I

DRAUGAS
The most influential
Lithuanian Daily in
America.

DRAUGAS
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuviu dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 161

‘‘Draugas’’,^ So. Oakley Avenue,

3C

A

C O P Y

CHICAGO, ILLINOIS

PENKTADIENIS, LIEPOS (JULY) 8 D., 1932 M.

3c

ENTERED AS SECOND CEASS MATTER MARCH 31. 1»1«. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 187#

A

C O P Y

METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Nuskendo naujas prancūzų nardantis laivas su 66 jūreiviais
KIRS TAI KIRS!

SANTARVĖS VALSTYBES LOZANOJE

MOKESČIŲ MOKETOIAMS PALENGVINIMAI

DARO SVARBIA SUTARTI
---------------

,

BUVUSIS ŽYDAS YRA KATALIKŲ
KUNIGU VIENUOLIU

OCONOMOWOC, Wis. — likiškų knygų, tarp kurių bu
Cook’o apskrities komisijo
nieriai patvirtino apskrities Audai vietos kunigų redemp- vo ir “Mūsų Tėvų Tikėjiiždininko M’Donough’o suma- toristw seminarijos koplyčioje mas.” Susipažinęs su katalikų
nymų palengvinti mokesčiu už |Mil\\aukee s
ai kivyskupas tikėjimu, jaunas Klyber is
1930 metus mokėtojams.
į Stritch’as kunigu įšventino A. | kreipės į katalikų jūreivių
.
.
B. Klyber’į, redemptoristų, kapelionų. Iš jo gavo reikaPagal šio sumanymo
lingu pamokų apie tikėjimo
tie, kurie už 1930 m. neužsi ! perėjusį katalikybėn žydų.
• Kun. Klyber’is gimęs 1900 tiesas ir sausio mėnesį, 1920
mokėję mokesčių, gali užsimoj i•
t.-ixmetais New Yorko miesto zy- metais, jis apkrikštytas.
keti dalinus. Pirmųjų ketvir- ,
...
31., •
v , ...
. dų gvvenamoj srity ir buvo
Prieš apleisiant karo laivy
tųjų dalį turi užsimokėti ugi
.
d
’
. v.
v.
n- j
x
įauginamas zvdų našlaičių į- nų jis reiškė noro būti kunisio liepos men. 2o d., antrų-,
.
’
,
ja praėjus 61) dienu ir liku-' stalgo'|e- 1917 ,netals )is isto‘
Bai«s ‘""ybos
Il
sias dvi dalis taip pat 60 di«CJO ,L Valstybių kar0 laivynan- sidavė vieno katalikų misija
nų laikotarpiu kiekvienų. Va- j1^“. tarnaudamas jis ta- nieriaus vadovybei ir neužil
v
•
i -i
j
•
i • ipo kataliku,
go įstojo į parengiamųjų re
dinasi, yra laiko daugiau kaip 1
1919 m. vienas jo draugas demptoristų seminarijų, Kirk6 mėnesiai. Be to, perpus su
mažinama mėnesinė vieno nuo jūreivis, katalikas, jį nusive wood’e, Mo. Savo keliu jo gi
dė į savo namus. Tenai jis minės ir pažįstamieji mėgino
šimčio bausmė.
susipažino su katalikais ir tas jį atkalbinti nuo to pašaukimo
' Visi pripažįsta, kad daugeį jį padarė gilų įspūdį. Ir po žygio. Bet tai buvo tuščios
llis žmonių neturi pinigų, ku
to jis atkreipė visas savo mi pastangos.
riuos uždaryti bankai paglem
ntis į katalikų tikėjimų. Jis at Kun. Klyber’is primicijų tu
žė.
virai pareiškė noro susipažin rėjo Išgelbėtojo bažnyčioje,
- Ateinančių metų kovo 15 d.
ti su šiuo tikėjimu,
kurs New Yorke. Į iškilmes be ki
[prisieis mokėti mokesčius už
iki to laiko jam buvo mažai tų susirinko ir tie visi jo gi
1931 metus. Valstybės legislažinomas. Kataliko jūreivio mo minės, kurie seniau priešinosi
tūra leido mokesčius už 1931
tina jam davė skaityti kata- jo šventiems žygiams.
metus išmokėti dviem atvejais.

Nėra žinių apie Amerikos lakūnus, skridusius į
Maskvą. Anglija pritaria J. V. nusiginklavi-!
mo sumanymui. Išalkę kinai puola turtuolių!
namus. Japonija pašiepia Amerikos protestą i

j

NUSKENDO NARDANTIS Į
DAROMA SUTARTIS
LAIVAS
i
-----------Į
-----------'
| LOZANA, liepos 7. — P ra- 1
CHERBOURG, Prancūzija, ncūzijos premjeras Herriot’as I
liepos 8. — Cherbourgo pa- į nelabai palankus daryti bet j
kraščiuos jūroj nuskendo nau- kokius nusileidimus Vokieti-Į
jas Prancūzijos nardantis lai- jai- Tačiau taikos reikalu davas “Promethee.” 66 jfirei- ug veikia Anglijos premjeras,
viai jūros dugne. O 7 jūrei- Ačiū jo pastangoms jau daro
ma čia ekonominė ir politinė į
vius išgelbėjo žuvininkai.
1 santarvės valstybių sutartis
su Vokietija. Sutartis pirmiau
DINGĘ AMERIKOS
J šia apims reparacijų ir karo j
LAKŪNAI
skolų klausima. Reparacijų
. mokėjimas bus nutrauktas. 1
BERLYNAS, liepos 7.
Skrindantieji aplink pasaulį Uetoje to, Vokietija dalimis!
Amerikos lakūnai, Mattern’as! ižm°kės nuskirtų taip vadinair Griffin’as, šiandien anksti T,14 pokarinio atstatymo sumų.
I ’
,
I
į

rytą iš čia išskrido į Maskvų ‘

ir negauta apie juos žinių.! IŠVERTĖ PARDUOTUVĖS
Paskutinį kartų jie matyta
LANGĄ
skrindantieji per Vištyčio e-i
-----------žerų į Lietuvų. Maskvoje jų1 NE\\ YORK, liepos 7. —
nesulaukta. Matyt, jie kur Ru- Vakar viena parduotuvė reisijoj buvo priversti nusileisti, kalavo 40 pardavėjų vienai

CHICAGOJEI

Pranas Keturakis juokų nedaro. Daug. stiprių priešų yra
nukirtęs. Ir .Juozas Samoška su juo turės biedos. Ne juokas
nugalėti tokį, kuris liepos 6 d. vienu ūpu perbloškė Golden
(liovė kumštininkų Gene Klopock.

MIESTO MAJORAS
LIGONINĖJE

NORI TARPNEPRIKLAU
SOMYBĖS

klausė, kur Ir Kas čia galėtų
būti. Spėjo, kad kas nors blo
ga turi būt rūsy. Nuėjo pa
žiūrėti ir ten rado pusgyvį
Meldažį. Davė žinių namiš
kiams. Kraujai ant veido, ant
trepu ir ant aslos besu susti
ngę. Kulka įėjus galvon pro
dešinę ausį. Apikaklė apdraskyta, kepurė besanti ant tre
pu. Užeigoj raktai besą ant
aslos, registerius tuščias, išriaustas.

LONDONAS, liepos 7. —
Chicagos majoras Cerniak’as susirgo. Yra Šv. Antano Vietos laikraščiai praneša,
dienai. Suplūdo daugiau kaip STEBUKUNGOS VIETOS,
1ŠALKUSIEJI PUOLA
2,(XX) moterų ir mergaičių. SuI
J
ligoninėje. Sakoma,, perdaug kad žinomas Columbia unive
DAUG KOMUNISTŲ
LANKYMAS
TURTUOLIŲ
NAMUS
j sigrudimu išverstas didelis
nusikamavęs pastaruoju de rsiteto, Amerikoj, prezidentas
SUŽEISTA
parduotuvės lango stiklas. 10'
mokratų partijos suvažiavi d r. N. M. Butler’is reikalau
LIURDAS. — šių garsiųjų
ŠANCHAJUS, liepos 8.
mu. Majoras yra karštas kan ja, kad Amerika su Britanija
STOKHOLMAS, Švedija, m,)ten? sužeista.
visam pasauly stebuklingų vie Keletas tūkstančių išalkusią didato Roosevelt’o rėmėjas.
padarytų ir paskelbtų tarpliepos 7.
i. — Keli šimtai .ko-i
KARO
VETERANŲ
NAMO.
1
!
,
lankė
Mg
.
ų
kraSto
ma,di
’
kinų valstiečių, daugiausia mo
Demokratų partijos suva- nepriklausomybės pareiškimų.
Ui tu
užpuolė Clemenslininis
PASIUNTIMUI
,
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Iterų
su
vaikais,
apnyko
tur.žiavimo
metu stadijnme jis Tuo būdu būtų įamžintas Anaes$i medžio košelės dirbtu-'
ųemus 120 paliegusiųjų.
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(tuolįų namus Čangano mies-i malšino susirinkusius žiūro metikos nepriklausomybės pa
vę, žiemių Švedijoj. Policija,
Tardymų gelbėjo vesti adv.
AVASHINGTON, liepos 7.
Nesenai iš Briuselio dvira-i^ Kiangsu provincijoj> neto. ! vus čikagiečius, kurie švilpė reiškimas.
daug komunistų sužeidė.
Bordenas ir adv. Kuchin^kas.
- Prezidento Hoover’is kon- <iais čia atvyko du maldinin.
T_.
_ . . . prieš McAdoo, kada šis Kali
iii Šangbajaus. Įėję būriais į
“.Tūry” pripažino, kad ne
greso reikalauja skirti 100,000 kai. Kelione apie 900 mylių,
fornijos valstybės atstovus nu
MIRĖ M. MELDAŽIS
IBANEZ’AS GRIŽO
laimės priežastis neišrišama.
dolerių suvykusiųjų čia karo -Pems ėmė keturias dienas.
| namus jie rei a avo maisto. kėlė kandidato Roosevelt’o pu
buvo atsakyta^ pa- ggn q
atstovų dalis rėmė Į Ketvirtadienio rytų, liepos Po visam velionies lavonų
SANTTAGO, Čili, liepos 7. veteranų namo pasiuntimui.: Praėjusiais metais vienas,.Kur jiems
.....
- Buvusis Čili respublikos Žemesnieji kongreso rūmai sn 1 žmogug
Briuselio atvyko' ’ susl,eskojo maisto ir vai- Al Smith’o kandidatūrų
' 7 d. Washington Park ligo- pasiėmė į savo globų grabogė. Išalkusiųjų obalsis yra
ninėj mirė plačiai visoj Chi- rius Lachavičius.
prezidentas Carlos Tbanez’as tinka
pėsčias. O prieš du metus jau
“atsisėsk ir valgyk.”
CHICAGOJ AUDRA
cagoj žinomas Mykolas Mel- A. a. Meldažis buvo plačiai
grįžo iš ištrėmimo. Turėjo il
nas vyras stumiamu priešais
NENORI KIŠTIS J
gų pasitarimą su socialistų
Užpraeitų naktį Cliicagų iš- ; ‘Lažis, savininkas dideles sa- (žinomas biznierius Chicagos
save karuku atvežė čia palie- į Policijai vos pavyko juos
menševikų vadu Davila. Gir-;
visus išvaryti iš miesto. Yra tiko audra net tris kartus. Tr
bidėj, 2244 IV. 23 PI. [lietuvių tarpe. Mfest Sidėj išSAUSUOSIUS
gūsių savo motinų.
dimn, kad Tbanez’ni žadama
baimės, kad ir kituose mies- tai buvo labai smarki. Dideliui i Preeiadienio rytų jisai ras- gyveno virš 30 metų. Turėjo
Čia senovės gatvėkariai jau '■ tuose turtuolių namai bus puo lietui draugavo viesulas ir pe- pas mirtinai ' sužeistas savo didelį namų ir salę. Buvo dau
INDIANA POLIS, Imi., lieaukšta vieta.
pos 7. — Prohibicionistų su išnykę. Jų vietų užima auto lami.
^kūnijos. Žiemių miesto dalis !sa,eS r’’5,yjegelio draugijų nariu ir iždinibusai,
nudažyti
baltai
ir
mė

