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SVEIKINAME A. L. R
DEL BUVUSIO SUKILIMO ISPANIJOJ 

APIE 300 ASMENŲ IŠTREMIAMA
Vokietijos vyriausybe oeteisota - sako 

Hitler’is
Anglų lakūnas perskrido Atlantiką.-Prancūzija 

dirba už karo skolų nemokėjimą. J. Valsty
bes nereikalingos diktatoriaus, sako Musso
lini. Kinijos teismas nubaudė du komunistus

APIE 300 ASMENŲ 
IŠTREMIAMA

HITLERIS GINA SAVO 
POZICIJĄ

MADRIDAS, rugp. 19. — MUNICHAS, Bavarija, ra-.
Ispanijos vyriausybė už buvu-;Fašistų (nacional- 
.į mkUfan, iš krašto ištremia' sori“list>i> P*rtij®s vadas Hi-

apie 300 asmenų, tarp kurių
yra apie 90 aukštosios kilmės

tler’is sako, kad jo armija
j nežygiuos j Berlynu ir jokio
smurto nepanaudos, kad paim-

(aristokratų) asmenų. Jie siu-įyį j savo rankas valstybės vai-
nčiami kur tai Į Afriką. rų.

Demokratiškam krašte, sako 
jis, kraštų valdo ta partija, 

'kurių remia gyventojų daugu-
------------ ima. Už fašistų partijų stovi

ST. JOHNS’, N. B. rugp. t dauguma. Del to šiandieninė

ANGLŲ LAKŪNAS 
KANADOJ

19. — Šiandien prieš pietus 
atskrido anglų lakūnas Molli- 
son’as, kurs vakar buvo iš
skridęs iš Airijos.

/ į
Jis skrinda į New Yorkų. 

Buvo pasiryžęs nesustoti. Bet 
sakosi labai pavargęs.

Vokietijos vyriausybė yra ne- 
teisota.

MUSSOLINI APIE 
AMERIKĄ

ROMA, rugp. 20. — Itali-

PRIEŠ KARO SKOLŲ 
MOKĖJIMĄ

LONDONAS, rugp. 20. — 
Patirta, kad Prancūzija visas 
Europos valstybes, kurios y- 
ra skolingos J.' Valstybėms, 
deda pastangų patraukti vie
ningai! frontan, kad ateinantį 
gruodžio mėnesį nemokėti ka
ro skolų.

IŠVYKO Į EUROPĄ

0TTAWA, Kanada, rugp. 
19. — Apaštališkas delegatas 
Kanadai Jo Eksc. arkivysku
pas A. Cassulo išvyko į Eu
ropą.

ŽUVO 4 ASMENYS

D RA U G A -
The rnost influentiet

Litliuanian Daily ii» 
America.

3c A C O P Y METAI-VOI X\
Telefonas: Roosevelt 7790

ER&CIJOS 22 KONGRESĄ!
VYSKUPAS A. L. R. K. FEDERACIJOS KONGRESE chicagoje PADIDINTI atlaidai aplankant

TVARKOMI ASMENIŠKI 
MOKESČIAI

Iš C’ook’o apskrities savas
čių įkainotoj^ ofi^ praneša, 
kad jau tvarkomi mokesčiai 
už 1931 metų asmeniškus tur
tus. Savo keliu visi tie, kurie i j neprisiuntė ofisan sųskaitų, • 

1 raginami ko veikiau tai pada- l 
i ryti. Kurie paneigs jiems pa- Į 
siųstas sųskaitas (lapus), tie I 
susilauks bausmės. Ypač ra- | 
ginami kompanijos, jmoninkai 1 
prisiųsti savo asmeniškų turtų 
sąrašus.

Kai kurių prisiųstuose sąra
šuose paduotos mažos turtų 
kainos. Tas vietas aplankys 
apkainotojo padėjėjai ir as
meniškai pasižiūrės, koki tie 
turtai -ir jie nustatys kainas.

Asmeniškų turtų apkainavi-į 

mus patikrins tam tikra komi
sija.

IŠMOKĖTI INDĖLIAI

SVENC. SAKRAMENTĄ
VATIKANAS. — Už Šven-t

čiausiojo Sakramento lankymų 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
didino atlaidus. Šventojo Tė
vo nuosprendy tarp kitko yra 
pasakyta:

“Visi tikintieji, kurie yra 
nužemintos širdies, gali gauti 
10 metų atlaidų kiekvienų ka
rtą, kada jie aplanko Šven
čiausiąjį Sakramentų ir suka

lba penkius poterius (5 Tėve 
mūsų, 5 Sveika Marija ir 5 
Garbė Dievui) ir vienų, pote
rių Šventojo Tėvo intencijai.

“Toliau, visuotinuosius at
laidus kartų per savaitę gali 
pelnyti tie, kurie daro tikrųjų 
atgailų, yra priėję Išpažinties 
ir priėmę Komunijų, lankę 
Švenčiausiąjį Sakramentų ka
sdien per savaitę ir sukalbė
ję aukščiau minėtus poterius.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DAUGIAUSIA VAIKŲ 
MIRŠTA VASARA

DAUG PASIUTUSIŲ 
ŠUNŲ

Jo Ekscelencija^yyskupas H. C. Boyld, D. D., didelis 
lietuvių priedėlis, 'dalyvaus A. L. R. K. Federacijos kongreso 
iškilmingose pamaldose ir kongrese. Pasakys pamokslų ir 
prakalbų. Taip pat pašventins Šv. Pranciškaus Seserų nauja 
koplyčią. Federacijos kongresas bus rugpiūčio 23 — 25 dd., 
Šv. Kazimiero par., Pittsburgh, Pa.

REIKALAUJA DIDELIO DAUGIAU KAIP 10 MYLIŲ 
FONDO SUKĖLIMO BUVO IŠKILĘ

WASHINGTON, rugp. 19. ’ DENSENZANO, Italija, ru-

Cook’o apskrity šiandie yra 
104 bankai likviduoto jų ran
kose. Auditorius praneša, kad 
visuose uždarytuose bankuose 
buvo' 122, 614, 026 dol. “libia- 
lities”, įėmus įdėlius. Iki bir
želio 30 d. indėlininkams iš
mokėta 13,717,653 dol. papra- 

i stų indėlių ir 5,545,961 dol.

jos diktatorius Mussolini aną i— Kolumbo Vyčių suvažiavi- gp. 19. — Belgų, mokslininkas
dienų kalbėdamas apie J. Va
lstybes pareiškė, kad tam kra
štui diktatorius nereikalingas.

“Amerika nereikalinga Mu- 
ssolinio”, sakė jis. “Ji ir be 
to ras priemonių ir kelių iš
eiti iš keblios finansinės ir e- 
konominės situacijos.”

25,000 ANGLIAKASIŲ
DIRBA

SPRINGFIELD, III., rugp. 
19. — Illinois’o anglių kasyk
lų vedėjų sąjunga vakar pas
kelbė, kid visoj valstybėj ka
syklose šiandien dirbą apie
25,O'X) angliakasių.

me vyriausiasis vytis Carmo- prof. A. Piccard’as su savo 
dy iškėlė sumanymų sukelti padėjėju Cosyns daugiau kaip 
vieno milijono dolerių fondų .10 mylių buvo iškilę į dausas, 
šios organizacijos narių beda- Praeitais metais jiedu buvo

taip vadinamų “preferred.” O 
likvidavimo išlaidų 3,484,413 
dol.

Kiekvienais metais Lietuvo- Į 
je miršta apie 10,000 vaikų 
iki 1 metų amžiaus, o kiekvie
nais metais gema maždaug iki 
60,000, reiškia miršta vienas 
šeštadalis. Remiantis paskuti
nių metų statistika, kiidikių 
mirtingumo skaičius neturi 
tendencijos mažėti. Specialis
tų žiniomis mirtingumas pa
reinąs nuo vasaros viduriavi
mų dėl netinkamo maitinimo
si, o rudenį, žiemų ir pavasa
rį nuo gripo ir dažnai jį lydi
nčio plaučių uždegimo. Į sta
tistikų smulkiai įsigilinus, ma
tosi, kad didžiausias kūdikių 
mirtingumo procentas yra bi

Šiaulių apskr. dabartiniu 
metu pasiuto daug šunų, ka
dangi kaimuose daugumas ū 
kininkų savo šunis laiko r 
pririštus, todėl pasiutę apk 
ndžioja bėgiojančius sveikus 
šunis. Daugely kaimų net ar
klius apkandžiojo.

Lietuvos fabrikantai rengia 
si atidaryti Kaune kaliošų fa
brikų. Jau varomos tuo rei
kalu derybos.

TAYLORVILLES KASYK
LOS UŽDARYTOS

ATGAVO DARBA

rbių pagalbai.

KINIJOJ NUBAUSTI 
KOMUNISTAI

iškilę 51,793 pėdas aukštumon, 
;o šįkart — 55,774 pėdas.

Prof. Piccard’as sako, kad 
toje stratosferoje labai šalta.

ŠANCHAJUS, rugp. 20. — 
Vyriausias Kinijos teismas , 
Nankinge mirties bausme nu- j 
baudė komunistų agitatorių j 
Paul Noulens ir jo sugolovę i 
ir tuojau po to šis pat teis
mas mirties bausmę abiem pa
keitė kalėti iki gyvos galvos.

TEGUL VALSTYBE 
ŽINOSI

Vakarų parkuose per teis
mų atgavo darbų .L W. Kot- 
lengar, kurs praeitais metais 
buvo paleistas. Jis yra vy
riausias parkų ir bulvarij pri
žiūrėtojas. Jam mokama 400 
dol. per mėnesį. Buvo už kų ir 
kovoti.

WASHINGTON, rugp. 19. 
— Iš finansinio atstatymo be
ndrovės Illinois’o valstybė 
prašė daugiau kaip 23 milijo
nus dolerių paskolos įvairių'

NORI MAŽINTI IKI 20 
NUOŠIMČIŲ

Krašto geležinkelių kompa-

rželio, liepos ir rugpiūčio mė
nesiais.

JONIŠKY REMONTUOJA 
BAŽNYČIOS VIDŲ

Joniškis, Šiaulių apsk. Jau 
baigiama remontuoti Joniškio 
bažnyčia. Bažnyčios vidus yra 
gražiai perteptas. Lėšos baž
nyčios remontui buvo gautos 
iš loterijos, kurių buvo suren
gęs klebonas Korzonas.

ŠV. DOMINIKO SESERYS MOKINA 
RAUPUOTŲJŲ TĖVŲ VAIKUS

darbų sukėlimui, kad tuo bū- ,ni« Prezidentai savo koufere- 
idu pagelbėti bedarbiams. nu’Pr<“ndė reikalauti

Bendrovė skiria tik 6 mili- 
į jonus dol. Sako, valstybė te-

HONORLLU, Hawaii salos, las t— kun. Damien’as, savo'gul pati rūpinasi savo reika-
HAVANA, Kuba, rugp. 19. rugp. 19. — šiėse salose apa- apaštalavimo darbe yra patv-Hais. 

— Cienfuegoa, Santa Clara staiavirao darh„ njsriima daug.r,; d""* didelių sunkenybių, j 
provincijoje, įgriuvo vienon Į Siame mieste yra namai, kn|
volAklos konkretims atogaa. , . „ . Iriuose užlaikomi raupuotųjų
*nvo 4 asmenys. Tarp jų yra JP *1™ <tang.au katp 50 ir, vaikeli>. _ *1

vienas amerikietis. ,8v- Dormniko užsienių ims,.
__________ jos seserų vienuolių iš Mary-

knoll, N. Y. Šios seserys dau-

mergaitės. J ų raupuotieji tė-1 •

PAGROBTA APIE 50,000
DOLERIŲ giausia mokytojauja.

Šv. Dominiko seserų daugu-

BRLOIT, Wis., rugp. 19. — ma yra belgų Švenč. Širdies 
Septyni plėšikai apiplėšė vie- kunigų misijonierių žinyboje, 
tos nacionalinį bankų. Pagro- Šie kunigai, kurių vienas bu
fetą iki 50,000 dolerių. vo garsus raupuotasis apašta

MAŽIĄU PAJAMŲ

WASHINGTON, rugp. 19. 
Nors kongresas padidino

vai yra Molokai raupuotųjų Į įvairius mokesčius ir skyrė 
kolonijoje. Ten gimę kūdikiai naujus valstybės sąmatos su
nito tėvų atskiriami ir paima- balansavimui, bet pajamos ne
ini į minėtus namus šiame mle didėja. Per praeitų liepos mė-
ste. Šiuose namuose jie augi
nami ir lanko mokyklų. Juos 
mokina minėtos Šv. Domini
ko seserys vienuolės. ’

Dabar dar reikia bažnyčių 
iš lauko paremontuoti, nes vie 
tomis tinkas jau yra nukritęs.

geležinkelininkų, kad jie suti
ktų sumažinti atlyginimų iki 
20 nuošimčių. Sako, geležin
kelių pajamos visai mažėja. 
Žmonės susisiekimui naudoja
si busais ir automobiliais.

nesį vyriausybė gavo apie 10 
milijonų dolerių mažiau paja-

BANDĖ DIRBTI PINIGUS

BAIGĖS IŠKLAUSINĖJIMAI
^Buvusiojo bankininko Bai- 
n’o byloje baigės liudininkų 
išklausinėjimai. Argumentams 
bus reikalinga 3 dienų.

Pranešta, kad spaustuvių 
darbininkams unistams bus

mų, negu už tų patį mėnesį mažinami atlyginimai. Unistai
praeitais metais. kovoja prieš šį sumanymų.

Šiomis dienomis Panevėžio 
mieste buvo pastebėta plati
nant netikri} penkių litų mo
netų. Kelios monetos jau bu
vo paleistos į apyvartų. Poli
cija, padariusi tyrinėjimus, į- 
tarė tuos penkličius padirbinė

siant Panevėžio m. gyventojus 
j Jonų Masiulį ir Simonų Ig
natavičių. Kratant Masiulį, jo 
bute rasta pinigams dirbti į- 
rankiai ir medžiagos. Pinigus 
dirbo liejimo būdu gipso for
momis iš cino. Abu sakyti as
menys suimti. Policija dabar 
veda kvotų.

TAYL0RV1LLE, Ilk, rugp. 
19. — Kaip tik atvyko į šias 
apylinkes apie 10,000 streikuo
jančių angliakasių, vietos di
rbę angliakasiai nusprendė vi
sose keturiose kasyklose nu
traukti darbus. Šiandien ka
syklos, kuriose dirbo apie 2,- 
100 darbininkų, yra uždary
tos.

Ar nutraukę darbų darbini
nkai prisijungs prie streiko, 
dar nėra žinoma. Vyksta an
gliakasių susirinkimai. Dau
guma jų priešinasi naujai su- 

i tarčiai, kuria ja skirta 5 dol. 
už dienos darbų. Seniau an
gliakasiams buvo mokama 6 
dol. 10c.

Savo keliu atvykę streikuo
jantieji darbininkai yra ato
kiai nuo šio miesto. Kas įvyks 
toliau, nėra žinoma. Gal jie 
vyks kitur sustabdyti darbų 
kasyklose.

