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Telefonas: Roosevelt 7790

Reikalauja sugriauti Papen’o kabinetą
Pasitarimu paktas nesikreiptas prieš
I. Valstybes

GRAŽIOS IŠKILMES ŠV. KAZIMIERO
VIENOOLYNE

DEDAMA PASTANGŲ ILLINOIS’O
ANGLIAKASIAMS GRĄŽINTI TAIKĄ

DALYVAVO J. E. VYSKUPAS HOBAN

Vakar Šv. Kazimiero Sese- toriaus ir Vyskupas tam tik
rys minėjo savo įsisteigimo romis maldomis jas laimino ir
sidabrinį jubiliejų. 9:30 vai. uždėjo ant jų galvų sidabro
TIESON PREZIDENTĄ
PASITARIMŲ PAKTAS
rytų koplyčioj buvo iškilmin vainikus. Šis reginys susirin
HINDENBURGĄ
gos pamaldos, seserims ir kvie kusiems ašaras iš akių išspau
PARYŽIUS, rugp. 31. —
stiems svečiams dalyvaujant. dė.
BERLYNAS, rugp. 30. — Po Lozanos konferencijos Pra
Šv. Mišias laikė J. E. Vys
Pietūs. Tuoj po pamaldų,
Šiandien atidarytas Vokietijos ncūzija ir Anglija padarė taip
kupas E. Hoban. Prie Mišių
parlamentas. Sesijų atidarė vadinamąjį pasitarimų paktų
tarnavo: arkidijakonu kun. J. auditorijoj buvo pietūs ir pro
seniausioji atstovė komunistė ir pakvietė kitas Europos va
Paškauskas, dijakonu kun. A. grama. Gražias ir turiningas
Klara Zetkin. Ji kalbėdama lstybes prisidėti. Dabar aiški
Baltutis, subdijakonu kun. J. į kalbas pasakė: L. Šimutis,
Parodcma, kaip lėktuvas lėktuvui skrindant patiekia per vamzdį reikalingo žibalo. Ši
reikalavo traukti tieson vals nama, kad šis paktas nė kokiu
Mačiulionis, ceremonijų vedė- kun. A. Milukas, ponia Butri
nuotrauka
padaryta
Curtis
stoties
padangėse,
kur
dvi
moterys
lakūnės
keletu
parų
skrajojo
mas, A. Lapinskas, dr. S. Bietybės prezidentų Hindenburgu, būdu nenukreiptas prieš J.
ju kun. P. Gasiūnas, jam pri- v.
„ „
be
nusileidimo.
gelbėjo kapelionas kun. M. U- lzl8’ pr°f- F' R MaStas’ P°ma
kanclerį von Papen’ų ir kitus Valstybes. Bet jis Paryžių vis
A. Nausėdienė, A. Kalvaitis
valstybės vyrus už respubli glaudžiau jungia su Londonu.
SIŪLO ARBITRAŽĄ
rbonavičius. Seserų choras la
MIRĖ OLANDŲ KAR
kos konstitucijos peržengimų.
bai gražiai giedojo, o kun. A. ir programo vedėjas kun. B.
DINOLAS
Urba. Ypatingai gražių ir
O pirmoji parlamento parei NETURI KUO MAITINTI
TAYLORVILLE, III., rugp. Milukas iš Maspeth, N. Y.,
prielankių kalbų pasakė J. E.
ga, sakė ji, yra sugriauti da
VAIKŲ
AMSTERDAMAS, Olandi
•30. — Illinois’o krašto sargy vienas iš šios vienuolijos stei
Vyskupas E. Hoban. Tarpais
SAULĖS UŽTEMIMAS
bartinį ministerių kabinetų.
ja, rugp. 30. — Maastrichto
bos kapitonas AValker’is deda gėjų, pasakė tinkamų iškilmei
gražiai grojo akademikių or
FLENSBURG, Vokietija, ligoninėje
mirė kardinolas o
v- jpastangų centralinei kasyklų pamokslų. Nepaprastų įspūdį
Parlamento prezidentu 367
Saules užtemimas šiandien .
°. .. v
kestrą.
balsais prieš 216 išrinktas fa rugp. 30. — Bedarbių šeimy Van Rossum, 77 m. amžiaus. ir Chicagoj bus matomas, jei srity taikų grųzinti arbitražo sudarė, kada trys šv. Kazimie
Šiandien, 9 vai. rytų Vie
keliu. Tuo reikalu jis turi pa- ro pirmutinės seserys-steigėšistų (nacionalsocialistų) par noms menkas valstybės šelpi
nebus debesuota. Chicagoj už
tijos vadas von Richtofen’as. mas dar daugiau sumažintas. SKRIDIMO GREITUMELIS temimas prasidės 2.-10 popiet. sitarimus su angliakashj strei- jos — Motina Generalė Mari nuolyno koplyčioj laikomos pa
ja, Sesuo Irnakuliata ir Sesuo maldos už mirusias seseles ir
-U- '•
kininkų vadais.
Motinos neturi kuo maitinti
3:18 Iras užfemta apie 79 nuo
visus vienuolijos geradarius.
CLEVELAND, O., rugp. 30.
Streikuojantieji angliaka-j Kon“'Pta Prisiar,in° P™
APGRIAUTI POLICIJOS savo vaikų. Tad vaikus nusi
šimčiai saulės skritulio. Už— Lėktuvų lenktynėse vakar
VIRŠININKO NAMAI
šiai turi tris reikalavimus: pa
veda į šelpimo ofisų ir juos
temimas baigsis 4:20.
VOVERĖS PRANAŠAUJA
rekordų
padarė
buvusis
šio
naikinti 5 dolerių atlyginimų;
ten palieka.
KARĄ
krašto kariuomenės lakūnas J. Visiškas saulės užtemimas pagerinti kai kurias darbo sųHAVANA, Kuba, rugp. 30.
G. Haizlip. Išilgai J. Valsty bus matomas Hud'son įlankoj, lygas, ir pašalinti Illinois’o
— Dinamito bomba susprog
MOTERIŠKĖ LAIMĖJO
Praėjo tie laikai, kad laik
bes, iš Burbank, Cal., į New šalia Montrealio, Kanadoj, ša unijos prezidentų AValker’į.
dinta priemiesty Marianan ties
NUO AUŠROS VARTŲ
KANDIDATŪRĄ
raštis kaime buvo naujiena.
Yorkų, jis perskrido per 10 lia Bostono ir Naujojoj An
policijos viršininko Mansipo
KOPLYČIOS NUĖMĖ
Dabar, žiūrėk, anot žmonių,
namais. Namai nukentėjo, bet
LOTYNIŠKĄ PARAŠĄ
ROOSEVELT’AS APIE
DALLAS, Tex., rugp. 30. — valandų ir 19 minutų. Skrido glijojkiekvienas piemuo, pasku ka
iš žmonių niekas nesužeistas. Šios valstybės kandidato į gu kai kulka, retkarčiais daryda
PROHIBICIJĄ
rvę sekiodamas, laikraštį skai
SUMANYMAS UŽGRIAUTI
“Vilniaus Rytojus” rašo.
bernatorius “primary” balsa mas virš 300 mylių per valan
to, o tarpe vyresnių įsimaišęs
SENĄJ! PERKASĄ
EKVADORIAUS SUKILĖ vimuose iš demokratų parti dų.
NEW YORK, rugp. 29. — šiuo metu bedarant Aušros
“filosofuoja” apie pasaulinę
LIAI PASPRUKO
Praėjusį šeštadienį Seagirt, N. Vartų koplyčios remontų len- j
jos laimėjo Mrs. Miriam A.
Praėjusiais
metais maj.
Pure Air bendrovės prezi J., deinokratij kandidatas į kai nuėmė nuo seniau kybantį I politikų, reparacijas... “Kai
Ferguson, vadinama “Ma.” Doolittle buvo įgijęs, rekor
mo radio” — bobutės, nugir
dentas kap. L. Larson skelbia prezidentus, New Yorko gube ant tos koplyčios parašų:
GUAYAQUIL, Ekvadorius,
I
dų su 11 valandų ir 15 minu
dę apie įvairius tarpvalstybi
sumanymų, kad senųj į Illinois rnatorius Roosevelt’as, sakė
rugp. 30. — Šios respublikos
Mater Misericordiae sub tu-1
TROKAS NUKRITO NUO tų.
ir Michigan perkasų užversti politinę prakalbų apie prohi- ura Praesidium confugimus. ” nius ginčus, neramumus, išvyriausybės kariuomenė nuga
HIBICIJAI
T
. ± , , ,
, , v.
plečia ligi to, buk jau prasižeme ir padirbti vieškelį iš bicijų. Jis patvirtino savo pa Jo
lėjo sukilėlius ir atsiėmė sos
vieton kol kas koplyčios , ,
.
,. . L
5,000 DIRBA
x
'
deda naujas pasaulinis karas.
Chicago į Mississippi upę.
tinę Quito. Sukilėliai paspru- Į BOSTON, Mass., rugp. 30.
rtijos programų prohibici jos remontuotojai jokio parašo ne
ko į aplinkines kalvas.
klausimu
ir nupeikė respubli-į padėjo, tačiau, kaip laikraš-Į Pernaravos apylinkėje, užŠiandien
yra
proga
tų
dar

