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J. Valstybių nusistatymas karo skolų klausimu nekeičiamas
MEKSIKOS VYRIAUSYBĖ VIS DIRBA
NETEISĖIUSDARBUS

PRANCŪZUOS PREMJERAS SAKO,
KAD JIS KLAIDINGAI SUPRASTAS

MEXICO CITY, liepos 15. žti sakyta, kad bus paimtos
— Federalinės srities mieste- į valdiškas prieglaudas,
ly San Pedro de los Pinos poSesuo Obdulia, protestuodalicija uždarė Gerojo Ganytojo i ma prieš tų žiaurų ir neteisėįstaigą, kurioje buvo užlaiko tą vyriausybės žygį, nurodė,
mos vargšės mergaitės ir mo kad Gerojo Ganytojo įstaiga
terys.
nėra vienuolynas, bet neturi
Areštuota ir kalėjiman už nčių namų vargšių mergaičių
daryta įstaigos vedėja sesuo ir moterį} prieglauda.
Obdulia Mačias ir trys jos paUždaryta įstaiga yra didelė.
gelbininkės. Mergaitėms ir Namuose yra dvi koplyčios,
moterims įsakyta ir duota ke turi didelius sodus ir įdirba
lionės lėšos grįžti į savo gim mus daržus. Buvo užlaikoma
tines vietas. Nenorinčioms gri 61 mergaitė ir 35 moterys.

Brazilijos vyriausybė gyvena pavojy. Rytoj Ru
munijoj parlamento rinkimai. Karo vetera
nai demonstruoja Washingtone. Prez. Hoover’is susimažino algę. Illinois’o angliakasiai
šiandie balsuoja atlyginimo klausimu

NIEKO BENDRA SU LO
HERRIOT’AS TEISINASI
ZANOS SUTARTIMI
-----------________
PARYŽIUS, liepos 16. —
AVASHINGTON, liepos 15. Prancūzijos premjeras Her— Paskelbtas prezidento Hoo- j riot’as skelbia, kad be reikalo
verio pareiškimas karo skolų Į Anglijos vyriausybė nepasiteklausimu.
\
j nkina, kadangi jo prakalba
ATRADO LAKŪNUS
Prezidentas pareiškia, kad apie J* Valstybių karo skolas
RAISTUOSE
Bedarbiai įdirba sau pavestus daržus, kad pasigaminus maisto. Ši nuotrauka padaryta
J. Valstybės džiaugiasi girdė klaidingai buvo suprasta.
Sako, Prancūzija yra nerei-- St. Louis miesto apylinkėse, kur bedarbiams pavesta įdirbti 168 akrų žemės plotas. Tas
damos, kad Europoje sėkminMEXICO CITY, liepos 16.
VISUR BUS ĮVESTAS PRI
gai sprendžiami išimtinai eu- f kalinga žinoti, ar Anglija mo- pat yra kone visuose didesniuose krašto miestuose.
— Birželio 27 d. ties CampeVERSTINIS PRADŽIOS
ropiniai reparacijų, politiniai kės, ar nemokės karo skolų
KONGRESO KOVA SU
che įlanka raistuose, Meksikoj
EKONOMIJOS
KLAUSIMAS
MOKSLAS
ir kti ekonominiai klausimai, Amerikai. Tai Anglijos reikasusidaužė lėktuvas. Skrido du
PREZIDENTU
kurie duos pagrindo Europai las.
Viešųjų išlaidų mažinimui
Šiais metais Šviet. Ministe- [amerikonai, McElroy’as ir Goatsigaivinti.
f
-------------------AVASHINGTON, liepos 15.
krašto
organizacija
nusprendė
rija nusistačiusi galutinai į- rdon’as. Ir tik vakar nuken
MIESTO TARYBOS
Bet turi būt aiškisako:
KILO -RIMTI NESUSI— Kongreso atstovai demok
prieš įvyksiančius lapkrity ri vesti visur priverstini prad tėję rasti. Gordon’as miręs, o
DARBAI
prezidentas, kad J. Valstybės
PRATIMAI
ratai ir kiti reikalauja, kad
nkimus užklausti visų kandi žios mokslą. Tam reikalui dar j McFdroy’as lengvai sužeistas
j tai nesikiša ir net nebuvo1
-----------T"
žinoma “Finance ReconstrūcChicagos aldermonų taryba datų į kongresą, kaip jie at reikės įsteigti apie 500 nauji} ir bado sukoneveiktas. Juos
su jomis pasitarta tais reika-' LONDONAS, liepos 15. —
tion Corporation,” kuri yra' su8irinkime reiskį
sineša į viešųjų išlaidų maži mokyklų. Viename Šiaulių ap atrado tų apylinkių indijonai.
lais. J. Valstybių nusistaty.' Nespėta paskelbti naujo Pra
vyriausybės žinyboje, vieSu-; mo> kad kra5tui bfltŲ grąži„. nimų, t. y. į ekonomikos klau skrity bus pastatyta 100 nau
muš karo skolų klausimu yra ncnzijos pakto su Anglija kamon iškeltų savo veikimą, t. y.'
tikrasis a)ng> 0 Cbicagai simą. Sulyg jų atsakymo per jų mokyklų. Jos bus statomos
RUMUNIJOJ RINKIMAI
nekeičiamas.
ro skolų klausimu, tuojau tarp
ateinančius rinkimus jie bus iš medžio. Dalį mokyklų pra
____________
šių valstybių kilo rimti nesu kad vieša, paskelbtą, kam jipi)?OTnis lcdas.
BUKARFSTAS, liepos 16.
remiami arba neigiami.
tikimai dėl to pakto aiškini-Į kokiais dkslaįs duoda Pa*
dės statyti šiemet.
ŽINOS, KAS YRA EKO
skolas. Nes iki šioliai -šios be- J Ledo klausimu įsakyta svei
— Rytoj Rumunijoj renkami
mo.
NOMIJA
ndrovės veikimas 'paslapty; katos departamentui dirstelti
parlamento atstovai. Karalius
BOMBOS UŽMUŠTAS
Prancūzija, kaip žinoma, ėDOMISI SENIENOM
laikomas.
'
W i parduodamo ledo brangumų.
Karolis
labai susidomėjęs
LONDONAS, liepos 15. - mė girtis, kad Anglija be Pra
Dėl nedarbo daug kas negali
Strube Machine Co. preziDemokratai spėja, ar tik ši jsigyti brangaus lcdo. 0 va.
Krakės, Kėdainių aps. Iki šiais rinkimais. Numatoma,
Anglijos vvriausvbės atstovy ncūzijos atsiklausimo nemobė išvyko į Kanadą‘dalyvau-jk?s kar0 skolų Amerikai,
bendrovė nebus sarusi pas-: saros karšHais ,edas visiems dentas W. Strube išrado su-, gjoi mažai kas gįa senienomis kad ar tik ne laimės valstie
spausto oro bombą. Jis sakė, j domėdavosi, o rinkti niekas čių partija, kuri yra didžiau
ti imperijos ekonominėj kon-'
Ofibar Anglija atšovė, kad kolos respublikoną partijai. | vra reikalingas.
ferencijoj. Atstovy bėje vra ke i taiP nė'ra’ kad toks Prancūzi-1 Šis spėjimas iškilo, kada iš U Priimta rezoliucij.a kad pie kad ta-ia bomba bus ^alima Pa i nėrinko. Dabar šituo dalyku sia ir galingiausia ir kuriai
lėtas vyriausybės narių. Jų 3°s ai?kini™as yra klaidingas, bendrovės išėjo jos pirminiu-lnQ
istat
- na^ug kom. keistl dinamito vartojimą.
.susirūpino vietinės mokyklos vadovauja buvusis premjeras
Maniu.
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Karalius bijo liberalų laimė
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SUSPENDUOTAS FAŠIS da jis grjzo į Chicagą vesti' , .
c. personalių dienos išlaidų
? V,
,.
v i gatvėse su savo vežimais. Rei- ba sprogo ir išradėją ant vie- klos jis įsteigė muziejėlį, ku- jimo.
Central Republic Bank and,.,
,
TŲ LAIKRAŠTIS
riam, mokinių padedamas, jau
irn . „ A .
¥. , , . ksta pageidavimas, kad papra- tos užmušė.
Trust Co., tuojau šiam bankui i1 sti.. vežimai
z. .
, ...
-------------------surinko nemaža įvairių senieVIENERIŲ METŲ SU
butų pakeisti
ra
VETERANAI DEMONS
li ERT jYNA S, liepos 15. — suteikta nemaža paskola. Ir
KAKTUVĖS
niiaisiais motoriniais vežimais. SUKČIUS NUBAUSTAS ml- Įdomesnės: akmeninis kir- TRUOJA prieš rūmus
! Prūsijos vyriausybės įsakymu apie tai viešai nepaskelbta.
________
vukas, senoviškas durklas, 100
MADRIDAS, liepos 15. _ į policija dešimčiai dienų sus. Teismas nubaudė nuo vie-1 metų senumo medinė šv. AnPrez. Hoover’is griežtai nu-!
NORI KITO LIKVI
AVASHINGTON, liepos 16.
Tspanijos vyriausybė vakar Pendavo faRistV laikraštį “Ar sistatęs prieš šį kongreso at-i
nų iki dešimts metų kalėti su- tano statulėlė ir kita.
DUOTOJO
Vakar tūkstančiai karo vete
minėjo vienerių metų savo pa. Įngriff. ^uo laikraščiu įžei- stovų reikalavimą.
kčių T. Warner’į, 29 m. amž.
ranų per dieną demonstravo
rlamentarinės valdžios sukak-i sta Prf,sii°R teisingumo miniUždaryto Phillip State Ba-! Apgavingais tikslais jis tur- UŽDARBIAUJA MALKAS prieš valstybės rūmus. Poli
sterija ir Katalikų Bažnyčia.
VEŽDAMI
tuves.
nk and Trust Co. indėlininkai | Lioliam,s siuntinėjo kablegraSUSIMAŽINO ALGĄ
cija nežinojo, kas reikia da
kreipės į vyresnįjį teismą, kad masJAPONAI UŽ MANDŽIŪJėznas, Alytaus apskr. Šioj ryti.
POLICIJA PRIEŠ STREI
AVASHINGTON, liepos 16. valstybės auditorius Nelson’as
Aną dieną šimtai veteranų
RUOS NEPRIKLAU
apylinkėj ūkininkai jau nudi
MAJORAS GRIŽO Iš
KININKUS
, — Iš Baltųjų Rūmų paskelb- j pakeistų bankui likviduotoją.
SOMYBĘrbo eilinius laukų darbus ir buvo pašalinta nuo priklausa
LIGONINĖS
ta, kad prezidentas Hoover’is Nes jo paskirtas likviduoto
dabar, turėdami atspėjamo nčios rūmams žemės. Bijotasi
AVTNNrPEG, Kanada, lie„ ---- ;------pats sau sumažino metinę algą jas netinka tai vietai. Turi
veteranų pasipriešinimo. Buvo
pos 15. — Streiku? ja WelwooTOKTJO, liepos 15. — Ja- 15,090 dolerių.
būti kokg pašalietis, neturin Miesto majoras Cermak’as laiko, veža iš Pieštuvėnų miš pašaukta marynų kampanija.
d’o dėžių dirbtuvės darbiniu-’ P°m>
pranešė T.
Tuo pačiu žygiu sumažintos tis nieko bendra su banko rei grįžo iš ligoninės ir vyksta ko į sandėlius prie Nemuno Bet kol šie atvyko, veteranai
kai. Jų riaušių metu policija' S^nn*os komisijai, kad Japo- algos visų departamentų sek- kalais.
ilgam laikui j savo vasarnamį malkas ir rąstus. Prie šio dar persikėlė kitur.
nija yra griežtai nusistačiusi
daug asmenų sužeidė.
— Antioch’e. Miesto reikalus bo per dieną vienas žmogus
retoriams, jų padėjėjams ir
už Mandžiūrijos nepriklausovesti savo vietoje palieka tris su pora arklių uždirba 15 —
kongreso nariams.
DAUG BEDARBIŲ
MENICO CITY, liepos 16.
mvbę
ir
šio
nusistatymo
ne

