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Telefonas: Roosevelt 7790

LIETUVOJ ATIDAROMAS KAT. UNIVERSITETAS
ATIDARYMAS ĮVYKSTA ŠIO
RUGP10CI0 28 D.
KAUNAS, rugp. 23 (“Draugui” telegrama)
- Rugpiūčio dvidešimts aštuntą dieną Kataliką
Universiteto atidarymas. Kviečiame amerikie
čius. Steigėjai. Kaunas, Laisvės Alėja, 31 b.
Ši trumpa telegrama mums, niversitetui steigti pradėjo
Amerikos lietuviams katalika plaukti iš viso krašto. Aukojo
ms, praneša didelio džiaugs ir tebeaukoja visų luomų ir
mo žinių. Atidaroma aukštoji profesijų žmonės. Ir, štai, ka
Lietuvos katalikams mokykla talikiškas universitetas Lietu
voje jau atidaromas.
— universitetas.
Tautininkų vyriausybei su- Ši žinia, be abejo, paskatins
siaurinus katalikams teises va-į ir Amerikos lietuvius katalilstybiniam Lietuvos universi-j kus savo gausiomis aukomis
tete, panaikinus kai kuriuos i prisidėti prie Katalikiškojo Ufakultetus, katalikai negalėjo I niversiteto palaikymo,
nes
būti ramūs. Visi jautė gyvų šiuo krizio metu tokia parama
reikalų steigti katalikiškųjų aukštajai mokslo įstaigai būti
aukštųjų mokyklų — universi nai reikalinga.
tetų. Kilnųjį sumanymų parė Sveikiname Lietuvos Kata
mė visi Lietuvos vyskupai ir likus, sunkiu darbu ir dideliu
steigimo darbas pradėtas sma kruopštumu įsteigusius katarkiai varyti pirmyn. Aukos u- likiškųjį universitetų!

CHICAGOJE

PLINTA ŪKININKŲ
STREIKAS

PIRMOJI KREGŽDE 18 FEDERACIJOS
KONGRESO

SIOUX CITY, Iowa, rugp.
23. — “National Farm Holyday” organizacija prieš kelias
(Telegrama)
! mandatų komisija — kun. Vai
Į Springfieldų pas guberna savites čia sukėlė ūkininkų
torių išvyko 'Chicagos delega streikų — apriboti visokių pro
Kongreso pirm. — adv. Ma- šnoras, Grebliūnas, Bacevij čius; rezoliucijų komisija —
cija. Ji rikalaus šaukti legis- dūkti} pardavimų, kad tuo bū- st-Mastauskas;
ganės pirm. ^un Navickas, Šimutis, kun.
latūrų specialėn sesijon. Rei- du atsiekti didesnes kainas,
— kun. Kazėnas ir kun. Mi Balkūnas; sveikinimų komisi
kalingas naujas fondas bedar..
.
bių šelpimui. Delegacija pa- S,an,h™ 818
strel- liauskas; vicepirm. — kun. Ju ja — kun. Kazėnas, kun. Mitars padidinti valstybinį mo- kas -’au palietė net 7 Talsty’ ras ir Tamkevičius; rast. —
sius, Šaltimieras.
kun.
Abromaitis,
Krikščiūnas;
Kun. J. Mačiulionis.
kestį už gazoliną nuo 3 ligi 5 b<?s' Kai kurn! valstybi« gube’
centų galionui.
^natonai reiškia baimės, kad
i pramonės centrams gali pri
trūkti maisto, be to, viskas
NEDUODA “LAISNIŲ”
įgali labai pabrangti.

DAR DAUGIAU MOKJESČIŲ

VOKIETIJOJ IŠKILO NAUJAS POLIU
NIS PERSILAUŽIMAS

Paragvajaus prezidentas Guggiari. Jis pasirengęs karan Viena taxicab kompanija pa Kai kas protauja, kad į šį
su Bolivija dėl ginčijamos Ča- siūlė miestui duoti jei “lais- ūkininkų streikų gali įsikišti
nius”. Ji žada pigiai visuo- krašto vyriausybė, remdamosi
ko i(Chaco) srities.
menei tarnauti, nes šiandieni-; tuo, kad ūkininkai padarę “sų
ŠVENTASIS TĖVAS AU nės taxicab kompanijos visuo- Į mokslų” tarpvalstybinės preKOJA KOVAI PRIEŠ DĖ menę išnaudoja. Tam tikroji kybos trukdymui. Gali rasti ir
miesto komisija atsakė duoti kitų priekabių.
MĖTĄJĄ ŠILTINĘ
“laisnius” pažymėdama, kad
------------------TATITNGFU, Kinija, rugp. mieste jau ir taip perdaug PREZIDENTO SUŠAUKIAMA KONFERENCIJA
VOKIETIJOJ PERSILAU
23. — Žiemių Kinijoj ilgiau taxicab’ių.
ŽIMAS
sius metus siaučia dėmėtoji ši Kompanija kreipsią teisman.
WASm^^" rugp 23
ltinė. Ši epidemija nuvarė į
— Ateinantį penktadienį čia
BERLYNAS, rugp. 23. —
kapus daug žmonių. Daug kuKOLUMBO STATULA
bus
atidaryta
prezidento
HooVokietijų ištiko tikras politi
nigų misijonierių sudribo po
PARKUI
ver
’
io
sušaukiama
pramoninkų
nis persilaužimas, kada spe
šiltinės našta.
konferencija tikslu atnaujinti cialus teismas penkis fašistus
Per pastaruosius du metus
Grant parke ateinančiais ir praplėsti dirbtuvėse darbų.
už komunisto nužudymų nu
prieš šių epidemijų vedama metais bus pastatyta Kristofo
atkakli kova ir šios kovos vai Kolumbo stovyla, kuri dar di Konferencijoje, kiek žinoma, baudė mirties bausme.
Vyriausias fašistų vadas IliŠių metų pradžioje vidaus ščionių demokratų partijos ce- siai puikūs. Ne tik misijonie- rbama. Tai bus Chicagos italų prezidentas reikalaus įvesti
reikalų ministerija per apskri-,ntro komiteto pirmininkas — riai, bet ir daug žmonių ap dovana miestui. Kainuos 50,- penkių dienų savaitės darbų tler’is prisiuntė prezidentui
reikalavimų,
čių viršininkus išleido ankie-i50 lt. arba 4 paroms arešto; drausta nuo šios epidemijos. 000 dol. Imta tiesti šiai sto- ir trumpesnių jų dienos valan Hindenburgui
kad nubaustieji besųlyginiai
tų apie įvairias organizacijas dr. J. Grinius pavasarininkų
dų darbų visose pramonėse.
Šios sėkmingos kovos prie vylai pamatai.
būtų
paleisti.
ir draugijas. Už nesuteikimų Kauno regijono pirmininkas
Spėjama, kad pramoninkai
šaky yra Scheuto misijonierių
Spėjama, kad nubaustieji
žinių taikos teisėjo įsakymu į— 50 lt. arba paroms arešto;
REIKALAUJA PINIGŲ
bus raginami nemažinti dar
buvusis vyriausias vadas kun.
reikalaus bylų iš naujo na
nubaustas prof. A. Tumėnas, ^St. ’ Kairys, socialdemokratų
bininkams atlyginimo, kad ne
MOKYKLOMS
J. Rutten’as.
grinėti. Jei tas nepavyks, gal
K. V. C. vyriausios valdybos partijos centro komiteto pirpanaikinti aukštojo gyvenimo
Tomis dienomis šis misijošis klausimas bus pavestas pa
pirmininkas 100 lt. arba 5 pa- mininkas, — 10 lt. arba 7 pa
nierius gavo popiežiaus vals IVilmette miestelio viešosios laipsnio (tarytum, toks čia gy- čiam kabinetui svarstyti.
romis arešto; ateitininkų fede-(roins arešto.
tybės sekretoriaus kardinolo mokyklos šiemet nebus atida vuotų) ir nesumažinti darbi Yra žinoma, kad kancleris
facijos vyr. vadas. prof. K. i Visi taikos teisėjo nubaus. rytos, jei žmonės tam tikslui ninkų pirkimo jėgos.
von Papen’as nelabai norėtų
Pakštas, — 50 lt. arba 4 pa- tieji padavė apeliacijos skun- A
±
. v.
Šventasis Tėvas siunčia apaš- nesumokės mažiausia 80,000
ištarmę keisti. Nes tas reikš
roms arešto; dr. Bistras, krik- dus Kauno apygardos teismui.
tališkųjį laiminimų ir 50,000 dol. Apie tai pranešė mokyk KINIJOJ MIRĖ AMERIKIE tų pasidavimų fašistų parti
TE SESUO VIENUOLE
lirų pagalbos kovai prieš šil lų komisijos prezidentas.
jai. Vykinti teismo ištarmę
KĄ SAKO STREIKUOJAN ANGLIŲ KASYKLŲ SRI
tinę.
taip pat pavojinga.
TIEJI ANGLIAKASIAI
TYSE RAMU
25,000 DOL. PALIKIMAS
UNION CITY, N. J., rugp.
GILLESPIE, III., rugp. 23.
23. — Iš pasijonistų misijos
REKORDĄ PADARE
MIRĘS BUVUSIS KANC
— Streikuojantieji angliaka BENTON, III., rugp. 23. —
Mirusia filantropas M. A. Illunan provincijoj, Kinijoj,
LERIS PALAIDOTAS
siai paskelbė ilgų pareiškimų. Visose Illinois’o anglių kasy.
NEW y
23 _ Ryerson savo testamentu be gauta žinia, kad tenai nuo cho
Jie pažymi, kad dauguma Illi klų sritvse šiandien ramu. Kai rA . .
x-xi.nr
.
,
,,
.,
. Dvi jaunos moteriškes Mrs. kitko 25,000 dolerių paliko leros mirė gailestingųjų sese • VIENA, Austrija, rugp. 24.
nois’o angliakasių yra prieši kurios
kasyklos atidarytos. (L
.g Baltimorė,
Vargšų Mažųjų Seserų kon rų vienuolė Devota Ross iš {— Po gedulingųjų šv. Mišių
ngi 5 dolerių atlyginimui, at Bet mažas skaičius angliaka
gregacijai Chicagoj.
Brooklyno, kuri 1924 metais vakar čia nepaprastai iškilsižvelgus į gyvuojančių bran sių dirba. Atrodo, kad visi an Mrs. F. Marsalis iš New Yor|mingai palaidotas miręs buvusavanoriai išvyko Kinijon.
ko Curtiss-Wrigbt lėktuvų sto
genybę.
gliakasiai prisijungs prie strei ties (Valley Stream, L. I.) pa MOBILIZACIJA KVIEČIŲ
,sis kancleris ir karštas su VoTaip pat jie nurodo, kad ko. Jie priešingi visokiam ko
įkietija unijos šalininkas J.
NEGRAI DELEGATAI
SUVALYMUI
dangėse be pertraukos lėktuvu
jiems varžoma ramaus pikie- mpromisui.
, Scbober.
ATSKIRTI
išskrajojo 8 paras 4 valandas
tavimo teisė, o pietų valsty
ir 5 nūn. ir tuo būdu padarė M/VSKVA, rugp. 23. —
bės daly ginkluotieji pašerifių KATALIKAS GYDYTOJAS
KAP. VON GRONAU
moteriškų rekordų. Gazolino ir Kviečių kirtimui ir suvalyimui MEMPHTS, Tenn., rugp. 23.
būriai skleidžia terorų.
IŠRADO VAISTUS PRIEŠ tepalo jų lėktuvui pristatyta Ukrainoj, sovietų vyriausybė — Tennessee valstybės AmeALASKOJ
DUSULI
kitu lėktuvu. Tuo laikotarpiu! mobilizuoja 109,000 valstiečių, rikos Legijono suvažiavime ne JUNEAU, Alaska, rugp. 23.
25,000 PASIRENGĘ
GEORGETOWN, Indija, ru praskrido apie 17,000 mylių. 'Čekos agentams įsakyta pridelegatai (karo vetera- — Vokietys lakūnas von GroSTREIKUOTI
gp. 23. — Dr. Dom. d’Souza,
žiūrėti, kad nebūtų “slake- nai) atskirti nuo baltųjų de nau, kurs skrinda aplink pa
LONDONAS, rugp. 23. —
vietos katalikas gydytojas, iš PASIRENGĖ VERŽTIS J rių”, t. y. nenorinčių dirbti. legatų. Jie susodinti į balko saulį, nusileido šalia šio mie
London General Omnibns Co.
nų.
rado sėkmingus vaistus prieš
JEHOL
sto. Jis atskrido iš Britų Ko
25,000 darbininkų nusprendė
bronchinį dusulį. Jis sakosi
NUBAUDĖ MIRTIES
Negrai delegatai protestavo. lumbijos.
streikuoti, jei kompanija ma
savo vaistais jau dešimts meTOKIJO, rugp. 23. —- JaBAUSME
Bet jiems į tai atsakyta, kad
žins atlyginimų.
tų sėkmingai gydo ir išgydo ponai nusprendė Jehol’o projų postas (kuopa) gali pra I BELGRADAS, rugp. 23. —
dusulingus žmones. Iš 100 du- vincijų prijungti prie naujos SAMARA, Rusija, rugp. 23. rasti čarterį, jei jie nekeis sa Jugoslavijoj siaučia teroras.
ORO STOVIS
sulingų 95 asmenys visiškai iš- Mančuokuo (Mandžiflrijos) va — Valstiečio Gribanovo žmo vo nusistatymo.
Dažnai sprogdinamos bombos
CHICAGO TR APYLIN gydomi. Anot jo, lengviau yra lstybės. Pranešta, kad japonų na vogusi javų grūdus iš kopo važiuojančiais traukiniais.
KES. — šiandien saulėta; išgydyti dusulingus vaikus, ne- j kariuomenė paruošta veržtis lektivio komunistų ūkio. Už
Jugoslavija už tai kaltina Da
maža temperatūros atmaina. gu suaugusius.
' į minėtų valstybę.
tai nubausta mirties bausme.
PLATTNKTFF “DRAf-<»• liju ir Vengrijų.