— Už nusikaltimų prohibici- WEST FRANKFORT, III.,
čiui tekę patirti, saujelė įvai- j d raudus medžioti voveres, jų
jai iš pakraščių sargybos tar- rugp. 30. — Franklino apskri- bų atlikti. Valstybės šelpimui konų programų
KABINETAS ATSISTA
rių Vilniaus “mylėtojų” ste- gana dažnai galima pastebėti
nvbos pašalinta trys vyresnie- ties anglių kasyklose dirba a- bedarbiai gali tų darbų dirbTYDINO
ti. Naujas vieškelis duotų da TROKAS NUKRITO NUO ngiasi iš paskutiniųjų, kad atėjusių iš miškų į kaimus.
ji sargybininkai.
pie 5,000 angliakasių.
ug naudos apskritims.
naujas parašas būtų uždėtas Prietaringesnieji neabejodami
TILTO, 22 ŽUVO
LA PAZ, Bolivija, rugp. 30.
tvirtina, kad tai rodų karo ar
lenkiškas.
— Atsistatydino Bolivijos re SURASTA VIETA, KUR PASAULIO
KONFISKAVO SVAIGALUS lx SAN JUAN, Porto Rico,
Aušros Vartai, tačiau, yra tumų, nes ir prieš pat didįjį
spublikos ministerių kabinetas.
IŠGELBĖTOJAS PADARE STEBŪKLĄ
rugp. 30. — Troku iš vienos i viso krašto tikinčiųjų švento- karų voverės labai ėjusios į
Muitinės agentai padarė politinės partijos iškilmių bu- vė. Paskelbus aukų rinkimų kaimų.
VATIKANAS, rugp. 30. — mėjo, kad minėta stebuklo vie “reidų” milijoninko K. G. vo vežama 60 delegatų. Vie- koplyčios remontui, jas siun
KAINAS SKIRTI DIK
Vatikanui pranešta, kad Šve ta yra Tiberijo ežero pakraš- Smith’o motoriniam jachte nu tiltu važiuojant trokas pa- čia toli gražu ne vieni lenkai
TATORIUS
ŠUNYS AVIS IŠPIOVĖ
ntoje Žemėje pagaliau suras čiuog. Kada ciesorius Konsta (laive) “Kenkora II,” stovi- slydo ir smuko apie 30 pėdų katalikai. Aukos gaunamos iš
SANTIAGO, Čili, rugp. 30. ta tikroji vieta, kur Kristus ntinas pripažino krikščionybei nčiam Monroe gat prieplau- žemyn į upeliukų. 22 asmenys viso pasaulio kraštų, o taip
Antazavė, Zarasų aps. Lie
— Čilės respublikos vyriausy padarė stebuklų penkiais duo teises, minėtoj vietoj pasta koje. Rasta ir konfiskuota a-J žuvo, o kiti visi sužeista. Ta- pat ir iš Nepriklausomosios pos 22 d. Antazavės klebono
bė nusprendė skirti gamybai nos kepalėliais ir dviem žu- tyta puošni bazilika.
pie 2,500 dol. vertės svaigiųjų rp šių pastarųjų yra ir labai Lietuvos. Aukas deda ne tik ir girininko medžiokliniai Su
ir gaminių kainų nustatymui vim pavalgydindamas 5,000
Einant šiuo aprašymu, nu gėrimų. Tai esanti kontraba sunkiai sužeistų.
katalikai, bet ir protestantai, neš išpiovė Bradėsių kaimų ūdiktatorių.
žmonių minių, kaip yra pa rodytoj vietoj pradėti atkasi- nda.
pravoslavai ir net žydai. Tad kininkų 15 avių.
reikšta Šv. Morkaus evange nėjimai. Dabar tas darbas da
VYŠNIŲ PŪDAS 2 LITAI aišku, kad stebfiklingosios AuBADU MARINO KŪDIKĮ lijoje. Surastų vietų pripaži vė vaisių. Archeologai rado VASARA BAIGIAS, O ČIA
PUOŠIA BAŽNYČIĄ
-----------šros Vartų Dievo Motinos kono tikrąją Evarist !Andrew žemėje bazilikos liekanas. Ba
Utena, Šioj apylinkėj, ma- plyčia yra šventovė visų gyKARŠČIAI
Lukšių parapijiečiai pradė
GALLIPOLIS, O., rugp. 30. Mader iš šventojo Išgelbėtojo zilikos sienos mozaika išpuoš
Už trijų savaičių baigsis tyt labai geras vyšnių derlius, į ventojų, visų žmonių, o ne sau jo gražiai puošti savo bažny
— Policija areštavo S. Hoctor Ordeno. Šis žmogus Jeruzalė-'tos. Po altoriumi rastas dide- vasara. O Chicagų užvakar ir nes ūkininkai atveža jų į tur-jjalės lenkų nacionalistų, kurie
čių.
ir jo žmonų. Jie badu marino je atstovauja vokiečių istori- Į lis natūralūs akmuo, šis ak- vakar ištiko nepaprasti šiuo gų labai daug. Truputį anka- jau seniau nebegalėjo žiūrėti į
savo “negeistinų” trijų metų nę draugijų Goerresgessell- muo, kaip spėjama, yra tas, laiku karščiai. Labai senai to čiau buvo mokama už pūdų lotyniškąjį parašų,
ORO STOVIS
amžiaus kūdikį. Delko šis kū shaft.
ant kurio Išgelbėtojas sėdėjo nebūtai
po 2 lt., dabar jau vyšnios padikis yra tėvams “negeistiKetvirtojo šimtmečio pabai- padarydamas stebuklų.
brango iki 4 — 5 litų, bet ir
CHICAGO IR APYLIN
GRAŽI VIENYBE
nas,’’ policija dar neišaiškino.! goję Šventų Žemę lankė malTiberijo ežeras yra už 60 Už rašinėjimų grasinančių ši vyšnių kaina, palyginti su Stakiuose moksleiviai su kai KES. — Šiandien iš dalies de
Jie augina kitus keturis vai- dininkė Rilvia Aųuitania. Ji mylių žiemių link nuo Jeru-J laiškų vienai moteriškei suim kitais miestais, yra visai že- mo jaunimu pavasarininkais besuota; popiet ar vakare nu
kus.
savo paliktam aprašyme pažy-, žalės.
tas R. Pacil, 37 m. amž.
ma.
sutartinai dirba.
matomas lietus ir vėsiau.
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“D R A U G A S”

> dryta didelė klaida nesteigiant nuosavo kal talikiško universiteto. Tada tai įvykinti būt
buvę daug lengviau, nes buvo geresni laikai
' Pilnųjų Blaivininkų Sąjun
Uetaa. kaaSien, lfefcyru* eekmadlenius
ir pati Lietuvos vyriausybė savo petį prie
,7.0*^ ! to darb<> būt4 Priėmusi. Bet reikalas steigti
gos 22 seimas bus rugsėjo 11
1919 m. kovo 2—6 dd. Le perkelti į Naujorką; toli nuo
asalaiui
Itatalui — 15c.
19c. Europoje
£uropoj« — M«um«
Metams »7.00,
I7.OO. Pusei
pusei Me
Me- 1 katalikišką universitetą buvo toks didolis,
ti — |4.00. Kopija .02a
kad po “sureformavimo” teologijos filosofi ninas į Maskvą sušaukė pir Baknnino ir jo sekėjų.
Lietuvos katalikų dienraštis dieną, Šv. Kazimiero parapi
jos mokyklos salėje, WorcesBendradarbiams ir korespondentams raitų negrą- jos fakulteto ilgiau steigimo darbo nebuvo
mąjį komunistiškojo interna
Markso draugas, socialistų ‘Rytas” ‘‘Laisvose pastato- j
tina, jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam
ter, Mass. Prašome visų Blai
galima atidėlioti. Juk dvidešimtame amžiuje
tikslui paSto ženklų.
cionalo kongresą. Kadangi ko vadas Amerikoje, F. A. Sorgo
įdėjo Jurg. Ežer. straips
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. katalikiška tauta be katalikiško universiteto
vininkų kuopų tinkamai pri
i Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
jokiu būdu apseiti negalėjo. Dėl to, nežiūrint munistų veikimas nėra sveti 1876 m; liepos mėn. sušaukė n j atgalviu “Taip pat verta sirengti ir skaitlingai daly
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 1 didžiausių sunkumų, kliūčių, lėšų stokos, ka mas ir mūsų krašte, tai komu internacionalo kongresą Phila- dėmesio,” kuriame rašoma,
vauti.
talikiškoji visuomenė pergalėjo visas kliūtis nistiškojo internacionalo 13- delphijoje. Tačiau tame kong kad ant statomų kapinėse pa
vai. po piet
ir Katalikų Universitetą Lietuvoje įsteigė. kos metų sukaktuvių proga rose delegatų buvo tiek maža, minklų atsiranda nepakenčiaTai be galo svarbus ir reikšmingas mūsų tau pažiūrėkime jo istoriją ir ko- kad kongresas buvo privers- nu užrašai, pav. “amžinaj et- Į Seimas prasidės iškilmingo
"DRAUGAS”
toje įvykis, kurį turi nuoširdžiai pasveikinti į fuunįstį§koj0
internacionalotas nutarti ir paskelbti iater--sy^y,” “tegu ylsisi,” “Wieš- mis šv. mišioms 11 vai. Mišias
kiekvienas susipratęs lietuvis katalikas.
1
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pac,” “dūsziai” ir p.; taip ir laikys Centro pirm. kun. J. J.
pagrindus bei jo reiškimusi nacionalą mirusiu,
Lietuva
turi
daug
ir
galingų
priešų.
Savo
gyvenime.
Publiehed Daily, Except Sunday.
Nepavykus Paryžiaus komu svetimų kalbų vartojimas, ku Bakanas; jam asistuos apylin
SUBSCRIPTIONS: One Teor — f 6.00. 6tx Months dvasinio, tautinio ir kultūrinio stiprumo at
Yra trys internacionalai: pi nai, mirė ir pirmasis socialis riuos daugiausiai nulemia pa- kės kunigai. Pamokslą sakys
— ».»•. Three Months — <2.00. One Month — 76c. žvilgiu ji turi ne tik susilygint su savo kai
Burope —. One Year — *7.44. fllz Months — *4.00. i
dv. vadas kun. J. J. Jakaitis.
mynais, bet juos pralenkti. Tą stiprumą tau rmasis, antrasis ir trečiasis. tų sukilimas. Tačiau socializ minklakalys, vietoj lietuvių, įCopy — .O-lc.
Atstovai malonės susirinkti
▲dvertlsing In "DRAUUAS” brings best results.
tai tegali duoti katalikiškas auklėjimas, auk- Pirmasis buvo suorganizuotas mas plėtėsi įvairiose šalyse. piršdamas lenkų kalba para
į
bažnytinę
salę 15 min. prieš
Advertislng rates on appllcation.
__
štosios katalikiškos mokyklos, universitetas. Londone 1864 m., kurio vy Atsirado daugiau reikalų, lie šą. Straipsno autorius sako,
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago Gaila, kad Lietuvoj tėra tik kelios.grynai ka- riausiu steigėju ir organizato čiančių patį socializmą. Tiems kad tas dalykas turėtų būti mišias, kad tvarkingai sueitų
-------- — talikiškos pradžios vidurinės mokyklos. Jo- riumi buvo Karolis Marksas. reikalams atlikti buvo įsteig sutvarkytas, nes, anot jo, ka į bažnyčią ir užimtų vietas.
miš turėtų būti apsėta visa Lietuva. Įsistei Tas internacionalas buvo pa tas 1889 m. Paryžiaus Kong pai nemažesnės reikšmės tu
Sesijos prasidės 1:30 popiet,
DIENOS KLAUSIMAI
gęs Katalikų Universitetas tą spragą turės
ri, kaip miestų sodai, parkai mokyklos salėj. Vakarienė ir
vadintas:
“
Tarptautinis
Dar