važiavime nutarta pakviesti
ANGLIJA PRITARIA
j daugiausia nukentėjo. Daug Į Pašauktas dr. Kovarskas Įnku- Taip pat buvo Simono
lynai.
'senatorių Borah’ų jiems vado|. V. PLANUI
SAUSŲJŲ PARTIJOS
rusių ir patilčių užlieta. Daug ; suteikė pirmą pagalbų ir tuoj !®aukardo SPU^OS direktorium
------------ •
vauti. Senatorius atsakydamedžių išlaužta ®r išversta, i huvo nugabentas į ligoninę. ir iždininku.
KLAUSIMAS
KĄ JAPONAI ATSAKO
LONDONAS, liepos 8. —į mas pasiūlė, kad jie pasiieškoSutrukdytas gatvėkariais su Ketvirtadienį popiet ligoni Netikėta ir traginga velioAMERIKAI
Anglijos vyriausybė pagaliau tų kito sau vado. Pasirinko
, YVASHINGTON, liepos 7. sisiekimas.
nėj įvyko koronerio ištyrimas. nies mirtis sujudino Westsainusprendė, kad ji pritaria J. buv. kongresmonų Upsliaw’ų.
,— Artimiansioiųis dienomis
Apie atsitikimų aiškino velio diečius, kuriems jis labai ge
TOKIJO,
liepos
8.
—
NauValstybių nusiginklavimo su
2 NUŽUDYTA, 1 SU
i visos krašto sausosios organies duktė Aleksandra ir ali rai buvo žinomas. Pasklido
jos
Mandžiūrijos
valstybės)
manymui. Tik priešinga karo
NEGALI BŪT KALBOS
ŽEISTAS
nizacijos turės čia suvažiavi
nus Reimondas, taip-gi dr. daug visokių, gandų, deja, ne
vyriausybės
vardu
japonai
užlaivynų mažinti.
mų. Norima sudaryti trečiųDel Rio kavinėje (saliune), j Kovarskas, policmonas ir sa- pamatuotų. Velionis jokių as
ėmė
kinų
muitinę
Dairen
’
e,
WASHINGTON, liepos 7.
i jų politinę partijų prohibici- 95 gnt. ir So. AVestern avė., užlies darbininkas Labanauskas, meniškų priešų neturėjo.
— Pranešta, kad jei kongre Mandžiūrijoj. J. Valstybės į- jų gelbėti.
TRYS NUBAUSTI
praeitų naktį 2 asmenys nu-j Šio darbininko liudijimas bu- Velionies kūnas pašarvotas
se pasisektų pravesti alaus teikė protestų japonų vyriau
KALĖTI
šauta ir 1 sužeistas. Sakoma, vo svarbiausias. Jo dalyku namuose. Bus laidojamas pirsybei.
------------ I grąžinimo sumanymų, prezibuvus kovn dėl alaus pirkite- būdavo kas rytas apie 7 vai. madienį iš Aušros Vartų par.
PASKIRTAS VYSKUPU
OTTA\YA, Ilk, liepos 7. — (lentas nė kokiu būdu jo neDabar japonai į tai atsako,
vimo.
ateiti ir apvalyti užeigų. Jisai ba žnyčios.
Už Streator’o banko apiplė- pasirašytų. Prezidentas yra Į kad muitinę užėmė nauja MoWASHINGTON, liepos 7. j
trečiadienio rytų paprastu laiŠimų trys plėšikai teismo nu- nuomonės, kad alaus grąžini- ndži Arijos vyriausybė. Pati
Kun. .T. E. Keamey’as iš Į Buvusis specialus prohibi-jku atėjęs rado duris neužraORO STOVIS
bausti kalėti nuo 1 iki 20 me- mas yra priešingas konstitu- Japonija prieš tai negali pro New Yorko miesto paskirtas cijos agentas .T. O’Neil ėmė kytas. Pradėjus jam savo datų kiekvienas. Tarp jų yra cijai, nepaisant to, kad toks testuoti, nes tos vyriausybės Į Salt Lake City vyskupijai vyvv« [ papirkimus iš vieno saliuninsaliunin-!j rbų, atėjo, kaip paprastai, da
da-1
 CHTCAGO TR , APYLINStr«itor‘o policijos viršinin- alus būtų pripažintas nesvai- ji nepripažinusi. Tad negali I skupu, anot pranešimo iš Va- ko. Už tai teismas jį nubau- rbininkė Daugirdienė. Ji tuoj KfllS. — Dailus oras; viduko padėjėjas Goss’as.
giuoju.
protestuoti nė Amerika.
Įtiknno.
dė 1 metus ir 1 dienų kalėti, išgirdo kažkokį dejavimų. A,m tinė temperatūra.
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Vyriausybės ir kongreso vadai teisina
si nesurandu kelių išeiti iš tos susidariusios
.
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
būties. Bet gi jiems nieko daugiau nereikia,
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >•■••• Pu
sei Metų — 11.60, Trims Mėnesiams —
Vienam
kaip prasikrapštvti savo akis ir atydžiai įsi
Miaestul — 76c. Europoje — Metams |7.M, Pusei Me
tų —
Kopija .eso.
skaityti Leono XIII “Rerum Novarum” ir
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nesrųBna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunštama tam Pijaus XI “Quadragesimo Anna” ir ten su
tikslai pašte lenkia
rastų būdus duoti žmonėms darbų ir teisin
Redaktorius priima —• nuo 11:11 Iki ll:M eal.
gų atlyginimų. Kas nežino, kad šiandien, ka
Skelbimų kainos prlstanOamoa parelkalavaa
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 da milijonams žmonių badas į akis žiūri, ūki
ninkai žemės produktų neturi kur dėti, ka
vai. po piet
da vieni nė cento nebeturi, kiti nežino kur
pinigus dėti ir kaip juos eikvoti. Tas aiškiai
“D R A U G A S”
sako, kad nėra teisingo sutvarkymo ir tin
LITHUAN1AN DAILY FR1END
kamos gėrybių distribucijos.
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DIENOS KLAUSIMAI
VIS DAR TEBEPOLITIKAUJA

Krašto ekonominis ir finansinis krizis
didėja.
Bedarbių skaičius kasdien auga.
Daugumai žmonių visos pragyvenimo gali
mybės išsisėmė. Daugelio darbininkų viso
amžiaus sunkiai uždirbtus ir sutaupytus pi'
nigus užsidarę bankai nunešė. Taip pat nėra
tos dienos, kad nesilikviduotų eilė visokių
pramonės ir prekybos įmonių.
Žmonių nuotaika blogėja, nusivylimas
auga. Ta jau nebepakenčiama būtimi naudo
jasi visokios rūšies agitatoriai, kursto žmo
nes ir stengiasi privesti kraštų prie suiručių,
kurie kraštų visiškai pražudytų.
Nežiūrint tų visų sunkumų, vyriausybė
ir kongresas nedaug dėmesio tekreipia į kraš
to padėtį į vargingų žmonių būtį. Vyriausy
bė galėjo šį tų padaryti. Ji galėjo ir darbų
nors dalelei labdarių surasti ir žmonių taupinius bankuose apsaugoti ir bendrai žmo
nėse gerų nuotaikų palaikyti ir užkirsti kelių
kenksmingiems agitatoriams sėti tų sėklų,
kuri išaugus gali visų krašto tvarkų suardy
ti, Kongresas ir pati vyriausybė ligi šiol dar
nieko nepadarė, kad žmonių būtį pagerinti,
kad gerovę kraštui grąžinti;. :
Kongreso ir vyriausybės atstovai tebepolitikauja. Kų vyriausybė pasiūlo, kongre
sas atmeta, kų kongresas priima, preziden
tas tani savo veto pastato. Kongresas, kurį
šiandien kontroliuoja demokratai, vien tik
partijos reikalais tesirūpina. Jis bijo pada
ryti tokių žygių, kad iš to republikonai nepa
sinaudotų ir sau kredito nepasisavintų. Dėl
to vis kažko tebelaukiama ir tebepolitikuojama. Tai yra žaidimas su ugnimi. Prieš
kiek laiko bedarbiai vyko į Vašingtoną darbų
prašyti, šiandien tūkstančiai karo veteranų
Vašingtone gyvena, demonstruoja ir pagal
bos reikalauja. O kas bus, jei milijonai be
darbių pakils ir patrauks į Vašingtonu, kad
pastatyt^ savo reikalavimus? Ar ir tada Va
šingtono ponai tik politikų varinės ir jokio
dėmesio nekreips ir krašto ir žmonių apverk
linų būtį?
P. Orintuitė

PASKUI TALENTU
«
(Tęsinys)

Bet motina, kad ir neįtikino, vis dėlto
jį įkalbėjo;
'— Nugi ką dabar pasakysi, kad jai
mokslas nesiseka. Vieniems Dievas tų
duoda, kitiems kitų... Dar tik penktoj
klasėj — o kur galas? Tokia silpnutė,
kai daugiau prie knygų pasėdi — galva
tuoj skundžiasi. Kankinsls kankinsis su
tuo gimnazijos mokslu, dar ir sveikaų
palydės, o nežinia, ar kas bus iš to nau
dos? YTpač, kad palinkimo netur. Te
gul geriau eis ten, kur pati linksta, tai
su noru dirbs ir sunku nebus...
Taip prirengiamas, tėvas nepersmarkiai ir baudė, kada Jaiva, tas plastiškas
anioliukas, birželio mėnesį parsinešė die
noraštį su rekomendacija... į tų pačių
klasę. Tačiau jis vis tiek suprato, kad
fra nevisai gerai kažkas, tik jau nesitikė-
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Penktadienis, liepos 8 3., 1932

LRKSA 46 -47 SEIMAS

Prašau Į Mano Kampelį

(Tęsinys)

