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Anglija neturi noro nusižeminti Amerikai
RUSIJOJ GYVENANTIEJI VOKIEČIAI
NEPASIDUODA BEDIMUI

VOKIETIJA NEPRIPAŽĮSTA PADARY
TOS LOZANOJ SLAPTOS SUTARTIES

VIENA, Austrija. — Rusi- žiūrėjo, kad jų imamas laikjoj gyvenančius vokiečius, ku- rastis yra tikri nuodai, kurių
rių daugumas yra katalikai, paviršius užteptas medumi,
jau senai žvėriškai puola žino- Tad neužilgo laikraščio ėmėma karingoji bolševikų bedie- i j U skaičius perpus sumažėjo
vių organizacija, už kurios nu ir nuolat mažėja. Tik labai ma
garos stovi pati sovietų vy žas skaičius palaižė nuodų ir
ANGLIJA DVEJOIA AME- NEPRIPAŽĮSTA SLAPTOS
susirgo bedieviškumu. Yra vi
riausybė.
RIKOS KLAUSIMU
SUTARTIES
lties, kad jie greitai pasveiks.
Vokiečiai gyvena kolonijo
Vokiečių krikščionių atspa
Karo departamento milicijos biuro kapitonas V. Malloy’as keliauja per valstybes ir pa
LONDONAS, liepos 13. —
BERLYNAS, liepos 12. - tikrina krašto sargybos stovį. Čia jis atvaizduojamas stovintis šalia naujos rūšies greitojo mis. Didžiausia jų kolonija y- rumas prieš bolševikus bediera taip vadinamoj Volgos rePasibaigus Lozanos, konferen-į Vokietijos vyriausybė paskel- lėktuvo, kurs skiriamas krašto kariuomenei.
.... . _
, vius yra garbingas. Nes bolspublikoi. Bedievių orgamza-' ,.
.
... ,
cijai, Anglijos vyriausybė bu-' bė, kad ji nepripažįsta jokios
J:
__ k-j..
•
ševikų svarbiausias tikslas yeij a apgavingu būdu visose
NUŽUDĖ 8 VAIKŲ
vo pasiryžusi kreiptis į J. Va-i Lozanoj padarytos slaptos su AUKŠTINA AIRIŲ DIE
ra Rusijos plotuose išnaikin
VOTUMĄ
[kolonijose tarp vokiečių pas
MOTINĄ
ktybes, kad šios sumažintų' tarties. Ši sutartis gal reikšti krikščionybę. Nė vieno tikė
kleidė savo laikraštį ir kitus
karo skolas.
[minga santarvės valstybėms,
ROMA, liepos 13. — Iš Ai- PIKTADARIAI PAVOJIN- I Anf> dien{* nežinomo auto- raštus. Prisimasino daugiau jimo bedieviai taip daug ne
Šiandie vyriausybė jau tols-, pažymima, bet ne Vokietijai
puola, kaip krikščionybę. Ta
ta nuo pasiryžimo. Politini,, Reparacijų panaikinimas no- "joS P° tarptaUtini° E™1""
GAI SUŽEIDĖ KUNIGĄ jmobilio vienam skersgatvy su kaip 4,000 ėmėjų.
čiau tas piktas darbas dirbti
rištinio kongreso atvykę čia
________
'žeista
ir
palikta
Mrs.
S.
Green
partijų vadai- pareiškė prie- turi nieko bendra su karo sko
Bet vokiečiai greitai apsi- jiems nesiseka.
ankstieji Bažnycoe prelatai | NeHnomi liu ga,Sinh bėry, 44 m, aštnoni, maž,1
šingumo. Kai kurie jų pažv- lomis Amerikai,
■ aukština nepaprastu amų tau kkbonijo8
u,. ir .vaiki, motina. Ji vakar mirė
mi, kad toks Anglijos kreipi-,
______
i*08 dievotumų ir vaišingumų, paTOjingai sužei<J. ftv piIy,apskrities ligoninėje,
masis į Ameriką būtų didelė I
POLITINES RIAUŠĖS
kų yra patyrę dalyvaudami B(.nizi katalikl! parapijos kie. I Prieš 9 metus jos vyras aupsychologinė klaida.
VOKIETIJOJ
iminėtame kongrese.
bcfnų kun. L. M. Giambastiani. įtomobilio užmuštas.
EMIGRACIJA VISAI
— Čekiškės kely ir per StaREMIA AMERIKOS
1 Kun. Giambastiani savo pa- į
j BERLYNAS, liepos 12. —Į
BELGIJOJ
VYKSTA
SUMAŽĖJO
baunyčių, Raudondvario —•
1 rapijoje kovoja prieš padau-! NUTVĖRĖ PAGROBĖJUS
SUMANYMĄ
j Įvairiose Vokietijos dalyse vv
STREIKAS
Babtų kely. Be to, Kauno —
žų gaujas. Jo tikslas vra sa-1
Į ksta kruvinos politinės riau'vo tautiečius italus sudorovi-1 Po1,riia "utvėr5 du v>'™'
Per š. m. pirmuosius 3 mė- Jurbarko ir Kauno — Rasei
ŽENEVA, liepos 13.
^bp-šės. Daugiausia komunistai
BRIUSELIS,
liepos
12.
lbiama, kad nusiginklavimo kau-jasi su fašistais. Užvakar
ntii, patraukti juos prie baž- įknrie norė’io Pa^obti J- Du‘Į nesiūs išvyko iš Liietuvos tik- nių vieškeliuose visus medi
Charleroi
ir
Mons
anglių
ka
/čios. Už tas pastangas pik- įrands’0’ Lake Bluff, Ilk, dvie-itaį 289 emigrantai. Tuo tarpu, nius didesnius ir mažesnius
konferencijoje jau ir didžio- jr vakar riaušių metu 17 assykių srity paskelbta karo ]>a-1 tadariai
y
jam vos neatėmė gy-metų dukterį. Piktadariai, tuo pa(ųu ]aįkn pernai išvyko tiltus manoma, galimai grei
sios valstybės ima remti Ame- mernj žuvo ir keletas šimtų
dėtis.
Streikuoja
angliakasiai.
likos sumanymų, kad vienu snžeista.
vasties.
( grasinančiais laiškais reikalą- j 473 emigrantai, o užpernai čiau, pakeisti mediniais.
Komunistai
juos
kursto
žytrečdaliu apsiginklavimų su_____________
Turi įskeltų galvų. Yra Co-;° -50’000 do1
į net 3,404 emigrantai. Taigi e!
giuoti
į
šį
miestų
ir
sugriauti
mažinti.
į migracija labai žymiai suma- KELIAMA BYLA ADVO
lumbus Memorial ligoninėje.
APVALDĖ VALSTYBE į vyriausybę.
PASKYRĖ 25,000 DOL
!zejo.
KATUI MARČIULIONIUI
Į kasyklų sritį pasiųsta kaSUBALANSAVO SĄMATĄ
RIO DE JANEIRO, liepos, .
,
. „
NORI PARDUOTI SA
AVASHTNGTON, liepos 12.1 Išvykusių emigrantų tarpe
T1 i
1 . - I riuomenė, nes vvksta riaušės. 1
Advokatui Marčiulioniui, ku
,13. — Sao Paulo valstybes '
.
*
, ,- VASTIS
—
Senatas paskyrė 25,000 do- jbuvo 192 vyrai ir 97 moterys,
PARYŽIUS, liepos 13. - gubernatorilJ revoliucininkai Socialistų valdomos darbinmlerių išlaidų komitetui, kurs j Daugiausia išvyko į Pietų Af- rį laikų gyvenančiam Pary
Prancūzijos parlamentas prį-1 pagalino ir tuo būdu patys va kų or^amza<;Dos tanasi PA Cook’o apskrities advokatas
tvrinės kandidatų į preziden-1 rikų — 85 asmens, Sovietų žiuj, esu keliama baudžiamoji
t kelbti visuotinų streikų.
pažino vyriausybės subalan- jgtyfoę apvaldė.
Bell’as kreipės į apskrities tus ir senatorius kampanijos Rusijų — 52, Amerikos Jung. byla už tai, kad jis, būdamas
Iš Šveicarijos
greitai par- teisėjų gauti jo nuosprendį įg]aj^ag
suotų valstybės sųmatų. Tuo
...
.
_
(Valstybes — 48, Pietų Ame- advokatu padėjęs vienam pi
būdu reikštas pasitikėjimas 1 R^voliucininkams gelbsti du yyko karalius ir dalyvavo miparduoti apie 600,000 sklyptj1
_____________
irikų'— 52, Palestinų — 25, liečiui neteisėtu keliu parduo
premjero Ilerriot’o vyriausv- j vyriausybės kareivių pulkai. ‘ nįsteriij posėdy.
(žemės, už kurių nemokėta 1930 Į
IBANEZ’AS PASPRUKO įKanadų — 10 ir į kitus kraš ti svetimų namų. Tas pilietis
be.
»
metų
mokesčiai.
Sklypai
bus
[
tus — 7 asmens. Emigravo
KARIUOMENĖ PRIEŠ
VETERANAI SKIRSTOSI parduodami po liepos 25 d.,:
daugiausia žydų — 217, lietu- buvęs paprastu namo sargu,
REVOLIUCININKUS
SANTIAGO,
Čili,
liepos
11.
ŽUVO GARSUS ČEKŲ
jei iki to laiko nors dalis mo-',— Buvusis šios respublikos j vbl'
48
ir
kitų — 24 as- šeimininkai gyvenę apie deši
PRAMONINKAS
VVASHINGTON, liepos 12. kesčių nebus užmokėta.
į prezidentas Ibanez’as, kurs a-imens.
Visi emigrantai išvykę mtį metų užsieny. Advokato
RIO DE JANEIRO, Brazi- — Kaip tik prezidentas pasi_____ _______
Indai grįžo iš ištrėmimo, iš i Busijų, Palestinų ir Pietų pagalba buvo pripažintos sar
VIENA, Austrija, liepos 13. H’a; HeP0S 12‘ ~ PrieS revo' rašė kongreso bilių, kuriuo
UŽ NETIKRŲ ČEKIŲ
gui įsisenėjimo teisės.
' naujo paspruko iš krašto, ne- Afrikų buvo žydai.
Susidaužus lėktuvui žuvo bucininkus, kurie *užėmė Sao skirta 100,000 dol. karo veteKEITIMĄ
garsus Europoje čekų pramo-iPauk) mieątų, vyriausybė P®-|ranų kelionei namo iš Washi
gavęs aukštos vietos socialiaEmigracija sumažėjo, svar-į nDr,
iaitmic?
tu
menševikų
vyriausybėje.
/Ui
m
lo
,l
n*i,irin
ORGANIZUOJASI
JAUNIE

ninkas — avalinių gaminto- pblT,tp kariuomenę. Vyriausv- i ngfono, tuojau keli šimtai ve-j Už netikrų čekių dirbimą ir
menševiklJ vyriausybėje, biausia, dėl to, kad užjūrio
JI PREKYBININKAI
jas T. Bata. Su juo kartu žu- bo aždarp svarbiausiųjį Sao teranp pa4avė aplikacijas K811 keitimą areštuotas buvusia vie ^ei^evĮka\ ii itarp npt'krais kraštuose dėl ekonominio kri• vairininkas.
Paulo Uosta
_ u_ ±_
_ 1 r. * T
’
‘ V’,pasiryžimais,
Tknairv^imnis
____________
______
uostą Santos. Tvesta
įvesta u„ __ ’1kelion
į.
g„
! zio __
pasidarė
labai sunkios
gyvo ir
-žinioms
ra
,“
t0« 7'10"'8 'eSas;
Saja mokyklų mokytojas H.1”
Liet. prek. pram. ir amat.
[ veninio sųlygos. Išvykę į te! lėšos bus atimtos iš veteranų 1 E. Landry’s, 30 m. amž., ir jo
“ANTIKRISTAS AT
, nai emigrantai negauna dar- s-gos būste buvo sušauktas
bonusų.
BAVARIJOJ POTVYNIS
vienas draugas.
BŪTŲ PUIKUS AGENTAS
VAŽIAVO”
i bo ir patenka į didelį vargų. dirbančių Kauno įmonėse lie
tuvių jaunųjų prekybininkų
MITNICHAS, liepos 12. —Į
--------------ANGLIAKASIAI PRO
Seda, Mažeikių ape. Mažei.!B<1 to’ i ™i(traciįoe sumažė. sus-mas. Jame nutarta užme
SUIMTI DU JAUNI
Dėl didelio lietaus iš vagos
VVICHITA FALUS, Tex.,
TESTUOJA
kių ape. savivaldybės mažina
P»wikė iir >va,rfls su™r- gzti tarp lietuvių, dirbančių
VAGILIAI
išsiliejo Wertacl, upė ir užlie-: lieP°8 12« “ J- Dougbertyl
-----------keliams taisyti jau paleista i žvn,ai’ dar"mi <™i«™>tama įKaune, tampresnius ryšius ir
jo Goeggingen miestų. Daug laiko iaun^ Pajaukintų meš-, SPRINGFIELD, Ilk, liepos
Policija suėmė du vagilius, darbų. Dėl mašinos ilgumo ir važiuoti.
prie lietuvių verslininkų s-gos
dirbtuvių vandeny mirksta. Ki
J J p pLiJL t ishol
Angliakasiai protestuo- Goldstein’ų, 15 metų, ir Sėli- keistos išvaizdos seni ir didės-i
įsteigti jaunųjų sekcijų, ku
PATVARIŲ TILTŲ
ti miesteliai ir nukentėjo.
ia prieš 8avo vadus’ kurie iuoa tzky’ų, 16 m. amž. Jiedu ap- nių mašinų nematę žmoneliat,
rios nariai, perijodiškai rink
Žmonės visur
išsi- d^a- ^"J^ų ”dėta keli
vntviĮ
,vogė butų, 6751 East End avė. jų vadina ‘Antikristo pečium’,
ZJlllt/IlVn
YlPUl suspėjo
ivviu. u.ateina
vvmuii
STATYBA
A 'p/ 10^1- , *1“ •
*
* ‘Jlt 1 1*
*
damiesi, svarstys tarpusavio
gebėti, bet daug gyvulių žu- ,_A
_,_i d^eni balsuoti sumažinto atly- paa juos rasti pavogti $3.75 ir Mašina, taisydama kelių, jau
solidarumo ir lietuvio preky
buteliai su svaigiaisiais gėri ginimo reikale. Andai Chicavo.
kiti
keli
daiktai.
atvažiavo
iš
Mažeikių
į
Sedą,
l
Šiais
metais
-patvarius
gelžbininko garbės klausimus.
mais. Paleistas meškutis rasti (ffoj gutarta RU kasyklų vp(1^.
27 kilom., ir važiuoja Židikų betoninius tiltus stato ne tik
atlyginimų sumažinti iki
PRAVEDĖ PROJEKTUI 1 tų automobilį. Jis atkartoti-1
NUSILAUŽĖ SPRANDĄ Į linkui. Sulygintas ir suvolkuo- Plentų valdyba, bet ir apskri PLATINKITE “DRAUDA’
nai visados rado, ir kada 5 dolerių už dienos darbų.
PRIEDĄ
tas kelias atrodo labai gražus čių shvivaldybės. Kauno aps.
svaigalai buvo nukelti į kitus,»
____________
S. Mordeski’s, 15 m. amž., ir patogus važiuoti. Jei tokis savivaldybė didesnius gelžbeORO STOVIS
AVASTTTNGTON, liepos 12. automobilius.
Stateville kalėjimo baldų di-; ties 75 gatve šoko į Michigan kelias pasiliks ilgesnį laikų, toninius tiltus stato per Ar— Senatas pripažino pinigų
Baug kas sako, kad šis m°- rbtuvėje vakar siautė gaisras, j ežerų ir nusilaužė sprandų, tai ir plentas, kurio taip tro- menos ir Pestvės upelius, Ve-! CHICAGO TR APYLINinfliacijos priedų namų pas- akutis būtų puikus probibici- Padaryta apie 3,000 dolerių'Nelaimė įvyko dėl negilaus va- kšta sediškiai, bus nereikalin- liuonos — Seredžiaus vieške-jKES. — Šiandien debesuota
kolos banko projektui.
jos agentas.
nuostolių.
ndens.
gas.
ly, per Lazdūnų, Seredžiaus >ir šilta.

