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Mirties bausme politiniams smurtininkams Vokietijoj
VOKIETIJOJ VYKSTA KOVA UŽ
KANCLERIO VIETJį
Japonų vyriausybė daug užgauta J. Valstybių
sekretoriaus pareiškimu. Estija negali mokėti
karo skolų Amerikai. Meksikos bedarbiai
planuoja maršuoti į sostinę
PRIEŠ RIAUŠININKUS
VOKIETIJOJ

PARTIJŲ VADŲ SUVAŽIA
VIMAS BERLYNE

CHICAGOJE

IS KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMO

PHILADELPHIA (Teleg rap. klebonas, sekretorius. Re
rama). — Kunigų Vienybės zoliucijų komisijon įeina: kun.
seimo valdybą sudaro: kun. dr. J. Končius iš MtCarmel,
Cosy valgykloje, 935 No. K. Vasys, Aušros Vartų par., Pa., kun. J. Simonaitis iš EliState gat., įvyko sprogimas, AVorcester, Mass., pirminin- zabeth, N. J., ir kun. dr. J.
Navickas iš Thompson, Conn.
kurio priežastis aiškinama. 3 I
i kas, kun. V. Matulaitis, vice- Atstovi) seime 28. Puikiausia
asmenys žuvo ir 8 sužeista.
pirmininkas, kun. Pranas Ju-; nuotaika. Laukiama svarbių ir
Sprogimas buvo taip smar
kus, kad keletas asmenų, sto ras, Laivrence, Mass., liet. pa-1 naudingų nutarimų.
SPROGIME 3 ŽUVO,
8 SUŽEISTA

vėjusių valgyklos priešaky
lauke, partrenkti ant šaligat'vio. O viduje padaryta dideli
I nuostoliai.

BERLYNAS, rugp. 9. BERLYNAS, rugp. 10. —
Ministerių kabinetas vakar Suvažiuoja vokiečių didesnių
Amerikos lakūnas R. Q. Williams ir estų lakūnė Elvy MRS. POLLACK ATIDUO
susirinkime pagaliau nuspren jų politinių partijij vadai. Ke Kalep. Artimiausiomis dienomis jiedu planuoja iš Amerikos
TA TEISMAN
dė panaikinti Vokietijoj plin tvirtadienį Berlynan gris pre skristi į Atėnus, Graikijoj, arba ir toliau.
tantį politinį smurtą ir tero zidentas Hindenburgas, kurs
“Grand jury” vakar Mrs.
yra atostogose.
NORIMA BEATIFIKUOTI
ESTIJA NEGALI MOKĖTI
rą.
D. Pollack apkaltino savo vy
Suvaži^ję vadai nuspręs to
SKOLŲ
INDIJONĘ
Kabineto nariai pasirašė
ro nužudyme ir atidavė teis
nuosprendį, sulyg kuriuo visi lesni Vokietijos valstybei liki
man. Nepaleidžiama iš kalėji
Daugiausia einas!
einasi apie
apie
asmenys bus baudžiami mir- mą. baugiausia
VATIKANAS, rugp. 9. —j TALINAS, rugp. 9. — Esties bausme, jei riaušių metu kancleri° viet{b Š1OS vietos I Laikraštis “Osservatore Ro- tijog vyriausybė turi derybas mo.
pas jnos bus" rasti bet koki ’?riežtai sa" "“"“i“ *>»«-'
plačiai rašo apie Ame- ra J- Valstybėmis skolą rei-•. SuJa kart”
ginklai.
,*’! Tadas Hitler’is. Kancleris J Hkos indijonės Kairiuos Ta- kale. Estija nori, kad Ameri- Jos
^ra V Schultz.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
GARLAIVIAIS JUDĖ
JIMAS

UKMERGĘ APLANKE
SMARKI AUDRA

Šiuo metu Nemunu kursuo Ukmergė. Ukmergėje ir jos
ja 24 garlaiviai. Šiais metais apylinkėse siautė labai didelė
garlaivių savininkai tarpe sa- audra. Nuversta daug medžių
vęs jau nebekonkuruoja. Visas ir telegrafo stulpų. Keliose
gautas pajamas įneša į bend vietose perkūnija padegė tro
rą kasą, iš kurios pinigus gar besius; pačiam mieste nuverslaivh» liniukai paskum po tas
malūn0 oKomp„
lyg,al pasidalina.
: apie 40 metrų aukštumo dūm

Be to, mirtimi bus baudžia- Ton PaP™’ai1 ne Tien« kartą ' kakwįtlia garbingą gyvenimą, ka nors vienus ar kitus metus
8 lr 48 ’
o . ai as
Kad nebūtų konkurencijos traukis, nuversta kalėjimo tvo
tie
asmenys,
kurie
bus
i
y
8
,
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v
reiSk
y>
kad
„
ji
!
PO^įSi
jndijonė
yra
mirusi
1680
palauktą
skbh}
mokėjimo.
Suluzsta,as
b
savininkai
8 garlaivių visai į ra ir išdaužyta daug langų,
mi ir
neleidžia. Kiekvieną dieną į j Nuostoliai siekia dešimtis tūkapkaltinti dalyvavimu politi-!ir kraSt« kepartiSkai valdys. Į lnetais.
nkieji laikai.
ASMENINIAI
MOKESČIAI
uėse riaušėse, iMavikišknmn,
* **"
Praėjusį mėnesį Ritą (A-1
Kauną ateina ir iš jo išplau-Į stančių litų. Žmonių aukų nekia po 7 garlaivius. Į Kauną girdėti esant.
HARBBIE DIDELIS
padegimais, sprogimų ar pot Visi pripažįsta, kad' kancle- j Pe^l) kongregacijai įduotas
Cook’o apsrity daug žmonių jais kasdien atplaukia po 1000
POTVYNIS
vynių sukėlimais, ar geležin
grąžino asmeninių mokesčių —1,300 žmonių.
rio skyrimo teisė priklauso jg. j prašymas minėtą indijonę įHAMBURGE SUIMTA
kelių gadinimu.
I skaityti į Bažnyčios palaiminpareiškimus
į
įkainotojo
ofi

Sis nuosprendis bus vykdo- imtinai prezidentui. Jo nnos
TOKIJO, rugp. 9. — Žinio
60 KOMUNISTŲ
są. Sakoma, kad penkis karprendis bus galutinas.
skaičili (Ratifikuoti).
KAIŠIADORYS
PAmis
iš
Harbino,
Mandžiūrijoj,
mas, kaip tik jį pasirašys pre
J tas miestas vandeny panardy- 'tus daugiau, negu kitais ku
GROŽEJO
zidentas Hindenburgas.
BERLYNAS, rugp. 10. —
MUSULMONŲ
REIKA

riais metais.
JAPONAI
UŽGAUTI
I
tas,
Sungari
upei
išsiliejus.
Kitu ministerių nuosprend
Apie pusantro tūkstančio poLAVIMAI
Kaišiadorys, Trakų apskr. ilicininklJ apsup0 komunistlj
Negrąžinusieji pareiškimų
žiu įsteigiami specialūs teis| Apie 3 milijonai dol. nuosKaišiadorių miestelis buvo ne-!centr^ Hamburgo mieste ir
susilauks bausmės.
mai ano pirmojo nuosprend TOKIJO, rugp. 9. — J. Va1
tolių
padaryta.
Apie
250
žmo

JERUZALE,
rugp.
9.
—
lstybių sekretorius Stimson’as
didelis, bet pastaraisiais me_i padarė kratas ofisuose, na
žio vykdymui.
aną dieną New Yorke kalhė- Musulmonai iš naujo ima ka nių prigėrė. Daugiau kaip
tris smarkiai padidėjo. Prieš lmuose, automobiliuose ir viDAUGIAU VETERANŲ
damas apie taikos sutartis ta-ibintis Prie knkščionių. Jie ra- [1,000 namų visai sunaikinta
kelioliką metų Kaišiadorys bu sose Įtariamose vietose. Pas
MARŠUOS J SOSTINĘ
rp kitko pareiškė, kad toli- nf’a’ ka<^ Kristaus Įžengimo į
Chicagon atvyko 500 karo vo apšepęs, neturėjo išgrįstų žmones gatvėse buvo daromos
UŽ TAIKĄ PIETŲ
dangų šventovė Alyvų kalne
muose
Rytuose
Japonija
yra
veteranų
daugiau. Visi jie rei- gatvių, namai buvo pasenę, ne kratos.
TAMPICO, Meksika, rugp.
^MERIKOJ
priklauso
jiems,
nes
yra
jų
sa

kalingi drabužių ir maisto Jų buvo elektros šviesos. Dabar
10. — Meksikos bedarbiai čia puolėja ir mėgina neigti vi vastis.
visa manta žuvo, kada Wa- vaizdas čia kitokis. Yra pri Buvo ieškoma ginklų ir da
suvažiavę nusprendė maršuo sas jos padarytas sutartis su
AVASHINGTON,
rugp.
9.
Vietos
krikščionys
prieš
šį
shingtone sudeginta jų stovy augę kelių aukštų mūrinių bei ug jų rasta. 60 komunistų su
ti į krašto sostinę — Mexico pasaulio valstybėmis.
—
J.
Valstybių
vyriausybė
'
Japonų vyriausybė labai pa- nauW musulmonų žygį griežmedinių namų, išaugo didžiu imta.
kla.
City, ir reikalauti kokios nors
pasiuntė notas Bolivijai ir Pa
sipiktino tuo sekr. Stimson’o
kovoja.
lė mūro katedra, yra elektros
sau pagalbos. Nutarta viso
ragvajui, kad rytoj rytą nu
pareiškimu.
Galimas
daiktas,
šviesa, įsteigta skerdykla, ga “DRAUGO” ADMINISTRA
VISKO IŠSIGINA
krašto bedarbius kviesti, kad
trauktų
karo
veikimą
ir
pa

