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Telefonas: Roosevelt 7790

Vokietijos vyriausybė grasina fašistams
NAUJA FEDERACIJOS VALDYBA

JAPONAI PLANUOJA UŽKARIAUTI
RYTUS, SIBIRĄ

; menis: adv. Mast-Mastauską,
Dvidešimts antrasis A. L. R. L. Šimutį, J. Krušinską; ku
K. Federacijos kongresas, į- nigus Ambotą, Navicką, Balvykęs Pittsburgh, Pa., į nau kūną, Mišių, Jūrą ir Kazėną.
Kun. J. Mačiulionis
jąjį} valdybą išrinko šiuos as(Telegrama)

25,000 angliakasiu suplūdo i Franklino
apskriti
VON PAPENAS GRASINA
SMURTININKAMS
į

PRAŽŪTINGOS UOĖIŲ PASĖKOS
Lietuvoje besitęsiančios liū- žudau. Elena.”

JAPONAI NORI SIBIRO
------------

Skubiai buvo iššaukta poli
tys virsta tikra Dievo rykšte.
Mississippi upėje du keleiviniai laivai Saint Paul ir J. S. lenktynėse dėl nuduotos pir
Laukai tiek praskydo, kad ne cija, kuri veda kvotą, gi nusi
-------------------------------------j
TOKIJO, rugp. 25. — Ja- menvbės.
begalima gyvulių išleisti į ga žudėlei bus padarytas skro
BERLYNAS, Vokietija, ru-1 ponijos kariuomenės kliubo žu
25,000 STREIKININKŲ
gp. 25. — Kaip čia, taip ki-1rnale “Kaikoša” atspaudinBAIN’AS SU ŠO nyklą. Žemesnėse vietose van- dimas, nes manoma, kad ji buduo apsėmęs yra didelius plo-įvus nepilno proto. Vaikas pa
TIES DOYVELL
tuose Vokietijos miestuose u-Į tas galingojo karo ministerio
NAIS APKAL
tus. Upeliai vandens grabėmis laidotas,
niformuoti fašistai dėmons- generolo Įeit. A raki stripsnis.
bėga smarkiai, kaip pavasarį.
STAUNTON, Ilk, rugp. 25.
TINTAS
truoja prieš vyriausybę. Šau
PANAIKINO SKRUNDĄ
Jis aiškiai pareiškia, ko ja- — Franklino apskrities kasyNĖRA AKMENŲ
Rugiai, kame nesuvežti, suža
kia, kad nubausti mirties baui; r
• i -t,
i • Pona* siekia. Jie nori užkariau Iųju srjfv keliose kasyklose di
l’ždaryfų dvylikos bankų liavo rikėse. Aliežiai, jeigu kur ‘ Raseiniai. Raseinių artimeCliapin River Terminai sa
sme penki faktai bnhj pale.- ti M„lig()lij ir visl( sibir4 ir ' •
rba unistai angliakasiai už 5 Indėly, 2631 Arthington gat., vyriausiąją galvą J. Bain’ą, nupiauti, sužėlė pradalgiuose | snėse apylinkėse nėra akmenų.
3L
1 visoj Azijoj' praplėsti savo do- dolerius per dieną.
.Įar sustatyti. Net nepiauti mie- ‘ Prasidėjus gatvių grindimui,
kitados probibiciniai agentai jo du sūnus ir žentą Fisherį
Į tas fašistų demonstraci minavim-j. M mdžiūrijos užkažiai nuo didelės drėgmės yra1 akmenys yra graibomi iš Duį Doįvell miestelį, ties Fra
rado porą didelių varinių ka- teisėjas O’Connor apkaltino.
jas ii Į lašistų vado grasini lir.vimas yra tik pradžia, panklino apskrities riba, suplūsudygę. Kviečių laukai dėl bu- bysos ir vežami į miestą iš
,vv. ...
•
tilų ir kitokių įtaisymų būk Bain’ui bausmė nustatyta 18
mus vyriausybė atsako taip ?Vki?.'ministeris. Sako, japo- ,
do apie 2;j,<hK) streikuojančiu , •
,.
•
,,
,
.
'
vusių vėtrų yra suguldyti ir užu 8 kilometrų. Už akmenų*
pat grasinimais. Von Papen’o ' ,i A i ją išgelbės iš baltųjų
.
'tai alkoholio dirbimui. Rasta mėnesiu kalėti. O aniems triangiiakusiu. Jų tikslas yru, ,
•
.
„
dabar dygsta, perželdami iš a- kūb. metrą mokama 18 lt. Dėl
■ - . ...
- , L, dau" lr cukraus. Sandelio sa- ,ns — po 1, 090 doleriu pabauvyriausybė įspėja visus poli- anonių pricspaudps.
pačios. Javų pasėliai ištolo to akmenų vežėjai gerai už
gražiuoju >r taikinguoju budu lvininkag pa|rauktaa |feson
”
Un.us triukšmautojus, kad vi
juoduoja tartum apdegę. Bul- dirba — iki 30 lt. į dięną.
dirbančius peršnekėti, kad jie Į
.............................
:
sokia netvarka ir smurtas bus
nedirbtų už 5 dol. ir prisijun-', J‘.
koniisijonienus YY ai- į Bain’as, sakoma, sirguliuo- vės sušus tur būt ir lengves
DVIEM LAKŪNAM NE
. cpakenčiami ir kaltininkai
gtn prie streiko.
!Ker 's kaltinamąjį išteisino, ja yai<ar jjs nebuvo teisme. nėse žemėse. Daržovės gelsta,
LAIME
SUDEGUSI KOLEGIJA
bus griežtai baudžiami, remia
Fra kljio apskrities au-ori-!ka<langi
negamintas &įąridien gi jis bus paimtas apsemtos vandens. Seniausi
BUS ATSTATYTA
nt.; specialiais įstatymais, ne- • HARBOR GRACE, N. F, M ti vra pasirvže saugoti di- |alkoholi8- 0 turėti įtaisymus teisman ir teisėjas skaįtys išžmonės nepamena tokių vietų
at įžvelgiant i partijas, ar pa- ugp. 21. - Iš J. Valstybių rbančius savo' angliakasius.'}arba katilus Juk nėra nusikalJ tarmę. ,
NE\V YORK, rugp. 24. —
javų valymo metu.
vi. mus asmenis. Yalstybes
skridę į Europą du lakūnai ne- Ga, np,pis streikininkams nė lt,mas------------------------------ -------------Filipinų salų jėzuitų reikalų
Ūkininkai, matydami žūvant
statymai turi būt vykdomi ir | pasit ke šios stoties. Aplūžę.pikietuoti. Bet ramaus pikieLEG1JONAS UŽ BONUSŲ
direktorius kun. G. J. Willvisų metų darbą, yra labai nu
gerbiami. Y’yriausybė nė ko jų lėktuvas nusilei žiant į ne- tavimi niekas negali uždrauNE VIENAS NENU
IŠMOKĖJIMĄ
man’as pranešė, kad Maniloj
siminę. Daug kas, girdėt, kreikiu būdu nepasiduos politi- ! žinomą jiems vietą. Nei įimė 1 •
BAUSTAS
sudegusi jėzuitų vedama Atesti.
- ------------YVASHINGTON, rugp. 24. P6*? i apskrities agronomus ir
mani .spaudimui.
I patiko lakūnus Solberg’ą ir
neo de Manila kolegija bus at
Užvakar trafikos teisman — Ateinantį mėnesį m. Port- savivaldi bes, prašydami atsių1 Petersen’ą.
PRIEŠ SPAUDOS VAR j pašaukta apie 4<X) automobi-• land, Ore., Amerikos Legijo- st* kon‘isijas nuostoliams įver- statyta.
NORI IŠGELBĖTI NU
Kiti du lėktuvai laimingai
Sudegusios kolegijos apie
ŽYMUS
Gali
t'
ntk
Kiti
vėl
kalba,
kad
mo

BAUSTUOSIUS
įlių
savininkų
už
neturėjimą
čia atskrido. Laukia atatinka
nas turės suvažiavimą
1,000 studentų laikinai lanko
kesčiai vistiek bus šiais mešių metų “laisnių.”
mas
daiktas,
kad
suvaziavimo oro leistis per Atlantiką.
kitą Maniloje jėzuitų kolegiją
MANILA, Filipinų salos,
BERLYNAS, rugp. 24. —
mas balsuos už bonusų iSmo- ta'3 iS nukentėjusi, neimami San Jose.
Daugelis
pašauktųjų
jau
bu

rugp. 24. — Filipiniečiai poli
Fašistų
(nacionalsocialistų)
PADEGTAS J. V. KON tikai pradėjo veikimą atšauk vo įsigiję “laisnius” ir jie kėjinią. Ii visų pusių plinta ir vlsos Paskolos z™iės Ba"'
Be Ateneo kolegijos, gais

CHICAGOJE

partijos vadas Hitler’ig imasi
visų galimi] priemonių išgel
bėti nubaustus mirties baus
me penkis fašistus. Jis atvi
rai puola ir kaltina kanclerio
von Papen’o vyriausybę. Jei
nubaustieji nebus paleisti, sa
ko jis, fašistų partija apsi
dirbs su galvažudiška vyriau
sybe. Kiti fašistų vadai gra
sina civiliniu karu.

paleisti. Kitiems duota laiko | reikalavimai, kad bonusai tu-iku‘ ne',l,ant jokių procentų a- ras sunaikino ir mergaičių Šv.
Izabelės kolegiją, kuri Šv. Vi
ncento de Paul gailestingųjų
seserų buvo vedama.
Kolegijų gaisre nė vienas
žmogus nenukentėjo, bet me
džiaginiai nuostoliai — milži
niški. 75 metų kultūros dar
bas per dvi valandas sunai
kintas. Žuvo knygynai, labora
torijos ir viskas, kas buvo
mokslo įstaigai reikalinga.
KELETAS NUŽUDYTA
skola, sako austrai patrijotai, nkerių metų sūnui kirviu su
SAULĖS UŽTEMIMAS
Austrija 20-iai metų ekonomi skaldė galvą, paskui matyti,
DAUGELIS NUKAUTŲ
DEL GAILESTINGOJO DARBO PAKATOVICAI, lenkų valdo
norėdama
pati
nusižudyti,
kir

