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Vokiečių fašistai grasina atsiimti Klaipėdą
VOKIETIJA SKELBIA, KAD JI MUS
TA1KOSSU1ARTĮ

PREZ. HOOVER’IS PRIIMS
KARDINOLO GIBBONS’O
STOVYLĄ

HITLERININKAI DEMON
STRUOJA LIETUVOJE

chicagoje j GEDULINGOS PAMALDOS 112 A. A.

PRALOTO MAČIULIO MAIRONIO
SIELA

Liepos 10 d. vakarą, trauki
TURI MOKĖTI IR VISKAS
WASHINGTON, liepos 27. niu iš Tilžės į Pagėgius va— Rugpiūčio mėn. 14 d. Ko-j žiavo du hitlerininkai pilna uVvriausias Illinois’o valsty
liunbo Vyčių organizacija čiamiforma. Važiuodami pro stobės teismas nusprendė, kad j
turės dvilypes iškilmes. Bus tis, jie atsidarydavo langus ir
Cook’o apskrities nekilojamų- l
minimos organizacijos 50 me šaukdavo “Heil Hitler”. At-C
jų savasčių savininkai turi mo '
| patriarchą, dainių Maironį —
tų sukaktuvės ir bus atideng važiavus į Užsienio stotį, juos
keti skirtus mokesčius už 1928 •
pralotą Mačiulį — mirusį Lie
tu kardinolo Gibbsons’o sto- sulaikė pasienio policija. Pa
ir 1929 metus, nepaisant to, I
tuvoj birželio pabaigoje,
vyla, kuri puoš krašto sostinę. tikrinus dokumentus, pasiro
ar tie mokesčiai yra teisingi, '
j Visa pamaldų tvarka jau
Stovylos atidengime sutiko dė, kad jie yra tilžiškiai, bro
ar ne. Teismas \ nė neranda, !
I nustatyta.
BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI ŽUDO PERSI- dalyvauti ir prezidentas Hoo- liai Kurt ir Oskar Maschkat. kad mokesčiai būtų neteisingi. '
Šv. mišias laikys gerb. kun.
ver’is. Jis krašto vardu pri Jie neturėjo sienai pereiti lei
KELIANČIUS Į BESARABIJĄ ŽMONES ims šią stovylą ir pasakys dimų ir į Lietuvą pateko nele Jei jie buvo neteisingi, moke
j It. J. Vaičiūnas, Šv. Antano
sčių mokėtojai turėjo teisybės
iii tuvių parapijos klebonas.
prakalbą.
galiu būdu. Pas juos rasta
ieškoti teismuose, arba trauk
FAŠISTŲ VADAS TILŽĖJE VOKIETIJA PRIEŠ TAIKOS
I Diakonu bus gerb. kun. J. PaBe to, Kolumbo Vyčiai po hitlerininkų atsišaukimų. Jie
ti atsakomybėn įkainotojų ar
------------SUTARTI
' škauskas, Visų Šventų parap.
tų iškilmių čia atidarys savo aiškinosi vykę pas savo dėdę, j
patikrintųjų boardus. Tas rei
TILŽĖ. — Čia įvyko vokie
klebonas. Subdiakonu bus ge
metinį suvažiavimą.
gyvenantį Meižlaukiuose. Juos j
kėjo padaryti “mandamus’o”
čių fašistų (nacionalsocialis BERLYNAS, liepos 28. —Į
rb. kun. A. Linkus, Šv. Petro
sulaikius, stoty atsirado būrys j
priemone.
tų) priešrinkiminis susirinki ‘•Arba prieš kitą nusiginklavi-:
ir Povilo par. administrato
KUBOJE VYKSTA KOVA pusgirčių vyrukų, kurie pra- j
Taip yra Lilian Cisar jvymas, kuriame kalbėjo vyriau mo konferencijos posėdį Vo-!
rius. Ceremonijalu bus vietidėjo kelti triukšmą ir norėjo1
siasis fašistų vadas A. Hit kietijai turi būt pripažinta tei-1 HAVANA, liepos 27. — Ku- hitlerininkus paleisti. Keli net Ikyje, taip ir kituose, einant
! nis Šv. Jurgio par. vikaras
leris.
sė lygiai su kitomis valstybė bos saloje vyksta kova prieš mėtė akmenimis. Policija nuo teismo nuosprendžiu.
! gerb. kun. J. Šaulinskas. GieSusirinkimas įvyko Dvįša- mis ginkluotis, arba ji pati diktatoriaus Machado vvriau- užpuolimo atsigynė tik gink- L. Ciėar advokatai pasiryi dos Chicagos lietuvių vargoni
kės sporto aikštėje, netoli Ti pasiskelbs pasiliuosavusi iš vi sybę. Kovojama bombomis ir lais. Suimtieji, ištardžius, per- ž? krytis į vyriausiąjį kraninkų choras.
lžės, kur susirinko apie 20,000 sų taikos sutarties varžomųjų kitais ginklais. Vakar 7 asme
što teismą.
Pritaikintą pamokslą pasa
duoti karo komendantui.
žmonių.
sąlygų ir ginkluosis taip, kaip nys nužudyta.
kys misijonierius tėvas BružiIllinois’o vyriausias teismas
Atvykusį
Hitler’į minia jai tinkama.”
kas, jėzuitas.
kaip seniau, taip dabar, lai
Užvakar vakarą komunistų
BOLŠEVIKŲ SARGYBA
griausmingais šūkiais pasiti Taip pareiškė per radiją riaušėse žuvo 1 'riaušininkas.
Dalyvaus visi Chicagos ir
kosi dėsnio, kad mokesčiai tū
NUŽUDĖ 5
ko. Pirmiausia kalbėjo fašis krašto apsaugos ministeris
apylinkių kunigai.
ri būt mokami, kad be mokes
Vyksta areštavimai. Tarp
tų vadas Koch’as. Jis sveiki- gen. maj. Kurt von Scbleicbe- areštuotų yra daug ir moterų.
Į tas pamaldas kviečiami vi
BUKAREŠTAS, Rumunija, čių negali funkcijuoti jokia
no prūsus ir klaipėdiečius, su- ir’is.
valdžia.
sų
Chicagos parapijų ir ko
--------------------į liepos 27. — Rusijos bolševivykusius čia iš “atplėšto, pa Šis jo pareiškimas visoj
lonijų lietuviai gausiai atsilaDIDESNIS SKAIČIUS KA- 'kai atėmė visus javų grūdus
vogto” krašto. Jis puolė Vo Europoj sukėlė nepaprastą įŠiandie 19 vai. ryto, lie-.nkvti. Didžiulė Šv. Jurgio paDĖTŲ PRIGĖRĖ
ir kitką ir paliko alkti tris NEPAVYKO IŠSISUKTI
kietijos vidaus politikos prie spūdį.
pos 28 d., Šv. Jurgio par. baž- Įrap. bažnyčia tebūna pėr tas
KIEL, Vokietija, liepos 27. moteris su 2 vaikais.
šus. Sakė, kad fašistai ugnim
Žiniomis iš Paryžiaus, Pra
nyčioj
įvyks gedulingos iškil- 'pamaldas kupina žmonių. Vi
Buvusiojo bankininko BaiUžpraeitą naktį tos mote n’o, jo dviejų sūnų ir žento kingos pamaldos už pagarsė-jsi, sulig išgalės, stengkitės sair mirtim išvaduos atplėštus ncūzija susisiekia su Anglija, — Vokiečių kadetų lavinimo
nuo Vokietijos kraštus.
kad bendrai atsakyti Vokieti laivą “Niobe” audra Baltijos rys su vaikais mėgino slapčia advokatas teisme reikalavo, jusį lietuvių tautos atgimimo’ lrytose pamaldose dalyvauti.
jūroje stačiai apvožė ir daug persikelti į Besarabiją per
kad visi iškelti prieš juos kal
Pats Hitler’is daugiausia jai į tą pareiškimą.
kadetų negavo progos gelbė Dniestro upę. Bolševikų sar
NAUJAS SKARBYl O
tinimai būtų paneigti ir kal UŽ DIDESNĘ EKONOMIJĄ
puolė Vokietijos vidaus prie
tis.
Naujausiomis
žiniomis,
žu
gyba
valtį
pastebėjo
ir
visus
KINIJOJ SIAUČIA
FABRIKĖLIS
tinamieji paleisti.
šus. Savo politinius priešus
vo 69 kadetai ir įgulos nariai. kulkasvaidžiu išžudė.