GUBERNATORIUS
JOS
TORIUS KALBĖS PER
tvės išgrįstos, šaligatviai pa
jie organizuotusi ir vyktų į kad ji prieš tai protestuos.
dėtų ginklus. Šį J. Valstybių
PASIGAILĖJO
RADIO
Kelinta diena teisme kama- daryti, įtaisyta miesto aikštė
sostinę.
I
reikalavimą remia ir kitos aPĖSČIŲJŲ SĄJUNGA
"r‘
ntinėjamas uždarytų 12-os ba ir t.t.
UNION, Pa., rugp. 9. — Už biejų Amerikos žemynų valPeoples Eurniture Co. yra
nkų prezidentas Bain’as. Jis
APIE 2,000 NETEKO
paukščiuko vadinamo “fli-1 styhės.
BERLYNAS,
rugp.
9.
,
pakvietusi
kun. J. Mačiulionį,
visko išsigina, arba sakosi ne-; 100 METRU ŠULINYS —
NAMŲ
Vokietijoj sukurta “pėsčiųjų” ;cker’’ "Mimą ir virimą, kad■
M. I. C., “Draugo” adminis
žinąs. Sako, nukentėjusių in- j
— BE VANDENS
MIRĖ RESPUBLIKONŲ
tratorių, pakalbėti per radio
dėlininkų jam labai gaila, už J
------------r,Azorų
Azorą
«ka’a k»™« P™5
H'
PONT A DELGADA,
VADAS
~_in_ rno-n Q
Anndipn i Dios Hutomobiliu savininkus,
‘
u'’
f S' A. Chess Iš,
juos meldžiasi.
į Kamajai, Rokiškio ap. Šiais iš stoties WGES, antradienį,
salos, rugp. 9. — Anądien P'
‘
’ Fairchance teismas nubaudė1
rugpiūčio 16 d. 7:30 vakaro.
------------------- i metais baigta statyti ir jau
vvkęg čia ir apylinkėse žemės kune rnan0’ kad
kehai
dion„
WASHINGTON, rugp. 9.
drebėjimas padarė toli didės-lra skirti ™n tik aatomohi-|2J
*
veikia Salų p. p. b-vės pieni
BUS MAŽESNI MO
— Aplankęs prezidentą Hoonė. Namai pastatyti ir įreng- ATVYKO SU 211 PAŠA
KESČIAI
nius nuostolius, negu iš prad- hams lr skprsai ™ nfYalim« i
Gubernatorius Pinchot’as
ver’į Baltuose Rūmuose stai
------------Į
ti moderniškai, tik visa bėda,
nė
pereiti
be
pavojaus.
Ir
pėužmokėjo
už
ją
17
dol.
90c
ŽIEMŲ
žiu manyta. Apie 2,000 žmo
ga mirė vyriausias respubli
stieji
žmonės
turi
teises.
bausmės
ir
moteriškė
paleista.
Piliečių
komitetas
praneša,
kad
nėra
vandens.
Jau
iškasnių neteko gyvenamųjų namų.
konų partijos krašto komiteto
kad 1931 metų mokesčių Chi-į ta daugiau, kaip 100 metrų
Scandinavian — American
patarėjas J. F. Burke iš Penncagoj
bus
nuo
25
ligi
30
miligilumo
šulinys,
bet
vandens
Linijos
laivas Frederick VIII
KARIUOMENES MA
NAUJA SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO i sylvanijos, 65 m. amž.
jonų dol. mažiau.
i kaip nėra, taip nėra. B-vės atplaukė į New Yorką su 211
NEVRAI
TEIKIMUI TVARKA
------------------- j valdyba dėl to yra labai susipasažierių. Tarp jų buvo Da
ATSISTATYDINO KINŲ
Policija mieste daug areš- rūpinusi,
nijos Teisingumo inini'steris
ROCKFORD, Ilk, rugp. 9.
VYRIAUSYBE
VATIKANAS, rugp. 9. Kad
Sutvirtinimo
sakrame

tuoj
a
žmonių,
neturinčių
savo
C. Th. Zahle, Chicagos knygy
— Illinois’o valstybės karino-’
menė turi manevrus Grant sto ‘
* ft ramen^ kongregacija ntas neturi būt teikiamas vai
ŠANCHAJUS, rugp. 10. — automobiliams valstybės ir
GYVA STATYBA
no vyriausias vedėjas J. Chr.
kams
po
septynerių
metų
am

Vakar
atsistatydino
visa
kinų
miesto
“
laisnių.
”
Areštuoja

paskelbė
atmainų
Sutvirtini

Vilkaviškis.
Nė
vienais
me

Bay ir kiti žymūs veikėjai.
vykios apylinkėse. Dalyvauja
žiaus.
3
vyriausybė
—
ministerių
ka

mi
paimami
į
stotis.
Neturin

tais
nėjo
čia
taip
smarkiai
mo sakramento teikimo tvar
Frederick VTn grįš į Euro
apie 8,500 kareivių.
Kad
pirmoji
šv.
Komunija
binetas.
Gal
bus
skirtas
koks
tieji
laidų
ilgiau
palaikomi.
'
statyba,
kaip
šiemet.
Statoma
pą rugp. 13 dieną.
koje.
neturi
būt
teikiama
pirmiau,
i
diktatorius,
daug
medinių
ir
mūrinių
gyKARŠČIAI KINIJOJ
Visiems pasaulio vyskupams
kol nebus gautas Sutvirtini
J. V. distrikto prokurorą (venamų namų. Miesto gyveuORO STOVIS
ŠANCHAJUS, rugp. 9. — pranešta, kad ateity Sutvir mo sakramentas.
MILWAUKEE, Wis., rugp. G. E. Johnson’ą prez. Hoove-jtojai džiaugiasi sulaukę darHankovve vakar buvo apie 108 tinimo sakramentas visados
Tokios tvarkos laikėsi Baž- 9. — Mirė buvusia keletą kar- r’is paskyrė distrikto teisėju.1 bo. Jeigu ir kitais metais plėCHICAGO IR APYLIN
laipsniai šilumos. Del karščio būtų teikiamas pirmiau pir nyčia pirmaisiais amžiais. Tad tų šio miesto majoras demo- O prokuroru — Johnson’o pa-Į stųsi smarkiai statyba, tai KES. — Šiandien nepastovus
14 kinų kareivių mirė.
mosios 5v. Komunijos.
dabar ši tvarka grąžinama.
kratas D. S. Rose, 72 m. amž. dėjėją Green’ą.
greit Vilkaviškis padidėtų
oras; kiek šilčiau.

Trečiadienis, rugp. 10 d., 1932

DRAUGAS
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“D R A U G A S”
Meiną.

kasdien,

Mskyrua sekmadienius

kad žudydamas savo kūnų,
tų. Bet, mes manom, jei tik akcijos vėl ne
pražudys ir sielų, tokio žygio
pradės smukti žemyn, jei dirbtuvės pradės
niekada
nedarys.
bent šiek tiek daugiau judėti, ekonominiame
ir finansiniame gyvenime atsiras daugiau rei
SNritadyvtės
Dėl katalikų persekiojimo
kalingo pasitikėjimo, pirkimo pajėga padi
Praeitais
metais
tik
Jungt.
dės, atsiras daugiau reikalavimų, dirbtuvės
partijos vyriauv ,
. . v • s x j
. i Valstvbėse nusižudė dauo-uni Tautininkų pagijus
vynau-