18 litų.
KONFERENCIJA VOS
savo valdvbos narius.
PRIGĖRĖ
—
Baisi audra ištiko Coahuila
keis.
GYVA
PRIEŠINGI MAŽESNIAM
valstybės miestą Salti llo. Pra
DVILYPIS ŽĄSIES
BEDARBIAI APMUŠĖ
NTCE, Prancūzija, liepos
ATLYGINIMUI
neša. kad daugiau kaip 20 žmo
KIAUŠINIS
ŽENEVA, liepos 15. — Nu- BRAZILIIOS VYRIAUSY15. — Tš upės Paillon pakra
MAJORĄ
nių žuvo.
siginklavimo konferencija vos i
t
PAVOJUS
SPRTNGFIELD, Ilk, liepos ščio išvestas apie vienos my
Seirijai, Alytaus aps. Nose- į
gyva. Jos gyvastį palaiko tik i BUENOS ATRĖŠ, Argenti- 15. — Illinois’o valstybės an lios ilgas tunelis jūron. Esant WETMAR, Vokietija, liepos nai Sangrūdos kaimo ūkin. J.
ORO STOVIS
viena J. Valstybių atstovybė, na, liepos 15. — Žiniomis iš gliakasiai rytoj balsuos klau normaliam orui, tas tunelis y- 16. — Bedarbių būrys įsiver Pupkans žąsis sudėjo labai.
------------------------------ Brazilijos, tenai prezidento
simu, ar ^pripažinti mažesnį ra sausas ir jame nakvoja žė miesto majoro ofisam Patį keistą kiaušinį. Tš paviršiaus
CHICAGO TR APYLINAVASHINGTON, liepos 15. Vargo vyriausybei gręsia pa už dienos darbą 5 dolerių a,t- daug šio miesto bedarbių. Va-1 majorą apmušė ir ofiso vidų jis atrodė visai normalus kiau iKES. — Šiandien saulėta; ne
Prez. Hoover’is įsakė . vi vojus. Kai kurių provincijų lyginimą. Angliakasių unijos' kar dėl lietaus upė patvino ir Į išgriovė. Išgriautas ir mdini šinis, bet viduje jo, po balty- ■ taip daug šilta. Vakar aukšsiems vyriausybės departame- kariuomenės dalys persimeta, prezidentas AValker’is stovi už vanduo staiga užliejo tunelį, cipaliteto darbo ofisas.
mo ir trynio sluoksnių buvo činnsia temperatūra buvo 96
ntų viršininkams įvesti penkių San Paulo revoliucininkų pu- šį atlyginimą. Daugumas an- Nežinia, kiek žuvo bedarbių,
Kituose Vokietijos miestuo kitas kiaušinis taip jau su lu- ji., o gatvėse kai kur iki 100 1.
dienų savaitės darbą.
seu.
gliakasių protestuoja.
Tik 7 išgelbėta.
se vyksta bedarbių riaušės.
kštu ir normališku vidum.
ir daugiau.
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DRAUGI' S
brangaus mokytojo. Verkia tėvynė savo dai-
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TAUTA LIŪDI MAIRONIO

Lietuvos laikraščiai pilni žinių apie mū
sų tautos didžiojo poeto;, žadintojo praloto
J. Mačiulio-Maironio mirtį. Ir mirties var
landos, ir laidotuvių aprašymai aiškiai rodo,
kaip skaudžiai tautų palietė a. a. Maironio
mirtis.
Maironis ir jo kūriniai yra brangūs vi
sai mūsų tautai, neišimant nė mūsų, ameri
kiečių. Apie tai jau anų dienų rašėme, kaip
tik gavome žinių apie didžiojo poeto mirtį.
Dėl to mes manome, kati nebus pro šalį pa
duoti rašinių apie Maironį iš Lietuvos laik
raščių.
“L. A.” poeto mirties dienoje rašo:
“Nutrūko daina. Sustingo pirštai. Jie
jau daugiau nebeskambins tautinių kanklių
stygų. Dar taip neseniai su knyga, žirklėm ar
peiliu jisai vaikštinėdavo po savo sodų, piaustinėdavo medžių padžiūvusias šakeles, o
štai ir patsai amžinai nudžiūvo.
“M<ė Maironis. Mirė tasai mūsų tau
tinio ir valstybinio atgimimo dainius, kurs,
kaip senovės vaidyla, vaikščiojo po visų. sa
vo kraštų ir skambino kanklėmis. Jautrūs,
širdį vėrių jo kanklių balsai plito toli, toli.
Plito ir žadino visa, kas tautiškai, kas reli
giškai buvo užmigę ar tik apsnūdę.
‘“Dainius mirė šiųnakt antrų valandų
trisdešimt minučių. Jis jau nebegiedos gies
mių švenčiausios Panelės garbei. Jis jau
nebapdainuos IJetuvos, jos vargų ir skaus■_nrų. Jis jau nebesirūpins žemišku rūpesniu
mūsų tautos ir valstybės likimu. Jis jau nebesudraus įsikarščiavusio jaunuolio-karštuolio,
keliančio baisą prieš valstybę bei jos prieky
pastatytus žmones. Jis jau nebesirgs visos
mūsų tautos ir valstybės nesantaikos liga.
7: Jis jau amžinai užgeso, sustingo, pageltonaM* vo.”

