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Sveikiname L. Vyčių jubiliejinį seimą!
NAUJAS KANCLERIS VOKIETIJOS 

RESPUBLIKAI NUMATOMAS
lakai pasirašt prekybos sutarti a 

Dancigu
Estijoj vyksta gyventojų referendumas. Serbai 

tremtiniai tariasi Jugoslaviją pakeisti respub
lika. Prancūzija nepasitiki kalbomis apie tai
ką. Nukentėję nuo uragano Texas’o gyven
tojai šaukias maisto. Prez. Hoover’is dirba 
už gerovės grąžinimą

J. Valstybių vyriausybė eksperimentalinėj ((bandymų) 
stoty Moorestown, N. J., kovoja prieš žemės} ūkiui kenksmin
guosius vabalus, ypač taip vadinamus japoniškus vabalus. 
Tam tikslui naudojami įvairiausios rūšies nuodai ir spąstai.

CHICAGOJE
REIKALINGA 26 MILI

JONAI DOL.

Illinois’o greitojo bedarbių 
šelpimo komisija praneša, kad 
šiemet per paskutinius 5 mė
nesius jai, komisijai, reikalin
ga turėti daugiau kaip 26 mi
lijonai dolerių bedarbių šelpi
mui. Šių sumų nori gauti iš 
federalių fondų.

ŠAUDO I POLICIJOS 
STOTI

SEIMAS ATIDARUMAS ŠIANDIEN 
BDSTDN’E, MASS.

Šiandien So. Bostone atidaromas L. Vyčių, mūsų jauni
mo, organizacijos jubiliejinis seimas. Tęsis per tris dienas. 
Seimas prasideda 8:30 vai. rytų iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioj, 50 West Fifth st., 
So. Boston, Mass. Sesijos įvyks Municipal Building salėj. 
Sveikiname reikšmingojo L. Vyčių seimo atstovus ir linkime 
ko geriausio pasisekimo rimtai apsvarstyti organizacijos rei
kalus ir, pažvelgus Į 20 metų darbi] nuopelnus, patiesti tin
kamus planus ateities veikimui! Tegyvuoja mūsų organizuo
tasis jaunimas!

Vilniaus reikalas vėl prabilo

NAUJAS KANCLERIS 
NUMATOMAS

ESTIJOJ VYKSTA REFE
RENDUMAS

BERLYNAS, rugp. 16. — 
Vokietijos vyriausybė gyvena 
politinį persilaužimų. Tas iš
kilo, kada prezidentas Hinden- 
burgas atsisakė kanclerio vie
tų pavesti fašistų vadui Hit
leriui.

Kalbama, kad kancleris von 
Papen’as bus pakeistas. Sako
ma jo vietų užims krašto ap
saugos ministeris gen. von 
Schleicher’is, ar gal koks ki
tas aristokratas.

TALINAS, rugp. 15. — Es
tijoj vyksta gyventojų refe
rendumas (visuotinas balsavi
mas). Norima padaryti pakei
timų konstitucijoje. Norima, 
kad respublikos prezidentas 
būtų renkamas penkerių metų 
terminui ir kad jis galėtų 
naudotis platesniomis teisė
mis.

SERBAI TARIASI APIE 
RESPUBLIKĄ

PASIRAŠĖ SUTARTI

DANCIGAS, rugp. 15. — 
Lenkija susitaikė su Dancigu. 
Pasirašė prekybos sutartį. Ir 
lenkų karo laivams bus duota 
prieglaudos Dancigo uoste.

PARYŽIUS, rugp. 15. — 
Serbai ir bulgarai tremtiniai 
planuoja Jugoslavijų pakeisti 
federacine respublika ir jon 
prijungti dar ir Bulgariją.

Kalbama, kad šio žygio bus 
imtasi ateinantį rudenį arba 

Į pavasarį.

MAŽUMŲ VARŽYMAI 
LATVIJOJ

ANGLIAKASIAI SAU
GOJAMI

Vakar rytų trys plėšikai a- 
piplėšė tabako parduotuvę, 
4707 So. llalsted gat. Važiuo
dami su 1,144 dol. grobiu pa
leido kelis šūvius į Stoekyards 
policijos stoties duris ir nudū
mė.

PRANCŪZIJA ABEJOJA 
APIE TAIKĄ DIDELIS GAISRAS 

MANILOJ

.RYGA, rugp. 15. — Latvi
jos vyriausybė nusprendė kei
sti mokyklų sistemų, kad tuo

TAYLORVlLLE, III., rugp. 
16. — Daugutna Illinois’o an-

DEARBORNO TVIRTUMOS 
SUKAKTUVĖS

gliakasių priešinasi naujai su- Į Vakar Chicagoj minėtos 120 
būdu suvaržius tautines ma- tarčiai, kuriaįa nustatyta 5 do 'metų sukaktuvės, kaip indijo- 
žuinas Latvijos sienose. Nori- leriai už dienos darbų. Jie nu- jnai užpuolė Dearborno tvirtu-
ma, kad šiųjų mažumų mokyk 
loso būtų mokinama krašto ge
ografijos, istorijos ir literatū
ros. Iki šioliai mažumų moky
klose tai visa neigiama. Daug 
mokytojų nemoka nė latviškai 
susikalbėti..

J. V. ATSTOVAS HAITI 
SALAI

WASHINGTON, rugp. 15. 
— J. Valstybių atstovu į Haiti 
prezidentas Hoover’is paskyrė 
Normanų Armour’ų, Pary
žiaus ambasados patarėjų.

„ ^IETZ, Prancūzija, rugp. 
15. — Prancūzijos premjeras 
llerriot’as sakydamas čia pra 
kalbų pareiškė, kad prancūzai 
nesitenkina kalbomis apie tai
kų. Jie nuolat turi budėti.

KA DARYS HITLER’IS

MANILA, rugp. 15. — Se
nųjų miesto dalį ištiko didelis 
gaisras. Sudegė keletas isto-1 
rinių namų, įėmus Ateneo be- 
rnaičių kolegijų, kurių vedė 
Amerikos jėzuitai. Taip pat 
sudegė šv. Izabelės mergaičių 
kolegija.

ELEKTROFIKUOS KAIMĄ

BERLYNAS, rugp. 15. — 
Negavęs kanclerio vietos fa
šistų vadas Hitler’is tuojau 
apleido Berlynu. Rytoj jis tu
rės konferencijų su kitais fa
šistų partijos vadais. Tarsis 
apie tolesnį politinį veikimų.

SUSITAIKĖ SU JAPONAIS

MASKVA, rugp. 15. — Ru
sijos sovietai susitaikė su ja
ponais žuklavimo klausime 
Ramiojo vandenyno pakraš
čiais.

DOVANOS Už REVOLIU
CIJOS NUSLOPINIMĄ

MADRIDAS, rugp. 15. — 
Šeštadienį įvyko nepaprastos 
iškilmės Retiro parke, kur su
plūdo dešimtys tūkstančių žmo 
nių.

Respublikos prezidentas iš
dalijo įvairios rūšies atžymė- 
jinms ir pinigiškas dovanas 
visiems tiems, kurie pasižymė
jo monarchistų revoliucijos nu 
slopinime.

SANTIAGO, Cili, rugp. 15. 
— Numalšinusi vietos univer
siteto studentų riaušes vyriau
sybė dėl saugumo čia paskel
bė karo padėtį.

OSSINING, N. Y., rugp. 15. 
— Iš Sing Sing kalėjimo pa
bėgo keturi kaliniai, išsikasę 
mūro sienos apačia tunelį. Su
gauti, kada jie plaukė skersai 
Hudson upę.

tarė negrįžti darban ir strei
kuoti. Be to, nutarė žygiuoti į 
šį kasyklų distriktų, kur an
gliakasiai grįžo į darbų, ir su
laikyti darbų vedimų.

Kad vietos dirbančius an
gliakasius apsaugoti, šerifas 
prisaikino 1,500 sau padėjėjų 
ir juos pastatė aplinkui ka
syklas.

mų (kur dabar yra Chicago) 
ir daug baltųjų žmonių išsker
dė.

MIRĖ ŽVĖRIŲ TRENI 
RUOTOJAS

Chicagoj mirė plačiai pa
sauly žinomas žvėrių gaudy
tojas ir treniruotojas A. A. 
Parker’is, 57 m. amž.

NUKENTĖJĘ ŠAUKIAS 
PAGALBOS TRAUKIA TIESON VIRŠI

NINKĄ
HOUSTON, Tex., rugp. 16. 