škai pavergiama.
RIO DE JANEIRO, rugp.
ma Silezija, rugp. 24. — Ne
to kirviu sau per galvą, bet
SAUKTAS AIŠKINTIS
Rugpiflčio 31 d. įvyksta sau
24. — Brazilijos vyriausybė
toli čia bedarbiai angliakasiai
kirvis
sužeidęs
nuslydo
ir
Kalės užtemimas. Pilnasis užte
VAIKŲ BIURAS
pranešė, kad baigės 48 valan
atsidarė uždarytą kasyklą iri MEXIC() CITY, rugp. 24. rė. Teisme išsiaiškino, kad gai mimas bus matorhas platokam
ranauskienė apalpo. Atsiga
dų kariuomenės kautynės su
ėmė kasti anglis. Kada poli- J
Apaštališkas delegatas Me- lestingumo motyvais,
ruože Kanadoj ir Naujojoj AVVASUINGTON, rugp. 24. vus, pasijuto kraujo klane, bet Sao Paulo revoliucininkais.
cija mėgino bedarbius pašali- i ksikai, Jo Eksc. arkivyskupas
Kaip paprastai, apaštališ- nglijoj. Chicagoj bus matomas — Sukako 20 metų kaip įkur- nenusigando, o visom keturiom
Pažymima, kad panašaus kru
šiaip
taip
nurėpliojo
į
virtuvę
nti, pastarieji atsisuko prieš Flores, pašauktas. į federalį kas delegatas, kaip ir kiti vy- tik dalinis užtemimas.
ta.«i vaikų biuras. Pirmiausiais
vinojo mūšio nebūta brazilų
policiją su kastuvais ir pikiais.! kriminalinį teismą pasiaiškin- sknpai ir kunigai, teikia pa-į
metais jo užlaikymui skirta ir pasiėmus peilį pasipjovė.
istorijoje. Panaudoti naujoviKeletas bedarbių nužudyta. ,ti.
galbos. vargšams pinigais ar-!
MERGIŠČIA PLĖŠI
25,640 dolerių. Šiandien jo da Koks buvo išgąstis grįžusio niai karo pabūklai. Revoliuci1928 m. jaunuolis Manuel ba kitokiais daiktais, taip patį
KAUJA
rbams jau reikalinga 395,500 vyro iš miesto, kada pamatė, ninkai išmušti iš fortifikuotų
Trejo- Morales susprogdino) rekomenduojančius raštus iri
-----------SUIMTAS BUVUSIOJO
dol. per metus.
jog negy va žmona, su peiliu kalnų ir pašlaičių aplink Bū
PREZIDENTO SONUS
bombą čia parlamento rnmuo-;kt. Tarp kitų pas delegatą' Jauna mergiščia su pusberkrūtinėje, guli viduryje virtu ry miestą. Vyriausybės ka
se. Jis suimtas. Tais pačiais kreipės ir pagalbos šaukės irjnioku apiplėšė parduotuvę,
vės; seklyčioje — sūnus su riuomenė tuo būdu pasistūmė
NUBAUSTI 5 KOMU
RIO DE JANE1RO, rugp. metais arkivyskupas Flores suimtojo Morales’o motina, j6222 So. Halsted gat. Tris assuskaldyta galva. Ant stalo apie 9 mylias pirmyn.
NISTAI
24. — Brazilijos vyriausybė buvo Romoje.
Kaip kitiems, taip ir jai ne- menis surišo ir išsinešdino su
rado jos laišką: “Brangus
paskelbė, kad1 tarpe paimtų
Bet teismas patyrė, kad ka- atsakė,
ORO STOVIS
150 dol. ir drabužių grobiu. KARALIAUČIUS, rugp. 24. Juozeli! Nepyk! Šitas mūsų
nelaisvėn Sao Paulo revoliu- da arkivyskupas grįžo, tai jis I Ir štai dėl to padaryto gai— Vokiečių specialus teismas, vaikas tikras velnias, nokiaucininkų susektas ir buvusiojo suteikė pašalpą to Morales’o lestingumo darbo apašt. dele- Nuodais nusižudė dr. A. J. nubaudė nuo 3 iki 5 mėnesių so nei tavęs nei manęs. Aš jį CHICAGO IR APYLINBrazilijos prezidento Wasbin- motinai. Teismas norėjo patir- gatas buvo pašauktas aiškin- ! Karalius, 42 m. amž., 3147 So. kalėti tris komunistus už pa- velniui ir pasiunčiau, o kad KftS. — Šiandien iš dalies de
gtono Luis’o sūnus.
ti, kokiais motyvai^ jis tai da- tis.
Halsted gat.
slėptų ginkh] turėjimą.
nebūčiau teisiama ir pati nusi- besuota; šilta.

.......

SULATAS

ti įstatymą, kuriuo varžoma
tidėtos.
tą pat padaryti.
i ri būt išmokėti.
SEV1LLE, Ispanija, rugp. spauda.
Ypatingai atrodo bus nuke
25. — Nežinia kas padegė J.
ntėjusi Kauno apylinkė, ka
PASIDAVĖ IŠEIKVOTOJAS
AUSTRIJA PRIĖMĖ
AMERIKOS VOKIEČIAI
Valstybių konsulato namus.
me anksčiau jau buvo protar
PASKOLĄ
PROTESTUOJA
Nuostoliai maži, nes gaisras
piais ledų ir didelių vėtrų.
Policijai pasidavė senai ieš
veikiai užgesintas.
BERLYNAS, rugp. 24. — komas uždarytos vienos sta
I/JNDONAS, rugp. 24. —
Del 5 fašistų nubaudimo mir- tymo ir paskolos draugijos,
BAISUS ĮVYKIS
Austrijos parlamentas priėmė
ŠANGIIAJUS, Kinija, ru ties bausme J. Valstybėse gyM, 9ekre(orius z A1. skirtą jai T. Sąjungos 43 mi
gp. 25. — Šio miesto sritį Ho-į venantieji
"...... vokreėiai, faSistų brwht> 4- m amž. Jig išei|[. lijonų dolerių paskolą. B avu Barzduose liepos 16 d. įvy
ngkeiv, kur gyvena daug ja- partijos šalininkai, prisiuntė
vojo draugijai priklausančius sis kancleris Schober mirė, ne- ko baisi šeimyninė tragedija.
ponų. iš naujo patruliuoja ja-.prezidentui Hindenburgui pro
buvo kam priešintis’ Siaja pa-! Ūkį' K'"«n'»'3kn *T°"a ’T
161,066 dol.
polių kareiviai.
‘
'testą.
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Išeina kasdien.

Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu* I
sėt Metų — 68.66. Trims Mėnesiams — **J0, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me

tų — *4.00, Kopija .08c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų•tea, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam
tikslui paito Menkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet
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DIENOS KLAUSIMAI
DARBO MAŠINŲ NAUDINGUMAS
Darbo mašinų naudingumas turi būt grųžintas darbininkams gerovę atgaivinti. Taip
pareikšta Minnesotos valstybės darbo federaeijo suvažiavime St. Paul mieste.
J. J. Manning’as iš Washingtono, Ame
rikos darbo federacijos amatų departamento
sekretorius, suvažiavime sakė, kad darbo ma
šinerijos turi padidinti darbininkams atlygi
nimų ir sumažinti darbo valandas.
Darbdaviai turi suprasti, sakė Manningas, kad mašinos nereikalingos maisto, drabu
žių ir butų. Tuo būdu jos nesudaro nė kokio
marketo. Paprastai mašinos gamina produk
tus ir darbininkus išvaro gatvėn. Darbinin

kai neturi pinigų ir negali mašinų gamina
mųjų produktų naudoti. Tada ir mašinos su
laikomos ir gamyba sustoja.
Mes nesipriešiname mašinoms, sakė jis.
Bet jei naujos mašinos įvedamos ir tuo būdu
darbas susidurinamas, tada dirbantiems at
lyginimas turį būt padidintas įr darbo var
landos sutrumpintos, proputcionaliai darbi
ninkų produktivumui.
Nuo sausio mėn., š. m., apie 600,000 dar
bininkų daugiau neteko darbo. Šiandien vi
sam krašte yra apie 12 milijonų, asmenų be
darbo. Dirbantieji juos tarpiškai ar betarpiš
kai šelpia.

Šventasis Tėvas, Pijus XI ir šio krašto
katalikų vyskupai reikalauja, kad didieji
pramoninkai atsižvelgtų į bedarbių vargus,
kad jie su darbininkais dalintųsi apturimuo
ju pelnu, kad nors dalis didelio pramoninkų
pelno tektų darbininkams ir jų šeimų nariams.
Dalintis pelnu su darbininkais nėra koks
tai socializmas. Visais amžiais taip mokina
ir to reikalauja Katalikų Bažnyčia.

ŠOVINISTAI DIRBA

Ketvirtadienis, rngp. 25, 1932

ŠIŲ DIENŲ OPIUOJU KLAUSIMU

ŠV. PRANUS SESERŲ DEŠIMTMEČIO
SUKAKTUVIŲ PROGA

Šio krašto šovinistai ir vėl pradėjo snia.
...
rkesnį veikim, prieš svetimšali Jie nepaz,,10«"s- "J* ‘,hato"1“
««
tenkinti šiandieniniu vyriausybės nusistaty- gižiojo karo padarytas ano ■ sartojo pnee ekonomių, pašau
1922—1932
inu. Jų nusimanymu, šiandieninis vyriauay- “** ^naudas, atebšjosr grer- lm amtvark, „ j», zmonėmal
tu Europos atsistatymu. Atro statant, taisant, vis grianja, Kiekvienas didis ir kilnus čius. Bet pasirodė, kad mūsų
bes nusistatymas yra ne kitkas, kaip tik ap
do, kad nei viena katastrofa naikina... — Tad kaip nuo tos idėjos darbas pradžioje yra tauta buvo nuskriausta, nes
sileidimas. Jie nepatenkinti tuo, kad per ma
žai svetimšalių iš šio krašto deportuojama. nebuvo taip lengvai pergyven- ; ekonominės gerovės sunykimo j sunkus. Taip ir Šv. Francis- lietuviškose parapijose būdata ir pamiršta, kaip ši. Bet! apsisaugoti ?
Kai kas mano kaus seserų vienuolijos įkūri- vo daugiau svetimtaučių seseJie reikalauja, kad ateivystė dar daugiau bū šiandien paaiškėjo, kad šitas į gelbėtis taupymu. Taupykime {mas 10 metų atgal buvo sun- rų, negu lietuvaičių. Suprutų suvaržyta. Kad šiandien visam krašte bai
visas tariamas lengvas pergy ir apsisaugosime nuo bankro-kus, vargingas. Tačiau, šian- tus, kad būdamos svetimtausiai praplitusios ptktadarybės, jie kaltina sve
venimas tėra tik iliuzija, nes to! Taip, taupymas geras da-idien iškilmingai minėdamos čių vienuolyne neilgai galės
timšalius. Sakosi, jie randa, kad piktadary
Didžiojo Karo padarytos žaiz- lykas tiems, kurie dar turi kų 10 metų savo vienuolijos įstei savo tautiečiams tarnauti, 19bes atlieka daugiausia svetimšaliai, arba čia
gimę ir augę jų vaikai. Didžiausi ir žvėriš dos nesugyja ligi šių dienų, taupyti. Bet kų gali sutaupy-j gimo sukaktį, seserys pamirš- 17 m. iškėlė klausimų — įkūrPasak Forsterio, jos buvosū-ti tas, kurs neturi pinigų būta tas savo pergyventas sun- ti lietuviškų provincijų tame
kiausi smurtininkai yra svetimšaliai.
tvarstytos, gerai jų neišplo tinoms skolomis apmokėti, ar kenybes ir džiaugiasi padai y- pačiame vienuolyne. Šis suma
Įdomiausia tas, kad aštriausių šoyinistų
vus, o sugriautieji namai bu ba kuris neturi už kų nusipir- ta vienūolijos pažanga,
ny-mas sutiko daug priešingu
tarpe dauguma yra patys imigrantai (atei
vo atstatyti ant paslėptų pa kti svarų duonos?! Kitur ban- Kad tinkamai šį pirmų isto mo, todėl kreiptasi į keletu
viai). Kai kurie jų tai pripažįsta. Bet pareiš
matuose granatų. Vadinasi,' doma skelbti intensyvus dar- riškų įvykį apvaikščiojus, se kitų vienuolynų Chicagoje ir
kia, kad jie yra persiėmę šio krašto idealais,
“karo likvidavimas” šiandien bas, kad tuo būdu būtų gali- serys rengia nepaprastas iškil Pittsburgh’e kol, pagaliau, su
patriotizmu.
daugeliui
tik atidarė akis, kad
ma daug ir pigiai pagaminti. mes savo vienuolyne, rugpjū sidomėjusių kunigų pastango
Įžymieji šio krašto vyrai tvirtina, kad'
~~
.
su Bet kad gi tas “daug ir pi čio 25 d,, 10:30 vai. ryto. Jo mis ir seserų pasišventimu, su
šis kraštas neturi jokių
ypatingų nuosavų i. kintos
giai,” jei daugybė fabrikų už Ekscelencija vyskupas H. C. rasta prieglauda Šv. Pranciš
idealų. Laisvės, demokratijos, patrijotizmo ir Iningumo vaizdų. Tiesa, tos
sidaro tik dėl to, kad jau ir Boyle pašventins naujų ligiai- kaus vienuolyne, Millvale, Pu.
kitų tos rūšies idealų tikrieji krašto gvven-L . ,
,
.
...
.
_.
.
.
v. žaizdos, iš viršaus aptvarsty pigiausiomis kainomis nieks kinę seserų koplytėlę; iškii- Tame vienuolyne įsikūrė nau
tojai — indijonai, neturėjo. Visa tai atneše tos, atrodė, išgijusios (gal kaneišperka jų pagamintų pre-j mingas Šv. Mišias laikys kun. joji mūsų įstaiga — Šv. Pran
pirmieji ir paskesnieji ateiviai. Jau ilgi me- ų tepriminė tik keli milijokių; nieks neužmoka nei tiek, I J. Simonaitis iš Elizabeth, N. ciškaus lietuvaičių seserų vie
tai, kaip šiuos idealus nusmelkė doleris, kurs nai paliegusį invalidų), bet
kiek kaštuoja tų prekių pa-'J. Pritaikintų jubiliejinį pa- nuolynas. Naujam vienuoly
šiandien pirm visako statomas.
viduje gedimo procesas ėjo ir j gaminimas ir fabriko išlaiky mokslų pasakys seserų priete- nui pradžių davė iš Seserų Na
Tad šovinistų kalbos apie krašto idealus j- ligi §ių dienų Ir paskiau. mas... Taigi, drauge su krizių
lis ir dosnus rėmėjas kun. J. zariečių vienuolyno Šv. Baž
yra vien pasakos. O svetimšalius (o kas čiaisiuoju laiku visi tie pūliai, iš auga neturtingumas, skurdas, Ambotas iš Hartford, Conn. nyčios teisėtai paliuosuotos 15
nėra nesvetimšalis) į piktadarybes stumia Didž. Karo padarytų žaizdų, o drauge su skurdu auga ir
Muzikalę dalį koplyčioje iš profesių, 9 naujokės ir 2 kan
nevykusieji krašto įstatymai.
išsiveržė ekonominio krizio pa noras pakeisti ekonominio gy pildys lietuvių visuomenėje didatės. Dideli ir svarbų darbą,
Per pirmųjį šių metų pusmetį apie 10,- vidale, apliedami visų pasaulį. venimo santvarkų. Ar naujoji pasižymėję artistai kun. J. Či- lietuvaičių seselių perkelinių
000 asmenų deportuota ir apie 48,000 kitų
“Gyvename sunkius lai santvarka bus geresnė — ne žauskas, Jonas ir Marijona Ci- iš vieno vienuolyno į kitų, at
patys apleido šį kraštų dėl nepakenčiamojo
kus,” girdėti skundo žodžiai svarbu. Tik svarbu, kad ji bus žauskai iš Detroit, Mieli, ir se liko pralotas M. L. Krušas.
gyvenimo. Bet šovinistams ir to per maža.
Spartus seserų skaičiaus au
visų lūpose. Tiesa, laikai sun nauja. Visi tuo pakeitimu su serys.
Jie nurodo, kad kai kuriose krašto dalyse
sirūpinę,
visi
nepasitenkinę
Iškilmėse dalyvaus A. L. K. girnas ir vietos trukumas sve
kūs. Bet dėl ko? Gal todėl,
“amerikonai” badauja, o svetimšaliai turi
dabartine
padėtim.
Tad,
kaip
Federacijos kongreso atstovai timam vienuolyne sukėlė rū
kad pasauliui pritrūko mate
pelningų darbų.
matom,
Vakarai
stovi
išvaka

