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Lietuva prisideda prie pasitariamojo pakto
112 RIAUŠES VOKIETIJOJ DAUGIAUSIA 

KALTI KOMUNISTAI
Atsistatydino Švedijos premjeras. “Bonusų ar

mijos” vadas iššaukia krašto vyriausybę

LIETUVA IMS DALY- 
VUMĄ

KALTI KOMUNISTAI

KAUNAS, rugp. 7. — Lie
tuvos vyriausybė paskelbė, 
kad Lietuva prisidės prie pa
sitariamojo anglų-prancūzų 
pakto.

Anglai su prancūzais minė
tų paktų padarė po įvykusios 
Lozanos konferencijos. Tuo 
paktu pareiškiama, kad vals
tybės be bendrojo pasitarimo 
negali mokėti karo skolų. Se
niau sakyta, kad tas paktas 
atkreiptas prieš J. Valstybes. 
Bet anglai tai nuginčija.

Prie to pakto prisidėti pa. 
kviesta Vokietija ir kitos val
stybės. Kai kurios jau prisi
jungė.

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Vokietijos vyriausybė patyrė, 
kad už vykstančias įvairiose 
Vokietijos dalyse kruvinas 
riaušes vra daugiausia kalti 
komunistai, o paskui — fašis
tai. ,

Sužinota^ kad Vokietijos 
komunistams iš Maskvos įsa

kyta sukelti ir palaikyti kraš
te terorų.

Naujas 214 pėdų ilgumo ir 1,500 tonų sunkumo valkas (dredge) pastatytas Pittsbur- 
gh’e ir atgabentas į Mississippi upę jos dugnui valyti. Tai vienas iš didžiausių J. A. V. 
valkas upių dugnams valyti-gilinti. Jo pastatymas kainavo $452,000.

SVEIKINAME KUNIGŲ VIENYBES 
SEIMĄ!

Rytoj, rugpjūčio 9 d., Adelphia viešbutyje, Philadel- 
pbia, Pa., įvyksta Kunigų Vienybės Seimas, kurį nuo
širdžiai sveikiname ir linkime kogeriausio pasisekimo 
svarstyti Amerikos lietuvių katalikų tikybinius ir vi
suomeninius klausimus!

“Draugo” Redakcija ir Administracija.

IŠKILMINGOSIOS MIRUSIO AUSTRIJOS 
PREL. SEIPEL’IO LAIDOTUVES

VIENA, Austrija, rugp. u. dalyvavo dešimtys tūkstančių 
— Mirusis įžymus Austrijos Į žmonių, o šimtai tūkstančių 
valstybės vyras prelatas Ig. kit«Salimais gatvių. 
Seipel’is vakar po gedulingų

ELEKTRA BUS APŠIL
DOMIATSTOVAUS MANDŽIŪ-

RIJĄ j ---------------- I

------------ | VATIKANAS, rugp. 7. —j
ČANGČUN, Mandžiūrija, i šventasis Tėvas nusprendė, 

rugp. 6. — Tautų Sąjungos į kad viso Vatikano namų ap-
suvažiavime ateinantį rudenį šildymui ateity bus naudoja-

PASITRAUKĖ ŠVEDŲ 
PREMJERAS

STOKHOLMAS, rugp. 7,-- 
Atsistatydino” Švedijos minis- 
teris pirmininkas Ekman’as, 

kada iškelta aikštėn, kad mi
rusis Ivar Kreuger’is davęs 
apie 9,000 dolerių Ekman’o 
vadovaujamai populistų par
tijai.

SKYRĖ 7 MILIJONUS 
DOLERIŲ

CHICAGOJE

BUS PARŪPINTA 
KELIONĖ

METEORŲ KRITIMAS

jų pamaldų iškilmingai palai
dotas vietos kapuose.

T amžino atilsio vietų ve- 
lionies palaikus palydėjo au
kštoji dvasiškija, vyriausybės 
nariai, diplomatai ir kariuo
menė. Laidotuvių procesijoje

Pripažįstama, kad čia ne
buvo taip kilnių ir didelių lai
dotuvių, išėmus imperatoriaus 
laidotuves karo metu — 1916 
metais.

Velionis prelatas Seipel’is 
tikrai užsipelnė tokio aukšto 
austrų tautos jam suteikto pa 
gerbimo.

Artimiausiomis dienomis 
;mūsų žemė įriedės į perseidų 
! meteorų kelių dausose ir tada 
j naktimis bus galima matyti 

.1 skrindančius meteorus, kada

T Tt?TT PAVASARININKAI STA-
JLlC 1 U V J O į TYDINS KAUNE RŪMUS

ma elektra. Šių naujanybę į-l~/? P enns> linijos atvyko ! -j,j
' vesti popiežiui patarė brolė- C1"e“w a*”e 509 karo Tetera-; mosfer,. 

rikietis G. B. Bea’s. Jis yra uaa inžinierius Franco Rat- . (PnMansan&ų “bonus, 
fia naujos valstybės vyriau- ti’s. •armijai”) jų dauguma vyksta Anot astronomų gražiau

v 1 • J. - I'__ _ • . _ ■» 1£1 tonrn naci cm n ~ itttt

Mandžiūrijos (Mančuokuo) 
naujų valstybę atstovaus ame- vesti popiežiui patarė brolė-

AUDRA SUNAIKINO VISO 
KUČIŪNŲ KAIMO JAVUS

y bei patarėju.

MENŠEVIKAI SKELBIA 
RINKIMUS

MIRĖ SYRACUSE VYS
KUPAS

Dvidešimties metų garbingo 
veikimo sukaktuvėms paminė
ti, padėkoti Visagaliam Dievui 
už suteiktų “Pavasario” S- 
gai gausių palaimų, pakelti 
pavasarininkuose stiprybės ir 
pasiryžimo dvasių, yra nusi
statyta šių brangių sukaktu
vių atminimui netik pavasari
ninkams bet visai lietuvių tau 
tai — pastatydinti “Pavasa
rio” Rūmus ir Bazilikos šve
ntoriuje Šv. Aloyzo, jaunimo 
patrono, statulų.
’ “Pavasario” Rūmai bus 
statomi ant savo žemės Vy
tauto kalne. Rūmams statyti 
komiteto pirmininkas yra kan. 
P. Dogelis, vicepirm. dr. Uso- 
ris, ižd. J. Valatka, sekreto-

Liepos mėn. iškritę gana di 
savo s'as meteorų pasirodymas įvy- deli ledai sunaikino Seinų ap 

ks ateinančio ketvirtadienio
j Į Chicagų jie atvyko trau-j n&ktį — po pusiaunakčio — 
kiniais, o toliau negavo pro- dažniausia prieš brėkštant

(į tolimuosius vakarust
, valstybes. skr. Kučiūnų kaimo pasėlius. 

Išmušti kaip žiemkenčiai, taip 
ir vasariniai javai. Mažiau

gos geležinkeliais keliauti.

SANTTAGO, Čili, rugp. 6. 7. — Mirė šios vyskupijos vv- ! Pranešta, kad Chicagos vie- 
— Valdantieji šių respublikų sknpas Curley’as, 03 m. am šųjų darbų komisijonierius 
socialistai menševikai paskel- žiaus. Širdies liga paguldė ve* Sprague nusprendė juos pa-

SYRACUSE, N. Y., rugp.

bė, kad spalių mėn. 2 d. kraš- lionį į kapus.
te įvyks kongreso atstovų rin- 1 -------
kimai. Šiam kongresui, sako •
socialistai, bus pavesta pakei- I

NETEKO INKARO

dienai. Vertėtų pamatyti tų nukentėjo tik daržovės, kurios
žva igždžuj ‘ ‘ k ritimų. ’

KAS KALTAS

siųsti traukiniais. Sakoma, T»i r i i i .... . v. Iškeliama aikštėn, kad Omą
kiekvienas i vakarus vaziuo- , ,, ,. , .* . ha Packing Co. skerdyklas
jant» trauk.„y, paims po 15 |#(^ ujp ,aba- „n|tentėjn.

dar atsigaivins. Daugumui gy
ventojų ledai išmušė langus. 
Nuostolių padaryta apie 40,- 
(XX) litų. Viesulas kituose kai
muose žalos beveik nepridarė.

