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Kancleris Papen’as kovoja prieš partijas
VOKIETIJOS ATSTOVAS VARŠUVOJ
NUPLESELENKŲ VĖLIAVĄ
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APAČIOJ ARKLIDĖS
VARYKLA ♦
Blue Island Riding akade

Bolševikai kraustosi iš Harbino. Japonai ir vėl
ima veikti prieš kinus. Iš karo veteranų (bonusy armijos) stovyklos praginti komunistai
KANCLERIS NEMANO
PASITRAUKTI

NUPLĖŠĖ LENKŲ
VĖLIAVĄ
SV

BERLYNAS, rugp. 2. —
Laimėję daugiausia atstovu,
negu kitos partijos imant jas
atskirai, fašistų (nacionalso
cialistų) partija nori atsisto
ti Vokietijos vyriausybės prie
šaky. Bet kancleris von Pa
pen’as atsako, kad tai tuščias
fašistų noras.

VARŠUVA, rugp. 1. — Le
nkai vakar minėjo susisiekimą
su jūra sukaktuves. Visas mie
stas buvo nupuoštas
tautos
vėliavomis. Vėliava buvo iš
kabinta ir ant namų, kuriuose
gyvena Vokietijos “charge
d’affaires” baronas von Rin- j
telen. Baronas pats nuplėšė Į

lenki) vėliavų. Policija įsakė
Kancleris paskelbė, kad šio
namų savininkui ir vėl iška
mėnesio gale susirinkusiam1
binti ir pastatė sargybą, kad
parlamentui jis įduos savo ka
vėliava pasiliktų savo vietoje.
bineto narių sąrašų. Jei par
Šis įvykis pagilino tarp vo
lamentas jo vyriausybės ne
pripažins, tai bus tiek to. Sa kiečių ir lenkų nesutikimus.
ko, jo vyriausybei nebus rei
kalinga parlamento parama ir BOLŠEVIKAI APLEIDŽIA
HARBINĄ
jis kraštų valdys neatsižvelg
damas į jokių partijų. Jis nu
11ARBTNAS, Mandžiūrija,
rodo, kad gyventojai yra prie
šingi politinėms partijoms, jei rugp. 1. — Šiame mieste bol
nė vienai neduoda savo balsų ševikų įmonės uždaromos ir
daugumo.
patys bolševikai vyksta į Si
birą. Jie. numato, kad japonai
pasisavins visų Mandžiūrija.
FAŠISTAI NELAIMĖJO

DAUGUMOS ATSTOVŲ

Ant kinų rytinio geležinke
lio yra menkas judėjimas.

BERLYNAS, rugp. 1. —
Vokietijos parlamento rinki
GEN. MA ŽUVĘS
muose daugiausia balsų lai- (
mėjo fašistai (nacionalsociali
DAR BIN AS, Mandžiūrija,
stai), bet jie nelaimėjo atsto
rugp. 1. — Kinų karžygis
vų daugumos. Išrinkta viso
gen. M a Čąn-šan, kurs ilgų
602 atstovai. Tame skaičiuje
laikų kovojo prieš japonus
229 fašistai. Socialdemokratai
Mandžiūrijoj, žuvo kovos lau
laimėjo tik 133 atstovus, o ce
ke ties Kliingban kalnais. Ja
ntro partija 75. Kiti visi at
ponai senai norėjo juo atsi
stovai priklauso kitoms par
kratyti ir pagaliau jį pagrie
tijoms, kurių yra net 10.
bė į savo spąstus.
Vaduojantis demokratiška- i
ja tvarka, fašistams dabar tu- į
ABI RESPUBLIKOS
retų tekti kanclerio ofisas. Ta-1
GINKLUOJASI
čiau, kaip pranešta, taip ne- ’
bus. Prezidentas von HindenRTD DE JANEIRO, Brazi
burgas nusistatęs nesiskirti su lijos, rugp. 2. — Žiniomis iš
šiandieniniu kancleriu ir pa Paragvajaus ir Bolivijos, šios
siryžęs paleisti naują parla abi respublikos ginkluojasi ki
mentą, jei šis priešintųsi kan ta prieš kitą dėl Chaco sri
cleriui von Papen’ui.
ties nepasidalinimo.
Vyksta
Pastaroji priešrinkiminė ka kariuomenių mobilizacija.
mpanija Vokietijoj pasižymė
jo dideliu kraujo praliejimu.
IŠĖJO Iš KABINETO
Daugiau kaip 100 asmenų nu
žudyta. Pačių rinkimų dienų
MEXIC0 CITY, rugp. 1. —
apie 10 asmenų žuvo.
Iš karo sekretoriaus vietos at
sistatydino buvusis prez. gen.
Calles’as.
KINAMS NELAIMĖS

S1TANGHAJUS,

rugp.

1. 20 ŽUVO NUO SVAIGALŲ

— Yangtze klonio gyventojus1

_____________

iki šioliai smaugė cholera. O1 NE\V YORK, rugp. 1. —
dabar prie tos nelaimės pri- Praeitų savaitę 29 žmonių per
sidėjo kita — potvyniai Yang-tris dienas mirė nuo meilinio
tze upei išsiliejus.
alkoholio vartojimo.

VIENOS KATALIKAI PASIRYŽO
KOVOTI PRIEŠ BEDIEVYBE

VIENA, Austrija (per pa
mijoj, 2027 W. 120 gat., pro- štų). — Šiame mieste įsivyrabibicijos agentai apačioj ark | vusiai bedievybei paskelbtas
J kryžiaus karas. Šiam veikimui
lidės rado didelį rūsį ir ten
1 prieš bedievius akstinų davė
įtaisytų didelę alkoholio va
garsus mokslininkas prof. dr.
ryklą.
G. \Y. Scbmidt’as.
Agentams užėjus nerasta nė
Visi tikintieji, pareiškė dr.
vieno žmogaus. Paimta vienas Sclunidt’as, turi suprasti, ko
šuo, 14 arklių ir visi alkoho dėl šiame mieste bedieviai vvliui gaminti įtaisymai.

BAIN’O BANKŲ REIKALAI

rauja. Turime prisipažinti,
kad jie įsivyravo dėl mūsų pa
čių kaltės. Matyt, mūsų gyve
nimas ir veikimas nevisada
buvo suglaustas su Kristaus
mokslu. Tačiau galima drąsiai
pasitikėti jaunimu, kurs šian
dien vis drąsiau ir didesniu
pasiryžimu stoja kovon už šv.
tikėjimų.