“Maironiui šįryt mirus verkia visa dva
sininkų seminarija Kaune. Jam mirus ver
kia visa šiandien ir tautiškai ir valstybiškai
atgimusi Lietuva. Verkia auklėtiniai savo

ŠVENTOJI BRIGIDA
Šventoji Brigida gimė ketvirtojo ši
mtmečio viduryj, Leinsterio provincijoje,
dabartiniame Loutho apskrityj, Airijoje.
Jos tėvas buvo galingas Leinsterio lor
das. Kai Brigida buvo dar kūdikis, tėvas
sapne regėjo vyrus, baltai pasirėdžiusius
ir aliejų liejančius ant jos galvos; iš to
ženklo jis suprato, kad jo dukterei skirta
didelės šventumo malonės.
Šv. Brigida nuo pat mažens pasižy
mėjo labdarybės ypatybėmis. Ji buvo la
bai gailestinga. Vargdieniams ji atiduo
davo viską, kų tik turėdavo.
Istorija sako žymėtinų jos labdaringumų. Šv. Brigidai einant devintuosius
’ metus, jos tėvui už garbingų pasižymė
jimų kovos lauke karalius dovanojo la
bai brangų kardų, padabintų deimantais.
Lankydama vargšus, kurie alko iš bado,
Brigida patrūnijo, kad pritrūko valgomų
jų daiktų. Nebežinodama, kaip vargšams
pagelbėti, ji susirūpino ir svarstė, kokiu
būdu gauti maisto, kad pasotintų alka

NEPAPRASTAI IŠKILMINGOS A. A. PRA-

ATSILEPIMAS j PITTSBURGHIEČIUS (R
APYLINKĖS LIETUVIUS

niaus-žadintojo. Verkia bažnyčia savo gar- ,
LOTO J. MAIRONIO-MAČIULIO
bingo darbininko.”
LAIDOTUVES
Tas pats laikraštis sutraukoje paduoda
Maironio biografijų;
Skambinant visų bažnyčių Šakenis ir p. Šakenienė, susiAmerikos Lietuvių R. K. Federacijos Kongresas, valdyKauno Metropolijos Kunigų Seminari
varpams gedulo eisena buvo ' siekimo ministeris p. V. Vi- i ^0S P1”4116“11111! įvyks rugpjūčio 23, 24 ir 25 dd., Pittsburgh,
jos Rektorius, Metropolijos Bazilikos Kapi
perneštas a. a. J. Maironio Į leisis, valstybės kontrolierius,
&v- ^^az*mier° mokyklos svetainėje.
tulos pralotas archidiakonas Mogyliavo Gar
karstas į bazilikų ir apkrau-' p. V. Matulaitis, valstybės ta-*
Pittsburghieėiai už suteiktų, garbę širdingai dėkoja,
bės Kanauninkas. Šv. Teologijos Daktaras,
tas vainikais čia išbuvo per! rybos pirmininkas p. St. Ši Į
Kad atsakančiai viską Kongresui prirengus, reikalinga
Apaštališkasis Protonotarijus, Vytauto D.
visų užvakarykščiu naktį. Li-ilingas, vyriausiojo štabo vii ’ne tik Pittsburgh’o, bet ir apylinkės lietuvių pagalba,
Universiteto profesorius ir jo Garbės Profe
gi vėlos nakties didžiausi žmo Išminkąs gen.
gen. št.
št. generolas
generolas ltn.
Tat’ šiuomi kviečiame Pittsburgh’o Lietuvių R. K. para
sorius, Gedimino Ordino II 1. kavalierius,
pijų atstovus, katalikiškųjų draugijų ir kuopų valdybas į
1862 m. gimęs Pasadravio dvare, Šiluvos nių būriai ėjo atiduoti velio-j Kubiliūnas, gen. Žukauskas,
BENDRĄ susirinkimų, kuris įvyks sekmadienį, liepos 17 d.,
par., kuri tėvas Aleksandras ir motina Šim niui paskutinę didžiausių pa-įkaro mokyklos viršininkas gn.
tuoj po sumos, šv. Kazimiero mokykloj, kad pasitarus apie
kaičių Ona Kurmauskaitė nuomavo, bet au garbų. Kiekvienas aplankiusia št. gen. ltn. Jackus, gen. Bū
pasiruošimų Kongresui.
go nuosavame Bernotų viensėdyje Betygalos ties karstu susikaupdavo, nu-įlota, svetimų valstybių diploKongreso pasisekimas priklausys nuo gero pasiruošimo.
par., 5 kil. nuo Dubysos. Gimnazijų išėjo 1873 lenkdavo galvų ir skausmin- matai: Latvijos ministeris Lie
Tat, visi į darbų! Pittsburghieėiai su visa apylinke, gerai
—83 m. Kaune. Metus pabuvęs Kijevo uni gai atsidūsėdavo. Tiktai bep- ‘ tuvai p. Liepinis ir Anglijos
versitete, Žemaičių Kunigų Seminarijų išė radėjusį aušti skaistų vasa- pasiuntinyb. chargė d’affai- pasirodykite! KUN. M. J. KAZĖNAS IR PADĖJĖJAI
jo 1884—88 m., Petrapilio Kunigų Akademi ros rytų velionies karstas pa- reg p. Preston; daug aukšt. ka
jiiuom. viršininkų: administr.
jų 1888—92. Mokytojauti pradėjo Kauno Se- j liko beveik vienas.
minarijoje 1892^4 m. Paskui buvo pakvies-j Iš r>'t0 atvyko karo mokyk- vaidybos viršininkas pulk. Ma
tas į Akademijų, kur pramokytojavo 1894—į
kanunaj, kurie bazilikoje cmlatiis, skyrių viršininkai —
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sujungęs Se:-'
1909 (penkiolikai metų). Rektorium, pradir-j188inklavo npalenais. Prie ka^P •
a ° a, Pu • Kirys, mas šiemet įvyks pirmadienį, rugpiūčio 29 d., 259 No. FiftlJ
bo čia 23 m., drauge profesoriaudamas per;rs^° buvo pastatyta iš keturių P • nrveis, 'diVlzjĮos Street, Brooklyn, N. Y.
10 m. ir universitete/Rašyti pradėjo dar |kariul™ kavaleristų garbės sa-,ya(
Pu . Skučas, valdžios
Seimas prasįdės iškilmingomis šv. Mišiomis 10:00 vai.
Kijeve studentaudamas. Jo raštų išėjo 5 to-, rg>’ba, kttri budėjo tol, kol ls
*ir nin ai, a
eji
Apreigkimo švenčiausios paneigs bažnyčioj, o sesijos

VARGONININKŲ SEIMAS

į

DIENOS KLAUSIMAI

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

■ rPr33 T6 d„ 1932

mai

Geriausios lirikos

Lietuviu noeviios karstas nebuvo nuneštas į am- valdininkai ir karininkai; bu- ,,

mm. Geriausios, Unkos. Lietuvių poezijos |
mene yra ypatinga maironine kryptis ar Mai-1
ronio mokykla. Didis patriotas ir patriotizmo j

