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Mirė garsus Austrijos prelatas I. Seipel’is
AUSTRIJOS DALYVAVIMAS KATALI
KIŠKŲ MISIJŲ DARBE

VOKIETIJOJ VYKSTA POLITINĖ
KOVA 112 PIRMENYBE
Italija nepalanki nusiginklavimo konferencijai.
J. Valstybių Raudonasis Kryžius nenori šelp
ti karo veteranų (bonusų armijos)
MIRĖ DIDIS AUSTRIJOS
VALSTYBĖS VYRAS

RIAUŠĖS VOKIETIJOJ

BERLYNAS, rugp. 3. — Įj vairiuose Vokietijos miestuoi se vyksta kruvinos politinės
riaušės. Visur komunistai puola fašistus.

ROMA. — Austrija turi apie pusseptinto milijono gy
ventojų. Bet jos dalyvavimas
katalikiškų misijų daria*, pa
lyginus su kitomis tautomis,
tikrai yra didelis. Ji turi 229
misijonierius.
Štai Lenkija, kuri turi apie
26 milijonus gyventojų, misiŠie maži vieną mokyklą lankantieji vaikučiai Los Angeles’e persiėmė olvmpinių žais jonierių turi tiek pat, kiek
mių dvasia ir štai patys vieni žygiuoja kai garsingieji Olympijados atletai. Yra ne mažas Austrija.
skaičius ir vyresniųjų už juos žiūrovų.

Austrija Kristaus Evange
lijos skelbėjų turi dukart dau
giau kaip Portugalija, penkis
kartus daugiau, kaip Čekoslo
vakija ir šešis kartus daugiau
kaip Vengrija.

Katalikiškų misijų darbe pi
rmą vietą užima Prancūzija,
antrąją — Italija ir trečiąją
vietą — Vokietija.

VIENA, Austrija, rugp. 3.
— Šio miesto priemiesčio
Wienewald sanitarijoj vakar
mirė garsus visam pasauly
MAŽAI SURINKTA
Austrijos valstybės vyras pre
PRIEŠINGI VETERANŲ
latas Ignacijus Seipel’is, 56
STOVYKLOMS
FAŠISTAI NORI
Nuo liepos mėn. 7 d., kada
metų amžiaus. Velionis buvo
VALDŽIOS
PRAŠO SUTVARKYTI
NORE 10 NULINČUOTI
Cook’o apskrity imta vykdyti
Į JOHNSTOWN, Pa., rugp
jėzuitas — ištikimas Bažny
NUMATOMOS SUIRUTES
ŽMOGŽUDĮ
SODŽIUJE PAŠTĄ
• mokesčių dalimis mokėjimo
čios tarnas, krikščionių sociBERLYNAS, rugp. 3 _ 2. — Pennsylvanijos guberna-1
.
T ..
. T11. . planas, iki rugpiūčio 1 d. vaalės partijos vadas ir Austri I Vokietijoj vyksta kova už pir torius Pinchot’as buvo prašo-i Dviejose
Indiana ir Illinois f
.
Ligi šiol kaimas paštu vi-' Telšių apskr., Nevarėnų v.,
karo surinkta 4,799,165 dol.
mas
duoti
palapinių
vietos
ka

jos respublikos gelbėtojas.
menybę. Laimėję didžiausią
valstybių anglių kasyklų sri
sados nusiskųsdavo. Gyvenant Šašaičių kaime gyveno Juozas
ro veteranų stovyklai. Bet jis tyse numatomos suirutės. Te mokesčių.
Visi politiniai velionio prie skaičių atstovų parlamente fa
nedavė. Jis pareiškė, kad vi nai kai kuriose kasyklose dir Šie mokesčiai yra už 1930 toliau nuo pašto, gaunama žy- ir Jusina Pakščiai. Gyveno
šai pripažįsta didžiausius jam šistai reikalauja sau valdžios
sos palapinės valstybės karei- ba neunistai angliakasiai. Tas metus. Visai nieko nemokėju- miai pavėluota ne tik korės- kaip visi. Pagaliau pardavė
nuopelnus už tai, kad po karo vairo. Bet kancleris von Papondencija ir laikraščiai, bet žemę ir pasidalino pinigais. Ir
kasyklas yra apsiautę ir ap šių žmonių savastys bus par- ir įvairūs neatidėliotini ragi- štai liepos mėn. 5 d. Juozas Pa
Austrijos respublika negriuvo. pen’as neigia šį fašistų reika- v'1^ nuodojamos.
O Maryland’o gubernato gulę unistai darbininkai. Ypač duodamos. Apygardos teisme i . . .
v. .
.
i.xv„ -1 peilio smūgiais
o,„,-1<r;o:o „..s,
Jis Austriją išgelbėjo nuo fi lavimą. Jis sako, kad jis ir
. .y .
...............
nūnai ir pranešimai: apie isnužudė
rius
Ritchie
yra
priešingas,
nansinio susmukimo ir po-il°liau pasiliks prie vairo, o
pavojus yra Indiana valsty jau vedami išklausinėjimai.
pirkimą vekselių, kreditus, į- savo žmoną Jusiną Pakšienę.
draug krikščionių socialę par-! fašistai, jei norės, galės jam kad karo veteranai steigtų nuo bėje, kurios gubernatorius ne
į mokėjimus, ir k.
,Subadė veidą, rankas, krūti
latinę savo stovyklą šios val nori siųsti kariuomenės.
PREZIDENTAS IR NE
tiją palaikė prie valdžios vai- į tik gelbėti valdyti kraštą,
nę. Vienas smūgis pataikė į
DARBO KLAUSIMAS
Dabar pasiryžta tą reikalą
Šių valstybių kasyklų sritis
įo. Ilgus metus buvo kandę-i TOg pačios nuomonės yra ir stybės ribose. Skiriamas tam
širdį ir Pakšienė tuoj mirė.
tikslui žemės plotas, sako gu lanko angliakasių organizaci
kiek sutvarkyti. Kad kaimui
' Išgirdę įvykus nelaimę ir
riu*
.kiti von Papen’o kabineto naAVASHINGTON, rugp. 2. paštas būtų žmoniškai priei-1
bernatorius, yra netinkamas, jos prezidentas Lewis. Sako
Vieni socialistai velionio ne-1 rjaį
i susirinkę į pakasynas Pakšienes vieni krūmokšniai.
apkentė. Anais metais vienas
prakalbas atlyginimo reikale. — Prėz. Hoover’ig yra ragi namas, reikėtų atidaryti dar nės giminaičiai įnirto ir no
namas sušaukti čia pramonin- visą eilę naujų pašto agentūsocialistas kėsinosi jį net nu ARKIVYSKUPO MOTINOS Gubern. Ritchie pageidautų,
rėjo žmogžudį vyrą vietoj nukų ir imoninkų konferenciją rų ir padidinti laiškanešių
kad karo veteranai išsiskirs
žudyti. Kulipka įstrigo į plau
IŠSISUKO
BAUSMĖS
linčuoti. Tačiau vietos šauliai
LAIDOTUVĖS
nedarbo klausimu.
skaičių. Tačiau tai atsieitų a- . ... v. . .Y .... . ,
tytųčius. Nukentėjęs kiek pasvei
.
,,
.
,ir
piliečiai išgelbėjo ir be sąNedarbo sumažinimui yra pie 3 mil. litų per metus. Šiais i___ . _____ ,
.
. ...
ko ir iki pat mirties plaučiuo
1930 metais organizuotų da
'monės nugabeno į apskrities
DUBLINAS, rugp. 2. — Ase jautė to šūvio skaudulį. Pa thlone mirė Baltimorės arki-1 RAUDONASIS KRYŽIUS rbininkų vado J. Sheridan’o sumanymas pakviesti viso kra krizės laikais to padaryti ne i ligoninę.
što darbdavius susiaurinti die-i galima, dėl to susisiekimo mi
NEŠELPS VETERANŲ
staraisiais laikais taip sumen vyskupo
sūnų teisinas nubaudė dešimCurlev’o motina,
į
ko, kad svėrė 104 svarus.
čiai dienų kalėti už kreivą nos ir savaitės darbo valan nisterija kreipėsi į vid. reika-■
Mrs. Maria AVord Curley, 91
ŠOFERIAI ORGANI
das, kad tuo būdu ir bedar- lų ministeriją, prašydama tą
Laidotuvių diena dar neski m. amžiaus. Laidotuvėse daly AVASHINGTON, rugp. 2. — priesaiką.
ZUOJASI
Dabar pasirodė, kad nuhau- biai ga"t,f Pr0«°8 klek nors reikalą kiek kitaip sutvarkyti.
rta. Pranešta, kad bus laido vavo arkivyskupas ir keletas Raudonasis Kryžius atsisako
Lietuvoj dabar yra apie 2,duoti kokią nors pagalbą su- stasis tos bausmės visai neat- dirbti' Sako’ ’'ra rwkalinRa’ Dabar manoma įsakymo for
jamas valstybės lėšomis.
Airijos prelatų.
plūdusiems į Johnstown, Pa., buvo. Kaž kaip ta bausmė pa- ™° kražto ž,n0"i’-1 Paala"k°- ma pranešti seniūnams, kad' 900 šoferių ir antra tiek kitų
jie kiekvieną savaitę 3 kartus a,,to ‘a"'aa‘'W Veiklesnieji
karo veteranams. Šelpimas y- keista “probacija.”
jimas.
PRIEŠ NUSIGINKLAVIMO
UŽ MIRUSIOJO KARA
atvyktą i paštą ir paimtu Sa-|’,ra SUsiMrę > SaV° 8*jung4'
ra vietinis reikalas, atsako R.
KONFERENCIJĄ
LIAUS ŠMEIŽIMĄ
vo seniūnijai visokią korespo-J* tun Jau 4 sk>'rius-' Ka»n(!
7 ŽUVO, 25 SUŽEISTA
Krvžiaus viršininkai.
BAIN’AS IŠKLAUSINĖTAS
• su 300 narių, Marijampolėj su
ndenciją.
BUDAPEŠTAS, Vengrija,
ROMA, rugp. 2. — Italijos i
135, Vilkavišky 30 ir Šiauliuose
NEW
YORK,
rugp.
2.
—
VYKSTA TARDYMAI
►vyriausybė pranešė, kad jei rugp. 2. — Vietos teismas fa
Vakar teisme išklausinėtas
50. Greitu laiku naujus skyAVASHINGTON, rugp. 2. huvusis bankininkas Bain’as, Ritz Toįver viešbučio dažvlų
BYLININKU KAIMAS
ateity bus atnaujinta nusigin šistų laikraščio redaktorių A.
jrius žada įkurti Panevėžy ir
klavimo konferencija ir jei A- Galocsy nubautlė trims mėne — Vyksta nuodugniausi tar kurio 12 bankų praėjusiais me parduotuvėje kilo gaisras. SuUkmergėj.
nglija su Prancūzija ir vėl siams kalėti už mirusiojo ka dymai dėl įvykių su karo ve tais uždaryta ir kuriuose din vykus gaisrininkams ir dauge Milašaičiai (Betygalos vai.)
teranais šiame mieste. Riau go apie 13 milijonų dolerių liui jų suėjus į rūsius, staiga Tur būt, sunku rasti kitą tokį
naudos įvairius viliugingus žv raliaus Karolio šmeižimą.
ištiko baisus kaž kokių chemi kaimą, kur taip žmonės byli KANADOJ KOMUNISTŲ
gius, Italija tuojau išeis iš Vengrijoj veikia įstatymas, šėse žuvęs karo veteranas W. žmonių indėlių.
RIAUŠĖS
kalų sprogimas. Žuvo 7 gais nėtųsi kaip šiame kaime. Re
kurs įsako gyventojams gerb Yuška iš Chicago šiandien pa
konferencijos.
rininkai, o 25 kiti sužeista.
tas kuris netampomas po teis_ __
„
4
ti buvusius savo monarchus. laidotas Arlington kapuose.
PAGROBĖ 2,500 DOL.
T_ . . .
, .
OTTAAAA, rugp. 3. — ARitz Tower viešbutis turi 41 mus. Kai ateina krūvos pa-i .
GAL PASIŲS KARIUO
, . ..
. . ,
, .
. ipic oOO komunistų šukele riau
tai kitam tenka net i„
. ,
.......
CANTON, Kinija, rugp. 2.
Iš Detroito vakar į Chicagą
MENĘ
Trys plėšikai vakar dienos aukštą. Gaisras užgesintas tik kvietimų,
,,
k n
. • ■ ■ įssirei•» • • ,»es,
kada
policija
keliose vieužliejus
vandeniu
žemutiniuopo
keletą.
Esą
teisėjas
.
•
..
.....
— Cantono apylinkėse iškilu- atskrido vokietis lakūnas kap. metu užpuolė Royal Crown
_.
..... - .-. tose jiems turėti mitingų. Ko’
ŠANGHAJUS, rugp. 2. —1 šiuose potvyniuose žuvo dau-'von Gronau su trimis padėjė- Hosiery Co. parduotuvę, 229 ,'sius rūsius. Pačiam viešbuty skes — dėl vienų Milašaičių munistai
daug nukentėjo. Ke
yra
verta
važiuoti teisti. Dau
sutrupo
daugiau
kaip
600
lan

