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LIETUVA LAIMĖJO TARPTAUTINIAM TEISME
,

HITLER IS TURI DERYBAS SU
PREZIDENTUHSNDENBURGU

Mndja Ispanijoj nustelbta; vadas
suimtas
MANIU DAR KARTĄ ATSISAKĖ BŪT
RUMUNIJOS PREMJERU

150,000 ŽMONIŲ GAUS
. DARBĄ

PREZIDENTAS NEPRIĖMĖ
VYRŲ GRUPES

CHICAGOJE

ŠVENTASIS TĖVAS RŪPINASI AME
RIKOS INŪIJONAIS, NEGRAIS

SPBINOFIELD, III., rugp. 'VASIIINGTON, rngp. 11.! M0KESC|Ų KLAUSIMAS
11. — “Illinois Coal Opera- — Vakar į Baltuosius Rūmus Į
_______
atvyko
'krašto
komiteto
ginti
tors” sąjungos prezidentas
Chicagos piliečių komiteto
Jenkins, kurs pasirašė su an- politinius kalinius atstovų gru
VATIKANAS, rugp. 12. —
mažinti viešąsias išlaidas pirgliakasių unija naujų sutartį,ii*- Norėjo pasimatyti su preIšventasis Tėvas Pijus XI vapareiškia kad per 30 dienu ridentu Hoover’iu. Bet šis at-, mininkas Sargent as, kaip ži-,
.
Tki 35,000 angliakasių Urės>^ »s priimti. •
;noma, pranešė, kad 1931 me^stybių vydarbų kasyklose. Tai bus di-Į p0 to vienas jų pažymėjo, tų mokesčiai bus nuo 25 Iki!8 upams “ ' ; 0 ven eny
bė rekomenduoja vyskupams
delis valstybei palengvinimas ka(j Hoover’ini valdant Wa- ^0 milijonų dolerių mažesni,
šiuo nedarbo metu.
^hington’e nėra geriau kaip Tas reiškia, kad bus sumaži- globoti ir plėsti Švenčiausio
jo Sakramento seserų kongre
Kada kasyklose bus atnau- Kentucky valstybėje. Ir tenai mti iki 20 nuošimčių,

gacijų, kuri su dideliu pasi
aukojimu dirba tarp Ameri
kos indijonų ir negrų.
Šventasis Tėvas pageidau
ja, kad indijonai ir negrai ne
turėtų sunkenybių siekti tik
rojo tikėjimo ir Dievo malo
nių.

jintas darbas, tada apie 150.- jtefns nesenai neleista tyrinę- Į get ębicago Real Estate
000 žmonių turės užsiėmimų ti darbininkų darbo sąlygas, boardo prezidentas Waterfielvalstybės anglių pramonėje.
d’as pareiškia, kad 20 nuošiBOLIVIIA
STATO
SĄ

jmčių sumažinimas yra neHAAGA, Olandija, rugp. 12. — Tarptautinis teismas po
NEPAPRASTAS REIŠKI
PAVYZDINGI DAR
LYGAS
• reikšmingas. Jis sako kad rei
trijų mėnesių svarstymų paskelbė savo nuosprendį Klaipėdos ĮSPĖJA GUBERNATORIŲ
NYS GANDRŲ GY
BININKAI
kalinga sumažinti 50 arba ir
krašto klausimu. Šiuo nuosprendžiu Lietuvai—pripažinta tei
I
VENIME "
Boli-; gg nuošimčių.
sybė. Tas reiškia, kad didžiosios valstybės — Anglija, Pran ALBANY, N. Y., rugp. 11., LA PAZ, rugp. 12.
Jūra. Jau antra savaitė Jūcūzija, Italija ir Japonija, pralaimėjo bylų. Jos gynė Vokie — Galingieji demokratų parti- vhi°s vyriausybė paskelbė, kad
jos vadai įspėja gubernatorių T nori taikosr su Paragvajum. J '^s ny.ro^.°
x ^iros geležinkelio stotyj dvieSvėdasai, Rokiškio aps. Patijos reikalus Klaipėdoje.
■ 20 nuošimčių bus sumažinta, .
, uriškių kaime dėdės Salako
Roosevelt’ą, kad jis nė kokiu
stato savas sąlygas,
iĮvistiek
. . , daug
,
vžmoni,
. negale.
,. juose
vagonuose gyvena geležinfe|io teWono Wegrafo
Teismas 10 balsų prieš 5 nusprendė, kad Klaipėdos kraš
sodyboj, gandralizdy, šį pava
būdu nepašalintų iš majoro
.mokėti.
Miestas
ir
apskritis
.......
.
to gubernatorius turėjo teisę pąšalinti krašto direktorijos. . .
,
.
__
porelė gandSUIMTAS DE RIVERO
,
rbimnkai, kurie remontuoja,sarį . apsigyveno
_
prezidentų Boetteher’i. Taip pat turėjo teisę skirti naujų!
.
f /
turės
bristi
į
gilesnes
skolas.'
SBgadintą
lini
j
ą
Kiekviena
rų.
Kai
jau
patelė
išperėjo
SŪNUS
lA ..
..
j • ,i - i , i
iii-*
r
ilker
’i remiantis S. Seabnry’o
O kada mokesčiai būtų mazes- dieną vakare grįžę iš darbo gandriukus, staiga dingo gan■direktorija. Tik jis padare Klaida, kada paleido krašto seimeli.
. ;
SAN SEBASTIAN, Ispani- !ni ir teisingesni, tada visi mo gražiai praleidžia laiką, prie dras. Keturias dienas ir tiek
Demokratų vadai pareiškia,
ja, rugp. 12. - Vyriausybės^ ir nebūt^ tokios netvar* muzikos. Su savim vežasi mu- Pflt naktų patelė alkana sauHITLER’IS VEDA
REVOLIUCIJA NU
kad pašalindamas majorų gu
įsakymu suimtas mirusiojo di- kos’ kok*a šiandien gyvenama. zikos instrumentus ir liuoslai-į gojo savo paukštyčius, niekur
DERYBAS
STELBTA
bernatorius padarytų dideles
politinę ir teisotumo klaidas. ktatoriaus Primo de Rivera Toliau jis nurodo, kad Coo- kiuzsudaro dūdų orkestrą, ku- neišskrisdama iš lizdo. Po ke
BERLYNAS, rugp. 12. —
sūnus Antonio.
MADRIDAS, rugp. 12. —
k’o apskritis ir Chicago mies ris linksmina visą Jūros mie- j tūrių dienų į lizdą atskrido
Fašistų
(nacionalsocialistų) Kilusi Ispanijoj revoliucija
tas labai nerangiai linksta stelį, vasarotojus ir praeivius.' patinėlis drauge su trimis ga*
PRADĖJO POLITINĘ
vadas Hitler’is, kaip praneša, nustelbta, anot vyriausybės
prie išlaidų mažinimo. Kiti Kiekvienas praeinantis trau- ndrais. Gandras-patinėlis su
22 ŽUVO IGRIUVUS
KAMPANIJĄ
turi derybas su prezidentu pranešimo. Vyriausias revoliu 1
ŽEMEI
miestai jau perpus sumažino kinys sutinkamas ir išleidžia- kitais gandrais iš lizdo išme
Hindenburgu. Prezidentas ne cijos vadas gen. San Jurjo su
išlaidas. Del ko gi čia nebūtų mas su maršu ir kitomis Be tė gandriukus, o patelę nusi
IVASHINGTON, rugp. 11.
atsako Hitler’iui kanclerio daugeliu savo padėjėjų kari■ tuviškų dainelių meliodijomis. vijo į mišką ir ten užkapojo
Respublikonų partijos ski- SEOUL, Korėja, rugp. 11. galima tas pad'aryti.
vietos. Bet jei jis nori būt ka ninkų suimtas. Seville miestą • r^as komitetas vakar vakarą — Kasant perkasą ties ŠarGyventojai spėja,
Tenka pažymėti, kad darbini- negyvai.
ncleriu, turi pripažinti stato vyriausybės kariuomenė ūžė- prezidentui Hoover’ini forma- linn, Kokaido provincijoj, įVOS IŠSISUKO
, nkai vra kilę visi iš Pilviškių kad koks nors neišmanėljs į
mas sąlygas. O sąlygos yra, įnė. Šiame mieste radikalai ir liai pranešė, kad partija jį nu griuvo žemė ir palaidojo 22
ir priklauso blaivybės draugi- lizdą buvo padėjęs žąsies ar
kad jei Hitler’is bus kancleriu, kiti padaužos puola monarchi- skyrė kandidatu į krašto pre darbininkus.
Policmonas Madernath ties jai, gurios pastangomis įsigy- kito kurio paukščio kiaušinį,
fašistai ministerių kabinete tu stus ir degina jų namus.
Roosevelt road ir AVabash a-'ti muzikos instrumentai. Toks iš kurio buvo išperėtas nepa;zidentus.
»<
ri sudaryti mažumų.
Visam krašte vykdoma ka Prez. Hoover’is po to pasa GUBERNATORIUS MA ve. sulaikė automobilį, kuriuo darbininkų kultūringumas duo žįstamas gandrams paukštis.
Tilo tarpu Hitler’is nori, ro padėtis ir griežta žinioms
NEVRUOSE
važiavo penki nežinomi vyrai, j da kitiems labai gražų pavvz- Dėl svetimo paukščio, matyt,
kė prakalbą. Tuo būdu jis pra
kad jis, būdamas kancleriu, cenzūra.
Kada poliemonas automobilį Jį, ypač dirbantiems prie nu- ir teko patelei užmokėt gyvy
dėjo savo partijos politinę kagali pasiskirti sau ministerius
CAMP GRANT, III., rugp. sulaikė ir norėjo imtis rašyti sausinimo darbų, kurie liuosų be.
| mpaniją.
tokius, koki jam tinkamiausi.
11- — I valstybės kariuome- tikietą už neturėjimą miesto j laika praleidžia prie kortų ir
PRIEŠ BOLŠEVIKUS
Prezidentas tam priešingas.
i BAIGIAMA STATYTI MO
IŠAUGINO SEPTYNIAS nės manevrus atvyko guber- *“laisnių”, priešais save štai- degtinės.
Kalbama, kad šiuo klausi
DERNIŠKA PIENINĖ
inatorius Emmerson’as.
ga pamatė atkištą kulkasvaiHARBTNAS, Mandžiiirija,
MERGAITES
mu derybos gali baigtis grei rugp. 11. — Taip vadinamoj
džio vamzdį. Poliemonas suRASEINIAI PRAUSIASI
Kriukai, Šiaulių apskr. Ditai arba tęstis keletą dienų. išorinėj Mongolijoj, kurią tu DENVER, Col., rugp., 11. SUPIAUSTĖ PAVEIKSLĄ ' dribo ant žemės, o sulaikyti
Raseiniai. Raseiniuose pra- ; dėlės moderniškos pieninės
Nes llitler’io nusistatymas y- ri apvahlę Rusijos bolševikai,
paspruko.
James Haviland su žmona,
sidėjo gatvių grindimas. Da- statyba Kriukuose, beveik,
ra: arba gauti viską, arba nie kilo gyventojų sąjūdis nusi-j bevaikiai, savo namuose išau- PARYŽIUS, rugp. 12. —
bar
grindžiama Bažnyčios gabelieka baigti tik kai
ko.
kratvti raudonaisiais valdo-1 gino septynias neturtingųjų tė Matyt, koks pamišėlis vakar DAR KARTA RAGINAMI tvė. Šaltinio gatvėje tiesiami Įkuriu°s vidaus įrengimus ir
' vų mergaites. Tai retas įvykis. Louvre ^alerii°.l PeiUu su
vais.
nauji šalygatviai. Taip jau ; masinas pastatyti. Manoma,
NENORI BŪT PREMJERU
pjaustė garsųjį Milletto pa Vyliausias Chicagos munici
tvarkomi ir kitų gatvių šaly- ka^ naujosios pieninės atidaveikslą “Angelas.”
palinių teismų teisėjas Sonsgatviai — ardoma įsikišę į ga- -H^nas, greičiausiai, įvyks ruBUKAREŠTAS, Rumunija, PARYŽIAUS KARDINOLAS VERDIER’AS
teby ir vėl ragina šių teismų
gsėjo mėn. pradžioj.
rugp. 12. — Karalius vakar
YRA J. VALSTYBĖSE
RIO DE JANEIRO, Brazi teisėjus, kad jie savanoriai su tves laiptai, nes miesto savi
dar kartą pakvietė rumunų
lija, rugp. 12. — Sao Paulo tiktų sumažinti sau algas. Nes valdybė uždėjo už juos moke
PRAŠYMAS
valstiečių partijos vadą Ma
AVAS1IINGTON, rngp. 11. sulpicijus lankė Kanadoj, o da revoliucininkai prarado vienų kitiems miesto tarnautojams stį. Be to, verčiamos senos lū
šnos ir dažoma išlaukinės sie
niu būti premjeru. Bet jis ir — Anų dienų čia lankėsi sul- bar atvyko į J. Valstybes, svarbų geležinkelių centrų.
atlyginimas sumažintas.
Prašau visų “Draugo” sko
nos.
Burmistro iniciatyva,
picijų kongregacijos šiame šiandien yra New Yorke, o
šiuokart atsisakė.
lininkų savo bilas punktualiai
pradėtas tvarkyti ir miesto
krašte vadas kun. J. F. Fen- rytoj bus Baltimorėje.
APSIKRIKŠTIJO 300
NAUJAS PADĖJĖJAS
sodas. Dabar jau užtverta gra “Draugui” atmokėti, kad
PAGERBĖ KONSTltUCIJĄ lon’as ir pranešė, kad Ameri
Rugpiūčio 15 d. Jo Emine
ČIGONŲ
“Draugas” galėtų savaaias
ži
tvora.
Greitu
laiku
sukrypu

