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Angliakasių unijos viršininkas nužudytas
chicagoje KAN. V. JARULAICIO SEKUNDACIJOS

VOKIETIJOS KANCLERIS PAPEN’AS
GRASINA SAVOPRIEŠAMS

STUDENTAI PRO
TESTUOJA

AUKŠTELKIAI, Šiaulių a- ,nas iš brolių parbėgo namo,
30 studentų iš Chicagos uni- pskr. — Ties Reizgių kaimu, j pasiėmė medžioklinį šautuvų i
versiteto anų dienų nuvyko į j
g kilometrų nuo Šiaulių į ir pradėjo į užpuolikus šauvienų Illinois’o anglių kasyk-, miesto, dar prieš didįjį karą dyti, tačiau pataikė į savo
lų sritį, kur atnaujintas dar- stovėjo nemaža, apleista kop brolį Tamošių Miškų ir pri
bas, ir tenai norėjo šį tų pa lyčia. Nebuvo kunigo, niekas varė pilną galvų ir nugarų
tirti apie darbo sųlygas ir da- jos pataisymu nesirūpino. A- ! šratų. Sušaudytas ir subady
rbininkų būtį. Bet šerifas stu- P>'linkili S>'vent03ab ka‘P Pa‘ tas peiliais Tamošius Mišką
, , . ...
. .. ., . .. prastai, bažnyčių lankydavo atgabentas į miesto ligoninę.

Nauji japonų kivirčai su bolševikais. Hitler’is
grasina komunistams. Sovietai puola Ameri
kos režimų. Ispanijos vyriausybė spaudžia
aristokratus
NUŽUDYTAS UNIJOS
VIRŠININKAS

NAUJAS KANCLERIO
PAREIŠKIMAS

BENTON, III., rugp. 17. —
Oriento lokalės angliakasių unijos No. 303 prezidentų J.
Colbert ’ų šiandien nežinomi
trys automobiliu važiavę vy
rai išsikvietė iš namų laukan
ir nužudė, žmogžudžiai pas
pruko.

Nužudytas Colbert’as prie
šinosi grįžti darban už 5 dol.
per dienų ir tuo reikalu jis
buvo nepaprastai veiklus, be
to, dar linkęs prie komunis
tiškų idėjų.

BERLYNAS, rugp. 18. —
Vokietijos kancleris von Papen’as vakar pareiškė, kad jis
nemano pasitraukti iš užima
mos vietos, nors to norėtų pa
rlamentas, ar kasžin kas. Jis
sako, kad kiekvienas vyriau
sybei pasipriešinimas bus gi
nklais nustelbtas. Jis mano,
kad krašto gyventojai pasiti
ki prezidentu Hindenburgu.
Tai prezidento valdžia. Jis
pats gi, kancleris, yra tik tos
valdžios įrankiu.

KARIUOMENĖ PA
RUOŠTA

JAPONŲ IENŲ KAINA
PUOLA

CAMP GRANT, Rockford,
III., rugp. 17. — Adj. gen.
Black’as pranešė 33-iosios di
vizijos vadui gen. majorui
Keehn’ui, kad kai kuriose val
stybės anglių kasyklų srityse
numatomos pavojingos anglia
kasių suirutės. Del to kariuo
menė turi būt paruošta. Divi
zijos vadas apie tai pranešė
savo štabo nariams.

TOKIJO, rugp. — Pirmiau
japonų jenos buvo jau gero
kai nupigusios. Dabar gi jų
kaina dar žemiau nukrito.
Ateinančių savaitę susirinks
parlamentas. Bus įduota priedinė valstybės sąmata. Numa
tomas didelis ižde nepritek
lius.
KOVOJA UŽ PRINCIPUS

BERLYNAS, rugp. 17. —
PAŠAUTA ANGLIAKASIO
Fašistų
(nacionalsocialistų)
ŽMONA

dentų į sritį neįsileido ir jie K.
’
i Šiauliuose. Karo metu vokie-

grįžo Chleagon. Iš čia jie pa-l.jai
siuntė gubernatoriui protestų. bai apgriovė.

Įžymus lakūnas kapit. L. A. Yancey'as aukso kasyklų
srity, So. Dakotoj, sijoja žemę — ieško aukso trupinėlių.

DENTUS

LOUISVILLE, Ky., rugp.
17. —*Iš skęstančio Ohio upė
je ekskursinio garlaivio “City
of Memphis” išgelbėta 781 asmenys. tame skaičiuje 33 vy
rai įgulos. Laivo apačia įmuš
ta, smogus jam į upės dugne
atsirandantį akmenį.
GELEŽINKELIŲ PA
GALBAI

LONDONAS, rugp. 17. —

APLANKE SMITH’Ą

NKW YORK, rugp. 17. —
Demokratų partijos kandida
tas j viceprezidentus Garner’is
aplankė Al Smith’ų. Demokra
tai yra reikalingi Smith’o pa
galbos.

ŽUVO EINANT I BAŽ
NYČIĄ

Miss Ruby Pellegrino, 65 m.
JAPONAI SU SOVIETAIS amž., 3037 Arthington gat., aATSISUKO PRIEŠ ARIS
nksti rytų ėjo į bažnyčių šv.
TOKRATUS
TOKIJO, rugp. 17. — Man-' Mišių klausyti. Ties Albany
MADRIDAS, rugp. 17. — džiflrijos vyriausybė per so-1 ir Harrison gat. užlėkė ant jos
Pastarasis nuslopintas mona-j vietų konsulų pasiuntė Mask-' automobilis. Moteriškė žuvo.
rchijos šalininkų sukilimas Is- , vai protestą. Sovietų kariuo- Į
panijos radikalų vyriausybei į menė ties Mančuli perėjo Ma- SUSPROGDINTA BOMBA
davė progos atsisukti priešI, ndžiūrijos sienų, pasistatė ba
rakus ir pradėjo milikarinį
krašto aristokratus.
Ant sviesto ir kiaušinių pa
veikimų.
rduotuvės stogo, 3858 W. RooVyriausybė pagamino suma
Mandžiūrijos vyriausybė rei sevelt road, nežinomi du vy
nymų nuo aristokratų atimti
didelius žemės plotus ir pa kalauja, kad bolševikų kariuo rai susprogdino bombą. Šioje
naikinti jų visas, kokias iki menė iš Mandžiūrijos tuojau parduotuvėje pardavinėjamas
būtų ištraukta ir barakai su pigesnis nepriklausomos kom
šioliai turėjo, privilegijas.
griauti. Mandžiūrijos vyriau panijos pienas.
Nors aristokratai ir neda sybės užpakaly yra japonų ka
lyvavo pastarajam sukilime, riuomenė.
BEDARBIAI MEKSIKIEČIAI
bet jų dauguma suimta ir lai
koma kalėjimuose.
Iš Chicago į Meksiką išvy
ŽUVO 3 POLICININKAI
Šimtai dalyvavusių sukilime
ko 150 bedarbių meksikiečių.
žmonių bus statomi karo teis BOGOTA, Colombia, rugp. Jiems kelionė į savo gimtąjį
man.
17. — San Joaųuin miestelio kraštų apmokėta iš bedarbių
gyventojai susikovė su polici šelpimo fondo.
KANDIDATAS J PREZI
ja. Žuvo 3 policininkai.

vadas Hitler’is paskelbė, kad
MANAGUA, rugp. 17. —
jo partija griežtai kovos prieš
iNikaraguos konservatorių pa
kanclerio von Papen’o vyriau
rtija savo kandidatu į respu
sybę, kuri kraštų tempia diblikos prezidentus paskyrė bu
džiausion betvarkėm
vusįjį prezidentų Adolfų DiaJei fašistai ir toliau bus
z’ų.
puolami ir žudomi, sako jis,
tada jiems bus įsakyta atsi
781 IŠGELBĖTA Iš
sukti prieš raudonųjų čekų ir
LAIVO
ši bus išnaikinta.

TAYLORVTLLE, UI., rugp.
18. — Šerifo padėjėjai pašo
vė angliakasio Mose žmonų,
kuri su vyru važiavo iš Springfieldo namo — Edinburgan.
Padėjėjai sako, kad Mose šau
kiamas automobilio nesustab
dė.
Šioj srity dirba apie 14,000
angliakasių. Juos saugoja gi
PUOLA I. VALSTYBES
nkluoti šerifo padėjėjai. Visi
keliai ginkluotais vyrais ap
MASKVA, rugp. 17. — So
statyti.
Kitų sričių angliakasiai, ku vietų laikraščiai atnaujina
rie protestuoja prieš pasira puolimų prieš J. Valstybes,
šytų sutartį, žada į šių sritį kad šios visų laikų atsisako
pripažinti sovietų vyriausybę.
atžygiuoti.
Šie angliakasiai pasiuntė Bolševikai Amerikos politi
gubernatoriui protestų, kad nį režimų vadina pasenusiu ir
Christian apskrities šerifas supuvusiu, jei nenorima turėjti santykių su Maskva.
blokuoja vieškelius.

AUKSTELKIUOSE

BANKININKAS MINIS- .
Kad pagelbėti geležinkeliams,
TERIU

Anglijos vyriausybė planuoja
SANTTAGO, Čili, rugp. 17. skirti didelius mokesčius už
— Šios respublikos revoliuci- trokus.
ninkų vyriausybės finansų ministeriu paskirtas morgičių
Tš Springfield’o praneša,
banko prezidentas E. B. Jar- kad gubernatorius Emmersopa.
n’as lengvai susirgęs.

ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS
PADIDĖJO

AREŠTUOTASIS PA
SPRUKO

koply{ią la. i

MIRĖ NUO PIENO

Karklių km., Virbalio vals.,
Koplyčios likimu pagaliau
ūk. Tamošaitis grįžęs namo iš
susirūpino reizgiškis kunigas,
darbo ir išgėręs apie litrų
V. Jarulaitis, Telšių katedros
šviežio pieno staiga krito ir
garbės kanauninkas. Už 15,000
baisiose konvulsijose, per pe
litų jis atstatė ir padidino ko
nketą minučių, numirė. Mano
plyčių ir užvardino šv. Anta
ma, kad pienas buvo užnuody
no Paduvėno šventykla (baž
tas. Įvykiui ištirti vedama
nyčia).
kvota.
Liepos 17 d. įvyko šios šventyklos pašventinimas. Šias L1ETUV0S BANKO AUKSO
apeigas atliko vyskupo dele- į
FONDAS
guotas kan. Tumas su kan. '
Jarulaičiu ir Jurbarko kleboLietuvos banko aukso fon
nu kun. Bikinu. Buvo laiko das liepos mėn. 15 d. siekė
mos pirmu kartu šv. Mišios 58,3 mil. lt., užsienių valiutos
ir dalijama šv. Komunija.
į fondas — 19,6, banknotai a-

Šią pačių dieną kan. Jaru- jpyvartoj — 94,8, paskolos —
laitis minėjo savo sekundaci-i 97,2 mil. lt. Padengimas aukjas, t. y. 50 metų kunigystės , su — 53,1 mil. lt., auksu ir
sukaktuves. Suvyko daug jo į valiuta — 73,7 mil. lt.
moksladraugų kunigų, tarp ku j
DIDELIS GAISRAS
rių buvo ir Jo Eksc. Vilkaviš- į
LYDOJE
kio vyskupas Karosas. Buvo 1
daug ir jaunesniųjų kunigų ir
Lydos mieste kilo gaisras,
įžymiųjų pasaulininkų. Sumų’kuri's nušlavė keletą^ namų
giedojo patsai jubiliatas. Pa Gaisro gesinti buvo atvykę
mokslą sakė kan. Tumas.
net Gardino ugnegesiai. Ben
Kan. V. Jarulaitis yra 73 dromis jėgomis gaisras pavy
m. amž. Jis pasistatė pamink ko užgesinti. Nuostoliai siekia
lą.
I milijoninių sumų.
I.

Summerdale stoties policija PRADŽIOS MOKYKLAS
SUMAŽINO MAISTO
KIEKYBĘ
HOUSTON, Tex., rugp. 17. areštavo vienų apie 200 svarų LANKO BEVEIK 10 PRO
CENTŲ VISŲ LIETU
— Nuo siautusio anų dienų sveriantį plėšiką ir parvežė į
MASKVA, rugp. 16. — Čia
VOS GYVENTOJŲ .
uragano šioje valstybėje žuvu stotį. Policmonams kaž kaip
ir kituose Rusijos miestuose
siųjų žmonių skaičius padidė pasisukus į šalį, areštuotasis
gyvenantiems
svetimšaliams
spruko iš garadžiaus ir pabė- Praėjusiais mokslo metais
jo iki 40.
go. Jis turėjo surakytas ran- mūstj pradžios mokyklas, be specialistams, kurie turi spekas.
Klaipėdos krašto, lankė 222,- cialius darbus, perpus sumaNUMATOMAS ATSISTA
584 mokiniai, iš kurių 115,754) žintas maisto vartojimas. JieTYDINIMAS
ASESORIAUS PADĖJĖJAI berniukai ir 106,830 mergai ms skiriamose parduotuvėse
DIRBA
čių. Švietimo ministerijos lai jie gali įsigyti maisto tik pu
PHILADELPHIA, Pa., ru
komas mokyklas lankė 18,219 sę tiek, kiek iki šioliai galėjo
gp. 16. — Philadelphia ReDaug žmonių visai neatsi mokinių, savivaldybių — 199,- gauti. Bet ir tai geriau, negu
cord praneša patyręs iš pasi
liepė į Cook’o apskrities ase- 105, organizacijų, šelpiamas ir vietiniams gyventojams, ku
tikimų Šaltinių, kad New Yorsoriaus (turtų įkainotojo) kvie nešelpiamas, — 4,898 ir mo- riems įvairaus maisto kieky
ko miesto majoras Wa.lker’is
timų, kad jie įkainotų savoikytojų seminarijų pavyzdines bė visą laiką yra susiaurinta.
atsistatydins.
asmeniškus turtus. Apie 200 — 362. 1930—31 mokslo me
asesoriaus padėjėjų ieško tų tais buvo 200,960 pradžios moTURĖS PRAKALBĄ
NAUIOS RŪŠIES KOVA
žmonių ir jų turtų. Išsisuki kyklų mokinių. Per metus pa
CHICAGOJ
nėtojams nuo mokesčių gresia didėjo 21,624 mokiniais, arba
WASHINGTON, rugp. 16.
CINCINNATI, O., rugp. 17.
bausmė.
apie 11 nuoš.
— Kalbama, kad prezidentas
— Kratomųjų vaizdų mašinų
Hoover’is vienų savo priešrin
operatoriai čia panaudojo nau
60 NAUJŲ LĖKTUVŲ
SUSIŠAUDĖ A. PANEMU kiminę prakalbų turės Chicajos rūšies kovų prieš teatrų
NES JAUNIMAS
goj.
savininkus.
United Air linijų kompani
Vienam teatre vaizdų rody ja apie spalių 15 d. susilauks A. Panemunėj, Marginių k.
ORO STOVIS
mo metu staiga paleistas bičių 60 naujų keleivinių lėktuvų,' pas vieną ūkininką susirinko
spiečius.
kurie dirbami Seattle mieste. jauni vyrai, įsigėrė ir pradė CHICAGO IR APYLIN
Lėktuvai bus pristatyti į Chi jo peštis. Didelė kompanija KĖS. — šiandien saulėta ir
PLATINKITE •‘DRAUDA* cago stotį.
užpuolė 3 brolius Miškus. Vie- vėsiau.
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Ketvirtadienis, rugp. 18, 1932