jais.
Kinijos vyriausybė planuoja giau kaip 509 kinų.
W. AVashington gat. Pagrobė
liolika vadų areštuota.
gų stiklų. Labai nukentėjo a- giausia bylinėjasi dėl visokių
prieš japonus pasiųsti gausi
2,500 dol.
pačioj viešbučio esamos kelios menkniekių.
ngą kariuomenę į Jehol pro 50,000 BEDARBIŲ CHICAGOJ ŽADAMA
VERŽIAS SOSTINES LINK
parduotuvės.
vinciją.
DUOTI DARBĄ
1 ŽUVO, 1 SUŽEISTAS
STEIGS KALIOŠŲ
i SAO PAULO, Brazilija, ruFABRIKĄ
RASKOB
’
AS
APLANKYS
ŽUVUSIEMS KARE PA
Illinois’o bedarbių šelpimo tent, gatvių taisymas, žaismaCicero avė., arti Thomas
'gp. 2. — Revoliucioninkų vaROOSEVELT’Ą
komisija praneša, kad ji pla-! viečių steigimas parkuose, a- gat., automobilis susikūlė su
MINKLAS
Kai kurie Lietuvos fabriką- dovybė skelbia, kad jos jėgos
ntai
susirūpinę kaliošų fabri pradeda veržtis Brazilijos so
nuoja parūpinti darbą 50,000 j Panties miškelių valymas ir gatvėkariu. Važiavę automobi ALBANY, N. Y., rugp. 2.
ty ^gerinimas ir kitokį darbai.
T'HIEPVAL Prancūzija,: MarWų (,ook,o
liu du asmenys nukentėjo. 1 — Buvusis demokratų parti ko įsteigimu. Jį steigti mano stinės link.
rugp.»- 2 — Atidengtas pami-Į . • .
.
.'
šiandien Cook’o apskrity žuvo ir 1 sužeistas.
jos krašto komiteto pirminin Kaune. Fabrikas pradėtų vei
nklas žuvusiųjų britų kareivių __ ,
minėta komisija šelpia apie
kas Raskob’as čia aplankys kti ateinančiais metais. Tuo
ORO STOVIS
Somme kautynėse atminimui. aPm°karni pinigais iš federa 118,000 bedarbių šeimų. Daug
-----------Chicagoj sudaryta nauja o- gub. Roosevelt’ą, kurs yra ka- į tarpu vedamos reikalingos de-,
Iškilmėse dalyvavo Anglijos Htj šelpimo fondų,
bedarbių nepalankiai žiūri į rinė ekspresų sistema, kurion ndidatu į prezidentus. Raško- rvbos ir susirašinėjimai. Toks' CTITCAGO IR APYLINįpėdinis ir Prancūzijos prezi-J Bus skirti įvairiausi mies- šelpimą ir nori bet kokio nors sulieta septynios skirtingai b’as yra uolus Al Smith’o rė- fabrikas būtų pirmasis Lietu- KĖS. — Šiandien saulėta;
dentas.
te ir apylinkėse darbai. Bū- darbo.
veikusios oro linijos.
mėjas.
' voje. Jam klijentūros čia vi- kiek vėsiau.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
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DRAUGAS

kalbą. Tai gražus darbas ir mes, kiek galė-i
darni, turime jam padėti.

“DRAUGAS”
liet na kasdien. Išskyrus sekmadienius

Mes nė kiek neabejojame, kad lietuviai
studentai, lanką Wisconsin’o Universitetą,
naudosis proga savo tėvų kalbą gi
liau pažinti, geriau išmokti ir labiau ją pa
Mn*. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlMundtama tam
(įkala! pašto Menkių.
mylėti. Be abejonės, lietuvių kalba ir svetim
Redaktorius priima — nuo 11:66 Iki 1I:M eal.
taučiai studentai domėsis, ypač tie, kurie
Skelbimų kainos pristunOamoa parelkalama
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 studijuoja kalbų mokslą.
vai. po piet
Kaip mums patiems lietuviam^ bebranginti lietuvių kalbą, jei pačius aukštosios
Amerikos mokslo įstaigos imasi ją populia
LITHUAN1AN DAILY FR1END
rizuoti?

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«.••. Pu•M Meti) — 16.60, Trims Mėnesiams — fl.OI. Vienam
Mtaestul — 76c. Europoje — Metams |7.M, Pusei Me
tu —
Kopija IK
Bendradarbiaus Ir korespondentams raštų aegru-

“DRAUGAS”

Publtahed Daily, Bzoept Bunda/.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — IM.ŠŠ. SU Montks
— JIN- Tbree Montbs — |I.M. One Month — 76c.
Burope — One Tear — 17.66. BU Moatke — 64-66.
Oepy _ .tie.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ KALBA AMERIKOS
UNIVERSITETE

Mūsų kalbą vis labiau pradedama bran
ginti kaipo viena iš seniausių, gražiausių kal
bų. Rimtieji mokslininkai — kalbininkai ir
kiek seniau ja domėjosi ir kartu kai kurie
manė, kad prie lenkų ir rusų spaudimo, koks
buvo prieš kelioliką metų, lietuvių kalba iš
nyks. Bet Lietuvai tapus nepriklausomai val
stybei, pasaulis labiau susidomėjo lietuviais,
o kalbininkai lietuvių kalba.
Mums smagu yra konstatuoti faktų, kad
ir Amerikos universitetų kalbininkai pradėjo
domėtis lietuvių kalba
Mes jau senokai žinome apie Princton’o
universiteto profesoriaus Enriko Benderio pa
darytus nuopelnus Lietuvai ir ypač mūsų
kalbai populiarinti Amerikos mokslininkų
tarpe. Šiuo kartu norime pažymėti, kad ir
Wisconsino universitete nuo šių metų moks
lo pradžios įvedamos lietuvių kalbos pamo
kos. Apie tai esame gavę iš to universiteto
prof. Alfredo Senn’o tokį pranešimų:
“Studentai lietuviai, einą mokslus Wisconsino universitete, Madisone, ateinančiais
mokslo metais turės progos klausyti lietuvių
kalbos kursą. Kursas bus prieinamas ir ‘undergraduate’ ir ‘graduate’ studentams. Kur
są išklausiusieji ir išlaikiusieji egzaminus
gaus atatinkamą kreditą.”
Šis darbas pradėta ne lietuvių iniciaty
va, o paties universiteto vadovybės, žinoma,
kalbininkui prof. Senn’ui patariant, už ką
jam turime būti dėkingi.
Prof. Alfredas Senn’as yra šveicaras.
Bet lietuvių kalbą jis puikiai moka. Mat, de
vynis metus jis profesoriavo Lietuvos Uni
versitete. Jis mūsų kalbą gerai išmoko ir su
mūsų tautą susigyveno. Apsigyvenęs Ame
rikoje jis stengiasi populiarizuoti lietuvių