koj lankosi Jo Eminencija ka ncija bus Washingtone. Jo
Valstybinis Cook’o apskri
bilas skolininkams taip pat aBERLYN1AS, rugp. 12. — rdinolas Verdier, Paryžiaus pagerbimui apaštališkas dele Į atlaidus Žemaičių Kalva ties prokuroras Swanson’as į sius suolus pakeis naujais ir tatinkamu laiku užmokėti. Fi
Vakar Vokietijoj minėta res arkivyskupas.
gatas J. Valstybėms Jo Eksc. rijoj iš Latvijos buvo atvykę savo padėjėjų štabų pakvietė sutvarkys sodo takelius. Be nansų knygos rodo, kad kai
publikos konstitucijos diena.
Jo Eminencija yra sulpici- arkivyskupas Fumasoni-Bion- apie 300 čigonų. Jie išrinko adv. C. W. Allen’ų, 28 m. amž. to, savivaldybė nupirko kelia kurie yra pusėtinai užsilikę
ms taisyti mašinų ir jos pa
Išpuoštam parlamente svar jų vyriausiasis vadas ir į A- di rugp. 16 d. parengs kuklų savo karalių ir pasiryžo padosu mokesčiais.
galba
jau
pradėta
taisyti
ke

biausiųjų prakalbų pasakė vi merikų atvyko aplankyti savo vakarėlį,
riti gyventi. Visas jų būrys
160 karo veteranų'iš 17 W.
7vw. J J/flČtulioMis, M. I. C»
daus reikalų ministeris bar. kongregacijos buveines ir pati Aplankęs čia sulpicijų įstai apie 300 asmenų apsikrikštijo. Pearson gat persikėlė gyve liai.
“Draugo” administratorius.
krinti visų veikimų, Dėlto, at gas kardinolas rugp. 17 grįš Taip pat jie buvo sutuokti pa nti į 1456 W. Adams gat.
Gavi.
DIDELE AUDRA ALUNTOJ
vyko ne kaipo kardinolas, bet į Baltimore, kur gyvena kun. gal katalikų apeigas. IšvykdaORO STOVIS
VIENA, rugp. 12. — Pra kaipo paprastas vyriausiasis Fenlon’as. Rugp. 18 d1, vyks į mi jie pasižadėjo atprasti nuo SIOVX CITY, Ia., rugp. 12.
Aluntoj buvo didelė audra
nešta, kad artimoj ateity Tur vadas ir iki šioliai apie tai New Yorkų ir rugp. 20 d. gar blogų čigoniškų įpročių.
— Šioj žemės ūkio srity Y)00 su perkūnija. Griaustinis nu CHICAGO IR APYLIN
kijos prezidentas Kernai paša į nė spaudoje nepaskelbta,
laiviu “Cbamplain” grįš į Euūkininkų paskelbė pieno par trenkė bažnyčios bokštų ir su KES. — Numatomas dailus oJo Eminencija pirmiausia ropų.
aplankys Bulgariją.
ras; vidutinė temperatūra.
PIKTINKITE “DBABOA’ davimo streikų.
gadino telefono laidus.
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nėlei,” lietuvių studentų šelpimo organizaci

“D R A U G A S”

jai.

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — H-00. Pu*
sei Metų — |3.60, Trims Mėnesiams — 13.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — 34.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
žiną, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

|
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.
j
i

“D R A U G A S”
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Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPT1ONS: One Year — f0.00. Six Months
— 33.50. Three Months — 32.00. One Month — 75c.
Europe — One Year — 37.00. Slx Months — 34.00.,
Copy — .03c.
Advertislng in “DRAUGAS” b ringą best results.
Advetrtlsing rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
KUNIGŲ VIENYBES VALDYBA

Mūsų visuomenė gerokai buvo sudomin
ta Kunigų Vienybės seimu, kuris šių savaitę
įvyko Pliiladelphia, Pa. mieste. Lig šiol dar
neturime smulkmenų apie visų seimo eigų ir
nežinome kokius nutarimus seimas yra pada
ręs. Tačiau jau žinome kas sudaro Kunigų
Vienybės centrų.

Praėjusiųjų metų mūsų dvasininkų or
ganizacijos valdyboje daug pasidarbavo jos
pirmininkas kun. Norbertas Pakalnis, Šv. Jur
gio parapijos klebonas, Brooklyn, N. Y. Jo
iniciatyva ir pastangomis gauta Amerikos
katalikų vyskupų pritarimas Kunigų Vieny
bės veikimui. Tai buvo svarbus ir reikalin
gas žygis. Be to, prie pastaraisiais metais bū’vusios valdybos organizacija gerokai sustip
rėjo.

Naujųjų valdybų sudaro vieni iš veik
liausiųjų, mūsų visuomenėj jau pasižymėju
sių, kunigų. Pirmininkas kun. K. Vasys, dar
studentaudamas parodė gabumų kaipo visuo
menės veikėjas ir rašytojas. Jis jau senai ak
tyviai dalyvauja Amerikos lietuvių katali
kų veikime. Naujasis Kunigų Vienybės sek
retorius kun. Pr. Jurzas, Lawrence, Mase., lie
tuvių parapijos klebonas, taip pat yra pasi
žymėjęs savo uoliu veikimu lietuvių visuo
menėje. Tai yra energingas vyras, nors dar
jaunas, bet jau spėjęs pagarsėti ne tuščiais
žodžiais, bet konkrečiais darbais ir dosnumu
svarbiesiems lietuvių tautiniams ir kultūri
niams reikalams. Iždininkas kun. M. Pankus,
Bridgeport, Conn., yra vienas iš mūsų orga
nizuoto veikimo šalininkų ir rėmėjų. Kuni
gų Vienybės veikime jis senai dalyvauja už
imdamas valdyboj tai vienų, tai kitų vietų.
Jis taip pat yra daug pasidarbavęs “MotiKun. Pr. J. Vaitukaitis

ŠVENTOJI ROŽĖ LIMIETĖ
(Tęsinys)

Rožės tėvas, praradęs visų savo tur
tų, buvo vargų suspaustas, ir Rožė, jo
duktė, turėjo pareiti gyventų pas Gonsalvo šeimų. -Nors naujas prievaizda ir
buvo turtingas, tačiau. Rožė turėjo sun
kiai dirbtų, kad pelnius pragyvenimų.
Visų dienų ji triūsėsi apie ūkį, o sutemus,
ji ėmėsi adatos ir laiku tapo prašmatni
siuvėja. Nors darbai, kuriuos ji dirbo, ir
labai jų vargino ir kankino, tačiau ji ra
minosi, kad galėjo dalinai prigelbėti na
miškiams tėvo namuose. Neatsižvelgda
ma, kad jos pamotė nebuvo jai gera ir
pusbroliai išdykę, Rožė, kiek galėdama,
rūpinosi jų likimu.
Rožė labai džiaugėsi, kai tekdavo jai
dirbti darže ir prižiūrėti gėles; ji visada
troško būti vienatvėje ir bendrauti su
Dievu. Ir nuoširdžiai dėkojo Dievui, kad
ji yra apgaubta gėlių, gražiausio padaro,
išduodančio malonų kvapsnį, gražias spal

APŽVALGA

Penktadienis, rugp. 12 d., 1932

Tai bent tautininkas!
Koliojimoai specialistai

Sveikata - Brangus Turtas

“K. V.” vicepirmininkais išrinkti pro
Mūsų komunistų spauda tai'
vincijų (apskričių) pirmininkai. Reikia pa- (
RED. PASTABA: Juu vlenu<>Ukti Dietai, ktd nuišmeižtų
ir šlykščių agitacijų j
Mini mūsų Maironį
sų
dienrašty dr. Bačkų* veda Sveikatos Skyrių. Jis
brėžti, kad tai yra svarbus dalykas. Be abe
lizdai, o jų rašytojai yra tik teikia
prafealjeua: lūs patarimus skaitytojams Ir mie
jonės, tas stipriau sucementuos centro veiki Lietuvos laikraščių žinio ri biauraus koliojimosi speci lai atsakinėja j klausimus sveikatos dalykuose. Vi4
mų, susidarys glaudesni santykiai tarp cent mis, švedų spauda plačiai pa alistai. Seniau jie vien tik ki kviečianti naudu ils Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
skis:
ro ir provincijų ir tuo pačiu veikime atsiras minėjo mūsų tautos dainiaus, tus koliodavo, bet dabar, tarp
V
1) Klausinius galima siųsti “Draugo” redakcijai,
daugiau iniciatyvos ir reikalingo autoriteto. Maironies, mirtį.
savęs besiginčydama, už pir- arbu
tiesiog Dr. Bachui, 2130 W. 22nd st., Chicago,
Žodžiu, Kunigų Vienybės valdybos nu “Dagens Nyheter,” įdėjęs' menyb? bekovodami, viens ki- Illinois.
z
Maironies
atvaizdų,
išvardija!
14
P
radė
j°
kolioti.
B-klyno
2)
Siunčiant
klausimus,
visada
rcdtia
paduoti
sa