Prof. Pr. Dovydaitis, prof. J. Eretas ir dr.
I. Leimonas pasodinti i kalėjimą

Dvylikos Bain’o bankų lik
viduotojo padėjėjas Andreivs
teisme liudijo, kad per visų
Sekmadienį, liepos 10 d..
BAIGIASI VARGAI SU
Italija ginkluojasi. Tai jos naujas kruizeris “Armando laikų likviduotojas surinko
Marijampolėj
įvyko
didelis
pa
ELEKTROS ŠVIESA
Diaz.” Jau įleistas į vandenį. Londone spėjama, kad Italija! (su^°^e^avo) 2,858,832 dol.
Šie
pinigai
bus
panaudoti
bavasarininkų
kongresas.
Jame,
(
slapčia stato daugiau karo laivu.
-Inkų likvidavimui ir kitiems
^itų, kalbėjo prot. Pr. I)oTauragė. Pagaliau ir Tau
JAPONAI VĖL PRIEŠ
ESPERANTISTŲ SU I pirmosios rūšies išmokėjima vydaitis, prof. Eretas ir Dr. ragėje baigiasi vargai su ele
J. Leimonas. “D. N.” prane ktros šviesa. Miesto savival
KINUS
VAŽIAVIMAS
ms.
ša, kad jie savo kalbose pa dybė, kuriai vadovauja darbš
TOKIJO, rugp. 2. — Japo
PARYŽIUS, rugp. 1. — čia NUŠAUTAS PROHIBICIJOS reiškę priešvalstybinių minčių, tus K. Voldemaras, jau galu
nai nuskriaudė kinus užgrob
ir už tai visus tris Marijam tinai nusistatė elektros tiekivyksta esperajitistų suvažiaviAGENTAS
I
dami Mandžiūrijų ir ten vei
polės karo komendantas nu mių paimti į savo rankas.
mas. Apie 1,500 atstovų atkiančias kinų muitines. Tad
. ,, , ,
*■
South Park gatvėje negras baudęs po 3 mėn. kalėjimo.
.
*
n -ei i »
dabar kinai atsisakė japona stovauja 11 tautų.
SKUNDŽIASI VILKAIS
butlegens, sakoma D. 'Clark Be to, keturi studentai nu
ms mokėti atlyginimų dėl bo
Vakar Notre Daine kated- as, nušovė prohibicijos agen- bausti po 3 mėnesius ištremti
IR VANAGAIS
kseri) sukilimo.
roje įvyko esperantistams iš- tų E. Jackson’ų, 34 m. amž. 1 JŲ gyvenamas vietas ir ten
Šiaulėnuose (Šiaulių apsk.).
laikyti priežiūroje. Nubausti
Japonai žada pasiųsti savo kilmingos pamaldos. Esperan- j negrąstudentai Jonas Adomavičius, ūkininkai skundžiasi, kad jų
karo laivus į Kinijos uostus, tų kalba sakytas pamokslas.
gyv. Marijampolės valse., Ki- apylinkėje pradėjo lankytis vi
TAI BENT SARGAI!
kur yra muitinės. Deja, per
toliškių kaime; Adolfas Ta- lkai, kurie dienos metu užpul
tuos uostus prekybą su Kini
ATIDARĖ PARLAMENTĄ
Pietinėj Chicagos d'aly po moševičius, gyv. Kaune, Lais dinėja avis ir kumeliukus, o
ja veda svetimos valstybės.
licija suėmė 6 plėšikus. Pasi vės ai. 3 nr.; Petras Grinevi vanagai gaudo vištas ir viš
Jei japonai bloknotų uostus,
BUKAREŠTAS, rugp. 1.
podraug užgautų ir kitas val — Rumunijos karalius atida rodė, kad tai “Grove patrol čius, gyv. Kaune, Laisvės 61 čiukus.
Service” nariai, kurie nakti nr. hutas 19, ir Antanas Senastybes.
rė parlamentų. Pralaimėję li
POLICIJOS DEPARTA
mis kai kurias apylinkes sau vaitis gyv. Krokelaukio valsč.,
Numatomos naujos Rytuose beralai nedalyvavo atidarymo
MENTE REFORMOS
goja. Pas visus rasta minėtos Alytaus apskr.
iškilmėse. Vyriausybės prie
suirutės.
tarnybos žvaigždės.
Prof. J. Eretas buvo suim
šaky yra valstiečių partija.
Chicagos policijos departa
tas savo bute, prof. Pr. Dovy
KOMUNISTAI PAŠALINTI
LAKŪNAS NEATdaitis suimtas Klaipėdoj, o mente įvykdytos svarbios re
------------NEPASISEKĖ BEDUINAMS
dr. Leimonas suimtas tarny formos. Visa policija paskirs
SKRIDO
JOHNSTOWN, Pa., rugp.
-----------boj. Visi persiųsti į Marijam- tyta į aštuonias tarnybos da
2. — Naujoj karo veteranų
JEDDA, Hedjaz, Arabija,
lis. Tos dalys yra; uniformuo
Kaip pranešta, Chicagon ne'polės kalėjimų
stovykloj staiga atsirado aš- rugp. 2. — Prieš Arabijos kata policija, detektyvų biuras,
atskrido iš Kanados vokietis
tuoni komunistai agitatoriai, ralių Ibn Saud sukilo beduitrofikos biuras, rekordų ir sa
lakūnas von Gronau. Sugedus
BEDARBIŲ NEMAŽĖJA
Veteranai su jais greitai ap-I nai. Šio karaliaus valdžia pa
vasčių
departamento biuras,
lėktuvo motorui jis nusileido
sidirbo.
Į skelbė, kad sukilėliai nugalėšalia Detroito. Gal šiandien
Vasaros sezonui prasidėjus, kriminalinės informacijos ir
ti. 360 jų nukauta. Žuvo ir vy- ’.fa alakrig
statistikų biuras, personalis
Stovyklos “policija” juos
Vilniuje visada atsirasdavo
riausias
jų
vadas,
Ibn
Rifada,
biuras, kovai
areštavo ir pristatė veteranų
daugiau darbų. Šiemet tuo at (asmenybės)
prieš piktadarystes divizija ir
teisman. Visi nubausti depor
NUŠAUTAS PLĖŠIKAS
žvilgiu sunku. Materialiai su
moralų divizija.
44 MAIŠTININKAI SU
tavimu. Išvesti už stovyklos
nkumai neleidžia miesto valVaistininkas Itarrison’as' dybai imtis naujų, arba tęsti
ŠAUDYTI
Visa uniformuota
policija
ribų ir įsakyta, kad jie dau
savo vaistinėje, 2226 E. 791 pradėtus senus darbus. Beda atskirta nuo kitų dalių ir jai
giau negrįžtų.
LIMA, Peru, rugp. 2.
gat., nušovė vienų iš dviejų rbių skaičius todėl Vilniuje skirtas viršininkas. Ji paskir
Paskelbta,
kad
44
maištinini
plėšiką. Kitas paspruko.
dabar visai nemažėja. Turi- styta į 6 divizijas ir kiekvie
DARBO PARTIJA SU
kai
prieš
vyriausybę
Trujillo
'
______________
Įmomis žiniomis, dabar yra Vi- nos priešaky yra taip pat vir
SKILO
mieste jau sušaudyti. Kiti 57'
KARO VETERANAMS I lniuje net 20,000 žmonių, ku- šininkas. Kiekvienoj divizijoj
jrie reikalingi medžiaginės paLONDONAS, rugp. 1. — Iš nubausti mirtimi paspruko. O'
DOVANA
yra keletas distriktų. Šių disdarbo partijos išėjo visi kai daugiau kaip 100 nubausta ka
i rainos, nes neturi jokio darini triktų viršininkai (kapitonai)
I BALTIMORE, Md., rugp. ir neturi iš ko gyventi.
riausieji gaivalai ir sudarė at lėti.
yra atsakomingi savo divizijų
skirų politinę nepriklausomųjų
ji. — Mrs. Maud Edgell iš Ca-j
---------------------viršininkams, šie gi visi yra
darbo partijų.
KUNIGAS GAVO GRASI itonsville, Md., karo veterano- PRAVES NAUJĄ VIEŠKELĮ atsakomingi visų divizijų vir
;ms dovanojo 25 akrus žemės,
-----------šininkui, o pastarasis — koNANČIUS LAIŠKUS
misijonieriui.
--------------,kur
bus
įkurta
nuolatinė
karo
Kelmė,
Raseinių
aps.
NeNIKARAGUOJ ŠILTINĖ
NEW YORK, rugp. 1. — veteranų stovykla. Ši žemė y- trukus manoma pravesti nauMANAGUA, Nikaragua, ru Šv. Kazimiero parapijos kun. ra Marylando valstybėje ir už ją, T rūšies, vieškelį iš ŠaukėORO STOVIS
gp. L — Čia iškilo šiltinės Kubec’as gavo grasinančius 20 mylių nuo šio miesto ir nų j Kelmę. Apylinkės gyvenepidemija. Vyriausybė deda laiškus. Nežinomi piktadariai, Washingtono.------------------------- ! tojai naujuoju keliu bus pa ' CHICAGO IR APYLIN
pastangas sulaikyti jos pliti reikalauja 20,000 dol. Yra po-Į
--------------------tenkinti, nes nusibodo jiems KES. — Šiandien rytą numa
licijos apsaugoj.
i
PLATINKITE “DRAUDA' dabar šunkeliais baladotis.
mą.
tomas lietus; kiek šilčiau.

Antradienis rugp. 1 d.,

DRAUGAS
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katalikiški lietuviški; jiems terūpi vienas
tikslas: kelti lietuvių išeivijoje kultūrų įvai
Iteina kasdien, ltskyrua MkmadteaiiM
riose josios srityse — tikėjimo, dorovės, apPRENUMERATOS KAINA: Metama — »«.<>•. PuMt Meti) — *S.KO, Trims Mėnesiams — 61.04, Vienam švietos, tautinio susipratimo ir jų ekonomi
Mėseatui — 76c. Europoje — Metams >7.0#, Pusei Me
tų — >4
Kopija .tSa.
nės būklės.
Bendradarbiams Ir ieorespondentams raitų aecraŠios rūšies laikraščiai niekad nėra finan
Haa. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslundlaina tara
(įkalei paMo lenkių.
siniai stiprūs. Ir nenuostabu, nes idealizmo
Redaktorius priima — nuo !!:•• Iki 1»:M eal. spauda reikalauja pasiaukojimo: idealizmas
■keiblmų kainos prlstanAamoe parelkalaras
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 gi kaip tik ir yra pasiaukojimas. Žmonių,
norinčių ko nors atsižadėti, kitiems pasiau
vai. po piet .
koti, yra nedidelis skaičius. Taigi idealistams
tenka didelė našta, kuri dar daugiau pasun
“DRAUGAS
kėjo visiško ekonominio krizio metu. čia rei
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Bxoept Sun dar.
kia ieškoti būdų ir kelių kaip sėkmingiau ko
SUB8CRIPTIONS: One Tear — »«.••■ 8ix Months
ordinuoti visas mūsų spaudos aparatas.
— to te. Three Montte — 61.66. One Montk — 76c.

“DRAUGAS

•■rope — One Tear — 17.M. Mx Monthe — 64-60
ttepy — Mo.
▲dvertlstnr in "DRAUGAS" bringa best resnlta
Adrartlstn* reles on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oaklef Av., Chicago

MŪSŲ LAIKRAŠČIAI

Šiandie dažnai galima išgirsti posakį,
kad jeigu Tautų Apaštalas šv. Paulius gy
ventų mūsų laikais, tai būtų didžiausio laik
raščio redaktorium. Kad jisai leistų savo lai
kraštį, abejoti nereikia, bet kad tasai laikraš
tis būtų didžiausis, tai dar reiktų paabejoti.
Ir štai kodėl.
Esama dviejų spaudos rūšių. Viena rū
šis pataikauja skaitančiai visuomenei; duoda
jai tai, kas didžiumai patinka. Čia tai mes
ir randame aprašymus žmogžudysčių, apiplė
šimų, skandalingų divorsų, grožio kontestų,
žemiausio seksualizmo ir kitų panašių perlų,
kuriais maitinama skaitančioji visuomenė.
Šios rūšies laikraščiai yra didžiausi, turtin
giausi, geriausia apmokami. Šv. Paulius šios
rūšies laikraščio redaktorium niekuomet ne
būtų.
Antroji spaudos rūšis šviečia, auklėja
visuomenę, nustato jos viešųjų nuomonę įvai
riose pasaulėžiūros kryptyse. Čia visuomenei
nurodoma tobulybė, kurios reikia siekti. Tok
sai tai buvo Tautų Apaštalo darbas. Toksai
turi būti ir mūsų darbuotės programas. Tik
tai visas vargas, kad tokių spaudų remia
vien susipratnsioji visuomenė, kuri, sulygi
namai, yra tautos dalis. Bet šios spaudos už
duotis yra pasiekti kiekvienų šeimos židinį
ir į kiekvienus namus įnešti Kristų.
Amerikos lietuvių tarpe šios rūšies tetu
rime tiktai šešis pačius pagrindinius laikraš
čius, kurių kiekvienas yra tiek brangus, kad
jo likimu reikia susirūpinti. Turime tiktai
vienų dienraštį “Draugų”; vienų grynai ti
kybinį savaitraštį “Laivų;” ir po vienų laik
raštį, pašvęstų patiems svarbiausiems gyve
nimo reikalams: jaunimui — “Vytį,” darbi
ninkams — “Darbininkų,” moterims —- “Mo
terų Dirvų” ir savyšalpį — “Garsų.” šie
visi laikraščiai yra vienodos pasaulėžiūros—