Belgiją sužnybo angliakasiu streikas. Sao Paulo
valstybę, Brazilijoj, revoliucininkai apvaldė.
Eucharistinio kongreso
maldininkai aukština
O
airių dievotumą

CHICAGOJE

ŽINIOS 15 LIETUVOS

lžuiyt

s

r
iš kilniausių sumanymų ir gražiausių darbų,
prįe kurio kiekvienas susipratęs lietuvis su
pasididžiavimu turi dėtis. Ir dedasi. Nors ir
Lietuvoj labai sunkūs laikai, tačiau aukos,
nors ir smulkios, plaukia iš viso krašto, iš
visokių žmonių luomų.

“D R A U G A S”
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAIMAS Metams — 84.00. Pu
sei Metų — 18.60, Trims Mėnesiams — 88.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 87.00, Pusei Me
tų — 84.00. Kopija flo.

D R I U G A S

Trečiadienis, liepos 13 d., 1932

LRKSA 46 - 47 SEIMAS
(Tęsinys)

ATSILIEPIMAS Į PinSBURGHIEČIUS ĮR
APYLINKĖS LIETUVIUS

Payment Life” apdraudos no
rys savo mėnesines duokles
Trečioji diena
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Kongresas, valdy
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nagrųmoka
per 20 metų laiko nuo
Trečioji
diena
taip
pat
pra

Boa. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
įstojimo datos. Natūraliai, du bos pranešimu, įvyks rugpiūčio 23, 24 ir 25 dd., Pittsburgh,
Uksini pašto šankių.
sidėjo
su
malda
ir
vardošauPrisirengimai buvo daromi, aukos plau
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
oklės šio naujo plano yra au Pa., Sv. Kazimiero mokyklos svetainėje.
Skelbimų kainos prlatnnaamos panttalavna
kiu.
Pirmoje
vietoje
išklauso

kė, nors dar nebuvo žinoma kokį žodį tars
Pittsburghiečiai už suteiktų garbę širdingai dėkoja.
kštesnės, negu dabartinio Su
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 Apaštalų Sostas. Dabar, kada gauta pritari ma prisiųsti sveikinimai.
Kad atsakančiai viską Kongresui prirengus, reikalinga
Disku.suo.iw,n valdybos ra. “vieuymo
apdraudos sk5
vai. po piet
mas, katalikų universiteto steigimo darbas
ne tik Pittsburgh’o, bet ir apylinkės lietuvių pagalba.
portai. Statoma daug klausi-1““8- Jei«“ “D-s mirtų bilt
pradės eiti greitesniu tempu ir aukos gau
Tat, šiuomi kviečiame Pittsburgh’o Lietuvių R. K- para
kuriuos atsako beveik lalku' kuris
«» I*“™
"DRAUGAS”
singiau plauks. Šiek tiek pagerėjus laikams mų, i
pijų atstovus, katalikiškųjų draugijų ir kuopų valdybas į
vienas sekretorius. Paskutinį
esantį pilnoje ga
Amerikoj,
ir
amerikiečiai
gausingiau
pradės
BENDRĄ susirinkimų, kuris įvyks sekmadienį, liepos 17 d.,
LlTHUANIAN DAILY FRIEND
Jis Įėję ir veikmėje, apsidraudi tuoj po sumos, iv. Kazimiero mokykloj, kad pasitarus apie
dėtis prie to švento darbo -- katalikų uni žodį gauna L. Šimutis.
Publlsbed Daily. Eaoept Sunday.
BUBSCRIPTION8: One Tear — 8<-00. SU Montbs
I kalba prie raportų bendrai, mo suma išmokama pašalpga pasiruošimų Kongresui.
versiteto
steigimo
Lietuvoje.
— >I.M. Tbree Montbs — 01.00. One Month — 76c.
Į pabrėždamas, kad nors ir pla viui, (kam pomirtinė užrašy
■urope — One Tear — 07.00. Slz Montbs —- 04.00.
Kongreso pasisekimas priklausys nuo gero pasiruošimo.
ta).
Copy — .Ola
tūs
buvo
raportai,
tačiau
jie
Advertlslnc ln “DRAUGAS" brlnps best resulta
Kaip jau aukščiau pasaky Tat, visi į darbų! Pittsburghiečiai su visa apylinke, gerai
DŽIAUGSMAS DEL ŠARKIO LAIMĖJIMO neapėmė visų organizacijos
Advertlsln* ratas on applloatlon.
pasirodykite! KUN. M. J. KAZĖNAS IR PADĖJĖJAI
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
reikalų. Jis pažymėjo, kad' iš ta, narys savo duokles moka
Džiaugiamės mes, Amerikos lietuviai, raportų pasirodė, kad ir pini tiktai per dvidešimt (20) me
kuonjet būna veikmėje suda- zacijų, “surrender eųuities”
kad Jack Sliarkey (Juozas Žukauskas) lai
gų investmentuose ir bankuo tų. Jis būna apsidraudęs visų ro taupymo ir protekcijos in- j apribuojama ‘‘paid up” ir
mėjo pasaulio kumštininkų čampijonatų. Bet, se laikant “casb” buvę neat duoklių mokėjimo laikų ir po
DIENOS KLAUSIMAI
kombinacij,. Pagal !“exten<l«l” būdais, žinoma,
pasirodo, kad Lietuvoje Šarkio laimėjimas sargumų, neapsižiūrėjimų. Ta to, kai poliey yra pilnai išmoLINKSMA ŽINIA
keta, bet po' pirmų dvidešimt i *' aPdraudos Plan»- “"J* mo- sulig Endomnent Forma jūs
j dar didesniu džiaugsmu sutiktas. Visi Lietu
ip pat neišpildyta kai kurie mokėjimų toliau duokles nu'ka duokles ‘►‘■ganBBc.jai ikr turėsite mokėt pilnų sumų suvos laikraščiai ištisus puslapius prirašė apie
Lietuvos spauda praneša, kad iš Romos tų įvykį, įdėdami Šarkio atvaizdų visokiose seimų nutarimai, prasilenkta stoja mokėjęs
'sulaukia 60 metų amžiaus, ir j ėjus laikui, kiek nurodo cergauta žinia, jog Apaštalų Sostas užgyrė Lie pozose. Visur pareikšta džiaugsmas, kad A- su konstitucijos dėsniais, ne
'
į šiame punkte, jeigu jis yra tifikatas.
“20 Year Endowmeart” 'gyvas ir jo certifikatas yra j Dabar trumpai paaiškinsiu
tuvos Episkopato nusistatymų katalikų uni merikos lietuvis čampijono vainikų laimėjo ir išgauta Mass. valstybėj čarteversiteto reikalu. Tas gi vyskupų nusistaty tuo lietuvių sportininkų vardų iškėlė. Šarkiui ris, sumažėjo narių skaičius, Šios formos certifikatas y-į pilnoje galėję ir veikmėje, pil-j apie “paid up” ir “ex’tendmas yra steigti katalikų universitetų. Lietu prisiųsta iš Lietuvos daugybė sveikinimų ir nes nebuvo jokios agitacijos, ra kombinacija iš taupymo ir I nu jo certifikato suma išmo- ed” apdraudų.
nepravesta nė vieno vajaus. protekcijos investmento. Jeigu ,kaina “easli” ir tuoini jo ap-1 “Paid up” apdraudos suma
voje.
kvietimas aplankyti Lietuvą.
Jei taip ir toliau eis, organi narys mirtų neišbuvęs 20 me- drauda pasibaigia.
(paprastai išsimoka metinėse
Kada Katalikų Veikimo Centre ir kito
Čia
pacituosime
tik
vieno
laikraščio
“
Tri
zacija
atsidurs
pavojuje.
Dėl
tų, nariu, organizacija yra atse katalikų organizacijose kilo sumanymas
Jeigu mirtis įvyktų bile lai- datose, po trijų ar daugiau pi’
mito
1
”
žodžius:
to
L.
Šimutis
siūlo
priimti
ra

sakominga
išmokėt
pašalpgaorganizuoti aukštųjų katalikų mokslo įstaigų,
ku įstojus organizacijon ir nų duoklių kolektaviino metų
portų,
tačiau
įsakyti
rezoliu

viui
certifikate
pažymėtų
pil

tautininkų vyriausybės spaudos organai plū
“Šis Šarkio laimėjimas mums, lietuvia
prieš sueisiant 60 metų, tuo- ir ji turi atatikt mateniatišcijų
komisijai,
kad
ji
padary

nų
sumų.
Jeigu
gi
narys
išbū

do katalikus ir reiškė abejojimų ar Apaštalų ms, yra ypač reikšmingas. Šarkis yra lietu
niet pilna suma pažymėta na kai išskaitliuotai daliai sulig
Sostas duos leidimų steigti tokių įstaigų. Da vių tėvų vaikas, ir save laiko lietuviu, ir mo tų tinkamas dėl raportų pas tų gyvas, tai po 20 metų mo rio certifikate išmokama jo tos sumos ar rezervo vertės,
bar tos abejonės išblaškytos. Apaštalų Sos ka lietuviškai kalbėti. Šarkio tėvas yra lietu tabas. Su ta sąlyga raportai kėjimo jo certifikatas įeina į pašalpgaviui. Žemiau padėto.- kuri yra pažymėta certifik.igalę ir veikmę ir tuomet or premijos yra pritaikintos su- p® įstojimo dienoje. Dėl iliutas ne tik nestato kliūčių, bet duoda savo vis Baltrus Žukauskas, o- motina — Agnieška ir priimami.
ganizacija turi išmokėt jain lig American Experienc,e Tab-1 Gracijos, paimkime “20 Paypalaiminimų ir paramų. Tai daug reiškia. Palilionytė—Žukauskienė, kilusi iš Pušaloto
Naujų skyrių įvedimo
“casb” pilnų sumų pažymė- les of Mortality su 3i/>% ir ment” ceitifikatų išduotų dėl
Ir tautininkų vyriausybė su tuo faktu turės valsčiaus, Linonių kaimo. Šarkio viešas pri
klausimas
skaitytis, nors keletu kartų ji yra skaudžiai sipažinimas lietuviu turi Amerikos lietuvybei į Atsilankė į seimų aktuarasi^ certifikate. Šio certifikato pirmųjų metų narių duoklės -0 metų amžiaus ir esantį gaužgavusi Apaštalų Sostų ir jo atstovų Lie didelės reikšmės. Mat, amerikiečiai sunkiai j Rohert Merriman. Jis plačiai' lnS,neK*bės dudklės yra aukšte- taip nustatytos, kad duotų ga p‘Je P®r penkis metus. ‘Casb’
susivokia tautybių klausimuose. O iš seniau I aiškina apie naujai įvedamus sn?s UŽ
Pa>'ineilt Ldfe” limybės apmokėt atlyginimų ar rezervo vertė yra apytiktuvoje.
Katalikų universiteto steigimo klausimas amerikiečiai buvo įpratę lietuvius laikyti le skyrius, būtent: “20 Paymęnt Plano.
organizatoriams už naujų na- .riai $62.00 nuo tūkstančio.
iškilo po to, kai tautininkų vyriausybė taip nkais, vadindami juos “poliakais”. Žodis Life”, ‘20 Year Endowment’, Po dvidešimt metų, kai na rių prirašymų.
Į
(Tųsa ant 3 pusi.)_____
“
poliak
”
yra
virtęs
Amerikoj
koliojamu
žo

sureformavo teologijos filosofijos fakultetų
“Endowment at age 60.” At- riui būna " išmokėta pilna jo Organizacijos, kurios yra viX Ispanijos vyriausybė lei
Vytauto universitete, kad iš jo beveik nieko džiu. Kai Šarkis, jau būdamas pagarsėjęs stovai aktuarui duoda klausi-' certifikato vertė, tuomet apsi-i su 100% tvirtos, gali pasida
do
ištremtam vyskupui Muginebeliko. Tuo savo aktu tautininkai padarė
Ispanijų. ‘ *
didelę skriaudų Lietuvos’ katalikų visuome
į

j

nei.

