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Gorgulovas yra buvęs bolševikų agentas
LENKIJA DAR DVI SUTARTIS PASI

IMS YS SU BOLŠEVIKAIS
Berlyne panaikintas karo stovis. Baltijos jūroj 

žuvo 60 vokiečių kadetų. Ambasadorius 
Mellon’as sako neatsistatydins

GORGULOVAS YRA 
BOLŠEVIKAS

PASIRAŠĖ SUTARTĮ

PARYŽIUS, liepos 27. — 
Prieš žmogžudį Gorgulovų, 
kurs nužudė Prancūzijos pre
zidentų, teisme liudijo rusas 
pabėgėlis Lazarev’as.

Jis be jokio dvejojimo pa
reiškė, kad Gorgulov’as kita
dos buvo bolševikų čekos age
ntu ir ji patį, Lazarevų, kan
kino. Jis parodė teisėjams sa
vo išsuktus kelis rankų pirš
tus.

Gorgulovas keletu kartų at
siliepė, kad jis Lazarevo ne
pažįsta ir kad jis, Lazarevas, 
meluoja.

MASKVA, liepos 2G. — So
vietų Rusija pasirašė nepuoli
mo sutartį su Lenkija. Kada 
ši sutartis bus ratifikuota, Le
nkija žada pasirašyti kitas dvi 
arbitražo ir prekybos sutar
tis.

PANAIKINO KARO STOVĮ

BERLYNAS, liepos 26. — 
Vokietijos kancleris von Pa- 
pen’as panaikino karo stovį 
Berlyne ir Brandenburgo sri
ty. Pakanka diktatūros Prūsi
joj.

MATYT, ŽUVO APIE 
60 KADETŲ

ŽUVO ESTŲ ŠMUGEL- 
NINKAS

KIEL, Vokietija, liepos 27. 
— Baltijos jūroj audra nu
skandino buorinį vokiečių lai
vų “Niobe,” kuriam lavinosi 
100 vokiečių karo laivyno ka
detų. Tik 40 kadetų išgelbėta. 
Kiti nerandami.

PRISIDĖJO PRIE NAUJO 
PAKTO

LONDONAS, liepos 26. -- 
Vokietija prisidėjo prie pran
cūzų anglų naujo “ententės” 
pakto, kada įsitikino, kad tuo 
paktu neliečiamos J. V. karo 
skolos.

BELGRADAS, liepos 26. — 
Visoj' Jugoslavijoj automobi
liais susisiekimas yra pakirs 
tas. Trūksta gazolino. Iš sve
tur gazolino įvežimas yra su
varžytas.

BEDARBIŲ RIAUŠES

ST. JOHN’S, N. F., liepos 
26. — Čia įvyko didelės beda
rbių demonstracijos ir riau
šės. Išdarbiai reikalauja duo
nos.

SNIEGAS ARGENTINOJ

Prie šios užtvankos darbų, Marseilles, Ilk, andai dienos metu susikovė unistai darbinin
kai su neunistais. 1 darbininkas nužudytas ir apie 25 sužeista.

BERLYNO VYSKUPUOS KATALIKAI 
TURĖJO SUVAŽIAVIMĄ

BERLYNAS, liepos 26. —į Įžymieji katalikai kalbėto- 
Berlyno vyskupijos katalikai | jai pareiškė, kad valstybės ge-
turėjo katalikų dienų. Frank-1r0™ PriUanso nuo žmonių ge-
„ , , „, . . • i rovės. Žmonės sudaro šeimy-forte (ties Oderio upe) Įvyko ' s •/ . nas, o šiandien tų šeimynų,
suvažiavimas. Daljvavo apie 1j.urįos yra svarbiausiuojU val- 
20,000 žmonių. istybės pagrindu, būtis stačiai

Milžiniškam suvažiavime be apverktina. Valstybė visomis 
“ Bažnyčios reikalų buvo svars-' priemonėmis turi rūpintis nu- 

tomą ir šiandieninė ekonominė kentėjusių dėl nedarbo šeimy-
būtis. inų šelpimu.

NEATSAKOMINGAS PAR
LAMENTO ATSTOVAMS

BERLYNAS, liepos 26. — 
Vokietijos gyventojų teisių a- 
psaugos parlamento komitetas 
reikalavo vyriausybės panai
kinti Prūsijoj susirinkimų ir 
demonstracijų varžymus.

Vidaus reikalų ministeris 
baronas Gayl atsakė, kad ka
binetas negali prisitaikinti 
prie to reikalavimo. Jis neat-

TALINAS, Estija, liepos sakomingas parlamento atsto- 
26. — Automobilio katastro
foje žuvo estas E. Kronstro- 
mas, vadinamas alkoholio ka
raliumi.

Kada Suomijoj gyvavo pro- 
hibicija, jis į tų kraštų sek-

vams.

VELNIAS PER JĮ VEIKĘS

PARYŽIUS, liepos 26. — 
Žmogžudys Gorgulovas, kurs 

mingai šmugeliavo bulvių ai- nužudė Prancūzijos preziden- 
koholį. ‘tų, teisme pareiškė, kad kada

jis šovęs i prezidentų, tai vel-
PRIEš REVOLIUC1NINKUS nias P** h veik?s-

Toliau jis pareiškė, kad ne
RIO DE JANEIRO, liepos Doumer’į jis nužudė, tik Pra-

27. — Brazilijos vyriausybės 
kariuomenė išvysto veikimų 
prieš revoliueininkus Sao Pau 
lo. valstybėje.

RIAUŠES KUBOJE

HAVANA, Kuba, liepos 26. 
— Vakar čia buvo laidojamos 
susprogdintų komunistų bom
bų aukos. Procesijos rtietu vy
riausybės priešai sukėlė riau
šes. 60 riaušininkų areštuota.

SKENDUOLIS TVENKINY

ncūzijos prezidentų.

PRIIMA ATLYGINIMO 
MAŽINIMĄ

NEW YORK, liepos 26. — 
Šio miesto darbininkai paklau 
sė majoro raginimo patiems 
savanoriai susimažinti atlygi - 
nimų. Keliolika milijonų do
lerių bus miestui sutaupyta.

NORI 10 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

LOS ANGELES, Gal., lie
pos 26. — Los Angeles aps-

Washingtono parko tvenki- kritis nori iš finansinės atsta 
ny rastas kaž kokio prigėru-; tymo bendrovės pasiskolinti 
siojo vyro, apie 70 m. amž., 10 milijonų dolerių viešiesie- 
lavonas. ms darbams.

KITAS ANGLIAKASIŲ SUTARIMAS 
SU KASYKLŲ VEDĖJAIS

RADO SOSTĄ IR BRAN

GENYBIŲ CHICAGOJE

Didele katastrofa tarp Rokiškio ir - 
Kamajų, Lietuvoje

BUENOS AIBES, liepos 
26. — Kone visų pietų rytų 
Argentinos dalį ištiko sniego 
pūgos. Nutraukti laukuose da
rbai. Kai kur reiškiasi gyven
tojų tarpe alkis. Galvijai ga
niavose daug nukentėję.

SPRTNGFIELD, III., liepos 
27. — Illinois’o angliakasių 
unijos vadai padarė naujų su
tarimų su anglių kasyklų ve
dėjais. Naujas sutarimas taip 
pat bus paduotas angliakasių 
balsavimui.

kad penki doleriai už dienos 
darbų skaitysis mažiausias at
lyginimas. Šig atlyginimas bus 
mokamas padieniams darbini
nkams, o anglių kasėjams — 
68 centai už anglių tonų.

Be to,, paneigta 6 valandų

SAN SALVADOR, liepos 
26. — Peten’o departamente 
archeologų ekspedicija atka- 
sinėja senovės griuvėsius.

Atkastas vienas rūsys ir vi
duj rastas palaidotas kaž ko-' 
kio ankšto asnfeifs lavonas. Ra 
sta daug brangenybių ir sos-!

TEISMO NUOSPRENDIS

Iš Springfieldo praneša, 
kad vyriausias Illinois’o val
stybės teismas Mrs. Lilian Ci- 
sar reikale nusprendė, kad 
Cook’o apskrities mokesčiij ri

25 KRIMINALINES POLI
CIJOS VALDININKAI 

BAIGĖ KURSUS

Autobuso savininkas (kartu 
ir šoferis), Ignas Tamošiūnas, 
važiuodamas iš Kauno su ke
leiviais autobusu, vieškelyje'
Rokiškis—Kamajai, dešimta- Kaune aukšt. policijos mo- 
me kilometre nuo Rokiškio, kykloje įvyko kriminalinės po- 
apvirto į griovį. įlicijos valdininkų kursų IT lai-

tas,' padirbtas iš orendžio me- nkėjas (apskrities iždininkas)
Autobusu važiavo 12 kelei

vių iš kurių 5 buvo sužeisti.
dos išleistuvės. Geriausiai bai
gusiems buvo įteiktos dova-

džio.