DUBLINAS, rugp. 6. — sti krašto konstitucijų
Airių vyriausybei reikalau- —----------------
jant parlamentas skyrė 7 mi
niomis dolerių padengti nuo
stolius, apturėtus iš ekonomi- 
mės kovos su Anglija. Dalis

j

(

BOLIVIJA NENORI 
TAIKOS

NEVY YORK, rugp. 6. — 
Didysis garlaivis “Leviatb- 
an” prarado savo vienų 14 
tonų sveriantį inkarų. Inka
ras atitrūko ir pasiliko jūros

veteranų.

RASTAS AUTOMOBILIUJ 
NUŠAUTAS

sios dėl gaisro, jei pusvalan
džiu veikiau būtų 'Chicagos li
pęs šaka atplaukęs gaisriniu

KALBĖK RUSIŠKAI, TAI 
GAUSI PIENO

Green Brias viešbučio
AVASHINGTON, rugp. 6.- dugne. Dedama pastangų, su- P»kaly garadžiuje rastas vog 

šio fondo bus panaudota nau- Paragvajaus vyriausybė pri- rasti. tam automobily negyvas
airių prekėms rinkų sura- pažįsta 19-os valstybių pa- '------------------- Erank Hornburg’as.

dimni.

KANADOI SUIMTAS 
AIRIS

TORONTO, Ont., Kanada, 
rugp. 6. — Suimtas jaunas 
airis, kaltinamas pasiryžimu ! 
nnžr ’vti britų dominijų sek-'

siūlymų gražiuoju taikintis su UŽDARYTAS KALĖJIMAN j Sakoma, kad iš vakaro jį 
Bolivija. Bet pastaroji neno- policija pašovė, kada norėta
ii jokių paliaubų ir pasiren- NIAGARA b ALLS, N. ., jį važiuojantį sulaikyti. Bet 
gus karan prieš Paragvajų, rugp. 6. — J. Tikebel’į, 50m. pašautasis paspruko. 

---------------- — amž., iš Detroito, Micb., už -________

Vienas leitenantas užėjo 
kų laivas “Craeme Stewart.” Kaune Mickevičiaus gatvėj 6 Irius V. Keturakis, reikalų ve- 
O laivo atplaukimų sutrukdė nr. į Tserlisienės valgomų dai-' dejas P. Barzda.

_ uždarytas 19-os gatvės tiltas, ktų parduotuvę ir paprašė sti-' -----------
klinę pieno. Pardavėja kate
goriškai pareiškė, kad ji lie
tuviškai nemokanti; jei jis ka- 
lliėsiųs rusiškai, tai ji pieno 
duosianti.

IŠŠAUKIA KRAŠTO 
VYRIAUSYBĘ

ŽUVAUDAMAS TINKLU 
PAGAVO VYRIŠKIO 

LAVONA

UŽ PAUKŠČIUKO 
NUŠOVIMĄ

norėjimų dukart įšokti į vie- 
i tos krioklį teismas nubaudė 
30-iai dienų kalėti.

UNIONTOMN, Pa., rugp. 
r-tnrhi Thomas’,. kurs yra 6 _ Už p„„k5Hul(O jinorn„
O)fnwa konferencijoje.

10 ASMENŲ ŽUVO

PEIKIA I OZANOS 
SUTARTI

LONDONAS, rugp. 6.

vardu “flicker” nušovimų ir 
iškepimų, kad kiek nors pa-

AVASHINGGTON, rugp. 6.
— Prezidentas Hoover’is ir
karo sekretorius Hurley’as ne KĖSINTASI APVOGTI 
vienų kartų viešai pareiškė, j RADVILIŠKIO BAŽNYČIĄ

DU ŽUVO kad karo veteranų (bonusų ar j ________
------------ ' nujos) tarpe dauguma buvo i Naktieg metu nežinomi pik-

Anų dienų siautusioje kai ne veteranų, liet paprastų a- j faOariai kėsinosi apvogti Ra- 
kuriose Chicagos miesto da- imitatorių, komunistų ir net kri (jviiiškio katalikų bažnyčių, ta- 
lvse ir apylinkėse audroje žu- nunalistų. čiau, matyt, kaip praneša pi-
vo du asmenys. Vienas vyras Bonusų armijos vyriausias liečiu, apsaugos departamen-

Šančių gyventojas Karolis 
Eimantas, Nemune liežuvauda
mas, tinklu pagavo nežinomo 
vyriškio, apie 19 metų am
žiaus, lavonų.

ĮSAKĖ nugriauti 
LŪŠNAS

VARŠUVA, rugp. 6. — žaibo užmuštas rengiamos pa- vadas Waters’as paskelbė, ;tas, neįstengta išlaužti gele-
valgydinti savo alkstančius RugpiuČio 4 d. Lenkiją ištiko šaulio parodos srityje ir vie- kad jis iššaukia krašto vyriau žinių grotų.
vaikelius, Mrs. Anna Cbess, baisi audra su perkūnijomis, na moteriškė — ežero pakraš- 

— 36 m. amž., iš Faircbance nu- 10 asmenį) žaibai užtrenkė. Jyje.
Buvusia karo laiku Anglijos bausta 20-iai dienų kalėti.
premjeras Lloyd George aš-

UŽ ROOSEVELT’Ą
ASMENIŠKŲ MOKESČIŲ 

PAREIŠKIMAItriais žodžiais peikia ir smer
kia pasirašytų Lozanos sutar
tį. Jis nurodo, kad visa su-' ANNAPOLIS, Md., rugp. 7. 
tartis nusagstyta “jei’ais” ir — Marylando gubern. Ritcbie įkainotojas praneša, kad as

Cook’o apskrities savasčių

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
PLĖŠIKĄ

Minneapolyje areštuotas Cbi 
cagos plėšikas Sbapiro. Uli-

sybę tuos savo tvirtinimus 
faktais įrodyti. Nes bonusų ar 
mijoje tikrai buvo visi karo 
veteranai ir visų laikų stro
piai buvo žiūrima, kad paša
liniai vyrai neturėtų vietos 
stovyklose.

SUDEGĖ PUODŲ 
DIRBTUVĖ

Trakų apskr., Onuškio vai. 
sudegė Broniaus Podlipsko 
gyvenamasis r.amas ir puodų 
dirbtuvė. Nuostolių padaryta

Tauragės m. burmistras 
Voldemaras keliems gyvento
jams įsakė nugriauti senas ir 
sukrypusias lūšnas, kurios ga
dina gatvių išvaizdą. Įsakyta 
nugriauti iki liepos 15 dienai.

VIENI ŽADĖJIMAI

Chicagos bedarbiams daug 
kas žada darbą, planuoja ir 
skelbia įvairiausius planus.NEW YORK, rūgp. 7. — 'apie 30,000 litų. Gaisro prie- 

Apie 10,000 rnbsiuvių sustrei žastis — smarkus įkūrenimas Bet žadamas darbas neduoda* 
kavo. dirbtuvės krosnies. mas.

taip vykusiai, ko seniau ne- paskelbė, kad politinėje kam-! meniškų mokesčių pareiškimai nois’o valstybės autoritetai 
būta. Su tokia sutartimi juk panijoje jis veiks už demok- ' turi būt jam grąžinti ne vė-1 deda pastangas jį grąžinti j 
negalima ką nors atsiekti. ratų kandidatą Roosevelt’ą. liau, kaip rugpiflčio mėn. 8 d. Cbicagą.

/
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DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVOS PAVASARININKŲ 

JUBILIEJUS
Šiemet Lietuvos jaunimo sųjungos pava

sarininkų 20 metų gyvavimo jubiliejus. Apie 
tfti “Ž. Pr.” tarp kito ko rašo:

“Nors sunkiausiais keliais eidama sųjun 
ga nenusimipė ir dirbo taip, kad po dvide
šimties metų gyvavimo ir pikčiausias jos prie 
šas pripažįsta viešai ar neviešai sųjungos di- 
delę įtakų ir reikšmę. Kaip minėta, sunkiau
siu laiku eidama, nebodama didžiausių kliū
čių, organizacija keitė veikimo būdus, bet 
visada siekė tų dalykų, kurie išplaukia iš jos 
kilnaus obalsio.

