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Indianos anglių kasyklos srity - karo stovis
VOKIETIJA ATMETĖ LENKU

PROTESTĄ DEL VĖLIAVOS
Fašistai nori praplėsti Italijos valstybės veikimą 

Afrikoj. Japonai pasirengę ir vėl pulti Kini
ją. J. Valstybės dalyvaus ekonomikos konfe
rencijoj

PASIŲSTA KARIUOMENE, 
LĖKTUVAI

TERRE RAUTE, Ind., ru- 
gp. 4. — Dixie Bee anglių ka>- 
svklos srity, nuo čia pietų

ATMETA LENKŲ PRO
TESTĄ

BERLYNAS, rugp. 3. — 
Vokietijos vyriausybė atmetė 
Lenkijos protestų prieš vokie-

link, paskelbta karo padėtis, ^ių atstovų Varšuvoje baronų 
kada vakar šaudymai atnau-I Rintelen’ų, kurs anų dienų ties
jinti.

Gubernatorius pasiuntė ke
lis lėktuvus su duji} bombomis 
prieš streikuojančius angliai- 
kasius. Siunčiama ir kariuo
menė, kurios šaukėsi apgulti 
neunistai angliakasiai ir šeri
fas.

savo namais nuplėšė lenkų vė
liavų. ■ ' ' 1

Vokietijos vyriausybė parei
škia, kad atstovas turėjo tei
sę taip elgtis, nes namai ir 
daržas, kur gyvena atstovas, 
vra ekstrateritorialiai.

KRUVINA KOVA KA
SYKLŲ SRITYJE

JAPONAI PASIRENGE VĖL 
ĮSIVERŽTI KINIJON

TOKIJO, rugp. 4. — Japo-
TERRE HAUTE, Ind., ru- įnų vyriausybė turi žinių, kad 

gp. 3. — Streikuojantieji imi- j japonų prekių boikotas Kim
štai angliakasiai apsiautė ir j joj ne tik nenutraukiamas, bet 
apgulė Dixie Bee anglių ka-idar daugiau plečiamas. Apie 
sykių, kur dirba apie 70 ne- tai praneša iš Šanghajaus ja- 
unistų darbininkų. Streikinin- ponų gener. konsulas.
kai užblokavo visus kelius ir T,v . . . „., . , . , ,, Užsienių reikalų ofisas paperki rto visus su kasykla su 
sisiekimus. Vakar vakarų į- į 

vyko kruvina kova. Pranešta, 
kad vienas neunistas žuvo ir 
keletas sužeista. Neunistams 
kovoti prieš streikininkus gel
bsti kasyklos sargyba.

Pranešta, kad šiandien va
karų kova bus atnaujintai, še
rifas šaukiasi kariuomenės, 
kuri esanti jau paruošta. Va
kar Indianos gubernatorius 
nenorėjo siųsti kariuomenę.
Jis sakė, kad nėra reikalinga.
Dar ir šiandien dienos metu 
gubernatorius dvejojo apie 
kariuomenės siuntimo reikali
ngumų.

skelbė, kad vyriausybė turi pa 
rengusi naujų karo ekspedi
cijų i Kini jų. Bet šiuokart ja
ponų kariuomenė nekliudys 
Šanghajaus. Įsiverž į Yang- 
tze klonį ir pirmiausia užims 
kinų sostinę Nankingų.

NORI PRAPLĖSTI 
VALSTYBĘ

DALYVAUS KONFE
RENCIJOJ

ROMA, rugp. 4. — Italijos 
fašistų vyriausybė planuoja 
praplėsti savo valstybės ir vei 
kimo ribas Afrikoje. Nori te
nai įsigyti naujas kolonijas. 
Prancūzija turi įgijusi daug 
Vokietijos kolonijų ir jas val
do T. Sųjungos mandatais. I- 
talija tad nori iš Prancūzijos 
atgauti kelis mandatus.

Tai senas septintasis New Yorko pulkas, šiandien jis vadinasi 107-asis pėstininkų pul
kas. Smitli stovyklose, Peekshill, per porų savaičių buvo lavinamas. Čia atvaizduojamas 
iškilmingas jo paradas.

$V. TĖVAS AUKŠTINA AMERIKOS 
KATALIKU UNIVERSITETĄ

ROMA. — šiomis dienomis 
Šventojo Tėvo Pijaus XI au- 
diencijon priimtas Amerikos 
Katalikų universiteto, Washi- 
ngtone, rektorius prelatas J. 
H. Rvan’as. Gerb. rektorius 
pranešė Šventajam Tėvui a- 
pie šios mokslo įstaigos stovį 
ir jos pažangų.

Jo Šventenybė reiškė daug 
džiaugsmo ir sakė, kad šis u- 
niversitetas J. Valstybėms y- 
ra labai svarbus savo darbais 
Bažnyčios ir krašto gerovei. 
Kaip parapijų mokyklos yra 
svarbios į.r būtinos parapijo
ms ir vyskupijoms, taip kata
likų universitetas visam kraš
tui.

PORTUGALIJA PAGERBĖ 
MIRUSI BUVUSĮ SAVO 

KARALIŲ

LISBONA, rugp. 3. — An
glijos karo laivu “Concord” 
vakar čia atvežtas mirusiojo 
Londone liepos mėn. 2 d. bu
vusio Portugalijos karaliaus 
Manuelio lavonas. Čia jis pa- 
sitiktas varpuojant bažnyčių 
varpams ir karo laivų patran
kų šaudymais. Laivų “Con
cord” Taguso upėn įlydė jo 
portugalų karo laivai ir jū
ros lėktuvai (hvdroplanai).

Karstų su buv. karaliaus 
lavonu iš laivo išnešė anglų 
jūreiviai ir perdavė portuga
lų jūreiviams. Karstų pasiti
ko Portugalijos vyriausybės 
nariai, Anglijos ambasadorius 
ir kiti diplomatai.

Karstas iškilmingąją pro-

CHICAGO JE

TUŠČIUOSE NAMUOSE 
SPROGIMAS

Laikinai neapgyventuose 
dviejų aukštų mediniuose na
muose, 7220 Cottage Grove 
avė., naktį įvyko sprogimas 
ir gaisras. Pora tūkstančių 
dolerių nuostolių padaryta.

PAGROBĖ PAŠTĄ

Iš Rock Island geležinkelio 
traukinio išmestas pašto kre
pšys su laiškais Grover Hill 
stoty, Blue Island’e.

Pašto trokas pasivėlino lai
ku atvažiuoti. Tad išmestų pa
štų pagrobė du kaž koki jau
nuoliai, įsimetė į automobilį 

cesija nulydėtas į Šv. Vince- ir nuvažiavo, 
nto bažnyčių. Gedulingose pa- Apie tai greitaį pranegta 
maldose buvo ir Lisbonos kar- pagfo inspektoriams.
dinolas ir respublikos prezi- j ____________
dentas ; NUKELTAS KITUR

RADO DVIEJŲ VYRŲ 
LAVONUS

Great Lakęs Navai Train- 
ing stoties viršininkas admi
rolas Crosley apleido Chica- 

SEYMOUR, Ind., rugp. 3. gų. Jis nukeltas Ramiojo va- 
— Už penkių mylių nuo čiaįndenyno pakraščių tarnybon, 
šalia vieškelio vaikai žolėse ' ____________ .
rado dviejų vyrų lavonus. A- 
budu nušauti. Policija spėja, 
kad tai gali būti alkoholio pi
rkliai.

NE UŽ VIENĄ PARTIJĄ

RANDA DAUG PINIGŲ

Mrs. Dorothy Pollak, 26 m. 
amž., kuri anądien nužudė sa
vo vyrų, įgys didelius turtus, 
jei išsisuks iš bausmės žnyp
lių dėl atliktos žmogžudystės.

Patirta, kad nužudytas jos 
vyras tik per vienų mėnesį 
prieš savo mirtį vienam ban
ke įdėjęs 41,800 dol. Spėjama, 
kad jo pinigų yra ir kur ki
tur. Valstybės prokuroro pa
dėjėjai deda pastaugi} viskų 
ištirti.

Eina kalbos, kad žmogžudė 
bendrai su savo vyru alkoho
liu pirkliavusi. Norima suži
noti, ar tos kalbos yra teisin
gos.

SUDEGE KATALIKŲ 
VIENUOLYNAS

VILLANOVA, Pa., rugp. 3. 
— Gaisras sunaikino Villano- 
va kolegijos vienuolynų. Iš ke
turių aukštų akmens sienų vie
nuolyno beliko vos vienas apa
tinis aukštas ir tai labai ap
naikintas. Sunaikinta visa re
tų ir brangintinų paveikslų 
kolekcija, kuri buvo Įkainoja
ma apie 500,000 dol.

