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Apašt Delegatas Kovoja Vera Cruz Gubernatorių
SEVILLEJ. ISPANIJOJ. KARO PADĖ

TIS; VYRIAUSYBE PAVOJUJE
UŽDARYTA LONDONO KON- 

FERENCIJA

BAŽNYČIA PRIEŠ VERA 
CRUZ GUBERNATORIŲ

GALI GRIŪTI KABINETAS

MADRIDAS, liepos 23. — 
Paaiški, jog paskelbtas Ispa
nijoj sindikalistų streikas yra

MEXICO MIESTAS, liepos 
23. — Katalikų Bažnyčia grie
žtai kovoja Vera Cruz valsti- lygus sukilimams prieš laiki-
jos
mų,

gubernatoriaus parėdy-

BRITANIJOS LAIVAMS NĖRA DARBO Nepaprastas Kardinolų
Susirinkimas Vatikane

ROMA, liepos 24. — VakarI
I Vatikane įvyko Romoj gyve- 
• nančių kardinolų nepaprastas 
' susirinkimas, kurį sušaukė Šve 

ntasis Tėvas Pijus XI kokiais 
tais nepaprastais Bažnyčios

reikalais. Susirinkime dalyva
vo 21 kardinolas.

Patirta, kad Šventasis Tė
vas kardinolams pranešė apie 
Bažnyčios padėtį Italijoj, Is
panijoj, Čekoslovakijoj, Lietu
voj, Meksikoj ir Rusijoj.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NEPAJĖGIA GRĄŽINTI 
VISŲ NORINČIŲ PAR
VYKTI EMIGRANTŲ

nąją vyriausybę ir gyvuojan- 
atkreiptą prieš kunigus, čią tvarką.

Apaštalinis delegatas Mek- Tarp ministerių kilo nesu- 
sikai, Jo Eksc. arkivyskupas sipratimai klausimu, kokiomis 
Ruiz y Flores, paskelbė, kad priemonėmis kovoti sindikalis-i
Bažnyčios valdžia nepripažj- tus. Tas klausimas gali suar-! 
sta teisotu gubernatoriaus Te-
jeda parėdymo ligi šio liepos 
mėn. 25 d. visai valstijai pa
skirti tik 13 kunigų, einant 
naujuoju valstijos įstatymu.

“Bažnyčia nepripažįsta nei 
to religinio valstijos įstatymo, 
nei gubernatoriaus Tejeda įsa
kymo,” pareiškia apaštalinis 
delegatas. “Gubernatorius ske 
lbia, kad jei Bažnyčios vald
žia ligi liepos 25 d. nepaskirs 
valstijai tų .13 kunigų, jis pats 
— gubernatorius, tai atliksiąs.
Gubernatoriaus paskirtų kuni
gų Bažnyčia nepripažins. Gi 
jei kurie kunigų sutiks tam pa
skyrimui, jie bus ekskomuni
kuoti.

“'Gubernatorius Tejeda per
žengia padarytą federalines apie 25 žmonėg jau nuSauta> priešinga. Kitos valstybės jos

Užsienių Reikalų Ministeri-
d ... , , • , T . , „ i Čia atvaizduojami Britanijos prekybiniai laivai .arti Edinburgho. Stovi jie be jokio Ja &auna daug prašymų ne-

a me ą. aipat kalba- darbo. Sustojusi tarptautinė prekyba. Už šių laivu neveikimą daugiausia kaltinama I. A. , mokamai grąžinti i Lietuvą
ma apie laikinojo prezidento;Valstybių muitų tarifą. ! lietuvius emigrantus iš Pietų
Zamora pasitraukimą iš ūži 1 1 ------—---------------------------- 1
mamos vietos.

Pačiam Madride suimta 47, 
sindikalistų vadai, kurie buvo 
sąmoksle vyriausybę kovoti 
bombomis.

ŠIMTAI SINDIKALISTŲ 
KALĖJIME

MADRIDAS, liepos 24. — 
Seville mieste, kur kruvinas 
riaušes kelia streikuoją sindi-! 
kalistai, paskelbta karo padė

UŽDARYTA LONDONO 
KONFERENCIJA

LONDONAS, liepos 24. — 
, Vakar uždaryta garsioji sep- 
i tynių valstybių konferencija, 
|kuri buvo sušaukta surasti a- 
tatinkamųjų priemonių gelbė
ti Vokietiją.

Oficialiniu pranešimu Brita
nijos ministeris pirmininkas 

,'MacDonald paskelbė, jog kon
ferencija pavykusi.
1 Visai kitaip į tai atsinešatis. ; visai kitaip į

Kariuomenė su kulkasvaid- 'Vokietija. Tik prailginami kai-
žiais turi užėmusi visas stra- kurie kreditai, gi apie pasko- 
tegines vietas. Riaušių metu 1$ nei kalbos. Francija tam

C H I C A G O J E
NEPRIPAŽINO “IN- 

JUNCšDON”
SUIMTI PINIGŲ KLAS- 

TUOTOJA1

vyriausybės su Bažnyčia su
tartį. Jei bus reikalinga, Vera 
Cruz valstijos kunigai slapta 
laikys pamaldas tikintiems.”

AMERIKOS KATALIKŲ 
DELEGACIJA ROMOJE

ROMA, liepos 24. — Iš A- 
merikos atvyko apie 50 kata
likų maldininkų (delegacija). 
Atvežė Šventąjam Tėvui Pijui 
XI prašymą dėl Elzbietos Bay- 
ley Seton įskaitymo į palai
mintųjų skaičių.

Ši moteriškė mirė 1821 m. 
eidama 47 metus amžiaus. Ji
nai Amerikoje įkūrė Gailes
ti ngųjų Seserų organizaciją, 
taipat ji davė pradžią parapi
jų mokyklų tvarkai ,(sistemai).

VEIKIA NAUJAS KABI
NETAS

SANTIAGO, Čili, liepos 23. 
— Prisiekdintas naujas Čili 
respublikos ministerių kabine
tas.

BEDARBIAI VOKIETIJOJ

BERLYNAS, liepos 23. — 
Liepos 15 d. oficialinėmig skai
tlinėmis Vokietijoj buvę 3,956,- 
000 bedarbių.

Sužeistų būsią keli šimtai. Ke- klauso.
Ii šimtai sindikalistų uždaryta Matyt, Vokietija mėgins nuo 
į kalėjimus. Kai-kurie depor-' savomis jėgomis pakilti iš to 
tuojami į Cadiz. i finansinio persilaužimo.

Visam mieste gyventojams! ------------------
uždrausta susieiti į kuopeles.
Kareiviams parėdyta šaudyti 
į susirenkančius.

SVARSTO BAŽNYČIOS 
PADĖTI

MADRIDAS, liepos 23. — 
Steigiamojo susirinkimo komi
sija svarsto Bažnyčios su val
stybe santykius. Taipat dar
buojasi patirti bažnytinių sa
vasčių vertę Ispanijoje. Ko
misija reikalauja, kad kiekvie
na katalikų kongregacija ir o- 
rdenai paduotų tikrą savo sa
vasčių vertę.

PAKVAIŠĖLIO DARBAS

PATENKINTI KONFE- 
. RENCIJA

LONDONAS, liepos 24. — 
J. Am. Valstybių sekretorius 

Stimson ir iždo sekretorius 
Mellon pranešė, jog jiedu pa
tenkintu Londono konferenci
jos sėkmėmis. Vokietijai 
teikta greita pagelba.

MERCIER, Pa., liepos 24. 
— Kasyklų miestely netoli 
Leesburg staiga pakvaišo Ma
rko Demofonti, 46 m., ir štai j
ką jis atliko; nužudė savo žmo
ną, jos seserį ir tris kitus as
menis, be to keturis sužeidė. 
Pagaliau vienas vyras jį pa
šovė. Paimtas bepročių įstai
gon.

su-

VOKIETJJA PASKLEIS 
DAUGIAU SIDABRINIŲ 

PINIGŲ

BERLYNAS, liepos 23. — 
Vokietijos valstybės banka iš
sprendė paskleisti cirkuliaci- 
jon apie 143,000,009 dolerių 
daugiau sidabrinių pinigų.

DIRIŽABLIO ĮGULOS 
PRATINIMAI

FRIEDRICHSHAFEN, lie
pos 23. — Dirižabliaus “Graf 
Zeppelin” įgula atlieka pra
tinimus ant Konstancijos eže
ro. Artimoj ateity bus skrin- 
dama į šiaurinį žemgalį.

Apirubės teisėjas P. L. Sul-; 
livan nesenai keliems tūkstan
čiams savininkų išdavė “in- 
junction”, kuriuomi buvo už
drausta apskrities iždininkui 
iš jų kolektuoti 1929 m. mo
kesčius už nekilnojamas sava
stis arba tas savastis parduo
ti. Apeliacinis teismas panai
kino šią “injunction.” Savi
ninkai žada kreiptis į federa- 
linį vyriausiąjį teismą.

Federaliniai agentai suėmė 
pinigų dirbėjus: James Shim- 
kus, Peter Grake ir Kastą Ka- 
spar. Jie visi trys buvo įsi-

i Amerikos ypač iš Brazilijos 
ir Argentinos, kur jie yra at
sidūrę labai sunkioj padėty. 
Užsienių Reikalų Ministerija 
tokių prašymų neturi galimu
mo patenkinti ir juos tik per
siunčia Lietuvos konsulatams 
Pietų Amerikoj. Todėl su pra-

ūkininkanis jie labai daug ža
los daro, neleistinai elgdamie
si. Ne tik kad nesaugo javų ir 
pievų, bet tyčia juos mindžio
ja ir volioja. Įspėti biauriai 
koliojas ir grąsina galvą su- 
skaldysią.

Dauguma darbininkų gyve
na pas vietinius ūkininkus, 
kur gauna maistą ir butą. Da
ug kas jų neužmoka sutarto 
mokesčio. V. Laliui neužmo
kėjo apie 60 It* pabėgę vaka
re pro langus, Pr. Vaidučiui 
nesumokėjo apie 50 lt., o St. 
Balandą smarkiai primušė be

taisę pinigų dirbtuvę mašin-
šapėje, 3033 No. Crawford a-
ve. Dirbdino 
dolerius.

pusdolerius

Shimkus ir Grake pirm po-

JOKIO ATLYGINIMO

Keli Missouri valstybės po- 
licmonai už galvažudžio Bur- 
ke sugavimą tikėjosi gauti au
kšto atlyginimo. Anais metais 
už jo sugavimą buvo paskel-

šymais-grąžinti emigrantus pa j jokios pastarojo kaltės, 
tariama į Užsienių Reikalų “M. R.”
Ministeriją nesikreipti, o sių-
sti juos tiesiog į konsulatus. 

rj Tačiau čia pažymėtina, kad ir 
mūsų konsulatai tik nedidelę 
dalį tokių prašymų tegali pa
tenkinti, nes nemokamų laiva-

KONFERENCIJA GALU
TINAI NUSTATYTA

ros savaičių sugautu Kenos- korčių arba laivakorčių uZ pu 
hoj, kur jiedu išleidinėjo savo sę kainos jie turi visai nedi- 
dolerius. Jiedu nurodė pinigų deų skaičių. “R.”
dirbtuvę, kur suimtas ir Kas-
par.

Ekonominė konferencija ga
lutinai nustatyta rugsėjo 26 ir 
27 d. Kaune. Joje dalyvaus 
dauguma Lietuvos ekonomis
tų ir svarstys Lietuvos pasu
nkėjusios ekonomikos padėtį.

AREŠTAVO DU VAGILIU

SMULKIŲ ŪKIO ŠAKŲ 
PARODA ! PRADĖTAS REMONTUOTI 

ALYTAUS-MERKINES

Policijos narė Miss 
McCarthy areštavo du vagi
liu, S. Ulbas, 16 m., ir L. Lud- 

bta kelios dešimtys tūkstančių for(j) 20 m., kuriedu norėjo
dolerių dovanų. Tečiaus tų do
vanų laikas baigės pirm gal
važudį sugausiant.

UŽPUOLĖ KUNIGĄ

M. Serocki, 30 m., 3133 Wall 
gat., Šv. Marijoj P. -bažnyčios 
zakristijoj staiga užpuolė kun. 
T. Bona ir peiliu sužeidė kak
lą. Serocki paimtas į Psycho- 
patų ligoninę. Tenai tiriamas 
jo protas.

PATIKRINTA 16,000 
AUTOMOBILIŲ

Įvairiose Chicago dalyse tri
mis dienomis patikrinta apie 
16,000 automobilių atatinkamu 
mas. Iš jų apie 85 nuoš. ras
ta neatatinkamų.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie išdalies de- 
beriuota; vėsu.