Teisingai rašė dar siautusio rusų cariz
mo laikais didis mūsų tautos laisvės dainius 
a. a. Maironis, kad —

Nebeužtvenksi upės bėgimo 
Norint sau eitų ji pąiųažu;
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Šitie poeto žodžiai visai patvirtino, kad 
rusai jokia galybe negalėjo sulaikyti to ki
limo, kuris jiems buvo baisus, tačiau mūsų 
tautui jisai lėmė naujų gyvenimų, o jo su
laukė daugelis tų senų mūsų sųjungos vei
kėjų, nors jiems tolimam ir šaltam Sibire 
gal buvo paruoštos vietos, iš kurių nebūtų 
daugiau tėvynės išvydę.

Tautos atgimimo darbuose, kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, kada daugelis 
šiais švenčiausiais lietuvių tautos reikalais 
abejojo arba visai netikėjo, pavasarininkai 
be jokių svyravimų, o su pasiaukojimu pir
mieji dėjosi. Nudirbti darbai ir pralietas 
kraujas mūsų tautai lėmė kitų gyveninių, 
nors Vilnius, Gardinas, Seinai dar laukia, 
kada juos išvaduos iš lenkų vergijos pančių.

Jei prisižiūrėsime į pagrindinę šios sų
jungos veikimo savybę, tai turėsime pripa
žinti, kad ji ne žodžiais, o darbais kalba. Be 
to, jos pasirinktieji idealai yra pamatas, ku
riuo remiasi mūsų tautos laimingas gyvenį-

LIETUVOS SESERĮ KAZIMKRIEčiy 
BUVEINĖ

(Kauno ir visos Lietuvos įžymybė —- 
Pažaislio vienuolynas)

(Tęsinys)
Apžiūrėjęs su dėmesiu žiemos bažny

čių, altorių joje ir tapybos darbus, vieš
pats Imperatorius teikėsi pastebėti iero- 
monachui Anastasijui štai kų: “Atsimin
kite jūsų paskyrimų, kuriam jūs čionai 
pašaukti. Jūs esate dabar kitatikių tarpe, 
atengkitės juos atversti ir apšviesti paži
nimui tikrosios religijos, palaikykite visą 
kų tvarkoje ir švaroje, kad neduoti progos

nias, dėl to ji ir turi tokį didelį narių skai
čių ir pasisekimų visuomenėje. Ši sųjunga 
ir toliau plėsdama veikimo sritis, burdama 
dar didesnį narių skaičių žengs su savo žyd

KAS BEDIEVYBĖS DARBAMS VADOVAUJA
Visaųi pasauly pagarsėjęs

riaspalvo vėliava per gyvenimų gera dary- ^.a\^ rašytojas ir poetas Pu
pini’s, kuris buvo įsitilynęsdama.

Sųjunga ligi šiol turėjo plačius darbo 
plotus užsibrėžusi dirbti. Pradėdama antrų 
dvidešimtmetį ji plės tuos darbus, stengda
mosi juos kaip galima geriau ir tobuliau at
likti. Jau girdėjome, kad nuo naujų metų 
sųjunga leis atskirai vyrams ir atskirai mer
gaitėms laikraštį “Pavasaris.” Turėdama 
Kaune žemės sklypų nori pradėti statyti sų
jungos namus, kurie bus veikimo širdis. Šitų 
darbų, be abejo, rems ne tik pavasarininkai, 
bet visa katalikų visuomenė.

Šis jubiliejus džiugina katalikų visuo 
menę ir ji^lįnki, kad “Pavasario” sųjunga, 
labiau stiprėtų ir augtų, nebodama šalnų, 
vėtrų ir audrų. Mūsų krašte dar tiek daug 
kultūros darbo dirvonų, kurių be pavasari
ninkų nieks nepadarys, nes jam atlikti reikia 
ištvermingo pasišventimo.

Nebeužtvenkė “Pavasario” srovės lėto, 
bet brandaus tekėjimo įsiutę gyvenimo ver
petai. Nebesulaikė tų pastangų jokios kliū
tys ir jie žengė su skaisčia viltimi, o teisin
gas Dievas jų jaunas pastangas laimino. Lai
mės ir pasisekimo linkime ir ateities žygiuo
se 99

PIKTADARYBIŲ ŠALTINIAI

laisvamanis ir ateistas ir šia
ndien savo pamaldžios žmo
nos dėka tapo atverstus ir su- 
taikytas su tikėjimu, dabar 
visus savo rašytojo gabumus 
naudoja tam, kad būtų atitai
sytos jo ankstyvesniųjų raštų 
padarytosios blogybės. Jis ne
senai parašė keletu labai rim- 

Itų veikalų, kuriais nutraukė 
uždangalų nuo bedieviškų dar 
bų, kuriais stengiamasi sug- 
riauti dabartinę visuomenės 
santvarkų, paremtų ant krikš
čionybės.

Kaipo vakarykščias “laisva 
manis,” jis puikiai pažįsta 

j tuos šaltinius, iš kurių plinta 
žmonijos bedieviniino darbai; 
žino, kas iš tikrųjų vadovau 
ja tiems darbams; žino, kur 

;yra paslėpti tie spyruokliai 
(sprenžinos), kurie spiria ir 
tvarko visame pasaulyje prieš 
katalikiškųjį sąjūdį.

Pastaruoju laiku Papini’s 
parašė knygų “GOG,” vado
vaudamasis Šventraščio (Bib- 

Įlijos) šaltiniais (Gog ir Ma- 
gog — apokaliptiškas Anti
kristo pavadinimas. Apocal, 
XX 7). Šitoje knygoje vyriau- 

kaip'S4a8 ve*kiantysis asmuo turi 
į labai įdomų pasikalbėjimų su 
savo nesenai pasamdytu sek
retorium, labai išsilavinusiu 

, ir inteligentišku žvdu dr. Ben- 
rubi’u. Tas jų pasikalbėjimas 
yra labai įdomus ir reikšmin
gas.

Išmintingas ir gudrus žy
das, susijaudinęs dėl “išrink
tajai tautai” padarytojo prie-

nės naikinami geležiui arba 
perkami auksu. Negalėdami 
geležies vartoti, žydai ieškojo 
pagalbos aukse, o įsigiję auk
sų, jie tapo viso žemės rutu-‘ 
lio viešpačiais. Bet pajutę sa- j 
vo sustiprėjusias jėgas, žydai 
pajuto troškimų atkeršyti “go 
janis” (žydų šventraštis Tal
mudas gojais vadina visus sa

Sveikata - Musų Turtas.
a r"" - •

EGZEMA i pasauly žmogaus, kuris neno-

------------ retų būti gražus.
(Dr. T. Dundulio kalba, paša-! Šis Mietų tarpas yra toks, 

kyta per radijų iš WGES kuriame žmonės, ypatingai
stoties Peoples Furniture 

Co. valandoje, liepos 
19 d., š. m.)

Ačiū Peoples Furniture ko-

jaunimas, turi nemažai nesma 
gumų su įvairiais išbėrimais, 
spuogais, įvairiomis votimis 
ant veido ir abelnai ant odos.

i mpanijai, ačiū Lietuvių Dak- Puolimų aut odos, žino-
vo priešu,;, nežydus, krikšėio-! tan» draugijai, 
nis. — P. J.).Tadgi žydų ban- Einant istoriniu gyvenimu, 
kininkų aruoduose sutelktasai
auksas tapo keršto įrankiu.

nės yra pripratę vadinti ekze- 
ma. Nežiūrint nuo ko tas iš
bėrimas paeitų, ar tai būtų

mums vig aiškiau darosi, kad ekzema, ar kas kitas, visuo- 
moderniškas mūsų gyvenimas mef perka tuos pačius ekze- 
daugiau reikalauja draugiško Į uiaį gydyti vaistus. Įsidouiė- 

mis priemonėmis: pirmiausia į viens kitam patarnavimo. Ne-, kit, gerbiamieji.
žemindami, iškoneveikdami ir J.bus per daug komplimentų, j, Pirmiausia reikia atskirti 

idealus, ' jei pasakysiu, kad Peoples j viena liga nuo kitos, o tada

Savo kerštų žydai vykdo šito-

griaudami “gojų”
naikindami tas vertybes, ku • f Furniture kompanija yra vie-!vartoti pritaikintus’vaistus,

nintėlė toje šviesoje, kuri su
teikia ne vien reikmenų pata 

kaip du šimtus metų žydų in- į rnavimų, bet sykiu Lietuvių1 rimas ant odos yra įvairių rū- 
teligentija nieko kito nedaro, i Daktarų Di augi jos narius į sa šių. Paprastus išbėrimus, ar- 
kaip tik sistemingai pakerta vo radijo programus kviesda* |ja visų rūšių spuogus klaidi- 
ir apspiaudo brangiausius kri- ] ma, paskleidžia apsvietų tar- nga yra gydyti su tais pačiais 
kščionių tikėjimus, kriksčio- P® lietuvių radijo klausytojų, vaistais. Pirma reikia patirti 

Nėra pasauly gyvūno, kuris nuo ko išbėrimas, arba spuo-

rios sudaro krikščionybės es
mę ir pagrindus. Jau daugiau

bet ne vienus ir tuos pačius 
dėl visų ligų. Paprastas išbė-

Daug kas negali atsistebėti, dėlko šiame 
krašte yra galybės įvairiausių piktadarybių.
Tai sudilusios tvarkos priežastis. Kai ku
riuose J. Valstybių miestuose tvarka taip! 
daug susmukusi, kųd nė nesuprantama, 
ramus ir doras žmogus gali gyventi.

