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Atidaroma tarp Lietuvos ir Lenkijos siena
MILITARINIS SĄMOKS
LAS VOKIETIJOJ

LENKAMS YRA SKUBU PASIRAŠYTI
SUTARTĮSUMASKVA
Vyriausias Vokietijos teismas stovi už Papen’o
diktatūrą. Kova prieš komunistus Kuboje.
Japonai ištraukia kariuomenę iš Jehol pro
vincijos. Washingtone policija puola karo
veteranus
ATIDARYTA TRAFIKAI
LIETUVOS-LENKIJOS
SIENA

KAUNAS, liepos 26. — Lie
tuva pasirašė sutartį su Len
kija. Sulyg sutarties Lietuva
lenkų trafikai atidaro demar
kacijos linijų. To reikalavo T.
Sąjunga ir po ilgų metų gin
čų Lietuvos vyriauusybė palin
ko prie Sųjungo^reikalavimo.
Lenkija turės tiesioginį per
Lietuvų susisiekimų geležinke
liu su Latvijos uostu Liepoja.

LENKAI PASIRAŠO SU
TARTI SU MASKVA

Wisconsino universiteto že
mės ūkio bakterijologas dr. W.
D. Frost’as. Sakoma, jam pa
vyko išrasti čiepus, kuriais
sėkmingai bus kovojama prieš
galvijų tuberkulozų.

VARŠUVA, liepos 25. —
Šiandien Maskvoje Lenkija
pasirašo nepuolimo ir arbit
ražo sutartį su sov. Rusija.
Rumunija dėjo pastangų at
kalbinti Lenkiją nuo to žygio. KOVA SU KOMUNISTAIS
KUBOJE
Bet tas nepasisekė.
Ne tiek bolševikams, kiek
HAVANA, liepos 25. — Po
lenkams yra skubu pasirašyti
sutartį, kad tuo būdu apdrau- . linijos susirėmime su komunisti savo pasienį Rusijos šone, s^a*s asmenys, jų tarpe trys
kada vyksta nesusipratimai su policininkai, žuvo ir 55 sužei

Bet Lietuva ir toliau su Le
ta.
rrnus.
nkija neturės jokių diploma
J Policija painformuotą, kad
tinių santykių, kaip ilgai ne
VIENA TRAGIKOMEDIJA vienuose namuose yra komu
atgaus Vilniaus.
nistų susirinkimas. Policija nu

ir rado namus < tuščius.
BERLYNAS, liepos 25. — vvko
•
Tuo
momentu
suskambėjo te
Nepasisekusių Ženevoj pasau
lio valstybių nusiginklavimo lefonas. Kaip tik policijos vi
LBIPCIOAS, Vokietija. He |
vokiečiai vadina ršininkas paėmė klausuką, įtragikomedija.
T.
Sąjungos vyko baisus sprogimas. Jis žu
pos 26. — Vyriausias Vokie
vo. Namai apgriuvo.
tijos teismas atsisakė pripa parengiamoji komisija keletu
Paskiau policija rado tik
žinti “injunction” prieš kan metų gamino programų šiai
, ,
,
i-i ,
konferencijai. Ir štai tas dar- rąjį komunistų susirinkimų.
cleno
von tPapen
’o diktatūrą
• , rl en ir vėl kelios bombos subas niekais nuėjo.
Prūsijoj.
sp rogdi n tos.
N ukentė jusioj
To “ injunction’o” reikala
miesto srity paskelbtas karo
DIRBDINA 14 KARO
vo pašalinti Prūsijos ministestovis.
LAIVŲ
riai. Kancleriui tuo būdu lei

TEISMAS UŽ VON
PAPEN’Ą

LONDONAS, liepos 25. —
Anot laikraščio “Daily TeleIŠTRAUKIA KARIUOMENĘ
graph”, Italija slapčia dirbdija • na 14 karo laivų.
TOKIJO, liepos 25.
„„-j

GEDULINGUS PAMALDOS UŽ A. A.
PRALOTO MAČIULIO MAIRONIO
SIELA

BERLYNAS, liepos 25. —
BLOGIAU KAIP SAIškelta aikštėn militarinis Vo
LIŪNAI
kietijoj sumoksiąs.
Sąmokslą sudarė fašistai su
Mrs. Mary B. Finn, Krašto
junkeriais po parlamento rin Katalikų Visiškos Blaivybės
kimų pasidalyti krašto vald unijos viceprezidentė, pareiš
žia.
kia, kad šiandien gyvuojan Ateinantį ketvirtadienį, lie- uis Šv. Jurgio par. vikaras
Sutarta, kad jei rinkimus čios slaptos ir atviros smuk pos 28 d., Šv. Jurgio par. baž-jgerb. kun. J. Kaminskas. Gielaimės fašistai, tai ITitler’is lės yra toli blogesnės už bu-i nvčioj įvyks gedulingos iškil- dos Chicagos lietuvių vargoni(fašistų vadas) turi gauti kan vusius prieš prohibicijų saliu- mingos pamaldos už pagarsė- ninku choras.
.jusi lietuviu tautos atgimimo Į T1 .,
.
clerio vietą, o šiandieninis ka nus.
‘
Pritaikintų pamokslą-pašapatriarchą,
ciainiu
JVlaironį
—
L
...
..
ncleris von Papen’as — Prū
kvs misijonienus tėvas Bruzipralotą
Mačiulį
—
mirusį
Liesijos premjero vietą.
PARDUODAMOS SA
kas, jėzuitas.
luvoj
birželio
pabaigoje.
Jei fašistai rinkimuose pra
VASTYS
' Dalyvaus visi Chicagos ir
Visa pamaldų tvarka jau
laimėtų, tada visvien šios pa-’
apylinkių kunigai.
rtijos keli vadai turi įeiti von
Cook’o apskrities iždo de nustatyta.
J tas pamaldas kviečiami vi
Papen’o kabinetan.
partamente imama parduoti Šv. mišias laikys gerb. kun.
Junkeriai pareiškia, kad pa savastis dėl 1930 metij mokes II. J. Vaičiūnas, Šv. Antano sų Chicagos parapijų ir ko
rlamento rinkimai Vokietijoj čių nemokėjimo. Kasdien bus Ub-tuvių parapijos klebonas. lonijų lietuviai gausiai atsilayra be reikšmės. Kraštą turi parduodama po vieną savas Diakonu bus gerb. kun. J. Pa- inkyti. Didžiulė Šv. Jurgio pavaldyti tie, kurie yra tam tik tį. Už kelių savaičių daugiau. škanskas, Visų Šventų parap. Įrap. bažnyčia tebūna per tas
Savininkai raginami mokėti! klebonas. Subdiakonu bus ge- j pamaldas kupina žmonių. Vislui išlavinti.
rb. kun. A. Linkus, Šv. Petro įsi, sulig išgalės, stengkitės samokesčius, kol yra laiko
ir Povilo par. administrato-Į ky tose pamaldose dalyvauti,
KITOMS VALSTYBĖMS
rius. Ceremouijalu bus vieti- Mišios prasidės 10 vai. ryto.
AREŠTUOJAMI IR
NEBUS DIKTATŪROS
_

Vokietija dėl Dancigo karido- si a. Daug komunistų areštuo

sta diktatoriauti.

CHICAGOJE

AREŠTUOTAS VOKIEČIŲ
PRINCAS

BAUDŽIAMI

BERLYNAS, liepos 25. —
Kancleris von Papen’as ture-1 Tarp Micbigan City ir Gajo konferencįją Stuttgart’e sūry Indiana, Indianos valstybės
valstybių premjerais. Premje- j. policija ant Dunes vieškelio
rai reiškė baimės, kad kanc- areštuoja daug autoistų dėl
leris nepraplėstų savo dikta ‘neatitinkamo” jų važiavimo.
tūros plačiau. Jis atsakė: “De
lko aš taip daryčiau? Juk jūsų1
MAJORAS I EUROPĄ
valstybėse gyvuoja tvarka ir
Chicagos majoras Cermak’taika.” \
• as ketvirtadienį vyksta į Euiropą, kur tikisi sveikatą atDARBININKŲ VAIKŠ
1 gauti. Taip nusprendė jo ženTYNES
Itag gydytojas dr. Jirka ir kiMENICO CITY, liepos 25. į ti gydytojai.
— Apie 6,000 darbininkų da
lyvavo protesto vaikštynėse.
PAŠTO SUKAKTUVES
Tvarkos prižiūrėjo aptie 2,000
policininkų. Darbininkai pro Šiandien J. Valstybių paš
testavo prieš teismo nuospre tas mini 157-us savo gyvavi
ndį streikuojančiųjų gatvėka- mo metus. Šis minėjimas glau
džiai surištas su Jurgio Warių tarnautojų nenaudai. ’
sbingtono gimimo iškilmėmis.