MELLON’AS NEATSI
STATYDINS

NEW YORK, liepos 27. — 
Iš Londono parvyko ambasa
dorius Mellon’as. Klausiamas, 
ar jis kartais nepasiryžęs at
sistatydinti, atsakė, kad nė ko
kiu būdu. Pareiškė, kad už 
dviejų, ar trijų savaičių grįš 
atgal į Londonu.

PENKIŲ DIENŲ SAVAI
TES DARBAS

WASHINGTON, liepos 26. 
— Daugiau kaip 6,000 darbi
ninkų darbo departamente di
rbs penkias savaitės dienas 
pradėjus liepos 30 d.

Kiti departamentai tam 
priešingi. Sako, 5 dienų savai
tės darbas yra nepraktiškas.

DIDEJA JONIŠKIO 
MIESTELIS

kreiptųsi apygardos teisman 
tikslu atimti savastį dėl nemo
kėjimo 1928 ir 1929 metų mo
kesčių.

PRATĘSTAS DALIES 
ĮMOKEJIMAS

Mokesčių dalį už 1939 me
tus įmokėti Cook’o apskrities 
iždininkas pratęsė iki rugpiū- 
čio 1 d. Jis sako, kad daug 
žmonių norėjo įmokėti, liet iki 
liepos 25 d. nesuspėjo.

Be to, vienai keleivei nulaužta |nos; vald. Januševičiui, baigų 
ranka. Katastrofa įvykusi šo-'siam pirmuoju, kriminalinės 

policijos dir. Statkaus raša
linė, vald. Kažemėkui krim. 
pol. I skvr. viršininko Povi
laičio paauksintų bloknotų ir 

' vald. Siručiui krim. pol. II

feriui užsnūdus.

NEMATYTAI DIDELIS 
PULKAS GANDRŲ

Pažaislis, Kauno aps. Lie-|skyr. viršininko Budrevičiaus 
pos 1 d. apie 17 vai. ties Kle- i dovana, 
boniškių kaimu skraidė nema-l

VILNIUJE DAUG BENA
MIŲ GYVENTOJŲ

. Vilniuje paskutiniuoju metu 
atsirado labai daug benamių

Bet svarbiausioji to pratę- ™“»“ “»""«• k"rle «PS>gyvenę
s,™ priežastis yra ta, kad,“ ’ kai kurie va-; d—.a kremuose arba .r

■ Karotojai net fotografavo juos. !net gatvėse. Mat daug kas gy- 
Tokios gandrų daugybės čia ventojų nebeturi iš ko sumo- 
nėra matęs ir senesnieji gy-' Rėti už butus ir todėl yra pri- 
ventojai. versti kraustytis į gatves. Vi

lniaus spauda ragina vyriau
sybę, kad būtų kuogreičiau 
kovojama su tokiais nesma
giais reiškiniais.

tvtai didelis pulkas gandrų; 
mažiausiai jų ten buvo apie 
pusę tūkstančio. Skraidė ne 
aukštai, kartais visai žemai 

nusileisdavo. Tokia gandrų 
daugybe vietiniai žmonės la-

niekas neperka savasčių dėl 
mokesčių nesumokėjimo.

MAJORAS IŠVYKO Į 
NEW YORKĄ

Chicago majoras Cermak’as 
vakar kartu su savo namiš
kiais ir keliais draugais išvy
ko į New Yorkų. Šiandien iš 
tenai garlaiviu “Bremen” vy
ks į Europų.

TERŠIA VIENINTELĘ 
ŠIAULIEČIŲ MAUDYKLĘ

Joniškis, Šiaulių apekr. Pa- VYKSTA Į WASHINGTONĄ 
akutinmoju laiku Joniškis zy-į
miai pradėjo augti. Turi net T- .. , ». , ,_. , . . , . Kelios dešimtvs karo vete-Lietuvos banko skyrių. Zmo- . v .. . . ranų iš Chicagos pasirengė^. pradėjo etatydint.. namu.. ,vvkt. W(lshin^ k„(|
Taip per paskutiniuosius me-, ,. . .. ...r nai sustiprinti tūkstantinestus yra pastatyta per 20 nau- .r, / f . x . veteranų jėgas.jų namų. Dabar kai žmonės 
pataisė šaligatvius, miestelis 
atrodo visai švarus.

Šiauliai. Prie pat Šiaulių 
miesto yra gana didelis ir gra, 
žus ežeras, kur šiauliečiai kai- j 
triomis vasaros dienomis ga
lėtų maudytis. Bet, deja, vie
name ežero gale yra Frenke
lio odų fabrikas, o kitame Nu- 
roko, kurie nieko nebodami lei 
džia ežeran paplavas, užterš- 
dami visų ežerų.

LAUKTA DIDELIO DER
LIAUS, BET APSIVILTA

Seredžius, Kauno aps. Pa
vasarį šioje apylinkėje sodai 
gausiai žydėjo. Žydėjimo me
tu šalnos ir didėsni lietūs ne
pakenkė; užsimezgusių vaisių 
buvo daugybė ir šiemet tikė
tasi didelio vaisių derliaus 

į bet netrukus juos apipuolė 
' gausūs kenkėjai — amarai, ku

BAIN’AS GINAMAS

Šiandien teisme Bain’o ad-

PRIVISO VOVERIŲ

Malėtai, Utenos aps. Apyli- |rje naikino ir dabar tebenai- 
kina. Dėl to vaisių bus ne
daug.

nkės pušynuose bei miškeliuo
se priviso daug voverių. Li-
kiškių kaimo soduose beveik iŠiomis dienomis buvo atva

žiavusi iš Šiaulių speciali.ko
miai ja, kuri apžiūrėjo Joniš
kio miestelį ir liepė nugriauti vusi s bankininkas jokiu būdu liais, bešokinėjančiais po me-

vokatas pradeda jį ginti. Ad kiekvienų dienų galima pasi- 
vokatas žada įrodyti, kad bu-1 gėrėti šiais gražiais gyvulė-

ORO STOVIS

CHICAGG TR APYLIN-

Naujam sutarime pažymėta, dienos darbo sumanymas. besiu
apie 200 senų supuvusių tro- 'nenusikajto valstybės jstaty- džių šakas. Ūkininkaičiai vo- KĖS. — Numatomas cbilus

ir mams. vėrių nenaikina. oras; vėsiau.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Šiame atsitikime ir yra krašto vyriausy 
bes pareiga šiuo svarbiu klausiniu susidomė
ti, pareikalauti kongreso skirti reikalingų, pi
nigų sumų ir pradėti dirbti tuos reikalingus 
patilčius. Galybės bedarbių gautų darbo, dau
gybė žmonių būtų apsaugota nuo įvykstan
čių kasdien nelaimių.

Yra daug ir kitokių būtinų krašte dar
bų. Kiek tai būtų pagalbos alkstantiems be
darbiams. Tik reikalinga, kad vyriausybė tu
rėtų daugiau gerų norų ir inicijatyvos. Ypač 
reikalinga, kad vyriausybė daugiau brangin
tų darbininkus ir rūpintųsi jų gerove.

To viso jai šiandien iš tikrųjų trūksta.