IŠĖJO IŠ KABINETO

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VEŠ ARKLIENĄ Į PRAN
CŪZIJĄ

ARKLYS UŽ VIENĄ LITĄ

SUIMTI DU PAGRO
BĖJAI

Pasirodo, kad užsieny daug 
kas patenkinti ne tik Lietuvos 
arkliais, kuriuos naudoja da
rbui, bet ir jų mėsa. Dabar 
svarstomas klausimas, kaip 
būtų galima geriau eksportuo
ti į Prancūzijų arklius, iš ku
rių ten jie darysis sau mėsų. 
Manoma, kad tuo būdu bus 
galima sudaryti neblogas Lie
tuvos arklienos eksportui są
lygas.

Tokiam eksportui tiks tru
puti papenėti arkliai. Jei to
kių arklių išvežimas prasidės, 
tai gali jų daug išvežti, nes 
arkliena Prancūzijoj, tai be
veik, kaip bekonas Anglijoj.

Kretingoje ponių ratelis vai 
kų lieturčių naudai buvo su
rengęs loterijų. Tarp kitų au
kotų daiktų loterijoje buvo iš
statytas arklys, kurį paaukojo 
grafas K. Tiškevičius. Arklį 
laimėjo viena kaimietė mote
ris paėmusi du bilietus po pu
sę lito. Laimėjusi gyrėsi, kad 
arklį įsigijo už vienų litų.

TAISYS ALYTAUS 
TILTĄ

i Alytuje per Nemunų gele- 
Įžinkelių valdyba yra nutaru- 
i si pataisyti geležinkelio tiltų, j Naujieji darbai atsieis apie 
70,(XX) litų.

KAIP LIETUVOS GELE
ŽINKELIAI ATRODO

REIKALAUIA ATLY
GINIMO

LONDONAS, rugp. 3. — 
Karo metu vienas britas išra
dėjas išrado plieno šalmus ka

reiviams. šiuos šalmus varto
jo ir J. Valstybių kariuome
nė.

Dabar tas išradėjas reika
lauja iš Dėdės Šamo atlygini
mo už naudojimąsi tuo išradi
mu.

Susisiekimo ministeris inž. 
Vileišis su komisija apžiūrėjo 
kelis geležinkelių ruožus.

Geležinkelių ruožuose labai 
didelių remontų nereikia, nes 
saugumas visur jau gerai su
tvarkytas, tik dabar daugiau
sia kreipiama dėmesio į Įvai
rius pagražinimus, pav., sto
čių bei tarnautojų gyvenamų 
namų.Pro Chicagų pravažiavo se

natorius Borah’as iš Idabo 
valstybės. Jis yra respubliko
nas. Klausiamas apie jo da
lyvavimų priešrinkiminėj ka
mpanijoj jis atsakė, kad ne- 
remiųs nė vienos partijos.

WASHINGTON, rugp. 4. 
— Iš prez. Hoover’io kabine
to išėjo prekybos sekretorius 
Lamont’as. Jo vieton paskir
tas automobilių dirbėjas Cba- 
pin’as iš Detroit’o.

SUPLIEKĖ REVOLIU- 
CININKUS

VOLDEMARO BYLA . 
TRIBUNOLE

Voldemaro byla tribunole 
paskirta nagrinėti rugsėjo 27 
d. Teismo sąstatas paaiškės 
rugpiūčio pabaigoj. Voldema- 

i ro įteiktos sąskaitos klausimas 
minist. kabinete bus svarsto
mas tik po jo bylos vyr. tri
bunole. Toj sąskaitoj Volde. 
maras iš valdžios reikalauja 
sau apie 100,000 litų atlygini
mo.

RIO DE JANEIRO, rugp. 

3. — Brazilijos vyriausybės 

kariuomenė nugalėjo Sao Pau

lo revoliucininkų jėgas Man- 

tiųueira kalnuose. Atėmė vie

nų tunelį. Kitose vietose kau

tynės vyksta.

RICHMOND, Va., rugp. 3.
— Vietos vienam banke poli
cija suėmė du pagrobėjus, ku
rie pristatė į bankų pagrobtų

'žmogų, kad jis ištrauktų iš sa- į Sam Cutrara nužudė savo

W»ASHTNGTON, rugp. 3.
— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad J. Valstybės da
lyvaus T. Sąjungos i engiamoj. DARBINAS, rugp. 3. vo indėlių kelis tūkstančius kaimynų Sam Siciliana ir pa- 
monetarinėj ir ekonomikos Per 21 dienų nuolatinis lietus dolerių ir jiems atiduotų. įspruko. Buvo kalbama, kad 
konferencijoj, jei skolų kinu-.'žiemių centralinę Mandžiūri-

POTVYNIAI MAND- 
ŽIŪRIJOJ

SUIMTAS ŽMOGŽUDYS
CERMAK’AS VOKIETIJOJ

simas nebus keliamas.

UŽ BONUSŲ IŠMO
KĖJIMĄ

jos dalį pakeitė vienais dide
liais ežerais. Tūkstančiai gy
ventojų neteko namų. Nuos
toliai — milžiniški.

KOKOMO, Ind., rugp. 3. i 
Indiana valstybės Ameri-

SUDEGĖ TEATRAS

'jis grįžo į Italijų.
Tačiau užvakar jis netikė

tai pasirodė Chicagoj. Pažin- 
------------ tas ir suimtas.

MANISTEE, Mich., rugp. ---------------- _
3. — Praėjusį šeštadienį iš na- Trys plėšikai užpuolė Bevi- 
mų išėjo ūkininko Sanfordo 17 ldere viešbutį ir pagrobė 1,- 
m. amž. duktė ir negrįžo. Vai- 600 dol. '

RASTAS MERGAITES 
LAVONAS

BREMENAS, Vokietija, ru
gp. 3. — Šiandien atvyko Chi- 
cago miesto majoras Cerma- 
k’as ir neužilgo traukiniu iš
važiavo į Leipcigu.

VEIKIA KINAI SUKI
LĖLIAI

MIRĖ KITAS VETE
RANAS

kos legijono suvažiavime pa-| MONTRE ALTUS, Que., Kai- stybės policija rado vienam ū> 
daryta rezoliucija, kad bonu- nada, rugp. 3. — Sudegė vie- kv jos lavonų. Ji nužudyta.! Chicagoj sulaikytas polici- 
sai karo veteranams tuojau tos didelis senas teatras Fra- Vienas įtariamas asmuo suim-'jos leidžiamas kasdieninis biu- 
būtų išmokėti. ncais. tas. lėtinas. Nėra fondo.

ŠANCHAJUS, rugp 
Žiniomis iš Mukdeno, 
Mandžiūrijoj japonams gręsia 
pavojus. Ėmė smarkauti kinai 
sukilėliai. Pačiuose Mukdeno 
priemiesčiuose sukilėliai pra
dėjo veikti prieš japonus.

3. — 
pietų

IR BIRŠTONAS TUŠČIAS

Dėl blogo oro ir krizio va
sarotojų maža ne tik Palan
goj, bet ir Birštone. Birštone 
gyvena tik tie, kuriems reikia 
būtinai gydytis. Nuo Birštono 
dar atgraso pragyvenimo bra
ngumas.

WASHINGTON, rugp. 3 

— Mirė kitas karo veteranai 

E. Carlson iš Roekford, TU. 

kurs riaušių metu buvo poli 

cijos sužeistas.

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYTJ 
KĖS. — Šiandien saulėta • 1 

dutinė temperatūra.
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“D R A U G A S”
Ifteina kasdien. lSskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — Pu
sei Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — «S.M. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — »»H. Kopija .«Ml

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ae*rų- 
Bna. Jai neprašoma tai padaryti Ir neprtstnndlama tam 
tikslai palto tankių.

RMMCtorlua priima — nuo ll:tt Iki l>:tt vai.
Skelbimų kainos prUdanOamos parelkalavas.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“DRAUGAS”
LlTHUANIAN DAILY FRIEND

Pnbltshed Dsdly, Bxcept Bunda/.
BUBSCREPTIONS: One Tanr — Bli Vontbs

— U»»S. Tbree Montbs — fl.M. Ona Montk — Tie. 
Muropo — One Tear — |7.M. Blz Montbs —
Oopy — .*>«.

Advortlslng ln "DRAUGAS" brlnss best resulta. 
ratas on appllantlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

POLITIŠKAS CHAOSAS VOKIETIJOJ

Jau kelinti metai kai Vokietija vidaus 
politikos atžvilgiu tinkamai nesusitvarko. 
Kelios partijos darė mėginimus paimti vyriau 
sybę į savo rankas, bet niekas iš to neišėjo. 
Tokia nepastovi vidaus politikos būtis daug 
kenkė ir pačiai Vokietijai ekonomiškai susi
tvarkyti, sustiprėti, bet taip pat kenkė ir vi
sai Europai. Tai atsiliepė ir į Amerikos eko
nominį gyvenimą.