Nubaudė prof. A. Tumėną, prof. K.
Pakšte, Dr. Bistrą ir kt.

Is Amerikos per Atlautika i Europa
sklinda 12 asmenų
SKRINDA J EUROPĄ

NEW YORK, rugp. 23. —
Šiandien anksti rytų iš Jung
tinių valstybių trimis lėktu
vais į Europą leidosi 12 asme
nų. Be to, kiti du lėktuvai pa
rengti bile valandų pakilti ir
leistis skersai Atlantiko.
Iš Floyd Bennett stoties anksti rytų išskrido lakūnas G.
Hutcbinson su žmona, dviem
jaunom dukterim ir keturiais
vyrais įgulos. Skrinda į Ro
mų.
Pirmiau jo iš tos pačios sto
ties į Oslo, Norvegijoj, leido
si lakūnai T. Solberg’as ir C.
Peterson’as.
Kone tuo pačiu laiku iš Barre, Vt., taip pat į Oslo iš
skrido C. A. Lee ir J. Bochkon ’as.
BRAZILIJOJ RIAUŠES

RIO DE JANELRO, Bra
zilija, rugp. 24. — Vakar šia
me mieste vyriausybės prie
šai susprogdino kelias bombas
ir sukėlė riaušes, kurias poli
cija vos numalšino.
Iš Sao Paulo fronto vyriau
sybė praneša apie savo laimė
jimus.

DOMISI POLITINE
KAMPANIJA
MASKVA, rugp. 24. — Ru
sijos sovietai šiemet daug su
sidomėję politine kampanija J.
Valstybėse. Jie tikisi laimėti
sau pripažinimų, jei preziden
tu bus išrinktas demokratų
partijos kandidatas.
Ties Dearborn ir 22 gat. nu
žudytas miesto gerinimų ko

misijos inspektorius J. Madden’as, 49 m. amž. Suimta du
nęgrai.
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Trečiadienis, rugp. 24 d., 1932

visur krašto ir lokalės valdžios. Siekiama to, (
didysis sapnas pradės tautų tikrąjį vieningumo pradmenį
gyvenime reikštis. Krikščioni-1 ir jo vykdytojų,
kad čia daugiau būtų valdančiųjų, negu val
škojo vieningumo idealų vyk-! Neseniai pasirodžiusioje Bedomųjų ir kad pastarieji savo sunkiuoju dar
Uein» kasdien, ttskyrus sekmadienius
i bu užlaikytų anuos pirmuosius. Tokia nelem
do vienuoliai benediktinai, kai nedikto Crocės “XIX amžiaus
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«.00. Pu-'
nei Metų — t*.60, Trims Mėnesiams — 66.00, Vienam t toji tvarka sukelia milžiniškas išlaidas.
surenka Europos istorijoje” pasakyta,
O
(Pabaiga)
t krikščioniškojo atgimimo auš- savo vienuolynuose
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
senosios kultūros turtus: Ho- kad katalikybė jau mirusi. Gitų — >4.00, Kopija .06a.
kur yra milžiniškos valdžios išlaidos, ten tu
Nietzsche pasakė; “Jūsųi.** nė valandėlę nesvyruoda- mcrą, Horacijų, Ciceroną —
rdi, ji jau atlikusi savo vaid
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negir
ri gyvuoti vargas ir skurdas.
.
TUiltc jsakė:
luti L’ša • i“* Kurkite
y»Vi
rvravirJi
mus
grandipersenęs Dievas persiskrodė
tina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam
kai
vykdo
šv.
Pauliaus
ištar

menį.
Croce ne pirmas tai pa
Jei vyriausybė nori pagreitinti geresnių
tikslui palto lenkių.
ant mano durtuvo.” Kur šian jozinį dalyką!”
tą programą; “Viską ištirki- sakė. Buvo dešimtimis tokių
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai. jų laikų grįžimų, ji nereikalinga žmones ra
dien
Nietzscbe?
Mirė
pamišė