lių sųstatas rodo, kad ji, Kunigų Vienybė,
mūsų visuomenei duos Tų, ko ji iš jos laukia, poeto nuopelnus ir nurodo, idieninis komunistV šlamštas vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skolbiama.
būtent: iniciatyvos, vadovybės ir autoriteto. kad jis buvęs didžiausias ^.skundžiasi, kad komunistų buU) Jei kiausi nto ir atsakymo negalima butų dė
Dv A. M. RAČKĮ S
tuvos lirikas. Jo veikalai, ka-iVęs vadas
vadiaamoJ “Kla- ti J laikraštį, tada klausėjui bus atsakyta laišku. • 2130 W. 22nd St.,
Cliicago
l'i tat visada, reik pridėti pašto žeukelį už 54 centus.
ATSIMINKIME IR KITUS
ip: “Pavasario Balsai,“ “Lie lmp?’nėj” -(“Gadynėj“) juos
Tel. Canal 07(11
i tuvos Vargai“ ir kiti liks ^Jkolioja tokiais žodžiais;
J
ŽMOGAUS AMŽ1S
vo gyvenimų pašvenčia mediMes daug kų girdime ir laikraščiai daž žinai lietuvių tautos atminty. “jį (komunistų veikimų) di
------------cinos
moksiui. Tat, gydytojų
nai rašo apie tuos visus žmones, kurie nemo Dar jam gyvam esant, lietu riguoja misteriškos rūšies žmo
Kas turi pradžių, tas turi patarimais reik naudotis.
ka valdžiai mokesčių. Bet beveik nieko ne vių tauta reiškusi jam pagar nes.
girdime apie tuos, kurie moka mokesčius. bos. Jis buvęs Vytauto Di
“visa jų govėdžf“
Anie pirmieji nemoka mokesčių, nes gal ne džiojo Universiteto garbės pro
da nors ir mirti.
;
*
‘ ‘ politiniai šarlatanai ’ ’
turi pinigų, gal kovoja prieš didelius mokes fesorius, daugelio organizaci
Laikotarpį
nuo
užgimimo
i
KLAUSIMAS.
Gerbiamas
“pašlemėkai“
čius ir neteisybę. Bet antriesiems, kurie mo jų garbės narys ir vienų žy
iki mirties vadiname gyveni- -daktare. Susirūpinus kreipiuos
“centro biuro erštai“
ka mokesčius, visokia valdžia turi būt daug mesnių Kauno gatvių yra Mai
pakvaišę rėksniai avantiū- Inuj į tamstų. Keli metai atgal man
dėkinga. Nes jei ne jie, krašto vyriausybės ronies vardu pavadinta.
ristai“
' Vieniems gyvenimas teikia išaugo žemiau šlapinamos viel
Veikimas būtų apsunkintas. Tas dėkingumas
malonumų ir laimę, kitiems tos lig gūželis ir pamažu au'
Kiti švedų laikraščiai, įver “bimbistai“
tuo labiau reikalingas, neš daugelio mokan
tik kančias.
|go vis didyn. Paskui pasidarė
tindami poeto literatūrinį dar “veidmainiai”
čių mokesčius pasiaukojimas ir patriotizmas
Vieni
kiek
pagyvenę
jaupaviršis to gūželio lig šepebų, teisingai jį vadina tautos Gi “Klampynėje“ ir rugyra tiesiog nepaprasti. Daugelis šeimynų pas
pranašu ir žymiausia intelek piūčio 4 d. randame dar se nystėje miršta, o kiti sušilau- tys, toks šiurkštus. Toliau pakutinius centus mokesčiams sugraibo, o pa
kę žilos senatvės eina amži liko kaip balzgana gyvmėsė.
tualine asmenybe, nemaža pri kamų pagražinimų;
čios alksta ir dažnai nepriteklių ir skurdų
Metai atgal ėjau prie vieno
sidėjusia Lietuvos laisvei at “ščyrosios mosties bimbu- natvei! silsėtis.
velka.
t
Jaunystėje mirtis nėra be daktaro; po to labai pradėjo
kai,“
gauti ir jai sustiprinti.
Kada mes girdime apie didelį bedarbių
Gaila, kąd nieks nepasirū “kairiojo oportunizmo o- priežasties. Mirti jaunam nė skaudėti, tai jis man davė tei
ra natūralu. Kiekvienas žmo ki baltų skystymų, tas sustab
skaičių, neturime užmiršti ir apie 35 milijo pino .Amerikos spaudoje apie žiai,“
gus gali sulaukti žilos senat dydavo skausmų. Toliau nieks
nus tų, kurie dirba už numažintus atlygini Maironies nuopelnus mūsų ta ‘ ‘ džiabholderiai, ’ ’
vės ir savo amžių išgyvenęs negelbėdavo. Ir dabar aš ėmus, o jų daugelis tik po keliolikų valandų utai ir apie jo kūrybų para “Bimbos Žalnieriai“,
įnirti natūralia mirtim, jei tik jau pas jį, jis apžiūrėjo ir
“bimbiniai niekšai,“
per savaitę. Ir štai jie tuo savo menku už šyti.
mokės gyventi ir pavojų iš liepė man eiti. ant operacijos.
“kiautvarlės“,
darbiu teikia reikalingos pašalpos bedarbia
vengti.
Neturiu pinigų, tai jis parašė,
ms ir visų kraštų palaiko judėjime.
Tai bent tautininkas
“bimbizmas issigema į chuKas sutrumpina žmogaus a- kad važiuočiau į miesto ligo
Ir kada mes skaitome žinias, kad krašto Anais matais po Amerikos ii«anlzn”i ir Sariat»n*™>».”
nižin? Ve kas;
ninę. Nuvažiavau, išegzaminaį
—
i
—
s________
,
“
buožiuko
Bimbos
klika.
“
‘
klika,
vyriausybė mėgina ūkininkams gelbėti nevy lietuvių kolonijas važinėjo du
L$elaimingi įvykiai ir vo, taip ir parėjau be pagallštikro,
juk
reiktų
gyventi
kusia ekonomika, atsiminkime tuos mieste tautininkų studentų (Neo Likatastrofos.
bos. Gerbiamas daktare, kreilius ir sodybas, kur ūkininkai neigia vyriau tuanijoa) atstovai K. Marčių, idrauge 8“ ta,u tikros r(Kic8
2. — Ligos.
pinos j tamstų kaipo sąžiningi)
sybės siūlomų jiems neatitinkamų pagalbų ir lionis ir Banaitis. Pirmasis čia ŽIUon™‘is> kad «”■<*« ‘“P Kalbant apie nelaimingus į- daktarų, patarkit man kų aš
patys vieni savo problemas sprendžia. Žemės visur nžsireiiomenduodavo kai IblaUrlal kohotIS- Cia’ toSiau’ vykius ir katastrofas, atsar-1 turiu daryti. Tas mano dakta
,lkla. p,'Idė‘1’ ,kad ,,"e. Uk
ūkio ekonomikos biuras skelbia, kad- praėju po “karštas” tautininkų par-1,‘resklokinmkai
gus žmogus didžiumų jų gali i ras sakė, kad tas yra karbun(pruseikunai),
siais metųis l,^72,00v žmonių iš ūkių persi tijos žmogus. Bet pasirodė eišvengti. Kur eini, ar kų da-, kilias. Ar jau nėr vaistų dėl
bet
ir
“
regli
komunistai
“
tuos
,
“ , buk atsargus.‘ At. . ’įmanęs?» As esu vedus, 49
An mekėlė į miestus, o 1,679,000 žmonių — iš mies sųs didelis apgavikas. Sugrį.v r—
ai,. ---------------visada
. „
„
.......... ..........
— —------------ ,.........
J™ .^'į sarga gėdos nedaro, o pavo-tų amžiaus. Malonėkit atsakytų į ūkius. Tas reiškia, kad* daugiau kaip žęs į Kaunu’ netrukus prade-’.
jo
klastoti
dokumentus,
kaipo
SaV
°
&r ,a jus prašalina. Apie netikėtas ti ypatiškai ar per “Draugų.“
200,000 žmonių nereikalavo vyriausybės pa
□JvnVaioįbiau
šmeižia
ir
šlykščiau
ko- ir neišvengiamas katastrofas)
“Draugo” skaitytoja M.
galbos ir globos.
advokatas, prigaudinėti savoi
lioja. Nė vienas iš jų nesilai- kalba čia mažai kų pagelbės, į ATSAKYMAS poniai M. —
klijentus. Dabar jis suimtas
Kada mes visi šiandie mokame daug be
ko nei spaudos etikos, nei pa. ... antra jos yra retenybė, tat ir) Iš tamstos vaizdaus ligos apuž suklastivimų parašų ant jo
tarpiškų mokesčių, neužmirškime, kad kraš
prasto pa orumo taisy įų. | nejjsjinsuo8įine
J rašymo, sprendžiu, kad tamsto vyriausybė nedaug dėmėsią į tai tekreipia. paties fabriko vekselių.
omunistų
visas veikimas j
išvengti, tai kiek- tos liga yra daug aršesnė nei
Ji nemažina nereikalingų išlaidų, kurių yra Paaiškėję, kad Marčiulionis | šmeižtais ir koliojimosi yra ,vienas nori, tik ne kiekvienas) “karbunkulas“. Karbunkulas
galybė ir be kurių tikrai būtų galima apseiti. yra apgavęs su vekseliais vi- Paremtas. Dėl to jie tuo at žino, kaip jų išvengti. Ligos' taip ilgai nesitęsia, ir jis viPats kongresas labai mažai susimažino sau sų eilę žmonių. Jis išnaudojęs žvilgiu ir yra tikri specialis yra priežastimi beveik visų sai kitaip pasireiškia. Vai,
tai.
algas. Sako, kad brangus pragyvenimas. Kaip
i mirčių. Jei nori laimingai su- poniute, nesitikėk taip rimtosavo buvusių draugų pažintis
gi darbininkas gali kovoti prieš pragyveni
įpj.
! laukti žilos senatvės ir išven-)je ligoje gauti pagalbos per
ir draugiškumų. Tarp kitų jis _
mo brangenybę, jei jis už sunkų darbų turi
R > rugp.
ankstybos mirties, tai ve-)laiškų. Patariu tamstai neatiyra
suklastojęs
parašų
ir
V.
menkų atlyginimų arba jokio darbo neturi,
j 11. — Pranešama, kad numa-,ngk ligų; o kad išvengti ligų, dėliojant pasiduoti gero gvo mokesčius turi mokėti.
us
o, vyr.
. .
j tomas tarp Brazilijos revoliu- gyvenk bigijeniškai. Higijenos dytojo priežiūrai. Eik pas biTad kalbėdami apie vienus, neužmirški ktoriaus, su kuriuo kadaise eįninkų ir vyriausybės paliau-, dėsnius geriausiai žino medi- le kurį gydytojų (geriau eik
me ir kitų.
buvę geri draugai.
bų paskelbimas.
cinos gydytojas, kurs visų sa- pas lietuvį).

vas. Cia ji turėdavo laiko meditacijai ir
kiekvienas jos darbelis buvo nuolanki
malda. Ir vakare, kai sėdėdavo prie siu
vimo, jos mintys jungėsi su Dangaus gy
venimu. ,
Rože, išbuvusi kiek laiko Gonsalvo
šeimoje, kai kurie nariai susirūpino jos
ateitim. Jie gailiuosi, kad tokia graži mer
gelė vysta ir yra dar neištekėjusi. Juk
su tokiu gražumu, ji būtų galėjusi ište
kėti už kokio nors didiko. Tačiau, Rožė,
nuo pat kūdikystės dienų, pasiaukavusi
vien tik Dievui gyventi ir tarnauti, at
metė visus geruosius pasiūlymus.
Rožė, be perstojimo, troško patapti
Domininkone vienuole, bet Limoje tuomet
nebuvo Domininkonų vienuolyno. Kadan
gi mieste būta daug kitų vienuolynų, tai
Ispanų valdžia neleido Domininkonėms
įsikurti Limoje. Tačiau Rožė vėliau iš
pranašavo dienų, kurių Domininkonės at
eis į Limą, ir net vietų, kur įsikurs, ir
planus vienuolyno, kurį pastatys. Tai vi
sa išsipildė po jos mirties.
Šv. Rožė, nerasdama progos įstoti
vienuolynan, ji tapo Šv. Domininko Or
deno tretininkė. Šv. Domininko Ordeno

j
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tretininkai galėjo gyventi pasaulyj. Ir ji,
tapusi Domininkone tretininkė, atskirai
nuo kitų viena gyveno stuboj, gėlyno dar
žo gale. Ir nuo to laiko ji pradėjo nekaltąjį savo kūnų marinti. Nors ji sunkiai
nenusikalsdavo, betgi ji vis manydavo,
kadesapti kaltininkė. Tuo būdu ji aukai vosi Dievui, save marindama už nusižen
gimus, kurie, iš tikrųjų, tegalėjo būti
vien paprastomis kasdieninėmis nuodėmis. Sveikatoje ji nebuvo tvirta, o dažni
marinimai per ilguosius metus dar labiau
pakenkė jos kūno tvirtumui. Nors visai
sumenkėjusi ir daug kentėjo, visgi ji ne
liovė maldauti: “Viešpatie, padaugink
' mano kančias, ir, paaugink meilės lieps
nų mano širdyje.“
;
Vienų naktį Rožė sapnavo gražų ir
stebėtinų sapnų- Ji girdėjo balsų, kurs jai

U Aš būsiu, Viešpatie!“ ji atsakė.
Tada Jis parodė jai keletu marmuro
dalių, sakydamas:
•
“Tu turi juos nulyginti ir išdailinti,
kai aš būsiu kelionėje.“
'
Jį atbudo, ir vėl užmigo, o sapnas
tįsėsi.

;
1

Išganytojas vėl jai pasirodė ir atver į
damas duris, Jis nurodė dirbtuvėlę, kur
keletas kitų mergelių darbavosi nulygi
nant ir dailinant marmuro dalis. Tuo ji
suprato, kad jos siela yra reikalinga nu
dailinti ir tobulinti iki aukščiausio tobu
lybės laipsnio. O besitriūsiančos mergelės
buvo tokos pat skaisčios, kaip ir ji, pa
siaukavusios Dievo tarnybai.

