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Telefonas: Roosevelt 7790

Visi Prūsų socialistai valdininkai pašalinti
PAŠALINT! PRŪSUOS MINISTERIAI
KREIPIAS TEISMAN

CHICAGOJE i
BAIGĖSI DIDĘLI
KARŠČIAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SUDEGE PUSE KAIMO

j Liepos 3 d. apie 5 vai. PaVakar Cliicagoj ir apyUnkė. jnev4žio valsĄ Kirkinu kaime

LIETUVOS DELEGACIJA
RYGOJ

Derėtis su latviais Lietuvos
Japonai veržias į Jehol provinciją, žudo kinus.
se baigės didieji karpiai. Šia- Per «aisr« sude«5 įninku delegacija jau išvažiavo į Ry
trobesiai ir įvairus turtas: 1) gą. Manoma, kad šį kartą pa
Vyriausybe pašalina karo veteranus iš Wandien jau vėsiau.
IKlikūno Balio, 2) Žilinsko Juo siseks galutinai išaiškinti vi
shingtono
Bet per keturias dienas ka-jzo, 3) Pagarecko Juozo ir 4) sas kliūtis, neleidžiančias kaip
ršeiai žmones suvargino. Bu- Baniūno Jono. Viso nuostolių į reik išplėsti tarp abiejų valvo
apie 97 laipsniai šilumos. Į padaryta uz 34,500 lt. Klikū-1 stvbių prekybos santy1 ' i, ir
VISI SOCIALISTAI NE JAPONAI PUOLA JEHOLO
Vietomis daugiau 100 laips-!no Balio trobesiai buvo ap-'visiškai susitarti, nors latviai
TEKO VIETŲ
PROVINCIJĄ
mų.
j drausti, kitų turtas rieapdrau- yra linkę derybas užvilkinėti
BERLYNAS, liepos 99 ___
ŠANGIIAJUS, liepos 21. —
Vakar popiet vietomis pali Įstas. Gaisro priežastis aiški- ir lietuviams daugeliu atvejų
Visoj Prūsi joj aukštieji soči-į Japonų kariuomenė iš Mandnenusileisti.
jo, o vietomis praūžė audros. ! narna.
i
alistai valdininkai pašalinti iš į žiūrijos veržias j Jeholo proUnderwoo<l & Un<lerwood
Griaustiniai išblaškė slogina
uži mainų vietų.
vinciją.
NAUMIESČIO “TITA
PIRMA KOMUNIJA
mąją atmosferą.
*
Kongreso
atstovas
Rainey
’
as
iš
Illinois
’
o,
demokratų
NIKAS”
Pašalinti ministeriai kreipės j Japonų kariuomenės lakū atstovų vadas, apžiūri kongreso rūmų požemiuose mašineri
nai
bombardavo
Jeholo
vyriau
300 vaikučių Prisikėlimo pa
i vyriausiąjį teismą Leipcige.
jas, kuriomis atstovams rūmuose vėsinamas oras. Kongreso NENORI MIESTO ŠVIESŲ
miestą
Čaovang
’
ą.
Ke

Neseniai
Naumiestis
įtaisė
rap. bažnyčioj Kaune šiemet
rūmuose atstovai turi įvairiausius patogumus. Nėra nei karš
Rytoj teismas išklausys Prū- **9
lios
dešimtys
kinų
nužudyta.
gana
prašmatnų
dalyką
—
bū

priėjo
prie pirmosios Komu
čio, nei šalčio.
sijos ministerių nusiskundi
Evanstone yra trumpa gamų. Jie nori atgauti 'savo vie-' JaP°nb tikslas yra užimti
' tvė, vadinama Sherid'an pla- tent, garlaivį ant Šešupės. Jo nijos." Tokio didelio skaičiaus
VISOKIŲ
NIEKNIEKIŲ
ISPANIJOS
VYSKUPAI
tas.
‘
~
iviSi} minėt^ provinciją ir i,ce^ Namų savininkai- savo lė konstruktorius p. Kuzma, tu- šioje parapijoje iki šių metų
(
PRIRAŠYTA
ROMOJ
I šomis ištaisė gatvę ir įsivedė IrMamos scn.« «»»•»"<*»« m«, dar nebuvo.
Vietos komunistai negali iš jungti Mandžiflrijęn.
Kinų
vyriausybė
planuoja
į
torą, pasiryžo jį naudingai su j
leisti savo laikraščio. Vyriau
privatiškas šviesas.
į
ROMA,
liepos
22.
—
Čia
japonams
priešintis*
ROMA,
liepos
21.
—
Čia
vartoti
ir pastatė Naumies-;
SUTINKA PIGIAU
sybė laikraštį nesuspendavo,
Dabar
miestas
nori
įvesti
I
j
vieši
du
ispanai
kardinolai
ir
.
čiui
“
Titaniką.
”
Juo
kartais
j
vieši
garsus
Pittsburgo,
Pa.,
GYDYTI
bet policija iš spaustuvės pa
ten miestinės sistemos švie.' „aadoiamasi vvkstant j gegu. i
i
trys
vyskupai.
Jie
visi
turi
KONFERENCIIOIE
NESU

i katalikų kunigas Cox’as, sešalino mašinas.
į kasdien ilgus pasitarimus su j nosios šv. Patriko bažnyčios sas ir ant namų savininkų už zines.
TIKIMAI
Teko sužinoti, kad kelioli
krauti asesmentus.
-----------i popiežiaus valstybės sekreto- !
ka lietuvių gydytojų įteikė vi
PRŪSIJĄ VALDO CENTRO
klebonas. Jis' pagarsėjo tuo,
ŽENEVA, liepos 22. — Nu- į riuin kardinolu Pacelli. SpėŽmonės
priešinasi.
Jie
kreiMENKAI
PERKA
MIŠKĄ
daus reikalų ministerijai tam
VYRIAUSYBE
kad kitados į Washingtoną nu
siginklavimo konferencijoje J. jarna, kad Vatikanas pradės
pėsi teisman. Reikalauja, kad
------------tikrą raštą, kuriame praneša,
vedė daugiau kaip 25,000 be
Valstybių,
Anglijos
ir
Pran-'bet
kokias
derybas
su
Ispanlmiesto
šviesos
sistema
jų
ga-į
Miškų
departamente
buvo
kad jie pigesnėmis kainomis
BERLYNAS, liepos 21. —
darbių ir šių akyvaizdoje įda
ja,
kur
Katalikų
Bažnyčios
cūzijos
atstovai
sutarė
prave

tvės
nekliudytų.
Jie
turi
švieparduota
iš
varžytinių
miško
apsiimtų teikti Kauno miesto
Visą Prūsiją valdo Vokietijos
vė prezidentui ir kongresui
stovis
vis
dar
nenustatvtas.
sti
savo
padarytą
rezoliuciją
sas.
|
medžiagos
už
14,497
lit.
Neligonių kasos nariams gydy
centro vyriausybė. Vokietijos
prašymą, kad krašto vyriau
-----------------! šaut miško medžiagos parei- mą ir medicinos pagalbą.
prezidentas Hindenbnrgas Prū nusiginklavimo Mnnsimu.
sybė rūpintųsi bedarbių likiPREZIDENTAS
PASIRA

BAUSMĖS
IŠVENGIMUI
(kalavimo, miško nenori pirkti
sijos komisijonierinm paskyrė i š,ai ■'ezoliucijai priešinasi I
mū.
I
-----------'nė miško pirkliai, kurie, be to,
LIETUVAITE — KINO
patį kanclerį von Papen’ą, o i talijos, Vokietijos ir sov Ru- ŠĖ ŠELPIMO PROJEKTĄ ' Kada kun. Cox’as atvyko
sijos
atstovai.
Advokatas
August
’
as
arešnusiskundžia
dar
per
aukšta
karo
diktatorium — von
ARTISTE
Romon, laikraščių koresponde tuotas Lincoln’o parke už grei, taksa.
Pranešta,
kad
jei
rezoliuciį
AVASIIINGTON,
liepos
22.
Šchleieher’į. Vidaus reikalų
ntai paskelbė apie jį galybes
------------------ministerių Prūsijai paskirtas ja bus varu pravesta, pastarų — Vakar prezidentas Hoove- neteisingi! žinių. Sakė, kad jis tą važiavimą. Teisme jis tei-.
Marijampoliškė p-lė Elena
sėjui
perskaitė
1833
metų
nuo'
jų
valstybių
atstovai
pasiryr
’
is
pasirašė
dviejų
bilijonų
GEGUŽINĖS
BIEDNUOEsseno miesto majoras Fr.
Bergaitė, rengusis filmos me
bedarbių kan- statą, kuriuo greitas važiavi-!
j žę ne tik protestuoti, bet ir dolerių šelpimo projektą (bi-. pasiryžęs , būti
MENES VAIKAMS
,, , .
Bracbt’as.
nui
apie 10 metų, gavo pir
,. . ..
...
.
ididatu i J. Valstybių prezide- mas neapribuojamas teisėja-j
------------konferenciją apleisti.
lių).
žinoma,
kiek
nors
bus!
,
,
,
,
v
,
,
,
.
’ Prūsijos premjeras Brauintus, kad jis iš bedarbių no ms, advokatams ir teismo tar-į Liepos 3 d. Šv. Vincento a mam sezonui anagažamentą
pagelbėta
daugeliui
bedarbių.
,
n’as, vidaus reikalų ministeris
rįs sudaryti fašistų partiją, nautojams, kada jie vyksta į Paulo draugijos Senamiesčio 50,000 lyrų sumos, kad dirbtų
RAGINS SUSIMAŽINTI
Iš
Reconstruction
Finance
’
Severing’as ir kiti ministeriai
kad tuo tikslu norįs asmeniš teismą arba iš teismo. Advo-Į skyrius, padedant Kauno “Pi- italų valst. kino filmų gamy
ATLYGINIMĄ
bendrovės
visa
eilė
valstybių
boj. Šiuo metu ji dalyvauja
atsisakė apleisti savo vietas.
kai pasimatyti su Mussolini’u katas išteisintas.
i lies” kuopos pavasarininkėms, filmoj, kuri jau užsakyta į
ir
miestų
reikalauja
paskolų.
,
Jie visi tad areštuoti. Jie tvi
ir vokiečių fašistų vadu Hit-----------------surengė Senamiesčio ir Vilija-’ Kauną.
rtina, kad centro vyriausybės NEVY 5 ORK, liepos 21. —į Tai bedarbių šelpimui.
ler
’
iu,
ir
t.t.
Šio miesto majoras AValker’is
NENORI KAINOS MAŽINTI mpolės biednuomenės vaikams
žygis yra neteisotas. Nes vyrytoj per radiją ragins 130.000 PENKIŲ DIENU SAVAI
Tai visa kun. Cox’as griež------------I gegužines su dovanėlėmis užPAŠALINA KARO VE
iausybė negali maišytis į at
šio miesto darbininkų patiems
tai
nuginčija.
Yellow
Cab
Co.
prezidenkandžiui.
Gegužinės
įvyko
laTES
DARBAS
TERANUS
skirų valstybių vidaus reika
susimažinti atlyginimą. Nes
tas
Cbicagos
miesto
aldermobai
gražioj
ir
patogioj
vietoj
lus. Tas yra priešinga krašto
valstybės istatvmn uždrausta
nu tarybos komitetui prane-’— tuojau ant kalno už VilijaVYKSTA EKONOMINĖ
DETRO1T, Mieli., liepos 21.
AVASHINGTON, liepos 22.
konstitučijai.
. x .
.. . . , . .
Tv ,
.
,.
miestui mažinti atlvgmimą bo — Šio miesto tarnautojams ir
šė,
kad
jo
vedama
kompanija
'
mpolės
prie
Vaikelio
Jėzaus
KONFERENCIJA
— Iždo departamentas vakar
Kad apsisaugoti nuo galimu ...
,
,
,...
.
.
*
atatinkamo
valstvbės
komisinegali
mažinti
kainų
už
taxi
;
draug.
prieglaudos.
darbininkams
įvestas
penkių
paskelbė įsakymą, kad policija
sukilimų, centro vyriausybe
jos nusprendimo.
OTTAWA,
Kanada,
liepos
važinėjimą.
Sako,
kompanijai
'
------------------'
dienų
savaitės
darbas.
iš visų valdiškų namų1 ir tuš
Bėrlvno ir Brandenburgo sri
22.
—
Vakar
čia
atidaryta
bri
reikalingos
didesnės
pajamos.,
ATOSTOGAS
LAIKO
čių žemės sklypų pašalintų ka
ty paskelbė nepaprastą stovį.
PERSŲ GRAFAS YRA KA
Kada Rusijoje pradėjo įsi tų imperijos ekonominė konfe
LIETUVOJ
ro veteranus. Ant tuščių skly
Suspenduotas visos gyventojų
TALIKŲ MISIJONIERIUM vyrauti bolševikai, jam pavy rencija. Bus ieškoma priemo
PAŠAUTAS VAGILIUS
pų veteranai yra pasistatę įteisės ir laisvė.
ko atvykti j Austriją ir apsi nių kovoti prieš bloguosius
Valst. teatro artistai šiemet, vairios rūšies pašiuręs ir pa
Už nusikaltimus ar pasiprie I VIENA. Austrija, liepos 21 stoti Dievo Žodžio draugijos laikus.
Policija pašovė Fr. Ziembą, vasaros atostogas beveik visi lapines.
Minimus yra numatytos aštrios'— Vietos saleziečių vienuoly- šv. Gabrijelians namuose. Čia
20 m. amž., ir suėmė kitus praleidžia Lietuvos gražesnė
bausmės, įėmus mirties baus-Ino koplyčioje pirmąsias šv. Mi būdama* jis perėjo katalikyŽUDYMAI IR PAGRO
tris jo sėbrus. Jie visi W. se vietose. Daugumas išvažia DU DAUGIAU NUŽUDYTA
mę.
šias (primiciją) laikė kun. Ni- bėn ir nusprendė mokintis į
BIMAI
Cullerton gatvėje plėšė pasta vę j Palangą, kiti į Birštoną,
---------------------ikalojns grafas Markarovas.
kunigus. Pirmiausia mokėsi
Prienus, Kačcrgynę, o kai ku Užpraeitą naktį šalia Aptytus automobilius.
SIUNČIA KARIUOMENĘ j Naujas kunigas yra arme- Austrijoj, o paskui Romoje.
BT/UEFTET/DS, Nikaragua,
rie — tiesiog į kaimą.
pleton, Wis., nežinomi žmog
-------------nas ir gimęs Persijoj. 1916 me Tenai pasiekė teologijos dak liepos 21. — Sukilėliai plėši
1 ŽUVO, 4 SUŽEISTA
žudžiai kulkasvaidžiu ir šau
LA PAZ, Bolivija, liepos'tais, jam esant 12 metų am- tarato laipsnį. Vienoje įšven kai užpuolė panamerikonišką
KRIM. POLICIJA ĮSITAISĖ tuvais nužudė Cbicagos darbi21. — Oinčijamoj srity Chaco žiaus, turkų kareiviai įvykdė tintas kunigu.
Rio Grande plantaciją. 8 vvTies Cortland gat. ir Ash
RADIO
įninku vadą P. Berrell’ą ir
paragvajų kariuomenė veikia, žinomas baisias armėnų skerPo įsišventinimo jis įstojo rus nužudė ir 3 moteris pa land avė. automobilis susikū
smurtininko Morano padėjėją
Bolivija prieš ją savo kariuo- dynes. Tada žuvo ir jo motina, “Regina Apostolorum” drau grobė.
lė su gatvėkariu. 1 asmuo žu Krim. policijos valdyba įsi W. Marks’ą.
menę siunčia.
Jį gi .paėmė savo globon kiti gijom kuri yra pasiaukojusi
vo ir 4 sužeista.
taisė gerą radio aparatą, su
---------------- >—
išvengę tų skerdynių armėnai artimuose Rytuose misijonieST. JOHNS, W. F., liepos
-----------------kuriuo galės girdėti visas paORO STOVIS
AVASH1NGT0N, liepos 21. ir vargais negalais su juo p-a- riauti. Jis dės pastangų savo 21. — Iš užimamos vietos pa Trvs plėšikai iš Superior, šaulio radio stotis. Tai bus
— Paskelbta, kad viceprezide- spruko į Rusiją. Vaikas vie-įbrolius armėnus patraukti Ro šalintas britų ekspertas, kurs Milk Products Co. ofiso, 2502 pats pirmasis toks prie poliCHICAGO IR APYLINnlas Cnrtis’ns aktyviai daly- nam rusų stačiatikių vienuosiuos vienybėn — Katalikų Ba | tvarkė Newfoundlando finan W. Superior gat., pagrobė rijos Įstaigos Lietuvoje įtai-!KES. — šiandien debesuota;
vaus politinėj kampanijoj.
lyne gavo prieglaudą.
žnyčion.
ST3 S,
1,300 dol.
sytas radio aparatas.
numatomas lietus; vėsiau.