LIETUVOS SESERŲ KAZIMIERIEČtŲ
BUVEINĖ
(Kauno ir visos Lietuvos įžymybė —
Pažaislio vienuolynas)

(Tęsinys)

Štai kaip prasideda tas aktas: “Ap
galvojęs apie žmogaus dalykų triukšmin
gumų ir nepastovumų, apie nesibaigian
čių amžinatvę ir, įsivaizdavęs Dievo ne
suskaičiuojamas malones, Kuris Savo glo
boję, apipildamas laimės dovanomis, iki
šio laiko užlaikė mane sveikų ir nepalies
tų, net sumalonindamas Jo pyktį už ma
no nuodėmes ir, maldaudamas Jo didybės
ir mūsų Respubliką, kurių audrina tieka
bangų, į tylių sustojimo vietų atves, prie
šų saidokus sunaikins, ginčus baigs, ma
nančių pražudyti tėvynę sumanymus—su- '
naikins ir savo šventajai bažnyčiai taikų
suteiks; aš nutariau mano dvare, Dievo
man duotame, įsteigti vienuolynų vienuo
liams (kurie savo dienų ir naktų maldo
mis stengtųsi sumažinti Dievo pyktį)...”
1665 metais susirinko brolija iš 12 žmo
nių, su prioru Jeronimu priešakyje. Vie-i

ri užmirštį pašalinius dalykus, (
jie negali būti vien valdinin
kai, vien kategorijų ir algų l
Jaunimas yra šeiminynio dirbti šeima, mokvkla ir valžiūrėti, bet turi auklėti vaikų 1
gyvenimo išdava, šeimos tike-Įstybė.
sielų, pavaduoti tėvus. Jauni-'
jimas, viltis ir meilė, visuome- Į Todėl pravartu būtų, kad
mo siela negali būti visokių
nės ir tautos ateitis. Jaunimo mokslo metams bandantis ir I V’
■ ~ "7°~
77'“f
, .
.
eksperimentų
objektas, *“jinai
siela yra jautriausias visuo seimą, ir mokykla ir valstybė
yra tėvų turtas laikinai mo
menės nervas. Nebereikalo a- save užklaustų, ar gerai auk- kyklai pavestas, tas turtas tu
pie jaunimų tiek kalbama, ra Įėjimo darbų atliko!
ri būti saugojamas, jo dvasi
šoma ir ginčijamasi. Jaunimui
Gyvybę duoti yra natūralus nis našumas didinamas.
auklėti yra specialūs auklėji procesas; bet gyvybę palaiky
mo mokslai, įvairiausios auk ti, jaunimų auklėti, savo reli Jaunimas nėra molio gaba- ‘
lėjimo įstaigos, specialios mo gines ir tautines savybes savo las, iš kurio galima lipdyti
kytojų kadros.
vaikuose išvystyti — tai jau vienos formos indus ir į juos
sunkesnis ir atsakomingesnis P^i vienos krypties ir nusi-,
Patsai svarbiausis kultūrinio gyvenimo Bažnyčios priežiūra, tėvų darbas. Tėvai—šeima pirmon' Matymo vynų. Jaunimas turi
Lester P. Barlow, jzymus
reiškinys yra dienraštis. Netekę dienraščio, rūpesčiai ir valstybės globa—
savo
šeimynines
tradicijas,
sa
bombų
“raganius” pašaulinustosime buvę kultūrine tautos dalimi, vie- visa tai tarnauja jaunai kar- galvon yra atsakingi ūž jau- vo religinius ir etinius iš na- niaiu kare, vyksta Rusijon,
tai
nimų; šeimai turi rūpėti ne tik
nata; tepatiksime tautos nuotrupa. Nustoti
savo vaikų kūnas ir jų mate mų atneštus principus, jis tu kad perstatytų bolševikams sa
savo vertės per nedarbštumų, apatijų, būtų siais kultūrinio ir ekono
rialinė ateitis, bet, svarbiau ri būti savo ribose laisvas, tu vo naujų išradimų, kuriuo,
mums lųbai negarbinga, nes yra galimybių tų minio krizio laikais itin svar sia, jaunimo siela. Tėvai savo
iniciatyvos, kad galėtų pasak išradėjo, iš 1,000 mylių
dienraštį pagerinti ir jį išlaikyti. Jau patsai bu jaunimų ateities gyveni
mui tinkamai parengti“ Gyve- 'aika"'s duoda auklėjimo pra pats priprasti nuo mažens kū- tolio galima visų miestų nu
gyvenimas išranda būdus ir veda prie savęs
šluoti nuo žemės paviršiaus.
nrnum bėgai,rnai progresuoji^ ^veimu auoe P-eapsisaugojimo. Mums telieka jojo pastango
Savo išradimų Barlow’as siū
j» reikalauja mokslinių aq,.
Į?
j ’ iŠ aukšto, užmetamus princise pagelbėti.
lęs J. A. V., tačiau tos atsisa
Didžiausia dienraščio neigiamoji pusė — intensyvaus darbo ir gero gy-! Mokykla daugiausia duoda
kiusios, tat jį veža bolševi
aukšta prenumerata, kuri šiandie ir taip jauįverumui Paslrengimo Janui- ,tik mokslo žinių, lavina protą,. Taigi, mokslo metų gale ir kams. Žinant, kaip bolševikai
pasiekusi minimumo - $6 metams. Mūsų gi mai gen* nor« nestinga, jis tuo tarpu būdo ir charakterio |mokykla turi savęs užklausti>
ginklojasi, naujam karui, ga
žmonėms ir tie šeši doleriai yra didelis pini- entuziazmo pilnas, veržte ver auklėjimo kryptį turi nusta-1 ar gerai savo darbų atliko!
lima tikėtis, kad Barlov’o iš
gas. Vistiek dienraščio išlaikymas reikalauja ^as* i gyvenimų, tik reikia tyti tėvai — šeima.
Valstybė yra institutas, ku radimų džiaugsmingai priims.
prenumeratorių. Juos galima gauti tuo būdu, jam padėti, jį į tinkamų gy Nėra auklėjimo įstaigos, ku ris turi duoti piliečiams laisvę
kurį mūsų laikraščiai pradeda jau vartoti. venimo vagų įstatyti.
ri galėtų pilnai namus atstoti, tinkamai gyventi, plėtotis ir Jaunimo siela yra brangiau
Telieka suinteresuoti plačioji visuomenė, di Baigiasi mokslo metai. Jau o jei prikišama, kad namai progresuoti, ginti savo pilie sias tėvų, visuomenės ir tau
džiosios mūsų kolonijos.
nimo fizinės ir dvasinės jėgos kartais gali duoti nepatenki čius nuo išorinių ir vidurinių tos turtas. Už jos būklę at“Darbininkas’- savo skiltyse skiria dvi labai įtemptos, kad mokslo rae nimų auklėjimų, tai to neati priešų, sudaryti tinkamų pa- i skaitomybę teduoda ne tik
[pats jaunimas, bet ir tėvai, ir
em kolonijom vietos: New Yorko apylinkė! ir tus gerai užbaigtų, o mokyk taisys viena mokykla, reikia žangai dirvų.
Baltimore miestui. “Draugas” skiria vietos las baigiantiems reikia spręs- sureformuoti šeimų, kad jinai Jaunimo auklėjime valsty mokykla ir valstybė.
Detroito miestui. Sėkmingas būdas! Tartum į ti svarbus klausimas, kuria suprastų ir sugebėtų savo vai bė yra jo globėja — bet neva Branginkime jaunimo sielų,
kiekviena kolonija turi savo laikraštį; kiek-!mokslo kryptimi, į kurių auk- kų auklėjimo pareigas atlikti. lia jai auklėjimo klausimuose auklėkime jų, kad sulauktuvienas skaitytojas užsimoka $2 metams ir,kštų mokyklų savo gyvenimo Šeima neturi būti nuo mokyk varžyti šeimas ir pačiai eiti mėm iš tų gražių žiedų gerai
los įzoliuojama, jinai turi mo visai jai nepriklausomų parei prinokusių vaisių.
turi savo namuose savaitraštį. Šiuo atveju vairų pasukti.
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Kun. VI. Milvydas
“Draugas” galėtų daug padaryti. Visas savo Jaunimas pildo nustatytą kyklos vadovybėje tinkamų gu
vietų
užimti.
šešias dienas gali paskirti įvairioms koloni programų, mokosi, egzaminuo
Visi monopoliai yra iš da
joms, pavyzdžiui, šitokiu būdu:
Mokykla tik tęsia tėvų pra lies neigiami, bet švietimo ir PAPLITO PlAUNAMOSiOS
jasi, nekantriai laukia savo
MASINOS
pirmadienis — Wisconsin valstybės ko darbų vaisių.
dėtų auklėjimo darbų, todėl auklėjimo valstybinis monopo
lonijoms,
Jaunimo siela įtempta, bet mokytojai turi būti tėvų pa- lis yra pagrindinių dalykų neLukšiai, Šakių aps. Nežiūantradienis — Micliigan valstybės kolo ar paskutinės mokslo išdavos .vaduotojai. Mokykla negali supratimas, kuris yra ir šei- rint krizio, daugumas ūkinintik nuo jaunimo priklauso ? į būti nei asmeninių, nei politi- mai, ir visuomenei ir pačiai kų perkasi piaunamasias nianijoms,
trečiadienis —Oliio valstybės kolonijoms, Juk tame darbe bendrai turi nių kovų vieta. Mokytojai tu-1 valstybei kenksmingas.
šiuas. Jos ūkininkams labai
ketvirtadienis — Pittsburgh apylinkės
■ ■ ■■ ..............
................. ................................ patinka ir dėl to jie sako, kad
kolonijoms,
jimo laikraštijos darbas dirbti; tarp pačių re- mas, ir antra, jie neturi nė mažiausio lapo, jeį labiau gyvenimas nepasu
penktadienis — Shenandoah apylinkės dakcijų ir kolonijų atsirastų lenktyniavimo, kuriame galėtų reikšti savo mintis, rūpintis nkėsiųs, kaip dabar, tai po
kolonijoms ir
pasimokymas nuo vienas kito darbo, paskai- savo reikalais. Kiek Moksleivių Sus-mas iš- metų, kitų kiekvienas ūkininšeštadienis — Chicago miestui.
tinimas į uolesnę darbuotę; sumažėtų prieš- auklėjo mums garbingų visuomenės vadų! kas, kuris turės porų arklių,
“Garsas,” panašiai “Darbininkui”, pa tikybinė bei prieštautinė spauda ir sustiprė- į Jaunoji karta vadų ateičiai, išskyrus lietu- neapseis be plaunamosios ma
imtų Wilkes-Barre apylinkės kolonijas ir Pili tų katalikiškoji spauda. Šį organizuotės dar viškosios bernaičių kolegijos, visiškai neauk- šinos.
ladelpliia miestų ir apylinkę. Geografiniai su bų puikiausia galėtų atlikti vietų Dvasios Va lėja. Kaip gera būtų, kad “Vytis” savo skil
sidaro puiki konibinuotė.
dai ir Federacijų Apskričiai.
Apuolėje, netoli {Skuodo, įtyse užleistų vietos moksleivių skyriui!
vyko didelė, plačia programa,
Šitaip spaudų sutvarkius būtų daug nau
“Vytis” yra organizuoto jaunimo orga
Išjudinkime
kolonijų
vadus,
organizaci