UETUVOS SESERĮI KAZIMIERIEČiy
BUVEINĖ
(Kaunu ir visos Lietuvos įžymybė —
Pažaislio vienuolynas)

(Tęsinys)
Vienuolyno trobesys

“Uspenės” katedrinė bažnyčia akine
ninė šalta atrodo kaip rotonda, sulenkta
dviejų aukštų fligeliais, puikaus stiliaus.
Bažnyčios frontonas papuoštas trimis
bokštais ir Švč. Dievo Motinos “Uspene”
paveikslu. Virs didžiųjų durų, ant mar
murinės lentos parašyta auksinėmis rai
dėmis, kuomet ir kieno bažnyčia ir vie
nuolynas pastatyti. Bažnyčia yra 21 sieks,
ilgumo ir 10% sieks, platumo, altorius į
rytus. Gaubtas vidurio bokštas didingai
kyla aukštyn per tos bažnyčios vidurį ir
kaip jis, taip bokštai ir stogo pakraščiai
apdengti varine skarda, stogas ir žemu
tiniai pakraščiai geležine skarda. Bažny
čios vidus, pakraščiai, stulpai ir piliastrai
apdėti luitais iš įvairiaspalvio marmuro.
Bažnyčios skliautai ir išgaubimas, o ly
giai ir sienos ne tik jos, bet ir zakristi
jos ir prieangių apdengti freskine tapyba

Trečiadienis, rtigp. 3 d., 1932

Sveikata - Musų Turtas.

Į LIETUVOS VYčiy SEIMĄ

Artėja mums svarbus mo-' veikimas. Susispietę į centramentas. Tai mūsų organizaci- linę organizacijų, džiaugiamės
jos 20-tieš metų gyvavimo Ju- šiuo įvyksiančiu svarbiuoju
bilėjinis Seimas. Mūsų per 20 seimu.
metų veikimo vaisius, suge- Pamiršdami mūsų orgamzabant išlaikyti bei išugdyti lyg cinio gyvenimo nepasisekikūdikį ligi suaugusio žmogaus mus, tapkime tilo veikliuoju
Liet. Vyčių organizaciją. Per ir jautriuoju jaunimu, naudinšiuos gyvenimo metus mūsų gu Amerikai ir Lietuvai,
lumos, bet ir visos gyvybės, Šičia noriu pabrėžti dar vi e organizacija svyruodavo, lyg! Sutvarkykim atatinkamai
kurios gyvavimas be saulės ną svarbią ultravioletinių spin nedrąsus, nesuaugęs jaunuolis, savo kuopas ir skaitlingai da
įtakos nėra įmanomas. Taigi, dūlių ypatybę. Jie veik visai bijodamas viešumos, bet šie lyvaukime Jubilėjiniame SeiNAUJI AREŠTAI LIETUVOJE
ir žmogus be gaivinančių sau nepareina kad ir per ploniau- metai, subrendimo metai, tu- me. Šiemet mums tenka lailės spindulių jokių būdu nega sį kūną, kaip tai: stiklas, dra rėtų visą tai panaikinti, o mes mes turėti Seimą savo apskriVakar paskelbėme žinią, kad Marijam lėtų gyventi.
bužis, dulkės, durnai ir kiti, žengti užsibrėžtu keliu, nesi- ties ribose. Taigi, nesudarant
polėj areštuoti ir pasodinti į kalėjimą trys
didelių sunkumų, turime proSaulė, kuri randasi su vir kurie kuone visus juos sulai dairant į šalis.
žymūs katalikų veikėjai — prof. Pr. Dovy šum 90,000,000 mylių atstu ko, arba, taip sakant, juos su Kiekvienam tenka kovoti j ^os skaitlingai dalyvauti, padaitis, prof. J. Eretas ir dr. J. Leimonas. Jie nuo mūsų, į visas puses leidžia geria. Norint daugiausia nau daugiau ar mažiau dėl savo išlydanti savo prisirišimų
pasodinti kalėjiman buk tai dėl pasakytų neapsakomą galybę spindulių; dos gauti reikia kad saulės idealų, mes gi išsilaikėm per prie musų organizacijos.
kalbų didžiuliame pavasarininkų kongrese, nors iš tikrųjų, tai nėra spin spinduliai tiesioginiai pasiek tuos kebliausius jaunatvės me Kviečiu Jūs Vyčiai-tė's į be
įvykusiame Marijampolėj, liepos 10 d. Kau duliai tikra žodžio prasme, bet tų pliką ir /švarią kūno odą, tus ir atmušėm ne vieną prie ndrą talką.
ne išeinantis sensacijų laikraštis “D. N.” vilnys įvairaus ilgumo. Dau nes per drabužį, arba mostim šą. Dabar mes turime apsišar
Danielius J. Averka,
praneša, būk areštuotieji savo kalbose parei gybė tų spindulių, arba Vilnių, išsitepus, jie nepajėgia perei voti stipresniais šarvais, neL. V. N. A. apskr. pirm.
ti.
Taigi,
buvimas
saulėj
ap

škę “priešvalstybinių minčių.”
bunkančiais į kiekvieną menk
pasiekia ir mūsų žemę. Saulės
sirengus visai mažai naudos niekį. Mūsų pasiryžimas turi
TRUPINIAI
Bet tai ne tiesa.
šviesa, perleista per stiklinį
teduoda.
nugalėti visas kliūtis, nepai X Apskaičiojama, kad per
Dovydaitis, Eretas ir Leimonas yra ži prizmą (trikampis stiklinis kū
Iš
šių
trumpų
pastabų
rei

sant iš kur jos kiltų. Bet ne pasaulinį karą iš viso buvo su
nomi kaipo katalikų visuomenės vadai, jau nas), pasisk laido įvairiomis
kia
padaryti
išvadą
savo
nau