— Pietines Texas valstybės 
dalis ištiko uraganas (viesu- 

|las ir audra). 22 asmenys žu
vo. Daug sužeistųjų ir daug i

R. Ross’as iš Stickney mies
telio traukia teisman Dixmoor 
miestelio policijos viršininkų 
T. Leuther’į. Sako, viršinin-

Kybartuose projektuojama įžmonių neteko g Me |kas jį areštavo ir apmušė.
įvesti elektrų ir kaimui. Pir- , ... , . ,,v. .v. . v . . n . 'dziagimai nuostoliai milzimš- -------------------miausia žada įvesti į Dauge-
laičių ir Kybeikių kaimus. ! XT i »Nukentėję gyventojai šau

kias pagalbos — pirmiausia 
maisto.PALAUŽIA KOSMIŠKŲ 

SPINDULIŲ TEORIJĄ

STUTTGART’AS, Vokieti
ja, rugp. 15. — Stnttgarto te
chnologijos instituto prof. E.

SAUSIEJI UŽ HOOVER’J

IVASHINGTON, rugp. 15.
„ ...... , ■ Visi krašto sausieji orga-Kegener’is i tolimas dausas ... . ..... nizuojasi per ateinančius nn-
paleido balion, » .pečiai.... kiln„s Hoover.jo
aparatais užregistruoti aukš- , , .. T. .. ,. , . , ® kandidatūrų. Jie nesutinka sutybes ir kosmiškųjų spindulių • ■ x* m < i 4 naujomis prezidento pažiuro-

a , , , mis probibicijos klausimu. Bet
I o keleto, valandų balioną. nar,žmirSta, kad prraidenU,

neleido ant žemė. ,r apara- |aikę buv0 sa„8ųjų
tai parode, kad balionas buvo •
iškilęs 92,000 pėdų į dausas i____________
(stratosferų), t. y. apie pus-; gAUKIA KONFERENCIJĄ
aštuonioliktos mylios aukštai, į ________
ir kad didelėje ankštumoje ko- j IVASHINGTON, rugp. 15. 
.miSkyjij (aitra) spinduli.) la- _ j ragpia{io 26 d. preziden- 

ai ma,as kiekis. tas jjoover»jg sušaukia krašto
Iki šiol gyvavo teorija, kad įmoninkų ir pramoninkų kon-

KLAIDINGAI PALEIDO

Cbicagos policija ieško dvie
jų plėšikų. Jie buvo suimti ir 
paskiau klaidingai iš Deering 
policijos stoties paleisti.

SUSPROGDINTA BOMBA

Checker Cleaners įstaigos 
priešaky, 7411 Cottage Grove 
avė., susprogdinta dinamito 
bomba.

PAŠOVĖ PARDAVĖJĄ

Du negrai plėšikai užpuolė 
valgomųjų daiktų parduotuvę, 
2013 W. Polk gat., ir pašovė 
pardavėjų T. Scbaivo. Pas
pruko be jokio grobio.

Nepriklausomoj Lietuvoj į- 
steigtas “VILNIAUS GELE-j 
Ž1NIS FONDAS.” Fondas 
augs ir stiprės kol mūsų Vil
nius vėl bus mūsų. Fondo pa
grindinis kapitalas bus panau
dotas tik ypatingai svarbiam 
reikalui atėjus, ir tai tik su 
Lietuvos Respublikos Prezide
nto sutikimu. Kaip Vilniaus 
atvadavimas rūpi visai Lietu
vai, tai taip Vilniaus Geležinį 
Fondų remia visi lietuviai, ne
išskiriant svetur apsigyvenu
sių. Taigi, Vilniaus reikalai 
čia vėl kreipiasi į Jus, Ame
rikos Lietuviai!

Vilnius, amžinoji Lietuvos 
sostinė, negali dingti: mes be 
Vilniaus nenurimsim! Lenkai 
okupuoja Vilnių tik laikinai.
Nuo lietuvių susipratimo ir 

nuo Lietuvių Tautos vieny
bės priklauso lenkų okupaci
jos sutrumpinimas. Vilniaus 
Geležinis Fondas yra tam ri
mta priemonė. Lietuvos žmo
nės perkasi “Vilniaus Pasus” 
ir aukoja savo centus Fondan 
su tikslu Vilnių išvaduoti. Kad 
Vilnius lenkams priklauso tik 
laikinai, nevien lietuviai taip 
tiki, bet ir galingas lenkų ir 
mūsų kaimynas, rusai. Štai le
nkai šiomis dienomis pasirašė 
su rusais “nepuolimo sutar
tį”. Lenkai tikėjosi, kad ru
sai bus jau pamiršę Vilniaus 
bylų. Bet Rusų Sovietų vald
žia viešai per radio paskelbė, 
kad Vilniaus klausime Rusai 
neišsižada savo žodžio, duoto 
1920 m. Lietuvai. Po šio lenkų 
diplomatinio nepasisekimo, jie 
bandė Vilniaus klausimų “lik
viduoti” iš kito galo: lenki] 
įkvėpti laikraštininkai buvo 
paskelbę Amerikos spaudoje, 
kad Lietuva atidarė lenkams 
vartus per Lietuvą važiuoti.
Bet ta “naujiena” pasirodė 
beesanti grynas išmislas. Lie
tuva į visas tas lenkiškas gu
drybes atsakė Vilniaus Gele
žinio Fondo steigimu!

Amerikos lietuvių organiza- Šiandien apie 7:30 vakarą 
cijos, susivienijimai, draugi- iš stoties VVGES kalbės kun. 
jos, kliubai, ir skaitlingi biz- J. Mačiulionis, M. I. C., dien- 
nieriai, — paremkime tą Lie- raščio “Draugo” manadžeris.

tuvos puikų sumanymų! At
minimui to istorinio fakto, 
kad 1920 metais, kaip Gedimi
no, Keistučio ir Vytauto lai
kais, Lietuviai vėl pilnai valdė 
Vilnių nuo rugp. m. 26 d. iki 
spalių m. 9 d., — dabar mes, 
amerikiečiai, per tų laikotar
pį, sukruskime ir nelaukdami 
specialių paraginimų, eikime 
Lietuvai į Vilniaus atvadavi
mo talkų: pareikalaukime ir į- 
sigykime sau kiekvienas po 
Vilniaus pasą ir kad tie mūsų 
pasai būtų iškalbingesni, — 
klijuokime į juos Vilniaus gra 
žius ženklelius. Surinkti už Vi
lniaus Pasus ir Vilniaus ženk
lus centai eina Vilniaus Gele- 
žinin Fondan. Klausykite kų 
skambina Laisvės Varpas Kau 
no Karo Muziejaus bokšte: 
Aušros Vartus, Gedimino Pilį, 
už Vytauto Karstą!

P. S. Paskaitęs šį atsišaukimu, 
duok kitam j} perskaityti. Įsigyk 
sau Vilniaus pasą ir ragink savo 
pažĮstamus tol, kolei jie tą patj ne
padarys. Draugijų valdybos privalo 
duoti kitiems pavyzd). Reikalaukite 
Vilniaus pasų ir ženklų iš Vilniui 
Vaduoti Sąjungos vietinių skyrių, — 
o kur jų n6ra, — reikia Juos steig
ti. laikraščių redakcijos taipgi ne
atsisakys Vilniaus pasų ieškantiems 
patarnauti.

APIE 100 ŽMONIŲ 
PRIGĖRĖ

BOMBAJUS, rugp. 15. — 
Arti Kolbapur apie 120 žmo
nių pervažų vyko skersai pla
čiosios upės. Pervažas prisi
artino prie pluduruojančio rą
stgalio, ant kurio buvo susi
raičius didelė angis. Staiga 
nuo rąstgalio angis šoko į per
važų. Žmonių tarpe kilo sumi
šimas. Visi metėsi į vieną per- 
vazo šonų ir pastarasis apsi- 
vožė. Tik apie 20 žmonių pajė
gė išsigelbėti, išplaukę į pa
kraštį.