KAS VALDYS VOKIETIJĄ
Visų kraštų politikai sekainės, kurios tendencijos tautiš- 

įvykius Vokietijoj ir spėlioja kai socialistines, jai monarcbi 
— princas ar diktatorius jų> ja senas, atgyvenęs, be pres-
ryt valdys. Paskutiniuosius 
kelius metus Vokietija pergy
veno visų krizių spektaklį, ir 
šiandien mes esame kažko ga
lutinio išvakarėse. Kada Ge 
novoje ir Lozanoje bandoma 
likviduoti karų, Berlyne deda

tižo dalykas. Apie centro ir 
soc-dem. partijas ir kalbėti ne ' 
tenka. Antros išorinės kliūtys, 
kaip reaguotų kaimyninės vy
riausybės į didžiojo karo di
džiųjų kaltininkų Hobenzol- 
lernų grįžimų į sos*tų. Šansų

■■ w

.m'.. —

_..._.............. ........ .. _ _ . _
Don su savo motoriniu laiveliu “Miss Fiigla.id

mos pastangos likviduoti res-'maža. Vakarykštis ambasado-! III” ant Locli ežero Škotijoj padarė naujų greitumo rekordų

PREZIDENTO TURTAI

DIENOS KLAUSIMAI

REIKALINGAS NORAS IR INICIJATYVA

Prieš karų ir karo metu prezidentas H. 
Hoover’is skaitėsi milijoninkas. Žurnalas 
“Fortune” rašo, kad 1914 metais H. Hoover - 
išėjo iš aktyvio biznio ir turėjo 3,300,009 
dolerių lobio. Po karo šis lobis ėmė smukti. 
Hoover’is neturėjo pasisekimo ir laimės savo

------------------ į pinigus stipriai kur investuoti. Tad iš tų mi-
Daug kas pripažįsta, kad J. Valstybių H jonų šiandien jam beliko vos apie 700,000

publikų. Respublikai likviduo 
ti pastatyta junkerių vyriau
sybė,-kuri reichstage negautų 
nei 30 balsų. Respublika pas
merkta ir kas mirštantį išgel
bės. Hindenburgas, davęs kon 
stitucijai priesaikų — bejėgis. 
Jo autoritetas krinta, ir var
gu ar išbus iki kadencijos ga

lius Londone von Neurath į- 
teikdamas atšaukiamųjų laiš
kų Macdonaldui turėjo progos 
suprasti, kad Anglija neliks 
pasyvi, jei būti} bandoma res
tauruoti Hohenzollernus. Po j 
to Vokietijos valdžia oficialia-i 
me komunikate pareiškė,' kad į 
nebuvo jokio klausimo monar-'

119.81 mylių į valandų.

AMERIKOS PASPORTO 
KAINA IR ATNAUJI

NIMO PROCEDŪRA

i laikų mažiau negu dviem me
tams.

Pasportas,. kuris išduotas 4 
metų laikui, prieš tų laikų, 
kuomet aplikacija atnaujini
mui padaryta Valstybės De
partamento nuožiūroj, gali bū

krašto vyriausybei trūksta gero noro ir ini- 
cijatyvoš. Jei būtų kitaip, šiandien mes ne
turėtumėm čia milžiniškojo nedarbo. Tada ir 
pati vyriausybė būtų daugiau gerbiama. Jai 
nebūtų reikalinga vesti intensyvių kampani
jų, kad laimėti rudenį rinkimus. Nes darbi
ninkai ir plačioji visuomenė jų remtų. Jai 
atsimokėtų geru už jos pastangas ir geruo-' 
'sius darbus žmonių gerovei.

• O darbo šiame krašte yra. Pavyzdžiui 
reikia paimti kad ir pačius geležinkelius, ku
rių skersai visur neapsaugoti vieškeliai. Visas 
kraštas yra nutiestas geležinkelių ir vieškelių 
tinklais. Visur tie keliai kryžiuojasi ir už 
miestų ribų tie kryžkeliai visados yra atlapi. 
Kasdien laikraščiai paduoda žinių,' kad ten 
ir ten traukiniai sudaužo skersai bėgių va
žiuojančius automobiliais. Žūsta daug žmo
nių. Dažnai tuo būdu išnaikinamos visos šei
mos, kada. pasitaiko visiems šeimos nariams 
važiuoti automobiliu. Nuo traukinių žūsta 
seni ir jauni žmonės ir kūdikiai.

Dvylikos metij laikotarpiu, nuo 1919 ligi 
1930 metų, Jungta Valstybėse ant geležinke
lių žuvo 25,354 asmenys, o sužeistų— dau
giau kaip 74,000. Tarp šių pastarųjų yra, bai
siai sužalotų — netekusių rankų arba kojų. 
Praėjus dar dvylikai metų, tų aukų skaičius 
padidės. Ir šioms žmonių skerdynėms nebus 
galo. Nes kasdien milijonai* automobilių nar 
sto patogiais vieškeliais.

Štai ir gražus laikas šio nedarbo metu 
išnaikinti tuos visus pavojinguosius kryžke- 
lius. Reikalingi vieškeliams patilčiai, kad 
žmonės nekliudytų geležinkelių bėgių. Sako
ma, geležinkelių kompanijos pačios vienos 
to darbo negali atlikti. Pq. buvusiojo karo jos 
negali nė kokiu būdu atsigauti. Bet susikry
žiavę su geležinkeliais vieškeliai daugiausia 
yra paties krašto (nacionaliaij vieškeliai.

MAIRONIO LYRA
(1862 — 1932)

“Kai rytų saulė spinduliu pirmiausiu
Apreiškė žemei tekėjimų savo,
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu,
—'Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...”

Dr. V. Kudirka

Lyra senovėj vadindavo tam tikrų 
muzikos instrumentų, kuriuo skambinda
mi, patys sau pritardavo dainiai — poe
tai, deklamuodami arba dainuodami sa
vus eilėraščius. Lietuviškos kanklės (kan- 
kliai) su poezijos sųvoka nėra tiek susiję, 
kaip senovės graikų bei romėnų lyra. Ly
ros garsai būdavo priedas poezijai, tei- 
kių’s ypatingos nuotaikos, rodųs jos kū
rybinį antspalvį. Todėl, minėdami tautos 
dainiaus atminimų, vertindami jo poezi
jos ypatumus, pasivaduosime lyros sų
voka.

Maironio kūryba buvo keleriopa: ly
rinė, epinė ir dramatinė. Lyrinė poezija 
vadiname tokių poezijos rūšį, kurioj au

Valstybės Departamentas
lo. Politiniai sluoksniai Hin- į chijai restauruoti. ra paskelbęs laikraščiams se- Į atnaujintas. Bet jei žmogus
denburgų laiko paskutiniuoju i Monarchijai įsigalėti būtų kantl straipsnį, kuris paaiški-1 neprašo atnaujinimo prieš bai 
respublikos prezidentu. j sunku, bet diktatūrai dirva (na Amerikos PasP°rto re^u,ia'

Kariuomenės vadovybė jau i plati. Ji galėtų susidėti iš tri u-, cDli Pamainas, kurios įvyks- 
valdžios viršūnėse ir stojo į.mvirato ar kvatorvirato, Jiaip ^a priėmimu H. R. 9393 bilio

ianties dviem metams, jo 
pasportas jei ir atnaujintas, 
bus geras tik keturiems me-

. pav. iš von Papen —Gayl —1 riulig Kongreso akto, uz-pains> ne dviem metams, nuo
tas Hoover iš iš savo tuitų pei metus ture", žjmuį. Jos vyriausias šefas I Neurath _  Šleicber Bet nor- &irio gegužės 16 d., 1932 m. f atnaujinimo dienos. Jeigu pas
davo apie 100,000 dol. pajamų. O šiandien j ggn VOų glei(,heris svyruoja: imalįaį sekant precedentus ir vardu “Aktas pakelti paspor-' Portas atnaujintas daugiau 
jis turi tik apie 35,000 dolerių, neskaitant; ar imtig vyriaugiog rolgs dik-' logikų, diktatūra turėtų pa.! to kainas ir kitiems tikslams” | kf‘ip 4 metams ir mažiau kaip

dol. kapitalo. Bet šis kapitalas yra geroje 
vietoje ir jo pastovumas užtikrintas.

Anot koldūne , 1914 metais pieziden-,prįegįngą_ liogerį esamam re

prezidento algos, kurių savanoriai 15,000 dol. 
sumažino.

