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Santarvės valstybės paskelbė slaptą sutarti
VOKIETIJA PASIJUNTA PAKLIUVUSI
Į SPĄSTUS

CHICAGOJE
V
MOBILIZUOJA KARIUO
MENĘ

INDU VADAS GANDHTS YRA KRIKS
CIŪNYBĖS PRIEŠAS

RIO DE JANEIRO, Brazi ŪLEVELAND, O., liepos dge universitetų vyrai. Visi
Prūsija deda pastangas panaikinti kruvinas poli
lija, liepos 14. — Plintančios 13. — Iš Indijos porai mėne aukštosios kilmės ir geri kra
tines kovas. Brazilija mobilizuoja kariuomenę
revoliucijos nuslopinimui vy- sių parvyko jėzuitas misijo- što reikalų vedėjai ir tvarky
riausybė mobilizuoja kariuo-1 na>,*us kun. II. Y estropp as, tojai. Jie ir misijas remia.
menę. Skirta pusantro milijo ; kurs 16-ti metai Patna srity Nepalankumo reiškia indų
SLAPTA SANTARVĖS
PRŪSIJA ATSIŠAUKIA NU
i misijonieriauja.
tautininkų .vadui Mahatma Ga
no dolerių kreditas.
SUTARTIS
TRAUKTI KRAUJO
ndhi. Sako,* kad Amerikos
Kun. Westropp’as turi tris
LIEJIMĄ
spauda nepamatuotai tų vadų
GAZO KLAUSIAMS
PARYŽIUS, liepos 15. —
misijų stotis, o Patna stotis
ir jo pasiaukojimų
aukština.
z
t
Santarvės valstybės — Pran
skaitosi vyriausiąja stotimi.
BERLYNAS, liepos 14. —
Gandhi
’
s
yra
apsukrus
Indi
Amerikos ir Anglijos golfo čempijonas Gene Seruzen’as
Illinois’o prekybos komisi- Viena stotis yra už 50 mylių
cūzija, Anglija, Italija ir Be Prūsijos vidaus reikalų minijos politikas. Jis grasina vi
lgija, paskelbė viešai savo sla steris Severing’as atsišaukia pasirašo sutartį, padarytų su futbolo direktorium Yankee' ia 0au visus metus sprendžia nuo Patna, o kita nuo anos pi
soms krikščionių misijoms. Sa
ptos “džentelmoniškos” (ga visas krašto politines parti- stad’ijume, New Yorke R. McCarthy. Šis Serazen’ui duos už gazo papiginimo klausimu ir rmosios už 25 mylių. Automo
ko, kad jei jis atsistotų Į In
rbės) sutarties turinį. Tas į- jas, kad jos nutrauktų kru- siėmimo per du metus ir už tai garantuoja mažiausia 250,00*) nebaigia to svarbaus darbo. biliu negalima naudotis, nes dijos vyriausybės priešakį,
dolerių atlyginimą.
O gazo kompanija naudojasi. gazolino galionui yra 50 cen
vyko, kada šių. sutarti prieš vinas kovas, kurioms nešimatuojau būtų nutrauktas krikš
tų. Tad kun. AVestropp’as nau
kelias diedas viešumon iškėlė to galo ir kasdien vis daugiau NENORI ATVIENEJIMO
IR ŽEMESNIEJI RŪMAI
čionybės platinimas* Gandhi’s
STREIKAVO ALAUS
dojasi dviračiu. Per 16 metų
korespondentai.
'
Į žmonių nužudoma.
PRAVEDĖ PROJEKTĄ
sako, kad indai gali jaustis
IŠVEŽIOTOJAI
Ši slapta sutartis liečia Vo-1
..
.. .
,
. * LONDONAS, liepos 15. —
daugiau kaip 2,000 pagonų jis
laimingi ir be krikščionybės.
Prūsijos vidaus reikalų nnkietijos reparacijas. Lozanos
apkrikštijo.
AVASHINGTON,
liepos
14.
Jis pageidauja, kad misijonienisteris Įsakė policijai imtis J. Valstybių ambasadorius Me
Iškelta aikštėn, kad Chicasutartimi reparacijos panai
—
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ir
žemesniellon
’
as
čia
Washingtono
atmi
Misijonierius reiškia palan- riai Indijoj užsiimtų ne Kri
griežtųjų priemonių prieš ne- v • •
kinamos ir nuskinama galu
suruoštose
iškilmėse
kai-1
ji
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pravedė
se(KhrokO
7o\švežiotoiu
tr
kumo
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anglų valdžiai
valdžiai Indijoje,
Indijoje. staus Evangelijos skelbimu,
teisėtų ginklų turėjimų ir var-[neiai
tina suma, kurių Vokietija tu
nato
įduotų
pataisytų
dviejų
au
\
'
nkr
J
[
‘
’
1SV
z,otf
UJ
ir
i
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pareiškė,
kad
J.
Vai
Jis sako, kad kone visi valdi bet tik įvairiais visuomeniš
j tojimų.
r
ri išmokėti. Bet Lozanos su.
..
.
. 'stybės saugojasi atvienėjimoJ bilijonų dolerių šelpimo pro 70 jų padėjėjų, kada to alaus ninkai vra Oxford’o ir Cambri- kais darbais.
tartis tik tada gali būt vykdo- į h asistų partijos vadai saR°, < (įzoiįacįjos), Tad vvriausybėJ jektų. Gal rvtoj kongresas nu ! gamintojai sumažino atlygini
mų nuo 125 dol. iki 100'dol.
ma, pareiškiama slaptoj snta-! kad politinį kraujo liejimą |h. stengiasi
ki,„mis valsty. trauks sesiją.
per savaitę vežėjams ir nuo
rty, kada visos valstybės pa- gali sustabdyti ne kitkas, kaiplbėmi, lwndrai dirbti
175 ligi 50 dol. padėjėjams.
naikins, arba sumažins, ar ki- t,k karo stovio paskelbimas. !saulio ger0Tci reikalingus da.
NUŽUDĖ TRIS SAVO
Bet vežėjai nusileido ir da
taip kaip patvarkys tarpval'rbus. Girdi, tokio nusistatymo
VAIKUS
bar Vėl 70 trokų kasdien vei PIRMAS LIETUVIS SALE- ngti daug kas jų reikalauja.
stvbines karo skolas. Jei šios PUOLĖ J. V. KONSULATĄ buv0 ir prez Washingtonas.
skolos nebus tinkamai patvar
ZIETIS GAVO DAKUž knb. metro sudrožima moLYKENS, Pa., liepos 14. — kia.
MEXICO CITY, liepos 15. NIEKAIS EINA AMERIKOS Suimtas Barney Godleski’s, 31
kytos ir nebus valstybėms pa
TARATĄ
karna iki trijų litų. Be to, ūki
lengvinimo, sakoma slaptoj su — Ciudad Juarez’e policija1
ninkai stogines skiedras ir
m. amž. Kaltinamas trijų sa NUBAUSTAS kalėti vi
PLANAS
sam
GYVENIMUI
tarty, tada niekais nueis pa- puolė J. Valstybių konsulatų, j
Torino akademijoj, Italijoj, šiaip pardavinėja, imdami už
vo vaikų, 8, 6 ir 4 metų amž.,
daryta Lozanos sutartis ir Vo i ant kurio stogo buvo augina- i
“
Saleziečių
Žinių” redakto jų kapų po 50 centų.
nužudymu. 10 metų amž. jo
ma
narkotiški
“
marihuana
”
.
ŽENEVA,
14—
Nukieti ja turės mokėti reparaci- ma
mergaitė suspėjo pasprukti.
Plėšikų J. Sovkų, 25 m. am- rius klier. Pranas Petraitis
augalai.
Policija
sunaikino
au
.
,
s
’
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n
klavimo
konferencija,
ma
jas.
8i baisi tragedija įvyko, ka- žiaus’ teismas nnhandė ka'atl garbingai apgynė mokslo dar
UOGIENOJŲ ŽIEDUS
Ityt,
be
nieko
bus
nutraukta.
galus ir apleido konsulatų.
da Godleski’s ėmė girtauti ir'n”° 1 met” iki K™ Salvos; bų ir gavo teologijos daktaro
SKINA
! Neteisingos žinios paskleistos, jo žmona jį apleido.
! Pasirūpinta jo nepaleisti is laipsni. Jis iš visų geriausiai
VOKIETIJA JAUČIASI
[būk konferencija palankiai at___________ i kalėjimo. Seniau jis buvo bau
SĄMATAI SUBALAN
NUSIVYLUSI
pasižymėjo moksle ir geriau Lukštai, Rokiškio apskr. Mi
'sineša į J. Valstybių suma DAUG DIDESNI NU0- tstas ir Paleistas lr iš nau-'° siai savo darbų apgynė.
SUOTI
škuose šiemet labai daug žydi
nymų (planų). Taip nėra. Nė
BERLYNAS, liepos 15. —■
STOLIAI
J ėmėsi savo “amato.”
įvairių uogienojų. Apylinkės
Santarvės valstybių padaryta
HAGA, liepos 14. — Kad viena didžioji valstybė netu
BRANGUS RADINYS
kaimų moterys, tarsi lenktySVETIMI LAIMĖJO
slapta sutartis Vokietijai ne- subalansuoti valstybės sųma- ri noro vienu trečdaliu maži NEW YORK, liepos 14. — J
niuodamos, viena su kita, ima
DARBĄ
buvo žinoma. Šiandien ji jau- ! tų. Olandijos vyriausybė žy- nti šiandieninį apsiginklavi Coney Island’e, kaip pranc- j
Rusokai, Musninkų valsč. ir skina uogienojų žiedus, ne
riasi labai nusivylusi pasira- [miai sumažino vyriausybės ta mų.
šiame kaime vienas ūkininkas laukdamos nė uogų užaugant.
ša, gaisras padarė apie 5 mi- >
Pastos namų išorinis sienų įkasdarnag ?emę? i§yertė auk.
* švta Lozanos sutartimi.
rnautojų skaičių.
lijonus dol. nuostolių. Apie
Paklaustos, ką jos su tais žie
ATRASTA AUKSO
Kitados Vokietija tikėjosi
1,000 žmonių neteko pastogės, ;vaIymas pavedamas Supi rior sįnjų daiktų.' tris žiedus, auk- dais veiks, atsako, kad žiemų
Angliju ir Italiją atitraukti
GABALAS
taip pat apie 5,000 besimau- į C eaning ir, aterproo ing o-, g-n. rak^ jr dar kejįg <jaik- “____
e ” ------e.Tiesų
__
ŠILTINES EPIDEMIJA
arbatų
virsiu.
pasanuo Prancūzijos. Pasirodė,
dančių asmenų neteko drabu- mpamjM 1
oc es er, .
jtus. Visi tie daiktai ne lieti, ,kius, iki šiol niekas tokios
į fti kompanija padavė pigiau.j auks0 nnka]ti
kad
kad tas neatsiekta, nors atka
S ANTĮ AG O, Gili, liepos BELFASTAS, žiemių Airi zių.
“arbatos” čia negerdavo. Tai
šių kainų — 11,100 dol.
kliai tuo reikalu dirbta.
14. — Iš Puerto Monte pra jos dalis, liepos 14. — Karo >
ant jų nėra metų ir negalima būtų “krizinė” arbata.
neša, kad Colulil mieste iški metu vokiečių nardantis lai
i nustatyti ar labai seni ar ne.
GAL PASISKELBS
APIPLĖŠTA MĖSOS
IR ITALIJA PRISIJUNGIA lo šiltinės epidemija. Apie 70 vas nuskandino garlaivį “Lau
SAUSUOJU
LĖKTUVO NELAIME
PARDUOTUVE
rentic,” kuriam buvo apie
žmonių mirė.
LEISTA ĮSTEIGTI 100 PIE
AERODROME
LONDONAS, liepos 15. —
ĮOO.O’M) dol. vertės aukso gaWASHINGTON, liepos 15.
NO NUGRIEBIMO
Keturi plėšikai apiplėšė mė į
Prie padaryto Anglijos su NUTRAUKĖ DIPLOMATI balas. Narai anks, atrado.
_ SpSjama, ka<t prez. Hoove.
PUNKTŲ
Karo lakūnas ltn. Svilas su
Prancūzija naujo pakto (su-,
NIUS SANTYKIUS
u
| r’is kandidatūros priėmimo sos parduotuvę, 2873 Lincoln j
mechaniku
Pauliukevičium,
tarimo), kad be bendro pasi- [
KOVOJA PRIEŠ ŽIOGUS (prakalboje arba visai neminės avė. Pagrobė apie 2,500 dolePieno nugriebimo punktų vos pakilę, su lėktuvu nukrito
| rių. Penktasis plėšikas buvo
tarimo nemokėti Amerikai kaMONTEVTDEO, liepos 14.
------------ j prohibicijos klausimo arba pa1931 m. įsteigta daugiau, ne žemyn. Nukrito į aerodromų
Į nutomobiliuje.
ro skolų, prisijungia ir Ttali-j— Urugvajus nutraukė diplo- BUENOS AIRES, Argenti-’ siskelbs sausuoju,
gu 200. “Pienocentras” dabar iš kokio šimto metrų aukštu
ja. Pakviesta ir Vokietija pri- matinius santykius su Argen- na, liepos 14. —- Santa Fe pro i
yra leidęs įsteigti apie 100 to- mo. Nelaimės priežastis, kaip
PAPIGINTAS ANGLIŲ
sidėti.
I tina. Priežastis dar nepaskel vincijog derlingąsias sritis aAPIPLĖŠĖ LIGONINĘ
jkių pieno nugriebimo punktų. mums tenka patirti, buvusi ta,
SIUNTIMAS
bta.
pnyko žiogai. Žemės ūkio mi
|Tki galo metų. pieno nugriebi- kad, vos spėjus pakilti, suge
JAPONAI UŽĖMĖ PRIE
nisteris kovai prieš žiogus rei
T)u plėšikai vakare užpuolė
1 mo punktų bus ir daugiau Į- do lėktuvo motoras. Nelaimės
15
nuoš.
papigintas
III.
valPLAUKĄ
APKALINTAS BUVUSIS kalauja kongreso skirti 250, Oak Park ligoninę. Pagrobė
steigta.
metu ltn. Svilas ir mech. Pau
200 ligi 300 dol.
lst’,bM angln> geležinkeliam
000 dol.
PREZIDENTAS
...... . I
I
liukevičius sužeisti.
____________
i siuntimas į įvairias valstybės
MASKVA, liepos 14. — Ja-j
KRIZIS IŠAUGINO NAUJĄ
ponai užėmė Sungari upės
GUAYAQUTL, Ekvadorins, 20 VAIKU ŽUVO TEATRE KETURI ŽUVO AUDROJE dalis.
ĮMONĖLĘ
ORO STOVIS
prieplaukų TIarbine. Ši prie- liepos 14. — Suimtas buvusia
plauku priklauso kinų ryti- praėjusiais metais laikinasis CONCEPTION, Cili, liepos VALDTVIA, Cili, liepos 15. RESPUBLIKONŲ KOMIT>ekėčiai, Šakių aps. Vienas CHICAGO TB APYLINTETININKAS
niam geležinkeliui, kurs kinų Ekvadorio respublikos prezi- 15. — Talcabuano krutomųjų — Corral apylinkėse siautuRiogliškių kaimo ūkininkas }- KfiS. — Šiandien saulėta ir
rusų perpus valdomas. .Ta- dentas Alba. Vyriausybė nu-[vaizdų teatre kilo gaisras. 20 šioje audroje žuvo 4 asmenys,
Illinois’o respublikonų par- sitnisė skiedroms drožti ma- šilta; vakare ar rytoj numa
ponai kitados žadėjo to neda- girdusi, kad jis nori pasiskel-tvaikų žuvo ir apie 40 sužeista.!
__________—
tijos komitetininku išrinktas šinų ir daro neblogų biznį, nes tomi griausmai, lietus ir virvti.
bti krašto diktatorium.
Teatre buvo apie 300 vaikų.
PIATINKITE “DRAUGĄ* pulk. F. L. Smith iš Dwight’o. pradėjus stogus skiedroms de- siau.
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Penktadienis, liepos 15, 4932

