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Telefonas: Roosevelt 7790

Kariuomenė iššaukta prieš karo veteranus
CHICAGOJE

VIENAS KARO VETERANAS NUŠAU
TAS; DAUGSU2EISTU

KIEK TAI TRIUKŠMO

Vokietijas fašistai grasina savo priešams. Karo
laivynų mažinimui konferencija. Maniu ir
vėl pateks į Rumunijos premjerus
1 ŽUVO, DAUG SUŽEISTŲ

LAIVYNŲ MAŽINIMUI
KONFERENCIJA

IŠVERSTAS LIETUVIŠKAI VISAS
$V. RASTAS

Chicagos viešųjų mokyklų
board’as pirmu kartu j)er dau KAUNAS (per paštą), — kūpąs J. Skvireckas. Jis pa
geli metų sumažino išlaidų są- jgvjesog spaustuvė išspauzdino sRyrė šiam darbui visą savo
matą 15 milijonų dolerių. Bo- ketvirtąjį Šv. Rašto tomą lie- £yveium4ard’o nariai tai padarė pro
±
, . I Visas lietuviškai išverstas
tuvių kalboje. Šiuo tomu baig-'
_ y,
,
.
testuodami, nes visuomenė
Šv. Rastas sudaro 4,510 pustojuos privertė prie to žygio. tas versti į lietuvių kalbą vi.;,apių pirmųj„ gT.
Kiek tai triukšmo buvo, kada sas Šv. Raštas Senojo ir Nau-jmų, kurie buvo išversti daureikėjo board’ui apleisti pra jojo testamento.
|giau kaip prieš 20 metų, taibangos pozicijas.
Šj labai didelį ir garbingąjį soma kalba ir bus išleista nau(larbą atliko Kauno arkivys- ja laida.

AVASHINGTON, liepos 29.
— Vakar policijai buvo jsaPARYŽIUS, liepos 29. kvta kelis tūkstančius karo ve- Didžiai svarbi karo laivynų
ATĖMĖ PINIGUS IR
teranų pašalinti nuo tuščių,! mažinimui konferencija įvyks
AUTOMOBILI
vyriausybei
priklausančių, i Londone. Bus atidaryta rugsklypų, ir iš kai kurių vyriau piūčio mėn. 4 d.
Paryžiaus miesto viena aikštė, kur yra pastatyta Benja J. Dubiną, 143. No. Parkside
sybės namų.
Šią konferenciją sumanė numino Franklino stovyla, pavadinta “Yorktown” vardu. Tai avė., parvažiavusį namo už
Karo veteranai pasiprieši-, siginklavimo konferencija,
Amerikos revoliucijos atminimui. Tas aikštės pavadinimas puolė du plėšikai. Liepė jam AMERIKIETE JAKUBAUS kinius, nes negražu sukruvin
tam vaikščioti. Kai marškiniai
no policijai. Kilo riaušės. Ve- i Konferencijoje dalyvaus ir atliktas su iškilmėmis. Prancūzai vėliavomis nupuošė B.
pavažiuoti keletą blokų. Atė KIENE KAUNE APŠAUDĖ
teranai naudojosi plytgaliais J- Valstybių atstovybė,
Franklino stovylą ir sakė prakalbas apie Amerikos (J. Val mė iš jo 1,100 dol. ir automo- LATONA IR PATI PER būtų išdžiūvę, būčiau ir pats
atėjęs.
stybių) revoliuciją.
ir akmenimis, o policija — la
SIŠOVĖ
__ bilį.
KANADA PRIEŠINGA PA
zdomis ir revolveriais.
Latonas policijai pareiškęs,
MUSSOLINI’S VYKDO
FAŠISTAI VISIEMS
SIRAŠYTAM
PAKTUI
Prieš kelias dienas Latonas kad ne jis Jakubauskienę šo^
Kada policija pasirodė be
3 MILIJONAI SKIRTA
REFORMAS
GRASINA
vęs, bet atvirkščiai — Jaku
ją gatvėj spardė
jėgė ir riaušės ėjo didyn, ta
OTTAAVA, Kanada, liepos
bauskienė jį šaudžiusi, tik ne
da pranešta prezidentui Hoo“I). N.” rašo; Vakar lie
BERLYNAS,
liepos
29.
—
i
ROMA,
liepos
28.
—
Italija
,
IS
Wasbingtono
praneša
gerai taikiusi ir todėl jam pa
ver’iui. Šis įsakė iššaukti ka 29. — Daug kas kanadiečių Vokiečių fašistų (nacionalso- administraciniam valdymui y-'^a.^
? valstybės beda- pos 15 d. Kaune įvyko Gėlių
vadų
griežtai
priešinasi
savo
vykę pabėgti. Kitos kulkos įriuomenę.
cialistų) partijos vadai veda ra padalinta į 92 provincijas, rbių šelpimui finansinė atsta Rate drama su susišaudymais, smigo į sieną.
vyriausybės
pasirašytam
vanAtvyko kavalerija ir šaulių
tymo bendrovė paskyrė vos 3 kurios pasėkoj du sužeisti
..... . 'kompanija. Kareiviai'ta H™8 kelio Paktui “ J- Yab- atkaklią priešrinkiminę kam-į Kiekvienos provincijos priešaSpėjama, kad iš tikro Jaku
viena
milijonus dolerių paskolą. O
Viename namelyj, gausiai bauskienė šovė į Latoną, o pa
rėjo taip vadinamas garstyčių t’'hėmis- _Sako> kadšis Paktaa paniją. Visose Vokietijos da- ky yra prefektas (gubemato- gubernatorius reikalavo, 10
kenks lįanados interesams, i lyse vyksta gausingi susirin- rius). Mussolini’s dabar 36
gėlėmis ir medžiais apaugu skui pati norėjo nusižudyti.
dujų bombas ir kaukes.
milijonų dol. mažiausia.
Norima, kad' parlamentas ne- .kiniai, kuriuose fašistų vadai provincijų prefektus arba pa
siame, nedideliame bute palie- Revoveryj dar buvo likęs vie
Apie vieną valandą vyko ko
skelbia, kad ateinantį sekma šalina arba pakeičia vietomis.
ratifikuotų šio pakto.
pėj gyveno du įsimylėjėliai. nas šovinys.
va. Visi karo veteranai paga
NUŽUDĖ
SAVO
VYRA
dienį demokratija gaus pasku Sako, tas yra būtina valstv-!
Tai nelabai dar seniai iš Aliau išstumti į užmiestį.
bės
gerovei.
tinį smūgį. Marksizmas taip
SUIMTA 25 FAŠISTAI
PEMPĖS J PIETUS
Mrs. Dorothy Pollack, 26 m. merikos grįžusi Domicėlė JoSostinę patruliuoja karei
pat bus parblokštas. Laimėję
klbauskienė ir Latonas, tarSKRENDA
ir nužudė savo
viai ir policija.
BERLYNAS, liepos 28.
rinkimus fašistai dės visas pa NORI PAGALBOS, TURI amž., tnušovė
n i ,’ą, 49 m. amz.,
* navęs
vidaus reikalų
ministevyrą
J.
Pollack
;
.
.
Anksčiau riaušių metu poli-j policija sulaikė ir konfiskavo stangas, kad vokiečių tauta
NUSIGINKLUOTI
Baisogala, Kėdainių aps.
gyvenamajam savo bute, 1936 n,^’i pasiJ ® ',nU'\
cijos nušautas karo veteranas troką, kuriuo vyko 25 gink ko veikiau atsikratytų savo
Latonas turėjo žmoną, bet Nuo birželio pabaigos paste
W. Garfield bulv.
iš Chicago, William Ilaska, 37 luoti fašistai. Troku buvo ve kraujo siurbikais ir gyventų
PARYŽIUS, liepos 28.
ją paliko. Jokūbauskienė gana bėta dideli pempių pulkai ku
Žmogžudė
teisinasi,
kad
vy

m. amž. (tai lietuvis Juška), žami ginklai ir amunicija.
savuoju gyvenimu. Kas paša- Iš AVashingtono grįžo J. Vai
turtinga amerikietė. Dar ir da rie palengvėle skrenda į pie
_ f ras peiliu jai grasino.
gyvenęs namuose, 2316 W. 23
Tas aiškiai liudija, kad fa-jlinis negali tautai gelbėti. Tau Į stybių ambasadorius Praneli
bar nesenai brolis jai atgabe- tus. Tačiau yra ir vėlai išpe
place.
šistai pasirengę varu paimti Į tos pagalba yra jos pačios sti- zijai Edge’as. Premjerui Her-1
i no 35,000 lt. čekį. Amerikoj rėtų, dar negalinčių, skristi
CERMAK’AS IŠVYKO
• Tarp sužeistų yra ir polic- į savo rankas Vokietijos vals-'prume ir atsparume,
piot’ui jis pareiškė, kad Eu-1
j paliko savo vyrą.
pempiukų. Pernai tokių pavėmonų. Daug areštuotų.
tybės vairą, jei neturės pavy-1 Kai kurie vadai grasina iš- ropa tik tada gali tikėtis fi-!
f-1
Neseniai dar jie apsigyveno
buTO *užsi.
Prez. Hoover’is paskelbė kimo rinkimuose.
, karti visus fašizmo priešus. naname, Amerikos pagalbos,
py 'gražiajam Gėlių Rate, bet ir Iikę Valatkonių kaira0 laukuo.
pareiškimą. Jis savo nusistaO fašistų vyriausiasis vadas Vadas Kassell’is kalbėdamas' jei ji ištikrųjų nusiginkluos
go majoras Cermak’as. Ji pa-'
^au kaimynai pastebėjo, ge
rUgS£j0 pradžios.
tvmą ir policijos veikimą pa- Hitler’is pareiškia, kad faši- (pareiškė;
lvdėjo ir velijo jam smagios kad Polingos santaikos jų
štai nesieks valdžios neteisė-; “Aš užtikrinu, kad fašistų
DAUGIAU SVAIGALŲ
kelionės New Yorko miesto tarpe nebuvo. Dažnai girdėjo- ĮRENGTAS VASARNAMIS
tomis priemonėmis.
priešai kai šunes bus iškarssi aštrūs tarpusavio barniai ir
VARTOJA
majoras Walker’is.
NEPALEIDŽIAMAS JA
------------------- tvti ir taip palikti, kad su jais
priekaištai.
Tauragė. Netoli Tauragės
PONU PULKININKAS
NORI NUTRAUKTI KOVĄ žmonių minios galutinai apsi- ( NEW YORK, liepos 28. —
Prieš
kelias
dienas
žmones
Majorato
dvare yra įrengtas
BANKININKAS IŠTEI
-----------di rbtų. ”
ĮDr. Clark AVarburton atrado,;
matė, kai Latonas gatvėj Ja vasarnamis. Šiais metais čia
SINTAS
TOKIJO, liepos 28. — Ja DUBLINAS, liepos 28. —
; kad probibicija nesumažino
kubauskienę kojomis spardė. vasarotojų kur kas daugiau
ponų karo vadovybė paskelbė, Airijos parlamente iškeltas su
NEGALI IŠAIŠKINTI
'.krašte svaigiųjų gėrimų varSantykiai, matyt, taip įkaito, negu kitais metais. Laukiama
Waukegane prisiekusiųjų teikad Jehol provincijoj, Kini manymas kokiu nors būdu už
[ tojimo. Darbininkai mažiau iškad Latonui parėjus namo pa dar daugiau.
Tauragiečiai
.
. ,
, .
. .senų teismas išteisino traukia- ...
joj, bus atnaujintas japonų baigti vykdomą muitų kovą su j BERLYNAS, liepos 28. — ,leidžia
svaigalams, bet profe-1 \.
.
v,
, , sigirdo penki šūviai.
šiais metais vasaroti kitur ne
....
. - nią tieson vieno uždarvto bft-. " .
la
,. ..
veikimas, nes kinai nepaleid-1 Anglija
Priešrinkiminėje kampanijoje sijonais,
daugiau, negu P"e8-|nko y.
i(kn^ MnUr.į.
Tuoj .Šliaukta poheba, ka- sirengia. Dauguma ruošiasi
žia pagrobto japonų pulkinin
vokiečių fašistų vadai nė ko probibiciniais laikais.
Inai įėjus j Latono kambarį, vasaroti taip pat už 1,5 klm.
ko Išimoto.
I PRĖMIERUS PAKVIES kiu būdu negali žmonėms ^iš
RUOŠIASI MINĖTI D. L.
P*ršaat* Jakubauskienę. esančiam Hako pušyne. Čia
TAS MANIU
aiškinti, kodėl jie bendrauja
BEDARBIŲ ŠELPIMAS
K- UFCTIITI
| Kulka nelabai giliai įsmigusi jau dabar yra vasarojančių.
NUGALĖ1O REVOLIUsu kanclerio von Papen’o vy
.
ęa UI J
įsmilkinin. Ji pamažu apalpo
SUMAŽĖJO
CININKUS
į BUKAREŠTAS, liepos 28. riausybe. O juk ši vyriausybė į
Šiais metais sukanka 550 ir neteko sąmonės, tačiau spė
NAUJI KVOTERIAI
-----------į— Rumunijos karalius į prem- nepagerino gyventojams bū-į AVASHINGTON, liepos 29. metų nuo mirties narsiojo Di- jo dar ištarti, kad. ją peršovė
RIO DE JANEIRO, Brazi- jerus pakvietė laimėjusios ri- ties.
- Paskelbta, kad visose kra-1 džiojo Lietuvos Kunigaikščio Latonas. Greitosios pagalbos WASHINGTON, liepos 28.
lija, liepos 28. — Vyriausy-;nkimus valstiečių partijos vašto dalyse žymiai sumažėjo į Kęstučio, kurs beveik visą sa- automobiliu nuvežta miesto li- — Tomis dienomis iždo depa
bės kariuomenė į žiemius nuo dą Maniu.
NIEKAS NEKALTAS
' bedarbių ir vargšų šelpimas. Ivo amžių valdė ir gynė Žemai- goninėn.
rtamentas paleis krašto apy
Itarare nugalėjo revoliucinin-'
------------------------Tuo tarpu bedarbių skaičius ,čius, be to, vedė Palangos mie 0 Latonas tuo tarpu nubė varton 6 milijonus naujų kvokų jėgas. 353 kareiviai paim KALBĖS ROOSEVELT’AS
KIEL, Vokietija, liepos 28. nemažėja.
stelio garsią vaidilutę Birutę. go ąžuolvnan, atsisėdo prie terių (25c) su J. Washingtota nelaisvėn.
— Vokietijos karo laivyno vi-,
Šaulių sąjunga jau ruošiasi kūdros, nusiprausė, išsiplovė no atvaizdu.
----------- —-—
| ALBANY, N. Y., liepos 28. ršininkai ištyrė laivo “Niobe”
ŠILTINĖ HAVANOJ
iškilmingai minėti D. L. K. sukruvintus marškinius, pasiBUENOS AIRES, liepos1— Demokratų partijos kandi- nuskendimą Baltijos jūroj iV
Kęstutį. Sudaroma minėjimo džiovė ir kažko laukė. Tlgai
ORO STOVIS
28. — Chaco srities šonan Bo- ‘ datas į prezidentus (F. D. Roo- rado, kad už tą katastrofą ne HAVANA, Kuba, liepos 28. programa, kuri bus išsiunti- laukti nereikėjo, nes tuoj atė
livija sutraukia gausingą ka-' sevelt’as pirmąją savo politi- galima nieko kaltinti. Su tuo — Staiga pasireiškė šiltinės Į nėta visiems šaulių būriams, jo policija. Policijai, sako, pa- CHICAGO IR APYLIN
riuomenę. Paragvajaus kariuo nę prakalbą sakys per radiją laivu, kaip žinoma, žuvo 69 epidemija. Penki asmenys mi-’be to, numatoma išleisti jam reiškęs
KES. — Šiandien numatomas
menė taip pat sutraukiama. ateinančio šeštadienio vakarą, kadetai ir įgulos nariai.
pagerbti leidinys.
rė.
— Sėdžiu ir džiovinu marš- dailus oras; vėsiau.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
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“D RAUGAS'
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — |< 0». Pu
sei Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — (1.09, Vienam
Mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tu — 14.00, Kopija .OljL
Bendradarbiams Ir korespondentams raštu necruUna. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlMundlama tam
i ikaiul pašto

