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6 gaisrininkai sužeista Chicagos gaisre
PAPEN’AS NEMANO PRIPAŽINTI
FASJSTŲKIKALAVMŲ

DĖL DERYBŲ SU
LENKIJA

CHICAGOJE

SUDEGĖ OMAHA PACKING SKER
DYKLA IR JAVŲ SANDELIS

_______
X
WASHINGTON, D. C., ru
gpjūčio 2. — Pastaromis die GAVO 3 MILIJONŲ DOL.
ČEKJ
nomis Amerikos lietuvių laik
raščiuose pasirodė žinių ir
Bolivija ir Paragvajus nepaiso valstybių įspėji
NUOSTOLIŲ 6 MILIJONAI DOLERIŲ
straipsnių apie tariamai nau- Illinois o gubernatorius Ejas derybas tarp Lietuvos ir mmerson as jau gavo 3 milimo. Apgultus angliakasius kareiviai išgel
Vakąr Chicago pergyveno dėlio nuostoliai — apie 1 mi
Lenkijos. Kai kieno net tvir- |j°nil dol. čekį iš finansinės
bėjo
tinama, kad Lietuva yra pa-? atstatymo bendrovės. Šie pi- didelį gaisrų, įvykusį 22-os, lijonas dolerių.
Išdegusiose skerdyklose dau
sirašusi su Lenkija kokių tai n*Kai skiriami bedarbių nau- Sangamon ir Halsted gatvių
BOLIVIJA SIUNČIA
REIKALAUJA KARO
giau kaip 1,000 darbininkų ne
naujų sutartį dėl atidarymo i
Bedarbiams už šiuos pi- apylinkėje.
KARIUOMENĘ
STOVIO
Tuojau
po
3:00
popiet
iški

teko darbo.
susisiekimo per taip vadina- j n’^Us 1)US parūpintas darbas,
lo smarkus gaisras Quincv
Gaisre žuvo 800 kiaulių. 60
mą administracijos linijų, ku
BERLYNAS, rugp. 4. —' PERICO, Argentina, rugp.
grūdų sandely. Iš tenai lieps galvijų, 150 teliukų ir 200 ari nuo Želigovskijados laikų GAISRAS SKERDYKLŲ
Fašistų
(nacionalsocialistų) i 5. — Nė Bolivija, nė Paragnos persimetė į gyvulių sker vių. Tai visa turėjo būt pa
buvo uždaryta.
SRITY
vadai reikalauja, kad Vokieti-! vajus nekreipia domės i svedyklų Omaha Packing Co., ku skersta. B? to, sunaikinta da
Šios žinios yra paremtos
joj būtų paskelbtas karo sto-'timų valstybių įspėjimus, kad
Chicago Tribūne laikraščio ko j Užvakar gaisras ištiko ko ri užima apie 20 akrų plotų. ug įvairios mėsos ledaunėse ir
vis, kad fašistų armijai būtų 1 jos nekariautų dėl ginčijamos
respondento Donald Day pra-gurias Union Stockyards Tra- Kaip liematai skerdyklos pa sandėliuose.
duotos policijos teisės, kad Cbaco srities.
O javų sandėly sunaikinta
nešimu iš liepos mėn. 27 d. Vi- nsit Co. arklides, 43 ir Hals- nėrė liepsnose, o juodi tiršti'
komunistų partija būtų pakriBolivija Į ginčijamų sritį siu
786,(XX) bušelių kviečm, 45,000
sos šios žinios neturi jokio ted gat. Daugiau kaip 150 ar- dūmai užtemdė saulę.
kdvta, ir kad krašto valdymas učia 11,000 kareivių. KareiKone viena pusė visų mies bušeliai komų ir 40,000 buše
pagrindo. Nieko santykiuosekliu suspėta išgelbėti. Apie
būtų pavestas fašistams.
’ vius siunčia ir Paragvajus.
tarp Lietuvos ir Lenkijos ne- 10/100 dolerių nuostolių pada- to gaisrininkų pašaukta kovo lių avižų.
Kancleris von Papen’as kol
Chicagos upės šakoje dar
ti prieš gaisrų. 6 gaisrininkai
pasikeitė. Nieko nepasikeitė ir ryta.
kas atsisako pripažinti šiuos PARAGVAJUS IR BOLI
ir vienas šiaip žmogus sužei sudegė du jachtai (laivai).
Sveika ir stipri senutė indi- dėl susisiekimo per adminisreikalavimus.
VIJA ĮSPĖTOS
Smarkus vakarų vėjas liep
sta.
jonė, 108 metų amžiaus. Ji gy tracijos linijų, kuri skiria ne PAGALIAU PAKLIUVO
Išdegė didesnioji skerdyklų snas padidino skerdyklose, ka
i
vena Warm Spring indijonų priklausomų Lietuvų nuo len
AVAS1TINGTON,
rugp.
4.
GEN. MA YRA GYVAS
kų užgrobtojo Vilniaus kraš Areštan pakliuvo sausasis dalis. Nuostoliai siekia apie 5 da jos iš sandėlio persimetė
— Įvairių abiejų Amerikos že rezervacijoj, Oregone.
! pranešėjas S. Gad’as, 20 m. milijonus dolerių. Javų san į artimųjų skerdyklą.
to.
1 ('■"’l
NANKINGAS, Kinija, ru- mynų valstybių diplomatai Pa
Kaip susisiekimo klausimas, amž. Suimtas už papirkimų ėANGLIAKASIAI IŠGELBETI
gp. 5. — Kinų vyriausybė ske- ragvajui ir Bolivijai pasiuntė
SEKRETORIUS GINA
taip ir santykių su Lenkija mimų. Jis imdavo iš slaptų
Ibia, kad Mandžiūrijos karžy- įspėjimų, kad jų atstovaujaKARIUOMENĘ
TE]
HAUTE, Ind., ru klausimas, galėtų būti derybų smuklių savininkų papirkimus,
gis gen. Ma yra gyvas. Ana- mos valstybės nė kokiu būdu
gp. 5.
Indianos valstybės objektu tik tuomet, jei Lietu pasisakydamas esųs agentu, ir
WASHINGTON, rugp. 4.
dien japonai skelbė, kad jis nepripažins Cbaco teritorijos
kariuomenė išgelbėjo apie 7(1 va turėtij pagrindo manyti, apie tų smuklių veikimų praATIDENGTAS
NEPRI

— Visam krašte reiškiami pa
žuvęs kautynėse su japonais, pasisavinimo, jei tas bus at-!
neunistų angliakasių iš Dixie kad tokiomis derybomis būtų; nešdavo sausiesiems agentaKLAUSOMYBES
PA

____________
siekta ginklais.
peikimai vyriausybei už tai,
Bee anglių kasyklos, kurių galimvbės Lietuvai susitarti ms. Ir už tai gaudavo atlygi
MINKLAS
kad ji panaudojo kariuomenę
SVAIGALŲ VARTOJIMAS
Tas reiškia, kad Amerikos
'
per 30 valandų buvo apgulę priimtinomis sąlygomis. Tų są nimų.
prieš karo veteranus ir kad
MAŽĖJA
j valstybės griežtai priešinasi j
streikuojantieji unistai anglia- lygų minimumas, kaip žinoma,
Dusetose (Zarasų apskr.)
________
ikarui. Įspėjimų pasirašo ir J. Į
kariuomenė parodė savo žiau
yra grąžinimas Lietuvai jos REIKALAUJA BONUSŲ iškilmingai atidengtas Lietu - I
i kasiai.
rumų.
HELSINKIS, rugp. 4. — Valstybės.
' Streikininkų tikslas buvo į- sostinės ir užgrobtojo Vil
vos nepriklausomybės pąmiu
Karo sekretorius Hurlev’as
Suomijos svaigalų monopoli
Amerikos legijono Cook’o a- klas. Tai viduramžių karys ša
1 vykdyti skerdynes. Per 30 va- niaus krašto.
atsako, kad kariuomenės rei
jos kompanijos vedėjas pra J. V. TURI DERYBAS SU landų keli šimtai streikininkų
Ligšiol nėra įvykę nieko to pskritv taryba susirinkime pa rvuotas ant stulpuoto cemen
kalavo distrikto komisijoniePRANCŪZIJA
neša, kad svaigalų vartojimas
išaudė į apgultuosius. Šie pa- kio nauja, kas duotų progos darė rezoliuciją. Smerkia pre tinio pedestalo, siekiąs 7 me
krašte nuolat mažėja panaiki
IToover’io veikimą trų aukščio. Oras buvo palan riai, ir kad kareiviai nieku
istarieji ir gi turėjo ginklus ir manyti, kad Lietuvos reikala- zidento
būdu nebuvo žiaurūs. Vetera
PARYŽIUS, rugp. 5. — J.
nus prohibicijų.
karo veteranus Washin- kus, ir žmonių prisirinko a
įjau buvo netekę amunicijos, vimų minimumas galėtų būti i
' Valstybės pradėjo derybas su
Įgtonė ir reikalauja bonusų iš- pie 8,(XX), tame skaitliuje Za nų stovyklas sudegino ne ka
kada apylinkėse pasirodė ka šiuo laiku patenkintas.
reiviai, bet patys veteranai,
! Prancūzija prekybos sutarties
TORNADO IŠTIKO
Todėl, aišku, negali būti jo-. mokėjimo.
riškieji lėktuvai, o paskiau atrasų
šviesuomenė.
, reikalu.
sako sekretorius.
BRAZILIJĄ
kio pamato ir deryboms su'
------------------vyko kariuomenė.
DAUGIAU NESKOLINS
Streikninkai tuojau išsisla- Lenkija,
VANDENTIEKIUI REIKA
IŠPAŽINO NUŽUDĘS
RIO DE JANEIRO, Brazi DINGO BANKININKAS
pstė ir dingo. Šerifas su ka-l Donald1 Dav’o paduotos žiLINGA 400 TONŲ
MERGAITĘ
lija, rugp. 4. — Sao Christoreiviais ieško vadų.
ini°8 yra visai netikslios, vie- Keturi didieji Chicagos ba
VAMZDŽIŲ
NEW
YORK,
rugp.
4.
—
vo priemiestį- ištiko tornado
Kareiviai rado keturis neu- tomis visiškai prasilenkia su nkai pranešė, -kad jie miestui
LUDTNGTON, Mich., rugp.
(viesulas). Apie 20 laivų nu Policija ieško ir niekur nesu
teisybe, o iš jų daromos išva dar paskolins 10 ar 12 mili Vandentiekio ir kanalizaci
nistus
peršautus.
Šie
greitai
4. — Suimtas Fr. Nash, 32 m.
skendo. Daug žmonių sužeis randa bankininko R. II. Ludos yra tiek klaidinančios, kad jonų dolerių ir daugiau ne.
jos
darbe
šiemet
viso
dirba
atvežti
į
vietos
ligoninę.
amž., nevedėlis, žvėrelių gau
cas’o, kurs liepos mėn. 14 d.
ta. Yra ir žuvusiųjų.
jos daro greičiau šališkos pro170
darbininkų.
Darbas
grei