KATALIKŲ
UNIVERSI

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
te ir, kų rasite gero — laiky- j gudruolių pirma už jį. Bet jie
ginti prie kantrybės, ištvermės ir intensyvio lių prieglaudoje, gal vieninte
TETAS YRA DAUGIAU
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
kitę, — laikykite ir junkite į I visi — praeities, ne ateities
veikimo. Žmonės šiomis ypatingomis dovano lėj vietoje, kur būtų galėjęs
vai. po piet
NEGU RŪMAI
vienetą, į Kristaus vienetą,! žmonės. Po kelių ar daugiaumis yra gerai aprūpinti. Bet ji turi suma visą gyvenimų išbūti. Trečio
nes visa, kas yra gero pašau-! šia po keliolikos metų niekas
žinti savo valdžių, kurios visur yra perdaug. sios Italijos poetas, užtraukęs Štai dėl ko Šv. Širdies uni“DRAUGAS”
lyje, turi būti Kristaus.”
nekalbės apie Croce ir jo sėb
Kada valdžia bus sumažinta, tada sumažės himnų velniui — ir jis mirė. versite tas yra ne vien rūmai,
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Vieningumo idealą mes ran- rus; visi visada kalbės apie
ir išlaidos, o to sekinėje nebus reikalingas Nedaug metų praslinkus, ka ne vien dailės kūrinys, ne bibPublished Daily, Ezcept Sunday.
lioiekų ir laboratorijų salių dame įvykdytą viduramžiais, mūsų Išganytoją, Tiesų, Ke
SUBSCRIPT1ONS: One Tear — |0.00. Sis Months didelis biznio ir visuomenės pasiaukojimas ro lauke mirė ir jo sūnėnas
— |A60. Tbree Montbs — 62.00. One Month — 76c.
daugiausia tik vyriausybės užlaikymui. Tada Giosuė Borsi, bet prieš mirtį eilė, bet šis tas daugiau: yra kai krikščionybės mokslas vie lią ir Gyvenimą. Mūsų pareiSurope —> One Tear — >7.01. 8iz Months — >4.0u.
ga — praskinti jam kelią į vi
Copy — .02c.
bus mažesni mokesčiai. Daugiau pinigų liks sušuko; “Broliai italai, grįž tai krikščioniškoji idėja, kuri špatauja visuose gyvenimo
Advertising in “DRAU6A8** brings best resulta
stiprėja mūsų šimtmety ir ku reiškiniuose, kai šią žemę puo sus visuomeninio ir privataus
I biznių plėtimui ir bedarbių šelpimui.
kite
Bažnyčion
ir
eikite
Sak

Advertising ratee on application.
ri pranašauja visišką visuo- šia toki dideli šventieji, kaip gyvenimo reiškinius. Tą darbą
Žodžiu tariant, kraštas tik tada susilauks ramentų!” Karolis Marksas
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
menės atgimimą Kristuje. U- Pranciškus ir Domininkas, kai atliks gerai paruošti žmonės,
geresnės gerovės, kada čia bus mažiau kraš prieš keletu metų gulėjo palė niversitetas — tos idėjos kur
mintis ir menas pasiekia ne tokius žmones paruoš katalikų
pėje, bet dabar ir iš palėpės
to, valstybių, apskričių ir miestų valdžios.
stytojas, gaivintojas ir židi pasiekiamas viršūnes giesmėj. universitetai. Štai kodėl Pi
DIENOS KLAUSIMAI
liko ištrauktas. Kelis metus
jus XI pasakė, kad visi kata
nys
Praslinkus tam amžiui, vie
ta
__J
JL,
po
Renano
mirties,
prancūzų
PASTABĖLĖS
likai turi mylėti savo univer
PE&DAUG VALDŽIOS
ningumo
idealas
pradeda
ski

Tamstos
atmenate,
koks
bu

Šiaip jau lietuvių “visur pilna,” o pa-'fronte mirė ir jo anūkas Ersitetus.
saulinėj sporto olimpiadoj šiemet nė vieno . :• nestas Psichari; mirė karžy- vo senojoje Graikijoje Alek lti. Štai protestantizmas, kuris
J. Valstybių vyriausybė kelinti metai kuv0
( , gio mirčia, mirė konvertitas, sandro Didžiojo sapnas. Jis vieningumo idealą stato ant “Nuo maro, bado, ugnies ir
tvirtina, kad gerieji laikai jau čia pat. Sako
mug> viešpatie.”
__________
. X.
rankose rado rąžančių. norėjo sujungti visą pasaulį neg^o amtelia Koks tau jo
pasisekimas?
Ogi
užuot
vieni

tik reikalinga daugiau Įmantrybės, dar dau
Reuterio žiniomis, Liurde užregistruoti j Kur tie, kurie tvirtino, kad lr & graikišku paversti. Savo
— Skamba visose bažnyčiose.
giau ištvermės ir bendro visų žmonių veiki du nuostabūs pasveikimai taip maldininkų į I mokslas gali išspręsti visas pergalėmis sujungtoms tau ngumo atsiras daugybė sektų.
Tačiau ginklai žvanga. Vi
Kiek galvų, tiek vieningumo sokios nusiginklavimo konfe
mo.
toms
jis
norėjo
duoti
tų
pa

garsų Uurdo grotą. Viena iš pasveikusiųjų (gyvenimo ir proto problemas
Kiek žinoma, šiame krašte kantrybės ne yra jauna anglė Mary Kellett, kuri jau 22 i kėnis filosofas pozitivistas A- čių kalbų, tuos pačius papro idealų. Tas pat įvyks ir su rencijos ir jose kalbami gra
reikia ieškoti. Ji čia visur yra. Tai nepap mėn. sirgo nugarkaulio liga, o antra—pran-,K^S° pasikišo po kaklu skus- čius, tą patį mąstymo būdų. mėginimu pasiekti vieningu žūs taikingumo ir meilės žo
rasta kantrybė. Kantrybe apsiginklavę mili cūzė Heloise Trano, kuri sirgo proto lįga įtuvų, o jo mokinys, Marchesi- Mes tačiau žinome, kaip neil mo vieno proto jėgomis; kaip džiai yra ne kas kita, — kaip
vieningumo apraiška pasiro tik priedanga dar labiau ap
jonai bedarbių ir plačioji visuomenė. Kituo jau per 15 metų. Gydytojai abiem atvejais ,n*’
susitaikęs su Dievu. game laiko tarpsnyje tas sap
se kraštuose tos rūšies kantrybė nežinoma.
Štai, vienu žodžiu, mes mato- nas išnyko. Mirė žmogus — ir dys nedora moteriškė, pasta siginkluoti. Ir ginkluojamasi.
konstatavo, kad abi ligonės nepagydomos.
tyta ant Šv. Panelės altoriaus.
Ar gi ne ypatinga šio krašto gyventojų kan
Tobulinama šaunamieji gin
tome, kad, išnykus toms taip žuvo vieningumo sapnas.
Pozitivistų
vieningumo
sapną
Pagoniškoji Roma taip pat
klai, gerinama lėktuvai, tvir
trybė, jei Kongreso atstovai nepildo jų noro,
Šių metų vasara Lietuvoje pasižymėjo kadaise keliamoms vertybėms,
tuojau
išblaškė
istorijos
tikrotinamas! oro fronte, gamina
jei visuose svarbesniuose krašto reikaluose
atsirado naujos. Pažvelkime svajojo apie vieningą pasaulį.
gana didelėmis audromis ir ilgomis kaitro
Ir
štai,
apgalėjusi
jėga,
ji
iš
vė
Ir
kai
’
P
ar
bloškusi
pozitima nuodingosios dujos. Vadi
ne tik į Italiją, bet į visų kulvaduojasi daugiau politiniais sumetimais, ne
mis. Perkūnas sudegino daug triobų, užmu
tikrųjų
sujungia
pasaulį
į
vie-1
v
^
zm
‘
L
įsigalėjo
idealizmo
finas, karui ruošiamasi labai ri
, turingų užsienį. Pažvelkime į
gu pačiu gyventojų nusistatymu. Jei daugiau
šė žmonių, kitur ledai sunaikino baigiančius
netą
savo
teise.
Tačiau
didžiol°
s
°fD
a
,
R
sušuko:
‘
Mes
mtai. Ir ruošiamasi ne bet ko
Angliją: du garsiausi rašyto
žiūri savo partijų būties, negu krašto reika
bręsti javus, daržoves, ypatingai šiaurės
sujungsime
vienan
protan
vi

