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Vokietijos kancleriu palieka Papen’as
PRŪSUOS MINISTERIS KOVOJA 

PRIEŠ NEPADORIUS MOTERŲ 
PARĖDUS

KRUVINOS ČILĖS STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PRIEŠ D A VILOS TVARKĄ

KANCLERIU PASILIEKA 
TAS PAT

PRŪSIJOJ UŽDRAUSTA 
“GRAŽUOLĖMS” NEPA

DORIAI RĖDYTIS
BERLYNAS, rugp. 14. — 

Vokietijos prezidentas Hinden 
burgąs fašistų partijos vadui 
Hitler’iui pasiūlė vicekancle
rio vietų. Jis nesutiko. Tada 
prezidentas galutinai pranešė, 
kad kancleriu ir toliau pasi
lieka Papen’as ir kabineto na
riai nekeičiami.
Prezidentas Hindenburgas pa 

reiškė, kad jis tai daro pačios 
tėvynės gerovei.

1. 30,000 tonų naujas garlaivis “Manhs 
mieste ir aplylinkėse policijos sugaudyti

t.” pirmu kartu išplaukė Į Europų. 2. Detroito

SVEIKINAME DARANČIUS ĮŽADUS
VIENUOLES IR VIENUOLIUS
Dievo Motinos garbingoje Užžengimo j dangų 

šventėje sveikiname lietuvaites vienuoles ir lietuvai
čius vienuolius, kurie daro Visagaliam Dievui pak
lusnumo, neturto ir skaistybės įžadų aktą.

Gražios pamaldos su vienuoliškų įžadų darymu 
įvyksta šiandie sekančiose vienuolijose: Tėvų ir Bro
lių Marijonų; Šv. Kazimiero Seserų, šv. Pranciškaus 
Seserų, ir Jėzaus Nukryžiuotojų Seserų.

Linkime įžadus padariusiems ištvermės, ramy
bės ir dvasiško džiaugsmo.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS.”

LIETUVOJE KOLUMBO VYČIŲ ORGA
NIZACIJOS SUKAKTUVĖS

UNIVERSITETAS įSIGIJO 
DIDŽIĄJĄ ANTSPAUDĄ

inįnkai kriminalistai ir kraštui negestinieji 
3. Tai prancūzas socialistas Renaudel, kuri įžeidė italus fašistus ir tuo būdu suardė tarp- tetas jau įsigijo savo didžių 
parlamentarinės unijos sesijų Ženevoje, g

Vytauto Didžiojo universi-

NUŠAUTAS KOPLYČIOJE

KRUVINOS STUDENTŲ 
RIAUŠĖS

SANTIAGO, Čili, rugp. 14. 
— Vietos universiteto studen 
tai sukėlė demonstracijas 
prieš vyriausybę. Jie pareika 
lavo, kad iš vyriausybės prie
šakio pasišalintų Davila.

Prieš studentus iššaukta ka
riuomenė. Kilo riaušės ir šau
dymai. Žuvo 1 policmonas, 1 
studentas ir 1 pašalinis as
muo. Daug sužeistų. Daugiau 
kaip 50 studentų areštuota.

RAGINA PASKELBTI 
RESPUBLIKĄ

DUBLINAS, rugp. 14. — 
Kai kurie airiai patrijotai ir 
kiti politikai ragina prezden- 
tų de Valerų, kad jis A iri jų 
paskelbtų respublika. Sako, jis 
tai žadėjo padaryti. Dabar te- 
gul vykdo savo žadėjimus.

VYKSTA KAUTYNĖS

SAO PAULO, Brazilija, ru
gp. 14. — Praneša, kad žie
mių vakarų fronte vyksta kru 
vinos revoliucininkų kautynės 
su vyriausybės kariuomene.

PAGROBTA, BET RASTA

VARŠUVA, rugp. 14. — 
Nežinomi piktadariai iš vieno 
parko pagrobė J. Valstybių 
konsulo McMillin’o dukterį, 5 
metų amžiaus. Paskiau ji ras- 
ta vienoj pašiūrėj tolokai nuo 
miesto.

BERLYNAS, rugp. 14. —
Prūsijos vidaus reikalų mi- 
nisteris Bracht’as griežtai už 
draudė moterims, dalyvaujan
čioms “gražybės” kontestuo- 
se, nepadoriai apsirėdžius pa
sirodyti prieš kontestų teisė
jus. Ministeris pareiškia, kad 
toks elgimasis yra negražus
ir Vokietijos garbei kenksmin’ ------------
gas. Jis įsakė policijai, kad CINCINNATI, O., rugp. 
jo šis nuosprendis būtų vyk- J14. — W. Tischbein, 23 m., pa- 
domas. Pažymi, kad laikas iš- į vogė rūbų vertės apie 2,000 
naikinti tos rūšies išsigimimų j dolerių iš Mount Alverno ka- 
ir budriau saugoti tikrųjų talikų bernaičiij techniškojo 
krikščioniškų kultūrų. instituto ir grasinimais parei-

Min. Bracht’as labai apgai- kalavo tų rūbų išpirkimo. Jam 
Ii, kad vokiečių moteryse pa- pinigus turėjo nunešti minėto
sireiškia toki smerktini begė- 
dvbės jausmai.

Be to, policijai įsakyta, kad 
ir maudimosi vietose būtų vy
kdomi dorovės prisilaikymo 
nuostatai.

SAUSIEJI NEPATENKINTI
WASHINGGTON, rugp. 13. 

— Ne visi yra patenkinti pre
zidento Hoover’io politine 
prakalba. Sausieji negali at
sistebėti, kad prezidentas taip 
staiga pasuko iš sausojo ke-

CHI
DEMOKR

A

ANGLIAKASIAI NUTARĖ 
STREIKUOTI

AVASHINGTON, rugp. 14. 
— Kolumbo Vyčių organiza
cija čia mini 50 metų savo gy 
vavimo sukaktuves. Šiam atmi 
nimui šiandien atidaro aukso 
suvažiavimų milžiniškomis vai 
kštynėmis ir šv. Mišiomis. Va 
kare įvyksta pokylis, kuriame

jų antspaudų, pagal naujųjį 
statutų numatytų.. Antspaudų 
piešė dail. A. Varnas, gami- 
no garsi užsienio finna Lin-! dal!'ta!'i lr P™k«n«» 
dauer. Antspaude įrašyti šie !™a ellė

PARYŽIUS, rugp. 14. —
Vakar šis miestas pergyveno 
karščiausių dienų — 92 laip
snius šilumos, ko nebūta per 
21 metus.

Illinois’o demokratų parti
jos vadai planavo šių savaitę 
vykti pas savo kandidatų į

f““*’““ ' '[prezidentus, New Yorko val-įnstituto brolis i instituto ko-! , . . . , . „, v r, , . ’ . , . istvbes gubernatorių Roose-plycia. Bet vietoje brolio ii ,,, ” ... ., , v. .. / m velt’ų. Tačiau kelionę atidėjo,koplyčių nuėjo genias. Te- __ ,___ A
nai rado vagilių. Kada norėjo
jį sulaikyti, jis ėmė šaudyti 
į šerifų. Tada šerifas jį ir nu

neš gubernatorius užimtas 
New Yorko miesto majoro rei 
kalu. | i

I sove.

Pavogti rūbai rasti ant ko
plyčios viškų.

KOVOS PRIEŠ BLOGUO
SIUS LAIKUS

MOKESČIAI VISKĄ 
SUĖDA

Išsiaiškina, kad mokesčiai 
Chicagoj taip aukšti, kad už 
nuomuojamus butus imamos 
nuomos daugumoje tenka mo-

BELLEVTLLE, III., rugp. ! .,. . žodžiai: “Vytauti Magni Uni-14. — Šio kasyklų distnkto
..... . v. . , versitatis sigillum magnum.

angliakasiai pnesinasi sutar-;

tam už darbų 5 dol. atlvgim- . . , . ... ,. .v ,. ,, , * . . i visi baigusieji gaus diplomusmui uz dienos d'arbų. Nutarė: ° ° „ , v.
su šia antspauda. Kaip žino

, INDIANOS SENATAS UŽ 
REFERENDUMĄ

INDIANAPOLIS, Ind., ru-

rY o] s rei oi. pie , jvaį sako, mūsų universiteto :gp- 14. — Indiana valstybės 
angįa ašių z a ra vvau i didžiojį antSpau(ja savo meni- senatas pripažino sumanymą, 

škumu pralenkia beveik visų kad valstybės gyventojai atei- 
universitetų antspaudas.

streike.