gas. Vokietija šiems išėjimams iŠ esmės nėra i
priešinga. Tik ji griežtai priešinga tų uostų !
savinimuisi. Vokietija sako, kad kaip Klaipėda, taip Dancigas yra neatskiriamos Vo- f

ARBA-ARBA
.
*1S

“
au°y OJŲ

“7° klausimams rodo proto bank-.

;. ... , ,
I tūkstančiai. Noras išgirsti tie- rotų. Juk protas yra tam, kad
kietuos dalys.
. . .
..
. ... .
..
....
,
...
.....
.
sų
leisdavo
jiems
pamiršti
ir ieškotų tiesos, o ne jos vengSis reiškinys daugiausia ir stumia no- *
1

tuvius taikon su lenkais. Taikai visa kliūtis darbų ir alkį. Bet iš antros'tų. Jis yra tam, kad nusilenkpusės per visus tuos trejus j tų tiesai ir kariautų su kiaiRedaktorius priima — nuo X1:M Iki 11:SS vai.
yra Vilniaus klausimas. Lietuva yra pasiry
■keioimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Kristaus viešojo veikimo ine- da. Neieškąs tiesos protas neSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 žusi neturėti santykių su lenkais, jei neat-1
tus mes matome naujam mok ra protas, žmogus, nustojęs
gaus Vilniaus. O lenkai taip pat nusistatę
vai. po piet
slui atkaklių opozicijų ir ne naudotis protu, nebetenka kul
"Vilniaus nepaduoti.
\
apykantų. Visur, visose gatvė tūringo žmogaus vardo. Būti
Pagaliau minėtas korespondentas baigia:
‘DRAUGAS”
se ir viešose vietose girdėti abejingu tiesos atžvilgiu reišVokiečių ir sovietų atstovai Kaune ener
LlTHUANlAN DAILY FR1END
tikinčiųjų “taip” ir šėtoniš- kia netekti sielos, o sielos ne
Publlsbed Daily, Bzcept Bunda/.
gingai dirba, kad Lietuva nė kokiu būdu neSUBSCRIPT1ONS: One Tenr — fl.SS. Blz Montbs
kas “ne,” už ir prieš Kristų, tekimą seka sužvėrėjimas. Asitaikintų su Lenkija. Vokietija už tai Lie
— 11. ie. Tbree Montba — «>.•». One Montb — Tto.
Europa — One Rear — |T.SS. Blz Montbs — li te.
tuvai žada įvairių palengvinimų žemės ūkio Tikybiniai klausiniai tapo sva bejingumas reikalingiausiam
Copy — .e»a
Advertlslng ln "DRAUOlfi" brlngs best resulta
produktų pardavimui, o sovietai sako, kad ! /blausiu kasdieninio pasikai dalykui yra aukščiausio žmoAdvertlstng ratee on applioatlon.
bėjmo dalyku.
įgaus prado žudymas.
jie padidins savo prekių siuntinių į Klaipė
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago dą ir Vokietijų Lietuvos geležinkeliais. Kaip
Šiandien tikybiniai klausi-1 Tikybinis abejingumas yra
mai nėra taip giliai įsmigę į j ir širdies bankrotas. Būti ahevokiečiai, taip bolševikai grųsiha Lietuvai
ekonomiškuoju boikotu, jei ji taikintusi su žmonių gyvenimų. Tikybos da. jingu reiškia tų patį, kaip ir
DIENOS KLAUSIMAI
lykuose šiandienų retas daly-į neturėti širdies. Nes, iš tiesų,
Lenkija.
įkas stipri ir entuziastiška mei širdis niekada nėra abejinga.
LENKAMS TRAFIKA PER LIETUVĄ
] lė, lygiai ir liepsnojanti neapy Ji kaip ir ugnis niekada ne
IŠ MOKYKLOS Į KALĖJIMĄ
Hitlerininkų manifestacija Berlyne protestui prieš kimo
'kanta. Tiek kalne, tiek ir pa- gali būti abejinga. Ji yra arCliicagos laikraščio Tribūne korespon
kalnėj stovinčios plačiosios •' ba prieš arba už. Visų pasau- lerio Von Papen’o priėmimų Lozanos sutarties, kad Vok
dentas D. Day anų dienų iš Kauno pranešė,
Garsaus savo praeitimi New Yorko vals masės yra neutralios ir abejin-J lyje esančių daiktų ir žmonių
karo nuostolius turės sumokėti vienų galutinę sumų
kad Lietuvos vyriausybė atidarė demarkaci tybės Sing-Sing kalėjimo viršininkas Lawes’- gos. Vis rečiau ir rečiau ver-j atžvilgiu ji yra arba priekin
milijardus aukso markių per„37 metus,
jos linijų Lenkijos trafikai. Apie tai trum as pareiškia, kad jauni žmonės patenka į ka
žiasi prie sakyklų. Pro bažny-įki, arba ne. Ji sveikina arba
pai pranešta per “Draugų.” O koresponden lėjimus ne dėl to, kad jie yra apšvieski, bet.^ję, praeina užrištomis akimis
kyk, kad nenori kovos. Jau piktadarybė, kokia tik kada
liūdi, juokiasi arba verkia,
to pranešimas yra įdomus, nes jis pareiškia, dėl to, kad jie neatitinkamai apšviesti.
ir užkimštomis ausimis. Eko myli arba neapkenčia, tačiau taip sakydamas kovoji. Nesą- galėjo būti padaryta teisingukad trofikos reikale Lietuva pasirašė sutartį
kyk, kad nežinai, kurioje pu- mo vardu. Net būtų didelė pik
Atatinkamai apšviestas vyras nepateksi nomija ir politika išstūmė ti niekada nėra abejinga.
Kas
su Lenkija.
kalėjiman, sako viršininkas. Šio krašto plati kybų į antrų vietų. Svarbiau santykiuose su tikyba reika sėje kariausi. Nes, taip sakv- tadarybė ir tuo atveju, jeigu
Nežiūrint tos trafikųs sutarties rašo ko ir brangi švietimo programa nieko gera ne sias dalykas virto šalutiniu, c, lauja abejingo nuoširdumo ar- damas, jau krypsti į vienų pu- Kristus ir nebūtų nukryžiuorespondentas, Lietuva neturi ir, galimas dai padaro, kas blogiųusia, neužgrudena žmonių šalutinis — svarbiausiu.
te nuo.širdaU5 abejingumo, tasi
Netvirti”k
uepriklau- tas. Pasiekę neutralumo, su
somas, manydamas, kad toks trumpinam kelių i Golgotą.
ktas, dar ilgai neturės, jokių betarpiškų su pobūdžio. Sumažina tik analfabetizmų ir praAr Dievas yra, ar Jo nėra reikalauja negalimo dalyko:
»• v be esL. nes
sisiekimų su Lenkija. Visas laikas Lietuvai plečia vien sensacinių ir geidulingų raštų Ar Kristus yra Dievo Sūnus, širdies b{ širdies, širdies
. , jau toks nebesi. Ne- i 1 Tikybinį abejingumų tarp
tvirtink esųs abejingas. Tai Dievo ir velnio įvedė į gyvenegalima su Lenkija susisiekti laiškais, tele skaitymų.
pasaulio Išganytojas, žmoni- meilės ii neapykantos.
gramomis, telefonais, autobusais ir geležin
Tarp švietimo ir pobūdžio užgrųdenimo į jos p^tas, be kurio nieko Tikybinis abejingumas yra abai juokinga. Tardamas žodį1 nįm^ moderniškasis liberaliz“abejingas” jau prisidėjai1 mas> kurįs gįallcjien yra vykeliais. Lietuvoje iškilo judėjimas tuos visus yia didelė spraga. Kad tas nėra koks isgai- negalima statyti, ar ne? Ar
nusižengimas tikybai. Dievas
prie partijos.
į raujauti politine ir socialinė
susisiekimo varžymus kaip nors baigti. Bet vojimas, viršininkas Lawes as nurodo, kad į lyra, išganymų teikianti vieniyra tiesa. Kiekvienas Jo žodis
prezidentas Smetona paskelbė pareiškimų, Sing-Sing kalėjimų 1931 metais prisiųsta lBjntėlė tikybinė bendruomenė ? I yra tiesa, grožis, gėris, gyveToj tūkstančių metų kovoj sistema. Nežiūrint kelių sniulkad be Vilniaus grąžinimo Lietuvai nereikia nuošjmčių kalinių, išėjusių vidurines mokyk- , Gal tojį bendruomenė yra Ka- nimas ir saulė. Kada Dievas tarp Dievo ir velnio vadiną kių liekanų iš anų gerųjų lainė laukti turėti betarpiškus susisiekimus su las. O 1932 metų pradžioje tų kalinių skai-1 talikų Bažnyčia, bet ne plo
kalba, visi tvariniai turi klau save neutraliais kovoja velnio kų, krikšto metrika šių laikų
Lenkija.
čius padidėjo iki 25 nuošimčių. Seniau taip I testanizmas? Arba tai yra pro syti, tikėti, nusilenkti ir veik pusėje. Visi, kas nėra Dievo, partijos nebeturi reikšmės.
Korespondentas nurodo, kad lenkai pir nebūta. Labai nykus kalinių skaičius būdavo testanizmas, taigi ne kataliky ti. Aukščausiajai Išminčiai Kristaus ir Bažnyčios drau Bažnyčia sektos, tiesa ir me
mieji reiškė noro užbaigti konfliktų dėl Vil su vidurinių mokyklų išmokslinimu.
bė? Ar yra dangus ir praga kalbant, būtų labai didelis gai, yra jų priešai. Visi yra las turi lygias teises, šių lai
Šiandien viso krašto mokyklų komitetai ras? — Visi tie klausimai su lengvapėdiškumas atsukti į Jų prieš, išskyrus tuos, kurie ei-IbŲ politika yra pagrista tikvniaus. Prieš trejus metus lietuvių bernaičių
skautų būrį lenkai įsileido Vilniaus kraštam svarsto tuos kalėjimo "viršininko skelbiamus tinkami pečių traukymu ir nugarų ir užsikimšti ausis, na su jais. Visi barsto, išsky- |biniu neutralumu. Kaip ir Pi
Skautus palankiai lenkai pasitiko, juos pa klausimus. Į šiuos klausimus įsikiša ir spau galvos kraipymu. Mus dau nors tai būtų daroma ir moks rus tuos, kurie renka.
!
laikais — Kristus ir Ba,, i rabas snstatvti greta vienas
vaišino, leido aplankyti Vilnių ir juos per da.
giau domina pinigai ir duona, linio neutralumo vardu. Neut Kiekvienas
tikybinis neut-i,.
—. ».
. x
,
,
, ...
(kito. Dabar viešpatauja arba
New Yorko laikraštis “Sun” pažymi, jei pramonė ir prekyba. Gyvena ralumas tarp tiesos ir melo, ralunias
sienų atgal saugiai praleido. Po to demarka
yra kovęs skelbimas i.
.
r
cijos linija ir vėl įlgų laikų buvo aklai užda yra teisybė, kad šių dienų jaunuolis yra silp me, kad valgytume! Kadangi pikto ir gero, Dievo ir velnio,! katalikiškai tiesai. Kiekvienas i?1., erentizmas, panm as ty
ryta. Šių vasarų iš naujo prasidėjo judėji nesnis dora už savo tėvų, tokiam atsitikime pilvas guli pačiame žmogau.'i Bažnyčios
yra ne i neutralus žmogus vaidina Pi-'SJT’ Vengimu kalbėti aplC
mas per linijų. Be skautų Vilnių ėmė lankyti atsakomybę turi prisiimti ne viena mokyk kūno vidury, tai jis turi būti kas kitas, kaip p&skelbiriias į loto vaidmenį. Pilotas, kad near
erentizmas,
ir kai kurie politiniai lietuvių vadai.
la, bet lygiai namai ir bažnyčia.
tiesos ir melo teisių
mokslo, politikos ir ūkio cent Dievui karo. Kas neutralus, pasakytų nei taip, nei ne, klau P*™?“
O Cincinati laikraštis “Star” sako, kad ras! Tikybų liečiančių klausi tas yra prįešas, nes Kristus ai- šia: kas yra tiesa. Paskui paLietuvos atsinešimas į Lenkijų pakitė
"
jo, sako korespondentas, kilus konfliktui dėl visa ta nelaimė paeina ne iš mokslinimo arba mų mes nežinome, nežinosime škiai pąbrėžė: “Kas ne su ma stato Kristų šalia piktadario' .
mokykla yra beKlaipėdos. Lietuvos vyriausybė susekė, kad mokytojo, bet iš šio krašto vienpusiškos švie ir nenorime žinoti! Tai Euro nim, tas prieš mane; kas su Barabo. Sunku geriau benusatikybos pamokų
nėra galimybės Klaipėdos krašto vokiečius timo teorijos. Nei mokytojas, nei mokykla pos miego liga.
manim nerenka, tas barsto. ” į kyti neutralumų! Tačiau tame j Bažnyčia joje nevaidina jokio
sulietuvinti. Vokietija pasiryžo vesti kovų dėl negali jaunuolio sulaikyti nuo kriminalinio
Donoso Cortes rašo: nesą-į neutralume slepiasi didžiausia i va^mens. Tokiu oru kvėpuo
Abejingumas
tikybiniam?
Klaipėdos. Jos protestus iš dalies pripažino palinkimo. Tai gali padaryti tik namai ir re
ja katalikas vaikas ištisų me
T. Sąjunga ir tarptautinis teisinas. Pagaliau ligija.
mokyklose. Bet mūsų mokyklose ir progra darbus neatsakomingas Dievui iš paties kraš tų eilę. O to pasėkos — labai
Klaipėdos klausimas Lietuvai pasidarė tiek
Į jaunuolio krikščionio pobūdį turi su ma kitokia. Jaunimas lavinamas taip, kad to jis nieko nedaro. Be atsakomybės Dievui liūdnos... Indiferentizmas, ofisvarbus, kiek Dancigo klausimas Lenkijai. derinamai veikti namų, mokyklos ir religijos jis būtų atsakomingas Dievui ir kraštui. O jausmo jis negai būt patrijotas. Tokių jaunų' eijalus mokyklos abejingumas
Abu kraštai yra reikalingi išėjimo jūron. įtaka. Štai šis pobūdžio lavinimas ir stipry viešose mokyklose — tik vienam kraštui, vyrų daugelis iš mokyklos ir vyksta stačiai tiesos atžvilgiu, gimdo mate
Vienam reikalinga Klaipėda, kitam Danci- nimas yra sėkmingai vedamas katalikiškose Į Jei jaunas vyras jaučiasi, kad jis už savo i kalėjimų.
(Tųsa ant 3 pusi.)
lenkiu.
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ri tame žygyje tiek daug nusipelnė, bet
tiems, kurie paklausė tėvynės mylėtojų
pranašingo balso, kurie, išgirdę skambi
(1862 — 1932)
nant Tėvynės Varpais, ėjo iš miestų ir so
džių švintančios Laisvės Aušros pasitikti.
(Tęsinys) Džiaugsmo himnus giedanti tikruma
Įvyko. Lietuva taĮ>o nepriklausoma
valstybė. Visa, kas taip ilgėtasi, kas šir išblaško seniau dainiaus širdį slėgusių
dy su meile nešiota, tapo tikruma. Dai abejonę:
nius džiaugiasi ir sveikina išlaisvintų
“Jei po amžių kada skaudūs pančiui
tautų:
nukris
“Nejau gi tai ne sapnas? Ne svajonė,
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dan
Viliojusi... dar vakar be vilties?!
gus,
Nejau vergijoj slėgusi dejonė
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis
Dabar tik sapnas? Šmėkla praeities?
Ar jiems besuprantamos bus?”
Jauna, laisva, pati savęs valdovė,
— Taip, suprantamos! — atsakė vai
Tautų eilėn įstojo Lietuva!
kai, tų naštų pasiėmę ant savo pečių ir
Savu krauju vergijos nusiplovė,
įvykdę tautos laisvės gynimo darbų.
Sutraukus pančius ištverme sava!”
Ši abejonė lieka tik atgarsis laikinos
Ir rodosi dainiui, kad grižo vėl gar baimės, kaip šventojo Petro, kurs, eida
bingi Gedimino laikai; ir stebisi jisai kinu mas vandenimis prie Kristaus, pamatęs—
sdamas Dievulį, už kų Jis suteikė tų ma i “O juk galėčiau nuskęsti...” — iš tikro
lonę, leisdamas matyti įvykdytų jo meilės tuoj skęsti pradėjo. Bet Maironis, jau
svajonę, kurios pirma jojo kiti ilgėdamie- gyvendamas nepriklausomoj Lietuvoj, drą
si laukė, bet, nesulaukę, nuėjo **į amžinų šiai nugali tų abejonę.
Dar jaunystėje pamėgęs Lietuvos pra
” Džiaugdamasis laisvų tėvynę iš.-j. kelionę.
*
vydęs, Maironis dėkoja ne savo lyrai, ku eitį, iš kurios sėmėsi kūrybinės medžia