Praėjusio sekmadienio rinkimą laukė ne 
vien Vokietija, bet ir kiti pasaulio kraštai. 
Daug kas tikėjo, kad Vokietija, vidaus nera
mumų prikankinta, nors kartą išeis iš to po
litiško chaoso. Bet neišėjo. Nė viena iš stam
biųjų partijų negavo daugumos balsų. Sočiai 
fašistai (hitlerininkai), tiesa, daugiausia at
stovų į parlamentą laimėjo, tačiau vieni ne
gali sudaryti vyriausybės. Jiems reikia tartis 
'su kitomis partijomis arba remti dabartinę 
vadinamąją aristokratų militaristų von Pa- 
pen’o vyriausybę. Ir vienu ir kitu atžvilgiu 
jie vis dėlto bus bejėgiai vykinti savo pro
gramą ir išpildyti duotus balsuotojams pa
žadus. Tokia būtis, norint ar nenorint, labai 
atsilieps į tos partijos ateities veikimą. At
silieps neigiamai.

Ir po šių Vokietijos rinkimų svarbus 
vaidmuo vidaus politikos gyvenime tenka 
vaidinti katalikų (centristų) partijai. Ne vie
ną kartą katalikai išgelbėjo Vokietijos poli
tišką situaciją ir garbingai valstybės reika
lus išvedė. Ar tik ir šiuo kartu neteks kata
likų partijai imtis kabineto sudarymo darbo 
ir vesti kraštą iš susidariusio naujo politiš
ko chaoso.

Katalikų (centristų) partija yra rimčiau 
šia ir pastoviausia partija Vokietijoj. Jai va
dovauja rimtas valstybės vyras ir politikas 
dr. Enrikas Bruening’s, jau keliais atvejais 
buvęs Vokietijos vyriausybės priešakyje. Se

kant pasaulio spaudą, tenka pastebėti, kad 
Bruening’as turi daugiausia pasitikėjimo už
sienyje ir kad jam atsistojus vyriausybės 
priešakyje Vokietija greičiausia susitvarkytų 
ir rimtai galėtų prisidėti prie grąžinimo nor
malių ekonominių laikų visuose pasaulio 
kraštuose.

Šia proga reikia pabrėžti, kad Vokieti
jos katalikų partija yra griežtai demokrati
niai nusiteikusi. Ji stovi už respublikos pa
laikymą, kuomet kitų partijų nusistatymas 
yra arba ne visai aiškus, arba už grąžinimą 
kaizerio, arba įvedimą vienos ar kitos rūšies 
diktatūros. Dėl to užsienis labiausia ta par
tija ir pasitiki.

Kaip aiškinti tą, kad šiuo kartu fašistai 
ir komunistai gavo daugiau balsų, negu pir
maisiais rinkimais? Kada krašte siaučia ne
darbas, ekonominiai sunkumai, kada parti
jos taip savęs nesusitaria ir ginčijasi dėl pir
menybės, žmonės netenka kantrybės. Jie ieš
ko permainos, nežiūrint kokia ta permaina 
nebūtų, krypsta į kraštutinumus. Taip įvyko 
Vokietijoj. Vadinasi, fašistų ir bolševikų žy
mesni laimėjimai rinkimuose dar nepasako, 
kad Vokietija būtų sufašistėjusi arba subol- 
ševikėjusi.

Kadangi Lietuva gyvena Vokietijos kai
mynystėje, be abejojimo, ir ji gyvai domisi 
savo kaimyno politiška būtimi. Ir jai, žino
ma, nėra vistiek, kuri partija ima viršų. 
Daug neramiau Lietuvai būtų, jei Vokieti
jon grįžtų kaizeris, fašistai ar komunistai 
ten užviešpatautų. Vokietijos kaimynams vi
siems bus ramiau, jei Vokietijos respublika 
čielybėje išsilaikys.

LOVOJE IR PAS MUS
Spauda pranešė, kad Lietu- Rugpiūčio 16—18 dd. So. 

vos tautininkų vyriausybė ne- į Bostone Lietuvos Vyčių sei-
davė leidimo “Pavasarinin
kams” laikyti 20 metų jubi
liejinį seimą (kaip tautinin
kai teisinas) dėl to, kad, esą, 
seiman galėjo suvažiuoti 15— • 
20,000 atstovų-svečių, tai kur,

mas. Vyčiai, kaip jaunimo or-

dirba, kad Pittsburgh’as gra
žiai pasirodytų.

Kaip girdėti, tai ir kitos gre 
timos Pittsburghui kolonijoj 
rengiasi skaitlingai dalyvauti. 
Taigi, geriausio pasisekimo

ganiwija, reikalinga ko di- pitt8kurgiečilU)W.
džiausios paramos; ypatingai 
visi lietuviai katalikai inteli
gentai turėtų Vyčiams pri
klausyti ir jiems vadovauti, 
nes jaunimas reikalingas ge-esą, tokią daugybę Kaune su

talpinsi ? i rai išlavintų vadų, kuriems
Taigi, kaip matome, Lietu- jaunesnieji turėtų prisižiūrėti

voje mūs broliai katalikai dir
ba. Nors jų darbams statomos 
visokeriopos kliūtys, bet jie 
nenusigąsta.

Pas mus tia niekas nevar
žo, nė leidimai nereikalingi, 
bet mūsų suvažiavimai visgi 
būna labai neskaitlingi. Nors, 
tiesa, mūsų susisiekimo sąly
gos daug sunkesnės — bran
gesnės, bet visgi daugiau tu
rėtume kreipti dėmesio į mū
sų Centralinių organizacijų 
metinius suvažiavimus — sei
mus. Atminkime, ir gerai įsi
dėmėkime, kad kai tiktai cen- 
tralinės organizacijos nustos 
dariusios savo suvažiavimus, 
taip nutruks visi mūsų kolo
nijų ryšiai ir mes, kaipo atei- j)Urgh

ir jų pėdomis pasekti. Kokis 
bus jaunimas, tokia bus atei
ties visuomenė.

Rugpiūčio 29 d., Brooklyne 
bus Vargonininkų Seimas. Va
rgonininkai, kaip menininkai 
ir jaunimo chorų vadai, labai 
daug prisideda prie žadinimo 
čia augusio jaunimo — tauti
nės sąmonės. Visos didesnės 
tautinės šventės neapsieina 
be vargonininkų pagalbos. Ša
lę parapijos klebono, vargoni
ninkas yra pirmas kolonijos 
jaunimo vadas. Todėl Vargo
nininkų Sąjungos seimui — 
chorų vadams linkime pasise
kimo.

Cbicaga, Bostonas, New Yoi 
kas vieni kitiems nenori apsi
leisti, mat ir prelegentai su 
paskaitomis bus iš šių koloni
jų. Taigi, 21 Federaci jos sei
mas tikrai bus skaitlingas ai 
stovais.

Federacijos sekretorius

“SARGYBA” VASARAI
L. K. Blaivybės Draugijos 

leidžiamojo ir Dr. M. Endžiu- 
laitytės-Gylienės redaguojamo 
jo, savo išvaizda nuo naujųjų i 
metų pakitėjusio, žurnalo “Sa 
rgybos” — dvisavaitinio blai 
vvbės ir sveikatos laikraščio,

JUŠKĄ PALAIDOJUS

Amerikos spauda plačiai rašė apie už
muštąjį pasaulinio karo veteraną mūsų tau
tietį Vincų Jušką ir apie iškilmingas jo lai
dotuves Arlingtono kapinyne Vašingtone.

Velionies giminės norėjo jo kūną parve
žti į Cliicagą laidoti, bet valdžia, bijodama 
demonstracijų, neleido kūno iš Vašingtono iš
vežti. !

A. a. V. Juška yra auka nevykusiai ve
damos šio krašto politikos, auka sunkiųjų 
laikų ir auka karo veteranų kovos dėl neiš- 
pildymo jiems duotų pažadėjimų

Jei valdžia manė negalėsianti išmokėti 
veteranams bonų, reikėjo nežadėti. Kada ve
teranai pradėjo rinktis į Vašingtoną, iš pat 
pradžių valdžiai reikėjo atvirai pasakyti sa
vo nusistatymą ir neleisti jiems sostinėj ap
sigyventi. Tada veteranai būtų suradę kitus

vių tauta, žuvę.
Norėdami ko ilgiau palai

kyti savo tautos gyvybę Ame
rikoje, privalome nesigailėti 
lėšų ir darbo centralinių orga
nizacijų palaikymui. Tiktai 
būdami gerai organizuoti, tik
tai vieningai dirbdami, galė- 
me tikėtis, nors ir toli nuo 
Lietuvos būdami, ilgus metus 
išlaikyti mūsų tautos gyvybę.