Imkime štai šį, angliškos spaudos 
nymu, menkų įvykį:

Anądien Cliicagoje policija iš vieno gai- 
vėkario išsivedusi areštavo tris policijai ži
nomus ir jau teismo baustus kišeninius va
gilius. Jie paimti į centro nuovadų ir ten 
aklai uždaryti, kad su jais kokį laikų nie
kas negalėtų susisiekti, ir kad jie su nįeku 
negalėtų matytis. Praėjus vienai valandai ir kad
vienuolikai minutų vienas advokatas jau krei latremia tą priekaiSt, ir tapr0

ga pareiškia savo pažiūras 
Į Tos mokyto žydo pažiūros la

ma-

pėsi pas teisėjų gauti taip vadinamų “liabeas 
corpus,” kad areštuoti būtų paleisti.

niškosios civilizacijos rams
čius ir pagrindus.

Nuo to laiko, kai žydai su
silaukė progos laisvai (nevar
žomai) rašyti, visi krikščio
niškosios civilizacijos rūmų 
sąryšiai trūkinėja ir tiems rū
mams gręsia pavojus visiškai 
sugriūti. Visi mokslininkai ir 
rašytojai žydai, kurie apsime
ta lenkais, vokiečiais, prancū
zais ir kitų tautybių žmonė
mis ir kurie savo veikalus ra
šo įvairiomis kalbomis, turi 
vienų bendrų tikslų, būtent: 
viešai pripažintąsias tiesas da 
ryti abejotinomis; žeminti tai, 
kas atrodo švaru, kilnų; išju
dinti ir priveisti svyruoti tai, 
kas tvirtai stovi; įmūiyti tai, 
kas yra visų gerbiama.”

Iš tikrųjų, negalima geriau 
ir tiksliau apibūdinti tarptau
tinis žydijos sąjūdis su jos 
ardomaisiais darbais. Tatai ga 
Įėjo padaryti tiktai toks rašy
tojas, kuris gerai pažįsta šią

i nenorėtų būti sveikas. • Nėra Į gai, paeina.

laikų žydijos sąjūdžio esmę. 
Tos visos mintys ir nurody

ti faktai mums, katalikams, 
yra giliai įsidėmėtini. Tas la
bai reikšminga ir svarbu vi
siems žinoti. Papini’s nurodė 
krikščioniškajam • pasaulini

Kalbant apie ekzemų reikia 
įsidėmėti, kad ir ekzema yra 
bent kelių rūšių ir kiekviena 
rūšis reikalauja skirtingo gy
dymo. Daugiausia priklauso 
nuo ko ekzema paeina. Daug 
yra skirtingų ekzemos priežas 
čių, kaip tai:

» 1. Įsigimimas.gręsiantį didelį pavojų. Tad 
jeigu mes norime to pavojaus1' 2. Nuo įvairių nuodų nuolat 
išvengti ir nenorime susilauk- paliečiant odų.
ti tokios visuotinės negerovės, 3. Pūliuojanti ekzema. Pa
turime susirūpinti tuo reika- našiai kaip šurmutėlės usiro- 
lu. Turime gelbėtis kol dar ne žijančios su aptvinkimais.
visai vėlu. Turime numatyti 
tuos išsigelbėjimo būdus, ir 
juos rimtai apsvarstyti. O po

4. Fizijologinio tipo. Tai y- 
ra, maisto sunaudojimo siste
mos neveikimas, kaip reikia

Ar-gi ne įdomus reiškinys, jei tas ad
vokatas nė nesimatęs su areštuotais vyksta 
pas teisėjų ir reikalauja areštuotus “savo 
klientus” paleisti. Iš kur jis patyrė apie “sa
vo klientų” areštavimų'? ! jis gaus žinių, kad tas ar kitas jo klientas yra

Į šį klausimų atsako ta pati angliška. pakliuvęs, jis tuojau turi veikti. Šis metodas 
spauda. Sako, šalia policijos nuovados turi yra sėkmingas. Pakliuvus “nelaimėn,” 
savo ofisų profesijonalus laidų (užstatų) už- į kaip bematai yra teismo raštas, laidas ir pik- 
statytojas. Jis yra ir advokatas. Pigu sup- • tadarys laisvas.
rasti, kas jam patiekia žinių apie piktada-Į Taip aiškiai ir taip viešai su piktada
rių areštavimų. Taip pat pigu suprasti, kad j riais sėbravimas vedamas, o aukštesnieji au- 
piktadariai yra jo klientai. Jei jis laidas sta- Į toritetai apie tai nė žodžio. Tie patys anglis
to, reikia suprasti, kad apie šį reikalų yra iš ki laikraščiai visų įvykį paduoda trumpai 
anksto sutarta. Yra jam pasakyta, kad jei žinios formoje ir viskas užbaigta, o juk ang-

bai gerai nušviečia žydijes 
veikimų visame pasaulyje. 

Tarp kitko jis sako: “Žmo

to reikia drąsiai ir vieningai1 žmogaus organizme; tuo būdu 
veikti, kad krįkčšionybė būtų Į toji padėtis sįmptomatiškai a- 
ne nugalėta, bet kad ji pla-'pši reiškia ant odos šašų arba 
čiąi įsigalėtų visame pasauly-1 vočių pavydale.
je ir vestų žmoniją į aiškią '• 5. Nervų nepastovumas taip 
gerovę! To turime siekti ir a-į pat nereta ekzemos priežas- 
pie tai turime nuolat galvoti. ■ tis.

Šiame atsitikime priseina 
daugiau kreipti dėmesio į nėr-P. J.

liška spauda, norėdama, galėtų išgriauti to- Į1^ nepastovumų, negu į pa-
čias ekzemos votis. Tos rūšies 
ekzemos gydymo būdas jau 
būna skirtingas; šiame atsiti
kime pirmoj vietoj reikia gy
dyti nervus, nes ekzemos vo-

kių susmukusių tvarkų. Ji to nedaro ir gal į 
turi priežasčių.

Tųip čia yra su kitais vagimis ir visais 
kriminalistais. Jie visi nematomos rankos 
globojami. Sėkmėje ir vilkas sotus ir ožka f 
neuSpiauta. Bet tokia supuvusi tvarka turi i 8 an^rael 8 klausimas, 
ribas. Paskiau ir daug nekaltų žmonių turės 1 e<: en ral zmo811s’ 
nukentėti.

Štai kame piktadarybių šaltiniai.

įr
šiame reikale, iš papratimo 

(Tęsinys 4 pusi.)

yra?” Sužinojęs, kad visos brolių ir kle- iš dangaus padės Aukščiausiojo Viešpa 
bono celės įtaisytos jau po perėjimo vie- ties Motina. Elgeta, apsivilkęs skarma- 
nuolyno stačiatikių žiniai, o kad iki to i lais, meldžiasi, kad jam būtų atsiųsta pa
laiko visa buvo pusiau sugriuvusioje būk- j stoge ir maisto, raišas šaukiasi išgydymo 
Įėję, viešpats teikėsi išreikšti savo pasi- : savo ligų; vienas kaip patriarchas Jokū-

linas, o pastaboje randu pridėtų: linksmutėlė
...Kauno ir gretimose rėdybose labai Vasarojais ji išpuošta, it aušrelė gražu-

tenkinimų. bas, virpėdamas nuo dvasios pakilimo, 
puldamas kniūpsčiomis, mato čia Dievo 
namus ir dangaus vartus; kitas — kaip 
protėvis Dovydas, širdingo džiaugsmo per 
imtas, dvasiškai žaidžia prieš Viešpaties 
kivotų, čia dievobaimingas tėvas, atsi-

Vienuolyno metraščiai rodo, kad 1668 
nietais- Kamaldulių vienuolynų aplankė 
Lenkijos karalius Joanas Kazimieras.