MAIRONIO LYRA

gos Lietuvos XIX amž. romantikai ir sve
timtaučiai poetai, dabar pats ieško joje
ne tik naujų įkvėpimo šaltinių, bet ir nau
jų gairių naujai atsistačiusios valstybės
gyvenimui.
Vytautas Didysis savo genialumo pa
vyzdžiu itin sužavi dainių ir jis parašo
didžiulį kūrinį — istorinių dramų trilo
gijų: “Kęstučio Mirtį,” “Vytautų pas
Kryžiuočius” ir “Vytautų — Karalių.”
Visų trijų veikalų vyriausias asmuo —
Vytautas. Vytauto Didžiojo asmuo visad
švietė Maironiui ir jo gyvenime, ir poli
tikos siekimuos ir kūryboje. Su senoviš
ku Vytauto Didžiojo atvaizdu, kurs ka
bojo dainiaus darbo kambary, kol buvo
gyvas, jis niekad nesiskyrė. Vytauto Di
džiojo asmenyje Maironis matė didžiau
sių valstybės politikų, kokį tik kada nors
yra davusį pasauliui lietuvių tauta. Vy
tauto vardas dažnai minimas ir Maironio
lyrikoje ir poemose. Rodosi jam, kad ir
šių dienų mūsų tautos ir valstybės gyve
nimas turėtų eiti to senovės galiūno pra
mintais takais. Todėl įžangoje į pirmąjį
trilogijos veikalų (kurs vėli&u buvo pa

vadintas nebe “Kęstučio mirtimi,” bet
“Vytauto išvadavimu”), Maironis sako:
“...Užmiršęs vargus
Ir pilko gyveninio naštų,
Pažvelki anapus per bočių kapus,
Praskleidęs bent uždangos kraštu
Ir ten iš prabočių didžios praeities
Mokinkis paguodos, ieškok išmin
ties.” '
J. Maironis-Mačiulis gimė 1862 m.,
(o ne • 1863, kaip jo metrikuos tyčia su
klaidinta apsisaugoti nuo rusų prievolės)
žemaičių krašte Pasandvaryj, stambaus
ūkininko valstiečio šeimoj. Žemaičių kraš
tas, ypač Raseinių ir Šiaulių apskritys,
yra davusios Lietuvos atgimimui daug
žymių žmonių. Rašytojas Dionizas Poška,
vyskupas M. Valančius, kovotojas dėl
spaudos laisvės Pov. Višinskis, istorinin
kas Simanas Daukantas, pagaliau, L. Šau
lių Sąjungos tėvas Vladas Putvinskis, bu
vo žemaičių krašto sūnūs.
J. Maironis-Mačiulis jų tarpe tarėjo
žymių ir garbingų vietą. Jo idealai pasi
rodė itin artimi Lietuvos šauliams, kovo

ies, nenykstančios tėvynės meilės.
“Oi, neverk motušėlė, kad jaunas
sūnus eis ginti brangiosios tėvynės..
Guodžia dainius mūsų senas moti!
les, verkiančias einančių j karo žygį sū
nų. Tuo prieš stato tėvynės meilę aukš
čiau motinos meilės, kurių žmonės šven
tąja vadina. Maironis mylėjo ne vien pra
eitį, bęt ir dabartį. Ypač buvo artimi jam
nūdieniai žmonės. Tėviškai mokydamas
tikros valstybinės ir pilietinės išminties,
jis skatino į kilnių savigarbą, padrąsinda
mas ateičiai, užtikrindamas, kad visi tau
tos idealai bus įvykdyti.
Ir tauta neužmirš dainiaus nuopelnų,
nes jos pasiryžimuose, jos laisvės kovoj,
dar gyvendamas mūsų tarpe, Maironis
jau buvo įamžintas. Bet, mums jo nete
kus, ypatingai jį gerbs ir mylės Lietuvos
jaunimas ir, eidamas jo pavyzdžiu, vykdy
damas jo skelbtuosius idealus, stengsis at
minti dainiaus žodžius:
“Kas neša gyvatų, tas mirti nebijo:
Jo garbei — tik dvasios tyla!”

tojams už tautos laisvę, gaivintojams tik

(Galas)

V. Bičiūnas “Tr.”

3B Jokiais reikalais galima
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DETROITO ŽINIOS

[pagalbos rnokyklaT

ptis šiuo adresu: adv. John
G. Jefferson, 601 Transporta
tion BRlg., Randolph 0213.

Parapijos piknikas

ROCKFORO, ILL.

WEST PULLMAN, ILL,

Sekmadienį; rugpiūčio
1 vai. popiet šš. Petro
*•
M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Atpirko. P. J. Peslis, foto
vilo parapijos King’s
ŠIS—TAS
Rėmėjų piknikas
grafas atpirko iš p. Krušinio
Antrašas: — 3564 Vernon Higbway W.
ruošiamas didžiulis piku^
studijų,
kuri
randasi
Charles
J- Liepos 24 d., parapijos
Telefonas Lafayette 1298
Sekmadienį, liepos 31 d., 4 kuriame bus visokių įdc
Steponausko name, Cardoni ir
darže įvyko linksmas piknike-val. popiet moterų mokyklos ibių. Dainuos du įžymūs
Westminster Avė. P. Peslis
lis, kurį surengė draugijos: rėmėjų įvyks piknikas para-Irai. Vienam vadovauja
nias gali suminkštyti net kiek studijų ištaiso moderniškai su
GERAI NUSISEKĖ
šv. Kryžiaus, Šv. Juozapo ir pi jos darže. Bus įvairūs' žais-1 Paškevičius, o kitų ml
vieno atšalėlio širdį.
visais įrengimais ir pradės pa
Šv. Veronikos. Piknikėlis bu lai, gera muzika, skanūs min
(Tęsinys 4 pusi.)
Kadangi Detroite didelis ne
veikslus traukti. Šv. Jurgio
vo surengtas parapijos nau kšti gėrimai ir leidžiama du
I | ■,—Į—
darbas, tat ir parapijoms sun Praėjusį sekmadienį pampi parap. vėl susilaukė senų bizdai ir gerai pavyko; pelno pa gražūs išsiuvinėti pagalvių užjos choras buvo suruošęs išva nierį. P. J. Peslio studija va
kiau gyventi.
rapijai padaryta 145 dol. Kle- valkalėliai. Pelnas skiriamas
žiavimų ūkyje. Kiek girdėti, dinsis Dixie Studija, 4836 VV.
įbonas labai dėkingas draugi parapijos mokyklos palaiky
Dėl to šv. Jurgio parapijos
COMPANY
buvusieji turėjo “good time”. Vernor Highway.
joms už pasidarbavimų. Žmo; mui. Veikli komisija, kuriai
januolių draugija sumanė su
Silvestras Ragalskas,
Dwight P. Griswold, resnu-ini'! atsi,aakė vidutiniškai; bu- vadovauja energinga sumani
rengti pikniką, kuris ir įvy
Pas p. Širvaičius atvažiavo
veikėja p. A. Misevičienė rū Kepam skaniausių lie
ko liepos 24 d., Birutėj darže.
Baigė. P-lė Margarieta M. blikonų kandidatas į guberna- v0 ir.svefi>J’ kniP.tai PPsvečių iš Mt. Carmel, Pa. P.
pūliai, pp. Lauraičiai ir kiti. pinasi ko geriausiai užganė kų, ruginę, pumpe:
Privažiavo daug jaunimo iŠ
baltų duonų. Pri.statom
Širvaičiai čia yra plačiai žino Mikioniūtė sėkmingai baigė ' torius Nebraska valstybei.
West Side, buvo svečių ir iš
Southwestern high school. P-!---------------------- ------- -----dinti
atsilankiusius
ir
suteiksas
miesto dalis ir i
+
Labai
sunkiai
susirgo
po