rese
antrasis
internacionalas.
užkišti. Jis turės duoti visai Lietuvai moky
tojų, kurie auklės jaunimą išganingoj kata bininkų Susivienijimas.” Jo 1890 m. Londono Kongrese so ir kit.
programas bus bažnytinėj sa
likų dvasioj, visuomenės varių, kurie ves tau tikslas buvo sutverti tarptau cialistams nutarus priimti į m
Tas Jurg. Ežer. straipsnis lėj. (
Jau mūsų skaitytojai žino, kad rugpiū- tą ne šunkeliais, bet išganingais paties Kris tinį organą, kurin susijungę ternacionalą tik tokias darbi- j jay>aį užgavo Chicagos lenku
Kviečiu visus vadus, ypa
čio 28 d. Kaune atidarytas Lietuvos Katali taus nurodytais keliais ir tuo užtikrins tau-| įvairių tautų darbininkui, sėk- ninku organizacijas, kurios šie, gienragtį «‘ Uriennik Zjedim
tai ir valstybei ateitį,
apgins nuo bosiver- min ; k()vot 8„ priTitegijo. kia kapitalizmą pakeisti so
tingai dvasininkus, skaitlingai
kų Universitetas, kurio katalikiškoji visuo ziancio iš rytų bolševizmo, o iš vakarų pro
czenia,” kuris straipsny aut atsilankyti į šį seimą, kurio
mis ir gintų savo teises. Pra- Į cializmu ir tam tikslui pasiemenė senai laukė ir aukas jo .įsteigimui dėjo. testantizmo ir liberalizmo. ,
galviu “Duria juos net lenkiš
džioje tas internacionalas ne kti numato būtiną dalyvavimą ki paminklai” lietuviams pri tikslas yra išauklėti visu pir
Toliau matą katalikų veikėjai dar prieš
Kari tą sąjūdį Lietuvoje palaikyti t y.
ma blaivų, idealų jaunimą ir
kelioliką metų ragino katalikiškąją visuome kad išlaikyti katalikišką universitetą ir už buvo labai radikališkas. Jame bei veikimą parlamente, buvo kiša “žemą kultūrą.” Esą, net mūsų ateities vadus.
nę Susirūpinti nuosavo universiteto steigimu, tiesti katalikiškų mokyklų tinklu visą Lie dalyvavo ir Anglijos darbiniu užkirstas kelias anarchistams tamsūs, netolerantingi rusai
nes jau tada tas reikalas buvo aiškus. Ta tuvą, reikia, kad visa mūsų katalikiškoji vi kų atstovai, kurie nebuvo so į internacionalą. 1900 m. Pa valstybinėse įstaigose griežtai
Rengimo komisija:
čiau, katalikiško universiteto reikalą tada su suomenė (Lietuvoj, Amerikoj ir kituose kra cialistai.
ryžiaus socialistų kongresas draudę lenkiškai kalbėti, nelis
laikė tas faktais, kad buvo steigiamas valsty štuose) tampriai kooperuotų, pasiaukoti} ir
Antrasis internacionalo kon nutarė įsteigti nuolatinį tarp
V. P. Blavackas, rast.
binis universitetas su plačiu teologijos, fro- remtų. Tai visų lietuvių katalikų darbas, ku gresas įvyko Genevoje 1866 tautinį socialistišką biurą tė mirusiųjų kapų. “Lietuviai
<O. Sidabrienė, ižd.
nori rusus perviršyti. Kas
sofijos fakultetu, kuris turėjo patenkinti ka ris dar labiau suartins Katalikų Veikimo Cen
m.,
kuris
jau
buvo
kairesnis
Briuselyje.
Biuras
turėjo
sam
per barbarizmas!” baigia “D.
talikiškos visuomenės reikalavimus. Ir paten trą Lietuvoje su Liet. Kat. Federacija Ame
P. S. Kalbės kun. P. Juškaikino. Bet patenkino tik iki tol, kol Lietuvos rikoje. Be vieningo darbo sunku būtų išlai  už 1864 m. Londono kongresą. domą sekretorių, kuris priva Z.”
tis iš Cambridge, Mass., ką tik
vyriausybėje buvo katalikų žmonių, kol tebe kyti universitetą, nes jam reikia labai daug Tretysis internacionalo kong lėjo tarpininkauti judėjime
parvykęs iš Lietuvos ir kun.
buvo seimas, kuris apsaugojo katalikų teises lėšų.
resas įvyko Lozanoje. Šis kon tarp socialistiškų organizaci Jei kapų tvarkymą, parašų
J. J. Jakaitis, iš Šv. Marijos
valstybiniame universitete.
gresas
jau
buvo
revoliucioniejų,
veikiančių įvairiose tauto tikrinimą, kad jie nebūtų su
A. L. R. K. Federacija, ačiū Amerikos
kolegijos.
Trieš teologijos filosofijos fakultetą Lie lietuvių katalikų dosnumui, savo dalele jau riškas. Jo pirmininkas skelbė: se, rinkti ir tvarkyti visų bu klaidomis ir pageidavimo už
tuvos universitete jau senai griežė dantį be yra prisidėjusi prie Katalikų Universiteto ‘ ‘ Mes nebenorime valdžios, vusių kongresų
nutarimus, rašus dėti valstybine kalba, c
dievybės platintojai Lietuvoje, nes tas uni steigimo Lietuvoje. Anais metais apie 50,000 nes ji mus slegia mokesčiais; duoti vienkartinę apžvalgą a be jos norintieji gali padėti
versitetas duodavo mūsų tautai veiklių, su riol. tam tikslui*surinkta. Be abejojimo, ame mes nebenorime armijos, kuri pie įvairių tautų socialistiškų dar ir tautine kalba užrašą,
sipratusių, išmokslintų katalikų veikėjų, k u- rikiečiai ir toliau, kiek tik galėdami, gelbės
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?uus skerdžia ir galabija, mes organizacijų veikimą, leisti lenkai vadna barbarizmu, tai
rie pastodavo kelią bedievių darbams. Jau išlaikyti jau įsteigtąjį Katalikų Universitetą
nebenorime religijos, nes ji brošiūras, liečiančias svarbiau koks yra lenkų barbarizmas, MOTERŲ S-GOS CHICAGOS
1926 m. liaudininkų — socialistų vyriausybė Lietuvoje.
kai jie remontuodami Aušros
APSKITTB ItUGS KON
kliudo susiratimą!”
sius klausimus ir tt.
je kilo mintis reformuoti valstybės univer
Vartų
koplyčią
Vilniuje,
nu
CERTĄ
sitetą, žinoma, su ta mintimi, kad apkarpyti
Lietuvos valstybės teatras Kaune per 10 Kilo varžytynės tarp Matrk- Tokiu būdu antrasis inter
ėmė
iki
šiol
buvusį
lotynišką
teologijos filosofijos fakultetą. Bet vis dėl to
metų Valstybės iždui kainavo 12,815,142 litų. so ir Bakunino dėl pirmeny nacionalas tapo galinga orga
užrašą: “Mater Misericordia,
‘socialistai to daryti nedrįso, nes bijojo Seimo.
Spalių 23 d., š. m., Ciceroj,
Remontui per dešimtmetį irgi išleista 1,635,- bės. Nors abu buvo materia nizacija, laidavusia ilgai pasi
'Sub
Tuum
Praesidium
Confil

. Kada valstybės vairą į savo rankas pa 114 litų. Dar pridėjus bent milijoną litų, sa listai, tačiau skyrėsi savo pa laikiusį tvirtumą. Jos šalinin
Šv. Antano parapijoj Mot. Sginus
”
(
“
Mielaširdystės
Mo