kardu ar kitu kokiu ginklu mobilizuota apie 60 milijonų
nimo organizatoriai, jo auklėtojai tikybine ir spalvomis, kaip visiems žino
dai.
Visi,
be
jokios
išimties,
mums teks kovoti. Mūsų gink vyrų. Iš to skaičiaus 12 mili
tautine kryptimi. Dovydaitis yra vienas iš tų ma ororykštė, arba laumės
privalo
tinkamai
naudotis
sau
las — obalsis “Tautai ir Baž jonų žmonių žuvo ir apie 20
pirmųjų lietuvių pionierių, vedusių Lietuvą juosta. Tos spalvos imtinai
lės
sveikatą
gaminančiais
spin
nyčiai.” Mūsų jėga — geras milijonų buvo sužeisti. Visas
prie nepriklausomybės, organizuojant moks vadinamos spektruinu. Dešiniame
spektrumo
gale
randad
“
Uais
^
e
“
da
.
ko
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pavyzdys kitiems.
leiviją, studentiją ir bendrai jaunimą, reda
karas kaštavo 337 milijardus
me
violetinės
spalvos
spindui
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.
s
spinduliuose
atviTurMami priežakvj., užteU. dolerių.
guojant laikraščius, leidžiant knygas. Jis yra
buvęs ir ministerių pirmininku. Prof. Eretas liai, už kurių dar į dešinę bū- ™,e ore lr lci6tl ide8“ M tlk 1 tinai subrendusia or-anizaciX Berlyne yra įsteigta šu
na taip vadinami ultravinBti- ra"kas
™d»’ bet vis»
4
yra tarnavęs savanoriu Lietuvos kariuome
ją, plusėkim jos gerovei su nų mokykla, kurioj mokinama
Tačiau reikia labai vengti
nėj, ilgai vadovavęs pavasarininkams, pro niai spinduliai, kurie paprasnoru. Per tiek metų mūsų dar- vedžioti aklus karo invalidus.
staigaus įdegimo,
nes• taiv daž
,buotė ne tik turi. sustiprinti
. .
v
,
fesoriavęs Lietuvos universitete. Dr. Leimo ta akimi nėra matomi. Gi i» • •
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nas, nors iš tų trijų vyrų jauniausias, bet jau kairę eina visos kitos spalvos
mus pačius, bet įtraukti tuos, ir po to šunes, išlaikę atitinnegu
naudos,
ypač
tiems,
kuspėjęs Lietuvai padirbėti. Jis yra pavasari spinduliai ir baigiasi raudokurie. abejingai žiūri į mūsų kainus kvotimus, perduodami
na
spalva.
Mums
čia
apeina
ne
turi
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P
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°ninkų pirmininkas ir, rodos, turi valdžios
pastangas. Pažadinkirn ir juos j savo naujiems šeimininkams,
tik
vien
ultravioletiniai
spinsveikus
ink
’
tns
'
Tai
P
P
at
tarnybą.
kartu veikti su mumis.
I X Anglijoj buvo padarytas
duliai, nes jie medicinos žvil- kla 8a“«otis Per didelio
Mums Vyčiams teko didžiau gyventojų surašinėjimas. PaIš tų čia pažymėtų kelių faktų yra aišku,
gsniu turi begalinės reikšmės. gimo, ypač dabartinėse kait šia garbė tarp Amerikos iie- sirodė, kad šiuo metu tame
kad nė vienas iš tų trijų vyrų, pasodinti} į
Kaip sakiau, ultravioleti rose, nes iš to kartais galima tuvių jaunimo organizacijų. krašte yra apie 40 milijonų
kalėjimą, nėra pareiškę priešvalstybinių min
niai spinduliai paprastai nėra net visai rimtai susirgti.
Mes stovėjome pirmi visur or gyventojų. Prieš 10 metų An
čių. Jie į kalėjimą pasodinti visai ne dėl to.
matomi, jie neteikia šilumos, Vasarą visi būtinai turėtų ganizaciniu atžvilgiu. Ne tik glijoj buvo ne pilni 38 milijoTautininkų partija, kuri smurto keliu tačiau į žmogaus gyvybę ir pasinaudoti ultravioletiniais rūpėjo mums siauro masto or- j nai žmonių,
užėmė Lietuvos valdžią ir dabar ją tebelai sveikatą turi didžiausios reik- spinduliais, žymiai sustiprinti ganizuotumas. Rūpėjo mums j X Šiemet Paryžiuj įvyks
ko, nedarydama jokių rinkimų, yra pasiry šmės, kaip tai: sustiprina kra savo sveikatą, kad, atėjus žie visos šalies jaunimo bendras ' antra tarptautinė konferencija,
. ... 1 kurioj norima sudaryti tarpžusi visai panaikinti katalikų organizacijas ują, pakelia kūno atsparumą mai, kuomet šitokių progų įua --------- —
ir tuo pačiu katalikų veikimą Lietuvoje. Ir prieš įvairias ligas, žodžiu sa žai tėra ir esame priversti dau padaryti, nes už tai dar kol tautinę sąjungą kovai su žiūrdėl to ne tik politinės ir ekonominės katali kant, žmogų padaro stipru ir giau viduje būti, galėtumėm kas nieko nereikia mokėti, o į kėmis. Ta sąjunga paskelbsiakų organizacijos visokiais būdais yra perse sveiku. Taip pat tie spinduliai atsilaikyti prieš ligas ir ma geroji saulė su visais lygiai !nti pasaulinį karą žiurkėms,
kiojamos, bet taip pat ir grynai religinės, nėt užmuša tūlas bakterijas žiau sirgti. O tai gali kiekvie- apseina, kaip su tikraisiais sakultūrinės. Kas nežino apie studentų ateiti ir pagydo kai kurias ligas, bū- nas, be mažiausios išimties,! vo vaikučiais.
Kauno miesto valdyba krei
ninkų organizacijos uždarymą, visokius truk
pėsi į vidaus reikalų ministerį
Taigi,
Dovydaitį,
Eretą
ir
Leimoną
už,
jaunimo
organizacijos.
įprašydama
asignuoti apie 60,dymus pavasarininkų veikimui ir net Kata
Šie nauji areštai pasako, kad tautininkų 000 lit. dėl bedarbių esančių
likų Veikimo Centrui? Šiemet valdžia neda darė trims mėnesiams į kalėjimą dėl to, kad į
vė laikyti Kaune pavasarininkų jubiliejinio tautininkai norėjo užduoti naują smūgį pa partija tebėra pasiryžusi kovoti prieš katali- Kauno mieste. Vidaus reikakongreso, prie kurio Lietuvos jaunimas ruo vasarininkų organizacijai, kurios jie taip ne kų organizacijas ir tebesistengia naikinti lų ministeris į tai nedavęs kokenčia, kaipo grynai religinės ir kultūrinės organizuotą katalikų veikimą.
nkretaus atsakymo.
šėsi.

garsiųjų Italijos dailininkų darbo. Nepri
klausomai nuo to sienos, skliautai ir baž
nyčios išgaubtas bokštas papuošti lipdy
bos darbu. Chorai yra iš keturių atskirų
galerijų su balkonais, išeinančiais į baž
nyčios vidų. Visų langų bažnyčioje 44,
grindys altoriuje iš marmuro.
Altoriuje aukščiausia vieta — dubiįnas sienoje, išklota juodu marmuru. Sos
te antimins, pašvęstas Lietuvos ir Vil
niaus Rrchi vysk ūpo Makarijaus 1869 me
tais.
lkonostasas iš raudono marmuro pas
tatytas dėka ypatingo rūpesčio Polocko
vyskupo Izidoriaus, 1890 metais Aukš.
Švč. Novgorodo ir S. Petersburgo Mitropolito. Per vidurį per visą ikonostasą kry
žius, apipintas auksine raižyba. Karališ
kieji vartai mediniai, paauksuoti, su 4 ant
jų paveikslais. Aukštai — piaustytas at
vaizdavimas šv. Dvasios balandžio pa vi
dale, o pačioje ikonostaso viršūnėje pu
siau apskrituose auksuotuose rėmuose
Slaptosios Vakarienės paveikslas. Ikonostase šie geros tapybos paveikslai, tapyti
ant cinko lentų ir įstatyti į bronzinius
auksuotus rėmus: 1) Kristaus Išganytojaus ir 2) Dievo Motinos “Uspenės.” Ant
pietinių durų šv. Archistratigo Mykolo

SAULĖS ĮTAKA Į ŽMO
GAUS SVEIKATĄ

tent kaulų suminkštėjimą, kai
kurias plaučių ir odos ligas.
Štai dėl ko tie spinduliai taip
(Dr. S. Biežio kalba pasakyta svarbūs žmogaus sveikatai, o
per radiją, 7-26-32, Peoples kadangi jie pareina iš saulės,
Furniture Co. lietuvių valau-Į tai čia aiškiai matome pastadoje).
rosios neįkainuojamą vertę
šaulė yra ne tik šaltinis ši mūsų sveikatai.

j

paveikslas, o ant šiaurinių — šv. Archan
gelo Gabrieliaus, rėmuose 2% aršino kiek
vienas.
• i
Ant ikonostaso šiaurinių ir pietinių
durų viršaus keturi paveikslai, du ketvir- i
tautiškuose ir du apskrituose auksiniuose
rėmuose: 1) šv. Dvasios nužengimas ant
Apaštalų; 2) Dievo Motinos ėmimo dan
gun po “Uspenės;” 3) Viešpaties Sabaoto ir 4) dviejų angelų.
Iš paveikslų bažnyčių žyniesneji:
1. Už dešiniojo kliroso mediniuose
auksuotuose rėmuose, senoviškas, tapytas
ant drobės, paveikslas Pasimatymo Švč.
Dievo Motinos su Palaimintaja Elzbieta.
Apvalkalas paveiksle iš nenustatytos nauginės masės, vainikai ir spindėjimas si
dabriniai išauksuoti sveria 1 svarą 71 zolotniką. Tas paveikslas buvo bažnytišku
paveikslu Kamaldulių vienuolyne ir Ke
rnos katalikų gyventojų tarpe laikomas
stebuklingu, jis buvo atsiųstas bažnyčios
kūrėjui Pacui popiežiaus Aleksandro VU
su vyresniuoju vienuoliu Jeronimu.
2. Už kairiojo kliroso yra ovalo pavi
dalo auksuotuose rėmuose, senoviškas, ta
pytas ant drobės Pažaislio Dievo Motinos i
paveikslas, žinomas Romos katalikų tar- I
pe “Kamaldulių Dievo Motinos” vardu.

Paveiksle apvalkalas ir vainikiukai iš ne
nustatytos nauginės masės. Tas paveiks
las labai gerbiamas stačiatikių ir laikoma
stebuklingu Romos katalikų, jis buvo nuo
savybe bažnyčios kūrėjo Paco ir buvo at
siųstas jam iš Romos kaip palaiminimas
nuo popiežiaus Aleksandro VII su vyres
niuoju vienuoliu Jeronimu. Tas paveiks
las, pagal Romos katalikų bažnyčios pa
protį, kaip stebuklingas, apvainikuotas
vainiku, bet, liepus kokiam popiežiui, ko
kiu laiku ir kokia proga — nežinia. Ant
paveikslo yra keletą sidabrinių prikabi- 1
mų, vaizduojančių: žiaunis, koją ir ran II
ką, nėra abejonės atneštų dovanoti prie I
paveikslo tą, kas išsigydė nuo ligų, dė
kingų kenčiančiųjų, palikusių savo var
dus nežinioje. To paveikslo šventimas Pa
žaislio vienuolyne daromas liepos 2 die
ną, j kurį suplaukia daugybė garbintojų:
stačiatikiai, raskolnikai iš Trakų apskri
ties ir ypatingai Romos katalikai. Pažais
lio Dievo Motinos paveikslas tapytas la
bai puikiai. Dievo Motinos veidas didin
gas, jame lyg kad užrašyti mielaširdingumas ir meilė visiems vargstantiems ir ap
sunkintiems, besiglaudžiantiems užstoti
prie Dangaus Karalienės visuose savo
skausmuose ir liūdesiuose, kurie yra gy-