_

* Puubiu

Z'*

i

vusis

i vysau

kriptų bazilikos požfemiuo-j as P-

žadintojas, jis išauklėjo tautiškame susipra-,
t
time dvi kaitas. Jo išvarytoji kultūroje vaga! K ryt° 7 ' ai už velionį bulabai «“•
'
' *4 T°v atUl';yt,08 1akzek^?87 zekvijas laike kanauninkas Sa-

s

R

oi,i,

♦

••

»•

i

p^iden-' "US tU°jaU
Pamald^ tos Pawos parapijos mokyklos sve*
taineje.
• t K1118
uvŠiuomi nuoširdžiai kviečiu visus mūsų muzikus—vargo1 t ir +
v Į nininkus skaitlingai šiame seime imti dalyvumų, kad hend-Ųntačku buvusiu'!rai aptarus savo
reikalus, o ypatingai bažnytinės
^nariai • bei pasaali“s “aaika8 Gausim, 'aW įvijoj.

bUk

Kaometų nariai,

*

J*

ALEIKbANDlRAS ALLKSIS,
rapas iš Šiaulių. Po ekzekvijų Kauno miesto burmistras p. Į
Vargonininkų S. centro pirm.
gai Maironio 30 dienų mirties, sukaktuvėse, buv0 voUva> kurjlį
yfl_ Graurogkas; nemaža žilagal-1
būtent liepos 28 d., rengia gedulingas pamal
taviškio vyskupas A. Karo-bazilika buv0 pUna Prikimšta se dalyvavo Vilkaviškio vysdas su pamokslu ir gedulingais giedojimais. sas. Per votiva grojo 5 p. pul-1 veteranli > dau« Vytauto Did-i.mnnin
---- . \ kūpąs
v____________
„...... .
votivų grojo o p. pui-1
.
-’
T”,
n
•
žmonių. Neišpasakyta daugybė
A. Karosas, Panevėžio
Be abejonės, tikinčioji lietuvių visuomenė ko orkestras. 10 vai. 30 min.l^0 nn.versiteto profesorių;
vyskupas K. Paltarokas, Kai
gausingai suvažiuos tų dienų į Šv. Jurgio buvo iškilmingos gedulo mi-!v^sa
žymių įvairių pažiū- tilpti, stovėjo užtvenkusi ap šiadorių vyskupas Kukta, Vi
bažnyčių, kad pasimelsti už mūsų Maironio 5log
'ni musų visuomenės veikėjų.
linkines gatves. Visa tai kėlė lkaviškio vyskupas — koadsielų.
Nemaža studentų organizacijų
! Į pamaldas atvyko Respub pamaldose dalyvavo su savo
"»rs ir|juktorius Keinys, daug pralolikos
Prezidentas
p.
A.
Sme

vėliavomis. Net ir dotnuviškė skaudz,u «edalu Prislėgtų, kad tų, kanauninkų ir kunigų. NeDEMOKRATŲ KANDIDATAS I
‘JT”/™ mus’ maža d™siškijos atvyk,, į laitona. ir p. Smetonienė. Atvyk “Jaunosios Lietuvos” korpo-1VCll°"ls
PREZIDENTUS
stantį Respublikos Prezidentų racija dalyvavo su savo vėlia-• Vlenybe.S 8™b°b\M visų sa- ; dotavęs iš provincijos. Tai
vo amžių ugdęs ir skiepijęs daugiausia velionies auklėtiDemokratų partijos kandidatas į prezi prie bazilikos durų sutiko ge va.
visiems, kas jos troško. Jo at- niai. Per gedulingas mišias
dentus yra New Yorko valstybės gubernato neralvikaras pralotas Šaulys
su asista. Taip pat atvyko1 žodžiu» ši°se pamaldose da- minimas -visus buvo sujungęs.! giedojo Č. Sasnausko “De rerius Franklinas Delano Roosevelt’as. Patir
ministeris pirmininkas p. J. tyvavo taip įvairių pažiūrų,
Iškilmingas gedulo mišias
ta, kad jis yra giminingas gailestingųjų sese
(.Tųsa 3 pusi.)
Tūbelis, užsienio reikalų mini- yisokbj visuomenė® sluogsnių
Arkivyskupas — Metrorų kongregacijos įsteigėjai motinai E. A. Setton. Romoje daromos sėkmingos pastangos steris dr. D. Zaunius, teisin- įir net religijų žmonių, kad ne, po}jtas j Skvireckas, asistuo- į “ATLAIDŲ ŠALTINIS”
šių pastarųjų paskelbti palaimintaja. Motina gumo ministeris p. Al. Žilins-' vienos iškilmės negali tikėtis jaut kanauninkui Tumui ir ka
Setton šio krašto Katalikų Bažnyčios istori kas, švietimo ministeris p. K. jų tiek daug turėti. O erdvi'nauninkui Jakubauskui. Mišio
Išėjo iš spaudos maldaknv
joje užima aukštųjų vieta.
TĮvyko
i iškilmes,
i • •j ikurias
•
Atarp ikitų įžymiųjų
•
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
gubernatorius turi glaudžius santykius su Ku
Mes jau žinome, kad prezidentas Hoo- Į žmonių buvo pakviestas ir gubernatorius Klux klanu, yra tik prasimanymas. Ne kartų jų ir išvertė T. Kazimieras
kapucinas, išleido seserys kover’is yra katalikų kunigo sutuoktas. Taip Roosevelt’as. Negalėdamas asmeniškai-daly- I jis dalyvavo Kolumbo Vyčių iškilmėse,
pat žinome, kad viceprezidentas Curtis kata-jvauti, jis pasiuntė laiškų. Tarp kitko rašė;
į
Karo metu gub. Roosevelt’as buvo karo trinietės. Maldaknygėje yra
liku apkrikštytas. Dabar tenka sužinoti, kad
“Mano jaunystėje mano tėvas man daž- j laivyno departamento sekretoriaus padėjėju. paaiškinimas apie atlaidus ir
Girdėjome, kad Chicagos

lietuviai kuni-

įvairių malminėtas demokratų kandidatas yra giminin nai pasakodavo apię motinų Seton, apie^jos į Tad jam buvo progos arčiau susipažinti su dau^au’ ka^P
kur’’orn popi^iai sutrikę
gas garbingajai šio krašto katalikei, motinai' šventų pobūdį, nes ji buvo gimininga Roose- Kolumbo Vyčių organizacija, kurios darbi- y
velt’ų šeimynai ir jos senesnioji svainė buvo, ninkai teikė reikalingus J. Valstybių kareiy*808 nialdos
Seton.

v *8
New Yorko mieste yra katalikiška šv. kiek man žinoma, mano proteta. Jos įžymu- i viąms patarnavimus Prancūzijoj. Apie šių ^ero8’ ^et
k,lri,Mn8 8l,teikli at
Petro bažnyčia. Šioje bažnyčioje motina Se eis seserietis, arkivyskupas Bayley’as, buvo katalikų orSanizacij4 jis taip pareiškia:
“Kolumbo Vyčiai pirmoje vietoje yra a- laidai' Sita k"ygeI'‘
“
ton kitados priėmė katalikybę. Prieš tai ji mano tėvo, Jokūbo Roosevelt’o, pusbrolis.
merikoniška organizacija, paremta tuo pačiu i4*
rankose. Kaibuvo protestantė. Daugiau prieš vienerius Į Jiedu labai draugingai sugyveno.”
60c.
metus jos atminimui šv. Petro bažnyčios prieDemokratų kandidatas kataliku tarpe tu- pagrindu, ant kurio sukurta mūsų nacija. Tai- i®* 811 aP4a’8ft“
šaky atidengta lenta su atitinkamu užrašu, ri daug bičiulių. Tad visokį pasakojimai, kaa Į kos ir karo metu ji tarnauja kraštui.”
“DRAUGO’’ KNYGYNE