staiga dingo.
dytojas, išpažino policijai, kad
PAŠTAS ATRASTAS
KINAI PUOLA JAPONUS pagandos, negu objektvvės pačiausia teksią kuriam laikui■ jis kriminaliniai užpuolė ir
DAUGIAU KARIUOMENES
.
. . dėties išdėstymo įspūdį.
nutraukti dėl stokos vamz-1 nužudė Freesoil sodybos ūki
LONDONAS,
rugp. 4. —
TOKIJO, rugp. 4. — Apie
PRIEŠ REVOLIUCIAną vakarą Blue Islande džių. Naujų vamzdžių numaLietuvos Pasiuntinybė.
J ninko Sanford’o dukterį EveAtvyko naujas Anglijai Ttali- 2,000 neregularių kinų kareiNINKUS
pavogtas maišas su laiškais tvta užsakyti iš Anglijos 400
Ivną, 17 mu amž.
jos ambasadorius Dino Oran- vių apgulė Yinkow’o miestą,'
rastas pamestas Tinley Park ’e tonų už 180,000 litų, persiun
JAU 183 ASMENYS
RIO DE JANEIRO, rugp di’s. Ateinantį antradienį ap- Mandžiūrijoj. Miestą gina ja-j
Šiandien popiet teismas jį
neatidarytas. Vagys nesusek timas truksiąs maždaug šešias
NUSKENDO
4. — Iš įvairių Brazilijos da- lankys karalių Buckingbam !ponai marvnai ir karo laivai.'
nubaudė visą gyvenimą kalėti.
ti.
savaites.
Vyksta kruvina kova.
lių į čia siunčiama 3,500 ka- rumuose.
I ST. PAUL, Minn., rugp. 5.
reivių daugiau. Šie kareiviai
——------------ANGLIAKASIŲ BAL
' — Šią vasarą keturiose cen- MUSSOLINI’S TEISINA
GRJŽO ŽIEDUOTI VARbus pasiųsti Sao Paulo link
MEKSIKOS ATSKALUNLJS IŠTIKO
SAVIMAI
tralinėRe valstybėse nuskendo
»
NENAI
KARUS
kovoti prieš revoliucininkus.
DIDELIS SMŪGIS
Į (prigėrė) jau 183 asmenys.
SPRINGFTELD, III., rugp.
-------------------Šios valstybės yra: MinneROMA, rugp. 4. — Laikra Kvietiškai, Rokiškio apskr. 5. — Organizuoti Illinois val
KARO VETERANAI
MENTCO CITY, rugp. 4. — prezidento Rubio įsakymu at- sota, So. Dakota, No. Dakota šty Popolo d’Italia premjeras Pernai rudenį čia buvo žiedais stybės angliakasiai rytoj an
KRINKA
Meksikos valdžia ėmė kovoti skalūnų bažnyčia uždaryta.
i ir Wisconsin.
Mussolini’s rašo, kad taiką į- sužymėta dvi poros varnėnų, trąkart halsuos, ar jiems pri
prieš Katalikų Bažnyčią tiks-1 ’ ranešta, kad iš bažnyčios
-------------- -—
nmžinti jokiu būdu negalima, kurios šiemet grįžo ir užėmė pažinti siūlomą atlyginimą ir
JOHNSTOIYN, Pa., rugp. lu sukurti krašte nepriklauso- zftkristijos > ra dingę visi ka- • ITALŲ LAIVYNO MA
ir kad karai tautose išvysto pernykštį savo lizdą.
kitas darbo sąlygas ir grįžti J
4. — Karo veteranai (bonusų
talikams priklausantieji šven-i
karžygingumą.
O
tas
reiškia
NEVRAI
darbą.
armija) pradeda krikti — da mąją “tautinę” bažnyčią. Šio ti indai ir rūbai.
kilnų tautų pobūdį.
PALANGOl 1500 VA
ug veteranų grįžta į savo vai- m,pf’to atskalūnams ji pavedė Bažnygiog uždarymu vietos' ROMA, rugp. 4. — Visas
____________
SAROTOJŲ
ORO STOVIS
stvbes. Namo grįžti veteraną- vieną katalikų bažnyčią. Tarp atskalūnams užduotas didelis Italijos Tarpžemių jūros ka-| DUBLINAS, rugp. 4. — Ai- Ligi šiol Palangos kurorte
ms patarė pats uoliausias jų jų kunigužių kilo kova už pir-smūgis. Bet jie turi dar ke- ro laivynas mobilizuojamas rijos senatui įduotas reikalą- jau įregistruota 1500 vasaro CHTCAOO TR APYLIN
globėjas, šio miesto majoras meuvhę. Nesenai jiems paves- lias savo kuopas kituose mie- tarp Sicilijos ir Tripolio pa- rimas, kad prezidentas de Va- tojų. Yra taip pat nemaža KES. — Šiandien debesuota,
McClosIev, ir veteranų vadas toj bažnyčioj įvyko muštynės, stuose, kur taip pat naudojasi kraščių. Įvyks dideli maneri lera atnaujintų su Anglija de- “zuikių”, kurie gyvena neįsi nepastovus oras; popiet vė
AYaters.
Tomis dienomis Meksikos katalikų bažnyčiomis.
rai.
rybas.
registravę.
siau.

LIETUVOJE
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“DRAUGAS”

Penktadieni*, rugp. 5 d., 1932

privalo atkreipti savo dėmesį
riausybėis šulas ir šiai savo norus diktuoja.
ir j tas nelaimingas fcūvėdžioApie jį kų- nors kalbėti yra reikalingi jam
tfteina kasdien, Uskrrue Mkinedlenlue
jamas sielas. Vienybės centre
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
Pu palankūs žodžiai. Kitaip gi galima nežinia1
Kiekvienų
vasarų
įvairios
ti
lengva
sudaryti
šitokia
san]
turį bQti kiekvieno nezaležniEtai Kati) — >8.60, Trims Mėnesiam* — II.#*. Vienam
kur atsidurti.
MAneslul — 76c. Europoje — Metama |7.«t. Pusei MeAntai San Luis Potosi gubernatorius Tu- organizacijos laiko savo sei- tvarka: 1) Vienybės pirminin-, kų vado prMitįeB rekordu.
tv — M »a. Kopija .•«
Baadradarbiams Ir korespondentams radty
rrubiratės įsakė civiliniams teisėjams nere mus, per kuriuos jos patikri kas ir raštininkas yra vienos Tie rekordaį paty8 už save
Kaa. Jei neprašoma tai padaryti Ir aofrrlalnnMama tam
tikslai patto lenkly.
gistruoti sutuoktuvių tiems asmenims, kurie na savo padėtį, pasidžiaugiu provincijos nariai; kiti renka kalba. Jie šiandie ne vienam
nuveiktais darbais ir, kas Sva mi iš kitų provincijų. 2) Glau dvasios vadui reikalingi. Tw
Redaktorius priima — nuo 11:M Iki ll:M vai
viešai pasisako, kad jie yra katalikai.
MelOlme kainos prlstkndiamos pareikalavus.
rbiausia, nustato gaires būsi desniems centro ir provincijų I rckordaį jr ateityje 1 ms ntu.
Bet Meksikoj viskas yra “tvarkoje.”
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
mai darbuotei. Tarp daugelio santykiams palaikyti, visų i dingi,
vai. po piet
mūsų organizacijų pati garbin provincijų pirmininkai yra ce
NEPAPRASTI LAIKAI
razveigę į visuomenini gy
giausia yra Kunigų Vienybė; ntro valdybos lygiateisiais na
tai dvasios vadų organizacija. riais; galima sudaryti net Ku venimų, pastebėsime, kad šla
Kelinti
metai
kraštas
gyvena
nepapras

lITHUANIAN DAILY FRIEND
jos seimas įvyks rugpiūčio 9 nigų
nigų Vienybės
Vienybės Centro
Centro Taryba.
Tarybą. 1 n<^e sunkiausi°je padėtyje ?
Publlsbed Daily, Bzoept Bunda,.
tus laikus. Visur nedarbas ir atlyginimo ma
d., Philadelphia, Pa.
|
in ra mŪ8Ų spauda- Ekonon,inisi
BUB8CRIPTIONS: One Tear —
BU Mente*
žinimas. O gyvenimas, imant bendrai, neat Seimas laiko savo nareica . C arita“ ^ene ordinate, m- kmi8 tlek pavelkė spaudą,
— »IM. tkree Mentes — »1.H. Ona Mante — ftn.
■urope — One Tear — |T.M. BU Montks —
Ln
pinga.. Nekilojamų savasčių vertė nupuolė be beimąs laiko savo paieiga ci it a ge?, Rūpindamiesi vi.
Copy - oda
šnlinti
ivnirin«
klintie
kurios
.
ka(l
esamieji
laikiaSCiai
kOAdvertlsln* m “ORAUOAR” Maga kast resulta
veik taip, kaip būta prieškariniais laikais. salinti įvairias kliūtis, kuuos 8Uomenės reįkalais, dažnai už voja jau už savo gyvvbę. Spa▲dvartlaln* rate* on applloatlon.
Hermodio Arias, Panamos
Bet mokesčiai imami taip dideli, kaip būta trukdytų organizacijos gero mirštame savo tiesiogines pa- uda yrft visa lietuvi§ko kata.
"DRAUGAS” 2334 S. Čakley Av., Chicago
vei, ir kelia sumanymus, ku reigas. Esama dvasinio luomo ,ikiSko gyvenini0 jgga> Todė; prezidentas — elektas, kuris
tuojau po karo, kada siautė didelė brange
rie gerintų jos darbuotę
asmenų sine officio. Kanonai daugiaugia Dvasios Vadams šiuo metu svečiuojasi Vašing
nybė.
ir teiktų gausesnių pasė juos pavadina įvairiais tenai- reiktų 8Usįrūpinti sava spau. tone.
Visam krašte šaukiama, kad šio nedar
DIENOS KLAUSIMAI
bo ir atlyginimo kapojimo metu krašto vy kų. Artinantis seimui nais: egroti, advenae, vagi, da gį(a8 įr turį bl-dį pagrin.
riausybė sumažintų savo išlaidas. Į tų šauks bus pravartu iš kalno pa etc. Kas jais rūpinasi! Koks dįnjs Vienybės seimo šūkis: tuvų į Raseinių miestą atsteiMEKSIKOJ VISKAS “TVARKOJE'’
mų kongresas atsakė mokesčių padidinimu. daryti keletu pastabų, kurios jų likimas? Kartais dėl vieno (jeil>ekime lietuviškųjų katuli- gti dominikonų ordeną, rusu
gali būti Vienybei naudingos. asmens nukenčia visas luomas. kįgkty^ spaudą! '
Iš EI Paso, Texas, laikraščių iškarpų su Geriausiais laikais krašto vyriausybė tiek
valdžios uždarvta.
Visų
pirma
organizacijoje
*
i
Čia
tai
jau
yra
tiesioginė
cenžinoma tokių žinių iš Meksikos ir apie Mek- daug nesiskaitė su sumokamais mokesčiais,
Kartais tenka išgirsti pa- Išleistuvės įvyko lietuvi
8usirtpinti jų n.
kad padarė milžiniškų nepriteklių, kurį rei tenka pastebėti stoka glaudžią tro
siką“
santykių provincijų su centro kiuiu. Jei Vienybės centras klausimas: Koksai yra Kuni-: Apsireiškimo bažnyčioj sekfexas’o gubernatorius Sterling’as ir Chi- kalinga išlyginti ne kitkuo, kaip tik naujais
valdyba.
Girdisi priekaištų, neturi moralinio asmens vys gų Vienybės nusistatymas dėl ' madienį, liepos 17 d., atlaihuabua (Meksikos) gubernatorius K. Fierro mokesčiais.
kad centro valdybų sudaro vie kupo orumo, jisai neturi sau Lietuvos valdžios josios san-jkant iškilmingus Mišparus,
Su išlaidų mažinimu nesiskaito nei at
praeito kovo mėn. 17 d. BĮ Paso mieste buvo
tykiuose su Katalikų Bažny-j Tose iškilmėse dalyvavo donos provincijos nariai. Čia rei
vaišinami vienam pokyly. Abu pareiškė džia skiros valstybės, nei miestai. Daug apie tai ktų panagrinėti visus sumeti tinkamo orumo ir pagarbos. čia? —Čia nė klausti nereikia,! minikonų ordeno piovincijoPačios organizacijos prestižas
ugsmo, kad stiprūs draugingi ryšiai abiejų rašoma, dar daugiau kalbama, bet tikrojo
mus, už—ir—prieš duomenis. reikalauja, kad centras tuo o- sa v aini e aišku: Kunigų Viens į las ir daug kitų dvasininkų
kraštų piliečius riša.
darbo šiais klausimais nė kokio.
bės orientuotė yra tokia pat lietuvių ir amerikonų. PamokChihuahua valstybės gybematorius Ortiz
Valstybių ir miestų darbininkams arba Šių visų nenormalumų via į’umu naudotųsi.
kaip Lietuvos Bažnyčios hie- slų pasakė dominikonas tėvas
praeitų rudenį pašalintas ir į jo vietų Calles’ darbas trumpinamas, arba atlyginimas maži tiktai viena kliūtis — mūsų! Kiekvienoje profesijoje at rarchijos. Lietuvos gyvenime Hughes. Jisai pareiškė, kad
as paskyrė savo ištikimųjį šalininkų Fierro. namas. Bet valdininkai kaip ir seniau ima geografinė padėtis. Į centro siranda nekvalifikuotų asme-, kelius, orientuotą ir taktikas šis žygis Amerikos dominiko
A
-ft.
_
* i
«, Sja—„J*
d'ieirAltiNesenai tos. valstybės legislatūra pašalino tų didelį atlyginimų. Mažesniuosius už save jie vaidybą yra renkami tie as- nŲ * Atsiranda
muins nurodo Lietuvos Vysku nų ordene yra tikrai istoriš
menys,
kurie
yra
seime;
vrsuo
iksjin
,
o
8rityJe
tiktai
Calles'o numylėtinį.
spaudžia, o apie save nepagalvoja.
pai.
kas. Sakė, kad atėjo laikas,
EI Paso laikraščiai rašo, kad Chihuahua
Tas pat galas yra ir su visuomenės nau met daugiausia būna dalyvių . stebėtis nezaležninkų nacl,akl.
Kunigų Vienybės darbuotės kad Amerika atsimoka Euro
gubernatoriai keičiasi kai oras. Dalykas ta dos įmonėmis. Karo laikų kainų laikosi gat- tos provincijos, kurioje taiko-, mu ir liadMi dsl mū81Į žm0_
pai. Pirma Europa siuntė mime, kad tos valstybės sostinėje gyvuoja pi- vekarių, gazo ir elektros kompanijos. Jokio mus seimas. Išvada savaime lniy tanl8Um0 Seniau nezalež apimtis yra per plati, kad bū sijonierius į Ameriką, o da
I aiški —- į valdybų sueina dautų galima jinai kelioihis pas
' nigų lošimo Įstaiga (kasino). Kiekvienas gu pasigailėjimo žmonėms nėra. Tarytum, jos
ninkų kunigužiais palikdavo
bar Amerika siunčia misijobernatorius prie tų pinigų prikiša savo ran yra susitarusios su krašto, valstybių ir mies giausia tos vienos provincijos įvairūs agentai, kriaučiai, bar tabomis aptarti. Mūsų pareiga nierius į Europą. Toliau pa
kas ir “apsvyla.” Tai gubernatorių keitimo tų valdžiomis spausti ir išnaudoti žmones. Ir narių. Tuomi kitos plovinei- ] tenderiai; da?na; jy praeitimi 5™ naudingų suinunymų pa- mokslininkas sakė, kad šis įpriežastis. Tenai gubernatorh} keitimas bus šis išnaudojimas vykdomas. Priede dar ir už jos pasilieka antraeilės sferos būdavo susirūpinus policija. tiekti. Jų įvertinimas priklau vykis yra vienas svarbiausių
nutrauktas, kada bus uždaryta pinigų lošimo daryti bankai paskutinius žmonių centus pra dalyvėmis.
Šiandie nezaležninkų kunigu- so seimo ir jų įgyvendinimas nuo ordeno Įsteigimo ir nuo
pavedamas pačiai Vadovybei.
įstaiga.
'«j rijo. Tai visa tenka gudriesiems politikie Visgi šitoks sutvarkymas y- žių tarpe pasirodo asmenų ir
J. N. • pasiuntimo pirmų misijonieGeneralinis J. Valstybių konsulas Mek riams.
ra pasirinkimas mažesnio iš high scbool keletu metų lan
rių į Kiniją.
/
kiusių.
Juos
pradeda
femti
sikoj R. Frazer aplankė visus amerikoniškus
dviejų
blogų.
Jeigu
centro
vai
Dažnai reiškiame vilties, kad gal šiuos
MISIJONIERIŲ IŠLY
Po
Mišparų buvo perskai
krašte konsulatus, kurių yra 23, ir praneša, nepaprastus laikus panaikins būsimieji ru dybos nariai būtų išsisklaidę turtingieji šalies protestantai
DĖJIMAS
tytas Dominikonų Ordeno Vvkad visam krašte — Meksikoj, viskas “tvar deni prezidento rinkimai. Žinovai spėja, kad po visų plačiųjų Jungtinių A- ir proteguoti lietuviški laisva
-------------riausiojo Generom raštas, kukoje” ir jam neteko niekur matyti nė ma tos laimės nebus sulaukta, nors ir demokra merikos Valstybių šalį, tuo maniai. Paskutiniu laiku jie-į
žiausio revoliucinio debesėlio. Tarp Kitko sa tai iškils krašto priešaky. Nes demokratų met joksai centro valdybos ms didelio palankumo prade-j Katalikiškas laikraštis‘The Iriuo abu lietuviai misijonieBrooklyn Tablet,’ liepos 23 d. Iriai yra deleguojami j Lietuvo pranešime jis pažymi:
partija maža kuo skirias riuo respublikonų veikimas nėra įmanomas; tuo da reikšti ir Lietuvos valdžios jįdavė platų aprašymų apie iš-ivą. Toms iškilmėms prisiren“Juarezo miesto (Meksikoj) valdininkai partijos. Ilgiausius metus šios partijos pasi met ne tiktai suira santykiai organai.
| kilmingas išleistuves ; Lietu-!gęs choras įspūdingai giedojo
gavo įsakymų neleisti katalikams statyti nė keisdamos valdo kraštų. Kaip viena, taip kita tarp centro ir provincijų, bet
Neužtenka mums į ši kvailų j vų dviejų lietuvių misijonie- Te Deum I/audamus ir kitas
vienos bažnyčios Juarezo distrikte. Tas įsa rūpinasi tik savo partijų reikalais. Karo nie- taipgi ir tarp pačių centro va! reiškinį žiūrėti vien per pirš- rių dominikonų, tėvo Bonagiesmes. Visos iškilmės baigė
kymas yra sųryšy su Chihuahua legislatūros tu demokratai įvedė kraštan nepakenčiamų dybos narių jokių santykių tus. Dvasios Vadų Vienybė, į venturo M. Pauliuko ir tėvo
si palaiminimu Šv. Sakramen
nusprendimu suvaržyti kunigų skaičių.”
gyvenimų. Juos pakeitė respublikonai ir šia- nepasilieka.
i kurios sankcijoje yra žmonių Kazimiero M. Žvirblio. Šie tė- to.
Kita “tvarka” ir “ramybė” Meksikoj die turime tokių pat būtį. Dabar demokia- šiam nenormalumui pašaliu nemirtingų sielų išganymas, vai dominikonai vyksta į LieBrooklyno vyskup/' Tbopasireiškia iš to, kad m. San Luis areštuo tai pakeis respublikonus. Kada demokratai
tas advokatas Hernandez’as, -kaltinamas Cal- kraštų nualins, tada ateis ir vėl respubliko partljų, kuri stovėtų atokiau nuo Wall gut- liečiu karta reikalauja šios atmainos. Res- mas E. Malloy buvo atsiuntęs
nai. Ir taip be galo vyks žmonių isnaudoji- vės kapitalistų.
Šis sumanymas jau prieš publikonų ir demokratų partijos turės av gražų sveikinimų ir geriausius
les’o įžeidimu.
karų buvo plačiai skleidžiamas, bet vis be ! gulti į kapus. Jų vietas turės užimti naujų linkėjimus.
Šiomis dienomis gen. Calles’as atsista nias.
Rimtesnėje spaudoje tad keliamas suma pasisekimo. Gal nepasiseks ir šiemet. Bet ne- i idėjų organizacijos. Tik tada gal i)us atsi- Žmonių buvo kupina baž
tydino iš karo sekretoriaus vietos. Nežiūrint
nyčia.
to, jis ir toliau yra stipriausias krašto vy- nymas tuojau sudaryti naujų trečių politinę tolimoj ateity tas bus vykdoma. Jaunoji pi- kratyta tų nepaprastų laikų.
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UEIUYOS SESERĮIKAZIMIERIEČIĮĮ
BUVEINĖ
(Kauno ir visos Lietuvos įžymybė —
Pažaislio vienuolynas)