Paco įsteigtas vienuolynas gana ilgų
savo buvimo laikotarpį buvo ypatingos 1 klaupdamas, prašo sveikatos ir laimės 
žmonių pagarbos dalyku ir nuo to vie- ' savo vaikams; o ten nelaiminga našlė 
nuolyno perėjimo laiko stačiatikių žinion, ! ašarose ir raudose šaukiasi pagalbos varg 
jis tebėra vieta, kur dienai, kai švenčia- ! šams savo našlaičiams. Visi meldžiasi, ir 
ma Pažaislio Dievo Motinos paveikslo ! tas maldos šauksmas, ta skaitlingoji tr<> 
šventė suplaukia skaitlingi maldininkai; 1 bėję minia persiėmusį dvasios pakilimo

išsiplatinęs padavimas apie priežastis, pa
raginusias Chr: Pacų pastatyti šių vieto
vę. Sako, kad vienuolyno pastatymu ir 
savo vienuolišku gyvenimu jis manė už- 
melsti padarytų jo baisių kraujomaišos 
nuodėmę; pasakoja, kad jis buvo vedęs 
tikrų dukterį (kiti sako — seserį). Pir
miau rodydavo čia ir vienuolyno įsteigė
jų, kurie nusidėjo, portretus, ir rasdavo 
jų tarpe panašumų.”

Arėjas Vitkauskas

tėlė.
Sudalinta ji eilėmis aukso ir žaliais dry

žais,
O drabužiais ji apvilkta šventadieniais ir 

gražiais...

SAPNAS

Girdi skambant čia keliais vežimus 
žmonelių,

Nes čia Dievas laimę sėja dėl savo vai
kelių...

i Žydri saulė tenai šviečia, juokias skais
tus veidai,

Ir ant pirkios slenksčio bėga baltagalviai
vaikai.

kitatikiams apjuokti ir prikaištauti mūsų > žmonių pagarba ir iki šio laiko neužgęso Į kupino pasitikėjimo Dangaus Karalienės Naktimis man Lietuva sapnuojas... Po žy-
stačiatikių tikybai, o aš įsakysiu prista- , šventai vietovei ne tik stačiatikiuose, bet 
tyti jums visų, kas reikalinga, bažnyčios ( ir viso krašto katalikų gyventojuose. Rei- 

4r vienuolyno įtaisymui.” Paskui viešpats j kia matyti pačiam regyklų besimeldžian- 
teikėsi apžiūrėti brolių pietus ir klebono į čių žmonių prieš gerbiamų Pažaislio Die- 

r kambarius ir pareiškė tuomet pasitenki- , vo Motinos paveikslų, tam, kad turėti su- 
už rastų švarų ir tvarkų ir paskui pratimų apie gerbėjų atsidavimų šv. pa- 
į iždininko celę ir, apžiūrėjęs jų ta- ' veikslui. Tūkstančiai širdžių 'susilieja į 

H:\Puikios vienuolių celės! Kiek tokių vienų maldos jausmų, kupinų vilties, kad

pagalba. Visa tai gali sušildyti žiauriau- 1 driu dangumi 
šių širdį. Negalimas dalykas, kad tų va- Už arklo savo žengia... Aria jų lietuviai
landėlę kas nors nesuminkštėtų savo šir
dimi, ir atsiklaupdamas su atgaila, nesu
šuktų iš sielos gelmės: “Valdove! padėl 
pasigailėjusi mūsų, atsižiūrėk: žūstame 
nuo daugybės nuodėmių.”

Taip baigia savo aprašymų P. M. Si-

laisvi.
Ir savo vaisingam darbe aukso grūdus 

sėja,
Saulėtai rytojaus dienelei neša viltį fėja.

Naktimis man Lietuva sapnuojas... keistai

Ūžia bitės prieš saulelę, liepų žiedai kve
pia...

Girdis garsai iš mokyklos... daug jie sa
vyj slepia...

Staiga,.. Suaidi patrankos, nutilsta juokai 
vaikelių,...

Ir mano sapnas stebuklingas... pranyks
ta... kaip pulkas paukštelių...
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LIETUVIAI AMERIKOJE

PATERSOM, N. J.
LIETUVIŠKO RADIJO PUS

VALANDŽIO ĮSPŪDŽIAI

didelė, bet jauki kouipanijėlė 
sėdi ir laukia 10 vai. Laukda
mi šnekučiuojamės apie rim- 

'tas šių dienų problemas, įter
pdami ir juoko iš pasaulio, o 
kartais ir is Patersono. “Bet 
tu ieškok Patersono W0DA. 
Jau dešimta artinasi,” tarė 

“Gerai,

Skaitau laikraščiuose, “lie 
pis 30 d. 10 vai. vakare lie
tuviskas radijo pusvalandis is yįcnas nekantruolis. 
Patersono.” Galvoju sau; ra- tuojau.” Štai, tarsi iš tolumos' 
dijo pusvalandis iš Paterso-1 pasigirsta Paterson stotis. Ci
no ? Ar tai teisybė? Rodos Pu-j ras grynas, vėsus. Girdisi ge- 
tersonas kur tai šalę didžiojo ra£
New Yorko, visų užmirštas,

“good times,” bet savo dar
bais ir dvasia kilti į dausas 
“drąsiai, aukštai.”

Dainos dvasių labai vyku
siai yra pagavęs mūsų dide
lis kompozitorius J. Naujalis 
ir visa dainos nieliodija pa
sižymi gyvumu ir energija. 
Tat ir chorui ta gyvumo ine- 
liodija priseina išreikšti, kas 
puikiausiai pavyksta.

Atlikus žavėjančiai pirmųjų 
dainų, seka Maironio “Kur 
bėga Šešupė” (muzika C. Sa-

Po įspūdingo “Avė Maria” limos praeities padėtį ir su- 
vėl pasigirsta art. Petraičio lyginus su jo pasirodymu tų 
solo. Šį kartų Maironio “Už-j vakarų, galima sakyti, kad 
migo žemė” (muzika Sasnau- choras kų ne šimtų nuošimčių
sko). Ši daina buvo parašyta 
laike didžiausio rusų priespau

pakilo. Garbė už tai priklauso 
choro vedėjui P. Petraičiui,

dos šėlirųo. Tat joj dainius kuris, nesigailėdamas nei tru- 
kalba alegorijomis ir žadina 
tautų keltis iš apsnūdimo, kad 
priespaudos naktis neužmig

dys jaunos krūtinės. Gabus 
dainininkas, nors čia gimęs, 
vis tiek išreiškė poeto sielvar-

so, nei energijos trumpu lai
ku sugebėjo taip chorų prala- 
vinti. Garbė ir Patersono jau
nimui, kuris, nebijodamas lie
pos mėnesio karščio, lankė 
choro pamokas ir sudarė ne-

D A K T A R A I:
Oflsus Tel. Grovehill 0617

Rea. 67 37 S. Artesian Avė.
TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2423 Weat Marųuette Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket 9-18 A.M. 

Nedėlloj susitarus

Tel. Ofiso 4060 Kės. 8666

savyje užsidaręs kampelis, iš 
kurio beveik nepamatysi žmo
gaus veido tos apylinkės vi 
suomeniniam gyvenime. Pavi 
ršutiniškai išrodo lyg 
dęs.

Visų veidai surimtėja. Akys 
nukrypsta į radijo priimtuvų. 

'Dešimtų valandų tilsta kokia 
tai monotoniška muzika ir,

snausko). Maironis! Jau vien žavėjimo rate. 
tas vardas primena vienų my-į rimtų dalykų pasi-
limiausį labiausiai lietuvių

tus ir vėl klausytojus užbūrė mažų būrelį.
Lauksime ir tolimesnių pa-

sirodymų! Skrajūnas

mėgiamų dainių, kuris tik pra 
ėjusį mėnesį atsiskyrė nuo 
mūsų užmigdamas amžinu uiie 
gu. Šioje dainoje poetas-pra- 
našas apdainuoja “mylimos

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th AVENUE 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st STREET 
Nedėliomis tik susltaruaTai. Canal 9267 Rea. Prospeot 9969

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Resldenclja 6699 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pistų

• iki »:»• vakare

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63rd STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija; 2359 So. Leavltt St 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 popiet Ir 7-9 vaL vak. 
Nedėlloj pagal susitarimų.

girsta vėl smagios liaudies 
dainos, gerai žinoma “Važia
vau dienų,” (muzika Šim
kaus) ir “Pupos”, (muzika 
komp. J. Žilevičiaus). Pasku
tinėje apdainuojamas senis, 
kurs daug turėjo bėdos augin
damas pupas.

