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Čilėje atsidžiaugta socialistų respublika
MOTERYSTES REIKALŲ
TEISMAI

PAGROBTAS ATSIRADO

RUSUOS BOLŠEVIKAI PUOLA
VOKIEČIŲ VYRIAUSYBE

t

CHICAGOJE

SPRINGFIELD, III., rugp
8. — Anų dienų keli vyrai pa
VATIKANAS, rugp. 8. — , VIENI IŠVAŽIAVO, KITI
grobė iš namų uždaryto Tay- Kiekviena katalikų vyskupija
KUN. L. KAVALIAUSKAS
ATVYKO
lorvillės, III., banko preziden turi moterystės klausimams
Rugpjūčio 8 d., 11 .-15 vai. ryto mirė kun. L. Ka
tų. Jį apdaužė, surišo rankas, spręsti teismus. Šv. Sakramevaliauskas,
Providence, R. I., lietuvių parapijos kle
Traukiniais iš Chicagos išir kojas, užlipino burnų ir pa >tų kongregacijos prefektas siuntug
bonas,
kuris
per keletu mėnesių sunkiai sirgo. Ve
į vakarus apie 400 kaVokietijoj, sakoma, sutarta respubliką pakeisti metė šalia kelįo krūmuose.
lionis buvo dar jaunas žmogus. Keletu metų vikaravo
.
. 'karfiinolas Lega pasiuntė vys- Jro veteranų, grįžusių iš rytų,
monarchija. Bretonai Prancūzijoje atgaivina Buvusis. ,bankminkas
Šv. Kazimiero parapijoj, Worcester, Mass. Provi
apie. kupams aplinkraštį, kad tų atvyko dar apie 200 veteranų.
dence
’o lietuviams katalikams, vėlionies giminėms ir
savo veikimą
pusantros paros kankinosi. ; teismų procedūra būtų dau- Ir šiems reikalinga išrūpinti
jo draugams reiškiame gilios užuojautos žodžius.
Pagaliau pasisekė paliuosuoti1 gįau griežtesnė.
tolimesnę kelionę. Apie 100
rankas ir prisišaukė pagalSOVIETAI PRIEŠ VO
SUTIRPO SOCIALISTŲ
Be to, kardinolas prefektas ' pasilieka Chicagoj. Sako jie
bos. Dabar yra vietos ligoni
KIEČIUS
RESPUBLIKA
reikalauja minėtai kongrega- čikagiečiai, bet neturi namų.
nėje.
cijai prisiųsti tų teismų narių
RYGA, rugp; 8. — Rusijos
Taylorvillės policija suėmė
VALPARAISO, Čili, rugp.
pavardes, pažymėti, kiek ima
6 ASMENYS ŽUVO
8. — Socialistų menševikų pla sovietij laikraščiai puola Vo du įtariamus pagrobėjus.
ma atlyginimo ir kitus fak
GAISRE
ŽEMĖS ŪKIO PARODA
EM1GRAVO 415 ŽMONIŲ
čiai skelbtas pasauliui prane kietijos vyriausybę ir patį
tus apie įvykusius ir bėgamuo
vokiečių
fašistų
partijos
vadų
IR MUGĖ
ŠEIMYNOMS PALA
šimas, kad Čili .valstybė bus
sius nuosprendžius.
Šalia Waukegano gaisras
Hitler
’
į,
kad
tariasi
varžyti
I’er šių metų pirmųjį pus
PINĖS
pakeista socialistų respublika,
j
sunaikino
didelius
medinius
nepildosi ir tos respublikos Vokietijos komunistų veikimų.
Rugpiūčio 14 ir 15 d. Že metį iš Lietuvos emigravo 415
I
namus,
kur
turėjo
kambarius
i
NAUJAS
VYSKUPAS
Bolševikaį| grasina ardyti gy DETROIT, Mich., rugp. 8.
sumanymas jau sutirpo.
mės Ūkio Rūmai, padedant žmonių. Daugiausia emigravo
darbininkai.
Gaisre
žuvo
6
as'
AMERIKAI
Patsai šiandieninis vyriau vuojančius tarp abiejų vals- — Šiame mieste daug bedarsavivaldybėms ir kitoms že į Afrikų — 137 žmonės, to
menys, tarp jų ir vienas lietu- ■
tybiij
geruosius
santykius,
jei
bių šeimynų pašalinama iš bu
sias Čilės valdovas Davila,
mės ūkio organizacijoms, ruo liau; į Amerikos Jungtines
vis
—
Frank
Markūnas,
29
m.
WASHINGTON,
rugp. 8.
kurs pirmutinis paskelbė so komunistai Vokietijoj vienaip tų už nuomų nemokėjimų
šia Šiauliuose žemės, ūkio pa- Valstybes 95, Kanadų 44, ArMiesto
viešosios
gerovės
de-l
—
Jo
Eminencijai
kardinolui
amž.,
darbininkas,
cialistų respublikos sumany- ar kitaip butų spaudžiami. Bo
, rodų. Parodoje bus šie sky gentinų 43, Urugvajų 43, Bramų, su kariuomenės viršinin- lševikai grasina glaudžiau su partamentas gavo valstybės Į Q’Conildl’ui’ Bostono arkivy-1
riai; gyvulininkystės, pienini-• ^39 26, Palestinų 19 ir kitus
TRIJŲ
PLĖŠIKŲ
VEI

kals pasirašė sutarti. Davila siartinti su Lenkija ir viešai kariuomenės palapinių ir jose s^uPub paskirtas vyskupas ;
nkystės, smulkių ūkio šakų ir į kraštus 6.
KIMAS
apgyvendins
neturinčias
pa.pagelbininkas.
Juo
yra
mons.
sutiko daugiau niekur nevar pripažinti jos vakarų sienas,
žemės ūkio produktų, bitinin- Manoma, kad emigracija iš
įėmus
ginčijamų
Dancigo
kastogės
šeimynas.
Iki
žiemos
Spellman
’
as,
kurs
nuo
toti “socializmo” žodžio ir
kystės, naimj pramonės ir liau Lietuvos šiuometu neturi ten
1925
metų
įdirbo
popiežiaus
Albany
Park
policijos
1
men0 dirbiniŲ, įvairioE dencijos didėti. Laivų konto
ridorių.
kovoti prieš komunistus.
bus rasti reikalingi joms Jhutrikte
vakar
trys
automobiliu
žemės
ūkio ir pienininkvgtės ros skundžiasi krize ir laukia
valstybės"
seliretorijate
Romo

tai.
V
jirW. geresnhj laikų.
je. Naujas vyskupas paeina iš važiavusieji plėSikat dienos ] pramonės maSinos ir
NORI GRAŽINTI KAI
SUSPROGDINTAS PRAN
metu apiplėšė dešimtį pieno . •
ZERIUI SOSTĄ
CŪZŲ PAMINKLAS
REIKALAVO PASKOLOS Bostono arkivyskupijos.
išvežiotojų ir vienų vaistinę.
IR PAKLIUVO
Už geriausiu? eksponatus TARDĖ KLIERIKĄ JARUTARPE
KINŲ
VALDOVŲ
BERLYNAS,
rugp.
8.
—
Iš