Alice Šių metų spalių mėn. Kau 
ne rengiama pirmą kartą Lie 
tuvoj smulkių ūkio šakų pa 
rodą. Rengiamoj parodoj bus

PLENTAS

Alytaus-Merkinės plente,
kai kuriose vietose pradėtas

šie skyriai: 1. paukštininkystė, pagrindinis plento remontas, 
pavogt, pastatyt, gatvėje au- sodininkyst4> 3 bitininky8.
tomobilių.

NUŠOVĖ DU AGENTU

FORT WAYNE, Ind., lie-
' , • 't

pos 23. — Keturi prohibicijos 
vykinimo agentai mėgino į spą 
stus nutverti “butlegerį” G. 
Adams. Bet šis du agentu nu
šovė ir pasprūdo. Patsai irgi 
sužeistas. Paskiau suimtas.

SUŽEISTA 6 ANGLEKASIAI

PITTSBURGII, Pa., liepos 
24. — Ties Wildwood anglių 
kasykla nežinia kas subomba- 
vo garadžių. Viduj miegojo 6 
anglekasiai neunistai. Visi su
žeista.

, te, 4. daržininkystė ir 5. taba
ko bei vaistingųjų augalų sky
rius. , . ,

Parodoj bus išstatyta ne tik 
gyvų paukščių, bet ir jų pro
duktų; kiaušinių, mėsos, plun
ksnų. Sodininkystės skyriuj 
bus išdalytos įvairios vaisme
džių ir uogų krūmų atmainos, 
kurių Lietuvoj yra nemaža. 
Toliau bus išstatyta įvairių si
stemų avilių ir bitininkystės 
įrankių. Daržininkystės sky
riuj tarp kitų su savo ekspo- 
nattis dalyvaus Dotnuvos že
mės ūkio akademijos mokoma
sis daržas. “M. R.”

BUENOS AIRES, liepos 23. 
— Argentinos respublikos vy
riausybė uždarė tris laikraš
čius, kurių du socialistišku.

DRAUSTINAS ELGESYS

Kruopiai, Šiaulių apskr. Pa- 
gervių kaimo laukais kasama 
grioviai laukams nusausinti. 
Dirba daug darbininkų. Vietos

BOMBOMIS IR ŠAUDY
MAIS UŽPUOLĖ MI- 

NISTERI

SHANGHAI, Kinija, liepos 
24. — Atvykus čia Kinijos fi
nansų ministeriui Yu Lootang 
su keliais palydovais, geležin
kelio stoty jį užpuolė komu
nistai bombomis ir šaudymais.

Ministeris išliko nepaliestas, 
bet žuvo jo sekretorius. Kele
tas sužeista.

Suimta keletas įtariamų ko

munistų.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

$10.00
4.86
3.92
5.23

13.91
1(1.27
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“DRAUGAS”

nant visuomenės darbui reikia tinkamo pa
siruošimo, o tuo labiau Katalikų Akcijai, 
kurios plėtimas reikalauja ir daug žinoji
mo ir gryno, širdingo pasišventimo.

Kadangi ir mes, Amerikos lietuviai ka
talikai nemažai esame susirūpinę Katalikų 
Akcija, dėl to nebūtų pro šalį mūsų spau
doje, dar prieš A. L. R. K. Federacijos kon
gresų, bent kiek nuodugniau pagvildenti, 
ko trūksta mūsų veikimui, ar pakankamai 
turime tam darbui tinkamai pasiruošusių

rugsėjoPAGERBIAMAS išradę 
JAS.

Kaž pirmutinis išiado elek
tros šviesai lemputę (bulb) ? 
Yra žinoma, jog Edisonas pir
mutinis šiam išradimui gavo

KUN. DR, VINCAS 
PADOLSKIS.

Šiomis dienomis į Amerikų 
gerbs elektros lemputės iSru-,atvyko ku„ vincas Padol. 
dėjo H. Uoeheliu atinimuų. Tq ^kiS; liolal)s Bibliskojo In8ti.l 
dteiuj ii. kompanija prie nu- 'tuto atudwltas SveHaa vra «.! 
UHj, kuriuose Uoebel gimė, „olnaa .. .....rikos Uat,,iki8Uy.'
prisegs metalinę lentą su ata-Įj(| JaikrMS<xių skaiytojams, nes! 
tinkamuoju parašu. Lentos vir joJ(j straipanild randaJui dsu.|

, wn H
LtTHUANfAN DAILY FRIĘND

PubMMed DeUy, Bzoept Banday.
■UB8CRIPTIONS: On* Tear — »«.••. «x

M-M, XbrM Mootta* — «».**, Om Montk — T B*.
»p* — On* Tear —«?.•«. Blz Montk* — MM 

Copy — ,11c.
▲dvertUln* to "DRAUaAB” brlnp* fceet 
AdrertUln* rate* on appllantlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakfey Av., Chięago

DIENOS KLAUSIMAI
PASTABĖLES.

Visas katalikiškas pasaulis šiandien v- 
ra susirūpinęs katalikiškų ja akcija. Tokio 
susirūpinimo ir Lietuvoje yra rodoma. Tik 
gaila, kad katalikiškoji akcija Lietuvoje 
daug kliūčių sutinka. Tautininkų vyriausy
bė, matomai, tos akcijos labai nekenčia, nes 
visomis priemonėmis jų persekioja.

Tačiau ne vien tik iš vyriausybės pusės 
katalikiškoji akcija turi kliūčių. “Naujo

sios Romuvos”
savo straipsnyje “Katalikiškoji Akcijų šių 
dienų šviesoje’4 nurodo dvi kliūtis, truk-

darbininkų, ųr nereikėtų susirūpinti steigi-,Į*ten*»- Bet elek.trQS ^Muje bus išvestos elektros vie-■ gelio wusų laLkraš<Vų skiltyse? 
mu atatinkamų kursų, kuriuose būtų galima, oiko gatvėse pia ta a- os. lenai naktimis ir dieno-ijįsaj pgra§g įr j^vai Marijo-'

s,b»iėin KHtdikn Akeliai ,iai 1)UV° lodouia 25 mis žibės viena elektros lem-, Hm! I 'Iii/<>i uiti i&loirln knviniii* 'paruošti didesnį skaičių Katalikų Akcijai 
vadų. Pagalvokime ir pasvarstykime. metų, ty. pirm Edisonui gau

siant patentų.
Pirmasis elektros

putė.

Edisono didžiausias nuopel

nai Cbicago j išleido knygutę 
“Šv. Teresė Vai kelio Jėzaus”.

Kun. V. Padolskis studijuo-. Kaye Don, žymus Anglijos 
Iš visko galima suprasti, kad kai kurie j Pirmasis elektros šviesai. šiame išradime yra, kad'ja dabar šv. Raštų. Sulig Dva'autoluokįĮįų įr motorinių lai- 

sporto vadai yra nusistatę prieš mūsų Jack lemputės išradėjas buvo llen-jjįs lemputę ištobulino, gavojs>nės Vyriausybės įstatymais veĮįų lenktynininkas. Motori- 
patentų ir komerciniai pasklei į kandidatas turi anksčiau baig ,au laiveliu “Miss England 
dė?~Tais laikais jau daugiurĮti aukštuosius mokslus, kad jj_»» an^ Garda ežero, Italijoj, 
buvo gaminama elektros sro- galėtų gilintis į šv. Raštų, lo- jįs padarė naujų greitumo re- 
vė.

Sharkey (Žukauskų), kuris faktinai dabar ry Uoebel. Jo vardas butų bu 
yra pasaulio kumštininkų čampionas. jVęs visai užmirštas, jei ne Ge- 
Jisai jau keletu kartų buvo nūs- neral Electric kompanija, kuri 
kriaustas. Jį nuskriaudė ir šių savaitę į vy - iškėlė bylas tų lempučių ga- 
kusiose rungtynėse, Brooklyn, N. Y. Visi mintojams už patento peržen- 
aiškiai matė, kad Sharkey yra laimėtojas J girnų. Bylos metu vienas lem- 
Jisai turėjo aštuonis roundus prieš Walke- 'pučių gamintojų pranešė, kad 
rio penkis. Sharkio oponentas visai buvo jis išlaiko technikų, kurs ank-

sčiau Eidisono išrado lemputę.
Tas technikas buvo H. Uoe

bel, gimęs bal. 29 d., 1818 m.,
------------- Hanovery, Vokietijoj. 1848

Kada anais metais Sharkey ėmėsi sukinėtais su šeimyna jis atvyko' 
Dempsey ir pastarasis Sharkiui per žemai į Amerikų. Išpradžių jis buvo 
Sudavė, visvien Dempsey paskelbė laimė? optikų, mechaniku ir laikrodė- 
toju; o kada Sliarkis Scbmelingui per ne-'lių taisytoju. 1854 metais jis 
atsargumų taip padarė, Sharkey pralaimėjo? padirbdino pirmųjų elektros

bendradarbis p. A. Maceina i Pagalios, jei pastarosios Sharkey'— Walker šviesai lemputę, panašių į E- 
• rungtynės išėjo lygiomis, taip pat ir Sclinie- Elisono pagamintų ir užpaten- 
i lingo — Striblingo rungtynės turėjo pasi-tuotų 25 metais paskiau. Sū

dančias Katalikų Akcijai įsigalėti: 1) libe-I l>aigti lygiomis. Vienok taip nebuvo. Sbar-J^ytos bylos metu keli liūdi-
ralizmo dvasių, “tebevaldančių ir ūkį,
ir visuomeninį gyvenimų, ir politikų, ir net 
menų ir piokslų”, 2) katalikų konservatįz- 
inų, feijųntį kiekvienos naujovės.

D. C.
dėl ir kun. Padolskis aukštuo- kortkh būtent 110.2 per vai 
sius mokslus yra seniau bai-1____________________________

nugalėtas, tačiau teisėjai paskelbė, kad 
rungtynės išėjo lygiomis. Tai aiški neteisy

bė.

gęs. Filosofijos mokslus dak- ž.iaus, ki 
taro laipsniu baigė Gregoriaus gu. Jis..i yra ne vien 
universitete Romoje; šv. teolo nių mokslų žinovas, 
gijos mokslus daktaro Jaips- šiaip giliai išsilavinęs

Ui’i k.LtJ,

ne dvasi- 
bet ir 

: gali
Iš laikraščių patiriama, kad'niu baigė Friburgo universite- kalbėti astuoniomis kalbomis 

Japonijoj yra jau padirbdinta į te Šveicarijoje. Šių vasarų bai- ir pažįstu s.:iu ifc p okerius 
filmą (krutomieji vaizdai),'gė priruošiamąsias šv. Rašto kalbas; musų laikų gėriai, i i 
vadinama “Dvidešimts šeši studijas Bibliškame Institute žinovas hebrajų kalbos. 
Nagasaki Kentėtojai”. Šių'Romoje, gaudamas lincencijos | Kun. Dr. V. Padolskis atvy-
įdomių filmų pagamino savo laipsnį arba teisę mokyti šv. įko atlankyti) savo brolio kun. 
lėšomis įžymus japonas kata- Rašto seminarijose ir univer- J. Navicko, M. I. C., Marian 

llills Kolegijos direktoriaus,
Jaunasis mokslininkas kllri “av0 įios vasaros »’

kia daktaro laipsnio šv. ir Praleis iki sav0 l3‘
dar teks du!''ažia'ri,n0 > Jeruzalf- 

Rašto

JAPONIECIŲ KENTĖTOJŲ 
FILMĄ.

kįo manadžeriai turėtų užprotestuoti prieš ninkai liūdijo, kaip Uoebel sa-( ropoję ir Amerikoje, 
daromas jam neteisybes.. O jei toks nusista-|Vo išradimų New Yorko gat- 
tymas prieš Sharkey yra dėl to, kad jis yra'-v.ėse demonstravo. Tas įvyko

likas Masaju Hiroyama. Fil-1 ritėtuose, 
ma yra 10,000 pėdų. Viena jos 
kopija siunčiama Šventųjam 
Tėvui Pijui XI, gi kitos arti- Įte ir todel jain 
n.oj ateity bus rodomos Eu- n,elu mokintis Sv. Je-

lietuvis, tos mūsų organizacijos, kurios spor
tu yra interesuotos, irgi turėtų užprotestuo
ti.

tarp 1855 ir 1860 metų.
New Yorko teismas savo ga

lutinam sprendime pripažino,
------------- J kad pirmutiniu lemputės išra-

Vyriausybė privalėtų rinitai susirūpinti Į dejų buvo tas H. Uoebel. De-

Pręf. F. Kemėšis tame pačiame žurna
le nurodo dar vienų bene didžiausių kliūtį, 
neleidžianti Katalikų Akcijai išsivystyti, bū
tent; pačių jos vykintojų menkas pasiruoši- nedariai ir bedarbių šelpimu. Ypač reiktų ja, jis nepasirūpino gauti pa

ŠV. MIŠIŲ AUKA.
Tai vardas knygutės, kuri 

agaminti šių filmų, ^Kun. V. Padolskjs yra jaunas Uk įg Apįe tQ
jis pirmiausia išsprendė as.ne- žmogus, tiktai 27 metų 'knygutę vienas žmogus taip 

niskai atsiklausti Šventojo lė- s — “Įrašo kun. Juozui Jusevičiui:
lo. (tavęs iš apaštalinio de-d{aihxis. Visų filmų pagaminti j “Gavau jūsų knygutę apie šv. 
legato Japonijai, Jo Eksc. ar-'f.inp ilgiau vienerių metų
kivyskupo Mario Giardini, re-

'ruzalėje, kad galutinai baigtų 
Kada Hiroyama iškėlė su-.sias studijas daktaro laipsniu, 

i manymų pagaminti

Mišias. Labai malonu

mos, nepriaugimas apaštalavimo darbui. 
Del to jis primena, kad: “Besiorganizuo
jant mums į Katalikų Akcijų visada bus pra
vartu atsiminti, kad mūsų didysis ginklas 
yra meilės ginklas, kad kataliko veikėjo 

akcija turi prasidėti ir įsigalėti visų pir
ma savo širdyje, kad, kol toji širdis neat
gims meilės darbams, verčiau nei nemėgin
ti apaštalauti kitų tarpe, nes tai ik erzintų 
gerus žmones. Tų didžiųjų kliūtį, vidaus 
kliūtį nugalėję, lengvai įveiksime ir kitas
kliūtis.”