Rūgpiūčio mėnuo, tai lietu
vių centralinių organizacijų 
seimų — suvažiavimij mėnuo. 
Rugpiūčio 9 dieną, Philadei- 
phijoj įvyksta “Kunigų Vie
nybės” seimas. Tai grynai in
teligentų organizacija, iš ku
rios daug tikisi mūsų katali
kiškoji išeivija. Nuo “Kunigų 
Vienybės” vienokio ar kito
kio nusistatymo, daug prikla-

LIETUVOS SESERĮI KAZIMlERIEČiy 
BUVEINĖ

(Kauno ir visos Lietuvos įžymybė — 
Pažaislio vienuolynas)

(Tęsinys) *
Įeinant į bažnyčią ant grindų juoda 

marmurinė lenta nurodo palaidojimo vie
tą Paco ir jo žmonos. Joje išpiauta len
kiškomis raidėmis lotynų kalba šis para
šas (vertimas), “šiame sutuoktuviniame 
mirties ir amžinos ramybės guolyje ilsisi 
rečiausias dvejetas:

Vyras.
Christoforas Pacas viešpataujant tri

ms karaliams per 30 metų Didysis Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštystės Kancleris. 
Pagal tauriąją kilmę surištas giminystės 
ryšiais su svarbiausiais namais, pagal pri 
giinties apdovanojimus, ištvermę, pagini- Į 
dytas garbei, tėvynei ir Dievui, ką jis pa- j 
skyrė Dievui, tai — kaip liudija ši labai Į 
puiki bazilika jo sukurta, — paskyrė tai, 1 
kas geriausia. Ką paskyrė tėvynei, vyras 
protu, išmintingumu, teisumu, atsidavimu 
įstatymams ir religijos gerovei, ištikimi-

Ponia Rooseveit, žmona de
mokratų kandidato į J. A. V. 
prezidentus. Spėjama, kad ru
deny ji tapsianti “first lady” 
Vašingtone.

mperatūrai” (B. d.), prof. P. 
B. Šįvickio — Tautos ateitis, 
dr. E. Draugelio — Alazakiau 

paskutinį numerį — 11 (248)-'jystė ir jos gydymas, dr. A. 
tąjį — galima pavadinti “va-į Gylio — Vaiko vidurių skau- 
sariškuoju” numeriu, (žurna-jsiuai. Ką daryti apalpus — 
las nuo naujųjų metų išeina dr. P. Federn’o (su paveiks- 

l dvigubai dažniau — kas dvi'liukais). Dar yra; mintys L. 
i savaiti, vietoje kas mėnesį, a- ' K. Blaivybės Dr-jos Kauno 
Inksčiau). j Žaliakalnio skyrius gegužės 5

Rugpiūčio 23 25 dd., Pitts- gį0 numerio viršelio vieto- d. pašventino savo vėliavą. Kū 
je tuojau matome vaizdelį — ; mais buvo dr. A. Gylys ir p. 

Anykščiai — graži kurortinė Peseckienė. Kaip paprastai — 
kos Liet. R. K. Federacijos Lietuvos vieta,” (reikia pažy j įvairus ir įdomus reikalingie- 
Šeimas. Žinoma, mes nesitiki- mėti, kad dabar tie įvairūs ! siems, bet ir kitiems ‘ ‘ Gydy to- 

Federacįjos seimą ,vaizdeliai, vietoje pirmiau bu- 'jo patarimai,” skyriuje “Prie 
vusio vienodo, ir jau gana į-i šalkolinis judėjimas” — Žine-

’e, Šv. Kazimiero para
pijos salėje įvyks 21 Ameri-:«‘

me, kad į 
galėtą suvažiuoti tiek, kiek 
tikėjos “Pavasarininkai” Ka
une, kad net valdžia pabūgo 
ir suvažiavimui leidinio neda
vė (pabūgo, kad Kauno ponai

kyrėjusio, viršelio, yra daug 
patraukiamesni).

Toliau — numerio “vasari- 
škumą” pateisina straipsnis;

nepasipiktintų kaimo jaunimo i“perkūnui pritrenkus,” (pa-
patrijotingumu ir ponams na
mie lietuviškai nekalbantiems 
provincijos jaunimas gėdos 
nepadarytų), bet visgi tikimės 
turėti nemažesnį atstovų su

rašė N. B.). Jeigu pridėsime 
vaizdelį — “Iš prigimties į- 
vairiais trukumais apsunkin
tieji, susirinkę atlaiduose,” tą 
pažįstamą daugeliui vaizdą iš

važiavimą už pastarųjų metų atlaidų: saulės nušviestame pa 
seimus. tvoryje susėdę žmonės, ir gau

Šv. Kazimiero parapijos kleįsime visai “vasarišką” “Sa- 
bonas kun. M. Kazėnas dar-1 rgybos” numerį. Vadinas, 
buojas kiek galėdamas, kad “Sargyba” stengiasi “eiti su 
šis 21 mūsų seimas ko geriau- gyvenimu”, “koks oras, tokia

lės iš veikimo ir kitos Lietu
voje. “Naujos knygos” — 
skyrius aptaria knygą “Žais
mo pramoga — naujas blaivi
nimo metodas.” ,Yra ir juoke
lių skyrius — “Juoksiu.”

“Sargybos” Redakcija yra 
— Kaune, Kalnų gatvė, 40 nr.; 
administracija — Kaunas, 
Liaudies Namai. Kaina: me
tams — penki litai, pusei me
tų — trys litai, atskiras nu
meris — keturiasdešimts cen
tų.

“Sargyba” kol kas yra vie-
sia pasisektų. Visi Pittsburg- ir ji,” o tai — juk ir yra lai-’n^n^e^u Lietuvoje laikraščiu,

ūso mūsų organizacijų būtis, ho katalikų darbuotojai uoliai
nes viskas nuo vadų priklau-

kelius reikalauti, kad jiems duoti pažadui , so: kur vadai veda, ten orga- 
būtų išpildyti ir valdžiai būt nereikėję imtis nizacija linksta, 
ginklų ir gazinių bombų prieš beginklius ir
nieku nenusikaltusius žmones. Nebūt reikėję 
ir nekaltą veteranų kraują pralieti ir atimti 
žmogui gyvybę. Taigi čia ir yra didelis val-

stoja klebonui į pagalbą, kas 
ragindami draugijas, kas kitu 
kokiu nors darbu prisidedami rimų įtaka žmogaus kūno te-

kraščio gyvybės ženklas. 1 kuris apima sveikatos srytį,
Kiti straipsniai tokie; j todėl, kaip toks, jis yra pa-
A. Lėvanas —• Alkolinių gė- femtinas ir bešališkai atsilie-

džios neapsižiūrėjimas ir nedovanotinas ap

sileidimas, kuris mažina jos autoritetą ir er
zina ne tik karo veteranus, bet visus krašto 
gyventojus.

A. a. Juškos mirtis turėtų būti pamokv-

ptinas. Juk užsieniuose svei
katos žurnalų yra net po kė

niu politikams būti atsargiems su duodamais lioliką, o juk kitur ir šiaip yra
pažadais, būti teisingiems ir nedalyti tokių 
klaidų, kurios neša kraštui ir žmonėms ne 
tik skriaudą, bet ir gėdą viso pasaulio akyse.

daug daugiau kultūros ir žmo
nės daugiau žino apie sveika
tą. Vitk.

mumu, drąsa, taikos pamėgimu, garbe, 
didysis didžiųjų tarpe, Lenkijos ir Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės oraku
las — tai paskyrė tai, kas puikiausia.

Žmona.
Klara Izabelė Eugenija, Grovaitė de- 

Maili, šviesiausia atžala Gercogų, Bur- 
gundų Karalių ir Rytinių Imperatorių. 
Švietėja, visų moterų grožiu, protu, ma
lonumu, ištikimumu moterystėje, dievo
baimingumu ir kitomis visomis geromis 
savybėmis viršijusi. Abu labiausiai spin
di švietėjai visuomeniško ir šeimyniško 
pasaulio, kurį jie ir pačiu vardu reiškė, 
ištarnavusieji žemei ir dangui, gerbdami 
taikos spindėjimą abiejuose, saulė — vieš
pačių, Joanas III Lenkijos Karalius, savo 
gudriausiu noru, tą bendrą abieins su
tuoktuvių guolį pagerbė šiuo pomirtiniu 
sutuoktuvių eilėraščiu.

Ramybės gerbėjai,
Tebus jums amžina ramybė!

šį paminklą abieins sukūrė dėkingas 
įpėdinis Kazimieras Pacas, Maltos Kava
lierius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikšsty- 
stės Raštininkas, Poznanės, Stvoloviško 
valdytojas 1690 metais, sausio mėnesio 10 
dieną.”

