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Svarbūs lietuvių latvių vienybės nutarimai
CHICAGOJE DIEVAS PASIGAILĖS PASAULIO,

DAR VIENAS ANGLIJOS DRAUGINGAS
SU PRANCŪ2UASDTARIMAS
Anglija vis gi norėtų žinoti J. V. nusistatymų
skolų klausimu. Peru respublikoj sukilimai
numalšinti. Brazilijoj revoliucija plinta. Ka
riuomenės maištai Ekvadorio respublikoj.
Graikija negali gauti didelės paskolos
LIETUVIŲ LATVIŲ VIE
NYBES NUTARIMAI

ANGLU SU PRANCŪZAIS
sutarimas

KAUNAS (per paštų). —1 LONDONAS, liepos 14. —
Šių metų lietuvių latvių vie- čia ir Paryžiuje vienu žygiu
nvbės kongresas įvyko Rvgo-! paskelbta, kad Anglija padare
je. Kongrese priimti šie svar- naują sutarimą su Prancūzija,
būs nutarimai:
Abidvi nusprendė bendrai vei

PAREIŠKIA ŠVENTASIS TĖVAS

DELKO STOVI UŽ
ATŠAUKIMĄ

Teisėjų ir advokatų susirin- VATIKANAS, liepos 13. — ,šyti j žmonijos vargus. įsto
kime teisėjas J. B. David’as Šventojo Tėvo Pijaus XI au-!rUa nuims iš naujo ir iš nauaiškino, dėlko jis stovi už 18- diencijoje vakar buvo daugiau:
pakartoja, kad kada zmoojo priedo atšaukimę. Jis savaip 250 amerikonų maldinto-1nės. n"slysta ant kraS‘.'>‘i"iat>;
kė, kad šiuo priedu vra var- ,
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laipsnio ir ima išsiginti
zoma

asmeninė

laisvė.
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kelio tarifus ir uosto mokos-1

čius; 3. turi sudaryti bendrą
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nustatytas ir karo skolų klau.
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! Dievo, ztada ateina laikas, ka-

įs'tatymas negali būt vykdo- ,n’ani Euekanstnuam kongrese jda Dievas pats Save manifesmas ir turi būt atšauktas.
į Dublino mieste, Airijoj.
jtuoja ir žmonėse gražina tar1 Maldininkų priešakyje buvo i pusavį pasitikėjimą. O tas ir
. ^f°
Amerika nesu- -r
aukštįejį Amerikos p re-i reiškia geresniųjų laikų grįsipa nusi su praeities istori. cievelando vyskupas' žimo pradžią. Štai net ir Ruįja. kenovės raikijoj dorija- , g<.jireni.i)s>as> Detroito vysku- sijoje, kur žmonės piktžodžiau
nai pas eibė įstatymą, kuriuo pag Qapagixer»is įr Toledo w-;ja prieš Dievą, tas pat turės
Lakonųos gyventojams buvo skupag Alter ,ig
į įvykti „
uz rausta ankyti pasilinksmi į Kalbėdamas į maldininkus j Šventasis Tėvas sako, kad
Taip vadinamas “robot” arba žmogus mašina. Ši mašinai11™0 vie.tas’ kuriose pardavi- Jo gventenybė tarp kitko pa-1 šiandien pasaulis pergyvena
elektros pagalba įvairiausias “štukas” daro. Ji operuojama j n6tl svaigalai. Įstatymas at- rej§k£ .
j kaip ekonominį taip dvasinį
įvestais per kresės kojas laidais. Kraiposi, šaiposi, mirkčioja, į šauktas
“ Atėjo laikas Dievui įsimai Į persilaužimą.

kti politinių Europos proble
1. Visos trys Pabaltijo val
Prąncūzijoj karaliaus Karo-'
mų išsprendimui, kas yra glau daro braižinius, atidaro ir uždaro pečiaus dureles. “Robot”
stybės turi įvesti bendrą vaėdžiai

surišto su ekonominiais yra vienos New Yorko kepyklos lange. Sutraukia žmonių I ]io y laikais moterinis už(lra,j '
liutą, paremtą aukso franku;
ttnaneJiUaJc rmkaioTo bnrio minias. Čia atvaizduojamas ir “roboto” išradėjas W. Herrs- ,
■ ata avėti laibais galais avalu
2. turi sudaryti tarpusavio ,n finansiniais reikalais, kurie
, ,chaft>as a Hartford> Conn
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buvo sprendžiami Lozanos komuitu uniją ir įvesti vienodus „
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. v.
, v. ! nferencijoje.
pasienio mokesčius, gelezin-1 Tv.
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i Be to, tuo pačiu sutarimu

,
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nes. Ir tas atšaukta.

NAUJA VYSKUPIJA
ŠVENTOJE ŽEMEJE

Tos rūšies įstatymai visur
NORI ŽINOTI AMERIKOS
buvo. Ir jie buvo atšaukti. ANUSISTATYMĄ

,)ruvlJZ,AUEi, liepos
nepos 13. —
JERUZALĖ,
LONDONAS, liepos 13. —
mybei ginti; 4. turi visiškai į
ka™ į0’’ Anmnka. iTransjordanijoj įkurta nauja Anglijos parlamente buvo apk. .
v . .
.. 'neatsiklaususi Prancūzijos
' graikų
.....................
katalikų vyskupija, ku kalbamas karo skolų \ klausisutartinai vesti užsienio poli- j
riai vyskupu paskirtas archi-' mas. Apie tai kalbėjo vvriautiką; 5 svarbiausi eksporto
RASTA DAUG ŽMONIŲ jmandritas Salman’as, Antijo-į sybės atstovai.
dalvkai
turi būt bendrai rū-į'
IŠŽUDYTA
i chijos ir visų Rytų graikų ka- j Pažymėta, kad Anglija nešluojami ir siunčiami pasaulio
talikų patrijarcho vyriausias'. •
. ,. .
rinkoms; 6. turi būti bendrai
T .IMA, Peru respublika, lie-, sekretorius.
'
"7
A™’";
sudaromos prekybos sutartys. nos H — Prašiusi įlenkta-1
.
... 1 kai skolV klausimu. Bet pati
Kitą vasarą vienybės kon dieni sukilėliai užėmė Truii ' Nau',as vyskuPas vadinsis, Anglija sutinka panaikinti vigresas įvyks Kaune. Tai bus ))(>
. Tjk T^ar
i Petrą, Phitadelphia ir Trans- {sas karo skolas> kurias yra jai
10 metų sukaktuvių kongresas.
kariuomenė sukilėlius | ^k,X
Z'"’’' ^ngoe kitos valstybės, jei
nugalėjo ir įėjo į miestų. Pa-U)a|||'asko S
8|‘» Pat Padarytų Amerika. O
SUKILO KARIUOMENE
kaip ilgai Amerika nepaduos
rduotuvės ir namai apiplėšti, i
___ __________ '
savo galutino nusistatymo, Agatvės pilnos žmonių lavonų, i
VYSKUPAS ĮVEDAMAS nglija nieko negali daryti šiuo
GTTAYAQUTL, Ekvadorius,
Per kelias dienas sukilėlių gau ’
SOSTAN
liepos 14. — Loja mieste ka
klausimu.
jos užsiėmė plėšimais ir žmo- :

Vilniuje lenkai nužudė lietuvi
Vokiečių spaudos agentūra
pranešė, kad Vilniaus krašte

merika nepasimokina.

buvo sušaudytas lietuvis Lit-

konvenviję savo nepriklauso'-! S1'"aS;. Anglija pasižada ne-,

vinovičius. Lenkai jį įtarė būk

NUŠAUTAS JAUNAS
LIETUVIS

vertęsis špionavimu ir dirbęs

----------- :—
lietuvių naudai. Po suėmimo
Gatvaitėje ties namais, 842, įvykęs teismas, buvo nuteis- 3* £at-, rastas nušautas ’
mirfi if gprendiTnas labai
Leo Krasnauskas, 29 m. jau
greit įvykdytas.
nuolis bedarbis, gyvenęs na
muose 3332 South Morgan gat.

RETO DARBŠTUMO IR

Policija spėja, kad jis pa
IŠTVERMES ŽMOGUS
šautas kur kitur, ėjęs namo,
griuvęs ir miręs. Tai liudija
Kiduliai, Šakių aps. Šiaudi
rasti kraujo nulašėjimo pėdsanės kaimo ūkin. K. J. visoje
kiai.
apylinkėje pasižymi dideliu
darbštumu ir ištverme. Jis
PEIKIA NETIKRUS
I vienas, niekeno nepadedarfias,

IŠGARSĖJĘS “DIEVDIRBIS”

Pikeliai, Mažeikių aps. Juo
deikių kaime gyvena plačioj
apylinkėj žinomas, “dfevdirbiu” vadinamas, gabus daili
dė, kuris daugiausia dirba iš
medžio dievukus, rėmus, žva
kides, statulas ir kitokius da
lykus. Jo dirbinius motina iš
nešioja apylinkės žmonėms.
Kadangi dirbiniai yra dailūs
ir nebrangūs, todėl ir pirkėjų
jiems niekad netrūksta.
VYNO GAMYBA

Per paskutinius metus vie
tinių vaisių vyno gamyba ir
Atsižvelgus į tai, Amerika
pastatė gražius medinius gy
1 BOSTON, Mass., liepos 13.
suvartojimas
žymiai padidėjo.
— Manchester’io vyskupijos, neklausiama pati turėtų susivenamuosius namus, tvartus
Kai
kas
mieste
skleidžia
žiAkcizuojamo vyno gamyba
katedros sostan, m. Manches- Pras^:
nias,
kad
miesto
majoras
Cerį
lr
«i
au
Daigia,
šiemet
statyti
I ter,
*
1931 m. siekė 367,000 litrų.
rytoj bus įvestas naujas1
Jmak’as nesveiksta, kad liga!^uon^‘ Apylinkės ūkininkus
rium.
*1 • ir
• daz
■» V (1930 m. — 307,000 litrų; 1929
•
.....
.
i SAO PAULO, Brazilija, lie iskirta8 vyskupas Petersonas,! ŠIMTAI ŽMONIŲ GRĮŽTA ' aršėja Majoro šalininkai sme-'^ita^ reiškinys veikia
Prieš maištininkus vynansy
- Vyriausybės ką- ISkUmgl/Pi™ininkaus Jo E- i
I OKIUS
1
'
Ma)OT° Sal,nInk“ Sme
, , , . .
- .m. — 265,000 litrų). Taip pat
vizia tas Tiot'i'krA^
pflS
,flkOj kfid _ ir vienas zmo padidėjo
j’j* • ir naminio vyno garaia
nenaras
žinias,
mes
.
bė pasiuntė ištikimąją kariuo- riuomenė nenuslopino čia kk
gus
vis
tik
labai
daug
ką
gali
min. kardinolas O’Connell’is.
BIRMiMGHAM, Ala., iie- j maj°ras n*8erga P*™*"**1myba, kuris nėra akcizuojamenę.
lusios revoliucijos. Praneša,
padaryti.
mas. Užsieninio vyno suvar
kad revoliucija plinta per vi KATALIKŲ ORGANIZACI- 1)08 13‘ “ Ekonominis persiUŽ
PIGAUS
PIENO
tojimas pas mus mažėja. Pe
NEGALI GAUTI PA
są pietų Braziliją. Kitose pro
{laužimas šimtus šios valsty
AUGINS LIETUVIŠKŲ
JŲ SUVAŽIAVIMAI
PARDAVINĖJIMĄ
rnai žymiai mažiau negu 1930
vincijose vyksta sąjūdis prieš
bės žmonių grąžina atgal į il
SKOLOS
VYNUOGIŲ
m. užsienio vyno jvežta.
1 vyriausybę.
ST. LOUIS, Mo., liepos 13. 'kius UŽ8iimti žemės Urbais.
Nežinomi piktadariai apmu
ATĖNAI, liepos 14. — Orai---------------------— Rugpiūčio 20 — 24 d. čia1
Tėvai marijonai prie savo
šė parduotuvės savininką J.
KIEK PANEVĖŽIO VYS
kija jau senai gyvena didelį SENŲ ŽMONIŲ SKAIČIUS įvyks vokiečių katalikų orga- •
SUSIMAŽINO ALGĄ
Kredą, 37 mi amž., 3859 M vienuolyno ir gimnazijos MaKUPIJOJ YRA ORGA
ekonomini persilaužimą. Pra-'
MAŽĖJA
nizacijos “Catholic CentraL
Roosevelt road, už pigaus pie- rijampolėje turi įsitaisę pavvNIZUOTŲ KATALIKŲ
šė iš T. Sąjungos paskolos i
-----------Verein of America” ir “Na-I THOMASVILLE, Ga., lie- no (9 centai kvorta) pardavi zdingą oranžerėją. Joje šią
nors 50 milijonų dol. Sąjungai VVASHINOTON, liepos 13. tional Catholic Women’s U-;P°8
&10 rn’es^° teismo nėjimą. Policija ieško mušei- vasarą pradės auginti ir vy
Neseniai įvykusioje Kat.
duoda tik
10 milijonų dol. — Cenzo biuras skelbia, kad 8uvažiavimai Suvažia. teisėjas Mclntyre dėl ekono1
nuoges. Ligi šiol darydavo Veikimo Centro Panevėžio ra
Graikų vyriausybė tai atmeta.'
žmonių skaičius krašte! vimp dalyvaus keletas vysku- mi^08 pats 8au sumažino al£9
tik nedidelius bandymus, bet jono konferencijoj iš praneši
Sako, verčiau nieko negauti. į mažėja. 1920 metais šimtame- nn
į 20 nuošimčių.
NUŠAUTAS ALKOHOLIO dabar darbą mano kiek išplė mų paaiškėjo, kad Panevėžio
____________ !čių žmonių suskaičiuota 4,267,
ALKIS, GRĘSIA ŠILTINĖ
sti ir pamėgint išauginti dau vyskupijoj yra 36,546 organi
PIRKLYS
ANGLI1OS ATSTOVYBE Į o 1930 metais jau tik 3,964.
DIDELIS GAISRAS
giau vynuogių.
zuoti katalikai. Juos sudaro
I KANADA
CHARLESTON, W. Va.,
NEW YORK, liepos 14. —
5330 Archer avė. namų prie
pavasarininkai, KVC skyrių
BUS PRANEŠTA
liepos 14. — Paint ir Arms- Coney Tsland vakar pergyve šaky nušautas alkoholio pirk K. PETRAUSKAS DAI
nariai ir kt. kat. organizacijų
• LONDONAS, liepos 13. — l AVASHTNGTON, liepos 14. trong upelių kloniuose įvyku no didelį gaisrą. Apie vienas lys S. Platonia.
NUOS FILMOJ
nariai.
Nauju garlaiviu “Empress of'— Respublikonų partijos kra- siam potviny nukentėjo dau- milijonas dolerių nuostolių pa
Britain” į Kanadą išvyko A- što suvažiavimo išrinktas ko- giau kaip 1,000 žmonių.
įdaryta
SUMAŽINO ATLYGINIMĄ
Paryžiaus ir Berlyno garsiORO STOVIS
nglijos vyriausybės atstovybė mitetas prezidentui HooveVanduo nuslūgo. Visur neiš-!
nių filmų leidėjai yra susido
dalyvauti Britų imperijos e- r’iui praneš, kad jis ir vėl no- brendamas dūmblas. Nukentė-j YORK, Me., liepos 13. —
Park Ridge miestelio tary mėję mūsų dainininku Kipru
CHICAGO IR APYLTNkonominėje konferencijoje. Ko minuotas kandidatu j prežide- ję alksta. Gręsia jiems šiltinė, Mirė guminių automobiliamsba
____
r
____________
__
,
_________
____
_
lf
____
nusprendė 10 nuošimčių su Petrausku jr žada jį pakvie- KĖS.__ Šiandien iš dalies denferencija bus atidaryta m. ntus. Tas įvyks bile dieną ru- šelpimo organizacijos suskato lankų gamintojas, milijonin- mažinti atlyginimą visiems ta sti įdainuoti vieną kitą ton- besuota; vėsiau. Vakar pavaOttava liepos mėn. 21 d.
gpiučio 5
10 d.
tų žmonių likimu rūpintis.
kas Ch. Goodrich’as, 60 metų. rnautojams ir darbininkams, filmą.
karėje t<
temperatflra buvo 95 L
riuomenės garnizonas, kurio
nių žudymais.
priešaky yra gen. Cordova, su į
kilo prieš vyriausybę ir pulk. i
REVOLIUCIJA PLINTA
Albą paskelbė krašto diktato-;