gara Falls, N. Y., ir tikiu, kad
1 Rašo prof Kampininkas --------------------šis
Seimas
visokeriopai
bus
Teatras ir koncertas
Ne balšavikiškam Kaune,tų tėvas sugrįžo iš darbo ir
žymiausiu už buvusius ir bus
Rasiejaus
balšavikai nelab se tarė motinai:
Pirmųjį seimo vakarų Pitts- ilgiausiai atmenamu. Viena
ton, Pa. vaidintojų grupė at dėl to, kad Seimas įvyksią nai buvo suruošę spaudos pa “— Prakeikti bolševikui.
vaidino Vaičiūno trijų veiks LRKSA gimtame krašte; ant-1 rodų, kurioje tarp kitų balša- Verčia dirbti kaip vergus, o
mų. veikalų “Pražydo nuvytu ra, kad čia randasi Susivieny- vikų propagandai skirtų kny ėsti neduoda. Ak, kad taip pa
sios gėlės.” Vaidino šie asme mo širdis (Centras); o trečia, gų ir laikraščių, buvo išstaty bėgti į Lietuvų arba kur ki
nys: A. Seporaitis, J. Šakočie- kad šiame Wyoming klony Su ta ir “speciali” vaikų litera tur, nors duonos gautumėm
nė, K. Šakočius, M. Levanaus- sivienymo jautrumas ir gyvy tūra: elementoriai, vadovėliai pavalgyti ligi soties.
kienė, L. Vaikšniūtė, O. Šepa- bė yra stipriausi. Ir tokiame ir tt. Kaip ir ko mokoma ma “Motina jam pritarė (nes
raitienė, O. Vasiliauskaitė, A. Seime turiu garbės jau ketvir ži balšavikų vaikai, pamatysi ji buvo biauri buržuika).
Miliauskas. Režisori&vo A. G a tu kartu dalyvauti, ir trečiu te žemiau iš vieno švietimo “Tai išgirdęs Kaziukas pa
linskas, vakarų vedė Ks. Mo- kartu būti akyvaizdoje didžiai komisaro užgirto vadovėlio klausė tėvo:
PRAMONES KRIZIO PRIEŽASTYS
rozas.
gerbiamų dalyvių, taip pat pavadinto “Mažasis komunis “— O iš kur tu žinai, kad
“Verslas” paduoda prancūzų pramonin Veikalėlis neilgas, bet gra daugiaus ar mažiaus pareikšti tes” arba “Jonuk, duok, į Lietuvoj geriau?
kų nuomone, jos glūdi giliau, negu papras žus. Suvaidintas gerai. Per- iš praeities darbuotės. Šį kar- snukį buržujui”. To vadovė “— Dėl to, kad tenai žmo
tame gamybos su vartojimu nesuderinime. traukose dainavo M. Rigelie- į tų pareiškimų turiu mažiaus, lio pirmame puslapy įdėta to nės dar tiki į Dievų, gerbia
Be visų žinomų; karo metu didžiausių turtų ne, S. Šakočius, M. ir J. Čižau- negu kitados. Kadangi Orga- Į kia mažųjų komunistų ry tme- svetimų nuosavybę ir nežudo
sunaikinimo, nuostolių pinigams krintant, mo skai iš Detroit, Mieli., P. Cu- nizacijos bendras judėjimas tinė malda (lietuviškai išver kitus be reikalo, — atsakėm
kesčių, kuriais visos vyriausybės yra privers konis, J. Junevičius. Koncer- nuolat buvo per mūsų organą tė Jonas Karklelis, “Šaltinio” tėvas.
tos apkrauti savo piliečius, pramonės užau- į tinę dalis buvo taip pat įdo “Garsų” statoma visų narių bendradarbis):
‘ ‘ Kaziukas u ž p r o testavo
gimo tose šalyse, kurios pirma visa pirkda- mi ir publikų patenkino. Ypač akyvaizdoje, todėl tikiu, jog
“Jau sa.ulutė šviečia sniegą, prieš tokių buržuaziškų pro
vo Europoje, kaip, sakysime, Australijoje, pp. džauskai neskūpėjo dai labi ir nelabi įvykiai daugu “Visi žmonės triūsia,
vokacijų ir pavyzdžiais įrodė,
Indijoje, Kinijoje, Rusijos rinkos netekimo, nuoti .
moje visiems gerbiamiems na “Draugas komisaras miegu, Į kad geriau gyventi bolševikų
ekonominių Š. Amerikos Suv. Valstybių klai Publikos nedaug tebuvo. riams yra žinomi, ir, kaip vi “Sušaudęs tris dūšias.
baudžiavoj, negu laisvoj burdų — dirbtinis nutolimas nuo Europos rei Mat, ir čių depresija. Žmonės suomet, taip ir dabar, kaip
“ Miegokit ir jus vaikeliai, žuazinėj valstybėj. Kaziuko
kalų ir karinių skolų griežtas ieškojimas — visai nedaug tedirba. Mainie- visur, taip ir pas mumis, tar “Nors lig kito ryto;
žodžiai tėvui baisiai nepatiko.
minima dar viena: greitas fabrikų mašinų riai skundžiasi. Kad šiek tiek pais visokių naštų teko susi “Jeigu kas ir anksti kelia, Negalėdamas jų nuginčyti jis
darbai eitų, mainieriai yra durti per praėjusius dviejus
senėjimas.
“Neturi kų ryti.
nutvėrė diržų ir išpėrė KaziuVienas mažas išradimas gali dabar pri Verčiami dideliu savo uždar metus. Ir jeigu, kam iš ger'o.
“Atsikėlę agituokit
kui pasturgalį. Tada Kaziuversti ištisų fabrikų eilę keisti savo “garni- bio, ar tijc ne 25%, nuošimčiu atstovų neteko pastebėti, tai
“Komunizmo labų,
Įkas nubėgo pas draugų komuturų,” nes senoms brangioms mašinoms ne-; Pridėti prie darbdavių, kiad šiame Seime savaįmi išsiaiš
“ Neužmirškit pabučiuoti
'nistų ir apskundė savo tėvus.
bus~galima išlaikyti konkurencijos su nau mainose darbai visai nesusto kins. .
“Stalinui į padų”.
Į Komunistai tėvų sušaudė, niotų. Bet tokio žmonėse nusimi Pildomojo Komiteto posė
josiomis.
Po tokios šaunios rynietinės tinų ištrėmė į Sibiru, o KaziuČia kalia ir patentų politika. Iš tūkstan- nimo, kaip Cliicagoje, Wilkes- džiai buvo laikomi reguliariai inkldos, seka tokia apysakai-Įkas įstojo Y komunistų partities naujų išradimų tik trys būna tikrai nau- j ®arre> Fa. apylinkėse vis dėl- pradžioje ir po pusės kiekvie tė: “Didvyriški Kaziuko žy- jų”.
nų metų, t. y. sausio ar vasa
ji. Daugumas tai tik smulkūs seniai išrastų! t° neteko pastebėti,
giai”.
Po tokių Kaziuko “žygių”
rio, liepos ar rugpiučio mėne
įrankių patobulinimai. Tačiau, įsigijęs tokį Į
Antroji Diena
“Kaziuko tėvas buvo fab- pridėtas toks šūkis:
siais. Posėdžius lankė visi P.
patentų, asmuo įgauna teises gaminti jo pa-;
liko darhininkas, bet tikras “Vaikai, netikėkit j Dievą,
tobulintas mašinas. Tas jam atsieina daug] ^°. makk)8> vardošaukio, K. nariai (išimtinai viens ar
pigiau, ir gaminiai lengvai nukonkuruoja ne-, sv^in^ų, einama prie cent- antras dėl neišvengiamų rei- baltagvardietis. Jis dirbo fab- Visi stokite į bedievių sųjunseniai įgytus prototipus. Vidutiniškai kasi1’0 valdybo8 raportų. Kad duo'kalų po valandų kitų ąpleis- rike tik 18 valandų į dienų ir gų”.
gaudavo į savaitę 10 gramų j
-----------penki metai tenka viskas taisyti iš naujo-. ti progos atstovams plačiau davo posėdžius). Susirinkimai avižinių miltų, pusę svaro ar- j Ryt mano kampely rasite
To laikotarpio maža, kad fabriko įrengimas susipažinti su raportais, p. K. įr sprendimai vyko sulig Suklienos ir, 15 degtukų. Bet jis daugiau balševikiško mokslo
galėtų amortizuotis. Tuo būdu sudaromi mil-' Krušinskas siūlo raportus ati sivienymo įstatų dauguma bal
dėti Jjitai dienai. L. Šimutis sų, finansiniais reikalais vi tūo buvo nepatenkintas. Kar- “perlų”.
žiniški nuostoliai.
siūlo pataisų: raportų išklau suomet vienbalsiai, jeigu ne,
syti, bet jų priėmimų atidėti. tai tarimas savaime nupulda- damas prie Massachusetts vai gė. Bet vilties nenustojo ir
stijos reikalavimų, padarė ei-; buvo daroma, kas galima, kad
Socialistai gana blogai jaučiasi po SLA Taip ir nubalsuota.
į vo. Taip pat buvo laikyta keli
seimo, kuris išrinko ne jų kandidatų į pirmi-j Dvasios vadas kun. J. Mi-, posėdžiai 'nekuriais reikalais Pękon8titucini4 PataisU» k u-pasbūtųapeita ,ir tikimės, su
su maža
įlinkus, o paliko seuųjį - Stasį Gegužį. Tas pliauskas patiekdamas raportą,! ir dėl taupumo tik P. K. ha- nos
rioS 8U
,nažaiŠlmčiaMas;’-Dievo ,nalone’
ir
kant'
valstijoj
jau
(priimtos.
rumu
visos
kliūtys
bus
nuga1 paiodo, kad socialistai ii SLA. nėra taip jau i pabrėžia, kad Susivienymas j rių gyvenančių arti Centro
Čarterio įregistravimas, ku- lėtos ir čarteris bus iregistruo
labai populiarus, kaip jie įsivaizdavo.
visais žvilgsniais prisilaiko f Raštinės. P. K. reguliariuose
(tikybos principų. Tačiau nų-1 posėdžiuose būna sprendžiama rs nuoširdžiai buvo ir yra P tas;
Sakoma \ itaitis yra nusivylęs, kad Jur-, siakundžia kai kuriomis kuo- apskritai visi organizacijos ] K. nariuose pirmutiniu minty
(Bus daugiau)
je
ir
jausmuose,
ir
norint
vigeliūtė išrinkta sekretorium, o pastaroji ne- > pomis, kad jos nesilaiko tvar- i reikalai, o tarpe jų daugiau‘
~
|
galimos pastangos buvo
patenkinta, kad Vitaitig pasiliko “T-nės” re kos velykinių liūdymų reikale. šia
tenka rišti paties Centro
°
r
.
ILGAMAŽIŲ GIMINE
., ... .
.. -..
. dedamos, dar nepavyko. Kaip
daktorium. Bet kažin kaip jaučiasi Z. Kra
Pirmininkas p. P. Muliolis neišrištų
ir neišmokėtų ligoje
. ’
,. 5 J.
. .
.
....
. yra minėta aukščiau, kad Kon
sauskienė?
tokį raportą patiekia:
pašalpų ir paveldejams pomir- d .
...
, ’
...
......
1 stitucija. jau suderinta sulig
Per šias Sekmines Jugosla
“Gerbiami dalyviai! Nejau tinių,
ir da kaip kurios ran-.
. ..
, \
°
, .
.. ...
. . i
•. .... iMass. valstijos regulų, tad at- vijoj Grabovnici kaime mirė
Vadinamieji tautininkai (fašistai) SLA. ku darosi, kad laikas taip sku dasi
neišrištos ir teks išrišti! .
.
.
.
•
seime susibičiuliavo. Jie bendru frontu so biai prabėga. Praėjusių Seimų šiam Seimui. Ir jeigu ne pa-: “iratio nauJas uo a8 1 Ja us, 127 metų amžiaus serbas ūki
cialistus išvanojo. Bet kažin kaip ilgai jų nespėjus pamiršti, čia pat ir I šalpų ir pomirtinių išmokėji- uns ire£18travun° ar 4 lru ninkas Radenko Stevanovič.
bičiulystė laikysis? Socialistai juos suvieni- vėl Seimas. Aiškiai atrnenam' mo kliūtys, tai P. K. posėdžiai kdo, ir tuomi kuolu yra Lėšų Jo sūnus turi jau 96 metus,
Fondo skola — trūkumas. P. o brolis 115 metų. Abu jie dar
jo, bet greičiausia patys laikinai sudarytų j Pittsburgh,
Cleveland, Į būtų žymiai trumpesni.
vienybęjšardys.
Ohio, ir paskutinį Seimų Nia-1 Praėjusia Seimas prisitaiky 'K. nariai jo išlyginti nepajė- tvirtai jaučiasi.

jo moteriškųjų perkalbėsiąs, tai ir paliko
jų valiai.
Rudenį, kada, vasariniams paukš
čiams laukuose besipuikuojant, tėvai vėl
ėmė gabenti į miestų savo “gimnazis
tus,” tarp maisto produktų vežimo gale
jaukiai įtupdytus, Jaiva jau nemetė ryš
kios suknaitės nuo pečių nei šviesių koji
naičių ir lyg tyčia jas demonstravo atva
žiuojančioms. Tos su pavydu dirstelda
vo į ją:
— Į baletų važiuoja... Bus teatro
žvaigždė... Visi Kauno ponai į jų žiū
rės ir jai plos... Laikraščiai jog pavar
dę minės stambiomis raidėmis, jos pa
veikslų dės...
Kitoms taip širdis apsaldavo, kad net
galvot nei vaizduotis negalėjo: patekti
j scenų turėjo būti pasakiškai gera, —
tai tokia laimė, kad — šioj žemėj rojus
ir dangus kartu! Bendrai, artistai — ar
tai kino ar operos — tai ne žmonės, b
1 kažkokį Escbilo tragedijų pusdieviai, be
vargų ir be žemiškų rūpesčių, o tik visų
garbinami tartum kokiam aukštam soste

— Nežinia, ar patilps. Kad tik ne jo įdomaus pašokdavo, o ten — nieko
daugiau, kaip tik tų vienų šokio menų
sugrįžtų atgal pas mus, į gimnazijų...
Į per visus metus!
— O tada jos nepriimtų!
Kada vasarų parvažiavo pas motinų,
Ir visos saldžiai nusišypsodavo įsivaizduodamos, kaip Jaiva grįš iš Kauno, Jaiva jau neturėjo tiek entuzijazmo. Nors
sakėsi patenkinta, bet atrodė, kad ji jau
nors pačios tam visai netikėjo.
Jaiva, tik kų išvažiavusi, net keletai pati ima abejoti ta artistų laime, tuo
atsiuntė po laiškų, pilnų pasigyrimo ir teatro rojum ir, gal būt, — net savo pa
džiaugsmo. įstojusi į privatinę baleto šaukimo “žvaigžde.”
mokyklų, darbas gerai sekusia, turinti
Paklausta, kada baigs mokslų, imda
draugijų, po miestų pasivaikščiojančios, vo aiškinti, kaip ten sunku, kiek ten val
visur baisiai įdomu, linksma.
go reik pakelt. Be to, girdi, išmokt iš
Paskui laiškai piaretėjo. “Kaip jai moksi, o šokt — kur? Valstybinis bale
gera — ir mus pamiršo” — manydavo tas turi prityrusių, ir tai perpilnai. Nau
jai įsisprausti — reikia turėti ir prakti
šitos.
Bet i r* metai baigėsi, o apie J aivų — kos daugiau, ir pinigo, įr pažinčių, ben
nė balso. Kai čia, jų miestely, per kokį drai — kad kas nors pagelbėtų į viršų
nors vakarėlį ji šokdavo, tai dar mokslei iškilti.
— Ne tokįų, kaip aš — seniai šokan
vių, o kartais net ir žymesniuos laikraš
čiuos būdavo paminėta jos pavardė, kad čių, išsilavinusių — pilni pašaliai. Verž
ir provincijos kronikoj, smulkesnėmis rai te veržiasi į bet kokią scenų ir bet kokia
dėmis, o dabar ji ten pat — netoli paties kaina... O kokios figūros, koks lankstu
artistų parnaso, ir vis nieko negirdėt. mas — kitos, rodos, ir apsigiiuusios to
pakankamai...
— Taigi, kad pasitaiko kartais aukš Čia tik tarp kitko, prieš kokią vakaruškų, kios...
,
(Daugiau bus)
pasimokydavo truputį ir jau ką nors nau- i
tai lėkti, bet — žemai pulti!