BERLYNAS, liepos 25. A reštuotas vokiečių princas
ponų vyriausybė praneša, kadj
MRS. FERGUSON PIR
!von Ysenburg’as už šmugeliaVYKSTA BYLA GORjaponų karo vadovybė ištrau
MOJE VIETOJE
I vimą pinigų Į užsienius, kas į,
GULOVUI
kia savo kariuomenę iš Jehol
(specialiu įstatymu yra uždrau
provincijos. Tai dėl to, kad
DALLAS, Tex., liepos 26.
PARYŽIUS-, liepos 25. —į sta.
tos provincijos kinų guberna
— Demokratų partijos “pritorius paleidžia pagrobtą ja Čia vyksta byla žmogžudžiui!
mary” rinkimuose kandidatyiponų pulkininką Išimoto ir at Pauliui Gorgulovui, kurs nu- i KANADA PRIEŠ BOLŠE rą į Texaso gubernatorius lai
žudė Prancūzijos prezidentą 1
VIKŲ PREKES
siprašo už tą įvykį.
Doumer’ci.
iI 0TTAWA, Kanada, liepos mėjo Mrs. Ferguson. Ji vei
kia prieš prohibiciją. Vieną
-------------------j 25. — Britų imperijos ekonoKARO VETERANŲ
kartą
ji jau gubernatoriavo.
POONA, Indja, liepos 25. —j minėj konferencijoj Kanada
RIAUŠES
Kalbama, kad gal iš kalėjimo i reikalauja, kad Britanija užPAGALBON ŠAUKIAS
WASHTNGTON, liepos 26. bus paleistas indų tautininkų darytų sienas Rusijos bolševiPREZIDENTO
kų prekėms.
— Kai kuriose gatvėse, ve vndas M. Gandbi’s.

SUDEGS 3 NAMAI

Vakar rytą gaisras sunaiki
no tris trijų aukštų namus,
555-57-59 E. 36 place, kuriuo
se gyveno negrai. Visi suspė
jo laiku išsinešdinti gatvėn.
BEDARBIAI GAUS
MILTŲ

Cook’o Du Page’o ir dalis
Lake’o apskričių bedarbiams
dančiose į Baltuosius Rūmus,
SPRINGFIELD, III., liepos skirta 241,260 bušelių kviečių.
vakar įvyko karo veteranų
ŠV. MISIJOS YRA IŠGANINGOS
26. — Atlyginimo už darbą Kviečiai malami. Raudonasis
riaušės. Daug veteranų apdan
. . ■ •1 ——
nustatymo reikale Illinois’o Kryžius šiuos miltus išdalins.
žyta. Vienas jų vadas areš DUBLINAS. — Keenagh’e, .prietaisais alkoholiui gaminti. anglių kasyklų darbininkai pa
tuotas.
Žiemių Mnvo, Airijoj, kunigai į Misi jonierių akyvaizdoje kati- galbon šaukias savo prezide SUSPENDUOTAS PRE
Keli šimtai karo veteranų į rpdemptoristai vedė šv. misi- lai sunaikinti ir žmonės pasi nto Levis’o.
KYBOS BOARD’O
žygiavo Baltųjų Rūmų link,
žadėjo
saugotis
tų
namie
ga

VEIKIMAS
jas, kurios buvo nepaprastai
kada policija juos sulaikė.
minamųjų nuodų.
RIAUŠES
TĘSIASI
Specialė federalinė komisi
sėkmingos. Misijonieriai kvie
• Kai kurie žmonėp
tuos
ja
suspendavo Chicagos pre
RTO DE JANEIRO, Brazi tė žmones blaivybėn jų pačių, katilus daug mylių nešė, 7 kiti
BERLYNAS, liepos 25. — kybos board’ui veikimą per 60
žmonių, naudai.
lija, liepos 25. — Sao Paulo
juos atvežė.
Prūsijoj, kur vykdoma mili- dienų. Tai šiam board’ui bau
mieste mirė aviatorius Alber Prieš baigsiant misijas j Airijoj namie gaminami svai tarinė diktatūra, ir kitos* Vo smė už tai, kad. jis j savo
tus Santos Dumont. Brazilai bažnyčios šventorių pristatv- galai yra vadinami “poteen.” kietijos dalyse politinės riau- “clearing house” nepriėmė ū
jį vadino aviacijos tėvu.
ta vienuolika katilų su visais Daug žmonių nuo jų miršta. Sės vyksta. Daug sužeistų.
kio boardo grūdų bendrovės.
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KATALIKŲ MISIJONIERIAI INDIJOJ
KOVOJA UŽ ŽMONIŲ TEISES
ST. LOUIS, Mo. — Britij ms pripažinti visuomeniškas ir
valdomoj Indijoj gyvuoja ir pilietiškas teises,
veikia indų katalikų organizaŠi skaudi neteisybė dešimtis
cija vardu Katalikų Unija.1 milijomj žmonių liečia. Kai
Šios organizacijos šakos ku-. kur prasčiokams yra uždrauriamos visose katalikų vysku- i sta įsigyti žemės. Kitur jie
pijose. Organizacijai pradžių j nepriimami jokion krašto tar
davę veiklieji katalikų kunigai nvbon.
misijonieriai. Vyskupai tai ka' Katalikų misijonieriai deda
rštai parėmė.
j pastangų indus katalikus apKatalikų Unijos tikslas yra šviesti ir supažindinti su kraIndijos katalikams prasčioka-1 što tvarka.
GULBĖ GRĮŽO I KLAI
PĖDĄ

UŽSIDARĖ DIRBTUVE

Petrašiūnuose netoli Kauno
J Klaipėdą grįžo klaipėdie-' užsidarė baltų plytų dirbtuvė,
čių jachta “Gulbė,” kuri 16 1X4 uždarymo liko atleisti 40
dienų keliavo po Baltijos jū- darbininkų.
,

rą ir lankėsi Danijoj ir Švedi-; JOKIOS EKONOMIJOS
joj. Apie lietuviškos pachtos r
AVASHINGTON, liepos 25.
kelionę rašė visi tų miestų — Ilgą laiką čia kalbėta ir v
laikraščiai, kur jachta susto dar šiandien kalbama apie ,edavo.
konomiją. Bet iš tikrųjų tuo
klausimu nieko neveikiama.
ŽYDAI SUSIDOMĖJO
Kai kas spėja, kad vyriausy
bė tik žodžiais tenkinasi. Biu
ŽEMES ŪKIU
rokratijai ne sumažintos jo
• Kamajai, Rokiškio aps. Mie kios išlaidos.
stelio žydai susidomėjo žemės
Ekonomijos vykdymas priūkiu. Daugelis nuomuoja ūki- Įklausys nuo 73-iojo kongreso,
ninkij žemes ir dirba kaip ū- jei rudenį geri atstovai bus
kininkai. Kai kurie giriasi, išrinkti.
kad pelningiau esą veTstis že
mės ūkiu, kaip prekyba.
DAUGIAU KAIP 20
SUŽEISTA
KELIUS TAISYDAMI
LENKTYNIUOfA

Ant viršutinio Garfield Park’o linijos geležinkelio susi
kūlė du traukinėliai. 21 asmuo
Tytuvėnai, Raseinių apskr. sužeistas.
Savivaldybės paraginti ūkini
nkai kelius žvyruoti, veža žvy
ORO STOVIS
J
ro vienas daugiau už kitą, ta
rsi lenktyniuodami. Vietomis
CHTC A GO IR APYLIN
net per daug žvyro privežta KES. — Šiandien debesuota;
ir kol nesusivažinėjęs, sunku pramatomas lietus ir griausti
niai ; kiek šilčiau.
ir beišvažiuoti.
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,senulis, liepos 26 d., 1932