Pennsylvanijos, iš Mt. Carinei į mi, pasiturintieji biznieriai ir le M. Mikioniūtė yra pavyz-1 džiumos lietuvių savastis ap-'nia Žansitiėnė. Nugabenta į
tramack, Mich. Kepant
malonūs žmonės. Dėl to daž
bandukes piknikams ir
Ema Kilminskaitė, mokytoja
dingą lietuvaitė, priklauso Šv. i draustos.
“County” ligoninę.
nai pas juos užvažiuoja sveliams.
HOGARTH 1631
vienoj aukštojoj mokykloj. Ji v •
Petro parapijos chorui, žymi; Nusižūdimas p. Grosfield’o
cių.
sveeiavos pas pp. Širvaičius.
+ Liepos 26 d. išvažiavo į
veikėja.
nei kiek neliečia tų lietuvių,
4628 - 25th ST.
Taip pat savo krikšto dukre
kurie dar per jo įstaigų tebe- Pittsburgh’ų pas muzikus V.
LIETUVIS DENTISTAS
Birutės darže beveik kas
Euclid 4530
lei M. Širvaitei atvežė dailią į
nuosavybes. X. Medonius atostogoms po Valandos: 10 ryte iki 9 vakare
Pasveiko. Petras Adomaiti draudžia savo
sekmadienį ruošiami piknikai.
Seredomis: 10 iki 12-tos dieną
dovanų. Buvo ir Mt. Carmel
lkas turi atatinkamai išrašytų nia M. Piktužienė su dukrelė9821 Belleterre Avė ir
Nors nedarbas visus spaudžia, Šv. Antano par. komiteto navarg. Šernas su žmona ir dūk
rys, buvo sunkiai susirgęs, apdraudos polisų, to nuosavy-įIn*s Kristina ir Ona. PittsbuGrand River
žmonės atjaučia paraPhone Cadillac -9540
rele, ir p. Milerienė. Svečiai tačiau
••
v
* i • f •
Bet didelio pavojaus sveikatai |bė nuo ugnies apsaugota, nep mano prabūti savaitę
DETROIT, MICH.
p.jos
reikalus.
Ypač
kai
kurie
„s,
-„r-J
m
lL
JLA
laiko.
džiaugėsi iš gražiaus pikniko,
Pasveikęs vėl sykiu. žiūrint ar tų polisų išrašęs amūsų biznieriai.
kuriame šeimininkavo Moni
ATTORNEY AT
darbuosis.
gentas yra gyvas, ar miręs.
Pbone
Lafayette
1275
Mortgage Bond tiuli d
-jParapijos
metiniam
pik

Labai malonu matyt, kai pi
ka Širvaitė ir M. Stanton.
Todėl nėra reikalo susirūpin
5 W. LARNED
nike ir dr-jų surengtam pik(Corner 'Woodward}ij
Piknikas. Rugp. 6 d. L Vy ti. Vienok, atėjus apdraudimo 1 ūikėly mūsų jaunimas, kaip
Su automobiliais patarnavo knikuose mūsų jaunimas su
senaisiais
linksminas.
Tas
ro

Residence
456 Neff
visuomet
čių
102
kuopa
rengia
piknikųatnaujinimo
laikui,
A. Juodvalkis, M. Širvaitienė,
GRABORIUS
C.ROSSE POINTE
do, kad jaunimas nors čia au Beechnut Grove darže. Visus i lietuviams patariama kreiptis choras ir Vyčiai jokiu darbe
Res. Phone Niagara 0764
1942—25th STREET
kun. J. B. Cižauskas. Darbi
liu neprisidėjo. Ka jaunimas
gęs,
bet
myli
savo
tautų
ir
Detroito lietuvius kviečia da- i Pas lietuvį ir reikalauti, kad mano, mes nežinome. Juk paninkai piknike darbavos: 1*.
kalbų
ir
nesigėdija
su
senai

jų apdraudos reikalai būtų
lyvauti. Bus gera muzika.
Tamelis, p-nia Joy, V. Petrau
.
.
.
rapija — bažnyčia visiems sDiimmimmimiimiimimmiimiiimiMiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiuimHiiiiif
siais
sykiu
dalyvauti
ir
link

tinkamai aprūpinti
atsakomi- , reikalinga
v
. . *
,
skienė ir Stankiūtės. Piknike
r
ir visu bendras reismintis.
nemažai dalyvavo ir biznie
Mirė. Liepos 22 d. staiga ngose kompanijose.
kalas jų remti, aukomis palai- E
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Į
kiekvienų
veik
piknikų
Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: EI
rių: Mr. ir Mrs. Dženekai, A.
širdies liga mirė a. a. A. Gus
kyti. Negana to, renkant au- 5 Lempas, Artifieiališką Saulės Šviesą, Diathermią, SinusoldaI i.r
Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
Stankus, Mr. ir Mrs. Miklaus- kun. J. Cižauskas atsiveža bu tainis, 46 m. amž. Palaidotas
kas bažnyčioj, aukas duoda = Spcciallškumas:
Ligos moterų ir Ilgos vidurių, nervų Ir reim
vusi
pirmų
Detroito
klebonų
kai, Ligotienė, A. Petrulis, P.
su bažnytinėmis Šv. Jurgio
Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
j vien tik augę — seni žmonės, =
12438 Jos. Campau Avė., kampas Hallcck, Detre
Padolskis, gražiai parėmė pik kun. K. Valaitį, kuris nors bažnyčioj apeigomis. Laidotu
(Tųsinys iš 2 pusi.)
o jaunimas retas kuris nikelį E
nikų. Liko gražaus pelno Šv. jau senas, bet linksmu veidu vėse dalyvavo trys kunigai: rijalizmų; niaterijalizmas gini įmeta. Bet tas pats jaunimas j*,„mum,mumuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiililiiliililllllllHl'llllllilliiliiiiiiiilillllll*l
Jurgio parapijos skolų maži visus pralinksmina, ypač kuo kleb. kun. J. Cižauskas, kun. do socijalizmų; socijalizmas turi pinigų po maudynes ir
met girdi muzikų bei dainas. V. Masevičius ir kun. Valai gimdo bolševizmų. Taip iš teatrus važinėtis ir pilnai už- į
nimui.
Jį
tikrai galima pavadinti tis. Paliko nuliūdime žmonų. klaidos šaknies nepertraukia- Į simoka. Vai, kaip liūdūa, kad
Patartina ir kitoms draugijoms rengti piknikus parapi- > g°°d sport, ’’ už tat visi jį Paėjo iš Lietuvos, Šakių aps., mai ir logiškai išauga visas ' jaunoji karta bažnyčios reikaPRANAS WILLĮS, Savininkas
myli, ypač kun. J. Cižauskas, Griškabūdžio par., Rigiškių pikto medis.
jos naudai.
lūs stato antroj eilėj.
Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanių
Lauksime daugiau tokių pi nes kur tik važiuoja, visados kaimo. Velionis su žmona bu Toks jaunimas jau nebetiki1
•
i
viską
ir baltų duonų. Taipgi visokius keikus vestu]
,
.
................
!
Yra
ir
gero
jaunimo,
lxd
su savim senelį—kunigų pasi vo pasirengęs važiuoti į Lie tuo, kų girdi sekmadieniais
knikų.
.
.
varduvėms
ir tt. Pristatome į visas miesto dalis,
, ,,
.
labai mažas nuošimtis. J as vSenas parap., K. J. P. ima.
laukite
savo
Bučemėse ir Grocemėse.
- •
v.
.
..
.
tuvą, bet netikėta mirtis per sakyklų, bet tik tuo,’ kų1 girdi i ra visiems
žinomas ir pilniau
“Celeste Aida” kirto kelionę. Graborius Chas. mokykloj per šešias savaitės
2206 CARPENTER AVENUE
siai gerbiamas. Kleb. kun. A.
Išvyko atostogoms
Stepanauskas gražiai šerme dienas. Mokykla išstumia Baž Linkus ir parap. komitetas
Kampas Larnpkin, DETROIT, MICH.
Plačiai detroitiečiams žino ŽINIOS IR NAUJIENOS
TE L. TOWNOND 8-1706
nims patarnavo.
nyčių, indiferentizmas — tikė laukia jaunimo — choro ir
mi biznieriai ir veikėjai J. P.
jimų. Katalikybei nušluoti nuo
X Svečias. Praėjusių savai Liepos 20 d. sunkia liga mi žemės paviršiaus nereikia jo Vyčių, — kad pasidarbuotų
Bandžai atostogoms išvažia
parapijos labui ir suteiktų pa
vo į Wisconsinų—Rasine mie tę pas kun. I. F. Boreišį vie- rė a. a. Ona Bartkienė, 34 m. kios tikybinės kovos. Indife ramos savo bažnytėlės palai
ste ir jo apylinkėse praleisti
^un' Kuras, šv. Juozapo amž. Palaidota Šv. Kryžiaus rentizmas ramiu keliu atima
kymui.
Senis
keletu dienų.
parapijos klebonas iš Scran- kapinėse. Paliko našlaičiais 6 , mums viskų, kas nėra apsauJ. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. ŠĖPAI
P. P. Bandzienė yra viena j ^on’ ^*a' Pasisvečiavęs, p. D. vaikus. Priklausė prie kelių;gota bet kuriuo stebuklingu
iš seniausių Detroito lietuvių I®’ Brazas savo automobiliu draugijų. Laidotuvėse patar-' būdu.
Išdirbam skaniausius minkštus gėrimus. Pria
krautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems
veikėjų; virš 16 metų nenu-|kun-Kurųjydint kun. I. F. Bo- navo graborius D. B. Brazis.1 Kų daryti ? Pirmoj eilėj tu- I
gimam.s. Kaina žema. Kreipkitės:
Notary Public
ilstamai darbuojasi Liet. Dūk-į reĮš*ub nuvežė į Mt. Clements,
, rime nugalėti tų Europos mie-----------Vlsokioa apdraudos, laivakorčių,
terų draugijoj. Šiuom laiku ji
kur svečias stengsis su
Nusižūdė. J. A. Grosfield, go ligų, tikybinį neutralumų, pinigų
LAFAYE'
siuntimo, namų ir farnių
3900 MARTIN STREET
Liet. Dukterų dr-joj eina pir stiprinti savo sveikatų tam viršininkas Grosfield Invest- Gana būti tik pečiais ir pilvu! pardivlmo ir mAlnymo.
mininkės pareigas. Ir šiaip p. tikrose maudynėse.
ment Co., pasikorė savo skle- Laikas vėl tapti dvasia ir.su
P. Bandzienė yra sugabi mo
pe. Jis buvo nemažai žinomas didžiausiu pamaldumu grįžti
1730 — 24th ST., DETROIT
Tel. Lafayette
154 5
Balsavimai. Nauji balsavi- West Side lietuviams.
teris visokiuose reikaluose
Keli prie žodžio, išeinančio iš DieLinkėtina p. J. P. Bandzams 'mai ruSPiūčio 9 d. Siaučiant metai atgal jis didžiumos lie-vo burnos!
linksmai praleisti laikų ir pa- nedarbui ir dar miesto majo tuvių apdraudos reikalus atliSuradę katalikiškų tiesų,
9336 W. FORT STR1
rui
katalikui
dirbant
vargšų
sisėmus naujos energijos lai
kinėjo. Tik vėliau apsigyve- turime jų pamilti visa siela, o
VINEWOOD 1-4569
PAMINKI.I. I.ŠDIRBYS
mingai grįžti į Detroitu ir vėl gerovei, priešingosios pusės nūs čia P. Moliui, daugelis lie- Barabo piktadarybių —sakau,
Parduodam visokius Pamiki!
Patogiausia vieta fotografuotis
darbuotis detroitiečių tarpe. vadai stato kliūtis. Miestas y- tuvių apdraudos reikalais per piktadarybių, bet ne piktadaVestuvėms,
šeimynoms,
pavleplnlų statyti. Patarnaujant gretij
Pal. Vyš. ra paskyręs $72,000,000 įvai kėlė pas lietuvį. Mūsų tautic- rio — visa siela nekęst. Atsi nlems. Viskas įtaisyta pagal nau
kaina. Klauskite platesnių žinių]
riems reikalams. Iš šitos su ris P. Molis, kaip ir Grosfield kratykime visokio neutralu- jausios mados. Važiuoju į namus.
Kaina žema.
mos bus apmokama ir algos Investment Co., atstovauja tų mo, t. y. būkime su chkrakteSIS—TAS
DIXIE PHOTO STUDIO
miesto darbininkams, ir tt. pačių apdraudos kompanijų,' riu.
4830 W. VERNOR IIIOHAVAV
2592 FERRIS AVI
Atėjus atostogų laikui, veik Priešingoji pusė surinko para tai yra Michigan Fire & Ma(Iš “Katalikas esu’'),
Vlnewood 1-6577
Detrd
Lafayette 6058
visi važinėja, kad tų laikų ko šų, kad tų sumų sumažintų iki rine Insurance Co., kurioje di
R. Maedcr
linksmiau praleidus, o grįžus $61,000,000. .Tame ir bus nau
ji balsavimai. Kas balsuos
namo vėl stoti į darbų.
Muz. Cižauskams teko ap- “No”, balsuos už miesto pa
hm
• tnc Stjuirrd Food Be i ’ Mr Bull's Abmil u
ret" iii
Vm.-iber i2..- • • <n!
Kl.
N D RUN,.
važinėti veik visos Pennsylva skirtų sumų. Kas “Yes”, bal
.o RktMU J BOK A Į
/’.PftK ettVMMCJ
uUVt/A —
1 OMl
nijos apylinkės, o kai kur net suos už sumažintų sumų. Su
f NO — “TV. *. . d 0INė> I
i&at TJRlMfilNfe
'S
imcohi
J
•S < UTR«
.
aSOKtOklAMO
Mor*t«
MCN
mažinus
išlaidas,
daug
varg