PLATINKITE “DRAUGĄ

NAUJAS “DRAUGO” MA- 
NADŽERIS KALBĖS 

PER RADIO

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN- 
aukštumose minėtų spindulių ferencijų gerovės grąžinimo KĖS. — Šiandien iš dalies
yra didelė kiekybė. klausimu. debesuota; numatomas lietus.
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ąjįūt fcX8t.It; < a-a • 1 2

..../

fcX8t.It


2 DRAUGAS Antradienis, rugp. 16 d., 1932

“D R A U G A S”

Ueina kasdien, l&skyrus sekmadieniu*

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 16.00. Pu
sei Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoj* — Metams $7.00. Pusei Me
tų — $<.00. Kopija .03a.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negir
tina, jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiania tam 
tikslui pašto ženklų.

uolių narių bei vadovų išleido į kunigus, dak
tarus, advokatus, profesijonalus, bankininkus, 
diplomatus, redaktorius, valdininkus, kari
ninkus ir pagaliau į vienuolius ir išsyk juoB 
prarado.”

Ne visus, tiesa, prarado ir ne visus ga
lima kaltinti, nes ne visi vienodose gyveni
mo sąlygose gyveno. Bet vis dėlto daugumai

vai. galima būtų prikišti tuo atžvilgiu apsileidi
mų, apie kų vakar trumpai esame rašę. P. J. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 savo tam pačiam straipsny iš to daro tokių iš-

A. A. KUN. LONGINAS KAVALIAUSKAS
Kuomet apie kurį asmenį Kazimiero parapijos klebonu, 

sakome “amžinos atminties”'parodė savo ištvermę.

spėtų į laidotuves. Daugelis LIETUVIŲ SKRIDIMO PER 
kunigų iš Philadelpliijos uak- ATLANTIKĄ FONDO GLO 
ties metu važiavo į Providen- | BEJŲ VIEŠAS PAREIŠ- 
ce, teatvykdami į laidotuves, j KIMAS

arba “amžinų atilsi jau tuo v . Iš vakaro jvyko eksportą n . . v .
y • . i , . » “rovidenee parapijų sutvar-s vv- TxV5 . . i Mes, žemiau pasirašę, ture-pačiu pasisakome, kad kalba-1, . . T ,. ... .bažnyčių. Iškilniems vadovavo . ■ . ■ 7, . kc u. a. kun. Julius Čaplikas,1 danu mintyje:me apie kurio nors asmens*. _j _ .. . » kun. Augustinas Petraitis;

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

vai. po piet.

“D R A U G A S”
UtnUAMAN DAILY FR1END

vuuiisned Daily, Except Sunday. 
abUscKiriluMS: One Vear — $6.00. Slx Months 

— $A6u. Three Months — $2.00. Ono Month — 76c. 
Eiu-ope — One Xear — $7.00. Slx Months — $<.00. 
Copy — ,08o.

Advertlsing ln “DRAUGAS” brings best results. 

Advertislng rates on appllcątion.

“DRAUGAS" 2334 S. Oakley Av., Chicago

praeitį. Panašiai mums tenka 
šiuo atveju prisiminti a. a. 
kun. Longino Kavaliausko pra 
eitį, jojo gražių asmenybę, gi
lų nuoširdumų ir nuveiktus 
darbus. i

Pirmų'kartų man teko pa
žintį kun. Kavaliauskų dar

įgydamas parapijai gražaus jaln asilitav0 k(|n p Juraitis i Kad kap gt(jpat
turto —didelę klebonijų. Kun 
Longinas Kavaliauskas laikė 
savo užduotimi pastatyti nau
jų bažnyčių. Tai buvo jojo gy-

DARIUS

DlliNOS KLAUSIMAI
L. VYČIŲ JUBILIEJUS

i vadų: “Tiek daug inteligentinių jėgų atida
vusi Lietuvai, Amerikos lietuvių visuomenei 
ir įvairioms profesijoms, L. Vyčių organiza
cija likosi be tų senų prityrusių vadų, liko 
si vien tik nedaugelis jauniklių vadų, kurie 
dirba kiek įmanydami ir sugebėdami ir nu
siminę blaškosi į visas šalis, veltui pagalbos vių seime, AVorcester, Mass. ;liese porų lotų su neblogais

ir kun. V. Puidokas. Ant ry- ir Stasys GIRĖNAS įsigijo 
tojaus įvyko pamaldos bažny-(lėktuvų “Bellanca,” kuriuo 
čioje. Po pamaldų lavonas bu-^ dviejų metų laikotarpyje jie- 
vo iškilmingai išlydėtas į ka-,du mano atlikti transatlanti-

venimo didžiausis troškimas. tedrą. £»įa buv<> atlaikytos ge-jnį skridinių iš New Yorko į 
Prie Sw darbo Jisai ėjo apgal- duii Celebran-' Kauna.
votai ir atsargiai. Visu pirma 

Įkėlė kapitalų. Surinkęs paka-
tu buvo patsai vyskupas Jo 
Ekscelencija Vilius Hickey,

mokiniu 1914 metais Mokslui-1 nkamai pinigų, nupirko neto-|D D asistuojant prelatui

Lietuvos Vyčių organizacija įsisteigė 19- 
12 metais. Steigėju yra vadinamas M. A. Nor 
kūnas, kuris ir šiandien tebėra aktyvus or
ganizacijos narys. Tuo jis duoda gražų pa
vyzdį visiems senesniems nariams “nepasen
ti,” pasiliekant L Vyčių narių eilėse, savo 
pavyzdžiu, patyrimu ir darbu remiant mūsų 
jaunimo organizacijų, kuri labai svarbų vaid
menį vaidina mūsų visuomenės gyvenime.

Nors L. Vyčių organizacijų steigti suma
nyta 1912 metais, tačiau jos organizavimas 
ir veikimas teprasidėjo 1913—1914 metais, 
kada Amerikon atvyko gabus laikraštininkas 
ir organizatorius kun. F. Kemėšis, 1913 m. 
pradėjęs redaguoti “Draugų” ir žymių laik
raščio dalį pavesdamas mūsų jaunimo reika-

ir paramos prašydami.”
Gal taip jau blogai ir nėra, tačiau, kaip 

jau esame minėję, galėtų ir turėtų būti ge
riau. Netekimas daugumos senesnių vadovų, 
įnešė organizacijon nepastovumų. Tai neuž
ginčijama tiesa. Kuopos svyravo, daug jų 
iširo, Centras susidūrė su finansiniais sun
kumais ir, iš tikro, šiuo atveju paramos ne
susilaukta.

Mums rodos, kad čia ir glūdi L. Vyčių 
nepasisekimai. Kol L Vyčiai praras savo ex- 
vadus, kol jie nesusilauks visokiaropos para
mos pirmoje vietoje iš tų, kurie jų steigė ir 
pradžioje jos gyvavimo palaikė ir iš visos 
plačiosios visuomenės, tol sunku bus darbuo
tis, nežiūrint kokius planus seimai sugalvotų.

Taigi, L. Vyčių jubiliejinis seimas, kuris 
šiandien prasideda So. Boston, Mass., dary
damas planus ateities veikimui, turėtų nu
matyti būdus, kaip palaikyti senesniuosius 
narius organizacijoj, kaip įsigyti paramų ku* 
nigų klebonų, be kurių pagalbos L. Vyčių 
kuopų veikimas yra visai neįmanomas.

Kalbant apie L. Vyčių nuopelnus, pada
rytus pėr dvidešimts metų, reiktų daug kų 
pasakyti. Tai padarysime kita proga. Tuo

įėjus vienam jaunuoliui į sa- namais kaip būsimų vietų baž 
lę, dalyviai pradėjo smarkiai nyčiai. Nenorėjo jisai apleisti 
ploti rankomis. Šalia manęs ir senosios bažnyčios, norėda- 
sėdįs mano draugas Aleksam nias Čia įruošti gražių salę, sa- 
dras Račkus man pastebėjo,; vaitinę lietuvių kalbos ir tiky- 
kad tai yra Longinas Kava-. b°s mokyklų. Naujam klebo- 
liauskas, birželio mėnesyje bai nu* telieka tiktai varyti tas 
gęs Orcbard T Ako, lenkų kole- j įpusėtas darbas tolyn.
gijų su aukso medalium. Štai i Kun L Kavaliauskas buvo 
kodėl taip karštai pasveikino didelių gabumų žmogus. Mok- 
moksleiviai savo jaunų drau-. sie jįsaį gj0 visuomet pinno- 
gų, taip aukštai prasimušusį; be eįiėse. Turėjo įgimtų poeto 
svetimtaučių tarpe. į talentų. Teko man skaityti jo-