(Tęsinys)

Lipdybos darbai skliautuose ir sieno
se, o taip pat tapybos pataisymas buvo
atlikti skulptūros profesoriaus Vilniaus
universitete Kazimiero Elskio. Maskvos
meisteris Santis Kasipioni pastatė mar
murinį inkonostasų. Paveikslų tapyba ir
raižyba ikonostase buvo padaryti daili
ninko Malachovo. Bažnyčios atnaujinimas
buvo baigtas 1840 metais ir rugsėjo 22
dienų tais pačiais metais katedrinė baž
nyčia buvo pašventinta archivyskupo Lie
tuvoje ir Vilniuje Josifo Siemaško garbei
Dievo Motinos “Uspenės.”
Toje bažnyčioje palaidoti: 1) iš de
šinės pusės tam tikrame rūsyje Minsko
archivyskupas Antonijus Zubko, vertin
gas bendradarbis skaistaus atminimo Lie
tuvos metropolito Josifo Siemaško darbe

sujungiant vakarinius rusų unijotus su
stačiatikių bažnyčia, mirusis ramybėje
Pažaislio vienuolyne. 1884 metų vasario
4 dienų buvo 50 metų iškilmės tarnybos
vyskupo luome archivyskupo Antonijaus,
o po 10 dienų žinomasis arebiganytojas
užmigo mirtingu miegu. Giedojimo ir lai
dojimo apeigos buvo padarytos Lietuvos
ir Vilniaus archivyskupo Aleksandro, 1890 metais jau mirusio. Nuo pat savo pasiliuosaviino poilsiui, 1865 metais, archi
vyskupas Antonijus iki pačios savo mir
ties gyveno Pažaislio vienuolyne, kame
vis užsiiminėjo literatūra ir su džiaugs
mu sekė greito darbo išsivystymo stačiatikystės šiaurės vakarų krašte.
II, iš kairės pusės atskirame rūsyje
Kauno vyskupas Smaragdas, mirusis 1886
metų spalių 2 dienų.
Po katedrinės bažnyčios grindais tam
tikruose rŪHyse palaidoti priorai ir vie*
nuoliai
kamalduliai ir kiti asmenys.
Per kelius sieksnius nuo katedrinės
“Uspenės” bažnyčios yra šilta vienuoly
no bažnyčia vardan Šv. Nikalojaus Ste
bukladario, pastatyta iš akmeninio vieno

aukšto fligelio, kuriame esant kamaldu
liams buvo kalvė. Toji bažnyčia, su vienu
bokštu, turi ne aukštų ikonostasų. Pa
šventintas 1843 metų spalių 16 dienų vie
nuolyno klebono, archimandrito Partenijaus.
Vienuolyne yra keli korpusai gyven
ti brolijai ir vienuolyno klebonui, šventinčiausio Kauno vyskupo ir yra gana pa>
dorus viešbutis atvažiuojantiems maldi
ninkams, perstatytas iš senų kamaldulių
trobesių. Gi viešbučio trobesyje iš dešinės
pusės šv. vartų gyveno ir mirė vienuoly
no statytojo Paco žmona, o kairėje pusė
je gyveno ir mirė ir pats garsusis vienuo
lyno statytojas Christoforas Pacas ir toje
patalpoje gyveno iki pačios mirties ir ar
chivyskupas Antonijus Zubko. Vienuoly
no kieme dar išliko du seni akmeniniai
namukai, kuriuose gyveno kamalduliai.
Du seni kipariso medžiai liūdnai auga
arti tų namukų. Metų apsunkinti, jie pa
siliko tyliais liudininkais viso, kų pergy
veno kamaldulių vienuolynas. Po jų pa
unksniu, gal būt, meldėsi vienuoli«i ka
malduliai dėl nuraminimo Lenkijos, ku
t

rioje nebuvo ramybės dėl nebuvimo val
džios, ir po jų paunksniu ateina su malda
ant lūpų ir dabartinis Pažaislio gyvento
jas stačiatikių vienuolis, skubėdamas į
bažnyčių maldai.
Įėjimas į vienuolyno kiemų yra iš
plataus prieangio, ištapyto alfresko tapy
ba; čia paveiksluose atvaizduotas to po
etingo kampelio pirmykščių gyventojų is
torija — kamaldulių, kurie buvo garsūs
dėl gyvenimo griežtumo. Labiausiai ma
tomoje vietoje atvaizduotas miegąs mir
ties miegu brolis — kamaldulis; nuo jo
galvūgalio eina laiptai į dangų, o kamal
duliai, savo baltose ordeno plačiose man
tijose, kaip vaiduokliai vienas po kito
eilėmis gyvai ir drąsiai kopia nuo žemės
j kalnų vietoves, kame nėra nei žemiško
liūdesio, nei dejavimų...
Štai kitas paveikslas vaizduoja šven
tus angelus, apdovanojančius mirusius
Įirolius, kamaldulius dausų vaisiais, kaip
atlyginimų už jų žemiškus žygius...
Aplink vienuolynų
tvora iš rvtii
pusės — akmeninė, o iš šiaurės ir pietų
— medinė ant akmeninių stulpų; visa

tvora tęsia daugiau kaip 500 sieks. Vi
nuolyne keli geri sodai su vaisiniais m
džiais ir krūmais ir vienas iš sodų vi
naši “Antonijaus Zubko sodu,” kaip
sodintas mirusio archivyskupo Antoi
jaus Zubko, kame jis mėgo pabuvoti v
nas.
Per kelias dešimtis sieksnių nuo v
nuolyno, pž miško nusileidžiant nuo k
no>ųmt Nemuno upės kranto yra šen
vienuolyno kapinės, su medine bažnyt
vardan šv. Onos pradėjimo, Motinos š\
Dievo Gimdytojos, pašventinta 1878 m
tais, pastatyta vietoje buvusios kadai
katalikų bažnyčios vardan šv. Onos. Pi
bažnyčios yra kapas garsaus dvasiš
kompozitoriaus, sudėjusio, tarpe kita, i
zikai tautos himno “Bože Caria chran
(“Dieve saugok Carų”) žodžius, oberln
meisterio Aukščiausiųjų Rūmų A. F. L\
vo, mirusio 1871 metų gruodžio menes