ir kviestieji svečiai.
pestį apie atskirų lietuvaitėrialių gėrybių? Anaiptol! Jų
rėse
didelių
įvykių,
kurie
gaii
Baigus
iškilmes
koplyčioje,
'
ms Motiniškąjį Namų.
dabar pagaminama ir suvar
Vysk. Reinys yra pasakęs: Organizaci-f
tojama daug daugiau, negu juos arba išgelbėti, arba dar gerb. svečiams vienuolyne bus! 4 Vienuolijos statymo suma
jos yra apsišvietusios, pakilusios, kultūringos
prieš karų. O vis tik milijo giliau įmurdyti į ekonominio suruošta puota, per kurių kal nymui atsiekti pirmų sėkmin
tautos pažymys. Todėl ir matome Europos
nai neturi pačiu reikalingiau- gyvenimo sunkumus. Vadina- bės Jo Ekscelencija vyskupas, gų žingsnį padarė kun. M. J.
tautose: juo kultūringesnė tauta, juo ji dau šių daiktų! Maisto produktų,si- Valtani padėties išsiiaiky. kongreso atstovai ir kiti žy Kazėnas, surasdamas visais at
giau turi organizacijų.”
atžvilgiu taip pat kai kur yra'mas Pnklaus0 juto to, kokia mūs svečiai bei veikėjai.
žvilgiais tinkamiausių vienuo
bus
surasta
išeitis
ir
kaip
grei
Šia proga seserys suruošė lijai 33 akrų žemės sklypų. Jo
perteklius, tačiau, nežiūrint
Ir Lietuvos spauda plačiai rašo apie kap.
tai
bus
ji
įgyvendinta.
'pritaikintų programų išreiški- pastangos, seselių pasišventi
to, daugelis badauja, neturi
Dariaus ir lak. Girėnof pasiryžimų akristi iš
kųsmo duonos., Ąuksp kiekis Visų pirm««e»Kįri kiek ga- |mui Pagarbos ir dėkos vienuo- mas ir geradarių dosnumas da
New Yorko į Kaunu ir apie prisirengimų prie
įkūrėjams ir rėmėjams, vė galimybės veikiai sumany
'ir juo padengtų pinigų skai lint greičiau,. pakeisti ekono-|
to drųsaus žygio darbus. Vadinasi, visa mū
čius kasdien didėja. Tačiau minio gyvenimo santvarkų,I Seserys, linksmai apvainika- mų vykdinti.
sų tauta yra sudominta mūsų drųsuolių su
Statyba sėkmingai baigti
kai kurie žmonįės neturi cento jei nenorim prieiti liepto ga-Įvuslos
metų jubiliejų, at
manymu.
iš LRKSA, sereikalingienis daiktams. —• lų.t Jei tie, kuriems yra Jpa- ivers nauJ4 lftPU savo vienuoli- padėjo Ypaskola
*
Tad kur tos vįsos materialės vesta sergėti Europos ekono-istorijoje ir tęs savo kil- seių uždarbis, gerb. klebonų
Komunistai isteriškai rėkia prieš lietu gėrybės, kur tie maisto proparama, vienuolijos išleisti bo
minis gyvenimas, nespės sų- j nų darbų — Dievo garbei ii
vių finansines, ekonomines ir kultūrines įstai. . .
nai ir žmonių geraširdinguj Tėvynės gerovei.
-j . jas
. išardyti
■- ,
.
i
dūktai,’ kur pinigai?
J,e j moningai pakeisti jau atgyvegas, norėdami
ir tuo
padaryti
.. ’
Šv. Pranciškaus Seserų Vie mas.
kapi-I nusios, tiesiog išdvasėjusios,
skriaudų mūsų tautai, bet kada kas nors pakliūvo į turtuolių
Naujojo vienuolyno pašven
numuos istorijos įsruožai
prieš tai pakelia balsų su tikslu apginti lie talistų rankas? Bet juk ir jie 1 ekonominio gyvenimo sisteirosKimas dirbti Dievui u timas ir pirmosios įviiktuvių
tuvių interesus, tada jie kelia didžiausį riks bankrotuoja, neretai dėl to ■ mos> jį galį būti pakviesta gai levynei padėjo pergalėti daug ir profesijos iškilmės įvyko
mų, pasidaro kažkokiais “ mučelninkais, ” ir žudosi. Juk ir jų lūpos prieš į valingu ir taip pat kruvinu Kliūčių, kurias 8v. Prancis- rugpinčio 12 ir 15 dd., 1925.
kaipo tokie renka aukas tolimesniam savo iš- tų tragingų savižudybę šnibž- Į būdu, kaip buvo pakeista Ru- Kaiio seserys turėjo pergyven Nuo tos dienos iš čia prasidė
gamiškam darbui. Komunizmas tai nepaken da žodžius: “Nėra pinigų!
ti. Būdamos dar Šv. šeimynos jo lietuvaičių visuomeniškas
sijoje.
čiamas šašas, išaugęs ant visuomenės .kūno.
seserų globoje jau tarnavo iie- veikimas, bet vis dar svetimBankrotas!”...
Kuo greičiau jis bus užgydytas, tuos bus svei
(Bus daugiau
l tuviams, moKydamos vaiku(Tęsinys ant 3-čio pusi.)
Atrodo, kad kažkokia nekiau.

vas smarkiai kritikavęs lenkų kolonizaci
nę politikų, kuri varoma okupuotose uk
rainiečių žemėse ir tt.
Šiais kaltinimais pasiremdamas, len
Prokuroras kaltindamas nupasakojo kų tribunolas buvusį Lenkų seimo atsto
apie p. Palijevo dalyvavimų 1928 m. tarp vų Dm. Palijevų nuteisė tris metus sun
tautinės parlamentarinės unijos suvažia kiųjų darbų kalėjimo.

IŠ UKRAINOS ISTORIJOS
(Tęsinys)

vime Berlyne, apie parašytų brošiūrų
Ukrainiečių kalbos katedra Berlyno
“Ukrainos reikšmė Europoje,” kurioje p.
universitete
Dm. Palijevas pasisako prieš Lenkiją, to
Vokiečių švietimo ministerija žinoma
liau primetama jam kaltė, kad būdamas
Berlyne, matėsi su ukrainiečių karinės ukrainiečių publicistų, žurnalistų sąjun
organizacijos U. V. O. viršininku ir su gos pirmininkų dr. Kuzelių pakvietė į uni
ukrainiečiais tautininkais ir kad p. Pali versitetų ukrainiečių kalbos docentu.
jevas palaikus su U. V. O. organizacija
Ukrainiečių kooperatyvų uždarymas
ryšius ir pripažįstųs, kad U. V. O. orga
Ukrainiečių kooperatyvų uždarymas
nizacijos darbas esųs svarbiausias ukrai
ypač Valuinėje lenkų ypatingu uolumu
niečių tautos politinis argumentas. Tai
tęsiamas toliau. Paskutiniu laiku uždary
buvo svarbiausieji kaltinamieji punktai,
ti kooperatyvai šiuose kaimuose: Tudorobe jų prokuroras dar pažymėjo, kad p.
vi, Mšyni, Posiahli, Vilhori, Tumachovi ir
Palijevas savo viešose kalbose smarkiai
kritikavęs lenkų politikų, agitavęs, kad Klevani.
Šį savo darbų lenkai teisina, knd,
būtų įsteigta “Ridnoj Školy” draugija,
kuri savo darbu, pagal prokuroro žodžius, girdi, ukrainiečių kooperatyvuose slepia
boikotuoja lenkų mokyklos darbų ir po ma slapta ir nelegali literatūra, nors kra
litikų, dar buvo pabrėžta, kad p. Palije tų metu nieko panašaus nerasta.

z

Lenkų teismai teisė ukrainiečius

Šiomis dienomis lenkų teismas Lvove
teisė keturius jaunus ukrainiečius, būtent:
politechnikos studentų Volodimir Hirnyj,
gimnazistų Stepan Sabarų, gimnazistų Semen Šust ir mokinį Jaroslav Moroz. Vi
siems buvo taikoma lenkų teismo b. st.
58 § bausmė už valstybės išdavimų. Visi
tie jaunuoliai, kaip kaltinamasis aktas
tvirtina, priklausę ukrainiečių tautininkų
organizacijai O. U. N., kurie nuolat pla
tino prie bažnyčios ir kitose vįetose mi-'
nėtos organizacijos atsišaukimus. Lenkų
teismas kiekvienų jaunuolį nuteisė 6 mė
nesius sunkiųjų darbų kalėjimo.
Lenkų okupuotos Ukrainos ' Zaločev
miestely, lenkų teismas teisė keturius uk
rainiečius: Dmytri Švaikų, Osyp Cbomyčų, Michailų Konarskį ir Myron Kipranvšyną. Visi kaltinamieji jauni vyrukai. Vi
si jie kaltinami kaip slaptos ukrainiečių
karinės organizacijos nariai, kurie buvo
sumanę sugriauti Pilsudskio paminklų
Brodadoje. Dmytri Švajko nuteistas 2 me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo, o visi kiti
gavo po šešius mėnesius.