Kun. Kavaliauskas gimęs ir 3° eilės ir ypatingai vertimai 
augęs Lietuvoje. Tėveliui at-. eilėmis iš svetimų kalbų. Jose 
vykus į Ameriką, jį pasekė ir' reiškiasi tikras talentas. Sun- 
jojo sūnus Ijonginas, neturė- i ^us parapijos darbas nedave 
damas dar nė dviej’ų dešimčių' 3am progos tų talentų išvy.:- 
metų. Čia savo uždarbio ir tė- tyti, bet didžiausia jojo klai- 
velio padedamas išėjo aukš- ^a buvo nepasitikėjimas 
tuosius mokslus lenkų kolegi- e!avo talentu. Gaila, kad jisai
joje Detroit — Orcbard Lake, neleido savo kurinių ir verti
Mich. Dvasinių mokslų mokė- i spaudų. Rasiniai, pasi-
si garsioje Montrealio semina- rodę spaudoje, būtų jį priver-

lams. Jo įragintas jaunimas noriai dėjosi 
prie Vyčių. Dygo naujos kuopos, atsirado I tarpu užteks paminėti, kad Vyčiai daug yra 
jaunimui energingų vadų, k t.: J. Navickas, ' padarę Lietuvos nepriklausomybės reikala- 
F. Virmauskas (dabar kunigai), A. Račkus. . uis, renkant aukas, keliant išeivijoj tautinę
K. Pakštas, A. Aleksis, J. Kaupas, J. Karo
sas (šiek tiek dėjosi ir šiuos žodžius rašan
tis), kun. Albavičius, kun. Vaičūnas, Ig. Sa
kalas, M. Zujus, J. Poška ir visa eilė kitų. 
Veikimas pilnai įsisiūbavo 1915 m., kada pa
sirodė “Vytis,” organizacijos organas, ku
ris ir šiandien tebėra tuo nuolatiniu akstinu 
jaunimui organizuotis, dirbti, pasišvęsti. L. 
Vyčiuose ir prie “Vyties” išaugo plataus 
masto visuomenės veikėjų, kurie šiandien au
kštas vietas mūsų tautos ir visuomenės gy
venime užima. Deja, dauguma tų vakarykš
čių. L. Vyčių veikėjų lyg ir nedėkingi pasili
ko savo organizacijai, iš jos pasitraukdami 
ir jų visai pamiršdami.

Daug teisybės dėl to pasakė P. J. savo 
straipsnyje, įdėtame “Vyties” jubiliejiniame 
numeryje, primindamas, kad:

“Darbštūs buvo vyčiai. Tik — deja! —
neilgam. Vyčių organizacija daugybę savo seimų!

sąmonę ir nepriklausomybės obalsį. Nemažas 
Vyčių skaičius pastojo savanoriais į Lietu
vos kariuomenę ir drauge su Lietuvos jauni
mu gynė Lietuvą nuo priešų. Vyčiai buvo 
aktyvus visose Amerikos lietuvių katalikų 
centralinėse organizacijose, parapijose, taip 
pat mūsų kultūrinėse ir ekonominėse įstai
gose. Jie nenuilstamai kėlė lietuviškąjį teat
ro ir dainos menų, statydami scenoje veika
lus ir veikalėlius, organizuodami ir palaiky
dami chorus. Jie uoliai dėjosi ir prie mūsų 
spaudos darbų. į

Dėl to L. Vyčiai su pasididžiavimu gali 
pažvelgti į savo organizacijos praeitį ir 20 
metų darbo vaisius ir iš tos praeities semti 
stiprybės ateities darbams. To mes ir linki
me nuoširdžiai sveikindami 20-tųjį, jubilieji
nį L. Vyčių, vienintelės Amerikos lietuvių 
katalikų jaunimo centralinės organizacijai.

Kadangi tokis skridimas 
būtų ne t^-. patrijotiškas žy- 

Blessing, D. D., dijakonui — j #is ir padėtų susidaryti drau- 
kun. P. Strakauskui, subdija- gilesniems ekonomiškiems ir

kultūriškiems santykiams ta
rp Lietuvos ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių, bet ir žy
nius . paskatinimas aviacijos 
progresui;

konui — kun. J. Vaitekūnui; 
garbės dijakonams — kun. K.
Vasiui ir kun. J. Navickui; ki
tas pareigas ėjo kun. V. Pui
dokas, klierikai V. kaulys ir
J. Neudžius. .Kadangi šiam skridimui į-

Visa eilė kunigų draugų už- i vykdyti reikia dar tarp ke- 
ėmė vietas garbės karsto ne- Į tūrių ir penkių tūkstančių do- 
šėjų. Lietuvių kunigų buvo lerių būtiniems prietaisams į- 
22; svetimtaučių antra tiek.j sigyti;
Atsisveikinimo žodį pasakė
ntum Augustinas Petraitis, šv. 
Kazimiero parapijos, Worces- 
ter, Mass., klebonas, artimas 
velionio draugas ir jojo valios 
vykintojas. Po Liberos angliš
kai prakalbėjo patsai Jo Eks
celencija vyskupas, iškelda
mas velionio darbštumų, jojo Į 
pasiaukojimų savo avijai, jojo 
nuveiktuosius darbus parapi-

rijoje, Kanadoje. Artimas jo- toliau tęsti pradėtąjį dar- 
jo seminarijos mokslų drau- ^4- Visgi reikia tikėtis, kad 
gas, kurį jisai sekė ir savo 3°j° raštai nenusimes ir prie 
pastoracijos darbuotėje irgi Pr°g°s pasirodys mūsų perio- 
yra jau a. a. kun. Julius Čap-į^n^e spaudoje.
likas. Jiedu buvo du tyliu ir 1 I^aip dvasios vadai vertino 
rimtu darbininku Kristaus vy isavo draugų ir kaip žmonės 
nyne Springfieldo ir Provide- • myl®3° sav° dvasios tėvų, pa- 
nce vyskupijose. sirodė laidotuvių dienoje. Liga

graužė jo sveikatų jau nepir- 
Įsišventęs kunigu, kun. Ka-mas metas gįaįs nietais jinai 

vaiiauskas paliko Šv. Kazimie visiSkai suiro> Visų gražų pa
lo parapijos klebono kun. J.| vasarį įr vasarų jisai praleido 
J. Jakaičio pagelbininku. čia | lovoje, mažai iš jos bepakilda- 
jam teko sunkiai dirbti keie-,mas< Jam gelbėjo ^oracijos 
tas metų: ėjo mokyklos sta-jdarbe Lietuvių Kolegijos ku
ly ba, didžiules parapijos Pay~ nigai — mokytojai; vasaros 
toracijos darbas reikėjo atlik-|metu jį vadav0 kun j Vaite- 
ti toksai, kurį šiandie pasiua- - kūnas Savaitę prieš mirtį 
linę dvi didelės parapijos ir suparaližavo. Kada Aukščiau- 
jį dirba ketini kunigai. IA, sis pas save, tuoj ži-
pirinų dienų patekęs į sunkų nįa pasklįdo po visų plačiąją 
parapijos darbų, išmoko tų Ameriką. Tuomet vyko Kuni- 
darbų sistematingai dirbti., gų Vienybės Seimas. Dalyviai 
Kuomet paliko Providence šv., paskubino savo posėdžius, kad

Kariangi tas skridimus at
neštų naudos ne tik atskirie
ms asmenims, bet ir iš viso 
Jungt. Am. Valstybių ir Lie
tuvos visuomenei, — todėl šis 
skridimas turėtų būti visų lie 
tuvių paremtas.

Mes, žemiau pasirašę, atsi
žvelgdami i tai visa, sutinka
me priiminėti šiam reikalui

joje. Visa laidotuvi» sątvar- aak o M
ka, garbaus Ganytojo pareikš-',^ 8lmaudojima minimam
tosios mintys ryškiausia nuro
dė a. a. kun. Longino Kava
liausko asmenybės prasmę vys 
kupijoje: jisai buvo laidoja
mas kaip žymusis dignitaras. 
Tokiu tai būdu Bažnyčia ir 
žmonės atidavė paskutinį pa
tarnavimų tam, kuris, būda
mas gyvas ir sveikas, dirbo 
jų garbei ir gerovei.