RENNES, Bretonija, Pran
ŠAUSKĄ
bus skiriami pagyrimo lapai
ATSIŲS
24
LĖKTUVUS
NESUTIKIMAI
cūzija, rugp. 8. — Prancūzai kelta aikštėn, kad Vokietijos
NEW YORK, rugp. 8. —
ir piniginės premijos.
Liepos 12 d. Šaukėnų klebo
vakar čia rengėsi minėti 400 kancleris von Papen’as yra P. Monaco iš Newarko grasi
Praritša, kad ateinančiais! Antrų parodos dienų bus nijoj Šiaulių krim. policija ta
metų-unijos su Prancūzija su-1 susitaręs su fašistų (nacional- nančiu laišku reikalavo 100,ŠANGHAJUS, rugp. 9. —
rdė klier. B. Jarušauskų.
kaktuves. Iškilmėse turėjo da- socialistų) partijos vadu Hit- 000 dolerių paskolos iš nrilijo- Tarpe aukštųjų kinų valdovų, metais į pasaulio parodų Chi- didelė veislinių gyvulių ir pau
stovinčių prie Kinijos vairo, ca£°.i Italija prisius 24 lėk- kšciųmugė. Be to įvyks prelyvauti premjeras Herriot’as ler’iu atstatyti Vokietijos so-Įninko Morgano. Areštuotas,
PRANEŠIMAS
kilo rimti nesutikimai Mand- tuvus. Yra pasiryžimo iš Ita- mijuotasmelžimo konkursas,
stų ir jon grųžinti Hohenzolir kiti aukštieji valdininkai.
vadavimo klausimu. lij°s atskristiį Chicagų be suPrieš pat iškilmių atidary lemij dinastijų. Nutarta sostų 3 ŽUVO IR 11 SUŽEISTA žiflrijos
Longinas Labanauskas, bai
Laikinoji
krašto vyriausybė stojimo.
T TAISOMA AUŠROS VAR
mų ištiko didelis sprogimas. pavesti buvusiam sosto įpėdi
gęs Aušros Vartų parapijinę
TŲ KOPLYČIA
Sudinamituotas puošnus mi niui princui Friderikui Vilhel MILWAUKEE, Wis., rugp. Į skaidosi, o priešai džiaugiasi.
mokyklų
1926 metais, ir ketu
LAIMĖJO PIRMĄ DOVANĄ
nėtos unijos paminklas mies mui. Taip rašo vokiečių laik 8. — Sekmadienio rytmetį ap
Aušros Vartij koplyčia Vil rių metų Harrison High
raščiai.
to rūmuose.
virto trokas, kuriuo iš pikni MANDŽIŪRIJOJ CHOLE
Cook’o apskrities karui vale niuje neseniai atnaujinta iš School 1931 metais, paskirtas
Pasirodė, kad bretonai se
ko grįžo 14 jaunų asmenų. 3
RA, POTVYNIAI
(parodoje) įvyko įVairių ma vidaus, o, dabar naujinama iš dienraščio “Draugo” pagar
paratistai atgaivina savo vei
RASTI KELI LAVONAI
asmenys žuvo ir 11 sužeista.
žųjų maišytų choru kontesitas. oro. Beardant koplyčios sienų sinimų vedėju (Advertising
kimų tikslu gauti autonomijų.
HARBINAS,
8.
—
patiko ne- Pi™W
laimėjo tik- plutų rasti .......
seno stiliaus įdo- manager), ir Sporto sekcijos
KIEL, Vokietija, rugp. 8. 22 ŽUVININKAI PRIGĖRe
vedėju.
— Nariai jau rado kelis priPOLITINES RIAUŠĖS
laimes. Iškilo dideli potvyniai,
, “ . n* _
’ .C
, otnnminnmi
, . ..
. Kartu .bUS
Kun. J. Mačiulionis, M. I. G.
1
r
J
T)
I Tint
pat atnaujinami,
/ gėrusių laivyno kadetų lavoVYKSTA
VIGO, Ispanija, rugp. 8. —į vietomis siaučia cholera. Pot- vauja G. Benetzky’s.
įtaisyti koplyčioj nauji vargo “Draugo” administratorius
nūs. 69 asmenys, dauguma ka-Į Anų dienų jūroje audros metu vyniai išnaikino javus ir visnai ir radio garsintuvai, ku
NAUJI KVOTERIAI
BERLYNAS, rugp. 8. — Į- dėtų, nesenai žuvo netoli čia apsivožė motorinis laivas A- kų. Numatomas ateinančių
AVIACIJOS DIENA
riais bus transliuojamos pavairiose Vokietijos dalyse po jūroje apsivožus laivyno mo zana. 22 žuvininkai prigėrė. žiemų badas.
PAVYKO
Apyvarton leidžiami nauji maldos.
litinės riaušės ir žmonių žu kykliniam laivui “Niobe.”
Tik du išsigelbėjo ir pranešė
SUSIRŪPINĘ BEDARBIAIS kvoteriai <25 centai)
J* }Va
dymai vyksta. Politiniai smur
apie įvvkusių nelaimę.
Sekmadienyje, prie Harlem
SILPNĖJA
PAPIROSŲ
shmgtono
atvaizdu.
Kai
kas
tininkai naudoja rankines gra BULGARIJOJ POTVYNIAI
ir 87 gatvių susirinko daug
PREKYBA
Vidaus
reikalų
ministerijoj
Į
abejoja
a?*®
TO
tikrumų.
Bet
natas. Ratibore išdaužyti cen
SUDEGĖ BAŽNYČIA
lietuvių, kad pažiūrėti, kaip
tro partijos laikraščio spaus SOFIJA, rugp. 8. — Žiemių
buvo sukauktas antras bedar- •
tikri ir gen.
gerai yra “išsitriksinę” lietu
Apie 50 smulkesniųjų pirk
Bulgarijų ištiko baisi ledų autuvės langai.
CUENCA, Ispanija, rugp. bių klausimui svarstyti pasi-1
viai lakūnai su kap. St. Da
DU GAISRININKAI ŽUVO lio atsisakė išsiimti antrajam rium priešakyje. Susirinkusie
dra. Kone per dvi dienas siau- 8. — Sudegė sena iš 17-ojo
tarimas. J jį taip pat atvyko
pusmečiui patentus papirosų
PATVIRTINO NEPUOLI tė. Javai laukuose išnaikinti mžiaus bažnyčia, kurioje bu finansų ministerijos atstovas.
ji nebuvo apvilti. Lietuviai la
prekybai.
Prekybininkai
nusi

Gesinant
vieno
sandėlio
gai

Tūkstančiai
namų
arba
nuver

MO SUTARTI
vo retų senenų. Sakoma, gai
kūnai mikliai raižė padanges,
Per pasitanmų paaiškėjo, srų Goose saloje griuvo ketu skundžia, kad papirosams esta, arba užlieta. 8 asmenys sras kilo parvirtus žvakei.
lenktyniavo (lenktynes laimė
kad reikalingiems darbo šių rių aukštų mūro siena ir už sųs užkrautas per didelis pa
MASKVA, rugp. 8. — So žuvo.
jo Pileckis), darė visokias štužiemų jo bus suteikta, tačiau mušė du gaisrininkus. Be to, tentas ir jie šiaip vos galį su
vietų centro pildomasis komi
ATSISTATYDINO KINU
kas, šoko iš orlaivio su parabus tikrinama, kuriems iš tik du gaisrininkai sužefsta.
vesti galų sn galu.
tetas patvirtino pasirašytų su
ŽEMĖS DRĖBĖ |IMAS
PREMJERAS
šutu. Tai stebino ir džiugino
rųjų to darbo reikia. Rūpin
PUNTA DELGADA, Azorų
Estija nepuolimo sutartį.
žiūrėtojus. Kiekvienam lietu
sis
pirmoj
eilėj
tik
vietos
be

PASKOLOS
KAUNUI
TRYS
GAISRININKAI
salos, rugp. 8. — Šį miestelį
ŠANGHAJUS, rugp. 8. —
viui buvo smagu matyti, kad
darbiais.
Lėšų
klausimas
jau
SUŽEISTA
į
ir
apylinkes
ištiko
žemės
dre

NĖRA PAŽANGOS
Atsistatydino kinų vyriausy
Kauno miesto burmistro pa lietuviai lakūnai yra gerai iš
Vienam gaisre mieste Cice dėjėjas J. Pikčilingis išvyko silavinę ir nėra abejonių, kad
bėjimas. Sugriuvo parapijos bės premjeras Vang Čing-vai. aiškėja.
RTO DE JANEIRO, Brazi bažnyčia ir keletas gyvenamų
Darbo bedarbiams suteiks ro trys gaisrininkai sužeista. Į- Sveicariją derėtis“ilgalaikės jie ir Atlantikų gali perskri
lija, rugp. 8. — Praneša, kad jų namų.
prie žemės darbų (visuose
paskolos Kauno miesto savi sti. Kaip žinoma, kap. Darius
57 ŽUVO KASYKLOJE
ORO
STOVIS
Sao Paulo valstybėje revoliumiestuose, ne tik Kaune), ak
valdybei. Tokių paskolų už- ir lak. Girėnas rengiasi skris
cininkai stipriai laikosi, bet LIMA, Peru, rugp. 8. —
TOKIJO, rugp. 8. — Sora- menų tafiymo ir skaldymo, mi CHICAGO IR APYLIN- trauk yra Kauno miesto bur-|ti 1933 m. per Atlantikų. Dėl
nedaro nė kokios pažangos. Čia ir kitose Peru respubli- chi anglių kasykloje įvyko dū- ško darbų, malkų ruošinfb ir, KĖS. — Šiandien iš dalies de- mistrų įgaliojus savo pasku-ito, spėjama, kad Aviacijos
Taip pat pažangos nedaro nė kos dalyse atjaustas, lengvas1 jų sprogimas. 57 japonai an- k. Prireikus taip pat gali dūo-,besuota. Maža temperatūros . tiniam posėdy Kauno miesto Dienoj jiems suteikta šiek tiek
vyriausybės kariuomenė.
žemės drebėjimas.
gliakasiai žuvo.
ti pašalpos4r valdžia.
V
atmaina.
J taryba.
ir materijalinės paramos.
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(ketu* kandies ltakyru* sekmadieniu*
rtKENUMEKATOS KAINA: Metam* — $«0». Pu4 - $8.60, Trim* Mėnesiam* — $1.00, Vienam
•Mul — 76c. Europoje — Metam* $7.00, PŪ*el Me
ta *0 Kopija 00.
iradarbtam* Ir aorespondeo tam* raitu ne*r«-

epraOoma tai Tadarytl Ir neprlMundtama
*u< lenkiu.

lektortn* priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
varno* prlManflamaa pareikalavau.

kančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet

Antradienis, rugp. 9 d1., 1932
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j met jo nebus per daug ir nu>
kunigų nusistatymo ir veikimo.
Gyvenant
' sų tautai, ne tik ekonomiškai,
lietuvių tautinio veikimo mažėjimo laikotar
! bet ir dvasiškai išbadėjusiai,
pį, lietuvių tautinis išsilaikymas pareis nuo
Mūsų tautoks geografinė pa- į naujinti gyvenimų nedvasiniu
to, kurion kryptin pasuks organizuotoji Ame
i Tik džiaugtis tenka kiekvie
dėtis verčia mūs nuolat būdė-i būdu yra vaikiški” (H. Key,. s. . _..
. .
.
t . i
. _.x
- na didesne katalikiško jaunirikoss ueiuvių
lietuvių AuuiKija.
kunigija.