NE IV YORK, liepos 27. —l
________
CHOLERA
jis vadino melagiais, kurie per !
Bet
teisėjas
nesutiko,
Bvla
Suorganizuota krašto ekonomi i
Kazliškis, Rokiškio aps.
37 išgelbėta. Tarp išgelbėtų
Upės vilnys į Besarabijos toliau nagrinėjama.
tryliką metui apgaudinėjo vo
MANILA, F. S., liepos 28. yra ir laivo kapitonas.
jos sąjunga kovoti prieš dide- į Maž. Kazliškių dv. sav. Z. Rupakraštį išplukdė valtį, kurioj
kiečių tautą.
les vyriausybės Išlaidas.
tkauskas savo dvare, prie pat
Jis sakė, kad dar nesenai,
Kinijos grįžo Amerikos
rasta minėtų moterų ir vaikų
KOMUNISTŲ DARBAS
IŠEIKVOJO
650,000
•
Patariamojon šios organiza- spirito varyklos, pastatė ir jau
milijonai vokiečių žiūrėjo į kvarantino (saugumo) 'tarnylavonai.
DOLERIŲ
Maskvą, kiti milijonai į Žene-'bos ^toias dr. Hart.
J. V. slaptieji agentai su cijos tarybon pakviesti C. Coo įrengė skarbylui (krakmolui)
NEW YORK, liepos 27. —
vą. Iš vienur laukta pagalbos, I Jls Praneša> kad įvairiose
GAL PANAUDOS KA
sekė, kad daugybė bankų už lidge, A. E. Smith, Elihu Ro- gaminti fabrikėlį, kuris apie
iš kitur — pasigailėjimo. Bet'Kinijos da,ysc_ siaučįa chole- J. S. Bache & Co. bonų įmoRIUOMENĘ
daryta dėl piktos ir neteisė ot,. N. D. Baker, gen. Pershing! bulvėkasį pradės veikti. Apyra. Kasdien tūkstančiai žmo-; nėję vienas tarnautojas išeikįlinkės ūkininkams atsiranda
tai buvo tik svajonės.
tos komunistų vedamos pro- ir adm. Sims.
k
ojo
apie
650,000
dol.
Jis
su\Jis pareiškė, kad tik fašis- nl1J m^taBe kitko šios organizacijos galimybė arti bulvės pa^duo
WASHINGTON, liepos 27. | pagundos,
sektas. Bet jo vardas viešu- j _ Policija nė kokiu būdu ne- Į Policija ieško svarbaus prie- 1 tikslas yra siekti, kad kare netai gali rūpintis Vokietijos
BATELIŲ
VALYTOJO
mon nepaduodamas.
.'gan pašalinti karo veteranų, Įgbankinio propagandisto G. sužeistiems karo veteranams
reikalais ir jie tikrai rūpinsis,
TURTAI
------------------ —
'apsistojusių ant priklausančių Rowland’o.
mokama pensija būtų sumaži RUOŠIASI ŽEMES ŪKIO
kada laimės rinkimus, kurie
WHITE PLAINS, N. Y., DEMOKRATŲ PARTIJOS vriausbei žemės sklypų.
i
_____________
PARODAI
nta.
įvyks liepos mėn. 31 d. Tai
KAMPANIJA
| yra sumanymas prieš juos
bus Vokietijos apsisprendi-'keP°s 27. — Mirė italas TeraTAI BENT TVARKA!
mas. Tą dieną paaiškės, ar rdi’s, kurs per ilgus metus
\\ ASIIINGTON, liepos 27. panaudoti kariuomenę. Šį su
NUSTATYTA 167,000 DDL.
Šiauliai. Dabartiniu metu
Demokratų partijos politi- manymą prezidentas Hoove- Gegužės 2 d. vakarą 3 plė
vokiečių tauta turi gyventi New Yorko mieste užsiėmė!
ATLYGINIMO
sparčiai eina pasiruošimo dar
nauju gyvenimu ar žengti se hatelių valymu. Paliko 175,900 į nė kampanija bus pradėta lie r’is svarsto.
bai įvykstančiai žemės ūkio
šikai užpuolė parduotuvėlę,
tini.
turtų.
|
pos
12
d.
naisiais keliais. Per rinkimus
9137 So. Western avė. 17 me CLEVELAND, O., liepos pamdai Šiauliuose. Perdažo
vokiečių tauta turės pasisa
VOKIEČIAI LAKŪNAI
tų mergaitė vieną 16 m. amž. 27. — 1829 metais Cleveland’o mi paviljonai, žvyruojami ta
DIDIS CHICAGOS KATALIKŲ PASI
kyti, ai* ji eina su komunis
MONTREALIUJ
į plėšiką pašovė. Policija suė klinikoj nuo nuodingųjų dujų keliai ir kai kurie prekybinin
tais, ar su fašistais. Kitokio
AUKOJIMAS VARGŠŲ ŠELPIME
mė ir kitus du. Tr štai iki šio ir gaisro žuvo 125 asmenys. kai statosi naujus paviljonus.
kelio nėra.
"
MONTREAL, Kanada, lie laiko šie plėšikai nenubausti. Žuvusiųjų namiškiai reikala Šiauliečiai su nekantrumu lau
Baigęs savo prakalbą jis iš- CHICAGO, III. — AJdepno- į panaudota 2,923,002 dol. ir 24 pos 27. — Iš Europos per Is 24 kartus byla atidėta ir kil- vo, ėmus kartu, apie pusant kia įvykstančios parodos.
vyko į Gumbinę, kur taip pat nų tarybos specialaus komite- centai. To šelpimo vykdymui landiją, Grenlandiją ir Labra įnojamd' iš kriminalinio į ne ro milijono dol. atlyginimo.
Dabar La atlyginimo suma nu NUSKENDO VIENUOLIS
įvyko gausingas vokiečių su- Jto
į0 ^darbių
bedarbiu reikalais pirmininirmini- išlaidų turėta iš kiekvieno šel dorą čia atskrido įžymus vo-; priaugi i ų teismą ir atgal,
statyta iki 167,000 dol.
‘ ’r'nk^rna8,
I ,,^as
aldermonas Waller’is piamo dolerio kiek daugiau kiečių lakūnas kap. von GroPagyžuvys, Raseinių apskr.
I
kaip pustrečio cento.
nau su keliais padėjėjais. Skri NUŽUDYTAS LIETUVIS
'Birželio 29 d. Gryžuvos upėje
NORI GAUTI 70 MILIJONŲ' norg,'° žinoti’ kaip dideles i5*
Tas reiškia, kad vieno dole nda į Chicagą.
Ginant kaimynišką parduo PER MAŽAI ATLYGINIMO prigėrė Pagryžuvio vienuoly
DOLERIŲ
laidas turi Chicagos katalikų rio da’ugiau kaip 97 centai te
tuvėlę nuo penkių plėšikų žu WASHINGTON, liepos 27. no vienuolis. Lavonas tuoj su
________
labdarybių organizacija šelp- ko šelpimui, o pustrečio cen
NUBAUSTAS MIRTIM
vo Antanas Bakaitis, laikraš — Kongreso atstovas Tilson, rastas.
SEATTLE, Wash., liepos dama vargšus.
to to šelpimo vykdymui.
čio “Tribūne” spaustuvinin resp. iš Conn., 22 metus iš
p
I
r
YŽIUS,
liepos
28.
27. — Pnget Sound indijonai’j Chicagos katalikų labdaryŠelpimo vykdymas pas kakas (presmonns), 29 ir Pop- tarnavo kongrese ir tik dabar
ORO STOVIS
kreipias teisman. Nori gauti hių direktorius monsign. Cu- talikus yra pigus, nes Šv. Vi- Žmogžudį Gorgulovą, kurs nu-'lar gat. Sužeista ir jo žmona, susekė, kad jam per mažai at
lyginama. Sako,
yra sunku
apie 70 milijonų dol. atpildy- numinga’as aldermonui patie ncento de Paul draugijos keli žudė Prancūzijos prezidentą
CHICAGO IR APYLTNmo už užgrobtus jiems skir kė atsakymą.
tūkstančiai narių be jokio at Doumer’į, teismas nubaudė Šiemet Cook’o apskrity nuo pragyventi ir jis pasiryžęs iš- KĖS. — Šiandien saulėta ir
tus žemės plotus.
Praeitais metais šelpimui lyginimo dirba.
mirtim.
I automobilių žuvo 662 asmenys, eiti iš kongreso.
šilčiau.