Apylinkės bažnyčiose irgi 
buvo atlaikytos pamaldos už 
velionį, kur jisai darbavos’, 
turėjo giminių ir prietelių, 
kaip Worcester, Hartford. 
Thompson. Kun. E Kavaliau
sko kūnas buvo palaidotas 
Hartfordo kapinėse, kame pp. 
Kavaliauskų šeima turi savo 
lotus. Gaila jauno darbininko, 
tespėjusio sulaukti 43 metų ir 
galėjusio dar daug pasidar
buoti žmonijos naudai, bet 
Aukščiausia pasitenkino i r

skridimui. Jei kartais dėl ne
numanytų priežasčių, neparei
nančių nei nuo lakūnų nei nuo 
žemiau pasirašiusiųjų, šis skri 
dimas nebūtų įvykdytas, tuo 
atveju visos aukos, sudėtos 
šiam reikalui, bus sunaudotos 
kuriam nors labdarybės ar ki
tokiam tikslui, kurį numatys 
žemiau pasirašiusieji.

Konsulas Kalvaitis, 
Kun. H. J. Vaičūnas, 
Adv. K. Gugis,
L. Šimutis,
J. Krotkas.

Chicago, III., 1932 m., liepos 
mėn. 28 d.

tais darbai.-, kurie palieka 
mums gražiu pavyzdžiu, žadi
nančiu sekti prakilniais am
žinojo gyvenimo keliais.

N. J *

Kun. Pi. J. Vaitukaitis

GARBINGOJI DANGAUS KARALIENĖ
švš. Marijos j Dangų Ėmimo IftJoJmių 

šventei

(Tęsinys)
Nors angelų skaičius buvo nesuskai

tomas, betgi vintą, į kur susirinko, buvo 
be ribų ir rūbežiaus, ir jie buvo tolokai 
atskirti nuo vienas kito, bet kiekvienas 
galėjo džiaugtis pilnąją iškilme ir klau
sytis dangiškosios muzikos, lyg kad visi 
būtų susirinkę į mažų vietų. Vienu akies 
žvilgsniu jis (Pal. Alfonsas) galėjo viską 
matyti: jis matė iškilmę, kurių visi .kar
tu ir kurių kiekvienas atskirai iškėlė Gar
bingajai Dangaus Karalienei, lyg, tarsi jo 
siela būtų atskirai buvusi kiekviename ir 
visuose kartu, taip, jog nieko neapleido 
iškilmingajame mūsų valdovės trijumfe. 
Jei vienas angelas galėtų sukurti tokių 

j-- muzikų, tokių žavėtinų muzikų, kuri per
imtų ir sužavėtų žmogaus protų, taip, kari 
per ilguosius metus negalėtų pamiršti, tat,

kaip gi toji dangiškųjų piliečių harmoni
ja turėjo skambėti, kai buvo įsinaginta ir 
įliepsnuota Dangaus Karalienės meile? 
Tai visa yra tobulai dieviška, jog žmo
nių kalba žemėje to visko negalima iš
reikšti.”

Vienų Žolynių šventę, kai Šv. Gert
rūda kalbėjo rymetines maldas, dvasio
je regėjo labai gražų gėlynų, kurs rūpes
tingai buvo saugojamas ir prižiūrimas, ir 
jame žydėjo gražiausios gėlės, kurios iš
davė maloniausiąjį kvėpėjimų. Gėlyno vi
dury Švč. Marija gulėjo, mirštanti. Tame 
gėlyne Šv. Gertrūda matė rožės be dyg
lių, sniegotai baltas lelijas, kvepiančias 
fijolkas, ir ji matė kiekvienos rūšies gė
lių, ir visai nesimatė žolių. Juo toliau tos 
gėlės buvo nuo Švč. Marijos, tuo gyves
nės jos atrodė savo spalvomis, jų kvapas 
buvo malonesnis ir saldesnis. Marija, Die
vo Motina, savyn įkvėpė visų tų gėlių 
kvapų ir vėl kvėpavo į atvertųjų Dieviš
kojo Sūnaus Širdį.

Tarp gėlių ir mirštančios Marijos, Šv. 
Gertrūda matė angelų pulkus, tarnaujan

čius jų karalienei ir garbinančius Dievų. 
Prieš Švč. Marijų stovėjo Šv. Jonas ir 
karštai meldėsi, o Švč. Marija priėmė jo 
maldos maloningumų. Iš to viso Šv. Gert
rūda be galo džiaugėsi ir norėjo sužinoti 
viso to reikšmę. Tada Išganytojas jai ap
reiškė, kad gėlynas reiškė nekaltąjį Švč. 
Marijos kūnų, o įvairios gėlės rodo dau
gybę Jos dorybių. Gėlės, atstokai augan
čios ir išduodančios malonesnį kvapų, rei
škė gerus darbus, kuriuos nuveikė dėl 
Dievo ir artimo meilės; ir kuo didesnė ir 
galingesnė yra toji meilė, tuo daugiau 

I išduos nuopelnų. Sniegotai baltos lelijos 
| simbolizuoja angeliškąjį skaistumų, kurs 
| spindėjo visuose Švč. Marijos darbuose ir 
I veiksmuose; ir Šv. Jonas, kurio maldas 
| Ji priėmė, reiškė garbę, kurių Ji gavo iš 
! to šventojo, kurs rūpinosi Jos gyveninio 
I reikalais, o visas dienas Ji aukavosi mal- 
| dai. - Į

Kai, po iškilmingos procesijos, cho- 
| ras užgiedojo: “Avė, Regina Ceolorum!— 

Sveika, Dangaus Karalienė!” šv. Gertru-♦
da regėjo visus Šventuosius, nusilenkian

čius prieš Švč. Marijų ir gerbiančius Jų, 
kaipo jų Viešpaties Motinų ir Dangaus 
Karalienę. Prie žodžių: “Avė, virgo vir- 
ginum — Sveika, skaistuolių skaistuolė!” 
Švč. Marija ištiesė Savo rankas ir kiek
vienai Seserei chore davė sniegotai bal
tųjų lelijų, ir, kviečiant visas Seseris, Sa
vo skaistybės ir nekaltumo ypatybėmis, 
sekti Jos pėdomis visuose darbuose ir kil
niuose pasiryžimuose. Kai choras giedojo: 
“Šiandien Marija paimta į dangų,” šv. 
Gertrūda matė Švč. Marijų, apsiaustų gar
be ir pakeltų į aukščiausiąją danguje vie
tą, Dieviškojo Sūnaus prieglobstyje ir vi
sų angelų chorų bendravime, kurie ange
lai Jai reiškė kilniausiąją pagarbų ir au
kavosi Jos tarnybai.

Amžinų Atsilsį mylimas mūsų Mai
ronis nemariai apgiedojo Švč. Marijų 
skambiomis eilėmis:

Marija, Marija, Skaisčiausioji Lelija,
Tu švieti aukštai ant dangaus.
Palengvink vergiją, pagelbėk žmoniją
Išgelbėk nuo priešo baisaus. Ir tt.

Ši trofėja ir $5,(XM) dovanų 
skiriama moteriai lakūnei, ku
ri laimės lėktuvu 50 mylių 
lenktynes Naeijonalėse Oro
lonlrt maao 97_
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įtAIP PRAĖJO LIETUVIU skridimo garbės rėmėjais, jmo 
Ikėję po 25 dol. O dr. Juozai- 
Į tis ir eilė kitų profesijonulų

------------ . jau pasižadėjo taip pat tapti
Rugp. 7 d. Chicagoje buvo to skridimo garbės rėmėjais; 

surengta Lietuvių Aviacijos i jie tai padarys artimiausiomis
Diena. Susivažiavo arti 10,-. dienomis. Bravo, gražus pa- 
0(X> žmonių. Tokis gausingas j vyzdys visiems mūsų profesi- 
lietuvių visuomenės susitelki-; jonalams, biznieriams ir kitie- 
mas rodo nepaprastų susido- ms pasiturintiems lietuviams, 
įnėjimų mūsų lakūnų gabu- kuriems rūpi lietuvių vardo 

garsinimas ir garsių 
žygių rėmimas. Vadinasi, 
skridimo parengiamieji dar

IP PRAĖJO LIETUVIU
AVIECIJOS DIENA 

CHICAGOJE

niais ir pasiryžimais. Univer
siteto studentų liet. kliubo na
riai (daugiausia studentės) po 
25 cn. pardavinėjo tam tikrus 
ženklelius, kurių išplatino da
ugiau kaip 300. Be to, jie ir 
ėmėjų komiteto nariai parda- 

ėjo ir rėmėjų bilietus.