(

DRAUGI* S

2

r •r

1932

ti Telšių — Kretingos geležiniekuomet nesisarmatys Savos pavardės. O
• nkelio linijos statybų, kuriai
kuris gėdisi visa tai, kas sava, gėdisi ir savo
l&elna kasdien, Mskyrua sekmadienius
I numatyta G mil. lt., ir Švente
pavardės ir rūpinasi jų pakeisti svetiiutauPKENUMEKATO8 KAINA: Metams — $4.00. Pu
Lietuvos
valstybės
metinių
|
jamų
pernai
gauta
340
mil.
lt.
| siog žvejų uosto gUtybą _
tei Kotų — $3.50. Trims Mėnesiams — $3.00, Vienam
tiška.
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
pajamų ir išlaidų paskirstymo prieš 347 mil. lt. 1930 m. Y- 0,13 mil. lt.
tų — $4.00. Kopija
Esamu daug priežasčių, dėl kurių žmo
Vienas jauniausių mokslo
planas — biudžetas ruošiamas pač pateisinamas buvo padi- Nepaprastiems krašto ap
Bendradarbiams Ir aorespondentams raitų Ment
nės
keičia
savo
pavardes.
Senovėje
tai
daryta
1
kj
ekv
į
eld
ali*. jai nepraOoma tai padaryti Ir neprlstundlama tam
uis kalendoriniams dinimas nepaprastų išlaidų,Į s,.aUgOiS reikalams skirta 8 mil. žmonių,
.
. ne tiktai lietuvių, bet
tikslui paMo tankių.
“
iš
unaro
”
;
kaip
mes
kad
šiandie
supranta

Kedaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 1S:OO *a>
.metams iš anksto. Vadinasi, kurios poniui pasiekė didžiau-į lt toi i beveik tick , kiek !lr »vet,.utaue.ų tarpe, yra Eu
Ukelblmų kainos prlsiandlamos pareikalavau.
me ir sakome — “iš kvailumo”. Ištautėjus
.
genijus Andrulionis, kuris bir
jau prieš Naujus Metus vals sį skaičių — 84,5 mil. lt. prieš, IK<rnaii
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 Lietuvos diduomenei ir daugeliui jų iškrai tybės biudžetas, numatytų pa 77,2 mil. lt. 1932 m., taigi 7,3; Bendrai nepaprastosios iš želio mėn. pradžioje, baigda
pius savas pavardes, jais stengėsi pasekti ii
vai. po piet.
jamų ir išlaidų planas, seka mil. lt. daugiau. Šių metų biu-ilaidos i932 metams sudaro 1h mas Komoje universitete Anmūsų liaudis: jeigu pavardė svetinitautišuu
ntiems metams turi būti pa džeto sudarymas ėjo labai su-! „uog, visų išlaidų prieš 25 gelico aukštuosius mokslus,
skamba, tai reiškia, kad esi ponas, ne koks ruoštas vykdymui. Tačiau šių akiai, rezervo fondo ištekliai • lluog. i93f ,n„ ir 24 nuoš. 1930 gavo filosofijos daktaro laip
uiDRAUGAS”
v smarkiai sumažėjo, vaidinto-j ra. Paprastosios išlaidos su snį.
sodietis, nemokša, varguolis. Ir taip pasidarė m((tų biudfcl0 susta,ylaas uzvisokį - owskiai, auskiai, avičiar, Ovai ir tt.•
w
UTHUANIAN DAILY FKIEnD
kanis algos sumažintos, mui-i luažint08 28 mik tt. Iš šios su
Dr. E. Andrulionis yra gi
Jeigu šiandie žmogus intelgentas, supra- pusę metų. Kuo tų galima pa tai ir mokesčiai keliami. Bei-i
Puoiiabed Oally, Kzoept Bunda/.
luos
apie
10
mil.
lt.
sumažė
KUB8CK1PTION8: One Taar — $0.00. 8U Moutntęs savo senuolių paklaidų, grąžina sau savo aiškinti? Be abejonės, prieža škia - valstybės finansus' krn[iSlaido8 valdininkų atlygini męs liepos 5 d., 1911 metais,
— $a.te. Tkrea Montks — $1.00. One Manta —: iev.
Europa — uue Xear — $1.00. Hla Mantas — $4*«
senųjų lietuviškų pavardę, tai josios nemaino. sčių reikia ieškoti ūkio krizėj, zė palietė su visu aštrumu irj,nui> jų a]ga8 apkarpius. Jei Slienandoali, Pa. Taigi tik dar
Capy — .ola
pilnų metų, bet jau Įgijęs auk
Ir taip Pankaūskas pasiliko Pankum, Vasi dabar pergyvenamuose sunku labai staiga, nes pernai jos'
Advertlatng ln '‘DRAUGAS" brln<s best results.
(lar pridėti panaįkįntUl,
štų mokslo cenzų — daktara
Advertlstnc rates on applioatlon.
liauskas — Vašiu, Simanavičius — Simonai urnose. Nelengvas dalykas yra dar nė nenumatyta.
, aukštojo mokslo, švenčių ir ki tų. Jau prieš porų metų, kuo
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago čiu, Koncevičius — Končium, Baltušovas —
sustatyti valstybės biudžetų,
Kaip išrodo šių metų paja cus priedus, valdininkų avan-Įmet jisai laikė pirmosius kvoBaltušiu ir tt. Garbė tokiems asmenims, ku subalansuoti pajamas ir išlai
mų ir išlaidų sąmata, palygi-Į sayimas šiemet vaistyto! ai timus universitete, kad gautų
rie turėjo užtektinai pilietinės drųsos atitai das normaliais metais, dar su
nūs su pereitų metų pajamo-jslels aPle 15 nub R. mažiau bakulauro laipsnį, buvo
DIENOS KLAUSIMAI
syti senuolių paklaidų!
/ nkiau buvo tai padaryti šiais mis ir išlaidomis ? Valstybės ia'gu pei*oitais metais. Siauri jlebėta dideli jaunuolio
Ne visuomet lengva tai padaryti. Kar krizės metais. Nors kai kas
išlaidų ir pajamų sųmata 1932 nimai daromi ir kitose vals įmai> neg tuos kvotimus
PAVARDŽIŲ MAINYMAS
tais nukirtus slaviškų galūnę, gali gauti ne dar tvirtina, kad pas mus vimetams suvesta į 282,2 mil. lt. b’bės administracijos išlaikv- k(5 8U pa2yniįu “SUMII1,a cum
labai gražiai ir lietuviškai skambančių pa skas tvarkoj,, krizės kaip ir
§iog gumog paprastoms
mo pozicijose. Tik asmens
Įaudė” — aukščiausia garbė,
Baltimorėj senoji lietuvių šv. Jono baž vardę, kaip pavyzdžiui Mulevičius, Bulevi- nera, tačiau iš tikrųjų krizė
laidoms numatoma 227,79 mik priedai paliko, berods, nepa- kas yra labai retas nuotykis'
nyčia atateko italams, kuomet didelis lietu čius ir panašiai turėjo pakeisti ir pavardės siaučia Lietuvoj su visu smar
lt. ir nepaprastoms — 54,4 judinti.
aukštuose mokyklos^.
vių prietelius, Jo Eminencija Jokūbas Kar kamienų į Molį, Balį ir tt. Ir labai sėkmin kumu. Jų pergyvena ne tik
mil. lt., taigi šiemet numato- Mūsų turimomis žiniomis,
dinolas Gibbons, atidavė lietuviams buvusių gai padarė.
ūkininkai, pirkliai, pramoni
Naujasis daktaras pradini
nia padaryti 53 mil. lt. išlaidų j valstybės iždo pajamos šiemet
gražių vokiečių šv. Alfonso bažnyčių. Per
Vėl yra pavardžių, kurios nelabai jau ninkai ir bankai, bet ir vals
mažiau negu pereitais metais Į taip pat smarkiai sumažėjo, mokslų ėjo savo gimtame mie
karų toje šv. Jono italų bažnyčioje klebonu taip gražiai ir lietuviškai skamba, ypatingai tybės iždas. Jau pereitų me
ir 38 mil. lt. mažiau negu už- Tuo tarpn neturime tikslių ži ste Shenandoah. Paskui atvy
buvo vokietis, taip puikiai mokus itališkai, jeigu teikia nemalonios sugestijos. Taigi sa tu pabaigoj susidurta su suu- pereitais
ypaž stnn.,
ko į lietuvių kolegijų, Mariau
kad niekas negalėjo suprasti ji svetimtaučiu vininkai rūpinasi jas visaip kitaip pakeisti, kūmais padengti išlaidas pa- žinta nepapraat,j iHaidlJ ^į. nių, kaip plaukia mokesčiai, llills, kurių baigė su aukščia
esant. Jis buvo žinomas savo pirmuoju var kaip pavyzdžiui Paršaitis pakeitė savo pa-Į jamomis. Nežiūrint į tai, kad cijos, net 30 mil. litų, palygi kokios pajamos iš muitų, mo usiais pažymiais 1929 metais.
nopolių, geležinkelių ir kitų
du, tariamu itališkai, padre Valentino.
vardę į Gabrys, Lašinskas — į Lašins ir tt. pernai buvo paimta net 25 ini- nus su pereitais metais. Kiau
Tų pačiij metų rudenyje dva
valstybės įmonių.
Italų karštas temjfcraiuentas visiems yra Priežastis stiprantama ir aiški.
lijonai litų is ankstesnių me lių, javų ir sviesto kainoms
sinė vyresnybė išsiuntė jaužinomas. Galima įsivaizduoti jų nuotaika, ka
ilums, gyvenantiems Amerikoje, dažnai t’J taupmenų, iš vadinamojo palaikyti šiemet žemės ūkio Čia patiektos bendrosios ži nųjj studentų į Romų, kame
da pradėta leisti tikrinantieji gandai, kad jų tenka susidurti su anglosaksais, kurių kalto.- i^d° rezervo fondo, metų gale ministerijai leista išleisti 15 nios jau ganėtinai rodo, kad jisai įstojo į universitetų ir
klebonas kun. Valentino yra vokietis. Patsai je daugelis mūsų kalbos skiemenų neigiamai balansuojant biudžetų buvo mil. lt., prieš 29,2 mil. lt. 1932 šie Inetai bus ,abai sunkūs va- dabar jį garbingai baigė.
kun. yalentino buvo senas misijonierius, il skamba, ypatingai mūsų pavardžių galūnės- sulaikytas valdininkams šven 111., melioracijos fondui paski-l ^tybės iždui ir kad reikia la
Dr. Andrulionis yra Tėvų
gus metus darbavęsis Brazilijos raistuose, ne kis, šis, as ir tt. Nelabai jau taip gražiai an čių priedų išmokėjimas. Buvo rta 3,4 mil. lt. prieš 6 mil. lt. bai rinitai susirūpinti netoli
Marijonų vienuolijos narys,.pabūgo. Žinoma, kartais jį panaravodavo ir gliškai skamba tokios pavardės kaip Juras, didelis neapsižiūrėjimas pe 1931 m., nepaprastoms švieti ma ateitimi.
ruošiasi į dvasinį luomų. Dva
kunigai, bet tikrai sužinoti, kurios jis galuti Martišiūnas, Suopis, Šitkus ir tt. Jas galima reitais metais nesumažinus mo ministerijos išlaidoms lei Apie šiems metams numa
sinės vyresnybės įsakymu, ru
ir reikia kiek pakeisti. Tai jau savaime su- vnlsty I * išlaidi} ir joms pa- sta tik 1,4 mil. lt. prieš 5,5 tomas pajamas ir ligšiolini
nai tautos buvo, nepasisekė.
denyje pradės Šv. Teologijos
~
‘
dcngti imti iš rezervo fondo mil. lt. pernai. Daug numaty biudžeto vykdymų pakalbėsi
Kartų įvyko didelės iškilmės ir po iškil prantama.
mokslus. Reikia tikėtis, kad
Antra vėl priežastis glūdi tame, kad aii taupmenų. Pernai turėta iš- tų statybos darbų, dėl lėšų me vėliau.
mių pietūs. Tarp daugelio kalbėtojų buvo ir
dr. E. Andrulionis bus didelė
Jo Ekscelencija dabartinis Baltimore Arki glų kalba yra vienskiemenė ir todėl anglo-j laidų 335 mil. litų prieš 320 stokos, negalės būti įvykdyti.; x Tiroiiuje> Austrijoj, išieimokslo pajėga, 'žadanti daug
vyskupas Curley, kuris juokais, kreipdama saksams labai sunku ištarti svetimtautiškas I mil. litų 1932 m., taigi 15 mil. Ti k baigiamieji darbai bus už- stas įstatymas, kuriuo draugero mūsų visuomenei.
sis į kun. Valentino, paklausė, ar jisai nepa pavardes, kuriose esama po keturis ar dau- į lt. daugiau. Kai tuo tarpu pa- baigti. Šiemet norima užbaig- džiama gaudyti varles.
Ponų Andrulionių šeima vsisakytų viešai savo paslapties — savo tik giau skiemenų. Kita vėl sunkenybė su anglų,
rojo vardo ir pavardės. (Senis misijonierius kaip ir su kiniečių kalba: jie negali jos pa 10 nemokša, dovanotina; bet jeigu taip elgiasi kruvinai uždirbtas skatikas neturi būti jiem: ra labai pavyzdinga — lietu-*
viška ir katalikiška. Šeimos
pasinaudojo proga ir, pakviestas pasisakyti, lasyti, jeigu jiems nebus “suslibizavota.” žmogus inteligentas, tai toksai elgesys yra geras.
tėvas yra garbingas asmuo,
atsistojo ir atsakė trumpu sakiniu: “Cbris- Mums išrodo juokinga, bet tai yra faktas nedovanotinas. Mes turime prieš tokius tipus i
*^au 1ab<as mums susiprasti ir šitų paratianus milii nomen, Catbolicus—cognomen!” Todėl yra suprantama, kad lietuviai, turin pakelti reakcijų.
I zitlJ ’tautos renegatų nusikratyti. Jais nesi- savo šeimų išaukLėjęs gražiau
(Mano vaidas Krikščionis, pavardė Katali tieji ilgas pavardes, yra linkę jas trumpinti.
į didžiuoja nė kiti amerikiečiai, nežiūrint iš sioje drausmėje. Motina yra
Kų tai reiškia? Lietuvis gėdisi savo kil- , kurįos tautos jie kilę, kaip tik pastebi as lietuvaitė — amerikietė, pa
kas). Galima suprasti, kiek gardaus juoko
Tokiu būdu prieiname prie išvados, ka<
sukėlė tasai gudrus senelio atsakymas.
esama atvejų, kuriuose reikia savo navai <P inės. Jeigu jis gėdisi savųjų, tai visiems, nors nienį, kuris savęs gėdisi. Jeigu žmogus atsi- vyzdinga katalikė. Vienas jų^
Pavardė galutinai, rodos, nesvarbus da pakeisti arba sutrumpinti. Labai gerai. Tai kiek logikos turintiems, turi būti aišku ir žada to, kų jisai kartu su motinos krūčių sdn.Y8 yra daktertis-deritistas,
lykas. Negi pavardė puošia žmogų? Be abejo, ir padaryk: atmink, kad esi lietuvis ir savo nuoseklu, kad saviesiems reikia jų gėdintis. pienu iščiulpė iš motinos širdies — savo tau- užsiimąs praktika Plymouth,
žmogaus darbai dabina jo pavardę. Taip, ne pavardę padaryk lietuviškų, ne airiškų, olan Atminkime, kad visi profesijonalai, biznio- - ^b?’ Sabma tikėti, kad jisai lengvai atsiža- Pa.
drabužis puošia žmogų, tiktai jo elgesys. O diškų, vokiškų. Sutinkame tokių anomalijų: ....
. .
, . ;
į dės kiekvieno principo — ir tikėjimo ir sa Linkime jaunam daktarui
liai, kurie periname savo pavardes į svetini- v. _
......
.
1
visgi yra reikšmės ir jo pavardėje! Iš pavar Vansevičius — Van Savage, Jonelifmas —
....
...
. zines — kaip jisai kad atsižadėjo savo pa- tolimesnio pasisekimo moksle,
dės dažnai spi'endžiama žmogaus kilmė, jo Jefferson, Viesulą — Weisul, Andriuška — tautiškas, nėra lietuviai; jie gėdisi savęs 1 vardgs
jeigu tik aplinkybės iš jo to rei- kad jisai atneštų garbės ir
tautybė, jo garbė. Taigi, kuris geibia ir myli Anderson, Barkauskas — Burke ir devynios vįso kas lietuviška. Neremkime jų! Jeigu ka]aus> jeigu jisai savęs sarmatysis .
naudos mūsų tautai.
K. /
šalin su tokiais išgamomis!
J. N.
savo tėvus, Savo žmones, savo tautų—tasai galybės keistesnių anomalijų. Jeigu taip dr- lietuviška pavardė negera, tai nė lietuvių
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KELETAS MAIRONIO BODO BRUOŽĮĮ
(Tęsinys)
Maironis buvo nepakrutinamų kata
likiškų principų. Aš neesu girdėjęs^ nė
vieno žodžio, nė lengvos dviprasmės, ku
rie būtų atsidavę skepticizmu ar “gryno
jo proto” diktuojama Biblijos ar Dogmų
kritika. Kitiems atsitinka kartais “į)ovolnodunistvovat”, taip sau, ne esmiškai,
pavartoti kurių religijos temų anekdotiš
ku tonu, modo joeoso. Maironis niekados.
Klierikams dėstė teologijų giliu Įsitikini
mu, net naiviai ortodoksiškai, su klieri
kais šventai tarnavo altoriui, su jais šeš
tadieniais atlikinėdavo dšpažintį, mirti re
ngės ifgi rimtai.
Tik taktų drąsiai kritikavo, jokių
“ofensyvų” šventajam, ramiajam tikėji
mui nepripažino; vadino tai tiesiog pro
vokacija į netikrų kovų, kur galima pra
laimėti, o Religija iš seno turi kovo* bū
dų, kurie neužvilia. Aš lankiau Maironį
susirgusį, nešiojau jam knygų naujienas;