Kubos saloje plinta politiniai žmonių
žudymai
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DRAUGAS

Ketvirtadienis, liepos 28, 1932

laimingesnė gyvenimo era, bet, deja, moder
pilietybės, 664 vyrai ir 268 mo mas nuo darbdavio, bankos “antras popieras,” neatsime
i terys.
nios civilizacijos žmogus pasidarė neramus,
knygutė, randos kvitos ir pa nu datos, ir neturiu certifikaISetna kasdien. Išskyrus sekmadienius
nepatenkintas. Prarasta praėjusių amžių ro
Visose aukštesniosiose ben našūs dokumentai, rodo, kad to numero. Ar galiu gauti cer
PKENUMEKATOS KAINA: Metams — *0.00. Pu«si Ketų — *3.60. Trims Mėnesiams —
,Visnam
mantiška nuotaika, nėra patenkinimo šeimy
drojo mokslo mokyklose, viso žmogus gyvena šiam krašte. tifikato duplikatųl
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *0.00. Kopija -OKl
niniame ir visuomeniniame gyvenime.
Bet kartais imigracijos val Atsakymas. Iš Natūralizaci
Lietuvoje užpereitais metais
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųModernus žmogus neatsilaikė technikai
ttna. jei neprašoma tai padalyti ir nspriainnOlama tam
j buv 927 mokytojai, pereitais dininkas reikalauja dar kitų jos Biuro gauk form 2600, jų
tikslui palto lenkių.
— mašinai, pats sumechanizėjo.
54 svetimtaučiai. — 272 mo-| metais 946. Iš paskutiniųjų įrodymų nuo grįžtančio atei išpildyk ir pasiųsk District
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 rat.
Dvasia
nustojo
savo
gyvų
jėgų,
gyveni

terš. — Kiekvienai gimnazijai 343 etatiniai, 603 neetatiniai, vio, kuris buvo legališkai įlei Director of Naturalization. Bet
Skelbimų kainos prisiunčiamas pareikalavau
po 18 mok.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 mo reikšmė ir tikslas pasidarė ūkanotas. At
337 baigę aukštąjį mokslų 531 stas į J. A. Valstybes. Atei su aplikacija turi pasiųsti 10
sirado daugelis pasaulėžiūrų ir gyvenimo- Lietuvoj viso yra 63 aukš -aukštesnįjį, 78 jo nebaigę, 892 viai, įleisti po 1928 m., turi dolerių. Jeigu žinotum dienų,
vai. po piet.
žiūrų.
registracijos korteles, kurios ir certifikato numerį, tai tuoj
)
tesnės mokyklos: 20 valdžios Lietuvos piliečiai, ’54 svetimų
Seniau žmogus buvo stiprus dvasia, gy gimnazijų, 32 nevaldžios ir kraštų, 674 vyrai ir 272 mo- Jiems išduodamos kai atvyks- būtų išduota natūralizacijos
“DRAUGAS”
ta. Galima tokias korteles pa certifikato kopija. Bet neži
venimo audros nebuvo jam taip baisios; kad
LITHUANIAN DAILY FR1END
vieneri kursai suaugusiems. ters.
Publlsked Daily, Ezcept Bunda/.
rodyti. “Pirmos popieros”, nant, kartais ima labai ilgą
ir audros sunaikindavo jo darbo vaisius, ar Visos valdžios gimnazijos už-4
Pereitais metais kiekvienai
BUB8CRIPT1ONS: One Tear — *0.00. Blz Montba
ligos baisiausios pasiekdavo jo šeimų ir kraš
(kuomet legališkas įleidimas laikų. lĮeigu Natūralizacijos
— *0,00. Tkree Montks — *1.00. One Montk — TOo.
pereitų metų sausio 1 d. turė gimnazijai teko maždaug po
■urope — One Tear — *7.00. Blz Montks —- *0.00.
būna tikrintas) priimama kai Biuras negalės rasti natūrali
tų, karas ar kita katastrofa pereidavo per jo
Uopr — .oie.
x
jo 415 mokytojų, o pereitų ine 18 mokytojų, iš jų maždaug
Advertlsinc ln “DRAUGAS” brlngs tiest resulta
po pilnas įrodymas. Kituose zacijos rekordo, pinigų negrą
salį, jis nenusimindavo, nenustodavo vilties,
ĄdTsrtislac ratas on applloatlon.
tų tuo pačiu laiku 429 moky po 7 etatinius, 11 neetatinių,
atsitikimuose ateivis, grįžda žins. Patartina visiems atei
nes tikėjo Dievų, tikėjo Jo apvaizdų.
tojus. Iš jų 261 etatiniai, 168 arti 17 Lietuvos piliečių, tru
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
mas iš Kanados, turi būti ga viams užsirašyti saugioj vie
Šiandienų modernioje civilizacijoje, nors
neetatiniai, 152 baigusieji au- putį daugiau po vienų svetitavas įrodyti tikrų atvažiavi toj, visus faktus apie savo pii
audros gražiai aiškinamos meteorologijos mo
kštųjį mokslų, 236 baigę aukš- mos pilietybės, maždaug po 12
mų Į J. A. Valstybes kaip ir mas ir antras popieras.
kslu, ligos naikinamos higienos ir medicinos
DIENOS KLAUSIMAI
tesnįjį mokslų, 41 aukšt. mo- vyrų ir tik po 5 moteris. Val
mokslais, karai neva vengiami politinėmis
vardų laivo, ant kurio atva Klausimas. Kuomet imigra
ksto nebaigęs, 419 Lietuvos džios gimnazijos procentinis
žiavo.
ntas, sugrįžta iš užsienio su
konferencijomis ir taikos sutartimis, — sielos
MODERNIOJI CIVILIZACIJA
piliečių, 10 svetimų valstybių svetimtaučių mokytojų skairamumo, gyvenimo patenkinimo pas moder pilietybės, x 299 vyrai ir 130;čius šiek tiek žemesnis. Ne-Į Klausimas. Gyvenu J. A. leidimu Sugrįžti, ar jis būna
egzaminuojamas su kitais atŽmonių gyvenimas nesustabdomai eina nųjį žmogų nerasi. Gerai jau praeitame šimt moterų.
baigusių aukštesniojo mokslo, Valstybėse nuo 1914 m. Trys
i
, .v ._
.
z, . eiviais? Ar tokį imigrantų vepirmyn. Praeitis pasilieka istorijos lapuose. metyje yra pasakęs prancūzų rašytojas La! procentiniai paėmus, valdžios metai atgal išsiėmiau “piv-,
*
Ne
valdžios
gimnazijose
užt
,
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Dabartimi modernus žmogus nesuskumba su
Praėjusiais: *
....
— gimnazijose yra, beveik ke mas popieras.
..
| Atsakymas. Ateiviai su leisiorientuoti ir su gyvenimo problemomis su bintų — ir jo sieloje įsiviešpataus nakties į pereitais metais buvo 495 mo turis kartus daugiau.
metais išvykau Europon su
.
.
kytojai, o pereitais metais
įdimais
sugrįžti,
nepaisant ko
sipažinti, nes gyvenimo tempas taip išsibė gludumą.”
leidimu grįžti. Grįžiau 4 nie
__
Elma
, ....J
peržiūroTechnika pažengė dideliais šuoliais pir 503. Iš jų tik 82 etatiniai iri
gėjo, kad tik begalima konstatuoti praūžu
nesiais vėliau. Ar ta
kelione kia. . klesa sugrįžta,
.
. ...
mi ir egzaminuojami vietoj su
myn, bet žmogaus dvasia atsiliko, daugiau net 421 neetatinis, 179 baigę1
sius įvykius.
sutrukdys mano natoralizavimų, nes įstatymas reikalauja, pirmos ir antros klesos paša
.Ekonominės, socialinės ir politinės prob- sumechanizėjo. Jau Sovietų Rusijoje mašina aukštąjį mokslų, 287 baigę au- į
i žieriais ant laivo. Juos nevekštesnįjį mokslų, 37 aukšt. mo!
lenios taip supainiojo žmonių gyvenimų, kad yra paskelbta — dievu, ateizmas—religija.
kad be pertraukos per penkis ,
.
. .
,
v. J.
t
a
w
!• i. II za ‘ Ellis Island. Tik •jei rasKlausimai ir Atsakymai
Pamirštamas tikras Dievas ir tikra re kslo nebaigę, 419 Lietuvos pi
šiandienų atsirado jau ne viena krizė, bet
metus
gyvenčiau
A.
Vaist.
j ta koks nors nereguliarišku
ligija. Nors ir daug naujų sulipdyta pasau liečiai, 44 svetimų kraštų, 365 Klausimas. Ar legališkai įvisa jų eilė.
Atsakymas.
Gali
paduoti
na
j
mas' kas link sugrįžimo.
Bet vis dėlto tame moderniojo gyveni lėžiūrų, daug naujų ideologijų,—pradedant vyrai ir 138 moterys.
leistas į J. A. Valst. ateivis i turalizacijos peticijų. TrurnKlausimas. Apie keturi me
mo sūkuryje, toje naujųjų laikų civilizacijo marksine — socialistine, baigiant tautiškai— Kauno dr. J. Tumėno bran gali aplankyti draugus gyveišvykimas iš J. A. Valst. tai atgal išsiėmiau pilnas na
je negalima nepastebėti trijų reljiefiškai iš nacionalistine, — bet nenorima pripažinti vie dos kursuos suaugusiems už- Į nančius Kanadoje? Ar gali va
nepertrauks “legališkos rezi tūralizacijos popieras su savo
gyvenimo iškilusių ir lengvai pastebimų da nos tikros pasaulėžiūros — teocentrinės, ku pereitais metais buvo 17 mo- j žiuoti be leidimo sugrįžti, ir
dencijos.” Tik tuomet piliety pravarde. Du metai atgal iš
lykų: technikos galybė, pasaulėžiūrų skirtu rios branduolysi yrą Dievas, Kurs apie save kytojų, pereitais metais 14. į kokie dokumentai reikalingi
bės aplikantas išbūna užsieny tekėjau už Amerikos piliečio
pasakė: Aš esmi alfa ir omega — pradžia ir
mas ir pavojus taikai.
jam
sugrįžtant?
suvirš 6 mėn., tada jau klau- j \r» }H1S gaHnia man gauti nau
Visose 52 gimnazijose už
Technika baigia apimti visų pasauli. .Jau pabąiga.
t c
pereitais metais buvo 910 mo
Atsakymas. Leidimų sugrįž simas apie “be pertraukos
pilietybės certifikatų daKartu su nesusivokimu svarbiausiais ide
nėra žemės paviršiuje beveik vietos, kurios
kytojų, o pereitais metais jau ti nereikalaujama nuo Ameri- rezidencijų kils.
bartinio vyro vardu?
nebūtų pasiekęs žmogus. Ašigaliai, nepriei ologiniais klausimais modernioji civilizacija
931. Pereitų metų mokytojai kos gyventojų svečiuojanties Kuomet kitur išgyvena vie
Atsakymas. Priedas prie įnamos Amazonės girios ir Sacharos smilty dreba prieš naujas revoliucijas ir naujų pa
| skirstėsi šiaip: 343 etatiniai, Kanadoj. Bet jei yra laiko iš nus metus, arba daugiau, jo
statymo, kurį Kongresas kų
nai yra užkariaujamos mašinos pagalba. Že saulinį karų.
i net 589 neetatiniai, 331 baigęs gauti kokį leidimų, patartina rezidencija būna pertraukta.
mės oro sluoksnį užkariavus, jau rengiama
Pažangioji technika panaudota tautų gin aukštąjį mokslų, 523 baigę au-1 jį išgauti. Kuomet žmogus grį Tada jis turi laukti kitus 5 tik priėmė ir prezidentas pa
antra ekspedicija į stratosferų. O kų ir kal klavimuisi. Ateities karas.— mašinų ir dūjų kštesnįjį mokslų, 78 aukštes-fžta iš Kanados, jo klausiama metus, kol teps Amerikos pi- siraš5> autorizuoja duoti nauį jų pilietybės certifikatų natųbėti apie kasdieninio žmogaus gyvenimo rei karas rengia tai pačiai moderniajai civilizaniejo mokslo nebaigę, 878 Lie' parodyti įrodymu, kad gyve- liečiu.
kalus, kurie yra technikos pagalba nepapras cjai galų.
tuvos piliečiai, 54 svetimos na J. A. Valstybėse. Praneši- Klausimas. Pamečiau savo vizuotam piliečiui, kuris va,rdų permaino po naturalizacitu greitumu ir lengvumu atliekami. Erdvė
Visa konferencijų virtinė, taikos sutartys
žmogui jau nesudaro didelių kliūčių, žmogaus bei paktai, nusiginklavimo komisijos, gražios
Kristus anais laikais į bedugnę pateku nėms, nereikia pamiršti to grandiozinio mo- Jos išgavimo, vedus arba teisdarbas technikos pagalba trumpinamas, žmo kalbos, dar gražesni politikų ir diplomatų sių Graikų ir Romos visuomenę išgelbėjo mo derniosios civilizacijos pavojaus, glaudžiai!1110 permainymu. Pasiųsk pragaus fizinės jėgos keičiamos mašina.
rautai sveikai ir šaltai galvojančiam žmogui rale reforma, reforma, prasidedančia nuo pa susiburti, dvasiniai pakilti, o ne mėgdžioti ir|'^y,1to dėl naujo certifikato į
Technika šiandienų taip giliai į tautų ir terodo tikrų moderniosios civilizacijos krizę. skiro žmogaus sielos, — ir dabar tik žmoni- vytis moderniųjų gražiai skambančių šūkių. Naturalization «Bureau, kuvalstybių gyvenimų yra savo šaknis įleidusi,
Mes išliksime sveiki ir gyvi, jei nenusto- rlam padavei originalių petiKas gi toliau bus? Ko sulauks žmonija?įjos atnaujinimas Kristuje, atgaivinus dvasių,
ad su ja turi skaitytis pasaulio valdovai, Šiurpūs klausimai, sfinkso klausimai.
pastačius jų virš materijos — gali' žmoni jų sme savo tėvų—-protėvių tikėjimo,. jei glau-,cl34- ku prašymu turi pasiųsti
parlamentai, politinės partijos etc. Atsirado
džiai su Katalikų Bažnyčia, Jos mokslu tvar-'lr Pirni$ certifikatų.
O dabartinei nelaimei, dabartinei krizei iš nelaimės išgelbėti.
reikalas internacionalinės technikos organiza galo nesimato, todėl šv. Tėvas Pijus XI š. m.
(gus daugiau)
Technikos galybė tebūna pavartota žmo kyšime savo asmeninį, šeimyninį ir valst z-!
cijos, nes be pasaulio bendradarbiavimo ir gegužės 3 dienų išleista enciklika “Caritate nijos naudai, o ne išnaudojimui ir^žūdynėms. binį gyvenimų.
|
.- -.--------------------------------------------------------------sunormavimo darbo ir konkurencijos neįma Christi compulsi” kreipiasi į viso pasaulio Pasaulėžiūra yra tik viena — nes tik -vienas
Neišgelbės mus nei socializmas, nei fa- j X Kanadoj viename paukš
nomas sveikas paskirų valstybių ekzistavi- katalikus susiburti į vienų galingų frontų \ra Dievas. Karo pavojus gali būti pašalin- šiznias', kad ir mūsų tautos spalvomis nuda- • čių ūky višta pasiekė dėslumo
mas ir dabartinės 'krizės nugalėjimas.
prieš materiali ir moralį pasaulį užtvinusį I tas ,jei bus įvykdytas moralinis nūsiginkla- žytas, — bet išgelbės Tas, Kuris nugalėjo I rekordų, padėdama per metus
Elektra, radijo ir kiti nauji išradimai blogį. Malda ,atgaila ir sugrįžimas prie Die- j vunas, jei sugrįš į žmonių sąžines- Kristaus tamsų, Tas, Kurs yra Tiesa, Gėris ir Grožis... 385 kiaušinius. Vadinasi, ke
begaliniai suartino žmones.
lis kartus jai reikėjo per parų
Omnia restaurare in Christo.
vo, Pasaulio Kūrėjo, gali tik žmoniją išgel- Evangelija.
Rodosi, turėtų žmonijai atsidaryti nauji bėti nuo nelaimių ir krizių.
Kun.
VI.
Milvydas,
“
P.
B.
”
padėti po du kiaušiniu.
O mums, mažos tautos ir valstybės žmo
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į
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MAIRONIO LYRA
(1862 — 1932)