Lygiai, kaip Šv. Kotryna Sienietė, Šv.
Rožė mistiškai buvo taip pat pasižadėjusi
ir atsidavusi Išganytojui. Vięnų Verbų
sakė:
sekmadienį, kai ji dalyvavo iškilmingoje
“Duok man savo širdį.“
Ir ji pamatė skaistų vyrų* dailininko procesijoje, zakristijonas pamiršo jai duo
ti paimu. Ir kai ji nuėjo į Šv. Rožančiaus
rūbuose It jis buvo pasirengęs kelionei.
Nežiūrint jo rūbų, ji žinojo, kad ma koplyčių melstas, ji nusiskundė Marijai,
Dievo Motinai, pasisakydama savo never
to Išganytojų.
1
“Rožė!“ jis klausė. “Ar tu būsi I tumų ir apsivylimų, dėlko ji negavusi
painios. Ir Marija atsikreipė į Kūdikėlį
Mano sužiedotinė?“ \‘

Jėzų, esantį Jos rankose: ir Šv. Rožė aiš
kiai girdėjo Kūdikėlio balsų, į jų kal
bantį: '
“Mano Širdies Rožė, tapk Mano su
žiedotinė.“
\
Ir Rožė, išgirdusi tuos žodžius, par
puolė ant grindų^ šaukdama:
Aš esu Tavo tarnaitė, Viešpatie!
t<v
Aš esu Tavo, ir trokštu vien tik Tau pri
klausyti! Aš būsiu Tau amžinai ištikima
ir trokštu savo gyvybę guldyti už Tave!“
Per daug metų ji priimdinėjo Šv. Ko
munijų kas dienų, ir dažnai neimdavo
maisto valgymui. Kartais ji praleisdavo
ištisas savaites be jokio valgio. Paskuti
niuose jos gyvenimo metuose, kai vienų
naktį ji meldėsi prie lango, gražus paukš
telis atskrido ir nusileido ties put langu.
Rožė užgiedojo giesmę, kaip priprastai ji
darydavo kas naktį, ir tas paukštelis, čiul
bedamas, meliodingai pritarė jos giesmei.
Ir nuo to laiko iki jos mirimo dienai, kas
naktį tas paukštelis atskrisdavo, ir tų pa
čių valandų, čiulbėdamas, meliodingai jai
pritardavo, kai Šv. Rožė užgiedodavo Die
vo garbei.
(Bus daugiau)

*

Penktadienis, rugp. 12 d,, 1932
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DETROITO ŽINIOS
M. j. ŠIMONIS, vedžjas
Antrašas: — 3564 Vernon Highway W.

Telefonas Lafayette 1298

ŽINIOS IR NAUJIENOS

Lietuvių svetainės manadže
ris Jonas Žvrinas persikėlė
gyventi
Lietuvių svet. na
mą, kad visuomenei būtų pa
rankiau atsikreipti su svetai
nės reikalais. J. Žyrinui paė
mus visus Lietuvių svet. rei
kalus vesti, kaip tai nuomavi
mo ir prižiūrėjimo, pranešu
Detroito lietuviams, kad nuo
rugp. 16 d. visais Lietuvių
svet. reikalais reikia kreiptis
šiuo adresu: J. Žyrinas, 1920
25th St., telefonas Laf. 1298.
Smagu pažyėti, kad J. Žy
rinas per praėjusius du metus
ėidamas Liet. svet. manadžerio pareigas, pasižymėjo gera
tvarka. Kiek jo pareigos lei
do, dirbo, kad visus svetainės
reikalus tvarkoj laikytų. Žmo
gus yra teisingas, veiklus. Da
bar jis dar daugiau galės pa
sidarbuoti. Draugijos, kurios
mano vakarus rengti, užsire
gistruokite dienas pas manadžerį, kitaip galite negauti.
P. J. Peslis, plačiai žinomas
fotografas, atidarė antrų stu
dijų Šv. Jurgio par.—Cardoni
ir Westminster; viskų naujai
atremontavo ir biznį varo. Jis
yra senas biznierius, darbų vi
sados gerai atlieka. Kainos
žemos. Gero pasisekimo mūsų
tautiečiui.

Antras Šv. Antano parap.
piknikas įvyksta rugp. 14 d.,
Beechnut Grove darže. Rengė
jai kviečia visus geros valios
žmonės piknike dalyvauti. Pa
rapijai labai reikalingi pini
gai. Visų parama bus labai įvertinta.

Geriau vėliau, negu niekad.
Kadangi šeimynos giminių yra visam pasauly, tat įdomu
jiems, kad birž. 26 d., mirė a.
a. A. Brazauskienė — Damušytė, 28 m. amž. Mirė po sun
kios ligos. Palaidota su baž
nytinėm apeigom Šv. Jurgio
bažnyčioj Mt. Olivet kapuose.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Juozų, Juozuku 6 metų,
Alenytę 4 metų, Detroite se
serį Juozemienę, Lietuvoje
brolį ir seserį. Paėjo iš Šakių
apskr., Slavikų parap., Žiūriu
kaimo. A. a. Antanina buvo
draugiška, , pilna linksmumo,
geros širdies moteris.
A. Buknis su šeimyna savo
automobiliut • išvažiavo atostogoms į Scanton, Pa., pas žmo
nos tėvelius. Jis yra veiklus
darbuotojas Šv. Petro parapi
joj, uolus Detroito Žinių sky
riau rėmėjas. Gerb. Bukniams
linkime linksmai atostogas
praleisti.

Registruokitės 1 Kiekvienas
Detroito gyventojas, kuris tik
nori šį rūdenį balsuoti, turi
užsiregistruoti City Hali ar
policijos stotyse. Kitaip nega
lėsite balsuoti. Mes lietuviai
stengkimės visi balsuoti ir da
lyvauti politikoj. Plačiau iš
garsinsime savo vardų ir grei
čiau sulauksime mieste darbų.

Rugp. 7»d., šv. Antano baž
nyčioj per sumų gražiai gie
dojo solo A. Vasiliauskas iš
Saginaw, Mich. Jis turi labai
gražų tenoro balsų; jei nepa
liaus jo lavinęs, gali išeiti pa
saulinis dainininkas. Jis daž
nai dainuoja Saginaw, Flint
per radijo. Nors ir prorečiai,
ŽINELĖS
bet detroitiečiai girdime jo
dainas. Juozas Vasiliauskas,
Sekmadienį, rugp. 7 d. prieš
, jo brolis, priklauso L. Vyčių
102 kp. chorui ir taip pat turi sumų prie Šv. Jurgio bažny
čios italų benas griežė gra
gerų tenoro balsų.
žiausių' muzikų; tarp kitko iš
Pas p. Lukoševičienę viešė pildyta ir lietuvių liaudies mu
jo jos vedusios dukterys: A. zika, pagaminta muz. J. ČiC. Latoniai, L. Pitraš, Luko žausko.
Mat, benas tų dienų turėjo
ševičių šeimyna ir Regina —
visi iš Kingston, Pa. Svečiai piknikų Birutės darže, tat kleatvyko suraminti p. Lukoševi 1 bonui kun. J. Cižauskui pa
gerbti italai prie bažnyčios iš
s/ čienę, kurios vyras prieš kelis pildė gražią programų,
mėnesius mirė. Sūnūs—S. Lu
koševičius yra poliemonas, o j Į piknikų buvo specialiai
J. Lukoševičius gaisrininkas. 'pakviesti svečiai: kun. J. ČiJie sykiu su motina gyvena žauskąs, kun. K. Valaitis,
muz. J. ir M. Cižauskai. Magražioje rezidencijoje.
Bolis Valatkevičius vo's pa3
P, Molį buvo savo automobilį
apdraudęs, dar poliso neturė
jo, kaip automobilį vagiliai
apiplėšė. Bolis buvo nusimi
nęs, nes nežinojo ar gaus ap
draudę, Kadangi polisas jau
buvo kelyje, tat ir gavo apdraudų. Geras paaimokinimas
kitiems. Apdrauda visur ir vi
siems būtinai reikalinga.

Į. A
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susižeidė. Nuvežtas į li Janulienė paleido savo naujų
jų biznieriai Stankus, Salase- goninę.
Buick’ų Vakarų link. Naujas
vičius ir kiti.
Buick’as tykiai 'bėgo, rodos,
P-lė Agota Juodsnukaitš plaukte plaukė ir nė nejutom,
Tų pačių dienų mūsų baž (viešosios mokyklos mokytoja kaip, pravažiavę daug dides
nyčioj sumų laikė svečias kun. ir parapijos choro premiera nių bei mažesnių miestelių, at
Jankus iš Boston, Mass. Jis kontraltas) sugrįžo iš Pigeon, sidūrėm arti Chicacos. Visa
pasakė įspūdingų pamokslų. Mich, kur linksmai praleido pakele gražūs vaizdai: miškai,
Choras žavėjančiai giedojo atostogas. Pasilsėjus vėl užsi kalneliai, ežerėliai — akį trau
Mozarto Mišias, smuikininkas ėmė Notary Public reikalais. kia. Malonus širdžiai tas gam
Stanevičius, pritariant vargo
tos gražumas. Taip besigėrė
nais, puikiai atliko solo. Pp.
Liepos 31 d. pp. Balkų na dami gamtos gražumu, atsidū
Cižauskai išpildė duetų. Be to, muose buvo surengta “show- rėm pačioj Chicagoj, kurioj
išpildyta muzika tolimam sve er” sųjungietei Ant. Balkiu- ne vienas iš mūsų pirmiau ne
čiui pagerbti.
tei, kurios vestuvės įvyks 28 buvome, bet labai daug apie
d. šio mėnesio.
jų girdėjom. Ir teisybė, Chi
Kaip visi, taip ir muzikan Ne pro šalį priminti, kad p- caga tai Amerikos lietuvių
tai mūsų mieste kenčia nedar lė Antanina buvo viena pir centras, ten seniausia apsigy
bu.
mųjų 54 kp. jaunamečių. Da venę lietuviai, įvairios biznio
M
Detroito simfonijos orkest bar dainuoja kuopos augusių- įstaigos, didžiausios lietuvių
ro užlaikymas kasmet atsėjo jų chore ir parapijos chore, parapijos ir daugiau negu kur
tūkstančius dolerių. Kadangi ima dalyvumų viešam veiki kitur.
dabar žmonės nedirba, neturi me. Todėl gavo be galo daug Ne be reikalo Chicagos lie
iš ko į koncertus lankytis, tat gražių ir brangių dovanų.
tuviai ir didžiuojas sakydami,
ir orkestras negali užsilaikyti.
kad Chicaga tai Amerikos lie
Jaunamečių
skyrius
savo
tuvi) Kaunas. Įvažiavę tuojau
Miesto majoras ir šiaip or
mėnesinį
susirinkimų
laikė
ir pastebėjome turtingųjų mie
kestro rėmėjai sušaukė žymes
pirmų
penktadienį
šio
mėne