praeis pavojai iš bolševikų ir fašistų puses.
Bet ir tai būtų pavojingas eksperimentas.
- K , Vt Stipriausiai ir griežčiausiai Vokietijos
ISeina, kasdien, lfiskyrua sekmadienius
demokratijos gynimo eilėse stovi katalikų, Šv.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
sei Metų — >3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
centristų partija, kuriai vadovauja žymūs po
Mėnesiui — 73c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
u
tų — *4.00, Kopija .03a
litikai. Taigi, dabar ir ateityje respublikos Vakar rašėme apie jubiliepalaikyme katalikai svarbiausi vaidmenį su-Įpni Vyties nr., kuris pasi
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųilna. jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam
rodė gražus ir turiningas. Ta
vaidins Vokietijoj.
tikslui pašte ženklų.
k*
ip pat padarėme keletą pas
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
tabėlių dėl kai kurių straips
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
RUOŠKIMĖS PRIE FEDERACIJOS
nių, kurie, matyti, buvo rašy
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
KONGRESO
f*
ti vaduojantis geriausiai novai. po piet.
•U
11
| rats ir linkint organizacijai
\ akar paskelbėme A. L. R. K. Federa- (gerovės. Ne blogais norais va“D R A U G A S”
'♦v ♦'..f*, i
cijos kongreso programų, kurių mums pri-! (įuojantis tų straipsnių au; •
>4
LlTHUAN'iAN DAILY FR1END
siuntė Kongreso Rengimo Komisija, kuriai riai ir vienų kitų netikslių
Published Daily, Except Sunday.
vadovauja gerb. kun. Magnus Kazėnas, šv. mintį išreiškė. Apie kai ku
SUBSCR1PT1ONS: One Tear — *0.00. Six Months
—- *3.50. Three Months — *2.00. One Month — 76c.
1) Paradas įvairių kraštų sportininkų atidarant Olimpijados žaidimus Los ArųĮgelt s.
Kazimiero parapijos klebonas, Pittsburgh, rias mes jau vakar rašėme.
Europe —• One Year — *7.00. 8ix Months — *4.00.
Copy — .03c.
Pa. Kas tų pranešimų jau perskaitė, turėjo šiandien norime pastebėti, ar 2) Charles A. Miller iš Utica, N. Y., prezidento Hoover paskirtas pirm. Reconstruction FiAdvertising in "DRAUGAS" brings best results.
progos įsitikinti, kaip rūpestingai yra ruo Šv. Vardo draugija (Holv nance korporacijai. 3) Vokiečių kariuomenė saugoja kanclerio Von Papen namus Berlyne,
Advertising rates on application.
šiama kongreso programa. Taip pat malonu Name) pastoja Vyčiams ke (per nesenai buvusius rinkimus).
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago yra pastebėti, kad kongrese dalyvaus ir Pit- lių, kaip p. P. J. rašo, ar ne.
tsburgh’o veiklusis vyskupas Boyle, kuris Straipsnyje “Lietuvos Vyčių lams, amerikonų Knights of tūrinimo. Tačiau operų suorColumbus ir Lietuvos pavasa ganizuoti ir jų išlaikyti, tai Į
labai žymų vaidmenį vaidina Amerikos ka ateitis” p. P. J. sako:
rodos, kad
talikų veikime ir katalikiškosios spaudos dar “Matant kai kuriuos dvasi- rininkams. Mums
,
. ,
,
....
ten, kur yra pakankamai pvi- nuoti.
Reikia daug kapitalo,!
be. Tai Federacijos kongresui priduos dau mnkus net su nuopelnais lte. \.
__ ,
VALDYBĄ
KOVA PRIEŠ DEMOKRATIJĄ
giau reikšmės ir mus visus labiau paragins tuvybei stropiai kuriant Holy brendusio jaunimo, kuris tin- jėgų ir darbo.
Šv. Vardo draugijon įstodirbti tų darbų, prie kurio taip dažnai ka Name societies, galima pama-.jka
. ,
v. .
Kada 1917 m. Jungtinės Valstybės įsto talikus ragina Apaštališkas Sostas. J. E. vys
Vis dėl to teisybę pasakė
,. , i . . °
, • |ti, ten ir vyčiai gerai gyvuo1913 m., Pittsburgh, Pa.,
nyti, kad to iš jų reikalauja . ’ .
jo į pasaulinį karų ir prez. AVilsonas paskelbė kupas Boyle mūsų lietuvių reikalus gana ge
, ... .. -. , v,
i ja ir tautybes palaikymu ru
trečias buvo iš eilės Am. Liet.
“Saulė” rašo:
nelietuviškoji šio krašto Ka-1 . .
,
,
.
.
garsiuosius 14 punktų, viename iš tų punktų rai žino, nes lietuviams yra daug padėjęs,
,
, _! pmasi, o kur to nėr, nėr ten “Skaudu mums kada drovi j &
Federacijos Kongresas,
talikų Bažnyčios vadovybe
buvo pabrėžta, kad Amerika įstojo į karų ir jų tarpe dalyvavęs ir jo dėka šiandien turi- j (atvįraį pasakysiu) nutautini- /
kuopų; Iš.to kus ais isz mus Žydas, Airiszis ar A-Įkur*s buvo skaitlingas. Ir at-- _ - ' '
Ir n kad
Lnrl musų
vvin C’ii dvasininkai
/Lm C’l
lrm stei
CTA
1.1
.
__.A . '
iku,
dėl to, kad vykinti pasaulyje demokratijos nie Seserų Pranciškiečių kongregacijų,
merikonas vadindami musjs^ova^ buvo pilni ūpo ir pasikuri mo tikslu. Kitaip — negali-1 . _ ,T , .
. .. .
,
,
, - 1 g'ia Šv. Vardo draugijas
ne
dėsnius. Tuoj po karo daug valstybių atsi gražų tikybinį ir tautinį darbų dirba mūsų mas daiktas,
kad lietuvybės .
4
, .
.
,
, “foreign hunks.” Tas turi nu-Į1^1110 dirbti Dievui, tautai ir
.
.................................................. i nutautinimo
tikslais
ir kad
statė demokratiškomis respublikomis. Bet įsi išeivijoj.
stoti ant visados. Nuo tokiu
Ynek Kongrese skaityta ke
apaštalai
kunigai nei
iš šio,
,
..
...
. .¥ , ..
.
.
.
,
.tos draugijos negali musų vygalėjusiojo Rusijoj bolševizmo nuodai skli
paniekinimu neapsisaugosime, I ^e^as
gražiai ir rūpestinnei iš kito imtų ignoruoti ka
Gerai, kad kongreso iškilmės sujungta
do po visų pasaulį. Kad užbėgti bolševizmui
čiams kenkti, bet tik padėti? jaigu mugu jauna gentkarte|gai prirengtų referatų. Svartalikiškųjų lietuvių jaunimo
už akių, daugelyje valstybių atsirado kraš kartu su šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyno
Neieškokime mūsų jaunimui'
bug geriau iszaukleta> kaipbiausieji
..........................
rodos buvo a. a. kun.
Vyčių organizacijų.”
pavojų ten, kur jų nėra. Di-|tfti darQ kitos tautog
Vary.
10
metų
gyvavimo
paminėjimo
ir
naujosios
tutinis nacionalizmo sųjudis, kuris pakėlė ko
Antano Kaupo referatas —lie
koplyčios
šventinimo
iškilmėmis.
Tas
duos
džiausiąs jaunimui yra pavo-l^ vaiku
fabrikug ar ka_
Ir
šis
priekaištas
nėra
tiksvų ir bolševizmui ir demokratijai. Atsirado
tuvių parapijinės mokyklos ir
jus ten, kur jis doros ir ti syklas po užbaigimui publicz- kun. Jono Misiaus referatas
vadinamieji fašistai Italijoj, kurie, tiesa, nu progos iš visos Amerikos kraštų suvažiavu- į iUSt
galėjo ten iškilusį bolševizmų, bet taip pat ir siems lietuvių veikėjams pamatyti šių lietu Kas pažįsta Šv. Vardo drau, dėjimo netenka, kur jis sa\ o nu ar parapiniu mokslainiu — Am. lietuvių kolegijos rei
demokratijai sudavė mirtinų smūgį. Iš Rusi viškų įstaigų ir dalyvauti retose iškilmėse.
gijų ir žino jos tikslus, taip nedorais darbais savo tautv- yra paniekinimu. Juk musu kalingumas. Po šio referato
Svarbu,
kad.
į
kongresų
suvažiuotų
atbę, lyg kokiais purvais, aptaš
jos prasidėjo bolševizmas, kuris visur siekė
nerašytų. Šv. Vardo draugija,
tautiecziai turi užtektinai pi užgirta kolegijos fondas.
ko
ir
tuo
būdu
visai
praran