Trisdešimties metų karas Europoje įvy
ŠV ONOS GROTO, KURS RANDASI
ko, kaip sakyta, reformacijos ir po-reformaAUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOJ.
Ifteina kasdien, lftakyrua sekmadieniui!
eijos laikais, kada Liuterio sekėjai pradėjo
TOKIS GROTO RANDASI MUNDE
PRENUMERATOS KAINA; Metams — >6.00. PuGyvendamas šveicarų Fri tekalbės vien kilniąją anglų
M Matų — >3.50, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
savintis Katalikų Bažnyčios savastis, kaip
LEIN, ILL.
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
burge, 1920 metais vienų gra- kalba! Juokinga, kuomet pa
ili — >4.00, Kopija 1U
tai bažnyčias ir kitus trobesius, taip pat ne
Bendradarbiams ir korespondentams raėtų nears
našių mintį pareiškia ištautė
kilnoji™, turt,. Pasilikusios ištikimos Baždi™«
prancūzų
ima. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstundlama tam
...
. . . .
...
.
, •. • v ba rašytų laiškų. Kaso kum- ję svetimtautis ir skaudu,
tikslai pašto lenkių.
nyciai valstybes pradėjo organizuotis prie*
Redaktorius priima — nuo 11:01 Iki 11:00 eal.
Skelbimų kainos piislandmmoa pareikalavus.
liuterionus ir kitus savo priešus. Norėta ne gas benediktinas, vardu Lau- kuomet jų pareiškia ištautėję*
lynas, gyvenus garsioje švei lietuvis!
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tiek katalikybę atgaivinti, kiek katalikams carų šventovėje Einsiedein.
jų savastis atgauti. Tad ir prasidėjo karai.
vai. po piet.
Visgi žmogaus kultūrinis iš
Prašo nurodymų, kur būtų ga
Paskui įsikišo turkai įsiveržė Europon.
lavinimas reikalauja mokėji
Įima gauti lietuviškas žody
Tai buvo baimės laikai, kada reformato nas ir gramatika: norįs mo- mo svetimų kalbų, štai kodėl
DRAUGAS”
•
, • i i,
m • , aukštųjų mokyklų programuo
riai (Liuterio sekėjai) pradėjo spausti ir per ,kintis
lietuvių kalbos. Tuoiau
. ... .
. .
lITHUANIAN DAILY FRIEblD
.
.
v
se
būtinai
reikalaujama
viena,7
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n
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nrucnnin
sekioti katalikus. Už tai kalti tų laikų pusi- atsakiau, teikdamas prašomų
Pnbllabed Daily, Bncept Bunda/.
kita Svetima kalba mokėti.
8UB8CRIPTION8: One Tear — >( ••■ ffix Montbo
puteliai valstybių valdovai ir įvairios rūšies I nurodymų. ,
—' 98.64. Tbree Months — >9.44. One Month — 76c.
Šiandien Jungtinių Valstybių
Curope — One Year — >7.44. 8tx Monthe — >4.99 i kunigaikščiai. Kad reikšti nepaklusnumo po
Praėjus
keturiems
mėnesia

Cnpy — .4«o.
piežiui, jie pašlijo liuteranizman ir gyvento ms gavau nuo to paties kun. aukštose mokyklose tepripa▲dvertiMnc ln "DRAUGAS" brlnpe beat reeulta
Advertlatap rates on appllcatlon.
jus varu vertė tokiais būti. Kurie neklausė, Lauryno laiškų, jau gražiai žintos keturios naujosios kal
bos: prancūzų, ispanų, italų ir
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago : tie žuvo.
Ii Jtuviškai parašytų. Jisai į i vokiečių. Lietuvių kalba tos,
Vokietijos ir Austrijos katalikai garbiu- tris mėnesius išmoko lietuvis- teisės neturi, nors galėtų ir į
gų dalykų atliko paminėdami minėto genero-ikai. Labai nustebau tuo nepa-j vertėtų turėti tik reikia kad'
DIENOS KLAUSIMAI
lo mirimo sukaktuves. Nes nors jo laikais ' prastu reiškiniu. Per vasarų kas nors tuomi susirūpintu
j
Bažnyčia baisiai buvo nuskriausta, bet šian- j viešėjęs Einsiedelne vienas Lietuvių kalba yra raktas į i
TRISDEŠIMTIES METŲ KARO
die jau visuose žiemių Europos protestantų mano draugų, grįžęs pasako-j kitas kalbas. Filologijos arba
KARŽYGIS
Šiandie vakare Aušros Vartų parap.
kraštuose pasireiškia grįžimo Romon judėji jo, kad vienuolyne sutiko vie- lingvistikos mokslas nėra įma
bažnyčioj baigsis novena prie šv. Onos.
mas. Daug protestantų ir jų dvasininkų grįž nų kunigų, vardu Laurynų, nomas be lietuvių kalbos moVokietija ir Austrija nesenai minėjo geli. į
Bus iškilmingos pamaldos ir gražus pa
ta tikrojon Dievo Bažnyčion.
J kuris moka kelias dešimtis kėjimo. Štai, kodėl žymiausi
Tilly’o 300 metų mirimo sukaktuves. Trisde- J
mokslas. Šis groto įtaisytas gerb. kun. L.
Aiškėja, kad tas trisdešimties metų kaio! kalbų.!f kad ’į1S ™°ka graZUU' pasaulio universitetai, neišski,
šinities metų karo laikotarpiu šis generolas
Draugeliui klebonaujant. Įtaisymu rūpi
karžviris ne veltui kovojo prieš Bažnyčios lle^vls^^
nesenai iš-|rįant
(pav. pa
daugiau už visus kitus vadus pasižymėjo. <aržygis ne veltui kovojo
nosi Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč.
mokęs lietuviškai is knygų, jnceton, John Hopkins ir k.)
Reformacijos ir po-reforinacijos laikais jis priešus.
draugija, vadovaujant p-lei Adelei ŠiauTokių nuostabių lingvistų turi lietuvių kalbos katedras.
gynė Bažnyčių ir imperijų. Protestantų isto
liutei ir Stanislavai Bagdonaitei (dabar
ne dažnai pasitaiko. Daug da Vasarų dažnai galima Lietu
rikai tad jį šmeižia. Bet tie šmeižtai prie RESPUBLIKOS PREZIDENTO ŽODIS PA
p-nia Kaupienė) ir kitoms. Groto visas
iniau pasitaiko žmonių, kurie vos kaimuose sutikti moksli
karžygio nelimpa. Kad gen. Tiliy’s buvo kil VASARININKAMS 15-OS METŲ JUBILIE
įrengimas atsėjo apie $1,000.
moka daug kalbų. Taip, pa ninkų filologų, besimokinan
nos širdies ir dvasios žmogus, dar ir šian
JAUS KONGRESO PROGA 1927 M.
vyzdžiui, šveicaras inteligen čių lietuvių kalbų. Reiškia,
Vietiniai ir iš kitų parapijų lietuviai
dien liudija Magdenburgo katedra. Šių kated
LIEPOS MĖN.
tas moka 5—6 kalbas; ne kų kalbų lyginimo mokslui lietu
kviečiami šios dienos pamaldose dalyvau
rų jis apgynė nuo galingesnio priešo, nepai
mažiau kalbų moka ir lietu- vių kalba turi pačios žymiau
ti. Tėvai prašomi paraginti vaikus, ypač
sydamas į grųsinantį jam pačiam pavojų.
“ Bažnyčia turi pritirtų kelių savo moks- vįs inteligentas. Tik vienas sios svarbos.
ministrantus, kad atliktų savo pareigas,
Gen. Gustavo Adolfo vadovaujama švedų ka- le, tauta
savo tradicijose. Tik reikia mo- amerikietis anglosaksas temo
tai yra, kad kasdien paskirtieji laiku at
Atkreipkime dėmesį į šį rei
rįuomenė sudegino Magdenburgo miestų ir kėti juo eiti ir ypatingai juo vesti kitus. Dėl
ka vienų angliškų kalbų. Ki škinį. Lenkų kalba nėra pri
eitų šv. Mišioms tarnauti, o šiandie va
mėgino sunaikinti pačių katedrų. Bet gen. to abi šios įstaigos — Bažnyčia ir Valstybė—
tos kalbos išmokti jam labai pažinta kalba aukštose mokyk
kare, kad vfsi dalyvautų šv. Onos noveTilly’o kariuomenė pajėgė katedrų apsaugo turi didelį auklėjimo uždavinį. Abi jos pri-iSUnku. Tiek to — gali nemonos užbaigime. Taipgi skaitlingai tedaly
ti ir priešų atbloškė. Tai gen. Tilly’o nuopel valo sutartinai jo siekti. Tada -sveikai bus . keti, jam gali būti sunku sve- lose; ji neturi didelės moks
vauja šv. Angelo dr-ja ir mažų mergaičių
liškos reikšmės. Bet lenkai
nas.
auklėjama visuomenė.
j tima kalba išmokti, bet reikia
Nekalto Prasidėjimo dr-ja.
žmonės patrijotai ir to jiems
Gen. Tiliy’s gimė arti Briuselio 1359 m.
Šitų mintį suprato “Pavasario” steigė-! stebėtis jo neišmintingas su- užtenka, kad surastų įvairių
Aušros Vartų par. ministrantai yra
Jis buvo aukštos kilmės tėvų sūnus. Moks- jai, dėl to jie ir pasirinko obalsį “Dievui R-įpratimas
jis ne tiktai kad būdų ir galimybių ir pasiekti
šie: Jurgis Kasparka, Reiniondas Jan
linosi pas jėzuitus Koelne’s mieste (Colog- Tėvynei”. Kad jų rinitų sumanymų palaimi-i Pa^s nen°ri svetimų kalbų mo
savo
tautinės
garbės
ir
nau