ŽYGIUOJAME'

Jau išėjo -6 sąsiuviniai Liet.
Enciklopedijos. Iki rudens ma
laikyti prieš svetimų ekspan Welt, Darinstadt, 1926). Reli-,
savo dešimties metų gyvavi nome išleisti visų 12 sąsiuvi
savo tautai. Lietuvoj Valančiai, Baranauskai,
sijų. Mes esame pastatyti pa gija paremta dorovė - 5toiįmo sukaktį studentai ateiti.
Maironiai, Jakštai, Amerikoj Burbai ir vi
saulio kryžkelėje, kur mielai akstinas kultūrinei mūsų tau-j ninkai šiandien atoitininkŲ nių ir kietus, gražius viršus,
sa eilė kitų lietuvių tautos atbudinime pirkurių paniošimui paskelbtas
norėtų įsigyventi kiti. Kas ži tos kūrybai. Žinoma, kas norSjvardas jau gerai žinonlas.
mųsiųs ir svarbiausias vietas užėmė. Mes ne
Lietuvoje konkursas. Visuome
no, ar Apvaizda neapgyvendi- su šiuo tvirtinimu nesutiks ir
abejojame, kad ir dabartinė kunigų karta
_
_
nė džiaugiasi taip senai laukad jie tiki
laikysis savo pirmtakūnų nusistatymo ir kaip i n° mus^
® to, a i me mėgins pakelti, mūšy dorovę,' kia
01 kiamu veikalu ir noriai prenu
paremtų laisvųja etika. Bet ši būtų savo ideologijos repremūras, nepajudinamai stovės, kad atlaikyti
jėgas?
meruoja. Susipratusių lietu
Vienintelis išsilaikymo ke dorovė neturės tvirto pamato, zentatai. Reikia jiems dar ne vių inteligentų Amerikoje jau
tų nutautėjimo bangų, kuri kas kart vis la
ir joje nebus to akstino kul maža išorinių ir išvidinių pa
biau stengiasi užlieti visų lietuvių gyvenimų: lias mums tėra smarkiu tem
didelis būrys suspėjo užsiprešeimas, draugijas, organizacijas, dalinai spau pu varomas kultūrinis stiprė tūros kūrybai, kurį duoda kri stangų. Tačiau įvertinkime jų nuuieruoti Liet. Enciklopedi
jimas. Mums reikia dvigubai kščioniškoji dorovė. Ji neduos didingų ideologijų ir jų gerus jų. Linkėčiau, kad neliktų nei
dų ir kai kurias lietuvių parapijas.
tiek idealizmo, kiek jo dabar noru's.
vieno apsišvietusio lietuvio,
Mūsų dvasininkai, susirinkę į seimų sva daugiau dirbti už kitas kultū mūsų tautai reikalinga. Jau
Ateitininkai, pažadinę lietu kuris neturėtų Liet. Enciklo
ringas
tautas,
kad
gelėtume
rstyti Amerikos lietuvių religinių ir visuo
nimas, besivaduodamas religi vių tautos pirmoj eilėj religi
pedijos.
meninių reikalų, be abejojimo nepraeis pro jas pavyti ir kitų spaudžiami ja paremta dorove, parodys
nį atgimimų, yra pasiryžę ii
išsilaikyti.
Reikia
žinoti,
kad
sakoma, kad Aristotešalį labai šiandien aktualių lietuvių jaunirub
daugiau idealizmo prakilnia toliau skiepyti visuomenėje, Yra
ir Sv. Tonlo Akv iniečifl
ir
jos
nestovi
vietoje,
bet
nuo

reikalų, kurie yra surišti su parapijų ir aukš
me savo veikime. Didingoji idealizmą, saugoti visuomenę galvose tilpp.visa enciklope
tesnėmis lietuvių mokyklomis, su organiza lat veržiasi į priekį. Reikia krikščioniškoji pasaulėžiūra,
nuo apatijos religijai. Ateiti- di ja, bet jei -ie genijai gvven.
cijomis ir lietuvių kalbos išlaikymu ir mo visu platumu organizuoti mū suderinanti visas "gyveninio
ninkai kultūros problemą spre 1 nj -iuoso laikuose> be abejo>
kyklose ir organizacijose. Lietuvių tautinė sų tautinė pramonė, reikia na sritis į vienų sintezę, yra ne
ndžia išeidami iš krikščionis Į-ir jie „
__ i.
,
neapseitų be enctklopeateitis šiame krašte daug ir pareis nuo to, ujų rinkų mūsų eksportui, rei išsemiamas idealizmo ir pasi
kosios
pasaulėžiūros
principu,
i
1;;
..
,
•
1
1
1 - įduos. Kai kūne nesiprenumekaip mūsų dvasininkai rūpinsis jaunimu, ko kia daugiau prityrusių specia aukojimo šaltinis. Katalikiš
Jie nori visur įnešti švie- Į
t,,isinasij
listų
prekyboje
ir
sųžiningų
kia kryptimi jo auklėjimų ves ir kokius jam
kasis jaunimas, realizuodamas saus idealizmo, meilės, darko ^kad tarį BritaIliks ar kltoklą
ekonomistų kooperacijaje. Drduos vadus.
gyvenime šios didingos krikš ir kūrybos. Visuomeniniame
rbas nelengvas. Kultūriniame,
svetimoje kalboje eneikiopediSvarbusis Kunigų Vienybės seimas, be visuomeniniame ir švietimo čioniškosios pasaulėžiūros pri gyvenime jie pasiryžę sprog-m^ Tn0 parodo neįvortinima
abejonės, rimtai ir nuodugniai svarstys šiuoš darbe reikia tam tikrų žmo ncipus, yra pasiryžęs mūsų vi dinti neveiklumo ir stagnaci-; ir nesupratila4 svarbos h. tjk;
svarbius lietuvių tautinės ateities reikalus ir nių su plačiomis pažiūromis, suomenei parodyti idealizmo jos ledus. Jie nori pažadinti i lo Lie, Bncikiopcdijos. LieL
mes nuoširdžiai linkime jam ko geriausio pa gyva iniciatyva ir ištverme. ir pasiaukojimo. Reikia,, kad visuomenę iš betikslio snūdu Enciklopedija dalykus suriša
to jaunimo eilės didėtų. Juk riavimo ir išeiti į didingų, gra
sisekimo.
Reikia pasiaukojimo tautos
mes gyvename dideliu katast žų ir vaisingų mūsų tautinės su Lietųvos^gyvenimu, su jos
gerovei. Reikia laisvos inicia
istorija, nekalbant apie gry
tyvos, tikrai mylinčių savo rofų ir sukrėtimų išvakarėse. kultūros darbų.- Jie yra pasi- nai lietuviškus dalykus, kai
Aplink mūs slankioja karo, statę sau uždavimu žadinti į^. socialiniuSj' istorįnia8
kraštų žmonių.
is ar
ištvirkimo, bedievybės ir apa- visuomenės sluoksmuose aktyRugpiūčio 2 d. mirė didelis Austrijos
geografinius. Pavyzdžiu pa
veikėjas ir politikas pralotas Ignas Seipelis, Tš kur imti visiems šitiems i tijos šmėklos,
vumų, kūribinį veiklumų ir imkime žodį ‘ ‘ abol iucijonizkurio staigi mirtis sujudino, ne tik austrų darbams akstinų? Kas duos Visus bauginanti ekonomi- skatinti juos į teisėtumų ir mas.” Pirmiausia nupiešama
krikščionių demokratų partijų, kurių jis su nuolatinės energijos, ir iden- nė pasaulio krizė didina idė- teisingumų visuomenės darbe. šios srovės istorija. Ji kilusi
organizavo ir kuriai vadovavo, bet taip pat lizmo, kas privers mus skubė- , įiškoi išbadėjusių, be energi- Niekas negali tvirtinti, kad Jungtinėse Valstybėse taikiai
visų kraštų, nes keliais atvejais jis jį yra ti, pasiaukoti? Štai deginamai ij0s ir iniciatyvos, apiakusių jų darbas tautai būtų nerei kovai už negrų vergijos pa
aktualus klausimas. Atsako ir snūduriavime tūnojančių pe kalingas. Šiame savo darbe
išgelbėjęs iš didelių pavojų.
me: reikia religija pagrįstos simistų eiles. Idealas jų nebe- rodos, jie turėtų susilaukti vi naikinimų. Vėliau iš judėji
mas kilo Anglijoj kitu tikslu,
Prel. Seipelis buvo vienas iš žymiausių dorovės ir dar kartų dorovės.
žavi, Dievo jie nebijo, gėdos suotinos paramos tiek iš vi būtent, už prostitucijos reg
Austrijos valstybininkų'. Kada kraštų suspau Dorovė yra seksuališkai pa
neteko — taigi nebėra, kas suomenės, tiek iš valstybės lamentacijos panaikinimų ir
sdavo ekonominiai ir politiniai kriziai, ve krikusios ir morališkai, sumen
saistytų jų gyvenimų.
Mes vadovaujamų asmenų. Jų dar
paskiau prieinama prie aboliu
lioniui tekdavo imti valstybės vairų į savo kėjusios vakarų Europos išskundžiamės i r dejuojame, bas yra nepartinis, bet Religiš cionizmų Lietuvoje. Čia nupie
rankas ir gelbėti valstybę nuo susidarasių pa ganymo kelias, dorovė yra be! kad mHS apniko aukfK)
kai kultūrinis. Žinoma, neten šiama įsikūrimas “Aboliuciovojų. Tai jam visada pasisekdavo. Penkis iniciatyvos^ ir pasyviškosios I bet nemažesnis yra ir idėją
ka ginčytis dėl to, kad^Jos są nistų draugijos” Lietuvoje ii
kartus jis buvo premieru ir visais kartais j Lietuvos išganymo kelias. Vi
.badas. Taip! Mes gyvename jungos atskirų narių buvo pa ios nuveiktus darbus.
garbingam prelatui reikėjo gelbėti Austrijų si bandymai pakeisti dorovę
idėjų ir valios bado laikus. daryta kokių netaktų, išsišo
iš finansinio susmukimo ir naminių karų. neaiškiu pažangos kultu nei
Liet. Enciklopedija svarbi
Kas iš to bado išves? DidinKada prel. Seipelis paimdavo valdžių į savo vakarą Europai, nei Lietuvai, goji dviejų tukstančią metą kimų, ar išsilenkta iš ideoio amerikiečiams, nes nusistaty
gijos ribų, bet už tai negali
rankas, Austrija ir užsieny turėdavo pasiti išganymo neatneš. Teisingai
ta plačiai apie juos aprašyti.
tradicijas turinti katalikybė! ma kaltinti visos organizaci
kėjimų, kreditų, gaudavo reikalingas pasko kartų pasakė !I. Keiserling:
Daug yra svarbiu įstaigų: au
Katalikybei ųioderninio gy jos kaip tokios.
las.
,
kštesnių mokyklų, vienuoly
“Tiktai dorovės pakilime glū venimo suirutėse niekuomet
Mums reikia tik žygiuoti į
A. a. prel. Seipelio asmenyje ne tik Aus di kultūros problemos išspre nestoka sielos maisto. Užtat aukštų savo tautos kultūrų! nų, ligoninių, kliubų, organi
trija, bet ir visa Europa neteko žymaus vals- ndimas, nes ji viena tėra stip- kaip svarbu yra turėti kięk Mums tik kultūrėti arba žūti zacijų, o kiek veikėjų, inteli
tikybininko, o krikščionys demokratai, ener raus charakterio laidas. Iš čia vienai tautai ko daugiausia kaip tautai. Taigi žygiuokime gentų, kurie turi būti įrašyti;
gingo ir rimto vado.
(Tąsa 4 pusi.)
aišku, kad visi mėginimai at- katalikiško jaunimo. Niekuo“R.”
Lietuviai kunigai visada buvo