sutriuškinti ir senųjų tvarkų, ir religijų ir Į sfcov? iš vis4 mūs4 didžiųjų centrų. Kuo gra- tai nevien amerikonų padaras.
nigu ne tik ant pragyvenimo, Trečiame Federacijos Kon
da.
kartu demokratijų, o iš Italijos fašizmas, ku- ' dėsnis bus kongresas, tuo geresnė susidarys
Tai yra visam pasaulyje išsi
munszaines, automobiliu ir ki grese po p. M. Norkūno refe
ris taip pat nori pagriauti Bažnyčios autori nuotaika ir greičiau prieisim prie vieningo platinusi vyrų draugija, spe
tu linksmumu, bet galėtu tu- rato — Amerikos lietuvių jau
Ar
įsteigs
operų
Klaipėdoj?
tetų. Dėl to beveik visur ir prasidėjo atakos darbo.
cialiai suorganizuota Šv. Jė
reti ir ant mokslo savo vaiku nimo organizacijos reikalas,
prieš demokratijų iš kairiųjų bolševikų ir de
Kongreso pasisekimas mums visiems tu zaus Vardui garbinti. Tokia “Lietuvos Keleivis” prane nes tai yra juju szventu pri a. a. kun. Kaupo pasiūlymu
šiniųjų fašistų pusės.
kad nesenai iš Lietuvos valumu, o ne kokia tai loska jaunimo organizacijai duotas
ri rūpėti, o ne vien tik pittsburgiečiams.
organizacija jau veikia ir Lie
tuvoje, nežiūrint, kad ten pa operos paleisti amerikiečiai dėl vaiku. Visos tautos lavina vardas “LIET. VYČIAI.” Iš
Pastaruoju laiku toji kova labiausia rei
vasarininkai turi stiprių orga artistai — Butėnas ir Babra savo vaikus nes Amerikas klausyta dar keli referatai pškiasi Vokietijoj, kur demokratijai susidaro
PASTABĖLĖS
nizacijų. Šv. Vardo draugija vičius rengiasi Klaipėdoje įs duoda ant to geriausia proga lės A. Sutkaitės ir a. a. J. Mirimto pavojaus. Šiomis dienomis ateina ži
New Yorkas turi daug bėdos su savo yra grynai religinė organiza teigti privatiškų operų. Pra isz kurios ir mes privalome liausko-Miliaus. Tais metais į
nių, kad. ir komunistai ir social-fašistai, lyg
susitarę, visu smarkumu varosi prieš respub majoru, kuris yra kaltinamas dėl kyšių ėmi cija. Nei į politikų, nei į ki dedamieji darbai jau esu pra pasinaudoti dėl musu vaiku.” Centro Valdybų išrinkta: kun.
likoniškų tvarkų, ir vieni ir kiti norėtų įves mo. Į keblių padėtį pastatė ir gub. Roose- tokius pašalinius reikalus ji dėti. Prie to darbo manoma
Nors savotiška rašyba, bet J. Misius — pirmininku, kun.
ti diktatūrų: bolševikai panašių Rusijos bol veltų, demokratų kandidatų i prezidentus, nesikiša. Neturi jon įtakos nė Paraukti gerų muzikos meno vis dėl to daug teisybės pa A. Jurgaitis — sekr., p. B.
Vaišnoras — iždin., kun. S. 1.
ševikų diktatūrai, o fašistai — hitlerininkai nes majoro Walker’io byla perduota jam. tie, kurie siekia nutautinti at jėgų. Tas laikraštis spėja, kati sakytą.
klaipėdiečiai,
būdami
muzikos
Čepanonis ir P. Obieciūnas—
Italijos fašistų. Prezidentas Hindenburgas Jis turi galę majorų pašalinti. Ar jis tai pa eivius šiame krašte. Ji to tik
mėgėjai,
tų
sumanymų
parems
gerai nusimano, kad ir bolševizmas ir fašiz darys, priklausys nuo to, kaip ekspertai po slo ir neturi. Su jokių tautų
Suimtas A. L. Fisher’is, 25 iždo globėjais.
mas yra pavojingas kraštui, dėl to kol kas litikieriai pasakys, ar toks žygis p. Roose- jaunimo organizacijomis ji ne ir palaikys.
m., iš Oak Park’o. Praeitų sa- Štai, po 19 metų, rugp. 23- •
jis ir nepadavė vyriausybės vairo fašistų va veltui rinkimuose pakenktų, ar ne.
Nors ina į kompeticijų, nes ji nė Jei Babravičius ir Butėnas vaitę, jis parašė 50 dol. čekį. < 24—25 dd. ir vėl Katalikų Fcdui Hitleriui. Bet, tas didėjantis sųjudis ir Walker’is ir kaltinamas dėl stambių kyšių ra vien jaunimo organizacija, savo sumanymų įvykintų, di Pasirodė negeras ir už tai a-lderacija savo metini suvažiaspaudimas iš kairės ir dešinės, gali priversti ėmimo, bet New Yorko minia tebėra su juo, visų vyrų bendrai. Nekenkia delį darbų padarytų ir žymiai reštuotas. l’agaliau patirta, i vinių — kongresų laikys Šv.
patį prezidentų Hindenburgų įvesti regulia- . jį remia ir ovacijas jam kelia. Tai mat, ko ji ir mūsų Vyčiams, kaip ne prisidėtų prie to krašto tau kad jis yra vedęs apie 3 mo- j Kazimiero parapijoj (22nd ir
kenkia lenkų ir čekų soko- tinės sąmonės kėlimo ir kul- terif.
kariuomenės diktatūrų bent tol, kol ne- i kia yra minios psychologija.
Į
(Tąsa 3 pusi.)
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QIEVO RALNOLYPYS
Pagal kum. V. F. Kienberger ’į
parašė kun. Pr. J. Vaitukaitis
(Tęsinys)
Gimė Dosijoj, kovo 31 dienų, 1857
metais, pačiuose Italijos Alpų kalnų še
šėliuose, jaunas Achille augo mylėti vyngiuotus ir stačius kalnus. Jis sapnavo jo
gimtinės Lombardijos sapnus. Jis savyn
kvėpavo verpetuojančių gražiausio Italijos
krašto atmosferų, ir istoriškų nuostatų, ir
kultūrų, ir visas tradicijas.
Trys tūkstančiai metų istorijos yra
tarpe Milano ir Alpų. Etruskai ir Celtai,
Romanai ir Lombardai, Frankai ir Ispa
nai, Vokiečiai ir Prancūzai iš eilės buvo
tos gražios žemės valdonais ir Milanie
čių tarmėje kiekviena galinga tauta pali
ko kų nors iš savo liekanų.
Ta pačių Milaniečių tarine vaikutis
Achille kalbėjo savo poterius. Milano se
minarijoje jis mokinosi išminties ir tvir
tino pamaldumų, kurį Romanų širdysen
skiepijo Apaštalai, atėję iš tolimos Judė
jos. Milanas su savo istorija smarkesnių

Guelpų liaudies susirėmimų, kuriais nu
galėjo savo smaugėjus ir išpuikusį Friderikų Barbarossų — toji istorija ir dauge
lis kitų panašių Milano istorijų anksti
įdegė jauno Achillės širdyj prisirišima
prie istorijos. Čia taip pat prisimena be
veik pamirštieji atminimai pagono patri
cijaus Augustino, kurs per krikštų tapo
krikščionis ir šventasis. Čia taip pat gi
mė pirmojo didžio Europos tapytojo Le
onardo de Vincio tapybos, garsieji Vidur
amžių ir Renaissanso Milaniečių meninin
kų kūriniai, kilnios tradicijos mokyklų
istorijos, meno, muzikos, mokslo, liturgi
jos ir socialūs gerovės. Čia taip pat įsi
steigė brangintinos katedros, garsios iš bal
tojo marmuro, su šešiais tūkstančiais sta
tulų, kuriomis pasaulis stebisi bažnytine
daile. Čia jis mokosi karžygiškos dvasios
tų kalnolypių — misijonierių, kaip šv.
Karolio Boromiejaus, po kurio jam buvo
skirta tapti Milano arkivyskupu ir Šv.
Jono Pranciškaus Regijaus, nepajudina
mo jęzuito. Jis buvo sužavėtas herojiš
kais darbais Benediktinų Alpinisto, Padrės Placido, kurs mokytam pasauliui ati
dengė daug Graubundeno kalno paslap

čių, kurios ilgų laikų tūnojo slaptoje. Jis
susipažino su Šv. Bernardo vienuolių ke
lionėmis; su Tėvu Murithu, kurs perlipo
Velano kalnų; ir su Tėvu Klementu, kurs
pasiekė nepasiekiamąjį Dent du Midi’jo
kalnų. Čia buvo ir daugiau kunigų kalno
lypių, kurie iš miglotos praeities įkvėpė
jaunųjį kunigų Rattį sekti jų pėdomis.
Jis skaitė viskų, kas tik buvo rašyta apie
Alpų kalnus. Jis išmoko Alpų kalnų ge
ologijos iš pagarsėjusių mokslininkų:
Stoppanio ir Marcallio. Jis nesibaugino
“Pennino piktųjų dvasių armijos,” kaip
tikėjo senieji Romanai, kad jos užkaria
vę valdo Alpų kalnus, ypatingai, kaip
šiandien vadinama, avalančus ir kitų pa
vojų elementus.
Popiežius Pijus XI, savo veikaluose
apie Italijos Alpų Asociacijų erudicingai
aprašo kiekvienų ekspedicijų į Alpų kal
nus. Šv. Tėvas, savo knygoje “Lipimai į
Alpų Viršūnes,” nušviečia tokius vaiz
dus, kurie stebina kiekvienų, ir pavojui•
r I
gus kalnus grafiškai apibūdina. Tas vei
kalas, rašytas idiomatiška Anglų kalba,
išlaiko Italų minties tinklų. Tai visa yra
Italų vaizduotė, kas teikia daug gražių

įspūdžių. Tai yra kėrėjantis veikalas. Iš
vados mus mokina, jog nėra nei vieno
kalno, kurs tikrai būtų saugus ar pavo
jingas. Saugumas daugiausiai priklauso
nuo to, kiek kalnolypys išmano ir rūpina
si saugumu. Tik tie, kurie atsargiai pa
sirinko sau kelių į pavojingas Alpų vir
šūnes, žino visus pavojus, gręsiančius kalnolypiams. Drąsios, širdys ir beveik viršžmogiškas kantrumas absoliučiai reikalin
gas kalnolypių užsibriežimanis. Kai kurie
gali smerkti žmogų, kurs ima bei stato
savo gyvybę pavojun į tų vaizduojančių
ir užburtų kelionę, kuri yra bauginanti
neprityrusiems, Popiežius Pijus XI rašo:
“Tikimasi, kad galima įtikinti neprityru
sius, nes pirmieji yra tvirtai įsi tikrinę,
kad lipimas į kalnus nėra žūtbūtines,
tačiau reikalaująs išmaningumo ir drąsos,
gamtos meilės ir paslaptingiausio grožio,
to grožio, kurs kartais yra .baugingas, bet
dažnai dangiškas ir gyvatų teikiantis dva
siai to, kurs užsimoja siekti viršūnių.”
Popiežius taip pat pagrįsia, jog li
pimas į Alpų kalnų viršūnes yra dažnai
vadinamas “rizikavimu.” Iš tikrųjų, jis
mums nurodo, kad kalnolypių dalis nėra

giliuko klausimas. Irgi nėra staigus veiks
mas, nė prietikių ieškojimas. Tačiau, ta
riant jo paties žodžiais: “Aš tai nesakau,
kadangi aš manau, jog yra reikalinga tik
rajam kalnolypiui, kurs gali skaityti, ką
aš parašiau, tačiau, jei taip sakyčiau, yra
pravartu neprityrusiam.”
“Dėl ko gi žmonės lipa į kalnų vir
šūnes?” Jis, kurį Alpų kalnai įkvėpė,
klausia savęs to klausinio ir tai, kas seka,
nurodo tikrąjį entuziastiškų kalnolypį.
“Gali būti,“ toliau rašo Popiežius,
| “kad misteriška, neišaiškinama vaizduoį tė, kuri kalnolypį veda prie nesibijojimo
' pavojų, kurie gręsia ant kiekvieno žinksnio, kurie veda nesibijoti savo gyvybės,
ir stoti mirties akivaizdoje, kad pasiekus
mažų kalno viršūnės karaliją sniegotoje
šalčio valstybėje ir tapti majestotingu,
kaipo monarka savo soste... O gal paro
dyti savo galių ir pasididžiuoti menku
nuopelnu už viršžmogio darbų, kurs jį kė
rėjo į padangių valstybę? Tai sunku jti,kėti.
,