2 VYRAI ŽUVO

Ant Chicago ir North Wes- 
tem geležinkelio greitasis 
traukinys sudaužė automobilį, j 
Žuvo du. vyrai.

ISPANIJOS RADIKALŲ 
ŽVĖRIŠKUMAI

MADRIDAS, rugp. 13. —
Ispanijos radikalai šįkart pa- 

kesčiams, o nuošimčiams už girod6 kaipWASHINGTON, rugp. 14.
lio. Patys vyriausieji fanati- — Prezidentas Hoover’is pra morgičius ir namų užlaikymui i daUg jįe ^r" sužvėrėję Įvai-
kai dar tyli. O politikos žino- nešė, kad artimoj ateity jis 
vai pareiškia, kad toks prezi- pradės eilę konferencijų su 
dento nusistatymas yra viena pramonės vadais tikslu grų- 
tinė rinkimų laimėjimo viltis, žinti kraštui geresnius laikus.

visados trūksta.
J tai atsižvelgus, mokesčiai 

turi būt ne mažiau kaip 50 
nuoš. mažinami.

DARYS KAUNUI MEDINį Į prohibicijų. 
GRINDINI?

nantį rudenį referendumu turi 
| nuspręsti kaip jie atsineša į

Svarstomas klausimas, 
nereiktų daryti Kauno grin-1

ar
12 ASMENŲ ŽUVO 

GAISRE

1 dinį iš medžio. Jei tas pro
jektas būtų priimtas, tai prie 
grindinio darbo gautų dar ne
maža darbininkų. Šių žiemų 
tuo atveju galėtų būti rengia
ma grindiniui medžiaga.

NEIV YORK, rugp. 14. - 
Brooklyne sudegė keturių au
kštų namai, kuriuose buvo nuo 
muojami būtai. 12 asmenų žu
vo.

JAPONAI IŠSIGINA KATA- kareivių daboklę šalia Yenki 
LIKŲ MISIJONIERIAUS ! birželio mėn. 5 d. ir jam jokio 

NUŽUDYMO j pavojaus nebuvo. Ant ryto-
------------ jaus kiek tolėliau šalia kelio

TOKIJO, rugp. 13. — Kas rastas nužudytas. Japonų ma-
nužudė Mandžiflrijoj praeito 
birželio mėn. 5 d. kun. Kon
radų Rapp’ų, vokietį benedik
tinų misijonierių, iki šioliai ne

nymu, jį galėjo nužudyti ko
munistai arba kinai plėšikai. 

Tačiau po paties įvykio iš
iSaiSkinta. Tuo klausimu daug ir kln« paaakojim,
dirbo apaStaliSkaa delegatas lbu'"’ "nžl"ota kas ki,a- Sak5" 

Japonijai, Jo Eksc. arkivyaku- ta' kad. ^^"‘į ™-

pas Mooney. Tyrinėjo ir vo- 8Iion,er,,i dabokle sulaikė 
Medi, ambasadorių. .Tapeni- «lrtl jaPon« ka™Tiai- Suoki- 
jai, o paskiau ir vokiefSip kon- n”™’.ku"i«as k«"“i™ms at- 
sula. Mandžiūrijoj. Jokių goi ykln«° '"“""'•Pdamas nuo ar 
stinų sėkmių negauta. !kl'?' Sulyg •iap0I”) militarini»

Misijonierių. nužudvta. arti ko,l':k’0 taa raSkia didel? ka' 

miesto Yenki, Cientao distrik- r'‘,V'a"1’ Pttniek»- 

'te, Mandžiūrijoj. šį distrikt, 'ad 11 ap'nuW' m,vilko to1^

J valdo išimtinai japonų kariuo Į lan lr nu
menė. Militariniam japonų ra
porte pranešta, kad kun. Rap-
p’as vyko pro mažųjų japonų

IŠŠOKO Iš LIGONINES 
PER LANGĄ

Tš Illinois Research ligoni
nės 3-iojo aukšto per langų iš
šoko ir žuvo ligonis Ch. Jor- 
ga, 32 m. amž. Sirgo dirksnių 
suirimo liga.

BUS MAŽINAMI MOKES
ČIAI

riose pietų Ispanijos vietose 
jie degina įtariamųjų monar- 
chistų namus, o Granadoj — 
puola moteris ir plėšia nuo 
krūtinių nešiojamus kryžiu
kus. Kryžių ir katalikybės 

jie labiausia nekenčia.
Vyksta įžymiųjų ispanų a- 

reštavimai. Kas tik radikalų 
gaujų žvėriškumui nepritaria, 
tas puolamas ir mušamas, o 
paskiau suimamas.

Šimtai įžymiųjų aukštosios 
ispanų kilmės vyrų uždugnija- 
mi kalėjimuose.

Numatoma, kad Will ir La-; 
ke apskrityse mokesčiai ma
žiausia 10 nuoš. bus sumažin
ti. Žmonės reikalauja didesnio 
mažinimo.

GREIT BAIGSIS BYLA

HITLERIO LĖKTUVAS 
PAGĖGIUOS

NELAIME

Praėjusį penktadienį, rugpj. 
12 d. plačiai žinomas Westsi- 

Pagėgiai. Liepos 14 d. ties dietis Thomas Higgins, jo 
Tilže, šiapus Nemuno, skraidė moteris Kotrina ir dar vienas 
vokiečių lėktuvas ir mėtė at- vyras ir moteris važiavo auto- 
sišaukimus. Atsišaukimuose mobiliu į Michigano valstybę, 
buvo raginami Klaipėdos kra- Kaip tik įvažiavo į minėtą 
što gyventojai liepos 1 d. vy- valstybę, tai kitas automobi- 
kti į Tilžę pasitikti ten atvyk-1 Hs trenkė į jų mašinų taip,
stantį vokiečių nacionalsocia
listų vadų Hitlerį.

250,000 LITŲ VERTĖS 
ŪKIS PARDUOTAS UŽ 

35,000 LT.

15,000 ANGLIAKASIU 
GRJŽO DARBAN

SPRINGFIELD, III., rugp. 
13. — Apie 15,000 angliakasių 
grįžo į darbų ir nesutiko pi
ketuojančių angliakasių pasi-

Panevėžio valsčiuj 
kaime šiomis dienomis ūkinin
ko J. 250,000 litų vertės ūkis 
buvo parduotas iš varžytinių 
už 35,000 litų. Mat, tas ūkinin
kas norėjo savo ūkį labai pa
gerinti “vis skolindamasis pi-

kad ta tris sykius apvirto. Tai 
to pasekmė buvo ta, kad1 p-nia j Higgins vietoj žuvo, o kita 

i moteris mirtinai sužeista, 
j Pats p. Higgins sunkiai su- 
| žeistas ir kovoja su mirtimi. 
| Kitas vyras taipgi sunkiai su-

Rėklių | žeistas.

P-no Higginso šeima yra 
plačiai žinoma West Sidėj, 
turi plačiii pažinčių lietuvių 
tarpe ir yra geros širdies; rei 
kale neturtėliams pagelbėda
vo ir remia Aušros Vartų lie-priešinimo. Angliakasių kurs-jnigų” ir prisiskolino iki 100,- 

tytojai komunistai netenka 000 litų, bet jų neturėjo iš kur ituvių P^Pti* 
balso. Į grųžinti. Nepadengtų skolų Ii-1 Lietuviai labai apgailestau-

ko dar apie 65,000 litų. Ūkį;ja šių didelę nelaimę ir reiš-

Į Pranešta, kad gal šių savai- 
Daug neišaiškinamų žmogžudę kriminaliniam teisme baig- 

dysčių įvyksta Mandžiūrijoj ir sig buvusiojo bankininko Bai- 
Kinijoj. n’o, jo sūnų ir žento byla. 1 PLATINKITE “DRAFGA’ nupirko vienas amerikonas. kia užuojautų likusiai šeimai



2 DRAUGAS
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Uelna kasdien, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $8.00. Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me- 1 
tų — $8.00, Kopija .03a

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
Cina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslu] pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

‘DRAUGAS”
Li i HUAN'iAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday. 
bUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Slx Months

— $3.50. Three Months — $2.00. One Month — 76c. ' 
Europe — One Year — $7.00. Six Months — $8.00. 
i’opy — .03c.

Advertising in "DRAUCfAS” brings best results. 