Po tuo luitu tam tikrame akmeninia
me rūsyje buvo palaidoti užbalzamuoti 
kūnai paties bažnyčios kūrėjo Cliristoforo 
Paco ir jo žmonos, paprastuose mediniuo
se karstuose. Prie tų karstų rūsyje buvo 
brangus sidabrinis karstelis su kūnu vie
nintelio Pacų sūnaus, mirusio 8 dieną po 
gimimo, ir dvi urnos: viena krišpolinė su 
mirusiųjų viduriais ir smegenimis, ir kita 
marmurinė širdies pavidalo — su jų šir
dimis.

Į tą rūsį per tam tikras duris sieno
je dešinėje bažnyčios pusėje laiptais buvo 
tam tikras įėjimas, kur kamalduliams lei
dus, katalikai eidavo melstis už mirusius, 
bet perdavus vienuolyną stačiatikių ži
niai, suplaukus daugeliui maldininkų Pa
žaisliu Dievo Motinos šventei, liepos 2 d., 
nežinomi piktadariai pavogė sidabrini 
karstelį su Pacų sūnaus liekanomis, dvi 
urnas ir nuplėšė brangius papuošalus nuo 
mirusiųjų Pacų. Pagaliau ir patys jų kar
stai nuo laiko ir drėgmės subirėjo. Buvu
sia vienuolyno klebonas, vyskupas Alek
sandras, 1860 metais liepė padaryti vieną 
didelį medinį karstą ir perdėti į jį pu-

Prieangyje atminimui bažnyčios pir- 
mykščio pašventinimo ant marmurinės 
lentos išrėžtas šis parašas, išvertus iš lo
tynų kalbos į rusų kalbą:

Garbė Geriausiam Dievui. Amžinam 
atminimui apie Pacą, kurio pastatyta aš 
(ši bažnyčia), žemė, 1684 metais paliko 
žeme dieviškam nemirtingumui. Šventi
nant mane Dievui 1712 metais, spalių 15 
dieną, aš iki dangaus iškėliau savo galvų. 
Aš kiečiausias naugės paminklas, kupinas 
Dievo! Esant Klemensui XV, Romos Po
piežiui, esant Archivyskupui Konstanti
nui, karaliaujant Lenkijos Karaliui Au
gustui II, aš Viešpaties bažnyčia, Taikos 
kalne prisipildau Viešpaties didybe ir kas 
metą pirmą savaitę po Šv. Teresės atmi
nimo šventimo, švenčiu per amžius mano 
pašventinimo dieną.”

Prieš tą parašą kitoje pusėje užsili
ko papos indulgencija, šio turinio, verti
me iš lotynų kalbos į rusų:

“Amžinoji indulgencija, duota nuo 
Popiežiaus Benedikto XIV į Kamaldulių 
vienuolyną Taikos kalne visiems priėju
siems išpažinties ir priėmus komuniją ap-

Elzbietos ir pasiineldusiems čia Dievui.”
Bažnyčios skliautai, gaubtas bokštas 

ir sienos, o taip pat skliautai prieangyje 
ir zakristijoje papuošti brangiomis fres
komis. Ten atvaizduoti: Viešpats Jėzus 
Kristus, Šv. Apaštalai, vakarų ir rytų baž 
nyčios šventieji, Šv. Angelai, sirenų pa
veikslai ir kt. Vienas paveikslas vaizduo
ja aukštą krikščionišką gerą savybę ne- 
aistringumą. Zakristijoje atvaizduoti, tar
pe kita, pamokslas kalne ir Angelo da
vimas komunijos Pranciškui. Prieangyje 
skliaustuose atvaizduotas įdomus paveik
slas ėjimo kamaldulių mirusių vienuolių 
sielų į dausų vietoves nuo žemės...

Ta labai puiki bažnyčia, pastatyta 
Paco pastangomis, perėjus jai iš katalikų 
dvasiškijos žinios į stačiatikių žinią, bu
vo atnaujinta, drauge su vienuolyno tro
besiais. Taip 1835 metais prasidėjo dar
bai vienuolyno įtaisymui, kam valdžios 
įvairiu laiku buvo duota 39,950 rublių 
asig. Katedrinė bažnyčia buvo atnaujinta 
ir iš viršaus ir iš vidaus.

siau subyrėjusius Pacų kūnus ir aklinai Rankant šį didelį altorių, pastatytą atmi- 
uždaryti įėjimą į rūsį. nimui aplankymo Šv. Dievo Motinos — (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį LIETUVIAI AMERIKOJE
-Rašo prof Kampininkas.

VOŽNŪS EDITORIJALAI Vali jos princas syki buvo ga
vęs tokių dovani), kad nebe-

RAGINE, WIS.
Kas sekate palitikų, žinote,1 žinojo nei ką daryti. Kelionės 

kaip visas svietas nori suniŠ- metu po Afriką sykį vienas 
ryti Rasiejų. Taip šneka viso- karaliukas, kad pasigerinus 
kio sorto balševikai. Ir jei iki princui, dovanojo jam šešias nansints 
šiol dar neįvyko Kasiejui toji žmonas, jaunas negres. Tą pa- na

Įvairios žinios

Kavine, kaip ir visur, nesi
mato geresnių laikų, ypač ti- 

stovis vis žemyn ei-

svieto pabaiga, tai reikia pa- 
siklonioti Bruklyno ir Čika
gos lietuviškiems balšavika-
nis. Ba kaip tik kapitalistai; simų, kaip čia išsisukus nuo 
atsuka į Rasiejų anuotas, su- Į tos dovanos. Atsisakyti, reiš- 
kamandavoja visas strielbasĮ kia karaliukų įžeisti. Ant ga-;j*J 
ir belieka tik būni — trach! lo susigodėjo. Vertėjui pasa- 
padaryti, tuojau lietuviški ta- kė, kad baltųjų šaly įstatymai 
vorščiai Bruklyno ir Čikagos ! leidžia turėti tik vienų žmo- 
jelomis padaro prieškarines . nų. O kadangi karaliuko do- 
demonstracijas, visi kapitalis- j vanotos žmonos visos gražios, 

k tai nusigąsta ir Rasiejaus su- tai nebežinodamas, kurių išsi- 
■ niščijimo pavojus būna praė-! rinkti, jis atsisukus nuo visų. 

jęs. Taip buvo ir šio Augusto j Taip ir išėjo sulig priklodo: ir 
pradžioj. Jei ne lietuviškų bal t vilkas sotus ir ožka čiela.
šavikų vaikštynės, Kasiejui1 _________
būt buvę riestai. Vadinasi, kol' Motina:— Vytuk, ar tu no-

tj vakarų į princo palapinę ir Į 
atėjo šešios juodakės. Princui1
buvo triubelio išspręsti klau- “7en"ok MėlinkŪTai

pinigų negauna. Esu, gaus 5 
nuoš. už 6 mėn., o 10 nuoš. už 

mėnesių (kas 4 mėn.). Kol 
visus išmokės, ims 40 mėne
sių. Visi taip sutiko ir pasi
rašė, kad banko neatidavus Į 
resyverio rankas.

Tikrinama, kad bus atmo
kėta doleris už dolerį. Tarpe 
nukentėjusių yra nemažai ir 
lietuvių.

Liepos 18 d. užsidarė Raci- 
ne City bankas. Nors vėliau

tenka kęsti karštis, alkis, per
leisti tvanus, ligas ir tt.

Liepos numeris išėjo su į- 
mės, tai motina vaikui šaky- vairiais paveikslais iš Eucha- 
davo: “Paimk ir pabučiuok, rištinio Kongreso, įvykusio 
nes tai Dievo dovana.’’ O čia!praėjusį birželio mėnesį Dub- 
baduoliai duonų už tvo- j line, Airijoj. Tarpe kitų vys

kupų, yra paveikslas- mūsų 
tautiečio J. E. vysk. P. Bučio, 
jam dalyvaujant Kongrese. 
Taip pat keliose vietose pažy
mėta, kad ir Lietuva buvo 
Kongrese atstovaujama.

Alfa

uz
ros mėto ir vis šaukia: duokit 
daugiau!

Racino miestas šelpia kiek 
tik gali. Medicinos pagalba ir
gi neatmetama.

Oras gana karštas. Šiluma 
buvo pasiekus 100 laipsnių 
pavėsy.