(Bus daugiau)

d k anaia
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Kun. H. J. VaiČūnas,
di laisvai; nulydėjus pastato
Kun. Pranas Virmauskis,
prie duobės kokį balšavikų aKun. Jonas Vaišnoras,
pie Rasiejų pakalbėti, paskui
oriau Tel. Orovehlll 0617
ITel. Ofiso 4050
Res. 9846
Kostantas Vaišnoras,
■Rašo prof. Kampininkas
nabašninkų pypkių ir cigaro- j
Re*. #737 S. Arteslan Avė.
0#17
TeL Grovehill
arovehill 0*17
nn A P DAVAIICVA?
Kostantinas A. Vencius,
VOŽNŪS APDŪMOJIMAI |kurio laiko butų turėjęs savo tų durnais parūko ir užkasa. |
Antanas Žvirblis,
Po kurio laiko, žiūrėk, ant ka
! atsiimti.”
Antanas Žaliaduonis.
5815 — 6th A V END E
GYDYTOJA# IR CHIRURGAS
Margam svieteliui toli pro Po tokios “pares” banditai po jau ir išdygęs pomnikassu
2423 West Marųuette Road
K. J. Krušinskas,
KENOSHA, WIS.
greso strytu nuėjus, kai kur pasakė, kad geriaus jiems bū- J kryžium. Ar gi tai ne strošVaL: 3-5 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Ofiso vai.:
Nedėlioj susitarus
jau bandoma grįžti atgal į se- tų buvę džėloj su duona ir nas išnievožijimas bedievių
Fed. sekretorius.
<11
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vale.
nūs čėsus. Anglija, va, pirmu- druska pasėdėti, negu gauti ji vieros? Ne kryžius ant pomniRezidencija:
SPORTAI
Tel. Canal 4227 Rea Prospeot #419
3904 — 71st STREET
tinė duoda priklodų.
Tenai po 15 tų “devynuodegių.” Ma kų reiktų statyti, ale Šliupo,
DENTISTAI
Nedėllomls tik suaitarua.
Aukštaitis ir žemaitė, išsi
vienas džiodžių, vardu Avori, tote, bausmė trumpa, ale pa- Markso ir Trockio statulas.
lavinę amerikoniškuose šo Phone Bouievard 7442
-----------nuvalė amžių dulkes nuo senų mačlyva.
Gydytojas ir Chirurgas
kiuose, tikisi laimėti pirmų do
archajiškų Anglijos zokonų, | Jeį kas tokį zokonų rastų į Čikagos lietuviškų balšavi1821 SOUTH HALSTED STREET
kurių vienas duoda maeės pas mus, Anierike, ir jį pasipisoiiai savo popeiy apia- vanų šv. Kryžiaus parapijos
Rezidencija
So. Arteslan Ava GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
piknike,
Vytauto
parke,
rug