ATLAIDŲ ŠALTINIS’

Katalikų visuomenės vadai ir Lietuvos
episkopatas aiškiai suprato, kad katalikiškas
kraštas jokiu būdu negalės apsieiti be aukštosios katalikiškos mokslo įstaigos — universiteto, nes pavojų yra iš visų pusių. Iš rytų
į Lietuvą nešami socializmo ir bolševizmo
nuodai, iš vakarų protestantizmo ir libera
lizmo vėjai pučia. Ir vieni ir kiti stengiasi
Lietuvoj įsistiprinti. Prieš katalikybę nusi

stačiusi vyriausybė ir tokio pat nusistatymo
Universitetas neatlaikys to didelio ir mūsų.
tautai pavojingo spaudimo iš rytų ir vaka
rų. Dėl to katalikams, mylintiems savo tautų,
kito kelio ir neliko kaip tik rūpintis katali
kiško universiteto steigimu. Tai yra vienas

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

SV. KOTRYNA SIENIETE
(Pabaiga)
>

Šv. Kotryna, pradėjusi savo maldas
ir meditacijas, mąstė ir gyveno vien tik
dėl Dievo, Kurs jai apreiškė misterijas,
kurių dažnai nesugeba išaiškinti moky
čiausi teologai. Kai kurie Italijos didikai,
norėdami jų pažeminti žmonių akyvaizdoje, .atvyko į Sienų ir jos klausė kėbliausių klausimų. Ji taip aiškiai jiems atsakė
ir su tokiu nuolankumu, jog jie nebetu
rėjo kų klausti ir susigėdiję, prasišalino.
Tokį pat patyrimų ji turėjo su trimis
vyskupais, kurie vėliau išpažino Popie
žiui, jog jie niekur nematė tokio apšvies
to proto, ir tokios nuolankios ir kilnios
sielos, kaip buvo Šv. Kotrynos asmuo.
Per daugelį metų Šv. Kotryna pas. ninkavo be sustojimo, be sustojimo, jog
galėjo ilgai būti be valgio. Vienų kartų
Šventoji pasninkavo nuo Pelenės iki Sek
minių, priimdama vien tik Švč. Eucharis
tijų, kaipo valgį.
J i neg} veno be priešų. Nepaprasto
iveutumo asmenys retai esti be jų. Kai

’

,

čiai pradėjo skirti lietuvius nuo lenkų. Ame
“20 Payment Life”
dangi jis pats jų gavo pilnai. virao teisių), ir dauginusia j Išėjo iš spaudos nialdakny
rikoj, labiau negu kurioj kitoj šaly, yra gerpraktikuojami
išmokėjimai g® Atlaidų Šaltinis. Paruošė
“Šio typo (rūšies) apdrau- “Eridowment at age 00”
biami Žymūs sportininkai, ypač jaunimo tar da turi panašumo į tų, kuri Šios formos certifikatas yra “casli values”, “paid up” arr)4 ir išvertė T. Kazimiera.,
P®* Paaiškėjus, kad Šarkis. save laiko susi- dabar jūsų Susivenyme gyvuo pataisymas (modifikacija) ‘20 “<extended” būdai, betgi dau- kapucinas, išleido seserys kopratusiu bitiniu, daug lietuviško jaunimo,•
su įoj<ju skirtUnm, kad “20 Year Endowment’ Plano, ir gelv gerų fraternalių organi 'trimetės. Maldaknygėje via
gimusio Amerikoj ir jau beveik suamemo- ................................ ...... ... ................................................................................................................| paaiškinimas apie atlaidus n
nėjusio, taip pat pasijuto esą lietuviai ir | pirksi. Mes, ramiai sau gyvendami tėvynėj, 'rių ji buvo netekusi Amerikoj didžiojo karo daugiau, kaip 300 įvairių mallietuvybės neslepia. Tuo būdu Šarkis su sa- ; negalim net tinkamai įsivaizduoti garsaus 'laiku. Šmelingu vokiečiai didžiavosi, nes jis dų, kuriom popiežiai sųtnkė
vo galingomis kumštimis greičiau ir daugiau sportininko reikšmės tautai, nes nesam į tai buvo pirmas vokietis, gavęs pasaulinio bokso atlaidus. Nors visos maldos
padėjo Amerikos lietuviams, ypač jaunimui, įpratę. Kas kita užsieniuose. Ten sporto are- i čempiono titulų, ir jį politiškai tinkamai iš- 'geros, bet už vis geriausios
tautiškai susiprasti, negu kad kitomis prie- noj kovodami sportininkai kartu kovoja už į naudojo. Šiandie, Šarkiui nugalėjus vokietį yra tos, kurioms suteikti at
monėmis lig šiol varoma propaganda. O dėl saV(> tautas ir politiškai. Užteks, pvzd., čia Šmelingų. mes, lietuviai, sporto srity stovim , laidai. Šita knygelė turėtų bū
Lietuvos vardo bendrai išgarsinimo pašau-' paiuinėti, kad Smėlingas, gavęs 1930 m. pa- pirmoj eilėj didžiųjų tautų tarpe. Mokyki- ti visų katalikų rankose. Kal
ly, tai šiuo atžvilgiu Šarkis yra padaręs to- saulinio bokso čempiono titulų, žymiai pa- inės ir mes iš kitų, kaip reikia savo sporto na su aptaisais ............. 60c
kių reklamų, kurios už jokius pinigus nenu- kreipė amerikiečių simpatijas .Vokietijai, ku- garsenybės gerbti!”
“DRAUGO” KNYGYNE

i

kurie žmonės jų vadino apgavike ir veid
maine, kiti pasakojo baisių dalykų apie
jų. Tačiau Šv. Kotryna dar labiau spau
dė Išganytojo kryžių prie savo krūtinės
ir nuolankiai priėmė visus tuos užmetinėjimus, kaipo bausmę už nuodėmes.
Vienų kartų ekstaze Viešpats Jėzus
jai apsireiškė ir aukojo du vainiku, iš
kurių vienas buvo auksinis, o kitas iš erš
kėčių nupintas, tardamas, kad pasirįnktų, kurs jai patinka. Ji atsakė: “Viešpa
tie, aš trokštu visada taip gy venti, taikydamosi prie Tavo Kančios, ir trokštu,
kad skausmas ir kentėjimai būtų mano
atilsis ir suraminimas.” Tada ji priėmė
erškėčių vainikų ir prisjiaudė ant savo
galvos. Jos dievotumas į Viešpaties Jė
zaus Kančių buvo jos džiaugsmas ir pa
guoda.
Nelaimingoji schizma, kuri ištiko Ba
žnyčių, kai mirė Popiežius Gregorijus IX,
Šventųjų pripildė dideliu nuliūdimu. Po
piežius Urbonas kvietė jų atvykti į Ro
mų. Ji atvyko, bet nedavė reikiamų sėk
mių. Šv. Kotryna savo gyvenime nesu
laukė taikos, kurios taip troško Bažny
čiai. Toji taika įvyko tik po jos mirties.
Be tų pavyzdžių, kurie tobulina gy

venimų, šv. Kotryna paliko daug nuvei
ktų darbų, rodančių nepaprastų jos su
manumų ir sugebėjįmų. Ji parašė šešius
traktatus dialogų formoje, traktatų apie
Mergelės Marijos Apreiškimų ir tris ši
mtus-šešias dešimt keturius laiškus, ku
rių turinys nurodo aukštuosius jos talen
tus. Ji buvo ir poetė*; visuose savo eilė
raščiuose ji gieda didesnei Dievo garbei.
Betgi įžymiausias jos būdo reiškinys,
tai jos malonumas ir nuolankumas bei
nusižeminimas. Sakoma, kad dvi moterys,
jų viena buvusi vienuolė, iš pavydo jos
šventumui, jų įtarė dideliame nusikalti
me. Kita moteris atėjo pas Šventųjų ir
pasakė, kas kalbama prieš jų. Šventoji
Kotryna jų prašė, kad pas jų ateitų as
meniškai atsilankyti ir apkalbėti visų pa
dėtį. Jos paklausė.
“Sesutės”, ji tarė, “pagal jūsų pra
nešimų, aš girdžiu, kad esu kaltininkė di
deliame nusižengime, iš ko gali kilti pa
piktinimas žmonėse. Ar negalėtumėte man
pasakyti visos teisybės, kad galėčiau da
ryti atgailų ir pataisyti savo gyvenimų?”
Jog jtarėjos susimaišė ir nebežinojo
kų sakyti. Pagaliau, vienuolė, kuri buvo
neištikima savo pašaukimui, išsipažino:

“Įtarimas buvo neteisingas. Mes jį
sudarėme iš pavydo dėl nepaprasto tavo
šventumo.”
“Didžiai džiaugiuos, kad sužiuojau,
kame dalykas,” tarė Šv. Kotryna* “ir
už tsii nebūsiu atsakinga. Dabar atsiklau
pkime ir melskime Visagalio Dievo ma
lonės, kad mus sutvirtinti] ištęsėŲ meilė
je ir, kad mūsų širdys visada būtų tyros
mūsų artimiems ir kaimynams.”
Pasakiusi tuos žodžius, Šv. Kotryna
atsiklaupė ir karštai meldėsi, taip kad
įtarėjos susijaudino iki ašarų ir darė at
gailų.
Šv. Kotrynos maldos visada būdavo
karštos ir dideliu uolumu ji melsdavosi
už nusidėjėlių atsivertimų. Ir daugelis
nusidėjėlių atsiversdavo į Dievų. Tačiau
ji niekada neprisiimdavo tos pagarbos,
būk per jos maldas darydavosi atsiver
timai. Ji dažnai sakydavo, tikrindama,
kad žmonės gautų visas reikalingas ma
lones gyvenimui, jei tik nuoširdžiai mels
tųsi ir maldoje ištęsėtų iki pabaigai.
Nesiliaujanti jos cįarbai ir nuovar
giai, nuolatiniai pasninkavimai ir kelio
nės iš vienos vietos į kitų, * neabejotina,
kad patrumpino kilnųjį Šv. Kotrynos gy

veninių. Ji mirė Romoje balandžio 29
dienų, 1930 metais, būdama vos trisde
šimt trijų metų amžiaus. Jų kanonizavo
Popiežius Pijus II 1461 metais. Popiežius
Urbonas VIII perkėlė jos šventę j ba
landžio 30 dienų, kurių Katalikų Bažny
čia švenčia kas metais.
Sav'o g}- venime Šv. Kotryna pasižy
mėjo kilniomis nusižeminimo ir skaisty
bės dorybėmis. Ji buvo jos ištikimųjų ži
bintas, popiežių ir karalių patarėja, val
stybės likimo tarpininkė ir gelbėtoja, lab
darybės kunigaikštytė ir spindinti dievo
tumo šviesa. Dėl to jų Dievas palaimino
po mirties būti priskirta į šventųjų tar
pų Dangaus Karalystėje, o čia, žemėje,
kad būtų jiagerbta, kaip) didi šventoji
.Katalikų Bažnyčioje, ir, kad kiti imtų
šventąjį jos pašaukimų ir sektų kilnųjį
jos gyvenimą, kad tuo daugintųsi šven
tieji piliečiai Dangaus Valstybėje ir duo
tų garbę ir šlovę Švč. Trejybės majes
totui.
Kadangi šv. Kotryna gimė ir gyveno
Sienoje, dėl to ji tapo praminta Sienietė.
, Ir bažnytinėje istorijoje ji yra žinoma
I tuo pačiu vardu, būtent, Šv. Kotryna SieI nietė.

Trečiadienis, liepos 13 d., 193?
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Taip vadinamoji “bonusų armija” “dri-

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo nrnf Kpmnin»nVa<

Vašingtono apylinkėj.

