti eleveiterio, baž
nyčių ir mokyklų. Kaina $5,
700, įmokėti $1,800, tikras bar
genas. Teirautis 3531 West

North Avė.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikradžius, radios,
taipgi
elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projeetorius dėl judonių paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin

tos.
2650 W. 63rd St„ Chicago, UI.
Tel. Hemlock 8380

Jei mana) pirkti automobilį, a t ik
pas mus pirmiau, nes mes užlaiko' e
vienų iŠ geriausių ruSių auto/no' iHus — 8TUDEBAKER,
kurte yra
pagarsėję savo stiprumu 4r gražu'"ii.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44#2 ARCHER AVF.M F,
Telephone

Lafayette 7139

Wm. J. Kareiva
Savininkas
LSI

geriausios

rųSles

Ir patarnavimo, Sau

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENIORA

kit.
OBEP.M VALI.EY
PRODUCTS
Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.’

4644

SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1889

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS

840 WEST 33rd STREET

Telefonas Yards 2790

120 akrų Wisconsin, žuvin
gas upelis, 3 arkliai, S karvės,
11 kiaulių, 20 vištų, 7 žąsys,
laukai apsėti. Kaina $3,000,
verta $6,5(X). Priežastis parda
vimo, nėra kam dirbti.
6 kamb. muro Bungalow, 2
karų garadžius ant Marąuette
Rd. netoli Western Avė. Pre
kė $5.500. Mainys ant lotų.
Verta $.8,000.

“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų niejrn
neskaito — patarnauja dykai.

2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

JOHN P. EWALD

Šie'met žemės tvarkymo de
partamento žinioje, parcelių idami dvarus ir skiest ai ’mi
kaimus į viensėdžius, dirba
203 matininkai. Pasibaigus m »
kslo metams, matininkams pa
dėti ir pasipraktikuoti išsių
sta 46 matininkų kursų moki^
niai.

North Avė.

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Norintieji šių vasarų va
žiuoti į Lietuvų, važiuokite
su šia “Draugo” ekskursi
ja Skandinavų Linijos laivy “UNITED STATES.”'
kuris iš New Yorko išplau
ks Liepos-July 23 dienų.

KIEK DIRBA MATININK I

Pardavimui 6 kamb. plytų
bungalow, karštu vandeniu šil
(lomas. Kaina $4,200, Įmokėti.
$800, likusieji lengvais išmo
kėjimais. Kreiptis 3531 West

" VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA į LIETUVĄ

PRANEŠIMAS MORGIČiy SAVININKAMS

tarpe. Kadangi Londone už Įvairias vakarų ir susirinkimų
sales nuomos sumokama dau
giau, negu tokių pastatyni is
butų atsiėjęs, tad dabar sten
giamasi sudaryti tam reikalui
iš vietos lietuvių ir jų orga
nizacijų bendrų, komitetų, ku
ris tų sumanymų realiz'uot’.’.

NAMŲ STATYMO

CHICAOO, ILL.

KONTRAK

TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
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