y

Parengusius atet- serltng

paslanga.

Dte Neuentetehonde

į

DRAUGAS”
’IUANIAN DAILY FR1EHD
m<»h«d Daily Bzoept Bunda/.
• u-nnNR One Vear - $0 00 Bis Montb*

■

$100 Ona Month — 70a.
, •• BE: Month* — $4-00.

nkaUGAS" brtiif* b**t raaultu
it m on applloatlon

k s '2334 S Oaklcy Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
SVARBUS SEIMAS

Šiandien, Pliiladellipia, Pa., seimuoja Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė. Apie Ku
nigų Vienybę ir jos seimų prieš keletu dienų
gana plačiai rašė mūsų bnaradarbis J. N.,
pabrėždamas faktų, kad Kunigų Vienybę Amerikos lietuvių gyvenime labai svarbų vaid
menį vaidina.
Taip ir yra.

Mūsų kunigai buvo pirmieji, kurie pra
dėjo rimtai rūpintis įvairiais išeivijos reika
lais. Jie ne tik organizavo parapijas, tuos stip
riuosius mūsų religinius ir tautinius centrus,
bet taip x pat organizavo lietuvius į visokias
organizacijas ir draugijas, leido laikraščius,
juos redagavo, jiems bendradarbiavo. A. a.
kun. A. Burba buvo pirmas iš lietuvių, kuris
rimtai s.usirūpino lietuvybės reikalais. Dėl to
jis lietuvius organizavo, leido laikraščius.
Kun. A. Milukas, kun. Urbonavičius, a. a.
kun. Žilinskas Ir visa eilė pirmosios eilės ku
nigai, t. y. pirmiausia į šį kraštų atvykę lie
tuviai kunigai), žymių vietų užima mūsų
spaudos darbininkų tarpe. Ir. LRKSA ir Fe
deracija, ir visa eilė kitų organizacijų kuni
gų rūpesčių ir pastangomis įsteigtos.
Taip buvo seniau, kada lietuvių kunigų
Amerikoje vos keletu turėjome. Jie nebuvo
organizuoti, o vis dėlto daug padarė. Šian
dien, kada visa mūsų visuomenė yra labiau
organizuota, kada kunigų jau yra netoli pus
antro šimto ir jie turi organizacijų, prie ku
rios daugumas priklauso, iš kunigų daugiau
laukiama. Ir sulaukiama. Jei pažvelgsime į
lietuvių visuomenės veikimų Amerikoje, aiš
kiai pastebėsime, kad kunigai jame pirmas
ir vadovaujančias vietas užima. Tuo didžiuo
jasi mūsų organizacijos ir spauda.
Kalbant apie Amerikos lietuvių ateitu
tenka pasakyti, kad ji daug priklausys nuc

LIET. ENCIKLOPEDIJOS
REIKALU

Ateitininkau,s

Stai

dal.

jventž

daug

rei.
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X

gando ir pabėgot mąstė sau Motiejus, juk
auksas nėra nuodėmė; juo galima viską
padaryti: gera ir bloga; galima daug naš
Gyveno du broliai Morkus ir Motic laičių sušelpti, daug nuogųjų aprengti.
jiis. Gyveno kalnuose, maitinosi tuo, kų Mūsų tarnayimas žmonėms labai- mažas;
jiems žmonės duodavo. Jie dirbo ne sau,
auksu galėsime daug daugiau gero pa- <
visuomet gelbėdavo neturtingam ten, kur į Jaryti. Šitaip Motiejus norėjo pasakyti
buvo daug darbo, o patys kartais ligO; j savo broliui, bet jo jau nebematė, nes žai- ,
niai, kartais našlaitės; negalėdavo apdirb- | b0 greitumu nubėgo nuo to kalno.
ti ten jie dirdavo, o mokesčio už savo Nusivilko nuo savęs žiponų Motiejus,
darbų neimdavo. Taip abu broliai praleis- ' prisipylė aukso, užsivertė ant pečių, atdavo visų savaitę. Į namus grįždavo tik- ; pjo į miestų, nupirko daug žemės, akinė
tai šeštadienį. Sekmadienį sykiu būdavo (
medžių, nusisamdę daug darbininkų
namie, melsdavos, pasikalbėdavo. Tuomet ir pradėjo statyti tris didelius namus.
angelas jų darbus laimindavo. Atėjus pir
Pragyveno Motiejus mieste ilgų laimadieniui, jie vėl eidavo dirbti. Šitokį kų, pastatė namus: vienas buvo dėl naš
gyvenimų jie labai ilgai vedė, o angelas lių ir našlaičių, kitas dėl vargšų, o tre
visuomet juos laimindavo.
čias dėl ligonių. Surado gerus žmones ir
Vienų pirmadienio rytų išeidami dir jiems pavedė tuos namus valdyti, dar pa
bti broliai labai nenorėjo skirtis, nes la likdamas ir pinigų po tūkstantį, kitų. Vis
bai tarpe savęs mylėjosi. Išėjus vienam į ką gerai sutvarkęs Motiejuj grįžta atga▼ienų pusę, kitam — į kitų, vyresnysis liaus į savo namus, toks pat, koks pir
pamatė jaunesnįjį ant aukšto kalno ir la- ma buvo: nuplyšusiais rūbais, suvargęs
bal greit bėgantį; rodėsi, kad jį būtų vii- j nepasiimdamas sau nei vieno skatiko. Prikai vijęsi. Atsisukęs atgal pasileido bėgti eina pas tų patį kalnų ir mušto: Netei
’ įr pasižiūrėti, kas ten tokio baisaus yra. singai mano brolis pasielgė nepaimdamas
Užbėgęs ant kalno pamatė, kad kas tai nei biskį aukso. Ar aš nepadariau gera?
$bni prieš saulę blizga; prisiartino arti Tūkstančius pavargėlių sušelpiau. z Tik
žiūri — ant Žemės supilta krūva auk- nespėjo Motiejus apsisukti įmantrų pusę,
Kodėl jo brolis, pamatęs auksų nusi- žiūri stovi priešais jį angelas, tas pats,

DU BROLIAI

•Ir
tO.

kuris visuomet juos laimindavo, o dabar
nuliūdęs ir piktas. Motiejus klausia angėlo:

-Už kų pyksti, Viešpatie?

dų. Jis suprato, kad Dievui tarnauti ici- dė ir pati atgulė, kad daugiau nekelti.
kia ne auksu, bet savo sunkiu darbu, kai
Našlaitėlius į srfvo namus priglaudė
šta malda ir pagalba žmonėms. Ir nuo to meksikiečiai kaimynai ir pažįstami.
laiko abu broliai pradėjo gyventi taip,
Nelaimingų mirusių moteriškę su šekaip pirma gyveno - tarnaudami Dievui .
vaikelhj apleido joĮ) vyras Jig
ir padėdami geriems žmonėms.
laikų negalėjo gauti darbo. Vienų rytme
Julija H. Medinienė
tį išėjo darbo ieškoti ir negrįžo. Kas gali
žinoti, kur jis dingo. Pasilikusi viena mo
teriškė su šešiais vaikais kų turėjo da
ryti? Be galo sunkiai dirbo. Kaimynai
“Pasakyk mano mamytei, aš jos la gelbėjo. Vienas vaikas nukrito nuo prie
angio ir nusilaužė nugarų. Paimtas į ap
bai laukiu!”
Taip atsiliepė į savo krikšto motinų, skrities ligoninę, paskiau į kitų įstaigą.
Miss Paula Maripez, mažas meksikietis Kaip vienur, taip kitur motina jį dažnai
lankė. Šį-tų jam nunešdavo, suramindavo.
vaikiukas, Karolis de Arriaga’s.
Sis vaikiukas turi perlaužtų nugarų. Bet prieš pofrų savaičių, kaip sakyta ji
Jis yra gįjančiųjų vaikų prieglaudoje, rasta iš po nakties mirusi.