Advertising rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
MŪSŲ JAUNIMO REIKALAI

Rytoj, Bostone, prasideda L. Vyčių, Ame 
rikos lietuvių katalikų jaunimo seimas. Ta 
proga ne tik Vyčiams, bet visai mūsų visuo
menei .prisieina apie tų svarbų reikalų rim
ai pagalvoti ir pasvarstyti. Truputi gaila, 

kad mūsų visuomenės vadai per mažai, arba 
visai nesinaudoja mūsų spaudos pagalba 
iiam aktualiam ir be galo svarbiam klausi
mui rišti. Rodos, kad tai yra vienintelė prie
monė išjudinti mūsų jaunimų organizuotis ir 
paraginti plačiųjų visuomenę organizuotąjį 
aunimų remti. *

Nieks, berods, negali ginčyti ir neginei - 
a, kad jaunimų reikia organizuoti. Taip pat 

neginčys nė to skaudaus fakto, kad mūsų. 
ietuvių, jaunimas menkai tėra organizuotas. 
Vienintelė lietuvių centralinė organizacija 
Amerikoje, Lietuvos Vyčiai, yra negausinga, 
tinkamai nesutvarkyta. Nesunku įspėti dėl- 
ko taip yra. Nei seniau, nei dabar ji nesu
silaukia plačios visuomenės paramos. Tos pa
ramos nesulaukia ne dėl to, kad ji jos nebū
tų verta, bet iš paprasto apsileidimo, kuris

iškiasi visose lietuvių gyvenimo srityse, 
'oji aplinkybė mums daug ir kliudo.

Mums išrodo, kad jau dabar atėjo lai- 
atvirai pasisakyti, ar mes norime jau- 

ijų kartų matyti lietuvių tautiniame ir vi- 
luomeniniame sųjudyje, ar ne. Į tų klausi- 

ų tudj turime atsakyti, nes netrukus gali 
iti per vėlu. Jei norime duoti teigiamų at- 
;ymų, pirmoje vietoje turime pašalinti iš

vo tarpo lig šiol buvusį apsileidimų.
Kas išdrįstų pasakyti, kad mes nenori- 
palaikyti savo jaunimo? Bet vis dėl to iš 
o Žiūrinčiam taip išrodo. Dėl ko? Dėl to. 

mes savo jaunimu nesirūpiname taip,

i. Pr. J. Vaitukaitis

1RBING0JI DANGAUS KARALIENĖ
Ivė. Marijos j Dangų ±mimo Iškilmių 

Šventei

(Tęsinys)
Švč. Marija, persiėmusį palaiminimu, 

troškimu laukė mirties prisiarti- 
įd ir kartu pasitikti Dieviškųjį Sūnų, 

ture neužilgo Jų paims į amžinybės gar-
Ir, kai palaimintoji ir karštoji Dieviš- 

sios meilės liepsna išsėmė paskutinę gy 
fbės kibirkštėlę, toji Dangiškoji Balan- 
Slė skaisčių Savo sielų pavedė Dieviška- 

Sūnui. Kambarys, kuriame šventasis
Jos kūnas ilsėjosi, buvo prisipildęs spin- 

čia Šviesa ir išdavė maloningąjį kva- 
kurs pripildė orų. Visi priklaupė ir 

jerbė Ją, iš kurios Žodis tapo Kūnu ir 
reno mūsų tarpe.

Labai anksti kitų rytmetį apaštalai 
ihningoje procesijoje nešė šventus Jos 
likus į palaidojimo vietų, už Jeruza- 
mreato, ir, pagal anų dienų paprotį, 
uŽtvertė didelį akmenį prieš šventąjį 
itų. Šv. Juvenalis, Jeruzalės vyskupas,

APŽVALGAkaip kitos tautos kad rūpinasi. Mes tik pri
puolami apie jaunimų parašom, padėjuojam, 
kuomet kiti sistematingai jaunimų organizuo 
ja, stipriai ir nuolat jį palaiko. Kažkodėl mū-' JAUNIMO ŽODIS
sų profesijonalai ir šiaip veikėjai, kurie ir! ________
pradeda su jaunimu darbuotis, greit pasitra-l “Vyties” 11 nr. randame 
ūkia, “pasęsta” ir, girdi, kaipo jau suaugu- frump^ rašinėlį, pavadinta 
siems, rimtiems žmonėms nebetinka su jau- “Negalime.” Pažymint, ‘‘kad 
nuoliais besimaišyti. Dėl tokio keisto nusi- j -visa. Lietuvių Amerikos jau- 
statymo ir nukenčia mūsų jaunimo organi-• nesnį0jį karta tik angliškai 
žavimo darbas. Dėl to ir kuopose ir pačiame kalba, tik angliškai galvoja,” 
centre jaučiama stoka patyrusių, autorite- autorįus pabrėžia, kad tas ap- 
tingų vadų, be kurių jokia organizacija ne- sįreiškimas savyje neturi nie- 
gali tinkamai pasilaikyti. Jei mūsų profesi- ko kilnaus. Jis sako: 
jonalai ir veikėjai įeitų į Liet. Vyčių orga-j “Bet sykiu su tuom įmes ži- 
nizacijų, nuoširdžiai joje padirbėtų, įnešda- nom, kad tas pasidavimas an- 
mi jon iniciatyvos ir entuziazmo ir nuolat Į glinizacijai neturi savyje nie 
pasiliktų nuoširdžiais mūsų organizuotojo 
jaunimo bičiuliais, rėmėjais ir patarėjais, 
mums rodos, kad neliktų jokios abejonės a- 
pie tai, kad lietuvių jaunoji karta eitų drau
ge su visa Amerikos lietuvių visuomene ir 
taip pat neliktų abejonės dėl mūsų tautinės 
ateities šiame krašte.

Reikią palinkėti, kad su L. Vyčių jubi
liejiniu seimu mūsų visuomenėje prasidėtų 
rimtas susirūpinimas jaunimo organizavimu 
ir jo palaikymu.

PASTABĖLĖS

Atėjo laikai, kada didelė žmonių dalis 
labiau domisi kriminališkomis bylomis, negu 
prezidentų kalbomis ir kitais politiniais ir 
kultūriniais įvykiais. Tai ženklas moralinio 
tūlos visuomenės dalies bankrūto.

Pirmadienis, rugp. 15 d., 19:12

ORLAIVIS SKRIDIMUI Į STRATOSFERĄ

Prancūzijos orlaivis F-1000-1 padalytas skridimui į stratosferų. Jis galis lėkti 375 my
lias į valandų ir iškilti 60,000 pėdų į padanges, šis orlaivis ypatingas tuo, kad pritaikytas 
prie stratosferos oro. Iš Paryžiaus į New Yorkų šis orlaivis sakoma galįs atlėkti per 10 vai. 
Orlaivį pastatė Henry Farman padedamas prancūzų vyriausybės.ko prakilnaus, nieko ideališ

ko; kad tai yra tik tamsios 
minios, nelyginant avių, natū
ralūs veržimasis kelias vedan
čias žemyn ne aukštyn, kad 
jis yra tik tinginystės ir pro
to ubagystės apsireiškimas ir

Teisiamųjų nusikaltėlių viešas pasirody
mas didesnias žmonių minias sutraukia, ne
gu gražiausi koncertai, garsiausių vyrų kal
bos, negu svarbiausi įvykiai. Tenka patėmy- 
ti, kad labiau yra skaitomi apie lenkės Pol- 
lak, kaltinamos dėl vyro nušovimo, įvairūs 
sensacingi, nieko neverti pranešimai, negu 
gabiausių korespondentų raštai apie įvairių 

' valstybių gyvenimų, apie šio krašto būtį ir tt.

galime įžiūrėti per žavinčių griūvančių Austrijos valstybę' paliko savo gražiųjų Šveicari- 
nuo komunistų ir socialistų jų;
netvarkos. Už tai laisvamaniai Kadangi Dr. Leimonas yra

frazių miglas. Būtent, yra tai 
alyva, turinti švelninti tauti
nius trynimusi vadinamuose
Kresuose. Lietuvių ir gudų 

tame žūsta Lietuvių įgimtas beatodairinės asimiliacijos pri 
originališkumas genijališku- i ncipai, kumščio principai val-
mas, artistiškumas ir visa tve
rianti, Amerikai naudinga jė-

stybėj, kuri tų mažumų turi 
labai daug—pasidarė netiksli-

ga. Del to mes, Lietuvos Vy-'ngi, ir todėl nori nenori ne-

jį vadina atžagareiviu, kad 
jis organizavo katalikų darbi- 
ninkų partijų ir pravedė kelią 
katalikiškajai akcijai. Bešališ
ka istorija vis tik minės Pra
loto Seipelio vardų, kaipo Au
strijos išgelbėtojo.”

vienas katalikų jaunimo vadų 
ir darbuojas jų ir Lietuvos lai 
svės gerovei;

Ir kadangi kiti Lietuvos vy 
riausybės skriaudžiamieji Pa
vasarininkai studentai ir-gi 
darbuojasi ne Lietuvos pražū-

pritaikomi. Dėlei to rados rei 
kalas turėti pirštines, kurio
mis būtų galima apmauti len
kų politikos rankas pavojin
gose srityse. Šis reikalas ir 
pagimdė regijonalizmų kaipo 
priemonę rytų žemėse lenkų 
kultūrai plėsti mažiau ryškio
mis dozomis, piliulėse “tutej- 
szoše” ir ‘‘b. Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos vardais

Prel. Seipelis Austrijų iš-Įčiai, bet jos gerovei; 
gelbėjo nuo didelių pavojų net Todėl, Apskrities susirinki- 
keliais atvejais. Dėl to “Da- mas reiškia savo pasibiaurė
rb.” teisingai jį vadina Aus
trijos išgelbėtoju.