kiam, bet dideliam karui. Dar
jai — katalikai. Pažvelkime, ji Roma čia sustoja, pasijun
lu. Tačiau tie žmonės, kurie atstovams sutei
Lietuvoje.
sus
protus.
”
Kaip
jai
vyksta?
didesniam, nei kadaise buvo.
j Prancūziją; didesnioji dalis ta bejėgė, nė nesvajoja suvie
kė tos atstovybės mandatus, tėmijasi į tai
Ir ne tik Lietuvoje, bet pranešama, kad. j rašytojų ir poetų — Kristaus nodinti širdis ir protus. Ir Ogi mes, štai, matome šį keis
Ateities didysis karas turės
visa šaltai ir nė kiek neprotestuoja. Jie ne
ir Suomijoj yra buvę audrų, o viena virtusi |pulko kareiviai Pažvelkhne į štai ta didžioji Roma, dėl ku tų reginį: du filosofai, kuriuo būti labai trumpas, kadangi
pakyla urmu reikalauti, kad kongresas arba
net uraganu, kokio suomiai nepamena. Vie- Vokietik _ ir čia mes
rios likbno tiek prisisielojo ir du norėjo sujungti visus pro dujos netruks išnaikinti žmo
pati vyriausybė pildytų jų norus.
noj vietoj miško plotas, kaip dalgiu nukirs- Maime ų
rciski„b Dar mūsų garbingieji tėvai Ambro- tus į vienų, Benediktas Croce nes. Gi jei kas dar liks gyvas,
Ir ši ypatinga kantrybė visgi negrąžina tas, namai ir laukuos javai sunaikinti.
sykį pažiūrėkime į Italiją: Pu zijus, Augustinas, Jeronimas ir Jonas Gcntile šitaip vienas tų pribaigs iš orlaivių mėto
kraštui gerųjų laikų, apie kuriuos Washingantrą kritikuoja: “Tavo filo
pini savo “Kristaus istorijo — štai didžioji Roma sugriu
mos bombos, maras, badas, litone daug kalbama.
Brooklyn’o fašistinis laikraštis “Vieny je” maldauja Išganytojo pa vo. Kur dingo vieningumo sa- sofija — keturių žodžių filo i gos....
Čia žmonės turi daug ir ištvermės ir tai bė” baisiai užsigavo “Draugo” pastaba apie
sofija.” Kitas atkerta; “O ta
galbos, Marconi iš Romos sa-' Puas ?
Tai Dievo Rykštė, kurios
vo — tik vieno.” Mes mano
tikrosios ištvermės. Kam gi nežinoma, kad suktus darbus A. Marčiulionio, tautininkų
vo nuostabiu išradimu apšvie
Niekas nesuvokė tikrosios
neišvengsime. Išdykusi, ištvir
me, kad galų gale abiejų tei
milijonai žmonių su didžiausiu pasiaukojimu studentų organizacijos atstovo, anais metais čia tolimame Amerikos pajū
vieningumo esmės, niekas jo
kusi žmonija perdaug įrūstimoka ankštus įvairioms valdžioms mokesčius važinėjusio po Amerikos lietuvių kolonijas ir ryje Kristaus Karaliaus sta nemokėjo įvykdyti. Niekas ki- Į sybė.
no Viešpatį. Juk atsirado da
ir lūkeriuoja, kada tai viskas baigsis, kada rinkusio aukas. Tas laikraštis prikiša “Drau tulų. Tai vis dėlto, kad išau tas, tik vienas. Atėjo Jėzus į Priešingai, Kristaus vienin- ug netikrų kristų ir netikrų
bus tiems vargams galas. Visi taip pat daug gui” radonųjų demagogijos metodą ir jau' šo nauja gadynė, istorijos bo Kristus, ir vieningumo idea- Į gumo idealas katalikų univer- pranašų, kurie nebūdami pa
veikia, kaip bendrai, taip pavieniai. Visi yra kratosi savo idėjos žmogum, primesdamas kšto laikrodis išmušė naujų las tapo tikrove. Jėzus Kris-1 sitete virsta tikrove. Mes no- tepti drįsta kišti peilį į šv.
persiėmę patrijotizmu, visi yra ištikimi. Tik Marčiulionį katalikams. Niaugi Marčiulionis valandų.
tus nori viską sujungti. Jis rime pažinti ir įvertinti seno Petro uolą. Turiu galvoj vi
vieni raudonieji, kurių yra nykus skaičius, bus “V.” redaktoriui atlikęs išpažintį? Mes Kai vieną vakarą, 1919 me nori, kad visi protai sudary sios Graikijos ir Romos gar sokius laisvamanius, liberalus,
dažnai purkštauja prieš vyriausybę ir krašto tačiau manome, kad Marčiulionio “katali tais, kitas didelis mūsų kon- tų tą patį protų, kad visos šir bę, kaip kelią ir paruošimo sektantus ir kitokius Bažny
tvarką. Tai paprastas muilo burbulas.
kybė” ne kiek nesveria daugiau, kaip ir po- vertitas, tėvas Gemelli, Įėjo į dys jaustų kaip viena širdis. stadijų į Jėzų Kristų. Mes no čios priešus.
Ir nežiūrint to bendro veikimo ir patri- nų iš “Vienybės.”
Ar ne metas būtų reformuo
privačių Benedikto XV biblio- Kristus nori to idealo ir jį į- rime pažinti visą senovės ir
jotizmo, nieko gera nesulaukiama.
Lietuvos laikraščių žiniomis, tautininkas (tekų ir parodė jam katalikų vykdys. Jis išeis iš kapo. Po dabarties žiniją kaip takus ir ti save kol dar laikas. Tada
Žinovai sako, kad šiame krašte nieko ge Marčiulionis vekseliais yra susukęs 10,000, universiteto projektų — tas trijų persekiojimo amžių kri- j švyturius, vedančius į Jėzų rykštė tikrai nutoltų į ateities
ra nė nebus, nes perdaug valdžios. Perdaug 1 litų.
Popiežius, gerai nujausdamas f kščionys išeis iš katakombų, ir Kristų, žmogaus ir žmonijos beribes. Mėtas. Senią besm.
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IŠ UKRAINOS ISTORIJOS
(Tęsinys)
Šie keli parodyti faktai patvirtina
mums, kad ne tik labai svarbus, bet sta
čiai vienintelis faktorius, dėl kurio išliko
ukrainiečių ir gudų tautos, buvo tai Lie
tuvos pietų—vakarų ukrainiečių žemių
užkariavimas, kuris įvyko XIV-tame am
žiuje. Lietuva atnešė į tas žemes savo po
litiką, kultūrą, kuri žymiai skyrėsi nuo
būvusios tose žemėse kultūros ir politi
kos. Toks faktorius pastūmėjo sukurti at
skiras ukrainiečių ir gudų tautas ir todėl
šis istorijos momentas laikomas vienas iš
svarbiausių Ukrainos istorijoje.
Ukrainiečių mokyklų būtis Lenkijoje

1919 m. Lenkija Ženevoje pasirašė su
tartį, kuria tautinės mažumos gali laisvai
steigti savo lėšomis mokyklas ir mokyti
savo kalba. Šita tautinių mažumų teisė
1.921 m. buvo pažymėta Lenkijos konsti
tucijoje.
Austrijos viešpatavimo laikais, Rytų
Galicijoje, kuri dabar yra lenkų okupuo
ta, buvo iš viso 2496 ukrainietiškos liau

dies mokyklos. Ligi 1923 metų, kada Ry
tų Galicija oficialiai buvo priskirta Len
kijai, mokyklų skaičius buvo išaugęs ligi
2655.
Prieš karų Rytų Galicijos mokyklų
taryboje buvo ir ukrainiečių atstovas, tu
rėjęs sprendžiamąjį balsą, be to, tose mo
kyklose mokė nemaža mokytojų ukrainie
čių ir buvo taip keletas ukrainiečių, ku
rie ėjo mokyklų inspektorių pareigas ir
todėl lengvai galėjo sekti, kaip eina mo
komasis darbas ukrainiečių žemėse. Ru
sijoje ligi revoliucijos 1917 m. nebuvo nė
vienos ukrainietiškos mokyklos. Po revo
liucijos ukrainiečiai ypatingu atsidėjimu
pradėjo rūpintis mokyklų reikalu ir tose
žemėse, kurios anksčiau buvo Rusijos val
domos ir po karo buvo lenkų okupuotos,
kaip antai Valuinė, Poisė ir Pidliašė, įs
teigė 1030 mokyklų. Į šį skaičių neįeina
mokyklos, įsteigtos Rytų Galicijoje.
Kaip tik ukrainiečių žemės pakliūvo
į lenkų rankas, tai pirmiausia pradėta
griauti ir naikinti mokyklos.
Viename lenkų seimo biudžeto komi
sijos posėdy, seimo atstovė M. Rudnieka
paskelbė objektyvius ir dokumentalius

duomenis, kurie aiškiai liudija ukrainietiškų mokyklų būtį lenkų okupuotoje Ry
tų Galicijoje. Čia paduodame tų dokumen
tų ištraukas:
1) Mokyklų administracinė sistema
Lenkijoje ya biurokratinė ir todėl gyven
tojai ukrainiečiai nieku būdu negali sekti
mokyklinio gyvenimo savo žemėse ir tu
rėti kurios nors įtakos.
2) Visa mokyklų administracija Uk
rainoje yra lenkų rankose.
3) Visose pradžios mokyklose istori
jos ir geografijos mokoma lenkų kalba.
Ukrainiečių tautos istorija ir Ukrainos
geografija iš mokyklų išmesta.
4) Iš mokyklų išmetami ukrainiečių
poetų ir kitų žymesnių ukrainiečių tautos
vyrų paveikslai.
5) Mokyklų bibliotekose neleidžiama
laikyti Ukrainiečių literatūros kūrinių.
6) Mokyklų vadovėliai ir visa moko
moji sistema tokia, kad ugdoma vaikuose
meilė visam tam, kas lenkiška ir neapy
kanta visam, kas yra ukrainietiška.
7) Tūkstančiai ukrainiečių mokytojų
iš vietų atleisti arba iškelti į grynai len
kiškas sritis, o ukrainiečių žemėse paso