PRANEŠIMUS

°

I

______

Ketvirtadienis, liepos 14, 1932

DRAUGAS
IKK); Jugoslavija — $61,625,000; Latvija —

“D R A U G A S”

$6,886,664; Lietuva — $6,197,662; Lenkija —
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
$206,057,000; Rumunija — $63,860,560. Nuo
PRENUMEKATO8 KAINA: Metams —
Pu*
M Metų — 11.60, Trims Mėnesiams — fl.MM. Vienam
Vokietijos priklauso $316,000,000. 1933 me
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tais jos visos Amerikai turėtų sumokėti apie
tų — ««.«•. Kopija .OSo.
Bendradarbiams Ir korespondentams mėtų ne*rų$269,976,571.
Bn*. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprtslundiama tam
tikslui pašto Menkių.
Kaip pasielgs Jungtinės Valstybės, pa
Redaktorius priima — nuo ll:00 Iki ll:šš vai.
Skelbimų kainos prlslundiamos paretkalavua
čios nebegalinčios subalansuoti savo balan
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 sų, sunku tuo tarpu pasakyti. Nors Dėdė
Šamas ir geraširdis, tačiau jam būtų gana
vai. po piet.
skaudu tokios pinigų sumos išsižadėti, ypač
dėl to, kad piliečiai kelia protesto balsus, nes
“D R A U G A S”
skolų išsižadėjimas dar labiau apsunkintų
LlTHUANIAN DAILY FR1END
taksų mokėtojų naštų. Rimtesnieji finansi
Publlsbed Daily, Bzoept Bunday.
8UBHCRIPT1ON8: One Tear — *(.«•. 81> Montbs
ninkai taip mano, kad Europos valstybės
— IS.tO. Three Months —
One Month — T še.
gerai daro skolas sutvarkydainos ir Vokie
■urope — One Tear — |7.šš. Blz Months — |ė.šš.
Cepy — <M»c
tijos naštų palengvindamoš. Tai teigiamai at
Advertlstng In ‘'DRAUGAS** brlngs best resulta
Advertlsln* ratee on applloatlon.
silieps j viso pasaulio ekonominę būtį. Bet
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago neteisinga yra reikalauti, kad Jungtinės Val
stybės dovanotų arba mažintų Europai sko
las. Nors mes esame įsitikinę, kad geraširdis
Dėdė Šamas vis dėlto tai padarys.
KAIP PASIELGS AMERIKA?

Nesenai Lozanoj, Šveicarijoj, pasibaigė
labai svarbi valstybių konferencija, kurios
tikslas buvo galutinai sutvarkyti visas didžio
jo karo skolas.
Toji konferencija senai buvo laukiama.
Nesutvarkytos skolos kėlė neramumus Euro
poje, kenkė kreditui, sunkino ne tik karų
pralaimėjusių Vokietijų, bet taip pat viso
pasaulio ūkiškų būtį.
Skolose paskendusi ne vien Vokietija,
bet visos Europos valstybės. Kaip žinoma,
Vokietija skolinga Prancūzijai, Anglijai ir
kitoms valstybėms vadinamas karo reparaci
jas. Prancūzija įsiskolinusi Anglijai ir Ame
rikai. Daug skolų turi Anglija. Nuo jų ne
laisvos ir kitos valstybės.
Vokietija, nepajėgdama išsimokėti repa
racijų, kėlė triukšmo, reikalavo skolos naštų
palengvinti arba visai jų nuirrfti nuo jos
pečių. Kitos valstybės, tai matydamos, grųsino savo skolų nemokėsiančios. Tuo labiau
sia buvo paliestos Jungtinės Valstybės, ku
riems visa Europa yra skolinga. Pernai prez.
Hooveris paskelbė skoloms vieniems metams
moratoriumų, t. y. vieniems metams skolų
mokėjimo laikų pratęsė.
Šiemet susirinkę Lozanoj valstybių at
stovai svarstė kų toliau daryti. Anglijos ir
Prancūzijos atstovai pasisakė už skolų radi
kali pertvarkymų. Taip ir padarė. Konfe
rencija Vokietijai skolas sumažino nuo ke
lių bilijonų iki 700,0‘)0,000 dolerių. Bet čia
pat ir sąlygų stato, kad Jungtinės Valstybės
sumažintų skolas Prancūzijai, Anglijai, Itali
jai ir kitoms. Europos valstybės Amerikai
yra taip skolingos: Austrija — $23,762,217;
Belgija — $400,000,000; Čekoslovakija —

$167,071,023; Estija — $16,466,012; Suomi
ja — $8,604,000; Graikija — $31,51G,000;
Vengrija — $1,908,560; Italija — $2,004,900,-

SAULĖ IR ORAS
Kai ryto prieblandoj užgęsta žvaigž
dės, kai nušvinta dangaus pakraščiai ir
paskleidžia savo aukso spindulius ant
pilkšvų miškų, balzganų pievų, tada krū
muose ir pievose pakyla čežerys, švilpe
sys, visokie malonūs garsai. Tų balsų vis
randasi daugiau ir daugiau. Pagaliau jie
sumyšta į vienų galingų žemės dainų ir
sveikina grįžtančių saulę.
Toji nuostabioji žvaigždė, kurios spi
nduliai daro stebuklus ant žemės, yra
priežastis visos gyvybės ir džiaugsmingo
judrumo ant žemės. Mūsų žemė be sau
lės būtų tik baisi pilka tuštuma. Saulė
priverčia vėjus pūsti, šaltinius ir upes
ūžti; jos šviesa teikia augalams šalumo
jėgų, ir mes su muistu gauname jos gai
vinančių stebuklingų veikimų.
Kitados žmonės saulę garbino kaip
gyvybės teikėjų ir įvairių jėgų šaltinį.
Moderninis mokslas žiūri į jų kaip į karš
tas medžiagos beribį kamuolį, lygiai kaip
anatomas žmogų laiko tik tvariniu iš kau
lų, raumenų ir audihių. Nežiūrint tų mil
žiniškų teleskopų ir heliografų, kuriais
tyrinėjamas saulės kūnas, vis dėlto dan
gaus spindinti karalienė lieka mums tik

LRKSA 46-47 SEIMAS
(Tęsinys)

ATSILIEPIMAS Į PITTSBURGHIEČIUS ĮR
APYLINKĖS LIETUVIUS

Taip pat atvyko seimų pa
sveikinti ir Luzernės County
Ketvirtoji diena
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Kongresas, valdy
* 'atstovas. Sveikino nuoširdžiai,
Ketvirtoji diena prasidėjo' pažymėdama* lietuvių lojalu- bos pranešimu, įvyks rugpiūčio 23, 24 ir 25 dd., Pittsburgh,
paprasta tvarka: malda, var- nių §įa„, kraštui ir palinkėda- Pa., S v. Kazimiero mokyklos svetainėje.
Pittsburghiečiai už suteiktų garbę širdingai dėkoja.
došaukiu ir sveikinimais žo- mas Susivityiymui pasisekimo,
Kad atsakančiai viskų Kongresui prirengus, reikalinga
džiu, laiškais ir telegrama’is. ’ p0 pįetų ėjo centro valdybes
Rezoliucijų komisija skaitė į-j rinkimai. Reikia pažymėti, ne tik Pittsburgh’o, bet ir apylinkės lietuvių pagalba.
Tat, šiuomi kviečiame Pittsburgh’o Lietuvių R. K. para
nešimus, kurių daugumų sei- kad prie tų rinkimų kai kū
pijų
atstovus, katalikiškųjų draugijų ir kuopų valdybas į
mas atmetė. Priimta keletas i rjos atstovų grupės smarkiai
smulkių konstitucijos pataisų, i ruošėsi, per visas'seimo die BENDRĄ susirinkimų, kuris įvyks sekmadienį, liepos 17 d.,
Nubalsuota, kad seimui vietų 'nas, vakarais ir naktimis ve- tuoj po sumos, iv. Kazimiero mokykloj, kad pasitarus apie
skirtų ne valdyba, o seimas. į Jė agitacijų už savo kandida- pasiruošimų Kongresui.
Kongreso pasisekimas priklausys nuo gero pasiruošimo.
Taip pat nutarta, kad orga tas. Iš šalies tėmijančiam su
no “Garso” redaktorių rink sidarė įspūdžio, kad į seimų Tat, visi į darbų! Pittsburghiečiai su visa apylinke, gerai
ių seimas, kaip ir kitus Pil suvažiuota ne tam, kad orga pasirodykite! KUN. M. J. KAZĖNAS IR PADĖJĖJAI
domojo Komiteto narius. Ga nizacijos reikalų svarstyti, ra
na ilgai apsistota svarstyti tų portų išklausyti, nustatyti pla
narių klausimų, kurie dėl ne nūs ateities veikimui, bet tik
darbo negali užsimų^ėti Su- tam, kad “right or wrong’\
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos Se
sivienymui mokesčių. Buvo užgirti tų pačių valdybų irkai' lnas šiemet-įvyks pirmadienį, rugpiūčio 29 d., 259 No. Fiftli
KLAIPĖDOS BYLA
paduota iš kai kurių kuopų kuriems jos nariams užtikrin- Į Street, Brooklyn, N. Y.
sumanymas tokiems nariams ti “pupų bliūaelį.” Įspūdis
Seimas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10:00 vai.
Klaipėdos byla Haagos Tribunole (Ta
teikti paskolų mokesčių užsi- susidarė gana' liūdnas, ypač ryto, Apreiškimo Švenčiausios Panelės bažnyčioj, o sesijos
rptautiniame Teisine) yra pasibaigusi. Iš Lie
Bet paaiškėjo, kada pastebėta, kad kai kurie bus tuojau po pamaldų, tos pačios parapijos mokyklos sve
tuvos pusės Tribunole kalbėjo p. Sidzikaus- j niokėjimui.
kas, du kartu atremdamas vadinamųjų sig kad to nėra galima daryti. kandidatai sau balsus gaudo tainėje.
Šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus mūsų muzikus—vargo
natarių daromus Lietuvai priekaištus. Mus Dėl to priimta E. Šimučio re fundydami alučio ir dar stip
zoliucija,
kuri
ragina
Sus-mo
resnio
skystimėlio.
Fratemanininkus skaitlingai šiame seime imti dalyvumų, kad bend
stebina žinios apie italų atstovo Pilotti nu
apskričius
ir
kuopas
organi