čiai negalim sustoti lietuviš
kai rašyti, lietuviškumų žadin
ti, iš lietuviškumo palaikymo 
daug ko gero tikėtis. Mes ne
galime nei lietuviškumo atsi
žadėti, nei anglinizacijoj pas
kęsti, mes negalime — non 
possumus — we can’t.”

Tai rimtas žodis, į kurį ne
galima neatkreipti dėmesio.
Ypač svarbu, kad tokios min
tys yra reiškiamos jaunimo Jlr Pan 

laikraštyje, kuris prie jauni- Matote, lenkai pradeda iši
mo arčiau prieina, jam vado- tikinti, kad jie netikusių tak- 
vauja. Daug kas pasako, kad tiku vartoja lenkinimui užgro- 
su senesniųja Amerikos lietu- btų svetimų kraštų. Girdi, po
vių karta ir lietuvių kalba šia-' licinėmis priemonėmis savo 
me

Dėl to daug kalta pati spauda, kuri daug 
svarbios ir brangios vietos užleidžia viso-, 
kiems kriminaliams atsitikimams, kuriuos 
tik keliomis eilutėmis tereikėtų pažymėti ne
žymioj vietoj apie patį atsitikimo faktų. 
Toks spaudos nusistatymas, kaip jau nekar
tų esame pažymėję, daug blogo atneša visuo
menei, demoralizuojant jaunimų.

Spaudos pareiga yra kelti kas pasauly 
je gero, gražaus, doro, populiarizuoti gera
darius, o smerkti kas yra blogo, negražaus, 
kas griauna tikėjimo ir doros pagrindus. Ši
tokio nusistatymo laikosi katalikiškoji spau
da, kurių reikia platinti ir remti.

Medus yra saldus, bet bitis, kuri tų me
dų padaro, skaudžiai įgilia.

vėliau rašydamas imperatoriui Marei jo
nui, psgakojo, kad apaštalai ir tikintieji 
giedojo himnus ir psalmes prie Jos kars
to be peretojimo per tris dienas. Trečių 
dienų atvyko Šv. Tomas, kurs negalėjo 
'suspėti, kad būti ir matyti Švč. Marijos 
mirimų; persiėmęs dideliu gailesčiu, kad 
neteko tos laimės, jis prašė apaštalų, kad 
atidarytų karstų ir, kad tuomi galėtų pa
žvelgti į jo Viešpaties ir Dievo Motinos 
veidų. Ir akmuo buvo atrištas ir karstas 
pasirodė esųs tuščias. Malonus kvapas 
pasiskleido ir gražios lelijos išaugo ties 
ta vieta, kur nekaltasis Jos lavonas ilsė
josi. Labai nustebinti tokiu reginiu, apaš
talai uždarė karstų ir grįžo į Jeruzalę, 
džiaugdamiesi ir garbindami Dievų. Vie
nintelis galimas išaiškinimas yra tas, bū
tent, kad Išganytojui Jėzui Kristui patiko 
Maloningosios Motinos kūnų užlaikyti nuo 
sugedimo ir jį, pirm visuotinojo atsikė
limo, paėmė į dangų. Į tų pamaldųjį ti
kėjimų tiki tikintieji ir, nors Katalikų 
Bažnyčia dar nepareiškė savo žodžio, ka
talikai nuo pat pradžios tikėjo, kad 
Švč. Marija, Dievo Motina, tapo paimta 
tiesiog į dangų su kūnu ir siela.

DIDŽIOJO NEW YORKO L. 
R. K. FEDERACIJOS APS

KRITIES PROTESTAS
Didžiojo New Yorko Fede

racijos apskritis savo mėnesi
niame susirinkime, liepos 29 
d., 1932 m., Karalienės Ange-

__ krašte užsibaigs. Bet, ma- tikslo neatsieksi. Dėl to kaij^ sve^a’n<>'ie’ S.
tant, kad pats jaunimas ima- kurie ir pataria lenkinimo da- i ’’ ro°^ yn» N.. Y., iš-
si lietuvių kalbos palaikymo rbų varyti švelnesniu, veid'-1 k^ausę° pranešimų apie areš- 
darbo, toji baimė mažiau lėtu- „lamingu būdu. Gerai, kad vi-1 tavimns Detuvos Pavasariniu 
ri pagrindo. Taigi, lietuviu si lenkų tikslai ir užmanymai vadų Marijampoly, _ Lietu- 
jaunime, laikykis, nepasiduok! lietuviams yra žinomi.

PIRŠTINIŲ REIKIA

Kaip visoj Lenkijoj, taip ir1

AUSTRIJOS IŠGEL
BĖTOJAS

voje, vienbalsiai priėmė seka- 
: mų rezoliucijų — protestų:

Kadangi prof. Pranas Do
vydaitis jau nuo pat pradžios 
įsikūrimo Lietuvos Respnbli-

jimų prieš tokius Lietuvos vy
riausybės darbus ir sykiu grie 
žtai protestuoja prieš tokius 
jos žygius, prieš persekiojimų 
Lietuvos katalikų, jų draugi
jų ir sykiu reikalauja, kad 
minėti pavasarininkai būtų 
paliuosuoti ir atlyginta jiems 
padaryta kaip moralė, taip ir 
materijalė skriauda.

Nutarta šį protestų pasiųs
ti Lietuvos vyriausybei pei 
Lietuvos Atstovybę Washing- 
ton, D. C., ir visiems Ameri
kos lietuvių katalikų laikraš
čiams.

D. N. Y. Federacijos Apsk
rities Valdyba:

K. J. Krušinskas, pirm., 
J. Tnmasonis, sekr.

PLĖS KAUNO MIESTĄ

Vilniaus krašte daug kalbama' Ir mes šiek tiek rašėme apie kos buvo jos palaikytojas ir 
ir rašoma apie regionalizmų, nesenai mirusįjį prel. Ig. Sei- iki šio laiko su katalikų jau- 
Anot “Vilniaus Žodžio,”‘Ku- pelį, žymų Austrijos valsty- nimu iš vien dirba Lietuvos 
rjer Wilenski’ aiškina kam bininkų. Bet, manome, bus ne gerovei;
regionalizmas yra reikalingas, pro šalį sužinoti, kų apie jį
Būtent: rašo kiti laikraščiai. “Darbi-

“Regijonalizmas nepr. Len- ninkas” taip sako r
Kadangi prof. J. Eretas Lie 

tuvos kariuomenės eilėse jos

Susisiekimo ministerijoj bai 
gtas projektas daryti Kauno 
uosto remontui ir pačiam uos
tui dar praplėsti, taip pat pa
tobulinti. Uostų plečiant, taip 
pat reikės reguliuoti Nemuno 
tekinę. Tie darbai atsieis a- 
pie 1 mil. litų. Juos pradėjus,kijoj tapo pritaikytas visiškai “Pralotas Seipel buvo labai PirmosIose gyvavimo dienose

apčiuopiamiems tikslams siek- aukšto mokslo ir didelio uo-įkovėsi su Lietuvos Nepriklau į nemaža Kauno bedarbių čia 
ti, tikslams, kuriuos lengvai lumo žmogus. Jis išgelbėjo ' šomybės priešais ir tik dėl jos gaus sau darbo.