(Tęsinys)
Kokia gi paslaptis tos nepaprastos
meilės? Juk
“Tau puikūs pečių neapsupo šilkai,
Tu proto netemdai gražybe, —
O tu tik viena širdies raktų radai
Saiksčia savo skausmo gilybe!”
Skausmo gilybė — tai vyraująs Mai
ronio poezijos akstinas! Jame glūdi pas
laptis to nuostabaus žavėjimo, kuriuo vei
kė ir tebeveikia skaitytojus ne vien lyriš
koji, bet visa Maironio kūryba.
Kai, apsišarvojus šaltais kritiko ma
tavimais, pradedama tirti meniniai Mai
ronio eilėraščių ypatumai, tai randama
daug kas galima jiems prikišti. Bet ne
pažinusiam kriticizmo pagundų, ypač jau
nam skaitytojui bemaž kiekvienas jo kū
rinys virsta patriotizmu apkrečiamąja jė
ga, tikru “širdies dinamitu.”
Vienas pirmųjų Maironio poezijdfc
skaitytojų ir vertintojų d-ras J. VaižganZ

tas-Tuinas vaizdžiai pasakoja apie įspū-'
džius, kuriuos sukėlė 1895 m. pasirodžiu
si pirmoji mūsų dainiaus poema “Tarp
skausmų į garbę,” vėliau praminta “Jau
nąja Lietuva.”
“Jaunuomenė, neabejojame, džiaugės,
rasdama poemoj pribarstyta dainų; jas
mielai dainavo ir gaivinosi; vis dėlto Mai
ronį įvertino vargu jau kaipo poezijos me
nininkų. Ne, jį pamilo daugiau kaipo šir
dies žmogų:”
Tokiu “širdies žmogumi” Maironis
paliko ligi pat pabaigos savo gyvenimo.
Todėl vienur, besivaduodamas protu, sten
gęsis nekelti neapykantos dargi prieš len
kus, vien širdimi besivaduodamas, praby
la baisiais pasmerkimo žodžiais tautos
“pabėgėliams.”
“Oičizna” jums kvepia, ne žemė —
tėvynė,

Maitinanti storus pilvus,
Ne prosenių žemė, kurios užsigynę,
Begarbinant lenkų dievas.
Tradicijų savo nuo vakar dienos,
Kultūros skelbikai užkimę:
Negabūs pabėgėliai mūsų tautos 1

Prabočių ainiai išsigimę!

smų pavyzdžiai, kada laisvės, lygybės ir
brolybės himnai sukeldavo tautas, užkrės
davo minias didžiausiu ryžtumu žūt būt
kovoti su -keleriopai stipresniu priešu ir
kovų laimėti. Maironis yra davęs laimi
daug kovos šūkių lietuvių tautai. Štai
kai kurie jųjų.
“J darbų, broliai, vyrs į vyrų!
Šarvuoti mokslu įstabiu,
x
Paimsim kardų, knygų, lyrų
Ir žengsim Lietuvos keliu!”
“Nebeužtvenkti—upės bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu; .