Pati aviacijos šventė buvo’belieka tik savo dosnumu pri
kibai įdomi. Iš tikrųjų, buvo Į sidėti prie to skridimo, 
kuo gėrėtis. Kapitonas Darius Į T() skridimo koulito.
suorganizavo net ištisą lietu- ] kap Darius k g
vių eskadrilę. Aviacijos Svon-' laba; Jf.kingi. prie tos

lės programoje dalyvavo mft-! žveuM8 Bureagim0 prisįd6jU_ 
są tautiečiai lakūnai: kap Da^^ laktoalu8 e. Pelaakiui) 

rius, St. Girėnas, Edvardus Į A VyJiiui k L Pivaranui; 
Peleckis, Adomas Vydžins irį laikraičių “Draugo”, “Nau-

jienų” ir “Sandaros” redak
cijoms už aviacijos šventės

, propagavimų, Peoples Kurni- 
, galvų. “Padangių pa-|ture Co. už garsiakaibį k tai
** 1«V nii’rvnac nuiViai v. . ....pat šiai kompanijai ir “Mar- 

gučio” redakcijai už šventės 
radijo progra-

I. Pivarūnas. Tie penki lakū
nai parodė savo gabumus su 
lėktuvais viršum gausingos 
minios _
dauža” lak. Girėnas puikiai 

lietuviu savo lėktuvų. Minia ste-
to bejosi, kaip jis lengvai ir dai- „arsmllu4

bai Amerikos lietuvių visuo-
liai vykdė įvairiausias figūras 

nėrė mirties kilpas, kris-ore
mas.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

CAGOS PAŠTE

501
521
537

Adomaičiui Charles 
Patumsiui Juozui 
Uzunarei Zuzanai

538 Vizgirdienei Petroneiei.

DENTIST AI

DAKTARAI:
Ofisas Tel. GrovehilI 0817

Rea 8737 S. Arteslan Avė.
TeL GrovehilI 0617

OB. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 
Iii! West Marųuette ltoad 

Vai.: 1-6 ir 7-9 P. M. Ket. 8-11 AM. 
Nedėlioj gusitarua

Tel. Ofiso 4060 Res. 9806

f

1

menės bus nuoširdžiai parem
ti. Gera pradžia, kuri užtikri 
na ir gerų pabaigų. Tad jau i

’davo žemyn suktuku, apsiver 
sdavo šonu ir tt. Paskiau jis 
parodė lėktuvo saugumų: au
kštybėje sustabdęs motorų, leiJų ! negalime abejoti, kad tas skri |

f t . ... v. idosi lėktuvu žemyn, įvairiai
tuvių maloniai remiamas. A-. si4bodall,as> kiek pakildamas, 
menkos lietuviai jau ne vie. keisdamas kryptį ir U. Saza
nų kartų įrodė, kad jie tikį™^1 Skngiea, minia iš au 

skraidyti tuo lėktuvu, kuriuo į didžius, garbingus ir mūsų
mūsų lakūnai kitų vasarų tautai naudingus darbus re-
skris į tolimųjų Lietuvų. Be-1 mia ir, kas svarbiausia, pa- . ...
matant dideli mūsų patriotai remia stipriu, galinguoju do- Į^ani vaIlo! Jls to tikrai nusi 

„. . . . v. , . , pelnė. Ligi šiol nieko negir— entuziastai Jokūbas Paciul lenu. Taigi, ir šiuo atveju A-1 
pa, Valteris Butkus ir Domi- merikos lietuviai turės didelių 
nikas Balis tapo to istoriško nuopelnų.

rbas buvo sėkmingas, nes , dimas įvyks, amerikiečių lie- 
'tapę skridimo rėmėjais asme
nys tuojau pradėjo naudotis 
rėmėjo teise — nemokamai pa

GRABORIAl:

J. F. RADŽ1US
PIGIAUSIA? LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia 
Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
608 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8218 S. 
Halsted Street. Tai. 
Vlctory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GKABOBIUS

’kštybės nusileidusį lakūnų Gi
rėnų pasveikino griausmin
gais plojimais ir šaukdama

dėjusi apie jį, Cliicagos lietu
vių visuomenė išsyk pamatė

Cbieagos lietuvių kolonija 
jau atliko savo pareigų. Da
bar kitų kolonijų eilė.

P. Jurgėla

PAVYZDINGA MERGAIČIŲ 
DRAUGIJA

Brighton Park.— Mergaičių 
sodalicija susirinkimų laiue 
rugp: 9 d., par. mokyklos kam. 
bary. Susirinkimų atidarė pir- 
min. Ona Ivinskaitė. Dvasios 
vadas kun. S. Jonelis atkalbė
jo maldų. Priimtos naujos na-

įvairius jo gabumus, vikrumų r^s: Valūnaitė, S. Gudenai-
ir

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GKABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2618

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL 
TEL. CICERO 6027

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, naa natūri
nis išlaidų ailalkymnl

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, III.
Nauja, graži ko- 

ply«a dykai.

8307 Anbnn At«bu«

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avm.
Art* 47 Mtraat

r«t Canal 61X2

DR. 6.1. BLOŽIS
DBNTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kanapas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 Iki IX ryto
Nuo 1 Iki S vakare 

Šaradoj pasai sutarti

Tat Canal 0167 Rea Prospeot 0869

DR. P. Z. ZA1AT0RIS
Gydytojas ir Chirurgas

1921 SOUTH HALSTED STREET
Raaldanolja 6688 So. Artaatan Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

• iki 4:88 vakar*

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vai. rak. 
Rezidencija:

3904 — 71st STREET 
Nedėllomis tik susitarus

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tai. Canal 0704 Rea Republlo 6860

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vaL vakaro. 

Nedėllomis lr seredomls tik
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. A. DOWIAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bua

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

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba 

Cicero 062. Rez. tel. Cicero 2888

Tei. Lafayetta 6798

DR. A. J. JAVOiŠ
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioja pagal sutarti

tė, F. Gudenaitė, O. Seikaus 
kaitė. J. Binikaitė, M. Urbo- j 

A (id:in«šk-nitū (* TVfnv '

drųsumų. Vadinasi, kap.
Darius skris į Lietuvų su pri
tyrusiu, gabiu ir patvariu la- į na^ė, A. Gaidauskaitė, C. Mar 
kūnu. Taigi, tik tokie laku- Minaitė
nai galės leistis į 4500 mylių 
kelionę ir sėkmingai įveikti į- 
vairias kliūtis.

Taip pat buvo surengtos 
lėktuvų lenktynės. Jose daly
vavo trys lėktuvai, kurie

Raportų iš buvusio išvažia
vimo išdavė S. Vitkauskaitė. 
Išvažiavimas pasisekė. Visos 
turėjo “good time.”

Nutarta įrengti sodalicijos 
knygynų. Knygininke išrinktaskraidė ir darė labai staigius i

posūkius, kol keturis kartu.!8; Guden“«- Kny«°s skai‘y-
aplėkė platųjį aerodromų. Leu bns duodaInos kas P™-

.ktyuių nugalėtoju išėjo laku- d‘e“» lr ketv rtadieni na° 7 
iki 10 vai. vak. Knygynas ran

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

THDMJAM

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Bts.

Tai. Boulevard 6208-8418
I Nubudimo valandoje kreipkitės 
' prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia; ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyale Oflsaa

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

nas Ed. Peleckis; jo ko tik 
neaplenkė lakūnas (ristikas) 
Vy džius.

Pubiika su dideliu nekant
rumu laukė šokimo su para
šiutu. Įdomu pabrėžti, kad, 
lėktuvui iškilus į 4000 pėdų 
aukštį, iš jo su pririštu ant 
nugaros parašiutu iššoko jau
nuolis, čia gimęs Juozas Bo- 
lys, kuris tokį drųsų žygį da
rė dar tik pirmų kartų savo 
gyvenime. Žiūrėdami į gra
žiai nusileidžiantį parašiutų ir 
į siūbojantį po juo J. Bolį,-žiū 
rovai taip pat gerai numanė, 
kiek drųsos ir “šalto kraujo” 
reikia turėti bešokant iš auk
štai lekiančio lėktuvo. Juk pa
rašiutas gali kartais ir neiš- 
siskėsti... Dėl to J. Bolys su
silaukė didelių ovacijų. Kokių 
drųsuolių turime!

r ei. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Hay

LIETUVIS DENTISTAS 
VAL; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

valandai vakare
Nedėllomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, Iii.