dinti lenkų tautybės mokytojai.
8) Mokyklose uždrausta rašyti aktai
ir susirašinėti ukrainiečių kalba.
Nors Lenkijos gyventojų ukrainiečiai
sudaro 25%—ukrainietiškų mokyklų yra
tik 2%, 90% ukrainiečių vaikų priversti
vaikščioti į lenkiškas mokyklas.
Vidurinių mokyklų Lenkijoje viso yra 777, iš to skaičiaus ukrainiečiai turi
vos tik 6 gimnazijas. Iš 701 amatų mo
kyklos, ukrainiečiai neturi nė vienos.
Iš 119 valstybinių mokytojų semi na
rijų yra tik 2, kuriose kai kurių dalykų
mokoma ukrainiečių kalba. Iš 20 aukštų
jų mokyklų, nėra nė vienos ukrainietiš
kos, nors lenkai 1922 m. oficialiu aktu
pažadėjo.
Garsiausios pacifikacijos metu, len
kai be jokių priežasčių uždarė 3 ukrai
niečių gimnazijas, kurių tarpe buvo vie
na valdiška, Ternopoly įsteigta 1898 m.
Siekdami tikslo visai likviduoti ukrainie
čių mokyklas, lenkai taip pat persekioja
visas ukrainiečių kultūrines organizacijas,
neduoda joms ramiai dirbti kultūrinio
darbo. To tikslo siekdama, Lenkijos val
džia likvidavo apie 3,000 ukrainiečių pra

džios mokyklų, naikina visas privačias
mokyklas, univertitetą ir tas organizaci
jas, kurios rūpinasi savo tautos švietimo
reikalais.
Lenkų teismas nuteisė ukrainiečių
veikėją p. Dm. Palijevą

Š. m. birželio 15 d. lenkų teismas šva
istė buv. lenkų seimo atstovo, ukrainiečių
laikraščio “Novy Čas” redaktoriaus Dmitro Palijevo bylą.
P. Palijevas kaltinamas valstybės iš
davimu ir pritaikoma bausmė, numatyta
lenkų teismo b. st. § 58. Kaltiname akte
ir prokuroro kalboje Dm. Palijevas buvo
traktuojamas, kaip ukrainiečių politikas
ir veikėjas, kuris kovojo už nepriklauso
mą Ukrainos valstybę, kuri apimtų visas
ukrainiečių žemes, taip pat ir tas, kurio3
šiandien yra Lenkijos žinioje. Be to, kal
tinamame akte pabrėžtas p. Palijevo da
lyvavimas Fedako byloje, kuris ruošė
prieš prezidentą Moscickį atentatą ir toje
byloje pareiškęs savo priešingus prieš
Lenkiją nusistatymus.
(Bus daugiau)
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ką nors aukos tam piknikui, nikai. Bet prieš vasaros pa-i parapijų, 32 ir Emerald gatturi rimtai apsvarstyti: ar jis baigų dar turėsime piknikų,. vių. Taip pat jam pavesta ir
kartais savo centais nepareins kuris įvyks Sekmadienį, rugp. toliau vadovauti Catholic YoRea 8866
Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Tel. Ofiso 4060
Rea 6737 S. Artesian Avė.
ponas nezaležninkų pryčeris nezaležninkų. O kas remia at- 28 d., Vytauto darže, prie 115 utli organizacijai.
TeL Grovehlll 0617
Rep.
' turi paprotį parke kolektuoti skalūnus, nusideda tikrai Kris gatvės, tarp Cicero ir Crawford Avė. Šis šiemet paskuti
nors jam ir užmoka už park,. taus ~ Katalikų Bažnyčiai.
Cicerietė nis mūsų piknikas, taigi visi D E N T I S T A I
Įspėjimas philadelphiečiams O dabar, kada jis duos Fparkų 1
5815 — 6th AVENUE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2422 West Marųuette Road
parapijiečiai kviečiami parein
katalikams
KENOSHA, WIS.
“veltui” neva Vilniaus Vada- I
Vai.: 2-6 Ir 7 8 P. M. Ket. 8-12 A. M
Tel. Cicere 6766
ti
parapijų.
Prašome
taipgi
Ofiso vai.:
Nedėlioj susitarus
Šių vasarą, atostogaudama, vimo naudai, tai kas-gi drįsNuo
1
iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vaL vak.
parapijonų atvažiuoti su sve
Rezidencija:
lankydaina lietuvių kolonijas, Į tų drausti kolektuoti? Visi
Tel. Canal 8267 Rea Prospect 4668
3904 — 71st STREET
čiais ir draugais. Prašome vi
užklydau ir j Pliiladelpliia, trumparegiai, neišmanėliai, aNedėliomls tik susltarua
DENTISTAS
EXTRA! EXTRA!
sus atsilankyti ir paremti pa
Pa. Lietuvių tame mieste yra klai tikintieji i tautininkų
1446 S. 49th CT., CICERO
Sekmadienį, rugp. 21 d., lapijų.
Vai.: 18-11 ryto: 8-4 Ir 7-8 vakare
labai daug. Veikimas tarp lie šiaudinę, kaip burbulas išpus
Gydytojas ir Chirurgas
Piknike bus visokių įdomy
kleb. kun. A. Linkus, parap.
tuvių irgi pusėtinas. Bet vasa tų, išgarsintų meilę Lietuvai
Phone Boulevard 7841
1821 8OUTH HALSTED STREET
komitetas ir kiti parap. dar bių, visokių žaidimų; progra
Rezidencija 8888 So. Artesian Avė. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
rų, daugiausiai kalbama apie (o jie gerai moka girtis ir sa
buotojai turėjo trumpų pasita mas, kurį surengs garsieji Chi
Valandos: 11 ryto Ucl 4 po pietų
4?29 WEST 12th PLACE
ve
garsinti),
už
suteikimų
vėl
piknikus.
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
4 iki 8:81 vakare
cagos
ristikai.
Užtikriname,
rimų
parapijos
gerovei.
t ui parko, nezaležninkų pryir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
DENTISTAS
Teko girdėti, kad tautinin čerį tiesiog į padanges iškel Svarstyta svarbūs parapijos kad visi gražiai praleis laikų.
bua
4645
So.
Ashland
Avė.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Tel.
Canal
6764
Rea
Republic
6866
ku veikėjai susispietę vieno
reikalai; be to, nutarta suren Važiuodami į piknikus žmo
Kitos vai. ant Washington Blvd.
tų.
Aru 47 Btraet
4:30 — 6:30 kasdien
namo pastogėn, rugsėjo 11 d., Be to, pačių tautininkų tar gti parap naudai du (2) pik- nės vežiasi su savimi užkan
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba
ruošia piknikų vietinio neza pe kalbama, kad jei ir bus1 nikėlius P^P- darže- Vlenas džių. Sekmadienį nereikės vež Tel. Canal 8122
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
ležninkų pryčerio parke.
tis,
nes
darže
bus
visokių
val