APŽVALGA

NETIKSLIOS ŽINIOS APIE LIETUVA

Jau nuo keleto metų Rygu- tilpusios Chicago Daily Trije gyvena tūlas Mr. Donald! hune liepos mėn. 26 d. Ji yra
sei
Day, kuris yra Chicagos Ti i-' klasiškas šio korespondento
bune
korespondentas oaitiko
Baltiko uarDuotes
darbuotės pavyzdys. Ji yra
Dune Korespondentas
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųkaip 20,000 žmonių. Daugiau- 8ybė Uetuvo> įvairiais bū-j valstybėse. Laikas nuo laiko, taip netiksli ir taip klaidinga,
ubs, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
venimas vėl ateis į normalinę padėtį.
i.a.tui pusto ženklų.
šia žudosi dėl ekonominių da-1
>Perseki<>ja katalikus ir jų i jis atsilanko ir Lietuvoj ir pa-, kad ne tik publikų, bet ir pati
Taigi, reikia laukti, kad atsiradęs judė lykų. Mažiausia saužūdysčių'mes> amerikiečiai į siunčia iš ten savo laikraščiui, savo laikraštį jis suklaidina,
ik,vuM„totius pauuia — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
oitcumių aaiuos prisiunčiamos pareikalavus.
jimas biržoje, šio krašto ekonominę ir finan darbininkų klasė ie. “Darbini-,(turime daryti, tai žinodami, į žinių apie Lietuvę.
| Laikraštis, pasiremdamas koditeioimai sekančiai dienai priimami iki 5 sinę būtį pakreips į geresnę pusę.
.
..
t.A Rt.Kftlfn “TJnrK ’ * Kanrli-nrlui’
-r •
, ,
.
...
nkas” apie tai tarp kito ko ■ ^ak° “ Darb- ” bendradar- Jeigu neklystu, Chicago Tri i respondencijos turiniu, uždevai. po piet.
taip ražo:
bls Senas Lietuvis — Ameri- bune yra vienintelis Amerikos da tokius antgalvius:
NUSIKALTĖLIŲ GARSINIMAS
kietis:
laikraštis, kuris laiko Pabal “LIETUVIAI IR LENKAI
“DRAUGAS”
“Darbininkai jau apsipratę ‘ ‘ Protestuoti, griežtai pro
toje savo nuolatinį korespon PASIRAŠO PALIAUBAS;
LunuAiViAN DAILY FRIEND
Šio krašto didieji dienraščiai yra dideli su sunkiu gyvenimu.. Jų rei testuoti prieš ikekvienų Liedentą. Už tai reikėtų šiam lai ATIDARO SIENOS TRA
Puousned Daily, Except Sunday.
sensacijų mėgėjai. Aišku dėl ko. Jie tai daro kalavimai mažesni, išnašumas' tuvos naujojo caro sauvaliavi- kraščiui tik padėkos reikšti.
SUBSCKIPT1ONS: One Year — *6.00. Sis Months
UKĄ. — PRIEINA PRIE
— *3.50. Three Months — *2.00. One Month — 75c.
biznio sumetimais. Minia, paprastai mėgsta didesnis. Prie to, jie turi tikė- mų. Privalome protestuoti vi- Tikslus įvykių nušvietimas
Europa —> One Year — *7.00. Slx Months — *4.00.
LAIKINOS
SUTARTIES
Copy — .03c.
sensacingų atsitikimų aprašymus, smulkme- jimą, kurs griežtai uždraudžia sį; katalikai, nes jų vienminPabaltos valstybėse ir greti VILNIAUS GINČE.”
Advertising in "DRAUGAS” briugs best results.
nas apie žmogžudystes ir kitokius nusikalti atimti gyvastį sau arba kitam. &us carukas Smetona žiauriai muose Sovietuose turį nema
. Korespondentas taip paduo
Advertising rates on applicatlon.
mus. Tie dienraščiai pataikauja savo skaity Kaip tik priešingai, tie, kurie terioja. Socialdemokratų kry- žos svarbos kaip Amerikos vibus pripratę pertekliuje gy pties žmonės turi protestuoti, suomenei, taip ir toms pačio- da žinias, kad jų turinys iš“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago tojų blogam nusiteikimui.
tikro priveda prie tokių išva
Dori piliečiai tikrai galėjo piktintis len venti, staiga atsiradę sunkioj nes ir jų vienminčių neglosto.!
§alims Pabaltės valstybės dų. O tuo tarpu absoliučiai
vulkano nieko panašaus nėra įvykę.
kės Juzės Pollack, nušovusios savo vyrą, taip padėty, netenka drąsos grum Išmintingesni tautininkai, ku-!yra ant pat
tis
su
gyvenimo
sunkybėmis
Į
DlblMOS KLAUSIMAI
plačiu išgarsinimu. Laikraščiai šiam nedoram
riems nors ir patiktų katali- kranto — neužgesusio ir vei
Pasijokim tą jo korespon
ir
galą
sau
pasidaro.
aktui pašventė pirmas vietas, smulkmėmskų su socialistais smaugimas, ' kiančio vulkano, kuris dar ne
dencijų. Štai svarbesni pono
AR PAGERĖS LAIKAI?
kiaušiai aprašė tą įvykį, visokiose pozose dė “Saužudystė ne tik sunkiau privalo protestuoti bent vai- ra SU8tingęs į pastovią formą,
Donald Day korespondencijos
jo Pollak’ės atvaizdą, sekė jos kiekvieną žin šia nuodėmė, bet ir baisiausia dan žmoniškumo ir demokra-, rPaįgį observacijos (tėmijimo)
Jau treti metai šiame krašte ir visame gsnį, aprašė kokias ji madas mėgsta, kokią nelaimė. Todėl žmonijos vadai tizmo. Despotizmas, iš kur jis punktas yra labai svarbus ii tvirtinimai:
1. “Lietuvos Vyriausybė,
pasaulyje siaučia depresija. Įvarginti žmonės suknią dėvėjo savo nušautojo vyro laidotu svarsto, ką čia išgalvojus, kad nepaeitų
kairės ar dešinės atsakingas.
Ir žinios iš šio
— rašo jis, — kuri, dėl Vil
laukia geresnių laikų ir viens kito klausinė vėse. Juk tai, rodos, šlykštu, nedorą nusikal sulaikytų žmones nuo tokios - iš esmės yra smerktinas ir j punkto todėl turėtų būti itin
niaus priklausomybės, per
ja, kada pagaliau pagerės laikai t
tėlę taip garsinti, populiarizuoti, it kokią ge nelaimės. Bet ką čia nauja iš turi būti pasmerktas kiekvie- tinkslios ir galimai teisingos
dvylika metų laikė neoficia
galvosi, be tų dviejų dalykų, no doro civilizuoto ir kultu- XT i • - • *
Žmonės manė, kad greit geresnių laikų radarę, svarbų darbą padarusią.
«
' Nelaimėj, to negalima
pasalų karo stovį su Lenkija,
sulaukti nebus galima, nes prezidento rinki
Toks spaudos nusistatymas tikrai yra kurie jau seniai išgalvoti, tik nngo žmogaus.
1
apįe kalbamojo p. Donald
galų gale leido atidaryti tra
mų metais viskas krypstų blogesnėn pusėn. nevykęs, kenksmingas visuomenei. Jis nei reikia jie gyvenimui pritaiky
“Ar mūsų protestai caruką Day žinias. Jo teikiamas žifikų per Administracijos li
Tik kada naujas prezidentas užimsiąs vietų, giamai atsiliepia į blogą palinkusio jaunimo ti, — vadinasi, tikėjimas ir
paveiks? Taip, labai paveiks, nias seku nuo pat pradžios,
nijų... Tautų Sąjungos įsa
tada jau ko geresnio esu galima laukti.
dalį. Tas nepadeda nusikaltėlių skaičių ma teisingumas. Tikintis žmogus Jis valdąs du milijonu sau taigi bus jau bene arti dekytos atidaryti savo sienas,
niekados nenusižudys, nebent
* Tačiau nė prezidento rinkimų nesulau žintų o daro jį gausingesnių,
priešingų žmonių negi galės' šimts metų. Kuone visas jo Lietuva ir Lenkija pasirašė
išeitų iš proto. Antra vertus,
kus, birža pradeda “siusti.” Ten eina dide
Taigi, tas faktas ir parodo, kad spauda
neboti pusės milijono gerai or- žinias turėjau progas palyginsusitarimų. ’ ’
lis sąjūdis, kokio nuo 1929 m. nebuvo. Akci spaudai nėra lygi. Viena jos dalis (gaila, kad jei pasauly viešpatautų teisin ganizuotų ir esančių laisvėje ti neabejotino tikrumo daviIšrodo naujas įvykis. Tikru
jos eina iš rankų į rankas, jų kainos kįla. žymiai mažesnė) stengiasi visuomenę švies gumo dvasia, jei vargšai ne žmonių protestų, o jei nebosimais. Pasekmė yra ta: nenomoje — nieko panašaus. Man
Brangsta javai, gyvuliai ir visokie kitokie ti, auklėti, kelti, vesti tikėjimo ir doros ke būtų skriaudžiami ir išnaudo tai tuomi tik paskubins savo roms tenka prieiti prie išva
yra iš tikrų šaltinių žinoma,
dalykai. Yra ženklų, kad ir kai kuriuose dir liais, o kita, didesnė spaudos dalis, dėl biznio jami, tuomet apverktinos eko despotiško valdymo galą, nes dos, kad šio korespondento kad jokio “trafiko atidary
btuvėse prasideda sąjūdis. Naujosios Angli pataikaudama blogiems žmonių paiinkimams, nominės sąlygos nevestų žmo mūsų rimti ir (griežti protes- pakartotinai teikiamos žinios mo” per demarkacijos (arba
jos dirbtuvės kviečia savo darbininkus at tą visuomenę lyg norėtų murdyti j neišbren nių į desperaciją ir pagaliau tai bus kartu užuojauta ir su-'yra mažiausiai vertos pasiti- administracijos) liniją neįvy
į saužudystę.
gal į darbą. Chicagoje vis dėlto girdisi prie damas balas.
stiprinimu prispaustų brolių, i kėjimo. Jų netikslumas — ne- ko. Tautų Sąjunga niekuomet
šingų žinių: kai kurios dirbtuvės daugiau
‘Bet kartais žmonės žudosi i kurie, įgavę drąsos, ilgiau ne- paprastas, stoka orientavimo- nedavė “įsakymo” atidaryti
Spaudos tikslas yra visuomenei vadovaudarbininkų paleidžia. Bet, sakoma, yra dirb I ti, o ne pataikauti. Doroji visuomenės dalis visai ne dėl ekonominės depre bekentės, bet pereis nuo kan- si padėtyj — stebėtina, iš pir sienas, nes ji nei neturi tei
tuvių, kurios rengiasi, kad netrukus pradėti turėtų protestuoti prieš tokią spaudą, kuri sijos. Juk yra nusižudę ir keli čių prie veiksmų. Mūsų pro-' što išlaužti neva faktai — ne sės duoti jokių įsakymų, čia
dirbtu
milijonieriai.
Jiems nebuvo tęstų laukia du milijonai lie-, naujiena, o tankiai daromi iš minimoji sutartis pasirašyta
• * šlykštybėmis ją maitina. ,
Ar tas naujai pakįlęs ekonominis sąjū
vargo, o vienok gyvenimas, tuvių, laukia ir demokratiška-J vadžiojimai ir inuendo — lie- dar gegužės mėnesyj 1928 me
dis reiškia, kad jau “prosperity around the
buvo nepakenčiamas. Kodėl? sai civilizuotas-pasaulis.
• pia tankiai abejoti apie kores- tų ir ji liečia ne “sienų atida
A. A. KUN. L. KAVALIAUSKAS
corner,” vargu pasakytų ir patyręs ekono
Tikras atsakymas gal ne vi “Ką turime daryti? Šaukti j pondento bona fide.
rymų,’’ bet susitarimą dėl per
mas. Taį pareis ne nuo vien Amerikos, bet
Vakar paskelbėme liūdną žinią* kad pa siems būtų suprantamas. Bet massmitingus, aiškinti bėgė- j Kad nebūti tuščiakalbiu, Į ėjimo demarkacijos linijos tik
nuo viso pasaulio ekonominės konjunktūros. simirė kun. L. Kavaliauskas, Providence, R. jau tiek bent aišku, kad di- diską Lietuvos prispaudimų, štai pavyzdys jo paskutinės tiems pasienio gyventojams,
Nežiūrint to, nereikia per daug didelio opti I. lietuvių parapijos klebonas. Velionis buvo!deri turtai nevisuomet atneša Privalome išnešti rezoliucijas, korespondencijos iš Kaune, kurių ūkius perkerta kalba
misto, kad pasakyti, jog tas biržos sąjūdis veiklus kunigas. Jis uoliai ėjo savo pareigas laimę, arba, tiksliau pasakius, pasmerkiant diktatūrą, cenzu-' , ■ ■
.
moji demarkacijos linija. Iš
vis dėlto reiškia tai, kad dalykai krypsta ge- ir rūpinosi mūsų visuomeniškais ir tautiškais dideli turtai niekuomet neat rą, špionažą, milijonų eikvo- yra uždrausta veikti ir kai abiejų linijos pusių gyvena lie
resnėn pusėn.
reikalais. Dar moksleiviu būdamas jau ak neša tikros laimės, o gan daž jimą ne kultūros darbams, bet ginantieji katalikų veikimo tuviai; Lietuva, pasirašydama
palaikymui gaujų riebių šni-| laisvę Lietuvoje yra sodinami šią sutartį 1928 metais, davė
Yra įtarimų, esą akcijos pakilo dėl to, tyviai veikė lietuvių organizacijose. Kunigu nai atneša — nelaimę.”
kad prie to prisidėjo valdžios vadinamąsis buvo įSventintas 1919 ar 1920 m. Pirmuosius
Saužūdysčių plitimas yra pų. Kurios organizacijos dar į kalėjimą, baudžiami pinigi- jiems galimybės liuosai apdirrekonstrukcijos fondas, įnešdamas apyvarton metus darbavosi Worcester’io lietuvių kata pavojingas. Jis neigiamai at turės savo seimus, privalo jau1 nėmis bausmėmis ir ištremia- b|į savo perkirstus laukus,_
naujo kapitalo, kad tai daroma prieš rinki likų tarpe, o prieš šešerius metus Providėnc’o siliepia į visuomenę ir ypač dabar rengtis prie protesto re- mi. Dėl padarytų naujų kata- ko jie pirmiaus neturėjo. Nuo
ni us, norint respublikonų vyriausybės vardą vyskupo buvo pakviestas Providence lietu jaunimą. Toji blogybė plati- zoliueijų, kurios seimų patvir likų veikėjų areštų, mūsų Fe 1928 metų nieko naujo neįvy
atitaisyti, kad vėl p. Hooverį išrinkus prezi vių parapijos klebonu. Naujosios Anglijos lie naai dėl to, kad šio krašto tur tintos turi būti pasiųstos Lie- deracija ir kitos organizacijos ko. Bet korespondentas suda
tuoj turėtų išnešti protestus ir ro tokį jovalų, iš kurio išeina,
dentu. Tebūnie ir taip. Ir tai būtų neblogai. tuviai katalikai liūdi, netekę jauno darbinin tingesnėj klasėj yra stoka ti-tuvon.”
Tepadirbėja dirbtuvės bent porą mėnesių ir ko, dar daug galėjusio padirbėti Bažnyčios kybinės dvasios. Tikintis, pit-j Aišku. Mes negalime tylėti, juos pasiųsti Lietuvos vyriau- kad kas tai naujo pasidarė.
no proto žmogus, žinodamas, I žinodami, kad mūsų broliams sybei.
tai bus geriau, negu jos per tą laiką stovė- ir Tautos reikalams.
(Bus daugiau)
»RBNUMERXTOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
Metų —. 13-50, Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metanui *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03a.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