jis skaitė naujas knygas iki pat galo. Vie
nų kartų užsiminėm į Irlandijų išvyku
sius į Eucharistinį kongresų. Matės, kad
jam tai nepatinka, kai aplink Švenčiausią
jį Sakramentų triukšmauja. Švenčiausia
Sakramentas netinkąs priemonei demons
truoti, aplink jį tenkų vaikščioti intiiniškai,, “asmeniškai”, susikaupus ir rimtai'
atsidėjus. Dabar “maldininkai” važiuoja
svetimų kraštų pigiau pasižiūrėti, veltui
vadų turint. Tai profanacija šventojo dai
kto. Jau kad eini į Afriką, į Chicagą, į
Islandiją Eucharistijos pagerbti, galėda
mas tai padaryti bet kurioje bažnyčioje,
tai ir eik kaip ir savoje bažnyčioje—ke
liaklupsčias, rankeles sudėjęs etc.

Maironis nerimo dėl žmoniškų silpny
bių, tačiau nemanė, kad jos gali nusmelk
ti tikėjimų, viltį ir meilę. Tos silpnybės,
tie žmoniškumai seka žmogų, kaip šešė
lis; seka į pat sostui, net į paties Kris
taus Vietininko Popiežiaus Sostą. Pavyz
džių gana. Bet kovotojai gali būti geri
katalikai esmėje. Negalima ir nereikia rejestracijos būdu suskirstyti tikinčiuosius
į “gerus” įr “negerus”. Tokios galios

niekas niekam nėra pavedęs — tai vieno
Dievo kompetencija. Nė to tiek nevalia
niekam • profaniškais sumetimais suskirs
tyti tikinčiuosius į du būriu, nąsistačiu;iu priešingai vienas kitam. Vargkime, ko
vokime su blogu — išvien.
Tokios Maironies taktikos aš neesu
linkęs pavadinti apsileidimu, stoka reli
ginio uolumo. Asmeninės vidaus kovos
gali būti labai aktingos ir galinčios lai
mėti Dievo gailestingumą. Giliai tikintis
krikščionis su visomis savo silpnybėmis,
kai susipranta, esti artimesnis kitiems
nusidėjėliams, negu tie, kurie patys nusi
mano esą geri, o kiti esą negeri. Tai farizaizmas; nuo to Maironis stavėjo labai
toli.
Apie kitus Maironies būdo bruožus
gal kiek vėliau, kai ataušime: jų bus ir
įteigiamų. Tai numatė pats poetas, kai
rašė:
Poetui mirus

Poeto paslaptis, jausmus
Sijoja kritikai per rėtj...
Išvilkę žmonių akyse,
Prieš sočią, žiovaujančią minią,

Prekiauja gyva jo dvasia
Ir rodo perpjovę krūtinę
Išplėšę žingeidžiais kabliais
Jo širdžiai atilsio ramybę,
Neklaus, ar pūną kaulai leis
Paliesti savo šventenybę.
O, nelaimingas! Įstabia
Pagerbęs giesme meilės rytą!..,
Nedovanos tau nė grabe,
.Atvožę amžinatvės plytą.
Skurdžios gyvatos sūkury
Neradęs laimės nei ramumo,
Tu irgi dulkėse turi
Pasigailėt širdies jautrumo!

libtuvos dainos

Tėvynės dainos jūs malonios,
Taip širdį žadinat saldžiai!
Kodėl tai mūsų gražios ponios,
Negieda jūsų gan seniai?
Akutės melsvos, rankos baltos,
Bet širdys jų, kaip ledas, šaltos!..
Tada kaip rožės jos žydėjo

Dar vainikus žalius dėvėjo
Iš šilko kaspinus žalius;
Daii.avo — geibė žalią rūtų,
Keisučio žirgų . r Birutų.

Sesutės mūsų iš senobės
Dėvėjo margus rūbelius ; .
Dūzgeno plonas baltas drobes
Ir koja suko ratelius,
O iš karštos jaunos krūtinės
Skambėjo dainos sidabrinės.
Tada nemindžiota liežuvio,
Nei dainų mūsų Lietuvos;*
Tada negundinta lietuvio
Ieškoti meilės svetimos!
Tada už auksą nemylėta;
Tada už dainą nemokėta.
Kas atdarytų aukso skrynę
TėvynėR dainų malonių?
Kas beprižadintu gadynę
Sesučių, dainomis garsių?
Tėvynės dainos, jūs auksine^,
Be jūsų sąla mums krūtinės!

Ir lankė rūtų darželius,

Maironis

«
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Laiškas iš Londono

j siektų klavitūrų., Visuomet, Prezidentas Hoover jau pa- produktai pabrangdavo, bet
'jei galima, pianas turi stovė sirašė bilių, skirianti $1,000,- šiemet, nors vasarotojų ir ne
ti tik ant grindų, ne ant kau-' 000 pastatymui Federalio Pa mažiau yra, maisto produktų
‘ ‘ Draugo ’ ’ korespondento
lo. Nereikia jo dengti storu .vilijono Pasaulinės Parodos kaina nepakilo.
Pif/csni (ulvoTcatai. Advoka- j žius su visa lietuvių kolonija uždangalu ir nereikia ant jo paskirtoje vietoje Chicagoj.
M. j. ŠIMONIS, vedėjas
krauti nereikalingų baldų. Ar- Aplink Federalį Pavilijoną
GYVA MUZIEJINE RE
tų draugija Londone, gavusi į santykius,
Antrašas: — 3564 Vernon Highvay AV.
TENYBE
lordo kanclerio pasiūlymų, su-j Kun. VI. Mažonas kalbėjo ti piano neturi būti draperių bus pastatyti įvairių valstyTelefonas Lafayette 1298
ipažinti šiais sunkiais laikais du kartu. Pirmoj savo kalboje arba kitokių daiktų, kurie bal Ibių pavilijonai. Tai bus atvaiVandžiogala, Kauno apskr.
g
sų traukia. Taip pat nestatyti įdavimas Jungtinių Valstybių
įrodė,
jog
jis
laimingiausias
reikalaujamų
iš
žmonių
atly