lėj
organizacijoj
toks
agitaci

rai aptarus savo profesijos reikalus, o ypatingai bažnytinės
sistatymų prieš Lietuvą. Jis smarkiai kalbė
zuoti
specialius
fondus,
kurie
jos
būdas
netinka,
nes
tokios
bei pasaulinės muzikos klausimų mūsų išeivijoj.
jęs už tai, kad aprėžti Lietuvos vyriausybės
gelbėtų
nariams
bedarbiams
agitacijos
pagalba
į
valdybų
ALEKSANDRAS ALEKSIS,
teises Klaipėdos krašte ir norėjęs įrodyti,
užsimokėti
savo
duokles.
patenka
tie,
kurie
daugiau
Vargonininkų S. centro pirm.
kad Lietuva nusižengusi konvencijai. Ir prieš
fundija,
o
ne
tie,
kurie
turi
kiek laiko kažkas mus norėjo įtikinti, kad Prieš pietinis posėdis baig
Sekretorius — J. B. Šalių- gaitis, J. Purickis, V. Mardo
Italijos fašistų valdžia Lietuvos “fašistų” tas, priėmus keletu menkesnės j kompetencijas tinkamai vesti
organizacijos reikalus. Toks nas, 200 kp. narys, Kingston, sa.
vyriausybei yra palanki, nes tautininkai, kiek vertės nutarimų.
agitacijos būdas, tai pigių po- Pa.
galėdami, stengiasi italų fašistus pamėgdžio
Statutų komisija: S. Cibuls
Painiršiau paminėti, kad
... Htikierėlių darbas, siekiančių Į Iždininkas — J. Moliušis, kis, K. Vencius, T. Šeimis.
ti. Pasirodo, kad laukto prietelingumo Itali
karj.-r,, susidaryti, gar-!209 kp. narys, Kingston. Pa.
ja neparodė. Įvyko taip, kaip su Vokietija, tr^os d’enos seimo
0 ne j,(.rov)*.s organizaci-į Iždo globėjas V. T. Kviet-' Čia rereikia
’^*a pastebėti, kad
kuria tautininkai anais metais taip labai atsiiankt ukr un 1} g n žarijų atstovai ir labai nuošir jai. Gaila, kad tokia kenks- Į kauskas, 17 kp. narys, VVilkes- Dva*ios Xadas buvo išrinktas
pasitikėjo ir Lietuvai kenksmingas sutartis
džiai pasveikino seimų.
Jie minga Susivienymui politikė- garre> Pa.
akliamacijos būdu.
sudarė ir pasirašė.
palinkėjo lietuviams Ameriko-,,. vaklybos rinkimuose gana
Sprendimas Klaipėdos byloj būsiąs ne je dar stipriau susiorganizuo- j daug itakog h. turėjo< Kada, Iždo globėjas — V. Miliaus- Ketvirtoji seimo diena iv
anksčiau rugpiūčio mėn. pradžios.
kas, 2 kp. narys, Forest City, užbaigė valdybos rinkimais.
ti, o mūsų tautai ko greičiau-1 prie§ rinkimus L. Šimutis dėl
Pa.
(Bus daugiau)
i

j

VARfiONININKĮI SEIMAS

. .i..

Dr. Kvotėjas — Dr. A. J.

Valibus, 209 kp. narys, KingsX Garsaus anglų kardino;o
. .
„ . . .
įkalu lietuvių visuomenei arti ringais įsišokimais, triukšmo Iton, Pa.
kongresas visais atžvilgiais pavyktų. Sekma-i . ,
, , , . ..
.
Matas Zujus, iVau^,lan’° motina nuo savo
Redaktorius
......
......
mai bendradarbiauti su ukra- kėlimu.
diehyje įvyks kongreso reikalu susirinkimas, i. . ..
.
....
I vestuvių per 30 m. melsdavo1 kp. narys.
J
°
'rimecių organizacijomis ir veiT
kurį šaukia gerb. kun. M. Kazėnas, šv. Ka
’si bažnyčioj po vienų valandų
Rinkimai ėjo slaptu balsa
kėjais, nes toks bendradarbiaKonstitucinės Komisijos
įprie šv. Sakramento. Ji susizimiero par. klebonas.
vilnas suartins tas dvi broliš vimu. Jon pateko, kaip jau
Teismo komisija: V. Gali-Jaukė 13 vaikų: 8 sūnūs ir 5
Teko nugirsti, kad LRKSA apskritys kas ir draugingas tautas, pra buvo pranešta, šie asmenys:
Dvasios Vadas — kun. J. uis, Vladas Palūpis, K. Kru- dukteris. Visos dukteris amtaip pat pritaria Federacijos kongreso ren- Įeity turėjusias labai artimus
žinai vienuolynuose pasiaukogimo darbams. Tai bus stipri parama. Be abe- į rv5ius. Kalbėtojas pabrėžė, Kasakaitis, 7 kp. narys, Pit- šinskas.
i Labdarybės komisija: J. Ve- J° Dievui, o šeši sūnūs tapo
jonės, ir kitos draugijos prisidės ir Šių metųlkad tl> tautų bendradarbiavi- tston, Pa.
Federacijos kongresas bus vienas iš sėkmin-;nlla reikalingas įr Vilniaus
Prezidentas —Antanas Sut- nslauskas, P. Montvila, J. Vie kunigais, iš kurių vienas bu
vo kardinolas ir du arkivys
glausiu.
atvadavimui ir iškovojimui kus, 177 kp. narys, Wauke- j raitis.
Švietimo komisija.- L. ši- kupai.
Ukrainai
nepriklausomybės gan, Iii.
Viceprezidentas — Saveras1 mutis, G. Miliauskaitė, P. P.
Brangūs svečiai pasitikti ir
X Vienas stambus anglų bi
išlydėti griausmingais aplo- j Marozas, 183 kp. narys, vV. Muliolis.
tininkas pradėjo vartoti bitiPittston, Pa.
Kontrolės komisija: J. Stul- ninkystėje elektros šviesų.
dismentais.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

viliojanti mįslė, pilna nesuprantamų ste
buklų.
Jei norime gerai apčiuopti saulės pa
slaptingus santykius su oru, tai pirmiau
sia turime gerai susipažinti su Įvykiais
ant saulės. Neapginkluota akiai ji išrodo
tik kaip apakinančiai šviesus, nedidelis
kamuolys. Tamsiais stiklais aptemdytam
žiūrone jos paviršius išrodo rauplėtas. Kų
įneš ten matome, tai yra fotoafera — švie
si ir karšta, kunkuliuojanti dujų masė.
Fotosferoje kartais pamatome tamsias,
švieseniais ratais apsuptas, dėmes/ Šitas
dėmės dažnai per kelias valandas pavirs
ta į didelius kūnus, jog daugėja ir vėl
pranyksta pagal kažkokį paslaptingų js ta tymų. Jos slenka saulės kamuoliu, pra
nyksta vakariniam krašte ir po kokių
dvylikos dienų vėl pasirodo rytiniame
saulės krašte. Jei per saulės užtemimų
prieš saulę atsistoja mėnuo, tai jos kraš
te galima pastebėti ugnies pėdus, kurie
liepsnodami veržiasi iš saulės kamuolio.
Tai yra protuberancai. Heliospektografe,
kuriuo galima stebėti saulę ir jų nufoto
grafuoti vienaspalvėje tam tikro bangų
ilgumo Šviesoje, pastebima, kad saulės
kamuolys yra apsuptas skysto apdangalo,
panašaus į žemės oro sluoksnius. Šita ga

jį kraterio forma, ir tada būna matomi
kaip dėmės ir fakelai (žiburiai).
Yra aiškiai nustatyta, kad dėmių skai
čius kas vienuolika metų auga ir vėl ma
žėja. Nuostabiu būdu šitas periodas labai
artimai sutampa su apsisukimo laiku di
džiausios planetas Jupiterio. Dėl ta gali
ma prileisti, kad apsisukančios žvaigždės
savo traukos jėga ant saulės sukelia tam
tikras bangas. Jei šitas prileidimas yra
tikras, tai planetų padėjimas iš tikrųjų
sukelia saulės spinduliavimų, per jį —
orų ir visų gyvybę žemėje.
Kaulės tyrinėtojas Abbat’as pasku
tiniais metais savo gausiais, labai tiks
liais matavimais išrodė, kad kol žemę pa
siekia spinduliavimas pasikeičia 700 kar
tų. Stebėjimai parodė, kad šitų svyravi
mų priežastis yra pačioje saulėje, o ne
žemės opo sluoksniuose, kaip seniau buvo
manyta. Kai saulė labiau veikia, kai atsi
randa daugiau dėmių, žiburių ir pluoštų,
tada ir spinduliavimas darosi didesnis.
Metereologijos uždavinys buvo ištir
ti, kokių įtakų snulės spinduliavimas daro
į orų ant žemės. Kadangi saulės spindu
liavimas yra oro srovių varomoji jėga,
tai, padidėjus spinduliavimui, turi susti
viršų, pasiekia saulės paviršių, perplėšia prėti ir oro judėjimas, kaip motoro suki

ni sritis, kuri susideda svarbiausia iš
vandens medžiagos, helio-ir kalcijaus ga
rų, vadinasi chromnafėra. Tie patys pa
veikslai, .kurie pasirodo ant saulės kaip
protuberancai, ir heliografe ant saulės
skritulio būna matomi kaip debesų pluoš
tai. Toliau aplink chromosfėrų šviečia si
dabrinės spalvos juostos, panašios į šiau
rės pašvaistę. ,
Visi šitie kintantieji reiškiniai rodo,
kad saulė ne taip karštai ir vienodai spi
nduliuoja, kaip rodosi. Joje viešpatauja
karštas gyvenimas, galingos audros ūžia
ant tos milžiniškos žvaigždės. Saulės dė
mės yra ne kas kita, kaip tamsios sūku
ringos juostos baisaus taifūno ir tornado.
Iš kur atsiranda tasai liepsnojus ju
dėjimas! Tai spinduliavimo vaisius. At
šalę ir dėl to pasidalę sunkesni sluoks
niai grimsta gilyn, o karštos srovės ver
žiasi iš vidaus į viršų. Kadangi saulė maž
daug per 25 paras apsisuka aplink savo
ašį, tai arčiau ekvatoriaus (piesianjo) gri
mstančios masės greičiau bėga aplinkui
ir užlieja apačioje glūdančius sluoksnius.
Ten, kur sluoksniai viens prieš kitų slinkdami susitinka, pasidaio bangos ir sūku
riai, iš kurių stipriausieji, verždamies į
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masis, kuriam duodamad augiau žibalo.
Augant saulės ,veikimui, didėjant dėmių
skaičiui, auga ir audrų, vėjų jėga, — vy
ksta oro masių persitvarkymas.
Jei žemė stovėtų vietoje ir jai ne
ateitų iš niekur jokia šviesa, tai oro spau
dimas žemės paviršiuje būtų visur vieno
das. Bet dėl saulės šilimos spinduliavimo
ir žemės sukimosi aplink savo ašį viršuje
polių (ašigalių) sukeliamas oro sūkurys,
kuris bėga aplink žemės rutulį. Ašigalių
sūkurys oro mases su aukštu spaudimu
išlieja ligi 30 1. platumos, sudarydamas
ankšto spaudimo juostų, o tuo tarpu ne
toli 60 1. platumas pasidaro ankšto spau
dimo tėkmė. Bet atidus skaitytojas čia
gali paklausti, ar giliausias sūkurio punk
tas nėra visuomet jo vidury, šiuo atveju
ašigaly! Žinoma, taip būtų, jei dideli šal
čiai ašigaliai nesutirštintų oro taip labai,
kad čia, sūkurio gilumoje, atsiranda dide
lis šaltis. Karštose zonose (juostose), prie
šingai, karščiai sukelia ne tokį didelį
spaudimų, ir čia pučia pasatų vėjai.
St. Šerkšnas

(Daugiau bus)

.DRAUGAS

Ketvirtadienis, liepos 14, 1932

(

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

Iki šiol Europoj ir pas mus
sveikinamasi paduodant ran
ką ir paspaudžiant delną, negalint viens prie kito prieiti
sveikinamasi kepurės pakelimu, o kai kur (ir Lietuvoj)
ištekėjusioms moterims dar ir
ranki} pabučiavimu. Daktarai
jau senai tvirtina, kad ne tik
bučiavimasis, rankų bučiavi
mas, ale net ir rankų padavi
mas yra smerktinas sveikinimosi paprotys. Taip sveikinanties užsikrečiama įvairiomis
zarozomis.

navos, žinote, kad netoli mies
telio yra gražus pušynas —
vasarojimo vieta, į kurią (Lie
tuvos gazietos rašo) kas vasąrą suvažiuoja daugiausia
žydų džiovininkų ir kitomis
ligomis sergančių.