Muzikališkas išpildymas pa- 
Jdarė nudėvėtų “Važiavau die-

DENTIST AI

v - , štai, pasigirsta aiškūs, gerai
.... . . 1 išlavinti, gražiai skambų Šv.Bet pridėjus ausį prie j . . ’ °• Kazimiero parapijos nusiaus aterson, išgirsi, kad ten vei-1 , , . TTv • , ,7 , ° choro balsai. Uzsirekomenduo-Itiama; sale to, neretai ir pa-,. . . . . .- ,y . . , ■ i ja visiems žinoma jaunimo daitrukšmaujama ir dar ne vi-ld ..1TV-L . .

suomet kilniais sumetimais, ina*" Slt»e Ęauj$ (šais. Ir tikrai, klausant tos kftipo naujų dainų. Cho-
Taigi, ar kas ypatingo gali,SU1^ ro iai- Wioje tanioje sįej)Ui.Įjngaį gražios dainos, ira® abiejose dainose pridėjo 

nėra nusiminimo, dvejojimo, , šlamėjiJ daug gyvumo, dvasios, takto,
T , skundų. Čia tik spindi entu- 6 d “ • •- ” "•

tėvynės” žavėjančiai gražių
gamtų, jos rūteles, geg-utes, 
sodybas, didžius kunigaikščius 
ir jų kovas su Lietuvos prie

Pitone Boulevard 7643

OR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava.
Arti 47 atreet

būti ir ten? Nejaugi Paterso-
nas iškiš galvų į pasaulį? . . „....T ... . ,, , ziastingas pasiryžimas“Na, pasiklausysime” sakomi , - . . •. . , • trauksme naujų dainų” dirbti,sudaveme rankomis I _ . ,

U Už- mų, paukštelių čiulbėjimų, ta
rsi. regi tų didvyrį Vytautų.

o ypač gerai išreikšta paskuti 
niosios dainos “Pupos” sa-

keliese ir !“Paimsme arklą, knygą, ly
ti tos gražiai plaukiančios me- *>ra- Gyva meliodija, juoki-

Liepog 30 d. Jau po devy-jrų” ir, kaip jaunimui pritin- 
nių vakaro, o mūsų nors ne- ka, ne žeme rėplioti ieškant

GRABORIAl:

J. F. RADŽIDS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystės.

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 2228 8. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4688.

LACŲAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616 

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOBIUS

Musų patarnavimas 
vtauomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nss neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 /.uburn Avenue

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, III.

liodijos, tarsi, nešte neša į tas 
sodybas, į tų mūsų tėvynę, ka
me “broliai artojai lietuviš- 

i kai šneka.” Deja, pajunti, kad 
j čia ne Nemuno ar Šešupės kra 
ntai, o tik Passaic ar lludson 
pakrautas.... j

Tikrai šių nelengvą, pilnų 
jautrumo dainų puikiai sudai
navo choras. Viskas ko geriau 
šiai atlikta, gal kiek lyg nepri
silaikyta intonacijos.

Nespėjus atsipeikėti nuo 
“Kur bėga Šešupė,” pasigir
sta “Žydi margos gėlelės,” 
/muzika Bendoriaus). Šios dai

ngas turinys kiekvienų gard
žiai prajuokino ir puikiausi 
suteikė klausytojams pasigė
rėjimų.

Besiklausant taip įvairaus, 
taip įdomaus ir taip puikiai 
atliekamo programo, kiekvie
nas mūsų likome pagauti lyg 
į kokį tai žavėjantį dainų pa
saulį, kame viešpatauja tik 
pasigėrėjimas, jausmų švelnu
mas bei malonumas, o visi pi
lko gyvenimo disonansai pa 
miršdami ir nejutome, kaip pa 
sigirdo maloniai skambų pra
nešėjo nelaukti žodžiai, “ir

Tel. Canal 6122 ,

DR. G. I. BLOŽIS
DEK TIKTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Beredoj pagal sutarti

rsL Canal 6764 Rea Republio 6269

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
vyrų. moterų ir vaikų 
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

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22cd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. ltichmond Avė. 
Telephoue Kcpublic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

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. *

2 924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

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

Cicero 662. Rez. tet Cicero 2888

Tet Lafayette 9798

DR. A. J. JAYOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Cicero 1260

OR.GDSSEN
X-Ray

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDMJA4

1650 WEST 46th STREET
Kempes 44th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6298-8918
Nulludlmo 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 publiką su savo nupigin
tomis Kainomis 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
JUSŲ GRABORIUS

Didyalfl Ofla&a

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

nos atlikimas tai tikrai per į ^uomi užsibaigė pirmas iietu- 
excellence. Viskas choro pui- i yiškas programas iš Paterso- 
kiai pagauta ir išpildyta. po.-’ “Ar tik taip trumpa?”

Po šio jaudinančio choro! išsiveržė žodžiai iš mūsų atsi- 
dainavimo, pasigirsta progra- Savusių krūtinių. Deja, laik
ino ir Šv. Kazimiero parapi- rodis rodė nepageidaujamų rė
jos choro vedėjo artisto P. aiybę: pusę po dešimtos, reiš

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, I1L

VaL-

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvertais ir Subatomla 
2420 W. Marųuctte RU. arti Wcstern

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedšlials, Seredomis ir Pdtnyčiomls 

1821 So. Halsted Street

DR. SUZANA A. ŠLAJUS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7337

Ofiso vaL kiekvienų, dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

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

Jei ueatsiUepia šaukite Central 7444

DR. A. A. R8TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

Petraičio solo. Jisai sudaina
vo dvi paeiliui gerai žinomas 
liaudies dainas “Prirodino 
seni žmonės
trausko) ir 
(muzika komp. J. Žilevičiaus). 
Apie tų dainų atlikimų nėra 
man kų nei kalbėti. Pats jau 
vardas P. Petraitis kalba a- 
pie save. Juk P. Petraitis yra, 
gal, populiariausias, visų mė
giamas ir visiems žinomas dai
nininkas. Užtenka programo 
vedėjui bent kokiame viešame 
susirinkime ištarti, kad dabar 
padainuos art. “Petr... kaip

(muzika M. Pe- 
‘Ugdė motušė”

kia lietuviško 
baigų.

“Puikiai programa atlikta; 
žavėjančiai atlikta” buvo bū
relio mūsų vienbalsi rezoliu
cija. Ir tikrai, net geriausiai 
nusimanųs muzikas ir net ne
permaldaujamas kritikas nie
ko beveik papeikimo negali 
pasakyti; o priešingai su pa
garba turi nulenkti galvą ir 
tarti, šv. Kazimiero parapi
jos choras keliasi ir smarkiai 
pažanguoja.

Reikia pasakyti, kad chore 
yra tikrai gerų balsų. Jie ge-

programo pa- Tet Cicere 4764

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO 
VaL: 14-12 lyto: 2-4 ir 7-9 vakare

DR. M. T. STRIKO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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 Tet:. Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS
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 
VIRG1N1A 0036

AKIŲ GYDYTOJAI!

salėje pasipila aplodismentai,' rokai pralavinti, gerai susidai- 
o per visų lūpas nuaidėja “ai- navę. Suderinimas tobulas, 
tis.” Tat ir šiuomi kartu su- kiek kai kuriose dainose 
žavėjo klausytojus ir paliko silpnokai skrido vyrų balsai, 
neišdildomų įspūdį. | bet tas be ne dėl to, kad sto-

Programui paįvairinti su- vėjo toliau nuo mikrofono.
giedama Jacąues Arcadelt ‘A- 
ve Maria.’ Tai XVI amžiaus 
labai rimtas, keliantis dvasių 
iš žemiškų geismų, kūrinys. 
Nors ir sunkus dalykas, vie
nok choro priimančiai įveik
tas. Choras sugebėjo pagauti 
gilių, liturginę veikalo inten
cijų. Todėl ir klausant nepas-

Nelengva akompanavimo da; 
rbų atliko su prityrusiu sko
niu kompozitorius J. Žilevi
čius. Šis didis mūsų tautos ko
mpozitorius pridavė didelės 
chorui paramos.