Prezidentas didelius turtus sukrovė inži- laukia. įvykių, 
nieiaudamas Atiikos ir Indijos kasyklose. Ne J Monarchija ar diktatūra, tai 
visur jis turėjo pasisekimo. Kai kur jo veda- dienos klaūsimas. Manoma, 
mi dalbai sugriuvo. Bet daugur jis išėjo lai- Į<aj Jlįndenburgas užleis vie- 
mėtoju. Energija, sunkus darbas ir pastan-Įtft yienam i§ princlJ> kaip re_ 
gos buvo svarbiausi didelių turtų surinkimo > gcntas> po ko geks lipimas j 

tėvo sostų. Vaizduojamas!,

tatūroje, ar valdžių atiduoti Į tekti į rankas vieno asmens ir 
kronprincui. Partijos tyli ir tas asmuo būtų gen. von Šlei- 

cher^Jau keletas metų kaip 
von Šleicheris kyla. Jis nuver
tė savo viršininkų gen. Groe- 
nerį, vėliau Briuningų, impo- 
zavo savo valia maršalui Hin-

pagrindai.
1924 m. prezidentas buvo jaunas milijo

ninkas. Nepraėjus nė 18-ai metų iš tų didelių
kad dekretų keliu virs dikta- litikų mokėjo įsivelti, nors ir 
tūra, juk dekretus taip pasy-įčia padarė dvi gana dideles

lobių liko vos tik kokia ketvirtoji dalis. Jeiviai sutinka piliečiai. Gal lie-j klaidas: 1) sudarant kabine- 
blogieji laikai ištiko turtuolius, tai kas da- pos 31 d. balsavimai atiduos tų pavedė von Papenui kanc-
lyti vargšams. Milijoninkui netekti milijono . valdžių Hitleriui, bet vargu ar 
dolerių yra lygu, kaip vargšui netekti keleto jis gaus daugumų. O kas po 
dolerių. to. Tolimesni reichstago palei -

Turtingi šio krašto prezidentai yra rete-j dimai, iki partijos rinkiniuose 
nybė. Vis gi jų buvo, yra ir bus. visai nusilps. Bet ar įvyks ir

šie rinkimai — apie juos ma
ža kalbama, maža prie jų ruo 
šiamasi.

Kaizerio grįžimu maža kas
Visi lietuviai labai susidomėję mūsų la-įtiki. Jis senas ir, rodos po ke- 

kūnų kap. S. Dariaus ir S. Girėno sumanymu 'turiolikos metų pabėgimo, yra

DARIUS VANDENYNĄ GALI 
PERSKRISTI.

ateinančiais metais perskristi Atlantiko van
denynų iš New Yorko į Kauną.

Departamentas autorizuotas ; kai kuriuose atsitikimuose 
išduoti pasportų.s už $9 kiek- j £ali būti pratęstas be užmokės 
vienų. Bet šis aktas neliečia į ties iki 6 metų. Tas yra vie 
birželio 4 d., 1920 m., akto, Įnint&lis atsitikimas, kuriame 
kuris reikalauja užmokėti $1 galima pratęsti pasporto lega- 

liškumų po 4 metų nuo jo išuž išpildymų pasporto aplika
cijos. Tokiu būdu, pilna kai-

denburgui. Jo kaip karininko jna išpildymų ir išdavinių j Pasportui prašymus atnau- 
karjera gana silpna, bet f po- -PasP°rt° yra $10.00, vietoj $6, jinti, galima siųsti laišku ar- 

kaip iki šiol buvo imama. })a asmeniškai Valstybės De- 
Kaip senasis, taip ir naujas į pai-tanientui,
aktas iš gegužės 16 d., 1932 fuį konsuliniam J

davimo.

lerio vietų, kuo norėjo paglos
tyti katal. centrų, bet nepavy
ko; 2) bandė įkišti Hitlerį, i 
savo kišenę, ir tai nepavyko. 
Hitlerizmas tiek diktatūrai, 
tiek ir monarchijai gali virsti 
gana rimta kliūtimi. Nors von 
Šlacheris per centralinę val
džių suteikė Hitleriui gana di
deles kompensacijas, bet širdy 
turi nemažų troškimų jį su
triuškint. Tuo tarpu ir Hitle-

m., duoda pasporto laikų dvi
em mėtams, bet tas pasportas 
gali būti atnaujintas dar ki
tiems dviem metams už $5.00. 
Valstybės Departamentas au
torizuotas kai kuriuose atsiti
kimuose sutrumpinti pasporto

dar vis nepOpularuS. Jis tai
jaučia ir greičiausiai užleistų ris nėra davęs jokių pasiža- 

Lietuvos aviacijos viršininkas gen. štabo!karūnų savo vyriausiam sū--dėjimų. Hitleris šiuo momen- 
pulkininkas Pundzevičius vieno Lietuvos laik nui, kurio autoritetas krašte tu yra galingiausias Vokieti-
raščio korespondentui taip pareiškė:

‘Jei kitų tautų lakūnai perskrenda Atlan

pasiskelbti diktatorium. ,
Von Šleicheris šiandien jau

čiasi vienas iš tų vyrų, kuris 
gali svajoti patekti į aukščiau 
sias valstybės valdžios vietas.
Jis neturi minių už savęs, bet į savo kelionės užsieny nuo to 
jis senai yra supratęs, kad laiko, kuomet jis gavo tų pas-

pasporto agen- 
A. Valst. 

valdininkui, arba IIawaii, Pbi- 
llipines, Porto Rico, Virgin Is- 
lands,^ Guam, arba Amerikos 
Samoa viršininkams. Sykiu su 
prašymu reikia pasiųsti $5.0(1 
pinigais arba pmiglaiškiu 
(money order). Čekiai nepri
imami.

Su kiekvienu atnaujinimo 
prašymu reikia pasiųsti pas
portas. Naturaliznotas pilietis 
su atnaujinimo aplikacija turi 
pasiųsti pranešimų' apie visas

triumfui krašte nėra reikalo 
turėti daugumos paramos, už-

portų, kurį dabar nori atnau
jinti. Turi parašyti vardus vi
sų kraštų ir kaip ilgai kiek
vienoj išbuvo.

Norintis gauti pasportų žino

nemažas. Bet čia jam tektų i ioj žmogus ir, von Šleicheriui 
dvi kliūtis pergalėti, t y. vi-į bandant imti valdžių Į

to vandenynų, tai kodėl negali perskristi mū- daus ir išorės. Viduje monar- i rankas, ar tik neatsisjotų jam i laukia savo valandos ir tikisi 
sų lakūnai! Mūsų lakūnai, tiek savo drųsaj chijai Hitlerio parama neuž-į skersai kelio. Tiesa, Hitleris į netrukus jų susilaukti. Vokie-
tiek pritirymais ir gabumais nė kiek nėra blo- tikrinta. Nacionalsocialistų i-Į nepasižymi vyriškumu ir daug' čių tarpe jau girdėti balsai: j gus, turi prisitaikyti prie eg-
gesni už kitų tautų lakūnus. Jei kitos tautos dėjos ne visai aiškios. Hitle-jkartų praleidęs progų valsty- “Štai Šleicheris, kurio mums zekutyvo išleisto įsakymo sau-

i-Į bandant imti valdžių i savo'tenka remtis durtuvais. Jis

turi drųsuoiių, jų turime ir mes. M

torius pats pasipasakoja, išreikšdamas 
savo jausmus ir pergyvenimus-. Maironio 
lyrika nėra labai gausi. Dr. J. Tumas- 
Vaižgantas, vertindamas Maironio lyrikos 
rinkinį, “Pavasario Balsus,” tikrų kūry
biškų eilėraščių tepriskaito tik apie 60. 
Vis dėlto jis vadina Maironį tikru iš pri
gimties lyriku, įamžinusiu savo vardų gini 
toje literatūroje šita, bet ne kuria kita 
poezijos lytimi.

Maironio lyrika iš tikro ypatinga. 
Daugelis jo eilėraščių, išėję iš “Pavasa
rio Balsų” skilčių, virtę visų mėgiamo
mis dainomis bei giesmėmis, yra susiję su 
liaudies dainomis, panašiai kaip Strazde
lio (kun. Strazdo), Aleknavičiaus, Bara
nausko, Vienažindžio ir k. dainos.

“Miškas ūžia, verkia, gaudžia...”
“Kur bėga Šešupė, kur Nemunas te-

ka.
“Eina garsas nuo rubežiaus (vėliau: 

Prūsų žemės)...”
“Už Raseinių ant Dubysos teka sau

lė, teka...’
“Ar skauda man širdį t Oi ne, oi ne!” 

ir, pagaliau, nūn plačiai paplitusi bažny

n

.rininkų-tarpe daug jaunuome įbiniam perversmui padaryti ir reikia.

tinė giesmė “Marija, Marija!... — visa tai 
rodo Maironį buvus kūrybiškai artimų 
mūsų žmonių dvasioj, visa tai liudija jo 
poetinę lyrų skambant vienan balsan Sū 
lietuviško sodžiaus 'kanklėmis.

Nors daug kūrybinio jausmo ir vidi
nio jautrumo yra pareiškęs Maironis tose 
savo dainose, kuriose nusiskundžiama iš 
visų pusių žmogų spaudžiančiais vargais, 
širdies nuliūdimu ir gyvenimo priešihgv- 
bėmis, tačiau jo poezijoj visų svarbiau
sios ir mums visų vertingiausios yra jo 
patriotiškos dainos. Berods, niekas ligi 
šiol nėra tiek daug parodęs tėvynainiško 
užsidegimo, tikrosios meilės gimtajam k ras 
tui, lietuvių tautai, jos senovei ir kalbai, 
kaip Maironis.