Valandos:
11
ryto
iki 4 po plotą
4729 WEST 12th PLACE
džiodžiams visokius sukčius, dėtų ant stalo tikrai ščyras “ė, kaip Drake otely -serga
DENTISTAS
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
4 iki 4:14 vakaro
pjūčio
21
d.
vagis, žulikus, plėšikus ne į džiodžis, “devynuodegių” ga-inx^^s MeComiick, duktė mis
4645 So. Ashland Av*
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
džėlų sodinti, ale “devynuo- utų paragauti ne tik “padug-Į^er^° Rockefelerio; kad jinai
Arti 47 Mreet
2924 W. WASHINGTON BLVD.
KANDIDATAI Į A. L. R. K.
Tai. Canal 4744 Rea Republlo 4884
Kitos vai. ant Washington Blvd.
degių”
(tokia rykštė, kuri nįų piliečiai,” ale ir dideli įtur^ kelis daktarus, o norse
4:30 — 5:30 kasdien
FEDERACIJOS CENTRO Tel. Canal 4122
skaudžiai muša, ale znokų ne Dėdės Šamo gaspadorystės ]net iš Niujorko arioplanu at
Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arba
VALDYBĄ
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
skrido, kad jų slaugytų. Ale
palieka) užfundyti. Nesenai ponai.
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
vistiek sako ji mirsianti. Tai
IR OBSTETRIKAS
DENTISTAS .
tas Avori “devynuodege” nu(Tęsinys iš 2 pusi.)
Tel. Lafayette 5798
2201 West 22nd Street
Gydo staigias ir chroniškas Ilgu
korojo tris banditus. Apie tai
Lietuviškiems balšavikams kaip skirtingai miršta turčių
vyrų, moterų ir vaikų
(Kampu Leavitt St.)
rašoma šitaip:
Į ir visokiems košėgalviams č’i- klesa nuo darbininkų klesos, tSarali Streets, South Side)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
DARO OPERACIJAS
Nuo 1 iki 8 vakaro
Ligonius priima kasdieną nuo
“ Bausmės įvykdymas buvo'.kagoje verkiant reikia senio baigia pisoris tūžmasties ap Pittsburgli, Pa. Kaip anais me
VaL: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
SoredoJ pagal sutarti
pietų iki 8 vaL vakaro.
tais,
taip
ir
šįmet
turėsime
pi
o
imtas.
atliktas su visomis ceremoni-į Šliupo, kad jis čia jų tarpe pa
Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliomls ir seredomls tik
Na, o žmonės šneka, kad gos išgirsti geriausių mūsų li
iškalno susitarus
jomis. Prieš baudžiant kalėji- į rėdkų padarytų ir razumų iš
Nedėliojo pagal sutarti
Bouievard 7589
Ofisu, Laboratorija ir X-Ray
teratų
paruoštus
referatus.
kito
galo
į
galvų
suvarytų.
!
mirti
žmo
S
ui
Y
ra
vienaip:
ar
ino gydytojas baudžiamuosius
Rez. Hemlock 7691
2130 WEST 22nd STBEET
Kun.
K.
Urbanavičius
—
Joapžiūrėjo ir ištyrė, ar jie visijBa dabar jų tarpe tikras be-įtu būni bagotas, ar biednas.
Ofiso: Tel. Victory 6893
CHICAGO
į nas Kmitas paskaitys savo ga
gali pakelti bausmę. Po šešių, belio bokštas: ščyras laisvaRez.: Tel. Dtexel 9191
bios
plunksnos
referatų
“
V1E
įpylimų vėl jie buvo apžiūrėti, manis, socialistas, ar balšav iDENTISTAS
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
N1NGAS VEIKIMAS.”
daktaro. Jei kuris baudžiamų-(kas, nulydėjęs nabašninkų į
4712 So. Ashland Avenue
Kun. Jonas Balkūnas jau Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
jų būtų vienu kartu negalėjęs tautiškas kapines, iš sarmatos
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
senai renka medžiagų savo re
X—Spinduliai
iškęsti bausmės, tai vistiek po neturi kur akių dėti. Lydi, lyRusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas
2201
West
22nd
Street
feratui, kurio reikalais uet Tel. Cicero 1260
X-Ray
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Specialistas odos ligų ir
GRABORIA1:
Washingtonan buvo nuvykęs;
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
veneriškų ligų
tai viso katalikiškojo pasaulio
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
reikalas “Katalikiškoji Akci
LIETUVIS DENTISTAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
LACHAVICH
• Nedėlioj: 10—12 ryto.
VaL:
kasdien
nuo
10
v.
ryto
iki
9
Kampas 31st Street
Radijo stotis A. J. J.
ja.” Gi plačiai žinomas žur
valandai vakare
PIGIAUSIA.? LIET. GRABORIUS
IR
SŪNUS
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v..
CHICAGOJ E
X Sveikinam visas. Cicerus nalistas p. Leonardas šimutis Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm’ pa
Elenos. Linkime ko įlgiausj,, i Paskaitys referatu “Spaudau 4847 VV. 14tk ST. Cicero, III.
tarnauju
geriausia. Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano metų jų vardo dieną, kuri pri- gyvenimas.”
O gražiakalbis
Moterų ir Vaikų ligų
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
kun. Jonas Misius pakviestas Di*. C.K. Kliauga
Specialistė
Tel. Roosevelt 2516 arba 2614
puola šiandie, rugp. 18 d.
sau prie grabų 18dirbystės.
referuoti
dešimties
metų
su2314 W. 23rd PL, Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
DENTISTAS
X
Šaunus
įšvažiavimas
Į
kaktuvių
proga
“
Šv.
PrancišUtarninkais, Ketvergais ir Subatomls
Ofiso TeL LAFAYETTE 7237
#68 West 18 Street
4142 ARCHER AVENUE
2420 W. Marųucltc Rd. arti Westem
Telef. Canal #174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL Dambrauskienės ūkį
ruošia- kaus Seserys ”
Ofiso vaL kiekvienų, dienų nuo 9 iki Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Avė.
Pitone Hemlock 7828
SKYRIUS: 8288 S.
TEL. CICERO 6927
Panedėlials, Seredomls ir Pėtnyčiomia 12 ryto (išskyrus seredouiis). Taipgi
mm, sekmadienį, rugp. 21 d.
Liet
Halsted Street. TeL
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
1821 So. iialsled Sueet
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais
Vlctory 4*88.
Bus gera muzika, šokiams ,Fe(lerackj
vis
ir Ketvergais.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonas Yards 1138
ra
- gera platforma. Visi kvie-1 Amerikos
katuk
Tel. Cicere 4766
Rez. Tel. Uyde Park 3395
Telefonai dieną ir nuktį
or
Phone Bouievard 4139
VIRGINIA 0036
čiami atsilankyti. Įžanga vel
ganizacija, nori duoti progos
tui.
visoms mūsų išeivijos koloni
Graborius ir Balsamuotojas
Tel. GrovehHl 1595
DENTISTAS
Šiame išvažiavime jau pasi
GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Turiu automobilius visokiems žadėjo dalyvauti šie mūsų biz joms turėti savo atstovus Fe 1446 S. 49th CT., CICERO
OFISAS
deracijos
Centro
valdyboje.
Husų patarnavimu
__
Vai.: 14-12 ryto: 2-4 Ir 7-9 vakare
reikalams. Kaina prieinama. nieriai :
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
visuomet sąžiningas Ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Federacijos apskričiai, arba
nebrangus, nas neturi
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
3319 AUBURN AVENUE
A. Bernadišius, M. Navic jos skyriai, nominuoja pačius, Phone Hemlock 2061
me išlaidų ašlalkymal
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal Seredomis po pietų ir Nedcldioniais
įkyrią.
sutarti
Chicago, III.
tik susitarus
kas, vienas iš Westem Elect- daugiausia pasidarbavusius,
Ofiso Tel.: Bouievard 7820
2422
W.
MARQUETTE ROAD
Nauja, graži ko
Namų Tol.: Prospcct 1930
ric (Jo. bosų, A. Kondratas, II. j katalikų visuomenei darbuoDENTISTAS
plyčia dykai.
Bulauskis (Chief Engineer), tolus kandidatais į būsimų
Gas Extraction
Res. Phone
P. Putrimas, J. Navickas, J. Centro valdybų. Gi Kongresas Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12
Office Phone
Englevvood 6641
8307 Auburn Avaana
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
6558 SO. WESTERN AVĖ.
Wentworth 8000
Wentworth 3000
Sakai, J. Rubis, J. Bačiūnus, iš jų tarpo renka devynis į
4914 SO. 14ICHIGAN AVENUE
1650 WEST 46th STREET T. Stonis, B. Jankauskis, vais- J Centro Valdybų. Nominuoti
AKIŲ GYDYTOJAI!
Tat Kenvrood 1197
Valandos:
tininkas, A. J. Lutkus, S. Bu-1i»ie asmenys:
Kampas 44th Ir Paallna Bta.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAIS
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. Bouievard 5298-8411
kauskas, J. Keserauskas, vais Kun. Ig. Albavičius,
Nuo C iki tt valandai vaaare
6558 S. HALSTED STREET
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės tininkas, F. Miliauskas, J. Kai
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Kun. Jonas Ambotas,
718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu karis, J. Mikalauskas, Giceros
Dr. Petras Atkočiūnas,
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Photo Studio sav^ 11. V. Bar- Kun. Jonas Balkūnas,
Ofiso Tel. Vlctory 36 87
Oi. u- Rez. TcL Ucmlock 22.4
tušis, J. Samoška, J. Karpius, Kun. dr. Antanas Bružas,
Gydytojas ir Chirurgas
P. Juknis, J. Baubkus. Iš So.! Juozas Bulevįčius,
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Side biznierius J. J. Remd- į P-ni Bitautienė,
Tel. Yards 0994
3133 S. HALSTED STREET
LIETUVIS AKIŲ
žius. Iš Brigliton Park biz. V. i Kun. S. I. Čepanonis,
ofisas ir rezidencija
SPECIALISTAS
Rezidencijos Tel. Plaza 3200 6504Antras
^Šlapikas, A. Dišitus, J. SpitSO.
ARTESLAN AVĖ.
Pranas Galinis,
Palengvins aklų {tempimą, kuris
Ofiso vul.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
VALANDOS:
esti priežastim galvos skaudėjimo,
į liūs, J. Levickas, J. Žekonis, J. Grebliūnas,
vak.
Antro Of. vaL: nuo 3-6 po
LIETUVIŲ
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotuNuo 10 iki 12 dieną
K. Valantas.
mo, skaudamą aklų karšų. Nuimu
piet. Utarn. tr Subat. nuo 3-6 vak.
Nuo 2 iki 3 po pietų
Kun. Pranas Juškaitis,
lataractus. Atitaisau trumpą regystp
Šventadieniais pagal sutarimą.
Nuo 7 iki 9 vakare
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Visi tie biznieriai žada da Kun. Pranas Juras,
ir tolimą regystę.
Nedai, nuo 10 iki 12 dieną
Prirengiu teisingai akinius visuose
lyvauti ir Marijonų Kolegijos Kun. J. J. Jakaitis, MIC., atsitikimuose,
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
egzaminavimas daro
Tel. Wentworth 3000
mas su elektra, parodančią mažiaurėmėjų piknike, kuris įvyks, Kun. Magnus J. Kazėnas, <tas
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
klaidas.
Rez. Tel. Stewart 8191
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
rugp. 28 d., Birutės darže.
Speclaie atyda atkreipiama moky
Kazys Krušinskas,
klos vaikučiams.
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Ciceros vengras su savo m u
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Antanas F. Kneižys,
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
re. Nedėliomls pagal sutarti.
zikantaįs taip pat ruošias į
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRIIM 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Vincas Kudirka,
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Gydytojas ir Chirurgas
Birutės daržų rugp. 28 d.
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
SPECUAL1STAS
Kun. Jonas Lencevičius,
Oaugellų atsitikimų akys atitaisomos
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
be akinių. Dabar kainos perpus pi6558 S. HALSTED STREET
X Federacijos 12 sk. atsto Juozas B. Laučka,
gesnės, negu buvo. Musu kainos pi Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
gesnės, kaip kitų.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Kun. J. Mačiulionis, MIC.,
pietų: 7—8:30 vaL vakara
vas A. Valančius ateinantį
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
4712
S.
ASHLAND
AVĖ.
Nedėliomis 10 iki 12
Kun. Jonas Misius,
šeštadienį išvažiuoja į Pittsteikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Telefonas
Midway 2880
Tel. Bouievard 7589
Tel. Hemluck 8700
į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Adv. F. B. Mastauskas,
burgh, Pa. į Fed. Kongresų.
Rea Tel. Proepect 0610
Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
Juozas P. Mačiulis,
X Labd. 3 kuopos susirin
sitės kur kitur.
Tel. Yards 1829
HEMLOCK 4111
Kun. dr. J. Navickas, MIC.,
kimas įvyks sekmadienį, rugp.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A. Onaitis,
Ofisas 6156 South Kedzle
21 d., 1 vai. popiet, parapijos
Kun. Norbertas Pakalnis, , LIETUVIS AKIŲ SPECIMiISTaS
Rea 6425 So. Callfornia Avė.
mokyklos kambary.
(Naryauckas)
VaL: 4-4. 7-4 v. v. Išskiriant Ketv
Kun. Pranas Strakauskas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Visi kviečiami atsilankyti
Stud. Petrauskas,
2429 West Marųuette Road
ir naujų narių atsivesti.
JŪSŲ GRABORIUS
Ofiso ir Rez. Tel. Bouievard 5913
VALANDOS:
p. Stankevičius,
Didysis Ofisas
I iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
X Šv. Antano parapijos pik
Kun. Jonas Švagždys,
Utarn. tr Ketv. vak. pagal ntartl
4605-07 South Hermitage Avenue
756
WEST
35th
STREET
nikas praėjusį sekmadienį, Leonardas Šimutis,
Kampas Halsted 8t.
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742
Vytauto darže, puikiai pavy Jurgis Tumasonis,
SKAITYKITE—
IR-----------PLATDJ756
w
------------------,
vv . 35^ STREET

A K T A R A

Prašau Į Mano Kampelį

DR. J- J. SIMONAITIS

j

DRlAl G‘RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. C. Z. VEZELIS

DR. A. RAUKUS

DR. 6.1. DLOŽIS

DR. A. J. JAV01Š

t

DR. A. P. KAZLAUSKAS.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

DR. S. RIEZIS

DR. A. A. ROTH

DR. GUSSEN

CICERO, ILL

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. T. DUNDULIS

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. ATKOČIŪNAS

DR. M. T. STRIH

DR. A. L YUŠKA

DR. JOSEPH KELLA

I. J. ZOLP
▼■DEJAI

A. L DAVIDONIS, M. Di

DR. A. R. McCRADIE

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, DPT.

_ DR. MAĮĮRICE KAHN _

DR. J. P. POŠKA

Seniausiai ir Didžiausia

DR. CHARLES SE6AL

DR. H. RARTON

DR. B. ARON

OIL 6. SERNER

Eudeikis

. DR. V. S. NARES

DR. A. J. BERTASH

ko. Parapijai padaryta pelno.