•/
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, dėjo iš Zembos reikalauti, kad važiuotų
j namo ir neorganizuotų viešųjų nemoknGrafas Potockis važinėja po Rytų i mų darbų. Vietos miškų urėdas Obst, pnGaliciją su paskaitomis bei referatai^, ra I ėmęs į rankų revolverį, pradėjo susirin
gindamas žmones į darbų, taisyti kelius, kusius barti ir kolioti už tai, kad, girdi,
tiltus ir tt. Su tokiomis paskaitomis len kelia “buntų.” Toks Obst’o išsišokimas
kas Potockis drauge su vietos Storastomis ' išprovokavo minių ir prasidėjo peštynės.
ir kitais lenkų adm. valdžios atstovais at Zemba ir Obst revolverių šūviais sužeidė
vyko į Ustrikus. Po grafo agitacijos buvo kelis žmones, pats Zemba buvo sunkiai
sudarytas komitetas, kuris organizuos ne I sumuštas; minia greit išsiskirstė, tuojau
mokamų darbų. Vietos žmonės pradžioje f atvyko pirmieji policijos būriai, prasidėjo
ramiai klausė gražių žodžių, bet vėliau i suėmimai, kratos ir tt.
pradėjo reikšti nepasitenkinimų, sakyda
Suimta keli šimtai vyrų ir moterų. Į
mi, kad mes mokame didelius mokesčius, 1 L strikus pradėjo važiuoti policija, kad
mokame už kelius, už tiltus ir tt., tai kur ' nedidelis ir ramus miestelis atrodė, kaip
tie pinigai eina, jei jūs reikalaujate iš • mobilizacijos centras. Tuo pačiu laiku iš
mūs šiais sunkiais laikais nemokamo dar- Į visų apylinkės kaimų pradėjo rinktis žmo
mo; ir be to visur siaučia badas.
' nės, užėmė atitinkamas pozicijas ir praTuo pačiu laiku pasklido gandų, kad ! dėjo reikalauti, kad visi suimtieji būtų
tokioje Potockio agitacijoje glūdi bau paleisti. Telegrama buvo iššauktas tos adžiavos pradžia. Nepasitenkinimas ir bruz pylinkės seimo atstovas Terškovec, kuris
dėjimas žmonių tarpe augo. Birželio 26 •pradėjo tartis su valdžios organais. Taip
d. susirinko komitetas prieky su inž. Zeni- prasidėjo “nemokamas darbas.” Kaip ta
ba. Netrukus iš visų pusių pradėjo rink tai baigsis, tuo tarpu sunku pasakyti.
tis vyrai ir moterys, apsupo mokyklos na
(Pabaiga)
mus, kur vyko komiteto posėdis ir praLenkai organizuoja nemokamų darbų
okupuotoje Ukrainoje
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Šiandie Sv. Pranciškaus Seserys Mini 10 Metu Sukakti

Pralotas M \ k«»i:is I.. Kruša*. šv. Jurgio parap, CĮiieagn.
III., klebonas, vienus iš ■ kuigiaudai prisidėjusią prie šv.
Pranciškaus vienuolyno įsteigimo. šiuo metu pralotas Kru
šas yra išvykęs į Europą.
Jo Ekscelencija Pittsburgb'o vyskupas 14. C. Boyle. di
Helis Šv. Pranciškaus vienuolyno prietelius, kuris prieš Iii
metą formaliu aktu Įkūrė lietuvaičiu seserų vienuolyną Pili:
burgb’e. J. K. šiandie pašventins sesėm koplyčią.

. Magnus J. Kazėnas, šv. Kazimiero par. klebena .
isuomenės veikėjas, vienas daugiuusia prisidėjusiu
Pranciškaus vienuoly no Įsteigimo.

Šv. Pranciškaus seserų vienuolynus, i’it i -dury;s Pa., kuris šiemet mini P) metų gyva
vinių sukaktį. Šiandie Ims pašventinta nauė'i pašildyta koplyčia. Čia kongr so atstovam
ruošiamas priėmimas, kuriame (ktlyvai s ir J. E. vyskupas Boyle. šiai vienuolijai kape
lionauj.i kum .1. Skripkus.
Kum J. Simonaitis, iii tuviu kat. parapijos. Elizabetli,
N. 3.. klebonas uolus lietuvybės gaivintojas ir palaikytojas
musu išeivijoj, šventinant naują seserų koplyčią laikys iškil
mingąsias šv. Mišias.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ VIENUOLYNO VALDYBA

MOTINA M. CHPvYSOSTOMA
MOTINA M. BAPTISTĄ
Buvusi šv. Pranciškaus se
mi ų vienuolyno viršininkė 1 ir
g lobe j m

pliia, Pa.; Šv. Petro, Kenosba, šv. Kazimiero, Amsterdani, N. Ad Jėzaus Dangun Jžengimo, seserys pasitiki, kad kaip pra
AVis.; Šv. Trejybės, Hartford, V.; šv. Pranciškaus, Pitts Nortli Šule, Pittsburgb, Pa.;,eityje Jis laimino jų darlmoConn.; Šv. Juozapo, Mnlmno.v burgb. Pu.; šv. Jurgio. Cleve- šv. Izidoriaus. Brnddock. Pa.; tę. taip ir ateityje laikys S.i
šv. Antano. Bridgeville, Pa.; vo meilingoje apvaizdoje.,
City, Pa.; Šv. Petro ir Povilo, land Dilio.
A. M. D. G.
Be vedinio mokvklu, seservs šv. Liudviko. Maizeville, Pa.;
llomestead, Pa.; Šv. Petro ir
f
* \
*
,, ■
Povilo, Elizabetli, N. J.; šv. taip pat katekizuoja viešų mo- Šv. Mykolo, Bayonne, N. J.;,
Pranciškaus Vienuolyno Juvc- 1 kyklų vaikučius ne vien tose šv. Trejybės, Nesvark, N. J.;i
natas; Šv. Vincento, Pilt parapijose, kor jos darbuoja Motinos Sopulingos. Ilarrison, JONIŠKĖLIO NAUJIENOS
__________
burgli, Pa.; Šv. Petro ir Povi si. bet ir tų miestų apylinkė- N. J.; Aušros A’artų, Ne\v Y o-j
j Joniškio miesto laukuose ūlo. (Jrand Rapids, Mieli.; šv. 1 se. kur nesiranda parapijinių Į rk. N Y.
“leškokite Dievo karalvs- kilbukai sparčiai statosi nai Juozapo, Du Bois, Pa.; šv. mokyklų. Tokių klasių yra ve
Jurgio, Rocliester, N. A’.; šv. dusios sekančiose parapijose: tės ir Jo teisybes, o visa kita mus: vieni stalo visai naujus.
kiti kelia iš miesto į bin
šv. Luko, Bcntlevillo, Pa.; Ims jums priduota.” Seklia-1
kimas ir sielos išganymas. .Jų Pa.; Šv. .Jurgio, Detroit, Mi- Antano, Detroit, Mieli.; šv.
priemonė tam šventumui pa Įeliigan; Šv. Jurgio, Pliiladel- Kazimiero, Kansas City, Kam; Šv. Jurgio, Sbenandoali, Pa.; tuos tų Kristaus nurodymą, kas savo trobesius.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE ti seserims savarankiškumų jų
RŲ DEŠIMTMEČIO SU vienuolijos reikaluose. 1928
KAKTUVIŲ PROGA
metais įvyko pirmieji forma
(Tęsinys iš 2 pusi.)
taiičiu viršininkių globoje. Bu
vienuolijos pašventinimu, pra
sidėjo kanoniškas novicijais,
pi iiminėjimas juvenacių ir įs
teigta “Teacbei's’ Training
Sebool.*' seserų lavinimui.
Svetimtautės auklėtojos, pa
stebėjusios lietuvaičių seserą
ištikimumą, ir apsukrumų, ga
vo iš vyskupo leidimų suteik-

Iš kairės j dešinę sėdi: sesuo M. Pranciška, motina M.
Dovydą, viršininkė sesuo M. Baptistu; stovi sesuo M. Aloyzui
ir sesuo M. Paula.

Buvusi šv. Pranciškaus se
seni vienuolyno viršininkė ir
globėja.

siekti pasišventimas Dievo ga
rbę platinti ir jaunimų auk
lėti.
liniai vienuolijos valdybos rin
Nuo to laiko, kada Šv. Pra n
kiliuli, kuriuose išrinkta lietu eiškaus seserys tapo nepriklau
vaitė viršininkė ir taryba. Nuo somos nuo svetimtaučių, aukto laiko naujasis vienuolynas , Įėjimo darbas uoliai pildomas,
lapo nepriklausoma nuo sve i Pradedant 1922 m. iki šiam
laikui seserys pranciškietės
timtaučių Įstaiga.
šv. Pranciškaus seserų, kaip mokytojauja sekančiose para
ir kitų vienuolijų, tikslas yra pijose:
pačių vienuolių tobulybės sie ' Šv. Kazimiero, Pittsburgb,