Kiek kartų man virė iš skausmo
krūtinė,
Tylėjau tačiau, kaip naktis!...
G išgamos! Pirštinę štai geležinę
Dabar jums metu į akis!”
Maironis buvo ne vien žodžių, bet gy
vos veiklios ir atkaklios kovos žmogų?,.
Teisybė, jis kovojo žodžiu, ne kardu. Bet
jo žodis dažnai prilygdavo kardui.
Istorininkai tikina, kad pasaulinį ga
liūnų Napoleonų Bonapartų jokia kariuo
menė nebūtų priveikusi, jei ne anglų žur
Nebsulaikysi naujo kilimo,
nalistai, kurie savo. rašiniais tokių baisia
Nors jį pasveikint tai ir baisu.”
nuomonę apie Napoleonų Europoje suda
I
buvo kreipiami tie žodžiai? Į
rė, kad jisai anksčiau ar vėliau turėjo
žūti. Vadinasi, spausdintas žodis priveikė ‘ tuos pačius išgamas, tautos “pabėgėlius,”
pasaulinį karo genijų.

Maironio žodis padarė priešingų įta-

kų: jis pačių lietuvių tautų taip sujungė,
sucementavo, kad joki karo “genijai,”—
nei Trockiai, nei Pilsudskiai, nei Želigovskiai, nei Bermontai-Avalovaj jos nebepriveikė.
Kad tai neperdėtas tikinimas, rodo
Amerikos, Prancūzijos įr Belgijos perver-

kurie nejausdami gaivališkai kylančios
Lietuvos atgimimo galybės, netekę proto
ir nuovokos, šaukdavo: “Palaukite, bro
liai “litvinai.”
Atminkit mus rišančių

unijų!!...”
Savo poemoj 44Raseinių Magdė” dai
nius puikiai atsakė į nelemtų “unijos”
šauksmų. Nelemtoji ‘4Raseinių Magdė,”
nebegyvas praeities stabas, iš pradžių va

dinamas “Litwa,” vėliau “Rzeczpospolita,” dar toliau “Polšča,” galiausiai pa
čių jos “kūr-jų” pakasama nežinia kur
— Varšuvoje ar Lietuvoj muziejuje.
Maironis — ne praeities, bet ateities
siekimų skelbėjas. Jam “unijos” ir kito
kį lenkų tebesapnuojamieji dalykai nebereiaklingi. Jis žino, kad tik kovodama
tauta gali pasiekti savo aukštus ketini
mus, todėl ir pats trokšta kovos:
“Ne, nenoriu sapnų,
Vien tiesos ir darbų;
Be atilsio noriu kariauti,
Ir tada vien tiktai,
Kai sužvilga žaibai,
Galiu krūtine atsigauti.”
Laukdamas Lietuvai išganingos die
nos, dainius įspėja tautų, kad ruoštųs le
miančiai valandai, baisiajai, bet išganin
gai kovai:
z
“Vienok teis, ateis diena!...
Ateis baisi ir kruvina!
Bet ji atneš ir laisvės rytų.”

(Bus daugiau)

J
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Ketvirtadienis, liepos 28, 1032
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šakutės lenktynes laimėjo C. šeštadienį, rugp. 6 d., 2:05 v. šio dėkingumo jausmus visiepopiet. Chicagon grįš sekma- ms tų tikietėlių pirkimų muBagdonas ir A. Butkiūtė.
ms gelbėjusiems ir jais mūsų
Po žaidimų, skaniai paval dienį, rugp. 7 d. vakare.
--------------------------------------------—------------ x
Grovehill 0817
gęs vakarienę, choras padai- Norintieji prisidėti prie šios labui taip nuoširdžiai pasidar Ofisas Tel. Rea
Ofiso ir Rež Tel. Boul. 8918
Ofiso
Ir
Rez.
Tel.
Boul.
5913.
8787 S. Artcsian Avė.
TeL' Grovehill 0617
au v<> gražių dainelių. Be to,'maldininkų ekskursijos visas | bavusiems. ..Daugeliui mūsų
išvažiavime buvo muzika, ku informacijas gali gauti pas ; brangių rėmėjų, darbininkų ir
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
ri griežė šokiams. Išvažiavi Air. Nielsen, 72 W. Adams St. geraširdžių esame už Jai skoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 1-8 Ir 6:30-8:80 vai. vak.
VaL: 2-8 ir 7-9 vai. vakare
West Marųuette Road
me be choristų, buvo daug ir arba telefonuojant State 0517. ’ lingos dėkingumo. Stengsimės Vai.:2823
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj susitarus
S-S Ir 7 9 P. M. Ket. 9-12 A.M. v
-------------------!nors dalinai atsilyginti Jums
svečių. Iš Kenošos buvo atva
Nedėlioj susitarus
Choro išvažiavimas
Tel. Canal 9267 Rea Proepeot 9859 Tel. Ofiso 8050
Res. 9866
šv. Baltramiejaus parapijos žiavęs kun. Bublys ir dr. Ra ATSIŠAUKIMAS Į RAMY- mūsų maldomis. Melsimės viGALIEČIUS
'sos,
ypatingai
seselės
naujoje
choro metinis piknikas įvyko kauskas su žmona. Daug šeiTel. Lafayette 5798
------------f viloje ties Philadelphia, Pą.,
liepos 17 d., Po\vers Lakc,! mylių buvo iš AVaukegon’o.
5815 — 6th AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Ateinančią savaitę Šv. Balt Šiuomi šaukiami visi ramy- kurių labui šios aukos tapo
Wisconsin ’e.
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
KENOSHA, WIS.
1821 SOUTH HALSTED STREET
Gražiai praleista diena. Šei- ramiejaus choras turės “be- galiečiai skaitlingai susirinkti suvartotos. Lai Dievas jums
Ofiso vai.:
mininkės sušilus gamino ska ach party”, Johnson Motor šį penktadienį, liepos 29 d., 7 visiems, mūsų brangūs gera Office: 4459 S. California Avė. Rezidencija 8899 So. Arteslan Avė. Nuo 1 iki 8 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Nedėliojo pagal sutarti
Rezidencija:
valandą vakare, pas p. A. Za- dariai, šimteriopai atlygina!
nų užkandį bei gėrimą. Žais maudynėse.
8 iki 4:44
3904 — 71st STREET
Nedėliomis tik susitarus.
latorį, 2322 So. Leavitt St.,
Šv. Kazimiero seserys
Koresp.
ta visokie žaidimai. Laimėju
Chicago, kad pasitarus apie
DENTISTAI Tel. .Canal 6768 Rea Republlo 6864
siems buvo duota dovanos.
susiorganizavimą ir geresnį
LIETUVIŲ VALANDA
Į ŠVENTĄJĮ KALNĄ
Basebolo žaidime ‘singeliai’
Fhone Boulevard 7982
j veikimą. Kviečia laikinoji kosupliekė ženočius.
Gydytojas ir Chirurgas
Praėjusio sekmadienio lie
Lenktynes 50 pėdų tolio lai Šalę Milvokės yra garsi ka i misija:
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2403 WEST 63rd STREET
IR OBSTETRIKAS
Kertė So. Western Avenue
J. žiurkauskas,
tuvių radijo programas iš sto
mėjo C. Bagdonas ir J. Būt talikų šventvietė, vadinama
DENTIST AS
Tel. Prospect 1028
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
ties WCFL buvo tikrai graA. Samsonas ir
kiūtė.
Trimis kojomis lenkty-' Šventuoju Kalnu, gausiai kasie
Rezidencija; 2359 So. Leavitt St.
vyrų, moterų ir vaikų
4645 So. Ashland Ava.
Tel. Canal 0706
K. Juozaitis.
laimėjo iš vyrų C. Bag-1 met laikoma maldininkų,
jžus, įvairus ir įspūdingas. Vi
Į
DARO OPERACIJAS
Arti 87 Street
Valandos: 2-8 popiet ir 7-9 vaL vak.
Ligonius
priima
kasdien*
nuo
donas ir J. Matulėnas, o iš j šeštadienį, rugp. 6 d. Metsų mėgiamas dainininkas J.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal susitarimą.
Nedėliomis tr seredomis tik
merginų — J. Butkiūtė ir 0.1I roland Tour Club (moterų biz SU BERENGARIJA RUGSlL Olšauskas, iš New Britam,
iškalno susitarus
JO 7 DIENĄ
Conn., padainavo keletą gra- , TeL Canal 6122
Navardauskiūtė. Pūslės išpū-1 nierių ir profesijonalių kliū
Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
žiu dainelių pritariant kauk- I
tinio lenktynes laimėjo D. Bur bas Chicagoje) rengia maldi2130 WEST 22nd STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ba. Jis didžiausią pūslę išpū- (ninku ekskursiją j Šventąjį Grįžau iš Lietuvos su širdim lems. Kitas stambus numeris Į
DEN T1 ST A «
CHICAGO
4729 WEST 12th PLACE
tė ir ilgiausiai išlaikė.
: Kalną. Ekskursija išvažiuos Į kupina dėkingumo mūsų agen — tai Lietuvos operos daini
2201 West 22nd Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavitt 3t.)
“Crackei's” valgymo lenk-iNortli Sliore elektrikiniu gat- tams už suruošimą didžiausios ninkė p-lė Ona Kutkauskaitė
bus.
1
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
2 924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 Iki 8 vakare
tynęs laimėjo J. Kuzmickiūtė. 1 vekariu iš vidumiesčio — A-, ekskursijos į Klaipėdą laivu tikrai artistiškai padainavo
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Seredoj pagal sutarti
Pinacų nešimo ant popierinės ; dums ir VVabash — stoties,! Lancastria ir Mauretania. Šios keletą gražių liaudies dainų.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai:
Kedzie 2450 — 2451, arba
X
—
Spinduliai
į ekskursijos atvykimas į Liė- Ji turi aukštai išlavintą, stip
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Ofisas 2201 West 22nd Street
1 tuvos uostą buvo tikru trium rų ir malonų kontralto balsą. Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691 cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
GRABORIA1:
fu, ką liudija laikraščiai.
Taipgi gražiai pasirodė kiti
Rezidencija: 6628 S. ltichinond Avė.
-L
Telephone Republic 7"868
Žinodamas prielankumo mū du svečiai — p. Sintautai iš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
1—3 ir 7—8 vaL vak.
LACHAVICH Įsų Cunard linijai, šiuomi pra- Naujos Anglijos. Orkestro
B E N T 1 S T A S
Nedėlioj: 10—-12 r/to.
4142 ARCHER AVENUE
i nešu, kad mūsų trečiosios kla muzika ir-gi buvo tinkamai
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
4712 So. Ashland Avenue
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
CHICAGOJE ’
,
v .m
LIETUVIS GRABORIUS psės vedėjas, J. Del Giudice, pritaikinta. Apie saulės spin- Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
didžiausiu tiulių reikšmę kalbėjo dr. V.
tarnauju
'gTriau’ia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 1 vyksta į Europą
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
tr pigiau negu kiti , Reikale
atsišaukti ° mano, Cunard laivu Berengaria, rug Šimkus. rp
Moterų
ir
Vaikų
ligų
Taip pat buvo perskai Tel. Cicero 1260
Telefonai dieną ir naktį
todėl, kad priklaudarbu buslte užganėdinti.
°
°
X-Ray
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
t sėjo 7 d.
Specialistė
tytas vieno Universal Štate
VIRGLNIA 0036
sau prie grabų lšdirbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago 1 Šie Cunard linijos gabaus banko depozitoriaus laiškas,
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
Tel. Grovehill 1595
668 West 18 Street
LIETUVIS
DENTISTAS
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337
viršininko, ir visų agentų tik kuriame visi užsidariusio bau
Telef. Canal 8178 1439 S. 49 Conrt, Cicero, HL
VaL; kasdien nuo 10 v. ryte* iki 9
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 0 iki
SKYRIUS: 8288 8.
riausio draugo, pirmosios ke ko depozitoriai raginami šauk
TEL. CICERO 6927
valandai vakare
Halsted Street. Tel.
rytu (išskyrus seredomis). Taipgi
lionės Europon at žymėjimui ti masmitingą, kad pasitarius Nedėliomis ir Seredomis susitarus 12
Victory 8988.
nuo 8 iki 8 vai. vakare Utarninkais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Yards 1138
rengiama visų tautų ekskursi ką veikti ir kur yra dingęs 4847 W. 14th ST. Cicero, Ilk ir Ketvergais.
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Rez. Tel. Hyde Park 3385
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
ja.
banko turtas.
Phone Boulevard 4139
tik susitarus
rJ ’kėdamas, kad šio mano Bendrai, tai buvo tikrai ri Dr. C.K. Kliauga
2422 W. MARQUETTE ROAD
DENTISTAS
Graborius ir Balsamuotojas p”bŠymo nepamiršite ir, kaip mtas ir turiningas radijo pro Utarninkais,
Ketvergais ir Subatomia
GRABORIUS
Res. Phone
W. Marųuette ltd. arti Westem
Turiu automubilius visokiems pemiau, mus tikrai paremsi- gramas, o leidėjai — Jos. F. Š820Avė.
Lietuvis
Pitone Hentlock 7828
Englewood 6641
Office Phone
t, Lekuosi
Musų patarnavimas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Budriko krautuvė, 3417 So. Panedėliaia, Seredomis ir PStnyčiomls
Wentworth 3000
Wentworth 3000
reikalams.
Kaina
prieinama.
1821 So. Halsted Street
visuomet sąžiningas Ir
Ofisas: — 4845 S. AsJbiand Avė.
Jūs aukštai gerbiantis,
Halsted St., kurie tiek daug
Chicago, 111.
nebrangus, nes neturi
3319
AUBURN
AVENUE
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
me Klaidų užlaikymai
P. Bukšnaitis lėšų ir darbo į šiuos progra- Tel. Cicere 6766
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
•kyTlų.
Chicago, III.
* GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso Tei.: Boulevard 7820
inus įdeda — pilnai užsitar
Namų Tet: Prospect 1939
Nauja, graži ko6558 S. HALSTED STREET
GAVO DOVANĄ
nauja visų lietuvių pritarimo
Vai.: 2-8 Ir 7-9 vai. vakare
plyėra dykai.
DENTISTAS
ir bizniškos paramos.