—“ Eik sau iš čia; tu nesi vertas sto
vėti ant šio kalno ir gyventi sykiu su savo broliu. Tavo brolio darbas kainuoja
daug daugiau, negu tavo, nes tu tų pa
darei svetimais pinigais, nes tas auksas
buvo ne tavo.
Ir pradėjo Motiejus pasakoti angelui
apie savo gerus darbus, kų 'jisai padarė
su tuo auksu: daug pavargėlių priglaudė
po pastoge, našlaičius ir našles aprūpino,
daug ligonių į ligonines priėmėir paliko
aprūpintus gerais gydytojais.
1
Tų auksų- padėjo velnias! — atsakė
jam angelas. — Jis norėjo tave Įvesti į Cook’o apskrity.
piktų pagundų. Kųip matau, velnias tave
Vaikiukas nežino, kad prieš dvi saišmokino ir taip gudriai kaltėti?...
vaites vienam bute, Cbicagoje, jo brangi
Tuomet suprato Motiejus, kad jis klai motulė rasta negyva lovoje. Aplink jų bu
dų padarė; pradėjo karštai melstis ir pra- vo susispietę penki kiti jos maži vaikiuSyti Dievo atleidimo, nes manė, kad visa *kai. Kada į butų įėjo policija, vyriausias
tai darė dėl Dievo.
vaikiukas atsiliepė, kad mamytė dar miega.
ir prašė jos nežadinti, nes ji kasdien
Angelui pranykus, Motiejus grįžo pas
savo brolį Morkų, kuris laukė jo sugrįž sunkiai dirbo ir buvo nuvargus. Bet iš
tikrųjų ta nelaiminga moteriškė buvo mi
tant.
Nuo .to laiko Motiejus pasi darė >ge- rus. Mirė iš didelio nuovargio. Iš vaka-

NESULAUKS MOTULĖS

riausias ir niekuomet nebeklausė pagnn-

ro dailiai apžiūrėjo vaikelius, juos sugui-

Sveikstantį vaikiukų dažnai aplanko
krikšto motina. Tomis dienomis jį aplan
kė. Vaikiukas negali atsistebėti, dėlko
brangioji mamytė jo taip ilgai neaplanko.
j
“Pasakyk jai,” sakė jis krikšto motinai, “kad mamytė ateidama atneštų
man kokių nors vaisių.”
Jis šaukiasi motulės apsilankymo,
mes jos labai išsiilgo. Bet jis nežino, kad
jo brangi mamytė jau daugiau jo nelan
kys, jis jos daugiau nematys. Nes ji yra
kapuose.

i
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Antradienis, rugp. 9 d., 1932
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darys, kai mūs Šeimos apie Washington, Milwaukee, Ra Avė., J. Steponkus. Jis tų biz
tai sužinos?
cine, Kenoslia ir Sheboygan nį pradėjo praėjusiais metais
Nesirūpinks, Fedor Niki- chorai. Visi gerai pasirodė. Iš su svetimtaučiais. Dabar liko
Grovehlll 0617
j Tel. Ofiso 4050
Rea 9865
•Rašo prof. Kampininkastič, mūs šeimos matuškoj jau svetiškių kalbėjo SLRKA cen- vienas. Kada reikia darbinin Ofisas Tel. Res.
67 37 g. Arteslan Avė. I
Iro pirm. p. Sutkus; Wis. aps ko, ima tik lietuvius bedarVOŽNŪS EDITORIJALAI ,'sias moteris. Vienos sako su- bus badu mirę.
________
Į
pirm.
Antanas
Stauskas ir Ta
kius. Visiems gerai patarnau-'
-----------į liesėdavo*šimtus kartų kartoJonas
Liūdaitis
skundžiasi
i
mas
Šeimis
iš
Chicagos.
Iš
ku
ja; taip pat remia parapijų ir
5815 — 6th AVENUE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Probišinų kandidatas j Dė-įjant: “aš nuliesėjau, aš sulie2423 West Marųuette Road
savo
kaimynui
Ponkaičiui:
Įnigų
kalbėjo
kun.
A.
Balins
draugijų
parengimus.
Visur
jį
KENOSHA, WIS.
dės Šamo gaspadorius Upšnv, sėjau,” kitoms jis rankas ant
Vai.: 2-6 ir 7 9 P. M. Ket. *-12 AM.
Ofiso vai.:
—
Mano
žmona
nepaprastai
'
kas,
kun.
L.
Draugelis
ir
kun.
matysi
su
šeima._Tad
vertas
Nedalioj
susitarus
tai bus bent gaspadorius, ži-' galvos uždėdavo ir priversdaNuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
išlaidi.
Ji
prašo
manęs
pinigų'J.
Šlikas.
j
visų
paramos
110111a, jei jį išelektysim. Atsi-! vo liesėfi magnetizmo jėga, iš
Rezidencija:
Tel. Canal <157 Rea Prospeot <469
3904 — 71st STREET
Vargias
sėdąs į Vašingtono tronų, jis einančiai^JS jo pirštų,
nuo ryto iki vakaro.
Programas buvo neilgas, bet
Nedaliomis tik susitarus.
Ir
k«.gi
ji
veikia
su
tiek
j
domus
yisi klaus&i ir vislJ
sako pastatytų armijų probiAle toks moterų liesinimo
šinui vykdyti, ba taikos čėsu būdas, sakoma, nepatikęs vie- daug pinigų, - Klausia Pou- veidaose mat8si patenkiaimas. REMKITE VISUS BIZNIE
Gydytojas ir Chirurgas
ji vis tiek neturinti kų veikti, tos medicinos draugijai ir ji kaltis.
Po programo prasidėjo jau RIUS KURIS SKELBIASI 1821 SOUTH HALSTED STREET
— Nežinau, — sako Liūdai- nimo pasilinksminimas.
Tada miestuose prie kiekvie- tų “prof.” patraukusi į teis“DRAUGE.”
Rezidenciją, <«• So. Arteslan Av*. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
4729 WEST 12th PLACE
no namo jis pastatytų po ka- mų. Jei Nanto mieste teismo tis, — nes aš jai neduodu.
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
< Iki 4:14 vakare
Žodžiu,
kaip
kitais
metais,
reivį, piknikus, išvažiavimus bus uždrausta jo “profesija,”
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
taip ir šįmet Lietuvių Diena DENTISTAI
bus.
taip pat turėtų apstatyti ka- kvieskit jį į Amerikų: depre2924 W. WASHINGTON BLVD.
Tel. Canal 6764 Rea Republic 686<
gražiai
pasisekė:
sutraukė
da

Kitos vai. ant Washington Blvd.
reiviais, net žmogui einant sijos jam čia šiur nebūtų.
4:30 — 5:30 kasdien
ug žmonių ir viskas buvo la Phone Boulevard 7141
nyr byro išsigerti, jo palydo-;
---------- Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
bai tvarkingai suruošta.^Nors
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
vu būtų kareivis.
į Šitoks anekdotas buvo para
GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
mažytė Pt. Washington kolo
_______
sytas 1925 m., bet jis tinka ir
IR OBSTETKIKAS
DENTISTAS
niją
bet
visgi
sugebėjo
neatTel. Lafayette 6798
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Amerike daugelis moterų šiandie:
4645 So. Ashland Avė.
silikt
nuo
kitų
kolonijų.
Už
vyrų,
moterų
ir
vaikų
— Afanasi lvanovič, neįbar vaikosi plonumo, kuduArti 47 Btreet
DARO OPERACIJAS
i tat pagyrimo ir padėkos žodis
madų. Daugelis čiulpia le- i bloga mums toje Litvoj.
Ligonius priima kasdieną nuo
Radijo A. C.
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
pietų iki 8 vai. vakaro.
priklauso šeimininkėms ir vi
ianus, geria vinigerį, ale ku-, — Lutše negu kame kitur
T*L Canal <122
Nedėliomis ir se rėdo mis tik
j
X
Kubilių
šeima
buvo
išvaĮ
siems,
kurie
darbavosi.
Matyt,
Office: 4459 S. Califomia Avė.
iškalno susitarus
dėjimo procesas vis nėra la emigracijoj, Fedor Nikitič.
žiavus
į
Rytus
(į
Brockton,
i
daug
darbo
ir
pastangų
buvo
Nedalioje pagal sutarti
.
Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
— Ir “tabariškos” kalbos
bai spartus. Jei padėkos man,
DENT1 8TAS
Alass) pas savo tėvelius, kad;dėta viskų prirengi, turint po
2130 WEST 22nd STREET
tai toms riebiosioms nekomen- nemokėdami gerai uždarbiau2201 West 22nd Street
CHICAGO
praleidus vasaros liuoslaikį. ranka tiek mažai jėgų. Be aOfiso: Tel. Victory 6893
duosiu liesinimo “prof.” Lo- ' jam.
(Kampas
Leavltt
St.
)
Jau grįžo namo.
Rez.: Tel. Drexel 9191
I bėjo, atsilankiusieji svečiai
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
— Ir mergaikų mums nestouis Einar, kuris Europoj, koNuo
1
Iki
8
vakare
Ponas Kubilius z praneša, pilnai įvertins tas mūsų ma
'Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
SeredoJ pagal sutarti
kiam tai Nanto mieste, buvo ka.
kad didelis Brockton’o lietu- žytės kolonijos pastangas.
išpupolerėjęs tuo, kad hipno-Į — Ale skažy lvanovič, kas
, - . ... ,
, ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vių būrys žada lekutu atvykti
V. N. Boulevard 7689
tizmo pagalba liesino nutuki.- bus, kai matuska Rusija alsi-|. .
A x__ ______
X—Spiuduliai
i į Sv. Antano parapijos pikniRez. Hemlock 7691
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2201 West 22nd Street/
!kų
rugp.
14
d.,
Vytauto
dar