Aš manau, jūsų Įstatuose atsirastų punktų, kurių aš ne
įršui ‘arini- būtų gera padaryt provizija, išaiškinau, malonėkit atsikrei
jeigu kada šie planai bus pri pti dėl priedinių informaci
imti, kad įstojimas narystėn jų”.
sulig “paid up” ar “extendNaujų skyrių projektas su
ed” būtų nustatyta tik meti kelia daug diskusijų. L. ši
nėse datose ir kad bile padi mutis pasiūlo rezoliuciją, ku
dinimai vertės nebūtų daromi ri įgalioja valdybą, pasitarus
tarp certifikato metinių. Ki su valstybių apdraudos depar
tais žodžiais, jeigu certifika- tamentais ir kitomis autorite
tas buvo veikmėje per devy tingomis įstaigomis, šiuos sky
nis ir pusę metų, kuomet na Irius įgyvendinti ir apie tai
rys apsisprendžia sulaikyt mo .pranešti visoms kuopoms ir
kėjimą duoklių ir nori kitokio (plačiai paskelbti organe “Gar
pasirinkimo, aš manau, suma, se”. Rezoliucija vienbalsiai
susidarius už devynis metus, priimta.
turėtų pasilikti galėję. Sekant
Svarstoma naujo vaikų sky
šį metodą, jūsų praktika ne riaus įvedimo reikalas. Priė
susidurtų su komplikacijomis mus L. Šimučio rezoliuciją,
susidarančiomis dėl duoklių posėdis baigiamas 4 vai. ir ei
mokėjimo laiko.
nama fotografuotis.

aters.
Vienas Bagočiaus sklokos sioms turturoms įnagiai, kodelegatas į SLA seimą.' šitokį kie, sakoma, yra buvę vidurraportą išdavė savo kuopai, amžv, o dabar jau į muziejus
siuntusiai jį į seimą:
sudėti. Ypatingai taip vadina“Seimavojome,
sėdėjome, ma “saldžioji dėžė”, t. y. bačstovėjome, barėmės; vieni ki- ka, kurion įdėto žmogaus tik
tiems kirtome tiek, kiek ‘man galva kyšo.
Nuo tos dėžės
dagiu’ būdu buvo galima kir- “saldumo” (kančių) vienas
sti. Bučiavomės,.verkėme, juo kalinių net miręs. Dabar eina
kėmės, gėrėme alų — midų. • investigeišinas, po kurio reiMitingavome, kalbėjome, dai-1 ketų visus tų kalėjimų kominavome, šokome visokius Šo- sarus ir turturų autorius su
kins. Važinėjom ir vaikščio-1 dėti į tas bačkas ir pakepinti
jom po Pitsburgo kalnus,.pa karštoj Floridos saulėj.
klydome ir vėl susiradome”.
Ir tt.
'
PRAŠAU NESIJUOKTI
Vadinas, visko buvo; truko
tik Zosės-Petrės kumštynių ir
Mažas Čebatų Jonukas la
Stasio balso: “neužmušk ma
bai norėjo pamatyti karvę, ku
ino pačios!”
ri duoda tokį saldų ir baltą
LRKSA 46 — 47 SEIMAS
pieną.
mylių keturi keliai knibždėte niai vežimai, ir tai nė pusės
Nesenai per vienas laidotnknibžda maldininkais. Pake-, žmonių negalėdavo i Plioenix
ves vienoje lietuvių bažnyčio — Palauk, vaikeli, — sako
jam motina, — kai nuvažiuo- liai’ ahi<!m Sonai8> Prisigrūdę; daržą nuvežti. O penktas, ar ,
(Ttjs.nyn iJ 2 pusi.)
je Čikagoje buvo matyt daug
aito į formą, aš tau parodysiu.
««• Visi be kepu- įdaugiau, mailh} kelto pėsčiam Į,.^ |Tp-, apdraudos vertė
vienkaulių lietuvių, kurie ne
„ ... ... . . „
.
NerBk0- Nerėkauja. Sykiu ^iti ir pareiti, tai reikia nei
$2W(|O I5aiSkinimUi <pa.
galėjo nė priklaupti, nė ran Per fordziulajų
pas vie- 8U maWįninkaįs
Kyfciu j tik prisivertimo, bet ir svev L(1 up, apdrandos imkim tl}
kos kryžiaus ženklo padary ną farmerį buvo piknikas, įrožančių. Pakeliais gau-ikatos. Tačiau daugelis ėjo;
mui pakelti. Be to, daugelis kurį nuvyko ir Čebatai. Moti-Įgjaj įrengti garsiakalbiai pa-'mokyklų vaikučiai nuo gelžke- pati pavyzdį — certifikatą iš
jų daugiau žiūrėjo į vargonus, na Jonuką’ išvedė į lauką ir Į deda visiems kartu kalbėti ro- lio stoties, ar nuo savo moky- duotą dėl 20 meti) amžiaus,
negu į altorių. Šnekama, kad parodė karvę bei paaiškino,, kančių ir sutartinai giedoti. Iklų sykiu atmaršuodavo. Ka? kuris yra galėję per penkis
jų kaulai suaugo išėjus tisas kaip gaunama iš jos jfienas. j jr> gtai, po penkių valandų, i tik pajėgė, jautė malonumo, metus, narys, kuris išsirenka
“paid up” vertę $204.00, ap
balšavikiškas klesas. Taigi
Valgant pietūs, visiems už-jpaffali°s kardinolas-legatas su kad gali savo meilę Dievui
balšavikų mokslas gali didžiu fundyta aiskrimo. Dėl fonių ; švč. Sakramentu pasiekia iš- parodyti, pavargti ir paken sidraudžia visam likusiam am
žiui be tolimesnio mokėjimo
otis. Aiški evoliucija, tik, ži Ožaičiui nematant, Mikas Gal- statytąjį O’Connellio tilte puo tėti. x
duoklių ir po mirties organi
noma, atbula: tie žmonės yra vinskas įdėjo į jo kišenių ge- M jį altorių ir Dievo Kūno ir
Sekantis, už dviejų metų,
išsivystę į patį dumiausį lai rą gabalą aiskrimo, kuris gre- (Kraujo Sakramentu palaimina Eucharistinis Kongresas pra- zacija išmokės $204.00 jo pa
šalpgaviui.
psnį.
tai pradėjo tirpti.
milijonines minias. Aplinkui į- matomas Argentinoj. Lenkų
_
.
.. vairiu tautų kardinolai, šim- tauta taip pat pageidavo sa Jeigu tas pats narys vieton
Pnbėgo
Jonukas
prie
moti, .
,
x-, ±
Šiomis dienomis laisvo Ame
.
,
. .
.tai
vvskupų.
tūkstančiai ,kupi vo krašte turėti Eucharistini “paid up” apdraudos pasirin
,
, v. . .
,.
riko laisvam Floridos šteite nos ir sako garsiai:
°
'gų, tūkstančiai vienuolių, mi- Kongresą. Deja, Lietuva tos ks Extended apdraudę, ir jei
kalėjimuose rasta Rasiejaus
— Mama, žiūrėk, tas miste-. lijonai šiaip žmonių. Visi nu-! laimės dar negali tikėtis su gu bus išduota dėl 20 m. am
balševikiškas “rojus.” Kali ris triip pat karvė, iš jo kiše- vargę, nuilsę. Kai kurie nuo laukti, nes jos nepriaugusi vy žiaus ir tęsis penkis metus,
niams ten įrengta tokie bai- nes pienas varva.
nuovargio silpsta, alpsta, vir riausybė užimta pravariniu pratęsimas bus padarytas dėl
sta... Bet tai tik kūnai. Jų masonų programo visam kraš 9 metų ir maždaug 78 dienų,
KELIAUNINKAI Į EUCHARISTINĮ
visų dvasia tvirta, ji tvirtėja te. Ir Šiame Kongrese katali ir jeigu tuo laikotarpiu narys
Jėzaus meilėje ir pasiryžime kiškos Lietuvos atstovas An numirtų, jo pašalpgaviui bū
K O N G R E SĄ
tų išmokėta pilna suma pažy
Dievo klausyti, nuo Jo neat glijoje nė nepasirodė.
pamaldos vaikučiams. Šių me- siskirti, kad ir mirti reiktu, Kun. J. J .Jakaitis, M. I. C. mėta certifikate. Pasibaigus
EUCHARISTINIAME
pratęsimo periodui, sakysim,
-----------------------j tų Kongrese jos buvo trečios pirmųjų Jėzaus sekiotoji) paKONGRESE
|X Visame pasauly yra dau po 9 metų ir 79 dienų po pa
dienos rytą, Phoenix darže. vvzdžiu...
Penkios 31-moję Švč. Sak Nors Irlandijos vaikučiai Eu Apie šių metų Kongresą giau kaip 35 milijonai telefo sirinkimo šios apdraudos, naramento Kongreso dienos ma charistinį Kongreso pradėjo reik dar pasakyti, kad jis tva nų. Iš viso skaičiaus didesnė 1 riui mirus, jo pašalpgavis nieldininkams greitai praėjo ir 1 nuo šv. Aloyzo dienos; per tą rkingas, skaitlingas. Kai ku pusė būtent, 21,500,000 tenka I ko negauna. Pagrindinis skirkiekviena diena buvo turtinga švenlę visam krašte vaikučiai rių tvirtinimu jis skaitlinges- Šiaurės Amerikai. Europoj y- ! tumas tarp “Paid up” appriėmė švč. Komuniją.
dideliais įspūdžiais.
nis ir už Chicago Kongresą ra 10 milijonų telefonų. Azi-1 d raudos ir “extended” yra
Vaikučių pamaldose popie Bet visų tvirtinimu šis Kon joj tik 3 milijonai. Toliau ei- tas, kad “paid up” apdrauda
Kiekvieną Kongreso dieną
Dubline visose bažnyčiose, į- žiaus legatą ir augusius ste gresas pasižymėjo pamaldu na Australija, Pietų Amerikai yra už mažesnę sumą, bet tęvairiose posėdžių patalpose ė- bino vaikelių angelinių balsų mu. Per Kongresą rodės Du ir Afrika, kurioj telefonų yra siasi neribotą periodą, o “exjo turiningas parengimas Švč. giedojimas, ir jų pamaldus, bline kitokių žmonių nebūta, mažiausia. Lietuvoje dabar te tended” apdrauda tęsiasi apSakramento garbei. Kiekvie- gražus užsilaikymas. Čia bu- tik katalikai ir tai giliai tiki iefono abonentų yra apie 15,- ribotą laiką, bet apsidraudinos dienos pačias stambiau- vo ne tik Dublino vaikučiai, ntieji katalikai. Ne vien baž 300, o radio abonentų apie 11,- mo suma yra pilna suma pa
airis iškilmes vedė pats popie-1 bet visos Irlandijos mokiniai
žymėta certifikate.
nyčios, pamaldos, bet visas 800.
su
savo
mokytojais.
Neatrodė
žiaus legatas (atstovas).
miestas — tai religingumo
Kongreso atidarymo iškil jie turtingi, nei puošnūs, bet dvasios miestas.
mės buvo Dublino katedroje. pamaldumas ir pagarba popie
Dar reiktų priminti, kad
\ Tačiau į vidų pateko tik ma žiaus kardinolui-legatui, visus
Kongresas pasižymėjo išpuoši
žas maldininkų skaičius. Net stebino!...
Eucharistiniai Kongresai ma^s- Išpuoštos, tirštai išpuodvasiškių dauguma su šimtais
namai, natūkstančių šiaip maldininkų tų baigiami procesija — vieša ,^os V^8OS
mų
kiemai.
Išpuošti
pakeliai
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, vapamaldų klausėsi gatvėse su manife8tacija pagarbai ir meistoję prie garsiakalbių, kurių lei Eucharistiniam Viešpačiui, už Dublino, ligi pat. jūrų. Kai- žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite
buvo apsčiai įtaisyta visose Šių metų Kongreso procesiją muose, ūkininkų namai, kie greitų ir gerų patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
tiek suteikė įspūdžių, kad juos mai — ir tie išpuošti. Pasi tes visų laivų kompanijų aut geriausių laivų. Parūpina visus
didesnėse gatvėse.
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
Antrosios dienos stambio galima tik atjausti, pergyve puošusi visa Irlandija.
Kongreso ženkleliai taip pat neskaito — patarnauja dykai.
sios iškilmės — buvo vyrų nti, bet nepajėgiu aprašyti.'
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursiją laivu UNIT
Išpuolė sekmadienis. Lygini puošia daugelio krūtines viso
maldininkų pamaldos Phoenix
ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.
darže. Pamokslą angliškai sa pirmą valandą mišios Phoenix je Irlandijoje.
Ne vien dvasiškija suruošė
kė popiežiaus legatas ir sutei darže. Jų klauso kardinolai,
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
kė šv. Tėvo palaiminimą. Lai vyskupai, dvasiškija ir minių i šį Kongresą. Jį- ruošė ir ėmė
Liepos—July 16 d?—FRANCE
kraštininkų
apskaičiavimu, minios žmonių. Pamokslą sa dalyvumą visa tauta: mokyk
n
16 d.—DROTTING UOTAI
ko
popiežiaus
legatas.
Mišioms
los, prasčiokėliai, išmokslinti
vien į parką susirinko trys ši
22 d.—PARTS
mtai tūkstančių vyrų, neskai baigianties per garsiakalbius universiteto profesoriai, inte
99 23 d.—UNITED STATES
M
tant sustojusių minių mieste girdėti kalba iš Romos — šv. ligentija, kariuomenė, miestų
99 28 d.—BREMEN.
M
/
Tėvo ir popiežiaus palaimini galvos ir teisėjai su savo to
prie garsiakalbių.
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
Trečiosios dienos didžiosios mas. Žavi giedojimas tfiksta- gomis bei insignijomis. Pats
pamaldos buvo skirtos mote nčių parinktų giesmininkų. šalies prezidentas už garbę
rims. Jų skaičius viršijo ir Solo “Panis Angeimus” — sau laikė per procesija nešti
vyrų skaičių, šv. Tėvo vardu himną gieda žymusis airiu ^baldakymą!
joms kalbėjo ir palaiminimą dainininkas McCormick.
| Didelis .Kongreso trukumas
suteikė taip pat popiežiaus le- Į Trečią valandą pasipila į tai susisiekimo priemonių ne
miestą keturiais takais proee-! ganėtinumas. Nora sunaudoti
gatas.
Kiekviename Eucharistinin- sijn. Tik dabar įsitikinama mi- visi Dublino ir apielinkės gatkų Kongrese būna- specialės nios didumas! Penkių, šešių vėkariai, automobiliai, arkli-