ŠVENTOJI ROŽĖ UMIETĖ
Šventoji Rožė turėjo būti didi Šven- ,
toji Naujame Pasaulyj, kad jos šventu- |
mo garbė pasiekė net Europą. Jos gim
tinė yra miestas Lima, gražus Peruvijos
sostapilis. Kadangi ji ten gimė ir pagar
sėjo kilniomis dorybėmis ir šventomis pra
tybomis, dėl to ji tapo praminta šv. Rožė
Limįętė.
*4,^
Šv. Rožė gimė balandžio 20 dieną,
1686 metais. Savo laiku jos tėvai buvo

Ubai turtingi, bet vėliau jie prarado vi
sus savo turtus. Ji buvo pakrikštyta Izabelėe vardu. Ir tas kūdikis, nuo pat lop
šio dienų, buvo taip lipšnus ir malonus,
ir veidas toks gražus, jog apylinkiai bu
vo įpratę ją vadinti gražiaja rože. Tokiu
tai būdu ji įgavo tą meilingąjį Rožės varkuriuo vėliau ji buvo žinoma ir visa
da taip vadinama.

Nuo pat kūdikystės dienų ji buvo
nepaprastas kūdikis. Ji buvo viena iš tų

išrinktųjų sielų, kurios apreiškia Dievo
garbę. Nuostabi įvykiai ir stebuklai ap
gaubė jos kūdikystę ir mergystę. Sako
ma, kad jai dar kūdikiu tebesant, ore pa
sirodė graži ir kvepianti rožė, kuri tūno
jo viršum malonaus ir skaistaus jos vei
do, prilyginto gražiausiai gėlių gėlei.
Vos tik ėmė kalbėti, ji pradėjo mels
tis; ir maldą jį labiau vertino uį viską
kitą pasaulyj. Ji niekada neužmiršdavo
Dievo osįmo. Joe motina ją išmokino, kad
Dievas viską mato, žino kiekvieno mintį
ir visas paslaptis. Dėl to ji viauoee dar
buose Dievui pavedė nekaltąją savo širdį.
Net miegojimo laiku ji dažnai kartodavo:
“Saldžiausias Jėzau, visada būki su ma
nim ir niekada neapleiski manęs I”
Jai augant į metus, nepaprastas jos
gražumas ir skaistumas taip pat gausėjo.
Ir jos akivaizdoje žmonas įprato ją va
dinti gracinga ir kerėjanti gražuolėlė. Tas
Rožę surūpino. Ji, būdama jautri merge
lė, žinojo, kad žmonės tiesą sako; tačiau
ji buvo taip nuolanki ir, dažinojus, dėl
ko gavo Rožės vardą, ji troško, kad žmo

nės daugiau jos taip nebevadintų. Ir to
kių minčių kupina, ji nukiutino į Domi
nikonų Bažnyčios, Šv. Rožančiaus, kop
lyčią, ir atsidavė karštoms maldoms.
“Marija, mūsų Motina!” pradėjo ji
melstis. “Vardas, kuriuo žmonės vadina
mane, nėra mano vardas ir jis nepriklau
so man. Jis buvo man duotas mane pa
gerbti. Tai tuščias išdidumas. Aš nepel
nau to vardo.”
Tąčįąų, kai jį, besimelsdama, klūpo
jo menkai nušviestoje koplyčioje, Mari
ja, Dievo Motina, maloniai į ją atsikrei
pė ir jai tarė:
“Toks tavo vardas patinka mano Sū
nui, kurį laikau savo rankose. Betgi nuo
šiol pati prie gauto vardo dar pridėsi ir
mano vardą, ir būsi vadinama Šv. Mari
jos Rožė. Tavo siela turi būti kvepianti
rožė, aukota V. Jėzui.”
Ir nuo to laiko Rožei buvo didis
džiaugsmas prižiūrėti koplyčią, kad visa
da būtų švari ir altoriai papuošti gra
žiausiomis gyvomis gėlėmis. Ir ji puošė
Svč. Marijos šventovę puikiausiomis gė