Jei ir visose Lietuvos vasa
rvietėse vasaroja tokie vasa
rotojai, kaip Krekinavos pu
šyne, tai lengvai suprasite, dėl
ko daugelis Lietuvos piliečių
važiuoja pas latvius, džermanus ir kitur savo vikeišinus
praleisti. Namie bijo per vi- James A. Farley, nevjorkieKadangi iki šiol niekas ne keišiną sukatus gauti.
tis, demokratų partijos prezi
nurodė, kokiu būdu sveikiau
dentinės kampanijos pirminin
siai su pažįstamu , sveikintis, PRAŠAU NESIJUOKTI
kas. Jis užima J. J. Raskob’o
vietą.
.
Lt aš pirmas siūlau: nuo šio
laiko pradėkime sveikintis Profesoriškas išsiblašlrimas
je procesijoje sunku buvo tau
taip: suėję kojų padavimu, o
Profesoriai ir apskritai visi
tas atskirti.
susitikę — kojų pakėlimu.
mokslo žmonės pasižymi, kaip
Kongreso dienomis, be pa
dideli išsiblaškėliai.
maldų, tautinės grupės dar
Kauno lietuviškų cilmokraAkušerė, pakviesta pas pro turėjo posėdžius. Jų tikslas—
tų redaktorius nutarė ir eida
fesoriaus žmoną, užeina į pro pasižadinti didesniam švč. Eu
mas gultų akinių nepadėti. Ba
fesoriaus darbo kabinetą ir charistijos Sakramento pamal
štai, kas jam atsitiko. Sykį ei
sveikina jį su sūnum.
dumui, aptarti to pamaldumo
damas be akinių pro kalėjimą
pamatė ir savo gazietoj para — Šitaip, labai malonu! Bet skleidimą savo tautoje ir pri
šė, kad kalėjimo ūkis—žemė aš labai užimtas. Pasakykite sidėti prie tvarkingo /dalyvukaliniais ariama. O tuo tarpu jam, lai kokį pusvalandį pa mo Tarptautiniame Eucharis
tiniame Kongrese.
kaliniai darė rasodai ženklus. laukia.
Lietuvių posėdžiams vieta
Kalėjimo ūkvedis už tokią
Petras:—Kūmai, aš tau sko- buvo nuskirta Tautiniame ai
navyną supyko ir cilmokratą
patraukė į kuortą. Ir turėjo lą' atiduosiu, bet šitą mėnesį rių universitete. Garbės vedė
jais išrinkti J. E. vyskupas
jis arba fainą užsimokėti ar negaliu nei lito duoti.
r ,.
... . T T,
Staugaitis ir J. E.
Jonas:—Tu taip kiekvienas Justmas
ba dvi savaites tame kalėjime
,
„ .
_ ____
.
vyskupas Petras P. Būčys, pi
mėnuo kalbi.
“arkliu” pabūti.
Petras:— Na, ar gi aš nesi rmininku išrinktas juristas
Juozas Vembrė,- raštininku —
Kurie paeinate nuo Kreki- laikau savo žodžio.
kun. Pranas J. Juškaitis.
Labai rinitą studiją apie IrKELIAUNINKAI Į EUCHARISTINĮ
landiją ir jos apaštalą šv. Pa
K O N G R E SĄ
triką paskaitė J. M. prelatas
Aleksandras Grigaitis. Nors
LIETUVIAI 31-JAME EU- ' Biskis, marijonas kun. J. Vaitai buvo trumpa sutrauka, ta
CHARISTINIAME KONšnoras.
čiau ji apėmė labai plačiai
GRĖSĖ
Škotijos lietuvių buvo: kun.
Irlandijos kraštą ir šv. Patri
________
Petrauskis, 2 ten gimusios liecijaus gyvenimą, ypač jo dar
Praeito mėnesio Dublino tuvaitės ir vienas pasaulietis
buotę apaštalaujant irlandų
Eucharistiniame Kongrese lie vaikinas, kurių vardų neteko tautai. Ši paskaita, be abejo,
tuviai turėjo atstovus iš res- sužinoti.
pasirodys spaudoje, tat, pla
,publikų: Lietuvos, Jungtinių’ Anglijos lietuvių atstovu bu čiau apie ją neminiu.
Amerikos Valstybių, Italijos, vo Londono klebonas marijo- Prelato Grigaičio paskaitą
Anglijos, Škotijos ir Irlandi- nas kun. Mažonas.
papildė J. E. vyskupas Stau
j°8! Pačios Irlandijos lietuvių a- gaitis, padarydamas palyginiSk ait Ii n ginusi buvo Lietuvos tstovė buvo viena lietuvaitė ’ mą tarp krikščioniškos irlanmaldininkai, su Jo Ekscelen- medikė studentė iš Dublino, dų-airių tautos ir kitos krikšei ja vyskupu Justinu Staugai- kurios vardo neteko sužinoti
čioniškos lietuvių tautos. Pačiu prišakyje. Kiti Lietuvos
Iš Irlandijos sunku buvo
at- žymėjo, kad Irlandijos gyvemaldininkai buvo: prelatas A-lgtovy
lietuvių 1 ntojai, yra aukštai kultūringa
leksandras •Grigaitis

( mchar. |nebnvQ ^rdėti

rys), prelat. Maciejauskas, ka
knau
nauninkas Simaitis, kanaunin^kas Steponavičius, grupės organ izatorius, kananinkas Fabi
jonas Kemėšis, kun. dr. Lisau
skas, kun. R. Kuodis, kun. Vai
tiekflnas, kun. Babrauskas,
kun. Leonas, kun. Lemanas,
kun. Gleveckas, kun. Alf. Lipnickas, kun. Ruonis, kun. V.
Švelnys, kun. A. Vyturis, kun.
A. Keraitis, juristas Juozas
Vembrė ir' kiti, kurių pavar
džių nepatyriau.

ta?iau -

kad Anglijos ir Škotijos lietu
viams reikalinga buvo didesnį
atstovybė, lietuvių grupės su
organizavimas.

tauta ir sykiu giliai religinga;

9

lietuviai ir kultūroje ir religi-; paaiškino apie savo jam po- traliai valstybei tarpininkau- mė. Kaip ilgai erzinimas turi
joje toli atsilikę nuo airių.'piežiaus uždėtąjį darbą — a- jant buvo gautas iš Vokieti- veikti, kad atsirastų vėžys?
Tas aiškiai matėsi lankant Ai- paštalavinią rusų tautai.
įjos sutikimas praleisti kreise- Blumėnthal’is sako, kad nuo
riją ir Kongreso dienomis Du
J lietuvių posėdį dar buvo rį 8U caro šeima. Viskas bu- 5 iki 20 metų. Jis pripažįsta,
bline. Airijos tautinis unive atėjęs taip pat rytinių apeigų vo paruošta, tik viską sugadi-. kad senatvė disponuoja vėrsitetas sykiu yra šalies kata L krainos vyskupas Čarneckis, no telegrama is Londono. Su-1 žini. Pas senus jis greičiau at
likų universitetas, nes du treč kuria pasveikino lietuvius eu- sipaŽinęs su telegrama jos tė- j ciranda, negu pas jaunus. Vėdaliai gyventojų yra katalikai. cliaristininkus ir stiprino ben- vas išbalęs. I aklausus, kas į- jžys nėra apkrečiamoji liga,
Tautos nusistatymas yra aiš drą meilę prie svc. Eucharisti- į Y} ko, atsakęs, kad Anglija at- ' Let paveldu vėžys pereina,
kiai katalikiškas. Pagarba po jos.
sisako priimti carą ir jo šei- Vėžys dažnai jungiasi su tani
piežiui, vyskupams, kunigams
Tautinio airių universiteto, In$*
, tikrais užsiėmimais. Pavyzyra didelė. Airių sostinėje Du rektorius atėjo taga pasipuo-' Paskui iŠ tėvo buvę sužino-1 džiui> smukiįų laikytojai dažbline ir vaikučiai ir senesni šęs ir nuoširdžiais žodžiais |ta> k«d tam planui pasiprie- 1 nai s’userga skilvio vėžiu, mežmonės, sutikę kunigą, jį pa-'sveikino lietuvių susirinkimą. j 8in?8 L1°yd George, kuris įti-,talo darbininkai gerklės’ nogerbia, kas Kaune — reteny-1 Susirinkimas
- • • -•
... tvar- kinęs
— 1karalių
---- »-•_ -rJurgį,
■ •jog Anbaigėsi
sies ir burnos vėžiu, ūkininkai
bė. Eucharistiniame Kongre kos nustatymu lietuvių pamal- I g^J08 visuomenė yra nusistaodos vėžiu.
se ima dalyvumą visa šalis: doms ir procesijai.
J čiusi P™š caro šeimos atvyuniversitetas, mokyklos, visa
kimų į Londoną.
— Prancūzas išgriežė smui
Ęendrai, apie lietuvių davaldžia, kariuomenė, policija
Savo atsiminimuose Binki- ku 30 valandų. Iki jo rekordą
lyvumą 31-jaiue Eueharistiateina į talką dvasiškijai. Vy
niaine Kongrese, galima šaky- Į nenas visai nieko apie tai ne- pasiekęs buvo austras.
skupas J. Staugaitis pažymėjo
ti, kad dvasiškija skaitlingai'mini- J° duktė dabar tvirtina,
—’ Žmogus ant galvos turi
skirtumą tikėjimo platinimo
reprezentuota (ne visų vysku- ka<l ta-ip įvyko dėl anglų vy- į nuo 90
130 tūkstančių plauLietuvoje ir Airijoje. Lietuva
riausybės spaudimo. Jam bu- ku vienas ,aukas išgvvena
pijų)
tačiau
trūko
pasaulionių.
dar netaip senai minėjo savo
vo pagrasinta, kad jeigu jis i nuo 2 iki 4 metų.
krikšto penkis šimtus metų, gi į Ypač silpnai pasirodė artvmiausi Kongreso vietos kai savo atsiminimuose apie tai j
Airijai šįmet sueina pusantro
užsimins, tai jis neteks pensi- I — Žaibas nuskrenda per sė
tūkstančio metų kaip šv. Pat mynai: Anglijos ir Škotijos jos. Kadangi rusų revoliucija , kandę 3 simtus tūkst. kilomclietuviai. • Tačiau atvykusieji
rikas ėmė skelbti Evangeliją.
Kongrese aktyviai veikė ir lie sunaikinusi visus tėvo ištek- Arų.
Lietuvoje krikščionybę įvedė
— Per metus vienam ameri
tuvių veiklumą vietos spauda liūs, tai jis su suspausta šir
valdžia politiniais sumetimais,
džių
turėjęs
tam
reikalavimui
kiečiui
tenka vidutiniškai 148
plačiai aprašė. Kai kurie dien
gi Airijon atėjo per misijopasiduoti. Dabar duktė nesa svarai laikraščių, vienam lie
nierių švietimą ir kankinių raščiai įdėjo vyskupo Justino
Staugaičio ir vyskupo Petro nti 'surišta jokiais pažadaįs tuviui tik 2 svarai.
krauju taip gausiai sutvirtin
ir laikanti savo pareiga rea
P. Bučio atvaizdus.
ta, kad airiai yra ta tauta, ku
bilituoti gerą tėvo vardą, ku-.
ri niekad nebuvo atsimotus
LLOYD GEORGE KALTAS, riam gyvam esant visuomenė Garsiausia pasauly žolių gy
nuo Kristaus Bažnyčios.
KAD CARO ŠEIMA BUVO darė priekaištų, kad jis nieko
dytoja tūkstančius išgy
Antroji paskaita buvo kun.
nepadaręs caro šeimai išgel
SUŠAUDYTA
dė žolėmis.
F. Kemėšio — “Lietuviai ir
bėti.
Pastebėtina nauja kombinacija gy
Eucharistija.” Kalbėtojas nu Buvusiojo karo metu anglų
vastį palaikančių žolių yra svarbiau
sias moderninių
laikų
išradimas.
rodė pamaldumo būdus į tą ambasadoriaus Petrapily BiNAUJI TYRIMAI APIE
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai

MOTINA HELENA

sakramentą, kuns įvairiai pa-

A1.
v
. . nkeneno duktė neseniai išlei
sireiskia atskiruose zmonese ir do knygą, kurioje atvirai kal
atskiruose luomuose. Prelege tina Lloyd George, kaip ne
ntas nurodė būdus pamaldu tiesioginiai prisidėjusi prie
mui didinti: ankščiau leisti rusų caro šeimos nužudymo
prie šv. Komunijos vaikučius, i Ekaterinburge. Ji pasakoja,
puošti altorius, po Mišių ne kad Petrapily buvo viskas pa
užrakinti bažnyčių šiokiomis daryta, kad caro šeima būtų
dienomis, platinti tankią ir ka išvežta į Angliją. Vienai neu-

VĖŽĮ

Prof. Blumėnthal’is nesenai
paskelbė savo naujausius vė
žio tyrimus. Pagal tuos tyri
mus prof. Blumėnthal’is sako,
jog manymas esą vėžys senat
vės liga, yra klaidingas. Vė
žys tai fizinio erzinimo pasek-

sdieninę Komuniją. Baigė,pa
aiškinimu, kad tautos stiprybė yra jos religingume ir kad
Eucharistijos tikras pamaldu
mas padaro žmogaus gyveni
mą tiksliu. Visa eilė kalbėto- į
jų papildė prelegento kalbą.
Trečioji paskaita buvo J.
E. vyskupo Petro P. Bflčio,
marijonų viršininko.
Jo kalbos Tema — “Eucha
ristija bizantinėse apeigose.”
Kalbėtojas įsileido į apeigų istoriją ir gyvai išdėstė įvai
rių maldų bei apeigų susida
rymą garbinant švč. Sakrame
ntą. Klausimuose prelegentas