Reikia pažymėti, kad art. 
Petraitis puikiausiai užsireko 
mendavo skelbėjo rolėje. Jis

DR. VAITUSH) OPT.

sRe
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų,' kuria 
esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
^ataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas tiaro
mis su elektra, parodančių mažiau- 
«ias klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRTJM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys sutaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 8. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

A. L DAVIDONIS, M. Oi
4914 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tet Kenirood 6147 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tet Grovehill 1595 •

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

Seredomis po pietų ir Nedėldlennus 
tik susitarus

2422 W. MARQCETTE ROAJJ

tebimai susidaro ta gili ir sy- programų skelbė gražia lietu- 
kiu didinga maldos nuotaika.} viška kalba, o paskui, norėda-
ir tik pasijunti dvasioje kur 
tai padangėse. Daug man te
ko girdėti chorų ir sunkius 
dalykus atliekant, bet tai se
ni chorai. Bet kad tas, tik da- 

įbar susitvarkęs, o per tai dar 
j jaunutis choras taip virtuoziš- 
i kai tą klasišką kūrinį atliko, 
l tai reikia tik stebėtis.

mas kitataučius supažindinti 
su lietuvių dainomis, — an
gliškai. Balso skambėjimas 
puikus.

Tat drąsiai, galima sakyti, 
kad Patersono Šv. Kazimiero 
parapijos choras tuo pasiro
dymu apsivainikavo • garbės 
vainiku. Žinant to choro neto-

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAM

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 14—4: nuo 4—^4

■: MM 14 UU UL "

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Realdencljos Tel. Plaaa 4244

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 80. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

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

pietų: 7—8:80 vai. vakare. 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 4141

DR.Y.S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
2424 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki IS ryte. 7 iki 9 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. r*g*1 setartl

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUG4”

.z _

Res. Phone 
Englewood 9641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentwortto 36 u o

DR. A. R. MCGRADE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel. Victory 2687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 237*

DR. 1 P. POŠKA
3133 S. HALSTED STBEEl’

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVL.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 
plot. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 va„.

šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Weutworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8l9i

. DR. H. BARTOM ,
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Hemlock 9700
Rea Tel. Prospect 06L0

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedale 

Rea. <426 So. California Avė. 
Vak: 2-4, 7-1 v. v. Uakirtaųt Ketv.
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CHICAGOJE SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS

NEPAPRASTAS
REKORDAS

F. MA S T KITAME KORTE

Prof. P. Mast’as (Mastaus- 
kas), kuris per kelis metus 
dirbo Felony korte ir gerą. re-

ECZEMA
(Tąsinys iš 2 pusi.) 

vartoja tą pačią mostį, 
bent tik kitokios spalvos, be
mažiausio dėmesio, kad šios

pi

kordą padarė, perkeltas pro
kuroro pagelbininku j krimi- Į,rūšies ekzema paeina nuo ne
nalinį teismą. Dabar jam pa
vesta valstybės vardu kaltin
ti “garsiąją'” Pollock, kuri

pastovią jo nervų, ir kad čia 
reikalinga nuodugnus ištyri
mas ir pritaikymas vaistų.

nušovė savo vyrą. Jis jau ,'Kitaip tik veltui pinigai eik- 
spaudai pareiškė, kad teisme vojama. 
reikalaus, kad Pollock būtij 
nubausta mirties bausme.

6. Ekzema, paeinanti nuo 
valgio, arba vaisių. Kai kurie 

t, t. • , ,, . žmonės negali valgyt ypatin-
, . . , A r . : gų valgių, arba vaisių. Padėkas ir naujame korte turės pa I.. „ . , . , , .... , , v. .Y . !kim sau, žemuogių. Jei tokiesisekimo, dar plačiau išsigar- L . . , . ,... y. . 'žmones nepaisydami valgo ze-sms ir pagilins žinias savo . ,„ .. . muoges, juos išberia ekzemoa
profesljo',e- Įvotys. Čia jau aišku, kad to

kiame atsitikime žmogus gale 
tų suvartoti didžiausią stati
nę įvairių mosčių, jos vis vien 
nepagelbės tol, kol jis nesu
stos valgęs žemuoges. Nesa
kau, kad nei vienas neprivalo 
valgyt žemuoges. Sakau tik, 
kad yra tokių žmonių, kurie
ms ypatingi valgiai kenkia ir 
čia daviau pavyzdį. Svarbiau
sia noriu pabrėžti, kad pirma

PADĖKA

Tretininkų brolijos nariai 
taria ačiū kun. J. Šaulinskui, 
dvasios vadui, už surengimą 
5 dienų rekolekcijų prieš Par- 
cinkūlio šventę. Visi tretinin
kai naudojomės tomis Dievo 
malonėmis. Ačiū ir misijonie- 
riui Alfonsui pranciškonui už
pamokslus, kurie visiems su- reikia ištirti savo padėtį'o ta. 
teikė daug dvasiškos naudos. ida pirkti atsakanHus vaistus.

Mes, tretininkai, turime uo-1 Bendrai, ekzema yra padalin 
lų dvasios vadą asmeny kun. ta į dvi grupes; sausa ekzema
J. Šaulinsko: atsilanko į kiek
vieną susirinkimą. Dėl to visi 
esame labai dėkingi.

R. Č.

ir šlapia ekzema, arba verkia
nti ekzema, kaip daktarai jų 
vadina. Kiekviena jų reikalau 
ja skirtingos kombinacijos 
vaistų gydymui ir net skirtin

REMKITE TUOS PROFE- j go užsilaikymo. Ypatingai ka 
SIJONALDS JR BIZN1E-j rščiuose reikia ko daugiausia 

DRAUGE.” prisilaikyti normalumo.

J. Valstybės užima pasauly 
‘neginčijamai pirmą vietą sa
vo motorinių vežimų skaičiu
mi ir taip pat neginčijamą su 
tais vežimais nelaimingųjų į- 
vykių skaičių. Apie tai prane
ša krašto saugumo taryba.

Šiame krašte šių nelaimin
gąją įvykių yra 50 nuošimčių 
daugiau kaip Australijoj, apie 
dukart daugiau kaip Kanadoj, 
keturis kartus daugiau kaip 
Vokietijoj ir apie aštuonis kar 
tus daugiau kaip Norvegijoj.

Ši Jungt. Valstybių pirme- 
| nybė turi priežasčių. C'ia daug 
kas turi automobilius ir tarp 
jų valdytojų turi būti daug 
ne tik gerųjų, bet ir blogųjų.

Šiame krašte viskas greitai 
daroma. Greitai dirbama ir 
greitai važiuojama. Kokiam 
galui turėti automobilį, jei ne
būtų galima jo naudoti ko 
greičiausiam susisiekimui ? 
Dėlko gi nesinaudoti proga ir 
giliuku? Juk tuo būdu ir vie
na sutaupta minuta skaitosi 
brangintina.

Kita priežastis, tai žmonių 
įsitikinimas, kad jie laisvam 
krašte gyvena, patys yra lais
vi, tad gali laisvai ir visokius 
darbus dirbti. Kada ameriko
nas sėdi prie automobilio vai
ro, jis jaučiasi sėdįs pačioje 
pasaulio viršūnėje. Mėgink, 
sveikas, jį įspėti. Teisotos tei
sės jam neturi reikšmės, o do
rovės teisės — nė tiek.

Suprantama, toks nusistaty

mas ir velka paskui save to
kias pat pasėkas? Be to, ne 
visur astrai vykdomi trafikos 
nuostatai.

Į tai visa atsižvelgus ir ne
stebėtina, jei J. Valstybės tu
ri žmonių žudymo automobi
liais rekordą.

pardavinėjamas savaitinis A- 
merikos lietuvių Marijonų lei 
džiamas “Laivas.” Dabar to
je kolonijoje platinamas 
“Draugas” ir “Laivas”, vaik

KĄ TRIUBOCIUS MATĖ IR 
NUGIRDO

Iš Marąuette Parko

Praėjusį penktadienį į Gi
linimo Švenč. Panelės par. baž 
j nyčią žmonės skaitlingai susi- 
Į rinko, ir daug naujų narių 
prisirašė prie Apaštalystės 
Maldos Dr-jos.