A. Maceinos ir prof. Kemėšio pastabos 
yra teisingos. Del jų, mums rodos, dviejų 
nuomonių negali būti. Aišku, kad kiekvie-

lurėti galvoje ateinančių žiemų, kuri bus la- tento savo išradimui. Vietoje 
bai sunki bedarbiams, žinoma, jei darbai ne- jo Edisonas tai atliko ir šis 
pradės geriau eiti. Praeita žiemų buvo daug1 pastarasis šį išradimų pastatė 
darbininkų, reikalingų pašalpos. Ateinančių praktikon, t. y. kasdieniniam 
žiemų bus dar daugiau, nes šiemet darbo at- j naudojimui?*Uoebel savo išra- 
žvilgiu esama blogiau, negu pernai šiuo'dimo nedavė patentuoti, nes 
laiku kad buvo. Šelpimu turi rūpintis pati tais laikais nebuvo -gdmina- 
valdžia. Šios šalies resursai yra dideli. Jų ma elektros srovė, 
užteks visiems žmonėms čia gyvenantiems. ■ Bylų pralaimėjo lempučių 
Tiktai Dėdė Šamas turi pasirūpinti tuos gamintojai ir turėjo nutrauk- 
resursus tinkamai sutvarkyti. Tokiu būdu ti savo vedamus darbus. Ne- 
visiems užtektų maisto ir neliktų nei vieno be.užilgo po tos bylos 1893 me 
pastogės. Bet ekonomai mano, kad Jungtinių tais plaučių liga mirė išradę 
Valstybių vyriausybė gali paveikti, kad ir jas Uoebel.

J
Filmą, imant aplamai, at- skaityti. Prisiųskite dar 10. 

komendacinj laiškų, jis«leidosi'vajZxjuoja §v. Petrų Baptistą Duosiu kitiems dovanų.”
į Romų pei plačiųjų Sibelijų. iSan<iraugus. Šv. Petro! Kita moteriškė taip rašo:
Nuvykus 
imtas

Jo Šventenybė ne tik

---- v i-. -------ir jo sanuraugus. sv. reiro 1 ivita motensKe raip rašo:
\ykus į Romų jis buvo pii- j)UVo pranciškonas, lygiai kaip 44Apturėjau 3 knygutes apie 
tas Šventojo Tėvo audienei- jr jo santjraUgUs. šv. Petras šv. Mišias, kurios man labai.-

jon. .Jo Šventenybe ne 
palaimino jo sumanymų ir dar 
bų, bet jam dar įteikė savo 
autografuotų fotografijų, kas 
inkorporuota į filmų. Ui po- 
pežiaus valstybinis sekreto
rius, Jo Emin. kardinolas Pa-

tyniolika kitų japonų yra pa
sauliečiai tretininkai. Paga

patinka.”
Iš tikrųjų ta knygutė vra

liau trys Jėzuitai vienas ji: labai naudinga kiekvienam
kunigas, kitu du broliu. .perskaityti, nes joje kalbama

Vasario 5 d., 1597 metais šie apie svarbiausia mūsų tikėji- 
visi 26 japonai, Kryžiaus ge- mo tiesa — Sv. Mišių auka. 
rojai, buvo nukryžiuoti ant į Šių knygučių galima gauti 

jcelli parašė klasinę poemų a*Kentėtojų Kalvos”, šalę Na- kiek tik nori ir labai pigiai 
pie tuos kentėtojus ir tai įda- 'gasakį miesto. 1627 metais me “Drauge” 2334 So. Oakley 

. tais jie visi pripažinti palai- Avė., arba imis kun. J. Jusevi-vė llirovamai.

ŠV. PRANCIO.
Rašo Kun. Juozas Jusevi&iu.

(Tąsa)
Šv. Pranciškus sugrįžo pas savuosius.

Raikurie juokėsi iš jo. Kiei tikėjo, kad 
darbai su tikėjiųm atlikti yra didelės ver
tės. Pagaliau šv. Pranciškus paliko ir 
Kaikurie juokėsi iš jo. Kiti tikėjo, kad 
rijų, kur buvo jo viepuolynas ir brolis Eli
jas buvo jos provincijolas. Paskui pakeliui 
aplankė šventų žemę. labai džiaugėsi, 
kad turėjo progos vaikščioti tais keliais, 
kuriais pasaulio Išganytojas vaikščiojo.
Būdamas tenai jis apsiėmė globoti Vieš
paties kapų. Pranciškonai Jį globoja ir 
po šiai! dienai.

VII. Tretininkai.
Šv. Pranciškus įsteigė vienuolijų vy

rų, kurie visoko išsižadėdami sekė Vieš
paties patarimus. Jis įsteigė moterų vie
nuolijų, kurios pasiryžo garbinti mūsų
Yriešpatį ir gera daryti žmonėms. Jis dar » klausyti, turėjo išdalinti visų pavargė- 
atrado ir trečio ordino vienuolijų. Me», I lianis, o sau palikti tik tiek turto, kiek 
lietuviai vadiname šios vienuolijos na- ' reikia padoriai ir sėkmingai gyventi. Del 
rius tretininkais. Nuo šių vienuolių ne- to atsirado daug žmonių, kurie norėjo

darbai šioje šalyje labiau pradėtų 
Tada ir šelpimo našta palengvėtų.

judėti. Į Elektro

reikalaujama palikti savo namus, šeimas 
ir nuosavybes. Kai kurie jų tai padarė, 
tačiau jokie įstatai šių išsižadėjimų nerei
kalauja. Jiems tik patųrta arčiau persiim
ti šv. Pranciškaus dvasia, vengti pasau
lio smagumų ir skaisčiai gyventi.

Ir taip, jie kad ir neprigulėjo prie šv. 
Prųnciškaus vienuolijos kūųo, tačiau no
rėjo palaikyti jos dvasių. Yra sakoma, 
jog kartų šv. Pranciškus skelbė pamokslų 
lauke, mažame sodžiuje. Visi gyventojai 
atėjo jo paklausyti. Jie taip pamylėjo jo 
dvasių, kad po pamokslo, visi prašėsi į 
vienuolijų. Čia ir buvo proga atrasti tre
tininkus.

Tai yra vidujinis luomas tarp vie
nuolių ir pasaulinių žmonių. Daug treti
ninkų turi savo šeimas, nuosavybę, kurios 
negalima atsižadėti, tačiau ir jie nori pa
laikyti šv. Pranciškaus dvasių’. Prie treti
ninkų gali priklausyti kunigai, pasaulie
čiai — vyrai, moterys.

šv. Pranciškus patarė ir tretininkams 
laikytis neturto. Kas norėjo prie jų pri-

Tecihnikalinė; Hiroyama grvžų į Japonija mintais, gi 1862 m. — šven- cių, šv. Kryžiaus Ligoninėje
'kompanija Hanovery, Vokieti- ir pradėjo filmos gamybos tais.

įstoti į šių vienuolijų. Jie, kad ir nebuvo 
surišti &v. Pranciškaus įstatais, tačiau 
troško sekti mūsų Viešpaties patarimus. 
Jie tapo atskirti nuo pasaulio savo gyve
nimu ir pasielgimu.

Kaip broliai buvo pasirengę sekti 
Kristų, taip tretininkai buvo raginami 
užsilaikyti kantrume ir gerai daryti net 
tiems, kurie juos jiersekiojo. Iš jų buvo 
reikųlaujaiųa klusnumo ir ištikimybės, jei 
buvo moterystės luome. Jiems niekados' 
nebuvo leista skirtis.

Jų drabužiai turėjo būti kuklūs, nes 
nepadori papuošalai nepridėra krikščio- 
niuiJiems reikėjo kažkuriomis dienomis 
pasnikauti ir kalbėti valandomis, “Tėve 
Mūsų” septinius kartus dėl išprašymo šv. 
Dvasios. Jiems reikėjo vengti puotų ir te
atrų, kurie dažniausia yra netinkami.

Jiems reikėjo eiti išpažinties ir prie 
šv. Komunijos nors tris kartus metuose. 
Jiems buvo uždrausta kariauti. Kol jie 
nebuvo dar priimti į vienuolijų, jiems rei-

Tryliktaine amžiuje tokios tasiyklės 
buvo labai naudingos. Jos uždarė kelių ne
tinkamiems rūbams, valgiams ir smagu
mams. Tai buvo vaistai prieš feudalizmų, 
kuris reikalavo, kad pavaldiniai būtų pa
sirengę kariauti už teisybę arba neteisybę.

Tai buvo šv. Pranciškaus pasiūlymai 
pasauliui vengti blogo ir gerai daryti.

Žinoma, tai nepatiko pasaulinei val
džiai. Ji priešinosi Bažnyčiai dėl to, kad 
•ji uždengė savo ištikimus vaikus meilės 
sparnais. Bažnyčia neatniainė savo taisy
klių tretininkams pagamintų, nes jos nie
ko prieš valdžių neturėjo.

Tais laikais karai buvo vedami daž-

dos ir neteisingumo. Taigi, tretininkams 
buvo patarta neužimti tų vietų, kur buvo 
progos nusidėti. Taigi, Bažnyčia ir kituo- 

kėjo atlyginti visas skolas ir sutartinai j dalykuose jmlaikė tretininkus, o šie at
gyventi su kaimynais. Jiems negalima bu- ' silygino jai ištikimybe.
\o paduoti į teismų kito brolio. Jei mo
teriškė norėjo būti priimta į tretininkus, 
jai reikėjo turėti savo vyro leidimų.

12700 W. 69 St., Cbicago, III.

laidotuvėse. Jiems reikėjo susirinkti kas 
sekmadienį tinkamoji vietoje, kur vienas 
brolis pasakytų keletu žodžių apie Dievų, 
tikėjimų ir dorų. Jis taipgi turėjo raginti r
brolius dievobaimingai gyventi ir atliki
nėti gailestingumo darbus.

Pirmoji tretininkų kuopa atsirado 
Florencijoje. Tenai tretininkai tuojaus 
vykdė savo ideališkų tikslų kasdieniame 
gyvenime. Jie pastatė ligoninę ir patys 
joje tarnavo. Jie visado turėjo du tikslu 
prieš savo akis.

Pirma buvo gailestingumo tikslas, ‘ 
kuris davė jiems jėgos pasigailėti nelai
mingų. Antras tikslas buvo palaikyti žmo
nių širdyse krikščioniškų' dorų. Ir ištik

imi ne tam, kad palaikius ramybę vals- i jųjų tretininkai savo doru gĄ'venimu pasi- 
tybėje, bet kad atkeršijus kitiems dėl ne- ! priešinu pasaulio nedorybėms, 
apykantos arija pavydo. O čia reikia lai- j
kytis krikščioniškos meilės. Toliau vie- i 
šuose darbuose daug yra netiesos, skriau

Tretininkai ypač atsižymėjo gailes
tingumu, nes jiems buvo liepta lankyti j 
sergančius brolius ir seseris ir dalyvauti i

Pažiūrėkime dabar j vienos pavyz
dingos tretininkės gyvenimų. Šv. Elzbieta, 
vengrų karaliaus Andrejaus duktė, būva 
viena pavyzdingiausių tretininkių. Ji bu
vo labai gailestinga pavargėliams. Būda
ma karaliaus namuose, gi dažuui aušauk- 
davo visus pavargėlius pas save ir juos 
maitino. Kai jos vyras mirė, ji atsiskyrė 
su pasauliu ir gyveno viena kaip kiti 
dievobaimingi tretininkai gyvena.

(Bus daugiau)
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RELIGIJA IR MEILE

Vertė S A M A T A.