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO” Agentūrą

Lietuviams atskiros pamal
dos buvo švč. Sakramento ba---------------žnyčioje. Mišias laikė J. Eksc. I
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, vavyskupas Justinas Staugaitis, žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausitę
asistuojant prelatui Maciejan greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
skui ir kanauninkui Simaičiui. tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
Pritaikintą ir labai nuoširdų j kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
pamokslą pasakė ir palaimini neskaito — patarnauja dykai.
mą Švč. Sakramentu davė J.
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursiją laivu UNIT
E. vyskupas Staugaitis. Per ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.
pamaldas susirinkę lietuviai
Amerikos lietuvių atstovais
Šie laivai išplaukiu iš New Yorko šiomis dienomis:
maldininkai giedojo lietuviš
buvo: prelatas M. Krušas,
Liepos—July 16 d.—FRANCE
kas giesmes, vedant kun. F.
kun. Juozas Šeštokas, kun.
”
”16 d.—DROTTTNGHOLM
Kemėšiui. Lietuvių pamaldose
99 22 d.—PARIS
Pranas J. Juškaitis, kun. Pr.
buvo daug ir ne lietuvių mal
Oelumbis, marijonas kun. Jo
23 d.—UNITED STATES
dininkų, kurie po Mišių gyrė
99 28 d.—BREMEN.
»»
nas J. Jakaitis, marijonas klie
lietuvių giesmes ir giesminin
rikas Petras Rakauskas, ma
kų balsus.
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
rijonas klierikas Petras Ma
Kongreso užbaigimo mišio
linauskas, marijonas klierikas
Petras Grušeckis, p-ni Agota se ir procesijoje lietuviai ne
Strakauskicnė, p-lė Marijona buvo sykiu. Dvasininkai buvo
Šeštokaitė, p-lė Ona Baščiūtė. kunigams paskirtoje Vietoje.
Romos lietuvių atstovais bu ; Moterys buvo atskirtos nuo
vo; marijonų generolas Jo E- vyrų. Škotijos lietuvaitės proj, kscelenci ja vyskupas Petras cesijoje nešė lietuvių trispalBūčys, marijonas kun. Petras • vę vėliavą. Tačiau milijoninė-

sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia
jūsų liga yra, ir kiek daug dakta
rų Ir vaistu jus išbondėt, dar yra
viltis dėl 1us.
Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja. 1869 N. Damen Avė., Chicago. siūlosi jums suteikti 5 dienų
namini treatmentą žolėmis visiškai
dykai. Aprašykite savo ligą ir mos
prisiusime $1 00 bonką Kraujo Toniko .ar $1,50 bonką speciajalių žo
lių gyduolių. Pridėkite 25c apmokė
jimui supakavimo ir persiuntimo. Ra
švkite ar ateikite šiandie. Skyriai:
1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė.
P-la B. Patumlenė yra Motinos He
lenos šimariskiehės sekretorė lietu
vių skyriuje 4172 Archer AVe.

P V)

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”
Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gą,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant
jus tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo įdomu
tai žinoti, ir Jis lėkių žinučių pageidauja.
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite shvo
dienraštį “Draugą”.
Remkime ir Platinkime
“Draugą”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVE.
Tel. Roosevelt 7791

i

Chicago, III.

LA

1

4

• DRIDGIS

Ketvirtadienis, liepos 14, 1932

LIETUVIAI AMERIKOJE

Liepos 10 d. įvyko SLRKA tis liepos 31 d. praleisti Poit giausia rankų darbo, buvo su
kuojios susirinkimas, kuriam \V]asbington’e, nes, kaip jau aukoti parapijos merginų ir
dalyvavo klebonas kun. J. Šii- buvo minėta, šis apvaikščioji- moterų. Vaikinai nupirko pui
“SARGYBOS ’ BLAIVYBĖS
kas ir L. Vyčių atstovai. Iš- mas yra svarbus — sujungtas kią dėžę. Kiekvienas daiktas
tę. Tat, neužmirškite
SAVAITĖS NUMERIS
Viskonsino Lietuvių Diena 1 'nkta darbininkai ir paruoš- su šios šalies didvyrio Jurgio buvo skyrium leidžiamas, to
kyti į kitą susirinkimą.
Tą pačią dieną ir Šv. Pran šiemet įvyks Port Wasliingto- tas programas. Visk. Lietu Vašingtono sukaktuvių pami dėl ir laimėtojų buvo daug ir
Pirmiausia, savo vaizdeliu
Draugiška i išvažiavimae
iš visur. Tikietų išplatinime
ciškaus dr-ja (tretininkai) lai ne, liepos 31 d. Tat Port Wa- vių diena prasidės šv. Minio nėjimu.
viršelio vietoje, primena mu
mis
10:30
v.,
lietuvių
Šv.
Ant

Vietinis
shington
’
o
kolonijai
bus
istodaugiausia pasidarbavo Mari
kė susirinkimą, kurį atidarė
ms tą liūdną, reiškinį, kai žiuo
Liepos 17 d. Toronto lietu
jona Jocienė, Marijona KiseA. Stulginskas. Susirinko, da rinė diena, vienų, kad niekuo- broziejaus bažnyčioje. Po pagus, girtavimo aistros pagau vių H. K. jaunimo kp. “Švy
liauskiūtė ir Agnė Belekeviug narių. Mūsų klebonas pla met tiek daug lietuvių nėra maldų bus automobilių para
tas, į nieką nebeatsižiūri: kai turys” rengia ‘linksmą, drau
das
miesto
gatvėmis.
Dainuos
eiūtė. Jos pardavė po lygų
čiai aiškino apie dr-ją ir kaip atsilankę į šią koloniją, kiek
rėje darbininkas, nors mergy gišką išvažiavimą į Niagara
visų
penkių
\Vis.
lietuvių
pa

skaičių ir visos gavo po doL
mes turime būti gerais kata atsilankys šiemet, o kita, kad
tės — dukros laikomas, eina Kalis, kad pasigerėtų gražioĮvairios
žinios
rapijų
chorai
ir
solistai.
Bus
vaną. Keikia pastebėti, kad
likais ir dirbti katalikiškus ši Lietuvių Diena bus surišta
j smuklę degtinės, o dešinėje Į iuįs apylinkėmis, pakvėpuotų
su
Jurgio
Vašingtono
200
meįžymių
kalbėtojų.
Vaikinų
ir
Pastaruoju laiku pas mus ūkininkai taip pat gausiai pa
darbus. Vadinas, mūsų gerb.
moteris su vaiku rankose {yru vasaros oru ir pamatytų
tų
gimimo
sukaktuvėm.
Port
merginų
baseball
žaidimas
ir
daug veikta, bet mažai kalbė rėmė šį darbą. Didelis tikie
neša į lombardą užstatyti dra didžiausj pasauly vandenpuo- klebonas, kun. II. J. Vaičūnas,
tt.
Jaunieji
galės
pasilinksmi
vašingtoniečiai
rengiasi
sveta — rašyta.
tų skaičius buvo parduotas ki
vieną dieną buvo atlankęs tri
bužius... Tikrai: kryžkelėje
liti,
pasišokti.
Gros
pagarsėjęs
čius
ko
vaišingiausia
priimti.
Metinis parapijos piknikas tataučiams. Tai vaisiai mūsų
(ir — liūdnoje kryžkelėje), Amerikos lietuviai, ypač ar jų draugijų susirinkimus. Ga Paimta viena geriausių mies Port YVasliington’o orkestras.
rbė draugijoms turėti tokį dva
ir taip vadinamo llope Cliesr jaunųjų darbuotojų pasidar
kaip pavadinta...
trinesnių kolonijų, kviečiami sios vadą.
to svetainių ir parkas, kurie
Nors P. W. kolonija yra ne-Į (kraičio) leidimas buvo įkin bavimo.
Blaivybės savaitės laikoma Į atvykti į Niagara Falls (Karandasi mieste, ant kelio 141,
g ai
mažiausia lie- kę visas parapijos jėgas. Pik- į
(Tęsinys 5 pusi.)
Po susirinkimų visi važiavo žienunėj miesto daly, netoli
šio numerio medžiaga paminė-! natĮos pusėje) į Viktorijos patuvių
parapija
J.
A.
Valsty

nikas puikiai pavyko. Šiemet1
“na
I rką. Vieni su kitais pasipažin- į “Draugo” pikniką.
nuo lietuvių bažnyčios. Tiki bėse, bet svečiai atvykę neap- daugiau buvo žmonių kaip pra
Mūsų klebonas ragina tė masi susilaukti daug publikos,
L. K. Blaivybės dr-jos C.; rime, veikimu pasidalinsime,
Valdybos atsišaukimas: “Yra nes vjsj esaine vienos motinos vus, kad savo vaikus rašytų nes Port Wasbington’as yra sivils, nes pas Portvašingtono ėjusį metą, ypač daug jauni
Gydomos Nauju Būdu
lietuvius yra vienybė, o kur mo dalyvavo. Prof. Feutel’io
ko susirūpinti (vasaros blai-i
Lietuvos vaikai. Todėl vi- prie draugijų, kad tuo būdu
Visijbenas svečius linsmino Bet iŠ
vybės savaitės proga). Turi- suomet turime broliškai gy- atitraukus juos nuo blogų ydų puškely nuo Mihvaukee į Siu* j vienybė, ten ir galybė.
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
nyje dar randame šiuo reika- venti jei t;į (1įen;l iytų> išva-jr auklėjus gerais žmonėmis, boygano: 30 mylių atstu nuo į Viskonsin‘o ir apylinkių ko visų parengimų geriausia pa priversto poilsio. Gydantis galėsi
po senovei, nebent jau dabar
lonijų lietuviai turėtų- steng vyko Hope Cliėst leidimas. Jis dirbti
A. Valančius j vieno ir kito miesto.
lu straipsnį —. Ign. Kinderis: žiavimas būtų nukeltas į lie
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
parapijai pelno davė kelis šilu Emerald Oil. Gydo greit, mažina tiKaip paminėti blaivybės sa-1 poS 94 d. Ligi malonaus pasi
.
,T. .
.
.
nimą ir gėlimų. Nurodymai prie vais
tus dolerių. Visi daiktai, dau- j tų, ei negelbės aptiekininkas grąžins
raitę.
j matymo.
■ .......................................... .. i . .............................. I pinigus.
Priešalkolinio judėjimo ži
J. Krasauskas 1
nučių skyriuje: pranešimai a-;
pie blaivybės savaitės minėji
(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS
mo reikalą — Barzdtj skyriu
je, Kauno ir apylinkių skyrių
105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Randolph 6727
Iš
parapijos
komiteto
bendras su kitomis organiza
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Liepos - July 23 dieną, 1932
susirinkimo
cijomis kongresėlis Kaune, sa
Telephone Roosevelt 9090
vaitės minėjimas — Marijani- Šv. Antano parapijos komiVANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Rcpub. 9600
polėje. Užsienio žinios
Pro-, tef0 susirinkimas įvyko liepos
hibicija Amerikos Jungt. Vai- jp (į , gus.me daugiausiai kalNesirūpink niežėji
Norintieji šią vasarą va
mu,
pleiskanomis,
stybėse. Kiek suvartojama U-ji^ta apie pikniką, kurį rengia
žiuoti
į
Lietuvą,
važiuokite
išbėrimais, spuogais
lauš (pasaulyje).
Federacijos skyrius. Viskas
ADVOKATAS
kitais odos negerumais.
Tik
su šia “Draugo” ekskursi
Miesto Ofisas 77 W. Washinglon St
Sužinome, kad bendrovė ga- jau priruošta. Piknike bus vigauk gydant) an‘iseptiką Žemo—
Room 905
TeL Dearborn 7966
ja Skandinavų Linijos lat
saugus.
Aptiekose.
35c.,
60c..
minti bealkoholiniams vyną- Sokių įvairenybių.
Tai bus
Valandos 9 rylo iki 4 po pietų
31.00.
vy
“
UNITED
STATES,
”
ms ir vaisvandeniams jau su*,bent piknikas! Sūriai bus iš
Vakarais: Vtarninkais ir Ketvergair I
kuris iš New Yorko išplau
— 6 iki 9 vai.
siorganizavo. Jos vardas
Žemaitijos, saldainiai iš Kau‘146 Areh»r Avė. Tel. Lafayette 7337‘|
ks Liepos-July 23 dieną.
CO R S K 'N i « R I TO TI o N S
“Vaisiai”. Liepos mėnesį jino> cigarai i§ KIaipėd0S> pieNamų Tek Hyde Tark 3395
Kaune, Liaudies Namuose, at tūs —
LAIVAKORČIŲ KAINOS
— Rietavo kunigaikščio
10 PIECE COSMETIC
idalys bealkolinio vyno dirb dvaro.
NUO N£W YORKO IKI
SĖT SI.97
tuvę. Dėl to greitu laiku tuKLAIPĖDOS
Muzika — pirmos rūšies iš
Thls
Is
a
Famnus Vlvanl Sėt and InADVOKATAS’
i
ejudes tore powdet. >1.00; Rouge, 76c.
rėsime lietuviško bealkolinio ; (jįceros> tai naujas lietuvių
Tissue Cream >1.00, Depilatory >1 00
3-čia kl. j vieną pusę $84.50
52 E. 107 ST. prie MICH1G.VN AVĖ. i
Facial Astringent >1.75, Batu Salt t.00,’
vyno, sako Sargyba .
\ orkestras, kurio dar niekas
Tollet Water >1,25. Perfume >2.75. BrllTel. Pullman 5950-—6377
Ten ir atgal (Round
llantine 75c, Skin tVhltener 75c. Totai
Valtie >12.00. Speelal prlce, >1.97 for all
Taip pat žinia:
negirdėjo. Šokėjai, pasinaudo
4600 S. VVOOD ST.—Ketverge vak.
ten pteces to introduce thl» line.
trip) ........... $141.00
Tol. Lafayette 6393
jau piadėtas rengti spau- jte gera proga. Geriausieji
Vardas .......................................
Turistinė klesa vieną
IfiO N LA RAI.I.E ST—pacral sutarti
Adresas .........................................
dai 1933 metų l^aimės Ka" | šokėjai gaus dovanas.
pusę ................ $105.50
Siunčiame per paštą COD
lendorius. Iš eilės jis bus jau
SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
Pinigai grąžinami, Jei
Baras bus ko geriausias.
Ten
ir
atgal
(Round
nepatenkintas.
dešimtas. Pirmasis “Laimės” Bus tokio alučio, kokio niekas
PER SAVAITĖ
trip)
..............
$175.00
Bea Va* 58O-5th Avenue, New York
kalendorius išėjo 1924 metais.
Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
pirmiau neragavo. Tat atvašo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
Straipsniai ir kitokia medžia žiuokite į Federacijos sk. pik
Iš Chicagos ekskursantai
j — per vieną, savaitę aš suliesėjau
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
ga kalendoriui jau priimama. niką ir paragaukite to alučio.
™ iU™
V2 v NICŠ
LAIVAS “UNITED STATES”
For COLDS, COUGHS
išgirti tą vaistą.
Be prof. P. B. Šivickio už Šv. Antano draugijos nariai
KEL PLATE traukiniu iš
Kad suliesėti lengvai, saugiai ir
Sore throat, muscular rheu□ eavojingai imk pusę Kruschen pusę
baigiamo straipsnio — “Tau ko geriausiai patarnaus. Vie
La Šalie Street Station 9:45 valandą ryto.
matic aches& paine,apply Musarbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
tos ateitis” ir gražių vaizde
terole, tbe "eomter-irrituit”
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvą, parū
nas specialus bartenderis bus
das pašalinti nedailią išvaizdą.
lių — “Vasarą prie ežero” ir net iš Bulvarų; jis bulvarišButelis, kurio užtenka keturioms
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
— “Vaikai su šepetukais po kiams patarnaus. Bulvariškiai
Gauk aptiekoj. Jei nuo pLrng) bute
neskaito — patarnauja dykai.
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
pusryčių valo dantis” (prie nepamirškite atsilankyti.
gal.
•
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
dantų gyd. A. Balčiūnienės
Bet
žiūrėk, kad butų
Kruschen
Visais reikalais kreipkitės:
Tų pačią dieną įvyko Šv.
druska — pamėgdžiojimų yra daug
straipsnio — “Vaikų dantų
ir tat i saugotis.
priežiūra”), yra — dr. A. Gy Vardo Jėzaus draugijos sus
lio straipsnis. “Nemiga”, dr. inąs. Dvasios vadas kun. H.
M. Gylienės: “Pastabos apie J. Vaičūnas daug dalykų pa
Tyros, Aiškios, Nvetkoe
r/r/AEL
aiškino apie tos draugijos rei
valgius ir jų gaminimą.”
GRAŽIOS AKYS
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
kalus ir visus vyrus ragino įsi
G. Petrovo gera mintis:
V ra didelis tartas
j rašyti, ypatingai jaunuosius.
Murinę valo, švelnina gaivina
“Daug yra girtybes prie-,
.
.
.
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TORONTO, KANADA