Kun. Kaz. Urbonavičius,

Valandos: nuo 14—4; nuo 4-41
H4 U IU U

1

KITĘ “DRAUG4”

valan.

nuo 1-2, nuo 6:80-8:30

Ketvirtadienis, rugp. 18, 1932

DRAUGAS

4

AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
DARŽE
pietus pasivalgo. Mes ir ne- į rienų knygutę išpardavė: J. sas programas nuo 1 iki 2 vai. rius Andrius Poška praneša,
valgę laimėsime imtynes.
išaltienė, O. Sekleckienė ir O. buvo tikrai geras ir turinin kad Labdarių farmos miške
gas. Beje, daktaras A. Rakau priviso zuikių ir kitokių žvė
Labdarių kp., kurios turite i
paėmusios parduoti loto kn\- j
mūsų amžinas narys, p. skas, kuris dabar gyvena Ke- rių ir žvėrelių. Tariamasi per
APVAIZDOS PAR. 'čio visas draugijų gyvavimas
gutes.. passtengkite parduoti, |T' StankevKienė, pasiėmė net nosba, Wis., atsilankė į studi Labdarybės piknikų rugsėjo 4
ir veikimas dar labiau padiŽINUTĖS
nes laikas trumpas. Tikietai a nygutes. Valio, rėmėjos! jų ir pasakė trumpų kalbelę. d. sutraukti dideles minias
________
, dės. Vietiniai veikėjai sako,
Ketvergo vakare bus kitas i žmonių — vyrų, moterų ir vai
Žiūrėsime, kurios laimės dopo 15c.
Parapijos piknikas dugp. 7 kad dabar bus laikas sutvar!vanas.
[Budriko krautuvės programas kų, sudarys juostų ir visus žvė
P. F.
d. gerai pavyko. Žmonių buvo' kyti ir Kolegijos rėmėjų skyX P-lė M. L. Gurinskaitė, jiš stoties WHFC (1420 kil.) ris varys laukan ir gaudys.
apščiai. Daug matėsi senų aš- rių.
Aš Bridgeporto veikėjas p. SekA. R. D. Centro rašt. ir viena j nuo 7:30 iki 8 vai.
PIKNIKĖUS GERAI
Trimitininkas
tuoniolikieeių. Malonų įspūdį
lleckis žada cash už pagautus
Mot. S-gos organizatorių, jos į
PAVYKO
padarė vietiniai biznieriai, ku
zuikelius ir žvėris.
,
________
garbės narys, vieši Lietuvoje.1
GRAŽIAI PAVYKO
rie skaitlingai suvažiavo ir
Be to p. Sekleckis suorga
I
West Side.— Praėjusį sek-' APsi^veno Kaune> “Saulės”,
parėmė parapijos reikalus.
nizuos labdarius rugsėjo 5 d.
madienį Rūtos darže įvyko namuosePraeitų sekmadieni gerb. kle West Side.— Mot. Sujungęs
Draugijos ‘‘Lietuvos Ūkini Darbo Dienai šauniai pasiro
Nekalto Prasidėjimo Panelės! Grįžusi p-lė Gurinskaitė' nkas” mėn susirinkimas įvy- dyti Marijonų farmoj.
bonas patenkintas gražiomis 55 kp. sųjungietės, nepaisyda
i Švč. dr-jos piknikėlis. Žmonių, (pas kurių randasi visi doku-! ks rugpiūčio 21 d., 1 vai., Me!pasėkomis širdingai dėkojo mos vasaros karščių, dirba,
atsilankė daug, buvo pilnas mentai nuo Mot. S-gos įsistei- į dažio svet., 2242 W. 23rd PI.
pikniko darbininkams ir vi triūsia, o darbo vaisiais gali
PLATINKITE “DRAUGa
daržas, narės rūpestingai sve gimo ir protokolai). Žada ra Be to, turiu pranešti, kad
ma džiaugtis.
siems rėmėjams.
Šio mėnesio rengtos dvi pra 1446 S. 49th Ct., Cicero, III. čiams tarnavo. Muzikai ant šyti Mot. S-gos istorijų.
valdyba ir komitetas dėkoja
X Vasara netrukus baigsis,
Plačiai žinomas visuomenės platformos grojant, jaunieji
mogėlės
parapijos
darže:
pikPeoples Furniture Co., per
o čia dar norėtųsi pasinaudo
ADVOKATAS
veikėjas
dentistas
dr.
Atkogražiai
ir
smagiai
pažaidė.
Juozų Krukų už paskelbimą!
ti jos malonumais. Praėjus me nikėlis ir kauliukų žaidimas,
Mieste Ofisas;
Įčiūnas įsigijo kolegijos pikni- Buvo atsilankę Bridgeporto
SMARKIAI
RUOŠIASI
gerai
pavyko.
per
radijo
draugijos
išvažia1
140
No
Dearbom
st.,
Room 7oe
tiniam piknikui sumanyta dar
' ko tikietų ir bus piknike su veikėjas p. B. Sekleckis ir
Phone State 4690
vinto, kuris įvyko liepos 24 d. 1
surengti šeimyniškų išvažiavi Nuoširdžiai
South Side Ofisas
pasidarbavus savo žmona Ona. Kaip žino “Draugo” vietinis agentas.
351h St., netoli Halsted St.
North Side.— Rugp. 21 d.
Naujas sekr. adresas: B. 756 W.Phone
mų parapijos naudai. Tikima pramogų rengimo komisijai:
Boulevard 691S
ma dr. Atkočiūnas dar nese- P-nui Sekleckiui labai patiko įvyksta Šv. Mykolo parapijos Lenkauskas, 5801 So. Sangasi, kad šitų sumanymų įvyk- M. Aitutienei, M. Jasnauskienai yra apsivedęs. Kaip dr.
Stei'a
dins Tretininkų draugija ir nei, S. Sakalienei, padaryta Atkočiūnas dar nuo studenty- visas Rūtos daržo įrengimas, i išvažiavimas į Jefferson miš-|mon Street.
0
ypač
jį
suįdomino
Jokūbo
!
kus.
Vieta
graži
ir
visiems
len
L. Vyčių 4 kp. jaunimas, ši
gražaus pelno.
stės laikų tapo visuomenės šulinys. Jisai žada su kitais' gva privažiuoti. Išvažiavimas
(John Bagdzlunas Borden)
ŽVĖRIŲ GAUDYMAS
tas piknikas įvyks sekmadie
Prie piknikėlio darbų prisi- veikėju, taip ir jo žmona yra tokį sulinį iškasti Labdarybės ! bus vienas iš linksmiausiu.
nį, rugp. 28 d., Marųuette par
dėjo šios darbščios sųjungie- veikėja, supranta laikraštinį farmoj ir jau rugsėjo 4 d. per Komisijos rūpinasi, kad viske. kiauksime.
Telephone Kandolph 6727
tės: prie “bingo” Aitutienė, j biznį ir darbus, kaip ofiso, Labd. piknikų svečiams bus kų ko geriausiai prirengus:
X Praeitų penktadienį įvy Balčiūnienė, Zaurienė; prie gė1 taip ir spaustuvės.
dalinamas vanduo pasemtas iš užkandžių," skanių gėrimų.
Telephone Roosevelt 9090
ko Šv. Vardo draugijos susi rimų J. Klikunienė, V. Leka Dr. Atkočiūnas, kurs raši to naujo šulinio.
Name:
8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
Bus gera muzika. Varg. N.
rinkimas. Kad ir nedaug na vičienė; prie šokių Žibienė, nėja “Drauge” apie dantų
____________
Kulys rengia gražų programų.
LABAI GREITAS
rių atsilankė, bet susirinki Budavičienė; gardų kugelį iš sveikatų, dabar yra paprašy- ’
KAULIUKŲ LOŠIMAS
Dainuos parapijos choras, bus
Labdarių farmos gaspadomas buvo įdomus ir gyvas. kepė mamytė Danikauskienė, tas parašyti apie Amerikos
________
ir kitokių įdomybių.
Daug gražių minčių pareikšta jfti pagelbėjo Budrikienė, Jun lietuvių Bernaičių Kolegijos | West Side. — Ketvirtadie Visi važiuosime.
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t.
IŠSIRENDUOJA
kambarys
Room 906
TeL Dearbom 7966
ir naudingų sumanymų toli kauskienė, kuri sykiu dirbo ir į reikalus,
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
nį
, nio vakare, Rūtos darže įvyks
Parapijonas nefomišiuotas. Tinka ženotai
mesniam draugijos veikimui. prie lietuviškų saldainių; prie |
----------- kauliukų lošimas, rengiamas
Vakarais: Utarninkals Ir Ketvertais
porai arba singeliams.
— 6 Iki 9 vai.
Svarbiausias, kurį nutarta tuo šaltos košės ir saldainių dir-'
I
Nekalto
Prasidėjimo
Panelės
LABDARIŲ IŠVAŽIA
LIETUVIŲ VALANDA
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887
4146
ARCHER AVĖ.
jau vykdinti, tai Šv. Vardo bo mūsų jaunametės: JasnauŠvč. mergaičių draugijos. PriVIMAS
Tel. Lafayette 9832
Namų Tel. Hyde Park 8896
skaitė, Budavičiūtė, Sakalu idraugijos vyrų vakarienė
lap-----------Isirengimai daromi rūpestingai
Praėjusį sekmadienį vėl te
»
.
kričio 6 d. Pažiūrėsime, kų šv. tė, Dobrovolskytė, Žebrauskai Nedaug yra buvę išvažiavi- ir atsilankiuseji bus pateu- ko pasiklausyti gražaus lietu