VAŽIUOKITE f LIETUVĄ

PER „DRAUGO” Agentūrą

(Bus daugiau)
Žemiau seka lentelėj meti
nių ir mėnesinių premijų dėl
X Popiežius Pijus XI Va
“20 Payment ir “20 Year Endowmeųt” Formų pritaikintų tikano techniškų reikalų di
rektoriumi paskyrė savo bro
sulig American Experience
lio sūnų inžinierių Franco
Table o f Mortality su 3V£%
Ratti.
prieaugliu. Prie pusmetinių
pramijų galima taikint 51%
Inž. Ratti yra vienas iš žy
padaugintų metinhj ratų, o
miausių Italijos mechanikos
prie bertaininių pramijij —
: inžinierių. Savo darbą Vati
25%.
kane jis atliks be atlyginimo.
Aš tikiu, kad aukščiau pa
duoti paaiškinimai atatinka (SKAITYKITE IR PLATIN
KTTE “DR4’:GA”
jūsų reikalavimams, bet jeigu

BUDRIKO KRAUTUVĖJE imamas me
tinis inventorius. Viskas parduodama už to
kias žemas kainas, kokių dar nebuvo per 15
metų.
7 tūbų Baby Grand Radio už . $1 2.95
8 tūbų Columbia Radio Kombi
nacija vertes $150.00, už . $49.50
Rankinis Phonografas parankus nusi
vesti į miškus vertės $15.00, už $2.95

Radio Tūbos po
...
49c
Gražūs lietuviški rekordai vertės 75c
po 35c vienas; 3 už Vieną Dolerį.
COLUMBIA REKORDAI
1(5151

—

16150

—

16245

—

16173
16200

—
—

14034
80463
14025

—
—
—

14014

—

14009

—

14042
14041

—
—

26068
26020

—
—

26078
26063
26080
26086
26087
26096

—
—
—
—
—
—

MilaširdyafB Ir OI, Berneli Vienturį. MenkelIonlutS Ir
Stankūnas
Pavasario sveikinimai Ir Čigono MellB. Lietuvių Tau
tiška Orkestrą.
Tavo saldžių milonių Ir Širdele mano. Liet. Viešbučio
Orkestrą.
Vnkar-vakarBlj Čigonai. Budriko Radio Orkestrą.
Eina boba pupų kult ir Seni duok tabokos. J. ButSnas.

VICTOR REKORDAI
PavasarSlis Ir Kaimo Polkos
Mazurka Ir Brilante Polka. Mandallnų kvartetas.
SSdžlu po langeliu Ir Pas močiutę augau. KrasauskienB Ir VolteraitS.
Klausyk mylimoji Ir Burdinglerlus praktikuoja. J. Žiū
ronas.
Molio uzbonas ir SakS man šiokia. ZosB KrasausklenB
Ir VolteraitS.
Laivine Ir Užmiršai tBvų kapus. J. ButSnas.
GSlynaa Ir Deimantas polkos.

OKEII REKORDAI
KarvelBlls fr Eisim Grybauti. Kauno Orkestrą.
Lietuva tBvynB musų Ir Tautiškoji daina. OperetBs
Choro Kvartetas.
PanemunSs Valeas Ir Pilkas kaip lilvlkas. Armonika solo
Mano brangioji ir ZvaigždutS. Kauno Orkestrą.
UrBdas maiše Ir OodelSs. Kriaučiūnas Ir Vanagaitis.
Bučkio Valeas Ir Nauja Polka. TarptautlnS Orkestrą.
Slbyro Tremtinis Ir BernužBI nevesk pačios. J. Olšauskas.
LcvendrSlis Ir •rybal. Marfi StrumsklenB.

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

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

j

t:

WCFL 970 k. nuolatinis programas nedėlioję nuo 1 iki
2 vai. po pietų. WHFC 1420 k. programas nuo 7:30 iki
8 vai. vakare kas ketvergę.

DRIŪB1B
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KAIP ATSIRADO MASONAI?
Dažnai skaitome laikraščiuo sykles 1723 m. (“The Constise ir kalbose girdime minint {tutions of the Freemasons”).
masonų vardų. Jei kuriame Kaip jie smiortfuiz rę
ir
nors krašte sųmokslai rengia
kaip j e reikia i*
mi, jei platinama bedievybė ir
Masonų o ganizaci,joj nuo
laisvamanybė, dažniausiai vi
seniausių laikų iki šiol laiko
sa tai priskiriama masonams. masi tokios tvarkos; priešaky
Masonai arba mūsiškai ta
organizacijos sto.i variausias
rus “parmazonai” (tas var meisteris (vyliausias pirmini
das atsirado netaisyklingai ta nkas) su keliais p.dėjėjais:
riant “Įrauk - masonų” va-jtoji ma8()nų va)dyba vadina.
rdą) vieniems atrodo neįvei
ma kapitalu, oreopagu ar kaip
kiama galybė, o kitiems tuščia panašiai. Vyriausios valdybos
pasaka, prasimanymas -tam nariai renkami metams slap
suoliams pabaidyti.
tu balsavimu ypatinguose mei
Iš tikrųjų masonai al^aĮstnj (pirmininkų) susirinkin
frank
masonai yia stambi Į mnoge. Masonų meistrais vaPolitiniai - visuomeninė or-1 dinami atskinJ draugijlJ (ar.
ganizacija, jsikūvusi 1717 m. ba
pirmininkai. Be mei.

Anglijoje

Treeiadienis, liepos 13 d., 1932
■1 ■
1
'
Į LIETUVĄ PER ITALIJĄ kas tų kelionę atlikęs bus ap viršūnių baltuoja sniegas. Yra dovavo tie lietuviai aukšti vai
keliavęs pusę pasaulio.
mada važiuoti j kalnus, atsi dininkai.
“Draugo” Laivakorčių a-;
Tasai nepaprastas pasažie- vėdinti ir pasigrožėti gamtos
“Depresija neaplenkė nei
gentūra prirengė kelionėn An
rius “Draugo” ofise apie sa vaizdais. Netoli Seattle ran i Seattle. Yra bedarbių ir juos
tanų Šlapikų, gyvenusį Seatdasi plačiai žinomas Rainier
|ve papasakojo šitaip:
maitina valdžia. Bet lietuvių
tle, Wash. Jisai per dvi die- j
kalnas. Yra mada važiuoti į
inas ir tris naktis traukiniu j ^su kilęs is Būdvietės kai- pietūs į Kalifornijų ir į šiaurę pašalpos reikalaujančių visai
važiavo iki Chicagos. Čionai!1110, Lukšių par., Šakių apskr. į Kanadų. Galima važiuoti au- nedaug tėra.
praleidęs vienų dienų išvyko į I Amerikų atvykau 1904. Ke- tomobiliais ar laivais,
“Taip ilgai išgyvenęs Ame
pas brolį į Eaton, Pa.
Lie-Hetų metų padirbėjęs Penpsylrike ir būdamas nevedęs, su“Lietuvių šeimynų yra avanijos
anglių
kasyklose,
dė

j maniau
aplankyti Lietuvų,
pos 22 d. sės į Prancūzų Li
pie 100, iš viso apie 400. Lie
dės
Juozapo
Martinkaičio
kvi
kur
turiu
tėvų, seserį, brolį,
nijos laivų “Paris”. Perplau
tuvis
p.
Kriaučiūnas ten yra ,
-i
m
*
„ . . ,
. . a
. Amerike Easton, Pa. turiu bro
kęs Atlantikų vyks į ltalijų, ečiamas 1909, vykau į tolimų ,.............. .
teisėju, lietuvis Antanas Savi
kur jis turi brolį kunigų vie- Seattle, Wash., kurs guli prie
lį Jonų. Tai kompanija davė
o
Yice admirolas P. 11. Clark nuolį salezietį Juozų Šlapikų J Laciliko vandenyno,
netoli | čius District Attorney.
f’
Jvakacijų trims mėnesiams. Po
, ,
,
, . .
paskirtas vadovauti J. A. Val Kartu su tuo broliu vvks Lie- Kanados rubežiaus. Ten radau Turnila policmonu Lietuviai
. .. ,
.
dgų darbo metų turėsiu uloturi D. L. K. Gedimino dr-ia,
.
.
..
stijų jūrų skautų pajėgai.
.v.
: imas vakaciias. Būdamas nuotuvon. Taigi Antanas Šlapi- tikrų laimę. Darbų gavau prie .
žiema -----— . ,. .
engia žiemų
porų ar
,, , .,
Pacific Coast geležinkelių ko kuri surengia
.
.
latims “Draugo” skaitytojas,
da ugi au balių, o vasara vienų!
,
>.
.. , .
jusių žmonių masonams pri susiskaldymai. Pagaliau sus mpanijos, kuriai iki šiol tebe
rp.
.
. .
„ . : su keliones reikalais ir kreipiknikų. Tie lietuviai aukštie
klausė prancūzų filosofas Va- kilo į škotų ir prancūzų maso dirbu. Miestas besųs smagus,
piausi į “Draugo” Laivakor
ji
valdininkai
dalyvauja
lie'
1 teras, Amerikos prezidentas nus. — Pastarieji atstovauja lietuvių nedaug, bet dauguma'
čių Agentūrų.”
:
v
_
,
n ,, i tuvių tarpe. Vasario 22 ’d bu
i
1
Vašingtonas, poetai Goethe ir ir vadovauja visų rūšių bedie J y i,eri žmones. Oras sveikas, >
vo
bendras
VV ashingtono meA. Mickevičius, italų patrijo- vių visuomenei. Pastarus ma vasara ne kaitri, naktys vė
Tai ir lietu Skaitykite ir platinkite
tąs Garibaldi, kompozitoriai 'g vienija vadinainieji “Di į*ios> žiemos kaipir nėra. Bet.i džio
.sodinimai.
°1
Macartas ir Haidnas, filoso-Ij— Rytai” (“Grand Ori- {žiema iš akių niekada neišei-,ai bOd‘ mi medį ir jiems va- dienraštį ‘‘Draugę”
ir
za