cor. So. LeavMt St. TeL Canal 6122
GRABORIA
Specialistas odos ligų ir '
žan.
Rezidencija: 662 8 S. Richmond Avė.
veneriškų ligų
Telephone Republic 7868
. X Ponas Matui “glaunus”
DENTISTAS
Valandos: 1—3 iy 7—8 vaL vak.
LACHAVICH Ciceros komedijantas pasirašė Federacijos skyr. sus-mas
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
4712 So. Ashland Avenue
;
IR
SEIMUS
Liepos
27
d.
įvyko
L.
R.
K.
Kampas 31st Street
i sutartį su lėktuvų kompanijų,
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
CHICAGOJE
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
kad jis iš lėktuvo — parašu tu Federacijos 46 skyriaus nepa
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm* pa
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
prastas sus-mas, į kurį atsi
Patarnauju laidotuvėse Kuopigiausia. nusileis į parapijos piknikų.
X-Ray
tarnauju
geriausia
rel. Cicero 1260
Reikale meldžiu atsmaukti, o mano
Moterų ir Vaikų ligų
ir pigiau negu kiti
X Kun. P. Gasiūnas pikni lankė garbus svečias ir dide
darbu busite užganėdinti.
Z
todėl, kad priklau
Tel.
Roosevelt
2515
arba
251*
Specialistė
lis
Federacijos
prietelius
kun.
sau prie grabų lške parodys, kaip galima
2314 W. 23rd PL, Chicago
dirbystės.
4145 ARCHER AVĖ.
dviem pirštais patkavų išties- L. Draugelis, dabar čia pava
LIETUVIS DENTISTAS
OFISAS
Ofiso
Tel. LAFAYETTE 7337
668 West 18 Street
GYDYTOJAS II?“ CHIRURGAS
nuo 10 v. ryto iki 9
Drapiežnam dzūkui, Joe duojąs mūsų klebonų kun. Al. VaL, kasdien
Telef. Ganai <174 1439 S. 49 Court, Cicero, Iii. ti.
valandai vakare
SKYRIUS: 8288 S.
Bublį. Pirm. J. Trakšelis pų- Nedėllomis ir Seredomis susitarus Ofiso vai. kiekvieną dieną ttuo 8 iki
TEL. CICERO 6927
4142 ARCHER AVENUE
BaAcevičiui bus bėdos.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Halsted Street. T«l.
4847
VV.
14th
ST.
Cicero,
III
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietą
X Senas ir įžymus Ciceros sveikinęs svečių pranešė, koVictory 4*88.
ir Kctvergais.
>
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Telefonas Y arda 1138 '
biznierius, Jurgis Angelus, i^u Liksiu šis sus-mas sušaukRez. Tel. Hytle I’ark J3U5
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
parapijos piknike lietuviška ^as> Laip pat prašė svečių pa- Dr. C.K. Kliauga
Phone Boulevard 4139
Telefonai dieną ir naktj
i kepure “ karūnavos ” mūsų kle -dėti tuos kausimus tinkamai
DENTISTAS
VIRGINIA 0036
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomls
Grabonus ir Balsamuotojas bonų. Bus ir daugiau fonių. ; išrišti. Gerb
Gerb. svečias kalbėjo 2420
W. Marųuette KO. arti We&lern
GRABORIUS
Avė.
Viione Hemlock 7828
apie pusę valandos, daugiau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Turiu automobilius visokiems
PanedėliaiB, Seredomis ir Pštnyčiomis
OFISAS
Musų patarnavimas
1821 So. Halsted Street
Tel. Grovehill 1595
siai
apie
tai,
kaip
svarbu
yia
reikalams. Kaina prieinama.
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
visuomet sąžiningas Ir
katalikams vienybė, ypač, kanebrangus, nes neturi
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
3319 AUBUKN AVENUE
Cicere 676*
me Išlaidų eiialkymel
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal
ip
naudinga
yra
visoms
kata

skyrių.
Chicago, 111.
sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Puikiai pasisekė
likų draugijoms priklausyti
Ofiso Tel.: Ikrulevard 7820
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Nauja, graži ko
Namą Tei.: Prospect 1830
Seredondis po pietą ir Nedėldieni&is
Viskonsino Lietuvių Diena, katalikų centrui — Federaci
tik susitarus
DENTISTAS
plyčia dykai.
įvykusi liejos 31 d., puikiai jai, kuri daro suvažiavimus ir.
2422 W. MARQUETTE ROAD>
1446 S. 49th CT., CICERO
3307 Anbnrn Avanse
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
pasisekė. Nežiūrint sunkių lai dirba katalikiškųjį ir tautos ▼ai.: 15-11 ryto; 1-5 Ir 7-8 vakare
VBDMJAJi
kų, žmonių suvažiavo daug. darbų. Sakė, labai gražu, jei
4818 80. MICHIGAN AVENUE
1650 WEST 46th STREET Ypač daug matėsi jaunimo išgalima pasiųsti atstovai į
ADŲ GYDYTOJAI:
Res. Phone
TeL Kenvrood 61*7
Englewood 6641
Office Phone
Valandos:
Kampas 4<th Ir Paulina Bts.
Daugelis atvyko automobi Federacijos seimus; jei jau ne
Wettworth 2800
Nuo t iki 11 valandai ryto;
Wentworth 3000
Tel. Boulevard 6208-8415
LIETUVIS GRABORIUS
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
liais. Kenoshiečiai turėjo net galima atstovų pasiųsti, tai
apart šveptadienlo ir ketvirtadienio.
Didelė graži koplyčia dykai
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
kad dr-jos siųstų savo suma718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu simpatiš vienų specialį gatvekarį.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
Iškilmės prasidėjo pamaldo I nymus ir sveikinimus Todėl
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
6558 S. HALSTED STREET
mis bažnyčioje. Mišias laikė ir mūsų skyrius pasiųs sveikiVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
ir pamokslų apie katalikiškų, ninių ir sumanymus. Tai atGydytojas ir Chirurgas
akcijų — veikimų, pasakė vie-1 liks pirm. J. Trakšelis ir rast.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Tel. Victory 3687
tinis klebonas kun. J. Šlikas. j O. Lauciūtė.
LIETUVIS AKIŲ
Tel. Yards 0994
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374
Bažnytėlė buvo pilnutė žmo- Taip pat svečias gyrė suma
SPECIALISTAS
Rezidencijos Tel. Plaaa 1299
nių, daugeliui prisėjo svetai nymų -- Aviacijos Dienų, Ke- Palengvins aklą įtempimą, kuris
VALANDOS:
.
.
B»ti priežastim galvos skaudėjimo,
nėj melstis.
noslia, VV 1S., nes kap. S. Da- jvaigimo, aklą aptemmio, nervuotuNuo 10 iki 12 dieną
LIETUVIŲ
3133 S. HALSTED STREET
Nuo 2 iki 3 po pietą
skaudan
‘» akil karSti- Nuimu
Po pamaldų įvyko paradas rins
nūs ir
ir Girėnas
Uirenas nnsirvyinui
pasiryžimu -auractus.
Atitaisau trumpą regyst#
Antras ofisas ir rezidencija
Nuo 7 iki 9 vakare
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
6504
SO. ARTESLAN AVĖ.
miestelio gatvėmis. Pt. Wash- skristi iš New Yorko į® Kau-.irPrirengiu
.Jt0'H114 ry
ste
'
tpisins;
teisingai akinius visuose
Ofiso
vai.:
nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
ington yra nedidelis miestelis, nų, aukštai iškels mūsų fau atsitikimuose, egzaminavimas daroEUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
vak.
Antro Of. vaL: nuo 4-6 pc
,
...
x
BU ®>®ktra, parodančią mažiautomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Meš
piet. Utarn. Lr S ubu t. nuo 8-6 vak.
turi nepilnai 4 tūkstančius gy tos vardų, viso pasaulio aky- «as klaidas.
šventadieniais pagal sutarimą.
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Speclaiė atyda atkreipiama moky
ventojų, bet švarus ir gražus. se. Patirti apie Aviacijos Die klos vaikučlama
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
nuo 10 ryto iki 8 vaka
Jis yra žinomas kaipo septy nos galimybę Kenoshoje, įga re.Valandos
Nedėllomis pa«al sutartį.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
nių kalnų miestas. Tad, ūžė liota J. Trakšelis ir O. Lau KREIVAS AKIS ATITAISO į TRIM 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
Tel. Wentworth 3000
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
SPEC1JAL1STAS
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
jus ant kiekvieno kalno, ma Čiūtė. Kiti klausimai taip pat Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Rez. Tel. Stewart 819 L
Džiovų, Moterų ir Vyrą Ligų
be akinių. Dabar kainos perpus pi
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
tosi skirtingi vaizdai. Polici gražiai išgvildenti.
gesnės, negu buvo. Musu kainos pi Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
pietą: 7->-8:30 vai. vakare.
jos viršininkas, kuris vadova Be to, gerb. svečias sveiki gesnės, kaip kitą.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Nedėllomis 10 iki 12
vo paradui, sakė buvo užve no visas mūsų katalikiškas drteikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Telefonas
Midway 2880
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Boulevard 7589
dęs svečius ant šešių kalnų. jas ir linkėjo vienybės, meilės
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
6558 S. HALSTED STREET
Dėl šermenų. Pašaukite EUDE1KĮ pirm negu kreip
Septintąjį aplenkęs, nes prisi- visuose darbuose. Kaip maloHEMLOCK 9161
Tel.
Yards
1829
sitės kur kitur.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
bijojęs, kad, gal, kai kurie au nu būtų, kad panašūs svečiai
tomobiliai nepajėgs užkopti dažniau mūsų sus-mus atlan
Parade dalyvavo apie 100 au- kytų.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
(Naryauokas)
Tsl. Hemlock 8700
|
Klaida.
tomčbilių.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rea. Tel. Prospect 0610
Po parado buvo basebolo ' “Draugo” nr. 183, rugp. 3
1428 We*t Marąuette Road
.JŪSŲ GRABORIUS
VALANDOS:
žaidimas tarp Sheboygan ir d., koresp. įvyko maža klaida
9 Iki lt ryto. 7 Iki 9 vakare
Didysis Ofisas
Oflaaz ir Akinių Dirbtuvė
L'tarn. Ir Ketv vak. pagal sutarti
Pt. Washington tymų. .Žaidi Parašyta: J. Steponkus, ang
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
756
WEST
35th
STREET
4605-4)7 South Hermitage Avenue
lių kompanija, 2200 — 20th
Ofisas <165 South Kedzie
mų laimėjo šeboiganiečiai.
Kampa* Halatod St.
SKAITYKITE
IR
PLATIN