Vardo vyrai parapijos vyra tė. Prie “Rūtų darželio Pa’įmų į labdarių ūkį bet žmonės kinti,
vių radijo programo, kurį da
tarnavo parapijos komitetai: pamėgo tų vietų
* nuo pat. pir• 1
ms surengs.
52 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ.
vė Jos. F. Budriko radijų ir
Tel. Pullman 6960—6877
Vyšniauskas ir Jusevičius.
mojo pikniko. Vieta skiriasi! BRIDGEPORTO ŽINELĖS rakandų krautuvė, 3417 So.
4600 8. WOOD ST.—Ketvergo vak.
Gražių ir brangių dovani} nuo visų kitų vietų.
j
------------Tel. Lafayette 6292
Halsted st. Įspūdingai daina
REAL ESTATE
piknikėliui aukojo: Aitutienė,
NAUJAS VEIKĖJAS
Suvažiavę žmonės į tų ūkį • X Pralotas M. L. Krušas vo p. Elena Rakauskienė. Tik Prisirašykite į mūsų Spulkų 160 N T.A SALT,E ST—, .1 "ii tarti
Jasnauskienė, Sakalienė, Kli
jaučiasi laisvi; gali pasivaikš- rašo PP- Nausėdams, kad pui- rai malonu pasiklausyti jos
of Lake.— šv. Kry kunienė, Balčiūnienė, Zaurie čioti po miškus, kalnus, kai- kiai viešėjęs pas Nausėdas dainavimo, nes ji pasižymi sa Texų informacija suteikiama
Dykai
žiaus parapija susilaukė uo- nė, O. Dobrovolskienė, M. Donelius, kurie primena mums (įjūryje), kurie labai ištai- vo švelniu ir gerai išlavintu
2608 West 47th St
laus ir malonaus veikėjo. Yra brovolskienė,
Karlavičienė,
Užlaikome naujausios ma
gražiųjų Lietuvos gamtų.
£in8ai Lietuvoje gyvena. Da- soprano balsu. Kitas daninintai gerb. kun. Pr. Vaitukaitis. Į Danikauskienė, Linkevičienė,
MAINYTI noriu Grocery ir dos žiedus, laikrodžius, radios,
Dėl to atsilankiusieji į Lab- bar Pralotas antrų sykį grįžo kas St. Rimkus, baritonas, k u
Jisai yra talkininkas visiems Maziliauskienė ($1 pinigais),
darių ūkį praleisite gražiai lai Pa^anff°n 5 išbuvęs ten poi ų rio dainavimu visados gėrisi i Delicatessen uz lotų geroje taipgi elektrikinius laikro
mūsų darbams ir draugijoms. Krikščiūnienė,
džius, movi e cameras, projecLesauskienė, kų ir fiziškai pasilsėsite ty- savaičių ir pasilsėjęs, mano radijo klausytojai. Budriko j vietoje,
Gerb. kun. Vaitukaitis yra Jankauskienė,
Lekavičienė, rame ore.
traukti “namučių link.”
radijo trio harmoningai gro- j 5661 S. HERMITAGE AVĖ. torius dėl judomų paveikslų
Brazaitienė.
rūpestingas pagelbininkas sa
rodymo. Kainos labai nupigin
X Veikli Mot. S-gos 1 kps. jo įvairius šokius. Bendrai, vi !
Tel. Hemlock 5978
Toks rudeninis išvažiavitos.
Prie antros pramogėlės kali
vo klebonui ir dabar jis rūpimas bus rugsėjo
lujjBcju 4
t d. Taigi, narė P. Vaicekauskienė, rašo
naši, kad ko geriausia pavyk- j liukų žaidimo ir vie ovanų' iaukįarna žmonių iš Cliicagos 1 kuopos pirm. p. NedvarmW.
tų parapijos rudeninis pikui- davė: Aitutienė, Jasnauskie-';
Tel. Hemlock 8380
nei, kad puikiai atostogauja Į
ir iš apylinkių miestelių.
kas, kurs įvyks Vytauto par- J nė, Zaurienė, Balčiūnienė, Kli
Labdarybės ūky padaryta jaukiame Jacksonville, O. su
ke sekmadienį, rugp. 21 d., kunienė, Linkevičienė, BudaWm. J. Kareiva
naujų pataisymų apie sodų už savo pussesere p. Geniene. P.
.i .
Kaip girdėti yra pakviesti ga vičienė.
Savininkas
tverta nauja tvora ir gražiai Vaicekauskienė jau baigia [
D81 geriausios rųSies
Visoms priklauso nuoširdi
rsūs Trimitinkai, kurie būdįs
Ir patarnavimo, tau
numalevota. Darbų atliko sveikti ir siunčia sveikinimu 1
ku.
ir judįs visus. Patrimituos a- padėka už gražų pasidarbavi
GREEN VALLEY
northsidiečiai vyrai, Manąuet- visoms 1 kp sųjungietėms.
pie biznierius, jų biznius, jų mų ir dovanas. Negalima pra
PRODUCTS
te Parko ir Bridgeporto vyrų
X Buvo sunegalėjus p. O.
Olsells Šviežių kiauli
Rugpiučio-Aug.
24
d.
laivu
EUROPA
gyvenimų ir jų pasižymėjimų leisti nepadėkojus ir broliui
nių. sviesto ir sūrių.
pataisyti, kur buvo reikalin- Aleliūnienė; pamažu sveiksta
4644 so. PAULINA STREET
visuomeniškuose darbuose ir Vladui, kuris visakame sųjunTel. Boulevard 1289
...
...
. .
.
,Ka» ūkio namai. Ačiū jums uz ir ji ir p. Aleliūnas. Linkime
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES
piknikuose. Malonu girdėti, gietems padėjo, taip pat ra-•
, ~
.
¥
gražų pasidarbavimų labdary- ko greičiausiai pasveikti.
kad visi biznieriai, visos drau teike dovanų kauliukų žaidi- vj
Tel. Republlc 6649
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE
X A. R D. 2 skyrius ne
gijos, organizacijos, jaunimas, mams ir pavaišino saldainiais -vr
-j, ... ( . C
. T..Y' * "*/’**“
. .
, ... .» ,, ,
Northsidiečiai vvrai atsihc-,juokais įsisiūbavo dirbti. ReSpalio-October 8 d. laivu PARIS
ženoč.iai ir singeliai eis į lenk ir skaniu vandenėliu iš “Jo
pė į “Draugų,” kad jie eisiu mėjos žino, kad už išpardavi
Maliavojimo Kontraktorius
tynes biznio daryme. Smagu kubo Sulinio.” Kad ataid«ko-veetsidiefiais vi
tralik.
Mallavojam, dekoruojam Ir poplemų knygučių gaus gražių do
ruojtlm. Kainos prieinamos.
pranešti, kad Ciprijonas Za- juh tiso, ^jĮmpet?, žadėjo ti Nortl,sidiei,iai
mi|ži. vanų. Štai, jau “pirmos kreg
Visais keliones reikalais kaip tai: išgavi 5537 S. Nordica Avė., Chicago
turskis yra pasirengęs atvyk vykti j Kolegijos rengiamųjų
„„
k:;., „
*
,
•i i
tv J
j v
**\nų nebijų; esu, tegul gerus ždės,” kurios daugiau negu
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais
ti į piknikų, o orkestrą yra piknikų, Birutes darže, rugp.1 ______________________
reikalais kreipkitės į:
pasirengus pasitikti su maršu. 28 dienų.
■■ .1.
...........I... 1 .1
__
\
P-no Zaturskio ir kitų biznie Pramogėlių pelnu pasidalin
rių pasižymėjimas piknike da ta pusiau su parapija, taigi
ug gelbsti parapijos reikala kuopai ir parapijai liko po
Jei manai pirkti automobili, ateik
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
ms. Bus svečių ir iš kitų pa $25 dolerius.
vieną 1.4 geriausių ruSlų automobi
rapijų. Visi atsilankiusieji ras
Garbė jums, brangios sųjun
lius — 8TUDEBAKER.
kurie yra
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
malonų priėmimų, gardžias vai gietės, kad mokate vieningai
Taipgi mes turime pilną pasirinki
Vieta vadinasi “Central Park” Highway 15. (Tarp
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
žes ir turės gerų “good time.” dirbti kaip Bažnyčios taip sa
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
nebrangia kaina.
Be dainų, žaislų Ir Uokįų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
Dabar ant Town of Lake, vo tautos labui.
MIDLAND MOTOR SALES
sulo, p. A. Kalvaičio, Wlspon«ln'o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir
4462 ARCHER AVENUE
kltM.
RENOIMO
KOMITETAS
sulaukus gerb. kun. VaitukaiTa pati

C H I C A G O J E

DENTISTAS DR. ATKO

ČIŪNAS

DIEVO

PRANEŠIMAI

CHARLES P. KAL

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

"T"P. WAITCHES
ADVOKATAS

Ašt.

Town

B. ANDBELIUNAS

2650

63rd St., Chicago, III.

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ

ANTANAS LUBEBTAS

1

Dainos Švente
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO SEPTEMBER 4, 1932 M.,

Telephone Lafayette 7129