MICHIGANE SNIEGAS

SAULT STE M AKIE, Mi
eli., rugp. 20. — Vakar čia ir 
ant Superior ežero snigo. Te
mperatūra — 52 laipsniai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien numatomas 
dailus oras; kiek šilčiau.

i . , A Sfk J* • . •
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DIENOS KLAUSIMAI
MŪSŲ VIENYBES REIKALAI

šių laikų nedorovės ir bedievybės puolimus, 
tas labai, įlystą. Pfieš jėgų .reikia*statytiJ 
jėgų: prieš bedievių organizacijų gerai su
organizuotų katalikiškų organizacijų, prieš jų 
spaudų — katalikiškų spaudų. Kito kelio nė
ra.

Dėl to ar tik nesvarbiausias šių metų 
Federacijos kongreso uždavinys ir bus: vis- 
kų padaryti, kad' suvienyti lietuvius katali
kus į bendrų frontų kovai prieš nedoras pas 
tangas griauti lietuvių tarpe tikėjimų, nu 
taurinti. .

DALYVAUS J.E. VYSK. BOYLE
SURENGTA LABAI ĮDOMI PROGRAMA

Kongresas atidaromas 10,*00, Pirmą Kongreso vaka/rų>, ru 
a. m. (Eastem Daylight Sav- gp. 23 d. lygiai 8:00 p. 
ing Time) su iškilmingomis
šv. Mišiomis, kurias i laikysPlttsburgh’o lietuviai ir Federacija

Šis dienraščio “Draugo” numeris yra 
pavestas A. L. R. K. Federacijos kongresui 
ir Pittsbųrgh’o lietuviams katalikams, kurie 
daug jėgų padėjo, kad prirengus gražias jr 
įspūdingas kongreso iškilmes. Pittsburgie- lįauskas iš Dureya, Pa. Laike 
čiams tas darbas ne naujas. Vienas iš pir- tų mišių vyskupiškame trope

pats Federacijos Dvasios Va
das Didž. Gerb. Kun. Jonas 
Ambotas iš Hartford, Gonn., 
o pamokslų laike tų mišių sa
kys gerb. monsignoras J. Mi-

Kiekvienas kilnus idėjos darbas yra sun
kus. Nelengvas yra ir visuomenės darbas, y- 
pųe ten, kur nėra vienybės. Kad sulaukti vi
siškos visuomenėj vienybės, reikia, kad ta 
visuofuenė būtij ne tik aukštai kultūringa, bet 
ir giliai tikinti, religinga.

Mums, Amerikos lietuviams daug ko trū
ksta. Mūsų visuomenėj nėra reikalingos, vie
nybės, nes žymi jos dalis ir nuo tikėjimo nu
tolusi ir kultūriškai tolokai atsilikusi. Taip 
yra dėl to, kad mes permažai dirbame ir reli
ginės sųmonės kėlime ir visuomenės kultū
rinime. Per retai keliame ir vienybės reika
lingumų. Tai sunkiai įvykdomi darbai. Tai 
galima atsiekti nuolatiniu darbu, dideliu pa
sišventimu iš vadų pusės, nuolatiniu kalimu, 
iki įkyrumo, apių vienybę.

A. L. R. K. Federacija jau nuo 1906 me
tų pradėjo vienyti Amerikos lietuvių katali
kų visuomenę. Nors tuo atžvilgiu ji daug pa
darė, tačiau savo tikslo toli gražu dar neat
siekė. Gal dėl to, kad Federacija per daug 
plačius dirvonus buvo apėmusi, kad ji labiau 
sielojos Lietūvos politiniais, kultūriniais ir 
ekonominiais reikalais, negu Amerikos lietu
vių katalikų vienijimu. Ji taip darė, dėl to 
kad jai brangi buvo Lietuva, kad ji troško 
Lietuvą matyti laisva ir nepriklausoma val
stybe. Bet dėl to Amerikos lietuvių visuome
nės reikalai turėjo nukentėti.

Tik pastaraisiais keliais metais Federa
cija tepradėjo rūpintis, kaip sakant, vietos 
lietuviais, juo8 vienybėn kviesti, kad bendrai 
dirbti katalikiškosios akcijos darbų, kad su
jungtomis jėgomis laikytis prieš nutautėjimo 
bangų, kuri vis didesnę visuomenės dalį už
lieja. Darbas sunkus, ne visur randų? pritari
mo, sutinkąs nemažai kliūčių net iš pusės tų 
veikėjų, kuriems kaip tik, rodos, turėtų rū
pėti P'ederacijos dirbami darbai. Diųig dar 
yra lietuvių centrų, kur Federacijos kiblieji 
tikslai dar nesuprantami, dėl to nevykdomi į 
gyvenimų. Nejaugi iš to reikia spręsti, kad 
tuose centruose ir jų vaduose ir Popiežiaus 
perspėjimai negelbsti. O juk Popiežius Pijus 
XI taip yra pasakęs:

“Viešoji tvarka vis didesniame pavoju
je, ir vis didesnis teroro ir anarchijos pavo
jus grųsa žmonių visuomenei. Tokios būklės 
akivaizdoje Kristaus meilė mus verčia vi
siems priminti reikalų susibūrus ir .visas jė
gas sukaupus išsklaidyti negerumus, kurie 
žmoniją spaudžia ir ypač pasipriešinti dar 
baisesniems gresiantiems blogumams.”

Kas turi akis, tas aiškiai mato, kad “nau 
josios gadynės” blogumų eibės ir mūsų vi
suomenę stengiasi pavergti. Įsigalėjusi be
dieviškoji spauda, bolševikų, socialistų veiki
mas visas savo jėgas stato prieš religijų ir 
lietuvybę. Dėl to, kiekvienas susipratęs lietu
vis katalikas šiandien turi stoti į Federacijų, 
kad bendromis, organizuotomis jėgomis ko
voti su mūsų idėjų priešais, su tais, kurie 
didžiausiu įnirtimu griauja svarbiausius tau
tos pagrindus — dorų ir tikėjimų. . ,

Kas manytų, kad katalikai galės išspręs
ti tuos didžiausius uždavinius be organizaci
jų, sųjungų, kad katalikai galėtų atlaikyti

mųjų Federacijos kongresų buvo Pittsbur 
gh’e 1913 metais, birželio 25 ir 26 dienomis. 
To kongreso vadovybėje buvo šie pittsbur
giečiai: kun. Vaišnoras, a. a. J. Miliauskas, 
kun. M. Kazėnas. Kaip Pittsbųrgh’o lietu
viams katalikams jau tada rūpėjo įvairūs 
Amerikos lietuvių visuomenės reikalai ir Fe
deracija, aiškiai rodo kongrese skaityti šie 
svarbūs referatai: “Amerikos lietuvių mo
kyklos” — skaitė kun. A. Kaupas, tuomet 
buvęs “Draugo” redaktorius; Amerikos lie
tuvių kolegijos klausimu referatų patiekė 
kun. J. Misius; apie spaudų kalbėjo P. La
pelis; “Moterų Reikalai” — A. Sutkaičiūtė; 
“Lietuvių kolonizacija” — J. Miliauskas; 
dr. Graičiūnas apie blaivybę. Vadinasi, jau 
tada pittsburgiečiams rūpėjo patys gyvieji 
išeivijos reikalai, kurių dauguma jau šiandien 
įvykdyta gyvenimam Jiems rūpėjo ir visos 
tautos reikalai. Pittsbųrgh’o kongrese, 1913 
m., įsteigtas prie Federacijos Tautos Iždas, 
kurio tikslų išaiškina priimta tokia rezoliu
cija: /

“Tautos Fondas rūpinsis apskritais lie
tuvių tautos reikalais ypač apskritais Ame
rikos lietuvių reikalais: garsins lietuvių var
dų, duos tikras žinias apie lietuvius, gins 
lietuvių vardų, gins juos nuo skriaudos, iš
naudojimo, rems Lietuvių Informacijos Biu- 

j rų Paryžiuje, šelps tautines'švietimo įstai- 
j gas, ieškos lietuviams palengvinimo ir atli- 
i kinės i tai panašius dalykus.”

dalyvaus J. Ęksc. H. C. Boyįe, 
Pittsburgho vyskupas, uolus 
veikėjas ir karštas .^ėmėjas 
katalikiškos akcijos Amerikos 
vyskupų tarpe. Po Mišių Šv. 
J. J3. Vysk. Boyle trumpai 
prabils bažnyčioje ir taip pat 
svetainėje atidarys Kongresų.

Už* tad prašoma delegatų ir 
svečių laiku pribūti į bažny
čių (South 22-nd and Sarali 

Streets, Pittsburgh, Pa.), o 
gerb. kunigai malonės palydė
ti J. E. Vyskupų iš kleboni
jos į bažnyčių. Nepamirškite, 
kad bažnyčioje mišios prasi
dės lygiai 10:00 a. m. E. D. 
S. T.

m.

‘Lietuvos Kaimiečiai” (Lith- 
! uanian Villagers) perstatys 
“Sylvia,” ųperetę dviejuose 
veiksmuose. Nepamirškit, kad 
rugpiūčio 23 d. 8:90 p. m.

Antrą vakarą, rugp. 24 d. 
7:00 p. m. “šaltibarščių” už
kandžiai, laike kurių prakal
bos, paskaitos apie katalikų 
veikimų, dainelės ir 1.1. Nepa-

lyne iškilmės prasidės lygiai 
10:3p a. m. (EDST) pašven
tinimu naujos koplyčios, kurių 
pašventins patsai J. E. Vysk. 
Boyle. Paskui šv. Mišias lai
kys gerb. kun. J. Simonaitis 
iš Elizabetli, N. J., a jubilieji
nį pamokslų laike mišių pa
sakys Didž. Gerb. Jubiliejatas 
kum Jonas Ambotas iš Hart
ford, Conm Po šv. Mišių se
serų Jubiliejinės Vaišės-Pie- 
tūs, laike kurių kalbės J. E. 
Vysk. Boyle Ir kiti žymūs vei
kėjai ir seserų prieteliai. Vi
sos seserys nuoširdžiai kvie-
Čia visus delegatus ir svečius! 
dalyvauti jų jubiliejinėse iš
kilmėse ir susipažinti su jųjų 
atsiradimu ir dešimties metų' 
nuveiktais darbais.

Po iškilmių vienuolyne ke
lionė pėkščioinis į Šv. Kazi
miero R. K. Bažnyčios kapi
nes, kuriose ilsisi mūsų pir
mieji Federacijos pionieriai: 
a. a. Jonas Milius, ^Baltrus

“ prašmatnybes, ” o paskui su 
Dįev’ Visiems, AČIŪ už' atsil’3 •- art. s* . i . */ *’ fclankymų.A

Prašome kodaugiausiai at
važiuoti į Kongresų, pasita
rimui katalikų veikimo reika
luose. Visi atvažiuokite, visus 
priimsime ir pavaišinsime, 
-kaip mokėsime. Ypač gerb. 
Dvasiškijos prašome labiaus 
susidomėti katalikų veikimu 
šiose dienose.

Lietuvių R. K. Federacijos 
22 Kongreso rengėjai Pitts-M % - "" * '
burghe turi garbės pranešti 
visiems, kad jau viskas Kon-

; gresiy priruošta.
VIETA

prastai pigi įžanga, o garsiau
si kalbėtojai ir žymūs veikė
jai kalbės. Kas tik gyvas atei
kit

Trečia diena rugp. 25 d. iš 
Kongreso svetainės lygiai 9:30
a. m. E. D. S. T. lietifvių biz-1 Vaišnoras ir kun. Jonas Sut- 
nierių automobiliai (pakviest?įkaitis, čia pasimelsime už mū- 
Juozo Tamkevičiaus ir parū- Į sų a. a. pirmtakūnų sielas, už-
pinti A. L. Wenslovas Fune- 
ral Director) visus delegatus 
ir svečius veltui nuvež į Šv. 
Pranciškaus Lietuvaičių Vie
nuolynų, Mt. Providence, ka
me seserys apvaikščios savo 
10 metų gyvavimo jubiliejų. 
Seserų Pranciškiečių Vienuo-

dėsime vainikus ant jų kapų... 
Tarsime: “amžinų atilsį duok 
jiems, Viešpatie,” ir su Diev.’ 
Grįšime atgal tais pačiais ke
liais Į vienuolynų, o iš čia tais 
pačiais automobiliais visi grį
šime Pittsburghan “Siglitsee- 
ing,” pamatyti Pittsburgho

Antroji parapija yra šio miesto vadina Dėl to reikia spėti, kad tuoj po Federa-
moj S. E. dalyje. Klebonauja kun. A. įšim- cijos kongreso Pittsburgh’e įsisteigs stiprus 
kevičius. Trečioji — Šv. Vincento parapija Federacijos apskritys ir vėl įeis į bendrų 
(McRock). Čia klebonu yra kun. Jonas Vaiš- i Amerikos lietuvių katalikiškų ir tautiškų vei- 
noras. Kitos lietuvių parapijos yra šiuose j kimų.
Pittsbųrgh’o apylinkės miestuose: Šv. Pet-! 
ro ir Povilo, Homestead, Pa. — klebonas kun.
S. Čepanonis; Šv. Izidoriaus, Braddock, Pa.
— kun. Abromaitis, Ellsworth — kun. J. Mi
sius, kuris šiemet minėjo 25 ra. kunigystės 
jubiliejų, Bridgeville — kun. A. Jurgutis, 
Donorą — kun. Vasiliauskas. Lietuviai už-■ ’ * , I ■ < - > f1
laiko parapijas Vandergrift ir Export mies-

šiarne kongrese rimtai buvo iškeltas lie- > febuose, tačiau neturi lietuvių klebonų. Yra 
tuvių kolegijos Mausimas. Kun. J. Misius ' keletas stiprokų lietuvių kolonijų, kurios pa- 
išrinktas kolegijos generaliu agitatorium. Ne-1 rapijų neįstengia užlaikyti.
užmirštama ir jaunimo reikalai. Juos iškelia^ Šv. Kazimiero, šv. Vincento ir Šv. Pet- 
M. Norkūnas. Nutartąją steigti jaunimo or-j.ro ir Povilo par. užlaiko mokyklas, kuriose 
ganizacijų, kun. A. Kaupas siūlo pavadinti j mokytojauja Seserys Pranciškietės.
Lietuvos Vyčiais. Tai kongrese iškelia ova-! Tas parapijų skaičius parodo, kad Pitts-
cijas. Orgartizatorių komisijon pateko du 
pittsburgiečiai."Jum. J. Sutkaitis ir K. Vaiš
noras. Į jų įėjo ir sumanytojas M. Norkūnas. 
Kongrese iškelta ir Moterų Sųjungis organi
zavimo klausimas. Jį iškelia pittsburgietė A. 
Sutkaičiūtė. Tam tikslui sumanytų komisija 
sudaro trys pittsburgiečiai: A. Sutkaičiūtė, 
kun. J. Vaišnoras ir J. Miliauskas.

Į Federacijos centro v/aldybų išrinkti
taip pat pittsburgiečiai: kun. J. Misius, pi-! įstaigų.

, rm., kun. A. Jurgutis, sekr., B. Vaišnoras, 
j ižd., kun. J. Čepanonis ir P. Obieciūnas — 
i iždo globėjai.