Būdamas dar Kauno kunigų semina
rijoj klieriku, 1888 m., kada lietuvybė 
greičiau galėjo būti laikoma “nuodėme” 
negu nuopelnu vyresniųjų akyse, Mairo
nis pirmų kartų dainuoja:

“Lietuva! mano brangi tėvynė!
Garsi didvyriais, kų kapuos guli!
Graži man tavo dangaus mėlynė!
Tave kaip tikrų myliu motulę!

/

n “R. šio 31 d., 1928 d. FLIS

šalie garbinga, kurių apraitė
Sentėviai garbe, liedami kraujų!
Tu jauna, tarsi graži mergaitė,
Kelies iš miego su viltim nauja.

Kad sparnais dvasios mintis greitoji e ✓
Perbėga tavo žaliųsias pievas,
Savo grožybes prieš mane kloji,
Kurias tau didis suteikė Dievas.” .
Pradedant šituo eilėraščiu, Maironio 

lyra jau nepaliovė garsinusi jo širdies tik
ros meilės ir prisirišimo gimtajam kraš
tui. Pats dainius jaučia tų meilę esant 
gaivališkų, tiesiog prigimtų. Todėl kitoj 
vietoj sako:

“Ar aš kaltas, kad mano širdis 
Nenukalta iš šalto akmens!

' Kad tiek sykių apgautos vilties, ' 
Neišsemsi, kaip marių vandens! 
Rodos, širdžiai paskirta mylėti,
Tai kodėl gi jai tenka kentėti.”

Meilė ir kančios — tai dvi priešingy
bės, bemaž visad gyvenančios drauge, vie
na su kita susijusios. Tačiau ir meilė ir 
kančios toli gražu ne vienodos. Kurios 
nors aistros gaivinama meilė, teikdama 

nusivylimų tuja aistra, pati sukelia kan

čių. Tėvynės meilė nėra aistra, tai Aj 
vaizdos lemtis, tai aukštasai pašaukimai 
kurs pilnutinis tik išrinktiesiems tenkd.

Maironis buvo vienas tų išrinktųjį 
sakytum, vyriausias tėvynmeilis, kuriai 
buvo lemta ne tik dėl tos meilės save ai 
koti, ne tik grumtis su gyvenimo priešii 
gurnais, bet ir apgailestauti dėl daugybe 
nesusipratusių žmonių, kurie, niekindnn 
tėvynės meilę arba stokodami jos, žem 
na patys save, savo gimtųjį kraštų ir tai 
tos vardų.

Todėl drųsiai sako Maironis mylį 
Lietuvų taip karštai, kaip niekas kito 
jos nemylės:

“Jau niekas tavęs taip giliui nemylė
Kaip tavo nuliūdęs poetą!
Ar kas ir kančių tiek pakelti galės
Tiktai dėl tavęs, numylėtai

Kiek ašarų jam išriedėjo graudži 
Kiek syk kaip žvaigždė sidabrin 
Per kiauras naktis nesumerkė aki 
Kai uždegei jaunų krūtinę!”

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas-

(Sakomu, kuil vokietukui kupu paskyrė. Tas dabar pra
yra dideli lašinių mėgėjai. Net dėjo tavorščius birmavoti. ku 
ir pnklodas plačiai pasklydus: į ris iš tavorščių, kad ir pats j 
•‘ramus, kaip vokietis lašinių I no valgęs, ule vorkeriui ir tik-

LIETUVIAI
AMERIKOJE

KENOSHA WIS.

! davėjai su visu uolumu plati- 
I na tikietus. Teko nugirsti, kad 
j Vyčių rėmėja p-lė M. Kilmo- 
| niūtė pasižadėjusi parduoti a- 
jpie 100 tikietų dėl veikalo 
i“Valdovas,” kurio kainas yra 
j pritaikintos prie šių “depres- 
Jsion” laikų, būtent 35 ir 25

A K T A R A
Ofisas Tel. Grovehlll 081?

Rea. 6737 S. Arteslan Avė.
TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6913. Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

pnšveitęs.” Dabar vokietu
kai ne vien lašinius mėgsta, 
ale ir lietuviškų sviestų. Vo

rų balšavikų komisarams au
kų duoda, tuos Uurkšnaitis 
liežuviu patepa. Kurie atsisa-

(centai. Be to, ji uoliai parda- 
• vinėja vakarienės ir šokių ti-

kiečių guveriiianas, bijodamas, ko duoti, tuos prisivedęs prie 
kad lietuviškas sviestas ne-į medžio kumščiu paglosto. Mat, 
užvajevotų sviesto, kuris yra)pas lietuviškus tavorščius du
"niade in Germany”, ant lie
tuviškojo uždėjo didelius pa- 
dotkus. Dėl to dabar vokietu
kai šmugelio stytu gabe
nus lietuviškų sviestų. Sykį 
buvęs net toks atsitikimas. 
Vienas šniugelninkas ėjo sau 
per pečius persimetęs dvi mo
teriškas pančekas. Sargyba 
manė, kad’jis neša moteriškas 
kojas. Ale nelabasis vienų pa- 
kusijo čiuptelti. Čiupt... ir pa
sirodė, kad pančekose buvo 
nešamas vokietukams lietuviš
kas sviestas.

Bruklyno balšavikai parapi
jų suorganizavo ir kokį tai 
Bimbos linijos Gurkšnaitį bis-

Į Port Washington’ų liepos 
31 dienų

iha, kenošiečiai, ir-gi orgtt-!kiotus- Na’ ° kur <*»»«»« Pa
nkuojamai vykti j “Lietuvių lkLVI‘JM> kulių yia devynios ga 
Dienų” Port iVaslungton’ų. *>’b® ir ki<ikvi<ia^ darbuoja-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Road 

Vai.: 2-6 ir 7 9 P. M. K et. ».tl A. M. 
Nedėlioj susitarus

Tel. Lafayette 6792

Organizatoriai deda daug
bar priviso visokių sklokų pastangų> kad visus lietuvius
(vorkerio neprietelių), ku
riuos vienus nuo kitų tik ir 
galima tuo būdu atskilti.

iš Kenoslios išemigravus į tas 
iškilmes.

Šv. Petro parapijos varg.

si. Vienu žodžiu, southbosto- 
niečiai užsidegę Vyčių dvasia.

Taip pat jau atspausdinta 
apgarsinimai “show cards” 
pavidale su apaiškinimu sei-

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

DENTISTAI

756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vali. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

Tai. Canal 9267 Rea Proapect 9669 Tel. Ofiso 4050

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir‘Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Reaidenclja <999 So. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

t iki 2:29 vakare

Res. 9866

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th AVENUE 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Re4dencija:

3904 — 71st STREET ' 
Nedčliomis tik susitarua

v • vz p’vvi njjįjvkj v v*-*- •

Kailiutaiėio vedan.au choras i"’™’* maždaug šio
Visi žinote, kad senas mūsų Jau prirU0ŽtaB tai dienai. lkla tvarka: rugplučio 1G d. a-

Visi choristai nutarė vykti,P» 9 vak >vyki i5kilmil>- 
trankiinu,o"makahilius”pa-'fc'os Sv- MlSlos' Po MKili Mu’ 
liks namie. Tas patartina ir^P*1 salėjo ant
kitiems, nes patogiau ir pi- :Broadway 1^ atida-
giau atseina. Tikietas į abi ir sveikinimai. Sesijos
puses koštuoju iltie, vienam. bas ^nytinėj salėj. Antra-

O kad visi bus* patenkinti, 
tai komisija iš anksto užtik-

krajus yra ūkio kraštas. Dėl 
to dabar senam krajuj steigia
ma visokių ūkių: bekono ū- 
kis, pieno ūkis, burokų ūkis, 
vištų ūkis, tautos ūkis ir ki
tokie ųkiai. Dabar bus stei
giama dar vienas — arklienos 
ūkis, ba sako prancūzai labai rįnw 
patenkinti Lietuvos arkliais, 
ypaš truputi papenėtais. Esu,

Girdėti iš Senesniųjų, kad 
jie labai pritaria tokioms iš-

Fhone Boulevard 7943

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTIST AS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Itraet

Tat CanaJ 6122

Tel. Canal 6764 Rea Republic 6869

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63rd STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija; 2359 So. Leavttt SL 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 popiet Ir 7-9 vaL vak. 