✓
gyventi nesudarius artimų ryšių. Ypač da
besuota, nors pro debesis nuo- seminarijų pavakarėje suskalatos saulutė tai šen, tai ten ! mba varpas “Dievo Angelui.”
bar, kada Europoje eina konferencijų konfe- j
rencijos, kada vėl duodama progos Vokieti
pragiedruliais prašvinta, lyg Ir susyk su varpų suskambęjai įsigalėti, o ji, Vokietija savo kaimynų
Kad pažinus tautų, reikia lpų-piliorių. Čia didėsės krau-! u^urt°je karalystėje.
jimu, žmonės surimtėjo km
Gamta
graži.
Daug
medžių
kas buvo. Man esant pašte,
niekada neglostė ir neglostys.
matyti, kaip ji namie gyvena. tuvės, įlankai, teatrai; čia di
Dėl to lietuvių latvių vienybė tikrai di- Lietuviams reikia daug bend- dieji tramvajai eina. Jei ne ir didelis jų įvairumas. Jie patarnautojui nusigrįžę į baž
delį ir svarbų darbų dirba besistengdama vereikalų, santykių su airiais mūrų tamsumas tai būtų ža- labai lapoti, šakoti. Tai drėg-nyčiog pusę ėmė kalbėti “Die
sti Pabaltijo valstybes į glaudžius ryšius.
į Amerikoj e turėti. Ten jie va- vinti gatvė. Skersai tų gatvę no, neperkaršto klimato pa-‘vo Angelas”. Išėjus į gatvę
Kada Lietuva, Latvija ir Estija įvykdys ^ovauja Katalikų Bažnyčios per visų miestų teka nedidelė seka. Šalis turi gražių upių, patėmijau, kad ir milicija nūįsūnius kepures meldžiasi. To
tuos nutarimus, kokius padarė lietuvių latvių jorganizuotėje jr daugelio inie- upė, kurios krantai tašytais ežerų, salų.
vienybės kongresas, tų valstybių saugumas stų politikoje, ar įvairiose bi akmenimis iškloti.
Žemdirbystei žemė nelabai kio reginio savo tėvy nėje man
bus užtikrintas ir ateitis visiškai šviesi.
znio įstaigose. Šių metų Eu Miesto gyventojai didele di tikus. Aplinkui Dublinu žiem- neteko matyti,
charistinis Kongresas Airijoj džiuma katalikai. Mažiau pro kenčiu javų — kviečių, r,ugių i Paduosiu dar ir kitų atsitidavė progos pamatyti airių, testantų. Yra ir žydų, bet jų niekur nematyti. Šiaurinėje kimų. Per Kongresų šeštadiebAR APIE REPARACIJŲ SUTARTIS
kitaip sakant irlandų, tėvynę. čia nedaug. Dar mažiau kitų dalyje, esu, sėjama kviečių ;nį popiety . uždarytos krauturugių — ne. Pietinėje dalyje vės, kuomet Amerikoje tuo lai
Liepos mėn. 9 dienų Lozanoj padaryta Atplaukėme į jų sostinę Du tautu.
Mieste yra daug bažnyčių, iūkiniukui sodina bulvilU jos ku būna didžiausi pardavimai,
reparacijų sutartis Vokietijos reparacijas su blinu laivu. Uostas diktokas.
gan
gražiį. Kuomet Anglija isudaro gyventojų svarbiausi Užklaustas airis, kodėl pas
mažina iki 714 milijonų dolerių. Originale Pats miestas senas. Senatve
tos reparacijos buvo apie 64 bilijonai dole- ir atsiduoda. Prie Amerikos per jrievartų bruko Airijai! maist4- Be to» ūkininkai ver- juos “krautuvės šeštadieniais
miestų negalima nei lyginti. protestantizmų, daug katalikų ČUsi Pieninkyste, gyvuliniu- po pietų uždarytos atšovė:
nq.
bažnyčių išplėšta ir atiduota kyste’ Pašarinės žolės>
“Mums brangesnis tikėjiPasirašant sutartį, Anglijos miųisteris Viskas čia prūnytiviai seno
protestantams. Tarp kitų ir!čia daug auginama. Gana mas, negu' biznis, šeštadieniais
pirmininkas MacDonald’as tarp kitko parei viškai. Naujų namų statant
daug ir kiaulių veisiama par- po pietų mes einame išpažinškė, kad Europos istorijoj pradedamas nau- nematyti. Pastatytieji dau- Dublino katedra atiduota pro daviniui. Plačiosios jūrės da-1 ties, o ne bizniaujame”.
aVvriiiB Vipnn
nors j testantams. Net vadinamųjų ua
jas .kyliu
. \ ea kjo ir/darvtR
y , o kita J iau gausia dviejų gyvenimų,
vįena irvveni šv Patriko bažnvčift valdo !vė Pr°g°8 išsivystyti žuviniuPrie airių silpnybių reikia
atskleista. Susitarimas nebuvo lengvas. Su- dauS yra 11 P° vlen^ g>vem-,sv. 1 atliko bažnyčių valdoj J.
vJ k
toiVai ir crnmvpi rpmni H,u mų. Valdžios įstaigų namai y- protęstonai.
jkjstei.
priskaitvti, kad jie palinkę
tartimi padaryti taikai ir gerovei rėmai Bet W
■
-•
ir Ūe '
1 Airiai pasižymi atvirumu, prie gėrimų. Girtuoklių pas
Europa negali gyvuoti viemj viena. Sustatyti ra imP_oni1oJantĮ, taemu ir tie
« - ,
.
.
,
r- .
Prie žymesnių rūmų prik nuoširdumu,
linksmu būdu. Be juos gal ne mažiau kaip pas
reikalingi pasiruošimai turi būt ir kitur pa- paniurus, tamsūs. Mat, čia lauso parlamento ir universi
to, airiai yra giliai pamaldūs, lietuvius. Taip pat pas juos
lankiai sutikti.
.priimta statyti trobos, bei mū- teto rūmai. Tautinis airių uDel tikėjimo airiai yra daug stokuoja ir švaros.
! rų sienos iš vietos tamsiai pilĮ.niversitetas
yra
sykiu
ir
kaiškentėję. Jie myli savo ku-Is jo kalbos paaiski, kad padaryti} su- ]j0 apmens. Plytinių trobesių
Bendrai, tai varginga tau
talikų
universitetas.
Airiai
ne