(Bus daugiau)
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piknikas. Detroito lietuviai, iš j
bai retai kas miršta, bet vis ATSISTATYDINO PREKY
anksto renkitės į šį piknikų. Į
gi patartina tos biaurybės ven BOS IR PRAMONĖS RŪ
Girdėjau, kai kuriuos biznie- j
gti.
į
MŲ PIRMININKAS
rius kalbant, kad į šv. AntaSAUGOKITĖS “POISON
Prisilietus tų augmenų, uodą
no parapijos piknikų suva
IVY”
; Atsistatydino Klaipėdos pre
parausta, pradeda peršėti, nie !
IŠKASĖ LOBI
M. J. ŠIMONIS, vedėjas
žiuos visi stambieji Detroito
Vasaros nie
j kybos ir pramonės rūmų piržėti, iškyla puškeliai, šie lei------------- '
biznieriai. Lauksime gausinkuomet
džiasi, plečiasi bėga toks skv-J Skuodas, Kretingos apskr. ’ mininkas Louis Jalui. Nauji
Antrašas: — 3564 Vernon Highwav W.
[gos publikos. Vėliau pasida-'prakaitas nu.
stirnas, pasidaro skaudžios Narvydžių kaime ūkin. J. Rt- pirmininko rinkimai įvyks šioTelefonas Lafayette 1298
linsime žiniomis, kas dalvva-1
. , ,
žaizdos. Tuomet nelaimingų inkus savo sodyboje kasdamas'mis dienomis. Kol pirmininkas
.. ..
*
Igarų plukdo.
E3EF
B—3]
vo tame piknike.
žmogų taip kankina, kad net eglės kelmų rado žemėje, ap- bus išrinktas, jo pareigas eis
k
i
e
kv
ienas
sos
tautos;
net
ir
svetimtau

iš;, s. r. draugijos
užmigti negali. Jei kam pasi link kelmų išmėtytų, 16 senų rūmų vicepirmininkas — Scba
čiai
prieš
jį
galvas
lenkia.
USIRINKIMO
Liet. Vyčių 102 kp. basebo- stengiasi išva
Į taikintų nuo minėtų augmenų monetų. Pinigai yra trijų rū-'rffeter ir Arno .Talin
lo komanda baigė žaidimų ir žiuoti į girias
1 užsinuodinti, tai privalo nieko šių, balto metalo ir ploni, maž
S. R. d r-jos susirin- Vasarų -žmonės daugiausia pradeda ruoštis progai su CLi toliau nuo
i nelaukus tuoj eiti pas dakta daug dabartinių 50 centų mo
kiįvyko 1932 m., liepos linkę pasivažinėti, pasisvečiuo cagos Vyčių tymu, su kuriuo mįesto t v an
Dv. A. M. RAČKĮ S rų. Juo ilgiau lauksi, tuo bus netos didumo. Kai kurie vra
nu'd., Šv. Jurgio parapi- ti. Nemažai detroitiečių, gavę loš per Labor Day.
2130 W. 22nd St., blogiau pasigydymas daugiau labai sutrūniję, bet daugumas
OOMPANY
progos, praleidžia atostogas, Gera proga jaunimui ar kumos. Sveijosyklos kambary.
Chicago
kainuos..
Pati
per
save
odos
gerai
išsilaikę.
Metų
datų
ir
geguTel. Caiial 6764
ika vra
i susirinkime dalyvavo atlankydami savuosius, kad ir čiau susipažinti.
Silvestras Ragalskas, Mgr.
liga neišnyksta.
raides
aiškiai
galima
išskaity