Nedėlioj pagal susitarimą.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir se rėdo mis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO
DR. G. I. BLOŽIS

D E N T I S TA S
2201 West 22nd Street

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus. (

2924 W. WASHINGTGN BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

(Kampas LeAvitt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
arkliena Prancūzijoj, tai kaip' kilmėms, nes tai geriausia pro 

ga paviešėti, pasižmonėti ir 
atlikti patrijotiškų darbų. 

Lietuvių ekskursantų trau-

bekonas Anglijoj.

GRABORIAl:

J. F. RAOŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

kinys išeis liepos 31 d., 6:30 
!val. ryto. Neužmirškite įsigy-
Ii trispalvę!

Gražiabalsis

todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street? Tel. 
Victory 4988.

LIETUV1S GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.Laidotuvėms pa

tarnauju geriausia, . • _ i.... Reikale meldžiu atsi&aukti, oLr pigiau negu kiti . ’ ..darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

mano

2314 W. 23rd PL, Chicago

SO. BOSTON, MASS.
Kur/ tik pasisuki So. Bos

ton’e visi vien tik ir kalba a-1439 S. 49 Court, Cicero, HL| . v.
TEL. CICERO 6927 ' PĮe Selm? 1F 3° Paren’

------ :------------------------------- ) gimus. Ir kur ten nekalbės.

dienio vakare Dangaus Vartų 
parapijos salėje įvyks vaidini
mas dramos “Valdovas”. Tre 
čiadienio vakare parapijos sa- 
iįžj įvyks seimo dalyviams pa
gerbti šeimyniška vakarienė, 
Ketvirtadienio vakare — sei- I
rno užbaigimuiv viešas pasilin-!---------------
ksminimas—Šokiai MUS1C Boi Boulevard 7589 

salėje Huntington Avė., Bos
ton, Mass.

Tuorni ir baigsis jubiliejinis 
Vyčių seimas.

Tad rengkimės prie šio sei
mo visi kaip vienas, nes tai 
yra svarbu nevien tik Vyčia
ms, bet visai Amerikos lietu
vių išeivijai.

Pelėda

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
X—Spinduliai

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 E T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

X Seniausias medis pasau-

Ofisas 2201 West 23nd Street 
cor. So. Lcavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Itichmond Avė. 

Telcplione Republic 786 8 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

Nes programos skelbimų rin- lyje yra Meksikoje, Santa Ma

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL; kasdien1 nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomls ir Seredomis susitarus

4847 VV. 14th ST. Cicero, IR

Moterų ir Vaikų ligų 
- Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Nedėliomis nuo 10 iki 12 rytoi,Telefonai dieną ir naktį 
VIRGINIA 0036

Tel. Grovchill 1595

lfusų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ažlalkymal 
skyrių.

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu autoinubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, IR

kėjai lanko biznierius ir aiš- ria dėl Tūla apylinkėje. Jis 
kiną apie seimų — jo paren- į turi, kaip spėjama, 6 tūkstan- Dr. C.K. Kliauga 
gimus, parengimų tikietų par-1 čius metų amžiau.

Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park S395

DR. A. L. YUŠKA

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls
2120 VV. Alarųuette Itd. arti VVcstern 

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls 

1821 So. Halsted Street

DR. M. T. STRIKOUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 /vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubura Avenue
I. J. ZOLP

A IA

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4lth ir Paulina Bta. 

Tol. Boulevard 5202-8412

Tel. Cicere 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 19-12 ryto: 2-9 ir 7-9 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI;

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

i Nubudimo valandoje kreipkitės i 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu I | 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

DR. VAITUSH, OPT.

Seniausia ir Didžiausia LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

LIETU
GRABORIŲ

V I Ų

ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų' iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios

ADOLFAS GUDANAS

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

, Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: — 4645 S. Asldaud Avė.
Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedeiioinis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1939

A. L DAVIDONIS, M. Di
4919 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6197 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valanda] vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
! ssti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
2ataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
įsitikimuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodančią mažiau- 
<ias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 
Rezidencijos Tel. Plaza 2299

tVALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIA^’ AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 pu 
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak. 

šventadieniais pagal sutarimą.

Tel Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
- Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREE. 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar#.

Mirė liepos 24, 1932, 8 vai. vak., 14 metų amžiaus. 
Gimė sausio 29, 1918, Chicago, 111. Pabaigė Gimimo 
Panelės Švč. parapijos mokyklų.

Paliko dideliame nuliūdime motinų Leokadijų, tėvų 
Adolfų, 2 seseris Leokadijų ir Onų, 3 brolius Bronis
lovų, Peliksų ir Leonardų, dėdę Leonų, dedienų Ana- 
stazijų, pusbrolį Leonų, pusseserę Sofiją!, dėdę Juoza
pų Kazakevičių, Krikšto motinų Adelę Raginienę, 
Dirmavonės tėvų St. Atraškų, .

Kūnas pašarvotas 6807 So. Campbell Avė.
Laidotuvės įvyks ketverge, liepos 28, iš namų 8 vai. 

bus atlydėtas į Gimimo Pan. Švč. par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų "bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugu* jr 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Broliai ir Giminės.
Laidotuvėms patarūauja grab. Eudeikis, Yards 1742 •

Valandos nuo 10 ryto iki J 
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRTJM 
?A LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos

vaka-

! be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos oi- 

I gesnės, kaip kitų. p

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ,
SPEC1JALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 1<> iki 12 

Telefonas Midvvay 2880

Ofiso: Tel. Vietory 6893
Rez.: Tel. Drexel,9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 746 j

r f

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNF?, '
SPECIAI.IHTAU

HEMLOCK 21 EI

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyris 
kų, vaikų ir visų chroniškų

ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted

LIETUVIS AKIŲ

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 19—4; nuo •—S 
Medinomis: sus ii Utį lt

DR. V. S. NARES
(Naryauckae)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal aatartį

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomls Lr šventadieniais 10—12

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON . .'i

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kedalc

Res. 6426 So. Califomia Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Hsklriant Ketv.

vedan.au
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C H I C A G O J E
APIE MAŽĄ VEIKĖJĄ rie darbu, ar kfckiu būdu pri

sidėjo prie pikniko pasiseki-
Marąuette Park.— Praėjusi 

sekmadienį mirusis Adolfas
mo širdingai ačiū. Aukų 
davė šios: Gegdalienė, Luko-

Gudėnas, 14 metų amžiaus, ga ševičienė, Kumšlitis, Zanevi- 
li būt pavadintas mažu veikė- čienė, Andruškevičius, Kizele-
ju. Jisai gimė Town of Lake 
lietuvių kolonijoj sausio 29, 
1918. Prie pirmosios Komuni
jos priėjo 1927 ir tais pat me
tais tėvai pirko Marąuette 
Parke namų ir ^persikėlė ten 
gyventi. Tais pat metais tvė
rėsi toje kolonijoje lietuvių 
parapija ir broliui Vladui va
dovaujant prasidėjo smarkus 
katalikiškos spaudos platini
mas. “Draugui” išnešioti at
sirado akylų vaikučių. Pirmas 
buvo išrinktas Jonas Stočkus, 
kurs menkutis būdamas, bet 
ąerai ėjo savo pareigas. Vė
liau, vienok, paaugusiam taip 
nesisekė. Toliau “Draugo” iš 
nešiotojas buvo Mykolas Ta- 
rošius, Albinas Kinas, Alek
sas Masalskis su seserims, bro 
liai Gailiai — Stanislovas ir 
Vaclovas, o Adolfukas Gudė- 
nukas, matydamas savo drau
gus prie gero darbo, sutitikęs 
brolį Vladų vis sakydavo: 
“L)ėdė, kada man leisi “Dra
ugų” išnešioti”. Kadangi ta
sai vaikutis buvo rimtas, tai 
netruko įgyti brolio Vlado pa 
sitikėjimų ir gavo darbų. Nors 
buvo paskutinis, bet savo uo
lumu pralenkė pirmesniuosius. 
Paskutiniu laiku jisai su bro
liu Bronislovu ir seserim Leo
kadija, prigelbstint tėvams ap 
ėmė visų Marąuette Parko ko

lonijų. Adolfukas su dviračiu 
aptarnaudavo tolimesnius ska 
itytojus, o jo mažesnysis bro
liukas ir sesytė aptarnaudavo 
artimesniuosius. Šiemet jisai 
sėkmingai baigė parapinę mo
kyklų, buvo ministrantu per 
keturis Vnetus.