Bernaičių

Bingo

Piknike

neg publika juos labai pamilo mą per Atlantiko vandenyną,
ir gyrė už nepaprastą aviaci- jo reikšmę ir ragino tam pri
jos programą “oro scenoje.” įtarti ir paremti tą sumanymą
Išvažiavimo pradžia 10 vai O kapitonas S. Darius did pagal savo išgalę, Tuo pačiu
žiuoju raudonuoju oro milžk reikalu angliškai kalbėjo J.
ryto.
_________
1
i nu, kuriuo skris kitą vasarą! Bolis, kuris per Liet. AviaciNuo
savęs
patariu
lietuviu-1
jį New Yorko į Lietuvą, be I jog šventę Chicagoje pirmą ka
Prapartierių piknikas ir pa
ms skaitlingai dalyvauti, tuo-' paĮiovos vežiojo visus, kurie Irtą savo gyvenime šoko su pa
radas automobiliais
Imi įrodysime, kad mes nesa tik tapo to skridinio rėmėjais rašutu iš lekiančio lėktuvo.
Ketvirtadienio vakare, 7:30 me tokie ąpsnudėliai, kaip kiNežiūrint to, kad Kenoshos Man
m iteko nugirsti, kad jis ža
vai. nuo Cicero Avė. ir 21 gar.
ti mūs perstato. Nesmagu pri- i lietuvių daugumas jau senai da lietuvių
spaudoje parašyiii
bus paradas automobiliais.
sipažinti, tačiau nieku y-'laukia gerųjų laikų ir pasiil- į ti savo įspūdžius apie tą šoBus apvažiuotos visos gatvės; patingu nesame pasižymėję.1 gę darbų, vis dėlto daugiau kimų iš 4000 pėdų aukščio.
paradas bus kaipo kvietimas
Tik praėjusio miestelio rinki- kaip septynios dešimtys as- Bendrai, ta šventė padarė
į visų tautų namų savininkų
mai mus kiek išjudino ir ki-įmenu (neskaitant vaikų) pasi- visiems gero įspūdžio ir ik
pikniką, kurį rengia “Taxpatataučiai pamatė, kad mes naudojo skridimo rėmėjų tei- ,gam laikui bus visų žiūrovų
yer’s council”.
daug ką galėtumėm nuveiki., se _ nemokamai paskraidyti, ,ltInOTMna, -n,, bet ir wtg ko.
Mes, lietuviai, taip pat tu tik stoka vienybės ir pasitikę- Taip pat skraidė vietos lietu , —
dailus ir brangus laikrodis bus c
T“re®?’. T‘ i
1S- LaU" ' Birutės darže bus geri laikai,
lonijų lietuviai neatsiliks.
rime dalyvauti, susipažinti su Jimo.
vių klebonas kun. Bublys, dr.
išleistas ant serijų. Jis pridė- r&1 b en rs as auraitis aP;ip_nai Mįniataį taip sako dėl
Ko r.
jo ir antrą dovaną — deiman- ro e sa™ ofiso papi dymą, tai I f Rad
darbų r(l_ svetimtaučiais, savo kaimy
D.
Rakauskas, dainininkė Rakau
skienė, vietiniai biznieriai, vi
tinį žiedą vertės $100,
varkų kambario irengimą.^
d
.f nais. Tai bus pinųas šios rūMAŽĖJA ŽUVŲ
šies.
išvažiavimas.
Kas
galite,
suomenės veikėjai, darbiniu
klius tam arba tai, kuri pasi- De*tlsta8 Lauraitls 11011 J8*1*- i koiegiios pikniką dovanomis
prisidėkite ketvirtadienio va
pinti visuomenei tą minti,
kad ;,lr atsilankymu.
’ ,
kai ir net bedarbiai. Skraidė
Mažeikių aps. Šios
rodys daugiausia serijų par-,
v
kare.
Būkite
vietoj,
automobi
ir būrelis čikagiečią, kurie ta- apyUnkėB gyventojai, ypač ku.
davęs. Trečia dovana bus iu-lnc tada lalkas tvart«
;_________________
LIETUVIŲ
AVIACIJOS
[
liai
visus
paims,
o
šeštadienį,
domus medinis, rankų
|“,kai arkliuspavogia, tai yra
vo i ‘I! šventę atvykę net is!ria pric „pių Ventos ir VarduDEIMANTINĖ DOVANA
ŠVENTĖ PAVYKO
i jei nelis, visi važiuosime į
ne
tada
laikas
pas
dentistą
:
Chieagos. A isi buvo labai pa- vos gyvena, nusiskundžia, kad
kryžius, vertės $25; kryžius
įAVhite
Eagle
grove,
41
st.
ir
tenkinti maloniu skraidymu, a-1
yra nepaprastas, iš mažų ga kreiptis, kada dantį' sugelia, Į
kasmet vis žuvys mažėjančios.
Išgirdusios
apie
Lietuvių
A;T)esplaines
River
(už
buvusio
|pie kurį savo jaunatvėje net
balėlių sudėstinėtas. Piknike kada dantys sukirmija. Dantis
Kiek jų buvę prieš karą ir
|Čemausko daržo), Lyons, TU. viacijos Dienos 'pasisekimą į nebuvo sapnavę
i tas yra ne vien tam, kad su- ;
bus ristynės, kumštynės, dai
Chicagoje, ir kitos lietuvių ko- į
va kiek dabar yra, nė nepalygi
j Įžanga visiems veltui.
nuos mišri chorai, vedami p. j gedusį dantį ištraukti ir jo 1
el garsiakalbį įvairius pa nti. Dėlko žuvys mažėja — ti
| Smulkesnių informacijų a- Jonijos įsigeidė tą pat sureng- i
| vieton dirbtiną įdėti, o ir tam, j
Brazaičio, bus žemaičių ir au
ti.
Lietuvių
Aviacijos
šventė
aiškinimus
teikė Chieagos liet,
pie tai teikia kliubo atstovai:
krai nežinia. Gyventojai spėkad
dantis
sulaikyti
nuo
gekštaičių virvės traukimas, įdo
Kenoshoje
buvo
rugpiūčio
21
{skridimo
per
Atlantiką
rėmė(
j i.
J. Bartašius, 1513 S. 49tb Ct.; d. surengta vietos lietuvių ini- !-’lJ komiteto sekretorius P. Ju lmos- •»-,
mios prakalbos apie mokslą ir di,n0' Toda i,u vaikus’ ,,et
Esj* dabar nepapras ai
(L. Kizas, krautuvėj, 1515 So,
kūdikius reikia nuvesti pas
49tli Avė.; K. P. Deveikis, 15-jciaty™. Rengėją komisiją su- lrSėla> kllris ‘"P P»t
kad Perdau« *» žuvaaJa'
moksleivius; apie gerų laikų
dentistą,
kad
jis
apžiūrėtų
ar
kalbą
apie
liet.
lakūnų
skrididaug
“žvejų” atsiradę.
grąžinimą, apie prohibiejos
darė: miesto majoras p. O’18 So. 48th Ct
gerai
dantukai
dygsta,
ar
yra
Dr. dentistas Kelia kvies
paskutines dienas, šokėjams
___________
x______ Brien, dr. Rakauskas, V. Šlionormalūs. Todėl tai dentistas lius maloniai' priėmė, bet bū
grieš garsi Gedimino orkestrą.
į Lauraitis greta savo regulerio damas labai “busy” paprašė daužiusios. Tai p-nai' Mieliniai g01”*8, K. Mažeikis, V. ManSvečiams skanūs pietūs ir va
dravickis, A. Lauciūtė, J. Traofiso įrengė vąikų kambarį, užeiti prieš pat pikniką ir pa alkani ir sugrįžo iš fanuos.
Malonu Mums Pranešti, kad
karienė. Iš prisiųstų gerų biz
Ramygaliečiai pasakoja, kšelis, P. Šliekis ir J. Steponkur ateinantį šeštadienį, rugp. siimti dovanas.
nierių dovanų gabios Marąuekad Labdarių farmos miške kus (išskiriant miesto majorą,
27 d. jisai skiria specijaliai
tte Parko šeimininkės paga
"P-nas Narvidas, savininkas šiemet riešutų be galo daug. visi lietuvių katalikų veikėjai).
vaikams.
Dantistas
Lauraitis
mins skanius valgius. Šv. Kry
dviejų duonos ir keiksų ke Dar nesą gerai prinokę, bet į Į tą šventę Kenoshos aero- I
nusipirko kolegijos pikniko ti
žiaus par. vyrai pagirdys tro
pyklų, yra pažadėjęs Bernai iki Labdarių pikniko bus pil- Įdrome (airport) suvažiavo
kietų
ir
žadėjo su šeimyna ir
kštančius. O Ciceros veikėjai
čių kolegijos pikniką paremti nai prinokę.
kuris pirmiaus darbavosi’su Central Manufacturing
daugybė lietuvių ir net nelfe- n
draugais atvykti.
svečius vaišins šaltakoše. 0
District Banka, dabar darbuojasi su
savo skania duorta ir gardžiais
Nori, kad gerai pavyktų
i tuvių iš Kenoshos, Racine,
Toliau
kviesliai
buvo
Murei
West Sidės sąjungietės malo
pyragais.
Westsidietė p-nia Apolioni- Waukegan ir kitų kolonijų,
niu apsėjimu, patarnavimu, kos dailioje valgykloje, kur
Aptiekorius Kartanas kvies ja Kamarauskienė, kad Ber- Visi su dideliu susidomėjimu
gražiomis dainelėmis visus kostonieriai priimami ir pa- lius maloniai priėmė, papasa naičių kolegijos piknikas ko ir pasigerėjimu žiūrėjo į lakvies prie bingo. Bus ir Cice- Į vaišinami, kaip svečiai. P-nai kojo nepasisekimų iš depresi geriausia pavyktų, prisiuntė kūnų Stasio Girėno ir Adomo
ro vengras su savo orkestrą, i ^ureikai augina du sūnų, ku jos laikų, bet dabar pas jį jau
dolerinę. »
.Vydžiaus ,(ristiko, S. Girėno
tam pasižymėjusiems pagrieš iriuos paauginus žada leisti į viskas normaliai eina.
Geros anglys
mokinio) gabumus ir įvairias
maršą. Bus dar ir daugiau vi lietuvių kolegiją.
Nors dar tebėra karštos die pavojingas figūras ore. Buvo ĮI
Chorai jau prirengti
sokių įdomybių ir linksmybių,
nos, bet jau daugelis yra už-i kuo pasigėrėti. Ypač'lakūnas !
809 Vi’EST 35th STREET,
AUKSINĖ DOVANA
Kolegijos piknikui chorai sisakę anglių. Marąuette Par Girėnas labai stebino visus
Laukiame visų, senų ir jaunų,
TEL. YARDS 433»
jau suorganizuoti, turėjo re ko ekspresininkai Julijonas žiūrovus savo drąsiais trikskaitlingo atsilankymo iš visų
peticijas ir pasirengę išpildy Velička, 6725 So. Rockwell irisais, kokius sugeba daryti tik I
kolonijų.
kurie specialiai užsiima iškolektavimu pinigų ir nuo
ti
smagų
programą.
Dalyvaus
Kviečia kolegijos rėm. Chi
šimčių, pertikrininiu texų bilų, atnaujinimu gaisrų
Alex Ališauskas, 7126 S. Rock labai įgudę lakūnai. Abudu ši- !
Aušros
Vartų
par.
choras
ir
Insurance, morgičių uždarytuose bankuose. Taip pat
eagos apskritys.
well, pristato gerų anglių pri- tie “padangių padaužos” su- j
liuosnoriai dainininkai iš Lie- einamomis kainomis.
užsiima su Real Kstate, farmomis ir Insurance.
jsilaukė triukšmingų plojimų,
tuovs
Vyčių
apskr.
choro.
Ski

KVIESLIAI PO MARQUETri um programe dalyvaus NoTE PARKĄ
Sidės Moterų Sąjungos kuo
pos choras ir lenktyniuos suz
Kolegijos pikniko kviesliai
Pas kontraktorių p-ną Pu- Moterų Sąjungos 55 kuopos
buvo nuvykę į Marąuette par
džiuvėlį kviesliai nerado dep- choru.
ką ir lankėsi pas biznierius,
, , ,
,. .. . ,
• i • 1 resijos. P-nas Pudžiuvėlis beDr. Magnus Hirschfeld, gerai žinomas Sexalogijos autorite
daktarus, aptiekininkus ir kiRamygaliečiai
Labdarių
tas ir Direktorjus Institute for Sexual Science of Berlin, Germa
t
|Sąs “busy” su savo nauju,
ny sutverė
farmoj
J- .... . .
ii- puikiu “Nash” ir su ta maKviesliai jau buvo lankęsis v.
v
.
. . . ,
L
TITUS - PEARLS
si na žadėjo atvykti į kolegijos
Praėjusį sekmadienį ’ramykitose kolonijose. Tai pasiro
I
pagelbėti milijonams žmonių, kurie yra praradę arba pradeda
pikniką ir tikisi, kad jo ma galiečiai turėjo išvažiavimą į
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES
dė, kad šioj naujoj lietuvių
prarasti gyvingų fizinę jėgų. 35 m. praktikavimo ir tyrinėjimo
šina ten laimėsianti pirmą' Labdarių farmą. Visi turėjo
taip pat parodė, kad Sltokls silpnėjimas yra priežastis daugelio
kolonijoj lankytis yra tikras
kitų bėdų: Didi kraujo priespauda, užklch-Jimas arterijų, fizinis
Rugsejo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE
i ‘ ‘ praizą. ’ ’ P-nia Pudžiuvėlie-: gerą good tinie, tik Bridgeiruvnrglmcs darbe, galvos svaiglnlmas, bloginimas, neurasthenija,
malonumas. Visi gyvena nau
ir taip toliau.
nė ir Zenonas Junevičius kvie ' porto biznierius p. Mielinis,
Visas ftitas bėdas galima prafialinti su Titus—Pearls. DauSpalio-October 8 d. laivu PARIS
juose, dailiuose gražiai užlai
gtžma gydymų buvo Jvykinta per Dr. Hirschfeld, Berlyno, Insti
iams įteikė kolegijos pikni- 3404 So. Union Avė., turėjo
v
'
tute.
komuose namuose. Visi biznie
L. S. (Valstybės Oficialas; 60 m. vedęs) skundėsi fiziniu nuo
r
...
„
hui dovanų,
siurprizą. Mat, palikęs prie
vargiu: svaiginimu ir drebėjimu. Lengvai pailsdavo. Minties kb.nai ir profesijonalai kvieslius
"
lyb* nerangi ir silpnai veikianti. Trukumas fizinėj jėgoj per 5
Buvo kviesliai pas fotogra- mašinos užkandžius su šeimymetus. Didi kraujo priespauda. Duotas 2 Titus—Pearls 3 kartus
viešingai priėmė, mielai klau
Visais keliones reikalais kaip tai: išgavi
dienoje. 2 savaitės vėliau medtkalis raportas buvo šitoks:— Abeifą St. Mačiulį, kurs piknike' na nuėjo riešutauti. Sugįžęs
nai sveikesnis, daugfau spėkos, svaiginitnas sumažintas ir jėga
sė reikalo ir pagal išgalių ža
grąžinama. Gydymas nepaliautas, po 2 savaičių L. S. raportų ši
pažadėjo bingo žaidimą nufil- žiūri, kad jų užkandžius karmu re-entry perink, paso, vizos ir kitokiais
tokį Išdavė: nuovargis ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su
dėjo parama. Lankydamas to
mažėjo tr 60-tose metuose atgavo fizinę jėgų ir vyriškumų, kurį
muotą pas biznierių Rajaus- vės sudorojusios, torieles suturėjęs pradžioj gyvenimo.
kius lietuvius, matai, kad mū
Pradėk atgauti jaunystę dabar. Šiandien. Po 2 savaičių jausi
reikalais kreipkitės į:
naujų vyriškumų savyje, l’risiųsk $5.00 (cash registered arba ar
sų viengenčių tarpe atsirado
ba money-order) už 2 savaičių gydymų.
pasiturinčiu ir kultūringų šei
mynų.
Pasisaugok klaidų išptldydamas šį kuponų:
TKl'TONIA I5H’OKT & EXPORT SERVICE CO., DPT. »396
Teko užeiti pas dr. Pošką,
Wisconsin
’
o
ir
Waukegan
’
o
parapijų
chorai
311 Fourth Avenne. New York City, N. Y. pas biznierių Ptižauską. P-nas
Gentlemen; Pleaso forivard to the fOllowing addtess............
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
Pužauskas, jaunas biznierius,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Box«s Titus-Pearls, for which I enclose $.
mėsos orderių išvežiotojas, be
Vieta vadinasi ‘ Central Park” Higliway 15. (Tarp
turįs dailią rezidenciją ir sa
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
5dy name ta................. ..
City.
Be dainų, žaislų Ir Mokių bu» prakalbės, būtent: Lietuvos kon
vo bizniui pritaikintą šaldytu
sulo, p.
Kalvaičio, Wisoonsln'o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir
My address iŠ..................................................... State
kitų.
RENGIMO KOMITETAS
vą. Jisai visada paremia ge-'

ką, kurs jau yra paskyręs pik
nikui dovaną, pas Prosevieius,
Grebliūnus, pas J. Atkočiūną,
aptiekorių G. Benošių, ekspre
sininką Ališauską.
SEKM., RUGPICČIO 28, BIRUTES DARŽE
Kviesliai dar užsuko pas
79th Street and Archer Avenue
biznierių Mondžejevskj, mėsos
orderių išvežiotoją, užėjo pas
Tame piknike bingo bus į- rus lietuvių darbus, pažadėjo
p-nus Šainbarus, pas seną (vei
domiausias žaidimas.Visi greit paremti ir kolegijos pikniką,
kėją Joną Petraitį, kurs pik
išmoksta jį lošti, visiems la- Jau 11-ti metai, kai jis gyvo-,
nikui pa ’/ įVjo $2.00, įias kon
bai patinka, po kiekvieno žai-1 na Marąuette Parke,
traktorių Vilimą, pas p-nus
dimo giliukingosios gauna po Aplankė kviesliai p-no Bels; Miniatus, kurie jau daugiau
gražią, dovaną.
j kio aptieką. O p-no Dargi o ap
kaip 40 metų, kai Cliicagoj
tiekos
vedėjai
Įteikė
cigarų
Didžioji pikniko dovana, bus
v
• gyvena matė blogų ir gerų
laikrodis, vertės $50, kurią au -dezę. Buvo pas dr Yušką, dr. laįkų> bet pasakė> kad atel.
kojo p. Antanas Grybas. Tas 1l‘‘n 1!L{J k iaiJg^ dr- ^aryau' jnantį sekmadienį, rugp. 28 d.,