DAKTARAI:

LIETUVIAI
AMERIKOJE

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. J- J. SIMONAITIS

WMIKEG*N. Iii,

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZEUS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RAČIUS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

I

DR. S. A. DOWIAT

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

į

DR. GUSSEN

DR. A. L. YUŠKA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. A. R. McGRADIE

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VHDRJAB

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kempes 46th Ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 6202-8818

LIETUViS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau nesat
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atVeš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisas

V

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

Šv. Kazimiero akademijos
Dainorius
rėmėjų piknike, Vytauto dar
že, liepos 4 d., šių metų, buvo
X Japonija yra turtinga
suteikta dovana pirkusiems ti akmeninėmis anglimis, kurių

kietėlius vieno iš trijų dalykų:' esą apie 12.milijardų tonų.
loto Chicagoje, Fordo, arba . Tuo tarpu kasmet iškasama
$200 “cash.” Dovanos teko įtik po 15 milijonų tonų.
serijos A-11716 No. Jo dnpliX Nesenai užsidarė Prankatą buvo įsigijęs Edvardas' cūzijos seniausias bankas, kuVenskus, gyvenantis Philadel ris buvo prieš 300 metų įsteig
phia, Pa. Jis iš trijų dovanų tas. Tas parodo, kad Prancū
pasirinko 1932 Model Ford'ą zijoj taip pat smarkiai siau
ir juomi jau naudojasi. Jam čia ekonominis krizis.
ir jo tėveliams linkime geriau
X Širdis dirba sąmonės nešio pasisekimo dovanos varto kontroliuojama ir miegant ji
jime.
yra be petraukos veikiantis
Šia proga-reiškiame giliau-į žmogaus kūno organas.

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 14-12 ryto: 2-8 Ir 7-9 vakaro

A. L DAVIDONIS, M. D:
8814

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

SO.’ mICHIGAN~AVENUE*'

TeL Kenwood 6197
Valandos:
Nuo 9xlkl 11 valandai ryte:
Nuo 9 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio tr ketvirtadienio.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Palengvins akių Įtempimą, kuris
ssti priežastim galvos skaudėjimo,

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

6504 SO. ARTESLAN AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2378

Tei. Yards 0994 ajl

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytate: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vaL: nuo 3-6 po
plet. Utarn. tr Subat. nuo 3-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819 i.

Realdenoljoe Tel. Plaaa 8894
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 lkl 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

DR. H. BARTON

'

Gydytojas ir Chirurgas

Jataractua. Atitaisau trumpą regystę
6558 S. HALSTED STREEr
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vžlkare.
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.
8peciatė atyda atkreipiama moky
Ofiso: Tel. Victory 6893
klos vaikučiams.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
j Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakaRez.: Tel. Drexel 9191
, re. Nedėliomis pagal sutartį.
<729 SO. ASHLAND AVĖ. Jųį neatsiliepia šaukite Central 7464
| KREIVAS AKIS ATITAISO į TRTJM
Į?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
SPECUALISTAS
| Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
be akinių. Dabar kabios jlerpus pi Vai : ryto nuo 10—12 nuo 2—4
PO
gesnės, negu buvo. Musu kainos nl.
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
gesnės, kaip kitų.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Nedėliomis 10 lkl 12

DR. CHARLES SEGAL

AIA
ANTANAS BAKAITIS

Mirė liepos 26 d., 1932 m., 7 vai. vak., 47 metų
amžiaus. Kilo iš Raseinių apskričio, Vadžgirio parap.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Oną (po pir
mu vyru Makunienė), podukrą Anastaziją, posūnį
Joną, brolį Joną ir gimines. Liepos 26 dieną buvo jų
metinės vedybų sukaktuvės.
Kūnas pašarvotas 2900 S. Poplar Avė.
Apie laidotuves bus pranešta vėliau.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draughs ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: Moteris, Podukra, Posūnis ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja graborius A. Masalskis,
Tel. Boulevard 41^9.