žinėse
linksmintis,
giriose
uo

tolimose
kolonijose
gyvenan

gaaitlingas būrelis atsto
Bet baimė, kad nepaliesti
Kepam skaniausią lietuviš
gauti, tyru oru krūtinę atgai
ti. Monetos datuotos 1666 me ką, ruginę, pumpermekol ir
vų buvo iš Šv. Jurgio ir čius. Praėjusias dvi savaites
GAISRAS
nuodingų augmenų lai neatbai
vinti. Bet kurie jiėra susipa
Švino parapijų. Nežinia, New Yorke apylinkėj pralei
baltą duoną. Pristatom į vi
do lietuvius nuo gražių girių. tais.
žinę su Amerikos augmenija,
sas miesto dalis ir i Hain
dėtos priežasties šiame do E. Molienė, O. Šarkiūtė,
Liepos 28 d. Norwood aparGiriosna išvažiuoti yra labai
tramack, Mich. Kepam ir
smme nedalyvavo šv. M. Sirvydas ir J. Kripas. Ke tmente, 100 Harmon Avė., a- tai gana tankiai užnuodija sa malonu ir sveika, ir naudinga.
bandukes piknikams ir ba
lionę turėjo ilgų, bet laimin čiū svečiams, kurie buvo pas vo odų, kamuojasi iš skausmo O kad apsisaugoti nuo tos HOGARTH 1631
Peirapija.
liams.
ir serga.
senuosius atsto- gų. Daug pamatė įvairumų.
pirmame aukšte gyvenančius
nemalonios ligos, kad tų aug
4628 — 25th ST.
Šiaurės
Amerikoje
auga
topp. Aksomaičius, neįvyko dimenų nuodai nepaveiktų, tai
LIETUVIS DENTISTAS
parapijos —
Cbas Stepanauskas su šei dėlė nelaimė nes visi bfltu*k^e nuo<iin8'i trilapiai vijok
Valandos: 10 ryte iki 9 vakare
patarčiau štai kų daryti:
Euclid 4530
Seredomis: 10 iki 12-tos dieną
k liti. J. Cižauskas, ber- ma išvyko į Scranton, Pa., pa miegoję.
liai, angliškai vadinami “poi1) Einant į gegužinę, ar gry
9821 Belleterre Avė ir
niiiubo — J. Kasevičius, viešėt; pas gimines, kurių ten
Svečiams išėjus, apie vidur son ivy,” kurių reik labai sau ba,lfh „ rie5utauti> reikia
Grand River
meų sodalicijos — E. turi visų eilę* P. Stepanauskas
kad neprisiimtus. v.Taip- apsitepti
ir kojas SU
DETROIT, MICH.
naktį p. O. Aksomaitienė pa- gotis,
.
a - rankas
------- —
Phone Cadillac 9540
Keitė, O. Kasevičiūtė ir kaipo senas graborius, plačiai juto, kad namo koridorius piLj1 7^
16 nusUs^ ma^ me', vaselina, o jei vaselinos po
V. lionytė, Šv. Juozapo žinomas biznierius, savo name nas dūmų. Buvo užsidegus ^hal> tn'?u“
ranka nėra, tai bent su sviesATTORNEY AT LAW
drl. Varanauskas ir K. — Cardoni Avė. — įrengė gra
- lėlius, vadinami “poison oak” jtu parėjus iš girios namo, Phone Lafayette 1275
Mortgage Bond Building
j skiepe “loekers.”
Visi trys
Nolšv. Antano parapijos žiu “koplyčių” ir ofisų.
rr
tokie
maži
krūmokšniai
vatuoj
ranka<
nnsimazgoti
su
5 W. LARNED ST.
Aksomaičiai šoko Į darbų: Ed
(Corner Woodward)
— ytinio choro ir Vyčiu
vard, sūnus 11 metų nulėkė dinami “poison dogrypod,” ,kerosin„, potam su muilo
Residence 456 Neff Road
19L— J. Blažys. Dalyva Art. J. Olšauskas Su drau
GRABORIUS
GROSSE POINTE
pašaukti ugniagesius, pati Ak very scratcliy. Pete Banonis 'su drungnu vandeniu.
vo) svečiai: D. Brazys ir gais važiuodamas iš Cliicagos
Res. Phone Niagara 0764
1942—25th STREET
prityrusio ūkisomaitienė prikėlė visus žmo pitehed the lašt tw0 frames. . 2), Paprašyti
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^parodytų
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imai ir nutarimai
troite.
Paviešėjęs pas arti
skiepų prikelti šeimynas; nuo allowed one clean and one |ivy," “poison oak" ir “poi'o rengimo klausimas mesnius išvyko Į Rytus.
stabu, kad skiepe visi miego- scratchy h it, y et two runs we- son dogivood”-; tuos augme
pal tolimesniam laikui.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
=
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tų rijų reikalų.
Ringį viešėjo svečiai iš Penn- ers.” Atvykę gaisrininkai gai
Kas jau sykį buvo nuo tų Š Speciališkumas: IjIros moterų Ir llpjos vidurių, nervų ir reumatizmo. S
down. It also failed “Rocky.”
ET. Cižauskas ragino sylvanijos: A. Ringis, Cbas
Valandos: 10—2 dienų ir 4—8 vakare.
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P. Grybas sėkmingai darba- išgąstis paveikė į nervus.
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Žimdėjui M. Šimoniui.
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varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
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teko Lietuvos valdžion, bet di savo teises. Jūsų poetas Šev rai: Racine, Kenoshos ir Wau- tienė. Malonu yra girdėti geKomisijoje buvo berkegan’o.
dieji mūsų kunigaikščiai su čenko sako:
ros dainininkės balselį.
t
tienė, A. Žolinienė šud
teikė pilnų laisvę jūsų tautai
“Boritesia — poborete
X Sunkiai susirgo mūsų bi-' revičienė. Jai daug bėjo
■ Ruošiama “Dainų Švente”
■Rašo prot Kampininkas
religiniuose ir tautiniuose sie Vam Bog pomogaet
susidomėjo net svetimtaučiai, znierius p. Aleksis Sucila, nu- Ant. Lubertas, miimo
kimuose.
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VOŽNŪS EDITORIJALAI į brolio iš to pat Raidejaus glu
kurie iš Kenoshos vietinio lai gabentas į Roseland Cornrnu- kontraktorius ir sotiniu
kas, 5537 S. Nordic., p.
mintų, kuri alsuitė visus mū- riausiai liudija apie draugin- 'j J pravda svietaja.”
kraščio patyrę apie tai rengė nity ligoninę.
X Liepos 31 d., mūsų jau Budrevieius, biznieril 11
Slava Ukrainl.
Šiandie vėl eina šneka apie'sų pasiryžimus. Tas draugas gus lietuvių atsinešiinus prie
jams jau padarė keletu pasi
lietuviškus ltasiejaus tavorš-ltaip rašo; “BroŲti, rašai kad ukrainieėių. Jūs žinote gerai,
siūlymų ir pažadėjo paramos. nimas — Vyčiai turėjo links- So. Union Avė. ir araėius, kurie gyvena Unkulio Sa pas jus blogai. Aš turiu pa- kad jūsų santykiai su slavų
Valdžios atstovai, ir net pat-|,n,i išvažiavimų. Didžiulis tro'dub, vietiniai bizni6945
mo žemės nevalioj. Žodis po sakyti, kad be sunkumų ir au- kaimynais, rusais ir lenkais-sai Wisconsin’o gubernatorius ^as’ suv*r^ 30 jaunuolių, link Archer Avė.
žodžio ir prieiname prie Cly- kų darbininkų klasė negali iš- (Moskali i Laehi) dabarti
bei Kenoshos miesto majoras smai maudynėse laikų pralei Kolegijos naudai ro
“
Dainų
šventė
”
vlando draugų. Rokunda yra kovoti to, kas jiems yra nau- niais laikais, ir visais amžiais,
! priėmė Rengimo Komiteto do. Vadinasi, pas mus dar nė dos, liks apie $40.00
tokia:
Idingą. Dabartinis šios darbo buvo visai kitokie.
Šv. Petro parapijos choras' kvietimus ir žadėjo dalyvauti ra taip blogi laikai, kaip kas
Sekančiame susiri su
šalies
(ltasiejaus)
ekonominis
mano.
’
\
Vakar erioplanu gavau iš
Uūs ukrainiečiai esate gar- Sių "“‘i Pra,lži°je isl“te »"• toje “Dainų Šventėje.’
žinosime pikniko se
Rep.
Clyvlando storų groniatų, ku- gyvenimas dar nėra taip ge- binga slavų tauta. Jūs esate
Visconsin’o ir Wau-'
Koresp.
J. Šliogeris, rast.
rioj tuzinas pasirašiusių bal- ras, kad reiktų pasigirti. Mes “Serce v veikimu tili šlaviaulietuvių parapijų rišavikų pakalniai klausia ma- |darbininkai, tai patys verdam, sbelūni” (slavų tautų širdis). I1*086 bemirai visiems- ren8li
GRAŽUS RĖM. PIKNIKAS
ŠARLOTA ZU2no rodos, kų jie turi daryti. Į Pietus galima pasirinkti pi- Jūsų virš 30 milijonų tauta
“Dainų Šventę.”
RULIUOSI
Triksas yra toks, rašo tie gesnius ir brangesnius iš vie negali likti pavergta kitų kra 1 Dirželio 11 d. Racine para
Archer Heights. =- Marijo
no katilo. O ant galo tas drau
Žinelės
draugai.
nų kolegijos rėmėjų 41 skyr.
stų. Tie virš keturių milijonu I™08 ellorl) atstovai “Dail"!
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I čių priespaudų Galicijoje, ir !lr Kenosmetiama pavede pa rugp. 1 d. su bažnytinėmis pa sode, liepos 24 d., puikiai nu maudykles. Čia ji išk ke
pas, kuris praėjusį morčių iš jų, tai nepatarčiau tau, bro- .
. „ 25 milijonų sovietų
J ’
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tie Virš
■ nmia
ni<^ ’r^organizuoti
Dainų maldomis palaidotas Šv. Kazi sisekė. Diena, ir svečių nuo lias dienas, paskum Til
važiavo į Rasiejų.. Dabar jis lyti.”
taika, buvo maloniausia. So
liktatūroj privalo atgauti lai- šventę” šių metų rugsėjo 4 d. miero kapinėse.
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„i.t, Kenoshoje ant Micliigan’o evranfn centrai nariP
X Liepos 31 d., tuoj po su žvbė; malonios dainelės sve iš ten atvažiuos
drukavojo Bruklyno Bimbos i'esoriau, parašyk savo kam- ‘ ‘ r u» įenyti tikslu at taCentral
,tyti Ukrainos valstybę. Jūsų zer° kranto’ Central parke, mos, parapijos choras, kurium
Girulius ji iš^
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motina nuosavi
vadovauja varg. S. Raila, i/u- linksmumo.
gas Intupas rašo, kad Rasie- sirodo, kad jau ir tiesiausioj garsios sostinės Kijevas ir
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rengimo
j u j pas balšavikus viskas mil Stalino linijos mūsų gazietoj Lvovas privalo būti centrais komitetų sudaro šie darbuoto rėjo svarbų susirinkimų. At Svečių piknike buvo iš Chi- tikroji pavardė yraiiuežiniška; namai keturių aukš teisybės negali rasti. Mes čia jūsų tautinio atbudimo ir ko jai: A. Lauraitis — pirm., K. silankė ir kleb. kun. A. Lin cagos ir net iš West Pullma- ller, o Šarlota Zuzi vo
kietė, tačiau giminiuipėkus. Choras vienbalsiai nutatų ; mokyklos užsigrūdusios bedarbiai, buržujų nevalioj, už vos už Ukrainos laisvę.
, n’u kelios šeimynos. Šviežio dietė. Ji yra gimus) se
Mažeika — ižd., V. Strasevimokiniais; jiems ne tik moks- mažinusį pasikrutinimų paliciparapijos! .
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Jūs, brangūs ukrainiečiai, čius — sekr., P. Kuody s ir A. rė suruošti piknikų
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gėrimų netru- nelio
dvare Klėken,
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las už dykų, ale už mokini- ja lazdomis daužo, kitus net i gyvenantieji čia, Amerikoje, Leiuešius — nariai, J. Kailiu- . _v.
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,ko, bet svaiginamųjų gėrimų Klaipėdos apskrity.^
d.,’ -rparap.
darže. Bus !nebuvo.
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mųsi dar ir algas gauna. Da- į skrynias pakajaus sodina; - esate
užtektinai skaitlingi kaitis — chorvedis ir dr. A. 1piūčio 14
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tGarbe uz tai rengimo
bar mes darbininkai, — rašo švakiau jau negali būti, o čia j (virš pusę milijono) teikti pa
Rakauskas — programo vyk gera muzika ir daug įvairu komisijai ir Lubertams, sodo
Intupas, — daktarų turim už mušų draugai Rasiejuj pata- į galbos savo broliams ir sese
mo..
dytojas.
savininkams, už sėkmingų pik
dykų, dentistų už dykų, gyduo ria mums nevažiuoti į darbi- j rims, jų kovoj už Ukrainos
Koncertinę programos dali
X Liepos 31 d. per sumų nikų. Širdingas ačiū ir visie
Gydomos Nauju u
les už dykų. Už gyveninio ka ninku tėvynę. Niaugi ten dar | laisvę. Jūsų poetas ir tautos
išpildyti jau yra susitarę se labai gražiai ‘Sveika Marija' ms atsilankiusiems ir mūsų
mbarius nieko nemokame. Ele švakiau?” (Seka parašai:)
pranašas Taras Ševčenko sa kančių lietuvių kolonijų cho- solo giedojo p-nia S. Laurinai- skyrių parėmusiems. Lai Die Be operacijos, be įsvlų. Be
ktra ir šiluma veltui. Jis dir Alano atsakymas trumpas ir ko jums: “Ne zarezhi batko
priversto poilsio. Gyd galėsi
vas visiems atlygina.
dirbti po senovei, nebendabar
bus septynias valandas į die storas: neklausykit to Kasiu syna ridnoi ditini, za chest,
priverstas gulėti. Tam j yra
Emerald Oil. Gydo greitna ti
nų ir gaunųs devynis rublius lio brolio. Jis yra buržujus ir slavu, za braterstavo, za volu
l<f PIECE COSMETIC nimą ir gėlimą. Nurodyta vais
ir pusę į dienų. Vakacijos vie už tokių groniatų čeką turėtų Ukraini.” Jūs galite didžiuo
tų, ei negelbės aptiekiniirąžius
SĖT
$1.97
pinigus.
nas mėnesis į metus ir visa taip jį sušaudyti, kad nei sku tis savo kitu garbingu tautos BALSAS BALANDĖLĖS,- juodais odos aptaisais (labai pa
Thls Ir a Famous Vlvanl Ret and Infaco powrler. $1.00; Rouge, 75e,
alga apmokama. Laike ligos tų neliktų. Klausykit dr. In- didvyriu Kotlarevsky, kuris
SULIESĖJO 10-ČIA1RŲ
naši į Ramybė Jums), paaųksotais lapų kraštais kaina $2.50 eltidps
Ttasue Cream $1.00, Depllatory $1.00.
Facial Astrlng.nt $1.75, Bath Salt 1.00,
vis vien alga mokama. Dirbtu tupo, kuris Rasiejuj tuojau 1798 metais parašė garsius JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) Tollet
PER SAVAI1]
\Vater $1.25. Pprfume $2.75. Brllllantine 75c, Skin Whltcner 75c. Totai
$12.00. Speclal prlce, *1.97 for all
vėj bosas ant sprando nesėdi; paliks milijoninku, ba skaitot veikalus: “Eneida” ir “Najuodais aptaisais, paaųksotais lapų kraštais, kaina $2.50 Value
Mrs. Betty Luedere iš n ra
ten plecea to lntroduce thl» lino.
šo: Aš vartoju Krusclien ijlmui
darbininkui, kuris dirba, vis kaip jis gyvena. Taigi visie talka Poltavka.” Manau, šiais PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
Vardas ...................................
— per vieną savaitę ašsėjau
Adresas .......................
kas prieinama; jis yra šalies ms gud bai!
dešimčia svarų, todėl ner;odžių
kraštais, kaina ................... ....................................... $1.50
laikais jums reikalingas yra
išgirti tą vaistą.
valdonas.
P. S. Važiuojant i darbinin- didis tautos vadas, kaip kad MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais
Kad suliesėti lengvai, lai ir
neavojingai imk pusę Kri pusę
lekia Intapo granata mu- |kų “rojų” dėl viąako pasiim. j buvo
Chmelnyckyj ku
(nedidelė knygelė), paaųksotais lapų kraštais kaina $1.501
arbatinio šaukštuko su 1 van
Bea Van 580-5th Avenue, New Yocfc deniu prieš pusryčius. Taiis bū
myse sukėlė tiesiog džiaugs kit po kauliukų iš juodos ka
rts visus suvienytų kovai už MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paaųksotais la- 1
das pašalinti nedailią iši
mo ravoliucijų. Jau ruošėmės lės, kad, reikalui prispyrus, j ta,|tos |aisvę
Butelis, kurio užtenkąrioms
pų kraštais, kaina ....................................................... 75c.!
savaitėms,
visai
pigiaitseina.
pasisamdyti šipų ir, parodę užsikišę jį už dantų, čekos ne
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
Gauk aptiekoj. Jei nuo t bute
Alės, lietuviai, čia, Anierilio nenuliesėsi, tai gausi is at
Unkuliui Šamui liežuvį, va matomi, galėtumėt pabėgti į
su sagutėmis, kaina ................................................ $1.75;
gal.
bet kurių buožių nevalių am- į koJe,
taip pat Lietuvoje vi- A1ALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
žiuoti pas savo draugę.
Bet
žiūrėk, kad butųischen
“Ale, lyg ant neščesties, ta želį baigti. Ba be kauliuko re- sa<^ esame pasiryžę jūsų dar- MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
j druska — pamėgdžiojimi daug
į ir tu ii saugotis.
pati Bimbos gazieta brūkšt ir tai kuriam pavyksta iš Rasiekultūriniuose ir politiniuo MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
se siekimuose ir su jumis dra
pakišo kanadiečio Kačiulio š jaus “rojaus” pabėgti.
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
uge sutartinai - veikti už UFor COLDS, CCHS
mato paaųksotais iapų kraštais, kaina .................... $1.25 į
krainos laisvę. Tų dviejų tau
Sore throat, musculieuKANT1CK0S, juod. apt. Tilžės spauda ........................... $1.75
Nesirūpink niežėji
tų vienybė sudarys didelę pa
matic aches&pain8,aflu»MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1,75
mu,
pleiskanomis.
terole, the "counter-int”
jėgų. Mes kovojame už mūsų
Išbėrimais,
spuogais
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
ir kitais odos negerumais. , Tilt
masis prasidėjo jau 13-nie am teisingus reikalavimus. Mes
(Tilžės), kaina .......................................................... $1.50 gauk gydantį antiseptiką Žemo—
žiuje. Per virš šešis šimtus me norime būti laisvos tautos su AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
saugus.
Aptiekose.
35c.,
COc.,
tų širdingi tarp ukrainiečių lig paskelbtais principais gar ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato, 31.00.
Į ir lietuvių santykiai visados bingo Amerikos prezidento
juod. stipriais apt., paaųksotais lapų kraštais......... $3.00
AT ALL DRUCCI
FOR S K irsi i P P ■ TAT ' O M S
Liepos 31 d., Lakevood par į buvo nesudrumsti nesusiprati A ^sono- Manau, greitai ateis ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand kraštais $2.25
laikas,
kada
Lvovas
ir
Kije

ke įvyko iškilminga ukrainie-1mais’ Kada jfl^ branSi šaiiw’
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
čių Diena. Iš tos apylinkės Ukraina, buvo totorių paverg- vas, Galicija ir Ukraina, Villės knygelės, kaina ................................................... $1.50
Tyros, Aiiklos,
Mahanoy City, Shenandoah, ta’ didieJi mŪ8l> kunigaikš- nius ir Trakai, Gardinas ir
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
GRAtlOS
Mt. Carinei, Shamokin, Phila- riai: Mindaugas, Gediminas, Suvalkai bus paliuosoti iš prie sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
Yra didelis
delphia ir tt. dalyvavo 16 dva Algirdas ir Vytautas visa pa spaudos jungo. Jei mes nori galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
Murinę valo, švelnina galt
siškių, jų chorai, draugijos ir jėga kovojo su ta laukine tari me savo troškimus teisingai
be pavojau*. Jus Ją painė*
Knyga “Eye Care” arba “
šiaip minios žmonių.
ta, kad Ukrainų paliuosavus. atsiekti, privalome kooperuoti
Beauty” ant parelkalavtao
Murina Co., Dp(. H. S., 9 B. OUa S(., Chicago
GHIOAOO, ILL.
Iškilmės prasidėjo didžiulė Tais laikais, tiesa, Ukraina pa ir, Dievui padedant, kovoti už 834 SOUTH PAKERY AVENUE,
je salėje. Celebrantas buvo
pats jų vyskupas^. E. C. Bogochevskv, jam atistavo pen
BIUY’S UNCLE
ki kunigai. Pamokslų sakė pat
sai vyskupas. Per Mišias sep
tyni jungtini chorai labai gra
žiai giedojo. Pamaldose daly
vavo ir lietuvių par. klebonas
iš Mt. Carinei, Pa., kun. dr. J.
B. Končius. Pamaldoms pasi
baigus jis pasakė kalbų, kuri
sukėlė didelio entuzijazmo ir
ovacijas. Jis kalbėjo angliš
kai įterpdamas ištraukas iš
ukrainiečių rašytojų. Lietuvis
kai išvertus jo kalba taip ska
mbėjo:

Prašau Į Mano Kampelį

KENOSHA, WIS.