DR. S. BiEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. ltichniond Avė. 
Telephone Republic 7868 

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls 
2420 W. Marųuctte Ud. arti Western

Avė. Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

dasi, Gudenaitės namuose, 44- > 
03 So. Rockwell St., 1 aukš-! 
tas. t

E. Valūnaitė, E. G litai tė, V. 
Versenskaitė ir A. Seikauskai 
tė išrinktos, kad pasitartų dėl 
apeigų, kurios bus attinanų 
mėnesį; bus pašventinti 8v. 
Marijos medalikėliai, kuriuos 
kiekvienų narė nešios ant ka- j 
klo.

i
Vicepirm. B. Valūnaitė at ! 

sisveikino su narėmis, nes po 
rai savaičių išvažiavo pas va 
vo tėvelius į Kewanee. Lin 
kėjo jai smagių atostogų ir 
ėl sugrjti pas mus darbuoti-.

Nutarta, kad kiekviena na
rė skaitytų dienraštį “Drau
gų,” kuriame dedamos žinios 
ir pranešimai apie sodaliečių 
veikimų.

Koresp.

Tel. Cicere 6766

DR. SUZANA A. ŠLAKiS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 8 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Kctvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 18-18 ryto: 8-6 ir 7-8 vakar*

l’hone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gas Extraction

Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 
8558 SO. WESTEKN AVĖ.

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tei.: Prospcct 1930

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7484

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgns

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDITOJAH IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dienų ir naktį 
VIRGINIA 0036

Tei. GrovehilI 1695

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr- 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedeldiealais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

DR. YAITUSH, DPT.

A. L DAVIDONiS, M. Di
4918 SO. MICHIGAN AVENUE 

TaL Kenwood 6187 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryta:
N uo 6 iki s vaianua. vasara

apart šventadienio lr ketvirtadienio.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Bet ir publikoje drųsuolių 
netrūko: kap. Darius pavežio
jo 116 skridimo rėmėjų. To
kių “drųsuolių” būtų ir dau- 
giau atsiradę, tik jie skundė-1 ftia„di(, yT g ya, ya
si, kad depresija j.ems neiei- kare .j gtoties W(J 
dzia taptt rėmėjau. Netenka, kU(x,ycles p ,e(> Fumiturc
stebėtis. i ,i Co. krautuvių pastangom, bus

Per visų tų aviacijos šven-Į transliuojama oro bangomis į- 
tę per garsiakalbius kalbėjo J domus dainų, muzikos ir kal- 
Zymontas ir P. Jurgėla. bų programas.

Taigi, ta pirmoji Ameriko- Tarpe įžymių dainininkų 
,je lietuvių aviacijos šventė ge šio vakaro programe dalyvaus 
rai nusisekė ir buvo labai įs-! p-lė V. Užunaris, J. Romanas, 
pudingą. Skraidę rėmėjai ir į A. Čiapas ir kiti.
visa didžiulė minia turės gra-j Iš sveikatos srities kalbės 
žiu įspūdžių. Plačioji ir įvai-' dr. A. L. Dovidonis, M. D. 
rių politinių srovių Chicagos Į Prie to bus labai graži muzi- 
lietuvių visuomenė įsitikino, ka ir kiti įvairumai, kas bus

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDA

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio. nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuirnu 
:ataractuau Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodančių mažiau- 
«as klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU 
□augelių atsitikimų aky* atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus n|.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

HR G VRNFRUlli Oi OLnllLll
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAM

kad Darius ir Girėnas yra ge
ri, drųsūs ir prityrę lakūnai 
*r J1? įsigytas lėktuvas yra pa
tvarus. Tad mūsų visuomenei

pilnai įdomu kiekvienam pa
siklausyti. Todėl nepamirški- 756 WEST 35th STREET

Oflsaa ir Akinių Dirbtuvė

me.
Rep. XXX.

Kampaa Halsted St. 
Valandos: nuo 18—4: nuo 8—8

IM U tH U.

. DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedei. nuo 10 iki 18 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakar*. 
Nedėllomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880 '

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Oi. U' lvez. iuL Hemloi-k 2374

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESLAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-8 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tai. Hemlock 8700
Rast Tel. Prospect 0610

HEMLOCK 8161

. DR. V. S. NARES ’
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
8488 Weat Marųuatt* Road

VALANDOS:
8 iki 18 ryto, 7 iki 9 vakar* 

Utarn. ir Ketv. vak. r*r*1 ratart}

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

OR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 8outh Kedile 
Rea (426 So. Callfornla Avė. 

Vai: 1-4. 7-8 a. v. Uaklrlant Ket.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso valan.: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
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AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUČIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE

RENGKITĖS VISI, VYRAI, MOTERYS IR JAUNIMAS
Trimitininkas primena vi 
siems, bus nepaprastas 
įšvažiavimas. Jau riešu
tai bus prinokę, jau bus 
atėjęs grybavimo laikas. 
O Labd. Sąjungos farmoj 
yra didelis puikus miš
kas, kur pilna yra riešu
tų medžių ir grybų. Miš
ke daro didelį malonumų 
paukščių čiulbėjimai, vi
sokių žvėrelių lakstymai, 
gėlių kvepėjimai, ir kiti 
gamtos gražumai. Į tokių 
vietų visiems patinka at
važiuoti ir visiems turi 
rūpėti suvažiuoti.

Visos Chicagos Labd. 
Sąjungos kuopos šiuo sy
kiu ir darbuojasi, kad ko 
didžiausias žmonių skai
čius nuvyktų minėtą die

ną į Labdarių farmą ir ten turėtų neužmirštančių įspūdžių. 
Be to rengėjai rūpinasi ir gero programo sudarymu. Bus 
gerų kalbėtojų, bandoma gauti ristininkų, kumštininkų. Yra 
kviečiamas Moterį} Sąjungos 55 kuopos choras, žemaičiai ir 
dzūkai trauks virvę. Geriausia prisirengusiems kuopoms prie 
pikniko skiriamos dovanos.

EINA { TALKĄ

Kad Labd. Sąjungos išva
žiavimas bus tikrai didelis, 
tai aišku iš to, kad tam dar
bui eina į talką Amerikos lie
tuvių kolegijos rėmėjų Chica
gos apskritys. Tos pačios ko-j 
misijos darbuojasi, kad ko ge- i 
riausia pavyktų kolegijos pik 
nikas rugp. 28 d., Birutės dar 
že, Labd. Sąjungos išvažiavi
mas nuosavoj farmoj rugsėjo 
4 d. ir iškilmingas medžių so
dinimas prie Brolių Marijonų 
naujokyno, Hinsdale, III. Lab
daringosios Sąjungos kuopos 
remia Brolių Marijonų rengia 
mus piknikus, o Broliai Ma
rijonai, kartu su dienraščiu 
“Draugu” ir savaitiniu “Lai 
vu” gelbsti Labd. Sąjungai.

Kasmetiniai išvažiavimai
Darbo Dienoj kasmet esti 

išvažiavimai į Marijonų far
mą. Šiemet tas išvažiavimas 
bus tuo ypatingas, kad prie 
Brolių Marijonų naujokyno 
bus iškilmingas medžių sodi
nimas, atminčiai Jurgio Wa- 
sliingtono, arkivysk. Jurgio 
Matulevičiaus ir Provincijolo 
Tėvo Felikso Kudirkos. Ryšy
je su medžių sodinimu bus iš

kilmės ir prie kiekvieno me
džio bus pasakytos kalbos a- 
pie daug užsipelniusius did
vyrius.

Po visų ceremonijų prasidės 
farmoj visuotinas pasilinksmi 
nimas, žaidimai, įvairūs biz
niai, zanavykų su aukštaičiais 
virvės traukimas, valgiais ir 
gėrimais šv. Juozapo namo 
šeimininkių pagamintais visi 
gėrėsis. Jei oras bus tinka
mas, tai Ciceros žemaitis pa
šoks aukštaitišką kazoką. Jam 
gelbės vestsidietis Steponas 
Rokas. ,

Patarimas

Visų kolonijų rengėjai mi
nėtų rudeninių išvažiavimų 
bei piknikų rūpinkitės gauti 
ko daugiausia dovanų, kvies
kite savo dvasiškius, visus bi
znierius, profesijonalus. Taip
gi rūpinkitės piknikieriams 
turėti trokus. Kreipkitės pas 
vietinius ekspresininkus, ku
rie už mažų atlyginimą nuveš 
ir parveš. Bridgeportiečiai tuo 
reikalu jau apsirūpino ir pa
imtas ekspresininkas Kums- 
kis, kurs veš piknikierius i 
Labdarių ir Marijonų farmas.

Gūdi} krautuvėj, 901 W. 33rd 
St. piknikieriai jau užsiraši- 
nėja.