1 it COlLECt Į į rkoncertuoti. Jie dalyvavo ir
ms Trtu*iK ?
tuM
FAtft - (ooea. Lį
BfetOįggM
oęrieo- r- 1 TURO
s K KUMD8KI
a 1XXLAR rAWER7H&l i--------šų
nukentės,
daug
darbininkų
u«%Q0MM
TO
W«WlTM
Susiv. seime. Grįžo namo ku
A COMU TaiOrs* cOarr
l
oeaiUAt-GOOONlfcHTįl
pini įvairių įspūdžių. Muzikai bus paeistų iš miesto darbų,
Cižauskai atostogavo apie mė daugelis neteks pagalbos.
nesį laiko. P. Cižauskų pava
Demėsio. Daugelis klausia,
davo p. S. Bukšaitė.
Pasilsėjęs p. Cižauskas pra kur adv. J. G. Jefferson—Jeėjusį sekmadienį per Sumų niolionis užlaiko ofisų. Kad
žavėjanči&i giedojo “Skubėk sykiu visiems atsakius, išsiprie Kryžiaus.” Toks giedoji- demėkite jo ofiso adresų. Vi-

LITHUANIAN BAKU

DR. JOSEPH W. BURBA

JOS. P. UVIGK

D. B. BRAZIS
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RED ARROW BOTILING WORKS

PAUL MOLIS

AGENTŪRA

J. E. MARTENSON

P, J. PESUS

M. J. ŠIMONI!
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besimokančio
priešalkolišku

BLAIVYBĖS SAVAITĘ

rtkartėmis

siuntinėja

loms atsišaukimus

kos

jaunimo

auklėjimu.

daviniais

Ka

mokyk

su statisti

pagrįstomis

le

truputis ’in- bes...” Matote, koks to vadiPirmiausia,
ntelėmis apie iš girtavimo ky
X-’
į namo jaunimo ucgmlrumas!
formacijų.”
lančias nelaimes ir ragina stu
>4
“Uruliukas” — taip visi va Į.Jie kažin kodėl patys iš sadentus laikytis visiškos absti
dino tų nekvailų bernų todėl, ,vęs juokiasi, sakydami, kad
nencijos.
kad jo tėvo pavardė buvo II- ‘‘ta blaivybė” yra ne jų, o
rulys. Tiesa, nevisai paprasta kažin kieno kito dalykas. O
ŠVEICARIJOJ RŪPINASI
pavardė! O ir reikšmė, juk, juk čia negali būti vietos žo
ALKOLIKAIS
džiui “jų blaivybė,” nes kiek
savotiška toje pavardėje!
Urulys, kaip žinome, — to vieno reikalas būti blaivu...
Katalikų abstinentų draugi
kia srove, kuri taip pasilei Na, ir prisidėjo ši kartų Uja Ciuriche turi alkolikų gy
džia, kad nesuspėjo gerai su-[auliukas prie ‘kompanijos!...’
dyklų. Per 20 metų joje gy
prasti įvykio, o jau ji tave vi- Kai skirstėsi po “minėjimo”,
dėsi 4800 girtuoklių, iš kurių
sų apipila. Smarki srovė, va-' jis pats nebežino, kur išėjęs,
1) Bonų armija Vašingtone užpludus J. V V. Kapitolių, kad Kngresas, pirm išsiskirs- 15,4 nuoš. buvo moterys. Gy
dinas.
į kur sudribo ir kur užmigo...
mt, nubalsuotų išmokėti bonus. 2) Kanados arlamento rūmai Ottavoje, kur laikoma Britų dymas tęsiasi vienus metus.
Uruliukas išsigėrimo atžviljTai tau — ir būk “manda konominė konferencija. 3) W. Harriman, Jr.naujas Union Pacific ir kitų trijų geležinke- GI nuoš. išbuvusių metus gy
giu tokiai sųvokai dar nebuvo 1 gus,” ir neatsisakinėk nuo ų kompanijų pirmininkas.
dykloj išeina visai sveiki, da
visiškai atitikęs. Jis išgerda- “kompanijos,” jeigu ir ji parbštūs ir visuomenei naudin
vo tik retkarčiais, “kai rei- ti kvaila...
P. J. Misevičius turi paren gi. O iš tų, kurie gydykloj iš
Sutinka einančius į laukų
kia,” (taip jis sakydavo!) paBuvo taip, kad saulutė pa žmones. Jie juokiasi:
gęs trokų, kuriuomi pristato būva tik pusę metų ir mažiau
vyzdžiui: “kompanija” kokia žadino Uruliukų lauko griovy- — Štai, koks mokslininkas,;
savo klijentams anglius, nu- vis dėlto 31 nuoš. išeina visai
4- juk, esu, neatsisakysi! Bet je... Gera vieta, ar ne?...
vešt visus reikalingus daiktus sveikų. Iš viso, Šveicarijoj la
Uruliukas pasidarė, per nak- f
į piknikų.
toks Uruliuko nusistatymas jį
Pakėlė galvų, (kvailų gal- t; save laukuose susiradęs!...
bai daug rūpinamasi alkolikų
Taip pat ir kiti biznieriai gydymu ir globojimu.
žiauriu būdu ir pražudė, nes vų, nes ji tikrai kvailiojo iš targ žmogelis ant arklio
ROCKFORD, ILL.
iš
uz
miš

nepaliks neprisidėję prie pik
kas jau sutinka “ant biškio! skausmo!), žiūri —
už miš- Pažvelgė Uruliukas, nurauko
spinduliukai
auksiniai
pur

niko
pasisekimo.
tas nežino ribos, kur tas “bišdo visas, kaip laukinė aguo
(Tųsa 3 pusi.)
feįis” baigiasi, ir — ne šian kščia, vyturiukas iš jo juokia na, nusisuko, nudūlino... Blo
Darbšti komisija, kuriai di
garsi solistė ir muzikė P. K.
ADVOKATAS
die, tai rytoj, aišku, toks žmo si...
I
gai!
Mieste Ofisas;
riguoja
sumanus
darbuotojas
Apsigraibė Uruliukas, atsi Ar žinote, kų Uruliukas da Noreikaitė. Sėkmės išvysime p. M. Sautela, daug darbuo 105 W. Monroe St.,
1Ujaku 801
gus gali lengvai pasidaryti
piknike.
Phone State 46 90
nebe “biškio” auka. Kaip ma kėlęs griovyje,.. Iš kišeniaus rė namie? Neįspėsite!
South Side Ofisas
Ponai G rūbeliai, duosnūs jasi pikniko labui. Tikietų pa 756 W. 35tli
St., netoii HaLsted St.
tysite, taip su Uruliuku ir at kažin koks, jau supurvintas,
rdavėjai nenuilstančiai veikia,
Phone Boulevard 5913
Pirmiausiai,
žinoma,
jis
sai
biznieriai,
žada
kų
tokį
nepa

laikraštis iškritęs... Pasilenkė
sitiko.
v o “biednų” galvų apsitvars prastų suteikti ir šiam para kad visus tikietus iš kalno išBet mes galime dar iš ank su skaudančia galva, Uruliu
to (vis laikraštį, nuo pradžios pijos piknikui, nes jie ir pir pardavus. Visi rūpinasi ge
sto labai beviltiškai nedejuoti, kas laikraštį pasiimti, sprosiki pabaigos skaitydamas...). majam davė vežimų pilnų pri riausiu pasisekimu.
nes gal pagaliau, ir gerai, kad tančios akys perskaitė:
Aspirantas
(John Bagdziunas Borden)
krautų gėrybių, kurias laimė
“Sargyba.”
Dvisavaitinis Paskui —mato, nieko negelb
Uruliukas peržengė kartų to
ADVOKATAS
sti greitai galvai, nutarė eiti tojas vežte nusivežė.
blaivybės
ir
sveikatos
laikraš

“biškio” ribų. Gal kitaip jis
105 W. Adams St., Rm. 1642
į miesteli į vaistinę... Matai, Ponai Škieniai iš savo ūkio
GYDYTOJŲ SĄJUNGA
Telephone Randolph 6727
ir nebūtų niekuomet priėjęs tis”...
kur
toki
keliai
nuveda!
VOKIETIJOJ
žada
atgabenti
į
piknikų
kokį
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Dabar Uruliukas kaip tik
tvirtesnio nusistatyms savo
Telephone Roosevelt 9090
Bet,
—
jau
eidamas
laukų
tai
gyvulėlį.
P.
O.
Naujunienė
elgesyje, jeigu ne tas ‘biškis’, labai sveikatos buvo reikalin
su savo darbščiomis ir veik Vokiškai kalbančių kraštų Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Bepub. 9600
taip užsibaigęs... žodžiu sa ga«s todėl ja,n buvo tas krik- takais ir vengdamas žmonių
laukuose, Uruliukas kažin kų liomis pagelbininkėmis taiso abstinentų gydytoji} Sąjunga
kant, po to “biškio” Uruliu raštis iš karto kažin kaip ma
buvo daugiau nutaręs, negu skanių gėrimų ir užkandžių. rūpinasi jaunosios kartos, ykas staiga visai kitokiu žirio- lonus. Buvo širdyje kažin ko
gydyti savo “durnų” galvų...
*gumi pasidarė, o to gal, kitaip gaila. Papeikė save širdyje
ADVOKATAS
Miestelyje tas pasirodė. Ten
nebūtų buvę. Atsitiko Uruliu- Uruliukas ir už tai, kad va
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905
Tel. Dearborn 7966
kar buvo toks negudrus ir ne- Uruliukas paskubomis užėjo į
'kui taip:
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
vaistinę, nusipirko miltelių
Žinote, jeigu jau žmogus i- žiūrėjęs genitųjį laikraštį į ki
Vakarais: Utarninkais ir Ketvertais
rpta aiškinti savo kokį nors ei- Senių įsidėjo. Dabar jis pir nuo galvos skaudėjimo, pas— 6 Iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837
-eikatos kui užsuko i žydo tarpvartę—
ai tau, kad, esu, nepatogu minusiai puolė jame sv
miltelius susipylė į burnų, suNamų Tel. Hyde Park 8895
^yti, jeigu kiti “kom- ieškoti...
sistabdęs
vandens
nešėjų
pa

j.Rugpiučio-Aug.
13
d.
FREDERICK
VIII
Kaip ten atsitiko, kad pir
inijoje” taip daro, tai toji
prašė vandens, iš viso kibiro
“kompanija” kažin kur gali mas straipsnelis, kurį Uruliu
Rugpjūčio-Aug. 18 d. BERENGARIA
kas, atsivertęs laikraštį, pa- atsigėrė (manydamas: juk aš
nuvesti.
ADVOKATAS
Kaip ię visi žmonės, turėjo matė, ir buvo (lyg tyčia jam — tikras arklys dabar!... — ir jRugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA
52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 5950—6377
Iruliukas su kuo nors drau-|Para«ytas!), apie... galvos ska- tai buvo kuone teisybė...), ir
nudūmė
į
paštų.
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
luti. O jo draugai buvo — udėjimą!...
Tel. Lafayette 6393
Pašto agentūroje Uruliukas
jrikai. Pats Uruliukas nenoČia jau ne tik sutapimas, kuone susipyko su vedėju, kad
Spalio-October 8 d. laivu PARIS
160 N LA RALLE ST—pagal atitarti
toklu būti, bet valios ne bet stebflklas Uruliukui pasi
ilgai jam nepaduoda perlaidos
bėjo. Štai, ir imdavo stikli rodė! Pašoko iš griovio, skai
pinigams siųsti.
. Visais kelionės reikalais kaip tai: išgavi
nę į rankas ir versdavo į sa- tydamas išlipo iš jo, galvoja.
Kai perlaida buvo paduota,
kad bernai, mergos nesi
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais
TEXTURE ,
ektų...” Bet girtas Uruliu — 'Einu namo, tuojau ir gė Uruliukas nuošaliai atsisėdęs
/n
your cakes. ____
reikalais
kreipkitės
į:
išsiskleidė prieš'save “Sargy
dysiuos taip!
os dar nebuvo buvęs.
bos” numerį ir iš jos pabai
H3>al dėl to jis taip menkai
O širdyje tokia gėda!
THE DOUBLE TESTED
gos išrašė:
tevertino tų žalų, kurių daro
DOUBLE ACTING
Kad tik kas nepamatytų tois. Jeigu būtų pažinojęs
iv- , • u
.. .į .
i
Sargybos
Administracija,
|Z/*BAKING
• .
... . ,,
.. kį ankstybų” svečia iš lauT•
a-

X Duona yra senovės grai
kų išradimas. Iš graikų duo
nų kepti išmoko ir romėnai.
Šiaurės Europos senieji gyve
ntojai anais laikais maitinosi
augalais ir sumedžiotais gyvu
liais.
TIK DABAR JAVUS
IŠKŪLĖ

Skirsnemunė, Raseinių aps.
Girvolakių kaim. ūkin. A. Sa
bas dar tik šiomis dienomis iš
sikūlė pernykščius rugius, avi
žas, miežius ir kitus javus.
Nors ir toks vėlyvas kūlimas,
bet javai pelių nesukapoti.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

~ CHARLES P?KAL~'

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
Ji pati nežinojo
Jos
blogas
kvapas
buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok vįsi tą. gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT

PHARMACAL

COMI’ANY
St.