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742
Apie 4 vai. buvo dainų ir Avė.; turi būti: The Atlas Valandos: nuo 1*—4; nuo 5—4
Re*. 6426 So. Csllfornla Avė.
KITE
“
DRAUGĄ
”
VaL: 1-4, 7-8 ▼. v. Oeklrlant Ketv.
kalbų programas. Dainavo Pt. Fuel Supply Co., 6200 — 26th
u a« u.

DAKTARAI:

Prašau I Mano Kampelį

.............. . DR. A. G. RAKAUSKAS
DR. J- J. .SIMONAITIS

į

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

LIETUVIAI
AMERIKOJE

DR. G. Z. VEZELIS

DR. A. RAČKUS

CICERO, ILL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. 15,1. BLOŽIS

DR. S. BIEZIS

.
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.

,

,

,

,

•

.

•

DR. A. A. ROTH

i

KENOSHA WIS.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

)

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIK0L1S

PORT WASHINTŪNj WIS,

DR. A. L YUŠKA

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. D;

S. M. SAUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. R. McCRADIE

DR. MAURICE KAHN

Seniausiai ir Didžiausia

DR. J. P. POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

DR. H. BARTON

Eudeikis

DR. 6. SERNER

DR. V. S. NARES

DR. B. ARON

.

DRAUGAS
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Antradienis, rugp. 9 d1., 1932

AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUCIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE
C H I C A G O J E
SERGA DR-JŲ DARBUOTO

JAS TADAS ALELIŪNAS

Bridgeport.— Liepos 31 d.

Dar sykį širdingai ačiū vi
siems, kurie prisidėjo prie to,
kad šis išvažiavimas pavyktų.
Labdarė

mokyklą ir bažnyčią, nes jau
dabar yra su peiliais pažeistų
medelių, 0 per bazarą ir pa
rengimus medeliai nuo išdy
kusių vaikų dar daugiau nu
kentės.
Tai dabar parapijos talki
ninkai atsišaukia į turinčius
atliekamų lentelių, stulpelių,
kad ir senų, kad jie prisidė
tų prie aptvėrimo minėtų me
delių. Laukiame paramos ir
pinigine auka. Norintieji pri
sidėti prašomi pranešti Rūtos
daržo gaspadoriui. Tuos para
pijos pagražinimus darant,
daug “lumberio” jau paau
kojo Petras Kalnis, parapijos
komitetininkas, Pranas Melekauskas, Jonas Purimskas ir
kiti.
•

Rengia Kolegijos Rėmėjų Chicagos Apskritys
S

Tai- bus vienas iš didžiausių rudeninių piknikų.
sias šių metų piknikas.

Tai bus paskutinis linksmiau

Bus žaidimas “bingo,” kurs visiems patinka, o Birutės darže labai tinkamas.
Jį ves West Sidės sęjungietės: St. Balčiūnienė, S. Sakalienė, M. Jasnauskienė, M.
Aitutienė, Z. Zaurienė ir kitos. Marąuette Parko Apaštalystės Maldos dr-jos šeimi
ninkės planuoja gardžius valgius ir skanius keiksus. 0 Edv. Jotka, N. Karklelis, J.
Zalevas, Vincas Stancikas, kurie darbavosi “Draugo” piknike, dabar organizuoja
ant Tovn of Lake vyrus ir biznierius daug pasidarbuoti. O Cicero labdarių veikėjai
A. J. Janušauskas ir Kotrina Sriubienė organizuoja jaunus ir senus veikėjus pasi
darbuoti prie ice creamo. Kitų kolonijų rėmėjai dirbs prie kitų darbų.

sunkiai susirgo ir dar tebeser I
ga žinomas bridgeportietis p. j
Tadas Aleliūnas, gyvenęs nuo
savame name, 3251 S. Union
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. vak.
Avė.
Pp. Aleliūnų šeima yra vie iš stoties WGES, 1360 kilocyViena iš didžiausių dovanų tame piknike bus laikrodis $50.00 vertės.
na pavyzdingiausių Bridgepo- cles bus lietuvių radijo pro
Daugiausia išpardavę serijų gaus deimantinį žiedą.
rte. Abu Aleliūnai yra drau gramas, kuriuos kas antradie Praėjusį sekmedienį West
Visos Chicagos parinkti stipriausi aukštaičiai ir žemaičiai trauks virvę.
gijų darbuotojai. Tadas Ale nį leidžia ir finansuoja Peo- Sidėj Rūtos darže įvyko sma
Bus keletas porų lietuviškų kumštininkų.
liūnas jau kelintų kartę iš ples Furniture Co. krautuvės, gus piknikėlis, Moterų Sąjun
Gedimino orkestrą grieš smagius šokius jauniems ir seniems.
renkamas komitetu Šv. Jurgio 4183 Archer Avė. ir 2536 W. gos 55 kuopos surengtas. Ice
Tikietai platinami visose kolonijose. Dabar perkant kaina 25c., prie daržo var
parapijos. Ligoje, šauktasi net 63rd Street.
creaminėj buvo žaidimas “bin
tų
bus
35c. Dabar tikietų platinime žemaitis Anastazas Valančius stovi pirmoj vie
kelių lietuvių gydytojų.
Teko patirti, kad šio vaka go,” kurs visiems patiko, kaip
toj. Dzūkai ir žemaičiai neketina jam pasiduoti.
Linkime p. Aleliūnui pasvei ro programas bus labai įdo lietuviams, taip svetimtaučia
Aplankė “ Draugą”
Šiais laikais yra visiems sunku, bet sunkiausia verstis yra Kolegijai. Mat Ko
kti ir vėl dalyvauti lietuvių mus, nes dali dainų išpildys ms. Plumeris Higgins labai-pa
legijai nesenai įsigijus naują vietą, pasidarė daug išlaidų. O įplaukos sumažėjo. Ma
Šiomis dienomis “Draugę”
veikime.
gerai prisirengę lietuvių siks- mėgo “bingo.” Jis buvo pa
žiau aukų plaukia, daugelis kolegijantų neįstengia reikalaujamų mokesčių užsimokėti.
aplankė M. Paplauskas, senia
1
tetai, kvartetai ir duetai, o dr. kviestas į kolegijos pikniką
Rep
Tas viskas sunkina Kolegijos gyvavimą. Todėl tai šiuo sykiu visi ir yra kviečiami
usias vestsidietis lietuvis. Ji
“Laivo” ir dienraščio “Draugo” skaitytojai ir Kolegijos rėmėjai toliau gyvenan
A. Yuška kalbės apie sveika- dalyvauti virvės traukime
sai yra nuolatinis “Draugo”
tieji kaip nors prisidėti prie pikniko pasisekimo.
tą. Juokdarys “Čalis Kepu- drauge su visos Chicagos deskaitytojas. . Jisai stebėjosi
Visus prašome skleisti žinias apie rengiamą pikniką draugų ir pažįstamų iarpe
rė” pasakys daug skanių juo- mokratais ir respublikonais,
“Draugo” įrengimais ir ma
ir kvieskite juos atvykti arba prisidėti prie pikniko parėmimo.
kų. Be to, bus labai graži mu- (Vienas nemalonus daiktas bušinomis.
Ypač jam patiko
Šia proga primename, kad Darbo Dienoj, rugsėjo 5 d. Marijonų Farmoj įvyks
Town of Lake.— Labd. Są zika, įdomūs pranešimai ir tt.; va tai tas, kad keli vaikai iš“Draugo” pagražinimai ir
smagus
išvažiavimas. Bus sodinama 3 mažiai: atminčiai Jurgio Washingtono, ar
jungos 1 kp. išvažiavimas įvy Todėl, nepamirškime pasiklau eidami iš daržo sukinėjo medaržely įtaisytoji altana, ku
kivyskupo Matulevičiaus ir tėvo Felikso Kudirkos.
ko liepos 31 d., Marųuettė par syti!
delius. Tai jie buvo sulaikyti
Norime priminti, kad šiame išvažiavime bus kalbų, dainų ir kitokių įvairenybių.
rioj
vasaros
metu
malonu
pa