kauskas, Petras Kazanauskas, Adolfas
. ne) ir pagaliau pasirinko utilitarinę karjerų. no Dievas, tai rodo šis apstingąs pavasarinin-' kytis, bet dar atkakliai kovodos.
Laurinaitis, Jonas ir Juozas Zalatoriai,
Del savo teisingumo ir ramaus? būdo jis buvo
kų susirinkimas. Per keliolikų metų “Pava ja tuos, kurie jų mokosi!
Lenkų
visuomenės
vadai
su
Edvardas Šemežis, Pranas Balčiūnas, Avadinamas “vienuoliu generolo rūbuose.’’
sario” draugija išsišakojo plačiausia orga Jungtinėse Amerikos Vals sirūpino savo jaunimu, lanka
dolfas Kazlauskas, Petras ir Adomas Vai
Jam labai sekėsi organizuoti ir lavinti kanizacija. Šiuo jos pasisekimu šiandien gali tybėse esama daug tautų, kul nčiu aukštesnes mokyklas, hičiūnai, Jeronimas ir Laurinas Balsevi
. riuomenė. Karo meno jis išmoko nuo garsaus pasidžiaugti ne vien jos kūrėjai, bet ir Baž-! kančių savo gimtąją kalba. A
gli
schools.
Visuose
miestuo

čiai, Edvardas Jaukštis, Antanas Kavagenerolo Aleksandro Farnese. Paskiau jis net nyčia su Valstybe. Tai labai rimtas lietuvių' merikietis anglosaksas to nese,
kaip
pavyzdžiui
Cleveland,
liauskis, Jonas Kulikauskis, Antanas Kri
savo mokytojų pralenkė. Jis kariuomenei va kultūros darbas. Lietuvių daina, sportas, tau- Sa^ pakęsti. Jisai viena tėBuffalo,
Toledo
ir
kituose,
k
a
!
dovavo prieš apostatų arkivyskupų von todailė, doras bendravimas jaunimo tarpe at- j trokšta: kada gi ateis tie aukkščiukaitis, Petras Vukelicli, Jonas Li
Trucksessęų. Koeln’e, o paskiau Olandijoj.
sauskas ir kiti.
(Tųsa ant 3 pusi.)
gyja, tuo pačiu atgyja ir lietuvių idealinga 80 laikai, kuomet tos tautos
1600—08 metų laikotarpiu gen. Tilly s sąmone n
VAGIA GYVŲ ARKLIŲ
J. E. Kauno Arkivyskupo Metropolito J. veikliai dirbti katalikiškoje akcijoje ir tuo
tarnavo imperatoriaus Rudolfo II kariuome
Šiū metų liepos 9—10 d. Kaune turėjo į-, Skvirecko ir visų Lietuvos vyskupų raštu, būdu galėtų geriau tarnauti Dievui ir TėvyODAS
nėje. Kovojo prieš turkus Vengrijoj. 1605 m.
vykti nepaprastas pavasarininkų 20 m. jubi visose Lietuvos bažnyčiose, kur tik yra pava nei.
Užventis, Šiaulių aps. Nese
jis buvo vyriausiuoju kariuomenės vadu.
liejaus kongresas. Tačiau visai neĮikėtai kon sarininkų kuopos, liepos 10 d. atlaikyta iš
niai Labunavėlis kaimo ūkin.
1610—30 m. laikotarpiu jis vadovavo Ba gresas neįvyko — vyriausybė neleido pavasa
\
Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Padžiaus dingo eržilas, kuris
kilmingos'pamaldos
su
pritaikintu pamokslu,
varijos Maksimi Ii jaus kariuomenei. Dar pas rininkams savo džiaugsmų išlieti skardžiais
Norint sau eitų ji pamažu.
vėliau rastas krūmuose nulu
tų — katalikiškų valstybių sųjungos ka daintj garsais, eisenos didingumu, sporto lan- kuriuose pabrėžta, kaip svarbu, kad jaunimas
Nebsulaikysi naujo kilimo,
pta oda. Dabar arklių odos
riuomenei. Jis buvo sužeistas lngolstadt’e ir kstumu bei iškilmingomis pamaldomis bazili-į dėtųsi į katalikiškas organizacijas, jose būtų
Nors jį pasveikint rtau ir baisu.
brangios, tai, spėjama, kad ir
mirė balandžio 30 d., 1632 m.
koje.
šviečiamas, lavinamas ir auklėjamas, įprasi ų
Maironis
eržilų pavogė dėl odos.

“DRAUGAS”

LIETINIO KALBA AUKOTOSE MOKYKLOSE

į

X*

į

G. Budreckas—Banguolis

vienas galėjo paruošti visai tinkamų tė
vynei valdovą, kurio garbei net 1930-tieji
metai buvo paskirti.
Tų patį sako ir antras 1930-jų melų
Jubiliejatas — šv. Augustinas. Ir jam
(Tęsinys)
Ir Vytautas laikėsi N. Rubatin’o dės gyvenimas — mokykla. Jo dar jauno są
nio, kad “kas gyvena ir kas,nori gyven žinę graužė nusiminimas, sielvartas, ilge
tų tas be kovos dėl savo ir bendro gyve sys, liūdesys, neramumas... Jis jaunystė
nimo plėtojimo jokiu būdu negali apsi je niekur ramybės negalėjo rasti. Įstoja į
eiti. Šiokie ar tokie būtų kovos rezulta manicliejų sektų. Ir čia jam pasirodo ne
tai — kovoti reikia. Šios kovos esmė glū tiesus kelias ir sąžinės balsas nenurims
di ne vien tik jos rezultatuose, bet taip ta. Susimyli su ištvirkusia moteriške, su
pat ir tame, kad nekovoti su daline prie kuria sugyvena Adeobatų. Tada deganti
spauda ar su visuotina priespauda jokiu jo krūtinėj tiesos ugnelė dar labiau ima
nebeduoti ramybės. Jis palieka moteriškę.
būdu negalima.”
Taigi jo visas gyvenimas jam pačiam Jis tadu tikrai būtų galėjęs pasakyti M.
geriausia mokykla. Iš gyvenimo tiek Vaitkaus žodžius:
“Šalin vaizdai, kur grožiu vergiat
prisirinkęs pavyzdžių ir pamokymų, at
dvasią!
gauna Lietuvos Nepriklausomybę su sosŠalin geismai, kur rengiat kenčiu
tiae Vilniumi.’1410 m. sugrūva Mariengražią!
lurgo pilies tvirtos sienos, dreba Mank
Nereik kūnų, kur žavi ir marina!
os miesto bokštai nuo jo kietos rankos;
Toliau nuo jų į savo aukštį gryną!”
Mgąsta totoriai, išvydę Vytauto kariuolenę.
•
Jis užsiima daugiau lektūra ir dva
.! /
Taigi gyvenimas Vytautui buvo pir- siškais reikalais. Jo sąžinė randa pasi
ir geriausias mokytojas, kuris tik tenkinimą. Jis pats dabar sau reiškia pa-

GYVENIMAS - MOKYKLA

sitikėjimų: “G; kaip aš degiau, mano Die
ve, kaip aš degiau, norėdamas pakilti nuo
žemės pas Tave! bet aš nežinojau, ko Tu
norėjai nuo manęs. Nes išmintis yra Tu
vyje, o šitas skaitymas manyje uždegė
išminties meilę, kurią graikai vadina fifosofija.”
Taigi šv. Augustinui buvo gy venimas
— kelrodis, mokykla. Jis begyvendamas
suranda Tikrąjį kelią, kuriuo keliauda
mas visai nusiramina.
Gyvenimas gimdo ir moko ne tik ge
nijus ir dvasios galiūnus, bet taip pat
įvairiausius teroristus. Čia priklauso nuo
to, kokiais keliais vaikščioja, kokiais gy
venimo pavyzdžiais seka. Taip pat gyve
nimas moko ir kiekvieną žmogelį, nors
ir menkiausioj lūšnelėj gyventų. Gyveni
mas — kiekvieno visur ir visuomet mo
kykla. Gyvenimas yra ir pirmasis kiek
vieno mokytojas. Jaunutis dar vaikas iš
gyvenimo semiasi žinių.
Vaikas, pirmą kartą pamatęs kokį
keistą dalyką, į jį labai įsistebi. Ir jam
dar pasakius to daikto vardą ir kai ku
rias jo ypatybes, jis jį ilgai prisimena.