Iš to aišku, kad Pittsbųrgh’o lietuvių 
katalikų veikėjai savo vardų stambiomis rai
dėmis ^yra įrašę į A. L'. R. K. Federacijos 
istorijų.

Po 19 metų ir vėl Amerikos liet. katali
kų veikėjai renkasi į Pittsburgh’ų, kur susi
tiks su senaisiais ir jaunosios kartos veikė
jais. Deja, neberasime pirmųjų Federacijos 
pionierių: kun. J. Sntkaičio, J. Miliausko, B. 
Vaišnoros, P. Obieciūno, kurie jau ilsisi gerb. 
kun. M. Kazėno rūpesčiu įsteigtuose Šv. Ka
zimiero parapijos kapuose, palikę gražių at-

burgh’e yra stiprus lietuvių katalikų centras, 
į kurį reikia kreipti dėmesio ir su kuriuo rei
kia skaitytis.

{vairios lietuvių Įstaigos
Pittsbųrgh’o lietuviai katalikai, besirū

pindami bendrais išeivijos reikalais, vis dėl 
to gerai padarė, kad ir savęs nepamiršo. Ša-S 
lia parapijų ir mokyklų, jie išsiaugino eilę 
kultūrinių, ekonominių, finansinių ii biznio

Kun. M. Kazėno ir kitų dvasininkų rū
pesčiu, pritariant ir padedant J. E. Vyskupui 
Boyle, Įsteigta Šv. Pranciškaus Seserų Kon
gregacija, kuri Pittsbųrgh’o kalnuose pasi
statė gražų namų, kuriame telpa novicijatas 
ir mergaičių aukštoji mokykla. Šiemet pa
statė naujų koplyčių, kuri tuoj po Federa
cijos kongreso bus pašventinta. Šios kongre
gacijos seserys' mokytojauja ne tik Pitts
burgh’e, bet ir1 kitų miestų lietuvių mokyk
lose. Tai jau gausinga lietuvaičių vienuolija, 
gražiai auganti, stiprėjanti ir daug žadanti.

Pittsburgiečiai turi ir savo bankų (Poli- 
tania), kuriai vadovauja A. Sutkaičiūtė. Šį 
bankų įsteigė a* a. kun. J. Sutkaitis. Daug

mintį Federacijoj ir visoj Amerikos lietuvių me|ų bankui vadovavo a. a. J. Milius (Mi 
liauskas). Bankus gerai sutvarkytas. Jis ir 
šiais depresijos laikais gerai laikosi.

Be to, lietuviai turi visų eilę kitokių biz
nio įstaigų, šios įstaigos ir atskiri bznieriai 
yra susiorganizavę į Prekybos Būtų (Lith
uanian Chamber of Commerce).

Ir šiaip jau pittsburgiečiai yra gerokai 
organizuoti į įvairias draugijas. Visose, pa
rapijose ir kolonijose yra gana gausingos 
L. R. K. S. A. kuopos.

visuomenėj.
Pittsbųrgh’o liet parapijos

, Pittsbųrgh’o ir apylinkių lietuvių para
pijų istorijos tuo tarpu nerašysime. Tai pa
darysime kita proga. Čia tik jas suminėsime. 
Seniausia parapija yra Šv. Kazimiero, kur 
ilgus metus klebonavo a. a. kun. J. Sutkaitis, 
o dabar klebonauja kun. Magnus Kazėnas, 
šio kongreso rengėjų vadovas. Šioj parapi
joj ir kongresas įvyksta. ., ,

Dienraštis “Draugas” Pittsburgh’e
Nors iš šios trumpos apžvalgos bus 

aišku, kad Pittsburgh’e yra gausingas lietu
vių centras, kuriam, deja, trūksta laikraščio. 
Be spaudos, be laikraščių sunku yra* veikimų 
gyvi/ palaikyti, išjudinti, suorganizuoti. Jie 
patys geriausiai tai supranta, nes savo laiku 
stengėsi sau laikraštį įsisteigti. Tačiau su
sidarė nenumatytų trukdymų ir tas centras 
pasiliko be laikraščio.

Žinant, kad šiais laikais dar sunkiau bū
tų imties atskiro laikraščio steigimo darbo, 
dienraštis “Draugas” pasiryžo tų sprogų 
užpildyti. Šiuos žodžius rašantis praėjusį pa
vasarį lankėsi Pittsburgh’e ir šiuo reikalu 
tarėsi su dvasininkais, veikėjais ir biznio žmo 
nėmis. Iš esmės visi pritarė įvesti dienraš
tyje “Drauge” vienų kartų į savaitę, o jei 
reikės ir dažniau, “Pittsbųrgh’o Žinių Sky
rių.” Tai jau turėjo būti padaryta, bet atsi
radus techniškų kliūčių, šis reikalas užsitęsė 
iki kongresui. Po kongreso kiekvienų ketvir
tadienį rasime “Drauge” platų ir įdomų 
pittsburgiečių skyrių, kuriame, lyg veidrody
je matysime Pittsbūrgh’o lietuvių veikimų

Kongresui vieta sesijoms lai 
kyti paruošta Šv. Kazimiero 
R. K. parapijos mokyklos sve
tainė, South 22-nd and Ja»e 
Streets, Pittsburgh, Pa. Laiš
kams ir telegramoms antra
šas: Lithuanian R. C. Fede- 
r.ation of America, 2128 Lar- 
kins Way, Pittsburgh, Pa. Iš 
miesto ir nuo visų stočių at
važiuoti j Kongreso svetainę 
paimk No. 50 Carson Street 
Car ir važiuok iki South 22-nd 
Street, o nuo čia tik pora blo
kų iki svetainei.

Kad daug laiko neišeikvoti 
pietums ir užkandžiams laike 
Kongreso sesijų, Šv. Kazimie
ro parapijos virėjos turės pa
gaminusios įvairių užkandžių 
už labai mažų atlyginimų ten 
pat Šv. Kazimiero mokyklos 
virtuvėje. Prašome delegačių 
ir delegatų ta proga pasinau
doti.

Kongreso Rengėjai ir 
Kun. Magnus Kazėnas.

MAIRONIS
Skaitydamas “Draugų” pa 

tėmij&u kelis paminėjimus a- 
pe mirusį mūsų poetų Mairo
nį, kuris, pergyvenęs 70 metų, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu bir 
želio 28 d., šių metų. Kas yra 
skaitęs jo parašytas eiles ir 
Lietuvos istorijų, gerai žino, 
kokį nuostolį mirtis padarė 
visai Lietuvai.

.Reikia atmint, kad Mairo
nis dirbo Lietuvos gerovei 
tais laikais, kada aplinkybės 
buvo pavojingos ir ne sykį, 
gal, turėjo kratytis Rusijos 
žandarų ir šnipų už uolų inūs 
tautos kėlimų iš sunkaus mie-
go. Be abejo, Maironio gyve- 

Pittsburgh’o Žinios” dienraštyje “Drau- lninie didžiausias buvo džiaug- 
ge” bus įdomios ne tik patiems pittsburgie-1 snias> pamatė trispalvę vė 
čiams, bet visai Amerikos lietuvių visuome- l’av9 plevėsuojant ant atgimn
nei. Visas reikalas taip yra organizuojamas, 
kad “Draugas” pittsburgiečių reikalus ne
blogiau patenkintų, kad jis ir pačiam Pitts
burgh’e būtų leidžiamas. Žodžiu, bendrai di- 
rlidami, gražų darbų padarysime. Juo visi 
džiaugsis, kam rūpi Katalikiškoji Akcija ir 
lietuvybės palaikymas, nes be spaudos šian
dien sunku, yra organizuoti ir veikti. Garsu
sis visuomenininkas Vyskupas Ketteleris y- 
ra pasakęs: “Kas visai nesirūpina katali
kiška spauda, tas negali vadintis ištikimas 
katalikų Bažnyčios vaikas.” Pittsbųrgh’o lie
tuviai katalikai tai supranta ir dėl to jie 
kviečia j «avo namus vienintelį lietuvių kata
likų dienraštį Amerikoj “Draugų”, kuris 
jiems bus tikru draugu, informuotoju. pata
rėju ir švietėju.

Taigi, sveikindami Federacijos kongresų, 
nors keliais žodžiais norėjom prisiminti 
Pittsbųrgh’o lietuvius, kurie pas save kon
gresų pasikvietė ir jo atstovus gražiai priė
mė ir tuo pačiu Amerikos lietuvių katalikų 
vienybę sustiprino.

sios tėvynės žemės.

Laikui bėgant, be abejo, Lie 
tuvos miestuose buš daug gat
vių pavardintų Maironio var
du. Jo atminčiai Lietuva pa
statys tinkamų paminklų ir ne 
vienas praeivis filiai atsidus: 
amžinos ramybės ir atilsio 
tau, poete, toj žemėj, kurių 
karštai mylėjai. Bet didžiau
sias paminklas Maironiui bus 
jo paties darbai: raštai, jo 
eilės, kurios gyvens visados 
lietuvių širdyse.

Maironis buvo ne vien pa
vyzdingas dvasininkas, įžy
mus poetas, bet mokslininkas, 
istorikas, mylėtojas lietuviško 
rašto ir lietuvių kalbos; tik
ras tėvynainis ir 20-tojo šimt
mečio Lietuvos didvyris.

Ady. Volotina

j
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KONGRESO RENGĖJŲ VADAS

Kun. Magnus J. Kazėnas, Šv. Kazimiero par. klebonas, žy
nius visuomenės veikėjas, vienas daugiausia prisidėjusių 
prie Šv. Pranciškaus Vienuolyno įsteigimo ir užlaikymo, 
daugiausia darbo ir rūpesčio padėjo rengiant 22-jį Federa
cijos kongresą, kuris Įvyksta jo vadovaujanioj parapijoj. 
Gerb. kun. M. Kazėnas yra žymiai prisidėjęs prie visu mū
sų svarbiųjų darbų. .Jis visus nuoširdžiai kviečia atvykti j 
Federacijos kongresą ir jo iškilmes.

Šv. Vincento par. moderniška mokykla, Pittsburgli, Pa., 
pastatyta 1926 m. Ją pašventino a. a. Arkiv. J. Matulevičius. 
Mokykla pastatyta ’arbštnus klebeno kun. Jono Vaišnoros 
rūpesčiu. Šioj parapijoj kun. Vaišnoras klebonauja nuo 19- 
05 m. Gaila, kad neturėjome šio žymaus veikėjo atvaizdo 
Įdėti į dienraščio skiltis. Tai padarysim kita proga. Del tos 
pačios priežasties liko plačiau nepaminėti kun. Šimkevičius, 
kun. Jurgutis ir kun. Vasiliauskas.

Ant. Bacevičius, žymus Clima- 
gos lietuvių veikėjas. Liet. kole
gijos apskr. pirm. ir Feder. ap
skr. vice pirm., dalyvaus kong
rese.

Kun. Vincas Abromaitis šv. Izidoriaus parap. klebonas, 
Braddock, Pa. Tai naujosios Amerikos lietuvių kartos vei
kėjas.

.DRAUGAS J*

Šv. Kazimiero mokykla ir bažnyčia. Parapija snorgu.ni/uo- 
ta 1893 m. Pirma: klebonas kun. Adomas Fopatto. AnCas 
krin. Jonas Sutkaitis ir dabartinis kun. M. J. Kazėnas, Mo
kykla pastatyta 1991 m., o dabartinė bažnyčia 1992 m.

Čia įvyks Federacijos kongresas.

to-.-.’

Federacijos kon- rese ba
skaiton i reik ratui sę:' i biais
mūsų visuomenės reikalais.
A 'nu. I\. 1 , boi ^i ič> ns iš B
ton, Mass. skaitys apie iii ūsu
susiorganizavimo reikalus:
kini. J. .Viskis iš Fllsvroi to.
l’a. apie Sos-o u I’rnacišku čia
19 m. darbo sukakti : /,. .< -

ev. r rancisKaus eeserų vienuolynas, riūsiau p ,i. ra., neri 
vinie sukaktį. Federacijos kongreso 3 dieną bus pašventinta netik i p; - 
kongreso atstovams ruošiamas priėmimas, kuriame dievai:.- ir n F ' 
vienuolijai kapelionauja kun. J. Skripktts.

svarbūs r:f::..;atai

lis iš Cliieagos apie spaudą: 
kini. ,1. Abd/.ūmv-. iš Brooklyn, ~ 
X. Y. apie katalikiška m ako i- 
ją. Prie rel'evat i lir.r- d'sku 
jos, kur>os*> dalyvaus visa i- 
lė žyhiių Anmrikos li<‘tu\ t 
veikėjų.

Švč. Panelėj ęl.oiirdes) Greito Šv. Kazimiero U. K. Ibi . lyė-io ' .n .- p, : t\ta pas 
kun. M. J. Kazėno. Tai kapinių papuošalas. Čia prie los Greitos kas met •* 1 lecoration Day 
žmonių iš Pittsburgh’o ir visos apylinkės pasimelsti už palaidotus šv. Kazimiero kapinėse'.

trupi mis ir darbu 
susirenka minios

M ii"., i. J.iia. Y. X. Mi denis, šv 
Kazinm lo p ir. va1 poniui.įkas, ku 
rinm vadovaujant Federacijoj kon 
greso metu statoma graži operetė 
"S\ Ivia.”

z
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AMERIKOS LIETUVIŲ KOLEGIJOS METIKIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUČIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE

DU KVIESLIAI

LINKSMOS VAKACIJOS

Artinantis Kolegijos 
piknikui, stojo j darbą du 

• kviesliui. Vienas kilęs iš 
Dzūkijos nuo Alytaus, o 
antras iš Žemaitijos, nuo 
Telšių, iš kur kilęs pagar 
sėjęs kupčius. Abu pada
rė stiprių sutartį, kati Ko 
legijos piknikui suorgani 
žavus ko didžiausių tal
kų, kad suradus ko dau
giausia dovanų bingo žai
dimui, kad surengus įdo
miausias ristvnes, kumš
tynes, virvės traukimų, 
kad pakvietus L. Vyčių 
chorų, Moterų Sąjungos 
chorų ir Aušros Vartų 
parapijos chorų.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
' Kviesliai sužinojo, kad Marųuette Parko Maldos Apašta

lystės narės, pikniko šeimininkės, po vadovyste p-nių Anta
ninos Baltutienės ir S. Čapienės jau baigia daryti paskutinius 
prisirengimus prie valgių gaminimo. Visos bus atatinkamai 
pasirėdžiusios pagal naujausios mados.

1 Towfn of Lake vyrai, praleidę savo parapijos piknikų, 
pradės uoliau ruoštis prie Amerikos lietuvių Bernaičių Ko
legijos pikniko. Pas barberį N. Karklelį, 1818 W. 46th st., yra 
užsiprašę, kad visus vyrus, moteris ir merginas atsakančiai 
padabintų piknikui. Pas p. Belsk;, 4544 So. Wood st., užsi
sako piknikui cigarų. Cicero labdarių veikėjai, vadovaujant 
p-niai Sriubienei, labai gerus planus daro, kad ko geriausiai 
biznį padarius prie ice creamo. Wėst Sidės stipriausi vyrai 
organizuojasi prie straikerio, daržo saugojimo ir tikietų par
davimo.