niųjų detroitiečių susirinkimų.
Nutarta rugsėjo mėnesį ren sio. Iš priežasties karščių, ne
gti orkestro rėmėjų vajų. Per perdaugiausia narių atsilankė.
Notary Public
vajų orkestras duos kelis kon Po susirinkimo valdyba ir
Visokios apdraudos, laivakorčių,
certus Orkestrą Hali veltui.
šiaip narės nuvyko pas vedė pinigų
siuntimo, namų ir farmų
Iš lietuvių į komisijų pak jų M. Čižauskienę pasitarti a- pardivimo ir mainymo.
viesta M. Čižauskienė.
pie būsimų vakarų parapijos
naudai.
į
1730 — 24th ST., DETROIT
Tel. Lafayette
1545
SĄJUNGIETĖS GYVUOJA
Mergaitės, pilnos energijos
ir gerų norų darbuotis savo
Mot. S-gos 54 kp. narės grį organizacijai, linksmos išve HOGARTH 16 31
žta iš atostogų kupinos nau žiotos į namus.
jos energijos.
,, .
LIETUVIS DENTISTAS
Suaugusių sųjungiečių sky Valandos:
Cent. pirm. M. Čižauskienė
10 ryta iki 9 vakare
Seredomls; 10 iki 12-tos dieną.
po daugiau nei mėnesio ato rius rengia piknikų su buncc
9821 Belletarre Avė ir
stogų Pennsylvanijoj, sugrįžu šio mėnesio 28 d., Birutės dar
Grand River
si dar kelias dienas viešėjo že.
DETROIT, MICH.
prof. ir ponios Hart vasarna Reikia priminti, kad 54 kp
narės ne viena, ne dvi, bet
my prie Ann
.
'Arbor, Mich.
I
visa
kuopa stengiasi, kad šis
Gerai pasilsėjus pradėjo rū
Phone Lafayette 1275
pintis organizacijos reikalais. parengimas pasisektų, nes pel
nas skiriamas parapijos nau
Kuopos ižd. glob. O. Kram- dai. Valio, sųjungietės!
GRAB0RIU8
1942—25th STREET
blienė taip pat sugrįžo iš ato
KELIONĖS
ĮSPŪDŽIAI
stogų, kurias leido Vandergrift, Pa.
Gražų, saulėtų liepos 22 die
nos
rytų susitarę su ponais
Cent. .Vald. narė B. Petkie
COMPANY
nė savaitę laiko linksmai pra- Januliais važiuojam atlankyti
lfeido pas savo brolį kun. M. gimines, draugus ir pažįsta Silvestras Ragalskas, Mgr.
mus, su kuriais jau daug me Kepam skaniausių lietuviš
Daumantų, Minersville, Pa.
tų nesimatėm.
Anksti rytų, kų, ruginę, pumpermekol ir
baltų iduonų. Prostatom į vi
Kps. vicepirm. Al. Stepanau vos saulutei pradėjus tekėti,
sas miesto dalis ir į Hamskienė su savo vyru grabotramack, Mich, Kepam ir
bandukes piknikams ir ba
rium K. Stepanausku iškelia
liams.
vo atostogoms į Pennsylvama.
4628 — 25th ST.
Labai patogus flatas 6 arba
Korespondentė J. Medinie- 7 kambarių; štymu šildoma;
Euclid 4530
nė džiaugiasi svečiais iš Penn visi patogumai. Renda labai
sylvania. Jos teta p. Adomai žema; vieta patogi arti Lie
tienė su dukrele iš Philadel- tuvių svetainės. Informaci
Phone Cadillac 9540
phia linksmai laikų leidžia gra jų kreipkitės pas:
žioj Medinių rezidencijoj ant
ATTORNEY AT LAW
Mortgoge H© n d Bultdlng
Margaret St.
5 W. LARNąn ST.
(Comer Woodwar4)
Fin. raštininkės p. Medonie1730 — 24th STREET
Residence 456 Neff Road
OROSSE POINTE
nės mažas sūnelis išsilaužė ke
Tel. Lafayette 1545
Res. Phone Nlągara 0764
liose vietose kairųjų rankų ir

įąip
tėsi ir daugihu
daugiku lietuviu,
lietuvių, tarp sis
3B tesi

8F

G

sto dalį: gražūs parkai, di Už kelių valandų ir pasiekėm
džiausi namai, teatrai ir tt. 1 Racine, Wis., kur ir apsisto
Bet nuvažiavus į darbininkų jome pas draugus, įžymius biz
aPgyventų dalį, labai nejau ’nierius Razevičius, kurie mus
ku: gatvės išdraskytos, namai labai maloniai priėmė ir vai
apgrūvę, aprūkę, kai kur ir šino; ne lik aprodė žymesnes
vėjas nemalonų kvapų pūčiu. Racino vietas, bet ir apylin
Ant gatvių kampų beveik nie kės miestelių.
kur nėra gatvių vardų, todėl
Sulaukę sekmadienio nuėjo
iš kitur atvažiavus labai sun me į Racine lietuvių bažnyčių.
ku kų nors rasti.
Iš lauko biskį aprūkus, mat,

Susiradę gimines, kurie gy iš baltų plytų budavota, b-t
vena visai priešais Aušros vidui labai graži, rami, pui
Vartų bažnyčių, pasikalbėję kiai ištaisyta. Choras mažutis.
ir pasilsėję važiavom toliau.
(Tęsinys 4 pūsi.)

SVETAINĖS RENŪAVO JIMO REIKALE
Rudens sezonas jau arti. Į laukus .išvažiavimai užsi
baigs. Pradėsime parengimus po stogu. Liet. Svetainė
bus gaunama žemesne kaina. Dėl parengimų ir mitingų
rendavojimo reikalu kreipkitės pas:

JONA ŽYRIN4
3564 W. VERNOR HIGHWAY,

DR. JOSEPH W. BURBA

D. B. BRAZIS

UTHUANIAN BAKING
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DR. / J. B. RYDZAUSKAS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■

_=

Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros
Lempas. Artificiališką Saulės Šviesą, Di&thermią, Sinusoidal ir t. t.
Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.

12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
Telefonas dieną

ir naktį:

ARLINGTON 2683

—

|
E

WILLIS BAKING COMPANY
PRANAS WILLIS, Savininkas
Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam .skanių lietu
viškų ir baltų duonų. Taipgi visokius keikus vestuvėms,
varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
laukite savo Bučemėse ir Grocemėse.

2206 CARPENTER AVENUE
Kampas Lampkin, DETRGTT, MICH.
TEL.

TOWVO\n 8-1706

RED ARROW BOTTLING WORKS
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. ŠEPAT, sav.

\ ‘

•

Išdirbam skaniausius -ųiinkštus gėrimus. Pristatom
krautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems paren
gimams'. Kaina žiema. Kreipkitės :
3900 MARTIN STREET

LAFAYETTE 3669

J. E. MARTENSON GO,
9336 W. FORT STREET
VINEWOOD 1-4560
PAMINKLV ISDIRBYSTĖ
Parduodam visokius Pamiklus ant ka-

JOS. P, UVIGK

piniij statyti.

Patarnaujam greitai. Žema

kaina. Klauskite platesnių žinių:

P. MOLĮ

M. J. ŠIMONIS
2592 FERRIS AVĖ.
%Vlnewood

1-6577

—W
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ANT RENTOS

Rugp. 6 d. L. Vyčių 102 kp
piknikas gerai pavyko. Publi
kos buvo daug. Komisija: C.
Samsonas, J. Rapeckas ir A.
Andriulis reiškia širdingiausį
ačiū Detroito lietuviams už
skaitlingų dalyvavimų.

£

Speciališkumas: Ligos motery ir lipios vidurių, nervų Ir reumatizmo. E
Valandos: 10—2 dieną Ir 4—* vakare.
£

SILLY’S UNCLE

4

Tel. Lafayette 1298

Svetainės name yra du patogūs storai dėl išrendavojimo. Tinka bile bizniui; priešais lietuvių bažnyčių ir
mokyklų. Renda labai prieinama. Informacijų deki krei
pkitės virš nurodytu adresu.

PAUL MOLIS

AGENTŪRA

f

Detroit, Mich.

/

I
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Penktadienis, rugp. 12 d., 1992

AMERIKOS LIETUVIŲ KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUČIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE
How trouble started. Sidov. ski, New England Malt, certified liit a hard bounder to
pitcher Kai runas, a terrific
blow, which almost ore Jubnnies hand off, knocked tlio
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
bąli down, and liad plenty oi
time getting his man, būt bu(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) throw pulled Babasli off the
nors galėti} būti daug dides bag. Then Sadoįvski stole senis, nes matyt yra daug gra cond. Gavie next man up sac
žaus jaunimo, tik kaž kodėl rificed, was out at first, Kai
prie choro nepri k triūso. Nors runas to Babash, in the meanmažas choras, tačiau gana gra time Sadowski was roundinir
žiai, sutaitinai gieda; turi ir tliird ant continued home, slid
stiprių balsų. Tik lietuviškai under cateher Ridler. Umpirf
giedant vartoja daug svetimi} Coogan ruled him safe, įvhieh
žodžių: “živato,” “vieros” ir be was out a mile, almost cautt. Klebonauja kun. Balinskas, sing a ypung riot. This all liap
tykus, ramaus būdo ir visų pened in the 9th inning with
mylimas kunigėlis. Parapijie one down. Kairunas got a čir
čiai džiaugiasi, kad parapija cuit drive over Sadowskis
neturi skolos, dar net pinigų head in centerfield, scoring
Ed. Malensky and Don Rid
kasoj turi.
ler,. tliat was the start of the
Pats Racine miestas stovi •
rally in the lucky seventli.
ant Micliigano ežero kranto,
Stulie and Ed. Malensky 'botu
gana -švarus; visur pavyzdin
played brilliant balk
ga tvarka.
A Fan
Paviešėję keletu dienų, at
Knights oi Utnuania
sisveikinę su visais mylimai
AB H C E
siais, kuriij savo širdyje nie
W.
Malensky
2b.
5 2 10 G
kad negalima pamiršti, trau
Thompson
lb.
5 2 2 G
kėme namų linkui, kuriuos
Major 3b.
4 0 0 0
laimingai pasiekėme.
4 15 0
Noriu pažymėti, kad p. Ja- Stulie m.
2 1 0 o
nulienė yra tikrai “good dri- Rusas rf.
3 0 8 1
ver.” Ji viena visų kelių ten E. Malensky ss.
4 1 1 1
ir atgal valdė Buick’ų, net be Ridler c.
4 0 10 o
jokių “flat tajerų.” Ponai Ja Babash lb.
4 13 0
nuliai yra įžymūs žmonės — Kairunas p.
3 10 0
Ford Grand teatro savininkai. E. Maskelis rf.

DETROITO
ŽINIOS

Visitors tq ‘Sky

Totais

SPORTAS
K of L SPORT ACTIVITIES

K *of L baseball team, in
the first round of the elimination series almost caused a
huge upset in the history of
the D. A. B. F., a lone tally
iri the ninth spelled defeat for
the Knights 8—7. New Eng
land Malt a top notcher all
season, and a favorite to capture the cro\vn in class A were
lucky to win this game. The
Knights of Lithuania, one o f
the weakest teams, in the se
ries, just barely made it, was
not even rated, a strong opposition.

VARIUOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
priversto poilsio. Gydantis galėsi
dirbti po senovei, nebent jau dabar
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vals
tų. ei negelbės aptleklnlnkaa grąžins
pinigus.

38 9 39 ' 2

New England Malt

Sidowski M
Gavie 2b./
Koss ss.
Mielke rf.
Stevens lb.
Springer lf.
Wesley 3b.
Okrie c.
Tessmer p.
Venų rf.

AB
4
3
4
1
4
4
4
4

Fair]

Chicago

How Sky Ride Will
Look at Chicago in 1933.

P. G. B.

H C E
110
2 7 0
0 3 3
0 0 0
17 1
2 4
2 2
2 10
0 0 0

The Perriš Wheel of the World’s
Columbian Expositlon of 1893 and
the Eiffel Tower of the Paris Exposition of 1900 will have their
counterpart in the “Sky Ride" of
Chicago’s Century of Progresą Exposition in 1933.
Contracts have Just been signed
for construction of two steei towers,
600 feet high, 3,000 feet apart and
eonnected by cahles on which
rocket-shaped glass-and-alumlnum
cars will shoot over the expositlon
grounds 200 feet in air.
High speed elevators will carry
passengers to observation platforma
on top of the towers, which will be
the highest structures east of New
York From this eminence, visitors
will be able to see three statės—In
diana, Michigan and
Illinois.
Spread beneath them likę an anlmated map will be the City of Chi
cago and the exposition.
The towers will be triangular in
section, gayly painted and ornamented At night they will be brilliantly illuminated. Flood lights
J/.
.
■ •-&-V . * • > . <:■
attached to the bottom of the ele
5
-<•
'
r
v
,>. ,, .« 6 '• J-; **
vators will transform the glass
■ i
shafts into fluctuatlng pillars of
colored light.
Artist’s Vicw of Rocket Cars Speeding Bctivcen 600Eight rocket cars will circle the
Foot
Towers at Elevation of 200 Feet at Chicago Fair.
towers at the 200 foot level on an
The estimated cost of the Sky tons of steei for the sixteen cables
aerial track of four cables, Seats
will be arranged lengthwise and Ride is $1,000,000. Two thousand —eight for the two aerial tracks
double-ofecked so that passengers tona of Steel will be reąuired for and eight for the supporting cables*
the towers and another thousand including the 600-foot backstaya.
tace outward.