WEST PULLMAN, ILL.
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per

pašt* COD
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Jei
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LIETUVIAI AMERIKOJE

UKRAINIEČIŲ DIENA
LAKEWOOD PARK, PA. j

MM

žemo

“DRAUGAS” PUBUSHING CŪMPANY

Jūs esate tikri lietuvių tau

tos

draugai.

Alūsų

draugavi

Penktadienis, njgp. o d., lū.<2
vidavo resyveris ir, Jeigu ne- mente, gavau daug prašymų ir vimu,

AR ATSIDARYS UNIVERSAL STATE BANKAS?

tai dabar dar tebėra

A K T A R A I:

klystu, depozitoriai gavo a- kvietimų prisidėti prie peror- laikas.
Įpie 15c nuo dolerio.
ganizavimo Universal State
Tas pats
Res. 9865
Oflsas Tel. Orovehlll 0617
Tel. Ofiso 4050
Prieš 16 metų, didžiojoj lie-; ir priėmė, Olszevvskio banko į Tada ir man teko prisidė- Banko. Turėjau keletu ilgų
Res. 67 37 S. Artesian Avė.
tuvių kolonijoj, Bridgeporte,1' depozitoriams buvo išmokėta
prįe perorganizavimo 01- pasikalbėjimų su direktoriais
Tel. Grovehill 0617
NAUJAS LAIVAS
dėliai susidariusių tam tikrų pusė pinigų Universal State
banko ir suorganiza- ir nuodugniai išstudijavom vi5815 — 6th AVENUE
ekonominių sąlygų ir nuolati- Banko knygutėmis, o kita pu- vj,no Universal State Banko, sų banko turtų ir jau baigiąUnited States Lines pastų
GYLYTOJAS IR CHIRURGAS
KENOSHA, WIS.
2433 West Marųuette Road
nės agitacijos prieš privati- sė Chicago litle and liust ku,-įo direktorium išbuvau per mus gaminti galutinas planas, tydino naujų didelį pasažieri I
Ofiso vai.:
Ir 7 9 P. M. liet. 9-13 A U
nius bankus, užsidarė plačiai Co. eertitikatais, užtikrintais
p^įg^ 1926 me- kuris bus depozitoriams p/lnai ,nį laiyų Manhattan. Pinnon Vai.: 2-6 Nedėlioj
Nuo
1
iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vai. vak.
susi tarus
Rezidencija:
žinomas Antano Olszeu skio Olsze\vskio Banko nejudinamų p, p() 10 metų gyvavimo, Uni- išaiškintas. Tame reikale tar-j kelionėn per Atlantikų išplau
3904 — 71st STREET
Nodėiiomis tik susitarus.
privatinis bankas, su depozi- nuosavybių turtu, kurio nau-iversaj
Bankas užsidarė siu savo galutinų žodį ofici- ks iš New Yorko rugp. 10 d. Tol. Canal 4267 Rea Prospeot <969
lais siekiančiais apie $650,- jai suorganizuotas Universal ,KU
depozitais
siekiančiais jaliąm depozitorių ir šėrinin000.00. Keliom savaitėm prieš State Bankas, sulig valstybes j(t7S 1,712.79. Buvo skelbiama, kų susirinkime. Jeigu visi be
Gydytojas ir Chirurgas
tai, užsidarė Jono Tananevi- bankinių taisyklių, negalėjo būk už kelių dienų bankas vėl ndrai ir sutartinai dirbsime
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Ofisas
2403 WEST 63rd STREET
čiaus privatinis bankas, kurio Į priimti.
i
atsidarys, bet tas, kaip žino- ir nepasigailėsime savo laiko
Kertė So. AVestern Avenue
Resldenclja <999 So. Artesian Avė
depozitai siekė apie $500,000.-j Po tūlo laiko, minėtų cer-[lne, nejVyko. Toks banko vai- ii- vieno kito dolerio, tai, ne*
Tel. Prospect 1028
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
00.
ii Jį,; titikatų savininkai susispietė dybos nepamatuotas pareiški- i paisant depresijos ir nepapraRezidencija; 2359 So. Leavitt St.
t iki 2:29 vakaro
Tel. Canal 0706
Kadangi buvo agituojama, į grupes ir, susitarę, tais cer
cer*jmas buvo tik pilinias aliejaus stų laikų, tikslų atsieksime,
Valandos:
2-4 popiet ir 7-9 vai. vak.
DENTIST AI
ir skelbiama, kad tiktai “sta tilikatais nupirko nuo trusti- an^ audringos depozitorių jū-j jeigu nesusidarys perdaug
Nedėlioj pagal susitarimų.
rel. Canal <764 Rea Republlc 6269
tė” bankuose žmonių padėti so, už tam tikrai nustatytas ros,
nuraminimui. Panašūs kliūčių ir nepermatomų sun
Phone Boulevard 7941
pinigai tegali būt apsaugoti, kainas, įvairias nuosavybes, J^pojsitorius klaidinantieji pa- kenybių.
o privatiniuose bankuose gali kurias paskui pardavė ir pa- reiškimai neprivalo būt skel-.
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
pavyktų
bankų
IR OBSTETR1KAS
ir!
Jei
»
u
I
,av
?
KU
l
bankų
perGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
bile dienų žūti, lai Antanas ' sidalino pinigais. Tie, kurie biami> nes ateityje, kad
kad ir
DENTISTAS
‘
organizuoti
ir
jį
vėl
atidaryti,
4729 ĮVEST 12th PLACE
Gydo staigiau Ar chroniškas ligas
ėl
atid
()lszewskis pasiryžo suorgani- laivo kantrus ir laukė kol lai- gryna teisybė bus skelbiama,
Vai.: 7 iki U v. v. išskiriant Seredos
vyrų.
moterų
ir
vaikų
4645 So. Ashland Avė.
depozitoriai išvengtų dideir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
zuoti “statė” bankų. Jis pa-,kai pagerėjo, jie gavo už sa- jau svki suvilta visuomenė ne-ttai
,.
,
,
DARO OPERACIJAS
bus.
ArU 47 ktreet
,
\
...
...
,
r
,
nų
nuostolių,
Bndgeporto
aLigonius
priima
kasdieuų
nuo
sikvietė į talką būrį lietuvių i vo certilikatus doleris už do- benores tikėti, kas gali daug
2924 W. WASHINGTON BLVD.
® 1
pietų iki 8 vai. vakaro.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
pvlinkėj
bizniai
sustiprėtų,
na

biznierių,
profesijonalų ir lerį. Kurie nenorėjo laukti, blėdies padaryti.
Nedėliomis Ir seredomla tik
4:30 — 5:30 kasdien
mų kainos toje apylinkėje su Tol. Canal (122
iškalno susitarus
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
šiaip veikėjų, ir visi bendro- tie pardavė savo certifikatus
Bankui užsidarius, State
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
mis jėgomis, su depozitorių Įvairiems spekuliantams už to- auditorius tuojau pastatė būrį silaikytų nuo tolesnio smuki
2130 WEST 22nd STREET
mo kainoje ir lietuviai savo
B E N T I S T A S
pagalba, suorganizavo Unive- kių kainų, kokių
Tel. Lafayette 67 92
CHICAGO
11U0 darbininkų surašyti ir sugru
2201
West
22nd
Street
vardų
apgintų.
Parodykime,
rsal State Bankų, su kapita-jų gauti, nes kožnas pirkėjas puoti visų banko turtų. Tūli
(Kampas Leavltt 3t.)
lu $200,000.'X) ir perviršiu , norėjo ant ju uždirbti. Kada- banko valdy bos nariai, kiek , kad vienybėje veikdami, pada
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Nuo 1 Iki 2 vakaro
$25,000.00.
' pgi niekas nesirūpino peror- vėliau spaudoj pareiškė, kad i rėme tai, ko kitataučiai nepa
SoredoJ pagal sutarti
Office: 4459 S. Caiifornia Avė.
Sulig depozitoriams patiek-1 ganizavimu Jono Tananevi- nieko negalima pranašauti kas jėgė. Lauksime susirinkimo.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Nedėlioję pagal sutarti
X—Spinduliai
to plano, su kuriuo jie sutiko čiaus banko, tai jo turtų lik- link banko atsidarymo iki au
Adv. John- Ii. Borden, Boulevard 7689
Ofisas 2201 West 22nd Street
Rez. Hemlock 7691
Banko šėrininkas.
ditorius galutinai neužbaigs
cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122 Ofiso: Tel. Victory 6893
G R A B O R I A
revizijos ir neišduos savo ra
Rez.: Tel. Drexel 9191
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Rcpublic 7868
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
porto. Kada raportas tapo už
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
D E N TI S T A S
LACHAVICH baigtas, tai auditorius tuojau LIETUVIŲ VALANDA
Nedėlioj: 10—12 ryto.
4712 So. Ashland Avenue
paskyrė
resyverį,
visai
neat

IR SŪNUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS
Nežiūrint vasaros karščių, Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
CHICAGOJE
siklausęs banko valdybos nei
LIETUVIS
GRABORIUS
sulaukus
sekmadienio
malonu
Laidotuvėii’^ pa
direktorių, kurie buvo neva
Specialistas odos ligų ir
X-Ray
tarnauju
geriausia PatarnaujA laidotuvėse kuopigiauaia
yra 1 vai. popiet nustatyt sa Tel. Cicero 1260
Moterų ir Vaikų ligų
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano nustebinti tokiu auditoriaus
veneriškų ligų
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
netikėtu žygiu. Minėtų rapor vo radijo ant stoties WCFL,
Specialistė
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616
sau prie grabų išOfisas 3102 So. Halsted St.
dirbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago
tų teko man matyti audito kad išgirdus lietuvių radijo
4145 ARCHER AVĖ.
LIETUVIS DENT1STAS
OFISAS
Kampas 31st Street
Taip ir praėjusį į
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7 337
riaus ofise su keliais kitais programų.
668 West 18 Street
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
Vai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Telef.
Canal
4174 1439 8. 49 Court, Cicero, UI
sekmadienį tokį malonumą1
valandai vakare
Ofiso vai. kiekvienų dienų, nuo 9 Iki Nodėiiomis ir šventadieniais 10—12
banko
direktoriais,
kuris
aiš

SKYRIUS: >288 S.
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
TEL. CICERO 5927
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Halsted Street. Tel.
kiai nušviečia tikrą dabartinį mums suteikė Jos. E. Budriko 4847 VV. 14th ST. Cicero, UI. nuo
1 iki 8 vai. vakare U tarninkais
Victory 4688.
ir Ketvergais.
užsidariusio banko stovį. Re- radijo ir rakandų krautuvė,
Telefonas Yards 1138
Rez. Tel. Hyde l’ark 3C95
i miantis minėtu raportu, pa- 3417 So. Halsted st. Progra Dr. C.K. Kliauga
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Boulevard 4139
1 skyrimas resvverio buvo neiš- mas susidėjo iš gražių ir rink
4142 ARCHER AVENUE
DENTISTAS
I vengiamas nes dėl stokos tinių dainų, kurias ypatingai Utarninkais,
Ketvergais ir Subatornis
Graborius ir Balsamuotojas
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
W. Marųuette ItO. arti Wu>icrn
casli” ir kitų įvairių prie gerai sudainavo baritonas St. 2420A ve.
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Phone Hemlock 7828
GRABORIUS
GYDYTOJAS
III
CHIltCKGAS
Turiu autom-bilias visokiems žasčių ba/ikas nebegalėjo atsi Rimkus ir A. Oželienė. Kaip PanedSllais, Seredomis ir PStnyčiomis
OFISAS
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Musų patarnavimas
1821 So. Halsted Street
reikalams. Kaina prieinama. daryti, ir nebeatsidarys, jeigu solo, taip ir jų duetai jausmin
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
visuomet sąžiningas Ir
Telefonai dienų ir naktį
nebrangus, nes neturi
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
3319
AUBUEN
AVENUE
VIRGINIA 0036
gai
skrido
oro
bangomis
į
kie