|PT. WASHINGTON, WIS.
I
-----------Istorinė
diena
atsilan

SHEBOYGAN, WIS.

YAMGOSE VEINS

JOHN B. BUROEN

CICERO, III.

Stop

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVA

gSkin

F

A. A. SLAKIS

žemo

J. P. WAITCHES

i

į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

v x. ...
.
, . y Vyrai apsileido
žascių, bet jos visos, kaip sa-1 , ,
„T . . ir susirinkimų
.

nelanko. Nariai turėtų kreipkos iš kamieno išauga iš vie
ti dėmesio į draugijos darbuonos svarbiausios priežasties- iš širdies ir proto tamsumo.”

Reikia tik tą širdies ir pro
to tamsumą žmonėse nugalėti.
Kaip paprastai, “Gydytojo
patarimai.”

Iš Angelo Sargo Vaikų są
jungos gyvenimo. Stipendijų
fondas studentams (abstinen
tams, Šveicarijoje).
“Naujos knygos” — kalba
apie “Visišką alkolinių gėri
mų uždraudimą arba prohibiciją.” “Sargybai” siunčiamos
paminėti ir kitos knygos.
Dar -- “Juokeliai. Žodžiu,
į — gana marga.
.Vitk.

BILLY’S VHCLE

Morta. Co.,Opt. H.3..9B.

OWs9l, Chtuao

be pavojaus. Jus ją pamigsite
Knyga "Eye Care” arba “Eye
Beauty” ant pareikalavimo.

t

.

Ketvirtadienis, liepos 14, 1932

d r

i

n a

ib

važinėdami j komisijos posė sulig nauju arkivyskupo parė
džius, nes nevažiuoti į susirin dymu, kunigai giedojo Mišias.
kimų (apie 100 mailių) reiš Dabar mūsų vyskupijoje kuni
O tisas Tel. Grovehill 0(17
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913.
Re*. 67 37 S. Artestan Avė.
X Nesenai susituokė Anta kia pasišventimas. Ant galo, gų laidotuvėse vien tik kuni
SHEBOYOAN, WIS.
TeL
Grovehill
0617
nas Ragaišis su Marijona Tė- viskas baigės nusivylimu. Da gai galės giedoti Mišiose. Kie
veliūte. Šliuhas, kaip ir visi bar, gal jau per vėlu ieškot, kvienas kanauninkas — dean
(Tęsinys 4 pusi.)
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
gydytojas ir chirurgas
mūsų parapijoj šliubai, buvo kur buvo priežastis, kad ap turės savo teritorijoje suorga
Vai.: 1-3 Ir 6:30-8:30 vai. vak.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
3423 West Marqu«tte Road
X Dabar mūsų parapija įNedėlioj susitarus
Nedėlioj susitarus
iškilmingas su mišiomis. Abu skričių nutarimai tapo sulau nizavęs kunigų chorų, kuris Vai.: 3-6 Ir 7 9 P. M. Ket. 9-12 A-M. *•
stojo j lioiTmanu’o valgomų
žyti.
Tik
reikia
apgailestauti,
atliks
visų
giedojimų
kunigų
NedėlloJ susitarus
jaunuoliu yra šeboiganiečiu ir
jų daiktų vajų. (Hoffniann’s
šermenyse.
kad
taip
įvyko,
ypatingai,
kad
Tel. Canal 8867 Rea Prospeot 8868 Tel. Ofiso 4068
Rea 8883
ant toliau pasiliks čia gyvenProducts Campaign). Dauge ti. Laimingų ir ilgiausių raet,j įB‘okis .k®mi“j08.#18«ey8
X Klebonas, norėdamas pa Tel. Lafayette 6793
'
lis parapijų dalyvauja tame
skaudžiai
atsilieps
Į
tolimesnį
mokinti
vaikučius
lietuvių
kai
naujai porelei.
vajuje ir užsidirba nemaža pi
AVisconsino L. Vyčių veikimų; bos, įsteigė vasarinę mokyklų.
Gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
nigų. Tat kodėl mūsų parapi X Lietuvos Vyčių kuopa ir ne tik į veikimų, bet ir paties Mokytojauja jis pats ir vargo Val: 8 ,ki 6 po plet’1’ 7 lkl ’ vak- 1831 SOUTH HA1J3TED STREET
KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:
Office
:
4459
S.
California
Avė.
ja negali tuo pasinaudoti. Va visi, kurie buvo pasirengę va apskričio egzistavimą.
Resldencija
8888
So.
Artestan
Ava
nininkas. Jau gražus būrelis
Nuo 1 lkl 4 ir nuo 6 lkl 8 vai. vak.
Nedėliojo
pagal
sutarti
Valandos:
11
ryto
iki
4
po
pistų
žiuoti
į
IVisconsin
—
Chicajus tęsis per penkis mėnesius
Rezidencija:
8 iki 8:88 vakare
X Liepos 3 d. mūsų bažny vaikučių lanko pamokas, bet
8904 — 71st Street
ir per tų laikų tikimasi laimė- gos L. Vyčių išvažiavimų jau
Nedėllomis ti^ susitarus.
čioje matėsi dvi? lietuvaitės galėtų būti dar daugiau. Gai
tės
smarkiai,
smarkiai
apvil

ti vėl kelis šiiųtus dolerių.
la,
kad
kai
kurie
tėvai
taip
DENTISTAI Tel. Canal <764 Rea Republic 6866
seselės kazimierietės. Tai bu
X Šv. Onos draugija visuo tais. Mat, tojo išvažiavimo ko
“
myli
”
savo
vaikus,
jog
pa

vo sesuo Dorothea ir sesuo
met pasižymi savo dosnumu misija permainius dienų iš lie
Phone Boulevard 7043
Hyacentha. Sesuo Dorothea y-, sirengę patys viskų už vaikus
Gydytojas ir Chirurgas
parapijai. Šiuo syk vėl sutei pos 3 į 4, mūsų kuopai apie
padaryti. Prisibijo, kad vai
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 3408 WEST <8 STREET
ra
šeboiganietė
ir
čionai
buvo
IK OHSTETRIKAS
kė parapijai stambių aukų; tai nieko nepranešė. Kai jau
Kertė So. Wėstern Avenue
kelis “per daug nuvargs” ir
atvykusi
aplankyti
savo
gimi

DENTISTAS
Tel. Prospeot 1828
Gydo staigias ir chroniškas ligas
paaukojo $68.00 monstrancijai viskas buvo prirengta, patėtodėl neleidžia į vasarinę mo
nes.
Viešėjo
pas
Augustus
Juk
Resldencija 2369 So. Leavitt St
4645 So. Ashland Avė.
vyrų, moterų ir vaikų
atnaujinti. Dabar monstranci- myta “Drauge”, kad diena
kyklų. Kiti nusiskundžia, kad
Tel. Canal 0706
DARO OPERACIJAS
nelius.
Seselių
lietuvaičių
atsi

Arti 41 Street
Valandos:
3-4 po pietų ir 7-8 v. y.
ja atrodo labai puiki. Bažny-(permainyta. Rengimo komisiLigonius
priima
kasdieną,
nuo
į mūsų mergaites vaikai, girdi, neklauso, negapietų iki 8 vai. vakaro.
NedėlloJ pagal susitarimų
tinių daiktų :žinovai jų labai , ja turėjo tris savaites laiko lankymas
Nedaliomis Ir seledomis tik
padarė gražaus įspūdžio. Gali ’ilna priversti lttnk>'ti lietuviš- i
iškalno susitarus
aukštai įvertina, dabar sunkupranešti apie tai kuopoms, bet
*
kų
pamokų
ir
tiek.
Jei
maži
TeL
Canal
,122
atsirasti
naujų
kandidačių
į
Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
būtų tokių gauti. Ji yra atve- į to nepadarė. Į komisijų, tiesa,
vaikai nenori tėvų klausyti, į
2130 WEST 22nd STREET
šta iš Vokietijos ir visa ran-:buvo išrinkta ir iš Sheboyga- kazimieriečių vienuolynų.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tai kas su jais bus, kai už- Į
DENTISTAS
CHICAGO
4729 WEST 12 PLACE
kų darbo. Sako, kad tokios j n’o kuopos narių, bet šeboigaX Parapijos Atletų kliubas augs ?
V. N.
2201 West 22nd Street
Vai.: 7 lkl 9 v. v. išskiriant Seredoi
monstrancijos dabar negautų i mečiai nebuvo net pakviesti į smarkiai veikia. Narių skaito
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kampos Leavitt St.)
bua
Valandos: Nuo 8 iki 13 ryto
nė už $600.00. Jų aukojo An-jtų posėdį, kuomet diena buvo apie trisdešimt. Pastaruoju
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 iki 8 vakare
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
drius ir Adomas Virbickai, a-J nutarta mainyti. Mūsiškiai į laiku baseball ratelis pradėjo
Seredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:80 — 6:30 kasdien
pie 28 metai atgal.
• daug laiko ir pinigų praleido laimėti visų eilę žaidimų. TieX—Spinduliai
Telefonai: Kedsie 2460 — 2461. arba
> Cicero 888. Rea. tel. Cicero 8888
' siog stebina visus. Vietinė
Ofisas 2201 West 22nd Street
Boulevard 7589
SĄJUNGIECIŲ BUNCO
GRABORIAl:
Rez. Hemlock 7691 cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
[spauda rašo apie jį, kaipo
1
Rezidencija: 662 8 S. Richmond Avė.
“most improved team in the
Telephone Kcpubllc 7868
Nųrth
Sidė.
—
A.
L.
R.
K.
league
’
’
.
Kliubas
nepasitenki