ėmė tautininkų partija, kada sulaužius Vals
gos Chicagos apskritys ruošia
koma būt buvę visai žmoniški rūmai. O da žiūromis į darbininkų ateitį. kai su didybės pilnumu ir iš
tina,
tavo
globon
pasiduoda

tybės Konstitucijos svarbiausius dėsnius, iš
Tas beaugantis priešingu didumu skelbė pasitikėjimą,
koncertą, kurio programe da
vaikius tautos išrinktąjį Seimą, pradėjo vi bar nėra nei pinigų, nei rūmų. Kai kuriems
me
”
)
ir
žada
padėti
lenkišką.
mas gręsė pavojumi ir pačiam kad jų organizacija pasiekusi
lyvaus artistai Jonas ir Mari
sokiais būdais persekioti katalikų organiza artistams pastaraisiais metais mokėta 1,000
O
juk
Aušros
Vartai
ne
vien
jona Cižauskai iš Detroit,
cijas, įstaigas ir varžyti katalikų veikimo ir 2,000 litų per vakarą. Tuo būdu kai kurie internacionalui, todėl Markso to, kad galinti kiekvieną be
lenkų
garbinami.
Tąją
švėnų,
šalininkai nutarė Bakuniną su sireiškiančią kovą sutrukdyti
Micb. ir vietinės mūsų meno
laisvę, ji pradėjo uždarinėti katalikų privati uždirbę net 8,000 litų į mėnesį.
vę
gerbia
net
kitataučiai
ne
jo sekėjais visai pašalinti iš vienu posakiu: “Jei tavo ga
nes gimnazijas ir sumanė “reformuoti” val
jėgos. Iš anksto prašome kitų
“Tai per brangus malonumas, rašo ‘Ryte’ internacionalo. Taičau, išmo linga ranka to nori, visi ra katalikai. Taigi, lenkai kito organizacijų bei draugijų nie
stybinį universitetą. Sumanymą įvykdė ka
talikų visuomenes nenaudai. Teologijos filo Vismatis, ir to mes sau leisti negalim, ypač tus Bakuniną su jo sekėjais, čiukai ramiai stovi.” Tačiau akyse ir krislą įžiūri, o savo ko tą dieną nerengti.
sofijos fakultetą taip “sureformavo,” kad iš šiais sunkiais finansiniais laikais.
Ignas
pavojus
internacionalui ne šis pasitikėjimas greitai paro u e rąsto nemato.
Vėliau patieksim daugiau
jo beveik nieko neliko. Jį išardė su didžiau
dė
nedorą
prigavimą.
kiek
nesumažėjo.
Generalini
žinių
apie koncertą.
Atsižvelgiant į dabartinius sunkius laisia katalikiškai Lietuvai skriauda.
99
PLATINKITE; “DJRAgoA
(Bus daugiau)
Taryba dėl to buvo nutarta
Koncerto reng. komisija
Tad jau dabar aiškiai suprasta, kad pa- ) kus, valst. teatro reforma yra būtina.
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SAVO AKYSE IR RĄSTU BLAIVININKAI SEIMUOS

Seimo tvarka

LIETUVOS KATALIKŲ UNIVERSITETAS

Kun. J. J. Bakanas,

CHICAGOJE

rumą ir būdavo labdaringas. Benedikto
pranašystė tikrai išsipildė, kai 549 metais
Totila užėmė Romą, kurioj išbuvo viene
rius metus, ir, grįždamas į Italiją, mirė
rugpiūčio mėnesyj, 552 metais.
“Dt in omnibus glorificetur Deus.”
Gegužės 20 dieną, 536 metais, Bene
“Dievas tebūnie garbinamas visuo
diktas siuntė ištikimą savo mokinį, Placi
se daiktuose.”
dą, į Siciliją, netoliese Messina, kad
«v. Benediktas.
įsteigtų vienuolyną. Trumpu laiku naujai
(Tęsinys)
įkurtame vienuolyne apsigyveno 30 vie
Jie prirengė, kad jo kardo nešėjas, nuolių, kurie su Placidu tobulinosi vieRigeo, isir'dytų į karališkus rūbus ir tuo nuolyniame gyvenime. Taip apie 540 me
būdu apoautų šventu; Lbatą Kaip greit tus piratai netikėtai užpuolė Sicilijos sa
į’ pamute. tuojau pašaukė: lą. Ir Placidas ir vienuoliai žiauriai buvo
“Mano fin.r.u, neri/: f k tuos rūbus, nes kankinami. Po ilgų kankinimų jie buvo
jie nėra ta«o.” Ir l’oriin turė jo pripažin nužudyti spalių 5 dieną.
Benedikte šventumą ir po to pats vyko
Toji žinia didžiai sugriaudino Šv. Be
pas jį. \v. ui atas .kyšiui jį apibarė
jo nediktą. Nors jų gailiaesi, tačiau jo šir
♦ nepadorumą, pranašaudamas bausmę, ku dis nusidžiaugė, kad jie gavo kankinystės
li jį ištiks. “Tu kas dien vykdini piktą,
vainiką Danguje.
Baltumą, ir padarei daug nusikaltimų,”
La Manse vyskupas 542 metais mal
>iart šv. abatas, “tačiau pradėk atgailoti davo Šv. Benedikto prisiųsti vienuolių į
pradėk atitaisyti nuodėmingą gyveni- Prancūziją.
Jis tai padarė, skirdamas
Tu nugalėsi Romą, tu persi kasi jfl- Maurų priešakyje. Sausio 10 dieną, 543
, tu karaliausi devynerius metus ir dė metais, vienuoliai susirinko atsisveikinti
tuose tu mirsi.” Išgirdęs tuos žodžius, su Mauru tr kitais, kurie bendravo jo ke
etilą nusigando ir šventojo maldavo už lionėje į naują žemę. Atsisveikinimo at
melstis. Ir nuo to laiko jis tapo jau ne minčiai Šv. Benediktas Maurui davė tik
toks žiaurus, kartais net rodydavo ge rojo kryžiaus dalį. Sulyg abato pranašys

Pr. J. Vaitukaitis

imtasis BeseiHitas

Benediktas

ti

už

tės, Maurus valdė Glanfeuilo Vienuolyną
netoli keturias dešimt metų. Prieš dviejus
metus pirm savo mirties Maurus pasiša
lino iš vienuolyno ir gyveno, kaipo pustelninkas, pratindamasis tobulybės dory
bėse. Jis mirė sausio 15 dieną, 583 metais.
Šv. Benedikto gyvenimas nebūtų pil
nas, jei neminėtume Šv. Scholastikos, jo
sesers, kuri su kitomis šventomis vienuo
lėmis atskirai gyveno vienuolyne, įsteigta
me Šv. Benedikto direktyva. Jos visas
gyvenimas buvo aukotas Dieviškajam Sužiedotiniui; dėl Jo ji buvo palikusi šį pa
saulį ir užlaikė skaistybę. Pirm negu vie
nuolynas, šv. Scholastikos vedamas, buvo
pilnai patvarkytas, Šv. Benediktas dažnai
ją atlankydavo, paskiau vieną kartą į me
tus, o sulaukus senatvės, tik retame atsi
tikime. Paskutinį kartą jų susitikimas
buvo vasario 8 dieną, 548 metais. Praslin
kus penkioms dienoms šv. Scholastika iš
girdo savo Sužiedotinio šaukimą ir Jam
atidavė skaisčią savo sielą.
Jos mirimo valandą Šv. Benediktas
buvo savo kambary ir meldėsi; pakėlęs
akis jis matė savo sesers sielą skrendan
čią į Dangų balandėlės pavydalu. Tada
jis meldė vienuolių, kad eitų į Švč. Ma
rijos iš Plombariola vienuolyną ir paėmę

jo sesers lavoną ir atneštų į jo vietą, kad numylėtą savo Tėvą šalia jo sesers—kars
su tinkama pagarba palaidojus karste, te, kurį kitą sau pritaisė Šv. Jono Krikš
kurį buvo prirengęs dėl savęs.
tytojo Oratorijoje. Jo karstas dabar yra
Žemiškieji ryšiai, kurie glaudžiai ry- po didžiuoju altorium vienuolyno bažny
Ten pat yra ir Šv. Scholastikos
šo brolį ir seserį, suįro, tačiau mirtis ne čioje.
karstas.
galėjo panaikinti sielų vienybės. Ir Bene
diktas išpranašavo savo mirties dieną ir
(Bus daugiau)
valandą. Tų pačių metų kovo 15 dieną
vienuoliams jis įsakė atidaryti jo karstą.
Ir jį pagavo staiga karšligė. Šeštą dieną,
JAUNUTE ROftfc
t. y. kovo 21 dieną, 543 metais, Benedik
tas pašaukė savo brolius vienuolius ir jų
Praskleidus man rožės lape
meldė, kad jį nuneštų į bažnyčią, kur pas
lius
kutinį kartą priėmė V. Jėzaus Kristaus
Ir išvydus dar ankstyvą
Kūną ir Kraują. Stovėdamas oratorijoje
ir prilaikomas vienuolių, su ištiesto
mis rankomis į Dangų ir malda ant lūpų,
Jau skleidžiant meilųjį
jis atidavė prakilnią savo sielą Dievui.
kvapą.
Dieną, kurią šv. Benediktas mirė, du
— Kaip linksma, net ašaros
vienuoliai, iŠ kurių vienas buvo vienuoly
rieda,
ne, o kitas lauke, turėjo nuostabų regėji
mą. Jie regėjo kelią, kurs pasipuošė dra
Kad toks dar jaunas žie
bužiais ir nusišvietė nesuskaitomomis švie
delis
somis, kurios siekė šventojo abato kam
Pajėgia pritiaukti praeivio
bario ir nusitęsė iki paties Dangaus. Ir
jie girdėjo balsą: “Tai yra kelias, kuriuo
Benediktas, mylimasis Dievo tarnas, už
žengė į Dangą.”
Vienuoliai didžia pagarba palaidojo

žiedą

akis.