s-Navasodės kaimo kai kurie ūB
8
— ■' B
~T~=
ginimų už teisinį patarnavi žmogus. Vakarų baigiant pa piano arti šaldytuvo, arba ar- valdymo formos.
kininkai senu įpratimu pina
ŽINIOS IR NAUJIENOS ) X Atsižiūrint į blogus lai
mų, nutarė, vadovaujant P. H. reiškė dirbsiąs kartu su viso- ti lango, nes vienas karščiu.
ir dėvi vyžas. Tam reikalui
------------kus, dr. J. B. Rydzauskas pra
PINGA JAVAI
Martineau, sumažinti tuos mo mis draugijomis visuomeninį kitas drėgnumu kenkia.
jie kasmet išpjauna š mško la
X Pradėjus “Drauge” spa- nešė lietuviams, kad reikalauPianas reikia saugoti nuo
kesčius visu trečdaliu. Dabar ir lietuviškai kultūrinį darbų.
bai daug jaunų liepelių. Pa
usdinti Detroito žinias, susi- i jautieji kokių nors vaistų gaTytuvėnai, Raseinių apskr.
tinis atlyginimas bus lygus Parapijos choras dailiai paį dulkių; apdulkėjus reikia nustebėtina, kad vyžos pinamos
laukėme iš visuomenės para-(Ii kreiptis pas daktarų. Kiek
1919 metų didžiui.
vairino visas kalbas savo gra šluostyti ne tik viršų, klevi- Gero javų derliaus akivaizdo- iš liepų karnų. Vyžas čia dė
iuos. Korespondentai, kiek ga vienas gaus vaistų įvairioms
turų, bet ir vidų. Svarbiausias ! je, atpigo turguje grūdai. BiNepritaikomas pavyzdy9. žiomis dainomis. Viso sudai dalis tegu derintojas atlieka, į i želio 22 d. rugių, kviečių ir vi, daugiausia, seni žmonės.
lėdami teikia žinių. Be abejo, ligoms gydyti geriau, kaip
Kai viena Čekoslovakijos a- navo apie 12 dainų; paskam
susilauksime dar ir naujų ko vaistinėse.
binta pijanu, pagriežta smui Geras derintojas laikas nuo,miežių centn. buvo mokama
laus
varykla
nutarė
duot
di

respondentų, kuriems Detroi
laiko, turi išimti visų mecha- i vienoda kaina 10—12 litų, o
ku.
X Julius Žvirgždinskas, e- videndus ^pajininkams alaus
to žiniose bus užtektinai vie
Iškilmių gale kalbėjo kun. nizmų ir tinkamai peržiūrėti, prieš savaitę 18 litų. Bulvių
Laivakorčių, Apdraudos
_ _ aprašyti. Geru_ nergingas vaikutis prie Šv. buteliais, Londoniečiai gana Iv. Matulaitis. Jis dėkojo vi- išdulkinti. Pianas taip pat rei-į centu, mokėta 4 lit., sviestas
tos įvykiams
daiktu’ būtų, kad kiekviena Antano bažnyčios pradčjojtla- įdomėjo tokiu nepaprastu1
Narni) ir Farmu
siems už parodytų gerų pala- i kia saugoti ąuo kandžių, ku 2,50 lit., kiaulinių 1Q št. 70 et.
draugija, ar kuopa, išrinktų tinti “Draugų”. Tėvai pavyz- ir 'arklai naudingu nutari,
rikių širdį, už šių išleistuvių Į rios dažnai gadina vidurius, anksčiau buvo 30 et. Areršiumu.
Pasijuokė,
padiskusavę,
bent porų korespondentų, k u- dingi tėvynainiai, dėl to ir
puotų ir nurodė, jog visas žmo Į Kai kada pasitaiko ir pelei kai po 7—8 lit., vištos po 3
Notary Public
nutarė,
jog
būtų
tikras
var

rie kadir kas mėnuo aprašy- vaikučius pratina prie gero.
lt., žąsis 2 lt. Kitais metais
gaus
gyvenimas,
tai
pasitiki'
piane
apsigyventi.
Pajutus
to
17&O
—
24th ST., DETROIT
gas, jei Čekoslovakų alaus va
Tel. Lafayette 1545
tų draugijos darbuotę, prane
tuo
pat
laiku,
kuomet
vasaro

rykla pasektų Londono ceme mai ir atsisveikinimai. Kų ge-!kių “viešnių” ko greičiausiai
X Rugpiūčio 14 d. įvyksta
štų, kas draugijos nutarta,
tojai suvažiuodavo, maisto
nto, popieros ar špilkų dirbė ro padaręs, tai tik Dievo ma reik jų išprašyti, nes pagadi
kas nariams svarbu žinoti. antras Šv. Antano parapijos
jai, — pajininkai tikrai ne lonės ir žmonių susiklausimo na piano vidurius.
Tuo būdu atsirastų daugiau piknikas, Beechnut darže. Kle
dėka londoniečių vienybė ir Geras piano užlaikymas rei
būt patenkinti.
žinių dr-jų veikimo ir pačioms Bonas kun. I. F. Boreišis ir
Kun. K. A. Matulaičio iš- susiklausimas padėsiąs ir nau kalauja dažnaus derinimo.
Patogiausia vieta fotografuotis
dr-joms butų naudinga. Pra- komitetas prašo parapijonįų
jam klebonui našiai dirbt. Iš Pianas permetus turi būti de
Vestuvėms,
Šeimynoms,
pavleCOMPANY
šome detroitiečių save/ dr-jų Į nieko tų diena nerengti, kaip leistuaės. Buvusis Londono lie kilmės baigėsi malda ir Tau
niems. Viskas įtaisyta pagal nau
rinamas tris, keturis kartus, Silvestras Ragalskas. Mgr.
jausios mados. Važiuoju į namus.
tuvių klebonas, savo dvasinės
susirinkimuose iškelti šį klau privatiškų
išvažiavimų ir
Kaina žema.
tos himnu.
arba
kada
vartotojas
jaučia
valdžios
šaukiamas
į
naują
simų ir išrinkti koresponden pan., o skaitlingai dalyvauti
DIXIE PHOTO STUDIO
reikalą. Atsiderinęs pianas er Kepam skaniausią lietuviš
darbų,
apleidžia
Londoną.
Jo
ką, ruginę, pumpermekol ir
tus. Pamatvsime, kad susilau Šv. Antano par. piknike.
4»»6 W. VERNOR H1GHWAY
zina klausytoją ir skambinto baltą duoną. Pristatom į vi
vietų užima buvusis “Šalti
ksim daugiau žinių.
Sykiu
Lafayette 6058
ją, o muzikos mokiniai daž sas miesto dalis ir i Ham
nio” redaktorius kun. VI. Ma
X
D.
K.
S.
rėmėjų
draugi

busį^gajaifi.vTtr.i draugijas.
niausiai nustoja muzikos sko tramack, Mich. Kepam ir
žonus. Toms išleistuvėms ir
jos mėnesinis susirinkimas įPianas yra vienas iš svar nio ir meta mokslą. Atsideri bandukes piknikams ir ba
priimtuvėms pažymėt, londo
HOGARTH 1631
X Nuo pat pradžios biznie-įvyks liepos 27 d., Šv. Jurgio
biausių moderninių kultūros nęs pianas susigadina iki tiek, liams.
niečiai
suruošė
dailių
atsisvei

riai savo skelbimais remia ! parapijos svetainėj, 8 vai. va
ir pažangos instrumentų na kad vėliau nei pats savinin
kinimo vakarienę liepos 9 d.
4628 — 25th ST.
Detroito Žinių skyrių. Nėra kare. Draugijų, kuopų atsto
muose.
Pianas,
tai
yra
tiltas,
kas jo nebekenčia. Sutvarkyti
8 vai. vak.
LIETUVIS DENTISTAS
abejonės ,kad ir ateityje rems. vai prašomi' dalyvauti. Kurios
per kurį perėjo tie, kurie ieš tokį instrumentą yra jau gana
Euclid 4530
Valandos: 10 ryte iki 9 vakare
Erdvioje salėje sustatyti pe
Seredomls: 10 iki 12-tos dieną.
Todėl yisi t e biznieriai verti draugijos dar nėra išrinku nki ilgi stalai. Visos vietos u- kojo džiaugsmo muzikos pa
sunku ir ima daug laiko.
9621 Belleterre Avė ir
visuomenės paramos: D. B. sios atstovų, valdybos prašo žimtos. Visi bilietai išparduoti saulyje. Dabartiniais medi at
Grand River
Perkant pianą, pirmiausiai
laikais’ kada «ramat°Brazis (graborius); Litliua- mos dalyvauti, kad susipažin trimis'dienomis anksčiau? Sn-i
Phone Cadillac 9540
DETROIT, MICH.
reikia žiūrėti į jų išdirbėjų
nian Baking Co., S. Razals- tų su šios dr-jos veikimu. Pa sirinko pilna salė svečių. Jų Inas ,r rad'’° uzlma P™’*
praeitį ir dabartį. Kad turėti
kas, mgr.; Clianiberlain Bake geidautina, kad i susirinkimą
ATTORNEY AT LAW
tarpe buvo A. G. ponia R. Si- vietų, pianas dažniausiai būna į pilnų pasitenkinimą, reikia
Pilone Lafayette 1275
ly. S. Vasiliauskas sav.; adv. atsilankytų ir katalikai veikė
Mortgag-e Bond Building
pamirštas
ir
apleistas.
d'/.ikauskienė, d-ras Žmuidzikreipti
demėsio
į
piano
tona
5
LARNED
ST.
Jos. P. Uvickas, dr. J. B. Ry- jai, veikėjos. Tada galėsime
nas su žmona, visi parapijos
Ne visi tinkamoje pagarbo ir klavitūros lietimą. Be to,
(Corner Woodward)
• Izauskas, gydytojas visokių daugiau kų naudingo nuveik
Residence 456 Neff Road
komitetai, draugijų atstovai je užlaiko pianą, ne visi su- reikia apžiūrėti iš vidaus ir
GRABORIUS
GROSSB POINTE
ligų; Red Arrovv Bottling Wo- ti. Mintykite naujų sumany
ir daug kitų.
1942—25th STREET
pranta kaip įsigyti gerą pia- patikrinti mechanizmas. Taip Res. Phone Niagara 0764
rks, i-dirbėjas visokio leng- mų ir nepamirškite š?o susirin
Vakaro vedėjas, A. Rudze ną ir ne visi žino, kaip tas pat reikia kreipti demėsio į
vaus ir skanaus gėrimo; J, kimo.
vičius, trumpai prakalbėjęs į muzikos instrumentas turi bū- • stygų šrubelius, kad jie tinkaRukšėnas; J. Sakalauskas ir
susirinkusius, pakvietė buv. ti pastatytas namuose ar sve-, niai būtų susukti, kad gerai
X Užėjus karščiams, tūks kleboną kun. K. A. Matulaitį
A. Šepat savininkai; dr. Juo
tąinėse. Bet už vis svarbiau- laikytų stygas suderintame
zas W. Burba, dentistas; P. tančiai žmonių plukdosi mau sukalbėt maldų prieš valgį.
šia žinojimas, kaip užlaikyti, tone. Piano pirkėjas, pats ge- ,
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. ŠEPAT, sav.
J. Peslis, fotografas; Paul dynėse, kad apsigynus šilimos. Arakaro nuotaika graži. Apa
pianas.
] rai nežinodamas, pirkdamas
Molis, agentūra; AVillis Bak Patogiausia ir moderniškiau tinėj salėj ir mokyklos kieme
Nekalbėsiu čia apie piano pianą, turi pasirinkti patyrusi
Išdirbam skaniausius minkštus gėrimus. Pristatom
ing Co., Pianas AVillis, sav. sia maudynė yra River Rouge tuo pat metu buvo vietinės akrautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems paren- z
pastatymų
scenoje,
muzikos
j
to
instrumento
žinovų,
kuris
Kai kurie kad ir sulaiko skel parke. Ten tik sveikas ir šva- nglų parapijos bazaras. Jų ogimam.s. Kaina žiema. Kreipkitė-s:
salėj, studijoje, nes čia dažnia-1 pagelbės išrinkti gerų, tinka
bimus, bet po atostogų žada rup tegali įeiti. Lietuvių dau rkestras nei kiek mums nekliu
ūsiai reikia, taikintis prie ap- mų pianą. Geras pianas yru
LAFAYETTE 3669
3900 MARTIN STREET
vėl garsintis. Apie kitus gau giausiai ten matosi. Taip ir dė vakarieniaut, net papildė
linkybių,
arba
sulig
muzikos
tikras
namų
papuošalas
ir
jau
sime progos vėliau pakalbėti. reikia.
[visų programų.
vedėjo nuožiūra. Chorų vedė- smų gaivintojas.
Draugijų atstovai, atsisvei jai, kurie mokindami chorų I
A. P. Stulga
kindami su savo buvusiu kle vartoja statinį pianų, turi ven-----------------bonu kun. K. A. Matulaičiu,
gti sustatymų dainininkų iš ŽINIOS APIE PASAULINE
dailiai ir nuoširdžiai kalbėjo.
užpakalio.
Nors išoniai reiPARODĄ
Parapijų atstovavo A. Rudze
9336 W. FORT STREET
kia pianas pasukti. Chorams
------ ;----VINEWOOD 1-4560
vičius, “ATienybę” — A. Pa
PAMINKLŲ IšDIRBYSTB
mokinti geriausia tinka forte-' Pasaulinė Paroda, kuri jvy
rulis, Parap. Klubų — J. BaParduodam visokius Pamiklus ant ka
pianas “ baby-grand ”, nes pro ks Chicagoj 1933 metais angrulis, Vyrų Sporto klubų —
pinių statyti. Paturnaujam greitai. Žema
jį galima matyti visi clioris- liškai vadinasi “A Century oi
kaina. Klauskite platesnių žinių:
P. Kairys, “Rūtos” ir šv. Vi
tai. Neturint tinkamo piane, Progresą”, arba Chicago Woncento draugijas — J. Sleznichoro mokinimui galima var- rld’s Fair. Paroda rengiama
nkas
; šv. Onos draugijų — O.
And once again station SG- no sense in trying to kid yourtoti kitas instrumentas. Tin- paminėti Chicagos šinitmetiYLC bring.s you the results self or anybody else. The YL- Liūdžiuvienė; Dramos ratelį
2592 FERRIS AVĖ.
kamiausiu yra smuikas. Svar-1 nes sukaktuves nuo įsikūrimo,
—
P.
Bulaitis;
Londono
Lie