DR. A. A. ROTH

<712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAM

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8191

DR. V. S. NARES
(Naryauekas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
8929 Weat Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki 18 ryto, 7 Iki 9 vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

KM M Iki M.

Ofisas 3102 So. Halsted S".
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v..
Nedėliomis tr šventadleniaia 10—12
Tel. Hemlock 8700
Rea. Tel. Prospect 0610

4)R. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 9166 South Kedzie

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 14—4; nuo 6—4

Specialistas moteriškų, vyriš
kų, vaikų ir visų chroniškų
ligų.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Rea. 9825 So. California Avė.
Vai.: 3-8, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Ketvirtadienis, liepos 28, 1932

DRAUGAS

CHICAGOpE
[ J

tiečių gerbiami. P-no Karei
NE VISI GUODŽIASI
nai Aleliflnai, V. Stulpinas su sekmadienį, liepos 31 d. Ka žemės stovi, ar vandeniu plau
vos adresas: 4644 S. Paulina
Birutės saldainiais, iš Dievo dangi nesužinojau vietos, tat ki.
Šiais blogais depresijos lai- St., tel. Boulevard 1389.
Apvaizdos par. bus Petras Va vieta ir laikas bus paskelbta Laivas buvo sustojęs Krislov
’
e,
paskui
Osle;
dešimtą,
kais
ne visi biznieriai skunrakulis, Juozas Puplėsis, biz [vėliau. '
SUSIŽIEDAVO
Komisija: B. Šiupaitė, K. dieną pasiekėm Kopenhagą; džiasi. Vieni jų labai bėdavonieriai p-nai Cukrai, Ona Buividienė su draugėmis, grabo- Kraučiūnaitė, J. Makaraitė, J. parsėdom į kitą mažesnį lai- ja, kiti mažiau, o dar kiti nei
Brighton Park.— Antanas
riu’s Simonas Skudas su būriu Jesulaitis, T. Belskis ir R. Ku- velį, labai švaru ir patogu bu-; kiek nesiguodžia.
vo kaip ir didysis laivas, tik1 Biznieriug ĄVra j Kareiva Petkus, jaunas graborius ir
draugų; iš Town of Lake lau petis jau pradėjo darbuotis.
]ajkai L. Vyčių 36 kuopos narys, gy
kiamas biznierius Kazimieras
C. B. bagažus labai daužė; nieko ne8ako ka(, jam
venąs 6538 So. Rockwell St.,
nepaisė. Ant rytojaus buvom;,. •
,
, ■ . . .. , ,.
Būras su visais savo darbinin
r
.
. Jisai sako,
kad turi tiek biz
kais ir draugais. Dabar p. Bū KĄ MATAS ZIZAS RAŠO Danzige; pasimatėm su ponais nio, kad šiemet neturės laiko susižiedavo su p-le Daineliūte,
2104 W. 51st Avė., Cicero, ir
lenkais. Žmonės taip nuskurę,
ras perkėlė savo Meat Markevakacijoms.
gi L. Vyčių nare.
Gerb. p. A. Peldžius ir vi kad kitas ir marškinių ant,
tą į naują vietą, 1847 W. 47tb
P-nas Kareiva turi savo biz
nugaros neturėjo, tik vienas1
St., Tel. Lafavette 5069. Jo sus “Draugo” štabas!
Žiedą p. Petkus pirko iš R.
nvje gerą pasisekimą ir depkrautuvėj yra didžiaus;as pa Pranešu iš savo kelionės, kautelis; net baisu buvo žiū
; resijos laikais dėl įvairių prie Andreliūno, 2650 W. 63rd St.,
sirinkimas valgomųjų daiktų, kad per 9 dienas laimingai pa rėti. Vakare priplaukėm Klai
žasč.ių. Viena, tai ta, kad p. gerai žinomo laikrodininko.
visada galima gauti visokių siekiau Europą — Oslo (Nor pėdą, tada ir akys prašvito.
R. Andreliūnas yra dosnus,
Kareiva prekiauja daiktais,
paukščių, duoda dubeltava's vegija). Į dvi dienas jau pa Pasitiko labai daug žmonh.i;
i kurie būtinai kasdien kiekvie aukojus visokiems lietuvių pa
šaulių benas mus priėmė su
štampas, orderius išpildo ves sieksime Lituvą.
nam reikalingi. Jisai užlaiko rengimams. Dėl to remkime
tuvėms, krikštynoms, baliams.
Lietuvių “Frederik VIII” maršu, net ašaros per skruos
olselį šviežių kiaušinių, svies biznierius, kurie mus remia.
“Draugo” piknikui jis su sa važiavo netoli šimtas, bet dau tus nuriedėjo. Bagažų nekra
šaulių Gegutė
to ir sūrių. Jo tie valgomieji
tė, tik knygas, kurias vaikai
vo darbininkais buvo prisiun- guma 3 klasėj.
daiktai yra geros rūšies, kai
! tęs bačką “čikinų” ir kitų geOras buvo šaltas • ir lietin vežėsi, labai žiūrėjo; šiaip la
nos prieinamos. Pats p. Karei
Įrybių. Pikniko šeimininkės ir gas. Iš syk laivą lengvai blaš bai meilingai priėmė.
va yra priimno būdo, veiklus
ADVOKATAS
1 rengimo komisija labai džiau- kė; kai kurie iš keleivių tu 1 Klaipėdoj prabuvom 2 die
Mieste Ofisas;
visuomeniniuose darbuose, rė
[gėsi tokia gausia p-no Būro rėjo pasirgti iki priprato prie nas. Parvažiavome visi svei105 W. Monrue St.,
liūdni 804
mėjas gerų darbų ir yra suma
Phone State 4690
| ki ir kiekvienam linkiu va
'dovana. Taipgi laukiami biz kelionės vandeniu.
South Side Ofisas
nus biznierius. Jo skelbimas
nieriai Kinčinai su draugais,
756 W. itftth St., netoli Halsted St.
Maistas ant laivo ir patar liuoti per “Draugo” agentū
nuolatai eina “Drauge”.
Phone Boulevard 5913
Silvestras Paukštis ir J. Li- navimas labai geras. Įvairūs rą ir Skandinavų linija, jei
Taigi tai tokiems biznieria
sauskis su šeimynomis. Iš W. žaislai, pasilinksminimai neda nori turėti smagią kelionę ir
ms, kaip p. Wm. J. Kareiva,
Pullmano laukiami veikėjai vė nuobodžiauti ir norėjos dar gerą patarnavimą.
gerai klojasi ir yra savo tau
Antanas Žitkevičius, Karolis ilgiau plaukti.
Dabar gyvenu savo gimti
(John Bagdziunas Borden)
Raila ir kiti.
Gėrimų mėgėjams buvo pro nėj Akmenėj; po Lietuvą dar
ADVOKATAS

CHARLES P. KAL

ADOLFAS GUDĖNAS

Kurs Šiandie laidojamas. Velionis buvo vie
nas iš pirmutinių “Draugo” išnešiotoji) Marquette Parke, buvo per-4 metus ministrantu
Gimimo Panelės Švč. parapijoj. Šiemet bai
gė parapinę mokyklą, ir rengėsi rudenį eiti į
katalikišką, higli sclioolę, Nuliūdusiai Gudėnu
šeimynai “Draugo” redakcija ir administra
cija ir visi darbininkai reiškia gilios užuo
jautos. Brolis Vladas kaipo ištikimam “Drau
go” išnešiotojui daro atminimą, užprašyda
mas už jo sielą šv. giedotines Mišias, kurios
įvyks šiandie 6 vai. ryte, Aušros Vartų par.
bažnyčioj. Prašome pasimelsti už Adolfuko
sielą ir kartu už mirusius “Draugo” išnešio
tojus Brighton Parke — Simoną Seikauską
ir Bronislovą Sadauską. Brolis Vladas kvie
čia “1 bango” agentus ir išnešiotojus pagal
išgalę dalyvauti Adolfuko laidotuvėse ir pa
simelsti už jo skaisčią sielą, kadir mes dar
buodamiesi katalikiškos spaudos platinimo
darbo užsitarnautume visuomeniško krikščio
niško paskutinio patarnavimo ir kad tuomi
taptume uolesniais katalikiškos spaudos pla
tintojais, o visuomenė tapti; uolesnė katuli
kiškos spaudos rėmėja.