B. V.

BROŪKLYN, N. Y.
DENTISTAI

Phone Boulevard 7842

TARA
Ofisas Tel. Grovehlll 0817

Rea 6737 S. Artesian Avė. 
TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYLYTOJAJS IR CHIRURGAS 

2423 Weat Marųuelte Road 
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. Ket. 8-12 A.M. 

Nedėlloj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Rea 9866

Racine Building and Loan 
Association mokėdavo 5 nuoš.Čikagoj ir Bruklyne bus lie- > rėtum savo vardadieniui gra- 

tuviškų balšavikų, Rasiejaus i £ų pyragų su penkiomis žva- indėlius. Vienas mokėjęs 
net 5y2 nuoš. Vienok liepos 
mėnesį už 6 mėnesius visi ga
vo vietoj 5 nuoš, tik 3 nuoš., 
o vietoj 5y2 nuoš. tik 4 nuoš. 
Pinigų atsiimti kada nori irgi 
negalima; reikia nurodyti prie 
žastis: kas prašo pragyveni
mui, tas gauna. Toks patvar
kymas esųs su valdžios žinia. 
Ir nuošimtis numuštas laiki
nai.

carai spakainiai gali pokeri i kūtėmis,
lošti; Kasiejui pavojaus nėra. Vytukas:— Aš bevelyčiau 

gražių žvakutę su penkiais py-Paprastai, dovanos yra pri 
imamos visu širdingumu. Alt ragais.

G R A B O R I A 1:

Puošiasi

Vyčiai savo kambarį nau
jai perdirbinėja; sienos ir lu
bos inaliavojamos. Girdėti, 
kad Vyčiai nori tikrai puoš
niai ištaisyti savo kambarį, ii 
patys atlikinėja tų darbų.
Ir vaikučiai važiuoja į vasa

rinius namus
Vietos šv. Vincnto Paulie- 

čio draugijos rūpesčiu vasa
ros metu išvežama iki 10 me
ti) vaikučiai į “camp” 10 die
nų atostogoms. Kai Sugrįžta, i Boulevard 7688 

J tai kiti važiuoja; taip pasi- 
i mainydami iki vasaros pabai
gos. Vaikučiai prižiūromi se
sučių.

Pavyzdys
Katalikų savaitraštis “Ame

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 atrast

TaL Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIA.? LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėm* pa

tarnauju geriausia 
Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų ifi- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 1288 S. 
Haisted Street, Tel. 
Victory 4888.

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GEABOEIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2616 arba 2618

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 5827

Tel. Canal 8267 Rea. Prospect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Besldenclja 6888 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

8 iki 8:18 vakare

Tel. Canal 6764 Rea Republlo 6868

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

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

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus 

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

CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — Gth AVENUE 

KENOSHA, AVIS.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st STREET 
Nedėliomis tik susitarus.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63rd STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija: 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlloj pagal susitarimų.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

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

Cicero 662. Rež. tel. Cicero 2888

Tel. Lafayette 67 9 s

Mažų namų savininkams gy rica ’ *r viet°s diecezijos laik-

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I 8 T A S

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Riehmond Avė. 

Tele'phone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nee neturi
me išlaidų ellalkymul 
•kyrtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

raštis ‘Tablet’ rašo apie kun. 
Dunn, išbuvus daug metų prie 

čių negali gauti. Bankai, nė' vienos bažnyčios Brooklyne, 
“spulkos’’ neduoda. Visiems ,kuris mirdamas paliko banko- VaL 
bloga: kas turi pinigų, paini- -ie ^ik $19.62. Tuodu laikraš

čiai gėrėjosi ir statė kaipo pa 
vyzdžiu, nes tas kunigas per 
tiek metų dirbdamas tiek ma
žai paliko turto. Jis buvo dos
nus biedniems ir visiems lab-

va bėda. Ir ant geros nuosa
vybės norėdami gauti morge -

ti negali, o kam reikia pini
gų, tas negauna.

Bedarbių armija gana dide
lė. Daugelį šeimynų ir pavie
nių miestas maitina. Skundžia j dalingiems tikslams.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIET U V1S DEN TĮSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14tb ST. Cicero, III.

D Pa CaICa Kll£I.U^£Į

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų dienų n-uo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare L'tarniukais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3305

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 74414

DR.A.A.RŪTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Haisted St.
Kampas 3lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1650 WEST 46th STREET

Kempes 4<th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5241-8412

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste O f Imu

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

mos, kad pinigų trumpa, o rei 
kalaujančdų skaičius vis didė
ja. Kurie ir gauna, vieni sako, 
kad mažai duoda, kiti, kad 
per daug. Kieno teisybė? Imu 
pavyzdį:

Kaimynas turi moterį ir 3 
mažus vaikus. Miestas moka 
rendų (5 kanib.), naujos ma
dos garadžius, visi patogu
mai; moka už vandenį, šviesų, 
gauna maisto. Kiek gauna - - 
nežinau. Bet pasenusių duonų 
mėto už tvoros — net 23 bul- 
kolos. Vadinas, nėra alkani.

Lietuvoje būdavo, jei nukri
sdavo kąsnis duonos ant že-

Aukos Lietuvos katalikų 
universitetui

Liepos 31 d., įsakyta visose 
Brooklyno bažnyčiose padary
ti rinkliavų Lietuvos Katalikų 
universitetui.

Rep.

DENTISTAS 
Utaminkuis, Ketvergais ir Suimtomis 
2420 W. Marųuette KO. ar U YVcsiern 

Avė. Phone Hemlock 7823 
PanedSliais, Seredomis lr PStnyčiomls

1S21 So. Haisted Street

Tel. Cicero 6766

“The Far East,” yra kata
likiškas mėnraštis, leidžiamas 
Columbian kunigų, Nebrasko- 
je. Jų seminarijoje išauklėti 
ir į kunigus įšventinti studen
tai vyksta į Kinijų, kaipo mi- 
sijonieriai, kad pagoniškųjų 
Kinijų atvertus į katalikiškų- 
jį tikėjimų. Ten jiems dažnai

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tb CT., CICERO
Vai.: 18-18 ryto: 8-8 lr 7-9 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI}

DR. VAITO, OPT.

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHLKUKGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1030

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktį 

VIRGINIA 0036

A. L DAVIDONIS, M. Oi
4918 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6187 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 lai b valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YIIŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldlaniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3Ouo

DR. MAURIGE KAHN DR. A. R. McGRADIE
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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 Elizabetb, tėvų John, seserį Marie, 
brolį Frederick, švogerį J. Wallace, brolienę Bazei ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1410 S. 49 Court, Ciceio, 
Tel. Cicero 3794.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugp. 4 d., 8 vai. 
lyte iš koplyčios į Šv.'Antano parapijos bažnjčią, ku
rioje bus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta j Calvary kapines, Woodstock, 111.

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.
Ijaidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tek 

Yards 1741. . x

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
;ataractus. Atitaisau trumpų regystę 
Ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
Usitikimuose, egzaminavimas daro- 
uas su elektra, parodančių mažiau- 
<ias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka- 
e. Nedėliomis pagal sutartį. 

KREIVAS AKIS ATITAISO į TRTTM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos nl.

I gesnės, kaip lutų.
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Haisted St. 
Valandos: nuo 18—4; nuo t—~8 

II tu XI.

Razidencljos Tel. Pis 8388

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SfECIJALlSTAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock >374

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Oįtiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 
plot. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vaa.

Šventadieniais pagal sutarimų.

HEMLOCK 8111

DR. V. S. NARES,
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
>428 West Marųuette Road

VALANDOS:
8 Iki 11 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ” y

r

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8l9i

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

. DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *** 

Ofisas 0165 South Kedzle

Rez. 6425 So. Callfornia Avė. 

'VaL: 2-4, 7-8 v. v. Oeklriant Ketv.
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IŠ LABD CENTRO SUSI 
RINKIMO

Labd. centro susirinkimas 
įvyko liepos 27 d., Aušros Va r 
tų parapijos salėj. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Padary
ta naujų nutarimų. Nutarta 
Labd. ūky nauja tvora ųpie 
sodų aptverti; darbų apsiėmė 
B. Nenartonis ir A. Bacevi
čius, taip pat ūkio namų pa
taisyti, kur kas yra reikalin
ga.

Labd. Sųjungos 14 seimų 
nutarta šaukti 20 d. lapkr., 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Š\. 
parapijos svetainėj. Atspaus
dinti laiškus į draugijas ir pa 
vienius asmenis.

Labd. išvažiavimas j ūkį 
bus rugsėjo 4 d. Dedama visos 
pastangos, kad išvažiavimas 
gerai pavykti! ir visi būtų pa
tenkinti. Bus visokių žaidimų, 
virvės traukimas, lenktynės, 
kalbos.

Visos labdarių kp. ruošiasi 
prie išvažiavimo; vienos turi 
pasisamdžius trokus, kitos ba
sus, automobilius ir tt.

Taigi, visi rengkimės į Lab
darių ūkį, i išvažiavimų. Tai 
bus paskutinis šiais metais.