Vlnewood
1-6577
Detrolt, Mleh.
of St. George’s bąli game. A C’s are a better team tban
biausia
dėl
to,
kad
chorvedis
,
Paroda
bus
atidaryta
birželio
montli or so ago, we toki you tliese scores indicate. Būt it tuvių Federacijų — J. Lingis.
visą chorą turi prieš savo a- 1 dieną.
tliat tlie Catholic order of seems after a eouple of vic-# Visi jie kalbėjo gražiai, suma
New Yorke gyvenantis dra- ĮH1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*
kis.
niai,
nuoširdžiai
dėkodami
Forresters defeated us by tlie'tories the boys just forgot
Kambaryje pianas reikia sta j mų rašytojas Forrest Wilson S
merry tun of 17—1. By a'tliat they are beatable. They kun. K. A. Matulaičiui už ju tyti taip, kad atsisėdusiam i rašo dramą busiančiai Pašau- S
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
=
freak arrangement of tlie sclie 'already eligible for the cham- drų veikimų draugijose, kar skambinti šviesa būtų iš kla- linei Parodai. Drama vadinsis S Gydau vlaoklas ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros £
Lempas, ArtiflelallSką Saulės šviesą, Diathermlą, Sinusoidal Ir f. t. S
dule, we met them again. This įpionsbip senes whicb begins tu primindami, jog gauna
Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
£
“
1893
’
Bus
atvaizduojama
£
vitūros
šono
ir
kad
klausyto

klebonu
taipgi
žymų
veikėjų,
Spcclallškumas:
I4gos
moterų
ir
linos
vMnrtų,
nervų
ir
reumatizmo.
S
time they trimmed us 16—1.' on the first Sundąy in August
World ’s Columbian Exposi- Į £
Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
S
jai
būtų
užpakalyje
to,
kuris
As in tlie first game, the YL-' and unless they learn to go kun. Vladislovų Mažonų, ma
12433 Jo.?. Oampau Avė., kampas Halleck, Detroit
£
skambina. Niekuomet nereikia tion, įvykusi Chicagoj prieš f
Telefdnas dieną ir nnkt): ARLINGTON 2683
£
C’s węre very \veak witli tlielout and fight for every game, rijonų.
40
metų,
tai
yra
1893
metais.
klausytojus
sodinti
prie
šono
Miimimiiiiimiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiimiiiiiimimiimimiiimiii#
Atskirai tenka pažymėt kostiek. They doubled the num-Jtbey ivon’t get far in tbat seDaugelis didžių organizaci
nsularinio
skyriaus vedėjo d- ar užpakaly piano. Tokiems
bers of bitą, būt even thenĮries.
ro Žmuidzino kalbų. Jis kal pianas išduoda kokį tai me jų savo suvažiavimams 1933
they got only four. It seems •
•
.
1
You r announcer,
bėjo gana trumpai; bet labai dinį barškėjimą, kuris erzina metais renkasi Chicago dėlto, i
as tliougli the piteber s repu- j
kad čionai tais metais įvyks '
klausytojus.
PRANAS WILLIS, Savininkas
tation ltad tlie boys scared..
The Mic. nuosekliai ir daug pasakė. Jis
Statinis
pianas
reikia
stai
Pasaulinė
Paroda,
perskaitė J. E. įgaliotojo MiAtsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanią lietu
In tlie field, they were just Į
nisterio p. Sidzikausko laiškų tyti prie laukinės namų šie-' Chicagos Pasaulinės Parovišką ir baltą duoną. Taipgi visokius keikus vestuvėms,
as \veak as before. In fact it į
...
varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
į — A7engrijos karalius Liu- iš Hagos, kuriuo atsisveikina nos. Sulig aplinkybių statant dos ofiso telefonas yra: Victvouldn’t be exHgper«tinR any,dvika!1 „ rf9 u mfthj
u
laukite
savo Bučernėse ir Grocemėse.
buvusį/ klebonų kun. K. Ma pianą reikia jis apie 4 ar 5 tory 1933, Suprantama, kad
2206 CARPENTER AVENUE
to snv so tbat they plaved _ r^jo didelę barzdų, 15 metų tulaitį. Visa salė nuoširdžiai colius atitraukti nuo sienos,! toks numeris parinktas dėlto,
Kampas Lampkin, DETROIT, MICH.
tatlier stnpidly. It. liurts to vedė, 18 metų pražilo ir 20 dėkojo p. Minisferiui už jo arba statyti pažulniai į katn-:kfl,l J033 metais toji parotla
TKL. TOWNOND «-170«
i
gražius linkėjimus ir glaud- pą taip, kad šviesa įšoniai pa- (įvyks.
say tliese tbings, būt tbere’s m. mirė.
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plaukti po vandeniu apie 4,žįstamų. Man teko būti liudi laužta. Kalimo likimas skirs
000 kilometrų, neužsukant į
ninku tokios susitikimo sce tosi į momentus, sekundes, mi
uostus pasiimti kuro. Pasiner
nos; girdėjau tik širdį vedan nutes, kurių kiekvienas mo
Marijonų Farmoj dabar ga-j
-Rašo prof Kampininkas.
ti gali iki 120 metrų gylio tįjį verksmų, kokio neišgirsi mentas yra baisus, kiekviena
pasinėręs gali išbūti apie N J Įima gauti papigintomis kai
jų pašenavotas tavorščius ap- nė kapinėse. Laikas bėga. sekundė suduoda sielai smū
VOŽN1 EDITORIJALAI
nomis šviežiai sumaltų miltų
dienų.
Draugai bei pažįstamieji nu gi------------ išeina be mano p.tš “navoto kair naminių farmeriškų lašiniu.
“Alainos rūbai margo svie-, mPe^°- ' ‘‘i’tingų daiktų, ori stoja lankę, nelaimingasis už “Arba mes iš čia išeisim,
X Didžiausias deimantas Taipgi galima gauti diktų par
te, ” yra pasakęs įžymiausias gimdas visuomet yra branges- mirštamas. Aplink jį belieka arba mirsim,” pareiškė Ausvėrė apie du svaru. Jis pri šiukų.
kapo tuštuma. Ir taip praeina borno kalėjimo riaušininkų
mūsų tautos poetas Maironis, ’ds, negu jo kopija.
klausė Anglijos karaliui. Vė
metai, dveji, dešimt, dvide vadas. Jie neišėjo. Jie turės
Iki šiol niekur sviete dar ne-1
-----------liau tas deimantas buvo į ke Orderius galima paduoti per
Gazietos
praneša,
kad
nese
šimt
—
“
lyg
viena
diena
”
...
“Draugų” telefonuojant Roobuvo girdėt, kad ponai eitų
mirti, nes*jie nužudė savo ver
lis gabalus suskaldytas.
nai
lteimse
buvo
šampano
at

Bet
viena
diena
—
amžiny

sevelt 7790. Orderiai išvežio
pas tarnus, o ne tarnai pas
gus — prižiūrėtojus. Tačiau
X
Londone
įsteigė
draugi

siradimo
250
nulinių
pašenabė...
ponų. liet dabar taip dedasi.
dami pirmadieniais ir ketvir
ir tai... “pergalė.” Kai kas
jų, kurios tikslas yra ginti ne- tadieniais. Orderius galima
Amerikos kalėjimas užmuša pakitėjo. Baisusis mechaniz
Antai, Ne\v Yorko ponai nuo vojimas. Ta proga į Rebusų
rūkančių reikalus. Ši draugija pasiųsti ir laišku, adresuojant
l’arkevnės važiuoja į Eastsai- buvo atvykę daug diplomatų, by kokių viltį ir tai yra bai mas tapo sutrukdytas. Savo
žinomo,
šampano
pagerti.
tarp kit ko pareiškė protestų Marian Farm, Hinsdale, III.
siau, negu mirtis. Viskų gali rūpesniais užimtos Europos
dę pas pedliorius produktų
Kada
mes
turėsime
laimės
žmogus
prieš tai, kad Anglijoj gėle
Norint važiuoti į farmų aupernešti, kiekvienų ausys retai tepasiekia Ameri
pirktis, ba pedlioriai su pro
žinkeliuose yra per daug va- tomobiliu paimti Ogden Avė.
duktais pas juos nevažiuoja. minėti alaus gražinimo dienų? kančių, kiekvienų triukšmų, kos kalinių dejavimus. Suki
Prof. Otto Struve, naujas
gonų rūkantiems.
įr važįuoti iki Hinsdale. Ten
* kiekvienų nužeminimų — vil- limai ir įvairios riaušės ten
Yerkes
observatorijos
direkto

PRAŠAU NESIJUOKTI
jtis betgi turi būti jam palik- įvyksta dažniau, negu mes ma
Bruklvno laisvamanių ga— Australija, tai avių že- susirasti Madison St. ir varius. Yerkes observatorija ra
ita.
“
Ir
kada
žlunga
viltis
”
,
mynas. Ten yra virš 100 mi-' žiuoti Į pietūs iki 63rd gatvės,
zieta skelbia vargonininkų sei
nome. Žmonės, kokie jie ne ndasi AVilliams Bay, Wis.
Kai
po
netekimo
kelių
i
pareiškė
Gerhardas
Haupmamų, kuris prasidėsiųs šv. mi
lijonų avių, o gyventojų apie Ten po dešinę pasimato kolebūtų, yra priversti prie galu
šiolais Apr. P. Š. bažnyčioje provincijų Ispanijos karalius nas, “palieka dar kai kas.” tinio nusiminimo ribos ir kaip
gijos rūmai ir ten pat farma.
9 milijonus.
X Amerikos Jungt. Valst.
ir kviečia visus vargonininkus Pilypas IV pasivadino save|Bet ir tas <<kai kas„ kaiįnįuį paskutinė išeitis — šešėlis —
Per Marijonų Farmų eii
karo laivynas nesenai įsigijo
dalyvauti. Įdomi navyna: ir “Didžiuoju,” vienas iš kuni- atimamas. Gali jis sau rėkti,
didysis “high speed roatl
išsilavinimo iliuzija — atrodo
protestuoti kaip ir kiek Įma
laisvamaniai turi vargonmin- gaikščių taip pasakė:
šešis moderniškai Įrengtus ir
kuriuo visi įdomauja.
— Nieko stebėtina. Mūsų nydamas, niekas apie jį nepa jiems maištas.
kus!
apginkluotus
povandeninius į
karalius yra panašus skylei, kitęs. Jo egzistencijos bepras
J. Balius laivus. Šitie laivai gali pra- i
nuo
kurios
ko
daugiau
nu

miškumas
yra
pats
baisiau

Pas lietuviškus tavorščius
Amerike bedarbių šelpimas trūksta, to ji darosi didesnė. sias dalykas. Kam? Kyla jam
nenoromis klausimas. Ir negei
rūksta kaip iš cigaro. Mažieji
Škotai
yra
žinomi
kaipo
la

sdamas pats sau atsako: “Nie
tavorščiukai visur “plauna”
bai
šykštūs
žmonės.
Sykį
vie

kam. ’ ’
(piknikus rengia, aukas beda
nas
škotas
buvo
pakviestas
į
rbiams renka), o didieji tavorVisada jis yra apsuptas sa
ščiai naudų gauna. Balšaviz- nepaprastų pokylį. Kvietimo
vo
sargų, kurie tikrumoje ymas čia vykinamas nuo A iki pabaigoje buvo pažymėta “įra irgi kaliniai, kaip ir jis, ‘i
Liepos - July 23 dieną, 1932
Z; teorijoj — kas tavo tai ir žanga gratis”. Nesuprasda
be
laisvės,
be
sielos,
kalinius
į
Ar taacL for proVANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
mano, o praktikoj — kas sy mas, kų reiškia “gratis” ško
saugojantieji
vergai,
ratukai
į
tein;
a food for
kį į mano, delmonų, tai ir ma tas nėjo į pokylį
mineral salts;
Ant rytojaus susitiko savo to paties baisaus mechaniz
no; tau išgrauš!
for calcium and
Norintieji šių vasarų va
draugų, kuris paaiškino, kad mo. Kitų gyvų sutvėrimų pa
phosphorus;
all
smerktasis nemato.
žiuoti Į Lietuvą, važiuokite
Čikagos lietuviškų balšavikų “gratis” reiškia veltui. Su
the essential elesu šia “Draugo” ekskursi
Nesulaikomas nusiminimas
editoriai tik džioksus iš ma sikrimtęs škotas dėl praleistos
ments for health
ja Skandinavų Linijos laino kampelio savo gazietos ėdi progos veltui skaniai paval apima kalinį. Jo psichika pa
and strength are
vy “UNITED STATES.”
torijaluose cituoja. Visa kita gyti ir prisigerti, parėjęs na
found in good
kuris iš New Yorko išplau
praleidžia, ba žino, kad retas mo papildę saužudystę.
cheese. And all
ks Liepos-July 23 dienų.