Louis,

Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordinary
antisepties ean’t hide in 4 days

EKSKURSIJOS! LIETUVA

J, P. WAITCHES
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• 'man metams uz penkis litus
Sutarė “jaunimas” “pasi
Eina, skaito, kelio nežiuro- Nutariau jam surasti savo b
ekti ' ’ prieš blaivybės savaidamas... Saulutė, vyturiukas... pylinkėje mažiausia 50 naujų
Žinoma, kvailas juokas!
Gėda širdyje...'!skaitytojų...”
kažin kas parodė jiems
ilkolinės literatūros, jie
prie visų, “susidėjo”
BILLY’S UNCLE
įei ir nutarė tokiu būdu
?bės savaitę “paminėti’
,OHO’
V UAT b^TECT\Ut
ne kvaila?

Jiruliukas drauge buvo.
į kišenių kažin kokį,
kieno pasiūlytų priešallaikraštį į kišenių įsiis toliau su visais gėrė

IVV

Kaunas, Liaudies Namai,

POWDER
S AM E PRlft

CIU AGENTŪRA
du.
2334 So OAKLEKS

42YEAR* I

25 ounces for 254
CO0V4I6MT I9»l

JAQUO MFC. CO

MILLION5 OF POUNDJ UfEO BV
OUBCOVfBNMfNT

Iki TALKIU“
AGfklU TotjAVl
OJHAT V b
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uninias” nutarė blaivy
aitę geriau “kaip pa
minėti:” anot jų —
reikėjo taip išsigerti,
pats atsimintum, ir kiai matytų, jog mes
e ant tos jų blaivyZ

Buy gloves with what
it savęs
Nerelk mokėti 60c.
dantų mošų. Listerine
oth Pašte gaunama po
Tėmyk, kaip gerai ji
kia.
Ją vartotadamas
metus sutaupai |8.00.

ui
To25c.
vei
per

LISTERINE TOOTH PAŠTE

25c

SKINITCHING ENDS
Mthen •ootfMnp Žemo fe uttedl

Right from the first touch, antiseptic.
healing Žemo takes the itehing
misery out of moeąuito bites, rashes,
and many other skin ąfllictions. Try
it also for itehing, peeling toes.
Bathere and other outdoor folks
thank cooling Žemo for relief from
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
Pimples and dandruff fade when safe,
antiseptic Žemo is applied. It instantly eases razor-smart. Always
have Žemo nearby wherever you go.
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Atsakymas. New Yorko vai.
turi būti duotas tik ateiviams i stovi, vyras turi nekvotinį sto
gero morališko būdo. Be to, vį, jeigu apsivedė prieš bir- duoda motinoms pensijas po
sugrįžti galima tik po vieni} želio 1 d., 1928, ir parinktinę' dviejų metų, kai vyrai jas apGrovehlll 0617
Klausimai ir Atsakymai
kvotų, jei vėliau. Gal Kongre-'leidžia. (Pirmiau reikėjo lauk- Ofisas Tel. Res.
metų po išdeportavimo.
Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 5913.
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. SUK
67 37 S. Arteslan Avė.
TeL Grovehlll 0617
sas
patieks
nekvotinį
stovį
vy
,
ti
5
metus).
Paduok
aplikaciKlausimas. Atvykau j J. A.
Kuomet ateivis išdeportuoValst. 1906 m. ir apie tij. ke- .tas dėl mažo techniško nusi rams, kurie apsivedė su Ame-1 jų prašymui pensijos.
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
GYDYTOJAS IR CHIUU11GA8
lionę nieko neatsimenu todėl, žengimo imigracijos įstatymui likos piliete prieš liepos
i Klausimas. Esu naturalizuoVai.: 1-3 lr 6:30-8:30 vai. vak.
Vai,: 2-4 lr 7-9 vai. vakare
1423 VVeat Marųuette Road
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj susitarus
kad per jaunas buvau. Ir dėl arba dėl fiziškų trukumų, ku 1928 m.
[ tas pilietis. Noriu atsiimti Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. •-'<2 AM A
- Nedėlioj
susitarus
tos priežasties mano piliety rie dabar pataisyti, ir net dėl
Dėl to nereikia vykti į Ka žmonų, kuri dabar gyvena 11aTai. Canal 9267
Rea Proapect ((69 Tel. Ofiso 4050
Rea 9866
bės aplikacija atsakyta, ir į- nelegališko įleidimo, jeigu at Įnadų, kad apsivedus. Galima p anoj. Amerikos konsulas vis
sakyta legalizuoti būvimi}. Ki} eivis vyko pas vyrų, žmonų j apSįvestį čionai. Apsivedus' neduoda vizos, nežiūrint, kad Tai. Lafayette 6793
arba gimine: galima sakyti, j g.ajįnia įgvagįuoįį į j^aliaj^ ar e8U pasiuntęs jam visus afituriu daryti?
5815 — 6th AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
kad leidimas vėl atgal
davitus,
jog
šiuo
laiku
dirbu
ba
į
kitų
svetimų
kraštų
ir
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Atsakymas. Nauju įstaty
KENOSHA, WIS.
1821 8OUTH HALSTED STREET
žti bus duotas. Bet nei vienas tenai prašyti Amerikos konsu- ir bankoje turiu pinigų. Kui
vai.:
mu, Kongreso priimtu ir pre
4459 S. California Avė. Rezidencija (6(( So. Arteslan Avė į Nuo 1 iki 4 irOfiso
nuo 6 iki 8 vai. vak.
ateivis išdeportuotas dėl kri lo imigracijos vizos, kuri leis reikia kreiptis ir kas daryti? Office:Nedėlioja
pagal sutarti
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
zidento užgirtu, atvažiavimo
Rezidencija:
minališkų darbų, arba turintis sugrįžti į šį kraštų. Kaip tik
6 iki 8:8( vakare
3904 — 71st STREET
A.
K..
Boston,
Alus
s.
certifikato
nereikalaujama
Nedėliomls tik susitarus.
kriminališkų rekordų, arba ki išvažiuosi iš J. A. Valst., te
nuo aplikantų, kurie atvyko i
Atsakymas
Valstijos
Depai
DENTIST AI rel. Canal 6764 Rea Republio 6866
tu būdu negeistinas gyvento gul tavo žmona paduoda apli
J. A. Velstvbes prieš birželio
tainento
įsakyta
Amerikos
jas, jau nebus įleistas.
kacijų Commissioner General konsulams neduoti vizų, nois Phone Boulevard 7(41
29 d., 1906 m. Tokiu būdu ga
Gydytojas ir .Chirurgas
Klausimas. Nelegališkai at-,of Immigration ir prašo, kad* Į būtų ir nekvotiniai imigran
li paduoti kiti} aplikacijų.
GYDYTOJAS. CHI11URGA8
Ofisas 2403 WEST 63rd STREET
vykau- į šių šalį. Neužilgo ke- i įleistų kaipo rinktinės kvotos tai, jei jie negali įrodyti, kad
IR OBSTETK1KAS
Kertė So. Western Avenue
Klausimas. Ar teisybė, kad tinu apsivesti su Amerikos pi ! imigrantų. Ji turi vartoti tam atvykę į šį kraštų nebus vi
Tel. Prospect 1028
DENTISTAS
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
Rezidencija;
2359 So. Leavltt St.
tikrų
formų
(forui
633).
Ko1
4645
So.
Ashland
Are.
vyrų,
moterų
ir
vaikų
nauju įstatymu ateivis, kuri.- j liete. Gal apsivesime Kanadoj,
suomeniška s un Kėny be. Tat ir
Tel. Canal 0706
DARO
OPERACIJAS
Arti 47 Itraet
buvo išdeportuotas iš šios sa- ar taja galėsiu atvykti į J. A. pijąs gali gauti iš Bureau of čia informacijos ga, nepaten
Valandos: 2-4 popiet ir 7-9 vaL vak.
Ligonius priima kasdieną nuo
Nedėlioj pagal susitarimą.
pietų iki 8 vai. vakaro.
lies gali sugrįžti į. J. A. Vals- Valstybes nuolatiniam gyveni Immigration, Wasliington, D. kina J. A. V. konsulo, Hava
Nedėliomis Lr seredomis tik
C., arba iš Foreign Language noj.
tybes?
Įmui?
lškalno susitarus
Tai. Canal 6122
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Atsakymas. Naujas jstaty-! Atsakymas. Amerikos pilie- j Information Service. 222 FouKlausimas. Dirbu kontrak- Į
2130 WEST 22nd STREET
mas, kurį turi mintyje, auto-,tės vyras turi teisę atvykti į rtli Avė, New York City.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DENTISTAS
CHICAGO
Ar
gali
išdeportoriui,
kuris
paprastai
samdo
|
Klausimas.
4729 WEST 12th PLACB
rizuoja Darbo Sekretorių duo- J. A. \ alstybes kaipo nekvo2201
West
22nd
Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
nuo
5
iki
10
darbininkų.
Kuo
ti leidimų išdeportuotiems ai- tinis imigrantas, arba nepri- tuoti ateivį-jureivį, jei jis čia
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavltt 3t.)
met nesenai mane darbe sužei
bus.
Valandos: Nuo ( iki 12 ryto
eiviams vėl prašyti įleidimo į'skaitytas prie kvotos, arba išgyveno suvirs tris metus?
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo
1
Iki
8
vakare
dė, sužinojau, kad mano bo
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
Seredoj pagal sutarti
J. A. Valstybes.- Bet įstatv- ■ kaipo parinktinės kvotos imi- Atsakymas. Nelabai senai
4:30 — 6:30 kasdien
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
V.
Teismas
‘
:ns
nebuvo
apsaugotas
Darbi
Aukščiausias
J.
A
nias sako, kad tokis leidimas grantas. Kaip įstatymas dabar
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
X—Spinduliai
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
tuo klausimu priėmė nutari- į ninku Kompensacijos jstaty .
Ofisas 2201 West 22nd Street
mų. Pirmiau įvairūs teismai
Kaip galiu gauti atlygini- ;Boulevard 7688 Rez. Hemlock 7691 cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
GRABORIA1:
Ofiso: Tel. Victory 6893
Rezidencija: £628 S. Richmond Avė.
išnešdavo visokius nuospren-.nii? ll* sužeidimų?
I
Telephone
Republic
7868
Rez.: Tel. Drexel 9(191
A. A., Brooklyn, N. Y.
džius. Aukščiausio Teismo nu
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
LACHAVICH tarimas yra toks: ateiviai-juDENTISTAS
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Atsakymas. New Yorko vai.
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
reiviai, kurie nelegaliai įva- kiekvienas darbdavys turi ap-. 4712 So. Ashland Avenue
CHICAGOJE
LIETUVIS GRABOBIUS
žiavo į sį kraštų po liepos 1 saugoti savo darbininkus. Js- i Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Rusas Gydytojas ir Chirurgas.
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
d.,
1921
m.,
arba
kurie
ir
pa
įtatymas
to
reikalauja.
Jei
tas,
■ (Specialistas moteriškų, vyriš
Ir pigiau negu kiti į Reikale meldžiu atsišauki!,
atsišaukti, o mano
Moterų ir Vaikų ligų
darbu busite užganėdintu
X-Ray
'siliko, gali būti bile kada de- darbdavys taip nedarė, tai ga Tel- Clcero 1260
todėl, kad priklaukų, vaikų ir visų chroniškų
Specialistė
Tel. Roosevelt 2615 arba 2616
sau prie grabų iš,
portuojami,
kaip
ir
bile
kuris
'
iį,
lia
patraukti
į
teismų.
Ne
'
dirbystėa
2314 W. 23rd PI., Chicago
hgų.
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
ateivis, nelegaliai atvykęs.
S turint gero advokato, galima
Ofisas 3102 So. Halsted St.
LIETUVIS DENTISTAS
668 VVeat 18 Street
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Klausimas.
Jau 3 metai’ kreiptis į Legalės Pagalbos I. Vai; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
Telef.
Canal
4174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Kampas 31st Street
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
SKYRIUS: 1288 S.
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.‘>
valandai vakare
TEL CICERO (927
,
12
ryto
(išskyrus
seredomis).
Taipgi
’
kaip vyras mane apleido. La-' draugijų, kari pati gelbės ar~ Nedėliotais ir Seredomis susitarus
Halsted Street, Tel.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais I
Victory 4(88.
bai sunku išlaikyti du mažus ba rekomenduos advokatų,
4847 VV. 14th ST. Cicero, I1L ir Ketvergais.
Telefonas Yards 1138
vaikučius. Abudu esame na- Klausimas. 1926 m. atsakyRez. Tel. įlydė Park 2395
Phone Boulevard 4139
turalizuoti piliečiai. Ar galiu tas man pilietybės prašymas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. C.
prašyti motinos pensijos?
’ todėl, kad karo metu nestojau
DENTISTAS
4142 ARCHER AVENUE Graborius ir Balsamuotojas
Utarninkais, Ketvergais ir Subatornla
T. H., Bulfalo, N. Y. j j kariuomenę. Ar galiu dabar 2420
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
W. Marųuettc- Kd. arti VVestern
GRABORIUS
Lietuvis
Turiu automubilias visokiem.Avė.
Fbouc Ucmiock 7828
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
paduoti prašymų?
Panedčliais, Seredomis ir Pštnyčiomis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Musų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama.
1821 So. Halsted Street
OI įsas: —
ątt45 8. Asiiiaud Avė.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
visuomet sąžiningas lr
C. F., Cleveland, Oliio
PADĖKONĖ

A K T

IMIGRANTŲ PROBLEMOS

R A

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

OR. J- J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. RAČKUS

DR. C. Z. VEZEL1S

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOVVARSKIS

DR. S. A, DŪWIAT

DR. G. I. BL0Ž1S

DR. S. BIEZIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. A. A. ROTH

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

K. Kliauga

DR. M. T. SIR1K0LIS

nebrangus, nw neturi

3319

ma Išlaidų ažlalkymnl
•kyrtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

AUBURN AVENUE
Chicago, 111.