JOHN B. BORDEN

Iš Cicero atvažiuos Anasta
zas Valančius su savo drau
gais žemaičiais. Jis turi pla
čią pažinti su aukštaičiais ir
su Steponu Roku pašoks rujsišką “kozoką. ” Be to laukia
j ma stambių biznierių, daktai rų, advokatų ir kitokių profeisijonalų, kurie turės “good
jtime,” pamatys Jokūbo šuli
nio gilumą, indijonų farmą ir
kitokias indomvbes.
MARQUETTE PARK
ŽINELĖS

X Ateinantį sekmadienį vi
si Marquette parke namai bus
tušti, nes visi lietuviai Išva
žiuos į metinį parap. pikniką,
kuris ruošiama Birutės darže.
Kiek girdėt, piknike bus viso
kių prašmatnumų. Be visokių
įvairenybių, bus didelė “ko
va” tarp demokratų ir respu
blikonų. V. Birgelis su Vavrinsku organizuoja demokra
tus, o A. Oškeliūnas su advo
katu J. Grisiu respublikonus.
Imtynės bus nemažos. Visi va
žinokime jų pasižiūrėti. Gavu
šieji atvirutes ir padavę prie
“geitos,” turės teisės prie vy
riško arba moteriško laikro
dėlio.

50. Šiemet p-nai Grigoniai Au
šros Vartų parapijai atidavė
13 medžių už tuos, kurie ne
prigijo. Be to, p-nai Grigo
niai Bernaičių kolegijai, Hinsdale, Ilk, aukavo 100 medžiu
apsodinimui aplink sodą, kad
apsaugojus nuo vėjų vaisinius
medžius. Veik visi prigijo ir
gražiai žaliuoja. Rudenį p-nai
Grigoniai žada dar daugiau
aukuoti medžių kolegijai. To
Ateinantį sekmadienį liepos kiu būdu jie tampa įrašyti į
31 d. įvyks Aušros Vartų pa lietuvių bernaičių kolegijos
rapijos piknikas savame Rū garbės narius. Tokie gauna
X Mūsų bažnyčioj šį sek
tos darže. Yra pakviesti daly diplomus ir dykai “Laivą” madienį tėvas J. Bružikas pra
vauti visi talkininkai, meist iki gyvos galvos ir laikomos dės trijų dienų rekolekcijas ir
rai, medžių sodintojai, maiio- už visus rėmėjus narius kas baigs Parcinkūlių atlaidų va
riai ir kiti prie daržo įsteigi met dvejos šv. Mišios — Sek kare, rugp. 2 d. Rekolekcijos
mo prisidėjusieji. Pažadėjo minių dieną ir Nekalto Prasi i bus ne vien tretininkams, bet
atvykti Julius Šliekis, 2525 dėjimo Panelės Švč. dieną. i visiems\Taip pat Parcinkūlio
W. 70 St. Jisai pirmirfu gyve Mirus nariui, už jo sielą Mari i atlaidus mūsų bažnyčioj gali
no West Sidėj ir prie staty jonų vienuolyne atlaikomos i įsigyti kiekvienas katalikas-ė,
mo darže žaislų platformos bu dvejos šv. Mišios, veltui miri nes iš Romos gautas leidimas.
vo pirmutinis kontraktorius if mo garsinimas “Laive” ir vi- Parcinkūlio atlaidai prasidės
meistras. Taipgi bus kontrak si “Laivo” skaitytojai yra nuo rugp. 1 d., 12 vai. dienos
torius Vincas Sabockis, 6940 prašomi už jo sielą pasimelsti, ir baigsis rugp. 2 d., 12 vai.
So. Maplewood Avė., kurs pa atkalbant dalį rožančiaus. Bus naktį. Parcinkūlių dieną, rug
dirbo Rūtos daržui stalus ir ir daugiau gerų rėmėjų, kaip pjūčio 2 d., Šv. Sakramentas
suolus. Bus kontraktorius Jo va biznierius Jurgis Cbernau- bus išstatytas per visą dieną
nas Stumbris, 2309 S. Leavitt skas, Jonas Jaukštis su lazda iki 9 vai. vakaro. Visi kvie
St. Su jais bus kontraktorius iš Arizonos valstijos, Stepo čiami įsigyti visuotinų atlai
Berta, kurs aukavo apie 50 di nas Rokas iš Upytės, nursė dų.
delių medžių. Taipgi bus plu- Magdalena Rimkevičiūtė iš
Rep.
mberis Jonas Yerkes. Bus Jo Jefferson Park ligoninės, Brinas ir Kotrina Grigoniai, 4501 dgeporto veikėjai p-nia JuoPRANEŠIMAS
So. Kilpatrick Avė., nųp ku zapina Šaltenienė, Uršulė Gu
rio buvo nupirkta 33 pirmuti dienė, biznieriai p-nai Šimkai,
Town of Lake.— Sv. Ceci
niai medžiai ir užmokėta $82,- B. Sekleckis, J. Garuckas, p- lijos giedorių piknikas įvyks

t,

.....Y.,:

ga nebrangiai troškulį nura
minti; degtinės stikliukas 13c.
alaus 7c; žinoma, kai kurie ir
pasivaišino.
A. Peldžiui siunčiu dėkin
gumo už rūpestingą prirengimą mano kelionės, ypatingai
už patarimą važiuoti turisti
ne klesa. Aš nežinojau, koks
yra skirtumas tarpe turistinės
ir 3 klasos. Dabar, gavęs pa
tyrimą, patariu visierrfs, kurie
rengias važiuoti į Lietuvą,
kad važiuotų turistine klasa.
Turės smagią kelionę.

mažai važinėjau ir nieko ne
105 W. Adams St., Rm. 1642
Telephone Kandolph 6727
mačiau. Metai, rodos, bus ge
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
ri: rugiai, kviečiai labai gra
JjORTGAGE RANKERS,
Telephone Roosevelt 9090
i
žūs, tik labai karšta, lietaus
Name; 8 Iki 9 ryto. Tel. Repui). 9600
REAL ESTATE
nėra.
Laikraštį “Draugą” gaunu. Prisirašykite i mūsų Spulką

Matas Zizas

ADOMAS BRUKNIS RAŠO

Gerb. drauge, Antanai!
fįiveikinu tamstą ir visą
“Draugo” administraciją. Ši
rdingai dėkoju už gerą ir šir
dingą patarnavimą ir palydė
jimą iki laivo. Turėjom links
mą ir smagią kelionę, taip pat
kaip namie. Kajutes švarios,
lovos minkštos, vrflgis ko ge
riausias, ką tik širdis trokšta.
Muzika griežė ir linksmino.
Vakarais šokiai ir judomieji
paveikslai buvo rodomi, o die
nomis visokie žaidimai, kas
ko norėjo. Laivas labai dide
lis; nieko negali justi: ar ant i M

2608 West 47th St.

Akmenė, Mažeikių apskr.

Utarninkals ir Ketvertais
— « Iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7187
Namų Tel

LIETUVA

Rugp. 13

S. S. FREDERIK

VIII

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
—VISAS—KELIAS—JUROMIS—

Per Kopenhagą į Klaipėdą
—PARANKU—ŠVARU—PATOGU—

Jūs-Artimiausias
Autorizuotas

T

.

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905
Tel. Dearborn 79<f6
Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų
Vakarais:

VIDURV AŠARINE
EKSKURSUA
I

Iš New Yorko

A. A. SLAKIS

Texų informacija suteikiama
Dykai

Adomas Bruknis.

,

*•

Hyde Park 1396

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 5950—6377
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6 393
160 N T,A SAT.I.E ST—-pagal sutnrtl

Wm. J. Kareiva
Savininkas
DS! geriausios rųšies
ir patarnavimo, šau
kit.
OKEEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINjf'STREET
Tel. Boulevard 1389

a

Laivakorčių Agentas

JŪMTS TINKAMAI APRŪPINS

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
Nšklj STATYMO KONTKAKTORRJ8

6504 S. WASHTENAW AVĖ

PRANEŠIMAS
JUSTIN MACKIEWICH
,

MORTGAGE BANKE R IR

D. K. L. GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASS’N
Ofisai persikėlė iš 2342 South Leavitt Street i
kesnę vietą j 2324 SOUTH LEAVITT STREET,
Patarnausirn savo bizny taip, kaip ir pirmiau.
MORGIČIŲ REIKALAMS. Perkam ir parduodam
morgičių.

naują ir didesne ir mrtdernišKAMPAS 23rd PL.
Specialiai (lai m r patarnaujam
morgičius, skolinam ant pirmų

Katrie turite pirkę morgičių iš uždarytų Įninku kreipkitės j mūsą ofisą, mes
esame pasirengę ir turime tam tikrą sistemą iškolektuoti nuošimčius ir sūmą.
Spulkos Serija prasidėjo nuo Liepos 1, 1932, dabar galima prisirašyti ir visi
mokesčiai spulkos narią mokama virš minėtam ofise.

Justin Mackiewich
2324 South Leavitt St.
------ I
1
■■

Chicago, Illinois
I—-BEZn~-7J
=^ttt

Canal 1678-1679
1——~!

R. ANDRELIŪNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikradžius, radios.
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec! torius dėl judomų paveikslą
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pirkti automobltj. ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną iš geriausių rūšių autotnoblllus — STUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVF.TiUF,
Telephone Lafayette 7188

SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DRAUGI”