KAINOS PAPIGINTOS

Prašau Į Mano Kampelį

GARSINKINTES
“DRAUGE”

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

PRORAK

SING-SING

ABIEM PUSĖM

ASTRUS
Geriausias skustu vaa
~~ «rba graituame

'1

pinigus
...20 25, 35, 99 metai sunkių negali būti pakeistas... ŠianJei ant vietos negau
darbų kalėjimo — taip skam- j dien yra kaip vakar, vakar
ni, kreipkis J mus
50c. už 5 — 41 už 10
ba teismo sprendimas ir šen- kaip prieš 10 metų. ViešpaSempelis — 10 c.
sacinis procesas baigtas. Laik tauja mirties tyla. Amerikos
KOMK CORPORATION
raščiai apie jį nieko nebemi- kakniai slankioja kaip šešėnnrnnai
nės, publika ne rimsta ir ima liai, lyg nebyliai krutindami
vos matomai lūpomis, nors
ieškoti kitų sensacijų.
Tačiau proceso didvyriui, kiek norėdami apeiti šį nežmo
pasmerkta jam, dabar tik pra niškųjį įstatymų. Menkiau
teikia
džia.
Jo senasis gyvenimas šias nustatytų taisyklių sulau
barberiškų
baigtas, prasideda naujas — žymas baudžiamės ko grieščiausiai. Pasmerktasis nustoja
skutimosi
kalėjimo gyvenimas.
malonės
vilties.
Pasmerktasis, kuris nuteis-, paskutinės
patogumą
tas daugeliui metų, tikisi atIi-1 Kalėjimuose esančiuose arčiau
namie
kęs bausmę vėl atgauti lais-' cen^nh sąlygos kiek geresnės,
! PROBAK BlAOf
vę. Jis peržengia savo būsi-' ^sai, tačiau, neįmanomi da
mos buveinės slenkstį kupinas lyKai darosi provincijoj. Žmojėgų ir jaunystės, 20 metų? Ir
įvairiausio plauko, kilimo,
jie kada nors praeis. 35? Ir [išsilavinimo, sugrūsti kartu
tie baigsis. Iki gyvos galvos? su bjauriais piasikaltėliais.
Tai taip tik sakoma! Kas nors *s v’®na — ar blogas ar geper tiek laiko įvyks, kas nors 1 ras eSb esį dalis kalėjimo kūpasikeis. Jis gerai elgsis, bau- no’ numeris, niekam, absoliusmė bus dovanota ar suminkš-; <:*ai niekam nereikalingas,
tinta. Pagaliau jam gal būt' Vadžioje, ypač kalėjimuose
pavyks pabėgti. Juk kiti pa- esančiuose arti didmiesčių, ka
liniai yra lankomi giminių, pa
sprunka.
Tačiau jau pirmosios die
nos, pirmoji kalėjimo savaitė
EILLr
":CLE
atšaldo visas tas viltis Dra
( Miku.
MUmj -VOGS
koniška, Europoj visai nežino
TO
I WB
_ _ Ak) tt'MMttesaoM
___
ma disciplina laiko kalinį ge
vou
TVAAT
SMtAK A
ležinių replių glėby. Kiekvie
V’ttVL AT
nas žingsnis, kiekvienas jude
sys, kiekvienas impulsas nu
matytas, apskaitliuotas, me
chanizuotas.
Beširdis
monotoniškumas,
Diena atrodo esanti amžinyvė — be vilties, be tikslo,
tamsos amžinybė. Vis tas
pats... Tik tas pats... Kokios
nors mašinos mechanizmas ga
Ii pagesti, jis taisomas, gali bū
ti pakeistas kitu. Kalėjimo
mechanizmai žūti negali, jis
«m

PR0BAK-

the essential elements of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

LAIVAKORČIŲ KAINOS
NUO NEW YORKO IKI
KLAIPĖDOS

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

Iš Chicagos ekskursantai
išvažiuos liepos 22 d. NICLAIVAS “UNITED STATES”
KEL PLATE traukiniu iš
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.
* .
•
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvą, parū
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
neskaito — patarnauja dykai.

kRAFT(^čHEESE
KRAFT- PUEN1X
CHEESE COMPANY

This new cheese
Ireat

,c*i

Iii

Patmttd

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

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

Now—Kraft-Phenix’ new achievement! Rich mėliow cheese flavor
plūs added health ęualities in
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milte. Milk sugar.
calcium and minerals. Every onet
caneatitfreely!
Velveeta spreads. slices, meltsl
and toasts beautifully. Try a half
pound package today.

I

KRAFT
V/elveeta
Y The Delicious New Cheese Food
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1932

muos, o paskui rodys įvairio
•
se lietuvių kolonijose.
Kuo ne kuo, o Omaha ir jos
KUN. J. SIMONAITIS,
Oflsas Tel. Grovehlll 0617
apylinkėmis tikrai galima pa
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913.
Res. 67S7 S. Arteaian Avė.
judamuosius paveikslus Sv.
Elizabeth’o, N. J. lietuvių pa
Tel.
Grovehlll
0617
Antano par. salėj. Daug žino sigerėti. Čia labai įvairi, vaiz- rapijos klebonas, 10 metų ku
nu, buvo 'nutrink; pamatyti <“"«» ir Kraži «“nta756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
nigystės sukaktuvių proga.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ŽINELĖS
ir.vvikshj ii Lietuvos, lietuvių! B" to’ vien»s mū”> Purai;1'
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak.
(Tęsinys)
2423 West Marųuette Road
Nedėlioj susitarus
Piek'j°nas bandys atvežti į pikniNedėlioj susitarus
Vai.: 2-6 Ir 7 y P M. Ket. 9-tl AM
XLzejus karštoms dienoms, ko.onijų Anienkoje ir _
,
.
.
Nedėlioj nusitariu
,
.........................
. * , •
& r
v, ka p. Goodman a, lietuvi golSekmadienį vėliau buvo kidaugunia kenosiecių vėdinasi Šarkio su smėlingu kumštyv
.
. ,
Res. 9865
Tai. Canal 2267 Rea Prospect <662 Tel. Ofiso 4050
to ceinpijonų, kuris dabartį-• tas vakaras tos pat mokykežero bangose ir pavėsiauja nių.
niu laiku yra Omahoje.
! los kitų mokinių pastatytas, Tel. Lafayėtte 6793
parkuose, nes darbai eina la- į Liepos 17 d. p. Milius nut'il-l
Tautietis
Taip pat buvo lietuviškų daly
bai silpnai.
mavo visos parapijos nuosa-Į
5815 — Gth A VENDE
Gydytojas ir Chirurgas
------------------ kėlių, kurie taip pat daug maVai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak.
• KENOSHA, WIS.
X Lietuvių Šv. Petro drau- vybes: bažnyčių, klebonija,
1821 SOUTH HALSTED STREET
lonumo
teikė,
kuomet
mažiuOfiso vai.:
gija liepos 24 d. rengia išva- mokyklų ir seserų namų. Be
įčiukai vaikučiai gražiai lietu- Office: 4459 S. California Avė. Rezidencija «2t So. Arteaian Avė Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. ;
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Nedėliojo pagal sutarti
žievinių W asliingtono parke, to, nutotogralavo visos OmaRezidencija:
1 viškai eilutes sake, dainas dai
• iki 3:22 vakare
3904 — 71st STREET
kur priiminės ne tiktai savo bos lietuvių draugijas, kaip
Iš mūsų padaugės
Nedėliomis tik susitarus.
nuoja ar vaidina. Vakaras bu
narius, bet ir visus atvyku- Šv. Antano, Šv. Rožančiaus,
X Parapijos piknikas ,kuris, vo vien tik margumynais pa DENTISTAI Tel. Canal 6764 Res Republic 5354 1
Šv. Kazimiero, Saldž. Širdies .
sius svečius.
įvyko liepos 17 d.,- Vytauto įvairintas. Tame vakare buvo
Jėzaus, Liet. Dramos kliubų, . ' v
. • .
. . ... darže, praėjo gražiu pasiseki išdalyti atsižymėjimo ženklai: Pilone Bouievard 7043
X Šv. Benedikto ir “Biru
Gydytojas ir Chirurgas
Piliečių kliubų, Kareivių kliumu. Žmonių buvo vidutiniš pirmų premijų — sidabrinę
tės” draugijų nurys Antanas
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2 403 WEST 6 3rd STREET
bų, Apaštalystės Maldos ir
IR OBSTETR1KAS
Kertė So. Western Avenue
kai; mat, tų dienų buvo daug taurę gavo už atsižyniėjimą
Švelnys jau keliolikų savaičių
Tel. l’rospect 1028
DENTISTAS
Marijos Vaikelių. Kai kurie
Gydo staigias ir chroniškas ligas
piknikų — piknikėlių, dėl to moksle — Alecija Vaičiūnai
turi sunkių kentėjimų dėliai
Rezidencija; 2359 So. Leavitt St.
vyrų. moterų ir vaikų
4645 So. Ashland Avė.
Omalios lietuviai
pakvietė,
Tel. Canal 0706
, ir mūsų piknike publikos ne- tė; antrų — sidabrinį medali
sutinimo ir sopėjimo kairėsės
DARO
OPERACIJAS
Arti 47 Street
Valandos: 2-4 popiet ir 7-9 vai. vak.
kad p. Milius nutotogratuotų'
tikėtasi Vie- už anglų kalboje atsižymėjiinų
Ligonius priima kasdiena nuo
kojos.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal susitarimų.
iu namus, krautuves ir kitas’ . , .
.. . , .
i
j nok, kurie atsilankė, darė ge- — Julė Savickaitė; trečių bro- i
Nedėliomis ir seredomls tik
biznio" pnones
iškalno susitarus
rą biznį. Pelno parapijai pa- uzos medalį — už darbštumų T<u CanuJ 8122
Ofisas,
Laboratorija ir X-ltay
X Liepos 24 d. turėsime pa daryta arti 500 dolerių.
— Ona Sikorskaitė. Pasiges- !
2130
WEST
22nd STREET
-----------Irapijos piknikų. Jame bus įGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X Sekmadienį, liepos 24 d., ta dovanos už lietuvių kalbą. Į
CHICAGO
DENTISTAS
4729 WEST 12th l’LACE
X Jau trečia savaitė, kaip vairių pramogėlių: ristynių, parap. darže, draugijos: šv. Tam žadėjo kitais metais pa
2201 West 22nd Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
pas svetingus Tunavičius vie- lenktynių ir kitokios “fonės”. Kryžiaus, Šv. Juozapo, Šv. Ve rūpinti gerbiamas klebonas.
ir l’ėtnyčios. kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavitt St.)
bus.
Valandos:
Nuo
9
iki
12
ryto
ši svečias p. Milius iš Cliica- Kų mes turėsime, kiekvienas ronikos ir Namų savininku] (Čia turėtų susiprasti mūsų
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 Iki 8 vakare
Kitos vai. ant Washington Blvd.
gos.
galės pamatyti atsilankęs. Be kliubas, rengia linksmų pik- senųjų draugijos skirdamos
Ssredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:30 — 5:30 kasdien
Liepos 10 d. p. Milius rodė. to, p. Milius piknikų nutik nikėlį su šokiais parapijos kasmet po keletu dolerių pa
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
X—Spinduliai
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 28Ss
Ofisas 2201 West 22nd Street
naudai. Kas nori laikų gra našiom premijoms, tuomet ne-' Bouievard 7689
llez. Hemlock 7691 eor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
GRABORIAl:
žiai praleisti, kviečiami skait tektų aimanuoti, kad jaunieji ’
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone ltepublic 7868
lingai atsilankyti.
su seniais neina; jei seniai jau
Valandos:
1—3 ir 7—8 vaL vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LACHAVICH
X Liepos 14 d. p-lė Morta, niesiems nieko neduoda, o iš
D E N T I S T A S
Nedėlioj: 10—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Suci laite baigė aukšto moks- jų reikalauja, tat aišku, Kad ’ 4712 So. Ashland Avenue
IR SONUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
CHICAGOJE
; lo skyrių Chicagos kolegijoj. jaunimas tokių senių draugijų i Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
LIETUVIS
GEABOBIUS
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Laidotuvėms pa-1
Keikia pažymėti, kad Mortu- | vengs, nes nemato reikalo rem į
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
ir pigiau negu kiti Reikale
R«»kaie meldžiu
meldžiu atsišaukti, o mano tė yra baigusi parapijos mo-1 ti ta, kas iu neremia) Abie- I
Moterų ir Vaikų ligų
Telefonai dienų ir naktį
darbu
busite
užganėdinti.
X-Ray
, ,, ,
.
1_ . .
T
. I .
,
į Tel. Cicero 1260
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2615 arba 2614
Specialistė
kyklų, po to baigė St. Lotus juose vakaruose buvo Tėvas
nn minoru
V1RGINIA 0036
sau prie grabų išdirbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago prancūzų akademijų, o dabar daktaras Navickas, Marijonų 1
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
L1ETUVIS
DENTISTAS
Tel. Grsvehill 1595
668 West 18 Street
Ofiso
Tel. LAFAYETTE 7337
kolegijų. Dėl tos priežasties Kolegijos Direktorius, ir abu
Telef. Canal 6174 1439 8 49 Court, Cicero. TU
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki
tos dienos vakare, ponų Suci-' vakaru pareiškė savo širdin
SKYRIUS: 3288 S.
valandai vakare
TEL CICERO 6937
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Halsted Street, Tel.
<1
gi namuose įvyko šaunus va-Įgus linkėjimus plėsti tų lietu- Nedėliomis ir Seredomis susitarus | nuo
4 iki M vai. vakare Ulamintais
Victory 4288.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4847 VV. 14th ST. Cicero, Iii. • ir Ketvergais.
karėlis. Buvo daug svečių.
Į vybės žiedų visomis išgalėmis
Tdpfonas Yards 1138
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Rez. Tel. įlydė Bark 3385
Seredomis po pietų ir Nedėldien...,:
X
Pora
savaičių
atgal,
kleb.
toliau.
Pirmame
vakare
buvo
Phone Bouievard 4139
tik susitarus
kun. A. Linkus su parapijos ukrainų kunigas monsinjoras Dr. C.K. Kliauga
2422 W, MARQUETTE ROAD
DENTISTAS
I
Graborius ir Balsamuotojas komitetais laikė susirinkimėlį, Kinas su seserimis, taip pat Utarninkuis, Ketvergais ir Subatomts
W. ilarųuelte Ril. arti Western
Res. Phone
GRABORIUS
Turiu automubilius visokiem.- kuriame patiekė pilnų praėju- džiaugėsi tomis nepaprasto- 242UAvė.
Lietuvis
l’houe Ueutlock 7828
Office Phi.-oį
Englewood 6641
PanedSIiais, Seredomis ir PStnyčiomle
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
I Wentworth 3000
Musų patarnavimas
sio
pusmečio
apyskaitų.
Pasimis
iškilmėmis.
Tarp
tų
sekWentworth
b
reikalams. Kaina prieinama.
1821 So. U&Lsted Street
Ofisas: — 4645 s. A-biand Avė.;
visuomet sąžiningas Ir
rodo,
klebonaujant
kun.
A.
inadienų
—
trečiadienyje
bu
Cmcugo,
111.
□•brangus, nes neturt
3319 AUBURN AVENUE
Drįso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ik1
ine Išlaidų ažlaikymul
Unkui, parapija finansiniai ir į vo įteikimas baigusiems dip- Tel. Cicere 6756
8 vak. Nededomia pagal sutartį.
skyrių.
Chicago, III.
Ofiso Tel.: Bouievard 7820
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
moraliai žymiai sustiprėjo. Į lomų. Diplomai buvo įteikiaNamų Tel : Prospect 1932
65y8 g. HALSTED STRES U
Nauja, graži ko
Knygos vedama gražiausioj' mi bažnyčioje tam tikromis
------- ---------------------------- -——------------Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
plyė*a dykai.
DENTISTAS
tvarkoj. Be to, kad ir nedar-I iškilmėmis ir atatinkamu pa3307 Auburn Avenue
bas, tačiau visi vienybėj su mokslu palydimi. Diplomus 1446 S. 49th CT., CICERO
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Ofiso Tel. V1CTORY >687
VEDAIAS
OC. Ir Rez. Tel. HEMLOCK 2 7įj
•- klebonu dirba: išmokėta 13 gavo 33 mergaitės ir 22 ber Vai.: 19-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakar* I 4919 KO. MiCHIGAN AVENUE
1650 WEST 46th STREET šimtų dolerių senų, užsiliku niukai.
TeL Kemvoud 5197
AKIŲ GYDYTOJAIS
Valandos:
i
Kampas 4ttb Ir Paulina Bta
sių bilų.
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Užsibaigus
mokslo
metams,
3133 S. HALSTED STRE;
Tel. Bouievard 6203-8413
LIETUVIS GRABORIUS
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Rep.
apart
Šventadienio
ir
ketvirtadienio.
Antras ofisas ir Rezidencljs
Didelė graži koplyčia dykai
dalis baigusių, kurie savyje
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
6504
S. ARTES1AN A\ .'
718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu simpatiš
turi kūrybinės potencijos, perkai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nut
ATLAIDAI PASIBAIGĖ
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-<
T.... ..
, ., .
.
, ėjo į Alumniečių Kliubų, o kipiet. Utarn. ir Subat Nuo 8-9
Didieji atlaidai Žemaičiui, . ,•
' . .-oT- ,
.. .
.
i ta dalis pasiliko pavieniai; 8-'
Šventadieniais pagal sutarimą.
Kalvarijoje jau pasibaigė. Į
Gydytojas
ir
Chirurgas
nuoš. įstojo į tolimesnes mo
juos buvo susirinkę iš visų že
4631 SO. AbiLLAND AVĖ.
kyklas. Kuomet viskas buvo
Tel. Wentworth 3000
maičių didelės žmonių daugy
Tel.
Yards
0994
pabaigta, tuomet baigusieji su
LIETUVIS AKIŲ
Rez. Tel !8tewart t
bės.
Alumniečių Kliubų, klebonui
Rezidencijos Tel. Plaza 3399
SPECIALISTAS
vadovaujant, turėjo gražų iš- Palengvins akių įtempimą, kuris
V ALAADOS:
v
• T ,
.
•
Bsti Priežastim gaivos skaudėjimo,
Nuo 10 iki 12 dieną
važiavimų J Lake Hopatcong, svaigimo, akių apteramio, nervuotuLIETUVIŲ
Nuo 2 iki 3 po pietų
Gydytojas ir ChirurgąTu- t
mi>. skaudamą akių karštį. Nuimu
Nuo 7 iki 9 vakare