tartį turi rimtai aptarti ir J. Valstybė, !rjnedaug „ tie 8mulMg trobea„™7ZkXlikSo “a
5
' ta. žemė, matyt,
derli,
jos tun prisidėti pne karo skolų maztnrmo., giai ir prttst, plytų.
“k d"“"“ "
Padaryta sutartis galės būt vykdoma tik ,
,,
------------ --------airiai yra lie...
bulvėmis.
Dėlto
tada, kada jų ratifikuos visų kraštų parla-j
Gatvėkariai elektrikiniai, kitoks, kaip katalikiškas. Pro kepurės,
ar nepalenks galvos.1 _
.
...
v
turi “ITolv Trinitv
,
sus
>
JU
vaikai
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J Kunigas pas juos yra vadas, ,, U
po to, kada J. Valstybės sumažins karo sko-ir®^’l . nėra, tačiau airiai tu- College , Anglijos įkurtų ir,j-urį reikia gerbti, klausyti; “
'
i ri tautinį vežimukų, žinomų po ilgus metus jos stipriai remia i ajpjaį jj. kunigu silpnybes bu-! Bet neturtas, tai nėra u. lai
ivisų Airijų. Tai yra vienu ar mų, anglikanizacijos ir prote- ndo pridengti, pateisinti.
jmė. Ir Kristus neturte gimė
ai, A aistybių iždo depuitanieutas skelbia, kliu, dviem ratais, vienos e- stonizacijos tikslais. Airija tai
Per pusantro tūkstančio me^r laimino neturtų. Aiiiai da
kad karo metu ir po karo Europos valsty- j gįes vežimėlis. Važiuotojai su- didelė sala. Tiksliau pasakius tų Kristaus tikėjimas čionai ve Bažnyčiai daug šventųjų
bėms paskolinta daugiau kaip 11 bilijonų do- S(\(]a užpakaliais į vienas ki- — tai didelė akmeninė aukšta
, giliai paveikė į airių širdis. Uaug airių misijonierių ir mu
lerių. Is tos sumos atgauta vos vienas biliveidais i kelio šonus. Susėyra airių prisirisimas
Mikais darbuojasi Kristaus
jonas dolerių. Nežiūrint to, iš Mashingtono ja ligi keturių žmonių: po du gta. Iš visų pusių jūrės ir jū
prie Bažnyčios. Gilus jų yra v’:n>’I,e- lr. Di<'™s jicms lai‘
pranešta, kad krašto vyriausybė yra pradžiu iš kiekvieno šono. Ne airiams rės. Arčiausia — Anglija. Il
pamaldumas. Retas airis drįs hl*na> Iies
ni-v'' Dievų,
gusi, kad Lozanoj padaryta sutartis. Ir pa tas atkreipta į arklį šonu va gus amžius Anglija jų valdė.
žymėta, kad vyriausybė pasirengus visus pa žiavimas atrodo keistas, bet į Dar ir dabar priklauso nuo nors Vienų sekmadienį apleisti j Kun. J. J. Jakaitis, M. I. C.
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duotus jai sumanymus karo skolų klausimu airiai jo nesiskubina prašali-į Anglijos, nors vadinasi “Eree bažnyčių. Bet kunigas yra čio- į
perkratyti ir paskelbti savo nusistatymų. Bet nti, nes tai jų tautos padaras, j State oį kritinei. ” Patrijotingi nai tikras tėvas. Jis nuolat j “ATLAIDŲ ŠALTINIS’
iki šioliai, kaip skelbia valstybės departamen Automobiliai ir autobusai y-! airiai daug kraujo praliejo lanko savo žmones, jiems duo- i
da patarimų, juos ramina va- ' Išėjo iš spaudos maldakny
tas, iš Europos negauta jokių pasiūlymų.
ra jau plačiai vartojami, ta- Į kol išsikovojo iš galingos An
rguose, jų vaikus mokina, jų gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
glijos laisvės.
Pasirašytų Lozanos sutartį sudaro pen čiau menkesnių rūšių.
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kapucinas, išleido seserys koj Uncijos: 1. Reparacijų sumažinimas; 2. Tarp- namoji Piliorių, yra majesti- Lietuvos klimatui. Drėgna, la- myli, gina ir
praktikuoja.
trinietės. Maldaknygėje yru
valstybinių karo skolų moratoriumas; 3. bi-;nga. Plati, per vidurį, eina vi- bai drėgna, nes iš visų pusių1 Žmonių religingumui patie
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. . daugiau, kaip 300 įvairių mnlstybėms; 4. Javų grūdų Parlunojaus valsty kurie jų ant labai aukštų stu- garai.. Dažnai
lija. Nuolat de- Mayinooth miesčiuko garsiųjų , ,
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* dų, kuriom popiežiai sutrikę
bėse problemai spręsti komiteto sudarymas
ir 5. Tarptautinės ekonomijos konferencijos mo. Bet jei per 15 metų šie bonai nebus iš- vargiai kas bus naudos iš tos sutarties. Vi- atlaidus. Nors visos maldos
geros, bet už vis geriausioj?
sušaukimas į Londonu. Šios konferencijos leisti, tada sutartis automatiškai bus panai- Į sas darbas niekais nueis.
kinta./
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Spalių mėnesį T. Sąjunga žada Saukti
tos kurioms suteikti at
sušaukimo darbas pavedamas T. Sųjungai.
Reparacijų sutarties vykdymas daugiau- ! tarptautinę ekonominę konferencijų. Ir šios ’a’dat $*ta knygelė turėtų bu
Nustatytų 714 milijonų dolerių atmokėji„ ,po trijų
....
katalikų rankose. Kaimui Vokietija
metų, ar vėliau, kada šia priklausys nuo J. Valstybių nusistatymo I konferencijos pasisekimas priklausys nuo J.
60c
jai bus užtikrintas kreditas, išleis bonus. Jų karo skolų klausimu. Jei šio krašto vyriau- ; Valstybių. Jei jos nedalyvaus, iš konferenci- na 8U aptaisais
pribrendimas įvyks už 37 metų nuo išleidi- sybė atsisakys mažinti Europai karo skolas, 1 jos nieko nebus.
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DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ LATVIŲ VIENYBĖ

Viivto

Vakar dienraštyje paskelbėme Rygoj įvvkusio lietuvių latvių vienybės kongreso
nutarimus, kurie yra labai svarbūs. Kongre
sas nutarė, kad ne tik Lietuva ir Latvija,
bet ir Estija turi įvesti bendrų valiutų, pa
remtų aukso franku. Pageidaujama, kad tos
trys valstybės sudarytų muitų unijų, suvie
nodintų pasienio mokesčius, geležinkelio ta
rifus ir uosio mokesčius. Taip pat nutarta,
kad jos turi sudaryti bendrų konvencijų ne
priklausomybei ginti, sutartinai vesti užsie
nių politikų ir visos prekybos sutartys turi
būti sudaromos bendrai.
Lietuva ir Latvija, taip pat ir Estija,
turi bendrus gausingus ir stiprius priešus.
Rusija, Lenkija ir Vokietija visada tykojo ir
tykos tas Valstybes paglemžti. Jos laukia pa
togios progos. Kas nežino, kad ir dabar di
džiulės valstybės Pabaltijo valstybėms daro
visokių kliūčių ir, be to, stengiasi jų viduje
sudaryti sau palankių įtakų. Vadinasi, ren
giasi ateičiai.
Pabaltijo galingieji kaimynai džiaugiasi
matydami, kad tų valstybių taipe nėra užmegsta artimesnių ryšių, nėra vienybės. Juk
buvo laikai, kada Latvija buvo užgrobusi
Palangų, kada jos vadai pataikavo Lietuvos
priešui Lenkijai ir nors netiesioginiai, bet
i vis dėlto palaikė lenkų pusę. Estija taip pat
kažkodėl šalinosi ir tebesišalina nuo artimes
nio bendradarbiavimo su kitomis Pabaltijo
valstybėmis. Iš to galima suprasti, kad ir
Latvija ir Estonija buvo pasidavusios kieno
nors įtakai. Tik tada, kada aiškiai patyrė
lenkų šunybes, daromas Latvijai, latviai šiek
tiek prasikrapštė akis ir labiau pradėjo su
prasti reikalų artimesnių ryšių su Lietuva.
Estija apsvila nagus iš rusų bolševikų pusės.
Visos trys Pabaltijo valstybės aiškiau
sia turėtų suprasti, kad joms pavojinga yra

SAULE IR ORAS
z

(Tęsinys)
Patilta, kad, padidėjus saulės spin
duliavimui, oro spaudimas krinta ties ašigaliais ir ekvatoriumi i(pusiauju), o tuo
tarpu vidurinėje žemės juostoje jis pa
kyla. Dėl to ankšto spaudimo juosta ir
vaga pasistumia daugiau į ašigalius. Tuo
laiku, kai ant saulės būna daug dėmių,
plačiai siaučia aukšto spaudimo vaga sū
kurių, einančių į rytus, o tuo tarpu ant
Europos išsiplečia aukštas spaudimas iš
pietų. To vaisiai būna karštos, sausos va
saros ir šaltos žiemos.
Silpno saulės veikimo metu aukšto
spaudimo srovių keliai pasiduoda labiau
į pietus. Oras vidurinių sričių tada pasi
daro iietingesnis. Augant saulės spindu
liavimui, kaip matėme, krinta oro spau
dimas ašigaliuose, tai reiškia, kad šaltas
ašigalių oras veržiasi į pietus ir iššaukia 1
didelius šalčius, kurie duoda labai šaltas
žiemas.
j
Visi šie reiškiniai rodo, kaip stipriai i
įvykiai ant saulės veikia į orų ant mūsų
žetnės. Ilgam laikui orų įspėti bus tik
tada galima, kai suulės spinduliavimo j
svyravimo priežastys bus tiek išaiškintos,

kad jų vyksmų būtų galima iš anksto nu
statyti. Remiantis gana gerai ištirtu, ži
nomu vienuolikos metų svyravimu, gali
ma, tiesa, kartais bandyti spėti ilgesniam
laikui, — sakysim, tokiu būdu buvo nu
spėta 1928—29 in. šalta žiema, — bet
praktiškam oro spėjimui tokios prognozos (taisyklės) nėra dar gana tikros. Da
žnai būna vos galima įspėti orų bent se
kančiai dienai. Bet būtų visai kitaip, jei
gu oro tyrimas būtų labai ištobulėjęs ir
daugiau, negu ligi šiol, kreiptų savo žvil
gsnį į tuos įvykius, kurie yra ne ant že
mės, bet universume, o ypač uoliai tu
rėtų visų pirma tyrinėti reiškinius ant
visad judančios, stebuklingos saulės.

Vyrų diena Kaune
Balandžio mėn. 17 d. pirmų sykį vie-

ni vyrai katalikai, nežiūrint, luomų ir pro
fesijų skirtumų, pasirodė viešai, organiz uotai.

Iš vakaro, šeštadienį, visi vyrai su
rinko Tėvų jėzuitų bažnyčioje, išklausė
7 vai. p. p. tėvo Petrulevičiaus gražios
konferencijos

ir

priėjo

išpažinties.

Antrytojaus 8 vai. tėvas Paukštys

laikė šv. Mišias ir pasakė pritaikytų pa
mokslų, pabrėždamas begalinę reikšmę
bendros šv. Komunijos. Vienų vyyų pilna
bažnyčia ir pilni suolai daro gražų, di
dingų įspūdį.
2 vai. p. p. zitiečių salėje vėl pradė
jo rinktis vyrai su savo kviestaisiais sve
čiais į antrų, linksmųjų dalį savo šventės.
Iš aukštųjų svečių atsilankė; prof.
Pr. Dovydaitis, garbės prof. prel. Dam
brauskas, generolas Glovackis, kun. Ado
maitis ir daug kitų aukštų svečių. Visi
susėda didelėj, puošnioj salėj už gausiai
apkrautų stalų.

Tėvas Petrulevičius atidarė tų iškil
mingų susirinkimų-puotų, paminėdamas,
kad vyrai pirmieji čia Kaune pramina
naujus kelius bendrai religinei praktikai
ir vyrų katalikų didesniam susiartinimui.
Po to sekė užkandžiai ir linksmoji
meno dalis. Lietuvos radiofono dirigen
tas p. Motiekaitis gražiai pngriežė smui
ku. Be to buvo dar melodeklamacijų.
Po šios meno dalies ėjo visa eilė svei
kinimų. Stud. Sabaliauskas sveikino stu
dentų ateitininkų korporacijos “Justici
ja” vardu. Jis išreiškė džiaugsmų, kad
šioj srity yra jau kas daroma. Stud. A.
Paplauskas sveikinę ateitininkų “Aktivi-

:
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tas” korporacijos vardu. Katalikų darbo
jaunimo vardu sveikino stud. Kinderis,
pabiėždains darbiečių didžiausių pritari
mų vyrauki katalikams tame darbe. Stud.
Danilevičius iškėlė reikšmę susidraugavi
mo visų katalikų, visų luomų: stud. atei
tininkai susidraugauja su moksleivija, su
vyrais ir visais bendram katalikiškam
darbui.
Vėl sekė meno dalis - smuikas,
Po to vėl trumpai kalbėjo tėvas
Paukštys.
Generolas Glovackis savo labai reikš
mingoj kalboj parodė, kad viešas religi
jos išpažinimas visur ir visuomet išeida
vo į gerų. Karuose ir šiaip gyvenime vi
sur tokie laimėdavo. Ypač švedų karas
šioj srity davė rezultatų, gražių pavyz
džių. Ragino prie blaivybės dr-jos.
Prof. Dovydaitis pasveikino apaštala
vimo draugijų, atkreipė dėmesį į maldų,
kuri turi begalinę reikšmę, reikalingumų.
Malda reikalinga ir šių dienų gyve
nime, išstumiant indeferentizmų ir net
blogesnes dar ypatybes. Jis gražiai nu
švietė maldos reikalų. Jis palygino ko
munizmų su katalikybe ir pabrėžė, kad
katalikui žmonės nėra vergai, kaip jiems
užmetama, bet jie pilniausiai yra laisvi.

Gerb. profesorius palietė šių dienų
nenormalų padėjimų, kad žmonės dar la
bai nesupranta katalikiškų organizacijų m
reikalo ir t.t. Tad jis ragina apaštalavi-'
mo draugijų dirbti per maldų.
Prel. Jakštas-Dambrauskas pareiškė
visų pirma, kad jam yra yispusiškai ma
lonu ir naudinga dalyvauti tbkioj didingoj
vyrų katalikų šventėj. Čia katalikas turi
gerą progų arčiau susipažint vieni su ki
tais, pasidalint mintimis ir pasiryžti jataisyti savo gyvenimų.
Pagaliau tėvas Petrulevičius padėko
jo visiems už malonų, gausų dalyvavimų.
Jis džiaugiasi, susilaukęs tiek daug ger
biamų svečių, brolių Kristuje.
Mišrioji, jauki publika gražiai pasi
linksmino, griežiant tėvų jėzuitų gimna
zijos orkestrui. Dabar linksmoje Balandė
lėje vyrai, lyg saloje savo šventės, pasi
juto ne vieni; linksminosi kartu su skais
čioms katalikėms lietuvaitėms.
Po pasilinksminimo 7:30 vai. koply
tėlėje kun. Adomaitis atlaikė trumpas pa
maldas su pamokslėliu, sušukdams; “Ne
palikim katalikybės darbo vien mote
rims!”