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LACHAVICH
DENTISTAS
Nedėlioj: 10—12 ryto.
na vienu baseball žaidimu, tu Moterų Sųjungos 4 kuopa gra
4142 ARCHER AVENUE
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
j 4712 So. Ashland Avdnue
ri sutvėręs tennis ir golfo ra žiai gyvuoja.
CHICAGOJE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
LIETUVIS GRABORIUS itelius. Atsimenant, kad nė mc
3 lkl 4 ir 8 lkl 8 vai. vak.
Visos darbščiosios North Si Į Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
Nedėllomis nuo 18 iki 13 ryto
otru kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano tų nėra, kaip kliubas sutver dės moterys ir mergaitės pri-1
Moterų ir Vaikų ligų
Jodėl kad prtklaudarbu busite užganėdinti,
X-Hay
Telefonai dienų ir naktį
tas, savo darbais jau spėjo 'klauso kuopai ir ko geriausia-iIel- cicero 1260
sau prie grabų iš- į
Tel. Rooeevelt 3616 arba 2616
Specialistė
VIRGINIs sese
me sutikime ir vienybėje gy
dirbystėa
2314 W. 23rd PI., Chicago
pasižymėti.
Pasirodo,
šitokia
OFISAS
į
4145 ARCHER AVĖ.
draugija buvo mūsų parapijo vena.
668 West 18 Street
LIETUVIS DENTISTAS
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Tel. Grovehill 16#*
Telef. Canal 4174 1439 8 49 Court. Cicero, Tll
i Visos draugijos dabar ren Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 Ofiso vai. kiekvienų, dienų iruo 9 ikin I
je
labai
pageidaujama.
SKYRIUS: 3288 8.
TEL. CICERO 6837
vakare
Halsted Street, Tel.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
gia piknikus, išvažiavimus, o Nedėliomisvalandai
ir Seredomis susitarus
Victory 4383.
X Lietuvos Vyčių kuopa
nuo 4 iki 8 vai. vakare 1 Larninkais
mūsų kuopa nutarė surengti 4847 W. 14th ST. Cicero, UI. ir Ketvergais.
GYDYTOJAS ir chirurgas
Telefonas Yards 1138
ruošia ekskursijų į Šv. Kalnų,
VsA 9-11 ryto 8-4 ir 7-9 vak.
“bupco party^LJiepos 20 d.,
Rez. Tel. Hydc I’ark »395
Heradomls po pietų ir Nedėldienlais
I (Holy Hill), kuris randasi aPhone Boulevard 4139
tik susitarus
7:30 vai. vakare, pp. šniaukš' pie 60 mailių nuo SheboygaDr.
C.K.
Kliauga
S4S8 W MARQUETTE ROAD
tų name, 1905 Wabansia Avė.
DENTISTAS
Graborius ir Balsamuotojas |n’o. Ši šventvietė yra pagar
Utarninkais, Ketverguis ir Su natomis
Bus daug gražių ir įvairių 2420
GRABORIUS
W. Marųuette Ibi. arti Western
Res. Phone
Turiu autom ūbi Tris visokiems sėjusį ne vien Wisconsine, bet “prizų” ir visiems bus pro
Lietuvis
Avė.
Phone Hemlock 7828'
Englewood 6641
Office Pilone
14usų patarnavimas
Panedėlials, Seredoruis ir Pėtnyčiomia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
reikalams. Kaina prieinama. ir kitose apylinkės valstybėse. gos juos gauti.
Wentworth 3000
1821 So. Halsted Street
visuomet sąžiningas Ir
Ofisas: —
461& S. Ashluud Avė. Wentworth 3000
nebrangus, nes neturi
Chicago. 111.
3319 AUBURN A VENDE Čia kasmet atvyksta šimtai
Kr
Tat, sųjungietės visus šir
me išlaidu sžlaikymal
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 lkl
Tel Cicere 6756
tūkstančių maldininkų atiduot
skyrių.
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Chicago, III.
dingai kviečia dalyvauti ir
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso Tai.: Boulevard 7820
garbę Švč. Dievo Motinai.
Namų Tel: l'rospect 1930
Nauja, graži kolinksmai vakarų praleisti.
6558 S. 1LVLSTED STREET
Prie šeboiganiečiu, manome,
plyi’a dykai.
Eglelė
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
DENTISTAS
prisidės ir Port Vašingtono

D A K T A R A

LIETUVIAI AMERIKOJE

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIš

OR. G. Z. VEZELIS

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RAČIUS

DR. 1. J. KOWARSKIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. S. BIEZIS

CHICAGOJE

DR. I. DUNDULIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

ir nie-iau n

OR. GUSSEN

DR. A. L YUŠKA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. A. R. McGRADIE

DR. ATKOČIŪNAS

I. 1. ZOLP

3307 Anburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDSJAB

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 4»tk ir Paulina Bta
Tel. Boulevard 6203-8413

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
TeL Rooeevelt 7689

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

Seniausia ir Didžiausia

kuopa.

X Pasimirė Šv. Petro para
pijos kleb. kun. Paul Schiedel.
Jis lietuviams buvo gerai ži
nomas, nes daug lietuvių vai
kučių lankė tos parapijos mo
kyklų. Mirė širdies liga. Lai
dotuvėse dalyvavo Milwaukee
arkivyskupas J. E. Alfonsas
Stritch ir pasakė puikų pamo
kslų. Šermenyse pirmų sykį,

LIETUVIŲ
GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.
P
t

Eudeikis
f

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švč. mergaičių dr-ja laikė
susirinkimų liepos 11 d., par.
mokyklos kambary.
Gaila,
kad ne visos narės dalyvavo.
Nutarta suruošti (beacli party) liėpos 16 d., 4 vai. popiet
Jackson parke; taip pat turė
ti “roasted hot dogs” ir “marshmallows”. Kaina dalyvėms
tik 25c.
Visos narės maloniai kvie
čiamos dalyvauti ir draugių-ų
bei pažįstamų atsivesti.
M. Marcinkevičiūtė, rast.
ŽUVO LIETUVIS

Town of Lake.—
‘ ANTANAS MASKALIUNAS
Mirė liepos 11. 1932 m., 7:20
vai. ryto. 40 metų amžiaus. Ki
lo Iš flvenčlonlų apnkr., Cikanų
parap., Metelių kaimo. Ameri
koje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nulludime
drauges ir draugus. Laidotuvė
mis rūpinasi draugas Povilas
Zakaras.
Kūnas pašarvotas 4447 South
Fatrfield Avė.
Laidotuvės Įvyks
pėtnyčioj,
liepos 16 d., Iš Eudeikio koply
čios 8 vai. bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo Panelės flvč.
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-es Ir pažįsta
mus dalyvauti Koše laidotuvė
se.
Nuliūdę: Dm.igės ir Draugai
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis,
Tel. Yards
1741.

Nikode

mas Kamarauskas, gyvenusis
4119 So. Ashland Avė. Praė
jusį sekmadienį buvo automobiliaus užgautas ant 43rd St.
ir We8tern Blvd. Nugabentas
į Cook County ligoninę mirė
po poros valandų. Buvo neve
dęs. Kūnas buvo pašarvotas
; Eudeikio koplyčioj. Laidoja
mas šiandie ryte iš Šv. Kry
žiaus bažnyčios į Šv. Kazimie
ro kapines.

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 18-13 ryto; 3-8 Ir 7-9 vakare

A. L DAVIDONIS, M. Di
4910 80. MICHIGAN AVENUE

AKIU GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Tol. Kenwood 6187
Valandos:
Nuo 9 lkl 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVIE.

Palengvins aklų įtempimų, k drįs
Bstl priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karštį. Nuiniu
sataractua. Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau nas klaidas.

8peciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Tel. Yards 0994

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-8 po
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel Stewart 8191

Resldendjos Tel. Plasa 8889

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

DR. CHARLES SEGAL

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893

Perkėlė savo ofisų po numeriu
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
Rez.: Tel. Drexel 9191
re. Nedėliomis pagal sutartį.
4729 SO. ASHLAND AVĖ. Jei neatsiliepia šaukite Central 74®-l
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
SPECIJAL1STAS
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos nl- Vai. ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ge-snės, kaip kitų.
*
pietų: 7—8:30 vai.- vakare.
Nedėliomis 10 iki 12
Specialistas moteriškų, vyriš

DR. A. A, ROTH

4712 S. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETU Vili

AKIU 8PECIALUSTAS

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES

X Visame pasauly yrtį 2,9 Iki 19 ryto. 7 iki 9 vakaro
Utarn. Ir Kstv vak. pagal antartį
Qflsas
Ir
Akinių
Dirbtuvė
390,000 aklų žmonių. Daugiau
šia jų yra Egipte, toliau Kip 756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
SKAITYKITE UI PLATIN
ro saloj, Rusijoj, Anglijoj, Valandos:
nuo 18—-4; ftuo 8—3

Nedėliomis: nuo U Ud 11.

kų, vaikų ir visų chroniškų
ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

(Narjrauckss)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
1428 West Marųuette Road
VALANDOS:

Prancūzijoj, Belgijoj ir tt

DR. J. P. POŠKA
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Ofiso Tel. VICTORY 8887
Ot ir Rea Tel. HEMLOCK 2174

KITE “DRAUGĄ”

Tel. Hemloek 3700
Rea Tel. Prospeot 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedsie
Rea. 8481 So. California Ava,

ZKLi H. 14 L L IMMsal

Katv

u

Z

DRAUGAS

Ketvirtadienis, liepos 14, 1932

PIKNIKAS SV. PETRO IR PAULIAUS PAR.
Sekm. Liepos-July 17, 1932
VYTAUTO

Prirengėme ir žadame visiems duoti smagų laikę piknike. Su įžanga
bus dovanų, bus baseball ir kitokių žaidimų.
Visus kviečiame atvykti į
mūsų piknikų. Lauksime.