lėmis, dabino altorius ir viską, kas tik
buvo pašvęsta. Ir, žmonės, matydami tą ,
viską, gėrėjosi ir džiaugėsi.
i
Kartais, kai žvelgiame į musų baž
nyčių altorius, kur gėles esti nuvytusios,
arba, kiti altoriai apleisti ir visai nepapuošti, stebiamės, dėl ko toks duris ap
sileidimas yra žmonėse. Juk tie altoriai
yra aukoti Dievo garbei. Betgi toks ne
paisymas papuošti Dievo altorius yra ne
visose parapijose. Kitose bažnyčiose ma
tome, kaip mažos mergaitės, gavusios
liuoslaiko nuo mokslo, rūpestingai triū
sias! apie altorius ir juos puošia ir dabi
na gyvomis gėlėmis. Malonu pastebėti,
kad mokyklų mergaitės daug rūpinasi pa
puošti Marijos, Dievo Motinos, statulas.
Betgi ne visi mokyklos vaikai mąsto apie
tokius dalykus. Jie beveik pamirštų, jei
rūpestingos seserys vaikams neprimintų
pareigos, verčiančios rūpintis altorių puo
šimu.
Tokią pareigą atlikti, jaunamečiams ir jaunametėms turėtų būti didis
džiaugsmas. Tokia pareiga įkvepia pa
maldumą iš pat mažens nekaltose jauna-

j

mečių širdyse. Juk per pamaldumą gau
narna gausių Dievo malonių; ir m aid iii
ga siela už menką triūsą nuo Dievo ap
turi šimteriopą atlyginimą ne tik čia, že
mėje, bet ir po mirties, Danguje.
Kiekvienas negali gauti ar turėti te
kių dorybių, kaip turėjo Šv. Rožė Limic
tė, betgi kiekvienas ir kiekviena turi pa
sistengti pratintis pamaldumo dorybėse i
melstis į Mariją, Dievo Motiną, kuri sav
esimu aplankė ir pašventė tas šventas vie
tas, kur Dievas amžinai gyvuoja Taber
nakule.
Rožė, nežiūrint, kad visada buvo ma
loni ir gracinga, kartais turėdavo ir ka
kurių silpnybių. Tai nestebėtina, nes jo
gražumas ir veido skaistumas buvo tok
nuostabus, o žmonės gatvėje sustodav
gėrėtis maloninga ir kerėjančia jos išvaiz
da. Taigi tame ir buvo didžiausioji jo
klaida bei silpnybė, būtent, tuštumas.

(Bus daugiau)

t r a n g x a

Trečiadienis, rugp. 10 d., 1932
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; užims visų tų kiemų, kuris pui lietuvių grupės darbas. Tai y- tiktai Respublikos Preziden
kiai ištaisytas piknikams. Bus ra visos tautos, visų lietuvių, tui sutikus.
daug įvairumų. Tas pats ven nežiūrint, kur jie gyventų, dar Vilniaus Geležinio Fondo
Grovehill 0817
| Tel. Ofiso 4050
Rea 9865
gras su savo kapelija ruošias bas. Tam darbui reikia sutel Komitetas yra pasistatęs sau Ofisas Tel. Rea
67 37 8. Artealan Avė.
Šis piknikas — paskutinis
TeL Orovehlll 0617
rugp. 28 d. į Marijonų Kole- kti visus kas tik jaučia savv- tikslų, kad kiekvienas Lietu
parapijos piknikas. Jame tug'ijos rėmėjų Chicagos apskr. ije nors kibirkštėlę lietuvybės. vos gyventojas ir kiekvienus
- _ ,
..
,
retų visi dalyvauti, visi prisiX »v. Petro parapijos cho-i .....
..
, • piknikų, kuris įvyks Birutės Amerikos lietuviai ir jų orga gyventojas už Lietuvos sienos
5815 — 6th AVENUE
GYLTTOJAS IR CHIRURGAS
, .
,
f. .
!deti prie savo parapijos palai
1
3423
\Vest
Marųuette
Road
nizacijos, tiek daug kartų tie lietuvis, didelis ar mažas, įsi
darže.
ras ateinantį sekmadienį, rugKENOSHA, AVIS.
VaL: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-13 A-M.
• — y• , J
•
. • • • v Į 1UO.
Ofiso vai.:
sė savo broliams Lietuvoje pa gytų sau Vilniaus Pasą ir nors
NedėlloJ nusitarus
piucio 14 d., rengia metinį iš
Nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.
galbos
rankų,
ir
šiandienų
ne
važiavimų Finks grove, i kurį
X Buvęs “Draugo” agenRezidencija:
kartų į metus nupirktų ir įli- Tai. Canal 6367 Re*. Prospect 6666
3904 — 71st STREET
kvieeia atsilankyti visus savo tas Ciceroj p. J. Mockus nuatsisakys jos paduoti ir Vil pintų į jį Vilniaus ženkliukų,
Nedėliomls tik susltarua
prietelius ir rėmėjus.
sipirko puikių rezidencijų už
niaus vadavimo darbe.
nors už 10 centų. Lietuvoje
X KeuoshieSai besiruožda- 16 mailta nuo cioero- Dabar
Vilnių Vaduoti Sąjunga, ku Vilniaus Pasai ir ženkleliai
Gydytojas ir Chirurgas
mi prie “Dainos Šventės,” Mockaus adresas yra toks:
pardavinėjami
visose
Pašto
į1811
SOUTH HALSTED STREET
rios pirmininkas prof. M. Bir
Atsišaukimas į Amerikos
Mr.
J.
Mockus,
RS
—
Lak^
rugsėjo 4 d., Central Parke,
Rezidencija 6666 So. Artealan Avė. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
žiška, lankėsi Amerikoje ir
lietuvius
(Tęsinys 4 pusi.)
St.,
nr.
4th,
Addison,
III.
Lie

Valandos: 11 ryto Ucl 4 po pietų
4729 WEST 12th PLACE
smarkiai platina serijų tik lė
ten taip maloniai lietuvių bu
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe
4 iki Mfl vakare
Vilnių
Vaduoti
Sąjunga
yra
pos
31
d.
rašančiam
čia
teko
tus, kurių kaina kiekvienoje
ir Pėtnyėios, kuriomis dienomis jis
vo sutiktas ir priimtas, perei DENTISTAI
aplankyti
p.
J.
Mockų.
Vieta
bus.
įsteigus
Vilniaus
Geležinį
Fon
serijoje nuo lc iki 25c.
tų metų suvažiavime Vilniaus
2924 W. WASHINGTON BLVD.
TeL Canal 6764 Rea Republlo 6864
Kitos vai. ant Washington Blvd.
‘X Aviacijos Dienos rengė graži. Yra didelis sodas, daugjdą ir sudarė Komitetų, kuris Vadavimo darbe nutarė keis
Phone Boulevard 7841
4:30 — 5:30 kasdien
obuolių,
grušių.
Kurie
norite
i
rūpinas
VGF
reikalais
Lietujai nebegali suspėti pakviesti l
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
.
• i , .
.
ti kryptį, t. y. eiti nuo žodžių
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
ateinantį sekmadienį lietu aplankyti p. J. Mockų įsitė- voje ir nori išplėsti veikimų prie darbų. Tuo tikslu yra įGYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS
vius lakūnus, kurie 1933 me- mykite jo adresų. Kas dėl ke- visam pasauly, kur tiktai ran steigtas Vilniaus Geležinis Fo
D E N TĮSTAS
tais pavasarį iš Amerikos lkb sakesnių žinių suteikia , dasi lietuvių kolonijos.
Tel. Lafayette 6798
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
ndas ir tam fondui suorgani4645 So. Ashland Av®.
skr'.s Lietuvon, o dabar lanko j bučens Jonas Navickas, 1301J VILNIAUS
GELEŽINIS Į zuoti
ir jo reikalus tvarkyti
vyrų, moterų ir vaikų
. ''—J --------Arti 47 Street
DARO OPERACIJAS
įerikos lietuvių kolonijas ir
50tli Court.
Ligonius priima kasdiena nuo
' FONDAS turi didelę reikšmę i išrinktas tam tikras KomifceVaL: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Pnl
raka rėmėjus.
X Rugp. 21 d. Ciceros ven- ir bus svarbiu faktorium lie-! tas, kurio priešaky stovi pirm. TeL Canal 6133
Nedėliomls Ir seredomls tik
Office: 4459 S. California Avė.
iškalno susitarus
gras su muzikantais rengia iš tuvių kapitalo organizavimui kun. prof. F. Kemėšis, viceNedėliojo pagal sutarti
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
važiavimų Dambrauskienės ū-, Vilniaus atvadavimui. Šiuoin pirm. buvęs krašto apsaugos
DANTISTAS
2130 WEST 22nd STREET
ky, kuriam dabar šeimininkau 1 taip svarbiu tikslu, esmi ga ministeriu inž. B. Sližys, ižd.
2201 West 22nd Street
CHICAGO
Ofiso: Tel. Victory 6893
ja A. Stupur. Jis visus kvie- vęs atsišaukimų nuo Vilniaus senas lietuvių veikėjas K. La
(Kampas Leavltt St.)
Radijo stotis A. J. J.
Rez.: Tel. Drexel 9191
Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto
X Ateinantį sekmadienį, čia lankyti tų ūkį. Turi švie- j Geležinio Fondo Komiteto, ku Į pinas ir reikalų vedėjas A.
Nuo 1 Iki 8 vajtare
Jei neatsiliepia šaukite Central 7404
Seredoj pagal sutarti
rugp. 14 d. įvyks Šv. Antano | žiu kiaušinių, pieno ir kitokių riame yra išdėstytas VGF tik-1 Kupcikavičius.
parapijos piknikas, Vvtauto I gerybių. Ciceros vengras pa- slas. Atsišaukimo nuorašų pa
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vilniaus Geležinio Fondo
Boulevard
7589
X—Spinduliai
darė
sutartį,
kad
rugp.
21
d.
tiekiu
mūsų
gerb.
spaudai
tik