uždirbta, tai klausimas, ar tie kus nueinantį sekmadienį, rug
IR OBSTETRIKAS
Tel. Lafayette 5798
gių
ir
pigiai
parduodamų.
pjūčio
28
d.,
popiet,
o
kitas
Gydo staigias ir chroniškas ilgas
Šis piknikas yra ruošiamas pinigai pasieks Kaunu... Sako
DENTISTAS
vyrų. moterų Ir vaikų
Bus puikus orkestras, kuris
neva Vilniaus Vadavimo (Ka ma, kad Pliiladelpbijoj tarpe rugsėjo 11 d.
2201 West 22nd Street
DARO OPERACIJAS
Bus gera muzika ir daug į- linksmins jaunimų. Bus Peoune) Sąjungos naudai. Susi tautininkų yra paprotys per
(Kampas Leavltt St.)
Ligonius priima kasdiena nuo
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 8 vak.
Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto
pietų iki 8 vai. vakaro.
pies Furniture ir Budrik ra
domėjau tuo pikniku, tad ir įvairius parengimus visuomet vai rūmelio.
Nuo 1 Iki 8 vakare
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliomls Ir seredomls tik
Dabar yra sunkūs laikai; dijo programai, kurie links
SeredoJ pagal sutarti
iškalno susitarus
pradėjau apie jį teirautis. Ir, kolektuoti neva Lietuvos nauNedėlioję pagal sutartį
Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
kaip paaiškėjo, kad tai yra,Idai. Tačiau sukolektuoti pini- sunku žmonėms gyventi, sun mins lietuviškais rekordais ir Boulevard 7689
2130 WEST 22nd STREET
kaip anglai sako, gudrus tri- gėliai dažniausiai, kaip pava ku ir parapijai. Kone pusę lietuviška muzika.
Rez. Hemlock 7691
Ofiso: Tel. Victory 6893
CHICAGO
kas. Po Vadavimo Vilniaus sary sniegas, ant vietos sutir žmonių, kad ir geriausiais no Taigi kviečiame visus atsi
Rez.: Tel. Drexel 9191
skraiste, vietiniai nezaležnin- psta, dažniausiai prie baro rais, negali aukoti parapijos lankyti į piknikų, rugp. 28 d.,
Jei neatsiliepia šaukite Central 740 i
kai turi vilties gerai pasipini- svetainėse... Todėl kiekvienas palaikymui, nes nedirba.
DENTISTAS
į Vytauto daržų.
Taigi, reikia kų nors dary
gauti ir išgarsinti save dide-1 katalikas, tikras tėvynainis
4712 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ti,
kad
užkišus
tų
spragų.
liais Lietuvos patrijotais. Mat, ’ pirm negu eis į tų piknikų, ar
X—Spinduliai
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Tat ir rengiam piknikus—
Ofisas
2201
West 22nd Street
PELĖDOS ŽINIOS
cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Specialistas odos ligų ir
piknikėlius ir kitas pramogė
GRABORIAl:
K-Ray
Tel. Cicero 1260
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
veneriškų ligų
les, kad palaikius parapijos Brighton Park.— Tretininkų
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
Ofisas 3102 So. Halsted S\
LACHAVICH finansinį stovį. Ir tas mums susirinkimas įvyko rugp. 19
Nedėlioj: 10—12 ryto.
gerai sekasi.
LIETUVIS
DENTISTAS
Kampas 31st Street
d. Susirinkimų atidarė dv. va
PIGIAUSIA.? LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
VaL* kaųdien nuo 10 v. ryto Iki 9
VaL: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Atsilanko geros širdies žmo das kun. Jonelis.
CHICAGOJE
valandai vakare
LIETUVIS
GRABOKIUS
Nedėliomis ir šventadieniais 10— i 2
Nedėliomls
ir
Seredomis
susitarus
nių; vienas doleriukų, kitas
Lnidotuvėm« pa
Perskaičius nutarimus, sekė
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
ir taip pasidaro reikalų svarstymas. Nutarta 4847 YV. 14th ST. Cicero, liu
Ir pigiau negu kiti
meldžiu atsišaukti, o mano kvoteriukų
Moterų ir Vaikų ligų
darbu
busite
užganėdinti.
•
todėl, kad priklau
šimtinė.
į
(
Tel.
Roosevelt
Ž516
arba
2514
susirinkimus laikyti kas mė
Specialistė
sau prie grabų lšdirbystėa
Kviečiame širdingai ir šį nesį (trečių sekmadienį), 3 v. Dr. C.K. Kliauga
2314 W. 23rd PL, Chioago
4145 ARCHER AVĖ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
kartų mūsų prietelius, drau Kun. Jonelis žadėjo priimti
D E N l'ISTAS
588 Weet 18 Street
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337
4142 ARCHER AVENUE
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomla
Telef. Canal 4174 1430 S. 49 Court, Cicero, III
gus,
kaimynus
ir
vietinius
2420 W. Marų uct te ltii. arti Wesleru Ofiso vai. kiekvienų dienų iruo 8 Iki Valandos: 11 ryto iki 1 po ptcių
naujus
narius
į
tretininkus,
o
SKYRIUS: 1288 S.
TEL. CICERO 5817
..
.
Avė.
Pboue Hemlock 7828
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Halsted Street. Tel.
skaitlingai atsilankyti.
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
išbuvusiems metus naujokėms j Panedėliais, Seredomis ir PStnyčiomls nuo 4 Iki 8 vai. vakare Utarninkais
Vlotory 4888.
.....
.
1821
So.
Halated
Street
Reporteris suteikti profesijų .spalių 4 d.!.
Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto
_______________________ ir Ketvergais.
Telefonas Yards 1138
Rez. Tel. Hyde Park 4385
Telefonai dienų ir naktį
(Šv. Pranciškaus šventėj).
Phone Boulevard 4139
Tel. Republic 2266
VIRGLNLA 0036
Visi-os tretininkai-ės žadėjo
kalbinti naujų narių. Jau pri
Graboriua ir Balsamuotojas
Tel. Grovebiil 1696
GRABORIUS
DENTISTAS
imta
apie
50
narių
ir
paimti
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Turiu automubilius visokiems
OFISAS
2403 W. 63rd STREET
Musų patarnavimas
JAUNIMAS LINKSMINS
adresai, kurie bus įrašyti į
reikalams. Kaina prieinama.
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
visuomet sąžiningas ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SAVO TĖVELIUS
naujų knygų. Kas dar neprrnebrangus, nee netari
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
3319
AUBURN
AVENUE
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vai.
Pbone
Hemlock
2061
ate Ulaldų uSlalkymul
6 iki 8 vai. vak. Nedėiiomis pagal Seredomis po pietų ir Nedėldivi. •4
RUGPIŪ6IO 28
davėtė savo adreso, priduokiskyrių.
sutartį
Chicago, I1L
tik susitarus
te dvasios vadui, arba rašt. O.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
2422
W.
MARQUETTE ROaI
Nauja, graži ko
Namų Tel.; Prospect 1930
Dievo Apvaizdos parap. — Kazlauskienei.
DENTISTAS
plyčia dykai.
Rugp. 28 d. rengiama basket
Gas Eztraction
Rudienė pakvietę visus na
Res, Phone
9-9. Nedėliomls 9-12
Englewood 6641
8807 Autam Aram
Office i i.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
piknikas parapijos naudai. rius į Šv. Kaz. akad. rėmėjų• Valandos:
«oo8 SO. WESTERN AVĖ.
Wentworth .
Wentworth 3000
Piknikų rengia tretininkų dr-į piknikų, o J. Valskis į lietu4918 BO. 14ICHIGAN AVENUE
AKIŲ GYDYTOJAI!
TeL Kenvood 6167
1650 WEST 46th STREET ja įr
Vyčių 4i kuopa. Treti-ivių kolegijos rėmėjų metinį
Valandos:
Kampu 46tb ir Paaiina bu.
ninku draugija gamina vai-1 piknikų, 28 d. rugp., Birutės
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ..
Nuo 8 iki 11 valandai ryta;
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. Boulevard 6288-8418
! . „ :
- •
v •
I ,
„
r, x
x
.
,
*'
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
6558 S. HALSTED STRL T
gius ir gėrimų, o V yciai ruo-. darže. Gotauto trokas visus
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Didelė graži koplyčia dykai

D A K T A R A

LIETUVIAI AMERIKOJE
PHILADELPHIA, PA.

DR. J- J. SIMONAITIS

WEST PULLMAN, ILL

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. C. Z. VEZEL1S

DR. A. RAČKUS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. BIEZIS

DR. A. A. ROTH

DR. GUSSEN

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. T. DUNDULIS

1 STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

CHICAGOJE

DR. K. DRANGELIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. L. YUŠKA

DR. JOSEPH KELLA

I. J. ZOLP

A. L DAVUS, M, Di

DR. A. R. McCRADlt

S. M. SAUDAS

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės1 y*
prie manęs, patarnausiu šimpatiškai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

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

... ,
. .
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DR. VAITUSH, OPT.

VaL: 2-4 ir 7-9 vai.

į d.cirz<į. Apie 12 Vftl.

Šiuo tat kviečiami visi kitų {trokas stovės ant 44 ir Fairkuopų vyčiai dalyvauti tame field Avė.
išvažiavime ir paremti mūsų
X Rugp. 21 d. nuskridus į
parapijų.
Šv. Kazimiero kapines aplanKaip pirmame, taip ir šita- kius mirusiųjų giminių ir pa
ine piknike, apsiėmė pasidar- žjstamųjų kapus, užsukau į
buoti: Aukškalnienė, V. Luko šv. Kryžiaus parap. piknikų,
šiene, F. Ivanauskienė, A. Gri- jiūdau daug publikos, daug ir
kšienė, p-lė O. Augaitė, M. Ka senų pažįstamų, daug ir brigu
valiūnaitė, K. Yickiūtė, O. Nu tonparkiečių ir vestsidiečių;
garaitė, A. Kirkštaitė, O. Zda mačiau ir patį vyriausį “Drau
nevičiūtė ir A. Vardauskas, go” kvieslį; keliolikų klebokuris vadovaus žaidimams ir nų ir kunigų — vikarų,
laimėtojams dalins dovanas, j Aplankius townoflakiečius.
Iš vyrų į komitetų apsiėmė: .skridau į Brighton Parko Šv.
Česnavičius, Valuckas, Siaus- Kaz. akad. rėmėjų 6 skyr. pik
galvis,
nikų, į MaitĮuette parkų. Čia
irgi ratfau nemažų būrelį rė
Vyčių Karvelėlis
Rugp. 27 d,, 8 vai. vakare mėjų gražiai besilinksminant,
rengiama pokilis A. Vardaus- bet, kaip tokiam geram tiks
kui pagerbti, nes 28 d. pripuo- lui Jai per mažai buvo publi
I1 la jo varduvės. Pokilis įvyks kos. Nors rėmėjos labai stenBismark Hotel (mieste). Visi gėsi, bet žmonės mažai atjauprisidėjusieji prašomi dalyvau tė.
Pelėda
Rep.--------------------KUN. PR. JURGAITIS Į SV.
ftV. JURGIO PARAPIJOS
DOVYDO PARAPIJĄ
PIKNIKAS

-•a

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris
ssti priežastim galvos skaudėjimo,
ivalgimo, aklų aptemmio, nervuotumo, skaudamų aklų karštį. Nuimu
oataractus. Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daronas su elektra, parodančių mažiau*ias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
i

Valandos nuo 10 ryto iki S vaka
re. Nedėliomls pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRIIM
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi

74

Gydytojas ir Chirurgas
l
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
3133 S. HALSTED STRI KT
ofisas ir rezidencija
Rezidencijos Tel. Plaza 3200 6504Antras
SO. ARTESIAN A l.
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
.
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nu.
vak.
Antro Of. vaL: nuo 3plet. U ta r n. Lr Subat. nuo 3-t
šventadieniais pagal šutai tn.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPEC1JAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Nedėliomls 10 iki 12

Tel. Boulevard 7589

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewai t

DR. 6. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

SPECIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

>o
K,

HEMLOCK 8111

DR.