PARKE

Komitetas ir kun. A. Linkus

Prie 115-tos gatves, tarp CraWFORD IR CICERO AVĖ.
ese

i labai skaudūs. Ir kiek mūs lie- vė, 840 W. 33rd St., laikys sa nesni ir jaunimas galės sueiti darbininkus pakvietė darbuo šelpimo projektų senatas va
vo metinį šėrininkų susirinki- Į pasišnekučiuoti, pažaisti, tyru tis Lietuvių Kolegijos rėmėjų kar pataisė ir iš naujo pra
į tuviai nukenčia!
Gerbiamieji profesijonalai! mų liepos 22 d., Lietuvių au- Į oru pakvėpuoti ir naudingai piknike rugpiūčio 28 d., Biru vedė. Sakoma, šis pataisymas
šia didelį stako sumažinimo ‘esame Pa»i<*« mokslo, ditorijoj. Tuo reikalu sūriniu. ( laikų praleisti. Girdėtis, kad tės darže. Į šį piknikų kvie
ir gi nepatiks prezidentui.'”"
APLANKĖ ‘ CITY CRIB”
išpardavimu ir dėl to siflloma I lenRvai Pagyvename, dau- kams išsiuntinėta šitokie lais- gr. Lachavičius ir Dobrovals- čiama visa mūsų visuomenė,
Naujai pravestas projektas
g-au pažįstame, gal, daugiau , kai:
.
. kis rengia savo partijų vienoj nes visi žinome, aukštoji švie
Praėjusį trečiadienį, liepos negirdėtos prekių vertybės.
Metinis Keistučio Skolini iš pavilijonų “kauliukų” žai timo mokykla Amerikoje lie įduotas žemesniems rūmams.
Klausytojas B i žinome’ bet neužmirškime, kad
6 dienų., Šv. Kryžiaus ligoni
tuviams yra reikalinga.
istorija įrašys mūs darbus ir mo ir Budavojimo Bendrovės dimus surengti.
nės rėmėjos buvo nuvvkusios
: Žem. Kalvarija, Telšių aps.
mes moraliai būsime apkaltin susirinkimas bus penktadienį, Šokiams grojo A. Janušau
į “City Crib,” kur beveik vi ATSIŠAUKIMAS Į PRO
ti už apleidimų savo brolių liepos (Julyj 22 d., 8 valandų sko iš Cicero suorganizuoti BAIN’AS PERDAUG KAI Apylinkėj gražūs žiemkenčiai
FESIJONALUS
sų dienų linksmai laikų pra
ir vasariniai javai. Pievos taip
NAVO SAVASTIS
lietuvių. Neužmirškime, kad vakare, Lietuvių auditorijoje,' muzikantai. Pažaidus darže,
leido ant vandens. Aplankė
jau gerai įžėlę. Šiemet ūkini
visus penkis “Cribs”. Įdomu Visi žinome kad Amerika I ^mtas metų Pr&eis, nei vieno 3133 So. Halsted St., pirmos darbininkai suėjo į salę, k u
Buvusiojo bankininko Bai- nkai laukia gero derliaus.
rioj buvo pavaišinti gardžia
buvo sužinoti, bei matvti, kaip yra gausiai lietuviais apgvven i nebus» kurie dabar gyvename, lubos,
vanduo įmanias mašinomis iš ta, ypatingai Chicago. Čia pri |bet mūs darbai; ar mūs ne’
Šėrininkai teiksitės laiku at vakariene. Nuoširdžias pra- n’o byloje iškelta aikštėn dar
ežero, išvalomas ir paskui lei- skaitoma virš šimtas tūkstan-i veiklumas, pasiliks.'Nėra ma- vykti, nes bus linkimas direk- kalbeles pasakė: pikniko ko vienas Bain ’o nesiskaitymas
misijos pirm. br. Vladas, Pr. su indėlininkais, kurie juo pa
džiamas į namus. Gaila, kadįčių lietuvių. Chicago’je yraIIresnio dalyko, kaip gamtoj torių sekančiam terminui,
sitikėjo ir į jo dešimtį bankų dė
toje kelionėje tik narės gale-j didelis skaičius profesijonalųS'^*8^’
mušti ar kit-kų
Negalint atvykti į susirin- Gudas, p-nia K. Sriubienė, M.
HORTCME RAHKERS
jo pinigus ir uždarius bankus
jo dalyvauti. Jos ne tik sma-|ir šiaip biznierių.
!žaisti> kas reikalinga žmogaus kimų, prašomi išpildyti pava- Kizas, J. Krukas, (abu iš Peo
milijonai indėlių žuvo.
0-iai Hipną nraleido bet dar
......
I sveikatai. Bet neužmirškime, duotojo (Proxy) blankų ir ai-į ples Furniture Co.), dr. J.
REAL ĖST ATE
Pasirodo, kad įgijamas jo Prisirašykite Į mūsų Spulką
Per praėjusį dešimtmetį j<a(į §Įmtai tūkstančių mūsų siųsti jų bendrovės sekretoriui Bložis, A. Janušauskas, V.
ir pasimokino.
mes iškrypome iš lietuvių tau- lietuvių ir jų vaikai Amerikoj ne vėliau liepos 18 d. Neatvy- Stancikas, J. Baltutis, K. Pa- nekilojamas turtas keleriopai
'Te.Ky informacija suteikiama
Sykiu dalyvavo ir ligoninės Į tos> kultūros, papročių ir sapurve gyvena ir badauja.
. kušiam į susirinkimų bausmė žerskis, kun. P. Skruodenis, daugiau buvo Įkainojamas ir, į
Dykai
vedėja sesuo M. Alma ir se- vo idealų, doleris buvo didžiatuo remiantis, buvo išleidžia
Aš
nenoriu
kaltinti
lietubus
uždėta
sulig
nutarimo.
j
,
2608
West
47th St
L.
Šimutis
ir
kun.
J.
Mačiusuo M. Virginia.
Neužilgo rėmėjos žada kedr&UgaS' „. Bet k"ltura’ vius, kad juos kitataučiai iš-1 124 serija baigsis liepos 28 lionis. Dainavo K. Pažerskis mi ir parduodami bonai.
!—-—- -----------------------------------------------Pavyzdžiui 150,000 dol. ver ITuriu didelę Basselių pardavi
r
.. • yr
ii•
••
krūvos papročiai gerokai nu Į naudoja. Aš kaltinu save ir d. Todėl baigiant šia serijų,1
ir A. Ciapas. Prie pijano bu
tės savastį Bain’as įkainodavo mui, nebrangi, turi gerų balsą.
Mundelein, III. ir į Dwiglit,
’
!mano brolius profesijonalus, teiksitės apsimokėti priklau-Į vo J. Brazaitis.
daugiau 300,000 dolerių ir iš- Kreiptis sekmadieniais iki 10
III., kad pamatytų moterų ka Užėjus depresijai, mes pra- kad mes jiems neparodome somus mokesčius
Vakarėlis buvo jaukus- ir leizdavo tam tikslui apie 150,- J vai. ryto ar po 12 v. Šiokia
lėjimų. Vėliau pranešiu, gal ir radome draugus, gražius na- teisybės kelio.
Kurie neapmokės savo mo visais ’ žvilgsniais pasisekęs. 000 dol. vertės bonų. Tokiu bū dienų vakarais. V. Gaižauskas
Adv. Charles P. Kai
svečiai galės dalyvauti.
jmU8’ tūkstančius dolerių ir su 1
kesčių iki liepos 28 d. bus bau “Birutės” daržo savininkė p du bonų skaičius buvo padvigu
148 E. 107th St., Roseland, III.
Alfa grįžome į praėjusius dvide- Į*
smė įskaityta sulig. Valstybės nia M. Mikutienienė taip pat binamas. O pelnas iš to tekda
simt metų atgal..
Įstatymų, tai yta 2i/2c. vi, prisiuntė dovani), 0 kada ko vo bankininkui.
Paieškau pusseserės Onos
LIETUVIŲ DAINOS
! kiekvienų šėrų.
; misija nuvažiavo atsiskaityt1,
Aš, kaipo vienas jūs narių,
Greglaitikės, po vyru SebecORO BANGOMIS
kviečiu visus profesijonalus RADIJO KLAUSYTOJŲ j Prie progos turiu garbės daržo savininkė pareiškė pa , PATAISĖ IR PRAVEDĖ kienės, kilus iš Gaurės parap.
-----------' grįžt atgal prie liaudies ir paPROJEKTĄ
DĖMESIUI
Gyveno Chicagoj ar So. Cliipranešti, kad 125-ta serija at- sitenkinimo visa pikniko tvar
Praėjusio antradienio vaka dėti jai kovoti už būvį, t. ,y.
ka.
1
IVASHINGTON,
liepos
13.
cagoj, III. Prašome greit atsi
------------sidarvs rugpiūčio (August) 4
rų Peoples Furniture Co. k i a-' rašinėti į laikraščius, ruošti1 Lietuviški radijo programai (j Kiekvienas narys turėtų
Beje, br. Vladas visus tuos — Nepatvirtintų prezidento liepti. •
utuvių pastangomis iš stoties paskaitas; kitais žodžiais —i
JOE YONKUSKI
duodami Juozo h. Budrike prirašyti prie bendrovės bent pačius uolius ir nuoširdžius Hoover’io dviejų bilijonų dol.
WGES buvo transliuojama sudaryti sąjungų, kuri gintų krautuvės kiekvienų ketvirta- po vienų naujų narį.
, Farmington, III. Box 953.
gražus lietuviškų dainų ii imi lietuvius nuo visokių išnau- dienį 7 vai. vakare, bus nu
Jonas P. Evaldas,
tiko* programas.
dojimų.
Įkelti pusę valandos vėliau.
sekretorius
Wm. J. Kareiva
, Šiam programe ypatingai! Turime laikraščių. Bet ne Taigi, šiandien programas pra
Savininkas
šauniai dainavo nortlisidietės visi jie atsako' į šiandieninį sidės iš radijo stoties WHFC
DSl KcriauHios ri)šlen
ir patnrnavlmo. Sau
dainininkes ir dainininkai F. klausimų. Kai kurie tik skal-’(1420 kil.) 7:30 vai. vakare.
kit.
Nausėdaitė, E. Sinkevičiūtė do lietuvius ir jų draugijas.
Jos. F. Budrikas
GREEN VALGEY
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
PHOIHTCTS
ir J. Kaminskas. Vadovavo Toks nusistatymas lietuvius________
Oiselis šviežių klausi
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI,
J. Mačernis
nių. svieste ir sūrių.
N. Kulys. Northsidiečių due-jVeda į pražūtį. Mes tiek daug Town of Lake.— Nek. Prus.'
4644 SO. PAULINA STREET
kaina ........................................................................................ Nfc.
Tel. Boulevard 13S5»
tas, trio j r kvartetas taip pat. esame atsilikę nuo Amerikos Pan. Šv. mergaičių sodalicijos
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
gražiai ir sutartinai padaina- Į politikos, kad net gėda painų- ‘beach party” įvyks ketvirta-:
kaina .......................................................................................... 75c.
vo keletą rinktinių
liaudies styti. Angliškoji spauda mus dienį, liepos 14 d. Visos, ku-j
Tel. Hemlock 2323
KRUVINAIS KELIAIS, Mnnigirdas Dangūnas 4-rių veiks
dainelių.
Į apkalba, įžeidžia, ignoruoja, rios žada važiuoti, susirinkite^
mų drama, kaina ................................................................... 25c.
Dr. I. Bložis, dentistas, pa-ijr nieks mūs neapgina. Dėl ko prie Šv. Kryžiaus parap. mok.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė knn.
Ųekė daug naudingų patarimų, taip yra!
Ine vėliau, kaip pusę po šešių
NAMU STATYMO KONT.tAK
Pranas Jakštas, kaina.......................................................... 50c.
TORIUS
apie dantų užlaikymų, o juok- Neužmirškime, kad žydai vakare,
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla 6504 S. WASHTENAW AVĖ
daris Calis Kepurė juokino nesustojo lietuvius išnaudoję. | Komisija visoms užtikrina
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
klausytojus duodamas įvairius Niekas negali apie tų teisy-į smagų laikų,
DRAUGO” PIKNIKO DAR
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
patarimus.
bę pasakyti, kaip advokatas. į
Koresp.
BININKŲ VAKARIENE TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
Programo vedėjas patiekė Faktai kartojasi kiekvienų die j
________
Užlaikome naujausios ma
246 puslapių kaina ......................................... ................. $1.75
daug įdomių pranešimų, taip nų. Kada žydas lietuviui neTown of Lake.— Šv. KaziMūsų prieteliai ir draugai TRUMPA APOIjOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. G dos žierus, laikradžins, radios,
pat pažymėjo, kad dabar Peo sųžiniškai iškrato kišenes,' miero Karalaičio dr-jos nariasušilę dirbo “Draugo” meti
elektrikinius laikro
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. taipgi
ples Furniture krautuvės tę- tada tas lietuvis ateina pas.ms pranešame, kad draugijaJame piknike. Dėl to pikniko
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy džius, movie cameras, projecmus ir verkdamas sako: “Tu rengia draugiškų išvažiavimų rengimo komisija stengėsi nomas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. torius dėl judomų paveikslą
“ATLAIDŲ ŠALTINIS” esi- lietuvis, gelbėk mane!” — piknikų liepos 17 d., Svi- rs dalinai jiems atsilyginti,
knn J. Bikinas, kaina.......................................................... 90c. rodymo. Kainos labai nupigin
Išėjo iš spaudos maldakny Dėl ko taip yra!
lainio darže (83 ir Kean Av.). surengiant vakarienę, kuri bu PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. tos.
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė Ne vien advokatas, gydyto Įžanga veltui. Kviečiami atva- vo antradienio vakare, Aušros IJETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
jų ir išvertė T. Kazimieras jas, bet bankai ir kitokios įs- žinoti kas tik gali. Bus puiki Vartų par. salėj, šis pokylė
Tel. Hemlock 8380
platintoji laida, su^penkiais žemėlapiais, kaina..............80c.
kapucinas, išleido seserys ko- taigos susiduria su tuo pačiu! muzika. Draugijos trokas 9:30 lig prasidėjo smagiai ‘Rūtos’ ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. šešketrinietės. Maldaknygėje yru faktu. Taigi, mes, profesijonn- vai. ryto stovės prie S. Balčū- • darže su šokiais ir atsigaivi■ vičius, kaina ................................................................................ 20c.
Į paaiškinimas apie atlaidus ii lai ir biznieriai kalti esame,no, 4537 S. Hermitage Avė. nimu vandenėliu prie “Jokū
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................... 40c.
daugiau, kaip 300 įvairių mal kad nedalyvaujame su lietu Kviečia
bo šulinio”. Ir darbininkų ir 5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
dų, kuriom popiežiai suteikė viais, neturime tinkamos orga
Komitetas, šiaip mūsų bičiulių susirinko
kaina ............................................................................ 15c.
Atlaidus. Nors visos maldos nizacijos, kuri kultūrintų mūs
gražus būrelis. Visi džiaugėsi SIELOS TAKAI TOBULYBFN, parašė knn. D-ras K. Ma Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
geros, bet už vis geriausio’ tautiečius. Aš čia neturiu min- '
KEISTUČIO SPULKOS
“Rūtos” daržu ir dėkojo br.
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 vieną 18 geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER,
kurie yra
yra
kurioms suteikti nt tyje išnaudojimo. Man neteftSERININKŲ SUSI
Vladui už jo padėtas pastan
Siunčianti užsakymų, prašorpi siųsti ir pinigus.
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
".laidai ^itn knvgelė turėtu bū ka kalbėti apie lietuvių išmin
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
RINKIMAS
gas to' daržo įrengime. Teko
mų, vartotų karų labai prieinamų ir
ti visų katalikų rankose. Kai- dojimų, juos išnaudoja kitanebrangia kaina.
>
nugirsti, kad daržas bus atda’ fta su aptei’-nis ............. dOc tauč.iai. Aš nenoriu išvardyti
Bridgeport.— Keistučio sko ras kiekvienų vakarų nuo 7
MIDLAND MOTOR SALES
“DRAUGO’’ KNYGYNE
44M ARCHER AVRNI’E
tuos išnaudojimus, bet jie yra tinimo Įr bndavojirno bendro iki 9 vai. vakare, kur ir se- 2334 So. Oakley Avenue
Ohicago, Illinois.
Telephone I-afayette 7189

C H I C A G O J E

liauti

į

Mundelein

seminarija,'uoi,a

9

IJ’i

PRANEŠIMAI

Knygos

JOSEPH VILIMAS

R. ANDRELIUNAS

“Draugas”H