Jeigu vaikui to paties daikto vardų pa
sakysime ir apie jį smulkiai jain išpasa
kosime, bet jeigu jis jo nepamatys savo
akimis, tai bus tik bergždžias darbas, nes
jis tuojau jį užmirš ir tojo dalyko vaiz
das vaiko sąmonėje greitai išny ks. Taigi
mes matome, kad ir tą mažutį vaikų gy
venimas moko. Nors vaikui apie tų patį
daiktų ir pasakosime, bet jeigu jis negaus
pats pergyventi, pats iš gamtos pasimo
kyti, tai jam tie pasakojimai mažai te
reiškia.
Gyvenimas yra pilnas pamokymų.
Kur tik žmogus eina, kur tik gyvena, vi
sur randa pamokymų, visur — patarimų,
kaip turi gyventi ir kuriais keliais vaikš
čioti.
(Galas)'
1932 m., vasario 21 d.

SUNKU GYVENTI

Sunku gyventi žmogui ant svieto;
Visur tik Vargas, nelaimės vienos.
Nuo nubudimo skaudaus ir kieto

Tulže apkarto gražiausios dienos

Lapus nuo medžių rūdenio vėjas
Dar taip neblaško žiauriai į šalį,
Kaip daužo vargšų skausmas užėjęs,
Kad žmogus vietos rasti negali.

Lopšy mes verkiam, svietų išvydę;
Verkiame, meilės pančius pažinę;
Verkiam nuo kelio tiesaus nuklydę;
Verkiame, karstų sau atsiminę.

Veltui atgręžęs akis atgali,
Tarp atminimų ieškai ramybės,
Nieks nuraminti tavęs negali,
Nei išmatuoti širdies gilybės.

O Dieve didis ir Tėve brangus!
Pastiprink žmogų silpnų ir menkų.
Tu pats surėdei, jogei tik Dangus
Jo begaliniems norams užtenka.
Maironis
I

I

D R A' U G i Š

Antradienis, liepos 26 3., 1932

3

ba dėstoma aukštose mokyklo pasvarstyti, išrinkti tam tik j steigimo. Tinkamam tam si
se; tai kalbai teikiamas vię- rų komisijų, kuri padarytų su dabrinių! jubiliejui apvaikščio
'natų kreditas, kuri vėliau tu- vietinių visuomenės vadų pa jimui mokyklos alumnai ir viGrovehlll 0<17
iręs priimti ir kitos mokyklos;'galba lietuvių liigh school nio sos parapijos dr-jos išrinks Ofisas Tel. Rea
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913.
Ofiso ir Rea. Tel. Boul. 5914
6737 S. Artesian Avė.
TeL
Grovehill
0617
lietuvių kalba savaime įgys ' kinių sųrašus, sueitų į kontak delegatus ir iš ji) bus sudary
(Tęsinys iš 2 pusi.)
kultūringųjų kalbų teises.
tų su miestų mokyklų direk- tos įvairios komisijos. Tos iš756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
GY D r TO JAS IR CHIRURGAS
me yra daug lenkų vaikų, an- Antra, atsidarys keletą nau Unijomis, surastų mokytojų ir Į kilmes numatomos turėti šiais
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
2423 West Marųuette Road
tuomi
atliktų
didelį
ir
naudinmetais
gruodžio
mėnesio
pa
Nedėlloj
susitarus
Nedėlloj susitarus
kančių liigli scbools, jie išsiP«zi<*ijų lietuviams niokvVai.: 2-6 Ir 7 -9 P. M. Ket. 9-12 A-M.
baigoj.
Nedėlloj susitarus
sirūpino, kad jų vaikams ša- tojams. Katalikiškose eentra- gų lietuvių tautai darbų.
Tel. Canal 9IB7 Rea. Prospeot 9659 Tel. Ofiso 4050
J. N.
Res. 9865
le prancūzų, vokiečių ir kitų' dRėse liigh scbools kunigas
Muzikas Cižauskas apie 25
kalbą, būtų dėstoma lenku' imliausia gali dėstyti lietūmetus atgal mūsų bažnyčioj Tel Lafayette 5793
kalba. Koks gražus reiškinys! ' *U <alba. Miesto aukštose mo
ėjo vargonininko pareigas ir
5815 — 6th AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Amerikos lenkai inteligentai
klose lietuviai mokytojai
čia būdamas suorganizavo la- vai.: z iki s po pietų, 7 iki 9 vak. 1831 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
gerai išmoksta savo kalbų; jcslblls apmokami valdžios. Bus
/
Ofiso vai.:
bai gerų chorų. Už tai visi jį Office:4459 S. California Avė. Rezidencija (699 So. Artealan Avė.
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
pramoksta ir svetimtaučiai, jaugiau lietuvių inteligentų,
gerai pamini. Jis su savo žmo
Nedėlioję pasai sutarti
Valandos: 11 ryto iki 9 po pietų
Rezidencija:
daugiau tautos darbuotojų.
9 iki l:M vakare
3904 — 71st STREET
na,
p.
Marijona
(Feleskaite),
Taigi, mums lietuviams šiuo >
Nedėliomis tik susitarus.
kuri yra gimusi Mt. Carmeklausimu taip pat tenka susi-| Trečia, lietuvių kalba, įsigalyje, atvyko duoti koncertų. D E N T I S T A I Tel. Canal 6764 Res Republio 6369
rūpinti. Mes turime daug mie-1 vusl kartų į liigli school, ne
Jiems Mt. Cannelio atsimini Phone Boulevard 7042
štų, kurių higii scbools pilnos ;bus lengva prašalinti, juo laŽinelės
Gydytojas ir Chirurgas
mai daug svarbių jų gyveni
lietuvių; kai kur jų esama pO|b*au’ kad josios mokinsis ir
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2403 WEST 63rd STREET
X Šiandien šv. Petro lietu me įvykių primena; jiedu čia
keletu šimtų. Paimkime to-i svetimtaučiai, kurie sieks po-'
IR OBSTETR1KAS
Kertė So. Western Avenue
DENTISTAS
Tel. Prospect 1028
kias kolonijas kaip Chicago,į d W'b filologų profesijos.! vių parapijos visos Onos orga- šioj bažnyčioj sutuoktuves tu
Gydo staigius ir chroniškas ligas
nizuotai
švenčia
savo
vardu
Rezidencija;
2359 So. Leavitt St.
rėjo; jie čia Savo jaunystę pra
vyrų, moterų ir vaikų
4645 So. Ashland Avė.
AVaterbury, Slienandoah, etc.; Lietuvių kalba, sustiprėjus in-Į
Tel.
Canal 0706
DARO OPERACIJAS
Arti 47 Street
Jįktai vienoje Waterbury Ra. Į teligentijoje, stiprės ir gyvuos ves. Ryte savo intencija klau-1 leido. Čia mums koncertų duoValandos: 2-4 popiet ir 7-9 vak vak.
Ligonius priima kasdienų nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal susitarimų.
^Hl<ių mergaičių centralinėje j mini°°e. J°P likimas daugely- so šv. Mišių ir priima bendrai ti jiems buvo malonumas tuo
Nedėliomis
ir
seredomls
tik
i
'
^ųdi school yra suvirs 200 lie- J -le -Amerikos miestų būtų ap- šv. Komunijų. Tikrai gražus labiau, kad turime gražių erd Tek
iškalno susitarus
Ganai 6122
[ir malonus katalikiškojo suui- vingų svetainę. Jų koncerto
Ofisas,
Laboratorija ir X-Itay
tuvaičių. Taigi šitų kolonijųdraustas.
1 pratimo apsireiškimas.
2130 WEST 22nd STREET
paklausyti prisirinko daug
darbuotojai, ypatingai dva-j Kas taomi turėtų susirupinGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DENTISTAS
CHICAGO
, .
.
• - • r ir»
lietuvių
4729 WEST 12th PLACE
sios vadai,
turėtų
susirūpinti,
! ti? Žinoma, musų orgamzaci-'1 ..X Kenoslios
. .
... kolo- žmonių. Koncertų atliko labai
2201 West 22nd Street
Vak: 7 iki 9-v. v. išskiriant Seredos
nijų stropiai rengiasi prie vv iš gerai.
kad lietuvių kalba butų įves jos. Dabar įvairios organiza
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavitt St)
i consino apskrities lietuvių die
bus.
Koresp.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
cijos ruošiasi prie savo seimų.
ta į tas liigli scbools.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 iki 8 vakare
į uos, kuri bus liepos 31 d., Port
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Seredoj pagal sutarti
Čia būtų didelis laimėjimas. Kunigų Vienybė, Federacija,j
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:30 — 5:30 kasdien
j Wasbington’e, AVUs., kad pa
Viena, priežastis: lietuvių kai Vyčiai turėtų šitų klausimų]
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
X—Spinduliai
minėjus Jurgio Washing-tono
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Ofisas 2201 West 22nd Street
# *
Boulevard 7589
jubiliejų.
Rez. Hemlock 7691 cor. So. Leavitt St. Tek Canal 6122
GRABORIAI:
X Iš Kenoslios į Port Wa- Lietuviškas radio pusvalandis
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republio 7868
' sbingtonų bendra kelionė eleValandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Nesenai
atvažiavęs
į
PaterLACHAVICH ktrikiniu gatvėkariu vienam
D E N T 1 S T A S
Nedėlioj: 10—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
sonų parapijos chorų vesti ar
asmeniui ten ir atgalios kai
4712 So. Ashland Avenue
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
SONUS
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
tistas P. Petraitis chorų nau
CHICAGOJE
nuoja 96c.
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2 iki 4 ir 6 iki 8 Vai. vak.
,Laidotuvėms
„ . .
LIETUVIS
GRABORIUS
jai perorganizavo. Perorgani
pa
X Šv. Petro draugijos piktarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Moterų ir Vaikų ligų
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano nikėlyje praėjusį sekmadienį, zuotas choras pradėjo greitai
Telefonai dienų ir naktį
X-Ray
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
augti kiekybėje bei kokybėje ' Tel. Cicero 1260
Specialistė
Tel. Roosevelt 2515 arba 2519
VIRG1NIA 0036
sau prie grabų lšWasliingtono parke, visus gra ir greitu laiku tapo kitų pa- J
dirbystėa
2314 W. 23rd PI., Chicago
4145 ARCHER AVĖ.
žiai palinksmino įdomūs kum
OFISAS
stebėtas.
Tel. Grovehill 1595
x LIETUVIS DENTISTAS
668 West 18 Street
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. štininkų žaislai, ypač vokietis
Vak; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Ofiso vai. kiekvienų dienų iruo 9 iki
SKYRIUS: 8238 S.
valandai vakare
TEL.. ČIOBRO 5927
kumštininkas su rusu.
Vietinė radio stotis W!0DA
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Halsted Street. Tel.
Nedėliomis ir Seredoiuis susitarus
Victory 4988.
pakvietė chorų padainuoti.
gįU Cicerui. nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltamiukais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
t
ir Ketvergais.
Telefoną? Yards 1138
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
: Taigi Patersono parapijos cho
Rez. Tel. Hydc Park 34J95
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
Phone Boulevard 4139
į ras liepos 30 d., šeštadienyje,
tik susitarus
2422
W.
MARQUETTE ROAD
Dr.
C.K.
Kliauga
Į iš aukščiaus minėtos stoties
DENTISTAS
Sidabrinis
Mokyklos
Graborius ir Balsąmuotojas
W0DA, 1250 kilocycles nuo. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia
Res. Phone
VV. Alarųuctte Itd. arti VVcstem
Jubiliejus
GRABORIUS
10 ikį 10:30 vakare, akompa- 2420A ve.
Lietuvis
Turiu automubilius visokiems
Flioue Hemlock 7828
Englewo-od 6641
Office Phone
Šv. Kryžiaus parapijos luo-Į naojaut kopn,
Panedėliaia, Seredomis ir Pėtnyčiomla
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Husų patarnavimas
Wentworth 3000
Wcntworth 3000