Susirinkimą vedė pats kle
bonas, aiškino apie Liurdo 
Švenč. Panelės stebuklus. To
liau kalbėjo apie parapijos 
pikniką, kuris įvyks rugsėjo 
4 d. Vytauto Parke ir išrin
ko iš Apaštalystės Maldos Dr- 
jos komisiją, kurį savo dar
bu pasižymės. Buvo paprašy
tas kalbėti misijonierius tė
vas Bružikas, kurs pakalbėjo 
apie prasiplatinimą Apaštaly
stės Maldos Dr-jos. Lietuvoje 
skaitoma apie 200,000 narių. 
Įrodė, kad Lietuvos vyrai la
bai skaitlingai rašosi į tą Dr- 
ją. Pavyzdžiui Plokščių para
pijoj prisirašė 137, o Alytaus 
parapijoj, dzūkų karalijoj, 
131 vyras. Vertėtų ir Ameri
kos lietuvių vyrams susipažin 
ti su Apaštalystės Maldos Dr- 
ja ir į ją įsirašyti.

Laikraščių platinimas

Be to, susirinkime daugu
mas užsirašė Lietuvos Jėzui-! •
tų leidžiamą mėnesinį laikraš
tį “Žvaigždę,” taipgi buvo

poleonas Poczulp, 6600 So. 
Sacramento avė..

Ir kitų kolonijų b’znieriai 
ir Kolegijos rėmėjai tariasi 
apie parėmimą Kolegijos pik-'

ščiojant po namus. Kas sek- niko. Taipgi Mutual Šausage 
madienį per visas Mišias Sta-' Co., Marvel Brand Food Pro- 
nislovas Staniulis platina j ducts, per draiverį Roman 
“Draugą” ir “Laivą” prie j Precin, 3247—61 W. 47 st. tel. 
bažnyčios. Tik jis prašo visų, ;Laf. 8300, pažadėjo paramą 
kad į jo darbą parapijonai Kolegijos piknikui, rugpj. 28, 
daugiau domės kreiptų, nes Birutės darže.
pagal skaičių parapijonų, tai Kviečia naudoti*
kur kas daugiau turėtu būti * i i- .....i x v,-m , w. U i Adolfo Dudeno vaikai įsi- katalikišku laikraščiu Marmi-L • - • , xx- ...įtaise naują laikraščių stoti ant ette Parko lietuvių tarpe. L. .... ,

* 1 į siaurės vakarinio kampo Mar-
Eina į talką Jąuette Rd. ir S. AVestern avė.

Gauta žinių, kad p-nai N ar- Ten galima kasdien gauti 
vidai savininkai dviejų dide-(“Draugą” nusipirkti. Taipgi 

įlių kepyklų, 2424 \V. 69 st. ir galima gauti “Draugą” prie 
[6558 So. Western avė... ir biz So. AVestem avė ant kampų 
nieriai Saudomavičiai 2822 63 st. ir 69 st. ir Prosevičių
W. 69 st. pažadėjo dovanų 
Kolegijos piknikui. Taipgi pa
žadėjo .J. Poczulp, 6924 So.

bučernėj, 2659 W. 71 st.
Pas dentistą dr. Kelią

Vienam praeiviui Marąue-
Fairfield avė ir jo brolis Na- tte Parke suskaudėjo dantis. _

ELZBIETA ARTIŠAUSKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučlo ū d., 10:15 vai. vakare 

1932 m., sulaukusi apie 73 metų amžiaus, gimusi Lietuvoje, Pa
nevėžio apskr. Naumiesčio panp, Mickinės kaime. Amerikoje 
išgyveno 10 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 5 dukteris: Pomicelę ir Juozapą. 
Muzdeikius, Anelę ir Joną f'hurus, Slepaniją ir Stanislovą, Juriš- 
klaučius. Liuciją ir Vladislovą Kondrotus, Eleną ir Jurgj Pilitaus- 
kius, sūnūs Stanislovą ir Leoną Arti.šauskius, anukus, Steponą Gu- 
čauską. Pomicelę Izdanauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6937 S Artesian Avė. Tel. Grovehill 
0382.

Laidotuvės įvyks Antradienyje, Rugpiučlo 9 d., 8 vai. iš ryto 
iš namų į švenč Panelės Gimimo par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o 15 ten bus nulydėta į 
Šv. Kazį mieto kapines.

Visi a. a. Elzbietos Artišauskienės giminės, draugai ir pažysta
mi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti' 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Dukterys, Simai, žentai. Anūkai ir Gimines. 
Laidotuvėse patarnauja grab. A. Masalskis Tel. Blvd. 4139.

Pasižvalgęs pamatė dentisto 
J. Kelios ofisą, 6558 So. Wes- 
tem avė. Nors su baime, bet 
skaudėjimo verčiamas praei
vis užėjo į dentisto Kelios o- 
fisą. Pasirodė, kad keliauto
jas turėjo bereikalingą baimę, 
nes • dantistas Kelia labai ga
biai ir be ypatingo suskaudė
jimo ištraukė skaudamąjį dan 
tį ir praeivis linksmas išėjo.

RENDON
moderniškas flatas 6 kamba
rių, 1 arba 2 aukštas, karštų 
vandeniu šildoma, pigi rendaį 
savininkas ant vietos.

1615 S. 50th CT., CICERO

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

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

Phone State 4690 
South Side Ofisas

750 W. 35th St., netoCl Halsted St. 

Phone Boulevard 5913

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

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

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvergats 
— 6 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 78(7

Namų Tel Hvde Park 8896

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

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

Dainos Švente
Wisconsįn’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

SE_TMADIEHĮ, RUGSSJO-SEPTEMBER 4. 1932 M..

prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ” 
Vieta vadinasi “Central Park” IIigbway 15. (Tarp

Kcncsba, V.’i . ir Racine, Vis.).
Be dąit.ų žaislų ir 5ol.it.' bus prakalbos būt r.t: T. etų vos kon-

■ u'o, p. A. Kalvaičio. Wisconsin’o Senatorirur. Gubernatoriaus ir 
kitų. RENGIMO KOMITETAS

d$:SUS J!)$ Į liETUVį
RugpluJc-Aug 13 d FREDERICK VIII 

Rugpi -Sc-Aug. 18 d. BERENGARIA 

Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 

Rugsėo-Scpt. 3 d L NTTED STATES 

Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 

Spalio-October 8 d. laivu PARIS

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

4600 S. WOOn ST.—Ketvergo vak 
Tel. Lafayette 6393

160 N. T.A SAT.T.E ST—navai sutsrtt

Wm. J. Varelva
Sa vlninkas

Dėl geriausios rųštes 
i .m Minavimo, šau

lį
GKKI'K 1 AI.LF.Y 

l’HODUCTS 
oiseils Šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAbi STATYMO KDNTKAK 

TORIUS
G504 S. WASHTENAW A V Ifi

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

tos žierus, laikradžius, radio«. 
'aipgi elektrikinius laikro 
Ižius, movie cumen'S. pro jei* 
torius dėl judomų paveiksi i 
rodymo. Kainos labai nupigin 
<»s.

2650 W 63rd St., Cbicago, Ilk
Tel., Hemlock 8380

L. Vyčių Jubiliejinio Seimo Rengimo Komiteto nariai (iš kairės į dešinę): pirmoje eilėje—O. Alasevičifltė, V. Ta- 
muliūnas, vicepirm.; kun. K. Jenkus, kun. K. Urbonavičius, klebonas kun. P. Virmauskis, garbės komiteto nariai; J. B. 
Laučka—pirm.; Br. Kavoliūtė—sekr.; antroje eilėje-O. Kanapinskaitė, Pr. Karlonaitė; O. Petrušytė; J. Kasperas; O. 
Nevierienė; J. Matuliauskaitė; S. Averkienė; trečioje eilėje—I). J. Averka—vicepirm.; A. P. Neviera—iždin.; Pr. Aver- 
ka; J. P. Pilipauskas; J. Grieiflnas; K. J. Viesulą; Pra. Razvadauskas ir St. Griganavičius.

Seimas įvyks rugpiflčio-August 16, 17, 18 dienomis, South Boston, Mass.

U. iL I _______ ■

Jei manai pLrktl automobilį, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
liui — STUDEBAKER. kurte yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

4499 ARCHER AVĖKITE 
Telephone Lafayettą 7189

_ HHHHiiHi