VISIEMS LINKSMAS ZAiiHS

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL

KENOSHA WIS.

j Pikcliai,

į

STANLEY SHIMKUS

HOEBEL & GOROON REALTY
CŪMPANY

Jaunystes Stiprybė

EKSKURSIJOS | LIETUVA

Dainos Švente

p

Ketvirtadienis, rugp. 25, 1932

r i

n u

is

kaip 60. Reiškia šimtas žmo- (Thompsone strošniai ųpėjo. nktadienį, rugp. 26 d., 7.-3O v.
nių baliavos. Misliju sau, na, . Ba kopūstų su kilbasoms mes vak.
I
dabar tai priveš turkių ir
irgi dažnai gaunam,
Kviečia Kom. vardu
Grovehill 0617
į Tel Ofiso 4050
Res. 986 5
■Rašo prof Kampininkas
kinų tiems aukštiems ^večin- — ■
"
——
Dr. J. P. Poška, laik. pirm.
Tel Res.
6737 S. Arteslan Avė. ,
Tel. Grovehill 0617
Al. Precinauskas, laik. rast,
VOžNūS APDŪMOJIMAI nų, kun. Navickas liepė kreip- ms pavaišinti. Ale vietoj tų
I
lis j kolegijos kičinę; ten są skaidų paukščių, žiūriu atve
Skersai ir išilgai perėjęs ko, visų sužinosi. Taip ir pa ža dvi dideles, riebias hemes, EKSKAREIVIŲ ORGANIZA DENTISTAI
5815 — Gth AVENUE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2422
West
Marųuette
Road
“Laive” kiaušelių, kaip ku- dariau, dar žemiau jam pasi- kurias sumalę pridarėm ku
KENOSHA, W1S.
VIMO REIKALU ATSA
Vai.: 2-5 Ir 7 9 PU Ket. 8-18 AM
Tel. Cicere 6756
basų
(čia
vadina
jas
dešroOfiso vai.:
nigai balevoja Thompson’e,'kloniojęs.
Nedėlioj susitarus
KYMAS V. REKUI
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Conn., Šv. Marijos kolegijoj, V įžengęs Į kičinę. sugrie- mis), bačkų kiaulių kojų, iš
Rezidencija:
Tai.' Canal 8257 Rea Proapeot <459
3904 — 71st STREET
kurių
pMvirėm
košelėnos,
ro

užsinorėjo ir man, jūsų pašė- biau vienų iš šeimininkių ir,
Sulig tamstos išsireiškimo
Nedėllotnią tik susitarus.
DENTISTAS
dos
dvi
kartis
porčepo,
kurias
navotam profesoriui Kampi- po smerties bausme, pareika“Draugo” 197 numėry (rugp. 1446 S. 49th CT., CICERO
ninkui, nosę į tų Thompson’ų lavau nuo A iki Z papasakoti taip pat iškepėm, o bulvių su 19 d.), kad jūs paėmę “Drau-.' Vai.: 16-18 ryto: 8-6 Ir 7-9 vakare
Gydytojas ir Chirurgas
įkišti ir pauostyti, koks buvo apie tų strošnų balių. Ir, štai, kopūstais, tai jau negailėjom. gų” per daug išsigandote ir Ptaone Bouievard 7649
1821 SOUTH HALSTED STREET
tas balius (pagerbiant žymų dabar aš jau dedu taškų, 0| Desertui visiems davėm po tai visai liereikalo; jūs netu-,
Reatdenclja <488 So. Arteslan Avė. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos: 11 ryto Iki 4 po platu
mūs išeivijos veikėjų, literatų pradeda šnekėti viena iš tų vienų benanų (kitiems, gal, rėjote nei teisės nei reikalo į
472 9 WEST 12th PLACE
jVal.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
• Iki 8:88 vakarą
teko
dar
ir
po
orenčį).
Gėri

ir poetų kun. K. Urbonavičių šeimininkių — p-lė Perekštyšį dalykų maišytis, ,o dar la
ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis Jie
DENTISTAS
mų, profesoriau, irgi buvo. biau išsigųsti ir štai dėl ko.
bus.
Jonų Kmitų, jo kunigystės jtė:
4645 Ro. Ashland Ava.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Te). Canal 6744 Ras Republlo 6864
arbata ir tyras vandenėlis.
jubiliejaus proga), kaip ten
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Art,
47
«tra*t
“Kaip kunigai ulevojo
1. Virš minėtas postas or
4:30 — 5:30 kasdien
midus visiems per barzdų var
Telefonai:
Kedzie 2450 — 2451, arba
‘
Pribaliavojęs
tėvas
NavicThompsone
ganizuojamas lietuvių ekskaCicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Tai Ganai 6121
vėjęs, o dūšia neregėjus, anot
kas atėjo pas mūs į kičinų ir reivių, tarnavusių J. V. arini I
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
‘Praėjusiam “l^aivo” nunie
tos pasakos.
IR OBSTETRIKAS
dėkojo visoms darbininkėms joj ir laivyne.
Tel Lafayette 5793
ry
ir
aš
skaičiau
klausinių,
Tokiose įstaigose, žinoma,
Gydo staigias (r chroniškas Ilgas
už skanų balių. O aš ir misliDENTISTAS
vyrų. moterų ir vaikų
pirmutinis žingsnis visuomet , kad kunigai Thopipsone ule- nu sau: kunigėli tu, kunigėli, ! 2. Šis postas bus Amerikos
2201 West 22nd Street
DARO OPERACIJAS
Legijono
Lietuvių
postas,
kubūna pas gaspadorių — direk- i V0Ja, sako Perekštytė, taigi tai tokis jūsų Thompsone ba
(Kampas Leavitt St.)
Ligonius priima kasdieną nuo
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
pietų iki 8 vai. vakaro
torių. Atsidūręs pas geri), kun. į aš, mačiusi tų kunigų balių ir lius. Jei mes kasdien tokius ris nemano jokiai kitai drau
Nuo 1 Iki 8 vakar*
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliomis Ir seredomls tik
dr. Navickų žemai jam pasi- pasakysiu. Aš ne viešnia bu balius keltume, tai ir depresi- gijai pakenkti.
8«redoj pagal sutarti
iškalno susitarus
Nedėliojo pagal sutarti
Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
bet kičine valgius gaminkloniojau ir pareikalavau pa vau,
3. Tikslas visai ne valdyboj Bouievard 7589
.. v . . . ,
. .
„
jos nejustume. Beje, o ar jūs
2130 WEST 22nd STREET
padeiau. Pra- v. , .
sakyti try, kaip čia tų dienų ti seimininkėms
Rez. Hemlock 7691
.
1
d
j žinot, kiek Tlioinpsonas gavo turėt vietų, kaip tamstos mu
Ofiso: Tel. Victory 6893
CHICAOO
balevota, kas valgyta, kas ger si ėjo taip.
pinigų per tų Imlių f Ogi apie ms primenat, bet pirmoj vie
Rez.: Tel. Drexel 9191
ta, ba ir aš kaip ir kai kurie
Tėvas Na\ickas pi anešė, i |rįs tūkstančius dol. (Thoinp-' toj rūpintis savo reikalais, tai
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
kiti, nedalyvavę tam baliuj, j kad būtų pagamintas balius, šono kunigėliai labai links- yra ekskareivių reikalais ir
DENTISTAS
d<r ir šiandie seiles ryjame, nes būsiu svečių daugiau kaip mūs buvo gavę tiek pinigė juos tinkamai apginti; taip
4712 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Pasigailėjęs manęs ir visų a 30, o mokinių vėl dauginu lių). O kiek jiems balius kai pat gint lietuvių vardų ir tei Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
X—Spinduliai
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
—.. .
v --Ofisas 2201 West 22nd Street
navo? Aš nemanau, kad dau- ses pasitaikius reikalui. Taip
cor. So. Leavitt St. Tel. Cunal 6122
Specialistas odos ligų ir
GRABORIAl:
X-Ray
1 giau kaip 20 dol. Taigi mato - pat, esant reikalui, pakelt bal Tel. Cicero 1260
Rezidencija: 6628 S. Richniond Avė.
veneriškų ligų
te, kokie stindži tie Thom-1
ir Lietuvos reikaluose var
Telephone Republic 7868
Ofi. GUSSEN
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
LACHAVICH psono kunigėliai. Už 20 dol. pa i du Amerikos Legijono.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
LIETUVIS
DENTISTAS
Kampas 31st Street
valgydino šimtų žmonių, o iš • 4. Kas dėl vietų valdyboj,
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
SŪNUS
VaLkasdien
nuo
10
v.
ryto
Iki
9
CHICAGOJE
Vai.: 10—11 v, ryto, 2—4, 7—9 v. v.
jų aukomis gavo apie 3,000 rinksime jų iš tinkamiausių
valandai vakare
LIETUVIS
GRABORIUS
Nodėliomis ir šventadieniais 10—12
Laidotuvėms pa-,
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus
žmonių, nepaisant ar jie yra 4847
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. dol. kolegijai paremti.”
A.
W. 14th ST. Cicero, Iii.
tr pigiau negu kiti Pakale meldžiu atsišaukti, o mano
Moterų ir Vaikų ligų
Išklausęs tos kalbos jau bu minėtoj komisijoj, ar ne.
todėl, kad prlklaudarbu busite užganėdinti,
sau prie grabų Ii- i
Tel. Rooeevelt 2516 arba 2516
Specialistė
vau beeinųs iš kįčino, ale toji
5. Apie posto valdybų, ku- ; Dr. C.K. Kliauga
dirbystėa.
2314 W. 23rd PU Chicago
šeimininkė jau mane nutvėrė 1 ria tamsta tiek daug susirū
OFISAS
|
________
4145 ARCHER AVĖ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
D
E
N
TĮSTAS
Ofiso
TeL
LAFAYETTE
7337
4142 ARCHER AVENUE
Telef.
Canal
4174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. už skverno ir sako:
pinęs, mes patartume nusira- Utarniukais, Ketvergais Ir Subatomls
SKYRIUS: 1228 8. Į
TEL CICERO 8887
2430 W. Alarųuette liti. arti Western Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 0 iki Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
“Palauk. Dar žodis apie mint, nes nemanome, kad kas
Halsted Street. Tel.
Avė.
Pboue Hemlock 7828
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Seredomis ir P6tnyčiomls nuo 4 iki 8 vai. vakare litarninkala
Victory 4888.
Thompsono šeimininkes. Kad laikytų už garbę būti valdy Panedėliais,
1821 So. Halsted Street
ir Ketvergais.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
! Telefonas Yards 1138
I jas kur neinačis, kokios jos iš- bos nariu tokios kuopos, kuri
Rez. Tel. Hydc Park 3305
Telefonai dieną ir naktą
Phone Bouievard 4139
nepajėgė sušaukti susirinkimų .Tel. Republic 2266
VIRGINIA 0036.
mažiausios bulvelės, nei plo nuo 1931 metų. (netoli metai '
Graborius ir Balsamuotojas niausios duonos riekelės, nei laiko),
Tek Grovehill 1596
GRABORIUS
DENTISTAS
Turiu automobilius visokiems trupinėlio; viską sumaniai su-'
GYDYTOJAS Ut CHIKLKGAS
V. J. č'ižauskas,
Musų patarnavimas
OFISAS
2403
W.
63rd
STREET
reikalams. Kaina prieinama. naudoja. Net ir aš nuo jų pa
visuomet sąžiningas Ir
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
J. A. Mickeliūnas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nebrangus, nes neturi
kaip
reik
ant
sviesimokinau,
3319
AUBURN
AVENUE
Ofiso
valandos;
nuo
2
iki
4 ir nuo
VbL: 9,-Ii ryto 2-4 ir 7-9 vak.
me Išlaidų ežlalkymut
Phone Hemlock 2061
.
.
. _
i
A. S. Prečinaruskas.
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal Seredomis po pietų Ir Nedeldionlais
skyrių.
to gyventi. Tik vaikai (stu
Chicago, III.
sutarti
tik susitarus
Ofiso -Tel.: Bouievard 7820
dentai), tai jau labai paten
Nauja, graži ko
2422
W.
MARQUETTE ROAD
Liet. Ea-kareivių susirinki
Namų Tek: Prospeet 1930
kinti.
Tokie
linksmus,
kaip
DENTISTAS
plyčia dykai.
mas. — Išrinktoji liet.-veteraGas Extraction
zuikučiai. Sako, būnam kaip
Res. i’hune
.
nų organizavimui komisija jau Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12
3307 Anbnrn Aram
ORABORIUI IR LAIDOTUVIŲ
£nglewood
6641
Office Phone
6558 SO. YVESTERN AVĖ.
gy“
kalp turi pagaminusi kas reikalin-'
Wentworth 3000
VKDRJAI
Wentworth 3000
ponams
4916 SO. MICHIGAN ATĖNUS
ga suorganizavimui “Ameri-i
1650 WEST 46th STREET
ĄKIŲ GYDYTOJAI;
leL Keovood 5167
Dabar jau aš seilės dėl to can Legion” lietuvių posto —,
Kampas 4*th Ir Paulina Ita
Valandos:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Tąl. Bouievard 6998-8419
LIETUVIS GRABORIUS
j baliaus neryju;
misliju, kad kuopos. Šiame susirinkime bus
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
6558 S. HALSTED STREET
Didelė graži koplyčia dykai
apart šventadienio Ir ketvirtadienio.
Nuiiudimo
valandoje
kreipkitės! paliaus ryti ir visi tie, ku- išpildoma aplikacija gavimui
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu simpatlš- ' riems tas ----kunigų ulevojimas “čarterio.”
/
kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Šiuomi ir kviečiame visus
Ofiso Tel. Victory 3687
lietuvius veteranus susirinkti
Oi. ir Rea. TeL Hemlock 2574
Gydytojas ir Chirurgas
į pono Paliulio (buvusių Mel4631 SO. ASHLAND AVĖ.
dažio) svetainę, W. 23 PI. ta
Tel. Yards 0994
LIETUVIS AKIŲ
3133 S. HALSTED STREET
rp Oakley ir Leavitt gat., peAntras ofisas ir rezidencija ,
SPECIALISTAS
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
6504
SO. ARTESIAN AVĖ.
Palengvins akių įtempimą, kuris
asti priežastim galvos skaudėjimo,
VALANDOS:
Ofiso vai.: nuo 9-12 ryU.is: nuo 7-9
-LIETUVIŲ
ivaigimo, akių aptemmlo, nervuotuvak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 pi
Nuo 10 iki 12 dieną