Dalyvių ūpas visų laikų kuo geriau
sias.
Stud. St. Šerkšnas
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sent us to Tashmoo Park to i tiniers bne UP were the fol- four trips to the plate.
Mokslininkai patyrė, kad gimimą.
Louis, III., vieši pas p. Domi oppose the St. Hedwig tean). l°win8' stars of former St.
J. Stulie liard luck hitter gyvatė kanda ne liežuviu, bet
Ponai A. ir O. Aksomaičiai niką, ir gėrisi Detroito pato Hert was a chance for busi- George teams: “Mock” Snadantimis, kaip ir kiekvienas
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bably a liome run, the line on gyvūnas. Pas nuodingas gyva
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stogas.
the St. Louis Browns and was I
innings. At the begginning of at stake.
Silvestras Ragalskas, Mgr.
i
Your
announcer
given a try-out this spring,
the 6th he hurt his foot and
P-nia Aksomaitienė yra chi
Kepam skaniausią lietuviš
The
Mic.
and
was supposed to be shipcagietė, po tėvais Ona ŽilinsX Moterų Sąjungos 64 kp. soon had to leave the game.
ką, ruginę, pumpermekol ir
ped to the Broivns farni, būt
kiūtė. Keli metai atgal ėjo liepos mėnesį įvykusiam susi In te first 5 innings he did
baltą duoną. Pristatom i vi
K
of
L
SPORT
ACTIVITIES
sas miesto dalis ir į Ham
bis motlier objected, want.s
“Lithuanian Clerks Associa- rinkime nutarė per vasaros not allow a hit. What few
Patogiausia vieta fotografuotis
tramack, Mich. Kepam ir
him to finish school first. He ! Vestuvėms, Šeimynoms, paviotion” centro vicepirm. parei karščius susirinkimų nelaiky batters managed to hit his
bandukes piknikams ir ba
nipnfti. Viskas įtaisyta pagal nau-'
K of L baseball nine is only boy of 18 years old. Į jausios mados. Važiuoju J namus.
gas. Atvykus į Detroitą, dirb ti. Valdybai paliko surengti delivery, gavę the fielders ve-!
liams.
ry
easy
chances
for
put
outs.
j
^owned
the fast stepping Clie- P. Podolskas will keep an eye Kaina žema.
dama J. L. Hudson’s (trečia savybės išvažiavimą, kad ty
4628 — 25th ST.
DIXIE PHOTO STUDIO
2> at on him.
didžiausia krautuvė Ameri rame ore galėtų gamtužia pa The score might indicated > rolet dealers outfit
4830 W. VERNOR JIIGHAVAY
koj), gavo dovaną, kaipo an sigerėti. Lauksime išvažiavi that the game was elose. That Clarks Park, known as the
V. Jlendoraitis turned i n
Euclid 4530
Lithuanian
Park.
Lafayette C058
isn’t so. “Rocky” refused to
tra, geriausia iš kelių tūkstan mo.
the baseball report signed by
complain of his injury and Fr. Smitli, former “Three himself Pete Podolskas and J.
čių pardavėjų visoj krautuvėj.
I
tried to finish the game witli eye league piteher, held tliem
Vėliau, kurį laiką dirbo paš
Kairunas, at tlie lašt meeting
Phone Cadillac 9540
X “Moonliglit” pikniką
CHAMBERLAIN
the result that Jarasun had to four softies, all being sing whicli was held July 5, 1932.
te. Dabar užsiima “real estarengia L. Vyčių 102 kp. lie
les, although he passed seven
BAKERY
to relieve him.
te” su Houseman — Spitzley
This report concerned base
pos 16 d., Beechnut darže. Kas
ATTORNEY AT LAW
Kepam
Lietuvišką.
Duoną ir pus
The hitting honors were di- batters- This was his first apCorp. Yra nuolatinė “Drau
Mortgage Bond Building
ball expense for this season. baltę ir visokius keiksus. Prista
mėgsta tyram ore gražiai pa
vided by Simrall wlio got 2 Pearance on the Detroit Sandtome į visas miesto dalis ir Hamgo” skaitytoja.
5 \V. LARNED ST.
The report was accepted by tramack, Mich.
silinksminti, visi kviečiami
(Corner Woodward)
out of 3, Mieuta — 2 out of lots in two years. All hopes the club as a clear and a full
Rep. dalyvauti. Grieš Golden Har8816 Chamberlain Avė.
Rcsidence
45G Neff Road
4, and Vaičiūnas — 2 out ofare Pinned on him when eli- report.
GROSSE rOINTE
DETROIT, MICH.
mony Boys orkestras.
Res. Phone Niagara 0764
Vinewood 1-2637
5. Sparkling fielding robbed mination series °Pen first
The baseball club itself exMieuta of one and Vaičiūnas Sunday in August.
ŽINIOS IR NAUJIENOS
tend
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Wally Malenskas lead the
X Liepos 2 d. širdies liga of 2 hits.
July 3, the YLC’s met and attack with a single, double the business people, and indi- =
X Spaudos rėmėjų draugi savo namuose mirė Motiejus
vidual ones for their support. !E
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S
ja praėjusiam susirinkime nu Belaitis. Parėjęs pietų rengė defeated the strong Hemian alld a triple, and was a very
And in return tliey will en-'S5 Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo. įrankius: Elektros z
si
valgyti.
Krito
ant
žemės
ir
Sports
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at
second
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band

tarė visas kat. dr-jas ir kuo
S Lempas, Artificiališką Saulės šviesą, Diathermią, Sinusoidal ir t. t. S
deavor to provide good gani- 5■;
Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
z
nuneštas
į
lovą
mirė.
Palaido

ūras
a
pitehers
battle
between
lin
S
ei
S
ht
chences.
pas dar nepriklausančias tai
5
Speciališkiimas: Ligos moterų ir Ilgioj vidurių, nervų ir reumatizmo. S
es, so you could spend your i 5=
Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
z
dr-jai pakviesti, kad atsiųsti} tas liepos 6 d. su bažnytinė Rakauskas and Fryer. Rain Eddie Malenskas playing
Sunday afternoon witli exeit-|5=
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit |
mis
apeigomis.
Kleb.
kun.
I.
eurtailed
it
to
6
two-third
inshort,
helped
himself
to
three
savo atstovus į Spaudos Rė
Telefonas dieną ir naktį: ARLINGTON 2683
S
nients and joy. See you all at S
mėjų dr-ją. Todėl prašomi per F. Boreišio rūpesčiu palaido nings. Pete was in rare form. singles, also played a beauti-.
sumimimiiiimiiiiiiiiiiimimmiimmiiiiiiiiimiiimmiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiii*
tlie game. K of L will meet
game on the field.
liepos mėnesio susirinkimus iš tas naujose Holy Sepulchre His control was almost perKrogers Stores for tlie second
rinkti atstovus, kad jie galė kapinėse. Grab. Chas. Stepa fect (he walked only 2), his Eddie and Wally pulled a
time this summer, at Clark
tų dalyvauti ateinančiame su nauskas gražiai visame patar eurve was breaking fast and hrother act by putting over
sharp, and his fast bąli had a fast double play, which Park, 3:30 o’cloek. Tliė first
sirinkime, liepos 27 d., Šv. Ju navo.
PRANAS WILLIS, Savininkas
rgio parapijos svet. Vasarą A. a. Motiejus šioj šaly iš plenty of smoke. Not a bąli_________________________
Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanią lietu
nelengva rinktis, bet svarbūs gyveno 20 metų. Paėjo iš Liu was hit to the outfield. He alvišką ir baltą duoną. Taipgi visokius keikus vestuvėms,
varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
reikalai verčia visus — orga dvinavo parap', Šilavoto kai lowed only one hit and struck
laukite savo Bučemėse ir Grocemėse.
out 13. The hit was an infield
nizuotai susirinkimuose dalv* mo. Paliko žmoną ir 3 vaiku
2206 CARPENTER AVENUE
vauti. Prašoma, kad visų ka čius didžiausiame nuliūdime. serateh and the play at first
was
so
elose
that
the
runner
Kampas Lampkin, DETROIT, MICH.
talikiškų dr-jų bei kuopų at-! Šermenimis daugiausiai rūpiTEL. TOWNOND 8-1706
could
of
been
called
out
just
stovai dalyvautų.
I nosi brolis Jurgis.
as well as safe. The YLC ’s ,.
touched Fryer for 3 hits — a 1
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, vaX Dr. J. P. Siurbis su žmo
X Birželio mėnesį susituo single, double and triple. žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite
na liepos pradžioje automobikė kelioliką jaunų porų: P. Their lone run was scored by greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
,liu buvo išvykę į Amsterdam,
Bartkų su O. Harmonaite bir Majauskas.
Hje tripled and tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
N. Y., pas tėvelius. Gerą ke
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS. A. ŠEPAT, sav.
želio 22 d., Šv. Antano baž then attempted to steal home. kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
lionę turėjo ir linksmai laiką
nyčioj kleb. kun. I. F. Borei- He was trapped and while be neskaito — patarnauja dykai.
Išdirbam skaniausius minkštus gėrimus. Pristatom
praleido.
krautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems paren
šis surišo moterystės ryšiu. ing run back and forth, tlie
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursiją laivu UNIT
gimams. Kaina žiema. Kreipkitės:
Jaunavedžiai pirmiau priklau bąli hit him in the arm and
ED
STATES
vandens
keliu
j
Klaipėdą.
X Dr. A. G. Sack—(Srfkasė L. Vyčių 102 kp., buvo vei caromed off into left field al3900 MARTIN STREET
LAFAYETTE 3669
lauskas) paviešėjusią Detroi
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
klūs nariai. Geriems patrio lowing him to score.
te savo motinėlę nuvežė į
Liepos—July 16 d —FRANCE
tams jaunavedžiams linkime
And now for “shades ofthe
Skrantus ir ten su tėvais, bro
n 16 d.—DROTT1NG1IOLM
laimingo gyvenimo.
Gaila, past.” Because I do not want
liais, sesute atostogas pralei
t,
22 d.—PARTS
kad neteko sužinoti kitų po to do the English language
do. Kelionė buvus gera. Da rų pavardžių.
99
23 d.—UNITED STATES
an injustice, I am going to
1
bar dr. A. G. Sack vėl eina
”
”28 d.—BREMEN.
be
liberal
in
the
ūse
of
quotsavo pareigas.
9336 W. FORT STREET
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
X Detroito lietuviai, laiky- ation marks. Therefore don’t
VINEWOOD 1-4560
PAMINKI,V ISDIRIIYST#:
take
the
words
too
literai
Iv.
kimęs
obalsio
“
savas
pas
sa

IX Varg. J. A. Bložio žmo
Parduodam visokius Patnlklus ant ka
na sugrįžo iš atostogų, kurias vąjį,” lietuvis pas lietuvį. Tu- In our parish there is a bąli
pinių statyti. Patumaujarn greitai Žema
kaina. Klauskite platesnių žinių:
leido Grand Rapids, Mich. Sųjrime lietuvių biznierių ir pro-Į team called the W. Minster'
Terrors.
Its
members
are
eitja sykiu
buvo atvažiavę J. fesijonalų, kurie visuomet re
Gelys, J. Radžius, B. Barto. mia lietuvius
visuose reika her “immortals” of former i
Pasisvečiavę grįžo atgal.
luose, Ir mes turime juos rem St. George teams or else ar-1
2592 FERRIS AVĖ.
ti — tuo būdu sutikime gy dent kibitzers of the present
Vinewood 1-8577
Detroit, Mich.
one.
Lašt
Sunday
the
YLC
’
s
X D. B. Bražio sesutė Ma vuosime.
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DR. JOSEPH W. BURBA

AGENTŪRA
PAUL MOLIS

D. B, BRAZIS

LITHUANIAN BAKING

P. J, PESUS

JOS. P. UVICK

DR. J. B. RYDZAUSKAS

WILLIS BAKING COMPANY

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

PER „DRAUGO” Agentūrų

RED ARROW BOTTLING WORKS

J. E. MARTENSON CO

M. J. ŠIMONIS
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?MOSIUS

Švento tAntano Parapijos Cicero, Illinois
Bus visokiausių groju, štukų, imtynių, bėgimų, valgių, gėlimų, gaudymas taukuoto pig’io.
Kap. Darius skraidys, Matui su velniais kalbės. Joe Baneevieius imsis etc,, etc. Kviečiame visus
Cieeros, Bulvarų, Cbicagos ir apylinkės lietuvius. Good time užtikrintas.