Tel.
Cicere
6766
nebus
perorganizuotas.
me išlaidų ■ilalkymul
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
akyrlų.
sutartį
Chicago, 11L
Trumpu laiku, apie vidurį kvieno klausytojo namų, ne
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Tel. Grovehill 1595
Nauja, graži koNamų Te..: Prospect 1030
kitos savaitės, sulig gautos in- šant daug atsiminimų apie
DENTISTAS
plyjia dykai.
' formacijos iš autentiško šalti gimtinį kraštų. O Budriko ra
nio, banko direktoriai šauks dijo orkestras visus linksmino 1446 S. 49th CT., CICERO
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 19-11 ryto: >-< Ir 7-9 vakare
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
J oficijalį banko depozitorių ir savo šaunia mužiką.
VEDAJAA
Seredomis po pietų ir Nedėldteniais
4919 SO. M1CHIGAN AVENUE
tik susitarus
1650 WEST 46th STREET šėrininkų susirinkimų, kuriaAKIŲ GYDYTOJAI:
Tel Kenwood 6197
Ateinantį sekmadieni, rugp.
2422
W.
iilARQUETTE ROAD
Valandos:
I me bus patiektas detališkas, 7 d., Budriko radijo valandos
Kampas 4<th Ir Paulina Bta
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
aiškus perorganizavimo pla piknikas, Birutės darže, taip
Tel. Boulevard 6202-8412
LIETUVIS GRABORIUS
Nuo 6 lai b valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Res. Phone
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės nas, nurodantis kokiu būdu ir
Engleivood
6641
Office Phone
.
.
,
.
i
pat
bus
didelis
ir
gražus
ra718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu simpatiS- ,
Wentworth 3q4\i
Weutworth 3000
Universal jdijo pr0<raniaB jj stoUe8 wc
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu ką.ia bus galima
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
State Bank, perorgamzu“1! ir >FL Bu Budrik()
orkc8t
vėl jį atidaryti. Įvykdinimas
ros pilname sąstate. Taipgi
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
I to plano priklausys nuo pačių
bus kitas radijo programas,iš
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6558 S. HALSTED STREET
depozitorių, šėrininkų, BridgeVai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
stoties WHbX3 ketvirtadienio
LIETUVIS AKIŲ
Tel. Yards 0994
'porto biznierių ir žmonių su
vakare, nuo 7:30 iki 8 vai.
SPECIALISTAS
interesuotų banko atidarymu,
Rezidencijos Tel. Pi
>299
Ofiso Tel. Victory 3687
Palengvins
akių įtempimų, kuris
N.
Of. ir Rez. Tci. Hemlock 22 i t
bet daugiausiai priklausys nuo
VALANDOS:
esti priežastim galvos skaudėjimo,
ivaigimo, aklų aptemmio, nervuotuNuo
10
iki
12
dienų
LIETUVIŲ
[paties auditoriaus palankumo,
mo, akaudanių akių karštį. Nuirnu
Nuo 2 iki 3 po pietų
GERAI PAVYKO
iataractus. Atitaisau trumpų regystę
Nuo 7 iki 9 vakare
kuris,
vartodamas
savo
diskreGRABORIŲ ĮSTAIGA
(r tolimų regystę.
Nedei. nuo 10 iki 12 dienų
3133 S. HALSTED STBELT
.
_
Prirengiu teisingai akinius visuose
ciją tokiame reikale, gali vi
Bridgeport. — Parcinkūlio J-tsltiklinuose, egzaminavknaa daro
Antras ofisas ir rezidencija
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
sai neduoti leidimo arba pa
mas su elektra, parodančių mažiau
6504
SO. ARTESIAN AVA.
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
atlaidai šv. Jurgio bažnyčioj sias klaidas.
duoti
per
sunkias
perorgani

Ofiso
vai.:
nuo 9-12 rytais: nuo ri-a
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Speciaie atyda atkreipiama moky
gerai pavyko. Maldingų žmo klos
vak.
Antro Of. vaL: nuo 3-6 pvaikučiams.
zavimo
sąlygas.
Apie
tą
bū

no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
piet. U ta r n. Ir tiubat. nuo 2-6 vok
Perkėlė savo ofisų po numeriu
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
šventadieniais pagal sutarimų.
simą mitingą bus paskelbta nių prisirinkdavo pilna baž re. Nedėliomis pagal sutarti.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
nyčia.
Automobiliais
atvykda

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
laikraščiuose ir per radijo, to
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU,
SPEC1J AUSTAS
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
vo
ir
iš
kitų
kolonijų.
□augelių atsitikimų akys atitaisomos
dėl Universal State Banko de
Tel. Wentworth 3000
Džiovų,
Moterų ir Vyrų Ligų
be
akinių.
Dabar
kainos
perpus
pi

patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Šių
atlaidų
proga
misijonie
gesnės, negu buvo. Husu kainos ol- Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pozitoriai ir šėrininkai lai aRez. Tel. Stewart 819 i
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
gesuės, kaip kitų.
rius
pranciškonas
įrašinėjo
Į
pietų:
7
—
8:30
vai.
vakare.
tydžiai tėmija.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Nedėliomis 10 iki 12
Perorganizavus banką, pri įvairias brolijas. Tėvas pran
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Telefonas
Midway 2880
Tel. Boulevard 7589
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
valėtų įvykti žymios permai ciškonas išaiškino apie įvai
Gydytojas ir Chirurgas
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
nos valdyboje ir dirėktoriate, rius škaplierius, rožančius, me
sitės kur kitur.
HEMLOCK 2161
Tel. Yards 1829
6558 S. HALSTED STREET.
kad banke būtų visai kita at dalikėlius ir kaip ir kokie at
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
mosfera negu pirmiau kad bu laidai yra įgijami. Taigi dau
gelis maldingų moterų ir vy LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
vo.
(Naryauokas)
Tel. Hemlock 2700
Kadangi prieš 16 metų, kaip rų šv. Pranciškaus, šv. Juoza
GYDYTOJAU IR CHIRURGAI
Res. Tel. Prospect Ooift
2429 Weat Marųuette Road
jau pirmiau minėjau, man te po, šv. Onos škaplierius, Šv.
JŪSŲ GRABORIUS
VALANDOS:
ko gerokai padirbėti prie per Pranciškaus kryželius ir kito
9 Iki lt ryto. 7 Iki 9 vakare
Didyste Oflsaa
Ofisas tr Akinių Dirbtuvė
U tara. ir Ketv. vak. pagal marti
organizavimo Ols«ew8kio ban kius pamaldumo ženklus.
"gydytojas ir chirurgas"
4605-07 South Hermitagc Avenue
756
WEST
35th
STREET
Tėvas
pranciškonas
mūsų
ko ir suorganinavimo UniverOfisas 6166 South Kedzie
Kampas Halsted St.
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742
SKAITYKITE
IR
PLATIN

parapijoj
dar
tebėra
ir
tie,
ku'
aal State Banko, tai šiam, lie
Rez. 6426 So. Callfornia Avė.

DR, J- J. SIMONAITIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. S. A. DOWIAT

GARSINKINTES
“DRAUGE”

v<l

OR. C. Z. VEZELIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. A. A. ROTH

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

OR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKŪL’IS

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

DR. A. L. YUŠKA

A. L DAVIOONIS, M. Oi

S. M. SAUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAUtilCE KAHN

DR. A. R. MCCRADIE .

Seniausia ir Didžiausia

DR. J. P. POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

DR. H. BARTOM

Eudeikis

DR. G. SERNER

1f

DR. V. S. NARES

DR. B. ARŪN_

tuviams labai nesmagiam mo>

rie dar nesinaUdojo patarna-

Valandos: nuo 19—4: nuo 4—I
ModtUemte:

nuo 19

Iki 1L

KITE “DRAUGĄ”

.Vai.:

2-4. 7-9 v. v. Usklrlant Ket v.

DRAUGAS

Padienis, rugp. 5 d., 1932

LIETUVIS BERNAIČIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUČIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE
Holdapas Metropolitan

State Banke

KĄ TRUB06IUS NUGIRDO ' tazas Valančius ir M. Damb' rauskas. A. Valančius buvo
APIE KOLEGIJOS
kviestas dalyvauti programa
PIKNIKĄ

PRANAS KETURAKIS

nors ir trumpam laikui išva- i nubausti vieniems ar daugiau
i žiuodami į Kanadą, į Meksi-'metams j kalėjimą,
ką, arba kitą artimą šalį. Iš- Į 5. Pasileidėliai ir jų aprūpin
važiavę iš J. A. V. jie negali tojai.
! sugrįžti.
J e i nelegališkai j 6. Narkotiškų vaistų įgabenįvažiuotų, gali būti nubausti tojai.
ir išdeportuoti bile kada, nes .
FLIS
' paskutinis įvažiavimas skaito-1________________________
mas kuomet sprendžiama atein F II n n II
vio apsigyvenimo laikas.
Ii L Ii U U u

ir pašokti žemaitišką kazoką
su lietuvišku vengru. Iš Bri
ghton Parko buvo Pranas Vai
ŠEŠI BANDYTAI PABĖGO
Sveikinimai
čiekauskas, iš Bridgeporto p
NIEKO NELAIMĖJĘ
I Žaibo greitumu pasklydus
nia Bytautienė, iš Dievo Ap, žiniai apie holdapą,7 daugelis
, vaizdos par? buvo biznierius
Vakar pricS piet SeSi l«n.
ir asl"™iai atv>'k»
i
Antanas Grisius, iš No. Sidės
ditai,
apsiginklavę
revolve-' Pa8veikinti
banko vadovybę,
, A. Bacevičius, iš Archer HeiAteivis gali priklausyti prit moderniškas flatas 6 kambariąis ir trumpais
Šautuvais,tari n“ka ne tik savo Pini«"8
gbts maliavojimo kontraktovienos iš tų klesų, kurias įsta rįų, 1 arba 2 aukštas, karštu
buvo padarę holdapą viena- apsaugoti nuo plėšikų, bet ir
: rius Antanas Lubertas. lš ,W.
Smarkus West Sidės kumš tymas neįleidžia. Įstatymas vandeniu šildoma, pigi renda,
tinium lietuvių Chicagoje ,)a. «'»oai'l padėtus pinigus visais
Sidės
buvo
kapelmeistras
I,.
Rap. i
tininkas, pasižadėjo kumščiuo neįleidžia protiškai ligotų, se savininkas ant vietos.
ūke - Metropolitan State kitais “'^ilgiais
I Krekščiūnas, kurs apsiėmė ko tis Bernaičių kolegijos pikni rgančių džiova, elgetų, kon1615 S. 50th CT., CICERO
Bank. lieja, žygis banditams
: legijos piknikui sudaryti gerą ke. Jis pagatavas kumščiuoiis traktuotų darbininkų ir žmo
ĮDOMUS
IR
GRAŽUS
Malonu
šiuo
sykiu
pranešti,
nepavyko; pabėgo nieko nelai
orkestrą papiginta kaina. Su su bet kuo. Smarkuoliai atsi nių, kurie dėl fiziškų ar kitų
RADIJO PROGRAMAS
kad Lietuvių Bernaičių kole
mėję.
sirinkime buvo dentistas dr. šaukite. Jisai už savo dalyva priežasčių gali tapti visuomegijos metinis piknikas kryps
Vilkui ir kitiems: “raukas
ADVOKATAS
I Keletą metų atgal žmonija ta gerojon pusėn. Birutės dar Atkočiūnas, aptiekininkas V. vimą nieko nereikalauja dėl niška sunkenybe. Jei per pen
kis
metus
nuo
įvažiavimo
su