Dievotumas yra do
ra, kuriąja teikiame priklau
somi). garbę ir šlovę Dievui, 
nes Jis yra prakilniausioji To
bulybė ir aukščiausia visų mu-

Gyvenimas tai Prisirengimas 
į Amžinastį.

da mums patį Dievų mūsų gy
venimui: “Jėzus tarė: Jeigu 
įkas mane myli, tas laikys ma
ino žodžius; ir mano Tėvas jį 
įmylės; mes pas jį ateisime ir 
'padarysime pas jį buveinę” 
' (Jon. XIV. 23). Ir per tų mei
lę busime laimingi.

Buvo tai didys išganymo
Mūsų meilė, kuri yra neto- i nuopelnas priimti mus į savo 

bula žemėje, bus tobula amži- jSUJiy8tę. “Atėjus laiko pilny-
«ų Rėdvtojas Dogmų, įsakv- D&Sty' Žemiskasls musų S?™' bei, Dievas siuntė savo Sūnų., imsime dogmatiniu ar morali
au ivuį, IŲ, j.utv nimas vra tik prisirengimas Q+T.;_Vž? bnno buvo nn to
mų ir apeigų kultas, buriuoju . on,x;_oi; Vnr moi fltPlr*{t1 tų, ku.ie buvo po įs-
to ii dora reiškiasi vadinasi ‘ a r mei' tatymu, kad mes gautumėmtoji dora reiškiasi, radinasi tebus jstatymas, Taigi oš
religija Religijos dora vra i- . •. »v •», • • Įsūnystę (U ai. iv. ‘t u), u ov.žvndan ia if vis,, moraliniu knksi!*omškas,s. genimas, Jonas priduria: “Veizdėkite,
XX And r ūme vra tai kUtiU° apt“r5S‘m<! galU“”ą Tėvas mums su-

doru nritaikvnlaJ Ta UkS'’’ ‘ai m°' teik5> kad mes vadinamės Die-
dorų pritaikymas, la- w„;mns5a įnikęs t«i nevisi. ” (I Jon

meilės darbų. Tuo-gi namų 
židinio meilė įskiepijama vai
kų širdyse. Tai yra Dievo mei 
lės ir gerumo atspindis, kad 
meilė dėl Dievo auga mūsų 
širdyse. Kad pats Dievas ir 
yra užslėptas nuo žemiškojo i
mūsų regėjimo, tačiau Jo mei-! liepos 26 d„ į-|;,.!.dh;, kad d.lug. i, galėčiau
lė ir genimas apsireiškia mfl-j vyksta Sv Pctr0 ir pOTn0 laiiiėti.

sų gyvenime ir visatoje. ^parapijos didysis, metinis pik; I-aip kur galima išgirsti net 
Visa religijos gale, ar tai nikas. Pikniko vieta King’s (dainuojant.

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL
Piknikas.

gi rų išlaimėjitu; “už nikeli.” 
Tik už “nikeli*’ — pagalvo-

Ukitę. Aš pats pasirūpinsiu "su 
siF-eivinti” kokl į pusę krepšio

VISU uorų pinamoms. xu- kįnimasis. La^g tai novici- 
ėiau visų dorybių pagrindas, ja(as an>žinasaaL Zem5je m0. 
šaltinis, siela, gyvenimas, yra kimm-s my,M Kevft kad 
tai meilė, labdaringmno veiks- ,.tume amžinai mylM dm.

vo vaikais ir esame 
III. 1). Tai yra įvykdinimas 
žodžių, ištartų Jarimijaus 
(XXXI. 9), pavartotų per Šv. 
Povylų: “Aš priimsiu jus. Aš
busiu jums Tėvas, ir jus bu- 

“Tikras ir nesuteptas die- kad J1 pažintume, kad Jį my- site man gunus 
votumas Dievo ir Tėvo aky- lėtume, kad Jam tarnautume (įį j^or yj yra pfa_ 
vaizdoje”, sako Šv. Jokūbas, ^r> ka^ butume amžinai laimin kįinįojį jeĮ maSų privilegiją 
“šis yra: lankyti našlaičius ir su Juomi danguje”. Tas sykįu su Pranašu ištarti: “Tu, 
našles jų suspaudimuose ir sa- Pllnai reiškia: “Dievas sut- viešpatie, esi mūsų Tėvas, 
ve nesuteptų sergėti nuo šio vgrg mus> kad mylėtume Jį”. mūgų Atpirkėjas; nuo amžių 
pasaulio” (Jok. I. 27). Reikš- Mylėti Dievų, reiškia pažinti yra TftV0 vardas„ (Isaias 
mė yra ryški. Taigi, kad gar- nes ištikrųjų negalime my-
binus Dievų, pirmiausia turi- ,l®ti to, ko nežinome. Mylėti Jį, . .
me Jį mylėti. Betgi mūsų mei- įtaip-jau reiškia tarnauti Jam; Rell£1Ja Artina prie Dievo, 
lė prie Dievo reiškiasi visų-|nes sąžiningas tarnavimas ne-į Religija veda mus prie dan- 
pirmiausia per mūsų meilę del,Sak Būti be meilės. Negalime giškojo mūsų Tėvo ir vienija 
mūsų artymo. Todeliai “savej8^0^ apie mūsų meilės es- mus meilėje su Juomi. Ir ištik- 
nesuteptų sergėti” reiškia gy- Tatai atsakant klausimų rųjų meilė yra religijos pa-, 
venti dėl Dievo meilėfe, bet ne j dėl ko Dievas sutvėrė mus! grindas ir tikslas. Meilė skati- 
del pasaulio meilės. j— sakome: “Dievas sutvėrė na mus tikėti į apreikštųjų

,mus, kad mylėtume Jį šiame tiesų ir priimti jų, kaip kad 
Gyventi dėl Dievo meiles y-’pasauly ir paskui, kad amži- kūdikis priima mylimo gimdyk 

ra niekas kitas, kaip vien tik nai susivienytume meilėje su tojo žodžius. Meilė ragina mus 
turėti tikrųjų religijų musų juomj danguje”. Juo daugiau pasitikėti Dievop, kaipo ge-i 
širdyse. Mes esame Dievo mei- pa£įnsįme Dievų, tuo labiau riausiuoju Tėvu, kurs įvyk-! 
les vaikai. Tai buvo meile, ku- mylėsime Jį, nes Jis yra be- dins visus savo prižadus savo 

galingai geras if meilės pil- vaikams. Meilė žadina mus,
. . nas- Ju° labiau mylėsime Jį, kad džiaugsmingai priimtu-

kad mylėti mus, kad ir mes Jį! tuo tiksliau tarnausime Jam, ingiu Bažnyčių, kaipo pasiun- 
(myletumenK Religija yra tai nes tikroji meilė niekada ne- tinį begaliniai mylinčio Tėvo,

' . ,liauja hruzdėti iki suranda Kurio visas noras, tai įvesti
sms. Tuo pripažįstame Dievo | gaiutįn^ patenkinimų. j0 vaikus į amžinųjų links-

Pažinti Dievų, reiškia iŠ- myb?- Meilė pamatuoja visų 
įmokti Jo meilės. Meilė gimdo niusb paklusnumų dėl Dievo ir ■
1 meilę. Mūsų meilės vieton Jo do Bažnyčios įsakymų. Sek-Į 
meilė turi būti įvykdinta mu- ndnga, kad meilės šviesoje 

“Tame yra meilė; ne įsakymai apreiškia dievi-j 
kad mes mylėjome Dievų, bet meR? dėl musų. Per įsaky- į 
kad Jis pirmas mus mylėjo’ mus Dievas saugiai globoja 

Sv. Tomas rašo: “Meilė yraj(I Jon. IV. 10). Per Dievo mus ir artina Prie saves- Mei-j 
sielos gyvenimas, kaip kad meilės dėl mūsų apmųstinėji- tai visų dorybių pagrindas., 
(Sumina, 2—2, 23, I). “Mes'mų, šventieji išsitobulino jų

mas. Taigi iš to reiškiasi reli
gijos santikis kas link meilės.

guje. Ištikrųjų-gi mokinta 
mus: “Dievas sutvėrė mus,

rios paskatinimu Dievas 
vėrė mus. Jis sutvėrė

sut
inus,

šiosios bendrosios meilės vai
sius. Tuo pripažįstame Dievo 
meilę dėl mūsų ir pareiškiame j 
dėl Jo savo meilę. Tikrasis! 
Dievo garbinimas yra tai ap-1 
reiškimas mūsų meilės dėl 
Dievo. Taigi religija yra veik-I 
smas sielos, kuri per meilę n,yse< 
Įgavo gyvenimų.

niu žvilgsniu, tūno bei gludi 
meilėje. Del tosios priežasties 
žmogus iš pagrindo yra reltgi- 
nis. Žmogus tapo sutvertas dėl 
laimės, o laimė pribuna per 
meilę. Gyvenimas yra tai mei
lės ieškojimas, tuo pačiu yra 
kova dėl laimės. Tadgi, žmo
gus žemiškame savo gyvenime

Miškai už Rockfordo prie So. 
Main kelio. Jei lis, piknikas 
bus parapijos darže ir svetai
nėje.

Ar čia, a? ten bet piknikas 
turi įvykti, kad padarius iš- 
la’mėjimų aukso žirlo. Išlai- 
ii i'.įimo tikietai jau baigiami 
pardavinėti.

Vienas Bronius Garšva, biz
ieško gero, kas patenkintų jo iueiius, pardavė apie 100 ti-
širdies troškimus. Kiekvienas 
tikrasis geras veda prie Aug- 
ščiausiojo Gero, kas yra Die
vu, nes “Dievas yra “Meilė” 
(I Jon. IV. '6). Vien tik Jame 
surasime musų troškimams dėl 
meilės patenkinimų. “Del Sa
vęs, Viešpatie”, sako šv. Au
gustinas, “mus sutvėrei ir mū
sų širdys nesuras pasilsio, iki 
ilsėsis Tavyje”. (Gonf. Lib. I, 
ch. 1).

kietų ir tai svetimtaučiams.
Tuo budu jis ir svetimtaučius, 
kurie turi “biznį su lietuviais, 
privertė paremti lietuvius. 
Bravo Garšva!

Jei lietus nesutrukdys, tai

“Vai kur trauksi, dzieduk 
mano,

Vai kur trauks., dūšia ma 
no;

Vai kur trauk ', tu mano, 
i/.kas karvelė!' mano?”
Į piknikų, bobut mano,
Į piknikų, dūšia mano,

J piknikų, tu mano,
Raiboji gegela mano!”
Na tai reikia pagalvoti, kas 

do piknikas turės būti, kad 
jau dabar dainuoja ir j pik
nikų kviečia.

Karšta.
Bet ypatingai nekuriems as

menims baisiai karšta eiti ir
piknikas gali būt didelis ir 'pabūti valandėlę bažnyčioje 
duoti naudos. Apie piknikų Į sekmadieniais. Jiems ten karš- 
eina plačiai kalbos tarp Roek- !ta labiau, nei kipšui nuo švęs

im lošimų tėmyti, nors karš 
čiausi saulės spinduliai juo> 
plikina. Matyt pratinasi iŠ 
anksto prie pragarinio gvve 
nirno.

Taip pat nekaršta šokti, m* 
karšta teatruose dvi ar tris 
ivalandas prasėdėti, nekaršta 
lir daug kitų dalykų didžioje 
Į kaitroje atlikti, bet bažny

čioje jiems baisiai karšta.
Ar tik ne kipšas jiems to 

karščio priduoda? Roekfonl? 
tokių “sanipalių” yra pusė
tinai.

(Tųsa ant 4 pusi.)

fordo lietuvių. Beveik visi ža
da atsilankyti.

to vandens, 
tiems

^Jors tiems pa- 
asmenims ne

ims įvairių gražių žaislų ir įkaršta “baseball” lošti, ar-

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
I Greitai, Gerai ir Pigiai

* * A * Į

* NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTU 

Gydo. Reumatizme, Ranku. Kojų.* Nufaroa akaudejima, šalti. Ranku,

*

Kojų, tirpiniu. Dusuli, Galvos akau- ! 
dėjimą, ir teip viaokiua skaudepn.ua 
( tik ne ronaa ).
Tūkstančiai žmonių yra iiaiayde o *

«
milijonai dar nežino apie bu. 
Dekanio Galinga Moetis yra tiek
▼erta auluo. kiek ji pati sveria ata-

i lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, $1.50 Ir $3.00, *

* ir 10 centu eztra už
Klauakite paa aptiekoriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT. ★* DEKEN’S OINTMENT CO.

«
P. O. Boa 852
Hartford, Conn. *

* * * *

This new cheese 
treat

Digestible 
asmilk 
itself 1 Patrr.tid

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
inent! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ąualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
eleraents of rich milK. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. slices, melta 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KBAFT

elveeta

Be meilės negali 
sios dorybės.