VIRVĖS TRAUKIMAS
Sporto mėgėjams svarbu žinoti, kad virvės trauk imas ge

rai organizuojamas. Jau visose kolonijose yra daug užsiregist
ravusių dalyvauti — aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai ir zanavy
kai. Gauta žinia, kad nothsidiečiai labai užinteresuoti virvės 
traukimu. Jų tarpe atsiranda vyrų stiprių ir aukštų, kaip va 
Juozas Riška ir kiti.

KITI KVIESLIŲ DARBAI
Kviesliai laikydami kolonijas atlieka ir kitokių darbų: 

renka pagarsinimus, kolektuoja bilas-, platina katalikiškų 
spaudų, ieško naujų skaitytojų “Draugui” ir “Laivui,” tvar
ko “Draugo” išnešiojimų, kad visose kolonijose suradus at
sakančius išnešiotojus ir agentus, įsako, kad jie kasdien savo 
kolonijoj žinutes rinktų ir praneštų į “Draugą.” Tie, kurie 
dienraščio “Draugo” išnešiojimų gerai neatlieka bus pakei
čiami. .

Visi “Draugo” išnešiotojai ir agentai prašomi būti tal
kininkais Bernaičių Kolegijos pikniko. Prašomi darbuotis ti
kietų platinime, dovanų gavime, trokų piknikieriams gavime. 
“Draugo” agentai ir išnešiotojai piknike darys bėgtynes. 
Greieiausieji gaus dovanas.

West Sidės Marijonų rėmė
jų 19 skyriaus pirm. Antanas 
Grybas leidžia vakacijas Det
roite. Ten pas gimines ir pa- 

Į žįstamus turi “good tinie.” 
i Bet jis ten neužmiršta Kole- 
■ gijos reikalų. Jis ten lankosi 
1 pas biznierius ir šiaip jau dar 
bininkus ir renka dovanas Ko 
legijos piknikui. Žada sugrįž
ti prieš pat piknikų, kurs j- 
vyks rugp. 28, Birutės darže. 
P-pas Grybas iš Detroito per 
didžiulį tiltų buvų perėjęs ir į 
Kanados pusę ir surado labai 
tinkamų dovanų dėl bingo. 

į Sveikina visus savo pažįsta- 
1 mus Chicagoj ir 19 skyriaus 
!ekspresininkų Antanų Tiekų 
iš Brighton Park, 2743 W. 37 
PI. Linki, kad sudarytų po 
gerus “bodus” gerų kostonie- 
merių rugp. 28, į Birutės dar
žų, o rugsėjo 4, į Labdarių far 
mą ir 5, į Marijonų farmą.

SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ

West Side.— Jaunasis gra- 
■ borius Lacliavičius buvo išvy- 
! kęs dviem savaitėm atostogų,
1 kurias praleido pas gimines 
, Moline, III., ir Koontz Lake, 
i Indiana.

P-nai Lacliavičiai, tėvas ir 
sūnūs, visi trys yra valdžios 
pripažinti ^raboriai, tai žmo
nėms patarnauja gerai, man- 

j dagiai.
i P-nai Lacliavičiai turi sky-i •
rių ir Ciceroj, o Nortli Sidėj 
turi daug pažįstamų; tenorą 
nariai daugelio draugijų, Bo-

DAKAK liAIKAS
Po vasaros kaitrų ateis šalta 

žiema ir tada reikės turėti ang
lius. O patogiausias laikas pirk
tis anglių yra dabar, nes dabar 
kainos yra žemiausios, o jų pri
statymas lengviausias

Musų anglis yra geriausios rų- 
šies. Pristatome Į vįbas miesto 
<Jali8, kaip Ciceroj, taip ir Chi
cagoj.

Lietuviai, darykite biznį su 
saviškiais. Ateinančiai žiemai an
glius orderiuokite pas mus ir tų 
darykite dabar.

ADOMAS BERNAJilŠTVS, Sav. 
GKANT WORtS COAL YAKD 

Ittth Street ir 49lh Court
Tel. Cicero 311 Cicero, III.

Priminimas: Tie, kurie dar
nėra užsimokėję senų bilų, pra
šomi pasiskubinti su atsilyginimu

JONAS BRENZA

Westsidiečiai giriasi, kad 
turi stiprių aukštaičių ir že
maičių. P-nų Kaminskų krau
tuvėj, 2300 W. 23rd st., užsi- 
rašinėja aukštaičiai, nes p. 
Mateušas Kaminskas ir jo dar 
bininkas Jonas Atraškevičius 
yra žymūs aukštaičiai. Jie pa
sirenka vadu Jonų Brenzų, 
Metropolitan State Banko pre 
zidentų. Sako, kad virvės tra
ukinių jie lengvai laimės.

leslovas gyvena Marąuette Pa 
rke. Tokiu būdu Lacliavičiai 
atsilankydami į visokius pik
nikus, bazarus, balius, visur 
laukiami ir visur pasižymi. 
Graborius S. D. Lacliavičius 
su šeimyna ir Boleslovas su 
savo šeimyna ir draugais bus 
Bernaičių Kolegijos piknike, 
rugp. 28 d., Birutės darže. Jie 
dalyvaus žemaičių pusėj vir
vės traukime ir prie Birutės 
šulinio.

Šv. Marijos kolegija, Thompson, Conn., kurios naudai ruošiama didelis, nepaprastas 
piknikas “Birutės” darže, rugp. 28 d. Pikniką ruošia Kolegijos rėmėjų C'bicagos Apskri
tys su broliu Vladų priešakyje.

VISI Į PIKNIKĄ

Brighton Park.— Kolegijos 
rėmėjų 35 skyrius bendrai su
sitarė dalyvauti rugp. 28 d. 
piknike, kuriame apsiėmė dar 
buotis Teodora Atraškiėnė, 
Atraškienės sesuo, Kazragie- 
nė Ona, Vaičikauskas, Vaiči-

JUSTINAS MACKEVIČIUS

Žemaičiai taipgi turi stiprių 
vyrų, kaip va, Mateušų Miš-i 
kinį, ekspresininkus Petrų Ma 1 
ženį, Aleksų Pilipavičių ir ki- i 
tus sunkius žemaičius. Jiems- 
vadovaus visur garsus biznio- ! 
rius Justinas Mackevičius, že 
maičiai sako laikysis ir nepa
siduos iki laimės.

Aukštaičiai tikisi laimėti 
savo vyrų stiprumu, o žemai
čiai savo vyrų sunkumu.

kauskienė, Ona Bambalienė. 
j Be to pranešame, kad eks
presini nkas Vincas Gotautas, 
4414 So. California, nuveš ir 
prveš už mažų atlyginimų. P 
nas Gotautas labai remia sa- 
vo parapijos piknikus, baza
rus ir “Draugo” piknikus ir 
koncertus. Lietuvių Kolegijų 

J jis taipgi uoliai paremia. Už 
į tad tokis biznierius užsipelno

AR JUS ŽINOTE, KAD
Už vienų dolerį galima pa
taisyti jūsų Radio ir kad 
jūsų Kadro galima pagerin
ti sudedant naujus tubus. 
Tūbos aukštus rūšies po 49 
ir 75 centus.

TuboS ištęsti narnos* DYKAI

Jus. F. Bndrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevara 8167

K stoties WCFL, 970 kilo- 
cycles gražus lietuvių pro
gramas kas nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. popiet.

geros paramos. Dabartiniu lai 
,ku per jį galima užsisakyti 
anglių. Jisai turi ryšius su 
geriausių anglių kompanijų 
mis. Vasaros laiku anglių kai
nos yra pigesnės. P-nas Gotau 

, tas patarnauja persikrausty- 
jmuose ir visada patenkina sa 
! ko kostomerius.

Trimitininkas

DEGĖ MAŽEIKIAI
Iš Mažeikių pranešama, kad 

ten buvęs didelis gaisras. Su
degę keletas krautuvių ir gy
venamų namų.

PROBAK
teiloa

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

( PROBAK B1AOE)

IŠ UKRAINOS ISTORIJOS
Ukrainos istorija labai plati ir įvai- { 

ri. Norint apibūdinti svarbesnius istori- į 
jos momentus, reikėtų .labai plačiai pa-1 
liesti Ukrainos istorija, bet jei panorėsi
me paliesti tik charakteringus momentus 
ir, jei bent kiek juos fiksuodami, turėsi
me gaivoje politinį ukrainiečių tautos gy
venimą, tai reikės pažymėti šie istorijos 
momentai: 1169 m. Kievo griuvimas, tų 
laikų politinio Ukrainos centro; 1340 m. 
žlugimas Galicijos — Valuinės valstybės, 
1654 m. Perejaslavo sutartis ir 1918 m. 
paskelbimas laisvos ir nepriklausomos 
Ukrainos.

Kultūrinis ukrainiečių gyvenimas 
fiksuoja taip pat svarbius istorijos fak
tus, būtent: kniazio Volodimero krikštas 
Cargorodo mieste, krikštas visos Rusijos 
ir kultūrinis judėjimas, kuris gyvai pasi
reiškė XVI ir XVII amžiuj Kieve, Lvove 
ir kituose Ukrainos didesniuose ir mažes
niuose centruose.

Atsiradimais literatūros pasaulyje

“Eneidos” naujai fiksuoja svarbų ukrai
niečių tautos gyvenime istorinį momentų 
ir, pagaliau, pažiūrėję ekonomiškai, rasi
me liūdnus faktus, kaip pav., stepų ordų 
užplūdimas visoje Rusijoje ir vėliau toto- ( 
rių, kurie negailestingai sunaikino daug I 
ukrainiečių tautos turto ir tat ilgam lai
kui sunkiai atsiliepė ukrainiečių ekono- ; 
minėje būtyje. j

Bet jei iš šių visų, gal ir pačių svar
biausių ukrainiečių tautos gyvenime is
torinių momentų, tektų pasirinkti vienas, 
tai tąsyk reikėtų į visą Ukrainos istoriją 
pažiūrėti vien tik iš grynai tautinės pu
sės ir pasirinkti, tokį momentą, kuris sa
vyje jungtų politinius, kultūrinius, litera'- , 
tūrinius ir ekonominius momentus. Taip 
žiūrint, bus aišku, kad svarbiausiu Ukrai
nos istorijoje faktu reik laikyti faktas, 
paraginęs visus dabarties Ukrainos žemių 
gyventojus susijungti į vieną vienetą, tai

| buvo antroj pusėj XIV amžiaus, kada 
pietvakarių Ukrainos žemės atsiskyrė nuo 
kitų plotų ir prisijungė prie Lietuvos val-

; stvhės. Su šiuo istoriniu Ukrainos faktu 
į prasideda ukrainiečių tautos gyvenimas. . 
: todėl šis faktas ir laikomas vienas svar- '

biausių.
Rytų Europos slavų tautos, kurias 

mini Ukrainos istorija, pav., derevlanaų 
siverianai, polanai, radimiečiai, krivičiai 
ir kitos, sudarė branduolį kitoms etnogra
fijos grupėms; apie tai liūdi ja ukrainie
čių metraštis, kuriame yra mėginimų pla
čiai nušvijesti kiekvienos atskiros tautos 
tradicijas, papročius, laidotuvių, valsty
bių apeigas ir tt. Nėra jokios abejonės, 
kad šios tautos evoliucijos keliu būtų ta
pusios atskiros tautos, kurios laikui bė
gant būtų stengusios ir savo valstybę tu
rėti, bet tat neįvyko dėl to, kad susikūrė 
ukrainiečių valstybė, j kurią įėjo visos 
minėtos tautos. Ukrainos valstybė sujun
gė visas slavų tautas į vieną organizmą 
ir čia jos bendrai gavo vieną bendrą se
novinę bulgarų kalbą kaip literatūrinę, o 
laikas visas tas tautas galutinai sujungė 
į vieną vienetą — grupę. Bendra valsty
bė, tikyba, kalba, literatūra buvo stiprūs 
pamatai, ant kurių statėsi nors ne tauta 
visa to žodžio prasme, bet jos užuomazga. 
Nors, mirus Jaroslavui Mudryj, Ukrainos 
valstybė pradeda dalintis į atskiras vals
tybėlėj} (kniažestvo), bet politinės vieny

bės idėja ne tik ne žlunga, bet nuolat ple- , 
čiasi, stiprėja. Volodimero Šventojo įpė- 1 
diniuose randa bendros dinastijos simbol;. 
Politinės vienybės idėjai stiprėti daug pa
deda tikyba ir literatūra ir nuolatinis at- 1 
skirų karaliukų (kniazių) keitimasis, tar- 
pusaviai kivirčai ir tt.

1240 m. užpuolus mongolanfs, seno
sios Ukrainos centre politinis gyvenimas 
pradeda nykti. Gyventojuose kyla anar
chizmas, žmonės atsisako piripažinti knia
zių valdžių ir jie, kaip metraštis sako, su , 
didesniu noru sutiko tarnauti totoriams, į 
kaip klausyti visokių kniazių ir jų val
dinių reikalavimų, mokėti mokesčių. Kie
vo ir Perijaslavlio “kniažestvo” išnyks- j 
ta viski, Černigovo taip pat žūva ir jo į 

vieton susidaro Briansko karalystė, kuri 
apima pietryčių viatičių žemes. Buvusios 
“Podniepro” karalystės išsidalina į smul
kias dalis, kurias valdo bajorai — didi 
kai arba tam tikri seniūnų komitetai 
(“rady”). Toks prieš karaliukus judėji- . 
mas nuolat plečiasi vakarų link ir apima. ; 
Galicijos — Valuinės valstybės rytų dalį. 
Kniaziui Danilovui šiaip taip pavyko šį 
judėjimu sustabdyti ir apsaugoti savo val

stybę nuo anarchijos. Šis Daniiovo žygis 
istorijos plačiai aprašomas ir už tai jam 
priskaitomi dideli nuopelnai; bet vykdyti 
savo planų dar plačiau — neleidžia toto
riai. Danilovui mirus prasideda valstybės 
smukimas, ji jau neturi tos reikšmės ir 
jo dinastijai išmirus 1340 m. prasidedi! 
nuolatinė*) kovos su kaimynais, kas, žino
ma, kalkino visus žemių turtus ir varė 

žmones į skurdų, į nepasitenkinimą ir tt.
Tuo laiku atsiranda nauja jėga, kuri 

kaip meteoras apšviečiarytų Europos po
litinį gyvenimą, buvo tai Lietuvos valsty
bė. Lietuvos kunigaikštis Mindaugas su
maniai vedė politiką, jungė visus lietu
vius į vieną galingą vienetą, sutartinai 
gyveno ir veikė su ukrainiečių kniazių 
Danyla, kad tuo apsisaugotų nuo vokie
čių ordinų, kuriuos XIII amžiuje pasi
kvietė lenkų karalius Konradas Mazovec- 
kis kovai su pagonais — prūsais, kurie 
gyveno Vislos ir Nemuno 'pft^rantė«e ir 
buvo drauginguose santykiuose su lietu
viais.