DAKTARAI:

LIETUVIŲ KALBA AUKŠ
TOSE MOKYKLOSE

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. J- J. SIMONAITIS

į

LIETUVIAI
AMERIKOJE

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

KENOSHA, WIS.

DR. J. J. KOWARSKIS

DR.A.RAČKUS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. BIEZIS

PATERSON, N. J.

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RAOŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

DR. A. L. YUŠKA

MT. GARMEL, PA.

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOLIS

reikalams. Kaina prieinama.
kykla yra pirn.a mokykla lie- įnuo8 keletą Betttvižkų liaadies
3319 AUBURN AVENUE
tuva.čių seserų Amerikoje.,
Lygiai artietas Petral.
Chicago, III.
Kun. A. Stamukynas, kuris , tis ažh.auks kelet4 įdomių da

visuomet sąžiningas ir

nebrangus, nes neturi
ma išlaidų ažlalkymol
skyrių

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

L J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
Kampas 44th Ir Paulina Stau
Tek Boulevard 5202-8412

LIETUVIS GĖABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

į

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Nuliudimo

i

valandoje

buvo čia klebonu, sudąro pra- j lykėlių.
džių Seserų Kazimieriečių vie
Tat nepraleiskime progos
nuolynui, ir pirmos sesutės:
sės. Marija, sės. bnmaculata pasiklausyti lietuviško radio
ir sės. Cencepta, šioj mokyk pusvalandžio iš Patersono.
loj mokytojavo. Čia jų buvo
Reporteris
vienuolyno pradžia ir jų pir
moji mokykla. Šiemet sukan
ka 25 m. nuo tos mokyklos
l

kreipkitės

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

ĮSTAIGA

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YASDS 1741 ir 1742

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS
1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 19-12 ryto: 2-9 Ir 7-9 vakare

A.

A. L. DAVIDONIS, M. Di
avenue“
Tel. Kenwood 5197
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.

4919 SO. M1CH1GAN

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Marųuette Park.— Praėjusį
sekmadienį, 8 vai. vakaro mi
rė Adolfas Gudėnukas, 6807 8.
Campbell Avė.
Velionis buvo
"Draugo"
išnešiotojas,
sūnūs
Adolfo Gudėno.
Vaikutis sirginėjo, bet miri
mo dienoj jautėsi gerai ir tų
dienų buvo bažnyčioj. Tik va
kare staiga užėjo smarkus blo
gumas. Buvo pašaukti trys da
ktarai, bet išgelbėti jau buvo
pervėlu.

Adolfukas buvo drūto sudė
jimo, sveikas, lankė parapinę
mokyklų. Mokslas gerai sekėsi.
■‘Draugų" Išnešiojo rūpestingai.
Veltonles draugai, giminės Ir
pažįstami prašomi pasimelsti.

ADVOKATAS

»

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
Room 906
Tel. Dearborn 7969
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Utarninkais Ir KetvSrgala
— 6 iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Vakarais:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

✓

Namų Tel. Hyde Park 8896

VALANDOS:

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 5950—6377

4600 8.

WOOD ST.—Kfttvergo vak.
Tel. Lafayette 6398

160 N. LA 8ALLE 8T—pagal sutartį.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

lt—4;

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir rezidencija

Tel. .Weutworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREE.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUAL1STAS
Vai

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Alidway 2880
HEMLOCK 9191

A

. DR. V. S. NARES ,
(Naryauokas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8424 West Marųustts Road
VALANDOS:
9 Iki 18 ryto. 7 iki B vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal satartį

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 919!
Jei neatsiliepia šaukite Central 74' t

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą?
Specialistas moteriškų, vyriš
kų, vaikų ir visų chroniškų
Hgų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0610

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 9155 South Kedzie

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t
Valandos: nuo
nuo 4—4
104 lt IkUL

DR. J. P. POŠKA

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

DR. G. SERNER
kPf.f.l ai.iot

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

.4

Nuo 10 iki 12 dienų
\
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Tel. Boulevard 7589

'LIKTU VLB AKIU

6558 S. HALSTED STREET

Realdencljos Tel. Plasa 8899

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 1829

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vat: nuo 3-6 i,o
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak
šventadieniais pagal sutarimų.

Gydytojas ir Chirurgas

Palengvins akių įtempimų, kuris
ssti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotumo, skaudamų akių karštį.
Nuimu
(John Bagdziunas Borden)
2ataractua. Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.
ADVOKATAS
Prirengiu teisingai akinius visuose
105 W. Adams St., Rm. 1642 atsitikimuose, egzaminavimas daronas su elektra, parodančių mažiau
Telephone Randolph 6727
sias klaidas.
2151
22hd St. 6 iki 9 vak. Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Telephone Roosevelt 9090
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Name: 9 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos pcrpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos oi.
gesnės, kaip kitų.