strų ložas sudaro pusineistePatys masonai mėgsta nu riai ir gizeliai — mokiniai.
rodinėti savo organizacijos
Visa masonų organizacijos
pradžių, seniausiuose — Bibli tvarka yra paremta griežta
fas Fichte, išradėjas ir fizi[ožė CS4J aį^kiOje soči- į1!a- Mat, apylinkė kalnuota,
jos laikuose.
drausme, susiklausymu ir., pi
kas Franklinas ir kt.
įalistų ir materijalistų globo- {aiškioje dienoje ir kaitriausioKą reiškia patsai ją vardas# nigais.
(John Bagdziunas Borden)
Masonų tarpe laikas nuo je.
se vasaros dienose ant kalnų
Iš kur jie kilę
Buvo laikai, kada masonai, i
ADVOKATAS
viešai ir atvirai veikdami, i- {
105 W. Adams St., Rm. 2117
Kad galėtumėm toj srity at- '
traukdavo į savo tarpų kraš- i
Telephone Randolph 6727
skirti tįesų nuo prasimanymo,
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
tų valdovus. Atsitikdavo, kad
turėtume pirmiausiai išaiškin
Telephone Roosevelt 9090
išdavę masonų veikimo pasla
ti, kų reiškia frank — maso
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Itepub. 9600
ptis neištikimieji nariai būda
nų vardas ir iš kur jis yra
vo nužudomi.
kilęs. Masonry arba lTeemasoPatys masonai ir seniau ir
nry — anglų žodžiai, reiškia
dabar mėgsta veikti slaptai.
Liepos - July 23 dieną, 1932
mūrininkai arba laisvieji mū
ADVOKATAS
Savo narių susirinkimus ap
Miesto Ofisas 77 W. AVashington 81.
rininkai. Iš tikro, viduram
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
supa ypatingu slėpingumu ir
Komu 905
Tel. Pearborn 7968
žiuose ir net dar senesniuose
Valandos
9 ryto iki 4 po pietų
Ino kai kuriuos žmones dar
laikuose yra buvę mūrininkų
Vakarais: L'tarninkais ir Ketvergais
labiau prie savęs patraukia.
Norintieji šių vasarų va
— 6 iki 9 vai.
arba laisvųjų mūrininkų (bei
Ilgų laikų į masonų ložes net! 45 Archer Avė. Tel. I^ifayette 738!
žiuoti*
j
Lietuvų,
važiuokite
kitokių amatninkų ( draugijų,
! priimdavo moterų. Tačiau il
Narnų Tel Uyde l’ark 339 5
su šia “Draugo” ekskursi
kurių tikslas buvo laisvinti,
gainiui, moterims atsiradus
ja Skandinavų Linijas laitobulinti ir leisti dirbti žmo
i masonų organizacijose, nekar
vy “UNITED STATES,”
nėms jų amato srityje.
tų jų susirinkimai virsdavo į
kuris iš New Yorko išplau
Amatninkų draugijos arba
ADVOKATAS
paleistuvingomis puotomis,
>2
E.
107
ST. prie MICHIUAN AVĖ.
ks Liepos-July 23 dienų.
cechai buvo grynai krikščioni
Tel. Pullinan 5950—6377
j Nors masonų organizacijos '
škos organizacijos. Jos padė
LAIVAKORČIŲ KAINOS
1600 S. VVOOD ST.—Ketvergo vak.
pradžia buvo Anglijoje, tačiau į
Tel. Eafayette 6393
jo anų laikų amatninkams sė
NUO
NEW
YORKO
IKI
greitu laiku masonai išsipla- :
160
N
f.A
RAI.I.E ST—pagal sutarti
kmingai kovoti su didikų prie
KLAIPĖDOS
tino ir kitose šalyse. 1736 m j
spauda ir išnaudojimais. Dė
lordas Derventvateris įsteigė
3-čia kl. į vienų pusę $84.59
ka cechams susikūrė demokra- t{pirmųjų masonų ložę Prancū
Ten ir atgal (Round
tiškos įstaigos: savivaldybės
zijoje. 1741 m. masonai įsikū
trip) .............. $141.00
ir krašto gyventojų atstovy
rė Hamburge ir Saksonijoje
Turistinė klesa j vienų
bės (parlamentai).
(Vokietija). Vokiečių kaizeris
pusę ................ $105.50
Pradžioj XVIII amžiaus
Buy gloves wlth what
Fridrichas II stovėjo prieša
Ten ir atgal (Round ’
pradėjusi kilti vakarų Euro
kyje Berlyno
masonų ložės
it savęs
trip) .............. $175.00
poje pramonė ir drauge su ja
“Zu den drei \Yelt — KuNerelk mokėti 50c. ui
atsiradęs kapitalizmas sugrio
dantų ęnostį. Listerine ToIš Chicagos ekskursantai
geln.”
oth Pašte gaunama po 15c.
vė cechus. Mat, prie garų va
išvažiuos liepos 22 d. NICTėmyk. kaip gerai Ji vei
Toliau masonų organizacija
LAIVAS “UNITED STATES”
kla. Jg vartotadamas par
romų staklių bet kas (ir ne
KEL PLATE traukiniu iš
išsiplatino visoje Vakarų Eu
metus sutaupai >3 00.
amatininkas) galėjo atsistoti
La
Šalie
Street
Station
9:45
valandų
ryto.
ropoje, neišskiriant nei Lietu
ir jų veikimų prižiūrėti.
USTERINE vos.
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
Drauge su kitais cechais žu
Ilgainiui masonų organizaci
TOOTH PAŠTE
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
vo taip pat tikrų meistrų mū
jos pradėjo kurtis Amerikoj,
25*
neskaito — patarnauja dykai.
rininkų draugija. Bet kadan
M
pareikšdamos ypatingos veik
gi senieji mūrininkai buvo su
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
los Meksikoj, Čile, Urugvajuj
sirišę tampraus draugiškumo
Visais reikalais kreipkitės:
ir kitose Pietų Amerikos val
ir broliškumo ryšiais, Kadan
tvhen aoothlng Žemo te uaedl
stybėse.
i
gi jie dažnai vieni kitiems pri
Right Irom the first touch, antiseptic,
Kai kurie Europos kraštų
healing Žemo takes the itching
žadėdavo laikyti paslaptyje
misery out of mosųuito bites, rashes,
valdovai buvo veiklūs maso
and many other skin afflictions. Try
statybos meno paslaptis, to
it also for itching, peeling toes.
nai (pav., rusų caras Aleksa
dėl nebe mūrininkai, bet didi
Bathera and other outdoor folka
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
ndras 1, austrų imperatorius
thank cooling Žemo for relief frora
kai ir šviesuoliai, prisideng
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
Pranciškus 1, vokiečių kaize
Pimples and dandruff fade when safe,
dami amatninkų — statytojų
antiseptic Žemo is applied. It inris Fridrichas II, prancūzų,
stantly easea razor-emart. Alway»
vardu, sumanė įsteigti savo
have Žemo nearby wherever you go.
imperatorius Napoleonas I ir
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
draugijų, turėjusių būk tai
kt.). Iš pasauliniai pragarsė

JOHN B, BURDEN

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVA

SKINITCHIHG ENDS

gaivinanti savo narių tarpe
brolybę, lygybę ir meilę ir vy
kinti labdaringus darbus.
Iš tikro, masonai dangstėsi
ir tebesidangsto labdarybe, ta
čiau tikrieji jų tikšlai — kova
su tikėjimu, su Bažnyčia (ypač su katalikybe) ir su jė
zuitais, kuriuos jie laiko di
džiausiais savo priešais. Jų
pasaulėžiūros pradžių yra pa
daręs čekų filosofas, pedago
gas ir protestantizmo šulas,
vadinamų “husitų”, liuteronų
pirmtakūnų šalininkas Amosas Komenskis (1593—1670).
Tačiau masonų organizaci
jos taisyklių autorium (suda
rytoju) yra buvęs tūlas An
dersenas, išspausdinęs tas tai-

K2S

rtlLLY'S VNCLE

TEXTURE

m your etikes'

A. A. SLAK1S

J. P. WAITCHES

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENIORA

remkite visus tuos pro’fesionalus ir biznierius,
{kurie garsinasi jame.
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VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
Ji pati nežinoj-o
Jos blogas kvapas
buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARJIACAL
COMPANT
St.

Louis,

Mo.

LISTERINE
promptly endi odors ordlnary
antiseptic* ean’t hide in 4 days

. D R

;li(liepos 13 d., 1932’

1

n G S B

DAKTARAI:

LIETUVIAI AMERIKOJE
dyti daugybės pažadų sutartį

PIPCDn III

UluCnUi ILL.

(kontraktų).

Gerb. Kenoshos klebonui kun. Al. Bub
ilui dėl jo mylimos motinos mirties reiš
kiame didelės užuojautos.

OflMS Tel. Grovehlil 0017
Rus. <737 S. Artealan Avė.
TeL Grovehill 0617

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6913.

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
Hadio S A C
X I>onus Sliemotas Eudeiv
ANTANAS IR PETRONĖLĖ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•
Vai.: 1-3 ir ,6:30-8:30 vai. vak.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
2428 West Marąuette Road
X Ciceroje dabar dideliau- kio Ca nary» žada Bergmane
Nedėlioj susitarus
PELDŽIAI
Nedėlioj susitarus
Vai.: 2-5 (r 7 8 P. M. Ket. 9-12 A-M k.......... ......
sis triukšmas. Vyrai “maka- darže visiems šposų iškirsti.
Nedėlioj susitarus
bilius” šveičia, moterys viš
X Biznieriai: Žamulevičius,
Tat Ganai I1W Rea Prospeot MBS Tel. Ofiso 406t
Rea 9841
tas peša, kilbasas dirba, mer Jankauskas, Angelus, JaškūTel. Lafayett* 6798
gaitės sijonus siuva, o klebo- nas, Šimkus, Dafyašinskas, Anas su savo pagelbininkais Į nglickis, Karpus, Bačkauskas,
Gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
1821 SOUTH HALSTED STREET
kviesliauja. Visi ruošiasi pa-'Putrini, Miliauskas, ZajausKENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:
MARQUETTE PARK
rap. piknikui, kuris įvyks sek kas, Bernotas,
Masiliūnas,
ir Maskevičių. Laidotuvėse Office: 4459 S. California Avė. Residenclja MM So. Artealan Avs
Nuo
1
iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedėliojo pagal sutarti
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Residenclja:
ŽINUTĖS
madienį, liepos 17 d., Berg- Ambrozaitis —Marsliall Field
mirusio Karvelio, kurį jo dūk
< iki *:>• vakare
8904 — 71st Street
man’s darže.
ir Kakanauskas su P. Jukniu
tė su žentu palaidojo tautiš
Nedėliomis tik susitarus.
X Kun. S. Petrauskas rašo žada liepos 17 d., Bergman’s
X Visa Marketparkėlė ren kose kapinėse, draugija neda DENTIST AI Tel. Canal <784 Res Republlc 6868
sutartį, ant kurios kun. Šiau- darže parodyti prohibicijos giasi prie didžiulio savo para lyvavo ir palydovų neskyrė.
lys ir kun. Vaičūnas turės pa atšaukimo Įstatymų ir kaip su pijos pikniko, kuris įvyks lie-1 Jų reikalavimų, 100 dol. iš dr- Phone Boulevard 7042
Gydytojas ir Chirurgas
sirašyti. Tai bus imtynių su- juomi elgtis,
pos 31 d., Birutės darže. Bus, jos nutarta patenkinti tik ta
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2408 WEST <8 STREET
IR OBSTETR1KAS
tartis.
Kertė So. Western Avenue
daug visokių paniarginhnų; da, kada pristatys jo veliones
X Ponas A. Lutkus, S. Bu
DENTISTAS
Tel. Prospeot M 2 8
Gydo staigias ir chroniškas ilgas
X Ciceros vengras parapi kauskui rodys vidurinės ma- išrinkta geriausios šeiminin žmonos sutikimų su klebono
4645 So. Ashland Avė.
vyrų, moterų ir vaikų
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
kės, kurios žada paruošti to paliudymu.
jas piknike, be gyduolių, tu levos įvairumus.
Tel. Canal 0706
DARO OPERACIJAS
Arti 47 Street
Valandos: 1-4 po pietų lr 7-2 v. j
Ligonius
priima
kasdienę,
nuo
kius
pietus,
kokių
dar
nėra
rės “stebuklingųjį paukštį,”
pietų iki 8 vai. vakaro.
Draugijos išvažiavimas Sa
Nedėlioj pagal susitarimą
X A. Rabačauskas pas rūb- buvę Birutės darže. Visi va
kuris atpasakos žmonių laimę.
Nedėliomis lr seredomls tik
kalausko darže davė nuosto T*L Canal <122
iškalno susitarus
X Graborius Zolp’as žada siuvį Makauskų užsisakė nau- žiuokime!
lių; buvo be pasekmių.
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
gyviems duoti progos pama jų “kacapiškų” kepurę.
X Gimimo Panelės Švč. pa Iš Federacijos pranešimų ,
2130 WEST 22nd STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tyti savo ateities gyvenimo na
CHICAGO
DENTISTAS
rapijos
Rožančiaus
ir
Altorių
X Batsiuvys Lukauskas vi
davė A. Grisius.
4729 WEST 12 PLACE
2201 West 22nd Street
mų ir draugus. Tai bus sek siems parodys savo padirbti} puošimo draugija rengia savo
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredot
Siame susirinkime pirm. Į
lr Pėtnyčioe, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavltt St.)
madienį parapijos piknike.
jį dangorėžį, apie kurį praė-1 Piknikų, kuris įvyks liepos 17 pranešė, kad atsisako iš pirm. |
bus.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 Iki 8 vakare
X Graborius Lecbavičius jusios savaitės Tribūne rašė,d*, Marąuette Parke, prie 70 vietos; atsisveikindamas su)
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
Seredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:3< — 6:30 kasdien
'ir California Avė. Piknikas nariais linkėjo dr-jai gerus I
parapijos piknike žada išpil- ir paveikslų įdėjo.
X—Spinduliai
Telefonai: Kedzie 2459 — 2461. arba
įrengiamas tam, kad papuošim kloties. Draugijoj išbuvo 15
Cicero <42, Res. tel. Cicero >888
Ofisas 2201 West 22nd Street
Boulevard 7589
;mūsų bažnyčios altorius per metų; pustrečių meti} buvo pir I
GRABORIAI:
Rez. Hemlock 7691 ‘cor. So. Leavitt' St. Tel. Canal 6122
ateinačius parcinkulio atlai mininku. Jam pirmininkau- ,
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 7868
Visi marketparkiečiai jant dr-jos turtas užaugo 700.Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
LACHAVICH dus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS
DENTISTAS ”
prašomi paremti šį pikniką. 00; dabar dr-jos turtas siekia
Nedėlioj: 10—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
4712 So. Ashland Avenue •
Kai per atlaidus ateisite į ba*- $2,000.00 Nauju pirmininku iš
CHICAGOJE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
LIETUVIS GRABORIUS 'žnyčių, pamatysite papuoštus rinktas M. Lorencas, buvęs j Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
8 iki 4 lr < iki 8 vai. vak.
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia į jjĮtoi’i US.
Tada
visų
širdys
Nedėliomis nuo M Iki 12 ryto
pirm. pagelbininkas, o jo vie- (
Lr pigiau negu kiti
meldžiu atsišaukti o mano
Moterų ir Vaikų ligų
darbu buRite užganėdinti.
džiaugsis tikslu tais altoriais, ton išrinktas J. Staselis.
todėl, kad priklau
Telefonai dieną ir naktį
X-Ray
|rel Cicero 1260
Tel. Roosevelt 2615 arba 2611
sau prie grabų lšSpecialistė
VIRGINJ a
*
papuoštais
jūsų
mažomis
ir
dirbystėa
2314 W. 23rd PI., Chieairo
Pusmetinis knygų patikrini ,
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
didelėmis aukomis.
mas nebus daromas, nes kny- !
668 West 18 Street
LIETUVIS DENTISTAS
.Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Tel Grovebll* i<»t
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court. Cicero. Tll
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Ši
draugija
neužmiršta
nė'gos
gerai
vedamos.
Ižd.
Ant.
vai.
:
SKYRIUS: 8238 8.
Ofiso
vai.
kiekvieną,
dieną
iruo
ii
iki
TEL. CICERO 6917
Vfti fl.TĮ fl a i V3.kfl.r©
I Halsted 8treet, Tel.
savo
mirusių
narių.
Uz
mirųGiisiui
prašant,
kad
$200.(XJ
J
Nedėliomis
ir sered-omis susitarus 12 ryto (išskyrus seredoflus). Taipgi
Victory 4181.
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltarninkais
sias tos draugijos nares už- paskolų dr-ja pailgintų, visi 4847 W. 14th ST. Cicero, III. ir Ketvergais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Vardu 1138
Vai
9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
prašoma
dvejos
šv.
Mišios
—
sutiko
prailginti
ant
pusės
Rez. Tel. Hjde /Park 11385
Semdomla
po platų lr Nadėldiąniąl*
Phone Boulevard 4139
rik susitarus
vienos tuojau po mirties, o • metų.
Narys
Dr. C.K. Kliauga
9422 W MARQUETTJB ROAD
DENTISTAS
Graborius ir Balsamuotojas kitos metų sukaktuvėse. NaUtarninkuis. Ketvergais ir Suhatomia
METINIS IŠVAŽIA
rio mokestis dr-jai maža, tik
GRABORIUS
2420 W. šlarųuette 11<1. arti Wcstern
Ites. Phone
Turiu automubili is visokiem’Lietuvis
Avė.
Phone Hemlock 7828
VIMAS
Englewood 6641
tai vienas doleris į metus. Tat
Office Phone
Muso Dstarnavtmas
Panedeliais. Seredomls ir Pėtnyčiomis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
reikalams. Kaina prieinama.
Wentworth 3000
Wentworth 3000
visuomet sąžiningas ir
1821 So. H*ln»e<I Street
Ofisas:
—
46
45
s.
Ashland
Avė.
verta visoms įsirašyti į šių drjssh
nebrangus nes neturt
Chicago, 111.
3319 AUBURN AVENUE
ine išlaidų ežlalkymal
Draugijos “Lietuvos Ūki- Tel. Cicere <76<
Orlso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
jų. Visos moterys ir mergiskyrių.
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Chicago, III.
nos, gali priklausyti ir pritįjninkas,’’ metinis išvažiavimas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso Tei.: Boulevard 782b
Namų Tei.: Prospect 1930
Nauja, graži kopinuos progos visos .kviečia- įvyks liepos 24 d., Shady Tree
6558 S. HALSTED STREET
plyė’^a dykai.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Inn, Archer Rd., priešais Oli
mos įsirašyti.
DENTISTAS
na»i.n«MiP u n
3307 Auburn Avenue
Marketparkiatė H,enry Park, Willow Springs, 1446 S. 49tb CT., CICERO
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Ofiso Tel. VICTORY »<87
TEDSJA1
111., (toj pačioj vietoj, kur Vai.: 10-12 ryto; 2-< lr 7-9 vakare
Ot lr Rea TeL HEMLOCK 2174
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
1650 WEST 46th STREET IŠ DR-JOS ŠV. JONO EVAN pernai buvo). Išvažiavimui
TeL Kenwood 61*7
AKIŲ GYDYTOJAI:
Kampas 44th lr Paulina Sta
Valandos:
rengti
yra
gabus
komitetas,
GELISTO SUS-MO
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Tel. Boulevard 6208-8418
LIETUVIS GRABORIUS
susidedantis iš narių: pp. J.
3133 S. HALSTED STREET
Nuo < Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Didelė graži koplyčia dykai
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
Antras ofisas ir Rezidencija
Dievo Apvaizdos parap..— Žilio, J. Krūmo, P. Fabijonaiprie manęs, patarnausiu simpatlš6504
S. ARTESJAN AVĖ.
718 WEST 18 STREET
čio, P. Rusteikaitės, K. Miki kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu
Šv.
Jono
Evangelisto
dr-ja
Ofiso
Vai.
Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Tel. Boomveli 7U2
I kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-< po
priešpusmetinį susirinkimų lai šaitės, B. Rusteikaitės, V. Duo
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.
kė birž. 26 d. Atidarė pirm. J. bos ir B. Lenkausko. Šiame
Gydytojas ir Chirurgas
Blankus, o nutarimus perskai piknike bus gerų dovanų. Jei
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
tė rašt. J. Grisius. Ligonių gu kas iš narių dar norėtų kų
Tel Wentworth 3000
Tel. Yards 0994
dovanoti,
prašomi
doavnas
at