nuosius. Netikėtai ji užtiko gražųjį kar raliaus dovanų?”
! į kuriuos įstojo daugelio galingųjų dididų, kabantį jos tėvo salione. Ir lig sau
“Mano viešpatie,” atsakė mažoji j kų dukterys, pasižadėjusios savo skais
lės šviesa nušvietė rūpestingų jos veidų; Brigida, “tie deimantai buvo aukoti Ga tybę aukoti Dievui ir savo gyvenimų pa
ji nudžiugo, pažvelgus į brangius deiman lingesniam Karaliui. Kas yra duodama vesti Jo tarnybai.
tus, kurie puošė kardų.
Kristaus beturčiams, duodama pačiam
Brigida buvo labai nuolanki ir tyki;
Pasistiebus Brigida nukabino tėvo Kristui. Aš viskų būčiau davus, kų mano be to, ji buvo klusni savo tėvams ir dėl
kardų, nusinešė į savo kambarį ir iš jo tėvas turi, ir viskų, kų tu, karaliau, turi; to bijojo, kad gale jos tėvai nepaimtų
išlupo visus deimantus. Tada ji vėl pa taip, ir jus visus ir viskų, jei būtų mano jos viršaus ir atiduotų kokiam didikui už
kabino kardų į vietų, o deimantus parda galioje, negu matyti, kad Kristus alktų.” moterį. Jos gražumas ir skaistumas visus
vė. Gautais pinigais ji nupirko reikalin
Rūstus karaliaus veidas tuojau per žavėjo. Dėl to ji bijojo, kad neįpultų į
go maisto vargšams. Atėjęs į salionų tė simainė į malonumų; jis plojo jai už drų- pavojingų puikybę. Tat, karštai meldė
vas nustebo, kad kardas be deimantų. sų ir įvertino jos gailestingumų.
< Dievo, kad atimtų iš jos gražumų ir pa
Pradėjo garsiai šaukti tarnus, manyda
Brigida, dar pilnai nesuaugus, buvo taikautojų akyvaizdoje jų padarytų neap
mas, kad vienas jų gal juos pavogė. Bet graži ir patogi, dėl to atsirado daug jau kenčiama.
mažoji Brigida drųsiai prisiartino prie tė nųjų didikų, kurie norėjo gauti jos ran
Legenda sako, kad tokia jos malda
vo ir visa išpažino. Tėvas labai apibarė. kų ir pasižadėjimų, kad ištekėtų už to tapo išklausyta. Viena jos akių baisiai
Po to įvykio, netrukus karalius, važinė- ar ko kito. Jos tėvas buvo turtingas ir sutino ir jos veidas taip susitraukė į
damus, sustojo jos tėvo namuose pie galingas, tvirtas valdžioje ir karaliaus vienų pusę, jog ji tikrai tapo neapken
tums ir nakvynei. Jo akys tuojau paste- malonėje. Kas ja gautų sau už moterį, čiama taip, kaip pati troško būti. Gar
1 bėjo, kad kardas yra be deimantų. Ne be abejonėj įgytų ir turtų ir garbės ir siausi gydytojai ir geriausi vaistai nieko
pasitenkinęs, kad jo dovana buvo jau be sėdėtų valstybės taryboje. Bet skaisti ir nepagelbėjo jos akies sutinimui. Mergelė,
deimantui, skubiai paklausė, kur jie din šventoji mergelė nuo jaunųjų dienelių bu kuri buvo gražiausioji gėlė tarp Erino
go iš kurdo! Pašaukta Brigida, kad duo vo jau pasižadėjusi tapti ištikima Kris 'salos dukterų, tapo taip biauri iš veido.
Visi su pasigailėjimu šalinosi jos. Pirš
tų paaiškinimų. Išklausęs karalius rūs taus sužiedotine.
Jaunoms aspirantėms šv. Patricijus liai, kurie galiūnų buvo pas jų siųski, kad
čiai paklausė;
“Kaip išdrįsai taip paniekinti ka Airijoje buvo įsteigęs daug vienuolynų, prašytų sutikimo už vieno kurio ištekėti,

grįžo, pasakodami apie neapkenčiamų jos
i veido išvaizdų. Taip dalykams esant ir
! nesiniatunt atmainos, tėvai sutiko, kad
j Brigida įstotų į vienuolynų, kur galėsia' nti pasiaukoti Dievui ir vykdyti jau pada
rytus skaistybės įžadus.
Su kitomis trimis mergelėmis, Šv.
Brigida atvyko pas vyskupų Machejų,
kurs ant jų galvų uždėjo baltus velionus. Tačiau, pirm negu uždėjo velionų
ant Brigidos galvos, vyskupas susimąstė
ir svarstė, gal galingojo didiko dukterei,
kuri buvo pripratusi prie visokių patar
navimų ir apgaubta įvairiais patogumais,
visi kilni ir šventi užsimojimai bus vien
tk laikini. Bet tuo momentu pasirodė ug
nies srovės, nusileidžiančios ant skais
tuolės mergelės galvos; tada jis suprato,
kad Diovas jų išrinko Savo tarnybai. Tai
gi, vyskupas jų įvilko į baltuosius skais
tybės rūbus ir ant jos galvos uždėjo nau
jokės velionų, pakartodamas už jų ir ki
tas jos drauges tas pačias maldas, kurias
Šv. Patricijus įsakė kalbėti, kai skaisčio
sios mergelės daro profesijų.
(Daigiau bus)

-t , šeštadienis, liepos 16 d.. 193?

DRAUGAS

nums stoti ginklu iškovoti lai-į karininkai, visuomenės veikėJonas Zaranka. Dedama
svę, jų širdys buvo Mųironio Į jai. Dėl vietos stokos negalė■ pastangos, kad pasveiktų.
uždegtos. Nebūtume matę be jusi eisenoj dalyvavai tūkstanĮ
X Jonas Zinkus po. opert
jo dainų to, kad seneliai tėvai tinė žmonių minia, is tolo sto■Rašo prof Kampininkas
priežasties lietaus nepavyko, cjjos jau sugrįžo iš ligoninftj
ir sesutės laimintų ir ragintų vedama, giliai susikaupusi pa
Šiandie mano kampelyje žo
‘ ‘ Balta dresė ir šilkinė,
tat dabar bus daug piknikų- i Operacija pavyko
ligonį
savo sūnus ir brolelius, einan skutinįjį kartų atsisveikino sa
dj ima viena mano tavorška
“Rodos, kad šešiolikinės!
kas sekmadienį, tuoj popiet, Į sveiksta,
Radijo C. Z.
(ne balševikas!). Klausykite,
“Dar papuošta ir raudonu, čius dėti savo gyvybės aut vo numylėtinį dainių nepapra
parapijos darže, 285 E. 14 St.
Re]
tėvynės
aukuro.
Taip
artimas
sta
rimtimi
ir
gailesiu
veiduoką ji šneka:
X
šio
šeštadienio,
liepos
IS
Į
Maloniai kviečiame visus ša
“Net žiūrėti nemalonu.
jis buvo lietuvio širdžiai, jis še. Per bazilikos šventorių nu- d. rytą, per 9:30 vai. Mišias,
Oi, bobelės, jūs tamsuolės,
vus ii- svečius pas mus į pik-1 — Pašto karvelis į sekund
mokėjo tų širdį sužadinti dėl ėjusi gedulo eisena prie pože- Walter Arnskey Šv. Antano
Blogos valios, pavyduolės.
“Jai netinka ta suknelė,
n*k$•
Į nulekia 500 metrų.
Argi žinot, kų jūs darot?—
“Ji nejauna jau mergelė,” savo žmonių, krašto, tėvynės mio sustojo. Sugiedojus pasku bažnyčioje susituoks su p-le
meilės. Visi žiūrėjo į žiląjį se tini bažnytinį gedulo himnų, Ona Vasilioniūte. Abu jauna-1 X Chicag0 Hejghts iš 4 baSavo liežuvėliais malat.
Na, sesutės, ar taip gera?
T!
nelį su gilia pagarba.
Liet. Laivakorčių A. S. Am.'
velioniui,
paskutinį
įspūdingų
vedžiai
pavyzdingi
katalikaij
nkų
viena
dar
hko
neuždar
yPrablaivėti jums čia dera.
W.
, . M, .
w .. .
t' J
a
, Ši
». ,banka prašo j_•
Rengia
ta.
žmonių,
Mes galime daug ko iš' jo amžino atsisveikinimo žodi ta ir geri lietuviai.
Apšviestesnę, kaip pamatot,
Noriai ant pajuokos statot.
Nes liežuvis—aštri smilga, pasimokyti. Jis savo didį dar rė Maironio dainomis prikel X J. Mockus, Jr, elektros kad kuric turi 1>a>ld,lję Pini’
netraukti],
bų dirbo virš partijas, virš tosios tautos vadas Respubli inžinierius, labai daug darbuoj^’
Ar tai yra išmintinga?
Kų paliečia, tų padilgo.
Ar gražu, ar sąžininga?
Jums pačioms tas nenau krypčių. Jo <Tarbo buvo vienas kos Prezidentas p. A. Smeto jasi vargšų šelpimu. Jis da-, X Senai ir sunkiai serga
tikslas — Lietuva ir jos švie na.
bar turi gerų miesto darbų._________________________
I
dinga,
I* , T „
Po
p.
Respublikos
Preziden