ELIZABETH, N. J.

LIETUVIAI AMERIKOJE

DAKTARAI:

KENOSHA WIS.

DR. J- J. SIMONAITIS

i

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. BERTASH DR. NAIKEL1S

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

WEST PULLMAN. ILL, ■

DR. C. Z. VEZELIS

SO. OMAHA, NEB.

DR. A. RAČIUS

Į

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. A, DOWIAT

DR, G. I. BL0Ž1S

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

į

DR. GDSSEN

DR. A. L. YUŠKA

A. MASALSKIS

STANLEY P, MAŽEIKA

DR. M. I. STR1K0LIS

DR. A. R. McGRADIE

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. Di

DR. J. P. POŠKA

S.M.SKUDAS

DR. YAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN

Seniausia ir. Didžiausia
GRABORIŲ

*'•

ĮSTAIGA

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
DidyHta O f Iru

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

t

DR. H. BARTON

t

MATEUSAS

GEDIMINAS

Mirė liepos 21, 1932 tn., 2:30
vai. ryto, sulaukęs 65 metų am
žiaus. Kilo iš Kretingos apskr.,
Vevįržėnų parap. Ir m. Ameri
koje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame
nuliudimo
moterj Petronėlę, 2 dukteris:
Ameliją ir Juliją Litvinavlčienę, žentą Vytautą Litvinalčlų,
anūką Vytautą ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1504 So.
50th Court. Clc°ro. UI,
Laidotuvės įvyks su bato J, lie
pos 23 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėtas ] šv. Antano parap.
bažnyčią, kurtoj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas J
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus, ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Moteris, Dukterys,
Žentas Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
bortus Petkus, Tel. Yards 1138.

sataractua. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.
Speciaie atyda atkreipiama moky-

Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Pažymėtinos labai vienas
dar svarbus dalykas, kuris Elizabethiečius džiugina, tai mo
Perkėlė savo ofisą po numeriu
kyklos vaikučių tamburinų 'ldv,,i=t
irtUeiamB'.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka. (maži būgneliai) dvidešimties ’r«- Nedėiiomis pagal sutarti.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
1
,
.
... | KREIVAS akis atitaiso I trtjm
asmenų ansamblis. Kai reikia i
laiką su nauju išradimu.
SPECIJAL1STAS
Džiovų.
Moterų ir Vyrų Ligų
daryti koks parapijos para-! be akinių. Dabar kaino* perpus pi«
Vai.:
ryto
nuo
10—12 nuo 2—4 po
gesnė-,, negu buvo. Musų kainos pi
das, jau eilė metų naudoja mo gesnės,
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
kaip kitų.
Nedėliomis 10 iki 12
kyklos ansamblį, ypač “Var 4712 S.‘ ASHLAND AVĖ.
Telefonas Midway 2880
do Jėzaus draugijos” paraduo
Tel. Bouievard 7589
se, kurie kasmet būna. MėneHEMLOCK 1161
! sis prieš tai buvo visų mokyk
Tel. Yards 1829
lų parados Elizabethe, jų tarĮ pe dalyvavo ir, parapijos lietu
(Naryauckaa)
vių mokykla su savo ansamb LIETUVIS AKIU SPECIALISTAM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
liu. Į visus žiūrovus padarė
3424 Weat Marųuette Road
malonaus įspūdžio ir didelio
VALANDOS:
9 Iki lt ryto. 7 Iki t vakare
pasigėrėjimo; kur mokykla ėUtarn. Ir Ketv. vak. pagal zatartl
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
jo pro didesnes žmonių mi- 756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Į nias, visur buvo keliamos ovaSKAITYKITE IR l’LATIN
Valandos: nuo 19—4; nuo 6—9
KITĘ “DRAUGĄ”
į eijos.
(Bus daugiau)
NedėUamle: na» 19 iki 1L “

DR. G. SERNER

DR. CHARLES SEGAL

DR. V. S. NARES

6558 S. HALSTED STR.

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vak
Ofiso: Tel Victory 6893
, Rez.: Tel. Drexel b.91
Jei neatsiliepia šaukite Central

.

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chiringd
Specialistas moteriškų, \yi
kų, vaikų ir visų chroniški..
ligUOfisas 3102 So. Halsted 6‘.
Kampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect <

DR. B. ARON
GYDYTOJA.^ IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė

Vai.:

2-4, 7-9 v. v. Išskiriant K

■

piyr-l- 'v

DRAUGAS

n

turėjome ir svečių, būtent i Reprodukcijos muzika buvo Marąuette Park. —Marąuet o jo žmona su dukterim išėjo TRŪKSTA MAUDYKLIŲ
kun. Draugelį, kur sykiu lai-.rinktinė ir įspūdinga kiaušy - Į te Park Liet. Am. piliečių į pieninę. Išgirdus šunį smar Šiltam orui esant, visi Ne
kė rekolekcijas, kun. Mačiulio lis. Dr. T. Dundulio kalba a- kliubo mėnesinis susirinkimas kiai cypiant, šeimininkė parė muno ir Neries krantai kibžįvyks liepos 24 d., 2 vai. po- jo namo ir rado šunį, 8 avis dėte kibžda.
žymėta, kad ji reikia išpildy nj, kun. Skruodenį, su kuriais. pie sveikatą taip pat įdomi,
NEPAPRASTAS SUir 2 metines telyčias peilip
dieną ir Programo vedėjo pranešimai Į piet, parapijos svetainėj.
ti ir pasiųsti bėgy 10 dienų gražiai praleidome
JUDINIMAS
vakarop atsisveikinome. Nau- į teikė klausytojams daug įdo- J Visus narius kviečiame at padurtas, iš kurių 3 avys jau
nuo gavimo dienos.
jieji naujokai ir broliai kitsjmių žinių ir nurodymų. Tas silankyti į šp susirinkimą, lies rastos negyvos, o kitas avis ir
Beveik ko ne kiekvienas
telyčias, dėl baisaus kankini
žmogus, susilaukė nuo p. J. L. IŠKILMINGOS PAMALDOS kitą sveikino ir viso gero li/i- visas ir sudaro programo ža- yra nemaža svarbių dalykų
Ai
vumą ir norą laukti kito an- svarstymui. Bus paskelbta mosi, vėliau teko papiauti.
Jaeobs, County Assessor “do- 'UŽ A. A. MAIRONIO SIELĄ kėjo.
'
Šuo,
manoma,
kad
pasveiks.
taksų reikalas, pikniko rengi
Įstojusieji į naujokus: Juo- tradienio.
vanos”: didoką popierą, pa-i
------------ANTANAS
! Piktadarys išeidamas šluostęvadintą ‘‘Skėteli of personai Į Mirus pagarsėjusiam Lietu-; zas Overka, Juozas G remia, Leidėjai šių programų, Peo- mas ir kiti.
A. PETROSHUS
Valdyba sis kruvinas rankas į karvės
property.”
(vos dainiui ir Lietuvos atgi- Henrikas Sipavičius, Stasys plės Furniture kompanija dėl
(PetroSius)
kaktą, nes rastos žymės. ĮvyMirė liepos 19 d., 3:20 vai.
Misiukevičius,
Edvardas
Mas-1
to
yra
užsitarnavus
nuo
klauBendrai, dalykai visados mimo patriarkui Maironiui,
ryte 1932 m., sulaukęs 57 me
kis tiriamas.
North
Side.
—
šv.
Mykolo
tų amžiaus,
gimęs
Lietuvoj,
kelūnas,
Jonas
Šaulys,
Pranas
1
sytojų
padėkos
.
taip pasirodo, angliškai saka- Chicagos lietuvių katalikių taKvėdarnos parap.. Tauragės aparapijos choras rengia išva
pskr. Amerikoj išgyveno 40 m.
Šilalis
nt, “detriment to one party'rpe kilo sumanymas surengti Aukškalnis, Antanas Ignotas!
Paliko dideliame
nuliudiine
žiavimą liepos 24 d., į Gage’s
moterj Viktoriją. 2 sūnūs —
KINAI KELIAUS PER
and benefit to another.”
už velionies sielą iškilmingas ir Stasys Grafas.
Bernardą ir Albertą, 2 dukte
Lake.
ris — Estellą. ir Prancišką, že
LIETUVĄ
NAUJOJ VIETOJ
Kaip tik žmonės gauna tą pamaldas su pamokslu.
Įžadus priėmė: Petras Bantą Ambrose Dayle, pusbroli
Choras giedos per ankstyvas
Stanislovą, brolj Joną, o Lie
popierą, pirmiausia kreipėsi
To kilnaus sumanymo vyki- linskas, Antanas Miciūnas, Al
tuvoj sestu-) Petronėlę ir gimi
pas žmones dėl legališko pa nimu užsiėmė lietuvių Kuni binas Versiackas ir Juozas
nės.
Draugijų darbuotojas ir bis Mišias. Po Mišių visi susirin Gauta žinia, kad kinų gele
Kūnas
pašarvotas
randasi
ks
prie
bažnyčios.
Trokas
iš
žinkelių
valdyba
nutarė
prisi

tarimo. Na, kai kurie jų ir pa gų Vienybės Chicagos provin Augimas. Į bandymą priimtas nierius B. Lenkauskas persi10562 Wabash Avė., Roseland.
laidotuvės jvyks penktadie
taria klaidingai ir už tai ima cija.
Jonas Sinkevičius.
, kraustė į naują vietą. Gyveno važiuos 9:30 vai. Prašome ne- dėti prie tolimųjų rytų susi
ny liepos 22 d., 8:30 vai. ryto
iš nam,ų J Visų šventų parapi
siekimo, kuris geležinkeliais
net po penkis dol. nuo žmoN. N. Marąuette Parke, o naujas ad sivėluoti.
Nutarta tas pamaldas turėti!
jos bažnyčią, kur bus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą,
Tikieto kaina 75c. (su val eina per Sibirą, Rusiją, Lat
_____________ Įresas tpks: 5801 So. SangaS8-118i seniausioje Chicagos lietuvių į
o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazii i'ero kapines.
giu). Choristai linksmai ir viją, Lietuvą ir Vokietiją į
Aš, matydamas tai, noriu Į gv jurgį0 bažnyčioje ketvir-Į BIEŽIENEI PADARYTA nion St.
V isi giminės, draugai ir pa
vakarų Europą.
žystami esat nuoširdžiai kvie
smagiai
laiką
praleis.
pranešti lietuviams, štai ką:;tadienį> liepos 97 d. Pradžia!
OPERACIJA
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
Šiuo metu kiną į vakarų
nereikia jums eiti “for legal w vaiandl| ryto.
.----------------------M. D., rast.
suteikti jam paskutinį patarna
0 R U
vimą ir atsisveikinimą.
Europą šiuo keliu važiuoja
Nuliūdę liekame: Moteris, Su
advice”. Aš duodu štai kokį Į pritaikintą pamokslą pasa. j Praėjusį antradienį šv. Kry
nūs, Dukterys, Brolis, Žentas,
dar
mažai,
bet
ateity
keliaus
NAUJA KNYGUTĖ
Sesuo ir Giminės.
Praėjusį sekmadienį girdėpatarimą. Pirmiausia katile
pagarsėjęs pamokslini n-Į aus ligoninėj padaryta opeLaidotuvėms patarnauja gradaugiau.
borius J. Kadžius. Tel. Canal
gavote tas blankas, ispiklyki-, k&g misijonierius jėzuitas, tė-i racija dr. Biežio žmonai Onai. Joine gražų per radiją lietu6174.
te jas ir pasiųskite į nurody- .
Ji buvo išvykusi į Indianos ivių dainų ir muzikos progra Ką tik išėjo iš spaudos nau
ivas Bružikas.
ja knygutė, ‘‘Paguodos žodis
tą ofisą. .Jeigu juokais nuleiATVYKS SKANDINAVŲ
Toliau pripažinta, kad šė. į valstiją i P-nU Eudeikių va- mą iš stoties WCFL (970 kil.)
ligoje”. Ji yra labai naudin
sitę, tai pasidarys nesmagu
kaip
1
ir
2
vai.
popiet.
Tą
die
PIRKLIAI
Mišias turėtų laikyti seniau- sarnamį vakacijų. Ten naktį
mo, tai yra, paskui County
ga
paskaityti
ne
tik
ligonia