LIETUVIS
AKIŲ
dr-ja turi: Plančūnų, Bladikų,
Rez. Tel Stewart 8191
Rezidencijos Tel. Piaza S2M
nešti į pusmetinį susirinkimų,
SPECIALISTAS
aklų įtempimą, kuris
VALANDOS:
kuris įvyks sekmadienį, liepos estiPalengvins
priežastim galvos- skaudėjimo,
Nuo 10 iki 12 dieną
LIETUVIŲ
17 d., 1 vai., Meldažio svet., ‘svaigimo, aklų aptemmio, nervuotuNuo 2 iki 3 po pietų
Gydytojas ir Chirurgas
oao. skaudamą akių karšų.
Nuimu
Nuo 7 iki 9 vakare
2242
W. 23rd PI., arba pus zataractuš. Atitaisau trumpą regystę
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
GRABORIŲ ĮSTAIGA
6558 S. HALSTED STREE'I
ir tolimą regystę.
sekr. B. Lenkauskų, 2423 \V. Prirengiu teisingai akinius visuose
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
egzamlnavknas daroMarąuette Rd. Širdingai kvie- atsitikimuose,
atas su elektra, parodančią mažiautomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
čiame visus lietuvius į mūsų
klaidas.
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
....
_
...
.
! Specialė atyda atkreipiama mokyOfiso: Tel. Victory 6893
plkmkų. Bus puikiausia pro- i klos vaikučiams.
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
• i
•
i«
i • «• \ Vfl.la.ndos nuo 10 ryto iki 8 vaka«
KASTANTINAS MEŠKAUSKAS
Rez.: Tel. Drexel 9191
‘Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
ga ilinksmai
dien$
praleisti.
! re. Nedėliomis pagal sutartį.
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 74« I
Mirė liepos 10 d., 11:20 vai,
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
Įžanga vėltui.
ryte, 1932 m., sulaukęs pusės
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
SPECIJAL1STAS
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
amžiaus; gimęs Telšių apskr.,
P. S. Kurie nariai dar ne Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Plungės par., Kaušienų kaime.
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
be akinių. Dabar kainos pcrpus pi
Amerikoj
Išgyveno 22 metus.
Vat.:
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
turi mokesčių knygelės, jų ga gesnes, negu buvo. Musų kainos plrint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
Paliko dideliame nubudime mo
Rusas Gydytojas ir Chirurgą^
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
genės,
kaip
kitų.
terj Heleną, sūnų Kastantlną,
li
gauti
susirinkime.
Nedėliomis
10
iki
12
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
brolj Povilą ir gimines, o Lie
Specialistas moteriškų, vyriž
4712 8. ASHLAND AVĖ.

C HIC AG O J E

DR. P. Z, ZALAT0R1S

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. RAČKUS

DR. G. Z. VEZEUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

OR. S. A. DOWIAT

DR, G. L BLOŽIS

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J, F. RADŽ1US

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

•

A, MASALSKIS

•

•

DR. A. L YUŠKA

.i

STANLEY P. MAŽEIKA i

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. A. R. McGRADIE

DR. ATKOČIŪNAS

t J. ZfilP

A. L DAVIDŪNISX M. Ui

DR. J. P. POŠKA

S. M. SKDDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN

Seniausia ir Didžiausia

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A, ROTH

teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.
\

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

tuvoj 2 brolius, 3 seseris ir gi
mines.
Kūnas pašarvotas 8. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Auburn
Avė.
Laidotuvės |vyks ketverge,
liepos 14 d., 8 vai. ryte iš kop
lyčios | 8v. Jurgio
parapijos
bažnyčią, kurioje bus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą,
o iš ten bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapnles.
Visi giminės, draugai ir pa
žįstam! esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
sutelkti jam psskutnlj patarna
vimą.
Nuliūdę liekame,
Moteris, Sumiš. Brolis
ir Gimiuės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P, Mažeika, tel. Yards
1138.

S. Lenkauskienė

SUMAŽĖJO VYRIAUSYBES
,
PAJAMOS
WASHINGTON„ liepos 11.

Telefonas Midway 2880

Tel. Boulevard 7589

HEMLOCK 1151

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETU VIS AKIU

SPECIALISTAS

— Iždo departamentas'paskel
rie baigės birželio 30 d., vi

dolerių sumažėjo,

palyginus

su 1931 metų -surinktomis pa

jamomis.

Ofiaaa lr Akinių pirbtuvė

VALANDOS:
9 iki 11 ryto, 7 Iki 9 vakar*
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Medinomis: aso U

<-M

1M lt

Kampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v
Nedėliomis k- šventadieniais 10—12
Tel.

Hnmloek

8TM

Rea Tel. Prospeot 0010

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 WEST 35th STREĘT
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 1<—4; nuo

Ofisas 3102 So. Halsted St.

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 Wsst Marąuette Road

bė, kad praėjusiais metais, ku
daus pajamos 873 milijonais

DR. V. S. NARES

kų, vaikų ir visų chroniškų
Hgų.

SKAITYKITE IR PLATINKITĘ “DRAUGĄ”

Ofisas <165 South Rėdais
Rea <425 Bo. Oallfornla Ava

i X,

K k. aMU4M4 K*t<

DRAUGAS

6

Trečiadienis, liepos 13 d., 1932
39-

33
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Bus yisokiausių groju, štukų, imtynių, bėgimų, valgių, gėrimų, gaudymas taukiioto pig’io.
Kap. Darius skraidys, Matui su velniais kalbės. .Joe Bancevičius imsis etc., etc. Kviečiame visus
Ciceros, Bulvarų, Cbicagos ir apylinkės lietuvių^. Good time užtikrintas.

Bergmans Grove Darže, Riverside, UI.
&

E6E

.dgeporto; Viktorijos Astraus- mirštam nė darbininkų: Mali- grįžti, tik vienu būdu galėsiu tų. Į tų skaičių neįeina tik
j kaitės iš Bridgeporto; Juozui nauskų, Oškeliūnų ir vaiku- gerbiamoms draugijoms atsi- Klaipėdos kraštas ir Palangos
denų nuomoto'
: pajūris. Vandenų
nuomotu
----- ;------Brazauskui iš Bridgeporto; čių. Ypatingai seselėms už gra mokėti — tai darbu,
tiniškai gaun^<
Noriu tarti ačiū ir tiems, pajamų vidutiniškai
Bridgeport.— Bankams už!Jonų Wilių iš Nortb Side; žumynus.
LIGININĖS ESM. SOCIAL
LIETUVOS KONSULO
u, t. y. apie Rs
kurie mane palydėjo į stotį: kartų daugiau,
sidarius mūsų apylinkėj,, dau- Bronų Bredelių iš Brighton
KVIETIMAS
Jaunos ir augusius moterys,
A. Nausėdienei, B. Šegždienei mil. litų. Iš to pragyvena apie!
—:----------------Ketvirtadienį, liepos 16 d., i gelis turi nepatogumų. Ypač Park; Jurgių Klembauskių iš norinčios išmokti rankų dar
(Nausėdaitei), M. Šedienei, 400 šeimų. Vidutiniškai ha vaLietuvos konsulas p. A. Kai popiet nuo 2 iki 4 vai. įvyks Į yra bėdos su čekių išmainy- Cicero.
bo, įsirašykite Šv. Kazimiero
Žaldokienei, O. Aleliūnienci, 1 ndenų ploto kasmet duoda avaitis, pritardamas lakūnų, “Ice Cream Sočiai”, kurį ren nųi arba pinigų pasiuntimu.1 Paminklų reikaluos norėda- akad. rėm. 8 skyr. Metinė mo
U. Gudienei, J. Šakienei; šei pie 15 klg. žuvies.
kap. Dariaus ir -Girėno suma- gia Šv. Kazimiero ligoninės Tokių reikalų turintieji gaii mį informacijų matykite lie- kestis $1.00. Išmoksite gra
moms: J. Nedvarų, A. Buzinsnymui skristi per Atlantikų,, rėmėjos ant ligoninės pievos. Į kreiptis į Kęstučio Spulkos {uvį atstovų arba pašaukite žaus ranki) darbo. Susirinki
kų, J. Laurinaičių, L. Bedo- KAIP IŠSKIRSTYTOS PA
veikėjams išsiuntinėjo tokio Pelnas skiriamas ligoninės na-1 ofisų, 840 W. 33 St. Tame ori- I telefonu: Berkshire 1487.
mai įvyksta kas antrų penkta
ŠALPOS PRIVATINĖMS
X. X. dienį kiekvieno mėnesio, 8 v. re, D. Šimkų, A. Bitautų, A.
turinio laiškus:
ūdai. Kviečiami y svečiai at-1 se p. Evaldas, spulkos sekreMOKYKLOMS
Palikinu, p-lėms Kotrinai ir
“Lietuviai lakūnai kap. si lankyti-Įžanga suaugusiems torius, mielai patarnaus. Jisai
vak., Gimimo Pan. Švč. para
, Franutei Garuckaitėms, J. Aatlieka ir daug kitokių reika PIKNIKAS PRANCISKIE- pijos salėj.
Stepas Darius ir lakūnas Sta 25c., vaikučiams 15c.
Viso 1932 m. biudžete nu
maitytei, A. Valančiūnaitei,
lų — padaro morgičius, par
CIŲ
NAUDAI
sys Girėnas pasiryžo 1933 meKomisija
Be užkandžių, bus žaidimai,
M. Freitikaitei, A. Razbadau- matyta 231,000 lt. Tos sumos
tų vasarų Skristi iš New Yor- už kuriuos bus duodamos do davimo — pirkimo dokumen
taip paskirstytos; Panevėžio
tus, kolektuoja nuošimčius už
Bridgeport.
Šv. Pranciš-, Pirmiausia noriu išreikšti skaitei, Jurgaitei, Galnaitei ir lenkų gimnazijai 42,000 lt.,
ko į Kaunu per Atlantiko van- vanos, ypatingai vaikučiams
B. Makuškaitei, ponams: A.
morgičius ir tt.
kaus vienuolyno rėmėjų 1 sk.1 padėkų mylimiems tėveliams
denynų. Tai bus istoriškas lie- nupirkta daug dovanų. Nors
Kauno žydų realinei gimnazi
Peldžiui,
Jonui
Kudirkai
ir
rengia piknikų ateinantį sek-' už davimų man progoj atlan
tuvių žygis, kuris plačiame vasarų rėmėjos nelaiko susijai 52,000, Marijampolės žydų
Palioniui.
SVEIKSTA JAUNASIS
madienį
liepos
17
d.
Marquetkyti Europų.
pasaulyje pagarsins lietuvių rinkimų, bet, kaip matome,
gimnazijai 23,000 lt., Raseinių
*ČESNA
Monika L. Gurinskaitė
te
Parke
1
vai.
popiet.
Kvie