Nepamiršta
ir lietuvius visur '
sesnis rytojus. Visi geros va
NEWYOBH» *
Pasiklauskit tiktai mielos, , Negražu, nekultūringa!
KLAirCn*
lios lietuviai žiūrės į jį, kaip to žodžių orkestras sugrojo apginti.
Ar nežfldot savo sielos?
---c/kl»MMS KUlASiUBTVVĄtari
į didį tautos vienytojų ir ra gedulo maršų. Dar karštos ma
X Petras Perskaudas išra- I
Turit gerai tą žinoti —
Reikia gerai tų suprasti,
(John Bagdziunas Borden)
Idos
žodžiai,
ir
ąžuolinis
se

ADVOKATAS
M. L. ‘ GRIPSHOLM’
do naujos mados “pentų”.
Svetimų sprandais nejoti.
Kitiems duobės nereik kasti. gintojų bendrus tautos reika
nelio
dainiaus
karstas
jau
stolus bendromis jėgomis atlikti.
Liepos 17 d., Bergman’s darže 105 W. Adams St.. Rm. 1642 LIEPOS
Kiekviens savo garbę turi
d. 193:
vėjo
ant
šalt,
bazilikos
pože.
rodys žmon5nla skirt„m, tarp
Teleplione Kandolph 6727
Parengimuos’ jūs nemiegat,
Ir į jūs iš žemo žiūri.
Velionis buvo ne tiktai gi mio grindų. Valstybės vyrai,
Laivakortės į Klaipėdą:
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
naujo
ir
seno
“
pento
”
.
Savo akimis perbėgat,
1 lus savo
tėvynės mylėtojas, dvasininkai ir žmonės pradė
Ten
Ton ir i
Telephone Roosevelt 9090
X Clias. Andrews parodys Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 Trečia Klase $84.50
Kas kur sėdas tuoj pamatot,
Būkit moterys, protingos,
bet toks pat gilus ir katalikas. jo skirstytis. Tik vainikų neIr čia klausimų pastatot.
Padorios y išmintingos!
Jis melsdavos ne dėl žmonių Sėjai po vienų vainikų iš ei namų popieravimų iš orinės
Naudokis musų ankstyves
dalies pilant “šerlakų” į vi
Netaip, kaip dabar kad
akių, bet iš visos širdies ir lės krovė ant karsto.
vėlesniais laivų išplauk:
S. S. DROTTNINGHOnM
dų.
Visiems
pirmos
Kas kur sėd’ už katro stalo,
darot,
sielos. Jis skelbė Kristaus mei
M. Ii. GRIPSHOLM,
Ii,
Laidotuvių dienos nuotaika.
M. Ij. KllNGSHOLM, rugplučlo'
Viduryje, ar prie galo.
Liežuviais kitus vis malat! • ]ę ir dorų. Jis sukūrė gražiau Visų dienų, nuo pat ryto jki klesos pentoriams ir popiemoADVOKATAS
S. S. IIROTTNINGHOLM Higp.
Ir vėl degate pavydu,
sias giesmes apie Švenčiau- vakaro visi Kauno namai bu tojams demonstracija bus tei Miesto Ofisas 77 W. Washington St. M. Ij. GRIPSHOLM, rugsėjo 1
905
Tel. Dearborn 79,66
M. L. KllNGSHOLM, rugsėjo 16
kiama veltui Bergmans darže, Hoom
Nesuvaldot blogų ydų.
Jūs nekenčiat šviesesniųjų, šiųjų Marijų. Ir kaip gilus ka
Valandos- 9 ryto iki 4 po pietų
vo iškėlę gedulo šydu perriš
informacijų
kreipkitėa
Gabesniųjų, gražesniųjų.
talikas, jis turi būti mums pa- tas tautos vėliavas. Visa Lie- parapijos piknike, sekmadie I Vakarais: Utarninkale ir Ketvergais Platesniij
Na, ir kalbate netiesų,
pas vietinį laivakorčių agentų, ar
— 6 iki 9 vai.
ba į:
/y* ; -JT
Jūsų darbas tiek yr’ vertas, vyzdžiu. Jis sielojosi dėl ne. tua Maironio gedi ir lyg ty nį, 4 vai. popiet.
'4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887
Padiktuotų paties bieso!
Swedish
American
Line
Kaip kad sauja dulkių ber teisybių, nedoros. Ilgai kentė liai kalbų kadaise jo parašy
X Žemaičių “čyfas” A. Va
Moterėlės, jūs sustokit,
' Namų Tel. Hyde Park 8395
181 N. Michigan Av., Clticago, IHį
jusi jo širdis pavargo. Nekar tus žodžius:
tas.
lančius, Sr., parapijos pikni
Ne sau lygių nekandžiokit!
tų
jis
užsidūmodavo
apie
ge

Jūs peraukštai save statot,
ke giedos p. L. Šimučio pa
Veltui einat'į bažnyčių,
Kaip
man
gaila
1c
balto
sene

dulo
varpus,
apie
šaltuosius
Savo klaidų nebematot!
rašytą žemaičių himną.
lio,
Pasirodyt save tyčia,
ADVOKATAS
Tame ir yr’ visos bėdos — kapus ir tų dūmų gražiomis, iš
X Bulvariškia: parapijos 52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. j
Kad jus žmonės pamatytų
sielos gelmių trykštančiomis Kurs užstojęs ant amžino ke piknike žada savo ‘klebonui’
Vištos povos plunksnoms
Tel. Pullrnan 5950—6377
Stako sumažinimo
lio,
Ir dievotomis skaitytų.
eilėmis išreikšdavo.
rėdos.
4600
S.
WOOD
ST.
—
Ketvergo
vak.
surprizų padaryti. Petras Pe
Tel. Lafayette 6393
Maironis mirė nelauktai. Ir Jau nebkelsis ant balso varpų, tronis mano savo “klebonavi
Šventų tiesų jūs nepildot,
160 N IjA SALUS ST—pagal sutartį.
Jūs kūmutės, kūmutėlės, * nerimo jo apgiedotieji varpai, Ir, ant kelių ainius pasodinęs. mo” pareigas perduoti p. BalTik maldnamio takus dildot!
Negirdėti Pigumai
savo gaudimu pranešdami a- Nepapasakos, bočius atminęs, taduoniui. Ceremonijas atliks
Suvaldykit liežuvėlius,
Pastebėjot kas kaip rėdąs,
pie didžiojo senelio žemės ke Nepratars iš šaltųjų kapų!
Vėl jums randas naujos bė Jį laikykit ant pavadžio,
dr. Ališauskas. Tvarkdariu
lionės
pabaigų.
Dabar
tie
var