darže.
Komiteto vyriausias uždavi
Rez. Hemlock 7 691
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2201 West 22nd Street
slu informuoti mūsų lietuvišnys surinkti lėšų, kurios taip
cor. So. Leavltt St. TeL Canal 6122
GRABORIAl:
Įkų visuomenę apie VGF tiks-1
Specialistas odos ligų ir
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
reikalingos Vilniaus vadavi
i lų ir maloniai kviečiu visus :
veneriškų ligų
Telephone Kepublic 7868
mo darbe, taip pat sudaryti
D
E
N
T
I
S
T
A
S
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
LACHAVICH Amerikos lietuvius, jų drau progų, kad kiekvienas lietu
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
4712
So.
Ashland
Avęnue
gijas ir organizacijas į bend
Kampas 31st Street
IR S6NUS
vis, kad ir nedidele auka prie Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS
rų Vilniaus vadavimo darbų.
CHICAGOJE
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Vilniaus Geležinio Fondo pri
LIETUVIS GEABOKIUS
Laidotuvėm* pa
Nedėliomls Ir šventadieniais 10—12
Dokumento tekstas:
sidėtų, tuo pačiu būdu prisi- rel. Cicero 1260
tarnauju
geriausia ^tarnauju ^otuvėse kuopigiauala.
X-Ray
mano
Moterų ir Vaikų ligų
ir pigiau negu kiti
0 “
darbu busite užganėdinti.
Vita. Gal. Fondo K-tas, idMalnas ir Prie Vilniaus vatodėl, kad prlklauSpecialistė
Tel. Roosevelt 3615 arba 2616
sau prie grabų lšDaukanto G-vė# Nr. 3, davimo darbo.
dirbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago
4145 ARCHER AVĖ.
LIETUVIS DENTISTAS
OFISAS
Šiam reikalui Vilniaus Ge
Kaunas,
liep.
7
d.,
1932
Ofiso
TeL LAFAYETTE 7337
668 West 18 8treet
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ležinio Fondo Komitetas išlei
Telef. Canal <174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL
valandai vakare
Ofiso vaL kiekvieną, dieną nuo 9 Iki
SKYRIUS: 3338 S.
Hartfordo
vys.
skyr.
pirm.,
TEL. CICERO 5927
4142 ARCHER AVENUE
do “Vilniaus Pasus” ir “Vil Nedėliomls Ir Seredomis susitarus 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Halsted Street, Tol.
4847
W.
14th
ST.
Cicero,
Hl.
j
p.
V.
M.
Čekanauskui,
nuo
4
iki
8
vai.
vakare
Ltarninkais
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
Victory 4488.
niaus ženklelius.” Vilniaus
ir Ketvergais.
2
iki
4
ir 6 iki 8 vai. vak.
Telefonas Yards 1138
,’Keney Tower Hotel,
Pasas
yra
tai
simboliškas
žen

Rez.
Tel.
Hydc
Fark
3395
J Hartford, Conn. USA.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Phone Boulevard 4139
klas lietuvių teisės į Vilnių ii Dr. C.K. Kliauga
Telefonai dieną ir naktį
DENTISTAS
Gerb. Tamsta:—
VIRGINLA 0036
kartu aukų knygelė, kurion Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls
Graborius ir Balsamuotojaa
W. Murųuctte Ko. arli VVestern
Amerikos lietuviai ir jų or-! Perkami ir įpinami Vilniaus 2420Avė.
Phone Hemlock 7828
GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Turiu automobilius visokiems
Panedėliaifl, SeredooiiB ir Pštnyčiomis
ženkleliai.
OFISAS
ganizacijos
jau
ne
kartų
įro

Tel. Grovehill 1595
1821 So. Halsted Street
Musų patarnavimas
reikalams.
Kaina
prieinama.
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
Pinigai
gaunami
už
išplativisuomet sąžiningas Ir
dė, kad nors jie ir toli už jūnebrangus, nes neturi
Ofiso valandos- nuo 2 iki 4 ir nuo
3319 AUBURN AVENUE rių gyvena nuo savo Tėvynės ntus Vilniaus Pasus ir ženk- Tel. Cicero 6761
me išlaidų ešlaikymul
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal
sutarti
Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lietuvos, bet jiems labai ir, ielius eina Vilniaus Geležiniai
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Nauja, graži ko
Namų Tol.: Prospect 1930
labai rūpi ir artimi širdžiai Tj*ondan. Sulig statuto, iš VilSeredomis po pietų Ir Nedėldieniaia
tik susitarus
DENTISTAS
plyčia dykai.
visi lietuvių tautos rekalai bei niaus Geležinio Fondo pinigai
2422 W. MARQUETTE ROAD
vargai.
Jie padėjo lietuvių Ilegali būti imami einamiems 1446 S. 49th CT., CICERO
3307 Auburn Arenu®
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Vai.: 19-19 ryto: 1-6 Ir 7-9 vakar*
vmnuAa
tautai kuriant nepriklausomų Vilnių Vaduoti Sųjungos rei4916 80. MICHIGAN AVENUE
1650 WEST 46th STREET valstybę: milijonai parašų pa kalams. Tai yra nejudinamas
Res. Phone
AKIŲ GYDYTOJAIS
ToL Kenwood 6187
Engievvood
6641
Office Fhone
Valandos:
kapitalas,
laikomas
Valstybi

Kampas 46th ir Paulina Bta
greitino pripažinimų Lietuvos
Nuo 9 iki 11 valandai ryt*:
Wentworth 3000
Wentworth SOoO
Tel. Boulevard 6348-8412
LIETUVIS GRABORIUS
Nuo t iki 8 valandai vakare
valstybės de jure; neapsėjo ir niam banke ir jis gali būti pa
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudlmo
valandoje
kreipkitės lietuviškų pinigų atsiradimas judintas tiktai didžiam \ il718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu be Amerikos pagalbos: daug niaus vadavimo reikalui irtai
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
6558 S. HALSTED STREET
buvo suaukota Lietuvos auk
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
so fondan. O kiek kiekvienus
Gydytojas ir Chirurgas
metus Amerikos lietuviai pri
ADVOKATAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Mieste Ofisas;
siunčia Lietuvon savo gimi 105 W. Monroe
Ofiso Tel. Victory 8687
LIETUVIS AKIŲ
St.,
Rodai 804
TaL Yards 0994
OI. ir Rez. TeL Hemlock 2374
nėms dolerių! Čia sunku ir iš
Phone State 4690
SPECIALISTAS
South. Side Ofisas
Reridencijos Tel. Plasa 8249
skaičiuoti
visus budus, ku- I’ 750 W. 35th St., netoli Halsted St. Palengvins akių įtempimą, kuris
e t
VALANDOS:
asti priežastim galvos skaudėjimo,
Phone Boulevard 5913
nais
Amerikos
broliai lietu
svaigimo, akių aptemmio, nervuotuLIETUVIŲ
Nuo 10 iki 12 dieną
3133 S. HALSTED STREET
mo, skaudamą akių karšti. Nuimu
Nuo 2 iki 3 po pietų
viai padeda savo Tėvynei Lie
jataractus. Atitaisau trumpą regystę
Ai.traz ofisas ir rezidencija
Nuo 7 iki 9 vakare
GRABOR IŲ ĮSTAIGA
ir tolimą regystę.
tuvai. Garbė jiems už tai ir
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
6504
SO. ARTESIAN AVĖ.
Prirengiu teisingai akinius visuose
Tėvynė
visuomet
liks
jiems
Ofiso
vai.:
nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
(John Bagdziunaa Borden)
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
atsitikimuose, egzaminavimas darovak.
Antro
Of. vaL: nuo 3-6 pc
nas
su
elektra,
parodančią
mažiau

ADVOKATAS
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
dėkinga.
piet. U tar n. ir Subat. nuo 3-6 vak.
sias klaidas.
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Šventadieniais pagal sutarimą.
Speciale atyda atkreipiama moky
Daug turėta vargų kūriant 105 W. Adams St., Rm. 1642 klos
vaikučiams.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Telephone Randolph 6727
Perkėlė savo ofisą po numeriu
nuo 10 ryto Iki 8 vaka
nepriklausomų Lietuvą, daug 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak. re.Valandos
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRIJM 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
jų jau bendromis jėgomis nu
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
Telephone Rooaevelt 9090
Tel. Weutworth 3000
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
SPECUAL1STAS
galėta, bet dar ne visi. Vargs Name: 6 Iki 9 ryto- Tel. Repub. 9600 Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Rez. Tel. Stewart 8191
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
be akinių. Dabar kainos perpus pi
ta ir sielojasi lietuvių tauta,
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
gesnės, kaip kitų.
pietų: 7—8:80 vai. vakare.
netekusi sostinės Vilniaus ir
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Nedėliomls 10 iki 12
tas vargas dabar didžiausias.
ADVOKATAS
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Telefonas
Midway 2880
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Boulevard 7589
Atgaivino lietuvių tauta nepii Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Room 906
TeL Dearborn 7966
Dėl termenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
6558 S. HALSTED STREET
klausomybę, suorganizavo ka Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
sitės kur kitur.
HEMLOCK 8111
Tel.
Yards
1829
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
riuomenę, apgynusių tautų Vakarais: Utarninkals Ir Ketvergais
—
6
Iki
9
vai.
nuo gausingų priešų, įvedė sa 4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7697
vo valiutų, kuri ir po šiai die
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Namų Tel. Hyde Park 8196
(Naryauokas)
Tel. Hemlock 8700
nai tvirtai laikosi ir daug dar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rea Tel. Prospect O«io
kitų naudingų darbų nuveikė
3426 Weet Marųuette Road
JŪSŲ GRABORIUS
'
VALANDOS:
ir dabar visos tautos energija
ADVOKATAS
I iki lt ryto. 7 Iki 6 vakar*
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
nukreipta į vienų svarbiausių 62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Utarn. Ir Ketv.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel.
Pullman
6950
—
6377
4605-07 South Hermitage Avenuc
756
WEST
35th
STREET
darbų: į Vilniaus vadavimų.
Ofisas 6146 South Kedzie

DAKTARAI:

LIETUVIAI AMERIKOJE

KENOSHA, WIS.