Labd. centras leidžia lota, 
kuris randasi prie 121 ir Bisli- 
of St. (West Pullman’e). Ti- 
kietai parsiduoda po 15c. Kuo 
pos, kurios turite paėmusios 
knygutes, pasistengkite par
duoti, nes laikas trumpas. Lo
tas bus leidžiamas 4 d. rugsė
jo Labd. ūky.

P. Fabijonaitis

svečiui atestuojant. Pamokslų 
pasakė gerb. kun. P. Gasiū- 

Įnas, kurio pastangomis šitos 
j iškilmės buvo suruoštos. Iš 
ryto draugijos ir šiaip para- 
pijonai ir seni ir jauni skait
lingai ėjo prie Šv. Komunijos, 
kurių priėmė gerb. klebono in 
tencija. Po pamaldų mokyk
los vaikeliai sveikino klebonų, 
o vakare atvyko pasveikinti 
būrys draugų kunigų.

Ašt.

UŽPUOLIMAI

Auditorium, 3133 S. Halsted bažnytinėj salėj, 44 ir South . sikibę su demokratais, tikisi bas. Savo riksmais ir alasu tomobiliu paimti Ogden Avė.
St., Chicago.

Tikslas to depozitorių susi
rinkimo yra, išrinkti pastovų 
depozitorių komitetą, kuris 
vėliau galės veikti visų depo
zitorių labui. Taip pat tame 
mitinge bus surašinėjami de-

Fairfield Avė. Išgirsite svar-! laimėti.

bų pranešimų apie išvažiavi 
mų į Kankakee.

Valdyba: Rengiantis prie kolegijos
________ ,'rugp. 28 d. pikniko pasirodo,

Dievo Apvaizdos parap. — kad Birutės daržo išlaidos te
besilaiko aukštybėse, nors va

Apie kolegijos piknikų

naktimis jau įkyrėjo kaimv- ir važiuoti iki Hinsdale. Ten 
1 susirasti Madison St. ir vanams.
žiuoti į pietūs iki 63rd gatvės. 
Ten po dešinę pasimato kole- 

Prie “Draugo” namo ir A u , gijos rūmai ir ten pat farma. 
šros Vartų parapijos mokyk- per Marijonų Farmą eina

Paklius į bėdą

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

Jau arti parapijos piknikas, j 
todėl šiomis paskutinėmis die
nomis didelis 18-čių brūzdė ji-Į 
mas, nes kas gyvas rengiasi 
važiuoti į Vytauto Parkų. Dr- 
jos ateinančio sekmadienio sa 
vo susirinkimus atidėjo ant, 
toliau, kad niekam nesutruk- Į 
džius nuvykti į parapijos pik- j 
nikų. Svečiams palinksminti j 
ruošiama graži programa, ku- į 
ri susidės iš dainų ir sporto 
žaidimų. Varg. p. K, Sabonis 
organizuoja rinktinių balsų 
chorų, kuris sudainuos gražių 
dainelių. Jaunimas rūpinasi 
sporto dalykais. Patenkinimas 
užtikrintas. Į šį piknikų ypa
tingu būdu kviečiami seni aš- 
tuoniolikiečiai.

X Nesenai užsibaigė mūsų 
bažnyčioje Šv. Onos novenos 
pamaldos. Įspūdingiausias bu 
vo paskutinis vakaras. Nepai
sant didelio lietaus žmonelių 
skaitlingai susirinko. Tėvas J. 
Bružikas savo gražiais pamo
kslais sujudino žmones ir pa
liko gražiausių atminimų. Pa
sibaigus novenai prie Šv. O- 
nos, gerb. misijonierius dar 
keletu dienų pasiliko su mu
mis užbaigti novenos prie Šv. 
Ignaco, Jėzaus draugijos įs
teigėjo. Tr šita antra novena 
žmoneliai gražiai pasinaudojo.

X Praėjusį sekmadienį mū
sų bažnyčioje iškilmingai švę
sta šv. Tgnaco šventė. Klebo
nas, kuris minėjo savo vardo 
dienų, atlaikė iškilmingų Su
mų, kun. J. Kloriui ir kitam

Marąuette Park.— Jau ant
ras atsitikimas Marąuette par 
ke, kad niekšas žmogus iššo
kęs iš krūmų užatakuoja jau
nų moterį. Dr. Serner moteris 
savo akimis tai matė ir net 
pati išsigando. Toje pačioje 
vietoje dr. Bložio moteris vėl 
matė panašų atsitikimų. Gai
la, kad apie tai tuojau nepra
nešta.

Kaip tik sužinojau apie tuos į 
atsitikimus, tuoj parašiau lai
škų Regular Democratic VVard 
Committeeman, James Baker, 
taip pat pranešiau mūsų dist- 
rikto kapitonui; užtikrinu, 
kad mes tų niekšų sugausime.

Žinoma, atsakomybė puola 
ant Marąuette Park Litliua- 
nian American Political Club, 
kad neapvalome savo apy
linkės. Aš, kaipo pirmininkas 
to kliubo, kaltinu tuos, kurie 
mato arba kurie buvo užpulti, 
kad nepraneša.

Visų Marąuette Park gyven 
tojų prašau tėmyti tų niekšų. 
Patėmijus reikia pranešt po
licijai (Prospect 4590). Ji at
siųs kokį 10 skvadų ir sugaus 
tų piktadarį. Mus apylinkė tu
ri būti apvalyta nuo visokių 
gangsterių, plėšikų ir tp.

Charles P. Kai

“SPULKOS” REIKALE 
GAUS PARAMOS

Kongresmons A. J. Sabatli 
Wasliingtone rūpinasi, kad1 
“spulkos” reikale gautų vai-! 
diskų paskolų. Cbicagos ir' 
Cook County “spulkos” at-! 
stovai buvo nuvykę į Wasb- 
ingtonų. Ten su pagalba kon- 
gresmano Sabatlio turėta il
gas pasikalbėjimas su Recon- 
struction Finanee Corp. To 
pasikalbėjimo vaisiai buvo to j 
kie, kad gautas užtikrinimas 
be sutrukdymų gauti pasko
los toms “spulkoms,” kurio
ms atsiras reikalas.

Reconstruction Finanee Co
rp. turėjo teisę skolinti “spul
koms,” bet tas buvo atlieka
ma po daugelio formalumų. 
Dabar tie formalumai pašalin
ti ir paskolų gavimas paleng
vintas.

UNIVERSAL STATE BAN
KO DEPOZITORIŲ MASS 

MITINGAS

Gerb. lietuviai, Universal ba

nko depozitoriai. Jau buvo 

pranešta per “Draugų” ir per 

p. Budriko radijo valandų, 

kad šaukiamas masinis mitin

gas visų Universal banko de
pozitorių, penktadienį, rugpj. 

5 d., 7 vai. vakare, Lietuvių

.. ....... Liet. Vyčių 4 kp. mėnesinis
pozitoriai ir bus bandoma pa- susirinkimas įvyks šį vakarų, sara .iau eina gal«P- Tai pik 
tirti, ar galima surinkti 2 treČ.1 ™£P- 4 d-» 8 val- Šiame susi' mk° komisl-ia Prašo daržo sa"
padėto depozito uždarytam 
Universal banke. Jeigu būtų 
galima surinkti 2 trečd. depo
zito, tada bus gajima prašalin
ti resyverį. Ir toliau išrinktas 
komitetas galės patyrinėti ir 
surasti dėl ko bankas buvo už 
darytas ir paduotas resyve- 
riui.

Visi depozitoriai atvykite ii 
atsiveškite su savim banko 
knygutes ir cheking aecount 
statements, kuriuos dabar ga
lite gauti, nes be banko k ny

rinkime dalyvaus senasis mū- vininkų tas išlaidas mažinti ir
sų klebonas kun. Ig. Albavi- Pasidėti prie kolegijos parė- 
čius; susirinkimų ves nesenai ndnub nes dabar depresijos 
grįžęs iš ligoninės pirm. P. metai ir visiems sunku, ypač 
Šaltimieras. Visi nariai kvie- kolegijai. Todėl reikia skaity- 
čiami dalyvauti. j tis su išlaidomis ir kainomis.

Vyčių Karvelėlis! Palyginus- Vytauto Parko ir
____________ 1 Birutės daržo kainas, tai pa-

PADĖKA I matysim, kad Birutės daržo
________ ; šuliniuose perbrangūs gėrimai,

Šv. Teresės draugijos Val-rodos’ galėtų ir turėtų būt 
dyba ir rengimo komisijos pi r .vienodos kainos, nes gėrimuo- 
mininkė F. Burbienė nuošir- !se skirtumo nėra.
džiai dėkoja garbingiems sve- j Kumštynės

gnfi,“ „ei vienas „"etas 'iiri- j8i""s "ž į j, pik j *
'nikų, kuris įvyko kelios savai 1 ’džiamas į svetainę.