(Bus daugiau)
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ŠARKIO “NETEISĖTAS” 
LAIMĖJIMAS

aprašymuos. Oi per radijo re-
, tai Šarkio vardas buvo mini-

--------- . ; mas, liet Sehmelingo dažnai. 1
\ isas pasaulis pripažįsta Radijo komisija ištyrinėjo šį 

Šarkį-Zukauskų sunkaus svo-, nepaprasti} įvykį, ir nuspren-Į 
rio kumštininkų čampijonu.' Jė, kad daugiau neleisti netei- 
Taigi, kam svetimtaučiai bu-sįnglJ •• announeerių” skelbti! 
vo iškėlę po kumštynių tbkį ų- tokias svarbias kumštynes, 
lasų, būk tai “neteisėtas” lai-: Dabar galime suprasti, kam 
mėjimas? 'minios žmonių buvo taip įpv- j

Suprantamas dalykas, kad kusios, kad Šarkis liko čam- į 
didelė žmonių minia matė tas pįjonu, Jie, nežinodami apie 
kumštynes. Bet, daugelis tų, “announeerių” priešingumų j 
kurie sakė, kad, Šarkis netei- Šarkiui, manė kad teisėjai ne- 
singai laimėjo, visai nematė teisingi. Juk teisėjai yra ren- 
kuništynių. Tat kaip tie žmo- kami ir mokami už savo tei
kės gali' sakyti, ar teisingai, si ilgumų ir supratimų tos ^po- 
ar neteisingai ? Teisėjai nūs- rto šakos.
prendė duoti čampijonatų Šar- Taigi, žinodami kad Šarkis- '
^1U1- i Žukauskas teisingai laimėjo I

Šarkis, aštuonis metus išbu- čampijonatų, linkėkime jam ge
vęs kumštininku, pasidarė sau riausio pasisekimo ir stipru- 
daug priešų, drisdamas save' ka(1 ga]gtų laikyti čampi_ 
vadintis lietuviu ir vis prieš jonatų per ilgus metus, 
kumštynes pranašaudamas,! L Labanauskas
kad jis šį arba tų svetimtautį | _____________
suplieks. Jis iš tiesų taip ii|gAV0 DIDELĘ SIDABRINĘ
padarydavo, j pykę jo priešai, 
pavadino jį “lietuviu garsia- 
balsiu.” Kad Šarkis dabar 
stovi ant pačios viršūnės, ro
do, kad jis visai nepaiso tų 
vardų, kurių jo priešams ma
tosi niekad nepritrūksta.

TAURĘ

LIET, AVIACIJOS ŠVENTĖ 
KENOSKOJE '

Chicagos lietuvių visuome
nėje dar neišdilo tie įspūdžiui, 
kuriuos patyrė pirmoje lietu
vių aviacijos šventėje Ameri
koje. Rugpiūčio 1 d. buvo Chi J 
cagoje labai įspūdinga. Lietu
viai matė savo tautiečių drą
sius ir vikrius darbelius pade
besiuose ir net aukščiau debe-

Kenoshoje rengiama lietuvių 
aviacijos šventė, kurioje da
lyvaus visi trys minėti mūsų 
lakūnai ir parodys Kenoshos 
ir apylinkių lietuvių visuome 
nei gražius vaizdus dangaus; 
skliaute. Ir kenoshiečiai turės 
kuo pasigėrėti ir pasididžiuo
ti. Girdėjau, ir iš Chicagos ža
da ten vykti tie, kurie netu
rėjo progos rugpiūčio 7 d. vie
toje visko matyti.

Visi Kenoshos, Waukegano, 
Rockfordo, Racine, Miiwau-

pritarimų tam tolimam lietu
vių skridimui į Lietuvai

F. Jurgėla

STATYBA PROVINCIJOJE

Boston. Mass. —, — Praėjusį
sekmadienį įvyko plaukimo 
rungtynės nuo Warren tilto, 
Cliarlestown iki Boston Lig'it. 
Laimę bandė keliolika plau- 

Šį kartų, taip kaip ir pir- Į kįkų Lenktynes ir garbę lai
miau, Šarkis prieš kumštynes į ,nĄj0 inžinierius Jonas Jaro- 
visieins pranašavo, kad jis a- j b p g nario ir žinomo 
tims nuo Sehmelingo čampi- visuomengs veikėjo J. Jarosos 
jonatų ir sugražins jį Amen- sūnus, 1930 m baigęs M j T 
kai. Laikraščiai ir sporto mė- į j Jaro§a atplaukė pirrnuo. 
gėjai sakė, kad Šarkis negali Ju 5 va, 15 minutų Jc 
laimėti, ii net didžiausius pi- artjrajaugįs lenktyniuotojas J.
nigus laižyboms krovė. Rezul 
tatai visiems žinomi. Šarkis, 
kaip buvo žadėjęs, taip ir pa
darė. Laimėjo, sugražindamas 
Amerikai čampijonatų.

Kumštynės buvo siunčiamos 
per radijų. Trys iškalbingi vy
rai pasauliui pranešė, kas de
das ant platformos kumštynių 
metu. Tie, kurie klausėsi radi
jo namuose, nei nemanė, kad 
Šarkis laimės. Galime supras
ti jų nustebimų, kada girdėjo,

Mullen atplaukė 22 minutėmis 
vėliau.

Štai ir vėl turime lietuvį 
jaunuolį, taip gfražiai pasižy
mėjusį vandens sporte.

Jonas Jaroša, Jr. už pasižy
mėjimų gavo sidabrinę taurę.

Jonų Jarošų nuoširdžįai 
sveikiname, linkėdami gražių 
pasisekimų ir ateityje.

Julius Jasionis, profesijona- 
lis plaukikas ir Pranas Vait-

jog Šarkis liko čampijonu. Ka- kevičius, mėgėjas, taip pat La 
lbos ėjo, kad tai neteisingi tei- lyvavo lenktynėse.
sėjai ir t.t. Skaitant rytojaus , Nors “The Boston Herald”
laikraščius, pasirodė visai ki-- Jasionį priskyrė lenkams, bet 
taip. Šarkio vardas pasirodė •'jis yra tikras lietuvis.

1. The Chicago K of L 
Sports Association is about 
to 3tart the second year of in-

N

Bill Miller of the Penn Ath- 
letic elub, who captured the 
national single sculls cham
pionship in the Olympic row- 
ing trials on the Schuylkill 
river. By virtue of his trium- 
ph he will represent the Unit- 
take part in the Olympics. He

KONNIE’S KAMPAS

sų. Malonu gėrėtis tokiais dri- 
liais, kada juos bet kas rodo. ikee ir kitų artimų kolonijų 
Bet ypatingai malonu gėrėtis į lietuviai, neužmirškite ryto- 

ir džiaugtis saviškiais drųsuo jaus dienos. Visiems savo pa-
liais, padangių padaužomis. žįstamiems tai priminkite ir
Tokie asmenys sudaro papras a drauge traukite į lietuvių a-
tai tik nežymų procentų tau
toje — juk šiandien dar visai

viacijos šventę. Ypač reikėtų 
skelbti apie tai tiems, kurie

nedaug žmonių naudojasi oro;Chicagos lietuvių dienraščių 
susisiekimo priemonėmis. Ir j neskaito. Visi naudokitės ta 

! mes, čikagiečiai, turime net! proga įr ateikite pasigrožėti 
būrelį lakūnų lietuvių, kurie' savo tautiečių lakūnų gabu- 
per aviacijos šventę kiekvie- mais aukštoje padangėje. Ga
lias kitaip pasižymėjo savo vi- lite būti tikri: būsite paten-

Išskėtęs rankas drapiežnas dzūkas (J. Bancevičius) gata
vas pagriebti juododį Johnson’ų ir jo pečius prispausti prie 
matraso. Bet ar tai jam pavyks, tai dar klausimas. Rugp. 28 
d. visi važiuosime j Birutės daržų pamatyti, kuris, kurį nu
galės. Ristynės eis iki galutinos pergalės.

ter couneil competition in golf. death even the undertaker 
The teanis will consist of only feels sorry for. Such is life 
three men in order to enable we say. Live and get the most 
the smailei- councils to enter. you can out of it.

Each council is advised to 
send the narnės of its team 
members to the K of L Press.

2. The bovs from Brighton 
Bark werc unbeatable in base- 
bąli this yeftr. Now we can 
šit bark and wait for the great 
ėst championship banųuet yet 
given. We all want an invita- 
tion and want it very soon. 
The clamor is for a big meal 
wįth entertainment, at a small 
price.

3. Ask your friends how 
thev enjoyed the eonvention 
at Boston. The reply will in- 
variably be, “Gee Kiddo! You 
should’a been there. Did we 
bave tke swell time though.” 
Tliis means in English, “It is 
very regrettable that you 
could not attend, for every 
one present was amply enligli- 
tened and entertained.”

4. rrii<* suecessful man in life 
is the one for whom, upon his

Alytaus miesto savivaldybė 
jau statydina didžiulį rūmų 
aštuonių komplektų pradžios 
mokyklai.

Šiauliuose ir Kėdainiuose 
jau pradėti statyti Lietuvos 
Banko skyrių rūmai.

Šiauliuose ir Tauragėje sma 
rkiai varoma privati statyba.

GARSINKINTES
‘‘DRAUGE”

CLEARENCE SALE
ANT VISŲ VASARINIŲ 

DALYKŲ 25 IKI 50% 
SUTAUPINIMAS

krumu ir kitokiais drąsių la
kūnų gabumais. Lietuvių vi
suomenė tikrai pamilo juos.

Bet svarbu tai, kad mūsų 
visuomenė arčiau pažino tuos 
lakūnus, kurie rengiasi' kitų 
vasarų skristi iš Dėdės Šamo 
krašto į Lietuvą. Ji patyrė 
kap. Dariaus ir Girėno gabių 
mus. Savo akimis matė, kų 
šie du mūsų lakūnai gali ten, 
kur žmogaus kojos žemės be
siekia. Visi matėme jų apsuk
rumų ir tiesiog meniškų suge
bėjimų lėktuvui valdyti. Ne 
bet kas gali tai daryti. Užtat 
jie mūsų akyse iškyla tuo at
žvilgiu aukščiau mūsų. Mes 
juos gerbiam ir branginam, 
tuo labiau, kad jiedu ryžtasi 
savo tolimu skridiniu per At- 
lantiko vandenynų plačiai pa
garsint lietuvių tautos vardų. 
Jie nori parodyti pasauliui, 
kad ne vien Lindbergai gali 
drugius žygius daryti — ir A- 
merikos lietuviai gali tai pa

daryti, jeigu jiems netrūks 
Į drąsos ir reikalingų gabumų. 
jTadgi šis mūsų lakūnų suina- 
j n y tasai ir rengiamas žygis su 
teiks garbės pirmiausia Ame
rikos lietuviams ir mūsų tau
tai.

kinti ir imsite didžiuotis sa
vais lakūnais. O po to, įsiti
kinę jų drąsa ir sugebėjimu il
gai ir nenuilstamai valdyti pa
dangėse besišvaistantį lėktu
vų, galėsite stoti į jų skridi
mo rėmėjų eiles pagal savo iš
galę. | O tie kenošiečiai, voky- 
ganiočiai ar rakfordiečiai lie 
tuviai, kurie nebuvo depresi
jos replių paliesti, gal ir savo 
vardais papuoš to istoriško 
lietuvių lėktuvo kūnų, tapda
mi to skridimo garbės rėmė
jais. Reikia tikėtis, kad ir mi
nėtų kolonijų lietuviai neatsi
liks nuo čikagiečių ir kas kaip 
gali parems tų nepaprastų lie 
tuvių žygį.

Kenošiečiai, gražiai pasiro
dykite toje lietuvių aviacijos 
šventėje ir parodykite savo

Abudu šie lakūnai nori pa- 
[sirodyti didesnėse Amerikos 
! lietuvių kolonijose. Ateinanti 
sekmadienį, rugpiūčio 21 d. 
jiedu skris j Kenoshų, Wis. 
Drauge su jais skrisi ir sve-

Leo Sextųn of the United čiai iš-Chicagos. Taip pat 
States setting a new Olympic j skrįs savo lėktuvu ir lakūnas 
record in the Olympic games Adomas Vydžius (garsus ris- 
at Los Angeles bv putting the tikas), kuris per lietuvių a- 
sliot 52 teet 6 3-16 inches. Pho viacijos šventę Cliicagoje taip 
tograph transmitted over A. pat raižė savo lėktuvu įvai- 
T. and T. wires. Irias figūras ore. Taigi, ryt;

Bathing siutai vyrams, moterims 
ir vaikams 108% vilnonei .. $1.19

Bathing kepurės.........................19

Wilson tennis rackets .. $1.49 
Wilson tennis balls, each .25

Wilson Golf Clubs, your choice 
of woods or Iro ne, Steel or wood 
chafts each .................... $1.95

Wllson Golf Balis, ...... .96
Wilson Golf outfits, 1 wood, J 

irons and a golf bag, com- • 
plėtė ............................................ $7.95

BASEBABL EQUIPMENT
Famous player bats .... $1.95 
Catchers gloves .. $1.25 & up 
Flelders glovee ^... .50 & up
Major league baseballs. . $1.00

LIPSKY'S MUSIC
&

RADIO STORE
4916 W. 14th Street

Tel. Cicero 1329
Cicero, Iii.

ę I Maloniai Pranešame kad

STANLEY SHIMKUS
Z

kuris pirmiaus darbavosi su Central Manufacturing 
Distriet Banka, dabar darbuojasi su

HOEBEL & GORDON REALTY
CŪMPANY\

809 WEST 35th STREET,
TEL. TiABDS 4330

kurie specialiai užsiima iškolektavimu pinigų ir nuo
šimčių, pertikrinirnu texų bilų, atnaujinimu gaisrų 
insurance, morgičių uždarytuose bankuose. Taip pat 
užsiima su Real Kstate, farmomis ir Insurance.