šventė. Buvusioj garbingoj
dos : kiekvienoje kolonijoje atsirastų po kele nas. Bet mes turime dar daugiau neorgani
jų valdybas; ieškokime naujų darbuotojų — mūsų prabočių tvirtovėje pa
tą šimtų naujų katalikiškosios spaudos skai- zuoto jaunimo. Ypatingai mums reiktų at
mūsų spauda reikalinga prietelių, Tautų A- statytas didelis kryžius, pri
tytojų; įvairiose kolonijose susikurtų redak kreipti daugiau dėmesio į jaunimų, einantį
paštalo šv. Pauliaus sekėjų.
menantis senoviškų menų bei
cijų štabai su savo korespondentų būriu, kas aukštesnį mokslų. Vienų, jisai neorganizuo
j. m. lietuviškų ornamentų.
sudarytų visų tinklų žinių teikimo ir mokė- tas, kaip seniau kad buvo Moksleivių Sus-

nuoliai gyveno atskiruose kiekvienam iš
jų pastatytuose namukuose sode, vadina
mame “eruem,” t. y. dykuma. Tylėjimas,
pasninkas ir malda turėjo būti vienuo
liams nuolatiniais bendrakeleiviais jų gy
venimo ir tik bažnyčioje per pamaldas tu
rėjo susieiti ir galėjo pasimatyti vienas
su kitu... Prie kraštutinės rytų sienos sode
buvo pastatytas bokštas 16 sieksnių aukš
tumo.
1667 metų spalių mėnesį buvo pada
lytas iškilmingas akmeninės bažnyčios
pradėjimas statyti, kaip liudija sidarbinė lenta, padėta bažnyčios pamate: “var
dan skaisčiausios Mergelės Marijos ir at
mininiui aplankymo Jos Elzbietos.” Ta
puiki bažnyčia buvo statoma per 45 me
tus ir buvo pašventinta 1712 metų spalių
15 dienų. Pastatytoji bažnyčia yra vienas
iš geriausių architektūros pavyzdžių. Pa
cas nesigailėjo pinigų bažnyčios kūrimui,
tai viena bažnyčios ketvirta dalis apsiėjo
vienų milijonų florinų. Pagal kitus davi
nius, statyba kaštavo, lyg kad, aštuoni
milijonai zlotų, o istorikas Balinskis savo
Lenkijos istorijoje III t., 419—422 pusi.,
sako, kad bažnyčios ir vienuolyno staty
bai Pacas išleido 8 statines aukso. Kokia

JAUNIMO SIELA

nebūtų didžiulė ta suma, bet jeigu įsižiū
rėti į bažnyčios puikių architektūrų, ku
rios sienos apvilktos juodu, rožinės spal
vos ir raudonu marmuru, jeigu atkreipti
dėmesį į švelnų meniškų išpiaustymų ir
puikiausias freskas, padarytus geriausių
Italijos dailininkų ir dengiančius ne tik
bažnyčios skliautus ir išgaubimų, bet ir
kitus vienuolyno trobesius, kaip pav. zak
ristijos, valgyklos ir prieangio šventuo
siuose vartuose, tai toji didžiulė išlaidos
suma nepasirodys perdidelė. Garsusis baž
nyčios kūrėjas dovanojo vienuolynui pa
veikslus, brangiausius auksinius indus,
apibertus brangiais akmenimis, kurie da
ug kaštavo, ir brangias drapanas, bet, ne
sulaukęs bažnyčios statymo pabaigos, mi
rė 1684 metų sausio 10 dienų, o žmona jį
pergyveno tik 14- mėnesių ir abu jie pali
ko testamente palaidoti save prie paties
įėjimo į didžiųjų bažnyčių, kad visi įei
nantieji ir išeinantieji iš jos tryptų, taip
sakant, jų dulkes savo kojomis.
Nuo savo įsteigimo laiko iki 1812 me
tų Kamaldulių vienuolynas nepatyrė ypa
tingų nelaimių, bet jo likimas kitame šimt
metyje buvo liūdnas: 1812 metais vienuo
lynas buvo apiplėštas prancūzų jiems bė

gant iš Rusijos, 1830—31 metais vienuo
lynas veikliausiai dalyvavo sukilimo or
ganizavime ir galutinai buvo apiplėštas
pačių kamaldulių. Paskui, valdžios liepi
mu, vienuolynas buvo uždarytas. 1832
metų vasario 5 dienų buvo duotas Aukš
čiausias paliepimas Švenčiausiajam Sino
dui dėl perdavimo panaikinto Kamaldu
lių vienuolyno stačiatikių bažnyčios ži
nion. Priimti iš katalikų vienuolynų buvo
paskirtas Vilniaus archimadritas Plato
nas ir protorerejus Vilniaus katedros baž
nyčios Jokūbas Šimanovskis, kurie, priė
mę vienuolynų, rado, kad vienuolyno tro
besiai buvo apleisti ir jau kai kurie pra
dėjo griūti, kadaise turtingos zakristijos
nebebuvo. Naujai padarytas stačiatikių
vienuolynas buvo pavadintas. Pažaislio
“Uspenės” vienuolynu ir pakeltas į 2 kla
sės laipsnį, ir prirašyti prie jo kaimiečiai
paversti etatiniais tarnautojais. Vienuo
lyno užlaikymui buvo nutarta teikti kas
met iš iždo 6,440 rub. asig. Vienuolynui
buvo atiduoti naudotis foivarkai Pažais
lis ir Jurisdikai su visais turtais ir akme
nis namas Kauno mieste. Be to vienuoly
no įtaisymui buvo duota iš iždo 17,920
rub. asig. Vienuolyno brolija iš pradžios

buvo iš dviejų ierodiakonų ir trijų psalomščikų iš Surdegio Šv. Dvasios vienuo
lyno. Paskui iš Kijevo, Kursko ir Černi
govo eparcliijų buvo iššaukti po vienų
ieromonachų, ierodiakonų ir vienuolį (poslušnik). Brolija apsigyveno laikinai 13
namukų kamaldulių sode “erem,” kurie
buvo šiek tiek pataisyti. Pirmuoju vie
nuolyno klebonu buvo archimadritas Ar
kadijus iš Riazaniatis eparchijos. Perėjęs
stačiatikių žinion Pažaislio vienuolynas
nuo 1832 metų spalių 29 dienos buvo Min
sko archiepiskopų (Anatolijaus ir Euge
nijaus) žinioje, paskui naujai įsteigtos
1935 metais Polocko eparchijos (episko
pų Smaragdo ir Izidoriaus), 1890 metais
buvusių Naugardo ir S. Peterburgo met
ropolito, o nuo 1840 metų žinioje Lietu
vos ir Vilniaus Archiganytojų. 1842 me
tais, sudarant etatus vakarinėms eparchijoms, jis pakeltas liepos 12 dienų į pirmaklasinį vienuolynų eilę, o atidarant Kau
no vikariatų, jame skirta buvimo vieta
Kauno vyskupams, kurie laikomi Pažais
lio vienuolyno klebonais. Pirmuoju Kauno
vyskupu buvo Platonas, 1890 metais Ki
jevo ir Galicijos Mitropolitas.
(Bus daugiau)
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Antradienis rugp. 1 d., 1932

Is

700,800. Universitetai taip pat Kristaus mokslų. Atleistieji
ima “streikuoti,” kai kuriuos profesoriai ir kai kurie studėn
Stalinas įsakė uždaryti ir pro- tai išdrįso net viešai sušukti:
81 universitetas mokė bedie- ,šiomis pareigomis. Jie net ty- fesorius patraukti teismo atsa
vybės. Nelaimingi kūdikiai, čia atskiria kūdikį nuo tėvų, komybėn. Mat, juose atsiradę* “ Lai ^VUoJa P°Piežius!
Velnio biudžetas. Lai gyvuoja kad jis užaugtų beširdis su- atsivertėlių ir nors nedrųsiais,; 5,000,000 bedievių mėgina
Popiežius
| tvėrimas, kad geriau galėtų Įbet stude'ntanis primindavo grįžti prie Dievo...
Č.
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KĄ VEIKIA 5,000,000 BEDIEVIO

DAKTARAI:
DENTIST AT
Fhone Boulevard

7*41

DR. C. Z. VEZELIS

Ofisas Tel. GrovehlU 0617
Res. 67 37 S. Arteslan Avė.
Tel. GrovehUl 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 Wost Marąuette ltoad
Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A-M.
Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050

Res. 9865

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6tli AVENUE
KENOSHA, WIS.