MERGAIČIŲ KLIUBAS

West Side.— Aušros Vartų 
parapijos jaunos mergaitės ® 
susitvėrė kliubų ir kas pirma 
dienį turi smagius susirinki
mus, tik dabar dėl kaitrų ma
žiau atsilanko. Parapijos pio- 
kykloj turi vienų gražiai pa
puoštų kambarį, kurio ištaisy
mų rėmė jų tėvai ir Peoples 
Furniture Co.

GREIT ATIDARYS BIZNĮ

los būrys vaikų įprato bolę 
groti. Praeinantiems žmonė
ms jie pridaro nemalonumų. 
Kadangi čia “darbuojasi” lie 
tuvių vaikai, tai buvo duoda
ma įspėjimai. Bet neklauso. 
Todėl prisėjo pasimatyti su 
policijos nuovados kapitonu.

didysis “high speed road,” 
kuriuo visi įdomauja.

CHARITY BOX!NG
Įvyks

KETV., RUGP. AUG, 4, 1932

Tai kapitonas pasakė surašy- i Gimimo Panelės Šv. par. salėj 
ti vaikus grojikus ir jų tėvų i'68tli St. ir S. Washtenaw Avė. 
adresus. Jei nesiliaus, lai tą! pladžia g;00 ya, yakare 
surašų priduoti kapitonui ir
jis žinosiųs kų padaryti. Taigi Įžanga 35c. Vaikams 15c.
tėvai, jei nenorite bėdos ir vi- Vyrai, moterys ir vaikai 
šokių nemalonumų," atšaukite 
vaikus, bolės grojikus nuo 
“Draugo” namo ir parapijos 
mokvklos.

kviečiami į šį kumštynių pa
rengimų. Kumšči uosis 5 poros. 
Pelnas eis labdaringam tikslui

tės atgal, ir narėms bei jų Sei- C ParaPl.iHf‘ sal,'J ; KAINOS PAPIGINTOS
mynėms už skaitlinga dalyva- i»7ks k“mStJ™s’ k,mas j
vuną. Padaryta nemaža Pelno-igai Bus poro, smar j Marijoną Farmoj dabar ga-

kių kumštininkų. Prie rengi- i^ma gauti papigintomis kai-visiems, kurie bile kuo
gelbėjo surengti sėkmingų iš
važiavimų.

Alfa

Marąuette Park. — J. J.
Bagdonas, plačiai nuo senai
žinomas biznierius, netrukus
atidarys graborystės biznį sa- KĄ TRUBOČIUS NUGIRDO 
varne name, 2506 W. 63rd St.
Jisai yra smarkus ristininkas 
ir šiaip sportininkas, turi pla
čių pažinčių visoj Chicago j. 
Jisai ir jo moteris yra baigę 
graborystės mokslus. Minėtų 
namų p. Bagdonas nesenai į- 
gijo ir jo apačia bus moder
niškai pertaisyta ir pritaikin
ta graborystės bizniui.

Vietinis

DABAR LAIKAS

Panelės Švč.

įmo prisideda ir svetimtautis nonds šviežiai sumaltų miltų
'savininkas Charles’ Florai 
iShop, 7840 So. Western Avė.! 
Jisai velioniui Adolfui Gudė- 
nui pirmutinis atsiuntė gėlių 
bukietų. Kumštynių sumanyto 
jai ir rengėjai yra minėtas 
svetimtautis gėlininkas ir VIa 

idas Sabaliauskas (Walter Sa- 
,bath), žinomas kumštininkas.

I

Pasibaigė atlaidai
Marąuette Parko lietuvių 

par. bažnyčioj pasibaigė Par- 
cinkūlio atlaidai. Su dvasiniu

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Mieste Ofisas;
105 W. Monroe St., Roahu 804

Phone State 4690 
South Side Ofisas

750 W. »5th St., neto.’l Halsted St. 

Phone Boulevard 6913

ir naminių farmeriškų lašinių. 
Taipgi galima gauti diktų par 
šiukų.

Orderius galima paduoti per 
“Draugą” telefonuojant Roo- 
sevelt 7790. Orderiai išvežio- 
jami pirmadieniais ir ketvir-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

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

j Juos remia visi stambūs Mar- Į Ma.ria.Ti Farm, Hinsdale, IU. 
,quette Parko biznieriai — ga- Norint važiuoti į farmą au- 
I žolino stotys, automobilių par
1 davėjai, barbenai ir kiti. Visi 
biznieriai ir šiaip kumštynės 
parėmuseji bus pagarsinti 
‘ ‘ Drauge. ’ ’

Negeistinas apsireiškimas

Priešais Aušros Vartų para-

Telephone Rooaevelt 9090
tadieniais. Orderius g a 1 i m a . Name; 8 lkI , Tel Repub. 96no 
pasiųsti ir laišku, adresuojant------------------------------------------

A. A. SLAKIS
i

pijos mokyklų italų garadžiu-patarnavimu čia buvo kun.
Statkus, Sv. Kryžiaus ligoni- ,-’e aPsifffveno naktinis kliu- 
nės kapelionas, kun. H. J. Vai1 —
čflnas, Ciceros lietuvių klebo 
nas, o misijonierius tėvas Bru 
žikas pasakė per visas tris die 
nas gražių pamokslų, o pasku
tinį vakarų suteikė šv. Tėvo 
palaiminimų ir atlaidus. Gerb.

Town of Lake. — Broliai misijonierius gražų būrelį pri- 
Gapševičiai, turintieji Atlas rašė prie tretininkų ir kvietė 
Fuel Co., 4913-19 So. Paulina Į susirinkti rugp. 5 d., kaipo i 
St., sako karštuose vasaros die i pirmų mėnesio penktadienį, i| 
nose reikėtų atsiminti šaltų I pamaldas, kur pasakys gražų1 
žiemų. Sako, kad dabar žmo-' pamokslų, o po pamaldų salėj 
nės pirkdami anglis padarytų'bus susirinkimas, kur bus ga- 
gerų investmentų. Mat dabar'įima užsirašyti Lietuvoj lei- 
anglis yra pigesnė ir nebus džiamų mėn. laikraštį “Žvaig-
baimės, kad neprapultų pini
gai. P-nai Gapševičiai teikia 
gerų patarnavimų ir geras an
glis. Jų telefonas Prospect 
7960. Kostomeris

Bridgeport.— Šv. Kazimie
ro akademijos rėmėjų 2 skyr. 
susirinkimas įvyks rugp. 6 d., 
Šv. Jurgio mokyklos kamba
ry, tuoj po pamaldų.

Visos rėmėjos prašomos su
sirinkti, nes turime daug svar 
bių reikalų aptarti.

Prašome nepamiršti atsives 

ti naujų narių. Plėskime 2 skv 

rių. Valdyba

Brighton Par.— Liet. Res

publikonų kliubas iš Brigbton 

Parko turės mėnesinį susirin

kimų rugpj. 4 d., 7 vai. vak.,

ždę” ir įsigyti naudingų kny
gelių pasiskaitymui. Be to ža
da vietiniai agentai ir repor
teriai atsilankyti ir užrašyti 
vietinius laikraščius “Laivų” 
ir “Draugų,” arba užsimokė
ti už juos užsilikusias mokes
tis ir sustiprinti Marąuette 
Parke kolonijos rėmėjų sky
rių. Rėmėjai užsimokėję me
tams $3.00 “Tjaivų” gauna 
dykai. Už gyvus rėmėjus lai
komos dvejos šv. Mišios, Ma
rijonų vienuolyne, o nariui mi 
rus atlaikomos dvejos šv. Mi
šios ir “Laive” mirties skel
bimas dedamas veltui.

Respublikonai rengiasi

Marąuette Parke tebeina 
nepasitenkinimas tarp respub
likonų ir demokratų dėl vir
vės traukimo parapijos pikni
ke. Respublikonai organizuoja 
savo jėgas ir antru sykiu su-

*-f !H KIEWICZ <S(ū'

.MORTGAfiE BAMKERS,

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

Dainos Švente
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” Higbway 15. (Tarp 

Kenosha, VVis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir šoklų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wiseonsin’o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir 
kitų. RENGIMO KOMITETAS

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
Rugpiučio-Aug. 13 d. FREDERICK VIII 
Rugpiučio-Aug. 18 d. BERENGARIA 
Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

Visais kelionės reikalais kaip tai: išgavi
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais 
reikalais kreipkitės į:

-z/- TT »» »»-

l< <*r

IU AGENTŪRA

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos- 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: ITtarnlnkals tr Ketvergal^ 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6893

160 N T,A SAT.T.E ST—nasrai sutarti

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Hemlocb 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATYMO KONTKAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 

[ vieną iŠ geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
44»2 ARCHER A VENŲ E 
Telephone Lafayette 7189

-.rat-j,,. ate, . Ii,' 1