Y. S. NARES

(Naryauokas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8486 West Marųuette Road
VALANDOS:
6 iki 18 ryto. 7 Iki 6 vakare
Utarn. lr Ketv vak. r^ft1 sutarti

SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”

91

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STR
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vak
Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospe. i

Tel. Yarda 1829

-9

t

gesnės, negu buvo. Musų kainos pi* Vai. ryto nuo 10—12
12 nuo 22—4 po
gesuės, kaip kitų.
pletų: 7—8:30 vai. vakare.

J. E. kardinolas Jurgis Mun 756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Bridgeport. — Vasara jau delein kun. P. Jurgaitį pas Valandos: nuo 18—4: nuo 6—6
baigiasi; su ja baigiasi ir pik- kyrė asistentu į 6v. Dovydo
MM II 1U U.

*

Ofiso Tel. Victory 3687
Oi. ir Rez. 1'eL Hemlock

DR. J. P. POŠKA

ti.

A

DR. MAURIGE KAHN

vakare

T

10

DR. B, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRl ftti
Ofisas 6166 8outb KMz,
Rea 6426 So. Califomia a

VaL: 9-4, 7-6 v. v. Itaklrut,

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard

)tv.

18

DR. A. J. BERTAS 1
756 W. 35th STRE1 i’
Ofiso valan.: nuo 1-1, nuo 4:;.e 3:84

«

Trečiadienis, rugp. 24 d., 1922

DRAUGAS

4

GERAI PASIRODĖ

ju p. Šniurevičiu, kurs paža- vaikščioja kviesliai, mobilizuo ne Avė., Tel. Roosevelt 2072.
-------(dėjo tinkamų dovanų į resto- jami uolūs darbininkai. O vi
Išdykauja
Town of Lake. — Šv. (ranų. Sykiu pažadėjo dovanų suomenės prijautimas yra ai West Sidės lietuvių vaikai
Kryžiaus parapijos pikni- i bingo žaidimui p-nios Kinči- škus.
turėti) būt geriau valdomi. Ži
KUN. VAITUKAITIS Į
t GIRDĖJOME, GĖRĖJOMĖS
kas įvyko praėjusį sekma įnienė, Mališauskienė, St. Paunoma čia tėvų pareiga. Ypač
Dovanos
PITTSBURGH’Ą
dienį, Vytauto parke ir kšta, Navickienė ir kitos, taip Kolegijos piknike dovanų nemalonu, kad nuolatai su bu
Praėjusį sekmadienį girdė
pavyko, kad iš pasekmių gi Wm. Kareiva, A. Tunkis, bingo žaidimui bus čielas le bovijasi. Tame nieko blo
Be pirmiau paskelbtų chiea- jome gražų lietuvių dainų ir
galima pasidžiagti.
, Jonas Kinčinas, Antanas Mali “karlodas.” Dovanų bus ne go, tik tami turi
^uri būt vieta ir
giečių atstovų į Federacijos muzikos radijo programų iŠ
Piknike gerai pasirodė į šauskas, A. Šniurevičius. Šie matytų, jų įvairumas didžiau laikas. Ne i»ta
vj
bolę svaidyti,
kongresų, praėjusį pirmadienį stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai
Town of Ijako biznieriai ! biznieriai augina po keletu sias. Daugelis jau atsiuntė, ki kur žmonės? praeina, kur galidar išvyko kun. P. Vaitukai popiet, kurį davė Jos F. Budir kiti parapijiečiai. Sve-1 sūnų ir rengia juos leisti į lie-jti netrukus atsiųs. Gražių do-m& žmogų užgauti, kaip kad
tis, Šv. Kryžiaus par. vikaras. riko radijo ir rakandų krau
Čių biznierių buvo iš įvai- tuvių kolegijų, todėl jiems rū-|Vanų gaunama iš vestsidiečių, atsitiko praėjusį pirmadienį,
tuvė, 3417 S. Halsted st. Rinrių kolonijų. Buvo taipgi pi geras kolegijos bujojimas. į§ town of lakiečių, cicęriečių, Broliui Vladui esant “Drau$41.80 KOLEGIJAI
ktinė reprodukcija geros muzi
kun. Martinkus iš ChieaP-nia Kinčinienė yra buvus marketparkiečių, aštuonilikie- £°” daržely per tvorų atlėkė
________
1 kos ir dainų darė malonų įsgo Heights ir kun. Lin- ^u savo sūnų Jonuku ir dūk- f.įy įr kitų vietų,
didelė bolė ir jį užgavo. Ne
Archer Heights. —' Marijo- pūdį klausytojams. Budriko
kus iš W. Pullman, kun. terini Cecilija Lietuvoje. Da
trukus įbėgo bemokyti beisbonų kolegijos rėmėjų 41 skyr.' radijo programai yra populiaVirvės traukimas
P. Katauskas iš Marųuet- bar jie lanko šv. Kryžiaus lie
lininkai. Be jokio atsiprašy
rugp. 20 d., per savo mėnesi- j rūs, visų lietuvių ir net ’svetuvių
parapinę
mokyklų
ir
su!
.
kolegijos
pikniko
sportu
vi
mo arba pasivelyjimo brai
te Parko ir kiti.
nį susirinkimų, pp. Žolynų na Į timtaučių mėgiami. Kitas Bud
si įdomauja, ypač virvės trau
Iš
biznierių
svečių
maj
pasigėrėjimu
kalba,
kad
galės
džioja po gėlynų ir reikalauja
muose, pagerbė savo dvasios riko krautuvės programas ryt
kiniu. Aukštaičiai patenkinti
tesi
iš
18
kolonijos
biznie
tęsti
mokslus
Amerikoje
bė

grųžinti bolę.
vadų ir įteikė jam prie šios iš stoties WHFC nuo 7:30 iki
savo vadu Jonu Brenza, Met
rius
Jurgis
Cernauskas,
tuviškose
aukštesnėse
mokyk

S.
progos $41.80. Tai buvo pp. 8 vai.
ropolitan State Banko prezi
is Brighton Parko Alek- lose, tai yra Lietuvių BernaiPiniava, Panevėžio aps. Po
Lubertų sodne įvykusio sky
dentu.
Bet
žemaičiai
taipgi
čių kolegijoj ir šv. Kazimiero
paskutiniųjų gausių lietų mi
riaus piknikėlio pelnas. Tame NAUJA L. VYČIŲ CENTRO
patenkinti
savo
vadu
p-nu
Jus
škuose pradėjo dygti baravy
sas Šniurevičius, mėsos orde cikas, D. Klimas, Kaz. Mali akademijoj.
VALDYBA
pat susirinkime atsisveikino
tinu
Mackevičium,
Gedimino
kai. Jų “derlius” šiemet lai
rių išvežiotojas, p. Marozas, šauskas, o Ciprijonas ZatursGero darbo gadinimas
su skyriumi veikli jo darbuo
spulkos vedėju.
komas labai geras.
Dvasios Vadas — kun. J. duonos kepyklos savininkas, kis labai gražiai pasirodė, už
Visi gėrisi pagerinimais ap
toja p. Kotrina Budrevičienė,
Pasidarbuos
p. Smith, realestatininkas, p. kų jam ir kartu kitiems gerai link “Draugo” namų. Bet atkuri su savo šeimynėle rugp. Valančius, Chicago, III.
pasižymėjusiems buvo maršas įsiranda vaikpalaikių, kurie ė- West Sidės Šv. Onos dr-ja
24 d apleidžia Chicago ir vy Pirmininkas — A. L. Lapin Valteraitis, automobilių me
organizuojasi, kad gerai pasi
chanikas, bučernės savininkas sugrotas.
ADVOKATAS
mė draskyti tvorų, kuria yra darbuoti kolegijos piknike.
ksta apsigyventi į išnuomotų skas, Chicago, UI.
Mieste Ofisas;
Ristyoės
N. Abaravičius, p. B. Navic
aptverti naujai pasodinti me
ūkį Micbigan valst. ir ten ža
140 No. Dearborn St.,
Room 706
Įsigijo
naujų
trokų
Buvo ir ristynių. Jos pat džiai. Sužinota, kad lietuvių
Vicepirmininkas — 1-as A. kas iš Marąuette Parko, p.
Phone State 4690
da būti kolegijos rėmėja ir
West Sidės ekspresininkas,
South Side Ofisas
J. Mažeika, Brooklyn, N. Y. Juška iš Englewood. Matėsi raukė daug žiūrėtojų. Grabo vaikų darbas. Tėvai turi su
“Laivo” skaitytoja.
756 W. S5th St., netoli Halsted St.
St.
Fabijonas
įsigijo
naujų
visiems pažįstami p. J. Budri- rius Bagdonas ėmėsi su sve rasti kaltininkus ir gerai juos
Phone Boulevard 5913
Vicepirmininkas — II-as P.
trokų
su
minkštais
tajerais,
kas su savo laud speakeriu ir timtaučiu, o drapiežnas dzū nubausti.
IEŠKO KUNIGO
Jesmentas, Hartford, Conn.
tai yra troliai naujos išdirbyssavo krautuvės darbininkais, kas Bancevičius ėmėsi su len
Visose
kolonijose
tės. Tuo troku jis veš pikniSekretorius — Al. Mansta- buvę kompozitorius Vanagai ku ir greitai ir lengvai su juo
(John Bagdzlunaa Borden)
Greenwood. — Apie šv. Ka
Šiuo
sykiu
visose
kolonijo