West Sidėje pasirengę tie 
ekspresininkai: Fabijonas ir 
Oksas, P. Petrutis, A. Mase- 
liūnas ir kolegijos rėmėjų 19- 
to skyriaus ekspresininkas A. 
Tiekus iš Brigliton Parko, ku
ris už gerus važinėjimus už
sitarnavo diplomą.

Ant Town of Lake ekspre
sininkai Alex Norkus, Ado
mas Stugis ir kiti. Jie taipgi 
yra pasirengę savo parapijos 
piknikui patarnauti rugp. 21 
d., gabenant piknikierius į 
Vytauto daržą.

Brighton Parke — ekspre- 
sininkas Vincas Gotautas.

Dievo Apvaizdos parapijoj 
galima užsirašyti valgykloj 
pas Povilą Balčiūną, 1841 So. 
Halsted st. ir pas graborių S. 
Skudą, 718 W. 18th st. Jie 
aprūpins piknikierių reikalus. 
P-nas Balčiūnas savo kostome 
rius pavaišina gardžiais val
giais, o p. Skudas visada ge
rai visiems patarnauja ir pik
nikuose pasižymi.

Marųuette Parke galima 
kreiptis pas ekspresininkus: 
A. Ališauską, J. Veličką ir 
Daukšą.

Ciceroj — pas anglininką 
Adomą Bernadišių, Stanciką, 
Vaštaką, Anglicką ir kitus.

Nortli Sidėj — pas A. Bace
vičių.

Roselande — pas Justinų 
Sucillą.

West Pullmane —pas Kaz. 
Ališauską ir Karolį Roką.

Jei taip prisirengsime, tai 
aišku, kad visi piknikai bus 
laimėti.

Smagios žinios MARQUETTE PARK 
ŽINELĖS

turi
Štai

49th

Ciceros Trimitininkas 
smagių žinių pranešti.
M. Masaliūnas, 1334 So 
Ct., savininkas buoernės ir gro
cernės buvo paprašytas atnau
jinti “Draugo” prenumeratų. 
Tai p. Masaliūnas pareiškė, 
kad jis tol nesiskirs su dien
raščiu “Draugu,” kol gyvas 
bus. Tai pavyzdingas biznie
rius ir visi kviečiami jo biznį 
remti.

Naujas Ciceros biznierius 
And. Žvaliauskas, 1505 S. 49 
Ct., įsitaisęs ice creaminę ir 
grocemę užsisakė “Draugą.” 
Aišku, kad tai žmogus, kurs 
supranta reikalus ir vertas vi
sų paramos.

Daugelis sako, kad šių lai
kų mūsų jaunimas nesąs rini
tas, jaunieji nesą ištvermingi. 
Bet negalima to pasakyti apie 
jauną biznierių Bennie F. Dir- 

J žiu, kurs užlaiko 52nd Avė. 
Garage and Service Station, 
1425 So. 52nd Avė., Ciceroj. 
Jisai savo darbą gerai pažįs
ta, gerai atsidavęs savo užsi
ėmimui, o be to yra nuolati
nis “Draugo” skaitytojas. To 
dėl tautiečiai reikale atsilan
kykite pas p. Diržių, o jis su
teiks jūsų mašinoms greitą ir 
gerą patarnavimą.

Ciceros Trimitininkas savo 
parapijos paskutiniame pikni
ke buvo nepaprastai linksmas. 
Pasimatė su savo senais drau
gais, sudarė daug gerų pažin
čių su naujais ir senais biznie
riais. Atsilsėjęs po pikniko ža 
da visus aplankyti ir visiems 
gerai patrimituoti.

X G. Tomkutoniūtei dr. Jo
vaišas išėmė tonsilus šv. Kry
žiaus ligoninėj. Operacija bu
vo sėkminga ir dėl to nuošir
džiai dėkoja dr. Jovaišui.

X Pudžiuvelienė jau pasvei 
ko ir dėkoja dr. Javaišai. 
“Drauge” rašyta, kad Pudžiu 
velienė turėjo kelis daktarus. 
Ji neturėjo kitų daktarų, kaip 
tik dr. Jovaišą, kuris ją ir iš- 

|gydė.
i X Marijona Drulienė gerai 
golfą lošia ir sukerta kai ku
riuos Marųuetteparkiečius.

,X Bįrgelienę nelaimė suti
ko. Lipdama laiptais krito ir 
išsilaužė ranką. Randasi na
mie dr. Biežio globoje.

Me*stras

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Elzbieta Mačiūlionienė iš 

Springfield, III. lankėsi Chica- 
goje. Jinai su pp. Baltučiais 
buvo atvykusi į ciceriečių pik 
niką, kuris įvyko praėjusį se
kmadienį, Vytauto parke. P- 
nia Mačiūlionienė yra įžymi 
veikėja Springfield’o lietuvių 
tarpe.

PRANEŠIMAI
Bridgeport.— D. L. K. Vy

tauto draugija laikys įnėnesi- 
iį susirinkimą rugp. 16 d., 
7:30 vai. vak., Chicagos lie
tuvių auditorijos svet.

North Side. — Federacijos Aukščiau išvardyti asmenys 
23 skyriaus svarbus susirinki- prašomi atsiliepti; kiekvienas, 
mas įvyks rugp. 16 dieną, 8 kas ką nors apie juos ‘žinotų 
valandą vakare. Prašoma visų prašomas suteikti žinių. Bent 
atstovų atsilankyti. kokia žinia bus brangiai įver-

Valdyba

PAIEŠKOJIMAS NR. 50

.Šie asmenys gyveną Ameri
koje yra ieškomi:

Duotas, Pranas. Kilęs iŠ 
Gargždžių vai., Kretingos aps. 
Gyvenąs Chicagoje.

Kasilauskas, Jonas (sūnus 
Jono ir Maręijonos Donulv- 
tės). Kilęs iš Šilalės vai., Tau
ragės aps.

Kasiulys, Pranas (sūnus Pe 
tro). Kilęs iš Raudonės vai., 
Raseinių aps. Kadaise gyveno 
Detroit, Mieli.

Ruzgvs, Jonas. Gyvenąs 
AVestville, III.

Staniūnas, Kostas. Kilęs iš 
Tverečių vai., Švenčionių aps. 
Kadaise gyveno San Francis- 
co, Califoraia.

Žilevičius, Juozas. Gimęs 
Chicagoje. Tarnavo Amerikos 
kariuomenėje. 1924 metais gy
veno Chicagoje.

tinta.
Lietuvos Konsulatas,

Room 1904 — 201 No. W<elis 
St., Chicago, III.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 No. Dearbom St., Room 

Phone State 4*90 
South Side Ofisas

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

~ JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 8727

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

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton 8t 
Room 905 TeL Dearbom 7988

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utamlnkals Ir Ketvergals 
— 8 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7897

MAINYTI noriu Grocery ir 
Delicatessen už lotą geroje 
vietoje.
5601 S. HERMITAGE AVĖ.

Tel. Hemlock 5978

Namų TeL Hyde Park 8896

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—8277

4600 S. WOOD 8T.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette *392

' 4?IETK1EW1CZ&(o-
LHORTGACE BAHKERS;

REAL ESTATE
Visi nariai būtinai privalo-I Prisirašykite j mūsų Spulką

te dalyvauti, nes susirinkimą 
yra svarbus; yra naujų reika
lų svarstymui. Valdyba

Texų informacija suteikiama 
Dykai

2608 West 47th St

180 N T.A RAT.T.E ST—nasrai sutarti.

Dainos Šventė
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

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

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų Ir Šoklų bus' prakalbos, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wlsoonsin’o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir 
kitų. RENGIMO KOMITETAS

EKSKURSIJOS | LIETUVA
Rugpiučio-Aug. 18 d. BERENGARIA 
Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

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

*1.

1U AGENTŪRA

REFRIGERATORIAI

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome, naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

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

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

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųžles 
ir patarnavimo. Sau
kit.

CRF.EN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klapsi-. 
nlų, sviesto Ir aurTų.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Republle 5649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavojam, dekoruojanti Ir pople- 

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

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

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

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

i Taipgi mes turime pilną paslrlnkl- 
I mą vartotų karų labai prieinamą Ir
j nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4499 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189

LABDARINGOJI SĄJUNGĄ RENGIA RUDENINI IŠVAŽIAVIMA
SEKMADIENYJE, RUGSĖJO - SEPTEMBER 4 DIENĄ, 1932 M., NUOSAVOJ FARMOJ