Jei žmonių protas, pagal Š^. Povilų, 
negali apimti beribio džiaugsmo ir palai
minimo, kurį Dievas prirengė tiems, ku
rie Jį myli žemėje, kas gi galės suprasti, 
šaukia Šv. Bernardas, kų Dievas priren
gė Jai, kuri pagimdė Dievo Sūnų žemo
je, kų Jis prirengė Jai, kuri labiau Jį my
lėjo, negu visus kitas sutvėrimus, kuri 
nuo pat Savo prasidėjimo valandos la
biau Jį mylėjo, negu visi angelai ir žmo
nės. Šventoji Bažnyčia, save išteisina, pa
reikšdama, kad Marija labiau Dievų my
lėjusi, negu visi angelai, dėl to Ji tapo 
išaukštinta virš visų angelų.

Šv. Antaninas sako, kaip ponia yra 
nepalyginamai aukštesnė už tarnaitę, taip 
pat angelų garbė negali prilygti Marijos 
garbei. Kad tai suprasti, mes turime atsi
minti, kad išaukštintosios Karalienės vie
ta danguje yra dešinėje Sūnaus pusėje. 
Mes galime tik silpnai įsivaizduoti, su 
kokia didele meile Švenčiausioji Trejybė 
Jų palaimino, su kokiu neapsakomu mei
lingumu Amžinasis Tėvas priėmė išrink
tąją Dukterį, Dieviškojo Sūnaus Motiną, 
ir Nekaltąją'Šv. Snžiedotinę. Tėvas Ją np 
vainikavo, įpareigodamas Jų būti dali

ninkė Jo visagalybėje; Sūnus parėdė taip, 
kad Ji dalintųsi Jo išmintyje; ir Šv. Dva
sia taip pat parėdė, kad Ji būtų dalinin
kė meilėje. Trys Dieviškieji Asmenys Jų 
apšaukė dangaus ir žemės karaliene; Jai 
pripažino vietų po dešine Jėzaus Kristaus 
ranka; Jie liepė angelams ir visiems sut
vėrimams Jos klausyti ir tarnauti Jai, 
kaipo jų karalienei.

Pal. Alfonsas Rodriguezas, S. J., kurs 
karštai mylėjo Marijų, Dievo Motinų, tu
rėjo laimės būti liūdininku dvasioje apie 
garbingąjį Jos trijumfų. Vyresniojo įsa
kymu jis parašė apie tų regėjimų, kalbė
damas apie save trečiuoju asmeniu. Jis 
rašo: “Švč. Marijos į Dangų Ėmimo šven
tėje, kada jis atsinaujino dvasioje ir mą
stė apie daugybę angelų, knrie apnyko 
Švč. Marijų, jis matė ir regėjo po Jos mi
rimo dangiškųjų dvasių galybes, kurios 
tuojau nešė garbingųjų Švč. Panos sielų į 
dangų tarp didelio džiaugsmo. Dangau 
vartai atsidarė priimti savo karalienę. Jų 
karalienės nuo žemės priėmimas į dangų 
buvo pirmoji iškilmė, kurių angelai pri
rengė Dievo Motinai.

“Kas gi galėtų aprašyti to džiaugs

mo ir iškilmių manifestacijas, kokios pa 
rengta Dievo Motinai ir visų angelų ka 
ralienei? Toji dangaus laimė, jei toki: 
sielai Dievas duoda ekstazę, labiau atjau 
čiama tyrosios dvasios, ne kaip galim: 
aprašyti; yra per daug iškelta viršum nu 
sų jausmų, kad būtų galima išreikšti žmo 
nių kalba.

“Trečioji iškilmė, iškilmingesnė, ne 
gu pirmos dvi, įvyko, kai Dievo Motini 
stojo prieš Švč. Trejybę. Tuo momenti 
pakilo tokios džiaugsmingos akliamacijo 
tarp dangaus piliečių, jog visi vienu ako 
rdu pradėjo dangiškąja harmonija gic 
doti giesmes, nepalyginamas žemiškiem; 
himnams. Vyras (Pal. • Alfonsas) ragėj < 
visas iškilmes, kuriose ėmė dalyvumų i 
džiaugėsi su dangiškomis dvasiomis. Ni 
vieno žmogaus protas nesuprastų to, ki 
jis matė ir buvo liūdininku, nes dangau 
iškilmių negalima lyginti su tomis, 
rias žmonės rengia žemės karaliams.

(Bus daugiau)

ku
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TRUMPAI SUGLAUSTAS WASHINGTONO 
GYVENIMAS

Jurgis \Yashingtonas gimė 20 metais amžiaus jis paaukš- 
rasario mėn. 22 d., 1732 m.,' tintas Virginijos kolonijos mi- 
iiandieninėje Virginijos vals- licijos majoru. Tuometinis gu- 
ybėje. Jo pagarbai kas me- Į bernatorius Dinwiddie jam 
įai minima jo gimimo diena,1 pavedė atlikti sunkiųjų, parei- 

šiemet yra iškilmingai mi- gų — jį pasiuntė su laišku į 
įimos 200 metų jo gimimo su- prancūzų komendanto stotį, 
caktuvės. , Oras buvo šaltas, upės užša-

Jurgis AVashingtonas buvo ilusios> dau£ P^nigta, keliai
0 metų amžiaus kaip mirė jo 
,ėvas. Jo motina leido ji į mo-

ir takai nežinomi, o čia dar 
visur priešų indijonų veiki-

tyklų išmokti žemės matiniu-™- Bet jis kelionę laimingai 
to užsiėmimo. Jam sukakus 16 
ne tų amžiaus, jis buvo pasių- 
itas į artimuosius miškus ma- 
’uoti žemę. Tenai jis turėjo 
aipioti kalnais ir dažnai per
skelti per upes. Miegojo lau
ruose, maitinosi paprastu niai 
td. Be kitko jis buvo nuolati- 
įiam pavojuje — jį galėjo už

atliko ir grįžo. Bet grįždamas 
vos nežuvo Alleghany upėje.

Kada kilo karas su indijo- 
nais, Jurgis Washingtonas bu
vo 22 m. amžiaus, o visgi gu
bernatorius jį paaukštino lei
tenantu pulkininku ir pulko 
priešaky jį pasiuntė karan. 
Jis su kariuomene atliko šim-

ju Virginijos karo jėgų vadu. 
Jis mylėjo savo kareivius, už 
kų šie pastarieji jį gerbė. Bu
vo geru raiteliu ir aukštai iš
lavintu šauliu. Savo nuospre
ndžių nekeitė. Tinginiavimų 
jis smerkė. Jis sunkiai dirbo, 
buvo sveikas ir stiprus.

Paskiau J. AVashingtonas 
vedė ir ramiai gyveno Mt. Ve- 
rnon’e. Jis labiau linko dirb
ti darbus savo ūkyje, negu 
kariauti. Bet kilus šio krašto 
kolonijų karui su Anglija, jis 
neatsisakė apleisti savo namų 
gyventojams kviečiant vado
vauti kolonijų kariuomenei. 
Jis pats sakė, kad kariuome
nei vadovauti pareigos jam 

yra per didelės. Bet pažymėjo, 
kad mėgins tas pareigas atli-

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

RAGINE, WIS.
Žuvo karys veteranas

Pirm keletos metų pas Nor- 
valaičius gyveno a. a. Pranci
škus Markūnas, kuris rugp. 
7 d., Waukegane, III., degant 
Maywood viešbučiui žuvo ug
nyje.

Velionis kilęs iš Panevėžio, 
turėjo 41 metus amžiaus, tar
navo Amerikos kariuomenėje, 
buvo per didįjį karų Prancū
zijoje ir dabar, kaip visi ve- 

, teranai, laukdamas iš valdžios 
W k°, £e“ausia*• išvyko į1 pagalbos, tai šen, tai ten ieš

kojo darbo ligi tragingos m irPhiladelphijų ir iš ten negrį
žo namo, bet raitas, būrio pa
lydovų lydimas, leidosi į Ca-

>ulti nuožmieji indijonai. Tosjtus mylių kelionės per rais- mbridge’ų, kur buvo jam pa

CICERO, ILL
Žinelės Vyčių 14 kuopos
X Kuopa rengia “Rowboat- 

ing Sočiai,” kuris įvyks rug- 
piūčio 16 d., Coluinbus parke. 
Nariai turi susirinkti 7 vai.i 
prie mokyklos.