X Praėjusį sekmadienį su
sirėmė du stiprūs tymai: Liet.
Vyčių ir lenkų čempijonų —
St. Micliael’s. Žaidimas buve
dainininkai turi gražius, ryš
12 kelinių — innings. Lietu
3
kius balsus ir sutartinai atli
2
0
10
viai pergalėtojai: 6—5.
ko savo užduotis.
X Vietos angliški laikraš
Įvairios žinios *
Ačiū visiems, prisidėjusio čiai rašo, kad bedarbės padė
Totais
33 10 35 6
X Sekmadienį, rugp. 7 d.,
ms
prie pikniko pagerinimo1 ir tis gerėja, nes kai kurios dirb
K of b—00000061 G—7 King’s miške įvyko Šv. Petro
N. E. M.—0 2 2 1 1 0 0 1 1—8 ir Povilo parapijos piknikas, padidinimo savo dovanomis, tuvės pradeda geriau dirbti,
i
Sacrifices: Sidowski, Gavie. kuris pusėtinai gerai pavyko, aukomis, darbu ir atsilanky
(Tąsa 5 pusi.)
3 base hits: Sidowski, Sprin nes žmonių atsilankė nemažai mu.
K. ir K.
ger, Wesley. Home runs: Ste- ir padaryta gražaus pelno.
SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
PER SAVAITĘ
vens, Gavie, Kairunas. Struek Diena buvo graži, nekaršta,
•
CIT!
1
Mrs. Betty Luedereiš Dayton' ra
out by Tessmer 10. Stolen bas bet piknikaujantieji rockforBOBUTĖ
ISo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
J — per vieną savaitę aš suliesėjau
es Sidowski. Base on balk: diečių padarytų skanų alutį
ATEINA
| dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
off Tessmer 2, Kairunas 1. gardžiai maukė, kad net jo
j išgirti tą vaistą.
Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir
Double play: E. Malensky and pritrūko. Žmonės gėrėjos įvai
neavojlngai imk pusę Kruschen pusę
arbatinio šaukštuko su karštu vanW. Malensky. Umpire Coog riomis pramogomis, ypač bu
[ deniu prieš pusryčius. Tai saugus buan.
I das pašalinti nedailią išvaizdą,
vo sužavėti, kuomet atsistojęs
j
Butelis, kurio užtenka keturioms
aikštėje J. Paškevičius ir J. VARTOK WEIiI»ONA TABL.ETVS I savaitėms, visai pigiai teatseina.
i Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo huteAptiekose. Knygutė su paveiks I lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus atREMKITE VISUS BIZNIE ' Rumūkas — “Grinorių due
lais 24 puslapių "History of RheI gal.
RIUS KURIE SKELBIASI tas” padainavo 4 liaudies umatlsm" dykai. Kreipkis J:
Bet žiūrėk, kad butų Kruschen
WELDOXA CORP.
; druska — pamėgdžiojimų yra daug
‘DRAUGE.”
linksmas daineles, nes jauni
Desk 8, Atlantic City, N. J.
' ir tuii saugotis.
,
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROGKFORD, ILL.
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Įlitt and Ruilfl—— If There’s Anythrng

Bufl Wishes to* £ vade hV fhe Jtidgmcnt Day!

CICEROS TRIMITININ
KAS PAS AKIŲ
GYDYTOJĄ

B Y H ITT

Ciceros Trimitininkui
• ėmė netarnauti akys. Rei
kėjo ieškoti akių gydyto
jo. Kaip čia dabar gerų
akių gydytojų rasti. Na
gi jis ima “Draugų” ir
ieško taip daktarų skel
bimų. Užtinka Dr. G. J.
Sernerį, akių gydytojų,
756 W. 35th St. Tai ir
važiuoja pas jį. Besąs gry
nas lietuvis, mandagus
žmogus, linksnio ir šve±z
naus būdo. O jo ofisas be
sus puikiai ištaisytas, vi
sokie moderniški įtaisy
mai akims egzaminuoti.
_
Dr. Serner ištirinėja Tri
mitininko akis ir randa, kad reikės akinių ir Į keletu dienų,
sakė daktaras, būsi sveikas ir galėsi dar garsiau trimituoti
ir geriau matyti.
Po visko Trimitininkas užsimena apie piknikų, rengia
mų Amerikos lietuvių bernaičių kolegijai. Daktaras pripaži
no reikalų ir pasakė: “Tai duok aštuonis tikietus.” Trimi
tininkas atskaitė tikietus, o daktaras padavė $2.00.
Trimitininkas savo tautiečiams rekomenduoja dr. Sernerį
ne vien kaipo gabų akių gydytojų, o taipgi ir kaipo gerų rė
mėjų naudingų lietuviškų įstaigų.
IŠTEKĖJO

Elena Martinkatė, pavyzdinga lietuvaitė, kurios tėvai yra
-nuolatiniai “Draugo” skaitytojai, geri savo parapijos rėmė
jai, suėjo poron su W. A. W(asaF(Vasiliausku). Rugp. 6 d.,
9 valandų ryte Šv. Antano par. bažnyčioj šliubas buvo su Šv.
Mišiomis. Jaunavedžiai iškeliavo į Rytines valstybes, aplan
kys Niagara Falls ir kitas įdomias vietas. Trimitininkas linki
jaunavedžiams geriausios kloties ir laimingai sugrįžti į Cicero.
Į MEKSIKĄ

Petras Juknis, stambus Ciceros biznierius, perleidęs savo
parapijos piknikų, dviem savaitėm automobiliumi išvyks va
kari jų į Meksiku. Parapijos piknike Petras rengiasi keletu
sykių su “Šarkiu” persiimti. Petras yra aukštas vyras, bet
“Šarkis” nemano pasiduoti. Petras iš vakacijų skubins grįžti,
kad suspėti pribūti į Birutės daržų, į kolegijos piknikų, ku
riam jau turi tikietus nusipirkęs.
LAKŪNAI PIKNIKE

Trimitininkas gavo žinių, kad pagarsėję lakūnai kapi
tonas Darius ir Stasys Girėnas atlėks sekmadienį, rugp. 14
d. į Vytauto Parkų, kur bus Ciceros lietuvių parapijos pik
nikas. Lakūnai gelbės daryti biznį ir norinčius pavežios po
mėlynų padangę, o piknike pasižymėjusiems biznieriams duos
ilgesnį “raidų.”
RINKIMAS PRUTUOLTŲ

Parapijos piknike žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai ir zana
vykai galės užsirašinėti pas Trimitininkų virvės traukimui,
kurs įvyks Kolegijos piknike, rugp. 28 d., Birutės darže.
DOVANOS:

/

Gerbiamieji:—

Siunčiu $................ Kolegijai paremti arba $................

a. a. Felikso Kudirkos paminklo fondui ir prašau atsiųsti jūsų
skiriamų už tai dovanų. Adresas:
Vardas-Pavardė
Adresas ..
Prisiuntusieji pinigų aukų arba šiaip dovanų piknikui
paremti nuo pikniko rengimo komisijos gaus atmintinę dova
nėlę. Vietiniai piknikan atsilankę gaus darže, o tolimesniems
bus pasiųsta per paštų.

PUOBAK
teikia
barberiškų

10*

skutimosi
patogumų
namie
PROBAK P' *DF

>

'AA

Prašau Į Mano Kampelį

R

3

7 O n G A' 3

Penktadienis, rugp. 12 &, 1932

dės” blanksta didžiausi moks- ptautinėms bokso sungtynėms
lininkai, universitetų prezide-1 tarp Vokietijos ir Amerikos
ntai, profesoriai, didžiausiųf Jungtinių Valstybių, kurių atkorporaeijų gaivūs, senatoriai, stovu buvo įtumatytas Ad.
net pats Dėdės Šamo gaspa- Smithas, bet paskutinėse diedorius.
1 nose rungtinių viršininkai į
------------------- j SmiVio vietų paskyrė CliicaAlotina sekmadienio rytų: gietj Dvonch, manydami, kad
• — Vaikeli, kelkis; laikas į ba-'jis yra stipresnis už Smithų.
žnyčią eiti. u , , _XT ,
Vokietis buvo pergalėtojas.
Sunus arba duktė.* No, dont žmoųės buvo nepatenkinti, ko
badei* m i.
idėl Smitui neleido vokietį suMotina: Kodėl gi, vaikeli? įmušti knock out , nes visi
hunus arba duktė; As slipit luano, kad Smitas butų tikrai
nonu. Ar negirdėjai, kada pa- j vokietį pergalėjęs. Todėl darėjau į auzą; buvo lor klak par ir daroma Smito ir Dvonin moning.
,
jėgų išbandymai.
Motina: Negirdėjau, vaikeli,1, Geriausio pasisekimo Ad.
negirdėjau.
. [Smitui.
Ir sūnus arba duktė apsi-> x Sekmadįenį, rugp. 14 d.,
vertė ant kito šono.
7:30 vai. ryto Šv. Vardo dr-

nigai, klierikai ir tūkstantinė
žmonių minia. Prie duobės gra
žų pamokslų pasakė pralotas
Vaičiulis. Jezniečiai sako, kad
tokių didelių ir gražių laido
tuvių niekas neatmena.
Ex-amerikietis

DAKTARAI

Res. 0865
Ofisas Tel. Grovehill 0617
Tel. Ofiso 4050
■Rašo prof Kampininkas
Rea 67 37 S. Artesian Avė.
TeL
Tel Grovehill 0617
1)0
P DAVAIIOVAO
Visi šneka kad Amerike deVOŽNŪS APDŪMOJIMAI
prešmas, ale Holivudo “žvai
gždės” gali tik nusispiauti i
5815 — 6th AVENUE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bingamtone yra toks Sute
2423 West Marųuette Road
tokias šnekas. Ba žiūrėkit, koKENOSHA, WIS.
Vai.: 2-5 Ir 7 8 P. M. K et. 8-13 AM
mos choras, kuris negali dai-'
Ofiso vai:
Nedėlioj
susitarus
,. ,.
.
,
□
,
kios
pačių
šviesiausių “žvaigJoniškis, Šiaulių apskr. P.
nuoti. \ įem sako, kad choras
r— v
Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
yra metinės algos:
KazlaUskas jreugė teniso aikš- Tel Ganai 4267 Rea. Prospeet <658
Rezidencija:
neturi diriganto, kiti, — kad
8904 — 71st STREET
ulę Mėg-jų atsirado daug ir
Štukorius Harold Lloyd algos
Nedėliomis tik susitarus.
skloka visus balsus atėmus. Aj metus gauna 1 milijonų dol.;
dakar
joniškiečiai
treniruojale tikrumoje tas choras nega
John Barrymore — $525,000;
gj įj* aikštelę reikia mokėti
Gydytojas ir Chirurgas
li dainuoti dėl to, kad choris
2 lt
valanda su visais į- 1821 SOUTH HALSTED STREET
Jack Gilbert, Diek Bartheltų gerklės perdaug balšavikimess, Charles Chaplin ir Glolankiais.
Realdenclja (••• So. Artesian A»' GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
škų mikrobų priaugusios.
ria Sivanson po $500,000; RuValandos: 11 ryto Iki 4 po platu
4729 WEST 12th PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
• iki 6:86 vakar*
th Chatteron ir Bill Powell po
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis
DENTISTA I
bus.
Lietuviški balšavikai ne tik $375,000; Clara Bo\v, George
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Tel.
Canai
6784
Rea
Republlc
6366
savo gazietose, bet ir miškuo Bancrol't, Norma Shearer, RaKitos vai. ant Washington Blvd.
Phona Boulevard 7842
4:30 — 5:30 kasdien
se, laukuose ir ant gatvių ka- mon Novaro, Douglas FairTelefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662<" Rez. tel. Cicero 2888
įlipu pasakoja
kitiems apie ! banks, Constanee Bennett, Ina
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Rasiejų, nors jo nėra matę, i Claire po $300,‘XX); kitos trujos nariai eina bendrai prie
IR OBSTETRIKAS
D
E
N
TĮSTAS
giria ji, gražiausiais pikče- putj tamsesnės ‘ ‘ žvaigždės ’ ’
Šv. Komunijos ir po Mišių mo
Tel Lafayette 6791
Gydo staigias ir chroniškas ligas
4645 Sq. Ashland Avė.
riais piešia, kaip gera ten da algos į metus ima nemažiau
vyrų,
moterų
ir
vaikų
■ kvklos kambaryje bendri pus
Arti 47 Pure*!
DARO OPERACIJAS
rbininkams gyventi, kokias ! $200,000.
ryčiai ir susirinkimas.
Ligonius priima kasdieną nuo
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 8 vak.
pietų iki 8 vai. vakaro.
terf laisves ir valias turi, kaip
X Rugp. 14 d. rockfordie- fel Ganai 6132
Constanee Bennett nūsičiau
Nedėliotais Ir seredomls tik
patys darbininkai fabrikes va
Office: 4459 S. California Avė.
i
čiai Vyčiai vyksta į Cbicagų,
iškalno susitarus
dymas per vienų minutę WaNedėlioję
pagal
sutartį
ldo, vienam name gyvena, iš
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
kur turės su northsidiečiais
rner Brothers kompanijai atD & N T 1 b T A S
2130
WEST 22nd STREE'l
vieno puodo valgo ir 1.1. Ale
beisbolo rungtynes.
seina $14.21, o Will Rogers’o Į
------------CHICAGO
2201
West
22nd
Street
Ofiso: Tel. Victory 6893
kai iš šalies kas paukvatija
\
R—is
sustojimas pusei valandos, kad |
(Turu iš 4 pusi.)
(Kampas Leavitt 3t.)
Rez.,: Tel. Drexel 9191
tokį pisorių ar oratorių ke ginče jis kitam uždarytų bur- būtent, Illinois Cabinet, B. Z.
Valandos: Nuo 8 iki II ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
liauti į tų darbininkų “rojų,” nų, Fox kompanijai kaštuoja B. ir kitos, bet užmokestis ma
Seredoj pagal sutarti
tai kiekvienas spardosi, kaip $500.(10. Vadinas, algų atžvil zas.
’
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
%
X—Spinduliai
giu, prieš Holivudo “žvaigž- IX Rockfordp katalikiškasis
■ Boulevard 7 5 89
mulas Į ugnį vedamas.
Mirė K. Steikūnas
nos. Hemlock 7691
Rusas.
Gydyto
jas ir Chirurgas
Ofisas 2201 West 22nd Street
lietuvių jaunimas pradėjo lacor. So. Leavitt St. TeL Canai 6122
GRABORI. AI:
Specialistas odos ligų ir
i bai domėtis organizuotu vei Liepos 13 d., š. m., mirė JezRezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
no
par.
(Alytaus
apskr.),
Kaveneriškų ligų
kimu, ypač choru, kuriam va
Telephone ltepubiic 7868
GENTIS
T
A
8
šonių
dvaro
savininkas
a.
a.
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
vaL
vak.
LACHAVICH dovauja pianistė K. Noreikai
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
4712 So. Ashland Avehue
tė ir J. Paškevičius. Abu jau- Kazimieras Steikūnas, kun
Kumpas 31st Street
PIGIAUSIA-■! LIET. GRABORIUS
IR SONUS
: ui, energingi vadai uoliai dar- Kaz. Bičkausko, Indiana Har- Vai: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
CHICAGOJE
Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v,
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm* pa
buojasi, kad patraukti visas bor, Ind., klebono švogeris.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiauMa.
X-Ray
Tel. Cicero 1260
A.
a.
velionį
paskutiniais
Lr pigiau negu kiti Ueikale meldžiu atsišaukti, o mano jaunuoles ir jaunuolius į ben
Moterų ir Vaikų ligų
todėl, kad prlklau- ;
darbu busit* užganėdinti,
šv.
Sakramentais
aprūpino
drų, viešų veikimų. Tikimųsi
Specialistė
sau prie grabų 16- I
Tel. Rooaevelt 1516 arba 2614
dirbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago
nepoilgo gerų ir senai pagei kun. J. Zabulionis; velionis
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
_________
LIETUVIS DEH TĮSTAS
daujamų pasekmių. Choro pra gražiai atliko išpažintį, nes į VaL: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
868 West 18-Street
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Teiet canai «i74 1439 S. 49 Court, Cicero, Hl
gerai kalbėjo ir buvo pilname į
valandai vakare
tybos,
pradedant
ateinančią
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
SKYRIUS; S2I8 S.
TEL CICERO 882?
4142 ARCHER
AVENUE
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
12 rytu (išskyrus seredomis). Taipgi
»
Halsted Street, Tel.
prote, tik jautė silpnumų; die- ' 4847
savaitę,
bus
laikomos
kiekvie