DR. A. R. McCRADIE

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN

A.A.SLAKIS

M IR* ADGI.FAS G4I»/M(R.AS

4616 S. A-hiaud Avė.

Ilk

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

W.

A.

—

Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėliomis pūgai sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: lrospect 1939

JOHN B. BORDEN

LIETUVIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis 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
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu toeipsitės kur kitur.

Tel. Cicere 6756

ADVOKATAS

Mieste Ofisas;
195 W. Monrue St.,
Rug|m 894
Phone State 4690
South Side Ofisas
759 W. :$5tli St., neteki Halsted St.
Phone Boulevard 5913

Ofisas:

Chicago,

CHARLES P. KAL

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ

1821 So. Halsted Street

SKAITYKITE IR PLATIN,

KITĘ “DRAUGĄ”

Rea 9426 So. California Avė.
sVaį.: 2-4, 7-9 v. y. Utaklriaat Ketv

Antradienis, liepos 26 d., 1932

DRAUGAS

i

C H I G A G O J E
DIEVO APVAIZDOS PAR.
ŽINUTĖS

JONAS BALTUTIS

Šiandien šv. Onos šventėje
yra paskutinė novenos diena.
Vakare įvyks iškilminga už
baiga. Ruošiama procesija, ku
rioje dalyvaus šv. Onos drau
gija su savo vėliava. Misijonierius tėvas J. Bružikas su
teiks visiems tą noveną atlikusiems šv. Tėvo palaiminimą
ir visuotinus atlaidus.
X Praėjusi sekmadienį bū
rys mūsų labdarybės darbuo
tojų, kun. P. Gasiunui vado
vaujant, dalyvavo šv. Vincen
Biznieriaus Letąiviška
to draugijos kvartaliniame su
dovana
sirinkime. Ten tartasi apie to
limesnį vargšų šelpimą ir to Biznierius Jonas Baltutis,
darbo sunkumą, nes yra pavo pristatęs “Draugui” gazolino
jus, kad valstybė gali pritru ir aliejaus pamatęs “Drau
kti lėšų. Mūsų parapijoje šel go” kieme naują altaną labai
pimo reikalai atliekami pirma | pasigerėjo. Ir jis panorėjo pridienio vakarais.
1 sidėti prie jos pagerinimo. Ji
X Kun. P. Gasiunas ir mū sai užfundijo maliavos, kad
sų senas veikėjas St. Šimulis, tą altaną numaliavoti lietuviš
sėkmingai organizuoja “old \os vėliavos spalvomis.
timerius” sportininkus, kurie
P-nui Baltučiui labai pati
pasirodys minėtame parapijos
ko visi pagerinimai Rūtos dar
piknike rugp. 7 d., Vytauto
že ir aplink “Draugo” namą'
darže. Prieš “old timerius”
naujai aptverti darželiai.
savo kariuomenę išstatys p. E.
Rimkus, L. Vyčių 4 kp. spor Tie darželiai yra užpelnąs
to vedėjas. Šiuo metu parapi lietuvių biznierių. Tokiu būdu
joje daugiausiai kalbama apie p. Jonas Baltutis yra vienas
busimąjį pikniką.
tų biznierių, kurie remia ka
talikiškų įstaigų gražinimą.
Ašt.

giama, tai skaitlingai ir susi daržely, kurs visiems atsilan nei ofisų, nei spaustuvės. Tai bėjo biznierius p. J. Krukas,
rinko. Piknikėlį rengė Lietu kiusiems labai patiko, nors ta proga brolis Vladas visus l Peoples Furniture kompanijos
vių Kolegijos rėmėjų 19-tas visi pagerinimai dar nėra bai j supažindino su “Draugo” na- direktorius, ir pasidžiaugė vi- į
Labdarybės centro susirinki
skyrius. Kad piknikėlis pavy gti. Susirinkimui vadovavo |inu, ofisais, spaustuve. Taipgi su tuo kultūrinimo darbu. Pktų daug darbavosi skyriaus brolis Vladas ir išaiškino visą aplankė brolių marijonų kop nas Krukas yra Peoples Fur mas įvyks liepos 27 d., 8 vai.
pirm. p. Antanas Grybas, Šiau j reikalą. Skyrių atstovai paaiš lytėlę, kur kiekvienas sukal- niture kompanijos radijo pro vakare, Aušros Vartų parapi
lienė, Pocienė,
Šliogerienė, kino, kas pikniko reikale bus i bėjo susirinkimo užbaigimo gramų vedėjas ir ketino per jos svetainėj. Visi kviečiami
Stumbrienė ir kiti. Komisija galima padaryti, visi pasiėmė maldą. Gerb. kun. L. Drauge radiją visuomenei pranešti a- skaitlingai susirinkti.
Valdyba
verta pagyrimo, kad gerai vis tikietij platinimui ir pažadėjo lis, “Draugo” administrato pie įkurtą Rūtos darželį ir pa
ir kitais būdais darbuotis, kad rius, sugrįžo iš vakacijų. Ji gerinimus apie “Draugo” na
ką prirengė.
GERI JAVAI ŽEMAI
Piknikėly matėsi biznierių piknikas ko geriausia pavyk sai pasidžiaugė naujais page mą.
ČIUOSE
ir profesijonalų. Buvo dentis- tų. 35-tas.ir 19-tas skyriai ei rinimais ir pagražinimais, pa Ateinantį sekmadienį Rūtos
tas dr. Atkočiūnas su žmona, na lenktynių. Vienam vado darytais aplink “Draugo” darže rengėsi turėti piknikėlį
Telšiai. Visoje Žemaitijoje
Susiv. R. K. A. 100 kp., bet
aptiekininkas V. Petrauskas, vauja draugijų darbuotojas P. narna.
derlius iSrodo Ja*
Antanas Peldžius, Al. Šinkū Į Vaičekauskas, kurs sykiu da- j Šiemet “Draugo” namui i.¥ ji užleido Aušros Vartų par. j šieinet
£eras> Ypatingai gražūs
nas su šeimyna, graborius La- Įug darbuojasi dėl vykimo į vidaus ir iš lauko padaryta talkininkams ir Rūtos daržo i
įkūrėjams.
Minėta
kuopa
savo,
visur
rUfdai- Npbl<^ausiai išchavičius su žentu, Ipolitas ' Marijonų Farmą Darbo Die- Idaug pagerinimų. Anksti pa
parengimą turės vėliau.
rodo ir
Vasarojus
jnoj. Tą dieną ten įvyks iškilMelekauskas ir daug kitų.
vasarį vidų gražiai išmaliavošiomis dienomis taip pat žyMuzikantai buvo iš Cicero. 'mingas sodinimas trijų atmin jo maliavojimo kontraktorius
Graborius Lacliavičius su 'niiai pasitaisė. Miežiai atrodo,
Jie dykai patarnavo. Tik pub tinių medžių — Jurgiui Wa- j Petras Cibulskis. Užtverta na- savo žmona buvo išvykęs va-!tokje) kokių patys žemaičiai,
lika pasigedo vengro su vais įshingtonui, Arkivyskupui Jur ;uja tvora. Paskutiniu sykiu kacijų. Dabar sugrįžo ir rado, sako, seniai neturėję,
tais. Pikniko dovanos teko ši jgiui Matulevičiui ir kun. Fe“Draugo” daržely prigijusie- kad jo sūnūs Boleslovas ir
Šiomis dienomis daugely
taip: grybų bačka — Jonui j Uksui Kudirkai. 19-tam sky- ji medžiai tapo aptverti gra- Steponas visus reikalus beveŽemaitijos vietų jau pradėtoj
Motiejaičiui, arbūzas —, Vero įriui vadovauja p. Ant. Grv- i žia tvora, o tarp medžių dir- dę geriausioje tvarkoje.
nikai Žukauskienei, didelis ku įbas, kurs daug rūpinasi bran- jva rengiama pasodinimui kruPraėjusį šeštadienį p. Mac- > šienauti pievos, kurios čia prl
mpis — Karoliui Oksui, kurs !gaus laikrodžio išleidimu. Tas mų. Tą darbą atliko westsi- kevičius turėjo iškilmingą na-1 žėlė labai tirštai.
yra artimiausias Rūtos daržo ^laikrodis bus ateinančiam pik
diečiai “Draugo” prieteliai ir ujo ofiso atidarymą, 2324 So.
Jnikui didžioji dovana. Be to,
kaimynas.
!už savo naudingą darbą gau Leavitt St. Naujasis ofisas ’ten bus kumštynės, ristynės
na viešą padėką. Talkininkai ra moderniškai įrengtas ir bu Garsiausia pasauly žolių gy
Rūtos daržo tvarka yra to
virvės traukimas, gera orkes
dytoja tūkstančius išgy
buvo šie: Jonas Povilauskis, vo papuoštas gėlėmis. Tą die
kia, kad muzika griežtų tik
trą ir kitokie įvairumai.
dė žolėmis.
iki 10 vai. vakaro. Bet sky
Pranas Melekauskis, Ignas ną naujame ofise buvo daug
Pastebėtina
nauja kombinacija gy
Taigi tai bus įdomu matyti Pranskus, Petras Gadeikis, svečių. P-no Mackevičiaus o- vastį palaikančių
riaus pięm. p. Grybas gavo
žolių yra svarbiau
sias moderninių
taikų
išradimas.
leidimą muziką tęsti iki 11 v. j katras iš minėtų skyrių turės Jonas Petraitis, Jonas Kiudis, fise nuo senai dirba dvi p-lės Tūkstančiai
kentėjusių, kurie sunkiai
dabar sveiki. Nežiūrint kokia
j daugiau pelno ir’katras ims o “Draugo” kieme altaną pa Elena Mackevičiūtė iš River- sirgo,
jūsų liga yra. ir kiek daug dakta
Extra susirinkimas
ir vaistu jus išbandėt, dar yra
viršų. Kiti skyriai taipgi ne dirbo
kontraktorius Jonas side ir Paulina Labanauskai rų
viltis dėl ius.
Šia proga buvo garsintas ketina pasiduoti ir kartais ga Stumbris, 2309 So. Leavitt St. tė iš West Side. Juodvi visa Motina Helena. Didžioji Žolių Gy
dytoja. D 69 N. Damen Avė., ChiI
ekstra susirinkimas Chicagos Ii išnetvčių aniem dviem ne 'Jam padėjo Povilas Ribickis, da mandagiai ir greitai patar cago, siūlosi jums suteikti 5. dienų
naminį treatmentą žolėmis visiškai
apskričio lietuvių kolegijos tikėtą šposą iškirsti.
! dykai. Aprašykite savo ligą. ir mes
J Jonas Povilauskis, o jo sūnus nauja kostomeriams.
(prisiusime $1.00 bonką. Kraujo Tonlrėmėjų pasitarti apie busian
Aukščiau minėtame susirin 'Jonas tą altaną apkalė taip
Kadanffi
D
Mackevičius
vra
'k® goduoliu.
ar $1-50 Pridėkite
bonk^ speciajaiių
žogi p. maCKtVKJUS yia,,^
25e apjnokėtį metinį pikniką rengiamą kime dalyvavusieji kai kurie dailiai, kad visi stebisi.
Gedimino Spulkos
sekretorius,’ Sykite supakavl
'n1? ,r J>er2i,unt,£1L° ,R,a
1
ar ateikite Šiandie. Skyriai:
kolegijos naudai, rugpiūčio 28 dar nebuvo buvę “Draugo”
Tuos visus pagerinimus ap i tai naujas
ofisas
yra
kartu
ir
jį
7
?
1
I^*
7
st
, ir-4172 »<rT,her AJe'
J
P-ia B. Patumlenė yra Motinos He"
d., Birutės darže. Atstovų bu name, nematę nei knygyno, link “Draugo” namus pasto t op Spulkos
I
Ienos
Šimanskienės
sekretorė lietu
raštinė.
vių skyriuje 4172 Archer Avė.
vo iš įvairių kolonijų. Kadan
gi daržas buvo užimtas, tai i m
susirinkimas buvo trumpas ir
įvyko “Draugo” pagražintam