Magdė

DENTIST AI

Fhone Boulevard 7*43

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAB 

4845 So. Ashland Are,
Am 47 atrust

DAKTARAI:
Ofisas Tat. Grovehill *417

Rea <737 S. Artesian Avė. 
TeL OrovehUl 0<17

DR. J- J. SIMONAITIS
G TU r TO JAS IR CHIRURGAS 

3428 West Marųuette Road 
VaL: 8-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-11 AM. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Canal 9X67 Rsa Proepeot 8888

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1811 SOUTH HALSTED STREET

Rsaldenclja 8888 80. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po ploty

8 lM 8:88

Tel. Ofiso 4050 8865

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st STREET 
Nedėllomis tik susitarua

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

4:30 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Canal 6764 Rea Republlo 6866

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS

Gydo stalgias ir chronUkas ligas 
vyrų. moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir seredomls tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STRERT
CHICAGO

TeL Canal tlll

DR. G. I. BLOŽIS
DBMTIST3S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt 8t) 

Valandos: Nuo 9 iki lt ryto
Nuo 1 iki 8 vakaru 

Beredoj pagal sutarti

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

ties.
Pažįstamieji kalba, kad kur 

tai Montanos valstybėj farmo 
se gyvena jo sesuo, kad brolis 
jo buvęs psichiatrų ligoninėje.

tus ir brūzgynus, pastatydino vedama kariuomenė. Tačiau
tvirtumų ir narsiai kovojo , ta kariuomenė buvo tik viena

inon Trpins metus iis nuo-1 prieš prancūzus ir indijonus. kariuomenės užuomazga — ne- £ .mgu. ±rejus merus jis nuo į p r . „ . . . ,V1 . (Dabar gi jam mirus Racmo
ht darbavosi miškuose. 19-j Nors buvo priverstas gausm- gausinga. Kareiviai neisią vi-'
uosius metus eidamas jis bu-jSesn*am priešui pasiduoti, bet 
vo 6 pėdų ir 2 colių aukštas j iš to išėjo garbingai.
ir svėrė 160 svarų. j Po kautynių Braddock’e jisln^os- Kareiviai

gyvenimo aplinkybės jį pada
rė atspariu, drųsiu ir karžy- Boulevard 7589

Rea Hemlock 7681

Atsižvelgiant į jo gabumus, buvo paaukštintas vyriausiuo-

GRABORIAl:

.... , Norvalaiciai pasirūpino sutei-nti, neturėjo reikalingų dra-1 vv. :, v. v . ... . ikti knksciomskųjį paskutinibuzių mažai ginklų ir amu-1 .
tai vieni! Pa‘;arnavim$" -*-s Waukegano 

ūkininkai ir mečhanikat Dau- į ParSab«™ j° j įr
gelis jų sirguliavo, nes nebu
vo pakankamai palapinių. Ne 
mažas skaičius kareivių nete-

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA.! LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

rugp. 10 d. su šv. Mišiomis 
vietinėje lietuvių bažnyčioje 
palaidojo bendruose kareivių 
kapuose. Laidotuvėse dalyva- 

i vo vietinės draugijos; karstų

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260 X-Ray

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
todėl, kad priklau- darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 3516 arba 3818

2314 W. 23rd PI., Chicago
sau prie grabų iš- 
dlrbystėa

OFISAS
6<8 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8388 S. 
Halsted Street. Tai. 
Vlctory 4888.

1439 S. 49 Court, Cicero, HL 
TEL. CICERO 6987

ko kantrybės taip sunkiai va
rgdami ir norėjo grįžti namo.

įnešė kareivių veteranų atsto- 
Nepaisant tų ir kitų nepa- ;yaj, kad ka£ stebėjosi nepap- 

kenčiamų sųlygų, Jurgis \\ a- j rastam laidotuvių iškilmingu-

DR. GUSSEN

Fhone Boulevard 4139

. A. MASALSKIS
GBABOBIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Ulaldų ažlalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Anburn Areni

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, Dl.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIU9 IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAI
1650 WEST 46th STREET

Kempes 4<th Ir Paulina Bta 
Tel. Boulevard 5X88-8418

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

shingtonas ėmėsi grumtis su 
priešu. Daug kartų jam teko 
pralošti kovose, bet jis nenu
siminė. Po septynerių metų 
sunkios karo kampanijos su1 
galingesniuoju priešu jis išė
jo laimėtoju. Tas įvyko 1783 
metais. > >

Po laisvės iškovojimo J. 
Washingtonas, 50 m. amžiaus, 
grįžo į savo namus Mt. Ver- 
non’e, kur tikėjosi ramiai ir 
laimingai gyventi. Bet jam 
tas nebuvo lemta. (Gyventojai 
reikalavo jo vadovybės. Jis 
pakviestas būti naujos respu
blikos prezidentu. J. Washin- 
gtonui tad teko garbė būti pi
rmuoju prezidentu. Išbuvo dvi

mui, manydamas, kad tai da
roma dėliai veterano palaikų, 
1 et iš tikrųjų visa tai įvyko 
dėliai Norvalaičių šeimos sa- 
vo buvusio kampininko geros 
atminties. Dalyvis

AURORA, ILL.
Mirė pavyzdinga moteris

Rugp. 1 d. mirė a. a. Ona 
Venckienė. Palaidota rugp. 4 
d. po iškilminių gedulo pa
maldų Šv. Marijos bažnyčioj 
Mt. Olivet kapuose. Laidotu 
vėse dalyvavo minios žmonių, 
tarp kurių buvo gerokas bū-
rys ir iš Chicagos. Į kapus 

tarnybas aštuonerius me-1 lydėjo ir du vietos kunigai, 
tus. 64 metus amžiaus turėda- j Sugrįžę nuo kapų žmonės į 
mas jis grįžo pagaliau į Mt. j a. a. Onos namus suklaupę už
Vernon’ų. Pagyvenęs apie tre
jus metus staiga mirė. Visų

jos sielų sukalbėjo rožančių. 
A. a. Ona buvo pavyzdinga

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL* kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

valandai vakare
Nedėllomis ir Seredomis susitarus 

4847 VV. 14th ST. Cicero, III.

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

U tara Inkais, Ket vergais ir Subatomls 
2426 W. Marųuclte Kil. arti Western

Avė. Pitone Hemlock 7828 
Panedšlials, Seredomls Ir Pštnyčiomls 

1821 80. Halsted Street

Tel. Cicerą 6768

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO 
Vai.: 18-18 ryto: 1-6 Ir 7-8 vakare

Fhone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gas Eztraction

Valandos: 9-9. Nedėllomis 9-12
6568 SO. WESTERN AVĖ.

AKTŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, ŪPT.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Avė. 
Telephone Republic 7868 

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

OR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvieną dieną mm 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare (Jtacnlakala 
Ir Ketvergais.

Re*. Tel. Hyde £ark 8886

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. RŪTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėllomis Ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 6 Iki 8 vai. vak. 

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną Ir nakų 
VIRG1NIA 0036

DR. M. T. SIRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CH1RUKGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nanlų Ten.: Prospect 1930

Tet Grovehill 1596

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

Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

A. L DAYIDONIS, M. Oi
4818 80. M1CH1GAN aVSNUH 

TaL Kantrood 8187 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakaru

apart šventadienio tr ketvirtadienio.

Ree. l'hone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Seniausia^ ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū 
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

kraštą tada apsiautė gilus liu- lnoteris- Mylėjo bažnyčią, daž
desys netekus brangintino ka-!eW*VO p"e 9akra'"ent", 

„„i T . .. 'vaikučius auklėjo šv. tikėji-rzygio vado. Jam mirus, jis xjme. Nors gyveno toliau nuo
pavadintas šio krašto tėra , iįetuvišką įstaigų, bet jų ne- 

pamiršdavo. Buvo narė Šv. 
Kazimiero akademijos rėmėjų 
ir L. R. K. A. Susivienymo.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

.t

VACLOVAS «AI,GEVYMA
Mirė rugp. 11, 1932 m., 4

vai. vakare, 41 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno m. Aauerlkoje 
išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuiludime 
brolį Bruno, seserį Eufroziną 
simavičienę, švogerį Eugenijų 
Simanavičių Ir gimines.

Runas pašarvotas graboriaus 
Zolpo koplyčioj, 1646 W. 46th 
Street.

Laidotuvės įvyks utarninkė, 
rugp. 16 d. pamaldos įvyks baž 
nyčioje 9 vai. o po pamaldų 
velionio kūnas iš koplyčios bu» 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Brolis, Sesuo,
Svogcrls ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 62v8.