1
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NAUJI MARIJONŲ KONGREGACIJOS NAMAI ROMOJE \ 

MARIJONŲ NAOJO NAMO 
ROMOJE PATAISYMO 

REIKALU
Jau septyni metai, kaip Ro-

f
Šeštadienis, rugp. 20 <1., 1932

KODĖL NELEISTAS PAVASARININKŲ 
KONGRESAS

Lietuvos Pavasarininkų sų- kia kreiptis Šiuo reikalu j Ap- 
jungos atstovas J. B. Laučka skrities Viršininkų. Apskri- 
Amerikoje gavo iš Lietuvos ties Viršininkas, pasikvietęs 
platų paaiškinimų, kaip Pava- Centro Valdybos atstovų, ge- 
savininkų centro valdyba rū- gūžės 28 d. pareiškė, kad pra- 
pinosi išgauti leidimų jubilie-' švs p. Komendantų leidimo 
jiniam kongresui ir kodėl ne- Į kongresui neduoti dėl tokių
buvo gautas leidimas. " '

Minėtas paaiškinimas talpi
namas ištisai:

Jubiliejini»“Pavasario” S- 
gos kongresas, Jums jau ži
noma, neleistas. Gal svarbu 
bus ir Amerikos lietuviams ži
noti neleidimo priežastis. Tie
sa, viešai pareikštų rimtų 
priežasčių nėra. Reikia many
ti, kad rimčiausios kongreso 
neleidimo priežastys Centro 
Valdybai nepareikštos. Apie 
jas galima tik spėti. Gal bus 
geriausiai nupasakoti visų lei- 

;dimo rūpinimosi procedūrų. Ji 
tokia^ —

Marijonų Generalinio namo Amerikos. Galima tuomi labai t Nežiūrint to pagalios jau 
reikalams. Tuomi yra labai su- pasidžiaugti. Bet mūsų džiau- turime bernaičiams kolegijų ir 
sirūpinęs kun. Kazimieras Rė- gsmas nebus pilnas iki mes užuomazgų lietuvių kunigų se 
klaitis, mums amerikiečiams vienaip ar kitaip nesulauksi-! minarijos. Belieka tik stipriu 
labai gerai žinomas, nes gana me geradarių, kurie sudės tų ti ir ugdyti tų įstaigų, 
ilgokų laikų buvo dienraščio $10,000.00 sumų marijonų na-' prįe jos ugdymo ir stipri 
“Draugo” redaktorium, bet^mui Romoje pataisyti. Taigi,nįmo privalo dėtis visos Ame

.oje apsigyveno marijonai dabar eina Generalinio Proku- kaipo Romos miesto buvęs gy- 
vienuoliai. Visų pirma buvo ratoriaus pareigas ir jam te-ventojas pažįstu Romos bran- 
tik du; brangios atminties Jo nka susidurti su naujo nese-Jgių vertę ir žinau, kad šioks- 
Ekscelencija Arkivyskupas Ju naj nupirkto namo reikalais. I toks prisidėjimas bus atlygin
us Matulevičius, Marijonų Į Savo iaįgke jis rašo “ Drau-! tas ypatingais Dievo palaimi- 
vienuolijos Restauratorius ir gQ,, admįnįstratoriui gįaip; nimais ir galiu pritarti šiam 
kun. K. Rėklaitis, dabartinis “Kad būtų lengviau rasti begalo svarbiam reikalui ir 
Marijonų Generalinis Sekre- geradarj^ galima suskirstyti palikti amerikiečių 'lietuvių 
torius ir Prokuratorius. Daug reikiamūs atlikti darbus> kad gerumui visų tai išpildyti. Ir
turėta baladonės iš vieno na-. kiekvienas geradarys turėtų tikiuosi, kad atsiras gerada- 
mo į kitų, kadangi iki šiol ne-j

įsikalsta, tik tos sankcijos, ku- 
Irios Apskr. Viršininko tam 
(buvo numatytos ir paskelbtos, 
į bet ne kitos.

(Bus daugiau)

priežasčių': 1) kad “Pavasa- 
sio” S-gos Centro Valdybos 
nutarimu daugelis kuopų-sky- . 
rių neatsakė j Apskrities Vir- , 
šininko anketų organizacijų I 
surašymo reikalu, 2) kad dau ' 
gelis S-aros kuopų yra adini 
nistracijos organų uždarytos, i 
o nežiūrint to, šių uždarytų 
kuopų nariai kviečiami kongre 
se dalyvauti »— tai nelojalu
mas vyriausybei, 3) kad prisi
plakę prie “Pavasario” S-gos 
krikščionys demokratai varo 
per S-gų krikščionių demokra
tų politikų.

Ponui Apskrities Viršinin-

Įvairiomis progomis jau kili buvo pareikšta, kad šios 
nuo šių metų pradžios buvo jo pareikštos kliūtys neišlai- 
prisimenama p. Karo Kome
ndantui apie leidimų kongre
sui. Ponas Komendantas vis 
atsakinėdavo, kad kultūrinių 

žygių pavasarininkams nieks 
netrukdys ir duodavo supra
sti, kad galima kongresui ruo
štis. Pasiruošimo darbas bu-

rikos lietuviai. Kai kurie gali vo varomas pilnu tempu. Ne
sakyti negalėsiu ta mokslo į- gailėta laiko, energijos ir net 
staiga naudotis. Bet reikia at lėšų. Užangažuota visa Lietu- 
siminti, kad Amerikos lietu- vos visuomenė ir užsienis (bū
vių Bernaičių kolegija yra lie- vo pakviestos į kongresų: visų
tuvybės židinys ir kad mums 
visiems rūpi, ir turi rūpėti, 
lietuvybės palaikymas. Tų pa
reigų atliksime remdami kole
giją

Europos valstybių be Lenki
jos — katalikiškojo jaunimo 
organizacijos).

Gana smarkiu tempu vara
ntis priekin paruošiamuosius

tnrėf-i nnnsflvn viptną TUt S3U atsk*r^ dalyką. įtaisyti. Ir ri*l, kurie ar tai per Drau- Chicagos lietuvių veikėjai, darbus, balandžio 14 d. įteikta 
tnrpt'i nuosavos neto. Bet ,„o bM„ ,ja pr((.e][_ g,„ ar tai tiesiog pasi,H k, pį; p K4uno Mies|o ’r Ap.

tus: nors šiai Mūsų Tikybos tvirto-, nįk^ kolegijos naudai. Į pik-1 skrities Karo Komendantuių metas po metų mari- 
j, kaičius augdavo ir da-
K moję gyvena apie 30
žm ,au prisėjo laikas ieškoti 
srvo nuosavybės ir savo nuo
savo kampelio, kur nebereikė- 

’dlnotis ir niekas neišvary- 
patingai savo nuosavybės 

. ’u pradėta rūpintis, kada 
Jojo šventenybės Pijaus XI 
malone tapo paskirtas Olim- 
pos vyskupu Jo Ekscelenci
ja P. P. Būčys, Marijonų Ge
nerolas.

Taigi, birželio mėnesį, šių 
metų, nupirkta gražus namas, 
patogioje mokiniams vietoje.

da

Koplyčios įtaisy
mas ......... . ............ $1,000.00

8 kambariai trečio aukš
to po $500.00 ......... $4,000.00.

2 pasažai
po $500.00 ........ 1,000.00.

Liftas (ascensore) $1,000.00. 
Tenniso aikštė su visais

Įtaisymais ................. $500.00.
Išorinis abiejų namų išpuo

šimas sulig projektu $2,500.00.
Viso ................. $10,000.00.
Galima vietoje to išorinio iš

puošimo (kuris būtinai reika
lingas) geradąriams paskirs
tyti koplyčiai reikmenis, kaip 

marmurinis

vei, pagal savo išgalę.
Knn. J. Alačiulionis, M.l.C. 

“Draugo” administratorius

nikų pakviesti sportininkai, prašymas leisti kongresų. Po-
dainininkai, ristininkai, kumš-1 nas Komendantas, ilgai leidi

i tininkai, kad sudarytų įdomu

LIETUVYBĖS ŽIDINYS ™ pasZ°Xa;

ko kritikos štai dėl ko:—
1) Išleistų Apskrities Vir

šininko įsakymų iš 1931 m. 
gruodžio mėn. 16, Nr. 1508 o- 
rganizacijų surašymo reikalu 
Centro Valdyba svarstė ir ra
do, kad jis yra neteisėtas. Ce
ntro Valdyba atsiklausė šiuo 
reikalu žymesnių Lietuvos .ju
ristų, kurie taip pat pareiškė, 
kad minimas Apskrities Vir
šininko įsakymas nepagrįstas 
veikiančiais įstatymais. Gi ne 
teisėtas įsakymas piliečių ne
saisto. Be to, už šio įsakymo 
nepildymų buvo numatyta pa
čiame įsakyme sankcija — pa
traukti teismo atsakomybėn 
pagal Baudžiamojo Statuto 
139 paragrafų. Tad Centro 
Valdyba ir mano, kad už šio 
įsakymo nepildymų taikinti- 
nos, jei teismo organų būtų'm o nedavęs, pabaigoje gegu

žės mėnesio pranešė, kad rei-: tikrai pripažinta, kad čia nu-

DIDIS

Mažiausios Kainos 
Chicagos Mieste

NAUJI
REFRIGERATORIAI

Gerųjų išdirbysčių 
parsiduoda 

Už Mažiau Kaip 
Pusę Kainos

2-jų šmotų nauji tvirti ir 
gražūs Mohair Parlor Setai 
verti $100.00
uz 39.50
Gražaus Jacąuard arba Ta- 
pestry Parlor Setai
p°.......... *32.50

7-nių šmotų valgomo kam
bario setai, verti iki $65.00, 
dabar tik už.. $29s50

AMERIKOJE

Bet namas reikalauja pataisų, j antai aitorius 
kad tiktų mokyklos tikslui ir į ($500>00)> stov>yla NekaI

Pan. ($500.00), vargo-Šven.

Kad Amerikos lietuviams 
stokuotų lietuvybės dvasios, 
tai niekas neginčija. Kai ku
rie tvirtina, kad Amerikos ’ie 
tuviai karščiau stoja už Vil
niaus atvadavimų nuo lenkų, ! 
negu nepriklausomos Lietuvos j 
lietuviai.

Amerikos lietuvių patrijo- 
tizmas prigelbėjo Lietuvos 
žmonėms kovoti prieš caro vai 
džių ir vėliau per karų Ame-

.t

S. J. PA VINSKAS & GO. nėliai ($1,000.00), nedegamoji nkos lietuviai visų savo dar- 
cirnborija ($500.00) ar kaip ki- buotę buvo nukreipę į para1728 CONNECTICTT STRERr 

Tel. «7«0 Gary, Ind.
, Grabas, dėžė, balsamavlmaa. ka
ravanas .................................... tioo.oo

Geresnis grabas, dėžė, balsama- 
vtnuas. patarnavimas .... 8160.00 

PlvuHnls grabas ir visas patar
navimas ............................. 8225.00

Dar geresnis grabas Ir patarnn-
tL'M ...............................«... 8286.00

Plieno grabas K visas patarna
vimas   8M5.0O

Kapinės nejroknojamos 
Kreipkitės | mus bet kada

Z Rgumatizmas sausgėlą
■ Maaikankyklta saręs skaus-
■ mala Reumatizmu, Sausgėla. p 

Kaulų Gėlimų, arba lfėllunglu I
■ — raumenų sukimu: nea aktu- j
■ dėjimai naikina kūno gyvybe
_ Ir dažnai ant patalo paguldo ■ 

CAPSICO COMFOT’ND mo I
■ atls lengvai prašalina vlrUml- j
■ nėta llgaa: mums liaudie dau
gį gybė žmonių siunčia padėka- ■

-nn»> naev»ike Kaina ŽOe per | 
Ne arba dvi už 11.11 .

Knvge •8* ĮTINTU BVFI 
, (ll<nlal« rvdvtlee. kai 1

•n»« a

■
■

Justin Kulis
•2R* MO. HALSTED 8T. 

Cbleaga. HLa a a a a a ■ a

taip, jei rasite reikalinga.
Geradariams užtikrinta; jų 

vardu pavadinimas kambarių 
ir kitų reikmenų, arba bent į- 
rašymas jų vardų; o be to nuo 
latinė malda Romos namuose.

Brangusis Tėveli, pagalvo
kime apie tai, kų čia rašau, ge
ras ir pagelbėkite mums kaip 
reikiant įsitaisyti Romoje.

Reiškiu tvirtos vilties, kad 
Jūsų sumanumas ras kokių ge
tų išeitį. Su ta viltimi pasi
lieku visuomet dėkinga® ir at
sidavęs Kristuje,

Kun. K. Rėklaitis, M. I. C.” 
Į Taigi iš šios dalies kun. K. 
Rėklaičio laiško labai aišku, 
ko dar trūksta Romoje nau
jam marijonų namui.

Lietuvių tauta yra laimin
ga, kad mūsų tikėjimo širdy, 
Romoje, mes turime tiek daug 
lietuvių ir iš Lietuvos ir iš

mos teikimų prislėgtiems vien 
genčiams, stojusiems i kovų už 
nepriklausomybę.

Ta didelė nuolatinė Ameri
kos lietuvių talka trukdė kū
rimų lietuvybės židinių Ame
rikoje. Susitrūkdė ir Ameri
kos lietuvių Bernaičių Kolegi
jos steigimas.

KAZIMIERAS
ZESAITIS

Mirė Rugp. 17, 1932 m. 5:30 po 
pietų, sulaukęs 20 m. 10 mė
nesių Ir 2 d. Gimęs spalio-Oct. 
15 d., 1911 m.. Dayton, Ohlo.

Paliko dideliame nuluidime 
motinų. Onų, tėvų Kazimierų, 
3 brolius Petrų, Juozapų, Jero
nimų. 4 dėdes Vincentų, Anta
nų, Pranciškų Yaucių ir J. Ze- 
saitj. O Lietuvoje 5 dėdes An
tanų, Jonų, Petrų, Zesaičtai, 
Antanų, Pijušų Yančial. 3 te
tas Antaninų. Onų Zesaites ir 
Marijonų Zesaitę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 9318 So. 
Woodlawn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny • 
Je, rugpiučio 22 d., 1932. Iš
nrftnų 8:'3O vai. bus atlydėtas 
j Visų šventų Roseland, I1L 
par. bažnyčių, kurioje Jvyks ge 
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pųmaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Motina, Tėvas, Bro
liai Ir Dėdės Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

I. J. Zolp. Telef. Blvd, 5203.

PA S T A B A
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems 

klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A. 
Šukys ir VY. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl 
šių priežasčių:

1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
2) Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių insurance

3) Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus.
4) Iškolektuoti morgičius, procento kuponus taip pa

vienių asmenų kaip ir korporacijų.
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
6) Iškolektuoti Gas ir Electric bilas.
7) Išduoti Travellers čekius.
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais 

patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
gičių bizniu po vardu

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT 
COMPANY, NOT INC.

3320 S. HALSTED STREET,
TEL YARDS 5215

G. A. SURYS ZJ. P. DOODY W. M. ANTONISEN

8-jų šmotų miegamo kamba
rio setai, verti $90.00 dabar

-lik ......... *33.00
Ir tūkstančiai dvugiaus 

panašių bargenų 
Laukia Jumis dabar

PEŪPLES
mm co.
4177 83 ARCHER AVĖ

Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd STREET
Ilemlock 8400 
Chięago, III.

ijĮurtd Out tt»e Origiaal Cozt of the Kkr (A» Some Peoptt Do AntomoMc*)—Na'the Upkeept BYCARLB#
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' na,- smuiku griežia 
> la įklausyti.

'• Jukūbas: Mano žmona mitras lietuvis, parapijai nuomų 
I zikališkesnė. Jos burnos me- už daržų sumažinu. Taip ir lu- 

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI tė kūno brudų, bet atvažiavę liodijąs man jau daėdė iki gy- rėtų būti. Savas ipas savąjį.

Prašau 1 Mano Kampelį
-Ra£o prof Kamjpininkas.-

i čia apsikrėtė proto brudu.
Bal&avizmas yra įnagis mul

kių kišeniams čystyti. Seniąu daugiau buvo knygų
skaitytojų, o mažiau rašytojų. 

Ko nereikia prieš virsiant (gjan<jįe Jaugiau rašytojų, ma-
plautif Žuvų, nes jos vandeny Į žiau skaitytojų.
gyveno.

Balšavikų masniitingai yra 
geriausia komisarams karvu
tė, iš kurios jie pasimelžia do- 
lerukų j savo kišenes.