Mėlynių Aras

Trečiadienis, rugp. 31 d., 1932
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gų drąsų” ir atsigalęs šalę vakarų atsilankyti ir aplan
“drųsuolio” Dr. Karaliaus. kyti mūsų klubų ir 14 kuopų.
Ale kad niekas prie savęs poi- Beje, jei kas turi atliekamų
I Ofisas Tel. GrovehlU 8*17
Tel. Ofiso 4050
Rea 9866
-------------------- Rašo prof Kampininkas.
zino neturėjo, o ir aptiekus knygų, ir norėtų paaukoti, tat Tel. Cicere <769
Rea <737 S. Artesian Avė.
TeL GrovehUl 0<17
V02NŪS APDŪMOJIMAI rie sutinka su tais kvailais arti nebuvo, tai ir liko visi prašau praneSU knygyno ve.
žmonių draugijos įstatymais, bailiais.
dėjui Antanui Zičkui, 1616 So.
DENTISTAS
Štai jums, pašenav otieji, vo- daktaras pasakė, yra konfor Kadangi ypatinga drąsa, 50th Avė., Cicero, Ilk, už kų
5815 — 6tb AVENUE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 S. 49th CT., CICERO
3423 West Marųuette Road
žnus ant tuščios burnos apdū mistai, o kurie nesutinka, tai, didvyriškumas, kurie iki šiol kp. bus labai dėkinga, nes
KENOSHA, WIS.
19-13 vyto: 3-9 Ir 1-9 vakare
Vai.:
Ir 7-9 P. M. Ket 9-13 A-M.
Ofiso vai.:
mojimas.
mano razumu, bus jau kokai- žmonių buvo kitaip suprasti, knygų daug neturim, o norin
Nedalioj susitarus
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Pbane Boulevard T»«
Seniau, jei užgirsdavom, nistai, morfinistai, visokie pa- dabar, po Dr. Karaliaus nusi- čių skaityti apsčiai yra.
Rezidencija:
Tel. Canal 9387 Rea Proepeot 9989
8904 — 71st STREET
kad žmogus pasidarė sau ka sileidėliai. Jie norėtų gyventi poizinimo> pas lietuviškus be
Nedėllomls tik susitarusi
put, tai visi sakydavom, kad be jokių įstatymų... kaip gy dievius, tapo priskirti žmogui, Vyčių 14 kuopos šokių va
karas bus spalių 1 d., Šv. An
DENTISTAS
jo galvoje buvo koks nors ku vulėliai.
kuris poizinu sau kaput pasiGydytojas ir Chirurgas
tano
parapijos
salėj,
ant
49tn
4646 So. ABhland
Ava.
ku. Ale tie čėsai jau praėję.
Nespėjus bobelėms įsšoku- j daro, tai Brižporte ir šneka
9
1831 SOUTH HALSTED STREET
Ct. ir 15th st. Pirmas mūsų'
Dabar, jei žmogus save nusi- sias ašaras, dėl tokios dakta- j nia
ma : na, kas pirmas iš laisvaResldenolJa 9999 So. Artesian Avė. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vakaras pradėjus rudens se-'
: 11 ryto Iki 4 po pietų
poizina, tai jau kita rokunda. i ro kalbos, nuo akių numesti,1 manių ir socialistų parodys
4729 WEST 12th PLACE
TeL Ganai <113
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
« iki 8:18
Taip anų dien ant tautiškų I kaip štai išėjo kalbėti lajeris, | tos ypatingos drųsos. Patariu zonų. Muzika bus Buck’s Red
ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis Jis
bua
kapinių prie nusipoizinusio dr. kuris ėmė ir sukritikavo dak-; pasiprovyti ir tokų “drųsuo- Devils. Tat visos kuopos kvie
2924 W. WASHINGT0N BLVD.
čiamos
mus
paremti,
atsilan

DENTISTAS
Tel. Canal 6764
Karaliaus duobės išvirožijo ne tarų. Jis pasakė, kad poizino lių” žygio nesekti.
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
2201 West 22nd Street
kant į mūsų šokių vakarų. O
4:30 — 6:30 kasdien
koks ten žaliagalvis, ale kitas j paimti žmogui reikia ypatinTelefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
(Kampas
Leavitt
8L)
14 kuopa nepamirš ir jūsų.
Cicero 662. Rez. tel Cicero 2888
da gyvas daktaras.
'gos drųsos ir bailai to nepaValandos: Nuo 9 Iki 13 ryto
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Nuo 1 Iki * vakare
Sulig jo išvirožijimo, žino-įdaro. (Mano pajuodinta). IšTat, ot kas girdėt tarpe CiBeredoj pagal sutarti
IR OBSTETRIKAS
Tel. Lafayette 6798
ceros Vyčių.
gw> ima poizinų dėl to, jog girdus tai visiems Dr. Karu
Gydo staigias Ir chroniška* ligas
Boulevard 7689
vyrų, moterų ir valkų
Mėlynių Aras
žmonių draugija tvarkosi įsta lio lydėtojams jau ne ašaros
Rea. Hemlock 7<91
DARO OPERACIJAS
tymais ir įsigyvenusiais pap iš akių, ale pačios akys iš
Ligonius priima kasdlenų nuo
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 8 vak.
pietų Iki 8 vaL vakaro.
Grįžo iš Lietuvos pp. A.
ročiais ir kad nemaža tų įsta kaktų vos neiššoko. Pasidarė
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėllomls Ir seredomle tik
Miliauskai
tymų ir papročių yra kvaili sumišimas. Visi pasijuto ap
lfikalno susitarus
DENTISTAS
Nedėliojo pagal sutarti
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
arba atgyvenę savo čėsų. Ir šaukti bailiais. Jei tuo metu
4712
So.
Ashland
Avenue
Penktadienio vakarų, rugp.
2130 WEST 22nd STREET
gero (jįceros Vyčių tarpe 26 d., automobiliu grįžo iš Lie
anfe, socialistų pašlovintas An ant kapinių būtų kas nors tu- į
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Ofiso: Tel. Victory 6893
CHICAGO
tanėlis, kuris per pietus prie rėjės poizino, sakoma, būtųĮ Ciceros Vyčiai gerai gyvuo tuvos gerai žinomi Cicero gy
Rez.: Tel. Drexel 9191
X-Ray
Tel. Cicero 1260
sinkos poizino išgėrė, esą, ne parodę tam lajeriui, kad lie ja; gerai susitvarkę. Susirin ventojai ir sėkmingi biznieriai
Jei neatsiliepia šaukite Central 7461
galėjo pakęsti tų kvailų ir sa tuviški socialistai ir laisvama- kimai vedami sumaningai, pp. A. Miliauskai. Į jų gražių
LIETUVIS DENTISTAS
vo čėsų atgyvenusių įstatynui niai nei a bailiai, ne vienas tvarkiai. Sus-mai laikomi kas Į rezidencijų, kuri randasi graGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VaL- kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
bei papročių. Tie žmonės, ku- būtų pademonstravęs “ypatin j pirmų ir ketvirtų pirmadienį žioje Cicero dalyje — Parkvalandai vakare
X—Spinduliai
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Nedėllomls Ir Seredomis susitarus
Ofisas 2201 West 22nd Street
| kiekvieno mėnesio. Pasitinka- Home, — susirinko skaitlin 4847 W. 14th ST. Cicero, Ilk
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
GRABORIAl:
Specialistas odos ligų ir
Į minimo vakarai taip pat būna gas giminių ir draugų būry».
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
veneriškų ligų
du sykiu kas pirmų ir trečių kurių tarpe buvo ir chicagie
Telephone Republic 7868
LACHAVICH pirmadienį kiekvieno mėnesio. čiai — pp. Paliuliai, J. Locai-, Dr. C-K. Kliauga Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. Ofisas 3102 So. Halsted St.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
DENTISTAS
Kampas 31st Street
Narių susirenka gana skait čiai, Vilkai, Liutkai, Bendo- Utarninkais,
PIGIAUSIA.} LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
Ketvertais ir Subatomis
CHICAGO J E
2420 W. Marųuette Hd. arti Western
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Avė.
Phone Hemlock 7M2&
LIETUVIS GEABOKIUS lingai. Kp. pirm. Jonas Dai- riai, Pilipavičiai ir kiti.
Nedėllomls ir šventadieniais 10—12
Laidotuvėm- pa
Seredomis ir PAtnyčloinia
neiius susirinkimus veda gra Pp. Miliauskai Lietuvoje Panedfiliaia,
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla.
1821 So. Halsted Street
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mane žiai, mandagus su nariais. Tai viešėjo apie tris mėnesius ir,
Moterų ir Vaikų ligų
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 3616 arba 2514
labai gražus pavyzdys visiems anot jų, ir skersai ir išilgai jų Tel. Republic 2266
sau prie grabų lšSpecialistė
dirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chieago nariams. Už tat jam ir tenka išvažinėjo. Aplankė kaimus,1
OFISAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4145 ARCHER AVĖ.
<68 West 18 Street
miestus
ir
miestelius,
bet
Su

visa
garbė;
jei
ne
jis,
tai.
mes,
Ofiso
Tet
LAFAYETTE
7337
4142 ARCHER AVENUE
Telef.
Canal <174 1439 S. 49 Court, Cicero, m
DENTISTAS
SKYRIUS: 8238 S.
Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo 9 Iki Valandos: 11 ryto iki 1 po picų
gal, nebūtumėm dar šio stovio valkų Lietuvoje neradę. Pp.
TEL CICERO B937
Halsted Street. Tel.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
2403 W. 63rd STREET
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Miliauskai vežėsi su savim į
pasiekę. Garbė jaml
Vlotory 4883.
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais
Nedėllomls
nuo 10 iki 12 ryto
ir
Ketvertais.
Telefonas Yards 1138
Lietuvų ir savo-čia gimusius Phone Hemlock 2061
Garbė ir kuopai, kad suge
Telefonai dienų ir naktį
Rez. Tel. Hyde Park 9S9S
sūnų ir dukterį, kad pamaty
Phone Boulevard 4139
bėjo įsteigti klubų. Nors kam
VIRG1N1A 0036
tų gimtinį tėvų kraštų.
barį davė mūsų dvasios va
, DENTISTAS
Papasakojo savo įspūdžius
Graborius ir Balsamuotojas
Tel. GrovehUl 1595
das
kun.
Vaičūnas,
bet
Vy