venime, ir kūniškose ligose.
Šiaurės vakarinio bokšto frontone
yra septyni varpai, nulieti 1848 metais
S. Peterburge Valdajaus pirklio Stukolkino, esant vienuolyno klebonui, Kauno
vyskupui Platonui, sveria 1—52 pūdus,
2—28 pūdus 38 svarus, 3—16 pūdų 9 sva
rus, 1—9 pūdus 5 svarus, 5—5 pūdus 26
svarus, 6—2 pūdus 3% svarų ir 7—1 pūdą
21 svarą. Kitame bokšte pietiniame vaka
riniame yra senoviškas Niurenbergo su
mušimu laikrodis, geležiniame ėjime su
dviem varpais, sveria vienas 30 pūdų ir
kitas 20 pūdų. Didysis varpas kadaise bu
vo Sviensko vienuolyno nuosavybė, ir iki
šio laiko esančio Orlovo rėdyboje; para
šas ant jo muštas ir ant jo išpiauta šis
parašas, vertime iš lotynų kalbos į rusų:
“1664 metų sausio dieną, kai liepus Len
kijos Karaliui Joanui Kazimierui jo ka
riuomenė vadovaujama Smolensko Getinano Mykolo Paco įsiskverbė į Rusijos
gilumą ir daugelio miestų skaičiuje užka
riavo schizmatinį vienuolyną Svienską,
tai nukasė jį iki pamato. Vaivada paėmė
didelį šį varpą ir padovanojo jį kancle
riui, o kancleris dovanoja jį Kamaldulių
tėvams, kurie ant Taikos kalno.”
(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE

klos vedėju yra klebonas kun.
S. P. Kneižis.

DAKTARAI:

Rep.

Ofisas Tel. Grovehlll 0817
Res. 9866
Tel. Ofiso 4050
-Rašo prof Kampininkas.
Res. 6737 S. Artesian Avė.
TeL Grovehlll 0617
KIEK ŠIEMET BUS CUK
VOŽNŪS EDITORIJALAI įiš anksto pasistorokit juodų
'prine Albertu, arba reikalin5815 — 6th AVENUE
RINIŲ RUNKELIŲ
Radijo stotis A. J. J.
i gus kredeneijalus.
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS
KENOSHA, W1S.
Tokio miesto kaip Vašing
2423 Weat Marųuette Road
Pavyzdingas jaunimas
, niepos
cukrinįų runkelių au.
Liepos A
17, d., ov<
Šv. Amano
Antano pa
pa
Ofiso vai.:
Vai.: 2-6 Ir 7-8 P. M. Kel. 0-11 A.M.
tonas dabar Amerike ne su
Nuo
1
iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėlioj *usitarus
V isi esate girdėję tokį prik-Į Liepos 24 d., Šv. Benedik- lapijos piknikus, Bergmans gįntojai sutarto ploto neapsėRezidencija.:
lazda nerasi. No difrens, ar tu
3904 — 71st STREET
lodų: moters ilgas plaukas, t0 dr-jos įvyko pusmetinis su-/iarž>e Riverside, Ilk, praūžė jo> bet vis dėlto apsėta 5,300 Tai. Ganai 4267 Rea Prospect 4469
Nedėliomis tik susitarus.
busi vietos gyventojas, ar ko
striukas razumas. Ale yra ir sirinkimas. Atsilankė daug visu smulkumu.
i ha. Cukr. runkelių pasėliai šie
ks agentas atvykęs iš kito mie
vyrų, kurių striukas plaukas, narių, ypač jaunimo. Pasiro-j Riena buvo graži. Visi lin- 1Uet atrodo geresni. Tuos rusto; ar į fandrę lisi, ai į pik.,
. , . .
v . o razumas da striukesnis Va, dė, praėjusis pusmetis buvo hsmai jų praleido. Per pikni- akelius perdirbus, cukraus bū
Gydytojas ir Chirurgas
nikų važiuosi, turi būti uzsi....
i
, , . „
,
r
Gydytojas ir Chirurgas
...
. ,
. .
Olandijoj vyrai įsteigė tokių nelaimingas: 3 nariai mirė ir *ų mus klebonas kun. 11. J. tų 35 uuoš. visame krašte da 1821 SOUTH HALSTED STREET
Ofisas 2403 WEST 6 3rd STREET
vilkęs juodu pnnc Albertu, ar
ir •»•
,
Kertė So. Western Avenue
ba turėti kredeneijalus kad
kuri vajevosis, kad g sirgo; daug išmokėta pašai- Vaicunas ir orlaiviu paskraiRezidencija <611 So. Artesian Av«
bar
suvartojamo.
Tel. Prospect 1028
Valandos: 11 ryto Iki 4 po plotu
neduot moterims lygių su vy- pos, bet daug dar likę. Dr-ja dė virš daržo.
esi senatoris,. ba kitaip tave
Rezidencija: 2359 So. Leavitt St,
4 iki 8:14 vakars
1 rais teisių, ba, sako, tas prie- savo pareigas gražiai atlikusi.! Lietuvis ristikas J. BanceTel. Canal 0706
paskaitys bonų kareiviu ir is
Valandos: 2-4 popiet ir 7-9 vaL vak.
vičius nugalėjo lenkų. Apsu DENTIST AI
šinga gamtos įstatymams.
varys iš miesto. Taip yra at- j
l)r-ja džiaugias savo jauni
Tel. Canal 6784 Rea Republlo 6864
Nedėlioj pagal susitarimą.
kęs ant pečių paguldė, kaip
sitikę su H. H. Moore, iš At- j
mo rateliu, kuris gražiai pa
kokių dešrų. Tada vengro mu Phone Boulevard 7842
PRAŠAU
NESIJUOKTI
lanto miesto, knygų selsmenu.
sirodo parengimuose, ypač
zikantai Baneevičiui maršų už
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Jis atvyko į Vašingtonu kny
praėjusiam parapijos piknike:
grojo.
IR OBSTETRIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Finansininko sūnus:— Ma jaunimo vadai — A. Lemešis,
gų parduoti, bet buvo be prine
P-nas
Matui
piknike
daug
DENTISTAS
4729 WEST 12th PLACE
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Alberto ir išvarė iš miesto sy ma, aš turiu puikių idėjų.
Al. Kraujalis, V. Juzėnas taip
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
vyrų, moterų ir vaikų
1Y.
.
...
.
nebūtų pasaulyje daiktų paro4645 So. Ashland At®.
ir Pėtnyėios, kuriomis dienomis jis
kiu su bonų kareiviais. Kitas,
pat džiaugias, kad jaunimas
DARO OPERACIJAS
Motina.-— Kokių?
bus.
Arti 47 atrast
Ligonius priima kasdieną nuo '
2924 W. WASHINGTON BLVD.
vietos gyventojas, negras Stejų klauso, nors ir patys dar Į ‘
.
T1
.'
pietų iki 8 vai. vakaro.
.
. m
, .
.
i Peoples Fumiture Co. per
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Sūnus:
—
Tu
man
paskolink
wartas sakosi Vašingtone gy
Nedėlioųiis ir seredomis tik
jauni. Tat dr-ja per savo pirm.!
. , „.
, .
v. |Tat canal 4122
4:30 — 5:30 kasdien
r
t v*, v v
*
.
|
garsiakalbius
darė
praneši-1
iškaluo susitarus
dešimts
centų,
bet
duok
tiktai
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
venus nuo Huverio gaspadoJ. Trakšelį ačiavo jaunimo va
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Ofisas, Laboratorija ir X-ltay
mus.
penkis.
Tada
aš
tau
būsiu
sko

riavimo pradžios; ėjo į darų
dams, jaunimui, jų tėveliams,
2130 WEST 22nd STREET
Šv. Antano dr-jos nariai už
DENTISTAS
Tel. Lafayette 67 98
be prine Alberto, pamatė ka lingas penkis ir tu man pen kad leidžia, ir dar pataria,
CHICAGO
2201 West 22nd Street
baro visus ištroškusius girdė,
kis
skolinga
ir
mes
būsime
reiviai, paskaitė už bonų marsavo vaikams lavintis ir įpra
(Kampas Leavitt St.)
o labd. 3 kp. aiskrimu ir leValandos:
Nuo 9 iki 12 ryto
šuotojų ir išvarė sykiu su vi kvit.
sti prie draugijinio gyvenimo,
Nuo 1 iki 8 vakare
monadu visus vėsino.
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
SeredoJ pagal sutarti
sais bonininkais. Taigi, kas
o vėliau žinoma jie turės už-j
Akademijos rėmėjų 9 skyr,
Office: 4459 S. Califomia Avė.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
manote važiuoti į Vašingtoną, PLATINKITE •‘DKAt.ua' imti senių vietas, ko labai lau gražiai restorane darbavos.
Nedėlioję pagal sutarti
X—Spinduliai
kiama. Taip pat Lemešis pra
Boulevard 7589
Ofisas 2201 West 22nd Street
Rez. Hemlock 7691
nešė, kad jaunimas rengias Ciceros vengras su savo mu
Ofiso: Tel. Victory 6893
GRASOMAI:
eor. So. Leavitt St. Tel. Ganai 6122
zika,
žemaitiškais
ir
dzūkiš