Petrauskas,
Rūtos
daržo
gasaukštyn!”
Mieste Ofisas;
to, kad nori paremti kolegiją.
■visai nežinojo, kas tais radijo, žo ponai savininkai Marijona
105 W. Monroe St.,
Roflhu 804
žinoma jų stovio faktai, bus
padorius, I/. Danikauskienė.
Phone State 4690
Holdapo minutę banke prie,0 šiandiena sunku ir nuobodu ir Kazimieras Mikutėnai ir
South Side Ofisas
išdeportuoti.
prez. J. Brenzos ir kasieriaus (butų be radijo gyventi. Jis ne- jų sūnus Jonas sutiko suma Ona Budrikienė, Antanas Gry jamas tol kol nesugaunamas;
750 W. 85th St., neto'l Halsted St.
Phone Boulevard 5913
J. Brenzos kounterio stovėjo !sa į žmogaus namą maloniau žinti daržo išlaidas. Tokiu bū bas. Visi pasiėmė pikniko ti- sykį sugautas tuoj ir depor Sekantieji gali būti depor
tuojami nežiūrint Įva
ir biznio reikalais kalbėjo Vi sius ir įdomiausius dalykus, du p-nai Mikutėnai prisideda kietų platinti, o sujungietė O. tuojamas.
Budrikienė
pažadėjo
praplažiavimo laiko
lkas, Simano Daukanto “spu- ko reikalauja kiekvieno civili prie Bernaičių kolegijos remi
Visi, kurie atvažiavo prieš
ūio.
Toliau
“
Draugas
”
visotinti
tikietų
tarp
Moterų
SąHepog
T
e
m
,
ižveng
.
lkos” direktorių pirmininkas, zuoto žmogaus gyvenimas.
1. Ateiviai, kurie įvažiavo į
(John Bagdziunas Borden)
B. Kazanauskas, tos “spul- štai, ir praėjusio antradie mis išgalėmis remia kolegijos I-’UI1«OS kuo^ narh?’ ypaf‘ Sek darni peržiūrėjimo, negali bū J. A. V. r. lagališkai nuo lie
ADVOKATAS
_________
_ ikos” sekretorius, Misevičius nio lietuvių programas iš sto- pikniką, visi “Draugo” dar. i madienį, rugp. 7 d., Rūtos dar ti deportuojami.
Tam yra
pos 1 d., 1924 m., arba kuri? 105 W. Adams St., Rm. 1642
per -p-1 irenS’anii! P'kn^ke'H statymas, nes penkių metų laiir kiti, kuriems pirmiausiai ties WGES, leidžiamas pasta- bininkai stoja i darbą ir kvieTelephone- Kandolph 6727
pasiliko čionai ilgiau negu bu
J kurį rengia perpus su parakurjs jėj0 į ga]ę jj.į ]jP vo jiems leista aktu iš kovo |«« W
banditai Įsakė rankas iškelti.! ngomis Peoples Furniture kra čia kitus įtaiką.
8‘ « iki 9
Telephone
Roosevelt
9090
pos 1 d., 1924 m., jau išsibai 4 d., 1929 m., (nelegališki įva
Gavę signalą banko darbinin- utuvių, suteikė daug malonuŠia proga prašome, kad mo- Į PUa
i Name: 8 Iki 9 ryto Tel Repui) 960u
gė. Tie, kurie atvažiavo prieš ', žiavimai) po gegužės 4 d.,1_______________
kai tuoj griebę revolverius mo kiekvienam, kuris tik tu- ksleiviai, profesijonalai ir ki- j----sugulo už kietų jo marmuro rėjo radijo ir galėjo girdėti, ti mokslą branginantieji para ;
I birželio 3 d., 1921 m., ir kurių j] 929 m., yra prasižengimai ir
C| A VIO
sienų.
j Ne tik kad radijo daininin- j šinėtų straipsnių, eilių lietu
nėr rekordo legalisko įleidimo, į tokius prasižengėlius gali į
A* Ai uLAnlv
kų, kaip K. Sabonis, A. An-'vių ar anglų kalboj apie moki turi teises legalizuoti savo bu- kalėjimą pasodinti arba pini- j
didžiausia kliūtis
Seifas
ADVOKATAS
vimą užregistruojant atvažla- gjškai nubausti, o vėliau išde- Miesto Ofisui? 77 W Washlnglon Hl
čifltė, L. Sabonienė, A. Čiapas slą ir gerą katalikišką lietuo nepei senai buvusio hol- jr
kuvo dainuojama mu- viškoj dvasioj auklėjimą mfi- _
Room 905
Tel Oearharn 796(1
...
■ •
• I vimą* ir ...
vėliau
,rtlinti
Pastaraisiais
metais
apie
v. . »gali tapti
1 Ame- , TU
portuoti
Valan.loe 9 ryto Iki 4 po piety
apo ant to paties banko, jo
gražiausios dainelės, bet f>ų jaunosios kartos. Tokie rankos piliečiais. Gal ta teise
15,000 ateivių kasmet išdępor- bus duodama ir visiems, kurie
Vakarai?: TTta minkai? Ir Kei vergsi Ir
2‘ ^naichistai.
v ovjbė nutarė didžiulį sei- parinkta ir gražios, žavios mu štai bus mielai dedami į dien— 6 tk1 « vai
tuoti iš Jungt. Valstybių. Bet
3.
Kriminalistai,
kurie
buvo
4146 Archer Avė. Tel. T^fayette 71J7
ą pastatyti ant urų, v an-i^^ įdomių, pamokinančiu rasti “Draugą.” Tokie raštai
atvažiav
prieš liepos 1 d.,
garsusis Wickersham komite- 1924 m
j teisiami daugiau kaip sykį per
erų iš prezidento ofiso i ban- . ,,
,
.
Namų Tel. Hyde Park U9S
. kalbų, kurias patiekė konsu išaiškins visuomenei apie įkur^ mums prane^a, kad Darbi
Pavojus tokiems ateiviams. I m^usPamatęs nenugalima kliūu. '“8 P' ^alva‘"s’
K- Rha"-1 « lietuvių(
g re.- pepartamentas kasmet egzaga ir kiti.
kal{J .13 reintb tobulinti, stip- mįnuoja net 100,000 žmonių kurie nelegališkai atvyko prieš j 4. Morališki prasižengėliai,
banditų vadas mažiausiam ir
Su radijo pagalba iš tikrų- rinti, didinti. Tėvams ir mo-' norėdamas išspręsti, ar jie ga liepos 1 d., 1924 m., yra tame, kurie per penkis metus po į- j
lengviausiam savo bendrabarjei jie apleistų J. A. Vai st įvažiavimo nusižengia ir būna [62 E 107 ADVOKATAS
jų
kas
antradienį
daug
ko
pri
Ainoms
bus
aišku,
kad
savoje
pasilikti
J.
V-se
ar
juos
iš

ST. prie MICHIGAN AVĖ
biui liepė šokti per viršų; tam
Tel. Pullman 5950—6377
siklausai, daug ko išmoksti. ( vaikus leisti į katalikišką, lie- j depOrtuoti.
užsikabinus ant seifo, sučežėjo
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vilk
Todėl ačiū radijo išradėjams, tuvišką kolegiją yrą geriau- į
Tel. Lafayette 6393
ant kėdės poperos; tada tas ačiū ir šių programų leidėja šia vieta. Lietuviškoj kolegi- , v.
ateiviai turėtų susipa
160 N T.A PAT.T.R PT—nnvnl «ntnrtl
pabūgo ir nušoko atgal. Po to ms Peoples Furniture konipa- joj vaikai gaus viską, kas tei-'
su deportavimo a tu.
banditų vadas įrėmęs šautuvą
Vv’iseon-dn’o ir VVaukegau’o parapijų chorai
nijai.
kiania kitose mokyklose ir be
Bamdymo ialk^s
į prez. J. Brenzos šoną varė
Wm. J. Kareiva
SEKMADIENĮ,
RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
R. B. to išmoks lietuviškai ir tiky i Galime sakyti, kad ateiviai
si atidaryti kitas užpakalines
Savininkas
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
D61 geriausio? rųSIe?
bos
mokslo.
įleisti
į
šią
šalį
išbandymui.
geležines duris, bet pajutęs
Ir patarnavimo. Sau
Vieta vadinasi “Central Park” Higbway 15. (Tarp
I
kit.
Federacijos susirinkimas
J. V-bės turi teisę išsiųsti iš
Kenosba, Wis. ir Racine, Wis.Į.
pavojų iš vidaus ir bijodami!
OREEN VAI.LEY
Be dainų žaislų Ir šoklų bus prakalbos, būtent: Lietuvos konPRODUCTS
šios šalies bet kurį ateivį, ku
ilgai užtrukti, visi dūmė lau-.
rulo, p. A. Kalvaičio, Wiseonsin’o Senatoriaus. Gubernatoriaus ir
Olsells šviežių k lau Al
Praėjusį trečiadienį Rūtos
kitų.
'
RENGIMO
KOMITETAS
ni ij, sviesto ir sūrių.
kan, sėdo į laukiantį automo-,i Bridgeport.
Šv. Kazimie- darže ant platformos įvyko ris skirtu laiku įrodo, kad y
4644 SO. PAULINA STREET
bilių ir nudūmė.
Tel. Boulevard 1389
iro akademijos rėmėjų 2 skyr. Federacijos Cbicagos apskri ra negeistinas arba negali pri
zVesisk nb i nimas IšgellAėjo
susirinkimas įvyks rugp. 5 d., f.j0 susirinkimas. Be kitų rei-i prasti čia prie aplinkybių.
-------------------- -------

j

CHARLES P. KAL

JOHN R ROROEN

1 1

DEPORTUOJAMIEJI
ATEIVIAI

J. P. WAITCHES

i

Dainos

PRANEŠIMAI

Šv. Jurgio mokyklos kamba- kalų buvo nutarta prisidėti1 Šitas, taip sakant, bandymo
rv, tuoj po pamaldų.
prie seserų kazimieriečių si-^ laikas kt,i kuriuose atsitikiMinutę prieš holdapą į ban
Toliau 'nuošė yia penki metai, kituoką buvo atvykęs Brighton Pa Visos rėmėjos prašomos su- dabrinio jubiliejaus.
nėr paskirto laiko,
rko aklermonas Zientak’as, sirinkti, nes turime daug svar buvo kalbėta apie kapitono
aptarti.. » .
Įjurgėlos
ir jo šeimynos pade-į Ateivis deportuojamas dėl
čekius išmainyti. Tėvas pali-. biųn reikalų
«
.
ko automobiliuje, o sūnus įė- . Prašome nePa™i™ti atsives > tį Apskritys nutarė eiti į ta!- kai kurių priežasčių po įleidi i
jo į banką. Čekių dar neiškeinau,i3 narių. Plėskime 2 sky ką Bernaičių kolegijos nan- mo i
A. Valstybes. Bet jis .
tus, įėjo plėšikai. Pagriebę iš
Valdyba daį rengiamam piknikui. Į deportuojamas ir dėl įvažia
darbą stoja iš Marąuette ParT>«dų arba dėl aplink'-Zientako rankų čekius, pažiū
Town of Lake.— Moterų S- ko Antanas Žvirblis ir B. Neįvažiavimą. Pav..
rėjo ir sviedė ant grindų. Sekunda nesiskubinimo išgelbėjo gos 21 ku0P°* snsirinki,nas j-. nartonis, iš Cicero buvo Anas- žmogus, kuris prieš atvažiavyks sekmadienį, rugp. 7 d.,
vimą buvo nusikaltęs kokiu
pinigus.
1 vai. popiet, Šv. Kryžiaus pa mos atsilankant į pikniką.' nusižengimu, arba kuris priAntrą sykį nepavyko
rapijos mokyklos kamb. Visos Tuo būdu parėmsime brangią pažįsta, kad nusižengė nors ir
Metropolitan State bankas, sąjungietės prašomos susirin įstaigą Šv. Kazimiero vienuo nebuvo baustas, gali bile ka
kuris žiūrįnt iš oro atrodo ku kti ir kurių užsilikę mokes- lyną, nes pelnas eis vineuolv- da būti deportuotas, nežiū
rint kaip ilgai Šioje šalyje gy
klus, bet yra vienas iš stip-!‘‘'ai prašomos užsimokėti.
no naudai.
Valdyba
riaušių ir saugiausių šiandie1
Rėmėja veno.
esamų bankų Chieagoj, jau an- Į
--------Tas liečia ateivius, kurie
trą sykį bandomas apiplėšti. Town of Lake. Šv. Kazi
Bridgeport.— Dr-ja Šv. Pe buvo anarkistai, kai atvažia
Tačiau, kaip banko vadovybė, miero akad. rėmėjų 1 skyrius tronėlės rengia išvažiavimą vo, ir dar kitas kelias ateivių
taip ir visi darbininkai yra rengiasi prie išvažiavimo, ku-1 sekmadienį, rugpiūčio (Aug.)
budrūs ir atsargūs. Po šio
io ria bus rugp. 14 d., Marquette 7 d., Kučinsko vietoje, Just1-! Deportavimas dėl tielegaholdapo p. J. Brenza pasakė:ė, Parke, l vai. popiet. Vienos ce Park, III. Išvažiavime bus [
l'tško ivažlav’mo
kadužtvarą
apiedarbininkų ■ rėmėjos kolektuoja, kitos nuo muzika ir kas norės, galės pa-' šiuo laiku ateivis, kuris nenarvuspadarysiąs
taip sau- savęs aukoja. Visokių gardu-1 sišokti. Kviėčiame visus at Ilegališkai be imigracijos vai
gią, jog sunku bus prieiti prie mynų žadama turėti. Tat, rA I ei
1 nnlzTrf i
vioai
r*A«lJUa4.^
.12
2 — 1 —peržiūrėjimo
—•įvažiavo
v»
silankyti,
nesigailėsiti
dininko
I
esamų banke pinigų.
mėjos prašo visuomenės paraKomitetas į J. A. Valsf. yra nedeportuo
■ /
$1,400.00

Į

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NA I? t STATIMų KuM I KAh
TORIUS

Rugpiučio-Aug. 13 d. FREDERICK VIII
Rugpiucic-Aug. 18 d. BERENGARIA
Rugpic "io-Aug. 24 d. laivu EUROPA

Rug-ė o Sept. 3 d UNITED STATES
RugsėjoSept. 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:

6504 S. WASHTENAW AVK

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

Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pLrktl automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną, tfi geriausių ruSlų automobi
lius — STUDEBAKER.
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turima pilną, pasirinkimą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE
Telephone I-afayette 7189