SEKMADIENI LIEPOS - IULY U d., 1932.

ĮŽANGA ŽEMA.

PRADŽIA 11:00 A. M.

PASARGA: Privažiuoti galima su gatvėkarais ir automobiliais. Važiuokite 22 gatve iki Western Electric. Čia paimkite La Grtfnge karų, kuris priveš prie daržo. Su autais važiuokite 22nd
gatve West iki kol žydų kapai baigiasi, čia sukitės į kairę ir tuoj Bergman’s daržas.

Bergmans Grove Darže, Riverside, III.

E

E

LRKSA 46 - 47 SEIMAS
your organization, to assure
i tlie \velfare and liappiness of
your membersbip and your
Ketvirtos seimo dienos vapeople.
kare, Redington viešbuty, bu- i
‘1 trust tliat during your
vo bankietas. Apart delegatų
į bankietų susirinko gana da sJiort stay tbe liospitalfty of
ug žmonių iš Wilkes-Barre, ir Wilkes-Barre, of wliicli we are
apylinkių.
Šiuos žodžius so jealously proud, has f'irmrašančiam
teko
b i s k Į ly sėt with you a friendship
susivėlinti, dėl to di and a fraternity for tis tliar
džiulėj salėj jau nebuvo vie will live through tlie years.
“ \Vhen tlie session of your
tos. Buvo paruošti keli stalai
mažesniam kambary, kuriame National Convention ends, and

Į vo “Ak, myliu tave berncJi”

Dainavo lietuviškai.
Pristatomas kalbėti George
Toniasčik, Slavokų Nacijonalės Unijos prezidentas. Pasai ko gražių ir energingų 'apie
Susivienymų kalbų.
Į Kalba adv. J. lx>patto. Pa-

sako juokingų kalbų.

Kalba buvusis Susivienymo žmonėms labai patiko.
vos himnu.
kai kurių reikšmė: “I” kaiPaskutinis
trumpai
kalba'
Banketas
paliko
neblogą
į[
boję reiškia upę, o - salą; u
prezidentas P. P. Muliolis iš
Cleveland, Oliio.
naujai išrinktas Susivienymo!
Sttsinnko
žino - mišką, ky - kaimą, ū Pašaukiami du Wyoming
.Lnių. Iš išpildyto programų pa- ežerų, vo — pusiasalį.
J prezidentas Pp. A. Sutkus
Valley geriausi juokdariai Al
i sirodė, kad IVyoming klonio
X Didžiausias triušių ūkis
Waukegan. III.
lietuviai turi žymių daininin- pasauly yra netoli Sudburrų
binas Šeporaitis ir Kazys Ša
Ponai
Cižauskai
duetu
gia-Įkų,
gabių chorvedžių ir muzi- miesto Anglijoj.
kočius, kurie prikrėtę daug
‘fonių” ir padainavo keletu žiai sudainuoja “Atjojo ber- kų.

PLATINKITE “DRAUDA

JOHN B, BORDEN
VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVA
Liepos - July 23 dieną, 1932
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Norintieji šių vasarų va
žiuoti Į Lietuvą, važiuokite
su šia “Draugo” ekskursi
ja Skandinavų Linijos laivy “UNITED STATES,”
kuris iš New Yorko išplau
ks Liepos-July 23 dienų.
LAIVAKORČIŲ KAINOS
NUO NEW YORKO IKI
KLAIPĖDOS

kingai,

I

Po to kalbėjo Tanias šei-

3-čia kl. i vienų pusę $84.50
Ten ir atgal (Round
trip)
.......... $141.00

Toasmasteris, rimtai pašakęs keletu jvados žodžių, perskaitė toki \Vilkes-Barre-, Pa.
miesto majoro laiškų:
\

mis. Kalbėjo ir straksinėjo
klauniškai. Tokiu savo elgėsiu ir nerimta kalba padarė
i nerimto įspūdžio.

pusę ................ $105.50
Ten ir atgal (Round
trip) .............. $175.00

Turistinė klesa į vienų

Trečias kalbLJ° rašytojas
kun. dr. Končius, Mt. Carinei
lietuvių parapijos klebonas ku
ris seime parodė rimto susido
mėjimo LRKSA reikalais.

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

UNCIE

patogumą

namie
fPROftAK

y

BtAOi 1

- A. A, SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington SI..
Room 905
Tel. Dearbo.rn 7966
Valandos

P ryto tki 4

po pietų

Utarninkais ir Ketvergats
— 6 iki 9 vai.
1145 Archer Avė. Tel. lafayette 7387

Vakarais:

Narnų Tel

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S< Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, UI.

PROBAK
AIUEM PUSĖM
AšTRIg
Geriausias skustuvą*
—■ arlm grųžinanse
pinigus
Jei ant vietos negau
ni, kreipkis j mus
50c. už 5 - Ji Už jo

Sempelis — ioc.

Įrobak corpokation
'
i...,, c...
4J4 n*ST AVINUI

NI W YORK

Hyde Fark 3395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
12 E

107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. I’ullman 5950—6377

4600

S.

WOOD ST.—Ketvergo
Tel. Lafayette 6393

vak.

EA SAULE ST—Dagai mitartj

160 N

This new cheese
treat

A food for pro«
tein; a food for

mineral salts;
for calcium and
phosphorus; all
the essential ele-

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

sueli an important part in our
Kalba Leonardas Šimutis,
citv, our valley and our na- “Draugo” redaktorius,
tion.
Dainuoja poni Agnės Yar“Horvever, a lieavy cold
row, žinoma \Vyomirig Klonio
lias kept me indoors Sev
dainininkė, kur kas savaitė
erai days. Yet, with it all I
linksmina šios apylinkės lie
lived in tlie liope a kind phytuvius per radijo. Ji sudainasieian wauld grant me the dis
pensation to leave these confines to be with you. In this
I am disappointed.
Offieially and personally, 1
am happy because you liave
come to our heartli—b ere to
deliberate and to plan for tlie
continued
advancement o f

skutimosi

Teleplione Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Iš Chicagos ekskursantai
į“1™' !X°Sf22 v; NICŠ
LAIVAS “UNITED STATES”
K.EL PLATE traukimu iš
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.

vily upon affair tonight, because it \vould liave afforded
me the opportunity to person
ai ly express my appreciation
Pristatoma dainuoti lietu
not only to your pfogressive
Lithuanian Allianee of Ame viška Gali Curci — poni Ma
rica, būt to pay tribute to tbe rijona Čižauskienė iš Detroit.
citizonship, the industry, tlie Gražiai sudainuoja “Alano giloyalty and the fraternity of
Kačanausko ir aria
your great people who play
opeios Barber of Seville .

teikia
barberiškų

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117 |

Telephone Roosevelt 9090
Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

į didžiulę salę ir ten jau klau-l P- Daniel L. įtart yra žinosėinės kitos programo dalies: mas kaipo gabus politikas ir
kalbų, solistų, duetų. Progra kalbėtojas ne tik Wilkes-Barmų pradėjo Ks. Marozas, o jai re apylinkėse, bet visoj Pennvadovavo kun. J. Miliauskas, sylvanijos valstybėj,
buvęs LRKSA dvasios vadas j Pristatomas kalbėti miesto
ir dabartinis šv. Trejybės par. valdininkas p. Yanelia, kuris
Wilkes-Barre, Pa. klebonas, ir seimų sveikino majoro varProgramų vedė rimtai, tvar- du.

PROBAK-

C

(John Kagflziunas Borden)

Name: 8

DANIEL L. HAKT,
Mayor”

“For AVeeks I counted hea-1

X Šiaurės Suomijoj gyvena

(Bus daugiau)

Ir .man prisėjo vakarieniauti.! you ugain are liome—ward
Didžiulėj salėj buvo girdimos ‘ boiuid, svitli you \vill go our
dainos. Dainavo visi kas tik blessings, and tlie lasting inkiek mokėjo ir norėjo. Vadi- į vitation to retinu to us, for
naši, dainavo visa publika, Wilkes-Barre has beeoyie a
Kingstono parapijos vargoni greater community. We liave
ninkui J. J. Šaučiūnui vado beconie a liappier people, be
vaujant. Vis dėlto p. Šaučifi cause you liave visited us ofnas atėjo ir į mūsų kambarį ficially.
ir mums liepė dainuoti. Ir dai j
navom. Po to visi susirinkom j

Ona Miliauskaitė —dainelių. Dainuoti padėjo Sta nelis vakare,” “Lietuva”, ku

į ir “Wlien the moon comes j Moeski sudainuoja ‘Kaip smasys Šakočius, Pittstono fotc-jrių skyrė dvasiškiams.
(klajoklių tautelė laponai. Paover tlie mountain,” K. Smitli. jgu ir gražu’ ir “Lilac Tree.” ( grafas. Dainelės ir “fonės”! Bankietas baigiamas Lietu-i vyzdžiui, jų žodžių — raidžių

(Tęsinys) ;

Šeiminis bankietas

P-lė

ments for health
and strength are
found in good

.z
Now—Kraft-Phenix’ new achievement! Rich mellow cheese flavor
plūs added health qualities in
ivholesome, digestible form.
Velveeta retain3 all the valuable
elementą of rich milk. Milk sugar.
calcium and minerals. Etery one
caneatitfreely!
Velveeta spreads, slices, melts
and toasts heautifully. Try a half
pound package today.

KRAFT

V/elveeta
V

fh« Oaliciout N«w Chaata Food

cheese. And all
the essential ele-

ments of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

CHEESE
KRAFF-PHENIX
CHEESE COMPANY

. D R X U U X B
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piknikų. Visi bus pilniausiai S. Jonelis, koresp. — kun. S
Jonelis ir Ona Ivinskaitė.
patenkinti.
Naujomis narenus draugi
X Liepos 15 d., 8 vai. vakaGrovehlll 0817
, 2i.i„» k,„n. .1. Skirk, Placeda?“’ P»™P»i« s»>ėj bus •»"1««»: v- Virehenskaitė, Ofisas Tel.
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913.
Ofiso ir Uez. Tel. Boul. 5914
. Res. 67 37 S. Arteslan Avė, j
Tel. Grovehlll 0617
Maži.,uis ir .1. Cesukas. Adv. hus •‘"-‘"lakūnas: klebono, pa N. Barkauskaitė, I. Vilkaitė,
B Alastauskas
, rupijos komiteto ir visų drau- J. Enčeraitė, U. Gužaitė, S.
756 West 35th Street (Kamp. 35tli ir Halsted St.)
Senas raštininkas
^ad pasitarus kas-link Zepaltaitė, L. Baleckaitė, J
KVIESLYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 1-3 Ir 6:30-8:30 vai. vak.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vul. vakare
2423 Weat Marqu«tte Road
parapijos metinio pikniko, ku Svažaitė.
Liepos 17 d. Šv. Antano pa
Nedėlįoj susitarus
Nedėlloj susitarus
Vai.: 2-6 Ir 7 9 P. M. Ket. 9-12 A. 14. 1 *■
■■■■
■'
Į
..................... ..M
ris
bus
liepos
17
d.,
Vytauto
Nutarta
rudenį
statyti
sce

rapija, Cicero, turės piknikų
Nedėlloj susitarus
parke. Čia bus paskirstyta, noje didelį veikalų — dramų.
Bergmanu’s darže, Kiverside,
Rea. 98(1
Tel. Caual 4267
Rea. Prospeot 1(69 Tel. Ofiso 4064
Pirmas “Sočiai” bus sek Tel. Lafayette 6793
kas ir prie kokio darbu turės
III.
'
būti.
V
EXTRA! EXTRA!
madienį, rugpiūčio 5 d., pirm.
Nuoširdžiai kviečiu visus
X Liepos 26 d., tuoj įh> su Onos Ivinskaitės namuose.
Gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
Cicerus, Bulvarų, Chicagos ir
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 lkl 9 vak.
X Sekmadienį, liepos 17 d., mos visos parapijos draugijos
1821 SOUTH HA1MTED STREET
Išvažiavimas sodaliečių bus
KENOSHA, WIS. \
apylinkės lietuvius biznierius,
Ofiso vai.:
Office
:
4459
S.
California
Avė.
Vytauto
parke
įvyks
metinis
Rezidencija 4444 So. Arteslan Avė
rengia “Šurum — burum” liepos 24 d. Visos narės 10 va
profesijonalus ir visas drauNuo 1 lkl 4 Ir nuo 6 lkl 8 vai. vak.
Nedėliojo pagal sutartį
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų
Rezidencija:
gijas į mūsų parapijos pikui-1 && Petro ir Pauliaus parapi- piknikėlį parapijos naudai. landų nutarė susirinkti prie
( lkl «:«• vakare
8904 — 71st Street
kų. Jūsų atsilankymas man jos išvažiavimas — piknikas. Bus muzika ir kiti įvairumai. bažnyčios ant 44 ir Fairfield
NedėUomls tik susitarus.
Prie
pikniko
rengiamos
vi