O A K T A

Prašau Į Mano Kampelį

SKAiTYTOJĮI BALSAI

į

P

AI:

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. ATKOČIŪNAS

os

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. C. Z. VEZEUS

DR. A. RAČKUS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. A. J. JAVOIŠ

j

.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. BIEZIS

DR. A. A. ROTH

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAK1S

DR. T. DUNDULIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

žiūrSk’n“ nei

DR. K. DRANGELIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. L YUŠKA

DR. JOSEPH KELLA

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. Di

DR. A. R. McCRADIE

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MADRIGE KAHN

DR. J. P. POŠKA

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ

mo, skaudamą akių karštį. Nulrnū
iataractua Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą, iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negčf kreip
sitės kur kitur.

A.

A.

PRANCIftKAR POCIUS

Mirė rugp. 19, 1932 ni. 9 vai.
vakare.

Paliko dideliame nubudime
nioter) Gabrielę, motiną Roza
liją. aoRutes Albiną Ir SeserJ M.
Dovtdą (vienuolę) Ir brolį Ka
zimierą.
į
Laidotuvės įvyko rugp. 2 3 o.,
Sv. Jurgio parapijos bažnyčioj,
kurioj atlaikyta geidulingos pa
maldos už velionio sielą.
l’o
pamaldų nulydėtas į Sv Kali
miem kapines. Laidotuvės bu
vo mllltarlnlo pobūdžio,
nes
velionis buvo tarnavęs J. A. V.
kariuomenėj.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
DidyMa Ofleaa

Nuliudus šeimyna dėkoja vi
siems. kurie dalyvavo laidotu
vėse.

4605-07 South Hermitage Avenue

Laidotuvėms patarnavo gra
borius Frank J. 8zykowny, Tel.
Vlrglnla 0521.
,

Viai Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

JUOZAPAS KAKTYS

Mirė rugp. 23, 1932 m., 8
vai. vakare. 62 metų amžiaus.
Kilo Iš Telšių apskr., Zarienų
parap., Togano kaimo. Ameri
koje išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame
nnlludlrne
moterį Domicėlę, dukterį Bronialavą, žentą Antaną Mažeiką,
seserį Prancišką Dambrauskie
nę ir švogerį, 3 seseris Lietu
voje, Petronėlę, Kotriną Ir Ma
rijoną.
Kūnas pašarvotas 26 West
lORth St.. Roseland, III.
Laidotuvės įvyks Pėtnyčloje,
rugp. 26 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėtas Į Visų Šventų parap.
bažnyčia, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, drabgus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliu*)?:

Moteris, Duktė Ir
Seserys.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Kadžius, Victory
4088 — Pullman 7897.

atsitikimuose, egzaminavimas daroi aaas su elektra, parodančią mažiauuas klaidas.
Speclatė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Į
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.

piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vuk
Šventadieniais pagal sulaiinią.

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

Tel. Wentworth 3000

DR. CHARLES SEGAL

Rez. Tel. Stewart 8191

Perkėlė savo ofisą' po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. H. BARTON

Daugelių atsitikimų akys atitaisomos

SPEC1JAL1STAS

Gydytojas ir Chirurgas

be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos oi.
gesnės, kaip kitų.
P

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12

KREIVAS AKIS ATITAtSO į TR(JM
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589
TeL Yards 1829

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK

DR. 6. SERNER
LIETI V18

AKIŲ

Tel. Hemlock 87u0
Rea. Tel. Prospeet 04)0

DR. B. ARON

1111

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6165 South Kedsie
Rea 6426 So. Califomia Avė.
Vai.: 8-4. 7-9 v. v Išskiriant Ke'v.

DR. V. S. NARES

HPECIAI48TA0

(NaVysucksui)
OYDYTOJAS IR CHIRURGAM

9426 We«t lfarquette Road
OČsas Ir Akinių Dirbtuvė

VALANDOS:
9 Iki 18 ry’e, 7 ik, • mkare
Utarn. Ir Kstv vak. pagal satart)

756 WEST 35tb STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 16- 6: nuo 6—*6Medšilevlet nae »6

iki t»

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI”
4

K
-f* ‘Ai*. .

JKa _ . *"

V

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

.t' -

r

'iii

Ofiso ir Rez. Tel. Bouievard 591 1

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Oflflo v sąla n: nuo 1*8. nuo 8:80*8

Ketvirtadienis, rngp. 25, 1932

DRAUGAS

4

Ant rytojaus, po pusryčių
dviem pilnais automobiliais iš
važiavom Springfieldų apžiū
rėti ir žymesnes vietas aplan
DIEVO APVE1ZDOS PAR. |tro pirm. A. Nausėdienė pra
kyti: vandens
pumpavimą,
nešė, kad yra atsilankiusios
ŽINUTĖS
kur gavę palydovų apžiūifviešnios: p. Kibartienė iš Bo>
Ateinanti sekmadienį rugp. [stono, Vaičiulienė iš Miners J0111
ištaigų. I askui lJa-

28 d. įvvks paskutinis žiu va-! vilk-, Vasiliauskienė ir Vi«» Dnkolno kapą. ( karts nauja.

sara parapijos basket pik- lauskiene iš Seiantono. 1 o te e
.
\
■i
'
i
v.ui
rmrn
/I
nai
ten
tūri
pasirušvti
i knvmkas, Murųuette parke. Si pra | pirm. pianese, kad įugp. .SJ a,
...
*
m

n
;v ‘
moga rengiama sv. Prantus-1
rengiamas

gų iš kokio miesto. Po to, ap-

sidabrinis _o m
m.

’ 1

kaus tretininku draug. ir
J vienuolyno
juhliejus.
, važiavus svarbesnes vietas,
Vyčių 4 kp. pastangomis.'Tie. I Seka pranešimai iš skyOų.' bovom pakviesti pas pp. Ko-,
tininkai ir jaunimas uoliai ruo ' Pasirodė, kad skyriai gana |kieš.us pietums. Sūnus domisi
l

šiasi gražiai priimti svečius ir stropiai rengiasi prie jubiliė IlokiešiuB tų dienų-minėjo 10
palinksminti. Gerb. klebonas jaus. Visi dirba, kad ko dan metų gimtuvių sukaktį. Suva
iš E.
skelbdamas šitų piknikų širdi- giau Įneštų pelno, kuris ypač žiavo daug svečių,net
ngai kviečia parapijomis atsi- šiuo laiku labai reikalingas, St. Louis. Per pietus pasaky
lankyti ir paremti. Tikimės, Visi skyriai nusitarė sukelti ta gražių kalbų. Toastmaste-

kad taip pat atsilankys mūsų nemažiau kaip po $100.90. Tai
rėmėją) iš kitų kolonijų, ypač gražus reiškinys.
Rėmėjoms
seni aštuoniolikiečiai Marąuė- nekenkia, nei sunkūs depresitte Parke gvvenantieji.
įjos laikai. Visos dirba nuo
lankiomis širdimis, už tat ir
Fęderacijos Kongrese, kuris Dievas jų darbus laimina.

riu buvo p. R. Mazeliauskienė,
j kuri pirmiausiai palinkėjo
daug laimės. Paskui teko ir
j man kalbėti. Linkėjimus taip
pat reiškė Vilčauskis, Rodavijčius, Žukauskas, Janulienė, J.