Gas Eztraction
GBABOBIŪS
Turiu automubilius visokienir čiams garbė, kad gražiai įren iš Lietuvos; labai gėrėjosi Valandos: 8-9. Nedėllomls 9-12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8558 SO. WESTERN AVĖ.
Musq patarnavimas
OFISAS
Kaunu
ir
Palanga.
Sako,
kad
reikalams. Kaina prieinama. gė klubų, kuris būna atdaras
visuomet sųžtnlngas ir
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
amerikiečiai Lietuvoje gali
GYDYTOJAS IR CHIRURGE
nebrangus, nes neturi
.3319
AUBURN
AVENUE
kiekvienų
vakarų
nuo
6:30
iki
Ofiso
valandos;
nuo
2
iki
4 ir nuo
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vai.
me UUaMų eSMIkymai
daug mandagumo pasimokyti.
6 iki 8 vai. vak. Nedėllomis pagal Seredomis po pietų ir Nedėldieni.u<
skyrių.
Chįcago, Ll.
11:00. Dabar Vyčiai galės nuo
sutartį
tik susitarus
Svečiai
linkėjo
pp.
Miliaus

Gydytojas
ir
Chirurgas
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
kampų, or nuo šiaip (“hangNauja, graži ko
2422 W. MARQUETTE ROAi>
Namų Tei.: Prospect I9S0
kams ko geriausios kloties su
3243 So. Halsted Street
plyčia dykai.
outs”) susirinkti į klubų ir
grįžus iš savo senos tėvynės
Office Tel. Victory 7188
Rea Phone
gražiai vakarų praleisti. Tu
3307 Artum A
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Englewood 4441
ir, po skanios vakarienės, apie
Office Pb
Res.
Tel.
Hemlock
2615
rim radijo, knygynų ir šiaip
Wentworth 8000
Wentwortb
pirmų valandų naktį išsiskirs
4918 SO. MICH1GAN AVENUL
1650 WEST 46th STREET visokių žaislų, kur galima lai tė.
AKIŲ eYDYTOJAZi
ToL Kenirood 8197
kų linksmai praleisti. Klubas
Kampas 4<tk ir Paulina Bta
▼aIaucIcm:
Ten buvęs—Jonas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAb
Nuo 9 Iki ii valandai ryto:
Tel. Boulevard B38S-841S
LIETUVIS GRABORIUS
yra po mokyklos kambariais,
Nuo 4 Iki S valandai vakaro
6558 S. HALSTED STRLi.T
Didelė graži koplyčia dykai
Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
prie
49-to
Ct.
ir
15-tos
gatvės.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
ATVYKO
NAUJA
AMERI

718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu
simpatiš
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
Svečiai — vyčiai prašomi bile
KOS LIETUVIŲ EKS
Tel. Roosevelt .7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
KURSIJA
Ofiso Tel. Victory 3687
7“------ ------------------ 1—

DAKTARAI:

Prašau Į Mano Kampelį

DR. ATKOČIŪNAS

1-5

s

•

DR. J- A SIMONAITIS DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. BOWIAT

DR. 6. L ftOŽIS

DR. A. RIŠKUS

LĖTINIAI
AMERKOK

DR. A. J. JAVUIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

mo, ILL

0R.6USSEN

DR. S. BIEZIS

OR. A. A. ROTU

1 E RADŽIBS

DR. SDZANA A. ŠŪKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. K. DRANGELIS

DR. JOSEPN KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. L YUŠKA

DR. P. M. ŽILVITIS

L 1 ZDLP

A. L DAVIDONIS, M. Di

DR. A. R. MCGRADIE .

S. M. SKIIŪAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURICE KAHN

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABOR1Ų

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų jstaigą, 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 pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKI pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisą*

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

ANTANAS

VAINAUSKAS

Mirė rugp. 30 d., 1&82, 12:05
ryte, sulaukęs pusamžio, gimęs
Kražių parap., Raseinių apskr.,
Mofkišklų kaimo.

Paliko dideliame
nulludlmo
moterį Rozaljųi, 2 sūnūs An
tanų ir Leonardų, 2 dukteris
Virginijų ir Eleonorų,
sesers
sūnus Jonų Sungalių ir Stanis- !
lovų SakalauskJ ir gimines. O
Lietuvoj brolj Jonų ir 2 seseris
Barborų Sakalauskienę ir Juo
zapų Sungailienę.
Kūnas pašarvotas 7807 Yates
Avė., TeL South Shore 8859.
Laidotuvės įvyks rūgs. 2 d.,
8 vai. ryto. Iš namų į Sv. Petro
ir Povilo par. bažnyčių (West
Pullman, ,111.), kur bus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų,
o iš ten bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kaplnea
Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai
kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti Jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Nūnai, Dukteris, Bro
lis, 8esery>> Ir Sesers Hunai

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

Klaipėda. Į Klaipėdų Švedų
Amerikos linijos laivu “Borgholm” atvyko 56 Amerikos
lietuvių ekskursija. Uoste sve
čius sutiko vietos šaulių vado
vybė su valdybos pirmininku,
p. Vanagaičiu, ir ringtinės va
dų pavaduojančiu, major, Žebaičiu, priešaky. Sutinkant,
grojo šaulių orkestras. Mote
rys — šaulės svečiams įteikė
gėlių, šaulių vadovybė atvykusiems svečiams “Viktori
jos” viešbuty surengė užkan; dį, kurio metu koncertavo šau
lių orkestras. Per užkandį p.
Vanagaitis papasakojo Ameri
kos lietuviams apie Klaipėdos
atvadavimų. Amerikiečiai su
dėjo aukų paminklui dėl Klai
pėdos laisvės žūvusiems pas
tatyti. Vėliau svečiai aplankė
Klaipėdos kovotojų kapus,
kur buvo pasakytos kalbos ir
uždėta vainikų. Tų pat dieną
visi amerikiečiai išsiskirstė į
tėviškę.
V. P.

Mūrinukas

LIETUVIS AHIŲ
SPECIALISTAS
Palengvina aklų įtempimų, kurta
satl priežastim
galvos
skaudėjimo,
jvalgimo, aklų aptemmlo, nervuotueno, skaudamų aklų karštį.
Nulmu
sataractua Atitaisau trumpų regystų'
ir tolimų rsgystę.
Prirengtu teisingai akinius visuose

itsttlkimuoae. egzaminavimas darosu elektra, parodančių mažiauklaidas.
Spocialė atyda atkreipiama mokyfclos valkučlama
Valandos nuo 18 ryto Iki S vaka
ro. Nedėllomls pagal sutarti.

KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUK
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU,

USS»

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

7::T4

DR. J. f. POŠKA
3133 S. HALSTED STRE T
Antras ofisas ir rezidencija

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 6504 SO. ARTESIAN A\ .L
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nut
-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-t ,.o
piet. Utarn. ir Subat. nuo 8-6 < s.
Aventadieniais pagal sutar.m.,

Nedel. nuo 19 iki 18 dienų

Tel. Wentworth 3000

DR. CUKRUS SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

□augelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus Pi
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
gesnės, negu buvo. Musu kaktos ul
▼M.: ryto nuo 19—12 nuo 3—4 po
ės, kaip kitų.
pietų: 7—1:30 vai. vakare.
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Nedėllomls 10 iki 13

TeL Boulevard 7589

Of. ir Rea TeL Hemlock

Telefonas Midway 2880

Rez. Tel. Stewai i S JI

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai
6558 S. HALSTED SI R. .T
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vuki
Tai. Hemlock 8700
Rea TeL Prospeci

Tel. Yards 1829

DR. C. SHNER
LIKT CVIS

AKIŲ SPEOIALUPTĄS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

nu

86.tS.IUUB
(Naryauokas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3439 West Marųnette Road
VALANDOS:
9 iki 13 ryto, T iki 9
Utarn. ir Katv. vak.

756 WEST 35th STREET
Kempes Halsted St.
Wlandos: nuo 19—4: nuo
■edėlhMukP hm II lld U.

SKAITYKITE TR PLATDi

HITE “BBAUG4”

19

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURG
Ofisas 6166 South Kedzi.
Rea 6428 So. Callfornl* A

9aL: 2-4. 7-9 v. v. OsUiiHi.>

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard

>tv.