ir
Piknikėlis
b
u
s
parapijos
Avė. Išvažiavimu rūpinas G ri- DENTISTAT Tel. Canal (764 Rea Republic 6864
priduos daug malonumo
su
uolumu.
Atvykusiems
į
pik
“
Laumės
”
darže.
Prašome
vi

taitė, Valunaitė ir Norbutaitė.
draugiškumo.
,
Iš kalno tariu nuoširdų ačiū į nikų svečiams labai nianda- sų nepamiršti ir atsilankyti.
Aptarta ir kiti dalykai dr- Phone Boulevard 7042
Gydytojas ir Chirurgas
visiems.
Įgiai patarnaus šios draugijos:
Rep. jos gerovei, priimti įstatai.
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2408 WEST 68 STREET
IR OBSTETR1KAS
Kun. H. J. Vaičūnas j Šv. Juozapo (prie baro), šv.
Kertė 8o. Western Avenue
Įstojimas į dr-jų 25c. Mėn. mo
DENTISTAS
Tel. Prospeot 1428
Gydo
staigias
ir
chroniškas
ligas
Veronikos (valgykloje), Šv.
kestis 10q. Narės gali įsira
4645
So.
Ashland Avė.
vyrų, moterų Ir vaikų
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
šyti nuo 14 metų,
Šv. Antano parapijos Sta- Kryžiaus (prie kitų įvairių
Tel. Canal 0706
DARO OPERACIJAS
Arti 47 Street
Valandos:
3-4 po pietų Ir 7-8 ▼. j
Ligonius
priima
kasdieną
nuo
tymo ir Paskolos bendrovė iš- darbų), o parapijos komitetas
“Inisieišinas’’ bus ateinan
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlloj pagal susitarimų
rinko šiems metams šių val prižiūrės, kad visko būtų. Bus
tį susirinkimų liepos 26 d., i
IŠ KANKLIŲ’ CHORO
Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus
gera
muzika.
Be
to,
prie
įžan

parapijos
salėj.
Susirinkimai
'
TeL
Canal
8112
dybų: pirm. J. Mockus, vice
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
pirm. P. Zakarauskas, iždin. gos tikieto duodama trys pi
Bridgeport. — Jšu pabaiga laikinai bus laikomi kas antrų
2130 WEST 22nd STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
A. Bernadišius, rašt. J. Moc nigais (casli) dovanos: $15, birželio Šv. Jurgio parapijos antradienį. Vėliau bus laiko
DENTISTAS
CHICAGO
4729 WEST 12 PLACE
kus, J r., rašt. pagelb. M. Sriu $10 ir $5. Mūsų mylimas kle choras baigė savo pamokas. mi kas mėnuo.
2201 West 22nd Street
1 Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredot
, Ir Pėtuyčios, kuriomis dienomis ji*
(Kampas Leavitt St.)
bas, antras rašt. pag. A. Stui- bonas kun. A. lankus ir visa iVakacijos; vargonų remontas
Visos Brighton Park’o mer
bua.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
ginskas, prie kasos J. Grybau parapija, nuoširdžiai kviečia jr didinama chorui vieta, nes gaitės kviečiamos įsirašyti i
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 lkl 8 vakare
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
SeredoJ pagal sutarti
skas, prie knygučių J. Mors- visus prietelius, draugus ir,narjų skaičius sparčiai auga. jaunų mergaičių Šv. Marijos
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:30 — 5:30 kasdien
X—Spinduliai
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba
Įžymių choro narę ir ga draugijų — sodalieijų.
tis, sargas — P Žičkus, revi- svečius skaitlingai atvykti ^į;
Cicero 882. Rez. tel. Cicero 2888
I Boulevard
, • 758
' 9
Ofisas 2201 West 22nd Street
Narė
bių solistę, p-lę Čiuraitę kun.
G R A B O R I A
Rcz. Heinlock 7691 cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Šaulinskas
surišo
amžinųjų
Rezidencija: 662 8 S. Richmond Avė.
—t
Telephone Republic 7868 ,
moterystės rysiu su p. Bene ŽAVINTIS PROGRAMAS
LACHAVICH diktu Luiniu. Per jungtuves
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
j
DENTISTAS
Nedalioj: 10—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Praėjusį antradienį ir vėl I' 4712 So. Ashland Avenue
choras gražiai giedojo “Veni
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
CHICAGOJE
Valandos: 11 ryto lkl 1 po pietų
Furniture Co. Ii Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
LIETUVIS GRABORIUS Creator,” o solo “Avė Mari lėšomis Peoples
.
.
f
2 iki 4 Ir 8 lkl 8 vai. vak. •
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. ja” išpildė p. A. Zembacevi- pasklydo lietuviška daina ir l
Nedėliomis nuo 14 Iki 12 ryto
ir pigiau negu kiti Re,kale meldžiu atsišaukti, o mano
muzika oro bangomis iš sto-'
Moterų-ir Vaikų ligų
čius.
todėl, kad priklaudarbu busit© užganėdinti,
Telefonai dienų Ir naktj
X-Hay
Tel. Cicero 1260
sau prie grabų išTel. Roosevelt 2615 arba 2 516
ties WGE8. Programe daly-'
Specialistė
VIRGINIA 4444
X
Gerb.
pralotas
kun.
M.
dirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago
vavo
vien
tiktai
northsidie-1
OFISAS
:
_________
4145 ARCHER AVĖ.
Krušas iš tolimos Airijos iš
668 West 18 Street
LIETUVIS DENTISTAS
Ofiso
Tel. LAFAYETTE 7337
Tsi Grovehlll
čiai,
kurie
tikrai
žavėjo
klau

siun
Teief. Canal 417 4 1439 8. 49 Court. Cicero. TU Eucharistinio kongreso
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
SKYRIUS: 8238 S.
Ofiso vai. kiekvieni}, dieni} n'uo 9 iki
TEL. CICERO 6927
čia chorui ir jo vadui p. A. S. sytojus. Didelė garbė priklau
valandai vakare
Halsted Street, Tel.
12 ryto (išskyrus seredornis). Taipgi
- i
Nedėliomis
ir
Seredoinis
susitarus
Victory 4488.
•
i Pociui nuoširdžius sveikini- so varg. N. Kuliui, kuris tų
nuo 4 iki 8 vai. vakare namiukais
4847
VV.
14th
ST.
Cicero,
III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Yards 1138
ir
Ketvertais.
programų rūpestingai priruomus.
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
v—
Rez. Tel. Hytle Park 3395
Seradomls po pietų Ir Nedėldieniai*
se.
___
Phone Boulevard 4139
X Mūsų ilgų metų narė, ke
tik susitarus
Tikiuosi,
kad
praėjusio
ant

Dr.
C.K.
Kliauga
2422
W
MARQUETTE ROAD
liauninkė per Europą p-lė M.
D E N T I, S T A S
Graborius ir Balsamuotojas Gurinskaitė, nors būdama už radienio gražus programas pa
Utarninkais. Ketvergais ir Sutintomis
GRABORIUS
W. Marųuette Rd. arti tVestcrn
Res. Phone
Turiu automubili is visokiem.- jūrų—marių, dažnai savo lai tenkino visus radijo klausyto 2420Avė.
Lietuvis
Pitone Heiuloek 7828
Englevvo-od
6641
Office Phone
Musų patarnavimas
Seredornis ir Pėtnyčiomis
GYDYTOJAS ir CiflRURGAS
reikalams. Kaina prieinama. škeliais atlhnko mus, o ypa jus. Nemažiau-gal pasitenkinę FanedSliats,
Wentworth 3000
visuomet sąžiningas Ir
1821 So. H aistri Street
Ofisas: —
tolo b. A-iilaud Avė. Wentworth 3000
ir 'Peoples krautuvių vedėjai.
nebrangus, nes neturi
Chicago, Hf.
3319 AUBURN AVENUE tingai vienų dainių —narį.
me išlaidų užlaikymui
Duso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
Malonu
būtų
išgirsti
dar
kar
Tel.
Cicere
6756
skyrių.
8 vak. Nedeiiouns pagal sutartį.
Chicago, III.
X Užėjus kaitrai, choras tų per radijų Nortli Side soGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso Tai.: Boulevard 7820
Nauja, graži ko
Namų Tel.: Prospect 1930
rengiasi prie savo metinio iš- iįstuR.es bei" visų chorų
6558 S. JLVLSTED STREE*P
plyčia dykai.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
važiavimo. Vieta nužiūrėta
DENTISTAS
V. R.
prie “Deimantų ežero”. P-nas
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
1446 S. 49th CT., CICERO
Ofiso Tel. VICTORY 8687
VEDRJAS
A. S. Pocius sako, tenai pato
Vai.: 14-18 ryto; 2-8 Ir 7-9 vakar*
Of. Ir Rea Tel. HEMLOCK 2874
4910 80. MICH1GAN AVENUE
1650 WEST 46th STREET gu linksminties, smagu po va- ,
Tel. Keuwood 6147
AKIŲ GYDYTOJAI:
Kampas 44th Ir Pauffna Sta
Valandos:
ndenį plaukioti, o narūnams e!
Nuo 9 lkl 11 valandai ryte;
Tel. Boulevard 6202-8418
LIETUVIS GRABORIUS
3133 S. HALSTED STREET
žero dugne gerai perlus rin ŠV\ Kaz. akad. rėmėjų drNuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Didelė graži koplyčia dykai
Nubudimo
valandoje
kreipkitės kti.
Antras ofisas ir Rezidencija
jos pusmetinis susirinkimas
prie manęs,
patd'rnausiu simpatiš
718 WEST 18 STREET
6504
S. ARTES1AN AVĖ.
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
J. Smulkis Į lieka perkeltas iš sekmadienio
Ofiso
Vai.
Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
TeL Roosevelt 75*8
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
liepos 17 d. į pirmadienio va
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
karų, liepos 18 d.
NAUJA DRAUGIJA
Šventadieniais pagal sutarimą.
Gydytojas ir Chirurgas
tSusirinkimas Įvyks šv. Ka4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Brighton Park.— Birželio 7 žiui'ero akademijoj, 7:30 vai.
Tel. Wentworth 3000
Tel.
Yards
0994
vakare.
LIETUVIS AKIŲ
d., parap. salėj suorganizuota
Rez. Tel Stewart 819J
Rezidencijos Tel. Plaza 8211
Visų
skyrių
prašome
daly

SPECIALISTAS
nauja draugija vardu Šv. Ma
akių įtempimų, kuris
VALANDOS;
vauti su pilnais raportais* iš estiPalengvins
rijos sodai ietės.
priežastim galvos skaudėjimo,
Nuo
10
iki 12 dieną
LIETUVIŲ
tvaigimo, aklų apteinmio, nervuofuOrganizatorius kun. S. Jo- įvykusio pikniko.
Nuo 2 iki 3 po pietų
Gydytojas ir Chirurgas
mo, skaudamų akių karštį. Nuiiuu
Nuo 7 iki 9 vakare ■
Taipgi visi ;kyr., kurie tu Mtaractus. Atitaisau trumpų regystę
nelis
su
perdėtinės
sesers
Au

Nedel.'
nuo
10
iki
12
dieną
GRABORIŲ ĮSTAIGA
6558 S. HALSTED STREEI
ir tolimų regystę.
gustinos pagalba, deda pasta i’ išrinkę pinigus už pikniko Prirengiu teisingai akinius visuose
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
egzamlnavknas darobilietus, prašomi atvežti į vie itsitikimuose,
ngų
,kad
šį
draugija
duotų
aas
su
elektra,
parodančią
mažiau

tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
sias klaidas.
nuolynų.
gražių vaisių.
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
-r
,
i Speęlale atyda atkreipiama mokyOfiso: Tel. Victory 6893
Valdyba Klos vaikučiams.
Valdybon išrinkta: pirm. —
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
J Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakaRez.: Tek Drexel 9191
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Ona Ivinskaitė, vicepirm. —
re Nedėliomis pagal sutartį.
4729 SO. ASHLAND AVĖ. Jei neatsiliepia šuukite Central 7484
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
B. Valunaitė, rašt. — E. Gri- Skaitykite ir platinkite Į?4Ei^^K4A?i5SN2i3tlsisRAD?M;“
SPEC1JAL1STAS
didžiausj pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
4*
* • zįT'v
55
• | Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
taitė,
fin.
rašt.
—
F.
Norbutai

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
dienraštį “Draugę” iri be akinių, nai,..- k«,„Os pcn>U8
< •.
•
.
gesnes, negu Inivo. Musų kainos nl- Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
tė, iždo glob. — kun. 8. Jo
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
Rusas Gydytojas ir Chirurgu^
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
remkite
visus
tuos
pro‘“‘‘p kitų.
pro

nelis, sporto direktorė — A.
Nedėliomis 10 iki 12
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Specialistas moteriškų, vyriš
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Telefonas ALdway 288U
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Vaičekauskaitė, pagelb. — L. fesionalus ir biznierius,
kų, vaikų ir visų chroniškų
Tel. Boulevard. 7589
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Belskaitė, dvasios vadas kun. kurie garsinasi jame.
Hgą.