sėdi ir amžinai linksmi, laimingi.
į
Jaiva dabar buvo y patingai su viso- į
mis draugėmis gera, nes kad. pati buvo !
laiminga, tai ir kitiems tos laimės nors
šypsniu ar žodžiu dalino. Ji nuoširdžiai
gailėjosi savo draugių, kad jos turės dar
tiek metų pelyti su iki gyvo kaulo įkyrė
jusia uniforma, ištisomis valandomis tuo
se pačiuose suoluose tupėti susirietusios,
lyg gamtos mokslo reikalams marinuoja
mos moliuskos, ir kalti abstraktiškiausias
formules, poteriauti seniai numirusius lo
tyniškus žodžius... Juk tai ne gyvenimas,
o trūnijimas!
—
Nors draugės pavydu alpo ir lūpas
kramtė, bet kaip kiekvieno gyvio įgimtas
savisaugos instiuktas, taip ir jų ambicija
nenusileido. Tarpusavy, žinoma, Jaivainegirdint, sau nuraminti kalbėdavo;
— Tai dar palauk... Kažin ar kas
išeis?
— Ten Kaune, man rodos, ir be jos

\

DRAUGAS

Penktadienis, liepos 8 d., 193?

gijai, eina paties žmogaus na pijos mokyklos (8 skyrių) ir nuostolių atlyginimo tam salo- fpaaiškinimas apie atlaid
udai. Bet žmogus to nejaučia. dar tebesidžiaugdamas moky no savininkui ir kitiems save- daugiau, kuip 300 įvairių
A. A. Buknis klos dovanomis, pagavo plau džiotiesiems darbo žmonėms, dų, kuriom popiežiai sutl
čių uždegimų ir staiga mirė. Gal ir taip. Tėvai turtingi, atlaidus. Nors visos nu
Biri. 30 d. su bažnytinėmis sumokės už viskų...
geros, bet už vis gėriai;
ŽINIOS IR NAUJIENOS
apeigomis palakintas Šv. Kry
yra tos, kurioms suteiktil
M. J. ŠIMONIS, vedėjas
X Liepos 4 d. Detroito mie- žiaus kapinėse. Kun. I. F. Bu “ATLAIDŲ ŠALTINIS“
laidai. Šita knygelė turėtų|
Antrašas: — 3564 Vernon Highway W.
sto pastangomis buvo surer.g-' reišis pasakė pritaikintų pu Išėjo iš spaudos maldaknv ti visų katalikų rankose.
Telefonas Lafayette 1298
ta didelė paroda 200 metų J. į mokslų; jo mokyklos draugai gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė na su aptaisais .............
E5B3
BSE
Vašingtono sukaktuvėms pam i i grabų nešė! ir daugelis vaiku- jų ir išvertė T. Kazimieras
“DRAUGO” KNYGYNl
tano dr-jos: P. Jermokas ir A.
ŠV. JURGIO PAR. PIK
nėti. Parodoje dalyvavo įvai čių laidotuvėse dalyvavo. Ka kapucinas, išleido seserys koAmbrosas.
NIKAS
rios tautos. Lietuviams buvo dangi Andrius buvo našlės v y trinietės. Maldaknygėje yru
Šv. Jurgio par. — LRKSA
pranešta prieš tris savaites, riausias sūnelis, tat ir kleboBirželio 26 d. Birutės par-! 171 kp. A. Paurazienė, Liet.
{odei per trumpas buvo laikas; nas pamokslų pritaikė iš Šv.
ke įvyko smagus piknikas, ku i dukterų dr-jos: M. Šalaševičie
jokiu būdu nebuvo galimybės j Rašto apie našlės sūnų. VarCOMPANY
I
rį surengė Šv. Jurgio parapi nė. Svečiais dalyvavo A. Bub
visiems lietuviams tinkamai1 giai bažnyčioje buvo žmogus,
Silvestras Ragalskas, M J
jos klebonas. Piknikas gerai nys ir St. Stepulionis.
Laivakorčių, Apdraudos
prisirengti. Dėl to lietuviai pa kuris nebūtų apsiverkęs. Visi
Kepam skaniausių lietuvis^
pavyko, nes publikos buvo
Namų ir Farmų
atjautė-motinos širdies skaus
Kun. V. Masevičiaus prašyBirželio 21 d. sėkmingai bai rodoje nedalyvavo.
kų,
ruginę, pumpermekol
daug, prie geros muzikos sma jmu, pirm. AĮ. Šimonis paaiš- gė Holy Redeemer high schomų.
baltų duonų. Pri.statom j vii
X
Kai
profesijonalai
ar
įgiai pašoko tikrus lietuviškus kino 5i(js dr.jos tlkshji būtenti ol. Pažymėtina, kad Onytė mo
X Birželio 30 d. mirė a. a.
sas miesto dalis ir į Hainj
žymūs mechanikai išdirba košokius, kaip antai, klumpako kad sutrauktų visas katalikiš
tramack, Mich. Kepam if
Notary Public
ksle pasižymėjo, ypatingai, fcįus naujus daiktus, nėra ko Ignas Maskeliūnas, 47 m. am
jį, suktinį, “Noriu miego’’ ir kas dr-jas bendram darbui. pešimo mene. Įvairūs jos pie
bandukes
piknikams ir ba
1730 — 24th ST., DETROIT
stebėtis. Bet kuomet papras žiaus. Liepos 2 d. su bažny
Tel.
Lafayette 154 5
liams.
kitus. Pikniko rengėjas kun., Ypating0 dėmesio bus kreipia šti paveikslai tilpo mokyklos
tas žmogus savo gabumais su tinėmis apeigomis palaidotas
J. B. Cižauskas surengė ska-|ma į
kart^ kad pra.
išleistoj knygoj. Be to, studi gebi padaryti kų tokio nepa Šv. Kryžiaus kapinėse. Apei
4628 — 25th ST.
nių vakarienę, už kurių pub-1 tintų jų prie lietuviško kata
juoja muzikų, gražiai skambi prastų, verčia plačiau apie tai gas atliko kun. I. F. Boreišis.
Euclid 4530
lika nuoširdžiai dėkojo savo likiško veikimo ir reikale jų
na gitara. Priklauso L. Vyčių pakalbėti. Adomas Belickas, Laidotuvių reikalais rūpinos
i
klebonui. Vakarienę pagami paremtų. Taip pat, kad ko
102 kuopai; bažnytiniam cho (9521 Cardoni Avė.), Šv. Jur jaunutė duktė Ona Maskeliū-1
Plumbing and Heating
no šeimininkės: M. Petrokienė daugiausia platintų kat. dien
rui. Jos tėvai pavyzdingi ka gio par. zakristijonas išdirba naitė ir artimi draugai, gimi-1 Pataisau ir naujų darbų pil
ir P. Jakubaitienė. Buvo ma raštį “Draugų.“
talikai, seni Šv., Antano par. nepaprastai gražius gėlėms va < nės. Graborius D. B. Brazis! nai atlieku. Darbas pirmos
Phone Cadillac 9540
tyti ir keletas biznierių: Pra poliau kalbėjo kun. V. Maabiejose
laidotuvėse
gražiai rūšies.
rėmėjai. Jos sesutė Adolfina zuonus ir visokius pastatoi/us
nas Laurinaitis, K. Jasulionis, sevičius. Savo kalboje jis pa
patarnavo.
yra pijano mokytoja ir baigu papuošalus. Tų papuošalų ma
1508 — 23rd St., Laf. ,2056
ATTORNEY AT LAW
stambus biznierius, A. ir B. žymėjo, kad ši dr-ja laikytų
Mortgage Bond Building
si aukštesnę mokyklų. Dirba tosi Šv. Jurgio bažnyčioj (ant
Petkai, L. ir M. Širvaičiai, didžiausia savo pareiga—kal
5 W. LARNED ST.
BRANGŪS JUOKAI
ofise.
didžiojo altoriaus) ir Šv. Pet
ponia Varaneckienė, Rapolas binti liet. katalikus į katali
(Corner Woodward)
Ko geriausio pasisekimo O- ro bažnyčioj. Kun. J. GižausXT
.
.
.
,
Residence 456 Neff Road
Kundrotas ir kiti. Buvo net ir kiškas draugijas — į dabar
.
* . ..
Neseniai vieno elegantis-1
GROSSE POINTE
nytei pasiekti aukštesnį moks .kui,. jo
varduvių
dienų,
Bene-,,.
.
,
.
.
iš Pennsylvanijos svečių, iš esamas ir, jei būtų reikalo
Res. Phone Niagara 0764
,
...
v
kiaušio
grožio
salono
savim-J
lų.
kas yra įteikęs gražų vazuona' ,
XT. .
;
Patogiausia vieta fotografuotis
West Hazeltono uolus biznie tverti naujas, nes daug dar
• -»r - ‘ nka» ^lpnJ apturėjo daugybę Vestuvėms, Šeimynoms, pavlesu
kleb.
vardo
įrašu.
Maciau,,
..
,,
,
,.
1
rius, K. ir M. Lapinskai, taip yra liet. katalikų nepriklau jęs klebonui už svetainę, už
. *
’ netiketybių. Beveik kasdien niems. Viskas įtaisyta pagal nau
HOGARTH 1631
jausios mados. Važiuoju į namui.
kad
ir
daugeliui
kitų
yra
papat jų žentas, J. ir O. Švedai sančių jokiai lietuviškai kata darė susirinkimų. Kleb. kun.
jls gaudavo per paštų prekių Į Kaina žema.
ir jų dukrelė Marytė, taip pat likiškai draugijai. Tuo būdu V. Mesevičius sukalbėjo mal našiai padaręs. Toks rankų su didelėmis sųskaitomis, o tų j
darbas reikalauja ne vien su- prekių nebuvo užsakęs. Jani 1 DIXIE PHOTO STUDIO
Lapinsko žentas iš Mahanov patyrusius veikėjus įtrauksi dų.
LIETUVIS DENTISTAS
48M W. VERNOR HIGOTAT
Valandos:
10 ryte iki 9 vakare
gabumo, bet ir didelės kantry-! kasdian atgabendaT0 gardžian
City, A. ir M. ir jų sūnus Lin- me į kultūrinį darbų. Kada
Seredomls: 10 Iki 12-tos dieną.
Pirm. M. Šimonis,
Lafayette 6058
bės. Gabiam mūsų tautiečiui siu skanėstų ir daiktų, kurių
gevičiai ir B. Kartavičius. Vi bus tvirtos parapijos ir kata
9621 Belleterre Avė ir
Vicepirm. K. Lobeikis,
ko geriausio pasisekimo.
si šie svečiai praleidžia ato likiškos draugijos, tuomet ne
jis
net
nė
vardų
nežinojo.
Vie
(
Grand River
N. rašt. M. Aukščiūnienė
Panašius
dirbinius
gražiai
DETROIT, MICH.
stogas pas ponus Kairius. Po bus sunku išplatinti kataliki
nų dienų atėjo net dailidė ir Į
CHAMBERLAIN
išdirba
ir
broliai
Blaževičiui.
nas Kairys yra linksmas žmo škoji spauda. Prašė korespon
pasiruošė išimti salono langų
SVARBU PRIKLAUSYTI
BAKERY Pas juos galima gauti vazuo- ir jį pataisyti. Kitų kartų vėl •
gus, tad ir svečiai turi sma dentų nerašyti į katalikiškus
KATIKISKAI DR-JAI
Kepam Lietuvišką Duoną ir pus
nų, gonkams papuošalų. A. iš tolimo kurorto atvyko gy-1 baltę ir visokius keiksus. Prista
Phone Lafayette 1275
gias atostogas.
laikraščius ilgų koresponden
tome
Į
visas
miesto
dalis
ir
Ham.
Lauksime ir daugiau tokių cijų apie asmenis nepriklau Spaudos rėmėjų draugijos Belickas ir Blaževičiai priima dvtojas ir panorėjo jį be jokių į tramack, Mich.
kalbų įskiepytį. Visų tų isto- i
svečių iš Pennsylvanijos ir pri sančius prie katalikų. Toliau laikytame susirinkime, birže užsakymus. ,
8816 Chamberlain Avė.
GRABORIUS
X
Pas
pp.
Mišeikius
nese

rijų dalyvių pyktis buvo ne- j
DETROIT, MICH.
imsime ko puikiausiai daug kun. V. Masevičius pasiūlė, lio 30 d., kun. V. Masevičius
1942
—25th STREET
Vinewood
1-2637
Pennsylvanijos turistų. Kurie kad narių skaičius visų drau įnešė pasiūlymų, kuris buvo nai viešėjo svečiai pp. Zimkai apsakomas.
Pagaliau paaiškėjo, kad vis
manote važiuoti atostogų į įgijų būtų surašytas į tam tik priimtas, kad ši draugija ra- su sūneliu iš Centralia, III.
3r.iimiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiii»
Svečiuodąmies
atlankė
gimi