13

DR. A. J. BERTAS^

756 W. 35th STREET
Ofiso valam: nuo 1-3, nuo 4:< > 1:39

Trečiadienis, rugp. 31 d., 1932

DRAUGAS

4

A. A. ROMANAS POOIUS

C H I C A G O J E

Linkiu tau, Bronytė, ištesė
ti pasirinktam luome.
Alfa

UNIVERSAL STATE BAN-l“‘Ž«elMas
KO DEPOZITORIAMS 7. Daugelis depozitorių tei

raujasi, kas reikėsią daryt su
Tūli asmenys pastaruoju lai dabartinio resyverio blankoku ėmė skleist piktus gandus mis, kurios bus išsiuntinėtos
reikalaujant
apie Universal State Banko depozitoriams,
• .
.
-pa
Depozitorių Komitetą. Komi-iduotl ,savo
...
—
tnrin vi ui i clznlkiumo' Poairo
tetui prikišama ir neveiklu torių žiniai skelbiame: Pasira
mas ir dagi stengimųsis de šymui po “claims” blankų
pozitorių reikalus išduoti. Tie- f'ar yra lidko' TdsėJ° 8Prc”Sa ir ypač depozitorių intere- I lmu- claims turi būt pri
zai reikalauja pastot keiiąl įloti ligi lapkriiSio 10 d., 1932.
tiems
kurie šėle
tiems, kurie
sėja ren.sitil-Zėnepasitikėji P™iaUSiai rašykitės po UlŪmų bei demoralizacijų. Univer sų peticija, reikalaujančia pa
sal State Banko Depozitorių čių depozitorių resyverio. Ne
Komitetas todėl praneša se- užmirškite: reikia dviejų treč
dalių depozitorių, kurie suda
*
. rytų du trečdaliu depositonų
1. Jūsų, depozitoriai, komi.
pinigų! Jei to nesudarysime,
tetas yra padaręs viskų, kas .
, ,
.
. , .
,
, w .. unusų darbas eis niekais. Ra
prie esamų sąlygų buvo gali-

NORTH SIDE

q

i x

,

A

,

.

j
V.
• i
• i , .įsykites . visi,
nežiūrint
kokia
ma daryti.
Gandai, kurie sklei
. ’
,
. ,
v v- . .
Isumų pinigų atstovaujate. Nė-;
dziann vienos politines grupės
...
,
.
....
. , ra- reikalo sarmatytis pasira-,
j

organe, neturi jokio pagrindo.
. ' .
, -, A .
Mes esame įsitikinę, kad tai
.
.
grupei ne tiek jau rūpi apsau.. ,
,

goti depozitorius, kiek savas

užmačias varinėti, iš svetimos
nelaimės politinio kapitalo da
rytis.
2. Depozitorių Komitetas
(egzekutyvis) ligi šiol yra lai
kęs visų eilę posėdžių ir nu
statęs savo darbuotės planų.
.
. , .
,
Visų pirma, teko ieškot advo, x
, , . . , „ .
katas, be kurio joks Komite
to darbas būtų neįmanomas.
Pasirinkome advokatų J. P.
Waitches, iš Roselando.

x , . . .
.
, , .
syt, jei ir vienų dolerį atsto-!
. .,
. . .
vautumete. Žinokite: jei viex
. . .
i
110 parašo ir vieno dolerio sto-1
kotų nuo dviejų trečdalių, mes
nelaimėsime.
8. Depozitorių Komitetas y
ra gavęs uždarytojo Universal
State Banko direktorių planų
reorganizavimui banko. Komi
tetui šis planas pasirodė ii? ne
uioivuo
aiškus ir liepianiicAac.
nepraktiškas. vis
Jis uuto,
. . . . . „

Šiande, rugpiūčio 31 d. sueina metai, kaip
žuvo nelaimingai automobilium užgautas a. a.
Romanas Pocius, iš Kenosha, Wis.
Velionis buvo nepaprastų dorybių jauni
kaitis. Ne pagal šių dienų papročių buvo pa
vyzdingiausias, paklusniausias sūnus savo tė
vams, nors jau 20 metus amžiaus ėjo. Ne tik
tėvus, bet visus senesnius mokėjo ir stengėsi
pagerbti, kas dar daugiau stebėtina mūsų
laikais. Dėliai savo rimtumo buvo visų narapijonų ne tik gerbiamas, bet ir renkamas
įvairiems visuomeniniems darbams. Buvo jau
ir parapijos komiteto nariu, ir bažnyčios ko
lektorium, ir parapijos choro pirmininku, ir
laikraščių korespondentu. Jo rimtumas n-1
trukdė jam naudotis jaunystės teisėmis ir
džaugsmais. Vietinės 38 Vyčių kuopos, buvo
vienas iš veikliausių narių, jos raštininku ię
delegatu į XIX seimų, Brooklyn, N. Y. Visa
dos linksmo būdo, širdies giedrų visados su
savim turėjo ir ja dalinosi su savo draugais
Malonus, kaip pavasaris, savo raštelius ir ko
respondencijas slapyvarde “Pavasaris” pa
sirašydavo — ir pasiliko kaipo “amžinas
Pavasaris” atmintyje savo draugų.

DU SMAGŪS IŠVAŽIA
VIMAI

Visi suvažiavusieji į Lab
Ateinantį sekmadienį, rūgs.
darių farmų sekmadienį rug
4 d., įvyks išvažiavimas į Lab
sėjo 4 d. turės progos pama
darių farmų. Šį išvažiavimų
tyti įdomias kumštynes ir ki
rengia visos Chicagos lietuvių
tokio sporto pasirodymų.
kolonijų Labdaringosios Sų
Kumštynes pažadėjo surenjungos.
_
...
Ifcti pagarsėjęs sportininkas

Kaip seniau buvo skelbta,
kad Moterų Sųjungos 4 kuo
pa rengė “bunco party”, lieIĮ pos 20 d. Bet, dėl labai šilto
Smagu išvaškuoti j fannaz
Walter
(V]adas
oro, minėta “party” neįvyko:
.tapo atidėta ant toliau. Todėl Didmiesčio gyventojams vi-1 liauskas). Jisai mėgsta pasidabar, jau orui atvėsus, minė sada linksma ir sveika išva- ‘ tarnauti visuomeniškiems darta “party” įvyks trečiadienį, žiuoti į farmas. O rudenio lai bams. Jisai mielu noru sutiko
rugpiūčio 31 d., 7:30 vai. vak., ku į Labdarių farmų yra ypa surengti įdomias kumštynes
toj pačioj vietoj: ponų Šniau- tingai smagu. Fanuos didelia- Labdarių išvažiavime rugsėjo
kštų manuose, 1905 Wabansia ,me miške šiemet riešutų yra 4 dienų.
Avė.
labai daug. Visi, kas tik nuKurie buvo įsigiję tikietus, į važiuos į Labdarių farmų atbus geri, o kas neturite, galė einantį sekmadienį galės tiek
riešutauti, kiek tik norės. Y
site gauti vietoje.
Tat, sųjungietės visus šir- ra ren&iamas gerai pritaikindingai kviečia dalyvauti, linkPr°gramas- Yra organismai
vakarų
praleisti
ir
dar
zu
°j
ama ristynės, kumštynės,
r
ražių dovanų laimėti. Įžanga sunkių vogų kilnojimas, vi r- •
vės traukimas, dainos, prakal
k 25c.
Komisija bos.
Į farmų išvažiavimas visie
ms dykai.

mus

PRANEŠIMAI

Susraskite trokus

Visų kolonijų

Labdaringo

UNIVERSAL STATE BAN
sios Sųjungos skyriai privalo
KO DEPOZITORIŲ KOMI
susirasti trokus vežti pikniTETO NARIAMS