D A K T A R A

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, III,

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. J- J. SIMONAITIS

WEST PULLMAN, ILL.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

• DR. A. RAČKDS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOVVARSKIS

CHICAGOJE

DR. S. A. DOW1AT

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. B1EZIS

DR. T. DUNDULIS

i DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIDS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

OR. GDSSEN

DR. A. L YUŠKA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRlKOLIS

DR. A. R. McGRADIE

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. Ds

PRANEŠIMAI

S. M. SKUDAS

DR. J. P. POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN

Seniausia ir Didžiausia

DR. H. 6ART0N .

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A, ROTH

Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

HEMLOCK

Tel. Yards 1829

1

•

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKię

SPECIALISTAS

Kun. Aleksandrui Bubliui, jo brangiai
motušei mirus, reiškiu gilios užuojautos.

VALANDOS:
• Iki 12 ryto. 7 lkl 4 vakare
Utarn. ir Ketv vak. pasai sutartį

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo II—4; nuo

l-^l

Nedėliomis: nuo 14 lkl II.

Kampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12
Tel. Hemloek 8744
Rea Tel. Prospoct 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*

756 WEST 35th STREET

KUN. J. NAVICKAS

Ofisas 3102 So. Halsted St.

(NaryAuokas)

2434 West Marųuette Road

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

.M?

DR. V. S. NARES
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

8161

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Oflaaa 6166 South Kedzie
Rez. (428 So. California Avė,

YaLi 8-4. 1>I i L naktrlmt K*t»

”
X

1

.

v

Penktadienis, liepos 15, 1932

DRAUGAS

PIKNIKAS Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. Par.
Sekm. Liepos-July 17, 1932
PARKE

BIRUTES

PRIE 79-tos GATVES and ARCHER

B

g

"» 1 -■

a

S

i.

- -s-jA-jl ,

Šiuomi širdingai visus kviečiame atsilankyti į mūsų parapjos pikniką.

Pradžia 10:00 vai. ryto. Bus muzika, skanus užkandžiai, žaislai ir bus
galima linksmai praleisti laiką.
I
Kviečia kun. A. Briška, klebosas ir Komitetas.
~
a
j ;
=

a

Marijona Jereminaitė s u vyrus politikierius ir kitokius, Greitai numatyta išleisti a. a.
Valuckiejie dirbo prie “bot kurie pasidalinę į ženočius ir prof. Niemi “Lietuvių dainių
dogsų”“, *o Ona Zdanevičaitė i“singelius” trauks virvę Gi tyrinėjimus.”
Siinokaitis, p-lė Gaižaitė, stud.
žadėjusi joms pagelbėti, neat mimo Panelės ŠvA par. pik -1
JAU JSTEIGTAS fondas , jau yra savo lėšomis įsigiję
važiavo. Pranas Valuckas dir nike, liepos 31 d:, Birutės dar GRIAUNAMA BRANGIA
IR KOMITETAS REMTI J tam tikslui 16,000 dolerių ve- Geležinytė, p. A. Nausėdienė,
p.
Zymontas
ir
p.
Vaidyla.
že. Norintieji su savo didelė
bo su lenta.
ISTORINĘ VIETĄ
LIETUVIŲ SKRIDIMUI
! rtės lėktuvą;
P.
Jurgėla,
sus-mo
sekr.
mis
jėgomis
pasirodyti,
iš
an

PER ATLANTIKĄ
' Kadangi
Prie gražių dalykų ir sal
tas jų žygis turės
ksto užsirašykite pas p. Va- Kaltinėnai, Tauragės apskr.
dainių
dirbo
bridgeportietės
:
istoriškos vertės, plačiai viLIETUVIŲ DIENOS
vrinską, 6922 S. Campbell A v. Pakelėje važiuojant, i§ Paeže• Liepos mėn. 13 d. Lietuvos,
pasau|y pagarsins Alne.
A. Gilienė- ir U. Gudienė.
REIKALE .
rio bažnytkaimio į Kaltinė
kopsulato raštinėje įvyko Įvat į rikog |iet„vių vardą k gutajkg
Prie serijų, brigbtonparkie- i Į ciceriečių pikniką ateina n
nus
yra gražus ir istorinis ka
rių lietuvių visuomenės-gru-i didu|.s garMg pa-iai Lietu.
tės: O. Bambalienė, Kazragie- tį sekmadienį liepos 17 d. Bergmann’o darže bus visi kup- lnas Medvėgalis. Jis yra ži
p,,;, organizacijų bei spaudos! yai ifk(,ldamas lieWvil> ,au. Skirtas Lietuvių Dienai ko Labai mums malonu dalin nė ir kitos.
misijos pirmininkas p. J. Im
nomas ne tik žemaičiams, bet
atstovų susirinkimas, kuriame Į • auk8tos civi|izacijog
Stanislovas Staniulis ir Pe čiai — važiuoti, raiti, pešti.
tis
su
visuomene
maloniomis
lias pakvietė geri), vargoninin
ir visai Lietuvai. Šiais metais,
dalyvavo: 1, konsulas p. Kai-'" to
ir
tras Gailius pilstė saldainius Kiti atlėks orlaiviais. Kupčiai
žiniomis.
Metinis
“
Draugo
”
kus ir chorus bendrai daly
kai prasidėjo kelių taisymas,
vaitis su ponia, 2) “Draugo”
žino, kur yra “gut gešeft.”
Kadangi minėti lakūnai, pi vauti Soldier Field’e, Lietu piknikas buvo taip garsus, į piknikierių vežimus,
red. L. Šimutis, 3) “Naujie-.
West Pullmano vyrai ir mo apylinkės gyventojai pradėjo
I rkdami lėktuvą, sudėjo visus vių dienos iškilmėje,“ liepos 3 kad jo atgarsiai ir po pikni j Prie lazdelių dirbo town-of
nų” red-jos atstovas Zymonterys sako: laikysimės ir ne- šią brangią istorinę vietą
j
iakietis
Paukštis
su
šeimyna,
ko
girdisi.
tas, 4) “Sandaros” red. Vai. Į savo P1"1^
ne^un lėšų Įdien^ chorai kvietimą priėpasiduosim, tai yra jie sako, griauti, veždami iš to kalno
j
Jie
turėjo
ir
saldainių.
Stanislovas
Daugėla,
savi

dvla, 5) adv. Vasalis, 6) dr. tam zyg*ul
utmai įvykdyta,ir, ačiū gerb. vedėjams, 12
šlaitų keliams žvyrą. Žemės
’.
m -v- ;nes tas lėktuvas reikia pntai- chorų —choras skaičiuje 551) ninkas Emerald Dairv, 3251
L. Gubista varė smarkų biz kad jų parapijos piknikas savininkė, kurios šis kalnas
Kliauga, 7) “Liaudies Tnbu-J,
- - - -- ; kyti specialiam skridimui per žmonių buvo tinkamai tai die S. Emerald Avė., jau po pik nį su žalios “Rūtos” saklai- sekmadienį liepos 17 (L, Vy yra, ir Kaltinėntį policijos šis
nos” red. B.’ Siinokaitis, 8)
Atlantiką, o lėktuvo parengi nai pasirengęs. Kaip jau žino- niko pridavė penkinę ir paža jniais. Westsidiečiai Balt. Ur tauto parke busiąs nemažesnis apylinkės gyventojų begėdiš
kap. P. Jurgėla, 9) liet. pre-.
už didžiųjų parapijų piknikus.
mui reikės “
apie
4000 dolerių, Į
kas darbas buvo sustabdvtas.
kybos rūmų vicep. Kamaika,1 “““
i'lc
Jma, liepos 3 d. be sustojimo dėjo gausią paramą Lietuvių bonavičius ir Pr. Malakauskis
Kolegijos
piknikui.
[valdė
straikierį.
Jonas
Povi10) p. Kirienė, U) p. J. KrJ į ta<1 ^.rinkimas pr.tarda- ,.j(> Atsiklaasug Soldier Fie|d
Sekmadienį, liepos 17 d.,
’
lauskis
buvo
už
bosą.
West Sidės Rūtos darže bus PARYŽIUS, liepos 14. Šv. Onos dr-ja iš West Sitkus, 12) p-lė Gaižaitė, 13) j n]as. 1,1,11, Pa^r10^1® ani
1 raštinės, mums atsakyta, kad
I
Jonas
Bacevičius
turėjo
pik
Altoriaus Puošimo dr-jos pik Nuskendusį Prancūzijos nar
stud. Gelažinytė, 14) stud. J. *'’_ų
jv< 1 ^n<^amasperstatymo nebus; dėl platės-i
taipgi gerai pasirodė.
kūnų pasiryžimą bei pasiau- nių žinių, patarta sekančią die ' Petras Mankus, -Wėst Sidės nike karpenterišką darbą. Jo nikas, kurio pelnas eis bažny dantį laivą “Promothee” na
Rusinąs, 15) stud. A. Lidy ir
į ko j imą tam tikslui, nutarė:
ną atsikreipti į kapitoną Gat- < siuvėja*S 2230 VV. 22nd St., pareiga buvo žiūrėti, kad pik- tinių rūbų atnaujinimui. Bus rai apžiūrėjo ir pranešė, kai
abudu lakūnai kap. Darius ir
į
1)
įvairiais būdais remti tą scbel’j. Pirmadienį kap. Gat- PrUaVė”$2.00.,
nikieriai suvarytų vynį į me įvairių įvairybių, o trokštan- laivas nenuskendo dėl koki,
St. Girėnas. Kiti kviestieji
as»
; kilnų sumanymą,
tieji pasisotins prie Jokūbo nors sprogimo. Matyt, nelai
menys neatvyko.
schel’is mums pareiškė apie i Kiti pasižadėjo vėliau pri- dį trims uždavimais.
i 2) tuo tikslu sudaryti: a)
; Vengras šiame piknike tik šulinio.
mė Įvyko dėl klaidingo laiv,
Susirinkimą atidarė kons. .......
,
perkėlimą Lietuvių dienos į įduoti.
,
...
,
.
..
:
,
lietuviu
skridimo
per
Atlanvaldymo. Gal šliužas per klai
Kalvaitis, kuris pasiūlė įsn-; .
.
r
Dabar norime atiduoti kre rai pasižymėjo. Jisai turėjo
i antradienį. Jo pranešimas inu...
.....
tiką organizavimo komitetą,
,
...
muzikantus
ir
turėjo
gryno
KA NUVEIKĖ TAUTO
dą atidarytas ir vanduo ūžte
nkti sus-mo pirmininką ir se.
.
Ims buvo per vėlus ir chorų ditą tiems, kurie ypatingai getam
skridimui
organizuoti,!
.
.
.
;
,
•
-i
,
1
pelno
$15.00.
Įėjo j vidų.
SAKOS KOMISIJA?
kretoriiį;'pirm-ku išrinktas ko j
.......... sukviesti jau nebuvo galima. Į1 ai piknike pasidarbavo.
„
,
ii•
'
propaguoti
ir
kitokiais
būdais
ns. Kalvaitis, sekretoriumi,;1
. ....
Štai, dėl ko chorų—choras an- i Ciceriečiai, po vadovyste 1 Čigonės — Brigita LesčausMAINAI
. . .. t
i
remti
ir
b)
lietuviu
skridimui
1929 m. prie Vytauto Di Turime dviejų flatų namą
kpt. P. Jurgėla.
i
'
*
. , . Iradienį ir nebedainavo.
!Juozo Mockaus, buvusio ‘Dra kaitė ir p-nia Abromaitienė iš
...
į per Atlantiką remti fondą skri
kambarius.
Mainysime j nuos;
Kpt. Danus primine savo i1
* • i
ugo’ agento, prideramai dar DievovApvaizdos par. šauniai džiojo universiteto Humanita Lietuvoj. Norėtume tą nuos:
. v
, , oi. n.- dimo rėmėju aukoms rinkti ir j Labai .yra nemalonu vedėSuvalkjoij.
pasirvzmią su lakunu St. Gi-,
;
.
...
pasidarbavo ir piknikierianis rinių mokslų fakulteto įsistei gauti4505
bavosi prie vartų ir tikietų.
S. California Avė
rėnu skristi i Lietuva. Jie a-Uoms sunaudotl minėtam skn-ljams ir choristams, kurie ir
suteikė daug naudingų pata gė komisija rūpintis mūsų kra
i,
..
...
.
.
.,
Reikia
pažymėti,
kad
p.
Juo
2-ras floras)
dirnui įvykdyti.
1 laiką gaišino ir prakaitą ne-i
»«• ,
, ..
što
tautosaka.
Toji
komisiją,
linių.
bu yra pakankamai prityrę
a . . ,•
, .
,
.....
r
*
zas Mockus nuo senų laiku
lakūnai ir išstudijavę astru-'
^.„„tarnas ta.p p ,t nu- ,jo, o v,s„, juos vanoja,»a tiri,
Viena cicerletė visus stebi pirmininkaujant prof. Krėveinuminę navigacijų. Ta, žygis ,
bendros desntus s,o fuu- to, kad .„e darbų dubu.
Wm. J. Kareiva
no savo drese,, kurioj buvo Mickevičiui, iki šiol jau yra
Savininkas
rp'iknlnnia no lik drnsns bot ido
veikimui:
i Taigi, gerb. Reporteri, ne-L •
....
, \
1)5! gerinusios rųfiies
šimtas kišenių ir kiekvienam surinkusi apie 40,000 dainų.
• i-+
•
n
’
'
I) Fondo kasininkas prii I pyk, kad gamta ių darbą su-i e.?aS 1F 8aun,ai savo (a!
Ir patarnavimo. Sau
ir kitų paramos. Drąsos mums
\
.
..... ,py*’,
ganna
uau’4 su 'atlieka. Elena Sulgaitė dail kišeny turėjo po įdomų daik 2,500* pasakų, 2,500 dainuškų,
kit.
l trukdė.
'
.....
GRKEN VAItl.FY
i
* i
|no saldainius tiems, kurie ge- telį, kurie
netrūksta, tuo labiau kas esa ina jam prisiųstas iš < įvairių
piknikierianis pa- virš 20,000 patarlių ir 10,000
euoniTCTs
asmenų ir orgamzacijiį aukas k
A. S. Pocius,
!rai atsnėio
mįslių, 6,000 prietarų bei bu
Olselis Šviežių klausi
me prityrę lakūnai. Papasako
įtiko.
nių, sviesto Ir sūrių.
reikalui.
j
i :,4 t\ Pi,nrn vnzU;.,c
,
jo apie kitų lakūnų skridimą šiam
4fi44 SO. PATIKINA STREET
Būva gautas milžiniškas su rtų ir apie 4,000 padavimų.
2) Tas aukas kasininkus su- i
'' | JuoMS Grybauskas varė ge
Tel. Boulevard 1389
I Tautosakos komisija išleido
per vandenynus. Priminė, kad
deda fondu globėjų nutuaty- Ked. prierašas. Nei komp. rų biznį daiktais, kurie buvo ris ir perfiumų iš Grand Ra- 6 atskirus tomus “Mūsų tau
lenkų lak. llausner vos 2 me------ |o; vietoj (banke)*
A. Pocius, nei kiti chorvedžiai gauti iš įvairių biznierių. Prie pids, Mich. nuo Marijonos ir tosakos” ir du atskirus apie
„ Tel. Hemlock 2323
dus skraidė, viršun, AtUmtiko, į.
. ft. s-am
„ekalti dėl neivykusio8 ..Li(,.!rūtų darželio Jurgis Všlėans- ! Kazimiero ir Jono Rimkevi
3)
Fondo
globėjai
šiam
rei
tautosaką
leidinius.
Jau
galu