Taigi, religija yra tai sū
niškos mūsų meilės ir garbin- 
nimo išreiškimai dėl pačio. 

(I Jon. III. 14). pa tarnybos gyvenimas dėl Dievo. Mokini religijų reiš-! 
Meilė yra tai Evangelijos Įs- Dievo ir artymo. Tačiau Die- kia dauginti meilę dėl Dievo. Į 

vaš iš musų nenori vergo ver- Viso Tikėjimo tiesos yra vien I 
gijos. Jis gi nenori kitokios priemonės tam tikslui. Tačiau I 
meilės, kaip tik sūniškos mei- meilė yra tai augimas, kurs! 

savo širdimi, visa savo siela irylės tarnybos nuo dievotų vai- stiprėja gražumu ir malonumu 
visa savo mintimi... Mylėsi sa- kų dėl gerojo Tėvo. Įskiepyti
vo artymų, kaip pats save. Ši-,ir uždegti tų meilę žmonių šir- 
tiedviem įsakymais remiasi vi- (lyse, tai žydrus krikščioniško- 
sas Įstatymas ir Pranašai”,jo mokinimo uždavinys. Tai 

buvo Kristaus mokinimo misi
ja žemėje: “Aš atėjau ugnies 
siųsti į žemę ir ko gi norė
čiau, jeigu ne kad kūrentųsi?”
(Luk. XH 49).

žinome”, sako Šv. Jonas, “kad 
perkelti esame iš mirties gy- 
veniman, nes mes mylime bro
lius. Kas nemyli, pasilieka 
mirtyje” (I Jon. IIL 

rri
tatvmas. Tų pareiškė Kristus 
neišdildomais žodžiais: “My
lėsi Viešpatį, savo Dievų, visa

meilėje dėl Dievo. Tadgi, ka
da mylime Dievų, tai esame 
traukiami. Jam tarnauti. Tode
liai ir mūsų gyvenimas tam-

ir
(Mat. XX1T. 37-40). Čia visa į 
religija įkurta ant meilės. Mū- 

4sų įsitikinimai, gerieji mūsaj 
darbai, mūsų maldingumas, vi 
sas mūsų gyvenimas turi ap-

būti tikro- SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterins,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

KBUONt PO BUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

‘‘Draugas" Pub.

The Delicioin New Cheete Food

PROBAK
ABIEM PESEM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas 
— arba er:>Jlname 

plnlpis 
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis Į mus 
60c. ui B - |i už TO 

Sempells — lOc. 

PROBAK CORPORATION
n*»7 AVINU.

reikšti mūsų meilę dėl Dievo. į KrikMUmių^ReHgijos Meilšs Tft.p padaręs gerb.

Mylėti Dievų visa mūsų šir-j kun. P. Vaitukaitis, plačiai
dim, ir siela, ir mintim, reiš-1 Meilė yra krikščionių religi- žinomas veikėjas. Jo knyga
kia sutaikinti visus mūsų dar-!jos siela ir dvasia- Kristas vadinasi “Kelionė po Europą
, . .... ... atėjo įvykdyti įstatymų: “Ne- ir Įspūdžiai.” Knyga papuo-bus prie atsiekimo galutino T . v .... ,

. manykite, buk as atėjęs Įsta- šta paveikslais. Jų galima gau- 
musų s o, utį surasime |tyino ar pranagų panaikinti; ti pas autorių, “Draugo” kny- 
Dievuje. Tuose dviejuose įsa- ne panaikinti aš atėjau, bet gyne,arbaper“Draugo”age- 
•kynmose yra tik vienoji meilė. įvykdyti” (Mat. V. 17). Šv. ntns.

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHTCAGO, ILL

Telefonas Roosevelt 7791

Del mūsų artymo meilės yra Povylas irgi Rako, kad “įsta
tai tik mūsų meilės išreiški- tymo įvykinimas yra meilė” 
mas dėl Dievo. (Rom. XIII. 10). Meilė duo-

DRAUOAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI. ,
y

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Tbls Ir r FsmoiiR Vlvgnl Sėt and In- 
eludes tarė powder. tl.OO; Rouge. 7Se. 
Tįsaus Cream 11.00, Dopllatory |1.00, 
račiai AatrlnKent $1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Wat«r $l.S5. Perfume »2.7S, Brtl- 
llantlne 7!e, Skln Whltener 76c. Totai 
Value J11.00. Speclal prlre. »1.»7 for all 
ten pfecea to Introduce tiria liną.

Vardas ..................................
i Adresas ..................................
Siunčiame per pa?ta COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Van 38O-3th Avenue, Nevr York

HCHIItG SKIH BAHISHEB 
BĮ AHTISEPTIC ŽEMO

If itehinjf, buming skin m akės lito 
unbearable, quickly apply Žemo, the 
■oothing, rooling, invisible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
bring8swift relief Irom ItchJng, helpe 
to draw out local Infection and re- 
atore the skin to normai. For 20 yean 
Žemo has bee® clearing up Bkin, re- 
lleving phnples, raah and other skin 
irritations. Never be irithout it. Soli 
ev»rywhere—36c, 60c and |1.00.

skaudepn.ua


DRAUGAS Penktadienis, Liepos 34, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL.

(Tąsa nuo 3 pust)

Vargšas Rockf ordas! Ar ne

inių. Laimėjusiems bus duoda
ma dovanos.

Taigi, visi važiuokit į pa
rapijos pikniką, kuris gal būt

Be mandatų negalima bus 
seime dalyvauti.

Lai šiame Seime dalyvauja

Biuras teikia informacijas, Parapijos piknikas, 
išimtinai Amerikos Lietuvis-įbus Vytauto darže rugpjūčio 
ms ir todėl tikisi, kad Amen- 2 dienų beveik prirengtas. Vi- 

visų kuopų atstovės. Po Sei- kiečiai, tiek atvažiavę Lietu- sos šios kolonijos draugijos 
mo pamatysime, kurioms kuo-! von, tiek būdami Amerikoje pasižadėjo piknike dulvvauti.

o kurioms ne- kiekviena proga pasinaudos iir prie įvairiu darbu prisidė- is'eiunu hU l>užį»tH.iiiais> ir ge-

kuri; kys pakutinius pamokslus a- 
pie Šv. Pranciškų, Porciunku- 
lių atlaiduose.

Daliar T. Augustinas' atsi-

šierns mėnesiams, tačiau leido 
grįžti po dviejų mėnesių. ‘R.’

PROF. VOLDEMARAS 
PERSISKYRĖ

litą kipšo sostapilė su ištiki-|bus P-^ulinis šįmet, 

miausiais pavaldiniais lietu-Į X Dievo Motinos Sopulin- 
viškais. Įkais, Istais, Mun- gos draugijos mėnesinis susi- 
šainistais, Velnekupriais ir rinkimas įvyks liepos 27 d., j
“Čigonistuis”.

Šie pastarieji prie visų pri
sitaiko.

17:30 vai. vakare, Šv. Antino 
parapijos mokyklos kambary. 

; Kviečiamos visos narės atsi
jų obalsis: “Kokios vieros,1 lankyti ir naujų narių atsives-

čigonet Kokios nori, pone!”

Nepavyko.

Liepos 19 d., pavakare turė
jo būti piknikas Šv. Vardo 
draugijos. Piknikui rengti ko
misija, itin jos narys, M. Sau- 
tilas, viską gražiai parengė, 
bet, užėjęs smarkus ir ilgas 
lietus, viską suardė.

Dar nepasveiko.
Jau beveik dvi savaitės kaip 

Rockford ligoninėje guli( Jo
nas Grigaravičius. Ant jo už
lėkė automobilis ir nulaužė 
kojos kaulą; Tai jau trečias 
lietuvis tapo šiemet automo
bilių auka.

Raporteris.

ti. Praeitam pirmadieny susi
rinkimas neįvyko dėlto, kad 
buvo per klaidą paskelbtas.

X Ponia K. Sriubienė, Lab
darių 3 kuopos pirm., prisiun- 
Jtė p. Ji Motekaičiui atviriutę 
iš Palangos ir joj prašo visus

ponis rūpėjo, 
rūpėjo, mūsų organizacija.

M. Vaičiūnas,
Centro Rast. 

B: S. Ar visos kuopos yra 
Į pasiuntusios Centro Dvasios 
vadui velykinės paliudymus?

Jeigu raudasi kuopų, ku
rios iki šiol da to neatliko, pa- 
sistengkite tuojau atlikti.

s M. V.

AMERIKIEČIAMS BIU
RAS

Ekonominių Studijų Drau
gija, norėdama, kad Amerb 
kiečiai Lietuviai užmegstų ar- 

pasveikinti; Labd. centrų, Lab tiniesnius biznieriškus ryšius
Ganus 3 kuopos ir visus "vei
kėjus'. Poni K. Sriubienė rašo, 
kad Lietuvoje labai linksmai

su Lietuva,. įsteigė Amerikos 
Lietuvių Ekonominių Informa 
cijų Biurų, Kaunas, Laisvės

leidžia vakacijas ir visur ma- aiėja 62, telef. 3904, telegr.
mniai priimama.

A L. R. iK. MOTERŲ SĄ
JUNGOS XV SEIMAS.

»

adr.z Amerbiur Kaunas.
Šito Biuro uždavinys yra su

teikti Amerikiečiams Lietuvia
ms teisingų ir patikrintų in

Biuro patarnavimu

Biuras turi užmezgęs ryšius 
su Lietuvių Ekonominiu Cen
tru Amerikoje, todėl apie Biu
rų galima ir ten pasiteirauti. 

į Be to Biuras yra pritariamas 
ir remiamas Finansų Ministe
rijos.

Biuras nėra pasipelnymo bi
znieriška įstaiga. Jam rūpi vi
sų pirma* kad Amerikiečiai 
Lietuviai, įsikūrę Lietuvoj ar
ba palikę čion kapitalus, nesi
jaustų apvilti.

Ekonominių Studijų Dr-jos 
Pirmininkas J. Lapenas, Akc. 
B-vės “Maistas” Direktorius.

Sekretorius: S. Kuzminskas. 
“Tautos” Ūkio” Redaktorius. 

Valdybos nariai:
J. Blynas, Žemės Banko Di

rektorius, P. Brazaitis, Teisi
ngumo M-jos Generalinis Se
kretorius, Inž. B. Garšva, Pre
kybos Departamento Vyr. Re- 

į ferentas, V. Kvieska, Liet. Ko- 
‘ operacijos Banko Vald. Pi r

ti.
Rap.

Tėvas Augustinas, Pranciš
konas, paskutini sykį atsilan
kė Chicagoje. Dabar jis duo
da šv. Onos novelių kleb. At

radimais, o rugpiučio niėn. 4 
dieną ai sisveikiris su visa Ciii- 
caga ir išvažiuos į rytus, o iš 
'ten 26 d. iškeliauja atgal į 
Lietuva.

PALEISTAS Iš IŠTRĖMIMO

Prof. Voldemaras Plateliuo
se persiskyrė su p. Jaščenkie- 
ne. P. Jaščeiikienė iš Lietuvos 
išvažiavo Prancūzijon, iš kur 

“R.”daugiau nemano grįžti.

KENOSHLMS.
“Lietuvių Diena”.

Šįmet, kaip ir kitais metais, 
AVis. valstijos lietuviai įvestu 
papročiu rengia bendrų visos 
valstijos lietuvių suvažiavi
mą — “Lietuvių Dieną”.

Šį kartą “Lietuvių Diena” 
bus Racino mieste, liepos 26 
d. Darbas sparčiai vykdomas. 
Svarbiausiai, bus dainų šven
tė. Kiekvienas penkių chorų 
turės progos pasirodyti, “Lie
tuvių Dienoje” savo dainomis.

Šv. Petro parapijos choras 
“Lietuvių Dienai” uoliai mo
kinasi liaudies dainų. Ir ma
noma, kad mus choras, po va
dovyste varg. J. Kailikaičio, 
geriausiai pasirodys.

Prašomi visi dalyvauti 
“Lietuvių Dienoj”, Racine. 
Išgirsite geriausį Wis. vals
tijos, Šv. Petro parapijos cho
rą. Jis tikrai visus sužavės.

Pavasaris.

Moterų Sąjungos 
vyks Cleveland, Oliio, rugpiu
čio 3, 4, 5 dd., 1931.

A. L. R,. K», Moterų Sųjun 
gos 26 kuopa. stropiai ruošia 
si prie jubilėjinio seimo, sy
kiu ir kuopa minės savo 15 
metų, gyvavimo sukaktuves.

Seimas yra gdlva mūsų or
ganizacijos. Jame bus gvelde- 
nauia praeitis ii- ateitis mūsų 
organizacijos.

Seime išgirsime nuveiktus 
ir nenuveiktus mūsų organiza
cijos dviejų metų darbus.

Kiekviena kuopa 
siųsti atstoves konstitucijos 
nurodymais.