VV.
14tb
ST.
Cicero,
Hl.
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Vlotory 4888.
nų ketvirtadienį, parapijos sa- v°tai priėmė šv. Komunijų,
ir Kctierguis,
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Telefoną* Yards 1138
I Rez. Tel. Hydc Park S395
lėj, 7:30 vai. vakare.
Suteikus paskutinį patepimų,
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Dr. C.K. Kliauga
Phone Boulevard 4139
teikiant Šv. Tėyo palaiminimų
Telefonai dieną ir naktį
Šia kilnia proga rockfordie- ligonis pradėjo mirti. Kun. J.
DENTISTAS
VIRGINLA 0036
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls
Graborius ir Balsamuotojas čiai-ės pasinaudos subruzda
VV. Marųuctte Ko arti VVestern
Zabulioniui teikiant paskutinį 2420Avė.
GBABOBIUS
* Pitone Hemlock 7828
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Turiu automobilius visokiem.- mi prie viešo socialaus veiki patarnavimų mirštančiam, len Panedšliala,
Seredomis ir Pštnyčiomls
OFISAS
Musų patarnavimas
Tel. Grovcbill 1595
1821 So. Halsted Street
reikalams. Kaina prieinama. mo, parodys savo talentus, ga gvai persiskyrė su šiuo pasau
visuomet sąžiningas lr
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
atbrjaagus, ne* neturt
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
3319 AUBURN AVENUE bumus dalyvaudami bažnyti liu.
Tel. Cicere <766
ai* Išlaidų ■Raikymai
6 iki 8 vai. vak. Nedėli ainis pagal
niuose
giedojimuose,
dainavi

skyrių.
Chicago, III.
sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A. a. Kazimieras Steikūnas
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
me,
scenoje
ir
tt.
Tėvelių
yra
Vai:
9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vąk.
Nauja, graži ko
Namų Tel: Prospeet 1930
Seradomis po pietų ir Nedėldieniais
paliko dideliame nuliūdime
šventa
pareiga
raginti
savo
tik susitarus
DENTISTAS
plyčia dykai.
vaikelius dėtis prie šio kil žmonų Steikūnienę — Bičkau- 1446 S. 49th CT., CICERO
2422 W MARQUETTE ROAD
8307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
skaitę, keturis sūnus ir vieną Vai.: 16-11 ryto; 1-6 lr 7-1 vakar*
naus darbo.
' .
tedijas
dukterį. Vyriausias sūnus 14
4816 80. MICHIGAN AVENUE
X Antradienį, rugp. 23 d.,
1650* WEST 46th STREET
Res. Phone
T«L Kenwood 6167
AKIŲ GYDYTOJAI;
metų ir jauniausias 6 metų,
Legiono Stadiume, KishwauEnglewood 6641
Office Phone
Valandos:
Kampas 46th Ir Paulina Bta
taipgi brolius, švogerius Lie
Nuo 8 iki 11 valandai ryte;
Wentworth 3000
Wentworth
SOou
kee St., įvyksta bokso rung
Tel. Boulevard 6208-8418
LIETUVIS GRABORIUS
Nuo 4 iki 6 valandai vakare
tuvoje
ir
Amerikoje
ir
gimi

apart -šventadienio tr ketvirtadienio.
Didelė graži koplyčia dykai
kuriose svarbiausioje
Nubudimo
valandoje
kreipkitės tynės,
nes. A. a. velionis ne tik Jez718 WEST 18th STREET
prie mgnęs,
patarnausiu simpatiš
poroje susitiks Rockfordo sun
...
.
.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. kaus svoro čempijonas lietu- įno. P^iaPG°JeJ bet> gal, ir^v
6558 S. HALSTED STREET'
vis Ad. Smithas su Chicagos soje Lietuvoje iš lietuvių dva
Vai: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
rininkų buvo turtingiausias,
Gydytojas ir Chirurgas
sunkaus svorio
boksininku
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Dvanch, kadangi praeitą mė nes, be Kašonių dvaro, turėjo
Ofiso Tel. Victory 3687
dar 3 didelius malūnus su ne
LIETUVIS AKIŲ
Tek Yards 0994
nesį Chičagoje įvykusioms tar
Of. ir Rez. Tel Hemlock 2374
mažais sklypais žemės ir vie
SPECIALISTAS
Resldencljos Tel. Plaaa 8166
Palengvins aklų įtempimą, kuris
ną lentpjūvę.
VALANDOS:
asti priežastim galvos skaudėjimo,
Kas ypatingiausia, kad a. ivaigimo, akių aptemmio, nervuotuLIETUVIŲ
Nuo 10 iki 12 dieną
3133 S. HALSTED STREEi’
filrrnd ‘nt>* akau<lani» »^ių karštį.
Nuimu
Nuo 2 iki 3 po pietų
a. K. Steikūnas bnvn
utivu liktus 3ataractua Atitaisau trumpą regyate
Aunas misas ir rezidencija
N uo 7 iki 9 vakare
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Lietuvos sūnus ir natriiotas, ilr tolltu4 regystę.
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
6504 SO. ARTESIAN A VE. |
1
"
I Prirengiu teisingai akinius visuose
Ofiso vai: nuo 9-12 rytais: nuo '.-v
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
nežiūrint, kad buvo turtingas Ištikimuose, egzamlnavknas darovak.
Antro Of. vaL: nuo 8-6 pt
J
.....
,
1 aias su elektra, parodančią mažiautomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
ir dvarininkas; jo dvare len- uas klaidas.
piei. Utarn. ir Subat nuo 8-6 Vak
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Šventadieniais pagal sutarimą.
Specialė atyda atkreipiama mo ky
ONA BAI,V^>CIKNfc
kų kalbai nebuvo vietos, jis rios
vaikučiam*.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
nuo 10 ryto iki 8 vaka
(Po pirmu vyru Žutautien.-)
nedraugaudavo su lenkais dva re.Valandos
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Nedėliomis pagal sutartį.
Mirė ,rusp. 11, 1932 m.. 12
rininkais, tik su kaimiečiais, KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
namug ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatytį
vai. naktį,
42 meti, amžlaug.
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Tel. Wentworth 3000
Kilo iš Telftių apskr., Plungės
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą
SPECIJAL1STAS
už tai sau ir žmonų vedė tik Daugelių atsitikimų akys atitaisomo*
par. ir m. Amerikoje išgyveno
Rez. Tel. Stewart 8191
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
be akinių. Dabar kainos perpus pi
23 metus.
rą kaimietę lietuvaitę Bičkau- gesnės,
negu buvo. 31 ūsų kainos pi Vai: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
i
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
Paliko dideliame
nultudime
skaitę; su neturtingais kaimie gesnės, kaip kitų.
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
vyrą Juozapą, sūnų augintinį
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Pranciškų, o Lietuvoj 6 seseris,
Nedėliomis 10 iki 12
čiais savo turtu dalindavos, y- 4712 S. ASHLAND AVĖ.
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
vieną brolį ir gimines.
. Telefonas Midway 2880
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Boulevard 7589
Kūnas pašarvotas 1 1 340 So.
pač pavasarį jis daugelį su
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Park Avė., Roeeland, III.
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
6558 S. HALSTED STREEI’
šelpdavo pašaru, grūdais.
Laidotuvės įvyks
panedėly,
sitės kur kitur.
rugp. 15, iš narni, 9 vai. bus
Tel.
Yards
1829
HEMLOCK
liti
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Liepos 16 d., 9 vai. ryto įvy
atlydėta J šv. Rožančiaus (113
St. lr So. Park Avė.) bažnyčią,
ko iškilmingos laidotuvės. Po
kurioj įvyks geiJuMngos pamal
egzekvijų atlaikyta sykiu tre LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
dom už velionės sielą. Po pa
maldų *bus nulydėta į šv. Ka
(Naryauoka*)
Tel. Hemlock 8700
jos Mišios. Prie didžiojo alto
zimiero kapinea
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. Tel. Prospeet Omo
Nuoširdžiai kviečiame visu*
riaus’ iškilmingas Mišias su
8426 Wert Marųuett* Road
gimines, draugue-as ir fiažįstaJŪSŲ GRABORIUS
mus-es dalyvauti šiose laidotu
VALANDOS:
asista laikė pralotas V. Vai
Dkdyst* Ofiso*
vėse.
6 tkl 12 ryto. 7 iki 9 vakar*
čiulis, prie šoninių altorių
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Nubudę: Vyras, Klintis
Utarn. ir Ketv vak. pagal eatartl "
"
'
Augintinis ir Gimini-*
4605-4)7 South Hermitage Avenue
756
WEST
35tb
STREET
kun. J. Zabulionis ir kun. J.
Ofisas 6155 South Kedsie
Laidotu vėtai s patarnauja gra
Kampa* Halsted St
Visi Telefonai* YARDS 174L ir 1742
SKAITYKITE IR PLATIN
Galavne, Nemaniūnų parapi
borius lAehavlčius, tel. Roose
Rea. <426 So. California Avė
Valandos:
nuo 18—4: nuo f—*•
velt 2515.
KITĘ
“
DRAUGĄ
”
jos kleb. Į kapus palydėjo ku
Vai.: 1-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ketv
Msdėllomla; nu* 16 uu iš.