j

Iš Federacijos Cbie. Apskr. i Maziliauskas ir šeimininkas
šiomis dienomis įvyko Pittsburgh’e, mūsų skyrių atsto atstovės raporto pirm. pranę- Rokiešius.
vauja gerb. kun. Pr. Vaitukai šė, kad jau gautas Vytauto
Popiet nuvykom j Auburr.,
tis ir P. Šaltiinieras, L. Vyčių daržas centro piknikui ateinu (18 mylių nuo Springheldo)
nčiais metais rugp. 20 d. Atei- ĮKnyzinus aplankyti. Ten irgi
4 kp. pirmininkas.
-------------nantieji metai bus Pasaulinės buvom pavaišinti.
Už poros dieni} sugrįžta iš | Parodos metai. Tat ir rėmėSugrįžę atgal vakarienės bu
Clear Water, Wis„ vasarinės j jų centro piknikas Vytauto
voin pakviesti pas Stanslovus,
seminarijos vilos, gerb. diako- < darže, manoma, bus sėkmin
kurie turi ūkį (40 akrų) ir la
gas Pr. Lukošius. Baigdamas
bai pavyzdingai tvarkomų:
Seniai buvusi sus-me amži namai — nieks negalėtų sa- j
savo paskutines atostogas, li
kusias dvi savaites praleis pas noji rėmėja Z. Bartkaitė gra
kvti, kad tai ūkininkas gyve
savo. motiną, o paskui išvyks žiai pakalbėjo ir toliau žadėjo
na, kaip milijoninkas. Elektra,
į Mundelein, III. Taip pat va neapleisti susirinkimų.
vanduo, maudynės; vandenį iš
saros atostogas prabudo pas
Gerb. motina Marija pa. . v.
. v .
. „
T, .žemes pumpuoja elektra varo- '
savo tėvelius klierikas St. Va- kviečia viešnias pakalbėti. P.
A 1V.
,v. . , „ .. ;nia masina. Žodžiu, viskas paluckis. Aštuoniolikiečiai džiau- Kibartiene nuoširdžiai kalbeio
v
,
vvzdingai vedama,
giasi turėdami du kilniu jau ir žadėjo daugiau veikti, kuo 1
Pasiviešėję iki vėlaus vakanikaičiu siekiančiu kunigystės j met įsteigtas naujas motinišluomo ir todėl linki jiems ge- kas namas Rytuose. Taip pat io grįžom į Springfieldų.
riausios kloties.
kalbėjo ir kitos viešnios. Vi Ant rytojaus jau trečiadie

sos grožėjos čikagiečių rėmėjų
• Praėjusį sekmadienį parapi veikimu. Pirm. pakvietus, su
jos choras turėjo savo metinį sirinkimas išreiškė
padėkų
išvažiavimų į Gary Beaeli, Ind. Motinai Marijai už jos gabu
Dalyvavo gražus jaunimo bū- mus, kad nuo pat įsisteigimo
rys su savo vadu p. K. Sabo vienuolynas gražiai auga. Tai
niu. Graži dienelė, graži vieta dėka dideliam jos pasišventi
ir kiti malonumai visus paten mui. Motina Marija nepriėmė
kino. Taip pat dalyvavo mūsų Į sau tos garbės, sakydama, kad
jaunimo ir parapijos uolūs rė-1 pirmiausiai reikia padėkoti
mėjai.- gerb. biznieriai Pužau-1 Dievui, paskui visiems prieteskai, Mikuckiai, Pečkaičiai ir liams-rėmėjams, kurie kuomi
Kontrimai. Į pavakarį atsila nors prisidėjo anais sunkiais
nkė gerb. kunigai I Albavi- j pradžios įsikūrimo laikais.
čius ir P. Gasiūnas.
Motina Marija taip pat kvietė
visus dalyvauti sidabrinio ju
Prieš porų savaičių apleido biliejaus iškilmėse, pamaldose,
mūsų kolonijų ir išvažiavo į kurios įvyks rugpiūčio 30 d.,
Lietuvą J. Blankus su savo vienuolyno koplyčioj.
sūnumi Juozu, kuris šiais im
Pirm. taip pat dėkoja vi
tais sėkmingai užbaigė para- soms rėmėjoms bei prieteliams
pi jos mokykla. Jo žmona da
pasiliko sutvarkyti kai kuriuos
reikalus. Gai'a mums p. Blankaus. nes per daug metų jis
g vai d?b-vavo parapijos gy
venime, darb'vogi ir buvo vi
sų kilnių tautos ir bažnyčios
reikalų uolus rėmėjas. Linki
me jam sveikatos, kuri pasku
tiniu laiku buvo sumenkėjus,
ir visokio pasisekimo. Taip
pat jo sūnui.
Ašt.
’

•

a.

%

I

už nuoširdžia darbuote tai
kilniai ir kultūrinei įstaig a
Tucmi ir baigtas sus’rinkimas
Kaip visuomet/ taip ir š
C

6

ŽVĖRIŲ KARALIUS
“Camta tavo Žalumoj” — kaip
atvaizduota didžio gyvulių tapytojo,
Paul Brantom ... jo įkvėpimu
buvo liūto nežmoniška iega ir laukinit gudrumai, kai padarė jį
dfrikot džiunglių valdovu.

—Ir žalias tabakas
neturi vietos cigaretuose
Jo nėra Luckies
.. . lengviausiame cigarete
kokį kada nors rūkėte
t

“It’s toasted"

"/« žmogus parašytą geresnf knygą, pasakytą geresnį pamokslą, ar padarytą tobūlesnius sląstus pelėnu
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytą namus miško tankmėje, sistiek pasaulis iki jo durą pramins taką-"
RALPH 'VALDO EMERSON. Ar šis pareiškimu neganėtinai paaiškina kode! pasaulis užgiria ir priima
Lucky Strike?

ŽINip-ŽINELĖS

T. Janulis ciškų ir dukreles Anielę ir Onvtę. Rašo, kad jos buvę Ne\v
Yorke ir kitose valstybėse ir
kad turinčios gerus laikus.

-------------t. y. į Springfieldų. Mat, ten
pasakė įdomių kalbų, sekmadienį iš sakyklos buvo
6v. Kazimiero akademijos turime daug giminių ir pažįs- 0 -iuokdarys “Galis Kepurė" pranešta apie pikniko reika

Perskaičius nutarimus, cen miegoti.

M

The American

Panelės Janulytės yra narės
Praėjusio antradienio v ka
rą ir vėl ra lijo klausytojam: iftv. Petronėlės dr-jos. Linkiline joms linksmų atostogų ir
syl į, sesutės rėmėjas vaišino teko gerėtas gražiu lietuviu
laimingai sugrįsti.
šaltu lemonadu ir pyragai- radijo programų, kuris buV»,
Laima, duodamas iš stoties WGES, i
č.iais.
___
pastangomis Peopleg Furnitu
re Co. krautuvių.
PIKNIKO REIKALAI
IŠ CHICAGOS Į SPRING
Gražiai
dainavo
solo
p-lė
A.
FIELDĄ IR ATGAL
Šv. .įdegio parap. piknikas
Ančiūtė ir K. Sabonis. TaipGavęs sav. atovtogų, suma-2'* Peoples radijo duetas ir jau pilnai prirengtas. Gerieji
niau su savo žmona, sūnumi *<vartetas’ kurie dainavo nau- biznieriai suaukavo daug daIš AKADEMIJOS RĖMĖJŲ ir p. J. ir R. Mazeliauskais nu- 'as rinktines dainas.
lykų ir pilnai užteks gausių
SUSIRINKIMO
važiuoti ten, kur dar nebuvau,
to’ ,)r' K' bangelis, de- publikų patenkinti. Praėjusį

rėmėjų centro susirinkimas j- fan>y
yyko rugp. 21 d., vieAuolvno
auditorijoj. Susirinkimas buT>aimingai nuvykę sustojom
vo nepaprastai skaitlingas.'pas Vi’«a«skų, kuris mus graNors diena buvo labai graži žiai Priėmė. Po vakarienės,
ir šilta, tačiau rėmėjos radę P«sikalbėjus paprašiau jo, kad
laiko pasiaukoti ir kantriai i& |man Parodyt9’ kar gyvena
klausyti viso mėnesio darbo mano giminaitis p. Karečka,
vargonininkas. Nuvykome pas
eigos.
ii-; jo
ir. name
miniu teko ir saldžiai
jį

ES perkame puikiausią, patį
puikiausią tabaką visame pasau
miesto, miestelio ir sodybos gyven
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl tojas sako,'kad Luckies yra tokie
žmonės visur skaito Lucky Strike
Ln«rvi cigaretai.
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame,
kad mes niekuomet neužmirštame
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj
Tas pakelis lengvų Luckies
Retai švelni ir Lengva” - todėl šis

nis, reikia ruoštis namo, o tu
rim atlankyti dar keletu gimi
nių. Aplankėm Tribinčiu's, ku
rie turi 8 pagyvenimų apartmentų, Pietoreičius ir skubinomės pietums pas varg. Karečkus. Čia radom daugiau s ve
eių. Parvažiavo ir klebonas
Copr., 1932,
kun. Junkeris iš Chicagos; sy
Tobacco Co.
kiu papietavom, nusifotogra
favom ir sėdę į automobilius
dar sugrįžom pas p. Vilčaus* ŽMONA IR DUKTERYS
kų. Čia atsisveikinom su vi
I PA.
sais ir leidomės Chicagos link.
Namus pasiekėm laimingai.
BRIDGEPORT. — Žinomas
Važiuojant visu keliu matė veikėjas, Tarnas Janulis išlei
si puikūs javai, ypač komai do atostogoms į Pennsylvauia
— neapsakomai puikūs.
pas gimines savo žmonų Pran

LIETU VtŲ RADIJO
PROGRAMAS

P R :JO POOSEVELT’O
PUSĖN

-Į- Pr .ėjus; piru.adė nio va

N”W YORK, rugp. 24, —

karų p. Bielskio aptiekoj, \V.
Marąuette Road ir S. Artesian Avė., ponki banditai bu
vo padarę boldapų, kuris lė
čiau nepavyko. ‘AčiūDargio aptiekos (skersai gatvės) dar
bininkų budrumui, banditai iš
dūmė nieko nepelnę.
-(- Rugp. 23 d. Cliicagoje
užsinuodijęs mirė lietuvis dr.
Karalius, įnikęs ofisų Bridgeporte. Velionis buvo uolus kai
kuriu sektų rėmėjas,

Demoknntų kandidato Roosevelt’o pusėn perėjo šen. D. I.
\yalsh’as, kurs pirmiau sto
vėjo už Al Smith’ų.

CHARLES P. KAL

Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Mieste Ofisas;

Tel. Hemlock 8380

140 No. Dearborn St.,

Room 700

Phone State 4690
South Slde Ofisas
750 W. »5th Rt., netoli Halsted St.

Phone Boulevard 5913

JOHN B. BŪRDEN

j

Name: S Iki 9 ryto. Tel. Bepub. 9000

PARSIDUODA M0RGE6IAI

A. A. SLARIS

i
Du metai nedirbu. Bankas užnldaj rė. Parduosiu 1933 m. morgičius nu
pigintus. "Draugas”, Box 8979.

2334 So. Oakley Avė.

R. ANORELIUNAS

ADVOKATAS

+ Naktį iš- pirmadienio "T
(John Ba<dslun«s Borden)
antradieni i dentisto Bložio,
advokatas
turinčio ofisų Metropolitan
105 W. Adams St., Rm. 1642
banko name. \Yest Side, garaTelephone Randolph 0727
džių įsibriovę plėšikai apdras 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Rooaevelt 9090
kė automobilių.

j

prajukde
klausytojus savo lūs ir priminta, kad piknikieCHięAOO, ILL.
žiniomis iš “Gyvenimo”. Dai- riai neprivalo imtis su savim
nų ir kalbų tarpuose buvo ke- nei valgių, nei gėrimų, nes
lėtas numerų rinktinos muzi- darže jų bus įvalias ir už viko, ir įdomiu pranešimų apie soi [)igll} kainiĮ piknika9 jvy.
“bargenus” l>ei įdomius daly
ks sekmadienį, rugp. 28 d.,
kus žmogaus gyvenime. Prog
ramas baigtas kvietimu sekau Vytauto parke.
Prisirašykite į mūsų Spulkų
tį antradienio vakarų pasiklau
Ten būsiąs Texų informacija suteikiam:
— gražios
—x:—----syti kitos
muzikos ir
Dykai
dainų valandos.
Barbora , PLATINKITE “DRAt m
2608 West 47th St.
i

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris gnomas kaip “It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno

ADVOKATAS

Wm. J. Kareiva
Savlnlnk&s
D6I geriausios rų Sies
Ir patarnavimo. Sau
kit.
GREEN VAIAiEV
PRODUCTS

O’sells Šviežių klausi
niu sviesto Ir sūrių.
4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Tel. Republlc 5649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Mallavojam, dekoruojam Ir popleruo.trtim. Kainos prieinamos.

5537 S. Nordica Avė., Chicago

Mteato Ofisas 77 W. Washtngton St.
Room 906
TeL Dearborn 7966
Valandos- 9 ryto Iki 4 po pietų
Utarnlnkala Ir Ketvertais
— • Iki • vai.
4145 Archer Are Tel. Lafayette 7337

Vakarais:

Namų Tel. Hyde Park 1196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
62 E 107 ST prie MICHIOAN AVĖ
Tel Pullman 6950—6377

4600 8.

WOOD 8T.—Ketverto vak.
Tel lAfayette 6898

!<• N LA HALI,E 8T—pagal sutarti

Jei manai pirkti automobllj, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užtaikome
vienų IS geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4419 ARCHER AVENTTE
Telephone Lafayetta 7111