Bolševikų statistikos žinio-,^įaugti “buržujus.”
,------------------------------------- _------------------------Ofiso vai.:
DENTISTAS
i Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. v ak.
mis pernai Rusijoj buvo 5,000, Dažnai susitikę tokių nelaiRezidencija:
4645 So. Ashland Avė.
000 organizuotų
bedievių. mingų vaikų būrelį klausia:
3904 — 71st STREET
Tai. Canal 6267
Res. Prospect 6669
Arti 47 Itreet
Nedėliomis tik susitarus.
Vien tik Maskvoje buvo 640,- — Kur yra Dievas!
les ir organus. Šios cėlelės ir
000, Ukrainoje pusantro mili- — Karčiamoj — atsako ir
MIEGAS
l'ei. Canal 6122
Į plėvelės nuolat dįla, ir susi*
jono, likusieji būriais išsisklai
“gudrų” atsakymų gauna
Gydytojas ir Chirurgas
Ypatinga svarba dedama į maišo su cirkulacija taip, kad
Gydytojas ir Chirurgas
ilę po visų Rusijų. Be to buvo dėžutę papirosų, vėl eina į vi1821 SOUTH HALSTED STREET
Ofisas
2403 WEST 63rd STREET
1> £ N T 1 S T A S
įsteigta 53 muziejai rodų be- Į sokįab* landynes, vėl nebemato I fakt4» kad žmoSus kas nakt: oda, plaučiai ir išsituštinimo
Kertė So. Western Avenue
Rezidencija 6666 So. Arteslan Ava.
2201 West 22nd Street
dievybę
ir taip
pat 81 univer-Į
j in(W.ttlls
| turi miegoti astuonias valau- organai turi jų nusikratyti.
dievybę ir
taip pat
-— žmogaus.
Tel. Prospect 1028
Valandos: 11 ryto Iki 4 po platų
(Kampas Leavitt St.)
das, kad atnaujintų cėleles, Kiekviena mintis ir kiekvienas
t
iki
»:!•
vakar*
Rezidencija;
2359 So. Leavitt St.
sitetas, kuriuose jaunimas bu-!
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Tel. Canal 0706
Nuo 1 Iki 8 vakare
vo mokomas bedievybės. Or-į Nekalbant apie sielos būse- kurios nuolat susidėvi kasdie* judėjimas prisideda prie jų diValandos: 2-4 popiet ir 7-9 vaL vak.
Seredoj pagal sutarti
ganizuotų bedievių kūdikių |“»> P^sė ti, nelaimingų kūdl- niniame judėjime. Tiems, ku limo. Jo sunkesnis darbas, ne
l'el. Canal 6764 Rea Republic 6856
Nedėlioj pagal susitarimą.
priskaitoma daugiau kaip pusjkhJ
negydomom ligom rie nukenčia nuo nemiegojimo, žiūrint ar jis bus protinis, ar Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691
antro milijono. Tie kūdikiai į11 “vpaz.įsta savo tėvų.
įduodama keletas svarbių pa- fizinis, to greičiau cėlelės dį
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
la ir kraujas apsisunkina nuoyra nelaimingiausias pasauly j Bedievybei platinti komuni- tarimų.
IR OBSTETR1KAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sutvėrimas. Jie ne tik, kad
kasmet skiria apie 40,1X10, Į Jei žmogus yra linkęs prie dingais produktais. Jei noriDENTISTAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas
472 9 WEST 12th PLACE
Dievo neturėjo, bet neturėjo600 aukso rublių. Prie to dar galvos skaudėjimo, vidurių Į nie gyventi, šios nusidevėjuVai.; 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
vyrų.
moterų
ir
vaikų
4712 So. Ashland Avenue
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
nė tėvų. Ištisais būriais jie konfiskuojamas bažnyčių, cer- nevirškinimo, dažnių slogų, a-1 sios cėlelės turi būti taisomos,
DARO OPERACIJAS
bus.
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Ligonius priima kasdieną nuo
2924 W. WASHINGTON BLVD.
įankiodavo po didmiesčių už kvių, vienuolynų ir dvasiškių rba jei visuomet jaučiasi pa- arba naujai gaminamos. Dalis
pietų iki 8 vai. vakaro.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Nedėliomis ir seredomis tik
'arvius, vaginėdavo, badauda turtas. Susidaro apie 300,000,- vargusiu, tepaklausia savęs,: to taisymo yra maistas ir o- rei. Cicero 1260
X-Ray
4:30 — 5:30 kasdien
iškalno susitarus
Telefonai; Kedzie 2450 — 2451, arba
vo ir visokiom biauriom Ii-i 000 litų į metus. Tikintieji tų “Ar aš kas naktį miegu aš- ras, bet didžiausia dalis — tai
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Cicero 662. ltez. tel. Cicero 2888
gom susirgę mirdavo sųšlav y-1 pinigų sumų vadina velnio biu į tuonias valandas?” Nors šis rekonstrukcijos darbas, kuris
2130 VVEST 22nd STREET
DENTISTAS
Tef. Lafayette 67 93
klausimas ir neatrodo švar daromas miegant. Tuo metu VaL; LIETUVIS
nuošė. Dėl jų likimo nebuvo Į džetu.
CHICAGO
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vakare
kam rūpintis. Bolševikai, lai Taip buvo pernai, o šiemet f bus, bet jo atsakymas dažnai gražinama visa energija, kuri Nedėliomisvalandai
ir Seredomis susitarus
svosios meilės pasekėjai ir Šiemet nežiūrint tokių sumų ’ priveda prie visų ligų išrisi- būna sunaudota dienos metu. 4847 YV. 14th ST. Cicero, III.
Val.r 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Taigi matome, kad miega
mokytojai, visai nesirūpino ir bedieviams pradeda nesise ino.
Office: 4459 S. California Avė.
Svarbu yra užtektinai mie nt daug padaroma. Dėl to rei
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
nei šeima, nei kitomis pana- kti. Iš 5,000,000 belikę vos 3,Dv».
C.K.
Kliauga
Nedėlioję pagal sutartį
X—Spinduliai
goti, nes tuo laiku žmogus au kia duoti kūnui užtektinai lai
DENTISTAS
Ofisas 2201 West 22nd Street
Utarninkais, Kelvergais ir Subatomis
ga. Miegame, kad ilsėtis ir ko, per kurį jis galėtų tai da 2420
GRABORIAl:
W. Marųuette Itd. arti tVestero cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122 Ofiso: Tel. Victory 6893
Avė.
I'iiouc Uciulock 7828
miegant atnaujinamos nudėvė ryti. Jei duodama neužtektiRez.: Tel. Drexel 9191
Punedėliais, Seredomis ir Pėlnyčiomls Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
tosios kūno dalys.
1821 SU. ILaiated bu.il
Telephoire Republic 7868
nai laiko, rekonstrukcijos da
Jei neatsiliepia šaukite Central 7484
LACHAVICH
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
Kūnas yra sudarytas iš cė- [ rbas nebus pilnas. Sekinės to
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Tel. Cicere 6756
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
lėlių, kurios sudaro jo plėve- , bus: nuovargis, jėgų nusilpnė
CHICAGOJE
jimas ir ligų pavojai.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS GEABOBIUS
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Kiek reikia valandų miego
Specialistas odos ligų ir
DENTISTAS
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ti, priklauso nuo žmogaus. Bet
darbu busite užganėdinti.
Moterų ir Vaikų figų
todėl, kad priklau
veneriškų ligų
1446 S. 49th CT., CICERO
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616
sau prie grabų iššiais laikais, galima sakyti, ne Vai.: 14-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare
Specialistė
dirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago
Ofisas 3102 So. Halsted St
OFISAS
mažiaus kaip astuonios valan
4145 ARCHER AVĖ.
668 West 18 Street
Kampas 31st Street
AKIŲ tt YD i TOJAI:
dos, kad surinkus tas jėgas,
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
SKYRIUS: 2228 S.
TEL. CICERO 6927
kurias išnaudojame dienos me
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo U Iki Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
Halsted Street, Tel.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Victory 4688.
tu. Tat, duodi savo kūnui už
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utaruiukais
Telefonas Yards 1138
ir Kctvci'gais,
tektinai laiko rekonstrukcijos
ltez. Tel. Uyde Park tUittū
darbui? Jei ne, tai gali būti
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
blogos pasėkos. Pavojaus žen
ANTANAS MIL1EŠILM
4142 ARCHER AVENUE
Graborius ir Balsamuotojas
klai gali būti galvos skaudė
Mirė liepos 31 d., 4 vai. vak.,
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
GRABORIUS
jimas, vidurių nevirškinimas,
1932 m.,
sulaukęs pusės am
Turiu automubilius visokiems
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Lietuvis
žiaus, gimęs
Raseinių apskr,
Musų patarnavimas
arba
vidurių
užkietėjimas ar
Kelinės par., šedvydžįų kaime.
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
reikalams.
Kaina
prieinama.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
visuomet sąžiningas Ir
LIETUVIS AKIŲ
Amerikoje išgyveno 29 metus.
Ofisas: —
4045 S. A.-nlaud Avė.
ba nuolatinis pavargęs jaus
oebmngua, nes neturi
Paliko dideliame
nuliudime
Telefonai dieną ir naktį
3319
AUBURN
AVENliE
Chicago, 111.
SPECIALISTAS
me Klaidų užlaikymui
moterį J ozą piną (po tėvais Vai
VIRGLS1A 0036
Oriso
vai.:
nuo
2
iki
4
ir
nuo
6
iki
mas.
•kyrlų.
čiukaitė), dvi dukteris: Vincea
Palengvins akių įtempimą, kuris 8 vak. Nedcliomis pagal sutartį.
Chicago, III.
tą ir Marijoną, pusseserę Mor
esti
priežastim
galvos
skaudėjimo,
Viena iš didžiausių pagalbų svaigimo, akių aptemimo, nervuotuOfiso Tel.: Boulevard 7 829
tą ir švogerį Joną Venckų, o
Nauja, graži ko
Namų Tet: Prospect 1939
Tel. Grovehill 1595
Lietuvoje du brolius Juozapą ir
puikiam miegui, tai gerai vė ūao, skaudamą akių karštį. Nuimu
Pranciškų ir dvi brolienes.
plyčia dykai.
;ataractus.
Atitaisau
trumpą
regystę
Kūnas
pašarvotas
Syrewidinamas kambarys. Tat reik ir tolimą regystę.
čiaus koplyčioj. 1344 So. 50tir
Prirengiu teisingai akinius visuose
3807 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Avė., Cicero, III.
žiūrėt, kad užsiklojimas būtų atsitikimuose,
egzaminąvisnas daroLaidotuvės įvyks ketvirtadie
GlDYTOJAS IR CHIRURGAS
nas su elektra, parodančią mažiaunį, rugplučio 4 d,, 8 vai. ryto,
lengvas ir šiltas. Langus ko tias
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
klaidas.
iš koplyčios į šv. Antano par.
M1CHIGAN AVENUE
Seredomis po pietų ir Nedėldlenia,s
1650 VVEST 46th STREET
bažnyčią,
kur bU3 gedulingos
plačiausiai atidaryti, kad iš Specialė atyda atkreipiama moky 4916 SO.
TeL Kenwood 5167
tik susitarus
pamaldos
už
velionės
sielą,
o
iš
vaikučiams.
Kampa*«46th Ir Paulina Bta
Valandos:
trauktų nuodus, kuriuos kū klos
ten bus nulydėtas Į sv. Kazi
2422
W.
MARUUETTE ROAD
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
miero kapines.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Tel. Boulevard 5202-8412
LIETUVIS GRABORIUS
re.
Nedėliomis
pagal
sutartį.
nas išmeta, ir tuo pačiu įeitų KREIVAS AKIS ATITAISO į TRIJM Nuo 6 uu 8 vaiauua. vakare
Visi giminės, draugai ir pa
Didelė graži koplyčia dykai
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
žįstami esat nuoširdžiai kvie
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Res. Phone
tyro oro.
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Engleivood
6641
Office Phone
suteikti
jam
paskutinį
patarna

kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
vimą ir atsisveikinimą.
Jei dėl kokios nežinomos be akinių. Dabar kainos perpus pi
Tel. Roosevelt 7532
Wentworth 3000
Wentworth 30oo
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Nuliūdę liekami,
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
priežasties, miegas neima ir gesnės, kaip kitų.
Moteris, Dukteris ir visi
Giminės
kokiu nors būdu turi būti vi 4712 S. ASHLAND AVĖ.
Laidotuvėms rūpinasi F. Mi
Gydytojas ir Chirurgas
liauskas.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
liojamas, šilta maudynė prieš
Tel. Boulevard 7589
Laidotuvėms patarnauja gra
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6558 E. HALSTED STREET
borius Chas.
Syrewicze.
Tel.
gulsiant arba smarkus pavaik
Cicero 294.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Prašoma nesiusti gėlių.
Tel. Yards 0994
ščiojimas tyrame ore daug pa
Tel. Yards 1829
gelbės. Kartais naudinga ir
Resldencijos Tel. Plasa 8266
Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 23 ė*
VALANDOS:
prieš gulsiant truputį užval
LIETU V IS AKIŲ SPECIALISTAM
LIETUVIŲ
Nuo 10 iki 12 dieną
gyti, nes tuščias skilvis dažNuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Į
nai
būna
nemiegojimo
prieža

GRABORIŲ ĮSTAIGA
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
3133 S. HALSTED STRE1.Č
stimi. Užtenka išgerti stiklų
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
Antras ofisas ir rezidencija
pieno ar šokolado ir suvalgyti
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
6504 SO. ARTESLAN AVĖ.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve
porų pyragaičių.
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo ’.-j
756 WEST 35th STREET
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 pno į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Tie, kurie bijosi nemiegojiKampas Halsted St.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
piet. Utarn. ir Subut. nuo 3-6 vau.,
BARBORA
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
! mo, turi vengti viso to kas, Valandos: nuo 14—4; nuo t—4
šventadieniais pagal sutarimą.
KIRSNAUSKIS
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Nedėliomis: nuo IS iki I*
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
: prie jo veda. Perdidelis rūky
(HARMOM)
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
SPEC1JAL1STAH
mas, ar kavos gėrimas, ar suITel. \Yentworth 3000
Mirė liepos 30 d.į 1932 m., 9
Programui pildyti stropiai
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
vai. ryto, sulaukus pusamžio.
Į nkus valgis prieš gulsiant pa rengiasi jau senai girdėti per Vai ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
Kilo iš Šiaulių apskričio, Žvin
Rez. Tel. Stewart 8x9i
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
gių parap.,
Straudžlų kalino.
kenks
miegojimui.
FLIS.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Paliko dideliame >,uliūdime
radijo: K. Sabonis, A. AnčiūNedėliomis 10 iki 12
vyrą Juozapą, penkias dukteris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Telefonas
Alidway 2880
Kotryną, Oną, Marijoną. Ele
tė, L. įjabonienė, A. Ciapas,
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
ną, Juozeflną ir gimines
Namų telef. Pullman 1861.
Peoples radijo duetas- ir kiti.
Gydytojas ir Chirurgas
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
Kūnas pašarvotas 1021.1 So.
sitės kur kitur.
Indiana Avė. laidotuvės (vyks
Apie dantų sveikatų kalbės HEMLOCK 8161
6558 S. HALSTED STREEr
Seredoj, rugpii.ėio 3 d., 1932
m., iš namų S vai. bus ti.iydentisias dr. K. Kliauga. Taip
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
ŠIANDIE LIETUVIŲ RADI
dėta x) Visu šventų parapijos
bažnyčią, Roaeland, III., ku toj
gi dalyvaus konsulas p. Kal
įvyks gedul’.igos pan aalv a už
JO PROGRAMAS
/■
velionės slidi. Po pamainų bis
vaitis su įdomia kalba; prie
( Naryauckaa )
Tel. Hemlock 8700
nulydėta J ilv. Kazimiero kupi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ni s.
Res. Tel. Prospect 06i. O
to
graži,
nauja
muzika
ir
kiti
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
Nuoširdžiai kviečiame
visus
2426 West Marųuette Koad
gimines, (lraugi'i»-ges ir pnžvsJŪSŲ GRABORIUS
VALANDOS:
kare iš stoties WGESL, 1360 ki įvairumai linksmins klausyto
lamus-mas dalyvauti šiose lai
Didyste Ofisas
9 iki 12 ryto. 7 Iki 9 vakare
dotuvėse.
jus.
locycles, bus gražus radijo
Utarn. ir Ketv vak. pacai eatArtl
Nuliūdę;
Vyras, Seserys ir
Giminės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Todėl
neužmirškime
užsista
4605-07 South Hermitage Avenue
programas, leidžiamas pastan
Ofisas 6156 South Kedzte
Laidotuvėms pulainai'Ja gra
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
tyti
savo
radijo
ir
pasiklausy

borius Eudeikis. Tek fonas Ya
SKAITYKITE
IR
PLATIN

gomis Peoples Fumiture Co.
Rez. 8425 So. California Avė.
rds 1741.
ti.
Rep. XXX
KITE “DRAUGĄ”
! krautuvių.

Sveikata - Musų Turtas.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KDWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. S. A. DŪW1AT

DR. G. I. BLOŽIS

OR. A. P. KAZLAUSKAS

OR. GUSSEN

DR. S. BIEZIS

J, F. RADŽIUS

DR. A. J. JAVŪIŠ

DR. A. A. ROTH

DR. ATKOČIŪNAS

DR. SDZANA A. ŠLAKIS

DR. VAITUSH, DPT.

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKOLIS

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. D;

VEDSJAB

DR.A.L YUŠKA

S. M. SKUDAS

DR. MAURICE KAHN

Seniausia ir Didžiausia

DR. A. R. MCGRADIE

DR. G. SERNER

DR. J. P. POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

.. DR.H.BARTON

CHICAGOJE

Eudeikis

.

DR. V. S. NARES

DR. B. ARON

Vai.: 2-4. 7-9 ▼. ▼. Uskirtant Ketv.