tai būta telefoninių išdaigi]
Detroitų, tai iš anksto kvie- I rą knygų, kad žinotume, ar gintų kiekvienų lietuvį kataliciam į Šv. Jurgio parapijos kat. draugijos auga ir mažė-' kų, nepriklausantį prie jokios nes M. Kairūnų ir kitus. Ziin (šposų). Tatai buvęs darbas
=
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S
piknikų, kuris įvyks liepos 10 ja Pasiūlymas priimtas.
j draugijos, rašytis į katalikiš- kams Detroitas labai patikęs, vienos jaunos merginos, nese S
Gydau visokias ligas. Vartoju nau ausius gydymo įrankius: Elektros ~
tik apgailestavo, kad darbai niai su tėvais atvykusios iš S Lempas, Artificiališką Saulės Šviesą, Diathermią, Sinusotdal Ir t. t. S. ]
dienų, Birutės parke. Reikia
Pirm. M. Šimonis pranešė . kas draugijas.
Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
s
prastai eina.
Olandijos ir apsigyvenusios “X SpecialiAkimins:
važiuoti John R iki 11 mile kad atsišaukimo ir kvietimo
Ligos moterų Ir llprx vidurių, nervų ir reumatizmo. S
Svarbu žmogui priklausyti
Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
S
X B, Puodelis šiemet sek netoli to grožio salono. Pa- 55 .
Road ir ten rasite Birutės pa lapelius atspausdino “Drau
katalikiškai draugijai.
H
12438
Jos.
Campau
Avė.,
kampas
Halleck,
Detroit
|
mingai baigė high school (Ho-Į klausta, koks visų tų išdaigi!
rkų.
gas”,
“
Telefonas
dieną
ir
naktį:
AULINGTON
2683
“
Priklausyti katalikų drau
Taip pat kviečiame ir vie
Kun. V. Masevičius pasiūlė gijai žmogui yra labai naudi ly Redeemer). Savo gabumais Į tikslas, mergina atsakė, kad -'nillllllllllllllllllll!IIIHIIIIIIIIIIIIII>lllllli;illUllilllllllllll!!llllUIIII!llllllll!t1l!!li;BM
ir tėvų parama žada siekti , baisiai mėgstanti telefonuoti
tinius Detroito biznierius ap išrinkti viešų korespondentų,
nga. Susiorganizavę lietuviai aukštesnio mokslo.
į ir per telefonų norėjusi kiek
lankyti piknikų ir susipažinti kuris kas savaitė ar dvi para
katalikai turėtų daugiau jėgų
X Birž. 27 d. mirė a. a. Ari-1 (!) pajuokauti. Nežinia., ar
su kitų kolonijų biznieriais.
šytų raginančius straipsnelius kovai su laisvamaniais, kurie
drius Širvelis, 15 metų aniž. tai panaitei taip pat bus jdoSenas parapijonis, K. J. P. katalikams rašytis į kat. drau
PRANAS WILLIS, Savininkas
visaip katalikus išnaudoja. Vos baigęs Šv. Antano para- mu, kai gaus stoti teisman dėl
gijas. Pasiūlymas priimtus. Šiandie mes, katalikai, nesą
Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam .skanių lietu
DETROITO KAT. SPAUDOS Koresp. išrinktas A. Buknys.
višką
ir baltą duoną. Taipgi visokius keikus vestuvėms,
me gerai organizuoti.
RĖMĖJŲ DRAUGIJOS
varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
S. Atkočiūnas įnešė, kad drOrganizuoti lietuviai katali
laukite savo Bučemėse ir Groceraėse.
SUSIRINKIMAS
jų atstovai patiektų narių kai ir politikoje turėtų dau
2206 CARPENTER AVENUE
’
skaičių savo atstovaujamos giau įtakos.
D. K. R. S. draugijos susi draugijos. Įnešimas paremtas
' Kampas Lampkin, DETROIT, MICIL
Priklausydamas
draugijai
TEL. TOVVNOND 8-170C
rinkimas įvyko birželio 30 d , ir nutarta tokius pranešimus j $
žmogus
ir
nelaimės
ištiktas
Šv. Petro parapijos svetainėj. daryti kas 6 mėnesiai.
'visados būna tinkamai aprū
Norėdami važiuoti į Lietuvę aplankyti savuosius, va
Susirinkimų atidarė pirm.
St. Stepulionis įnešė, kad pintas. Kai kurie sako: “Kam
žiuokite per “Draugo“ Laivakorčių Agentūrą, kur gausde^
M. Šimonis, kuris patiekė se jaunimas būtų pratinamas su
gi
man
priklausyti
draugijai
kančių dienotvarkę: .
sirinkimuose lietuviškai kai ir bereikalo pinigus mokėti. greitų ir gerų patarnavimą. “Draugas“ parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. ŠEPAT, sav.
1) Praėjusio susirinkimo nujbėti. Įnešimas priimtas,
Juk mirusiam pinigų nerei- j j<e|ioneį reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
Įnešta, kad būtų platinama
,
tarimų skaitymas.
Išdirbam skaniausius minkštus gėrimus. Pristatom
neskaito — patarnauja dykai.
2) Atstovų išaukimas.
lietuviškoji literatūra. ĮnešiTaip, žmogus mirė ir su juo
krautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems paren
Liepos 23 d. “Drangas“ rengia ekskursijų laivu UNIT
3) Naujų atstovų įregistrn mas priimtas
gimams'. Kaina žiema. Kreipkitės:
viskas užsibftigė; be maldos,
Pirm.
M.
Šimonis
pasiūlė,
ED
STATES
vandens
keliu
į
Klaipėdą.
vimas.
nieko jam daugiau nereikia.
3900 MARTIN STREET
LAFAYETTE 3669
kad būtų surengtas koks va
4) Diskusijos.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
Bet, žmogau, pamąstyk sau.
5) Pranešimai, įnešimai ir karėlis dr-jos naudai. Įnešimas kad gyvieji tavo giminės, ar
Liepos^-July 16 d.—FRANCE
apkalbėtas ir paliktas sekan
nutarimai.
“
“ 16 d.—DROTTINGBOLM
draugai, turi tavo kūnų tinka
Dienotvarkė priimta. Praė čiam susirinkimui.
“
< “ 22 d.—PARTS
mai palaidoti. O palaidojimas
E. Paurazienė įnešė, kad
jusio susirinkimo nutarimus
“
“23 H.—UNITED STATES
kainoje. Jei žmogus miršta
perskaitė M. Aukščiūniem. būtų kalbama malda, atida neapsidraudęs, iš kur giminės
“
“28 d.—BREMEN.
..
į&O
rant ir uždarant susirinkimų.
Nutarimai priimti.
9336 W. FORT STREET
ims pinigų palaidojimuiI Pri
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
Iššaukta visų dr-jų atstovai Įnešimas priimtas,
VINEVVOOD 1-4560
klausydamas draugijai žmo
PAMI1YKLV IftDIRBYKTP.
ir jregistrūota nauji. Nauji1 Kitų susirinkimų nutarta
gus būna apsidraudęs. Jam
Parduodam visokius Pamiklus ant ka
atstovai buvo šie: Šv. Petro šaukti liepos 27 d., 8 vai. vak.,
pinių statyti. Patarnautam greitai. Žemu
mirus gyvieji turi iš ko kūnų
Sr
par. —kleb. kun. V. Masevi- Šv. Jurgio parapijos svet.
kaina. Klauskite platesnių žinių:
palaidoti.
čius, Neperstojančios pagelbės; Nutarta pasiųsti kvietimu*!
dr-jos — J. Juškevičienė ir M. draugijoms, kurios dar neišTat, visais atžvilgiais labai
naudinga
žmogui priklausyti
Locienė, LRKSA 230 kp. —(rinko atstovų į D. K. S. R di2592 FERRIS AVĖ.
’T-;*
St. Vasiliauskas ir J. Ijetužis. jų. Kvietimus pasiųs valdyba. kat. draugijai. Tie centai, ku2334
Vinewood 1-6577
lietroit, Mich.
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ONYTĖ

BAKŠAITĖ

DETROITO ŽINIOS

LITHUANIAN RAKINI

AGENTŪRA
PAUL MOLIS

HARRY A. WHITE

JOS. P. UVIGK

P. J. PESUS

,

j

DR. JOSEPH W, BURBA

D. B. BRAZIS

Į

DR. J. B. RYDZAUSKAS

WILLIS BAKING COMPANY

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO” Agentūrų

RED ARROVV BOTTLING WORKS

J. E. MARTENSON CO

M. J. ŠIMONIS

šv. Antano par. — Šv. An-

Pirm. M. Šimonis, padėko-Į riuos kas mėnuo moki drau-

T

j

. D H

1

U B

IB

Penkiadienis, liepos 8 3., 1932

a

INIS

UGO

J

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

Įvyks Sekm. Liepos-July 10, 1932
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

z

PRADŽIA 1 VA L-

i

Visus kviečia

POPIET

LAIKYSIUOS IR NEPASIDOUOSIU!

i bažnyčios 1 vai. popiet. Nu-įpresininkas Bagdonas, 3139
veš ir parveš už 35c. Būt ge- Sn.
So. Kaistoj
Halsted St
St. Plknikioriai
Piknikieriai
rai, kad visi važiuojantieji į iš anksto gali užsirašyti pas
“Draugo” pikniką iš anksto pati ekspresininką, Gudų kra
utuvėj, 901 W. 33rd St. ir pas
susižinotų su ekspresininku.
Pikniko tikietų iš anksto p-nią Juozapiną Šaltenienę.
galima nusipirkti pas St. Sta Trokas išeis po Sumos nuo
kampo 33 St. ir Auburn Avė.
niulį, 6651 So. Talinan Avė.

m

...

......

•

VINCAS STANCIKAS

__ '
,
RENGĖJAI

POVILAS PETRAUSKAS

Dievo Apvaizdos par. pik-

loliau reikia priminti, kad
,
, ,
.
nikienai dėl važiavimo i dar-

marketparkieriai, kaip vienas
rengiasi vykti į “Draugo”
pikniką. Bengiasi vykti išti
sos draugijos, i Taip pat va
žiuos Šv. Barboros dr-ja, tu
rinti virš 200 narių po vado
vyste T. Čereškienės, pirmini
nkės, Šv. Kazimiero dr-ja iš
15 narių, po vadovyste Juozo
Sluoksnaieio pirmininko, S.
L. R. K. A. 163 kuopa su apie
300 narių, po vadovyste pir
mininko J. Mickeliūno, Šv.
Teresės dr-ja su 100 narių, po
vadovyste p-nios Lauraitienės. Šv. Kazimiero akademi
jos rėmėjų skyrius ir daug
kitų.

Kumštininkas Juozas Samoška sako: “laikysiuos ir nepasiduosiu! Juozas Žukau
skas (Jack Sharkey) nugolėjo vokietį, o aš nugalėsiu savo tautietį.
TRIMITININKAS

• prie darbų.

kleckis ir T. Aleiiūnas. Dievo

I
West Si.de.— Iš šios koloni
jos į “Draugo” pikniką pir-i
mas trokas išeis po 8 vai. M'i-!
šių. Tuo sykiu ėis didelis pa
togus trokas ekspresininku
Ališausko ir 'Marąuette Pal
ko. Po Sumos išeis antras tro
kas vietinio ekspresininko Al.
Maseliūno. Šiam piknikierių
būriui vadovaus Andrius Ra
dzevičius.

žą gali kreiptis pas graborių
Skudą, 718 W. 18th St., pas
graborių Butkų, 710 W. 1‘Stli
St, ir pas graborių Radžiu,
668 W. 18th St. Reikale jie
Turi didelį pasisekimą or
savo gražiomis mašinomis pik ganizuoti biznierius į “Drau
nikierius nuveš ir parveš.
go” pikniko rėmėjus. Jis taip
Cicero.— Piknikieriai dėl gi sėkmingai mobilizuoja mi
važiavimo į daržą gali kreip nias žmonių vykti į tą pikni
tis į graboriaus La-cliavičiaus ką.
skyrių, 1439 So. 49tli Ct., pas j
graborių Syreniczių, 1344 So. ‘
ONA RAŠINSKIENĖ
50th Avė. ir graboriaus Eu-!
deikio skyrių, 1410 S. 49th Ct.