iš pirmadienio į antradienį at ną mums teko būti Sand Du(John Bagdzlunas Borden)
assessor, sulig savo sprendi sysis Chicagos lietuvių klebo sitiko taip staigus ir sunkus nes, Ind., bet visas programas ms, bet ir sveikiems. Ją gail Į Rugpiūčio mėn. žada į LieADVOKATAS
mo, kiek kurio nejudinamas nas. Kuriam ta garbė teks,
ina
gauti
“
Drauge
”
,
2334
So.
Į tuvą atvykti būrelis stambes- 105 W. Adams St., Rm. 1642
apendiko uždegimas, kad pri buvo labai aiškiai girdimas.
turtas gali būti vertas, ant ^us paskelbta vėliau.
Oaklev
Avė.,
arba
pas
patį
Telephone Kandolph 6727
i
niųjų skaųdinavų pirklių, ku
sėjo ambulansą šaukti. Patar- Pirmą sykį teko girdėti .Jono
tos sumos uždės penkiasdeši
Iškilmėse dalyvaus pagal iš navo Eudeikio ambulansas.
Butėno įdainuota komiška dai autorių kun. Juozapą Jusevi- rie čia tarsis dėl pradėjimo 2151 W. 22od St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 4*090
mtą (50%) baudos. Vėliau galę visi vietiniai ir apylin
čių, 5412 So. 32nd St., Omaha, glaudesnių prekybos santykių
Operacija buvo sėkminga ir na “Fordukas”.
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 960«
reikės eiti į teismą ir įrodyti, kių kunigai, vargonininkai ii
Nehraska. Kaina 15c.
: su kai kuriomis Lietuvos pre
ligonė sveiksta. Randasi kum
Strumskienės — ‘‘Dukružė
kad neturi minėto turto. Tada minios žmonių.
kybos įstaigomis. Iš senesnių
bary No. 324.
lė”; Biežienės ir Cerienėš due
bus išlaidų ir nesmagumo. Ki
jų pasitarimų ligi šiol nieko
tai ir Babravičiaus ‘‘Pas dar
•v • •
ta, blunka išpildyti, labai ma
MARIAN HILLS, ILL.
,
neisejo.
SVEČIAS
IŠ
KANADOS
ADVOKATAS
želį trys mergelės”.
žas yra dalykas. Atskleisk tą !
-I
IŠKILMĖS
Miesto Ofisas 77 W. Washtngton St.
lapą ir žiūrėk: kairėj pusėj j
Pranešta, kad lietuvių va
Room 905
Tel. Dearborn 796J
Šiomis
dienomis
Chicagoj
NUŽUDĖ ŪKININKĄ
Valundop 9 ryto Iki 4 po pietų
rasi daug įvardytų dalykų, j
landos palaikymui rengiama TVARKOSI MIESTELIS
... .
.
. LleP°s 15 d- 18 ™karo Mn- pas Antaną Petrulį viešėto
Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergals
pavyzdžiui, numeris 34, kur rian Hilla MarijomĮ Kongre. 7
*
1
.į didelis piknikas rugpiūčio 7
— 6 Iki 9 vai.
Rokiškio
ap.
Dailiūnų
kaimo
sako “Household or Office
n.lliollvn, hllv„
?aunas lletuvls Jonas Pallulls d., Birutės darže.
; Želva, Ukmergės apskr. Va
4145 Archer Avė Te| l^ifavette 7JM7
Furniture & Pronertv” S
?
'J
3
P”'us Toronto, Canada. Lankėsi
lsčiaus valdybos rūpesčiu tva i miške rasta nužudyta Emil.
Klausytojas
in visus diliausiai apriš ’m""i naaJoliai- Kad Keria” | “Draugo” ofise ir aplankė
Namų Tel Hyde Park 8395
rkosi Želvos miestelis. Įvestas I Rakauskienė, gyvenusi tam
j ,
. .
agiausa ape pasiruosus tam įvykiui, buvoiChica
jdoniybes Buvo nu
priverstinis apšvietimas va- pačiam kaime. Įvykį tiria kritas numeris. Čia reikia para- ,
• r
, J
juoiiiynes. nuvo nu
Syti keliu - dviejų ar trijų ' f?"'08
j Michif5ano
į karais. Rudenį pradėjo tiesti min. policija ir net jau turi
kambarių hutas ir kelių metų )ekC‘J°8’ 7 k"r‘aS P
, Emerių kolonijas, kur turi
ADVOKATAS
šaligatvius, kuriuos dabar va sulaikiusi įtariamuosius.
52
E
107
ST. prie MICHIGAN AVĖ.
senumo. Pavyzdžiui; “Three 77“"’’ T*“’ «imini«-.
Bridgeport.— Šv. Jurgio ro toliau. Taiso ir grindžia
Tel. Pullman 5950—6377
sis gyvenimas ir daromi pa Paskui sugrįžęs Chicagon ir parapijos choras turės savo
akmenines gatves. Iš apsirau- PLATINKITE “DRA!
4600 S. WOOl) ST.—-Ketvergo vak.
room ąpartment, 6 years old,
siryžimai, kuriuos reikia iš- atsisveikinęs su senais ir nau- metinį bendrą išvažiavimą, susio miestelio dvksta tvarki
Tel. Lafayette 6393
Gale parašyti jo vertę. Aš ma
1 pildyti
tiems,
160 N T.A SAT.I.F ST
nacal Riiinrtl
.nau,
__ , ___
,
.
. kas apsirenka iais pažįstamais išvyko atgali liepos 24 d., Round Lake, III. nga.
labai_____________
lengva tas dalykas
I
suprasti. Jei turi automobilį nau,1ą’ Syvenmią, kas tam nau- j Toronto, kur jis yra šoferiu ' Trokas išeis 9 vai. ryto nuo
Turime pardavimui bičių.
(numeris 9-A.), pažymėk ko^Xve8imul stato pamatą. pas vįen^ milijonierių.
Į33 ir Auburn Avė. Kaina 35c.
PASIBIAURETINA PIK
VVm. J. Kareiva
.v
.
,
Vakarui
atėjus,
visi
susi
r
i
ni
Kaina
pigi.
Galima
pirkti
tiek
Savininkas
kiu metų, pavyzdžiui, “Ford '
v.
. .
1
asmeniui.
TADARYSTE
HSi geriausios rųšies
Sodan, 1929” ir pažymėk kiek ko ». k"l’l>/ll»-. kllr"’J
•
avilių, kiek kas norėtų.
ir patarnavimo, šau
LIETUVIŲ DAINOS
Choristai gali ir draugus-es
kit.
,
T
.
.
ta
visos
priėmimo
apeigos.
CeNemakščiai, Raseinių apsk.
ORO BANGOMIS
jis vertas. Jei turi pijaną, tuJ
kviesti ta pačia kaina.
gri:en vai.dey
.
.
•
m
•
*
lebrantu
buvo
mūsų
didžiai
piioovcrs
Birželio
20
d.
rytą,
saulei
te

n vartoti numerą 12 ir pazy- •
*
i
Komisija
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
mėti, koks pijano “portes,” . «erbi»ma« Provincijolas kun. i Praėjusio antradienio
______
11250 S. TALMAN AVĖ.
vakąkant, Riezgalių ūkininkas J.
4644 SO. PAULINA STREET
kiek senumo, pavyzdžiui, “9
Kulikauskas, asistentas i,r{j jr V(-,į kuvo linksminantis
Tel. Boulevard 1389
Tel. Be veri v 2156
Brighton Park.— Vyčių 36 Mirauskis išvažiavo į malūną,
years old” ir pažymėk kiek ! ^un' .Urbonavičius ir klierikas I radįjo klausytojus gražus lie- kuopa rengia “beach party”,
jis vertas.
LJurgis Andriuska. Kun. Urho-; tuvįų progranias susidedantis liepos 30 d., Jacksqn parke, 7
l’el. Ilemlock 2323
Viską išpildžius, sumas rei- ^ay^1US buyo rekolekcijų \e- jg dajnų, muzikos ir kalbų, iš valandą vakare. Bilietų kai' nos tiktai 20c. ir už juos bus
kia sutraukti ant žemutinės Ii- ^U’ ®asa ® 8fražų, į.-pudingą stoties WGES.
nijos, kiek bus viso labo; pa-1P^’okslėlį, ragindamas nauDainavime, ypatingai pasi-1 duodama užkandis,
NaMI. MTAtntO KONTRAK
skui reik nueiti pas realstati- JUO*1US_ naujokus pasiryžimui žymėjo E. Bartušienė, J. RoNariai prašomi atsivesti saTOKIUS
fi504
S
WASUTENA
W AVĖ
ninką, arba bile žmogų, kuris ’r Akėdamas jiems ištesėjimo manas, A. Čiapas ir Peoples vo draugus ir pažįstamus,
yra “notary public,” pasira- sav^ bandy™- P°
atliktos radi jo duetas bei ir trio>
, ’
• Komisija
Syti savo vardą. Lėšų čia bus. v*sos Paėmimo apeigos ir visNorėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
aš manau, viso vienas kvotė- ^as baigta palaiminimu Šv.
GAVO PINIGUS LIETUVOJE
žiuokite pir “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite
Užlaikome naujausios ma
ris |(bet ne penkinė).
Sakramentu.
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys:
greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
dos žįerus, laikradžius, radios.
Visiems mano apylinkėj, iš- į Ant rytojaus pasikartojo ki,
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
taipgi elektrikinius laikro
Ipolitas Labanauskas
skiriant biznierius, mano ofi- i^08 apeigos, kiek svarbesnes
Viktorija Zaburaitė
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
džius, movie cameras, projecse 756 W. 35th St., mergaitėj vakarykščias, kuriose bu-' B. Juzulienienė
Mar. Kiiselienė (2)
neskaito — patarnauja dykai.
torius dėl judomų paveikslų
Ieva Gečaitė
blanką išpildys be jokių išlai- vo I vienuolinį, luomą priima
J. Paulikas (2)
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursiją laivu UNIT- rodymo. Kainos labai nupigin
Ona Adomavičiūtė
mų. Biznieriai turėtų užsimo- ™i baigę vienų metų naujokaB. Gestautienė
jED STATES vandens keliu j Klaipėdą.
tos.
kėti po vieną dolerį.
ivirną. Reiškia, kurie atliko vie
St. Bukas
Juz. Lukošaitč
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
Gerbiamieji lietuviai, kai
met^ naujokavimą, padarė Juoz. Kuzminskas (2)
Ona Žostautienė
Tel. Hemlock 8380
„Liepos—July 22 d.—PARTS
Ona Pretkūnas
kurie gal jausitės įžeistais, paprastus vieniems metams jValerija Juozaitis
99
Z
” 23 d.—UNITED STATES
kad aš nepatariu mokėti po ^adus. Taip pat tie, kurie buKotrina Andruškevičiūtė
P. Valuckis (2)
99
• ” 28 d.—BREMEN.
J. Puplėsis
penkis dolerius už tą mažą vo padarę įžadus praėjusiais
E. Martinaitienė
99
' ”. 30 d.—GRTPSHOLM
darbą. Aš gerai žinau, kad nietais, vėl atnaujino vieniems
Elena Dorinienė
M. Danyla
Dom. Vaizgirdienė
penkinė šiais laikais yra labai metams. Ir kai kurie tėveliai,
Ona Rimkienė
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
Ona Krištopaitė
didelis pinigas. Už ją galima *r broliai, kurie buvo padarę
Jonas Paukšta
nupirkti kūdikiui apsivilktu-, amžinuosius įžadus, juos atV. Noreika
Jonas Bladikas
Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, 'nes mes užlaikome
vas ar kas kita. Aš visados naujino. Per šias iškilmes ceJonas Lapeikis
Ur. Maženienė
viena Iš geriausių rūšių automobtliua — 8TUDEBAKER,
kurie yra
Jos. Perman
stovėjnu ir stovėsiu, kad ap- lebrantu vėl buvo didžiai gerMagd, Alaburdienė
pafarsčję savo stiprumu ir gTažumu.
Talpai mes turime pilnų pasirinki,
ginti gavo lietuvius nuo išnan- Mamas Provincijolas kun. Ku
Kaz. Kasputienė
Vincas Birgelis
mą vartotų karų labai prieinamų Ir
dėjimo.
. likauskas, asistentas kunigai
“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR..
nebrangia kaina.
Adv. Cti/irle<t P. Kai Draugelis ir Urbonavičius ir
2334 So Oftkley Avė., Chicago, III.
MIDLAND MOTOR SALES
Red. pastaba. Blankoje pa-,klierikas Andriuška. Tą dieną
44M ARCHER AVKNCE
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.
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JOHN B. BURDEN

LIETUVOJE
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A. A. SLAKIS
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J, P. WAITCHES

PRANEŠIMAI

BITĖS PARDAVIMUI

S. SHLEPOWIGZ

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

JOSEPH VILIMAS

PER „DRAUGO” Agentūrą

R. ANDRELIUNAS

Telephone Lafayetta 7139
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