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuirau 
Mteractua. Atitaisau trumpą regystę 

Paliko didžiai liūdinčius du- lr tollm4 regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose

kterį Onų ir žentų. Aleksand
rų Šorį; sūnus: Pranciškų, Ka 
ziniierų ir Rapolų; anukus —
Ričardų ir Daratų, seserį Pet
ronėlę (Kewanee, III.), gimi
nes, draugus ir drauges.

Laidotuvėse iš Chicagos da
lyvavo sekantieji: B. Leščau- 
skai, J. Lesčauskai, J. Janu
šauskienė, Balčaitė, A. Nor- 
kai, P. Zarumbienė, J. Leškie- 
nė, Luneckiai ir Balsiai iš 
Cicero, III.

Prie progos chicagiečiai rei
škia širdingų ačiū pp. W. Šo
riams ir Petraičiams už šutei 

; ktų jiems nakvynę.
O tau, Ona, lai Viešpats so oasm ir aumu Dirbtuvė 

teikia amžinųjį atilsį. Mes jū- 756 WEST 35th STREET 
: sų drangai neužmiršime jūs 8sMt«d st

savo maldose. Chioa<ietč MadAU^ug: m u tu a

atsitikimuose, egaamlnavknas daro 
mas su elektra, parodančią mažiau
•ras klaidas.

Spectaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki I vaka
re. Nedėllomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRTTM 
?4 LAIKA «U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus Pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos nl- 
gesnės, kaip kitų.

4712 8. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SESNER
LUBVVvaa AKIU 8PK1AL1*KA8

. DR. MAURIGE KAHN .
Gydytojas ir Chirurgas ~ 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 18 iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 86 87
Of. ir Rez. TeL nemiock Z3i«

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

Antras ofisas lr realdencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 po 
plot Utam. ir 8 ubą t, nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

OR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8181

DR.V.S.NARES
(Naryandkas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8488 Wset Marųuette Reed 

VALANDOS:
S IMI 18 ryto, 7 Iki 8 vakare 

OSarn. Ir Ketv. vak. pagal eatartl

skaitykite ir PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H, BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 06X0

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rsa 6438 80. California Are. 

▼•L: 8-4. 7-8 v. v. Išskiriant Ketv

Ofiso lr Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso valan.: nuo 1-St nuo 6:30-8:30
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4 DRAUGAS Pirmadienis, rugp. 15 d., 1932

AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METIKIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUČIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE. 79 IR ARCHER AVENUE

C H I C A G O J E

KAZIMIERIECIAI RUOŠIA 
SI. PAREMKIM SAVIŠKĮ

Marąuette Park.— Sekma
dieni, rugp. 7 d., Šv. Kazimie
ro Karai, dr-ja laikė mėnesi
nį susirinkimą, kuriame nutar 
ta smarkiai ruoštis prie va
jaus pikniko, kuris įvyks rug- 
piūčio 21 d., Marąuette parke.

Be to, visi nariai didžiausiu 
entuziazmu pasižadėjo dirbti 
visų draugijų rengiamam pik 
nike, kad padarytų gero pel
no savai parapijai.

Šv. Kazimiero draugystė y- 
ra broliškos pašalpos draugi
ja. Mėnesinė mokestis tik 25c., 
o ligoje narys gauna 
$5.00 į savaitę pašalpos. Po
mirtinė $55.00. Nariais pri
imami nuo 18 iki 45 m. am
žiaus vyrai ir moterys lygio
mis teisėmis.

Šv. Kazimiero dr-ja turi ga 
bių valdybų: pirm. — Sluoks- 
naitis, tvarkingai veda visus 
dr-jos reikalus. Rašt. — J. 
Butkus, yra visiems žinomas 
uolus darbuotojas katalikų vi 
suomenės tarpe, rėmėjas baž
nyčios ir visų parengimų. Bet, 
kaip daugelį žmonių, taip ir 
J. Butkų palietė nedarbas. 
Tada jis stvėrėsi kitokio įran
kio, kad pasidarytų nors men 
kų pragyvenimų. Jis lietuvių 
tarpe dabar pardavinėja ang
lis. Lietuviams patartina vie
toj pirkti anglių iš svetimtau-

rai yra vertas pasigailėjimo 
toks žmogus, kuris, sėdėda
mas ant šakos, tų šakų. kerta. 
Juk jei šaka kris, tai ir pats 
nugrims į bedugnę. Bet mū
sų direktoriai ir čia nenusi
mena.

Iš sekretoriaus raporto, ir 
ant kiek man yra žinoma, 
“spulkų” randasi stebėtinai 
geram stovyje, nors ir sunkūs 
laikai, ir ne vienų bankų ka
tastrofos išvarė iš lygsvaros 
ir privedė prie nepasitikėjimo 
savo įstaiga. Bet, anot direk., 
ši įstaiga gyvuos.

Narys

SEKMADIENIO ĮSPŪDŽIAI

Saulutei gan aukštai dan
gum pariedėjus, dar namie bū 
damas, jau skraidžiau minty
se po Harlem aerodromų. Tai 
buvo rugp. 7 d., Iietuviij a- 
viacijos diena. Norėjau pama
tyti tų' lietuvių drąsuolį kap. 
Darių ir lakūnų Girėnų. Na, 
proga pasitaikė, mačiau juos 
ir gražų jų lėktuvų, kuriuo 
kitais metais žada skristi per 
Atlantikų į mūs tėvynę Lietu
vą.

Žmonių aerodrome buvo di-

Piknikas Bernaičių Kolegijos Naudai
Trimitininkas kviečia visas vyri} ir moterų 

organizacijas, ypač Moterį} Sąjungos kuopas ir 
Labdaringųjų Sąjungų, į talką rengiamam Pik
nikui Amerikos lietuvių Kolegijos naudai.

Jo balsų išgirdę, visi stoja į darbų, arba 
siunčia dovanų.

Šiam svarbiam darbui yra pakviestos į talkų 
moterys ir merginos. Jos mielai sutiko tų pada
ryti. Juk jos atsimena gerai, kad kai buvo stei
giama Šv. Kazimiero Akademija, tai vyrai ir mo
terys lygiai dirbo ir įsteigėme šv. Kazimiero Vie
nuolijų ir aukštesniųjų mokyklą mergaitėms. Da
bar turime įkūrę Amerikos lietuvių bernaičiams 
kolegijų. Čia lyg būtų vyrų darbas, bet kaip visi 
sujungtomis jėgomis dirbame steigdami aukštes
nę mokyklų Amerikos lietuvių mergaitėms, tai 
dabar vyrai, moterys ir merginos stokime į dar
bų remti ir stiprinti bernaičių kolegiją.

Šios Kolegijos naudai rengiamas piknikas
RUGPIUČIO 28 D. BIRUTĖS DARŽE, 79th St. 
ir Archer avė., Chicago, III. Prie to darbo kvie
čiami prisidėti — vietiniai atsilankymu ir biznio 
darymu, o tolimesnieji ta proga prašomi aukų 
ir dovanų atsiųsti.

Kas tik atsilankys į pikniką, tas turės “good 
rime.” Moterys yra pakviestos vesti smagi} “bin-

žaidimų. Tų atliks Moterų Sąjungos 55 kuopos narės; St. Balčiūnienė, M. Jas- 
nauskienė, M. Aitutienė, Z. Zaurienė, S. Sakalienė ir kitos. Šis žaidimas yra suriš
tas su dovanomis. Vienam teks brangus laikrodis. Bus ir kitokių žaidimų — virvės 
traukimas ir kumštynės. Bus dainų ir smagių ir įdomių prakalbų. Gedimino orkestrą 
linksmins visus piknikierius, o prityrusios šeimininkės svečius vaišins visokiais gar
dumynais.

Lauksime skaitlingų svečių iš visos Chieagos ir apylinkių.
Gerbiamieji:—

Siunčiu $............. Kolegijos piknikui dovanų ............

nau niekam nebus įdomu, tat žymiausieji ristikai — čempi- 
jonai. Ristvnėse geriausiam 
ristikui bus teikiama puiki 
dovana. Taipgi bus baseball

ir nerašysiu. Tik jei geras ma 
no draugas vėl mane savo 

džiausią minia: kelios dešini- ’ Studebakeriu išveš į laukus ir 
tys tūkstančių ir visi gėrėjosi pievas, kur galėsiu kų nors 
mūs tautiečių gabumais ir su- naujo pamatyti, arba išgirsti, 
manumu gabiai valdyti oro ( tai vėl pranešiu.