Atsakymas. Piliečiams tų Tel. Cicere 6766
valstybių, kurios nedalyvavo
kare ir kurie atidavė savo pir
DENTISTAS
mas popieras, kad išvengus
kariškos tarnybos, ant visados x1446 S. 49th CT.,: CICERO
atsakoma pilietybė. Tokie te Vai.: 19-11 ryto: >-< lr 7-9 vakare
nė neprašo. Bet tamsta gali
AKIŲ GYDYTOJAI;
paduoti prašymų. Jei pirmos
popieros jau daugiau 7 metų
seniūno, reikės išnaujo išpil
dyti “intencijos dekleraciją”.
už 2 metų galėsi prašytę ant
rų popierų.

DR. ATKOČIŪNAS

J. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR

LAIDOTUVIŲ

.

VEDĖJAS
1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 4<th Ir Paulina St*

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

DR. T. DUNDULIS

Tel. Boulevard 6202-8412

«

A

.UMI1.1AS Gl'DEKAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ
GRABORIŲ {STAIGA
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 pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Aermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisą*

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

Mirė liepos 24 d., o ėo ge
dulingų pamaldų Gimimo Pan.
švč. parapijos bažnyčioj palai
dotas šv. Kazimero ikapinėse,
liepos 28 d.
širdingą padėkonę reiškiame
didžiai gerb. kieb. kun. A. Bal
tučiui, kurs atjautė musų suvarginimą ir biednystę, atšilau
kė su ministrantam į namus ir
lydėjo j bažnyčią, atgiedojo ekzcKvijas, atlaike šv. Mišias, pa
sakė pritaikintą pamokslą. Ačiu taipgi varg. U. Janušaus
kui už patarnavimą, seserims
kazinuerietėms už altoriaus ge
dulingą papuošimą, šv. Mišių ir
gėlių
aukotojams,
jauniems
grabnešiauis.
velionies mokslo
draugams:
Kazimierui Bargeliui, Jonui Stočkui, Pranciškui
Stankui,
Eimerui
Valentinui,
Jeronimui
Kubui lr Albertui
Grebliunul.
Toliau dėkojame
visiems giminėms, kaimynams
ir draugams už lankymą pašar
voto velionies ntahiie, dalyvavi
mą pamaldose bažnyčioj ir lydėjusieifts j kapines.
Ypatingai esame dėkingi die
nraščiui ••Draugui” už plačius
aprašymus lr užuojautos parei
škimą musų liūdėjimo dienose
ir
atsilankiusiems
“Draugo’'
platintojams, agentams Ir bro
liui Vladui už velionies atlankymą,
atkalbėjbną su kitais
dalies rožančiaus ir kitų mal
delių ir lydėjimą j kapus. \
Labai dėkingi esame kontrak
toriui D. Griciui už suradimą
ir tvarkymą apie 30 automool11, kuriais lydėtojai dykai buvo
j kapus gabenami. Iš viso ma
šinų buvo apie 100.
Ačiū graborlut Eudeiklui už
draugišką patarnavimą.
O tau, musų Adolfukal, te
šviečia amžinoji šviesa.
Nulludusi:

Uudėuų šelmy**.

BLAIVYBES SAVAITES
MINĖJIMAS KAUNE

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastim
galvon- skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotuaio. skaudan.ą akių \karštį.
Nuiniu
jataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
itsltikiinuose,
egzaminavimas daro-uas su elektra, parodančią mažiau«ias klaidas.

A. L DAVIDDNIS, M. D;
•

(919

SO. MICH1GAN AVENUE
Tol Kenwood 6197

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:

laika

su

nauju

ir

naktį

803b

1595

DR. A. L. YUŠKA
nvnvmriT AO

To

/vTTTTVTTnė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldiei
tik susitarus

r

2422 W. MARQUETTE ROAD

apart

šventadienio

ir ketvirtadienio.

DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek Yards 0994

Res. Phone
Englewood 6641
Wentworth 3000

Office Phone,
Wentworth 300tė

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREE'd
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rezidencijos Tel. Plaaa 8199

DR. CHARLES SEGAL

Ofiso Tel. Victory 3687

Of.

ir

Itoz.

Tel.

Hcmlotk

23'ė'

DR. J. P. POŠKA
3133 (S. HAL8TED STREET
Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESLAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-1
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 f<<<
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-4 va«|
Šventadieniais pagal sutarimą.

išradimu

DR. G. SERNER

karuose.

dieną

VIRG1N1A

Nuo ( iki 8 valančiu vaaare

VALANDOS:
Kasdieną 19 vai. Liaudies
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Namų Teatro salėj arba Ža«
Nuo 7 iki 9 vakare
liakalnvj Prisikėlimo parapi
Nedek nuo 10 iki 12 dieną
joj buvo skaitomos priešalkoliškos paskaitos. Birželio mėn.
29 d. įvyko Kauno Rajoną Speciale atyda atkreipiama moky
Perkėlė savo ofisą po numeriu
* Priešalkoliškas
kongresėlis , klos vaikučiam*
in ir
i d
-n
• i
j
-I
Valando» nuo 10 ryto iki 8 vakal():lo vai. Bazilikoj bendros vi re. Nedėliomis pagal sutartį.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
ji, ,
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRTJM
sų dalyvių pamaldos su pamo- , ?
.
SPECIJAL1STAS
kslu. Po pamaldų orkestrui
aky. atitaiaomo.
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
, VT !be a?inl4- Dabar kainos perpus pi- Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
grojant eisena su Vysk.
Va- I genies,
«««*». kaip
*>«*gukitų.
buvo. Musų kainos pipietų: 7—8:30 vai. vakar*
J
lančiaus paveikslu, vėliavomis
Nedėliomls 10 iki 12
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Telefonas Midway 2880
ir plakatais per Vilniaus, Pre
Tel. Boulevard 7589
zidento gatves ir Laisvės Alė
ja ligi Įgulos bažnyčios. 17
HEMLOCK 8161
Tel. Yards 1829
vai. Liaudies Namų Teatro
salėj plenumo posėdis su svei
kinimais, paskaitomis ir prie- LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
(Naryauckaa)
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAI
šalkoliškais vaidinimais. Pri
8439 We«t MarųuetU Road
imta atatinkamos rezoliucijos.
VALANDO8:
9 iki 11 ryto. 7 Iki 9 vakar*
21 vai. visi Kongresėlio daly
tltaru. lr Katv vak. pagal sutarti
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
viai nuvyko į Karo Muzėjų
uždėti vainikų ant paminklo 756 WEST 35th STREET
Kampa* Halsted St.
SKAITYKITE IR PLATIN
žuvusiems Nepriklausomybės Valandos:
nuo 19—4: nuo (—*1
ą

Telefonai

Tel. Groveliill

<

DR. VAITUSH, OPT.

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

Chicago, III.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7829
Namų TeL: l'rospect 1939

MadhUomla: Boa 19 Iki 18.

DR. V. S. NARES .

KITĘ “DRAUGĄ”

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREEj
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Hemlock 8700

Re* Tet.

Prospect

(dj

DR.B.ARON
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Ofisas 6156 South Kedate
Rez. 6426 So. Callforsla Avė.
Vai.: 1-4. 7-9 v. v.

Išaklrtant

*'
■ '‘
Penktadienis, liepos 29, 1982

DRAUGAS

6

PIKNIKAS Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. Par.
Šiuomi širdingai visus kviečiame atsilankyti į musų parapijos piknikų.

Sekm. Liepos-July 31, 1932
VYTAUTO

Pradžia 10:00 vai. ryto. Bus muzika, skanus užkandžiai, žaislai ir bus
galima linksmai praleisti laikų.

PARKE

115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
i

■ŠE

C H I C A G
SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS

IR V±L VIENA ŠAUNI
RADIJO VALANDA
t

BLAIVYBĖS
ŽINIOS
DIDŽIOJOJ BRITANIJOJ
MAŽĖJA GIRTAVIMAS

niai klubai ir leista viešbučių
savininkams laikyti pas save
mažą kiekį degtinės privačiam
naudojimui, kad tuo būdu iš
vengta įstatymo laužymo.

■'

Kviečia kun. A Briška, klebonas ir Komitetas,
ą---=- = H^F= 8
i
a
B
■
T
stalų kojų nenaudoti, nes muš
tynėms yra už pečiaus padėta
pundas lazdų.”

gi Antanas Paukštis jiems neapsileidžia “Draugo” išnešio
jime. Jis dar dirba vakarais
prie ‘ ‘ Draugo ’ ’ ekspedicijos.
Paskirti šv. Mišioms tarna
uti nuo liepos 24 iki 31 d.: J.
Kulikauskas ir A. Krikščiukai
tis, nuo liepos 31 iki rugp. 7
d.: V. Višniauskas ir J. La
zauskas, nuo rugp. 7—14 d.:
Jonas Zalatoris ir A. Kava
liauskas, nuo rugp. 14—21 d.:
A. Vaičiūnas ir P. Vaičiūnas,
nuo rugp. 21 iki 28 d.: E. Jaukštis ir G. Gasparkas, nuo
rugp. 28 iki rūgs. 4 d.: A. Lau
rinaitis ir P. Kazanauskas.
Visi ministrantai (skaičiuje
23) dalyvaus liepos 31 d. pa
rapijos piknike Rūtos darže
ir visi atėjusieji gaus po do
vaną. Bet ir jie ketina į pik
niką ateiti ne tušti, bet visi po
dolerį atsinešti.