Antradienis

DRAUGAS

4

C H I C A G O J E
atlaidai

LIETUVIU AVIACIJOS
DIENA CHICAGOJE

Gimimo P. Š. par. bažnyčioj
tėvas J. Bružikas pradėjo 3
j t• i
1932 m., rliepos. oo
28 d.,
Lietu- i dienų
. , * rekolekcjas ir baigs Par
,
, .
. x cinkūhų atlaidų vakare, rugp.
vos konsulato (Chicagoje) ras i
‘
,. .. . ,
, . ....
2 d. Rekolekcijos yra ne vien
tineje įvyko lietuvių skridimo i
.
. '
... , ., ! tretininkams, bet visiems,
per Atlantikų rėmėjų konute-; .
. ,
,,
Taip pat Parcinkuho atlaidus
to posėdis. Apsvarsčius eilę •
, ¥ v. .
....
klausimų, nutarta:

!

. “"J?,, Sal>

i kiekvienas katalikas-e, nes iš
1) Lietuvių Aviacijos Dienų
Chicagoje rengti ne rugpiūčio
14 d., bet rugpiūčio 7 d. Har
lemo aerodrpme (87 g-vė ir
Harlem -j/e.). Tų dienų bus
surengta tokia programa: 1)
lėktuvų triksai ore; 2) lėktu
vų lenktynės, kuriuose daly
vaus 4 lietuviai lakūnai: kap.
Darius, St. Girėnas, Peleckas
ir Vydžius; 3) lėktuvo saugu
mo rodymas; 4) šokimas su
parašiutu iš lekiančio lėktu
vo; 5) publikos ir skridimo
rėmėjų vežiojimas lėktuvais.

Romos gautas leidimas. Parcinkūlio atlaidai prasidėjo nuo
rugp. 1 d., 12 vai. dienos ir
baigsis rugp. 2 d., 12 vai. nak
tį. Parcinkūlių dienų, rugpiū
čio 2 d., Šv. Sakramentas bus
išstatytas per visų dienų iki 9
vai. vakaro. Visi kviečiami įsi
gyti visuotinų atlaidų.
piūčio 4 d., 8 vai. vak., kon
sulato raštinėje.
P. Jurgėla,

komiteto sekr.

1932

Dabar Chicagoje prasideda
lenktynės tarp Bernaičių ko
legijos rėmėjų skyrių.
Visi
skyriai tariasi būsiančiame
metiniame piknike ko geriau
sia pasirodyti. Skyriai renka , REMONTUOJA ĮGULOS
BAŽNYČIĄ
darbininkus, dovanas, platina
tikietus, kalbina kaimynus ir ‘ Pradėtas Įgulos bažnyčios
pažįstamus būtinai atvykti į išorinis remontas. Darbus ve
kolegijos naudai rengiamų pi idą inž. Kriščiukaitis ir pulk.
knikų rugp. 28 d. Birutės dar Šimoliūnas.
že. Į skyrius įstoja naujos jė
gos. Marąuette Parke stojo į
darbų biznierius Jonas Baltu
tis, p-nios Lazdauskienė, Če- nedidelė paskola ant išmokėto
reškienė, Baranauskienė, Šne- namo. Randasi netoli Dievo
kutienė, Januškienė, Prosevi- Apvaizdos bažnyčios. Duosi
čius, jo darbininkas Pr. Smil- me pilnų užtikrinimų. Kreip
gis, kontraktorius D. Gricius, tis į “Draugų,” 2334 S. Oakice creaminės savininkas J. ley Avė., Tel. Roosevelt 7790.
Pudžuvelis, apartmentinio na
mo savininkas Zenonas Jana
vičius, kontraktorius M. Mar
tinkėnas ir kiti. Ant Town of
.HORTCAfiE BAMKERS,
Lake stoja darban, kad sky
rių sustiprinti, pagarsėjęs biz
,REAL ESTATE
nierius meat marketo savinin Prisirašykite į mūsų Spulkų
Visos narės malonėkite at kas K. Būras, Vincas Stanci
vykti ir atsivesti po vienų nau kas, p-nios J. ■Čepulienė, Su- Texų informacija suteikiama
Dykai
jų narę.
deikienė, p-lės Berta Kalvaitė,
2608 West 47th St.
Koresp. Anastazija Mažeikaitė, Ciprijonas Zaturskis, geležinių dai
GERAS MEISTRAS
I ktų krautuvės savininkas Jur------------gis Kaminskas, 4537 S. Wood
Marąuette Park.— Mykolas 1 St., ice creaminės savininkas
Martinkėnas, 6611 S. Fairfield I Pr- Belskis, 4544 So. Wood
Mes turime didelį pasiskvAvė., pabaigė statymų bunga- St., duonos ir bulkučių, ypač rimų visokių flatų kaip garu
low, 5524 So. Bisliop St. Sa geros latviškos duonos kepė šildomų, taip ir pečiais.
vininkai labai patenkinti jo jas Ferdinandas Urbelis, 1800
Kreipkitės į mūsų ofisų:
darbu, o ir kaimynai renkasi W. 46th St. ir kiti.
Mūsų veikėjai ir darbuoto
aplink bungalo ir grožėjasi
geru lietuvii) meistro darbu. jai dabar pasiskaitę “Drau3335 So. Halsted St.
P-nas Martinkėnas yra para
pijos komiteto uolus narys
Tel. Yards 6894
nuo pat parapijos įsikūrimo.
Jisai apsiėmė teikti “Drau
Wm. J. Kareiva
gui” naujausių žinių iš Mar
Savininkas
ąuette Parko ir iš kitų koloD61 geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šau
! nijų.
kit.

K-to sekretoriaus P. Jurgė LIETUVOS KONSULAS
KALBĖS PER RADIJĄ
los surašytųjų atsišaukimų dėl
Lietuvių Aviacijos Dienos iš
Šį vakarų, rugp. 2 d., per
spausdinti (3000 egz.) ir išpla
tinti per Cliicagos lietuvių pa Peoples Furniture Co. radijo
rapijas, piknikus, draugijas ir programų (nuo 7 ligi 8 vai.
vak.) Lietuvos konsulas p.
atskirus asmenis.
Apie Liet. Aviacijos Dienų Kalvaitis kalbės apie lietuvių
per lietuvių radijo programas lakūnų skridimų iš Amerikos
kalbėti pakviesti kons. Kalvai į Lietuvų ir apie Lietuvių A- bočius, kūne visus linksmus ja ,inki aavo irmininkei įma.
tis, kap. Darius, kap. Jurgė- viacijos Dienų, kuri rengiama biznierius, kitus piknikierius gių atostogų.
la ir adv. Vasalis (angliškai). Chicagoje ateinantį sekmadie ir pikniko darbininkus pakvie
Viena iš narių
tė
į
Bernaičių
kolegijos
piknį,
rugp.
7
d.,
1
vai.
popiet,
Apmokamus skelbimus apie tų
šventę rugpiūčio 6 d. duoti Harlem Airport (87 St. ir Har 'nikų, kuriam daugelis biznie- A. A. ANTANINA LIETUVpažadėjo duoti dovanas,
“Draugui,” “Naujienoms” ir lem Avė.). Amerikos lietuvių
NINKIENĖ
trokus,
automobilius
nugabe