Nors laidotuvės jau pasibai bus B. Andreliūnas.
dos.
Kad neleistų blogų žodžių.
pai jau gaudžia jam paskuti gė, tačiau velionies kapų vis
X Ką tik gauta į radijo sto
niųjų godų. .
dar
lankė
daug
žmonių.
Nepatį žinia, kad visas pulkas LieIŠKILMINGOS A. A. PRALOTO MAIRONIOPirm. A. Nausėda
Taip maždaug kalbėjo Vy prastai iškilmingos laidotuvės (tavos kareivių žada atmaršuoMACIULIO LAIDOTUVĖS
1024 Center St.
tauto Didžiojo universiteto pačio valstybės galvos ir vy- ti į
parapijos pikniką,
Rašr. P. Fabijonaitis
prorektorius kanauninkas Če riausiojo ganytojo jose daly- Į]įepos 17 d.
2301 W. 22nd Plce
norėdamas, kad jos auklėti snys. Baigdamas, jis ragino vavimas, byloja tą didįjį le(Tųsinys iš 2 pusi.)
Tony Šileikis su radijo
'niai būtų daugiau išmokslinti' hetuvius neužmiršti velionies tuvių tautos gedulą. Tas tik galybe rodys, kaip gal ima ma Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis I .$125.00 vertės kombinacijos
quiem” operos solistai p. Ki
2334 S. Oakley Avė.
su gramafotiu tik ...............
žmonės. Negalima užtylėti, j kaul4 ir kaP° J juos visada at- tai dar patvirtina tą didįjį tyti Lietuvą ir su ja kalbėtis.
pras Petrauskas, p. Lipčienė
AGITATORIAI.
kad tas senelis anais laikais, į minti, nes jis buvo mūsų tari tautos prisirišimą savo numv
-j- Ponas Jocius vienu sy
ir p. Nagrodskis. Operos cho
ne tiktai Lietuvoj, bet ir Ru-' f°s pranašas, dieviškosios ki- lėtajam' dainiui, kuris jau ra kiu kalbės per tris skirtingus J. Dimša
rui dirigavo p. Štarka ir var
3347 Auburn Avė.miai ilsis šaltuose kapuose, instrumentus.
sijoj, Lenkijoj, auklėjo auklė- birkštėlės gaivinamas.
gonais akompanavo p. Nauja-!
Kun. J. Mačiulionis,
i tojus — mokytojus ir net vy Šis nepaprastas Vytauto Di palikęs sielvartus, vargus.
lis.
!
2334 S. Oakley Are
Kaip tautos didvyris, Ve
skupus. Jis pats buvo didelio džiojo universiteto prorektoZ. Gedvilas
Giliai susikaupę dalyviai masto tyros ir taurios širdies riaus kan. Česnio pamokslas, lionis palaidotas valstybes lė12311 So. Emerald Avt
M. I.
klausėsi gedulingųjų pamaldų. mokytojas. Jis ir mūsų uni pasakytas taip širdingai ir šomis. M. Šlikas
“L. A.”
Visų mintys ir širdys buvo versiteto dalies — teologijos- graudžiai, išspaudė gailias a
ŽINELĖS
10555 S Siute St
kupinos gilaus liūdesio ir ne filosofijos fakulteto tėvas. Tė- šaras visiems dalyviams. Visų
apsakomo gailesio. Liūdnos I vas ta prasme, kad1 jis vienas veiduose galima buvo paste
X Kadangi didelis Šv. Ka
bėti
pro
gilų
skausmų
ir
pasi

mūsų solistų giedamos gies iš sumanytojų ir nemaža šio
zimiero parapijos piknikas,
mių melodijos skambėjo taip fakulteto profesorių jo auklė- ryžimų eiti Maironio pramin
liepos 3 d., Vytauto parke, iš Garsiausia pasauly žolių gy
1
taisiais
takais.
Ašaros
blizgė

giliai, griaudžiai ir iškilmin-1 ti. Maironis visada buvo kidytoja tūkstančius išgy
gai, kad protarpiais nevienam tiems profesoriams pavyzdžiu jo valstybės vyrų, aukštųjų
dė žolėmis.
dvasininkų, atgimimo veikėjų
ir ašara akyse sublizgėjo. Po ir autoritetu.
Pastebėtina nauja kombrnaeija gy
vastį palaikančių žolių yra svarbiau
ir jaunuolių akyse. Toks iš timišių labai gražų pamokslų
sias modernintų
laikų
Išradimas.
Tukstančiai kentėjusių, kurie sunkiai
pasakė Vytauto Didžiojo uni
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint koki?
jnsų liga yra, ir kiek daug dakta
versiteto prorektorius kanau jo nuopelnaiėsdėl
trnli būti
_
......
7
”
rų ir 'aisti! jus išbsndėt, dar yra
mūsų tėvynės tėvu gali
viltis dėl lūs.
Po pamokslo Arkivyskupasninkas B. Česnys.
Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
_
, .
...
„ pavadintas. Vieni mūsų taudytoja. 1869 N. Damen Avė.. ChiPamokslų pradeio pranašo
. ...
,
. . . x Metropolitas J. Skvireckas su
cago. siūlosi jums sutelkti 5 dienu
__ .. _ j j., . x.___ tiškojo atgimimo kovotojai ža
asista, vyskupais, kapitula ir
naminį treatmentą žolėmis visiškai
Jeremijo rauda dėl jo tėvynę
dino tautų keltis, bet ji kėlėsi
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va dykai. Aprašykite savo ligą ir mes
kunigais
nuėjo
prie
karsto.
prisiusime $1.00 bonką Kraujo Toni- .
ištikusios nelaimės, kai buvo labai pamažu. Štai ateina Mai
žiuokite per “Draugo” Laivfikorčių Agentūrą, kur gausite ko ,ar $1,50 bonką speeiajalių žo
Sugiedojo
paskutinįjį
“
Libera
sugriauta Jeruzalė. — Šian
lių gyduolių. Pridėkite 25c apjnokėronis su savo užburtomis širdį
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor jlmui supakavimo ir persiuntimo. Ra
LOVOS ĮRENGI/
me, Domine.”
dien tos raudos žodžiai grįžta
Svkite ar ateikite šiandie. Skyriai:
plakti labiau verčiančiomis
tes
visų
laivų
kompaniją
ant
geriausiu
laivų.
Parūpina
visus
Graži,
nauja lova,
gvatj
1721 W. 47 St. Ir 4172 Archer Avė.
Atėjo momentas, kai iš ba
į mūsų lūpas. Juos norisi ka dainomis. Maironis prabilo ir,
P-la B. I’atumienė yra Motinos He
springsai ir 45 av. vatinis ■
kelionei
reikalingus
dokumentus
ir
už
patarnavimą
nieko
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
\I I.:
'.rlu 8.'5. d.-iliaį^
rtoti skausmu sugeltoje širdy lyg iš kapų prisikėlęs vaide zilikos senelio dainiaus kars
vių skyriuje 4172 A-rcher Avė
tik
neskaito
—
patarnauja
dykai.
tas turėjo būti nešamas į am
je. Mus ištiko be galo skaudi
liotas, atradęs užburtas kank■ ■ r_
Kodėl Ieškoti Kitur
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursiją laivu UNIT
žinųjų poilsio vietų, į bazili
nelaimė. Tačiau joki neprie
les, paleido naujus garsus į'
ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.
kos požemį.
teliai nesugriovė mūsų mies
Mokėti Daugk
miegančių tautų. Paleido to
to ir mūsų brolius vergais ne kius garsus, kad sudrebėjo ši Vėl susidarė iškilminga ge
■
Neslkankyktte save* skalia- _
Šie laivai išplaukia iš Npw Yorko šiomis dienomis:
Pirkite čia ir Taupj
. mala.
Reumatlamu, Sausgėla,
padarė. Lyg netikėtas viesu rdys ne tiktai mokytinių, bet dulo eisena. Prieš karstų visų
Liepos—July 22 d.—PARIS
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
® — raumenų sukimu: nes skau- g
las, staiga mus užpūtęs, am ir pačios liaudies, jaunimo. pirma buvo nešamos bažnyti
>>
23 d.—UNTTED STATES
■ dėjimai naikina kimo gyvybę
nės insignijos, už jų visa gi
žiams atskyrė didįjį mūsų tau
>> 28 d.—BREMEN.
»>
ir dažnai ant patalo paguldo.
Tauta tada pradėjo skubiai
CįAPSICO COMFOT’ND mo- ■
tos dainių Maironį, didį kuni- busti iš tautiškojo miego. Vi ria organizacijų vėliavų, vai
■
atls
lengvai prašalina vtršml- g
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
gą, didį pilietį, visų tėvų. O sur užtekėjo nauja greito pri nikai. Pryšaky karsto nešė ve■ nėta ilgas: mums šlandla dau_ gybė žmonių siunčia padėka- ■
Maironis daug ko buvo tėvas. sikėlimo viltis. Užsidegė jauno lionies -numylėtieji auklėtinia:
a yonea pasveikę. Kaina ROc pėr ■
pašta 66c arba dvi už 81 06
_
Jis beveik ketvirtadalį šimt sios tautos sūnų krūtinės. Vi — Kauno metropolijos semi
g
Knyga- "ŠALTINIU f»VFl
"
4177 83 ARCH1R
KATOS” augalais gydvtles. kol
®
mečio buvo tėvas Kauno ku si puolėsi tautiškojo darbo di narijos klierikai. Į amžinųjų
® na 6^ eantų^
g
Lafnyette 3171?
poilsio vietų senelį dainių ly
nigų seminarijos. Jis šių semi
».«»
rbti. Maironies stebuklinga į- dėjo Respublikos Prezidentas
narijų sulietuvino, tuo būdu
253(5 40 W. 63rd STĮ
padėjo skubiau atlietuvėti Lie taka pasireiškė ir kitais kriti- • A< Smetona, vyriausybė, ka J
Ilemlock SūM)
#
8269 HO. HAIJ4TEO ST
*
tuvos kunigijai. Jis perrefor ngais mūsų tautai momentais, riuomenės vadovybė, velionies
B
Chloa<o. III.
* j
Cliicago, III.
mavo seminarijos programą, Kai reikėjo mūsų tautos sū-1 giminės, aukštieji valdininkai, |

f

LIETUVIAI AMERIKOJE

Prašau Į Mano Kampelį

CICERO, ILL, ’
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JOHN B. BORDEN

30

A. A. SLAKIS

J. P. WA1TCHES i

DIDIS

IŠPARDAVIMAS

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

GHICAGO HEIGHIS, ILL,

GARSINKINTES
“DRAUGE”

MOTINA HELENA

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
„DRAUGO” Agentūrų
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PIKNIKAS-KĘRMOSIUS
Švento [Antano Parapijos Cicero, ^Illinois
SEKMADIENI LIEPOS JULY U d., 1932.