prie didelio rudeninio veiki
Rez.: Tel. Drexel 9191
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telcphoue
Rcpublic
7868
šokiais
ant
pievos
taip
kais
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
LACHAVICH mo.
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
DENTISTAS
I pat šaunų biznį darė. Dabai
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Tik reikia dar daugiau
jau-,
,
. . ruošiasi
v. . į
IR SŪNUS
PIGIAUSIAI LIET, GRABORIUS
4712 So. Ashland Avenue
°
d
I vengro ,kostomenai
CHICAGOJE
mino pritraukti. Todėl nutar-1
. ,. .
....
,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS
GRABORIUS
v
.
.
.
i
paskutini
parap.
piknikų,
ku Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Laidotuvėm* patą
suruošti
jaunimo
vajus,
kui
•
•
,
.
XT
.
tarnauju
geriausia | Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla
’
ris įvyks rugp. 14 d., VytauSpecialistas odos ligų ir
X-Ray
Tel. Cicero 1260
,
,
,
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ns nuo 10 metų bernaitis, ari,..™
darbu
busite
užganėdinti.
Moterų
ir
Vaikų
ligų
.
.to
darže.
Ten
bus
dar
dautodėl, kad priklau
veneriškų ligų
Tel. Roosevelt 2615 arba 2614
mergaitė per 3 mėnesius įsi-, .
. .
.
sau prie grabų išSpecialistė
x
•
v
„
i
giau
įvairumų.
Visi
parapijodirbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago rasys į sv. Benedikto dr-jų,,
v ,
Ofisas 3102 So. Halsted St.
OFISAS
,
. ..
, v
I nys žada ypatingai paremti
4145 ARCHER AVĖ.
LIETUVIS DENTISTAS
668 West 18 Street
nemokės
įstojimo
mokesčio,
o
,
,.
.
..
....
Kampas 31st Street
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
, ,
v.
; I paskutinį parapijos Piknikų, Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Telef. Ganai <174 1439 8. 49 Court, Cicero, UI.
Vai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
sulaukęs 16 m. amžiaus bus I rivi ......
vakare
SKYRIUS: 8288 S.
TEL. CICERO 6927
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo O iki Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
TT .
.
. likietai pigus — po 25c. Is Nedėliomisvalandai
Halsted Street, Tai.
ir Seredomis susitarus
pilnas narys. Vajų ves jauni-1 . ,
..
. . ,.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Victory 4488.
. .
...
anksto galima įsigyti,
4847 W. 14th ST. Cicero, UI. nuo 4 iki 8 vai. vakare U tarninkais
mo vadai. Negana to, jei bus1
Telefonas Yards 1138
ir Ketvergais.
Įrašyta
50
jaunų
narių,
tada
1
X
Aukojusieji
“
Draugo
”
Rez. Tel. Hydc Park 8395
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kastas Klevickis savo lėšomis piknikui biznieriai ne visi bu- Di». C.K. Kliauga
4142 ARCHER AVENUE
DENTISTAS
Graborius ir Balsamuotojas iškels didžiausį balių su dide vo paskelbti. Jonas Baubkus, Utarniukais,
Ketvergais ir Subatomls
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
grosernė, 1300 S. 49th CL; Ju 2420 W. Alurquette RO. arli Weblern
GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems lėmis dovanomis.
Avė.
1‘boue Hemlock 7S28
2
iki
4
ir 6 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS III CUHttRGAS
liūs Rubis, bučernė ir groser PanedSliais, Seredouiis ir Pėtnyčiomls
Musų patarnavimas
OFISAS
reikalams. Kaina prieinama.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
1821 So. Halsted Street
visuomet sąžiningas Ir
Nors blogi laikai ir mūsų nė, 1308 S. 40th Avė.; Charles
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
nebrangus, nes neturi
Telefonai dieną ir naktį
3319 AUBURN AVENUE biznieriams, bet atsiranda to- Bakery, 4902 W. 14th St.; Ci
me iilaldų uilalkymul
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
VIRGINIA 0036
Tel. Cicere 6766
skyrių.
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Chicago, UI.
klų, kurie remia dr-jas, ypač ceros duonkepiai p. Pr. Miliau
sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Nauja, graži ko
mūsų parapijų. Tokius biznie skas ir p. J. Kaikaras; p. Jo
Tel. Grovehill 1595
Namų. Tek: Prospect 1930
plyčia dykai.
rius turėtų remti visa mūsų nas Mikalauskas, “ice cream
DENTISTAS
visuomenė.
Štai
tie
gerieji
biz
'
parlor,
”
1437
S.
49th
Ct.
daug
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ"
1446 S. 49th CT., CICERO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VEDNJA1
nieriai: J. A. Staponkus, an-! pasidarbavo dėl Ciceros veng- Vai.: 14-18 ryto: 1-4 ir 7-9 vakar*
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
1650 WEST 46th STREET glių kompanija, 2200 — 20th ro ir pagelbėjo “partraukti”
4919 SO. MICHIGAN AVENUE
tik susitarus
AKIŲ GYDYTOJAI;
TeL Kenwood 6197
Avė.; J. Jukna, 4337 — 17th ir iš kitų žemių vaistų.
Kampas 44th ir Paallna Sta
2422 W. MARQUETTE ROAD
Valandos:
Tel. Boulevard 6208-8412
LIETUVIS GRABORIUS
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Avė. Jis turi gražų trokų ir
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės visiems maloniai patarnauja.
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Res. Phone
prie manęs, patarnausiu simpatiš
718 WEST 18th STREET
Englewood 6641
Office Phone
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu Al. Mockus, Al. Gaigalas, K.
Tel. Roosevelt 7532
Wentworth 3000
Wentworth 2000
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Klevickas, P. Kodis, K. VarLietuvių kalbos mokykla
nis, K. Biškauskas, K. Mažei
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Šv. Jurgio parapijos vasa
ka.
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6558 S. HALSTED STREET
rinę lietuvių kalbos mokyklų
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
LIETUVIS AKIŲ
TeL Yards 0994
Vargias
lanko apie 80 vaikučių. Moky-

CICERO, III.

KENOSHA, WIS.

DR. J- J. SIMONAITIS

į

.,

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ŽALATORIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČIUS

DR. S. A. DOWIAT

tt

DR. G. Z. VEZEUS

b

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. BIEZIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. A. A. ROTH

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

.

A. MASALSKIS

DR. GUSSEN

į

DR. T. DUNDULIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

DR, A. L YUŠKA

A. L DAV1D0NIS, M. D:

S. M. SKDDAS

NORWOOD, MASS.

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN

Seniausia ir Didžiausia

SPECIALISTAS

LIETUVIŲ
GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
-Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Dldyatfl Ofts&a

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

A|A
KATHRYN SHAMET

(Po tėvais Wurtzinger)
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 31 dienų, 9:45
valandų vakare, 1932 m., sulaukus 28 metų amžiaus,
gimus sausio 10 d., 1904 m., Woodstock, III.
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Juozapų, sūnų
Juozapų, motinų Elizabeth, tėvų John, seserį Marie,
brolį Frederick, švogerį J. Wallace, brolienę ilazel ir
gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 1410 S. 49 Court, Cicero,
Tel. Cicero 3794.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugp. 4 d., 8 vai.
ryte iš koplyčios į Šv. Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje bus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš
ten bus nulydėta j Calvary kapines, VVoodstock, III.
Visi a. a. Katbryn Shamet giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveiki
nimų. Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnus, Tėvai, Sesuo, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel.
Yards 1741.

Realdencljoa Tel. Plasa 8899
Palengvins aklų įtempimą, kuris
ssti priežastim galvos skaudėjimo,
VALANDOS:
svaigimo, akių aptemmio, nervuotuNuo 10 iki 12 dieną
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu
Nuo 2 iki 3 po pietų
:ataractu& Atitaisau trumpą regystę
Nuo 7 iki 9 vakare
ir tolimą regystę.
Nedei. nuo 10 Iki 12 dieną
Prirengiu teisingai akinius visuose
itsltikimuose, egzaminavimas daroaoas su elektra, parodančią mažiau<ias klaida*.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
?A LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
SPEC1JAL1STAS
Daugelių atsitikimų akys atitaisomo*
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos ni- Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
gesuės, kaip kitų.
pietų: 7—8:30 vai. vakaro.
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Nedėliomis 10 iki 12

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Boulevard 7589

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. MCGRADIE

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 237*

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STRE1H
Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vaL: nuo 3-6 p«.
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vaa.
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819 i

■ at

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

SPF.CI AI.IKTAH

HEMLOCK 8111

,

DR. Y. S. NARES
(Naryauekas)

6558 S. HALSTED STREET
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Teį, Hemlock 8700

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ®
z 2426 We*t Marųuette Road
VALANDOS:

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

9 Iki 11 ryto, 7 iki 9 vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal satsurtį

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted Bt.
Valandos: nuo l<->--4: nuo 6—8
Msdėllamhu
U lidlL "

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Res. Tel. Prospect 061 u

DR. D. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie
Rea 6426 So. Callfornla Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 v. ▼. Išskiriant Ketv.