DR. J- J. SIMONAITIS

i

DRl Al Gl RAKAUSKAS

OR. P. Z. ZALATORIS

OR. S. A. DOWIAT

OR. C. Z. VEZELIS

OR. A. RAČIUS

LIETUVIAI
AMERIKOJE

OR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. I. BLOŽIS

ROMFORD, ILL.

OR. S. BIEZIS

JEZNAS

OR. A. A. ROTH

OR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RUDŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

OR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

į

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIK0L1S

DR. A. L. YUŠKA'

DR. ATKOČIŪNAS

I, J. ZOLP

A. L DAV1D0NIS, M. Oi

S. M. SKUDAS

DR. YAITUSH, OPT.

DR. A. R. MčCRADIE

DR. MAURICE KAHN

Seniausia ir Didžiausia

DR. J. P. POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

DR. H. BARTON

Eudeikis

DR. G. SERNER

DR. Y. S. NARES

DR. B. ARON

gydytojas

ir

chirurgas

Z

&L. . <1

Y
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Švento Antano Parapijos Cicero, Illinois
SEKMADIENYJE, RUGPIOCIO (AUGUSI) 14 0„ 1932 M.
_

__ A
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.

VYTAUTO DARŽE - 115-ta ir Cicero Avė.

I
šlapių šėrimų. Gera muzika sulig vėlumos.
Klebonas kun. vaiciun?

(Tęsinys)

SV. KAZIMIERO AK. RĖM (mas, gražioj nuotaikoj ir
DARBUOTĖ
] loniame pasitenkinime iš

veiktų naudingų darbų.
Bridgeport. — Kaip visuoKoresp
Inet, kiekvieno mėn. penkta
dienį, po pamaldų, taip ir lie
pos 5 d. Įvyko A. R. D. 2 sk.
susirinkimas. Nežiūrint depre
sijos ir šilto oro, mūsų skyr, Brighton Park.— Rugp. 12
rėmėjos skaitlingai lankosi į d., 8 vai. vak., McKinley Park
susirinkimus. Neatsilankius a- svetainėj, prie 39 St. ir Westbiem rast. (dėl įvairių nelai ern Blvd. šaukiamas masmitin
mių šeimose), susirinkimui ra
štininkavo darbšti rėmėja p.
F. Burbienė.
Pirm A. Nausėdienė prane
šė, kad Seserys Šv. Kazimiero
švęs savo kongregacijos įsistei
giino Sidabro Jubiliejų (25
metų) rugp. 30 d., 1932 m. j
A. R. D. ta proga vienuolynui'
nori sukelti dovanėlę. Čia pat
išdalinta ir tikietų knygutės.
Jas pasiėmė: C. Petraitienė,
Jos. Šaltenienė, F. Burbienė,1
H. Nedvarienė, O'. Sekleckie-Į
nė, L. Švigždienė, T. Balčiū
nienė, O. Paliliūnienė, V. Lukienė, S. Bučienė, Vaičekanskienė ir nauja narė O. Ramos- j
kienė. Tbat’s the spirit, rėmė
jos. Visuomet jos veikia, vi
suomet pasiaukoja su meile,
su džiaugsmu. Rėmėjos ne vėl
tui gyvena, nes ne saumeiiiškai gyvena.

Draugija vis auga, vis
naujų narių Įsirašo. Visos pa
tenkintos, dirba vienybėje ir
kitas prie gerų darbų kalbina.
Štai p. Ona Lipnickienė per
statė dvi naujas nares: Jul.
Būdrevičienę ir O. Ramoškie-

NAUDOKITĖS MŪSŲ
PATARNAVIMU

JONAS
Keistučio Spulkos sek r

z .

* • Lietuvos
nusistatymo
linkui Lenkijos pasikeiti
mas prasidėjo su Klaipėdos
konfliktu. Kaunas 'atrado,
; kad būsią negalima asimiį liuoti vokiečių gyventojus
i Klaipėdos Krašte. Dar dau
giau, Vokietijos protestai,
buvo nurodoma, buvo pa
remti kaip Tautų Sąjungos,
taip Haagos Teismo (o by
la, tėmykit, dar tik dabar
sprendžiama Haagos Teis
me ir jokio sprendimo dar
nėra. — Dzūkas)^ Klaipėdos
klausimas staiga virto Lie
tuvai taip svarbiu klausi
mu, kfiip Dancigo klausi
mas Lenkijai.”
Taigi, malonus skaitytojau,
ar negalėtum iš viršminėto
užsitraukti taikos pypkės du
rnų? Mat interesų bendru
mas... Ten Dancigas, čia Klai
pėda... Ir dar vieno nepamirš
kit, kad Lietuvos kaimynai
(Vokietija ir Rusija) deda vi
sų pastangų, kad neprileidus
prie Lietuvos Lenkijos susi
artinimo.

Šis tvirtinimas, kad nei Vo
kietijai nei Rusijai Lietuvos
susitarimas su Lenkija yra ne
parankus, atatinka tikreny
bei. Ginčas dėl Vilniaus žy
miai silpnina bendrą Vokieti
jos ir Rusijos 'priešą — Len
kiją. Nesutikimas tarp Lietu
vos ir Lenkijos yra vanduo jų
politiniame malūne, ir tas Lie
tuvoj labai gerai atsakoimngų politikos vedėjų supranta
ma.
(
Kas neatatinka tikrenyltci
, viršminėtoj Donald Day fco| respondencijoj, tai jo daroma.*
įspūdis būk dabar Kaune pa
sirčiškia energingi žygiai iš
vokiečių ir rusų pusės, kad
, neprileidus prie neva jau paj sireiškusio Lietuvos palinki-

KIEK LIETUVOJ YRA
POLICIJOS

tvirtinimas apie padidėjimą
Rusijos tranzito Lietuvos geležinkeliais.
.
Kontingentai (tam tikras
produktų ar prekių kiekis)
yra kontroliuojami Lietuvos—

atlaidus. Nors visos maldo’
Keros, bet už vis gerinusio
yra tos, kurioms suteikti ai
,aidai* Sita knygelė turėtų bi:
vis,l katalikų rankose. Kai
na Rn apLii’nis
'Mir

ADVOKATAS
Lietuvos policija pagal tar
Mieste Ofisas:
nybas skirstoma i dvi grupeš:
\V. Monroe St..
Rocfcn #04
Phone
State
4690
į viešąją ir sienos apsaugos.
South Slde Ofisas
Metų pradžioj surinktomis ži
W. 35th St., neto:i Halsted St.
Phone Boulevard 6913
niomis buvo policijos tarnau
toji) 3932, iš jų 1926 vieš. ap
saug. ir 2,006 sienos apsaugos.
(John Bagdglunas Borden)
1931 m. pabaigoj buvo valsty
ADVOKATAS
bės tarnautojų 27,500, taigi
W. Adams St., Rm. 1642
policija sudarė 14,2 proc. visų 105 Telephone
Randolph 6727
tarnautojų. Į 1518 viešos po- 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
lic. skaičių įeina slaptos polic. ,
Telephone Roosevelt 9 n s n
Name: 8 Iki 9 pyto. Tel. Repui) 98nn
agentai, šnipai ir kt.

Žalioji, Vilkaviškio apskr
Ūkin. J. Lapinskio antis išpe
Vokietijos prekybos sutartimi
—’------ir jos priedais. Tas veikia jau PALAIMINTASIS KUNIGAS rėjo keistą, keturiomis kojo
mis ančiuką. Jis yra norma
keletą metų ir netrukus kaip,
JONAS BOSKO
sykis ji baigiasi. Iš Lietuvos Į
-------------------lūs, tik iš tikrųjų kojų yra iš
pusės kaip sykis pasireiškė To Asmuo, darbai ir atikly augusios dar kitos kojos, ku
pageidavimo jos neatnaujinti, ,nVra plačiai aprašyta rios atrodo visai normalios.

bet pradėti derybas dėl jos do visas gyvenimas ir nuveik
pataisymo, nes tie manamieji
dideli darbai, vpač Jaunue
“specialūs kontingentai” pra.m,,nės įjuklėjimo.
deda būti toki, kad Lietuvos Knyga didelė, puslapių 797.
jie nepatenkina. Tariaus dery popieriniuose viršeliuose, kai
bos dar nepradėtos.
j lia tiktai .................... $2.59
I
Sovietų Rusijos tranzitas] Gegužės Mėnuo, kiekvienai
per Lietuvą eina jau kelinti dienai skaitymai. Vertė kur
metai ir jis liečia daugiausiai ^r* Žadeikis, kaina .... 45ę.
Rusijos mišką, kuris gabena > Vadovas Sakyklai. Trečioų
mas į Klaipėdos lentpjūves, knyga. Pamokslai apie Dievo
čia perdirbamas ir siunčiamas Bulonę, Sakramentus ir Ma •
toliaus į užsienius. Bet tas y-](,ą- Antrasis padidintas leidi’
ra pasekmė privačios sutar- n'as* Vyskupas Kaz. Pnltanties tarp Sovietų ir Klaipėdos
Kaina ................... $1.5°
lentpjūvių savininkų. Pasku-'- Tirs minėtas 'rvgas c
tinė tokia sutartis, kiek man ma Ra°ti:
žinoma, buvo sudaryta pernai
metais. Vyriausybė nieko ben
dro su tuo neturi.

Apie ekonominį boikotą per
visus šiuos ilgus metus (nuo
1920 m.) neteko girdėti. Tr,
pagalios, nesunku suprasti,'
kad Vokietija ir Rusija nėra,
toki žiopliai politikoje: jie su
pranta, kad jeigu ir norėtų to,
tai netaip jau lengvai tas ga
lima padaryti, — nes tas ga; lėtų iš tikrųjų priversti Lie
tuvą šokti Lenkijos glėbin—
ko, kaip minėta, jie visiškai,
dėl savu interesų, nenori.
Pats įdomiausis sąryšy su
šia korespondencija dalykas
yra tas, kad nors ji turi antgalvį iš Kauno, bet jos argu
mentų korespondentas Kaune

KAIP ŽMOGŲ PATINKA
NELAIME

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washtngton Si
Room 906
Tel Dearborn 7966
Valandos*
Vakarais:

9 ryto Iki 4 po pietų

TTtarnlnkals

—

6

Ikt

9

4146 Archer Avė. Tel

Ir

Ketvergnls

vai.

TAfayette 7197

Namu Tel. Hyde Park 8896

ADVOKATAS
107 ST. prie MTCHIOAN AVĖ
Tel. Pullman 6960—6377

Aną vakarą Joliete prie pa
rduotuvės sustojo trys vyru
S. WOOT) ST.—Ketverto vak
Tel. Lafayette 6898
kai. Parduotuvės (savininkas
Stonich buvo lauke. Vyrukai 16# N T,A RAT.I.E ST—paimi
jo paklausė, ar jis turi par
duoti gerų avalinių. Taip, tas
atsakė ir visus įsivedė į vidų.
Tenai vyrukai išsitraukė iš ki Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
šenių ginklus. Iš savininko at
ėmė 5 dolerius ir pagrobė 15 taipgi elektrikinius laikro
džius, niovie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.
1500 SO. 51st AVENUE

2650 W. 63rd St., Cbicago, UI.
Tel. Hemlock 8380

CICERO, ILL.

Nauja lietuvių tarpe kepyk
la. Išbandykite mūsų duoną j
ir keikus.
,
i
Žios subatos spešelas:

Cocoanut Marsbmellow Layer
cake 25 cents. .
(Tėmykit kitos subatos spe-

Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTŲ”
Vieta vadinasi “Central Park” Highway 15. (Tarp
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir Šoklų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
sulo, p. A. Kalvaičio, Wlsoonsln’o 8enatorlaus, Gubernatoriaus Ir
kituRENGIMO KOMITETAS

i Wm. J. Kareiva
Savininkas
D81 geriausios rųSIes
Ir patarnavimo. Sau
kit.
GRFEN VALLEY
pRoniTCTs
Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
PAULINA STREET
Boulevard 1389

Jei manai pirkti automobllj, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vien# IA geriausių ruAlų automobi
lius — STUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime plln# pasirinki
mą vartotų karų labai prieinam# Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44»a ARCHER AVENUE
Telephone lafayette 7189