DIDELES OFISO IŠLAIDOS

________
West Side.— Praėjus} sek
VOKIETIJOJ SKELBIAMOS' WASHINGTON, liepos 28.
madienį Mot. S-gos 55 kuopa Praėjusio antradienio vaka
BLAIVYBES SAVAITES
” Patirta, kad pildomojo
Praeitais 1931 met. AlkoliLyons miškuose turėjo drau rą tikrai buvo malonu pasi
________ (prezidento) ofiso Baltuose
gišką, išvažiavimą. Išvažiavi klausyti gražaus lietuvių ra nių gėrimų buvo sunaudota
Dievo Kūno Oktavos proga Rūmuose užlaikvmas
uziaiKymas kraštui
mas buvo vienas gražiausių. dijo programo, kuris buvo 44,000 galonų (galonas — 4,5
Vokietijos vyskupai paskelbė atsieina 97,914 dol. per metus
Ne tik sąjungietės su savo šei transliuojamas iš stoties W(r litr.) arba 198,000,000 litrų,
tikintiesiems laišką, kuriame daugiau, negu prezidento Coo
momis suvažiavo, bet atsilan ES, pastangomis ir lėšomis tai yra tik 48 nuoš. to, kas bu
nusiskundžia, kad nuo 1913 m.
laikais> ir‘ 184 <l)94 doL
Liepos 26 d. Aušros Vartų
Peoples Furniturė Co. krautu vo sunaudojama prieš karą.
kė ir svečių.
Iš nažvmėto skaičiaus alui te- ! girtavimas pamažu didėjęs, baugiau,
prezidentų ITapar. bažnyčioj buvo užbaigi
is pažymėto skaičiaus alui ter
,id
]
.
Per skanius prie bendro sta vių.
nka
78
nuoš.,
degtinei
14
nuoš.
!
nno
1927
n,t
*
1931
nuo
mas
novenos prie šv. Onos.
lo pietūs išpildyta gražus pro H į sykį vestsidiečiai daini
gramas, kurį vedė kp. pirm. ninkai, vadovaujant Juozui vvnui 5,5 nuoš. ir sunkoms • stabiai prašoko ankstesnius | Prezidentas Coolidge pasi- ’ Lietus sutrukdė gausų žmonių
ir “Moterų Dirvos” redakto Brazaičiui, kaip tai St. Zauro, (bealkoliniams gėrimarhs) 2,5; skak*’U8’ ^uo 49^5 ligi 1931 tenkino turėti vieną sekreto- atsilankymą. O lietus, tai tik
nuoš. D. Britanijos aluje yra imt Pra«er4a au viršum tris- rių, kuriam buvo mokama 7,- rai buvo nepaprastas. Sutruk
rė S. Sakalienė. Gražių sąjun- L. Labanauskas, R. Zalatoris,
gietėms linkėjimų sudėjo bu P. Paulauskas, kvartetu sular 4,5 nuoš. alkolio o vyne 18 dešimt miliardų1 (30,000,900,- 500 dol. O prezidentas Hoo- dė miesto trafiką. Patilčiai bu
(XX)) markių, taip pat ir rū- ver’is turi keturi? sekretorius, vo it upės. Daugelio namų
vusi kp. pirm. p. E. Labanau tinai padainavo keletą gražių nuos.
kj-ntas nuo 1913 met. triguba! knnų kiekvienam mokama po beizĮnent„s „žliejo. “Draugo
skienė, p. Aitutis, kp. nutari liaudies dainelių. Bravo vest
Tuo būdu D. Britanija aipadidėjęs. Dėl to kv.eč.a vi- 10,000 dol. per metus
darbininkai turėjo ilgai ir
mų rast. ir centro valdybos sidiečiai dainininkai!
koliniains gėrimams išleido 8,18 nors per Stų oktavų susi-, Prez. Hoover’is turi net 11 smarkiai darbuotis> kad iš
narė p. R. Maziliauskienė, p. Kalba apie sveikatą, kurią l.Ml
1931 met.
met ‘>59 400000 svarų,
svaru* i]aikyti
7°nuo svaigalų
7"“ir’* rukvT' automobilių,
A
18 lU11
11 smarkiai darbuotis, kad išpuo° S
kiti
preziden-'
K
.7
“
,
Ig. Sakalas, p. J. Brazaitis ir , patiekė dr. S. Biežis, įdomino 43,75 alkoliniams gėrimams iš- mo ir sustiprinant save maj- tai pasitenkino tik keliais au- t mpuoti besiveržantį vandenį į
skiepą, kur randasi “Draugo”
gerb. klebonas kun. J. Mačiu- I klausytojus, o Galio Kepurės leistų sumų tenka valstybės ,ja ^uoti pradžią kovai prieš tomobiliais.
mašinos. Naujoji “Draugo”
lionis. Visi džiaugėsi gražiu gražūs — nauji juokai sutei- iždui; būtent 1931 met. 113,- I vįSų blogybių šaltinį — girta____________
komisija, matydama šitą paišvbžiavimu, ypatingai klebo įkė klausytojams skanaus juo 850,000 svarų, 1930 met. buvo i vįrn^ Įvairių Vokietijos kraGRĮŽO Iš SUOMIJOS
dMį> tarėsi> kad reikia surasti
nas gėrėjosi sąjungiečių drau ko.
,
119,500,000 svarų, šitoks al- štų 43 abstinentų draugijos
City Furniturė kompanijos
gingumu. Išvažiavimo komisi Be to, reprodukcijos būdu kolinių gėrimų varfojimo su šią savaitę atatinkamai pami TV o
..
.v v .
kapitalo įtaisymui elektrilaIs Suomijos grizo žemes ū-į .
.
.. .
,.
, ,
..
,
nes pompos. Taigi tas lietus radijo programai, kurie buvo
jos narės pp. Linkevičienė ir buvo labai graži muzika ir mažėjimas prasidėjo nuo did nėjo.
kio rumu ekskursija, vadovau ,
., .
.
.
,. . ,
.. , .
,buvo tikrai nepaprastas ir leidžiami iš stoties W Hj F C,
Budavičienė dėkojo visiems keletas dainelių įdainuotų įžy žiojo karo. Paskutiniais 1931
jarna gyvulininkystes skyriaus 1............................, f v.
,»Ardicko.
j- i tp
, ,
.. a- : žmonių ėjimą i' bažnyčią su dabar nuo rugpiūčio 1 d. yra
už skaitlingą suvažiavim'ą
mių mūs dainininkų. Šis pro met. žymiai pamažino girtavedėjo
Ekskursija
DEGTINES GAMYBA
i , . TT
--; mieste
- . parodą,
. i trukdė. Bet nesutrukdė dau- perkelti į kitą stotį, t. y. WGAbi komisijos narės gražiai gramas ypač patiko Orioms, ivimą ir didelis bedarbių skai
planke
Vnpuri
ŠVEDIJOJ
ES ir bus kas pirmadienį pusė
pasidarbavo. P. Linkevičienė nes visos Onos buvo pasvei čius — 2,000,000.
; apylinkes pavyzdingus ūkius, j”<*"
vadandos anksčiau. Dabar pra
su savo šeima 8 vai. ryto nu kintos su vardadieniu ir išpil
1930—31 mt. degtinės buvo , nukštesnijtsias ir žemesniųsias ,I’OS motinos "per dienų po kesidės lygiai 8 vai. vakare. Ne
vyko, kad parinkus gražią dyta pora specialių numerių.
KIEK ŠVEICARIJOJ 192757,066,107 litr. Bu- vyrų ir mergaičių žemės ūkio į1“ s’'kius vaikams P™1"8 a‘
užmirškite užsistatyti radijo
vietą ir gavus stalų, kuriuos
28 MET. PRAGERTA?
v0 tam 8ūnaud„ta 5,fio0,000 ! mokyklas, pavyzdingų centrą-. Pie * PareiKas- Dalvv.vo Šie:
Ona
pirmadienį, rugpiūčio 1 d.
staltiesiemis apdengė ir rūto
kilogr. javų, 1,277.476 klgr.1 Onę pieninę ir kitas įstaigas, i -,uozas Zalatorius, Adomas
mis papuošė.
| Vaičiūnas, jiedu yra užbaigę
Apyvartos metai Šveicari bulvių, 70,316 klgr. cukrinių
PASAULINE PARODA
mokyklą, paskui Jurgis GasNe vien smagiai laikas pra
joj skaitosi nuo rugsėjo 1 d., runkelių. 19,430,086 klgr. ru
ŠIENO BUS MAŽAI
Wm. J. Kareiva
parka, Jeronimas ir Laurinas
leista, bet dar ir pelno kuopai I Cbicagos Pasaulinėj Paro- iki rugpiūčio 31 d. Pragerta*, dojo cukraus ir k. Šitą degti
Savlnlnk&a
Dfil geriausios rųšles
padaryta. Už tai ačiū tos pat j doj rengiamoj paminėjimui už vyną 315,969,120 frankų; nę gamino 133 bravorai, kurie
Mažeikiai. Apylinkės ūkini- Balsevičiai, Petras Kazanausir patarnavimo, Sau
kit.
komisijos narėm: Linkevičie Cbicagos šimtmetinių sukak už alų 199,168,940 frankų; už' valstybei davė 18,172,850 kro nkai jau pradeda šienauti.
kas> Edvardas Šemežis (jam
ORKEN VALLEY
PRODUCTS
nei ir Budavičienei.
Šieno šiemet bus mažiau, motina pervėlai priminė, tai
tuvių, bus atvaizduojama žino sunkas 45,423,300 frankų; už nų pajamų.
Olsells švlsžlų klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
Be to, buvo lenktynės. Čia nijos šimto metų progresas degtinę 75,002,240 frankų. Vikaip pereitais metais, nes pa- ji-’’ turėjo per lietų bėgti ir to4644 SO. PAULINA STREET
savo greitumą išmėgino mūsų moksle, pramonėj, dailėj, mu ’so 635,563,600 frankų.
X Berlyno laikraSčiai rasoj vasari “to™ palankas oras. dėl gavo sliower bath), Jonas
Tel. Boulevard 1S89
Tuo būdu kiekvienam žmo- kad prieS Šimtų metų vienoje! DoK.l'J
jaunametės. Komisijos aukota zikoj ir tt.
ž’,miai da“’rian’ ^lat0™s- k“rs .ta™»? kas‘
dovana teko F. Jasnauskaitei, Federalio pavilijono įrengi 'gui tenka 159 frankai.
,
įneš jų derlius čia labai geras, dien uz tuos, kurie susivėlins, Tel. Hemlocb 2323
geriausioje to miesto karčia-,
„
...
o iš mažesnių mergaičių pie mu jau pradėta rūpintis ir
.
I Sausam orui esant žmones pa- ar visai neateis. Jis su savo
moję buvęs toks užrašas: ‘ sulietaus neapgadin- broliu yra Wfest Sidėj uolūs
BELGUOS ĮSTATYMAI
no gėrimo lenktynėse dovanos valdžios paskirtas Harry S.
“Draugo” išnešiotojai. Taip- NAMŲ STATYMO KONTKAKteko A. Sakalaitei ir L. Dob- New tuos dalykus jau paėmė PALANKŪS BLAIVYBEI simušęs prašome kėdžių bei tą.
TORIU8
rovalskytei.
į savo rankas. Tokiu būdu Dė
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ
1919 met. Belgijos Parla
Sąjungiečių choras visus pa dė Šamas prisidėjo prie Parolinksmino ištisa eile gražiau Idos rengimo ir jos pasisekimo. mentas išleido įstatymą, ku
Michigano ežero pakraštis riuo visai uždraudė restora
sių dainų, kuriomis gėrėjosi
Užlaikome naujausios ma
ne tik savieji, bet ir būriui tapo nusausintas ir ten dygs nuose ir smuklėse pardavinė
dos žierus, laikradžius, radios.
ta rūmų rūmai būsiančios pa- ti stiprius alkolinius gėrimus.
svetimtaučių.
taipgi elektrikinius laikro
Vėliau šitas įstatymas buvo
' rodos.
džius, movie cameras, projecGarbė sąjungietėms, kad sa
specialios valdžios komisijos
Parodos plote bus 60 specia peržiūrėtas ir patvirtintas dar
torius dėl judomų paveikslų
vo tradicijinius išvažiavimus
rodymo. Kainos labai nupigin
moka gražiai suruošti. Ir ne lių busų važinėti publiką nuo griežtesnėj formoj. Ir tik šiais
tos. - nuostabu. S-tės turi daug bi krašto iki krašto. Dalis tų bu rpetais, dėl didelio smuklinin
MORTGAGE BANKER IR
2650 W- 63rd St., Chicago, 111.
čiulių. Pav. kad ir bankierius sų jau formaliai pradėjo veik kų, viešbučių bei restoranų sa
Tel. Hemlock 8380
p. J. Krotkus, kuris niekad ti ir žmonės vežiojami po ren vininkų prašymo, buvo padanepamiršta sąjungiečių; sj giamos parodos plotus. Tie iryta minėto įstatymo revizija,
savo sesute ir pp. Lenkaus- busai važiuoja tarp 14 ir 35 kuria kiek suvaržyta privatiOfisai persikėlė iš 2342 South Leavitt Street į naują ir didesnę ir modernišgatvių.
kesnę
vietą į 2324 SOUTH LEAVITT STREET, KAMPAS 23rd PL.
kiais atsilankė į sąjungiečių
Patarnausim savo bizny taip, kaip ir pirmiau. Specialiai dabar patarnaujam
išvažiavimą.
A. L. R. K. Moterų Sąjun
MOROJC'IŲ REIKALAMS. Perkam ir parduodam rnorgičius, sknlinam ant pirmų
Jei manai pirkti automobili, ateik
gos Cbicagos apskr. susirinki
morgičių.
Besiskirstant j namus visi
pas mua pirmiau, nea mea užlaikome
Katrie turite pirkę morgičių iš uždarytų bankų kreipkitės į mūsų ofisą, mes
vien* 18 gertaualų rūšių automobi
imas įvyks' sekmadienį, liepos
pageidavo, kad sąjungietės su
li ua — STUDEBAKER,
kurie yra
esame pasirengę ir turime tain tikrą sistemą iškolektuoti nuošimčius ir sumą. /
pagraraėję savo stiprumu Ir gražumu.
ruoštų dar kitą išvažiavimą, * Town of Lake.— Šiandie, 31 d., 2 vai. popiet, Nekalto
Taipgi mea turime pilną paelrlnklSpulkos Serija prasidėjo nuo Liepos 1, 1932, dabar galima prisirašyti ir visi
o p. Aitutis sugalvojo nepap liepos 29 d., įvyks Labd. S- Prasidėjimo Pan. Avč. (parapi
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
mokesčiai spulkos narių mokama virš minėtam ofise.
nebrangia kaina.
rastą pasiūlymą, kuri, be abe gos 1 kuopos susirinkimas Šv. jos svetainėj, 44 St. ir S. FairMIDLAND MOTOR SALES
jo, sąjungietės įvykins.
Kryžiaus pttr. mokyklos kam field Av^e.
4492 ARCHER AVENITE
Ta pati
Telephone Lafayette 7189
bary. Prasidės 7:30 vai. vak.
Kviečiamos visų kuopų at
Visi nariai prašomi sueiti ir stovės dalyvauti.
2324 South Leavitt St. Canal 1678-1679
Chicago, Illinois
SKAITYKITE IR PLATIN
PLATINKITE "DRAUGĄ
sunešti tikietus.
Valdyba
Valdyba
■BE
SEffi
KITĘ “DRAUDA”

PRANEŠIMAS

JOSEPH VILIMAS

R. ANDRELIUNAS

PRANEŠIMAS
JUSTIN MACKIEWICH

D. K. L GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASS’N

PRANEŠIMAI

Justin Mackievvich

9

r. 4'
t.

■
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