Gaila tokio jaunučio darbi
ninko, kurs jau buvo tėvams 
parama. Ypač gaila dėlto, kad 
jo tėvas sirgęs ligoninėj, dar 
pilimi nepasveiko ir yra rei
kalingas paramos. Todėl da
bar brolis Vladas, lankys ‘Dra 
ugo’ skaitytojus kolektuos už
silikusias mokestis ir sutvar
kys pilnai užsimokėjusius. Ne

vičienė, Cvekas, Kareškienė, 
Martinkevičienė, Būga, Rugie- 
nienė, Kenzelienė, Dargužis, 
Kareckis.

Ačiū visiems darbininkams.
Dabar lauksime kito parai 

pijos pikniko, kuris įvyks rug
pjūčio 21 d. t

Piknike buvęs

LIEPOS 22 d. PAS PP. 
JASNAUSKUS

West Side.— Liepos 22 d.— 
Marijos Magdalietės diena, p. 
Jasnauskienės vardadienis, ku 
ris gražiai paminėtas pp. Jas- 
nauskų name. Pokilyje daly
vavo artimieji pp. Jasnauskų 
giminės ir draugai. Per vaka
rienę p. Marijonai Jasnauskie 
nei be širdingų linkėjimų, su
dėta ir gražių dovanų.

Pp. Jasnauskai yra ne vien 
įžymūs West Side biznieriai, 
bet pavyzdingi katalikai, uo-- 
lūs labdariai, remiantieji — 
aukomis bei darbu — kiekvie
nų kilnų sumanymų. P. Jas- 
nauskienė yra uoli sųjungietė 
—veikėja, jau kelinti metai

GEDULINGOS PAMALDOS 112 A. A. 
PRALOTO MAČIULIO MAIRONIO 

SIELĮ
Ateinantį ketvirtadienį, lie- nis šv. Jurgio par. vikaras 

pog 28 d., Šv. Jurgio par. baž- jgerb. kun. J. šaulinskas. Gie- 
nyčioj įvyks gedulingos iškil- Į dos Chicagos lietuvių vargoni- 
mingos pamaldos už pagarsė- j ninku choras, 
jusį lietuvių tautos atgimimo
patriarchų, dainirj Maironį — 
pralotų Mačiulį — mirusį Lie-. 
luvoj birželio pabaigoje.

Visa pamaldų tvarka jau i

Pritaikintų pamokslų pasa
kys misijonierius tėvas Bruži- 
kas, jėzuitas.

Dalyvaus visi Ghicagos ir

kiais vakarais. Tuose parengi 
muose žmonių nekuomet ne
trūksta, visi smagiai pasišnc 

Dvi sesutės Julia ir Geno- kučiuoja, jaunieji pažeidžia. 1

OPERACIJA DVIEM 
SESUTĖMS

DŽIAUGIASI AMBULATO
RIJOS SULAUKĘ

nustatyta.
Šv. mišias laikys gerb. kun. 

II. J. Vaičiūnas, Šv. Antano 
lietuvių parapijos klebonas.

I apylinkių kunigai.

Į tas pamaldas kviečiami vi
sų Chicagos parapijų ir ko
lonijų lietuviai gausiai atsila- 

Diakonu bus gerb. kun. J. Pa- įnkvti. Didžiulė Šv. Jurgio pa- 
škanskas, Visų Šventų parap. į rap. bažnyčia tebūna per tas

vaite Kripaitės pasidavė ton- 
silų operacijai, kurių sėkmin
gai padarė dr. J. P. Poška, 
3133 So. Halsted St., Šv. Kry- 
žiaūfe ligoninėj, liepos 23 d. 
Abi jau sveiksta.

Mergaitės ir ponai Kripai, 
nuoširdžiai dėkoja dr. Poškai 
už sėkmingų operacijų ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės seselėms ir 
slaugėms už nuoširdų ir gerą 
patarnavimų. i

Rep.

Tokį daržų įtaisyti reikėjo
Ariogala, Kėdainių apskr. 

Šiais metais apskrities savi-
ir darbo ir pinigų. Bet. kai.valdybė yra įsteigusi medici- 
buvo noro gerų darbų atlikti, nos ambulatorijų, kurion li
tai atsirado ir meistrų ir iš
tekliaus. Žinoma, pasidarė ir 
skolos.

Tie, kurie nusimano apio 
tokius darbus, tai sako, kad 
Rūtos daržo įtaisymas būtų

RED. ATSAKO

Dailės Mylėtojui: Nededa
me, nes tokiems parengimams 
“Draugas” yra priešingas, ne

klebonas. Subdiakonu bus ge- pamaldas kupina žmonių. Vi-1kas juos įuostų.

rb. kun. A. Linkus, Šv. Petro 
Povilo

si, sulig išgalės, stengkitės sa-

goniai priimami kiekvienų die-

LABAI GAUSUS LIETUS
Kalvarija, Marijampolės a- 

pskr. Naktį iš birželio 19 į 20

atsėjęs virš dviejij tūkstančių inepaprastai smarkus 
dolerių. Bet dabar daržas sko-,lietus- Gatv4s ^matant virto 
los jau neturi! Taip dėjosi dėl 'vandens upėmis. Nespėdamas 

gatvių grioveliais išbėgti, va-to, kad buvo talkininkų iš pa
siaukojimo dirbančių ir dėlto, 
kad nuo pat pradžios buvo 
rengiamos darže' pramogėlės,, . 
žmonės jaspamėgo iš pat pra- 
džios, tai padarytosios skolos 
ir tapo išnaikintos. Dabar Rū
tos daržas be skolų pereina 
Aušros Vartų par. nuosavy-

įr L-’oviIo par. administrato-, kytose pamaldose dalyvauti, j X Islandijos saloj yra tokie j bėn. 
rius. Ceremonijalu bus vieti- Mišios prasidės 1.0 vai. ryto. karšto vandens šaltiniai—ver-I Sekmadienio piknikėlis bus 

smės, kurie tik nuostolių sa- džiaugsmo pramoga. Pelnas
gali pagalbos suteikti.

Lauksime visų.
iX Labdariai džiaugiasi su A. R,

silaukę savo veikėjos p-lės B. 
Kalvaitės, kuri ilgų laikų sir
go. Dabar vėl grįžo į mūsų 
tarpų darbuotis. Tik gaila, 
kad antra mūsų veikėja p-lė 
M. Laurinskaitė dar tebeser
ga. Linkime Marutei greit pa
sveikti.

X Naujas mūsų parapijos

,Buvau nugabenta į Šv. Kry- įlos gyventojams padarydavo. 
■ žiaus ligoninę, birželio 5 d. Dr j Dabar tie šaltiniai sunaudoja-

McCradie padarė apen-
diko operacijų. Dabar jau pa
sveikau. Taigi, pinniarrsiai rei 
škiu padėkų Dr. A. R. McCra
die, 6558 S. Halsted St., už 
gerų operacijų ir rūpestingą į 
priežiūrų, slaugėms už gerų pa 
tarnavimų. Toliau dėkoju di
džiai gerb. kunigams: A. Lin
kui, M. Švariiui ir J. Statkui

mi visiems namams apšildyti.

gražiai darbuojasi 55 kuopos' vikaras> «erb- k™- P- Vaitu-į už aplankymų ir suraminimą.
valdyboje, taip pat yra narė 
ir kitų kat. draugijų.

P-as Mykolas Jasnauskas 
yra inteligentiškas, malonaus 
būdo žmogus ir per daug sie
tų sėkmingai eina vienos iš 
didžiausių West Side Gedimi-

kaitis, yra išvažiavęs atosto 
goms. G riš ateinantį šeštadie
nį. Parapijonys nekantriai lau 
kia. '

Šv. Kazimiero sesutėms, gimi
nėms, draugėms ir draugams 
už lankymų. Dėkoju už užpra-A
sytas šv. Mišias, gėles ir do-

pramoga. 
eis parapijos naudai. O reika
lų ir įvairių pataisymų ran
dasi daug. Todėl parapijos ko
miteto nariai ir visi talkinin-r
kai dirba sušilę, kad tik ta 
pramoga ko geriausia pavyk- 

įtų. Kviečiami yra vietiniai ir 
iš kiti} parapijų, ypač. tie, ku* 
rie dar čionai nėra buvę. Bus 
muzika, žaislai jauniems ir se
niems, bus atdaras Jokūbo šu
linis, bus atdara ice creaminė 
ir taip toliau.

1 nduo užsėmė didelius plotus 
miesto daržų, kur išplovė ir 
žemėmis užnešė daug daržo- 

Tokių potvynių, kaip vie
tos gyventojai sako, Kalvari
joj net ir pavasariais, sniegui 
tirpstant, niekad nebūdavę.

“ CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
105 W. Monroe St., Rodin Mot

Phone State 46 90 
South Side Ofisas

736 VV. S5th St., netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 5913

no ‘spulkos’ direktorių pirm.
pareigas. Tos ‘spulkos’ ofisas Įžiuoti ir sveikam sugrįžti, 
dabar tapo perkeltas į moder- Į
niškai įrengtų naujų ofisų prie j rėmėja p. B. Pivarūnienė su- 
W. 23rd PI. ir So. Leavitt St. [grįžo iš 2 savaičių atostogų, 
(pp. Dobrovalskių name). / [kurias laimingai praleido Mi- 

Buvęs (chigan’e giminaičių Gapševi- 
-------------------čių vasarnamy.

BUVO KUO NUSISTEBĖTI _X Draugijos ir parapijie-
Bridgeport^ Praėjusį sek- i?“ "'f“1 prie ,parapii°8 * 
j. • * T . , v kniko, kuris įvyks rugpiflciomad.e", Sv J„rg,o par. bar, 21 q

nycioj iš sakyklos buvo uzsa

( ~ i Klausykite visi! Svarbus
X Kun. M. Švarlys taip pat,vanafG Labdarių centrui, Lab- • pranegįmas g,nagi pramoga> 

ruošias išvažiuoti atostogoms!darių S-gos 1 kiiopai, Nekal- jn(jomus įvykis.
ir aplankyti daug įžymių vie- to Pras- Pan* švč- mer£- so 
tų. Linkime laimingai apva-, dąlicijai, Moterų S-gos 21 kp., 

į Šv. Kaz. akad. rėm. 1 skyriui
. I ir Lietuvių Teatrališkam kliu 

X Uoli labdarių veikėja ir L . v , , . ,_  . bui uz lankymų ir dovanus.
Visiems ačiū.

Bennet Kalvaitė,
4441 S. Wood St.

kyta iškilmingos šv. Mišios, 
būsiančios ateinantį ketvirta-1 
dienį, liepos 28 d. už a. a. pra- 

užsimokantiems laikraštis bus [lotų Mačiulį-Maironį mirusį 
sulaikytas.

Rep. I
I

SUGRĮŽO DR, SIMONAITIS

Rridg'Dport.— Šv. Pranciš
kaus vienuolyno rėmėjų 1-mo 
skyriaus išvažiavimas įvyko 
liepos 17 d., Marąuette Parke.
Oras buvo gražus, svečių bu- 
vo nemažai. Ačiū aukotojam.-,

I kurie rengėjoms palengvino kitokiems panašiems bizniams

Sekmadienį, liepos 31 d., 
West Sidėj Aušros Vartų pa-1 
rap. Rūtos darže įvyks nepa- į 
prastas piknikas.

Rūtos daržas, kurs jau pa
garsėjo po visos Chicagos lie
tuvius, buvo steigiamas per 
porų metų. Jame pasodinta a- 
pie šimtas medžių ir visi pri
gijo. Pastatyta didelė platfor
ma muzikai ir žaislams. Pas
tatyta po medžiais sėdynių 
žmonėms pasilsėti. Pastatyta 
būdos ice creamui, papsui ir

- JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600A

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 906 Tek Dearborn 7964

Valandos* 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvertais 
— 4 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 78*7

Namų Tel. Hyde Park 8896

J. P. WA1TGHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullinan 5950—6377

Gražus naujas Radio 
pagauna tolimas sto
tis, 10 tuby

^39.00

Jos. F. Sudrik, inc,
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 8167

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

140 N T.A SALLR ST—pagal sutarti

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųšles 
ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Visų laikraščių yra tokia pijos klebonas pralotas kun 
bisniška tvarka, kad skaityto- Krušas dabar yra išvykęs Eu- 
jai užsimoka iš anksto, nes iš
tų mokesčių priseina mokėti 
už išnešiojimų. Uolus skaity
tojai ir visi gerieji mūsų prie- 
tėliai nelaukia iki kolektorius 
j namus ateina. Jie patys žino, 
kaAa jų prenumerata baigias 
ir prie progos tuoj atnaujinu.
Tokiu būdu visiems darbas 
palengvinamas ir palengvėja 
laikraščio leidimas.

T . , . TX . Marąuette Park.— Dr. J. J.
Lietuvoj. Kadangi mūs, para Simonaitis, turjs otis? 2423

. . , . . . ~ ‘ kęs į rytus. Lankėsi Elizabe- 55ropon, tai kai kūne suprato the> N j kur bro|is k|m "
ar čia apie mūsų pralotų rei............ , ,, . . . minėjo 10-tie« metų kunigvs-kalas eina. Kitiems pasigirdo, , , . . ,. . tęs sukaktuves. Aplanke lietu
kad tai bus miręs amenkie- • i . miY. , . vių kolegijų Thompson, Conn.ciams žinomas pralotas Macie-' o. ... .v, _ , , i Dr. Simonaitis is rvtų sugri-jauskas. Bet dauguma gerai' x • x. ...v. . . . v. , , . . zo pradžioj šios savaites.žinojo apie kų čia dalykas ei-. ____________
na, nes “Drauge” apie tai bu
vo rašyta. Todėl visokie spė
liojimai greit išnyko.

PRANEŠIMAS

PARAPIJOS PIKNIKAS
T0WN OP LAKE 

ŽINELĖS

W. Manąuette Rd., buvo išvy-

darbų ir pagelbėjo seselėms 
daugiau pelno padaryti. Viskų 
sutvarkiusios paskelbs iru, 
kiek liko gryno pelno. Komi

varyti.
Piknikėliai ir visokios pra- ‘ 

mogėlė.s Rūtos darže esti kas ' 
sekmadienis, o kartais ir 'šio-”

North Side.— Liepos 10 d., 
Vytauto darže smagu buvo lai 
kas leisti parapijos piknike. 
Smagu buvo ir dėl to, kad be 
savųjų turėjome ir svečių, ku 
rių tarpe kun. Paškauskų, kun 
Vaičūnų, graborių Lachavičių, 
kapinių užvaizdų p. Krušų ir 
kitus.

Visiems svečiams,

X Labd. Sųjungos l kuopa 
rengia šaunų išvažiavimų lie
pos 31 d., Manąuette parke, 
prie 71 gatvės, 1 vai. popiet.

Prašoma visų skaitlingai da 
lyvauti.

Brangūs rėmėjai, visi žino
te, kad dabar sunkūs laikai; 
skurdas slegia daugelį šeimy-

Brighton Park.— Vyčių 36 
kuopa rengia “beach party” 
liepos 30 dienų, Jackson par
ke, 7 valandų vakare. Bilietų 
kainos 20c., su užkandžiais.

Nariai atsiveskite savo drau 
gus ir pažįstamus.

Komisija

PADĖKA

Town of Lake.— Priimkite 
šiuos mano padėkos žodžius, 

nų. Reikia jas sušelpti. Labda- i kuriuos iš širdies noriu išreik- 
parapijiečiams ir visiems, ku-'riai tiktai geraširdžių parama šti per dienraštį “Draugų”.

visiems

PRANEŠIMAS
JUSTIN MACKIEWICH

MORTGAGE BANKER IR
D. K. L GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASS’N

Ofisai persikėlė iš 2342 South Leavitt Street į naujų ir didesnę ir moderniš- 
kesnę vietų į 2324 SOUTH LEAVITT STREET, KAMPAS 23rd PL

Patarnausim savo bizny taip, kaip ir pirmiau. Specialiai dabar patarnaujam 
MORGICIŲ REIKALAMS. Perkam ir parduodam morgičius, akolinam ant pirmų 
morgičių.

Katrie turite pirkę morgičių iš uždarytų bankų kreipkitės j mūsų ofisų, mes 
esame pasirengę ir turime tam tikrjė sistemų iškolektuoti nuošimčius ir sumų.

Spulkos Serija prasidėjo nuo Liepos 1, 1932, dabar galima prisirašyti ir visi 
mokesčiai spulkos narių mokama virš minėtam ofise.

Justin Mackievvich
2324 South Leavitt St. Canal 1678-1679 Chicago, Illinois

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAbę dTATTMO KONTRAK- 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVK

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios. 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago', III.

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pirkti automobllj. ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlalk'ome 
vieną, iš geriausių ruSlų autoknobi- 
llu» — STTTDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4463 ARCHER AVENUE 
Telephone LAfayette 7139