i

Trečiadienis, rugp. 3 d., 1932

DRAUGAS

4

Cicero Šarkis visiems žandus procesas buvo išrastas dėl Lu tomobiliu paimti Ogden Avė.
daužys, bet niekas neturi bi cky Strike, ir tik Luckies jį ir valiuoti iki Hinsdale. Ten
teturi. Pagaliau, Lucky Strike i susirasti Madison St. ir va
joti.
yra vieninteliai cigaretai pa ! žiuoti į pietūs iki 63rd gatvės.
Smagus išvažiavimas
Rugp. 21 d., Vytauto parke saulyje, duodą jūsų gerklei ap Ten po dešinę pasimato koleŠv. Kryžiaus parapija rengia saugą, kurią suteikia spragi 1 gijos rūmai ir ten pat farrna.
Pirmą kartą, Amerikos lietu
linksmą išvažiavimą ir kartu nimo procesas. Taigi nestebė į Per Marijonų Farmą eina
Visa tai įvyks 1932 m., rugvių istorijoj
rudeninį pikniką. Ten bus im tina, kad daugiau kaip 20,000 didysis “high speed road,”
piūčio-August 7 dieną, 1-mą
tynės, lenktynės ir didelės do gydytojų, kuriems buvo duo kuriuo visi įdomauja.
Lietuvių skridimui per At- valandą popiet, Harlemo lėk
vanos visiems už atsilankymą ta išbandyti Lucky Strike ci
Liepos 28 d., 10 vai. ryto, lantiką remti komitetas rug- tuvų stotyje (ant West 87th
garetai, pamatuodami savo
į pikniką.
Šv. Jurgio lietuvių parap. baž piūčio (August) 7 d., sekma St. ir Harlem Avė., Chicago.
nuomones savo pačių patyrinyčioj, Bridgeporte, atlaikyta dienį, rengia nepaprastą šven III.). Neužmirškite ir kitiems
Lietuvių kontraktorius Da KAIP CIGARETAS YRA Imu rūkyme, sako, kad LuckĮvyks
gedulo pamaldos už a. a. pra tę, pirmą kartą Amerikoje — pasakykite apie tai: visi busi nielius Gricius, 2452 W. 69th
■ ies mažiau erzina gerklę negu KETV., RUGP. AUG, 4, 1932
PAGAMINTAS
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE te labai patenkinti tuo, ką re St., stato puikią rezidenciją ir
lotą Mačiulį-Maironį.
kiti cigaretai.
Mišias laikė kun. H. Vaičū- NĄ. Tai bus nepaprasta šven gėsite ir ką patirsite.
didelę barnę Mundelein, III.
Per visą išdirbimo eigą di Gimimo Panelės šv. par. salėj
Yra abejojama, kad kitas
tė.
Amerikos
lietuviai
dar
nė

nas, Šv. Antano par. Cicero
prie Diamond ežero.
, koks nors produktas kainuo delė priežiūra yra vartojama, G8th St. ir S. Washtenaw Avė.
ra
matę
tokių
dalykų,
kokių
vargonininkų
IŠVAŽIA

klebonas, diakonu buvo kun.
Turi tinkamas atostogas
jantis tiek mažai, turėtų tiek kad užsitikrinus, jog visi ci Pradžia 8:00 vai. vakare
VIMAS
Paškauskas Visų Šv. parapi galės pamatyti tą dieną Har
Jonas Petraitis su moterim daug rūpesčio sudėto, kaip ci- garetai yra gerame stovyje.
Vaikams 15c.
jos klebonas, subdiakonu, — lemo aerodrome (Harlem AirAgota iš Manąuette Parko lei garetas. Mažai rūkytojų teįsi- Kadangi Lucky Strike rūky Įžanga 35c.
neatsimenu, bet ne kun. Lin port), kuris yra ant 87 gat Liepos 27 d., Chicagos var įdžia atostogas
Worcester, vaizduoja, kiek mokslo, dar mas turi lepų skonį, tai vienu
Vyrai, moterys ir vaikai
gonininkų sąjunga turėjo me
kus, kaip rašyta. Apeigų ve- vės ir Harlem Avė.
Mass., pas brolį kun. Augus bo, ir kapitalo yra reikalinga, ar kitu laiku pastebėjo nekin kviečiami į šį kumštynių pa
tinį šeimynišką išvažiavimą
dėjum kun. J. Šaulinskas, vie Gerbiamieji,
Įsidėmėkite!
tiną Petraitį, Šv. Kazimiero i kad pagaminus tikrai popula- tamą vienuodumą savo mėgia- rengimą. Kumščiuosis 5 poros.
tos vikaras.
Tą dieną Jus visi nemokamai Pawers Lake, Wis. Vieta pa parapijos kleboną. Jie aplan i rų ei garėtą.
miausio cigareto, ir stebėjosi, Pelnas eis labdaringam tikslui
rinkta
graži,
su visokiais va
kę lietuvių Bernaičių Kolegi ! • . .
Pamaldos buvo be galo Įs pamatysite, kaip vikriai ir
kaip išdirbėjai gali padalyti
sariniais
įrengimais.
Vargoni

! Paimkime, pavyzdžiui, gardrąsiai
keturi
lietuviai
lakū

ją
Thompson,
Conn.,
sugrįš
vieną Lucky taip panašų į vi
pūdingos. Dalyvavo Chicagos
ninkai su savo šeimomis suva
I sųjį Lucky Strike cigaretą.
su
įdomomis
žiniomis.
O
Bar

nai
(kapitonas
S.
Darius,
Gi

lietuvių varg. choras, kuriam
sus kitus.
ADVOKATAS
žiavo skaitlingai. Dalyvavo ir
bora Stradomskienė yra išvy Ima daugiau trijų metų laiko
Mieste Ofisas;
užgiedojus egzekvijas, ne vie rėnas, Peleckas ir Vidžius) su
Priežastis šio stebėtino vie- 105 W. Monroe St.,
pagaminti
Lucky,
teima
kelias
Roatni 804
savo
lėktuvais
(aeroplanais)
C'"
“
k
,
Unig
“
:
VaMnas
>
Bri
kusi į Lietuvą vakacijų irlan
nam išėjo iš akių gaili., aša
Phone State 4690
nuodumo ir vėl bus ta rūpes
ska, Linkus, Matmkus, Gasiū- kosi apie Kražius.
minutes
jį
surūkyti.
Reikalin

South Side Ofisas
ra, prisiminus, kaip dar nese vartaliosis ore ir parodys įvai
tinga atyda, kurią kreipia Lu 750 W. 35th St., netoli Halsted St.
nas, Petrauskas ir misijoniega
kelių
metų,
kad
surinkus,
Didelis piknikas
nai gyveno tautos mylimas, rių triksų padangėje. Be to,
Phone Boulevard 5913
rius Bružikas.
pribrandinus, ir suminkštinus cky Strike išdirbėjai savo iš
bus
labai
įdomios
lėktuvų
len

Dievo
Apvaizdos
par.
pik

didysis dainius, o šiandie jau
puikų tabaką, kurį rūkytojai dirbiniams. Be šios ypatingos
užgesęs, taip skaistus spindu ktynės ore. Taip pat bus vi Per pietūs pirm. V. Daukša nikas įvyks sekmadienį, rugp.
gauna Luckiuose. Šie rinkti pirežiūros, cigaretų gamyboje
lys, kuris švietė Lietuvai nuo suomenei parodyta, kiek yra paprašė dvasininkų pakalbėti. 7 d., Vytauto parke.
niai lapai iš parinkto tabako yra vartojama trijų sezonų
(John Bagdzlunas Borden)
Gerai pavyko
pat savo jaunatvės. Nutilo jo lėktuvas saugus. Ir vienas drą Gerb. svečiai gyrė vargonininpagrečiui
tabakas.
(Advertise
ADVOKATAS
Praėjusį sekmadienį įvykęs yra surinkti iš didžiulių pa
garsioji lyra, kuri skambėjo suolis su parašiutu šoks iš le- j kus dėl draugiško sugyvenimo
ment).
105 W. Adams St., Rm. 1642
kiančio lėktuvo. Po to visi žiu ■ ir už gražią jų darbuotę. Be Aušros Vartų parapijos pik- saulio tabako prekyviečių, o
iki pat mirties.
Telephone Randolph 6727
jo atatinkamas vartojimas yrovai
galės
patys
paskraidyti
svečių
kalbėjo
komp.
A.
S.
nikėlis
Rūtos
darže
gerai
pa

Žmonių prisirinko pilna ba
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
ra mokslas savaime, kurį ap
Pocius
ir
išvažiavimo
rengė

lėktuvais
ir
patirti
tą
neapsa

sisekė.
Žaisluose
atsižymėjo
Telephone Roosevelt 9090
žnyčia, tačiau galėjo būti dar
rašyti
imtų
tomą.
Reikalingu

jas
varg.
Mondeika.
!
Name:
8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
T. Bijeikis su šeimyna, Blackdaugiau. Kur buvo mūsų in komą malonumą, kokį žmogus
I______________________________________
mas
didžiulio
kapitalo
surink

Marijonų Farmoj dabar ga
teligentija, kad jos nebuvo ma jaučia lėktuvu iškilęs aukš Dienelė buvo graži, vande stono hotelio darbininkas Po ti tokį kiekį puikaus tabako
vilas
Balkevičius
buvo
išvy