‘‘Draugo’’ kontestininkas iš
Bingliampton, N. Y. Jisai svei
kiną dienraščio “Draugo” pi
kniko rengėjus, rėmėjus ir
linki geriausių pasekmių.
MYKOLAS MISIŪNAS

M. VARKALIENfi

Teofilė Uoberienė ir M. durį Apvaizda. par. P. Varakulis
kšienė iš Marąuette Parko j ir J. Puplesis. Ciceroj J~. MocCicerietė, laimėjusi pirmą
kviečiamos piknike uoliai pa- jkus ir Juozas Gribauskas. Bri
j
dovaną
“Draugo” konteste.
sidarbuoti prie “bot dogsų.” gliton Parke biznierius Kaz.
Su dideliu savo prietelių bū
Dievo Apvaizdos par. vyrai, Šatas ir ekspresuunkas V. Go
riu* dalyvaus ateinančiame
Petras Varakulis, Kazimieras tautas. Town of Lake Cipri“Draugo” piknike liepos 10
Brighton Park.— Tuoj po
Matjoaaitis ir Juozas Bukoi- jonas ZaturiĄis ir biznierius
Daug pasidarbavusi “Drau
tas organizuoja 25 vyrus dirb J. J. Zolp. Marąuette Parke Sumos į “Draugo” pikniką go” kontestuose. Dabar ji lan d. Birutės darže.
ti prie vartų ir prie ‘monkiiy. kontraktorius Gricius, Petras išeis ekspresininko V. Gotau- ko savo skaitlingus pažįstaWest Sidės 25 vyrai renka Gailius ir ekspresininkas J. to trokas po vadovyste L. Gū- mus ir kviečia į “Draugo”
pikniką.
mi dirbti prie straikerio, prie Velička. Roselande M. Misiū bistos.
Town
of
Lake.
—
šioj
kolo

nas
ir
Kaz.
Račkauskas.
Melrūtų darželio ir prie virves
Trimitininkas šiuo sykiu vi į traukimo.- Organizatoriai yra rose Parke J. Žvirblis ir Po- nijoj piknikierius organizuoja
VINCAS RĖKUS
“Draugo” agentas V. Stanci-Į
siems skelbia, kad dabar svar graborius Lachavičius, Vaclo- yilas Šakėnas. West Pullrnane
Žitkevičius K. Raila ir eks- kas. Nuveš ir parveš ekspre-į
biausias visuomeniškas' dar vas Brazauskis ir Vincas Rabas yra metinis “Draugo” dzevičius. Be to Šv. Onos d v- presiniftkas K. Ališauskas. Vi sininkas Norkus, 1706 \V 47th
piknikas, kurs įvyks ateinan ja turės stalą su užkandžiais (kolonijų atstovai pasiryžę St. Taipgi galima kreiptis pas
ti sekmadienį liepos 10 d. Bi i? saldžiais gėrimais, po prie-' trinkti bent po 25 tvirčiau graborių Eudeikį, Zolpą ir Erutės darže, 79 St. ir Archer, žiūra kontraktoriaus Stuuib- sius vyrus ir “singelius.” To- j žerskį.
Piknikie
W<est Pullman.
Avė.
rio, p-nių Pocienės, Šiaulie- kiu būdu susirenis tokios galybės, kad net žemė drebės. rius organizuoja K. Raila ir
Pikniko komisija jau visai (n®» ir Stiunbrienės.
baigia savo daugeriopus pik-! Brighton Parko moterys O- Virvės traukimo tvarkos pri Antanas Žitkevičius. Patar
niko darbus ir prisirengimus, na Bambalienė, Kazragienė, žiūrėtojai bus Jonas Brenza, naus ekspresininkas K. Ališa
trokas
Iš Gary, Ind. Yra “Drau
Metropolitan State Banko pre uskas. Joe parėdytas
Visose kolonijose eina mobili- Rudienė,
Atraškienė pasidar
uuiviivj AViaoniVliV
£/clO Ivlct I •
•
, v
go” agentas, uolus darbinin
zacija biznierių rėmėjų ir pik- baos prie serija. Joms pagal-izide"‘a!,> ir Jartinas Mackevi-, lauks piknikierių prie baznykas. Dabar lietuvių pietinėse
nikierių. Vieni iš biznierių rė bės Gailienė ir I>azdauskienė čfus, Gedimino Spulkos sekre cios.
kolonijose darbuojasi “Drau
Roseland.— Piknikieriai ga
mėjų savo dovanas jau prsiu- iš Marąuette Parko, o Gubis- torius.
go
” pikniko reikaluose. Ren
Ii užsirašyti Justinos Suciliie-!
ntė, kiti siunčia — o dar kiti ta varys biznį su žalios “RūSiunčia iš North Sidės ge giasi sudaryti keletą gerų ‘Uo
nės krautuvėj, 22 E. llOth PI. i
Į PIKNIKĄ
sakė atvešią tiesiai į daržą. tos saldainiais..
riausios kloties linkėjimus
dų’ piknikierių.
Ekspresininkas
Trach
inskis
Iš pranešimų gautų nuo
Dėl virvės traukimo eina
“Draugo” piknikui ir jo dar
su savo troku visada visiems i bininkams. Atsiprašo, kad
kvieslių, matosi, kad visose didelis brazdėjimas. Į tą spor
Marųnette Park. - EkspveJoseph A. Vojaski, Armour
kolonijose minios žmonių ron- tą nori įeiti 250 vyrų—West sininkas J. Velička su savo, gerai patarimu ja.
pats negali prisidėti, nes tą
giasi įvairiais būdais keliauti Sidėj virvės traukimui vyrus truku pntarneas važiuojantie Brid<©p©rt.— iš šios kolo pat dieną Šv. Mykolo parap. and Oo. 2617 W. Madison St.
į pikniką.
« •
organizuoja Lachavičius ir ms į “Draugo” pikniką. Jo nijos į “Drauge” pikniką y- turės savo metinį pikniką Vy Home Tel. Nevada 6135, Ofice
Tek Vau Buren 2300.
Darbininkai jau suskirstyti Brazauskis. Brįdgeporte B. Se trokas išeis sekmadieni
ra numatytas pagarsėjęs eks- tauto Parke.

Dienraščio “Draugo” agen
tas Roselande. Jisai dabar yra
savo kolonijoj kvieslys ir su
darys ten gerą būrį biznierių,
kurie suvažiavę į “Draugo”
pikniką darys gerą biznį.

Turi plačių pažinčių Chicagos lietuvių kolonijose ir da
bar tų pažįstamų tarpe dar
buojasi sekančio “Draugo”
pikniko reikaluose.
Wolf Furaiture House, J.
Williams, 4211-17 Archer Av.
Phone Lafayette 3636.
Gapitol Biscuit C©., 1656 N.
Laramie Avė. Tel. Berkshire
1076.

B K I n U X S

PenRadlems, liepos O., 1932

B

• tu žmogus neturi rankoje lai kompresais, rasa, lietum ir tt.
Medicinos daktarai net nuo
kyti nei dalgio, nei Sakią;
taip pat neturi būti arti plu-i seniausių amžių iki šiol nauGrovehlll 0617
go, nei retežių, nei arklių ge- doja liidroterapijų tam tikro Ofisas Tel. Res.
Rašo:
Ofiso Ir Rea. Tel. Boul. 6912
Ofiso ir Ree. Tel. BouL 5816
6737 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehlll 0617
ms
ligoms
gydyti.
Juk
tams

j
ležinių
pančių,
nei
kitokių
me
Dr. Al. M. Račkus
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
[talinių daiktų nešti.
ta ir kiti gerai žino, kad daž
2130 W. 22 St. Chicago
736 Wesl 33 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
aTDTTOJAS IR CHIRURGAS
Lietuvos gyventojai iš pro nai medicinos daktarai liepia
▼•U: 1-2 Ir 8:28-8:28 vaL rak.
Tat: 9-4 Ir 7-8 vai. vakare
Tel. C&nal 6764
1621 West M*rqu*tte Koad
dėti
prie
galvos
šaltus
kom

Medėlloj
susitarus
Halėltoį
tėvių patyrimo žino, kad per
▼•L] 2-6 Ir 7 1 P. M. Ket. 9-T2 A.M.
presus,
arba
prie
vidurių
NedėlloJ ausi tarus
kūnijos metu reikia juškų už
karštus
kompresus
ir
tt.
Bet
Tel. Canal 6867 Re
Prospeot «B9Tel. Ofiso 6959
Rea 9856
PERKŪNIJAI UŽĖJUS
elektrinės lempos, nei elektri sklęsti, ugnį užgesinti, langus
vieni
kompresai
be
kitų
būdų
nių motorų, nei pagaliau elek uždarinėti. Elektros srovė ga
Tel. Lafayette 5788
neturi
didelės
vertės
ligoms
\ ra žmonių, kurie mėgsta tra varomais gatvekariais va-Į Ii lengvai nukrypti ten, kur
gydyti.
Gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
žiūrėti į žaibus ir klausytis žiuoti nesibijome.
oro srovė traukia. Užtiktas
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Džiovos
negalima
pagydyti
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
KENOSHA, W1S.
griausmo. Bet didžiuma per-l
, .. .
,.......................
.
.. Atmosferine elektra, kitaip perkūnijos kur nors laukuose, liidroterapija.
Ofiso vai.:
Džiovininkas
Office:
4459
S.
California
Avė.
Realdenclja
••••
So.
Arteslan
Avė.
kūno bijosi ir griaudžiant sinil , ,
. _
.
...
smarkiai bėgti, nes į
. ,. ,
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pieta Nuo 1
4 £
6,?kl 8 vaL
, .
,
,.
• , sakant perkūnas, trenkia i ur- neturi
' Nedėliojo pagal sutarti
Kesldenoija:
bėgančio sudarytųjų ore sro- »al‘ klek non J"'“ vonias, dėkosi, varpeliu skambina ir sle ;....................
4
Iki
«:*•
vakare
8906 — 71st Street
taniausių jai esanti smailuma, v« labai dažnai perkūnas tre- « kompresus ir visokiausiais
piasi, kur tik išmano, net ser-. ...
. .
Nedėliomis tlx susitarus.
’
būtent i bokštus, į telegrafų I
budais vartoti vandenį, bet DENTISTAI
ga. Baimė nieko negelbės. Tie,
Tel. Canal 6786 Rea Republlo 6968
stulpus, į laivų stiebus, i aukš Į naia
kurie bijosi perkūnijos, išmin tus medžius ir tt. Už tat, už-l Perkūnijos metu labai pavo jei nevykdys kitų medicinos
daktaro patarimų, nuo džio Fhone Boulevard 7862
tingiau padarytų, jei su tuo
ėjus perkūnui, niekad nereikia jinga maudytis, telefonu kal vos hidroterapija nepasigyGydytojas ir Chirurgas
nuostabiai galingu gamtos pra
bėtis,
arti
radijo
aparato
sė

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
Ofisas
2605 WEST 65 STREET
v. .
..
. slėptis po aukštu medžiu,
dys.
Kas
sako,
kad
hidroteraIR OBSTETK1KA5
Kertė
So. Western Avenue
ovu susipažintų, jį suprastų, % .
,
....
,
v .
, .
, ; į taip pat perkūnijos metu ne- dėti.
DENTISTAS
Tel. Prospeot 1928
pija
galima
pagydyti
visas
li

Gydo
staigias
ir
chroniškas
Ilgas
uomet žinotų,
. eiti
... su ..lietsargiu,
.
.
•»’ kaip
r nuo nelai-1 reikia
nes Jei perkūnija labai smarki, gas, tas nieko apie gydymą
Resldenolj* 2869 So. Leavltt St.
vyrų, moterų Ir vaikų
4645 So. Ashland Avė.
nu pasisaugoti.
..
.
Tel. Canal 0706
DARO
OPERACIJAS
&
jis gali trenkti į lietsargio patartina vata užsikimšti au neišmano.
Arti 47 Street
Valandos: |-8 po pietų Ir 7-9 v. k
Ligonius
priima
kasdiena
nuo
Perkūnas yra atmosferinė sn,aigaUj ypa6 jei iielSargio sis. Dėl labai didelio trenks
pietų iki 8 vai. vakaro.
NedėlloJ pasai susitarimų
Apie kokius ten “hidroteelektia. Elektra yra labai M11'Į kotas yra metalinis. Sakoma, mo daug žmonių apkursta.
Nedėliomis Ir seredomls tik
rapijos daktarus” nesu girdė TeL Canal 6122
Iškalno susitarus
linga ir neapsakomai naudiu- ;kad į liet8argį su mediniu ko.
Perkūnijos trenksmas ausims jęs. Kadangi hidroterapija
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
gas žmonijai dalykas. Jer at- (u ir guIna ant sl„aigalio per2130 WEST 22nd STREET
yra lygiai pavojingas, kaip ir prįklauso prie medicinos moklitosferoje nebūtų elektros, irikūnas netrenkia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
DENTISTAS
patrankos
(armotos)
trenks|
g
j
Q
,
abejonės,
kokie
nors
6729 WEST 12 PLACB
mes elektros neturėtume. Ele- j
/
2201 West 22nd Street
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredot
j šundaktarukai sumanė visuoktros srovė, einanti vielomis,' Metalas labai traukia į sa- nias‘
ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis Ra
(Kampas Leavltt St.)
bu*
'menės akių apdūmimui pasiValandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
užmuša žmogų lygiai kaip ir VV elektrų. Perkūnas gan daž2926 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 Iki 8 vakare
perkūnas, jei tų srovę ranka
trenkia j plienu, į geležį, Daktaro Račkaus atsakymai ^va(jįnĮį “hidroterapijos dakKitos vai. ant Wasbington Bulvd.
SeredoJ pagal sutarti
GYDYTOJAS IK CH l K U KG Ar6:30 — 6:30 kasdien
į klausimus
,tarais,” kad žmonės manytų,
paliesi. O vis dėlto mes nei o ypač į varį. Perkūnijos meTelefonai: Kedzie 2650 — 2651, arba
X—Spinduliai
Cicero 882. Res. tel. Cicero 2888
Hidroterapija nėra koks na-1 jog jie yra “medicinos dakOfiMtui 220 1 Weg! 22nd Street
Boulevard 7689
ujas išradimas. Tai yra gydy-Į tarai”. .^Neprityrusiam sunku
Rez. Hemlock 7691 cor. So. Leavitt St. Tel Canal 61 lt
G R A B O R I A I:
mas su Vandens pagalba, bū- yra atskirti grybų nuo šun■testdnnclja: 6628 S. Richmond
Telepbone Republle 786h
Valandos: t—I Ir 7—8 vai. vak
GXDYTOJaS IR CHIRURGAS
LACHAVICH tent voniomis, mineralinėmis grvbio, o tikrų daktarų nuo
; n
DENTISTAS
voniomis, šaltais bei šiltais šundaktaro.
NedėlloJ; 18—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
PIGIAUSIAS LIET. GRASOMUS
IR SŪNUS
4712 Sos
Ashland
Avenue
i0»
CHICAGOJE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
LIETUVIS GRABORIUS
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
3 Iki 6 Ir t Iki 8 vai vak
Jjaidotuvėms pa

DAKTARAI:

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

.