DR. J- J. SIMONAITIS

REMKIM VILNIAUS GELE
ŽlNj FONDĄ

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. C. Z. VEZELIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. J. JAVOtŠ

į&

DR. 6.1. BLOŽIS

CICERO, ILL,

DR. S. BIEZIS

DR. A. A. ROTH

*

DR. A. P. KAZLAUSKAS.

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA 1

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR.A.LYUŠKA

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. Di

S. M. SKDDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. R. McGRADIE

DR. MAURIGE KAHN

CHARLES P. KAL

Seniausiai ir Didžiausia

DR. J. P. POŠKA

JOHN B. BORDEN

DR. CHARLES SEGAL

A.A.SLAKIS

DR. G. SERNER

Eudeikis
Didyste Ofisu

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

DR. H. DARTON

DR.

f. S. NARES

J. P. WA1TCHES

Vilniaus v adavimas nėra tai
kurios vienos organizacijos ar

4600 8. WOOD 8T.—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6396
164 N. DA 8ALDE 8T—pagal sutarti.

DR. D. ARON_ .

Kampas Halsted St.
valandos: nuo 14—4: nuo 6—6

um

ta ua u.

SKAITYKITE IR PLATIN.
KITĘ “DRAUGĄ” _

Rea 6426 So. Callfornia Are.
•▼•L: 1-4. 7-9 v. v. Heklrtant Ketv

4

Trečiadienis, rugp. 10 d., 1932

DRAUGAS

AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUČIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE
mus į Ohio valst. Visų pirma 10 d., 7:30 vai. vak., 814 W. niaus pasų ir ženklelių skai
lankysis Ohio sostinėj Colum- 33rd St. ant antrų lubų, taip čių prašome raštiškai reikalau
bus, vėliau Corning ir Jacks- vadinamam Universal kliube, Iti pas ponų Generalinį Konsu
lų P. Žadeikį aukščiau nuroI bažnyčioje. Laidotuvėse daly į ville miesteliuose, kuriuose pas p-nių Kemešienę.
IŠ LIETUVOS
jdytu adresu — tuojau bus iš
i
randasi
giminių.
Po
kelių
sa

Dėl
to
visi
išrinktieji
į
ko

davo skaitlinga minia žmonai.
Praėjusį šeštadieni sugrjžo Kun. Baltutis su varg. Janu vaičių mūsų poniutės grįš na mitetų praėjusį penktadienį siųsta. Vilniaus Geležinio Fon
rugp. 5 d. malonėkite susirin do Komitetas tikisi, kad visi
iš Lietuvos daugeliui žinomas šausku gražiai giedojo egzek mo.
Linksmios, laimingos kelio kti pažymėtu laiku. Yra labai dideli ir maži Amerikos lie
darbuotojas Pr. Kuprionis. Ji vijas. Mišias laikė kun. Baltu
sai iš Amerikos buvo išvvkęs tis, kun. Katauskas ir kun. nės ir tikro “good time” lin- daug svarbių reikalų aptaii- tuviai įsigysite Vilniaus Pa
1930 metais.
Bružikas. Per Mišias giedojo I kime p. Vaicekauskienei ir jos mui, kų reikės veikti toliau sus ir Vilniaus ženklelius įlidėl visų Universal banko de- pinsite į Vilniaus pasus; taip
J asnkeleivei.
Pamatęs, kas čia Amerike didžiulis parapijos choras. Mū
pozitorių.
gi tikimės, kad visos Ameri
Rep.
dabar dedasi ir kas Lietuvoj sų solistė Janušauskienė įspū
V.
M.
Stulpinas,
kos lietuvių draugijos ir or
yra p. Kuprionis sako: “Apie dingai giedojo H. Millard’o
Depozitorių
masmitingo
vedė

ganizacijos padės platinti Vil
STUNGIS DROVERS
bankų bankrutus Lietuvoj nie “Avė Verum.” Kun. Baltutis
jas,
3400
So.
Emerald
Avė.,
niaus Pasus ir ženklelius, už
BANKE
kas nežino. Amerikoj tūkstan savo atjautų išreiškė graudin
Tel. Baulevard 1333.
kų iš anksto Vilniaus Geleži
čiai darbininkų siūlosi farme- gam pamoksle.
nio Fondo Komitetas taria
P-nas Geo. Stungis, plačiai
riams už valgį dirbti ir tik vi A. a. Šimonio kūnas palai
Dr-stės Palai širdingų ačiū.
sus darbus mokantieji tegau dotas Šv. Kazimiero kapinėse, žinomas lietuvis, pradėjo dir
bti Drovers National Banke, mintos Lietuvos mėnesinis su
Su pagarba,
na po $5 į mėnesį, o Lietuvoj labai gražioje vietoje.
sirinkimas įvyks rugpiūičio 10
'4201
So.
Halsted
St.
LietuVilniaus Gel. Fondo K-to
Jieva Lukošiūtė
skersai ir išilgai vaikščioda
d., 8 vai. vak., Lietuvių audi pirminikas:
■viai,
atsilankantieji
į
tų
banmas nerasi dirbančio vien už
|kų, gali į jį kreiptis dėl pla- torijoj.
Kun. prof. F. Kemėšis,
valgį. Dabar darbymety ūki
Valdyba Nariai:
'
tesnių
paaiškinimų
lietuvių
ninkai moka darbininkams po
Inž. B. Sližys,
West Side.— Kad pasidžiau kalboj.
5 litus dienoj. Lietuvoj litas
Šv. Kazimiero
Dir. K.
yra retas ir brangus, bet žmo- gus gražiomis sėkmėmis ir pa
akad.
rėmėjų
10
skyr.
susirin
LIETUVIŲ VALANDA
Ved. A. Kupcikevičius.
niij litai nėra taip suvaržyti, vykusiu piknikėliu praėjusį
kimas bus trečiadienį, rugp. (Antspauda)
sekmadienį, M. S. 55 kp. sųkaip amerikiečių doleriai.
Praėjusio sekmadienio lietu 10 d., Aušros Vartų mokyklos
jungietės šio ketvirtadienio
Iš virš tilpusio atsišaukimo,
kambary, 7 vai. vakare.
SU BROLIU PADANGĖSE vakarų, t. y. rugp. 11 d., taip vių radijo programas iš sto
gerb.
Am. lietuviai suprasite,
Visos narės malonėkite atsi
pat parapijos “Rūtos” darže, ties WCFL buvo gražus visais
lankyti, nes bus labai svarbus kaip rimtų ir svarbų politinį
Senai rengiausi su savo bro šokių salėj rengia smagių atžvilgiais, kaip dainų turiniu
susirinkimas. Yra daug svar darbų VGF K-tas rengiasi at
liuku Stasiuku Girėnu pala- “bunco” —kauliukų žaidimų. ir jų išpildymu, taip ir gera
likti. Darbas jau pradėtas ir
bių reikalų svarstyti.
kioti padangėse. Pagalios rug
Geraširdės narės tiek daug iBudriko radijo orkestrą.
Vilniaus Pasai
Valdyba sėkmingas:
pjūčio 7 d. su džiaugsmu sė suaukojo
gražių dalykėlių
P-lė Jadviga Gricaitė, sop-j
sparčiai platinami Lietuvoje.
dau į brolio lėktuvų ir skri “bingo” žaidimui, kad nespė rano, gražiai padainavo dvi REMKIM VILNIAUS GELE Būtų labai gerai, kad Ameri
dome į mėlynųjų aukštybę. Jo jus visų išleisti rengimo ko dainas: ‘Dainuok man dainų’
kos lietuviai, jų draugijos,
ŽINĮ FONDĄ
kios baimės nejaučiau. Ma misija nutarė su visais pasi ir komiškų “Sena merga.”;
kliubai ir organizacijos taipgi
niau taip: mano brolis per 14 dalinti tomis dovanomis.
Kitas dainininkas — tai Ka
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) iš širdies atsiduotų Vilniaus
metų lekiojo ir visad sveikas
Šokių salė yra erdvi ir vi zys Pažerskis, kuris pasižymi
Pasų ir Vilniaus ženklelių pla
ir linksmas, tai ko aš turėčiau siems bus malonu po atviru savo galingu baritono balsu. staigose ir Vilnių Vaduoti Sų tinimui ir tuo būdu padėtų
bijoti. Ir neapsirikau. Besu dangum kauliukais pažaisti Jis padainavo net penkias gra jungos skyriuose. Iki šiam lai Lietuvai kelti kapitalų Vil
kui Vilniaus Geležiniu Fondam
gerai lekioti. Smagiau ir sau Tikietas tik 25c.
žias dainas. O Budriko radijo
yra įplaukusi didoka suma. niaus vadavimui. Šis tikslas
giau, negu automobiliu. Tik
orkestrą
visus
palinksmino
Tat nuoširdžiai prašome sų
Komitetas, • atsimindamas yra svarbus ir labai reikšmin
staiga šastelėjus žemyn daro jungietes ir svečius atvykti harmoninga muzika.
Amerikos lietuvių jautrumų ir gas, kiekvienas lietuvis pra
si taip lyg širdis išoks iš kū ketvirtadienio vakarų 7 vai. į
Jau 3 metai kai šiuos pro širdingų norų padėti savo Tė kilnus patrijotas ir valstybino.
parapijos daržo šokių salę, gramas savo lėšomis leidžia
vynei, tikisi, kad Amerikos ningai nusisstatęs privalo šį
Mūsų Stasiukas į Amerikų kur visi smagiai pažaisime Jos. F. Budriko radijo ir ra- 1
lietuviai visi kaip vienas, di tikslų visa širdžia paremti. ,
atvyko 1910 m. Buvo jaunu kauliukais. Pelnas eis per pus kandų krautuvė, 3417 S. Hals
deli ir maži įsigys Vilniaus Pa Taigi, patiekdamas šį atsišau
tis, nešiojo trumpas kelnaites su parapija.
ted St. Ketvergo vakarais ir sus ir įlipins į juos bent po kimų, maloniai kviečiu visus
ir ėjo į mokyklų. Iš pat jau
Ta pati gi taip pat būna gražus radi vienų kitų Vilniaus ženkliukų. amerikiečius lietuvius stoti i '
nystės rodė tvirtų būdų ir nie
jo programas iš stoties WH- Čia Vilniaus Geležinio Fondo darbų Vilniaus Pasų ir ženk
ko nebijodavo. Tikroji pavar IŠVYKO ATOSTOGOMS
PC nuo 7:30 iki 8 vai.
Komitetas maloniai kviečia lelių platinimų ir tuo būdu
dė yra Girskis. Dėl geresnio
J. J.
talkon visas Amerikos lietu Vilniaus vadavimo darbų.
skambėjimo vadinasi Girėnas.
Brighton Park.— Veikli M.
vių draugijas ir organizacijas.
V. M. Čekanauskas,
Linkiu savo broliui ateinantį Sųjungos ir šv. Kazimiero aReikalingų platinimui Vil
Hartfordo VVS. sk. pirm. ,
pavasarį laimingai perskristi kademijos rėm. draugijos dar
per Atlantikų.
buotoja, p. P. Vaicekauskienė,
Agnietė Gilienė (Girskaitė) su savo pussesere p. M. Genie
Universal banko depozito
ne, rugp. 6 d. įšvyko atosto rių išrinkto komiteto 'susirin
IŠKILIMINGOS LAIDO
goms pas gimines ir pažįsta- kimas įvyks trečiadienį, rugp.
TUVĖS