nukrypo apie 40 nuos. nuo sa
čių, kurie turi pirmos klesos
kalui surinktus pinigus galij^uv*ll Dienos”. Kalti yra ren- kis su savo pagelbininku.
tinai sutvarkyta ir paruošta
vo lėkimo krypties. Tai jau
<
Pr. Jankaitis pajodinėjo ant barbernes 1031 Quarrv Avė. ir
išmokėti Lietuvių skridimo į fc'ėjai, kurie tinkamai to darspaudai apie 15,000 dainų. NaMV HTATIMO K'-NTKAK
per daug: leistina nukrypti a757 Ann St. N. W. Už sūrį
per Atlantiką organizavimo ’’° nesutvarkė. Rengėjai galė- žemaitukų.
TORIUS
pie 5 nuoš. Paaiškino, kad ma
šeimininkės
uždirbo
$15.
Kas
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ.
[labdaringosios
Sąjungos
3
komiteto nutarimu ir tik įsi- i .1° paruošti flotą, kaip kitos
no naudotis keturiais naviga
tikinę, kad skridimas bus tik- f tautos kad turėjo, galėjo iš- kuopos veikėjai apsukriai dar .turi seriją 1758, No. 91 gali
cijos būdais. Lėktuvas turi
rai ivvkdvtas.
[-kelti Lietuvos vėliavą, kuriai Gavosi prie ice creamo ir gai- atsišaukti į pikniko komisijos
būti
techniškai pa
parengDUti gerai iccnmsKai
ren g-i
* • . • ,
.Į.
. , ,
.. a
A
. .
ta v • •
..
,
n
i 4) Jei dėl nenumatvtų prie- ir vieta buvo paskirta, taip vinaru-jų gėrimų. Darbavosi pirmininką.
tas tolimam skridimui. Gezo-'
'............
. *,
.'
, ..
. . . , .
. ano- •
Užlaikome naujausios nu
. .. rnAf.
... Izasčių skridimas neįvyktų, tai i
plačiau apie tai turėjo pa sieI etkiene, M. Česiene, Dėl užsitęsimo programo vi
lino mano imtis 5000 mailių; ...
v.
. , , .
i• A.
n
it r> o
o rvės traukimas atidėtas ir įdos žierus, laikrodžius, radio
, .
• . • .• t*, v
v
pinigai grąžinami aukotojams, informuoti musų visuomenę
Auciene, U. Fetkiute, S.
taipgi elektrikinius * laikrt
proporcingai atskaičius pada-iir chorus. Juk ir ukrainiečiai Tekaras, S. Tekaras, E. Mi- vyks Kolegijos naudai rengia
ko į Kauną tikisi nuskristi per
FELIKSAS
džius, movie cameras, prtjft
rytas būtinąsias išlaidas.
j tokioj padėtyje buvo, o vis s>us, J. Vilkas, Vilčauskas, mame piknike rūginčio 28 d.,
38 valandas. Reikalinga tik AARDZYAUSKAS
Kotrina Sriubienė su dukteri Birutės darže.
torius dėl judonių paveiksi
5) Fondo globėjai veda! dėlto gražiai pasirodė.
#
IĮ
merikos lietuvių visuomenės
mlrS liepos 14 d., 1932 m., 6:10
mis. Jie jeigu turėjo $192.95.
rodymo. Kainos labai nupigi
Brigbtonparkietis Antanas
šiam • reikalui aukų knygą ir j------------------••ai. ryto, 40 metų amžiaus. Ki
finansinė parama pirktam lė
lo iš Sakių apskr., Yankų vai.,
Prie
baro išsijuosę
dirbo Tiekus,
tos.
smarkus ekspresininVlll»ių kaimo. Amerikoje išgy
ktuvui galutinai pritaikyti to dalina aukotojams skridimo REDAKCIJOS ATSAKYMAI ;town-of-lakiečiai po vadovysveno 21 metus.
2650 W. 63rd St.. Chicago, II
kas, kurs gavo diplomą už
rėmėjų bilietus.
Paliko dideliame
nubudime,
limam skridimui.
moterj Matildą, dvi dukteris:
Tel. Hemlock 8380
0) Likusios skridimo suren- A. V.. Užuojautos nededa- Į te Jono Zelavo ir Jono Cepu- kolegijos rėmimą, yra priskir
Matildą ir Sofiją: du sunu: Fe
liksą Ir Zlgmuntą; brolj Petrą,
Po to prasidėjo ilgos dis- gimni nesuvartotos lėšos jtei- Į nie, nes už ją reikia apmokėti,, lio- Bartenderiais šauniai dir- tas prie 19-to skyriaus už eksdu pusbroliu: Juozapą ir Vin
cą žeksus: pusseserę Rozaliją
kusijos dėl skridimo galimu- kiamos lakūnams kpt. Dariui! o Tamsta savo laiške nieko a | b° Beliauskas, Sudeikis, Pr. presininką. O 35-tas skyrius
Paulauskienę Ir gimines, o Lie
tuvoj tfivą Ir du broliu.
mo; į daugybę įvairių klausi- į, iak. st. Girėnui, kad tuoĮpie tai nemini.
Il/evickis ir kiti.
už ekspresininką turi V. GoKūnas paSarvotas H. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Auburn
mų atsakinėjo kpt. Darius. Po būdu bent iš dalies būtų pa■■
■■ ■
j Prie čokoladinių saldainių tautą. P-nas Tiekus yra pasi
avė. laidotuves Jvyks panedeiy,
liepos 18 d.. 1S koplyčios 8 vai.
šių diskusijų buvo priimta to- dengtos lėktuvo pirkimo išlai- Paieškau pusseserės Onos'dirbo p-nia Sudeikienė ir Ana rengęs savo didžiu troku ga
bus atlydėtas | Sv. Jurgio par.
Grcglaitikės, po vyru Sebec- stazija Mažeikytė.
bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin
kia rezoliucija:
dos.
Jei manai pirkti automobili, ateik
benti žmones į Nekalto Prasi
gos pamaldos už velionio sielą.
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
Po pamaldų bus nulydėtas Į
Kadangi lietuviai lakūnai
Fondo globėjais išrinkti:, kienės, kilus iš Gaurės~parap.' Kaz. Matijošaitis su Rūnum dėjimo Panelės švč. par. me
vieną IS geriausių ruSių automobi
Sv. Kazimiero kapines.
lius — 8TTTDEBAKER.
kurie yra
NuoSirdžtal kviečiame visus
kap. Steponas Darius ir laku- kons. Kalvaitis, adv. Guriu. Gyveno Cbicagoj ar So. Cbi- pasižymėjo prievokiškų bre- tinį pikniką, liepos 17 d., Bi
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
gimines, dmugus-ges Ir pažiatamus-mas dalyvauti Šiose lai
Taipgi mes turime pilną pasirinki
nas Stasys Girėnas yra pasi- knn. Vaičiūnas, L. Šimutis ir cagoj, TU. Prašome greit atsi dėlių.
rutės darže.
dotuvėse
mą vartotų karų labai prieinamą ir
N'llludię: Moteris, Dukterys,
nebrangia kaina.
r/žę 1933 metų visarą skristi J. Krotkds.
’iepti.
! Magd. Kavaliūnaitė su savo
Marketparkietis buvęs West
Runai, Rrolls, Ir Gimines
•* Ia.ldotuvSms patarnauja grnlėktuvu iš \’ew Yorko į KanĮ skridimo organizavimo ko!
JUE YONKUSKI
draugėmis urtliai
dirbo prie sidietis B. Vavrinskas šiomis
MIDLAND MOTOR SALES
borlus S P. Mažeika. Telefo
44»a ARCHER AVRN11R
nas
Yards
1188.
ną per AtUmtiko vandenyną ir mitelę išrinkti: kons. Kalvai-j Famiington, UI. Box 953.
mažojo rato.
dienomis sušilęs organizuoja
Telephone įAifayette 7189

C H I C A G O J E

tis, p. Kalvaitienė, p. Kirienė,
adv. Vasalis (Va Šalie), kp. |
j P. Jurgėla (Jurgelevičius), p.
į
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