,

...

.y

.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

i

DR. G. Z. VEZELIS

i

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. G. L BLOŽIS

OR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P; KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

tarnauju
geriausia
to- pigiau negu kiti
todėl, kad priklausau prie grabų «dirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 6176
SKYRIUS: 2228 S.
Halsted Street. Tel.
Vtotory 4882.

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla
aelkale meldžiu atsišaukti, o mane
darbu busite užganėdinti,
Tel. Roosevelt 2616 arba 2515

LIETUVIAI AMERIKOJE

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

X-Ray

Tel. Cicero 1260

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

narės ir nariai nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti.
uiiruvie dentinas
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7 337
1439 S- 49 Coūrt ClOfiTO, TU
| X Antradienį, liepos 12 d., Į Vai; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 Ofiso vai. kiekvieną dieną, nuo 9 iki
TEL. CICERO 6997
Sekmadienį liepos 3 d., ®”-|7;30 vai. vak. mėnesinis susi- M
valandai vakare
12 ryto (išskirus seredomis). Taipgi
1
Nedaliomis ir Seredoinls susitarus nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
Petro ir Povilo bažnyčioj bu- j rinkime Narės bei nariai ne- 4847 W. 14th ST. Cicero, I1L ir
Ketvergais.
Telefonas Yards 1138
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
vo švenčiami atlaidai. Švenč. pamjrškite ateiti, nes yra sva
Phone Boulevard 4139
- Rez.
* A. —Tel.Į
.-^E- A» Įlydo Park
• 2395
t_ •
Panelės Marijos vaikelių dra- r^u foen(jrai visiems veikti.
Dr.
C.R.
Kliauga
ugija ir šiaip gražus būrelis I x
liepos 10
D E N T 1 H T A P
Graborius ir Balų&muotojas dorų, Dievų mvlinčių mergai- o
. popiet,
- . parapijos
.. darže
, v Utarninkuis.
Kelvergais ir Subatomle
3
vai.
GRABORIUS
W. MarųuctU- Ril. urtl UCslcrn
Turiu autorriubili is visokiem- fių, moterų, vaikų ir vyrų be- įvyksta Ma|(jos ApaStaly8tSs 2420Avė.
Phone Hcmioek 7S2S
Lietuvis
Musų patarnavimas
Funpiiėiiais, Sert-rtomis ir Pėlnyčiomin
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
reikalams. Kaina prieinama ndraė dalyvavo danginame dra#gijos pinnas piknikas. Ki
visuomet sąžiningas Ir
1K2I Po. HMhUmI Street
Ofisas: —
4045 K. Asliland Avė.
nebrangu* nes neturt
•
3319 AUBUfiN AVKNUE pokylyje
Chicago, III.
r
J, priimdami savo \ ie- vienas
nepalikite neatsilankes
as* Išlaidų ešlalkymši
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki
špatį
v................
. pik•, Tel. Cicere 6756
skyrių.
Chicago, III.
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
r ‘ »v. Komunijoje
d ir nau- iį- sį
pirmąjį ir nepaprastų
Ofiso Tel.: Boulevurd 7820
doįosi
teikiamomis Dievo ma- nikų.
..
... deda
, , daug
,
Nauja, graži koNamų Tel.: Prospect 1930
d
Komisija
nalonėmis. Kaaimierietds seeelSe I
ka<J piknikaa
plyf’a dykai.
DENTISTAS
Karolina ir Vitalija atvyko ia Sauniausias
vbu8 patenki„.
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
1446 S. 49th CT., CICERO
Chicagoa .r padėjo gražiai pa- t Gerp
isekim„.
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare
puošti altorius. Už tai rock4910 80. MICHIGAN AVENUE
1650 WEST 46th STREET
TeL Kenerood 61«7
fordiečiai joms yra labai dė
AKIŲ
GYDYTOJAI:
Vempęs 4<tk Ir Patilta* Ma
Valandos:
kingi. Apsukrios mokyklos
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Tel. Boulevard 5881-5612
LIETUVIS GRABORIUS
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
mergaitės parūpino gražių gė
Didelė groži koplyMa dykai
apart šventadienio Ir ketvirtadienio.
Nulludlmo
valandoj*
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš lių, kurių užtektinai yra rock718 WEST 18 STREET
kai., mandagiai, gerai Ir pigiau negu
| kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. fordiečių darželiuose, z
Piknikas parap. darže
Tet Rooeevelt TSSS
X Pirmadienį, liepos 4 d.,
Sekmadienį liepos 10 d. lie
tuvių
Šv. Kazimiero parapijos
rockfoŲiiečių geraširdžių bū
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
relis nuvyko į Marijonų kole darže įvyks piknikas. Prasi
gijos rėmėjų suruoštų Marijo dės tuoj popiet. Kadangi praTel. Yards 0994
LIETUVIS AKIŲ
(Tęsinys 6 pusi.)
nų farmoje piknikų, kur rado
Reatdencljos Tel. Plasa 9288
SPECIALISTAS
daugybę iš įvairių vietų šuvaPalengvins akių įtempimą, kuris
VALANDOS:.
esti priežastim galvos skaudėjimo,
žiavusių žmonių, ir visi darė
Nuo 10 iki 12 dieną
LIETUVIŲ
ivaigimo, aklų aptemmlo, nervuotuNuo 2 iki 3 po pietų
mo, skaudamą aklų karštį. Nuituu
gerų biznį. Rockfordiečiai, pa '
Nuo 7 iki 9 vakare
(John Bagdiiunaa Borden)
sataractus. Atitaisau trumpą regystą
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną
GRABORIŲ IŠTAIGA
sigėrėję gražia Marijonų įstai
ir tolimą regystę.
ADVOKATAS
Prirengiu teisingai akinius visuose
ga ir genu pasivaišinę, pasi 105 W. Adams St, Rm. 2117 htsitlkimuose, egzam 1 n aviena, daro
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su i»vo nupigin
mas su. elektra, parodančią možiautomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
Telephono Kandolph 6727
linksminę, pasipažinę su įvai
<ias klaidas.
nieko nfirokuojarae už atvežimų mirusio imog&us kū
riais, uoliais veikėjais, grįžo 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak. Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Telepkone Roesevelt 9090
Perkėlė savo ofisą po numeriu
namų Ubai patenkinti ir pasi
Valandos nuo 10 ryto Iki 2 vaka
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Name; 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 re. Nedėliomis pagal sutartį.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
žadėjo suorganizuoti kitain
KREIVAM AKIS ATITAISO į TRUM
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
?4
LAIKĄ
SU
NAUJU
IŠRADIMU.
SPEC1J AL1STAS
piknikui daug didesnę rockdidžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už ta
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Džiovų.
Moterų ir Vyrų Ligų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
fordiečių kompanijų.
be akinių. Dabar kalnus pcr|>,is pi
gesnes,
negu
buvo.
Musų
kabios
pi

rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
v" :pi7tų°:
pietų: “—8:30 tai."vakare.* **
gesnės, kaip kitų.
X Sekmadienį, liepos 10 d.,
ADVOKATAS
Nedėliomis 10 Iki 12
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
4712 S. ASHLAND AVĖ.
7:30
vai.
ryto,
Švenč.
Vardo
Mieste
Ofisas
77
W.
Washlngton
St.
teikia ambulanoe patarnavimų su ekspertu lietuviu
Telefonas Midway 2880
906
Tel. Dearborn 7964
/Tel. Boulevard 7589
dr-ja, (visi vaikinai ir vyrai) Room
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
bendrai eina prie Šv. Komuni Vakarais: tltaralnkals Ir Ketvergais
HEMLOCK 8111
sitės kur kitur.
Tel. Yards 1829
— 6 iki 9 vai.
jos. Po Mišių mokyklos kam
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7597
baryje bus bendri pusryčiai
Namų Tek Hyde Park 2896
ir susirinkimas. Visi nariai
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
(Naryauckaa)
dalyvauja. Lai auga ir stiprė
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAI
< 3620 West Marųuette Rood
ja Šv. Vardo draugija.

A. MASALSKIS

2314 W. 23rd Pi., Chicago

1

_____

ROGKFORD.
livunivnu, ILL.
su

OR. GUSSEN

,

STANLEY P. MAŽEIKA

OR. M. T. STRIKOLIS

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP
vnMiaa

A. L DAYIDONIS, M. D:

S. M. SKUDAS

CHICAGO HEI6HTS, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN

Seniausia ir Didžiausia

JOHN R. RURDEN

DR. CHARLES SEGAL

A. A. SLAKIS

DR. G. SERNER

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Oflms

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

X Sekmadienį, liepos 10 d.,

J. P. WAITCHES

, mėnesiniai .mdrinkiinai. Vu». 'lM K w

.uunl

Telefonai dieną Ir naktį
VIRGINI* 8816
TsL GrovehlU 1691

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vsi. 9-11 ryto 2-6 ir 7-9 vok.
Šaradomis po pietų Ir Nedėl dienias
tik nuttaras
2422 W. HARQUETT8 ROAD
Res. Phone:
EnglewouO <eė»
Weulwunū sese

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

9 Iki 19 ryto. 7 Iki 9 vakare
Utarn. Ir Ketv vak. pakol sutarti

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

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

Oflao (Tek VICTORY 8687
Dt ir Rea Tel. HEMLOCK 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Residencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-8 po
piet. Utarn. Ir SubaL Nuo 2-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. VVentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 748-

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyrič
kų, vaikų ir visų chroniškų
ligų. ’
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto. 2—6, 7—9 v. v
Nedėliomis ta- šventadieniais 10—12

Tet Hemlosk 8788
Rea Tel. Proepeot 0810

18 tU 12.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 18—4; nuo 8—S

Uttiue Paone
Wentwort* ISSS

DR. A. R. McCRAŪlE

VALANDOS:

ADVOKATAS

tuoj po Sumos įyyks Moterų 62 E 107 gT. prie michigan avė.
Sąjungos 9tos kuopos ir A. L. j
TeL Pullm>n 6>6°-«»77
R. K. Sus-mo 137-tos kuopos 4600 «•

DR. V. S. NARES
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DRAUGAS

Penktadienis, liepos 8 d., 1932

PIKNIKIERIAI TURĖS PROGOS
PASKRAIDYTI ORLAIVIU

C H I C A G O J E
MARIAN HILLS

telių sunešti doleriai yra su
vartojami.
Neaplenkė “Kalnelių” ir
piknikan atsilankė kunigai.
Albavičius, Vaičiūnas, Vaitu
kaitis, Kiuris, Cernauskas, ne
skaitant jau savųjų Marijonų
tėvų.
i
I
Taip praslinko gražiai ta
dienelė, palikdama “Kalne
lių” gyventojams gražių at
mintį ir nuoširdžių paramų.
Daug Chicagos lietuvių pa
sidarė nuolatiniais ‘Kalnelių’
svečiais. Jie čia dažnai daro
įvairius valgomųjų daiktų pir
kinius, suteikdami tuomi pu
sėtinų paramų Marijonų Vie
nuolijai ir palengvindami au
klėti katalikų visuomenei dar-(
bininkų.
I

gi bus pranešta vieta ir lai
kas dėl kliubo šeimyniško išĮ važiavimo (Basket' pikniko) į
įForot prekei ves.

.