ke. Žmonių buvo daug, dėl to
Saločka, Tomkus ir Žibąs.
silsėti ir pasiskaityti. Kadan
nemaža pelno liko labdarybei.
Jie buvo pasiųsti pas klebogi tai altanai dar šio to trūk
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savo pažadą ištenė rasdavo gerų
kostomerių.
aprūpinti. Daugeliui žmonių St., savo kostomeriams duoda
Vardas-Pavardė.
P-nia Sakalienė buvo viso pik sėjo ir malioriai jau išmalialabdarybė yra nušluoščius aša kuponus. Kas susirenka tų ku
niko kasierka.
vojo altaną jo dovanotomis
ras nuo veido. Tai mūsų, lie ponų vertės $25, tai gauna
Adresas.
maliavomis.
tuvių katalikų, pareiga; tęski prekėmis 25c. vertės. Ponas Moterų Sąjungos 55 kp. ir
West Sidės Labd. Sąjungos
me tą gerą darbą ir toliau.
Daučiūnas tuos kuponus jau iš visi minėtame piknikėly buvu
Prisiuntusieji pinigų auką arba šiaip dovaną piknikui pareihti nuo pikniko ren
7 kp. rengiasi smarkiai parem '
Daug širdies dėjo, kad išva bandė, kostomeriams tas pa sieji, buvo pakviesti į kolegi
gimo komisijos gaus atmintinę dovanėlę. Vietiniai piknikan atsilankę gaus darže, o
ti kolegijos pikniką. Jusevižiavimas pavyktų, kuopos pir- tinka ir tuomi padidino biznį. jos pikniką.
tolimesniems bus pasiųsta per paštą.
čius,
Vaičekauskas,
Glebaus(
min. M. Sudeikienė, kuri ne Jo tel. Virginia 0534.
Bingo vedėjos ketina smar- kas, Vyšniauskas patys, lavi-1
MONOGRAFIJA APIE
nuilstančiai darbuojasi bažny
kiai pasidarbuoti tame pikni- Inasi ir kitus ragina rengtis ge '
čios ir tautos labui.
KALĖJIMUS
ke. Jos pikniko rengėjams įsa (rai pasirodyti su lietuviškais f
Širdingai ačiuojama visie
kė surasti gražių dovanų - ab-, šokiais. Dabar Labdaringoji J
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
Raseinių apskrities vicepro
ms, kurie atvyko į išvažiavi
Kat. Federacijos Chicagos rusų, lempų, staltiesių, cigarų, • Sąjunga labai rūpinasi savo
/SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
mą, taip pat ir už aukas: kleb. apskr. vakaro rengimo komi čiugumų, saldainių, gražių' rengiamu išvažiavimu, basiau,kuroras »• Burokas renka meprieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
kun. A. Skrypkui, vik. kun. sijos susirinkimas įvyksta tre stiklinių ir kitokių indų, blan čiu rugsėjo 4 d. savoj farmoj. džiagą monografijai apie LieVieta vadinasi “Central Park” Highway 15. (Tarp
P. Vaitukaičiui, kun. P. Jur čiadienį rugp. (Aug) 10 d., ketų, kaldrų, mezginių, vyriš Kuopos eis į lenktynes, norė tuvos kalėjimus. Ją mano iš
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir SokJ,ų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
gaičiui, visuomenės veikėjai, 8 vai. vakare, Aušros Vartų kų ir moteriškų drabužių. Tai damos pasirodyk pirmoj vie- leisti dar šiemet.
sulo, p. A. Kalvaičio, Wisoonsln’o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir
kitų.
RENGIMO KOMITETAS
____ (■ ___________________
J. Čepulienei, p. B. Pivarunic- parap. svetainėj. Komisijos gi pikniko rengimo komisija toj.
nei — ji visuomet prisideda nariais yra: p. Pumputienė, ir prašo, kad kolegijos rėmė
prie labd. reikalų, E. Gedvilie Vaičekauskas, Grybas, A. Ba- jų visose kolonijose panašių
Užlaikome naujausios ma
nei, B. Kalvaitei ir jos mamy- cevičius, A. Janušauskas ir J. dovanų aukuoti ir parinkti
A D V O Kph TAS
ldos
žierus, laikradžius, radios.
tei, U. Mažeikienei, Vaičkie-' Šliogeris. Visi kviečiami susi- nuo savo pažįstamų. Reikia
Miesto Ofisas;
■, .
elektrikinius laikroRoehn 804 j ^PS1
nei V. Katauskienei; O. Klei- rinkti
aukotojus surašyti, nes stam 105 W. Monroe St.,
Phone statė 4«9o
«džius, movie cameras, proįecnaitei, J. Čepuliui, J SudeiSouth Side Ofisas
......
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L. Krekš&ūnas, rast. besnieji aukotojai bus įrašyti
S5th St., netoli Halsted St. torius dėl judomų paveikslu
į kolegijos rėmėjus ir gaus 754 W.Phone
kiui, J. Lesauskui.
Boulevard B91S
Rugpiučio-Aug. 13 d. FREDERICK VIII
rodymo. Kainos labai nupigin
“Laivą,” o mažesnieji auko
tos.
tojai gaus po mažesnę dova
LIET.
Rugpiučio-Aug. 18 d. BERENGARIA
2650
63rd St., Chicago, UI.
nėlę.
(John Bagdilunas Borden>Tel. ‘Hemlock 8380
Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA

LIETUVIŲ RADIJO
PROGRAMA

KĄ TRUBOčIUS MATĖ
IR NUGIRDO

LABDARIŲ IŠVAŽIAVI
MAS PAVYKO

Rep. XXX —
DUODA DOVANAS

Dainos

PRANEŠIMAI

R. ANDRELIUNAS

CHARLES P. KAL

EKSKURSIJOS | LIETUVA

NEPAPRASTAI SVARBUS
ENCIKLOPEDIJOS SUSIRINKIMAS VISŲ CHI
REIKALU
CAGOS LIETUVIŲ EX
KAREIVIŲ

(Tęsinys iš 2 pusi.)

į Liet. Enciklopediją. Bet apie
amerikiečius trūksta tikrų ži
nių. Todėl prašome vedėjus ar
šiaip artimai stovinčius šioms
įstaigoms asmenius tiksliai ap
rašyti ir siųsti žinias ir bio
grafijas Enciklopedijos Redak
cijai ar įgaliotiniai.
Taip pat, kviečiame ir pa
laikyti šį kultūrinį darbą, bū
tent, užsiprenumeruoti Liet.
Enciklopediją. Kad neliktų
nei vieno lietuvio patrijoto,
nei vieno knygyno, kuris ne
turėtų Liet. Enciklopedijos.
J. Kriščiūnas,

“Spaudos Rondo” įgaliotinis,

ADVOKATAS

A. A. SIAUS

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Kviečia eks-kareiviai: J. A. Prisirašykite į mūsų Spulką
64 E 107 ST. prie M1CH1OAN AVĖ

917 W. 34th St., Chicago, III. nauskas ir Juozas Brazaitis.

L

Apie pagerinimus

Westsidiečiai dabar mato, 105 W. Adams St., Rm. 1642
Telephone Randolph 4717
Šį vakarą, rugp. 9 d., 7:30 kad įtaisymas Rūtos daržo,
vai. vakare, McKinley .parko Pas°dinimas medžių aplink 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
svetainėj, 39th St. ir Westem |“Drau«°” nam4 ir jų aptvėName: I Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9400
Ave., Chicagoje, šaukiamas 'rimas tvora yra didelis pagclietuvių eks-kareivių susirin nnimas. Be to, planuojama
kimas tikslu apkalbėti labai aptvertoje vietoje tarp medžių
ADVOKATAS
svarbius lietuvių eks-kareivių prisodinti >krumų. Dabar 1ą, Miesto Oflaaa 77 W. Waehlngton 81
Tel. Dearborn 7944
reikalus ir apie mūsų vetera pat reikėtų padaryti priešais Room 909
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
no Vinco Juškos mirtį, kurią
▼akarata: Utarnlnkata Ir Ketvertai*
jisai patiko gindamas mūsų
— 4 Iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7147
reikalus Washington, D. C.
Namų Tel. Ryde Park 1191
Susirinkime dalyvaus daug
įžymių kalbėtojų, bus kalbėto
jas ir iš American Legion.
REAL ESTATE

Mickeliūnas, F. J. Olšauskas,
V. M. Stulpinas. A. S. Preci

W.

JOHN B. BORDEN

Texų informacija suteikiamr

Tel. Putlman 6960—4977

Dykai

4400 8. WOOD 8T.~-Ketverto vak
Tol. Lafayette 4999

2608 West 47th St

149 V. LA 8AI.TJB BT—pagal mitorti

Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES

Wm. J. Kareiva

Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE

Savlnlnkne
DS1 geriausios rųftles
Ir patarnavimo, Sau
kit.

Spalio-Octobcr 8 d. ląivu PARIS

GRF.F.N VALLF.Y
PRODUCTS
Olselts Šviežių klausi
nių. sviesto Ir surlų.
4444 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1489

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

Jei manai pirkt, automobtl). ateik
paa mus pirmiau, nea mes užlaikome
vieną IS geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER,
kurte yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime -pilnų pasirinkt
mą vartotų karų labai prieinamų Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4449 ARCHER AVENUE
7149

Telephone Lafayette

J

ritau

Ha.