kierius
į kolegijos piknikų.
apsidirbo.
Ristynių
prižiūrėto
jvičius,
Chicago,
III.
ADVOKATAS
tis
ir
kiti.
Visi
svečiai,
bizniezimiero lietuvių kapines pas
se eina plati agitacija už ko Jisai primena, kad dabar ge 105 W. Adams St., Rm. 1642
ju
buvo
p.
Valančius,
Budriko
taraisiais laikais daug apsigy Iždininkė — Ališauskaitė, jriai Pasižymėjo prie visų bizTelephone Randolph 6727
krautuvės vedėjas ir grabo legijos piknikų. Išnešiojami riausias laikas užsisakyti anveno lietuvių, kurie dabar su Chicago, III.
posteriai,
platinami
tikietai,
glis.
Jo
adresas:
2148
S.
Hoy2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
rius Bagdonas.
siorganizavę pradėjo rūpintis
Vietiniai
Telephone Roosevelt 9090
Bancevičius su juoduku iš
gauti lietuvį kunigų. Vietinės
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
Iš vietinių town-of-lakiečių tikrųjų imsis dėl čempijonato
prancūzų parapijos kunigas
pasižymėjo graborius Eudei- kolegijos piknike rugp. 28 d..
klebonas, pajutęs tai, žada lie
Brighton Park. — Nekalto !kis> rakandų pardavėjas p. Birutės darže.
tuviams sekmadieniais pakvie
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems
ADVOKATAS
Piknike buvo pavyzdinga
sti lietuvį kunigų. Tuo 'tikslu' didėjimo Svč. M. P. mote- Barškis, aptiekininkas Kazlaklientams Universal .State Bankos, Messrs. G. A.
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905
TeL Dearborn 7966
Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
prancūzas kunigas po visas rų ir merginų draugija laikys uskas, apdraudos agentas Jur tvarka, darbininkai uoliai dar
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
gilas, bučernės savininkas J. bavosi ir rūpestingai tarnavo
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl
senąsias lietuvių parapijas ie susirinkimų rugp. 26 d., 8 vai.
Vakarais: Utarninkals Ir Ketvertais
šių priežasčių:
Jakas,
hardware
štoro
savinipiknikieriams.
— < Utį 9 vai.
ško kunigo, bet iki šiol vis vakaro, mokyklos kambary.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7187
1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
nkas ir meistras Kaminskas,1
Kviesliai
Visos
narės
kviečiamos
at

dar negali surasti, kas galėtų
2) Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių Insurance
Namų Tel. Hyde Park 8195
valgomųjų daiktų sav. St. Pa-! Buvo atsilankę ir kviesliai,
nuolat sekmadieniais pas jį silankyti į susirinkimų.
3)
Foreign
Exchange — Laivakorčių tikietus.
Valdyba ukšta, bučernės savin. Alekas kolegijos., pikniko komisijos
lankytis ir vietinius lietuvius
4) Iškolektuoti morgičius, procento kuponus taip pa-‘
Tunkis, biznierius Pikturna, nariai. Jie sudarė daug naujų
vienių asmenų kaip ir korporacijų.
patenkinti.
ADVOKATAS
biznierius A. Pilipavičius, bu-1 pažinčių. Senus ir naujus paSPECIAL NOTICE
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
62 E 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Kor.
čemės savininkas Jonas Kin- Į žįstamus pakvietė į kolegijos
6) Iškolektuoti Gas ir Electric bilas.
Tel. Pullman 5950—6377
7)
Išduoti
Travellers
čekius.
cinas,
kiaušinių,
sviesto
ir
supiknikų.
There will be a sočiai at
4600 S. WOOD ST.—Ketverto vak.
DEPRESIJOS NĖRA
Tel. Lafayette 6393
8)
Parengti
legales
popieras
—
kartu
su
visokiais
rių
olselio
savininkas
Wm.
Suėjo
j
pažintį
McKinley Park, Thursdav,
160 N T.A S A T.T.E PT—narai nutarti
patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
Naujai susipažinta su BriAugust 25, 8:30 p. m. sharp, Kareiva. Iš singelių pasižymė
West Side.— Kam kam, bet
gičių
bizniu
po
vardu
sponsored by the K of L Coun jo Petras Pečeliūnas, V. Stan-! ghton Parko mėsos išvežiotovestsidiečiui graboriui p. Lacil 36.
chavičiui depresijos nėra. Šio
There will be a good orches
Užlaikome naujausios ma
mis dienomis p. Lechavičius
dos žiedus, laikrodžius, radios,
baigia pertaisyti savo “kop tra to furnish us the dance
music.
Members
bring
in
your
taipgi elektrikinius laikro
lyčių” West Side. Vidų per
3320 S. HALSTED STREET,
friends,
because
‘
Everybody
’
s
džius, movie cameras, projectaisė, padidino ir išpuošė.
TEL YARDS 5215
Invited.’
torius dėl judomų paveikslų
Penkiasdešimts metų KoriservaG. A. SUKYS J. P. DOODY W. M. ANTONISEN
P-nas Ijechavičius yra vie Make sure you’re there at
rodymo. Kainos labai nupigin
tyviško Patarnavimo padarė Drovnas iš seniausių lietuvių gra- 8:06 p. m. sharp, so you’ll
ers Bankų vyriausiąja įstaiga Lie
tos.
tuviams.
borių Chicagoj. Yra vadova have more time to dance.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
vęs tokioms laidotuvėms, ko
Per
pereitus
du
metu
daugiau
Tel. Hemlock 8380
The Shadow
R lietuvių negu kitados suprato ver
kių Chicagoj lietuvių tarpe
tę Drovers Valdymo ir teisingo ve
nėra buvę (a. a. kun. F. Ku
dimo.
Wm. J. Kareiva
dirkos ir k,).
S.
Savininkas
Drovers Bankos visuomet turi užtektinai pinigų su
.
t*-----------------D61 geriausios rųSles
tikti visokį nepermatytų atsitikimų. Jos Finansų Atskai
ir patarnavimo, lau
SAVAITEI Į DETROIT
kit.
ta parodo lietuviams kodėl jiems labiau patinka Drovers.
*
“N '
OREEN VAIjLEY
Paprašykite p. Stungio kopijos.
vienų dolerį galima pa
PRODUCTS
Olselis Šviežių klausi
Maiųuette Park.— Rugp. 24 taisyti jūsų Radio ir kad
Kalbame lietuviškai.
Klauskite Mr. Geo. Stungis
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
d. S. V. Žibąs ir Adolfas Juo jūsų Radio galima pagerin
Tel. Boulevard 1889
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE
zaitis išvyksta savaitei atosto ti sudedant naujus tubus.
goms į Detroit, Midi. ir Mont- Tūbos aukštos rūšies po 49
Spalio-October 8 d. laivu PARIS
Tel. Republic 6649
teSSSžiSES
real, Canada. Laimingos ke ir 75 centus.
lionės.
HALSTED IR 42-RA GATVĖ .
Tūbos ištestinamos DYKAI
Maliavojimo Kontraktorius
Visais kelionės reikalais kaip tai: išgavi
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Sferėdoj
Mallavojam, dekoruojant ir popleGirdėjęs
ruojtfrn. Kainos prieinamos.
9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

CHICAGOJE

CHARLES P. KAL

JOHN B. BORDEN

PRANEŠIMAI

PASTABA

A. A, SUKIS

Tp. waitches

DROVERS RANKOS

UNIVERSAL MŪRTGAGE & INVESTMENT
COMPANY, NOT INC.

R. ANDRELIUNAS

EKSKURSUOS | LIETUVA

AR JUS ŽINOTE, KAD

ANTANAS LUBERTAS

UŽPRAŠĖ ŠV. MIŠIAS

mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais

Jts. F. B«drik, be.

3417-21 So. Halsted St
Bridgeport. — P-nai Kilevičiai užprašė šv. mišias, ku
Tel. Boulevara 8167
rios įvyks šiandie, rugp. 24
d., Šv. Jurgio bažnyčioj už
sveikatų, o kitos įvyks toj pat O stoties WCTL, 970 kilobažnyčioj rugp 26 d., už sie cycles gražus lietuvių pro
las. Draugus ir gimines pagal gramas kas nedėldienj nuo
išgalės p-nai Kilevičiai kvie 1 iki 2 vai. popiet.
čia tose pamaldose dalyvauti.

5537 S. Nordica Avė., Chicago

reikalais kreipkitės j:

Dainos Šventė
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTBMBER

4,

1932 M., -

prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” IIighway 15. (Tarp
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir Šoklų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
sulo,

p. A.

Kalvaičio,

Wtsoonsln'o

Senatoriaus. Gubernatoriaus ir
RENGIMO KOMITETAS

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną iŠ geriausių ruSių automobi
lius — STUDEBAKER.
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4493 ARCHER AVENUE
Telephone Lafayette 7189