“Marijos Kalneliuose,” Tė
vų Marijonų ūkyje, liepos 4 d.
įvyko tradicinis piknikas. Bu
vo jau manoma, kad jis neį-.
vyl^s: liepos 3 d. visų dienų
lijo; naktyje buvo apsiniaukę;
liepos 4 d. rytas buvo neaiš
kus, bet tik štai staiga ima
eiti šviesyn; saulelė pro debe
sis, lyg kavonės eidama, tai
pakyšt, tai vėl šmukšt už kam
Inž. Antanas Žvirblis, Chicagos
po, bet, galutinai, debesys, gyL. R. K. Federacijos apskrities pir
dami kitas kitų, vis lėkė pie
mininkas ir Peoples PTirniture Co.
tų link, palikdami mums švie
radijo ekspertas, dalyvaus dienraš
sia, šiltų saulelę.’
čio “Draugo” piknike su Peoples
Dar gana anksti, o jau Ma
Furniture Co. garsiakalbiais pritai
rijonų prieteliai — rėmėjai —
sytais gražiam automobily. Garsia
visokiais keliais ir būdais pla
kalbis būs naudojamas dainoms, kai
ukia į “Marijos Kalnelius”.
boms
ir gražiai muzikai ir visokie
Dešimtų valandų vienuolyno
Dabar lauksime rudenyje
ms paskelbimams. Šia proga nori
koplytėlėje šv. Mišios. Svečių darbininkų dienos, kurioje Die j
me priminti, kad nesenai p. Žvirb
prisigrūdo. Tėvas Draugelis vui padedant bus šiais metais i
lis vedė ir laimingai gyvena su sa
atlaikė Mišias ir suteikė palai antroji proga mūsų kolegijos
vo jauna žmonele.
minimų su Švenč. Sakramen prieteliams—rėmėjams ir svetu; tėvas Mačiulionis pasakė jčiams atsilankyti ir mintimis! ir muzikos. Kaip dainininkai., DARBUOJASI PIKNIKO
pamokslų.
pasidalinti atmintinius tuomet į taip ir kalbėtojai gerai išpil-i
REIKALAIS
Pasidarę tokių gražių pra medelius vardais: Jurgio Vaši! dė savo dalis. Tas ir davė di-,
džių, toliau visi nuėjo pikni- ngtono, Jurgio Matulevičiaus Alelio malonumo ir noro laukti
Bridgeport.— šioje kolonikauti. Svečių minia vis augo. j ir Felikso Kudirkos užvardi-; kito antradienio. Be to, buvo joje “Draugo” draugai taria
Jų vieni stiprinosi, kiti vaikš 'nant.
,
| malonu išgirsti is pranešėjo, j si apie vykimų į “Drauge”
tinėjo po platųjį ūkį ir grožė-1
į kad Peoples Furniture kom- piknikų ir apie suteikimų ko

Kalnietis

Valdyba ir komisija

ATIDARYS HOOVER’IO
KAMPANIJĄ

Kapitonas Steponas Darius ir lakūnas Stanislo
vas Girėnas dalyvaus “Draugo” piknike. Jie skrai
dys padangėse ir tūkstančiams piknikierių matant
darys šiurpulingų “triksų”.
Specialiai papiginta kaina drųsesnieji piknikieį'iai galės paskraidyti ir iš padangių pamatyti minias
piknikierių darže.
Tai bus viena iš didžiausių pikniko indomybių
ir reta proga pigia kaina paskraidyti puikiu, nauju
orlaiviu.
Kaip jau skelbta, kapitonas Darius orlaiviu iš
Amerikos lėks į Lietuvų.

L. VYČIŲ CHICAGOS APS.
! CHORO NARIAMS IR NO
RINTIEMS BŪTI NARIAIS

BOSTON, Mass., liepos 7.
— Prezidento Hoover’io poli' tinę kampanijų čia atidarys
ateinantį pirmadienį iždo so.
kretorius Mills’as.

ATLEIDŽIA DARBININKUS
Dėl sumažinimo kriolitų ste
ngiamasi taip pat sumažinti
darbus prie geležinkelių ir ap
sieiti su kiek galint mažesni,
darbininkų skaičiumi. Šiom!

f dienomis taip nuo darbų prie
: geležinkeliij bus atleista apie
30 darbininkų.

Town of Lake.—*Šv. Cecili

jos gied. dr-ja laikys mėnesi
Liet. Vyčių “Dainos” cho
nį susirinkimų liepos 8 d., Šv.
ras turės specialę repeticijų
; Kryžiaus parapijos salėje, 7 :liepos 8 d., 8 vai. vak., Auš
30 vai. vakare.
ros Vartų parapijos svetainėj. I
Vyčių “Dainos” choras daly ; Visi susirinkime laiku, ne3
vaus dienraščio “Draugo” pi šiame susirinkime nutarsime
knike, liepos 10 d., Birutės [dienų piknikui ir “beach pal
darže. Šiuomi kviečiame visus ty”.
narius ir norinčius būti na
C. Bartkaitė, prot. rašt.
riais, atsilankyti Į šių repeti
cijų. Chorui vadovauja žymus
Unitv Lith. Benevolent Club
eborvedis p. Juozas Sauris, ; laikys mėnesinį susirinkimų
manadžerium yra L. Krekš- ' liepos (.Tūly) 8 d., 8 vai. vak..
čiūnas, pirm. — K Pažerskis, ; kliubo svetainėj. Narių atsivicepirm. Jonas Juozaitis, ra- , lankymas į šį susirinkimų bū
štin. — Romanas Zalatorius. tinas, kadangi yra daug svar-
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MYKOLAS MELDAŽIS
Mirė liepos 7 d.. 1932 m. 5
vai. ryto 56 metų atnžiaus. Ki
lo iš Suvalkp .red., Marijampo
lės apskr., Šilavoto parap., In
gavangiu kaimo. Amerikoje iš
gyveno apie 40 metų.
Paliko dideliame
nuliudime
moterį Anėlę, du sunu Mykolą
ir Reimondą; 3 dukteris: Anė
lę, Virginiją ir Aleksandrą, ma
rčią Pearl, anūkę Normą, uoš
vę Dominsktenę, seserį Marijo
ną Kruševičienę ir švogerį Le
oną K'ruševičių, brolį Joną ir
brolienę Batavijoj, III. o Lietu
voj tėvą i,r gfmines.
Kūnas pašarvotas 2244 W 23
Pi. Tel. Canal 1068. Laidotuvės
Įvyks panedėly liepos 11 d. iš
narnų 8:30 vai. bus atlydėtas į
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sieląi. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines. Nuošridžiai
kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystarnus-mas da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris. Sunai, Du
kterys, Marti, Anūkė,
Uošvė,
Sesuo, švogeris, Brolis ir Gi
minės.

josi, kuo tik kas norėjo: vieni
panija ir vėl atnaujino sutar-, geriausios paramos. Šiuo reigyvuliais, gyvulėliais, gyvuliu
tį ištisiems metams su šia sto- įkalu ypatingai daug darbuoLIETUVIŲ RADIJO
kais, kiti paukščiais ir paukš
tim ir be pertraukos leis pro- j jagį daugeliui žinoma veikėja
PROGRAMAS
čiukais, kiti banguojančiais
gramus. Todėl ačiū jums, lei- Į p_nįa Juozapina Šaltenienė.
kaip jūra kviečiais ir kornais, i Praėjusio antradienio vaka- i dėjai.
į jį |urj p|a/.,įų pažinčių ir kikiti lietuviškomis rūtomis, ro | rų ir vėl linksmino bei žavėjo Be muzikos ir dainų, dienra- j tose kolonijose.
Ji pasiekia
žėmis ir visu gėlynu. Sunku • radijo klausytojus gražus pro- ščio ‘Draugo’ atstovas dviem “Draugo” piknįho reikalais
aprašyti, kas kam labiau pa gramas, kurį transliavo iš sto ’ atvejais kvietė visus Chicagos ir savo tolimosios pažįstamus,
tiko, bet “Marijos Kalneliai” ties WGES Peoples Furnitu-|ir apylinkės lietuvius į metinį.
Vietinis
Mgr. , bių reikalų svarstymui. Taipįgyja vis daugiau lietuvių pa re kompanija.
'“Draugo” piknikų, kuris įvy
mėgimų.
Visas programas buvo rūpe ks liepos 10 d., Birutės dar
Svečių atsilankė iš visur. stingai prirengtas. Jis susidė že, prie Archer ir 79th gal.
Laidotuvėms patarnauja graborius Lachawieh.
Telefonas
Buvo jų iš Rockfordo, iš Ke- jo vien tik iš rinktinių dainų
Roosevelt 2515.
Klausytojas
noslios, Wiaukegano, Auroros
ir net tolimoji Pennsvlvania
^929 Chrysler Sedan, mode
savo atstovus piknike turėjo.
lis 65, kaip naujas. Pigiai.
Visų branduolį žinoma, suda
I
Kreiptis:
rė Chicago. Brangiems svete
Liepos - July 23 dieną, 1932
7230 So. Talman Avė.
liams, matyt, rūpėjo ne tik
(Užpakaly)
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
pamatyti “Kalnelius”, liet. pa
lemti jų savininkus. Taigi, ne
I u' ie uolūs rėmėjai, susitaisę
Norintieji šių vasarų vak i gėlimų, tai j/kandžių. tai
Užlaikome naujausios rm
žiuęti į Lietuvų, važiuokite
h.iiiiėii’.atmis skiriu daiktelių,
dos žierus, laikradžius,.radio
su šia “Draugo” ekskursi
malėsi tarp žmonių ir varė
taipgi
elektrikinius laikn
ja Skandinavų Linijos lai.-•'vi “ Im.neli ” vienuoli j
na
džius, niovie cameras, projt-i
vy “UNITED STATES.”
udai. Net 23 dol. uždirbo 35
torius dėl judomų paveiksi
kuris iš New Yorko išplau
1 y r. iš Brighton Parko atrodymo. Kainos labai nupigi
ks Liepos-July 23 dienų.
tos.
.- 'ai --- ». \ aiškis, < I. Bum
LAIVAKORČIŲ
KAINOS
1.1 i u“ 1’. A -" ’ I nuskn . Gu2650 W. 63rd St., Chicago, U
NUO NEW YORKO IKI
o. it. Tam put zauniai d'ibo
Tel. Hemlock 8380

PRANEŠIMAS MORGIČIŲ SAVININKAMS

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

R. ANDRELIUNAS

Rudžiu-kietu- ii Sinkevič . ,i. v

KLAIPĖDOS

o West Salės br. įvadas, Pocie
nė, Šaulienė, Čeikis.
Melrose Parkas neatsiliko
nuo kitų: K\ i pauskienė, Žvirb
li< nė su dukrele ir kitos gel
bėjo visur; iš Town of Lake
gerai pasidarbavo Juozas Li
sauskas su šeimyna; iš Auro
ros —- F. Smilingienė ir VI.
Tornkevyčius.
Daug darbo atliko namiš
kiai, ūkio darbininkai ir auk
lėtiniai, kurių naudai tų sve..........
—
.... ■—
I

3-čia kl. į 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

CHICAGO, HEIGHTS, ILL.

(Tųsa nuo 5 pusi.)
i
ėjusiame sekmadienį piknikas
rengtas Vytauto parke dėl ly
taus nepavyko, tai šiame sek
madienį turėsime pramogų vie
tiniame parapijos darže.
Visi parapijonai ir mūsų
rėmėjai kviečiami skaitlingai
dalyvauti.

<

Jei manai pirkti automobilį, nt
pas mus pirmiau, nes mes užlaiko)
vieną Iš geriausių rūšių autoenol
liūs — STlTDEBAKER.
kurie y
pagarsėję savo stiprumu Ir gražum

Taipgi mes turime pilną pasirink

Iš Chicagos ekskursantai
išvažiuos liepos 22 ds NICKEL PLATE traukiniu ii
“UNITED STATES”
La Šalie Street Station J):45 valandų ryto.

Užsidarius kai kuriems bankams, daugelis lietuvių,
pirkusių iš jų .morgičius, nežino, kaip iškolektuoti nuo
šimčius arba sumas.
Tais reikalais kviečiu kreiptis pas mus, o tie jūsų rei
kalai bus greitai, teisingai ir pigiai atlikti.

“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
pina visus reikalingus kelionei dokumentas ir už patarnavimų nieko
neskaito — patarnauja dykai.
• Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
Visais reikalais kreipkitės:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENIORA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

JOHN P. EWALO

nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALĖJ
4492 ARCHER AVF.NI’F.
Teiephone Lafayette 7139

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DSI geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šau
kit.
ORKKM VALI.EY
ERODUOTO
Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1889

Tel. Hemlock 232.3

JOSEPH VILIMAS

840 WEST 33rd STREET

Telefonas Yards 2790

mą vartotų karų labai prieinamą

NAMŲ STATYMO KONTRAk
TORIUS

CHICAGO, ILL.

Vietinis

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

ishl.

visai x.i. ? k