PRANEŠIMAS.

j

j

MOTINA HELENA

Be to p. Baltutis su savo
į žmona Antanina ir sūnais rel ms darbu ir dovanomis rengia
Imą Lietuvių Bernaičių kolegi
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WGES, 1360 jos pikniką, būsiantį rugp. 28
kilocycles, oro bangomis ska d., Birutės darže.
' ' Hk.’
mbės lietuvių dainos, muzika
4^11:1 KltWlCZČz (o-J1
.ir kalba. Tuos prograinus kas
tM0RTGA6E BAHKERS
antradienis teikia Peoples Furniture Co. krautuvės, 4183
REAL ESTATE
Archer Avė ir 2536 W. 63rd
Prisirašykite į mūsų Spulką
RUOŠIAMA ŠAUNUS
RADIJO PROGRAMAS

Street.

Teko sužinoti, kad dalį programo išpildys muzikas Juo
zas Brazaitis su vestsidės dai
nininkais: St. Zaura, L. Laba
nausku, R. Zalatorių, P. Pau
lausku ir kitais. Visi stropiai
rengiasi šauniai padainuoti
mūsų rinktinių liaudies daine
lių. Be to, apie sveikatą kal
bės dr. St. Biežis, o juokdarys
Calis Kepurė papasakos sa
vas gyvenimo pastabas.
Bus graži ir rinktina muzi
ka. Viskas įdomaus klausyto
jus. Todėl užsistatykit savo
radiją.
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Skalbimo!
ŪKSTANČIAI HOME CRYSTAL kostumerių rado sma

Wm. J. Kareiva
Savininkas
D61 geriausios rųšles
Ir patarnąvtmo. šau
kit.
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PROIMJCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
SO. PAUBINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Tel. Hemlock 2323

JŪSŲ PATARNAVIMUI’

S
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malonaus patyrimo, kad HOME CRYSTAL Cash and Carry
Patarnavimas yra taikomas patenkinti net daugiausia reika
laujančius.
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Kaip tik jus privažiuojate prie gražaus įėjimo, jus pasitinka
uniformuoti patarnautojai, kad priimti ar pristatyti jūsų
pundus. Jums nereikia net išlipti iš autom obiliaus, jei to ne
norite.
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Mes randamės patogioj vietoj greta Westera Bulvaro, kas
padarys lengviu ir maloniu dalyku jums sutaupinti per metus
daug dolerių.

JOSEPH VILIMAS
6504 S. WASHTENAW AVĖ

Jeigu pageidaujate pristatymo patarnavimo, musų uitihi- Ai
mų trokų gurguolė yra visuomet jutų patarnavimui.
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R. ANDRELIUNAS

Gražus naujas Radio
pagauna tolimas sto
tis, 10 tūbų

3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 8167
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2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
Tel. Hemlock 8380
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"The Pride of the Hou.tevife"

^39.00

Jas. F. Mik, iac,
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Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikradžius, radios.
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie carneras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.

Marquette Park.— Ateinan
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giu ir ekonomišku dalyku naudotis HOME CRYSTAL
T
De Luxe Cash and Carry Patarnavimu. Jie žino iš plataus ir

Pabandykite HOME CRYSTAL De Luxe Cash and Carry
Patarnavimą—jums jis patiks. Jums nebus mažiausio keblu
mo atvežti ir atsiimti savo pundus.

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIUB

PARAPIJOS PIKNIKAS

SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”

'Xiįii •

2608 West 47th St.

Praėjusį sekmadienį, liepos
24 d. Aušros Vartų par. Rū
tos darže įvykęs piknikėlis la
bai gerai pavyko. Kaip visa
da žmonių prisirinko daug,
mat oras buvo gražus, o vie
ta visiems gerai žinoma ir mė
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Texų informacija suteikiama
Dykai

Rep, KKK

tį sekmadienį, liepos 31 d. Bi
rutės darže įvyks Gimimo Pa
nelės Švč. parapijos piknikas.
Prie pikniko parapijos komi
tetas su savo veikliu gerb. kle
bonu kun. A. Baltučiu uoliai
rerigiasi. Jiems į talką eina
visi uolesnieji katalikai. Tai
piknikas bus tikrai sėkmingas
ir visus patenkinantis.
Bus
daug įvairumų — ristynių,
virvės traukimas. Visi drutuoliai iš anksto gali užsiregist
ruoti pas B. Vavrinską, 6922
So. Campbell Avė.

Jus Sutaupinate 20% ant

QUALITY~^^^^^^SERVICE
Jei manai pirkti automobilį, ateik
pas mus pirmiau, nes mes uSlalkoine
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

HOMECRISTAL

LAUNDRIES

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENtTE
Telepbone Lafayette 71 >9
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