Ne vienas tėvas įsitikino, 
kad lengviau yra nevedusių 
dukterį, kaipo “lvšnų”, šei
moje turėti, negu vedusių su 
žentu /savo kišene penėti.

vojo kaulo.

Sako, kad pasigėręs žmogus j 
neturi proto. Argi f Jei proto! 
neturėtų, tai nevaikščiotų po 
purvynų, kad sugriuvus skau
džiai neužsigautų.

Arizonoj vyrui parėjus vė
lai namo, moteris jam išpila 
kailį.
kaip
me ne Arizonoj

net nne- džių; čia pat ūpe bėga, *aiė So- Skaitykite ir platinkite 
kinius. S. Mockus, kaipo ge-

LIETUVIAI
AMERIKOJE

CICERO, ILL
Radijo stotis A. J. J.

X Rytoj, rugp. 21 d. šau
nus cicerieeių išvažiavimas į

dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro-

DAKTARAI:
lutiaua Tai. Orovehlil 0817

Bes. 6737 S. Ąrtestan Avė. 
TeL Grovehlll 0617

B. V.fesionalus ir biznierius, QR. J- j. SIMONAITIS

BROUAMS AMERIKIE- 
ČIAMS

kurie garsinasi jame.

į lšvažiudamas ifį š. A. Jung-Į 
tniių Valstybių po trijų mė-' 
nėšių kelionės per lietuvių ko 
lonijas, Vilniui Vaduoti Sų- 
jungos Centro Komiteto Pir- i

Dambrauskienės ūkį, kur mu-, nu^a^as prof. *M. Biržiška 
— Tamsta mane myli? O zika grieš per visų dienų. Iš- balandžio 24 d. sąvo atsisvei- 

niama dar šiandie sakė, kad važiavimų rengia Cicero’s ve- kinimo laišku yi*a padėkojęs 
nei vienas asilaš į mane nejsi- ngras su savo muzikantais, Amerikos lietuvių visuomenei, 
mylėsiąs. Kaip aš džiaugiuosi, kad duotų progos visiems vei- j°s dvasiskijai, spaudai, orga-' 
kad mama apsiriko. tui pasilinksminti nizacijoms ir visiems, kurie jį

Kviečia visus atsilankyti. ; palaikė. • j
Be pirmiau paskelbtų biz- -gįs pirmininko .laiškas ir jo'1 balševikas: Norėčiau tapti

Ui Daugelis vyrų pasakys• įlietuvišk^ balšavikų komisą- nįerių, dar prižadėjo atvažiuo pranešimai, amerikiečių spau- 
ip gera, kad mes gyvena^ FU> Kas reik’daryti? U Pailga su savo šeimyna. Jis dą ir šiaip jau vjsa> ką eSftIue
> no iri'vnn.u 2 balšavikas: Išmok ko biau yra izXluus biznierius; už lai-4patyrę apie jo darbus Ameri-

Daugelis lietuvių negali gy
venti be svetimo brudo. Va
žiuodami į Ameriką vienoj ar

riausiai keikti. Be to jokiu ko didelį sandelį visokių gė- 
būdu negausi paaukštinimo. • *r išvežioja sulyg už

sakymais.

Petras: Mano žmona yra la-
kitoj marių pusėj jie nusikra-ibai muzikali. Pijanu skambi-

GRABORIAI:

J. F. RAMIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

- ■ UHICAGOJE

todėl, kad priklau
sau prie grabų 11- 
dlrbystėa

OFISAS
<88 West 18 Street 
Telef. Canal 4124 
SKYRIUS: MIS B. 
Halated Street. Tel. 
Victory 4996.

I Tel. Ofisu 4060 Bes. »8S(>

RACINE, WIS.

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
3428 West Marqu*tte Road 

i Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. K et. 9-13 AM I 
Nedėlioj zusitarus

D E N T T S T A T 'Tel. Cenai 9267 Ree. Prospeet III#

—- - - - - - - - - - - - - - - —! DR. P. Z. ZALATDRIS
PXno, Boulevard 7042 j Gydytojafl Chirurgu

OR. C. Z. VEZELIS j IMI SOUTH HALSTED STREET
Residenclj* <499 So. Artesian A»s 

DENTISTAS velendoe U ryto Iki 4 po plotu

4645 So. Ashland Avė * am ’***"
Arti 47 Ptroet

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

KENOSIIA, WIS.
Ofiso vai.:

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

>904 — 71at STREET 
Nedėliomis tik susitarus

LACHAVIGH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GEABOEIUSLaidotuvėm? pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiauala. 
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2614

2314 W. 23rd PU Chicago 

1439 S. 49 Conrt, Cicero, HL
TEL. CICERO 1227 ♦

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nee neturi
me Išlaidų ašlalkymul 
skyrių.

Naują, graži ko- 
ply#*a dykai.

3307 Antaną

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Oratorius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius .visokiems 
reikalams. Kaina prieinamą. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, I1L

Parapijos piknikas

Rugp. 14 d. &v. Kazimiero 
parapija suruošė piknikų. Di i 
na buvo graži. Visi parapijie
čiai smagiai laikų praleido. 
Valgiai ir lengvieji gėrimai, 
šaltakošė buvo parduodami be 
pelno, nes klebonas x kun. A. 
Balinskas patarė nerengti biz- 
niško pikniko, bet draugiški! 
parapijiečių išvažiavimų, kad 

Į visi su šeimynomis galėtų pa 
nes

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUSf ?

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

L 1 ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ▼ROMAS

1650 WEST 461h STREET
Tempas Mth Ir Panllna Bta.

| Tel. Boulevard 6223-8413

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko neroknojame 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 įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ąr ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDĘIKĮ pirm nėgu kreip
sitės kur kitur. . "

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyzip Oflsaa

4605-07 South Hermitage Avenug
Visi Telefonai.- YARD? ir 1742

Tol Canal <131

DR. G. I. BLDŽIS
U U N T 1 S T A t>

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St 1 

Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto 
z Nuo 1 iki! vakare

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689

patyrę apie jo
koje, įtikino muš, kad mūsų 
žygis buvo tikslus, reikalin
gas, tad ir gerai nusisekęs. 
Dabar mes tvirtai tikime, jog 
užsimezgę Vilniui Vaduoti Są
jungos santykiai su Amerikos 

I lietuviais nebenutruks, jog a 
Abiejų pusių palaikomi ir stip
rinami, vis daugiau reikš ben
droje mūsų kovoje, kad Vil
niaus ir Suvalkų Seinų kraš- * 
tai vėl sugrįžtų Nepriklauso- 
majai Lietuvai.

t

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

^el Canal 4744 Rea Repubiic 4»6»

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienę nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir -X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

DR. S, A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoę 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 

I bua
2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Wa»hington Blvd.

4:80 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel Dalayelle o 19a

DR. A. J. JAYD1Š
VaL: 2 iki 6 po piety, 7 iki 9

Office: 4459 S. California A.ve. 
Nedėlioję pagal sutarę

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

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

valandai vakare 
Nedėliomis lr Seredomls susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, IK

'DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir THIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
j Rezidencija: 6628 S. Richmokd Avė. 

Teiepiioue Repubiic 7868 
Valandos: 1—8 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

Kati tie santykiai nebūtų CaKs 1^1
palaidi, jie turi nuolat stipre- ! 
ti, glaudžiai
siems, kam tik Vilniaus kovos

D e n i» i s t a s
uuuibūrinnt vi l'tarninkais. Ketvergiais ir Subatomts 
susiūtu IRIU vi- a420 w Maiųuette Kd. arti Wcstern 

Avė. Pilone Hemlock 7828
f Panedšliais. Seredomls ir Pštnyčiomis
, reikalai yra ypatingai bran-' 1821 a**- sireet____

silinksminti, nes dabartiniu į Tad dėkodami už gražų 
laiku didžiuma nedirba, o pa- ,musj^ Pirmininko priėmimų
lapijos reikalai geram stovy- Anierikos lietuviU visuomenei, 
je musų valdžios atstovams, taip

Piknike buvo įvairumų, tar- pat Palaikiusiems jį Amerikos 
pe kurių ir baseball. Mūsų šv. akelaičiams, baltarusiams ir 
Kazimiero parap. t.ymas vra kilusiems iš Lietuvos žydams, ! 
Aempijonu, nes katalikų parą-įtos pr°S°s Prigavę, kviečia- 
pijŲ lys°j sumušė 5 tymus, me vi®us brolius amerikiečius, 
(pralošė tik vienų kartų). Vie kad Vetrukę imtų viso-
tinė spauda gražiai lietuvių kolonijose steigti Vilniui 
tymų aprašo. Malonu racinie- Vaduoti Sąjungos skyrius. I
čiams. Lietuvių lošėjai visi (Sąjungos įstattd? ir instruk- į 
blaivūs, daugelis net nerūko; cijas siunčiame daugelio mu- ,• 
visi gerų tėvų vaikai. Malonu'ms žinomų Jūsų veikėjų ad-, 
parapijai ir klebonui turint; resu^mielai pasiųsime ir bet I 
tokius lošėjus, kurie neša lie- kam, kas į mus tuo reikalu į 
tuviams garbę. Po lošimo kle- kreipsis. Kaunas, Daukanto 
bonas abiem tymams užfundi- gatvė 3.
jo, dėkojo, pagyrė už gerų lo
šimų' ir sveikino kaipo čempį-
jonus ant visų Racine kata Ii- i 
kų parapijų.

Varg. J. Kumpy tė su savo 
choru žmones palinksmino dai 
nomis. Po dainų ir chorui kle
bonas užfundijo.

Svečių piknike matėsi ir iš 
Miiwaukee, Wis.

Tvarkos žiūrėjo parapijos 
sekretorius T. Zisminskas; šei
mininkavę E. Jurgaitienė, A. 
Radavičienė, L. Krucienė 
daugybė pagelbininkų, pagel- 
bininkių. Nora piknikas reng
tas ne bizniui, tačiau pelno 
davė $50. Piknikas buvo Moc
kaus darže už 4 mailių nuo 
Racine. Vieta puiki, daug me-

ENGLISH COLUMN

The huaband and family of the 
late Mrs. Katharine Iflggins w|sh to 
exprese thelr slncere tlianks for the 
vvonderful eotpresslons of synrpathy 
and condolence shown by thelr Llth- 
uantan nelghbors and frlcnds.

T*homn« Ą. ętggLns an«l Paml.y.

Tel. Cicere 6764

DR. ATKOČIŪNAS
’ DENTISTAS 

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 14-12 ryto: 9-4 ir 7-2 rakare

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KE1U
DENTISTAS
Gas Extraction

Valandas: 9-9. Nedėliomis 9-12
6558 80. WESi£RN AVĖ.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 

Centro Komitetas 
Vicep. — Dr. J. Purickis,

AKŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

, Specialistė *
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAh’AYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 2 iki 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ii taruinkAis 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Uyde Park 2305

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

/ DR.A.A.ROTH
! Rusas Gydytojas ir Chirurgsis

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligųi ' ' z - ‘

Ofisas 3102 So. Halsted St.
A Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 AltCHElt AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietą
' 2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dfėuą n uakų 

VIRGINIA 0036

DR. M. T. STRIKO
GYDYTOJAS IK CHIKCRGAb

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Bouievard 7820 

- Namų Tei.: Prospeet 1030

---- ,i_,- ----
"Tet Grovehlll |696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
V*..» 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vaa. 

Seredomls po pietų ir NedeivUoniaJą
tik susitarus

2422 W. NLARQUETTE ROAD

A. L DAVIDONIS, M. Di
4919 SO. MICH1GAN AVENUE 

IeL Kanwood 6x07

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki s valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Res. į nuue 
Eugievvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A R. McCRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 1-9 tai. .aKuic »

Palengvins akių įtempimą, kuria
lždin  Dir K Laninas lMtl prležaBt‘m gaivos skaudėjimo.YZUlii. 1Z11. uapui b, ,vaigimOi aklų aptemmio, nervuotu-
Sekr  A Bendoravičius r10’ skaudan*» ak‘u karštį? NuimuOCKr. ją. DCUiibiavitlua, .itarattM Atitaisau trumpą regystę
Warįaį. __  Tni B &I1ŽV.4 ir tollm* regystę.mariai. in*. ausys, Prirengiu teisingai akinius visuose 

' itsl tikimuose, egzaminavimas daro-

DR. MAURIGE KAHN-•e omm

Gydytojas ir Chirurgas 
x4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Ofiso Tel. Victory 3687
Oi. u- i.vi ieL xxeui,oua 881 a

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.. nuQ 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-6 po 
pieL Utarn. ir Kubai, nuo 3-6 vak.

Sventau.emals pagal suuuimą.

kan. J. Tumas, 
prof. Z. Žemaitis.

oias su elektra, parodančią maiiau- 
uas klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

——" ■ ■ ' Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka-
GEKAI 2INOMA8 ŽOLIV DAKTA- L’,,^i?,d.ėJ.l°™1?.,.pa<a_1_aulllrtlKREIVAS AKIS ATITAISO { TRTJ1I 

?Ą LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos

KAS — SPEZ’IAI.ISTAS lATt^BL’LI- 
>A NAUJĄ PASEKMINGĄ fcOLię 

NAMINI GYDYMĄ 
DYKAI penkių dienų išmėginimas ' kaluli). Dabar kainos perpus pl- 

duodamas •‘DRAUGO” skaitytojams.,*^^’ u^.vo' Mua« kainos pi-
Dr. P. B. Šimanskis, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago, per daug met,ų Dirok- 
tprius S. M. S. Health Institute, pra
neša, kad jis yra- išradęs stebuklingą 
naują kombinaciją gyvenimo priduo
dančių šollų, šaknų, žievių, uogu, ir 
tL, su kuria jis yra turėjęs stebė
tinas pasekmes išgydyme 100 ligo
nių. Yra naujausias medikalis išra
dimas. Vien metai gilaus studijavi
mo Jvykdino jų Ištobulinimą, dabar 
esti pasaulio geriausias žolių nutai- 
symas. Jeigu sergi kokia liga tr nori 
greitų pasekmių, atsinešk šitą pagar
sinimą, Ir gausi Spėriai Dollar Herb 
Treatment dėl kraujo, dykai, patik
rinti Jų stebėtiną gydymo galybę. Jei
gu norite, kad prisiųst Ąne, atsiųskite 
26 c. apmokėti paštą. Ateikite šian
dien arba tuojau rašykite:X

DR. P. Ii. 8IMANKKIN 
Kamous Herb Speetalist,

1869 N. Damen Avė., Chicago, Iii.

gesnės, kaip kitų.
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALIBTAII

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas HaHuted 8t. 
Valandos: nuo 16—4; nuo 4—2 

VšdėllMzila: W 1| IH M. *

/

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S0. ASHLAND AVĖ.
SPEC1J AUSTAS

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

pietų: 7—6:30 vai. vakare. 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK tiki

DR. V. S. NARES
(Naryanokaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2426 Weet Marųnette Roa4

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv vak. paęal Betarę

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Hemlock 87uu
Rea Tel. Prospeet 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 8outb Kedzie 
Rea. 6426 So. California Avė. 