Idetnvytislaivų.
Pasigrožėję lietuvių aviaci- 

čių agentų, geriau užsisakyti 1 jos Jįena, su savo draugais
pas J. Butkų, per kurį visi 
gaus teisingų patarnavimų. Jo

nupyškėjom į Birutės daržų. 
Didžiulis šokių pavilijonas pil

DIDELIS SUJUDIMAS

Town of Lake.— šv. Kry- 
adresas yra: J. Butkus, 7030 Inas Jžiažiško jaunimo; senes-! žiaus parapijoj šiomis dieno- 
So. Campbell Avė., Telefonas Bį apstoję platformų klausosi mis jaučiama didelis sujudi 
Riepublic 5102. Bobutės, kuri taip dainavo , mas, bruzdėjimas ir lenktynių

Senas marketparkietis Damininko dainų, kad reikėjo > vintas. Mat, visi, kaip draugi- 
ausis susiėmus bėgti šalin. 'jos, taip ir pavieniai ruošiasi 

Kažkas sakė, kad šalę Biru- Į j paskutinį šiemet parapijos 
tės daržo dar yra kitas lietu-į piknikų, kuris įvyks Vytautė 
vių piknikas, kuriame taip pat Į darže šio mėnesio 21 dienų, 
nemažai lietuvių, bet ten nete- į Iš tikrųjų, verta yra apie 
ko būti, nes norėjau pamatyti |kų kalbėti, nes piknike įvyks 
Svilainio daržų, kurį, sako, la- j įdomiausios ristynės. Risis į-

žaidimas ir kitokių įdomybių. 
Šeimininkės jau pradėjo ruoš
tis prie gaminimo skanių val
gių. Parapijos veikėjai ir ko
mitetai sykiu su dvasios va
dais tariasi ir daro visokius 
planus, kad atsilankiusieji į 
piknikų būtų patenkinti.

Rep.

liui Aleksandrui, farmos gas- 
padoriui už gerų patarnavimų 
ir gerus produktus.

Mykolas Platakis,
3225 S. Union Avė.

GRĮŽO NAMO

PILNAI PATENKINTAS

PRAMOGA

Bridgeport.— Vasara bai
giasi, rūduo čia pat. Bet vasa
rinės pramogos dar neužsibai
gė.

Svarbiausia mums pramo
ga, tai Šv. Jurgio parapijos 
piknikas, kurs įvyks rugp. 28 
d., Vytauto parke. Praloto pa
vaduotojas gerb. kun. J. Šau- 
linskas ir uolieji parapijonai 
jau daro įvairius prisirengi
mus, kad tik ko geriausia tas 
piknikas pavyktų. Jei tik bus 
giedra diena, tai neabejojame 
apie gerų pasisekimų.

Parapijonas

PLATINKITE “DRAUGA

NAUDOKITĖS MŪSŲ 
PATARNAVIMU

Bridgeportas. — Keistučio 
Spulkos raštinėje 840 W. 33 
St., atliekame šiuos reikalus:

Surandame geriausius bar- 
genus namų ir kitokių nuosa
vybių.

Turime išrendavojimui gerų 
flatų, storų ir pagyvenimų pi
giomis kainomis.

KRIZĖS NEMATYTI

Juodaičiai, Raseinių apskr.
Per škaplierines čia buvo di
deli atlaidai, kurie pasitaikė 
šeštadienį. Nors ir darbyme
tis buvo, bet į atlaidus susi
rinko ne tik iš tos, bet ir kitų 
parapijų, daugybė žmonių. Iš 

'išvaizdos jie neatrodo, kad 
krizės metų gyventų: visi jau- 

. ni, taip ir seni gražiai išsi
ruošę, retas kuris vilki naminį 
kostiumų, bet daugiausia ap- 

I sivilkę užsieninės medžiagos 
rūbais; moterys dėvi šilkines 
kojines ir ‘ ‘ liakierkus ” bate
lius. Visų veidai linksmi ir 
malonūs.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Mieste Ofisas;
140 No. Dearbom St., Room 706 

Phone State 4690 
South Side Ofisas

756 W. S5th St., netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 6913

Iškolektuojame 
čius nuošimčius, o morgičiams 
pasibaigus iškolektuojame su
mas.

Padarome pirkimo, pardavi 
mo bilas.

Mainome ir 
cash čekius.

uz morgi-

išrašome uz

“ SPULKOS” SUSIRINKI
MAS

North Side.— Praėjusį ant
radienį įvyko vietinės “spul
kos” nepaprastas susirinki
mas, kuriame šėrininkai nuo 
direktorių, ypač nuo sekreto
riaus buvo gerai išbarti už 
tai, kad kai kurie šėrininkai, 
siaučiant depresijos laikams, 
“atsisveikino” su darbu, sy
kiu ir “spulkai” mokėti.

Taip tai puiku, nes kitaip 
su tais galgonais šėrininkais 
nesusitarsi, uždavei gerai vėjo 
ir tada turės mokėti. Naujas 
prievartos būdas, bet abejoja
ma, ar jis bus sėkmingas.

Toliau susirinkime praneš
ta, kad kai kurie bendrovės 
nariai, nežinodami bendrovės 
padėties, skleidžia apie jų ne
tikras žinias. Jei taip, tai tik-

Liepos ketvirtoj Marijonų 
Farmoj per piknikų prisipir
kau įvairių farmeriškų daik
tų. Visi produktai besu geri, 
ypač, miltai ir lašiniai. Tuos 
produktus išbaigęs, užsisakiau 
daugiau ir gavau. Ačiū bro-

West Side.— Plačiai žino
mas finansistas p. J. Mackevi
čius, turintis modernišką ofi
sų prie W. 23rd PI. ir S. Lea- 
vitt Street, su savo šeimyna 
buvo išvykęs atostogoms į Ta- 

!bor fariną (Sodus, Mich.).
' Sako, turėjęs “fine rime.”

Jam atostogaujant, biznio 
reikalus vedė jo sekretorės: 
duktė Elena Mackevičiūtė ir 

' P. Labanauskaitė.
Rep.

Padarome visokius legališ- 
kus dokumentus.

Keistučio Spulkos nariams 
mažesniuose reikaluose patar
naujame dykai.

Esame Notary Public.
Taigi, visus tautiečius kvie

čiame naudotis mūsų patar
navimu.

JONAS EVALDAS
Keistučio Spulkos sekr.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdciunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto. Tol. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 906 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uta rn i n kais ir Ketvergals 
— « iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7817

Namų Tel. Hyde Park 8896

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5960—6377

4600 8. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette <393

1«0 N T.A RAT.T.E RT—pagal sutarti

bai yra pamėgę Rasiejaus ber ' 
nai ir susirinkę ten įvairias- 
štukas išdarinėja. Nors tam 
darže, tikriau sakant, miške 
nebuvau, bet praeidamas pro 
šalį mačiau, kaip stulpai dul
kių sukėsi nuo platformų, kur 
sumurę būriai rusiškų padis- 
panų šoko. 0 kaž koks nema
lonus kvapas naujai atvyku
siam žmogui nedavė ilgiau sto 
vėti,t a pasukau pro tautiš
kas kapines vėl į Birutės dar
žų, iš kurio traukėme namo, 
nes naktelė savo juodais spar
nais pradėjo gaubti per dienų 
saulutės įkaitintų žemelę.

Kaip parvykau namo, ma-

EKSKURSUOS 1 LIETUVį
Rugpiučio-Aug. 18 d. BERENGARIA 
Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

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

REFRIGERATORIAI

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 

Įrodymo. Kainos labai nupigin 
’tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, IU.

Tel. Hemlock 8380

Dainos Švente
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

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

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, Kalnių ir 8ok(ų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wisoonsln*o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir 
kitų. RENGIMO KOMITETAS

Visas porcelianis, naujas, 
su 3 metų garantija, už 
pusę kainos

$69.50
Tiktai mažų dalelę terei
kia įmokėti, potam $1 į 
savaitę. Budriko krau
tuvė nupirko 3 vagonus 
tiesiog iš dirbtuvės. Jūs 
sučėdysite pirkdami da
bar.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DSl geriausios rųfiles 
ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Republic 5649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Mallavo.lam, dekoruojant ir pople- 

ruoirtlm. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Avė., Chicago

Jei manai pirkti antomobllj, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną IS geriausių ruSlų automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą (r 
nebrangia kaina,
MIDLAND MOTOR SALES 

4492 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULKVARI) 8167—4705