vardų ir pačiai Lietuvai su- nesnaudžia.
širdingiausiai ačiū didžiai
“Ile de France”, birž. 24 d., žydų ginui. 7,000 lt., Vilkaviš
čiam
visus
geradarius
ir
priegerb.
seselėms
kazimierietėnis,
teiks didelės garbės. Aukščiau
Tat visos nargs maionėkite
kio žydų gimn. 9,000 lt., Vir
1932.
Town of Lake.— Nesenai
telius
atsilankyti
ir
paremti
Akademijos
Rėmėjų
draugijos
balio 18,000 lt., Ukmergės —
minėti profesiniai mūsų laku-1 ne tik pačios dalyvauti, bet
per . įvykusių
su, automobiliu mūsų prakilnų darbų. Kvie- centrui, Moterų Sąjungos 1
.
9.000 lt., “Javne” žydų gimn.
uai savo lėšomis jau įsigijo dar atsivesti po kelias viešnelaimę
prie
47
ir
So.
Oakley
&
am
ir
kitus
skyrius
dalyvau
kuopai
ir
mergaičių
Nek.
Pr.
gerų lėktuvų (aeroplanų), ku- jaas ,
Kaune 9,000 lt., vokiečių gim
KIEK LIETUVOJ NUO
ve.,
kurioj
jaunasis
esna
tį
mūsų
išvažiavime.
Turėsisodalieijai
už
gražias
išleisturis reikės pritaikyti tolimam
nazijai Kaune 36,000 lt., rusu
Alfa
MOJA VANDENŲ
be
sųmones
tapo
nugabentas
j
j
me
skanių
užkandžių
ir.
gėri-'
ves
į
r
dovanas,
taip
pat
Akad.
gimnazijai Kaune 20,000 lt.,
skridimui. Tuo tikslu reikalin
South
Town
ligoninę
(roomj
m
ų.
Bus
visokių
žaislų,
dovai
Rėmėjų
2
skyriui,
“
Kanklių
”
ga Amerikos lietuvių visuo MŪSŲ BENDRADARBĖ
Lietuvoj valdžios žinioj esa žydų amatų mokyklai “Ort”
209)
ir
po
dr.
S.
Brenzos
arn
ų,
bėgtynės,
muzika
ir
tt.
menės pagalba bei parama.
chorui, p. Nausėdienei, Bitau- nčių upių ir ežerų plotas sie — 2,000 lt.
SVETIMTAUČIŲ
liktos
sunkios
operacijoj
jau
Į
Kviečia
Tai pagalbai organizuoti stei
tienei, Petraitieųei, p-lėms J. kia apie 57,000 ha. Kasmet iš
SPAUDOJE
sveiksta.
Rengėjos
giamas tam tikras Fondas.
j
________
Adomaitytei, K. Babickai tei, to skaičiaus apie 52,000 ha y- PLATINKITE “DRAl ha
Pp. Cesnai užlaiko “TurkI V. Galnaitei, Sofijai Jurgaitei, i ra išnuomojami, o apie 5,000
Tais sumetimais, minėtų la-; Marquette Parke išeina du
ish
bath
”
įmonę
(biznį)
pr.
J A. Nausėdienei, Akad. rėmėjų . lieka neišnnuomoti. Nuomos Turiu didelę Bassęlių* pardavi• 
kūnų prašomas, nuoširdžiai anglų kalba laikraštukai, kui draugijos pirmininkei už su- už vienų ha vandenų vidutiniš- mui, nebrangi, turi gerų balsą.
prašau Tamstų teiktis š m. lie- riuose p. ALFA dažnai paro num. 4501 So. Paulina St.
Rep.
’ teiktų pagalbų rengianties kai ima po 3 litus. Tuo būdu Kreiptis sekmadieniais iki 10
pos 13 dienų (trečiadienį) 7:30 šo apie rėmėjas bei svarbes-■
Bridgeport.— Dr-jos Palai
prie šios kelionės. Jei Dievas už vandenis iš viso valstvbė vai. ryto ar po 12 v. Šiokia
vai. vakare atvykti į įžymių nius dienos įvykius. Tie laik-Į
mintos Lietuvos priešmetinis
mūsų tautiečių bei visuome-1 raštukai labai maloniai atsi-• DAUG NAUJŲ PAMINKLŲ
susirinkimas įvyks liepos 13, duos man laimingai atgal su- nuomos gauna per 150,000 11- dienų vakarais. V. Gaižauskas
ŠV. KAZ. KAPINĖSE
nės veikėjų susirinkimų pasi- neša į p. ALFĄ. Ligoninės rė-1
148 E. 107th St., Roseland, Tll.
d., 8 vai. vak., Lietuvių audi-j
tarti aukščiau minėtais reika- mėjų valdyba taip pat labai
... .
i i ~
. I torijoj. Nariai malonėkite laiV įsi, aplankę Šv. Kazimie- ,
. . , ,.
.
lais Konsulato raštinėje, 201 džiaugiasi. Neužilgo bus gali.
.
,
, .
I ke susirinkti, nes vra daug
Wm. J. Kareiva
pa- ,
, ,
North AVells Street”.
ma gal kų dar smagesnio pra- ro kapines, be abejonės,
’’
kas svarstyti.
Savininkas
tėmijo jose daug naujų, šie
-----------------nešti.
DSI
uslos n,Sies
Valdyba
Ir patarnavimo, Sau
SEPTINTOJI IŠKIMINGOJI
met
pastatytų
paminklų.
Rep.
kit
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
fiHEEN VAELEY
N0VENA
Įdomu bus žinoti, kad dau
pnonvcTs
Olaells Svležhj klausi
TERESIETĖS ROBERTS 1 gelį tų paminklų pastatė An
GARBINGA BUTT TIKRAM KATALIKUI,
J. Mačernis
niu. sviesto Ir nurlų.
Užbaigus statyti Dievo Apv.:
tanas S. Valūnas, lietuvis at
4644 SO. PAl'LINA STREET
ŪKY
kaina ........................................................................................ 10c.
Tel. Boulevarfl 1389
bažnyčių, 1927 m. dievotų žino_________
stovas didžiulės Clias.-G. Bla Nuoširdžiai dėkoju dr. Bla NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
nelių prašymu, kad padėkoti
Brighton Park.— Liepos 10 ke kompanijos ir Venetian žiui už malonų ir. labai gebi
kaina .......................................................................................... 75c.
Tel. Hemlock 2323
Dievui už sėkmingų Jam na-1 d. Šv. Teresės draugija buvo Monument kompanijos.
patarnavimų, pagydant tai)) KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų statybų, įvesta novena prie 1 suruošus smagų šeimyniškų iš
Blake kompanija yra viena i greitai labai infektuotų (užmų drama, kaina.................................................................. 25c.
Šv. Onos. Jų aukomis gražio-Į važiavimų į “Roberts Farm”, didžiausių Amerikoje/ Chiea- krėstų) vietų dantų smegenv- ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
RAMU STATYMO RONTRaKje bažnyčioje pastatytas taip Vieta labai puiki, švari. Oras goje ji turi šešis skyrius. Vra se. Neskubus pagydymas ga
Pranas Jakštas, kaina.......................................................... 50c.
TORIUS
pat gražus Šv. Onos altorius, puikus. Nors iš ryto palijo, pastačiusi paminklus kiekvie lėtų kartais sudaryti kokių GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla 6504 S. WASHTENAW AVĖ
Šiemet jau bus septintoji iš- bet tas, rodos, tik orų “atšvie- noje Amerikos valstybėje; ir nors komplikacijų, bet, kadan
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
kilmingoji novena. Kasmet ji žino”. Atsilankė svečių, visi tokiems, kaip Judge Gary,, gi dr. Bložis yra prityręs denPr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
MarslialJ Field, Forgan, Ro-, tistas, tai viskas gerai pasibai TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
laikoma vis su didesniu pasi- ko gražiausia linksminosi,
sekimu, nes pamaldumas prie j Važiuodami troku visų ke senwald ir kitiems.
I gt* ir dabar jaučiuosi ko geUžlaikome naujausios ma
246 puslapių kaina .......................................................... $1.75
tos didžios Šventosios vietinių į lių dainuota daugiausiai lietuVenetian kompanija gi pn- riausiai. I^abai ačiū.
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. dos žierus, laikradžius, radios,
žmonių tarpe ne tik augo, bet viškos dainelės. Nuvažiavus si žymėjusi savo gražiu artis- j
J. T.
elektrikinius laikro
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. taipgi
•------------patraukdavo jos garbintojų iš, žaista lietuviški žaidimai. Sy- tišku, naujausios mados dar- Į
džius,
movie
cameras, projecŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
visos Cbicagos. Šiemet tikima- kiu dalyvavo ir mūsų dvasios bu.
| Manąuette Park.— Šv. Kamas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon Išvertė, kun. torius dėl judomų paveikslų
Abi šios kompanijos tuiiįzimiero akad. rėmėjų 8 skyr.
si dar didesnio žmonių suplau vadai: kun. Jonelis ir kun.
knn J. Bikinas, kaina.......................................................... 90c. rodymo. Kainos labai nupigin
, nuosavias akmenyčias ir dirb-1 centro pikniko komisija dėko- PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. tos.
kimo, nes novenai vadovaus į-1 Valančius.
žymus misijonierius tėvas J. į „ .
. . x . tuves.
j ja šiems biznieriams: vaistini- LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra 2650 W. 63rd St., Chicago, III.
_ ...
«
I Pavakary suorganizuota du
Bružikas, S. J.
, „ .
.
Čia paduodame vardus tų, nkams Dargiui ir Belskiui už
Tel. Hemlock 8380
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
baseball tymai: lietuviški
ant kurių kapų tapo Šv. Ka- dovanas. Alex Alešauskas ir ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
Novena prasidės ateinantį “Wliite Sox” ir “Cubs.”
zimiero kapinėse pastatyti A.,sūnui, rakandų pargabentojui
vičius, kaina............................................................................... 20c.
sekmadienį, liepop 17 d. per\ “Cubs” pasirodė smarkęsni ir
S. Valūno paminklai:
už nuvežimų į piknikų. Jis tu- DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina .................... 40c.
Sumų 10:30 vai. ryte. Kitomis labai skaudžiai supliekė ‘Wlii
Kun. Kudirkos ir Brolių ri ‘gazoline stotį’ 71 ir Rock- 5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
dienomis pamaldos prie Šv. O- te Sox’.
Marijonų; Kazimierų Radzevi1 well St. (gyvena 7126 S. Rock
kaina .................................................................................. 16o.
nos ir pamokslai bus rytais ir, „ ,
,
, ! P° baseball, dar valandėle čių iš Bridgeporto; Policijai!-! well St., Republic 5099-6051). SIEIDS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma Jei manai pirkti automobili, ateik
vakarais. Baigsis liepos 26 d.
x
,
. .
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
,
_
„
.
pažaidus, tyru oru pakvepa- to Radomskio iš West Side; Miniat, Pužauskui ir visiems
vieną iŠ geriausių ruSių automobi
tulaitis,
M.
T.
C.
gerais
apt.,
269
puslapių
kaina
$2.00
per Šv. (>nos šventę.
.
. .
. .. .
lius —\ STUDEBAKER,
kurie yra
y
Y
vus patraukta namų link. Kad Kotrinos Malinauskienės iš kitiems už paramų. Taip pat
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
Chicago’s lietuviai katali- ir nuvargę, bet smagiai laikų Marquette; Aleksandro Shuk- nčifl p. Bardauskienei, Pavimą vartotų karų labai prieinamą Ir
kai širdingai kviečiami pasi- praleidę grįžo visi dainuoda- što iš-Bridgeporto; "Vincentui lauskienei, Dargelienei, Burnebrangia kaina.
naudoti tomis ypatingi) Dievo mi, — vis dainuodami,
Puzarui iš 18-tos apylinkės; bienei ir Lingienpi už dovaMIDLAND MOTOR SALES
malonių dienomu
Ašt. i I
“WHY” Aleksandro Katausko iš Bri- nas ir pasidarbavimų. Nepn 2334 So. O&kley Avenne
44*3 ARCHER AVF.NUE
Chicafo, Illinois.
Telephone Lafayette 7189

G H I C A G

ATLIEKA BANKINIUS
REIKALUS

į

j

PRANEŠIMAI

Knygos

NUOŠIRDI PADĖKA.

JOSEPH VILIMAS

R. ANDRELIUNAS

i

“Draugas”