Renkant į Seimą atstoves

formacijų apie tau kur ir ko-
semias p kiu būdu galima kapitalą pel-J Q........ ,. . r; ! nniiinkas, Dr. K. Sruoga, b į-

ningai sunaudoti, gerai Įsiku
rti arba rasti gerą uždarbį 
bei užsiėmimą. Tuo tikslu Biu- 
ras duoda žinias apie pa įduo
damus Lietuvoje žemės ūkius, 
prekybos bei pramonės Įmones i 
(fabrikus), kur reikalaujamaj 
su tvirta garantija kapitalo ar į 
gerą uždarbį duodančio dar-' 
bo ir t.t.

Informacijos gali būti tei
kiamos žodžiu arba raštu vie
ną sykį ir nuolatiniai — tam 
tikro laiko bėgyje. Už šitas 
informacijas, savo faktinėms

nansų D-to Vyr. Referentas. 
Biuro Reikalų Vedėjas: A.

Giedraitis, dipl. ekonomistas. 
(Bus daugiau).

CHICAGOJE
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS.

Radio Stotis A J J.
♦

Ciceriečiai visi subruzdo 
ruoštis prie savo parapijos 
pikniko, kuris įvyks sekmadie 
ny, liepos 26 d., Bergmans 
darže.

Šis piknikas, turbūt, bus 
šauniausias dėlto, kad jame 
bus įdomiausių žaislų ir visur 
dirbs gabiausi darbininkai. 
Pav., prie baro — Šv. Antano 
draugijos nariai, virtuvėj — 
Moterų .Są-gos 2 kuopos na
rės, kurtos sakosi pagaminsiu 
skaniausių valgių, daugiausiai 
paukštienos. O bulvariškiams 
paruoš net speeialį stalą,, kad 
visi galėtų sykiu susėsti.

Tat, bulvariškiai, nei vie
nas nepasilikit namie. Visi 
atūžkit į šv. Antano parapi
jos pikniką. Jame sakoma da
lyvaus visos Ciceras miestas.

Visos Ciceras Onos taipgi 
ketino piknike dalyvauti. Pa
matysime.

Piknike bus visokių lenkty-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00bavičiaus parapijoje. Vėliau i • i v z. 111 > i n v zi azi r n i i zi m i i » i

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit. bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba, pro
fesorius, neklaus- Jūsų kas jum* ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšagcaminavimok Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums* 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks- 
minguraų.

Mano ftadlo — Scopo — Raggl. 
K-ltay Koentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlfikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
rus negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jue gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skll-

MOKSLAS IB TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas i *

parapijoje, venau. Jėzno “Pavasario” rajono 
(Liepos mėli. 28 d.) apsistos i pirm. Ambrazevičius jau pa- 
paskutinėje vietoje pas kleb. leistas iš ištrėmimo Mažeikių 
Baltutį ir čia per 3 dienas sa-'apskr. Jis buvo ištremtas še-

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

kirminų,
$2.00! uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 

’ jeigu turit kokią užslsenėjusią, Jai-
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J; Ke- kerėjusią, chronišką ilgą, kuri ne-i- .. .... ‘.......................... EA 1 pasidavė net gabiam šeimynos gy

li UO11S, 2<j6 puslapių, kaina   $1.50 : dy tojui, ne&tldėlloklt neatejp pas
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c.
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. ;

400 puslapių kaina

JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MENUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ............................................. 15c.

ŽEMES ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina................................................................... 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINES, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina .................... 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

' kaina .......................................................................... 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė%Dr. J. Totoraitis,

kaina ............................................................................ 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Mnnigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina ........................................................25c.

J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūme* 101*
20 W. JACKSON BL.VD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandor* Nuo 10 rytp Iki

1 pt plet. Vakarais nuo 5: iki 7, 
Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1

po Dlst

ADVOKATAI'

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Roam 130-2 Telj CentraJ 2078

Valandos; 3 ryto Iki 4 po pietų

Šv. Onos novenos pamaldo
se kas vakaras žmonių lanko
se skaitlingai. Pamokslus sa

privalo išlaidoms padengti, Biuras i- .^0 Tėvas Augustinas Dirvelė., >At . n * u r •• w- v>,n
1 1 ” ’ ,, . . v • v ... > ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, paraše kun,Matosi žmonių ir iš kitų ko-1 ’ J Bn

... ,>• . v- ' Pranas Jakštas, kaina................................................ 50clonijų. Žinoma, čia yra vi-i ’
siems patogu atvažiuoti, nes i
gat.vekariai priveža prie pat

ma mažą mokesni.
Biuras turi savo agentus į-

vairiose Lietuvos vietose. Ga-
reikia rinkti tik tokias, ku-J Įima kreiptis ir pas juos, tik 
rioius rūpi organizacijos gero- prašoma, galimiems nesusipra-
vė ir jos ateitis.

Mūsų Seimo
priklausys nuo pačių atstovių.

Lai A. L. R. K. Moterų Są
jungos XV Seimas būna toks 
pavyzdingas, kaip kad buvo

tunams išvengti, reikalauti iš 
pasisekimas agento, kad jis parodytų Biu

ro pažymėjimą. Taip pat pa
tariama galutinai darant biz
nį, atsiklausti Biurą, nes vi
sos tikros ir pilnai patikrin-

bažnvčios. O bažnyčia puošni 
ii didel 
sutilpti.
ii didelė, daug žmonių gali

Vakarais: Utarn., Ketv.. ir Subat-os 
— 6 iki 9> vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

VII Seimas Clevelande: gra- įtos žinios randasi tik Biure, 
žus, pavyzdingas, seseriškas. Agentas turi teisę priimti Biu-
Kurios atstovės dalyvavo VII 
Seime, be abejo, norės daly
vauti ir XV.

O- clevelandietės atstovėms 
užtikrina “good time.”

Atstovės nepamirškite savo 
mandatų. Ant mandatų reikia 
kad pasirašytų kuopos valdy
bai ir kuopos dvasios vadas. 
Atstovių, kurios atstovaus sa
vo Apskritį, mandatai turi bū
ti pasirašyti Apskričio valdy
bos ir Apskričio dvasios vado.

ro rinkliavų taisyklėmis nusta
tytus mokesnius; už kiekvieną

Bažnyčios, klebonijos ir mo
kyklos langų bei durų iš lauko 
maliavojimo darbas eina spar
čiai. Tą darbą atlieka A. But
kus, J. Budeika, F. Smitas, J. 
Grisius ir P
rapija bus daug dėkinga šiems

GIESMYNAS, paruošė kuru J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

'TEO1LGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina ................................................  $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina........... .....................................90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.

john Be mm
tJ.ohn Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
LOS W. Ad&ma St. Rm. 2117

Telepbone Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vąk.
Telepbone Roosevalt< 9090 

•lame: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 980*

įmokėjimą jis privalo išduoti vyrams už atlikimu to, taip 
Biuro kvitą, kitaip mokesnis svarbaus, darbo parapijos la- 
nesiskaito sumokėtu. bui.

MariaaCo., Dpt. H. S., 9B. OMoSt., Chicags

Murino valo. Švelnins gaivins 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit# 
Knyga "Eye Care” arba "Kya 
Bcauty” ant psrclkalavlna®.

Tyros, Aiškios, SvrttHM- 
GRAŽIOS AKYS 

Yra didelis tartas

Planč unrs Pa- LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.........80c.

ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun, V. Šeške
vičius, ’kaina...................................................................20c.

DIEVO AKYVA1ZDOJE, vertė Byrąs, kaina...................... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

kaina ......................................................................................... 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
j 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois-

Telepbone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS.

160 Nortb La Šalie Street
ROOM 1481

Nuo 9:30 iki S vai. vak.
Local Office; 1900 S. UNION AVĖ. 

Tol. Roossvelt 8710 
Yal.. nuo 8-Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

AtLOTIS
ADVOKATAS'
11: South La 8alla Street 

toom 1701 TeL. Randolph 088
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
1241 S. Halsted St. Tel. Vtctory 058 

Valandos — 7' Iki 9 vakaro 
Utarn., Ketv. Ir SubaAoa vakare



Penktadienis, Liepos 24, 1931

C H I C A G O
draugas

p. J. Kazakauskas su šeimy
na, žymiausias West Side lab-

------------- darys p. Krotkus, pp. Len-
Liepos 23 d. įvyko L. V. kauskai iš Marąuette Parko iš 

Chic. Apskričio sus-mas Dievo Bridgeporto veikėjas p. Tarnas 
Apveizdos parapijos salėje. Janulis su šeimyna, biznio. Sta 
Atstovų dalyvavo veik iš visų siuliai (nuo Union avė.) ir p. 
kuopų (išėmus 8, 36, 114). Su- Gudaičiai. Be žaidimų, sųjun- 
sirinkinie išklausyta eilė įvai- giečių choro dainų buvo ir 
rių pranešimų, k. a. Apskri-.laimės bandymas. Daiktus au- 
čio buvusio pikniko, L. V. • kojo p. Simonavičienė, kuopos 
Dienos, ir t. t. Pasidžiaugus j iždininke ir p. R. Mazeliaus- 
gražiais įspūdžiais * (liepos'kienė. Tas pelno atnešė $16.- 
4) vienbalsiai nutarta ir ki- ^05 (kokio niekuomet nesitikė
tais metais rengti bendrų su ta). i

IŠ VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRIČIO SUS MO.

2 d. Pamaldos bus rytais 9 
vai. o vakarais 7:30. Tėvas 
Augustinas yra pasižymėjęs 
pamokslininkas ir gul us kal
bėtojas. Ši bus paskui jrtė pro
ga Uliięegos lietuviams kata
likams jį išgirsti, nes po ši, 
atlaidų jis išvažiuoja i Lietu
vą.

Mūsų parapijos motin s p.k 
jukas 1 v.- liepos 26 d., Birutės 
t buvusi, me Černausko) dar
že, 79th st. ir Archer hp. ,iau 
pasirūpinta trokai ir valgiai. 
Išrinkta darbininkai ir visu 
uolumu darbuojasi. Tikimasi, 
kad visi parapijonys, kaip 
jauni, taip ir seni vyks į šį 
mūsų parapijos piknikų. Vi-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kumpas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo C—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

papuošalus — jus gulėsite 
džiaugtis, nes žinosite kad pri
sidėjote prie šio brangaus dar 
bo.

AK A I:

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojus ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt Šit. 

Tel. Ganai 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. 

Nedėlioj pagul susitarimų.

Wisconsino Apskričiu Vyčių, Komisija visiems atsilanku-
Dienų patogiausiu laiku. Kitų siems ir visiems prisidėjusienis [ sos moterys tų dienų žada pa- 

V. Diena žada būti da širdingai ačiuoja.met L
įspūdingesnė, nes iškilmės bus
pradėtos pamaldomis po atvi-^ygįs vaikiukas (pavardės ne- 
ru dangum. j žinau), o antrų visiems gerai

Kadangi ateinantį mėnesy S žinomas p. J. Krotkus. 
įvyksta metinis L. V. organi
zacijos Seimas, Brooklyn, N.
Y., tat išrinkta komisija įneši-' MARQUETTE PARKO Žl-

I NUTfSmams — rezoliucijoms paga- nuita.

minti.
Mūsų kolonija kaskart au 

Šiame susirinkime daug gra ga Rodosi) laikai blogi> bet 
žiu patarimų suteikė atšilau-L^aįvba nesįĮjauna Mat, čia 
kę Apskričio dvasios vadastyras> apielinkė graži>

gir naujas Jhaugo adtninis- Iies netoiįlnaį didelis Marąue- 
tratorius gerb. kun. J. Mačiu-J Re parbajs> kur gaiįma žaisti 
lionis, M. I. C., Centro Dva- j įvairūs žaidimai bei po medžių
sios Vadas bei DievoApveiz- Į pavėsįu ramiai pasilsėti .ir p .ti! Rožančiaus arba Altoriaus 
dos parapijos adruinistrato- jeisR vasaros lai kų. į Puošimo draugijos piknikas

Pirmų dovanų* laimėjo ma
siimti “vekeišinų’ 
sys nei pietų, nei

Jos netai- 
vakarienės

ŽIN1U-Ž1NELĖS
X Žinomas Town of Lake 

biznierius Jonas Baltutis, ku
ris turi gazolino stotį ii* whol- 
sale pardavinėja gazolinų ir

nes darže bus galima pasavai- aliejų, iš Town of Lake per 
sikėlė gyventi į Marąuette 
Park, 7000 So. Artesian avė.

R.

gyti gardus pietus ir vakarie
nė.

Taipgi, teko nugirsti, kad (Telefonas Groveliill 1955).
Gazolino stotis yra Brighton 
Parke, 2625 W. 47 St. Tol. La-

vyrai jokių beskių nesiveš, 
mat, praėjo grinorių laikai, 
kada įsitempę vilkdavo į pik
nikus “beskes” valgių ir gori
mų. v

Ateinantį sekmadienį pri
puola šv. Onos. Mūsų parapi
jos visos Onos švęs savo var
duves parapijos pikniko.