CICEROS TRIMITININ
KO PRANEŠIMAI

CHICAGOJE

Bridgeport.—

IR VĖL PRAMOGĖLĖ

Wtest Side.—

Lapinas,

PRANEŠIMAI

Marųuette Park.—

Gabiau
sias šios kolonijos lietuvis,
Kazimieras Šimonis mirė rug-!
piflčio 3 d., sulaukęs 62 metų
amžiaus.
Laidotuvės įvyko pirmadie-■
nį, rugp. 8 d., gedulo pamal
domis, Gimimo Panelės Švč.

ĮŠSIRENDUOJA vieta štorui,
lietuvių apgvVentoj apylinkėj.
Tinka barbernei, beauty parloriui arba kitam bizniui.
4934 W. 15th STREET
Cicero, III.

NUO SENO
ĮGYTAS VARDAS
Drovers National Bank yra 50
metų senumo. Per tų laika šis ban
kas teikė pilnų ir atsargų Bankinį
Patarnavimų tūkstančiams lietuvių
Chicagoje.
Jo vardas ir rekordas kai dėl
pilno saugumo jo depozitorių pini
gų, tai bankinėje srityje nėra vir
šijamas.
Yra reikšmingas faktas, kad šiuose laikuose šimtai
naujų sąskaitų kas savaitę atidaroma Drovers Banke.
Pinigus siunčiame Lietuvon draftais, perlaidomis ir
kablegramomis litais arba doleriais.
Kalbame lietuviškai.

Klauskite Mr. Geo. Stungis

Neujiena: pasigirsta Ci
ceros Trubočius. Pirmiau
šia, tai apie Šv. Antano
parapijos piknikų, kurs
įvyks sekmadienį, rugp.
14 d., Vytauto parke. Tai
dabar,
broliai ir seserys,
Y
ciceriečiai išsijuosę dir
ba, kad šis paskutinis pi
knikas apvainikuotų vi
sus mūsų šios vasaros da
rbus. Ir jei tik oras buj
h
gražus, tai ciceriečiai
savo dvasios vadu gei
kun. Vaičūnu tų padarys.
Bus ten vengras su macniausiomis liekarstvomis,
ten bus gudriausia čigo
nė su šimto kišenių drese,
Ciceros Šarkis su drapiežnu dzūku daug jėgų parodys, ten
bus augštaičiai, žemaičiai, dzūkai, bulvariškiai ir kiti ir ki
ti. Tai kam nebus įdomu atvykti į tokį piknikų!
CICEROS TRUBOČIUS APIE KOLEGIJOS PIKNIKĄ

Smarkūs ciceriečiai neužmiršta, kad rugp. 28 d., Birutės
darže bus piknikas Amerikos lietuvių kolegijos naudai. Cice
riečiai jau darbuojasi to pikniko reikale. Pats Trubočius yra
j tų darbų įsiflnkęs. Trubočius lankosi su kitais po biznie
rius ir šiaip jau žmones. Trubočius apie tų reikalų taip triubija, kad niekas neatsilaiko — turi arba tikietų pirkti, arba
duoti dovanų “Bingo” žaidimui. Pirmiausia Trubočius užėjo
į aptiekų pas J. Keserauskų, 4847 W. 14th St. Tai seniausias
aptiekorius Grant Works’e. Jisai yra “fine” vyras, šnekus,
mandagus, gali šnekėti visų dienų ir blogo žodžio neišgirsti.
Jisai yra sumanus biznierius, yra nuolatinis “Draugo” skai
tytojas. Užlaiko įvairių vaistų, net iš Lietuvos, rūpestingai
išpildo daktarų receptus, taipgi turi soda fountain, saldainių
ir kitko, kas reikia amerikoniškai, moderniškai aptiekai. Jis
turi išrendavimui bankinių dėžių, į kuriuos galima sudėti sa
vo brangenybes ir apsaugoti nuo ugnies ir vagių, Taigi tai
tas p. Keserauskas, pakalbintas paremti Kolegijos piknikų,
tuoj pasakė: “Duok keturis tikietus. Trubočius tikisi, kad ir
biznieriai Ciceroj ir visoj Amerikoj taip pasirodytų, kaip p.
Keserauskas, tai yra pirks pikniko tikietus ir siųs dovanų,
kad Kolegijai rengiamas piknikas ko geriausia pavyktų.
DOVANOS:

Gerbiamieji:—

Siunčiu $................. Kolegijai paremti arba $...................

a. a. Felikso Kudirkos paminklo fondui ir prašau atsiųsti jūsų
skiriamų už tai dovanų. Adresas:
Vardas-Pavarde ...............................................................
Adresas ........................ :.......................

Prisiuntusieji pinigų aukų arba šiaip dovanų pifynkjij
paremti nuo pikniko rengimo komisijos gaus atmintinę aovp.T
nėlę. Vietiniai piknikan atsilankę gaus darže, o tolimesniems
bus pasiųsta per paštų.

Dainos Šventė
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
SEKMADIENĮ, RUOŠĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” Highway 15. (Tarp
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
B© dainų, žaislų Ir žok|ų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
p. A. Kalvaičio, Wlsconaln'o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir
kitų.
RENGIMO KOMITETAS

sulo,

F ANORELIUNAS

Frow your vacation land—

Užlaikome

naujausios

ma

dos žiedus, laikrodžius, radios,

Wm. J. Kareiva
Savininkai
DSI geriausios rųžles
Ir patarnavimo. Sau
kit.
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsella Šviežių klausi
nių, sviesto Ir aurlų.
4844 SO. PAULINA STREET
Tel. Roulevard 1889

i BANK

HALSTED IR 42-RA GATVĖ

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj
9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

Musų tikslas pi
giausiai patarnauti
toleronm.

Telefanuok saviškiams n amie... lai jie žino, kaip sma
giai laikų praleidi ir kiek fonių turi. Kur tu nebūtum, vi
sur rasi Bell Systemos telefo
nų. Atmink, tas mažai atseis,
iš kur ten nešauktum.

elektrikinius

taipgi

džius,
torius

movie

dėl

rodymo.

cameras,

judomų

Kainos

laikro
projee-

paveikslų

labai

nupigin

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vienų Ift geriausių ružlų automobi
lius — STUDEBAKER.
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir
nebrangia kaina.

tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III. MIDLAND MOTOR SALES
44*3 ARCHER AVENUE
Tel. Hemlock 8380
Telephone Lafayette 718#