visuomenė
yra
labai
susido

“Sandarai.”
nimui piknikierių į daržų dy North Side.— Liepos 25 d.
Liet. Aviacijos Dienų per mėjusi lakūnų kap. Dariaus ir
kai.
tapo palaidota Juozo Lietuv
garsiakalbius kalbėti ir publi lak. Girėno pasiryžimu 1933
Prie ice creamo šauniai pa ninko žmona Antanina. Nors
metų
vasarų'
skristi
lėktuvu
iš
kai paaiškinus duoti pavesta
sidarbavo trys seserys buvu velionė buvo svetimtautė, bet
k-to nariui Zyniontui, P. Jur- New Yorko į Kaunu per Atlantiko vandenynų.
Tai yra sios vestsidietės: Kotrina, Ju- yra buvusi metus Lietuvoj ir
gėlai ir adv. Vasaliui.
vi- - lia ir Marcelė Lobikiūtės, Agražiai išmoko lietuviškai. Jų
Tvarkdariais aerodrome ir nepaprastas žygis. Užtat
dėlė Gončkauskaitė, Emilija duktė yra vienuolė Prosepija,
siems
labai
įdomu
plačiau
aženkliukų platintojais būti ap
Misevičiūtė, Kristina Pilkiūtė, per devynis metus mokino lie
siėmė liet. studentai (univer pie tai išgirsti.
A. Mockiniūtė, V. Miškiniūtė,; tuvių parapijose vaikus, bet
siteto studentų lietuvių kliubo
Tad neužmirškime šį vaka
Bronė Šimkiūtė. Jos pasižada nesuspėjo pereiti į lietuviška
nariai).
rų atsukti savo radijų ir pa
pasidarbuoti prie saldainių vienuolijų ir liko tarp svetim
Įžanga į aerodromų tų die siklausyti įdomios Lietuvos
Bernaičių kolegijos piknike.
taučių.
nų laisva, nemokama; taip pat konsulo kalbos.
Restoranų vedė tretininkės.
nemokamas ir automobilių sto
Pirm. buvo Aleksandra Jonai
vėjimas (parking).
PIKNIKAS PUIKIAI
tienė, kasierka M. Dargienė,
2) Nutarta pagaminti 1000
PAVYKO
narės B. Majauskienė, M. Var
ženkliukų lietuvių skridimui
kalienė, Ona Sluoksnaitienė,
Kat. Federacijos Chicagos
per Atlantikų atminti. Jie bus
Marąuette Park.— Praėjusį
Marijona Samoškienė, O. Žu- apskr. mėnesinis ir priešseimi
parduodami po 25 centus, o sekmadienį mūsų parapijos
skridimo rėmėjams, nežiūrint piknikas Birutės darže puikiai
Mieste Ofisas;
kiek kas yra aukojęs bus duo pavyko. Svarbiausias įvykis
Phone State 4690
dami nemokamai. To ženkle tai virvės traukimas tarp res
South Side Ofisas
lio pigumas duos progos ir A- publikonų ir demokratų. Abi
Phone Boulevard 5913
merikos lietuvių jaunimui ir pusės laikėsi iš visų jėgų. Bet
I
vaikams prisidėti prie tos is- demokratai laimėjo. Demokra
toriško žygio rėmimo.
tai buvo gerai prisirengę, bu
Rugpiučio-Aug. 13 d. FREDERICK VIII
3) Visi skridimo rėmėjų bi vo pasistiprinę gėrimu iš Jo
(John Racdzlunaa Borden)
lietai bus sunumeruoti iš eilės kūbo šulinio. Tai prieš juos
ADVOKATAS
Rugpiučio-Aug. 18 d. BERENGARIA
ir bus išdalinti visiems komi jokia galybė nebūt atsilaikiu
105 W. Adams St., Rm. 1642
teto nariams platinti. Bilietai si.
Telephone Randolph 6727
Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak
bus parduodami po: 1) 1 do Demokratų pusėj buvo šie:
Telephone Roosevelt 9080
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES
lerį, 2) po 3 dolerius ir 3) organizatoriai — B. VabrinsName: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 960"
daugiau (aukoję ne mažiau kas ir V. Birgilas, nariai —
Spalio-October 8 d. laivu PARIS
kaip $25.00 laikomi garbės rė Antanas Vepštas, J. Samoška.
mėjais. Visi rėmėjai, aukoję A. Samoška, J. Samoška (kū
ne mažiau kaip $3.00, galės įnštininkas), P. Venskus, JuoVisais kelionės reikalais kaip tai: išgavi
ADVOKATAS
nemokamai paskraidyti; iš zas Damulis, A. Kasmauskas,
mu re-entry pertnit, paso, vizos ir kitokiais Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton St
kiekvieno bilieto $2.00 skiria J. Kasmauskas, barberis F.
Room 906
Tel. Dearhom 7966
reikalais
kreipkitės
į:
Valandos- 9 ryto Iki 4 po pietų
mi lakūnams (lėktuvo išlaiky Druktainis, S. Kasmauskas, ek
Vakarais: Utamtnkais Ir Ketvertai*
mui, angaro nuomai, gezolino spresininkas A. Ališauskas,
— 6 Iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7991
ir kitoms lakūnų išlaidoms). ekspresininkas Julijonas Veli
Namu Tel Hvd» Perk 8896
Iš visų, aukojusių po vienų čka; rėmėjai — kontraktorius
dolerį kiekvienas dešimtas lo D. Gricius, M. Miniat, Jonas
terijos būdu gėlės nemokamai Eudeikis, J. Jurkša, Juozas
paskraidyti lėktuvu.
Valantinas.
ADVOKATAS
4) Komiteto kasininke iš Respublikonų pusėj buvo:
62 E 107 ST prie M1CHIOAN AVĖ
Tel. Pullman 6950—6877
rinkta p-lė L. Gaižaitė.
vadai adv. Grišius ir A. OS5) Kitas komiteto posėdis kieliūnas, nariai — Jonas Lič
4600 S
WOOD ST.—Ketvergo vak
Tel. Lafayette 6893
įvyks kitų ketvirtadienį, rug- kus, V. Umbrazas, F. Brunei-

REIKALINGA

UBAI NUPIGINTOS
MOS

M. J, KIRAS REAL ESTATE

NAUJAS GRAŽUS
RADIO

GREEN VALLEY
PItODtICTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAUI.INA STREET
Tel. Boulevard 1389

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS
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1 d.,

ge” gražių ir įdomių raštų iš
po plunksnos J. N. apie jau
nimo reikalus, apie išlaikymą
tikybos ir lietuvybės Ameri
kos lietuvių tarpe. Daugelis
sako, kad jau senai esą matę
tokių svarbių straipsnių, kaip
kad parašo J. N. Tie tai raš
tai ir paakstino mūsų parapi
jų veikėjus, darbuotojus su
krusti ir uoliau pradėti dar
buotis. Taigi tai ir tikimės,
kad Lietuvių Bernaičių kole
gijai rengiamas piknikas tu
rės uoliausios visuomenės pa
ramos.

ka, A. Mikolauskis. Ant. Ado- j velis, F. Stripeikienė, Kotrina | nis susirinkimas įvyks trečiamaitis, Jonas Vikartas, Juoz. i Paleliūnienė ir Barbora Pale-1 dienio vak., rugp. 3 d., 8 vai.
Žukas, Jonas Vilimas, Jonas I liūnienė, Karolina Šimkienė ir j Aušros Vartų parapijos svet.
Baranauskis, Ant. Bertušis, Kotrina Šimkienė. Jos visos Visų skyrių ir draugijų atstomaliorius Petras Grybas. Re- patenkino kostomerius ir jos vai prašomi paruošti kongre
feree buvo kun. Petras Katau- pasidarbuos Bernaičių kolegi sui rezoliucijų ir priduoti
šiam Fed. susirinkimui, arba
jos piknike.
skis.
Kaip matome ir respubliko Už baro pasidarbavo V. Bir- prisiųsti raštininkui prieš su
nų pusėj buvo stiprios jėgos. gelis, V. Jonaitis, P. Venskus, sirinkimų.
L. Krekščiūnas, rast.,
Jie nesitikėjo pralaimėjimo. .Jonas Ličkus, V. Kilkus, ka2344 W. 23rd PI., Chicago.
Nei nepasijuto, kai buvo nu sieriais buvo Jonas Baltutis
traukti į pakalnę. Todėl jie1 ir Ad. Oškeliūnas. Bernaičių
reikalauja antru sykiu persi-1
Brighton Park. — Jaunų
kolegijos piknike minėti vyrai
mergaičių šv. Marijos sodaiiimti. Jiems ta proga ir bus
pasidarbuos prie virvės trau- j
cija laikys susirinkimų šį va
suteikta rugp. 28 d. Birutėsį kimo.
karų, parapijos mokyklos karu
darže, laike pikniko Bernaičių
Šokėjus
patenkino
Vytauto
bary.
kolegijos naudai.
orkestrą, vedama Vinco ZopeVisos narės prašomos atsiToliau reikia priminti, kad lio.
1 lankyti. Norinčios įsirašyti
visi biznieriai piknike šauniai
Parapijos komiteto nariai
I mergaitės maloniai bus pripasižymėjo. Du broliai Poczulrūpestingai ėjo savo .pareigas.
piai Jokūbas ir Napoleonas su Stanislovas Stočkus visus su- j imamos šiame susirinkime.
Susirinkimas prasidės lyšeimynomis, bučeris Juozas
bytino Rūtos saldainiais. .Jis
jgiai
8 valandų.
Sandamavičius su moterim,
kasmet pasižymi daug uždirb-,
Valdyba
kontraktorius Gricius su žmo damas.
na ir broliu Povilu, Mykolas
Bridgeport.— Moterij S-gos
Miniat su šeimyna, Juoz. MoPARDAVĖ BIZNĮ
1 kuopos susirinkimas įvyks
ndžejevskis su moterim, plum
beris Juozas Jurkša, adv. Al Bridgeport.— P-nai D ir O. I šiandie, rugp. 2 d., Šv. Jurgio
binas Peters (Petrošius), den- Taujėnai turėję per keletas parapijos salėj, 8 vai. vakare.
tistas dr. Lauraitis, dentistas metų biznį jį pardavė p. Rim- j Visos narės kviečiamos susi
dr. Bložis, d r. Biežis, Town of kui. P-nai Taujėnai dabar iš- ! rinkti.
Valdyba
Lake biznierius D. Pivarunas, vyko atostogoms į Hart, Mieli. (
.
.
...
savininkas duonos kepyklos ir •
v
ir jau antra savaitė gėrisi puiWest Side.— Nekalto Pra
bueemės ir daugybė kitų, ku- i •
± •
v
.
kia gamta ir ežero pakrantenėra gahmyta suminėti.! mis
kaJ |abai patogi sidėjimo mergaičių sodalicija
turės savo mėnesinį susirinki
aipgi uvo ernaičių koiegi- vįe,a niau(jytįs įr
žuvauti.
mų rugp. 2 d., 7:30 vai. vak.,
JOS pikniko rengimo komisijos | P.nia 0 TaujenienS
pirmininkas ir “Draugo” tru l Petronelės d
ijo irm Dr. kliubo kambary.

PRANEŠIMAI

rugp.

750

W.

W.

Monroe

35th

St.,

St.,

neto.'l

ItoMm

Halsted

804

Tel. Hemlock 2323

St. '

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK
TO RIU8

JOHN B BORDEN

A. A. SLAKIS

J. P. WAITCHES

1160 N. I-A. HAIJ.E ST—parai autart).

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Baby Grand 01 5.50
Jūs galite pirkti ant
lengvų išmokėjimų, įmokant po 01.00 į sa
vaitę.
10 tūbų gražiame ka
binete radio 035.00

los. F. Budrik, inc,

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikrodžius, radios.
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
j tos.
j 2650 W. 63rd St,, Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevara 8167
Nuolatinis Radio Progra
mas iš stoties WCFL 970 k.
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai.
po pietų. Dalyvaujant orke
strai ir dainininkams.

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nen mea užlaikome
i vieną iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję eavo stiprumu ir gražumu,
j
Taipgi mes turime pilną, pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVF.NT’E
Telephone 1-a.fayette 7189