’ Rap.

lt.votie 0376.

riu« gerb. kun. P. Vaitukaitis. 
Sus-mas buvo gražus, tvar

kus.
Rap.

GRAŽUS SĄJUNGIEČIŲ 
AUTINGAS.

draugijos
Marąuette Parke puikiai pa
vyko. Tai priklauso nuo didž. 

taipgi d daugiasi savo gerb. klebono, kun. A. P. Bal- 
įtučio, nes jis visuomet atsi- 
1 lanko į tos draugijos susirin-

Bot no vien tas džiugina šios 
^’pielipjkės katalikus lietuvius.

gražiomis įstaigomis, būtent 
į9v. Kazimiero r. rganių aukš 
, t .sne mokykla, gražia ir puoš-1 kimus ir, gražiais pamokini
nia Šv. Kryžiaus ligonine beiI
nioderniška pradine mokykla 
ir laikina Šv. P. M.

mo žodžiais, visus traukia prie 
Dievo. Pasikjaųsę jo patari
mų, žmonės lartkosi ir pikni
kuose ir kituose parapijos pa-

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 5914

DR.BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 
NedėlloJ susitarus

Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak. 
Nedėlioj susitarus

Tel. Canal <7<4

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGA8 

IR OBSTETRIKAS

Gydo atalglas Ir chroniškas 
vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

X Brightonparkietės dar- Į 
b uoto jos Gna ir Antanota Kar
čiauskaitės išvažiavo dviem. el 
savaitėm į Pittsljurghų vaka- Į 
cijoms, kur aplankys savo gi-į 
minos ir pažįstamus. P-lės | 
Karčiauskaitės yra Watson 
komercinės kolegijos studen
tės. -

X Brighton Park Motor Sa- 
' los perkėlė. savo automobilių

S|de. - Moterų ir laikiua Šv. P. M. Gimimo
jungos 55 kuopa liepos 19 d. Pric to. jog Ka vra
turėjo šeiminiškg išvažiavimų antra gilavos ei|avos
Lyons miškuose. Išvažiavimas p M gl.a2us kiek.
labai pavyko. Diena buvo ne<vlwM kataUko lietuvio širdį 

prie savęs traukia. Dėlto mu
sų kolonijos lietuviai katali- 

skirton vieton suvažiavo daug. kai daugiau pasižymi dievolu- 
Kiekviena jų turėjo atsivežusi1 lnu ir duosnumu, negu kur ki- 
gardžių užkandžių. 3 vai. po tur.
pietų, per bendrus užkandžius,^ Nuo praeitų metų mūsų haž 
neapsieita ir be programos, 'nyčioj yra įvesti Paremkulio
Komisijos pirm. p. M. Aitutie-,“tlaidai. Tuos atlaidus netiki kurie kaip — nors prisidėjo 
nė perstatė programui vesti ' tretininkai gali įsigyti, bet prie mūsų pikniko: aukoto- 
p. R. Maaeliauskienę. Vedėja,'ir visfkiti katalikai. šįmet
po įžanginės kalbos, pakvietė Tėvas Augustinas, pranciško- 
pakalbėti kuopos pirm. p. La- nūs, duos trijų dienų rekolek- 
banauskienę, kuri savo kalboj cijas visiems tretininkams, 
džiaugėsi, kad sųjungietės, jai Jaįs g^ės naudotis ir netre 
pirmininkaujant, per 10 metų taniakaj. Rekolekcijos prasi
gyvena gražiame sutikime, t dės liepos 31 d. rytų ir baig- 
Toliau kalbėjo kp. nut. rašt. ir sįs parcinkulio vakare, rugp.

labai karšta.
Sųjungiečių su šeimomis pa-

Centro Valdybos vice-pirm. 
bei “M. D.” red. p. S. Saka- 
lienė. Paskui kalbėjo fin. rašt. 
p. O. Dobrovolskienė, vice- 
pirm. Linkevičienė, iždo glob. 
Jasnauskienė, tvarkdarė p. 
Virbickjenė, Ig. Sakalas, varg. i 
J. Brazaitis, biznierka Balčiu-' 
nienė, kuri daugiausiai yra į- 
rašius narių kuopon. Ji gra 
žiai linkėjo 55 kp. vienybėj 
veikti. Paskui kalbėjo biznie
rius Dobrovolskis (nuo Lea- 
vitt SI.), kuris su žmonų į 
aukštų pakeltas iš priežasties 
23 m. valdybų sukaktuvių. 
Taipgi kaliojo kitas biznierius l 
Karlavičius, p. Simonavičius 
iš Brighton parko, p. J Čecha
vičienė ir grnb. Lechavičius, 
kuiis yra uolus sųjungječių rė-* 
mėjas.

Vėliau atsilankė daugiau' 
svečių iš kitų kolonijų: iš Mar i 
ųuette parko veikėjas p. J. Į 
Mickeliunas su savo šeimyna,

Tel. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9

Office: 4459 S. California A ve 
Nedalioje pagal sutarti.

Ilgas

Ligonius priima kudlenų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir eereuomle tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Hemlock 87 00
Rez. Tel. Prcspect 0610

011.6. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 So. VVhipple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 IV. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. ^Victory <898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomla ir Šventadieniais 10-12

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED ST1
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood <641 
Wentworth 8000

Office Phoa 
Wentworth

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREE1
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

biznį skersai gatvės po niune- 
riu3967-69 Archer avė. Nau
joji vieta yra daug didesne ir 
patogesnė. Gero pasisekimo.

X Gerb. kun. Al. Bub’.ys, 
Kenosba, j^is., šv. Petro ir 
Povilo par. klebonas atvyko 
v lenam mėnesiui Į Cldcagų’. Jį

Phone Lafayette 9710

DR. F, S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. WOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 v. v.

A. L DAV1D0N1S, M. D.

rengimuose. Atsilankę, visi sa- pavaduoja gerb. kun. Dr. K. 
vo parama prisideda prie Matulaitis.
bažnyčios ir altorių puošimo. 
Tai ir šios draugijos tikras 
— ne tik puošti Dievo namus, 
bet ir žmones traukti prie Die
vo ir prie gerų darbų.

Šiuo pikniku, draugija ir tų 
tikslų pasiekė. Todėl, siuomi 
širdingai dėkojama visiems

jams ir svečiams uz paramų 
ir atsilankymų, ir komisijai už 
pasidarbavimų. Negalima čia 
visus tuos geraširdžius išvar
dyti, nes užimtų perdaug vie
tos. Bet, kai jūs ateisite į mū
sų bažnyčių, pamatysite nau
jus bažnyčios rūbus ir altorių

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

lAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir N AKTE 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fi.ct Telefonai. YAltDS 1741 ir 1742

<919 80. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenw'ood 610? 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakar* 
Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi- 

(r argas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar 
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
rnai; 6641 So. Albany* Avė. 
Tel. Prospect 1930. 

f-

OFISAI:
4901 ~ 14 St. 8934 Waehin»to« 
19-11, 9-4. 7-9 12-2, 4-<, Blv4
TeL Cicero <<2 Tel. Kedzie 2460-24

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Clcreo 2888

Nedėlloi
Susitariu

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto liti 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v .v.

Nedėliomla nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Vlrginia 0036

X Dr. P. Atkočiūnas, den- 
tistas, rugpiučio pradžioje a- 
’darys ofisų 1446 So. 49th Ct. 

Cicero, III., ant Jankausko ap
tiekęs viršaus.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
S. HALSTED STREET3133

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais

DR. S. BJEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
nuo 7-9 Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <2211

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIOIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa- 
t&rn&uju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystėa.

OFISAS
•<8 Weet 18 Street 
Telef. Canal 9174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
▼lsuomot sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lklaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o ( I s a e

4603 So. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tahnau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Tarda 1138 
Chicago, UI.

vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po ..piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. I RezldenciJa- 6«2« Klchmond Av 
Šventadieniais pagal sutarimu.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 251S arba 2514 

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Conrt, Cicero, UI. 
Tel. Cicero <927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turin automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

I

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

T»L Rooaevelt 7532

I. J. Z o L P

DENTISTAI

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. 

Nedėlioj pagal sutart)

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Scredoj pagal sutarti

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 Weet 46th St
Kampu 4«th Ir Paulina tta 

Tel. Boulevard <399 - 9419

Hulludimo valandoje krelpkltde 
prie manęs. patarnausiu slmpatlg- 
kat, mandagiai, tr plglaa
negu kJtnr KoplyNa dėl iermeaų 
dykai.

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7<91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Vole. Cicero 1260

DR. GUSSEN

Tel. Canal 0257 Res. Prospect <<591

DR. P. Z. ZALATOMS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8TREET

Rezidencija <600 S. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare .

Rez. Tel. MIdway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street 
Telof. Wllmette 196 arba 

- Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllala ’ 

Ir Ketvergaia vakare

X-Ray

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI
SPEC1JAL1STĄS ta

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—

pietų: 7—8:80 vakaru 
Nedėliomla 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomla Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Vai.:

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST 1llth STREET
Kampas ŽVabaah Avenue 

Tel. Puti man 0856 
Gagas, X-Ray, etc.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVBJ 
Tel. Yards 0994

RozldencIJos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 diene 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedel. nuo 10 lkl 12 dleng
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KAM PIKNIKAS-MUMS KERMOŠIUS
ŠV. ANTANO PARAP. CICERO

NEDĖLIOJĘ, LIEPOS - JULY 26 D., 1931 M.
BERGMAN’S GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

Tokio Kermošiaus dar nebuvo koks JULY 26 bus. Ofisieriai ant Bačkų 
jos. BUCK JONĖS GROS. Dalkus - Klebons mušis, etc.

Kviečiame Visus, Ciceros, Chicagos, Bulvarų ir Apielinkės Lietuvius.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

CHICAGOJE
TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

X P-ni M. Sudeikienė grį
žo iš vakacijų ir vėl darbuo
jasi.

X Labdarių Centro pikni
kas įvyko Liepos 18 d. Pirmo
ji kuopa stropiai pasidarba 
vo prie valgyklos ir šaltos 
košės. Daugiausiai pasidarba
vo kuopos pirmininkė, p-ni M. 
Sudeikienė. Jai pagelbėjo p- 
ni E. Rumšienė, p-ni U. Mažei
kienė, 0. Knatauskaitė, 0. Na
vickaitė ir O. Sudeikaitė. Prie 
saldainių pasidarbavo p-nas 
Lasauskas ir p-nas Sudeikis.

K. Būras, gerai žinomas 
Town of Lake biznierius Lab
daringosios Sąjungos centro 
piknikui buvo atsiuntęs šau
nių dovanų. Prie šios progos 
duosniam biznieriui kuopa 
reiškia savo dėkingumų.

X Vasara tai atostogų lai
kas. Taigi ir mūsų darbščios 
sodalietės, p-lė M. Laurinskai- 
<ė išvažiavo pasilsėti į Michį- 
ganų, p-lė A. Mažeikaitė ir 
Į) lė S. Urbonaitė Į V/isconsi- 
nų. Visos draugės linki joms 
“good times”.

X Visiems žinomos veikėjos 
p-ni J. Čepulienė ir L. Rač
kauskienė rengiasi važiuoti 
j Moterų Sąjungos Seimą, ku
ris bus Clevelande.

X Liepos 25 d. p-ni J. Šiau- 
dvitienė išvažiuos į Pittsburgų 
aplankyti šv. Pranciškaus Vie
nuolynų, taip-gi pasimatyti su 
savo dukrele, Sesute M. Au
gustina ir kitomis sesutėmis.

atostogas leidžia Atlantic Ci
ty. Pirm to, jis lankėsi Wa- 
sliington, D. C., ir kitose vie
tose.

Linkime gerb. kun. Anice
tui, Unksmių atostogų ir lai
mingai sugrįžti Chicagon.

P-ni Jadvyga Čepulienė, su 
p. L. Račkauskiene vyksta M. 
Sų-gos Seiman, kaipo delega
tės 21 kps. Be to, p. Čepulienė 
mano užsukti ir į Pittsburgli 
paviešėti, kur jinai turi gi
minių.

Gerb. kun. F. Jurgaitis rašo 
savo sesutei p-lei Z. Jurgai- 
tei, kad New Mexico sausas 
oras ir karšta saulelė labui 
išganingai ant jo veikia: kas
dien jaučiasi stipresnis ir 
sveikesnis.

Kun. Jurgaitis visti myli
mas ir populerus, tad toji ži
nia džiugina netik jo moti
nėlę, sesutę, gimines, bet ir 
visus jo skaitlingus prietelius.

Rap.
* _____________

iŠ BRIGHTON PARKO.
I

Liepos 15 d. įvyko kun. P. 
Vaitukaičio išleistuvių ir ku
nigas S. Jonelio priimtuvių 
vakaras.