Ikierius į farmų. Tarkitės su
Rytoj vakare, rugsėjo 1, į- automobilius turinčiais, kad
vyks labai svarbus Universal jie vežtų piknikierių tiek,
State Banko Depozitorių Ko- kiek i » a»‘<™<<bibius telpa.
Valgymai ir gėrimai
miteto posėdis. Vieta susirindėl buvo vienbalsiai atmestas.
i kimo, Universal Kliube, 814 Farmoj valgymų ir gėrimu
Jei Komitetas gaus kokį nors
bus įvalias. Kainos prieina
W. 33rd St., and 2-rų lubų.
kitų ir geresnį planų, jisai vėl
Visi komiteto nariai, kurie mos.
svarstys kas daryti. Bet žino
buvo rinkti pereitojo depozito Rengėjai lauks didelių mi
kite, kad jūsų Komitetas erių susirinkimo, būtinai pri nių Labdarių farmoj sekma
3. Dabar mes veikiame bent darys jokį galutinų sprendivalo dalyvauti. Pradžia 7:30 dienį, rugsėjo 4 d.
keliomis kryptimis. Pirmasis mų. Tai yra pačių depozitorių I užtikriname jūs: kiek bus mū dos mokykloj; ten pat baigė
Depozitorių Komiteto darbas teisė ir pareiga, kurios joks Į sų žmogiškos pajėgos ir men-į pr. mokslų ir jos broliukai Jo vai. vakare.
Į MARIJONŲ FARMĄ
St. Strazdas, pirm.,
buvo išreikalauti iš resyverio komitetas negali pasisavinti ki ištekliai, bandysime darbų j nas ir Juozas ir sesutės Ona
V. M Stulpinas, rašt.
pilnų atskaitų, įskaitant depn- Taigi, tūlų asmenų kalbos a atlikti taip, kad ir patys sar-į ir Kazimiera. Dabar jie visi
Antras didelis išvažiavimas
zitorių vardus ir adresus. Re- pie norų depozitorių reikalus matos neturėtume ir jums nuo 1 gyvena Brighton parke,
Labdarybės centro susi įvyks ateinantį pirmadienį,
syveriui įteikta tam tikra pe parduoti yra vien piktas barš stolių nepadarytume. Pagarugsėjo 5 d. (I^abor Day) į
Keli metai atgal mirus rinkimas įvyks rugp. 31 d., 8
ticija su parašais tūlo skai kėjimas.
lios, jūsų gerb. depozitoriai.
Marijonų farmų.
tėveliui, jos motina nesulaikė vai. vakare, Aušros Vartų pa
čiaus depozitorių. Kai resyvoTų išvažiavimų rengia visos
9. Ligi šiol jūsų Komitetas padedami mes tikimės užda
ris atsisakė duot atskaitų Ko ir jo pasirinktas advokatas ryto banko reikalus baigti su nuo baigimo aukštesnės mo rapijos svetainėj. Kviečiama Chicagos Marijonų rėmėjų sk.
kyklos. Priešingai, visiems "?a- j kuopų atstovai skaitlingai sumitetui, visas reikalas paves veikia be jokio atlyginimo. visiems bendra nauda.
Visi skyriai prašomi darbuo
ta teismui ir jame tų atskaitų Bet ilgai šitaip dirbti bus ne Universal State Banko De vo vaikučiams leido siekti au-, sirinkti. Bus svarstoma apie tis, kad šis išvažiavimas būtų
kštesnio mokslo. Sūnus Jonas,' išvažiavimų ir kiti reikalai.
gausime. Gavę atskaitų, žiūrė galima. Reikės atlyginti (kad
pozitorių Egzekutyvis
Valdyba ko didžiausias.
senai baigęs aukštesnę moky
sime kaip vesta bankiniai rei ir nedaug) advokatui, apmo
Komitetas
Kasmet Darbo Dienoj esti
klų (arkitektas) ir dabar mo North Side.— Svarbus Lab.
kalai ir jei rasime kur nors kėti už atspausdinimų blankų
St. Strazdas, pirmin.,
išvažiavimai į Marijonų far
kosi “engineering.” Duktė 0- Sųjungos 6 kp., komisijos bei
kokių apsileidimų su taisyklė- ir notarui už pridėjimų ant
V. M Stulpinas, rast.,
mų. Tai Marijonų rėmėjų sky
na taip pat baigų Šv. Mari- j
kurfe aorta rugp 4 d
mis, reikalausime baust kalti- Įspaudų po peticijomis. Bus ir
J. Balčiūnas, iždin.
riai turi tik susirasti trokus
jos aukštesnę mokyklą jau ke-j troku važiuoti į labdaril) ūkįi
ninkus.
1 kitokių dabar dar nenumato Komiteto nariai:
ir automobilius ir pasiskelbti.
linti metai kai sėkmingai dir įvyks trečiadienį, rugp. 31 d.,
4. Depozitorių komitetas jau mų išlaidų. O kur gaut piniJ. Kulis, M Kemešienė, J.
0 važiuotojų atsiras.
ba Stock Yards banke. Jau 8 vai. vak., parapijos salėj.
turi paruošęs kitų peticijų', gų*
Rūta, N. C. Krukonis, K. Liut
niausioji duktė Kazimiera dar
reikalaujančių, kad valstijos
Valdyba
Depozitorių Komitetas nu kus.
tebelanko aukšt. mokyklų.
auditorius Nelson atšauktų tarė, kad kiekvienas depozito
ADVOKATAS
dabartinį Universal State ban rius pasirašęs po peticija, Su
Parduodu bučernę už priei
Nemažiau turėtų džiaugtis
IŠLEIDO Į DUBUQUE
Mieste Ofisas;
ko resyverį ir skirtų tokį, ku mokėtų po 25 centus. Tai ne
Room 700
________
Bronytės brolis Jonas, kuris namų kainų. Senai biznis iš 140 No. Dearbom St.,
Phone
Stata
4490
rį jam rekomenduos patys de daug ir tikimės, kad šiam Ko Brighton Park. — Praėjusį jai padėjo baigti aukštesnę dirbtas. Netoli lietuvių bažny
South Side Ofisas
754 W. SSth St., netoli Halsted St.
pozitoriai, pasirašę po petici- miteto tarimui depozitoriai ne pirmadienį B. Macaitės drau- mokyklų.
čios. Tel. Yards. 6936.
Phone Boulevard 5918
ja. Peticija bus atspausdinta sįpriešįns. Kitaip juk mes ne- ges suruošė jai išleistuves. -------------------------------------- dar šių savaitę ir tuoj paskel galime veikti. O veikti reikia, Rūgs. 9 d. ji išvažiuoja į Dubta visų depozitorių registra jei norime kiek galima dau buąue, Iowa, į Sisters of Chacija.
rity of B. V. M. vinuolyna.
giau savo pinigų išgelbėti.
(John Bagdilunas Borden)
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems
5. Kad atstačius dabartinį
ADVOKATAS
Tai tiek šiuo tarpu jūsų Šis vienuolynas, be abejonės,
klientams
Universal
State
Bankos,
Messrs.
G.
A.
resyverį ir paskyrus depozito Komitetas gali pranešti. Iš t.» didžiuojasi susilaukęs naujų
105 W. Adams St., Rm. 1642
Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
Telephone Randolph <787
rių rekomentuotų resyverį, rei kas pasakyta, patys dabar narę, nes Bronė yra ir gerų
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl
2151 W. 22nd St 6 iki 9 vak.
kia nemažiau kaip dviejų treč spręskit, ar gerai savo parei tėvų duktė ir mokyta merg ri
šių priežasčių:
Telephone Rooeevelt 9090
dalių visų depozitorių parašų. gas einame. Nuo savęs galim tė (baigė St. Mary’s Higb
1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
Name: I Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9400
Taipgi jie privalo ntstovaut pasakyti tiktai tiek:
2)
Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių Insurance
School, kurioje mokytojauja
nemažiau kaip du trečdaliu
3) Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus.
Kas buvo galima padaryti, minėtos vienuolės), taip pat
4) Iškolektuoti morgičius, procento kuponus taip pa
visų įdėlių, būtent “savings” darėme; kas dar bus galima yra smuikos mokytoja.
vienių asmenų kaip ir korporacijų.
ir “checking account.” Depo daryti, darysime. Mes nepri P-lė Macaitė gimė ir augo
ADVOKATAS
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
Miesto Oflaaa 77 W. Waahlngton M.
zitoriai todėl prašomi rašytis žadame stebuklų — taip dary 18 kolonijoj ir ten baigė pra
Room 904
TeL Dearborn 7944
6) Iškolektuoti Gag ir Electric bilas.
po peticija taip greit, kaip dami veidmainiautume. Bet džios mokslų Dievo ApvaizValandos:
9
ryto
Iki 4 po pietų
Išduoti
Travellers
čekius.
7)
bus paskelbta vieta ir laikas
Vekarale: UUruinkele Ir Ketvergei®
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais
— « Iki 9 vėl.
pasirašymui.
patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
4141 Archer Avė. Tel. Lefeyette 7947
gičių bizniu po vardu
6. Svarbiausias Depozitorių
Namų TeL Hyde Park 8895
Komiteto rūpesnis buvo rast
resyverio vietai tokį žmogų,
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
kuris ne tik galėtų savo parei
SEKMADIENĮ, RUOSEJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
gas eiti, bet kartu būtų beša
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
liu, atsakomingu ir turinčiu
58 E 107 ST. prie MICHIOAN A VE.
Vieta vadinasi “Central Park” Higbway 15. (Tarp
3320 S. HALSTED STREET,
Tel. Pullman 5950—4877
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
žmonių pasitikėjimo. Tokį
TEL
YARDS
5215
4400 S. WOOD ST.—Ketverge vak.
Be dainų, žaislų Ir Šoklų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
žmogų mes suradome. Jisai
Tel. Lafayette <898
sulo, p. A. Kalvaičio, Wisoonsln'o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir
G. A. SUKYS J. P. DOODY W. M. ANTONISEN
kitų.
RENGIMO
KOMITETAS
yra daugeliui chieagiečių ži149 M. LA gALJJB ST—pagal eutartl

CHARLES P. KAL

PASTABA

JOHN B. BORDEN

A.A.SLAUS

Dainos Švente

SPORTAS LABDARIŲ
PIKNIKE

UNIVERSAL M0RT6A6E & INVESTMENT
COMPANY, NOT INC.

TADVOKATAS
p7wauches

Daug pagerintas vėliau
sio modelio ZENITH, R C
A VICTOR, SPARTON,
FADA, PIIILCO.

200 Radio setų pasirinki
mui šalia prie šalies už da
bartines mažas kainas.
Priimame jūsų senų Ra
dio ar pijanų kaipo dalį įmokėjimo.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevara 8167

WCFL 970 k. nuolatinis
Radio programas nedėliomis
eliomis j
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
lietų.

R. ANDRELIUNAS
Užlaidine naujausios ma
dos žiebus, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.
2650 W. 63rd St., Ohicago, UI.
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas
D81 geriausios rųfiles
Ir patarnavimo, Sau
kit.
OREEN VALLEY
PROnilCTS
Olsells ftvlt-ilų klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
4444 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Jei manai pirkti automobili, ateik
pae mus pirmiau, nes mes užlaikome
vienų 18 geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turimo pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4499 ARCHER AVENUE
Telephone lAfayette 7199