čiau
miesto
ir
skraidymas
vir

lima
gauti papigintomis kai
tyt bažnyčioje pamaldose už
nėlis skaistus; visiems buvo
yra
savaime
aišku.
nomis šviežiai sumaltų miltų
taip brangų mūsų tautai as šum visos žmonijos. Tų visų malonu po jį plaukioti ir sau kęs kitur. Ateinantį sekmadie
ADVOKATAS
nį sakė būsiąs Moterų Sąjun Kaip tabakas yra ištisai pri ir naminių farmeriškų lašinių. 1
įdomybių aprašyti negalima: lutės spinduliais kaitintis.
menį.
Ofisas 77 W. Washington 81.
reikia visiems tą dieną atvyk Linksmai dienelę praleidus gos 55 kp. piknikėly tikrai bū brendęs, tikras išdirbimas pra Taipgi galima gauti diktų par i Miesto
Room 905
Tel. Pearborn 7966
Misijonierius kunigas Bru- ti į nurodytą vietą ir savo
Valandos- 9 ryto iki 4 po pietų
sideda,
kuriame
didis moksliš šiukų.
siąs
ir
žaisluose
niekam
nepažikas pasakė pritaikintą pa akimis visa tai pamatyti. Nie Wisconsine, grįžome į mielą siduosiąs. Moterų Sąjungos 55 kas procesas yra vartojamas,
Orderius galima paduoti per
mokslą, Apibūdino Maironio kas iš jūsų, gerbiamieji, dar Ulinojų — Chicagą.
kad
pagaminus
jūsų
Lucky
“Draugą” telefonuojant Roo- 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117
Koresp. kuopos pikniko rengėjos sako
nuopelnus Lietuvai. Maironis nematė lietuvių surengtos pro
Strike.
Žalias
tabakas
visuo

esančios pakvietusios daug
sevelt 7790. Orderiai išvežiobe paliovos tyros sielos jaus gramos ne kokios nors svetai
met,
savo
natūraliame
stovy

svečių
ir
viešnių
ir
turėsian

jami pirmadieniais ir ketvir
mu, žavingais raštais, gražią nės scenoje, bet ore, oro erd P-LĖ M. L. GURINSKAITĖ čios platų programą. Pakvies je, talpina tūlus nešvarumus, tadieniais. Orderius galima
ROMOJ
ja poezija, patrijotingomis dai vėje. Pamatysite lietuvių la
kurie yra priežastimi gerklės pasiųsti ir laišku, adresuojant
tas ir prof. Kampininkas.
nelėmis, kurias mūsų liaudis kūnų pasižymėjimus ore ir po
ADVOKATAS
erzinimo ir kosulio. Todėl, kad Marian Farm, Hinsdale, UI.
Oiceriečių rūdeninis
P-lė
M.
L.
Gurinskaitė,
kaip
j
62
E
107
ST. prie MICHIGAN AVĖ.
plačiai dainuoja, išpranašavo to ilgai galėsite tarp savęs
panaikinus tuos tūlus nešva Norint važiuoti į farmą aukermošius
Tel. Pullman 6960—6377
žinome,
dabar
lankosi
Euro

Lietuvai laisvę. Apgailestavo, šnekėti apie tą lietuvių Avia
Šv. Antano . parapijos pas rumus, Lucky Strike išdirbė
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
kad tik tiek žmonių tesusirin cijos Dieną, kuri Jums bus pojTel. Lafayette 6393
kutinis šių metų piknikas į- jai panaudoja spraginimo pro
ko pagerbti tą brangųjį did tikrai atmintina.
160 N T-A SAT.LE ST—pagal sutarti
Romoje ją gražiai priėmė J. vvks rugp. 14 d., Vytauto par cesą su ultra-vieletiniais spin
vyri — dainių Maironį ir pa Taip pat pamatysite ore tri- E. vyskupas Bučys ir kiti tė ke. Imsis drapiežnas dzūkas, duliais. Šis ypatingas valymo
simelsti prie Aukščiausiojo už ksus ir tų mūsų lakūnų kap. vai Marijonai, kurių koplytė
Wm. J. Kareiva
jo sielą. Be to, gerb. pamoks Dariaus ir lakūno Girėno, ku lėj teko jai ir Šv. Komuniją
Savininkas
D81 geriausios rųfties
lininkas priminė, kad nors gy rie 1933 metų vasarą skris primti iš rankų vys. Bučio.
ir patarnavimo. Sau
kit.
vas Maironis mažai tebuvo lėktuvu iš New Yorko į Kau
GRF.EN VALLEY
Lietuvos ministeris, p. Čar
žinomas amerikiečiams, tat ną per Atlantiko vandenyną
PRODUCTS
neckis su žmona iškėlė p-lei
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
Olselis Šviežių kiauši
nors dabar teužsidega kiek ir po pasaulio bokso čempijonių, sviesto ir sūrių.
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO SEPTEMBER 4, 1932 M.,
Gurinskaitei pietus. Priimtu
4644 SO. PAULINA STREET
vieno lietuvio širdy tikra tėvv no Juozo Sharkey-Žukausko
Tel. Boulevard 1389
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
vės baigtos su “theatre parnės meilė, ta dieviškoji meilė, parodys visam pasauliui nau
Vieta vadinasi “Central Park” IIighwav 15. (Tarp
ty.”
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
kuria dege a. a. Maironis, su jus lietuvių laimėjimus. Paina
Tel. Hemlock 2323
Be dainų, žaislų ir Šoklų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
kurdamas gražiausias gies tysite juos pačius, jų lėktuvą, Liepos 12 d. p-lė M. L Gu
sulo, p. A. Kalvaičio, Wisconsin’o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir
kitų.
RENGIMO KOMITETAS
mes prie Pan. Švenčiausios, kuriuo jie atliks tą istorišką rinskaitei teko būti audencikurios šiandien giedamos lie lietuvių žygį, ir jų gabumus, joj ir gauti palaiminimą iš šv.
TO RIUS
Tėvo.
tuvių bažnyčiose.
kaipo drąsių, prityrusių ir pa
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ.
VIDURYAŠARINE
Gaila, kad pas mus visuo sitikinčių savim lakūnų. Tai P-lė Gurinskaitė bene bus
EKSKURSIJA
Baby Grand 01 5-50
met taip yra. Neatiduodama visa bus dar pirmas tos rūšies trečioji lietuvaitė iš Chicagos,
I
pagarba tikrai užsitarnavusie įvykis Amerikos lietuvių vi kurioms Romoje Marijonai iš
Jūs galite pirkti ant
Užlaikome naujausios ma
rūpina audiencijas pas šv. Tė
ms asmenims, kol jie gyvi; tik suomenės gyvenime.
lengvų išmokėjimų, į- dos žierus, laikrodžius, radios.
tuomet atbundama, jų darbai
Tautiečiai! Tokių labai įdo vą. Pirmosios dvi buvo: a. a.
įvertinami, ir ašaros liejama, mių ir nepaprastų dalykų pa p. Pocienė ir p. A. Nausėdie
mokant po $ 1.00 į sa taipgi elektrikinius laikro
džius, movie eainerns, projeckuomet jau būna vėlu, kuomet matysite dykai (nemokamai), nė, kurioms audienciją išrūpi
vaitę.
torius dėl judomų paveikslų
akis amžinai užmerkia.
nes jokio įžangos mokesčio ne no lapkričio 29, 1925 m., a. a.
10 tūbų gražiame ka rodymo. Kainos labai nupigin
Po pamokslo misijonierius bus ir taip pat nereikės mokė arkvysk. Matulevičius.
Iš New Yorko
tos.
priminė, kad bus giedama Mai ti už automobilių stovėjimą P-lė M. L. Gurinskaitė sa
binete radio $35-00 2650 Wu 63rd St., Chicago, UI.
ronio parašyta gienmė į Pan- (parking).
kosi, kad visa kelionė labai
Tel. Hemlock 8380
Švenč. “Marija, Marija.” Var
S.S. FREDERIK VIII
Kas tik norės, galės pasiva- maloni ir pilna gražių įvykių
gonininkams užgiedojus, visa žinėti oro keliais, kur nekra ir įspūdžių.
bažnyčia jiems pritarė. Tuo ir to, ir jokių raudonų žiburių
Rep.
3417-21 So. Halsted St
baigėsi gedulo pamaldos.
nėra. Užtenka važinėti vien
—VISAS—KELIAS—JUROMIS—
Ilsėkis brangus poete, tau žemės keliais — petsivažinėk! - 2 ŽUVO, 1 SUŽEISTAS
Tel. Boulevara 8167
Per Kopenhagą į Klaipėdą
tos pranaše! Nors tavo kūnas te ir sparnuotomis mašinomis,
Jei manai pirkti automobtlĮ, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
—PARANKU—ŠVARU—PATOGU—
mirė, bet dvasia bus gyva su nes visi gyvenate aviacijos ir MILIiVAUKEE, Wis., rugp.
i vienų iŠ geriausių ruSlų autotnobimumis per amžius, kol mūs radijo amžiuje!
Nuolatinis Radio Progra Hua — 8TUDEBAKER. kurie yra
1. — Tarptautinės viščiukų
Jūs Artimiausias
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
tauta gyvuos.
mas iš stoties WCFL 970 k.
Lietuvių Aviacijos Dienos auginimo sąjungos direktorių
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
Autorizuotas
La.vakorcių Agentas
mų vartotų karų labai prieinamų Ir
Laima ir istoriško lietuvių lakūnų Į susirinkime kilo barniai ir
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. nebrangia kaina.
JUMIS TINKAMAI APRŪPINS
po pietų. Dalyvaujant orke MIDLAND MOTOR SALES
skridimo iš Amerikos į Lietu-■ šaudymai. 2 direktoriai žuvo
strai ir dainininkams.
PLATINKITE “DRAUOA
44*9 ARCHER AVENUE
vą atminimui visi žiūrovai ir 1 pašautas

CHICAGOJE

GEDULO PAMALDOS UŽ
A. A, PRAL. J, MAČIUL)'
MAIRONĮ

AVIACIJOS DIENA

gaus tam tikrus ženklelius ir
grįš su maloniais, gyvais įs
pūdžiais.
Atvykite, pamatykite, gėrė
kitės žmogiškų padangės ere
lių vikrumu ir gabumais!
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boxing

CHARLES P. KAL

john bborden
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A. A. SLAKIS

Utarninkais
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—

Namų

6

Tel.
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Hyde

ir
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Park

1196

J. P. WAITCHES

Dainos

NAUJAS GRAŽUS
RADIO

JOSEPH VILIMAS

NAMŲ

STATYMU

KONTRAK

R. ANDRELIDNAS

LIETUVA

Rugp. 13

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE

los. F. Būdrik, ne,

Telephone Lafayette 7189