Dalyvavo svečių iš visų a- 
pielinkės kolonijų: Bridge- 
port, Dievo Apveizdos, Mar
ąuette Park, Cicero, Roseland 
ir kitų.

Visi išreiškė gražius, širdin
gus linkėjimus gerb. kun. Vai
tukaičiui ir S. Joneliui, 

į Visiems dalyvavusiems: vic i

narė ir veikėja be to žymi £ų- 
jungietė p-lė Ona Nevulytė. 
P-lė Nevulytė savo varduves 
švęs iškilmingai, nes vrtišins 
savo drauges ir pažįstamas 
La Šalie viešbutyje.

Onos — geros žmonos. Link- 
smių varduvių.

Visoms Onoms, o A. R. D. 
Centras linki ypač Linksmių 
Varduvių savo brangiai veikė 
jai ir centro vice-pirm. p. O- 
nai Reikauskienei iš Ciccr®, 
III. Tai reporteriui žinomo
sios Onos ir tikrai jos “labai 
geros žmonos”.

Dar viena žymi Onutė su 
mumis nebešvęs vardinių — 
tai p. Ona Pocienė... Už jos 
sielų tų dienų draugės neuž-1 
mira pasimelsti...

Gyvosioms 0nom§ ilgų metų 
ir laimės.

Onų draugė.

pėdoje turi savo žibalo sandė
lius ir pradeda dirbti su stam
biu kapitalu. Šiomis dienomis 
b-vė nupirko Hamburge 400 
tonų žibalo. B-vės veikimų pa
remia vietinis Ūkio Bankas.

“R.”

PABRANGO KIAUŠINIAI

Lukšiai, šakių apskr. Pra
dėjus vietinei pieno perdirbi
mo bendrovei supirkinėti kiau
šinius, jų kaina iš karto paki
lo. Ligi šiol žydai už gerus 
kiaušinius nemokėdavo bran
giau, kaip po 7 centus, bet pie
ninė pirko po 8'centus, o vė
liau dar mokės ir už rūšį. Ū- 
kininkus toks reiškinys džiu
gina. “M. R.”

23. — Šįmet pirmaisiais še
šiais mėnesiais Airių Liuosų- 
jų Valstybę apleido tik 476 as
menys — išvyko į Ameriką, 
gi iš Amerikos gryžo 1,080.

Praeitais metais tuomi lai
kotarpiu Airiją buvo apleidę 
8,461 asmuo.

Svarbiausioji airių gryžimo 
iš Amerikos priežastis, tai ne
darbas Amerikoj.

NEGIRDĖTA PROGA
Popcorn ir kendžių standas. 

Puikus biznis. Geriausia vie
ta pietuose. Taipgi Auto 
Lunch wagon ir rakandai. Pir
kėjų pamokysime. Išvažiuojam

3126 So. Halsted Street

SASKATCHEWANE
NEDERLIUSI

! -------------
i MONTREAL, Que., liepos 
' 23. — Saskatchewano provin
cijų šįmet palietė didelės kait- 

•’ ros ir nebus derliaus. Ateina-

J

’ R. ANDRELIUNAS 1
(Marąuette Jewelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už ,5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, III.

Tel.
Hemlock 8380

----------------------- 1
Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

X. Y. Z. šnioms ir svečiams nuoširdus

PRANEŠIMAI
Brighton Park. — šv. Pran

ciškaus Seserų Rėmėjų 2 sky
rius buvo nutaręs surengti 
metinį šeiminiškų išvažiavimų 
26 dienų liepos, Marąuette 
parke. Bet, dėl susidariusių 
nepatogumų, išvažiavimas li
kosi atidėtas ant toliau. Jis 
bus paskelbtas^ “Drauge”. 
Tikietai bus geri tie patys.

Komisija.I _____

Lietuvoje;
MENKI CUKRAUS ! 

RUNKELIAI

GELGAUDO 100 M. MIR
TIES SUKAKTUVĖS

Klaipėdos šauliai rengiasi 
paminėti Gelgaudo 100 metų 
mirties sukaktuves. Gelgaudas 
žuvo per 1831 m. sukilimų, va
dovaudamas lietuvių lenkų pu
lkams prieš rusus, Ir buvo pa
laidotas Klaipėdos krašto Ki- 
sinuose, kur norima velioniui 
pastatyti paminklų. E.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dlstance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Ya'^s 340 8

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus, i

DAUG AIRIŲ GRYŽTA I 
AIRIJĄ

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

DUBLINAS, Airija, liepos į kitus miestus.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

MANDAGUS PATARNAVIMAS UŽTIKRINTAS
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS

PĖTNY6I0J IR SUBAT0J, LIEPOS 24 IR 25

nčių žiemų provincijos vyres
nybė turės maitinti apie 100,- 
000 žmonių.

I

4(44 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevarč 1389

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

J

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA
Nuslunčiame pinigus Lietu

von paštu ( dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
i visų linijų.
, Pilnai prirengiame kelionei 

J Lietuvą.
Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Tel. Yarda 4669

AUTOMOBILIAI
Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 

$4 .50 už vežimą.
Yarils 5055

Glft & Card ftapa. $400 cash, pir
kėjui gelbėsim 1 sav. 7 854 Jeffery
Avė.

Del bekernė ir Luncheonette, $2,- 
500, (mkėti $1,250. Likusi pagal tS- 
galę. įrengimų už $5,000, St. fili..

Meat Market. senai (steigtas biznis. 
Pigiai tuoj perkant. 494 8 Chicago Av.

MlnkStų gėrimų Parlorius su vie
ta šoktajns — Gyv. kamb. prie Cer- 
mak Pk. 7731 Ogden avė., Lyons, 
III.

5 kamb. rakandai, pigiai, gali 
renduotl bung. 922 No. Rldgemond
St.

! Rankinė skalbykla. gera proga 
porai su mažu kapitalu. 5623 Glen- 
wood Avė.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais (tai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais Ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali (rengti už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias ChicagoJ, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

Marijampolė. Nusmukus že
mės ūkio produktų kainoms,1 

j Gerb. art. J. Kudirka surošė ūkininkai džiaUgėsi turėsią pa- i 
gražų programų, kurioj daly- janių ig cukrinių runkelilJ?

. vavo A' Skiriutė, A. Ančiutė, įr au jajs kajp ir gū bekonai8 i 
Towd of Lake. P-ni Mag- B. Stulgaitė, J. Kareiva, S. jjj pirmų metų teko apsivilti. I 

dalena Šedienė, žmona p. An- Alašauskaitė, S. Simonavičius, Daugelio ūkininkų pasodytieji | 
tano Šėdžio, (buvusio per 20 A. Lindžius, S. Rokas. cukriniai runkeliai labai silp- i
m. zakrastijonu prie šv. Kry-1 Parap. mokyklos vaikų be- nai sudygo. Specialistai aiški-Į 
žiaus bažnyčios) jau grįžo na -nas gražiai patarnavo. na, kad runkeliai arba per gi-;
inon iš Šv. Kryžiaus ligoninės. • Visoms ir visiems, kurie tik Haį arba per daug paviršiuj, 

P-ni M. Šedienė yra A. R J kuo prisidėjo — parap. komi- susodinti. Tokiu būdu dauge-1 
D. Centro vice-pirm. Į te tams ir parapijonams dar liui ūkininkų tikrąjį sodinimo!

Susirgus jai staigiai ir sun- kartų reiškiam širdingą pade- gylį cukrinių runkelių sėklų

P-NI M. ŠEDIENĖ JAU NA
MIE.

aciu.

kiai liepos 3 d. pakviesta Dr. ką. 
Biežis, kurio patarimu pada
ryta jai sėkminga operacija 
(Dr. Biežio) ir stropioj prie
žiūroj šv. Kryžiaus ligoninės, 
p-ni M. Šedienė šuoliais ėjo 
geryn.

Gerb. ligonė nors dar pusė-

Komisija

BRIDGEPORTO ŽINIOS.

sodinimui surasti nepavyko, 
bet kažin ar čia negali būti 
kalta ir pati sėkla. Nukentėję 
ūkininkai džiaugiasi, kad ne 
per daug iš karto cukrinių ru-

Ateinančiame sekmadienyje ūkelių sodino ir sako, kad ki
bus šv. Onos diena. Mūsų ko- tais metais su šiuo bizniu var- 
lonijoj daug brangių ir gerb- gu kas išeis. “R.”

tinai silpna, bet linksma ir la- tinų asmenų švęs tų dienų ra- j ---------------------
bai patenkinta Seserų Kazi-|Vo patronkos šventę, būtent,
mieriečių slaugių ir daktarų p. Ona Gurinskienė (žinomos 
priežiūra, kurios ji patyrė, veikėjos, p-lės Gurinskaitės 
būdama lietuvių ligoninėj. mamytė), p. Ona Aleliunienė,

Linkime musų gerb. veikė- A. R. D. 2 sk. nutarimų rašt. 
jai greit visai pasveikt ir vėl ir “Draugo”
su mumis darbuotis.

ĮSISTEIGĖ KLAIPĖDOJE 
NAUJA ŽIBALO BEN

DROVĖ

Klaipėdoje įsisteigė ir jau 
koresp., p. Ona pradeda veikti lietuvių b-vė 

Stankūnienė (žinomo fotogra- “Žibalo importas,” kurios vei 
Kun. A. Linkus rašo savofo žmona), p. Ona Kirienė, kimas apims ne vien Lietuvą, 

pažįstamiems, kad smagias Mot. Są-gos 1 kps. ir A. R. D. bet ir Latviją. Bendrovė Klai-

Dykai Dovanos!!
$1.00 Vėliausis Gilette Skustuvus arba $1.50 Double 
Compact su COTY L’ORIGAN Milteliais bus duodami 

dykai su kiekvienu pirkiniu 75o. ar daugiau.
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą 

lietuvių aptieką šioje apielinldėje

J. P. Rakštis
REGISTRUOTAS APTIEKININKAS

1900 SOUTH HALSTED STREET

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes spečializuojamės pildyme receptų ir nė vienas re
ceptas neišeina iš musų aptiekos iki jis nebūna TRIS 
SYKIUS PATIKRINTAS ir TIKSLIAUSIAI išpildytas 

patyrusių vaistininkų

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške. - $

John’J. Zolp
4559 S- PAULINA ST.

, Chicago, Illinois

| Parsiduoda trokas su 3 metų veži
mo kontraktu. 1132 W. Harrlson 8t.

| Saldainių, lce-cream, cigarai, ci- 
garetal, laikraščiai prie Berwyn, Ci
cero ir Oak Park. Pigiai 6200 Roo- 1 
sevelt Rd. Oak Park, III.

i Oroc. ir Del. (kurta. 20 m. nėr kom- 
peticijos .reik tuoj parduot. 1701 
Nelson St.

Į Parsiduoda bu<*emė, geroj 
į vietoj, lietuvių ir lenkų apgy- 
ventoj apylinkėj. Biznis išdirb 
,tas per keturis metus. Kaina
pi vi. 1814 West 47 Street

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

8tatau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prieinamiauslos.
2452 WEST 69th STREET

REAL ESTATE
i Eąuity naujame 5 kamb. plytų 
bung. $500 greitam pard. 9233 Black- 
stone Avė. Kreiptis vak. ar ned.

j Pigiai — i*ez. mod. au (eigom, 6 Ir 3 

kamb., 2 maud. gar. Celotex insule- 
clja. $8,200. Sav. Išvažiuoja 5327 No.

,Oak Pk. avė. Newcastle 2631.

a Puikus 7 kamb. plytų namas, ą- 
S; žuolo trlmas. fum., franc. langlny- 
£ | člos, sodas, uolų daržas, paukltlny- 

, čia, krūmai. Parduosiu eąulty Ir 
kontraktą $2,000, likusi po $60 mėn. 
$6,592 — 2111 No. 75 Ct. Elmwood 
Park.I________ ■ ______ ,

Išvažiavau — pigiai Oak Parko 
8 kamb. bung. k. v. aliejaus Kilimą. 
Box 41$ Pontlac, III,

• Geras mod. namas, kainavo $6,500 
už $4,600, geros Išlygos. 1746 W. 
59 st. 6 kalnb. cemento pamatai, ą- 
žuolo grindys ir trlmas, furn,, stikli
niai užp. porčlal. 2 karų gar. Sav. 
vietoj Rep. 460$.

5 kamb. bung., saulės parlorius, 
furn. K. geram stovy, $ 80 p. lotai, 
vaismedžiai. Pigiai. 1124 W. 104 
PL

Phone Vlrginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Šapo* Telef. Namų Telef.
Hemlock 28(7 Republic 6688

JOHN YERKES
Plumbing & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
lfano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO. 

JOSEPH SHAOZDAS, Sav.
Elektros rslkmenos Ir flkščle- 

rial. {vedame elektrą J naMnus Ir 
dlrbtuvėa
I1H 8. Halsted St. 3 Augštls