VaL: 2-4. 7-9 v. v. Uaklriant Ketv

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREĘT

Ofiso valan.: nuo 1-S, nuo 6:30-8:30



8 DRAUGAS šeštadienis, rugp. 20 d., 193;

3SSE

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
ioje, Rugp.-August 21 d., 1932 m PRADŽIA 11 V AL. RYTE ĮŽANGA 35 CENTAI

I
to

VYTAUTO PARKE
PRIE ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ ’ .

115 GATVĖ, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
be

C H I C A G O J E

VAŽIUOS Į FEDERACIJOS 
KONGRESĄ

Nuo Cbicagos Federacijos 
apskrities ir kitų organizaci
jų į kongresų, įvykstanti Pitls 
burgh, Pa., važiuoja šie atsto
vai: kun. J. Mačiulionis, ‘Dr. ’ 
adm., pro f. F. Mast (Mastau- 
skas), A. J Žvirblis, Fed. aps. 
pirm., A. Bacevičius, koloni
jos rėni'ėjų pirm. ir L. Šimu
tis, “Dr.” redaktorius. Jie iš
važiuoja automobilium. Cice- 
riečių atstovas p. Valančius 
išvažiavo šiandien. Buvo pa
sirengęs važiuoti ir kun. Vai- 
čiinas, tačiau sunegalėjo ir tu
rėjo išvykti trumpam laikui 
pasilsėti. Rodos, kad ir dau
giau cbicagiečių vyks į svar
bųjį kongresų. Laimingos ke
lionės!

X L. Šimučiui, “Draugo”' 
redaktoriui, išvažiavus į kon
gresų, jį pavaduoja Ignas Sa
kalas. Redaktorius sugrįš pen 
ktadienyje.

menė privalo paremti kup. 
Darių ir Girėnų, nes tai bus 
lietuviams gražus požymis.

Kun. J. Mačiulionis, MIC.

šiemet ūky yra labai daug rie
šutų.

Kurie manote važiuoti, krei 
pkitės į komisijų. Visi sykiu 
linksmai važiuosime.

Labdarys

LANKĖSI TOLIMAS 
SVEČIAS

KUR KELIAUS LIGONINĖS 
RĖMĖJOS?

AUKŠTYN —- ŽEMYN SU 
DARIUM — GIRĖNU

Trečiadienį, rugp. 17 diena, 
kap. Darius aplankė “Drau
gų” ir pakvietė nauja “Drau
go” manadžerį pasivažinėti 
su juomi savo lėktuvu. Nebu
vęs dar niekad kojų nuo že
mės pakėlęs, taigi sutikau ir 
maniau sau, kad toks įspūdis
gali priduoti man reikalingos me, Boston, Mass. Tas pats

Maloniai kviečiame visus mūsų Parapijomis, Kaimynus, Prietelius ir Gerbiamus Biznierius 
į mūsų Parapijos Piknikų.

Šis Piknikas bus įdomiausias, nes bus ristynės; risis įžymiausi lietuviai ristikai su svetim
taučiais čempijonais; tarp jų rasis p. Juozas Bancevičius; baseball loš Golden'Stars su Flying 
Eagles tymai; įvairios programos bus teikiamos per radijo ir visokių kitų įdomybių. Metrikų 
muzika. KLEBONAS IR KOMITETAI

PRANEŠIMAI
ŠV. KAZIMIERO AK. RĖM. 

DR-JOS SUSIRINKIMAS

-BE

Šiomis dienomis Cliicagoj 
viešėjo kun. Bakanas iš Wor- 
eester, Mass. Liet. Kat. Blai
vininkų Sus-mo pirm. Ta pro
ga atlankė “Draugų” ir ki
tas mūsų žymesnes įstaigas. 
Jei aplinkybės leis, kun. Ba
kanas žadėjo vykti į Federa
cijos kongresų, Pittsburgli, 
Pa.,

MĖLYNAS PAUKŠTELIS 
APIE KUN. VALANČIŲ

Brighton Park.— Jau trečia 
savaitė, kaip nematyti mūs 
mylimo parap. vikaro kun. A. 
Valančiaus. Jis yra išvykęsI . e
atostogoms ir pasiryžęs apla
nkyti nors dalį J. A. Valsty
bių, nes sunku per tris savai
tes daug apvažiuoti. Nors kun. 
Valančius ir yra gana greitas, 
bet iki šiol lėktuvu dar neturi.

Mažų mėlynų paukštyčiu 
daug skrajoja po Brighton 
Park-. Vienas iš jų atskridęs 
•iš New Yorko pranešė matęs j 
kun. Valančių vaikštinėjant i 
po Broadvay. Už kelių dienų | 
kitas paukštelis pranešė ma
tęs kun. Valančių Vyčių sei-

Šv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjos trečiadienį, rugp. 24 d. 
rengiasi vykti į Great Lakęs 
Navai Training Station. Kvie
čiami ir svečiai toje kelionė
je dalyvauti.

Narės bei jų viešnios susi
rinks prie ligoninės. Iš čia 
10 valandų ryto įšvyks busn. 
Nuvykusios pamatys, kaip jū
reiviai paroduoja; paskui lei 
sis vandeniniu lėktuvu (hydro 
plane exbibition) Pietūs bus 
galima gauti vietoj. Įėjimas 
veltui, tik už kelionę busu rei
kės mokėti $1.00. Vietas pra
šome rezervuoti pas nares ar
ba ligoninėj, ne vėliau pirma
dienio, rugp. 22 d.

Alfa

; Šv.. Kaz. A. R. D. susirinki
mas įvyks rugp. 21 d., 2 vai. 
popiet, Šv. Kazimiero akade
mijoj.

Visų A. R. D. skyrių pra
šome atsiųsti atstoves į šį su
sirinkimų.

Kurie skyriai dar neatsitei- 
sė už centro pikniko tikietus, 
prašome tai padaryti šiame 
susirinkime.

I . Valdyba

riko radijo ir rakandų krau
tuvės, 3417 S. Halsted st.

Kiekvienam bus malonu pa
siklausyti dainavimo mūsų žy 
miausių dainininkų bei gra- 

! žios muzikas. Budriko progra 
mai visados pasižymi savo į- 

;vairumu, gražiomis dainomis 
:ir šaunia muzika, jau suvirs 
'3 metai, linksmindami Ameri- 
i kos lietuvius du kart į savai
tę. Už' tad Budriko krautuvė 
visų lietuvių yra mėgiama ir

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
PAŠTE

---------- 1--------

901 Bikinaitei Teklei 
912 Giraitis Mrs. P. 
922 Kupčianui Jonui 
928 Miskunui Jonui.

ŽUVO TENAI SU 4 
VAIKAIS

MIDLAND, Mich., rugp. 20. 
— Susidaužus dviem automo
biliams, vienas jų užsilieps
nojo ir žuvo G. Masser iš 
Thompsonville, Mich., jo žmo
na ir keturi jų vaikai, 4 ligi 
12 metų amžiaus.

remiama.

įPlETKJEVVICZ &(g-/

drųsos. Prie tos progos pasi
ėmiau ir kun. Jonų Bakanų, 
kuris šiomis dienomis atvažia
vęs iš Worcester, Mass., vie
ši Cbicagoje.

Įsėdome su Darium ir Girė
nu į lėktuvų ir staiga išlėkė-

paukštvtis pašnibždėjo, kad iš 
ten kun. Valančius važiuoja į 
Pittsburgli, Pa., ir dalyvaus 
Ai R. K. Federacijos kongre
se.

Labai smagu girdėti, kad 
kun. Valančius taip įdomiai ir

CHICAGOS VARGONININ 
KAI Į GRAND RAPIDS

Šių savaitę trys Chicagos 
vargonininkai: Mondeika, Ja
nušauskas- ir Brazaitis su šei
momis išvyko į Grand Rųpids, 
Mieli,, atostogoms. Žada suda
ryti linksmų kompanijų. Juos 
pavaduos: Mondeikų—O. Ski- 
riūtė, Janušauskų — Laurai
tis, o Brazaitį — Sabonis.

Linkime mūsų vargoninin
kams smagiai laikų praleisti.

Frentas

DALYVAVO IR LIETUVIAI

Marquette Park. — Moterų 
JSųjungos 67 kp. susirinkimas 

j įvyks sekim, rugp. 21 d., 2 v. 
popiet, parap._ svetainėj, prie 
68 ir Waslitenaw Avė.

Visos narės kviečiamos at
silankyti.

Valdyba!

RADIJO PROGRAMAS

Ryt Chicagos ir apylinkės 
lietuviai turės malonumo na 
siklausvti per radijo gražių 
dainų ir muzikos, kuri bus 
duodama iš WCFL stoties nuo 
1 iki 2 vai. popiet Jos. F. Bud

^HORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

z ’

PARSIDUDA 1200 AKRU 
ŪKĖ

25 akrai kornų. 8 akrai bulvių. 
Šieno, Lr tt., 7 karvės; kiaulių, vištų. 
Visi ūkės (rengimai Lietuvių kolo
nija, arti bažnyčios ir miesto. Užmo
kėta $9,000 vien už žemę. Parsiduo
da už $5,500. $3,500 pinigais, $2,000 
morgičium. Nemainome. ,

M R. PAUL BAI.pAY.
R. P. D. 1, Aloltoie, Micliignn.

! RENDOS NUPIGINTOS
į Gražūs flatai; garu ir pečiu

įšildomi. Didelis pasirinkimas.
į

M. J. KIRAS REAL ESTATE
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

IŠSIRENDUOJA kambarys 
fornišiuotas, šviesus. Tinka 
vienai arba dviem ypatom.

7030 So. Maplewood Avė.
Tel. Prospect 8470

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 No. Dearbom St, Room 700 

Phone State 4690 
South Side Ofisas

750 W. S5th St, netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 5913

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727

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

Name: S Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

Radios
Taisomi ir aptarnaujami

namie — .00 ,

$Jj.OO įmokėti $J.OO savaitėj
Ir gausi bet kokj radijo i savo 

namus. Jūsų senas radijo (mamas 
už dalį (mokėjimo.

PIRKSIU grocernę ir bučernę 
už cash arba grocernę, kurioj 
yra vietos bučemei. Kas turi 
parduoti tegu adresų atsiųs į 
“Draugų”, Box 5608.

ANT UPĖS KRANTO 
. FARMA

SUMMER REZORTŲ ŠIRDY
85 AKRAI

(Tik 100 mylių nuo Chicagos). 
KRANTUS UPES MISKAS PUOŠIA

Žvėjininkai, svečiai maudytis ruo
šias. Kad tą. gamtos gražią vietą pa
matyt

Čion ne vieta aprašyti, bet reikia I 
matyti. Budinkai vidutiniai — savi- , 
ninkas parduos ar mainys ant namo J 
su vienu morglčtu. Matykit (galiotinj.j

819 W. 35th STREET

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

Tel. Hemlock 5978

IŠSIRENDUOJA kambarys 
nefomišiuotas. Tinka ženotai 
porai arba ringeliams.

4146 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 9832

PARENDUOJU KAMBARĮ
vienam arba dviem vaikinate, 
su arba be balgio, arba vedu
siai porai. Galima vartoti vir
tuvę. Taipgi garadžius randa
si prie vietos.

6522 S. Rockwell St.
Tel. Republic 8305

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvertais 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7637

Namų TeL Hyde Park >695

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5950—6S77

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6S9I

160 N LA SALT.15 ST—pairai sutarti

ine į padanges. Bet tai dar ne linksmai laikų praleidžia. Ne
vislias. Netikėtai mūsų oriai- kantriai, laukiame jo sugrįž- 
vis smogė galva žemyn, o aš tant, nes žinome, kad .grįžęs 
su kun. Bakanu, netikėdami namo daug žinučių mums pa- 
tokio šposo, pakilome keletu pasakos.
pėdų nuo sėdynių, galva at- W. H. Y.
sirėmėm į lėktuvo lubas ir _____________ į
laukėm, kada krestelsinj į že- VAŽIUOS, VISI VAŽIUOS I
mę. Bet staiga vėl lėktuvas -----------
švyst į padanges ir mes pri-! North Side. — Labdarių 6 
1 peme prie. savo sėdynių. kuopos susirinkimas įvyko 

Darius mudu taip aukštai rugp. 7 d. Be daugelio nariu, 
savo orlaiviu iškėlė, kad kai dalyvavo ir draugijų atstovai, 
žiūrėjome žemyn, tai Chicaga, Išklausius raporto iš aps- 
i'trodė. visai mažas miestelis;j kričio, kad rengiamas išvažia- 
Šv. Kazimiero Seserų vienuo- vimas į labdarių ūkį rugsėjo 
lynas, tai kaip “Pontiac’o” i 4 d., visi nutarė dalyvauti iš- 
nutomobilius; gatvės k a i p įvažiavime; paimti didelį tru

kų, kad kas tik norės, galės 
važiuoti. Išrinkta komisija, 

Tuo pačiu lėktuvu Darius | kad viską gerai prirengtų. Į 
ir Girėnus rengiasi skristi iš į komisijų įėjo: M. Kareckienė,

Trečiadienio ryte tapo pa
laidota Kotrina Higgins, ku
ri per automobilio nelaimę žū 
vusi arti Micliigan City pra
ėjusį penktadienį. Velionė bu
vo uoli katalikė. .Nors buvo 
airė, bet dažnai lankydavosi į 
Aušros Vartų par. bažnyčių 
ir buvo žinoma lietuvių tarfn*. 
Todėl lydint velionę į Šv. Pi 
jaus bažnyčių daug We.- t Ki«L • 
lietuvių susirinko suteikti jai 
paskutinį patarnavimų ir taip 
gi velionei skambintu Aušros 
Vartų bažnyčios varpu.

R C A 
PHILCO 
CROSLEY 
LYRIC

Ir aukščiau

RCA laisniuotos 
RADIO TŪBOS — 224, 247, 227, 
226, 280, 171-A, 246 Ir tt Oc

LIPSKYS RADIO STORE
4916 W. 14th STREET

TEL. CICERO 1329, Cicero. 111.

I

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

šniūreliai, o žmonės kaip mu 
--^elės.

Chicagos į Kaunu ir atgal. Dėl 
tokios ilgos kelionės reikalin
ga orlaivį perdirbti. Visuo-

V. Stroga, V. Daugirdienė, M. 
Kilekevičienė, O. Kizelevičie- 
nė. Kai kas pranešė, kad ir

Dainos Šventė
Wisconsin’o ir VVankegan’o parapijų chorai 

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

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų,«falslų |r 8ok(ų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon- 

suio, p. A. Kalvaičio, Wisoonsln’o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir 
ltlt,>-  RENGIMO KOMITETAS

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
*

Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalro-October 8 d. laivu PARIS

Visais keliones reikalais kaip tai: išgavi
mu re-entry pertnit. paso, vizos ir kitokiais 
reikalais kreipkitės j:

2334 SoOaKLET Avet**-.;.

Wm. J. Kareiva
Snvlnlnkas

Dfil gerinusios rųžtee 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olsellg Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Republic 5649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorins
Maliavojam, dekoruojam ir pople- 

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

Jei manai pirkti automobili, ateik 
j pas mus pirmiau, nes mes užlaikome j vieną 16 geriausių ruSių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 

i pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki, 

mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4492 ARCHER AVENDE 
Telephone Lafayette 7119