Bus visokiausių groju, štukų, imtynių, bėgimų, valgių, gėrimų, gaudymas taukuoto pig’io.
Kap. Darius skraidys, Matui su velniais kalbės. Joe Bancevičius imsis etc., etc. Kviečiame visus
Ciceros, Bulvarų, Cbieagos ir apylinkės lietuvius. Good time užtikrintas.
PRADŽIA 11:00 A. M.

Bergtnans Grove Darže, Riverside, III.

ĮŽANGA ŽEMA.

PASARGA: Privažiuoti galima su gatvėkarais ir automobiliais. Važiuokite 22 gatve iki Western Electric. Čia paimkite La G range karų, kuris priveš prie daržo. Su autais važiuokite 22nd
gatve West iki kol žydų kapai baigiasi, čia sukitės į kairę ir tuoj Bergman’s daržas.
-4--

3E

H I C A G O J E
sakė ir laimėjo perlinius ka
'
rolius. Šiemet taipgi Marąuet
te Parke Šv. Kazimiero dr-ja
Marąuette Park.— Liepos 8 turės piknikų rugpiūčio 21 ir
ir 9 d. “Drauge” buvo žinu p. Šimutis ten bus.
tė apie Šv. Kazimiero Kar. dr- Šv. Kazimiero dr-ja yra lai
3 0 0
jų. Ten buvo paminėta, kad minga, kad savo rėųiėjų tarpe MARQUETTE DEFEATS Kumskis 3b.
Beinoris 2b.
SO. CHICAGO 2—0
3 0 0
ta draugija narių turi 14. Aiš turi tokių veikėjų. Be to juk
Krivickas lf.
2. 0 0
ku, kad tai buvo klaida. Ši viršuje minėti rėmėjai tai dar
’ 2 0 0
Lašt Sunday at Marąuette Elzbergis rf.
” pikniko darbini- draugija narių turi 150 su vir
ne visi.
3 0 0
Park one of the best gailies F. AVibnonas p.
rakarienė atliko ne vie- šum. Šia proga primenu, kad
3 1. 1
i n the K of L league was play- Stulgis lb.
“Draugo” piknike
dalykų — pasidalino įspū- Šv. Kazimiero Kar. dr-ja įs
2 1 0
iais sėkmingo pikniko, pasi teigta gegužės 17, 1914. Ligo Mūsų kolonija “Draugo” ed when Alarąuette defeated Petkus cf.
3 0 0
jo toliau veikti “Draugo” je pašelpos teikia $5.00 savai piknike gerai pasirodė. Buvo So. Chicago by a clos score of Stanevicb c.
iui ir pažadėjo talkų kole- tėje, pomirtinės $55 ir po $1 ten iš mūsų kolonijos šimtai 2—0.
Totais
25 2 1
ijos piknikui, kurs bus Bi- nuo nario. Renria parapijų, biznierių, protesijonalų, veikė Young Frank AVilmonas
So. Chicago — 0
atės darže, rugpiūčio 28 d. katalikiškų spaudų ir labdaii- jų. Vyko ten dr-jos, kliubai, shut out the C—114 team by
AB R H
akarienėj dalyvavo šie dur ngus reikalus. Metiniame dr- šeimynos ir atskiri žmonės. giving them only four scatter4 0 1
ininkai ir svečiai: Juoz. Kru- jos susirinkime nutarta ir mo Alan, kaipo kviesliui prisėjo ed liits and walking only two L. Eedvikas 3b.
4 0 0
as, M. Kežas, A. Čiapas ir teris bei merginas priimti ly išvažiuoti su paskutiniu eps- men, vliile striking out eight C. Ragaišis c.
C. Naginskas lf.
3 0 2
i. Pažerskis, svečiai iš Peo- giomis teisėmis. Savo rėmėjų presininko J. Veličkos troku. batters.
B. Ragaišis the So. Chicago F. Lileikis ss.
4 0 0
les Furniture Co., dentistas tarpe Šv. Kazimiero Kar. dr- Nuvažiavę jau radome pilnų
4 0 0
r, Bložis L. Šimutis, klebo- ja turi žymių bįznierių, veikė parkų. Net džiaugsmas ima. pitcher gavę only one hit and Pečiulis lb.
2 0 1
as kun. J.. Mačiulionis, vilta jų, profesijonalų. Štai kai ku Pirmas daiktas, kų išvydau, one walk botb in the tbird in- C. Kibelskis cf.
3 0 0|
is kun. Pr. Skruodenis, biz- rie iš jų:
tai adv. Grisius, kurs besųs ning, when Marąuette scored E. Redvikas 2b.
also stru- J. Zevis rf.
3 0 o|
lerius Jonas Baltutis, AntaR. Andreliūnas, auksorius, paklojęs ant baro dešimkę. both runs. Ragaišis
V-.,
B. Ragaišis p.
3 0 0
.na Baltutienė, ekspresinin- laikrodininkas, 2650 W. 63 St. Toliau pamačiau biznierių p. ck out eight batters.
Marąuette — 2
Povilas Norkus, Pranas
St. Šambaras, stambus biz Andreliūnų gerų biznį darant
AB R II
Totais
30 0 4
jvickis, Edv. Jodka. B. Ku nierius, turi gerų valgomųjų prie saldainių. A. Rajauskas,
\
4 0 0
J. L. J.
kta Levickienė, M. Le- daiktų krautuvę, 6500 S. Tal- ice cream parloriaus savinin Rimkus ss.
Zalatoris, Bieliau- man Avė.
kas taipgi gerų biznį darė. Ge
MARIAN HILLS, ILL.
didžiausių žemiškų turtų žmo
Paukštis, V. StanciAdvokatas J. J. Grisius, vi rai pasirodė p. J. Sluoksnaigaus sieloje nesukelia tokio
’aleliūnienė, Pocienė, S. siems gerai žinamas veikėjas tis, Šv. Kazimiero dr-jos pir
Vienuolių įžadai
mė, Bitinienė, Gaspar- ir teisingas patarėjas,
6515 mininkas, A. Malinskas, L. A. Šiandie, liepos 16 d. Mari kilnaus malonumo, kaip vie
nuoliški Įžadai. Amžių bėgyje
enė, Zalatorienė, B. Jaukš- So. Rockwell St.
Piliečių kliubo rast., p-nia F. jos iš Karmelio šventėje, Ala, visos tautos džiaugdavosi su
Rė, J. Markiūtė, seserys L’rDr. S. Biežis, plačiai žino Daržinskienė, pirmos klesos rijonų vienuolyne,
Marian silaukę naujų vienuolių ir vidė ir Ona Klebonaitės, B. mas geradarys ir prietelingas kepyklos savininkė, 2616 W. Hįills, III., marijonai vienuo
tulgaitė, S. Alikolaitė, L. tautietis, 2201 W. 22nd St.
69th St. ir daug kitų mano liai daro įžadus. Vieni atnau • suomet skaitydavo visa tai
Į tjideliu savo tautai palaimtnirekščtflnas, Juozas MakavtA. Dargis, realestatininkas, pažįstamų.
jina, kuriems jau baigiasi, įža
i mu. Tad ir mes lietuviai šiantas, Markevičius, Vyšniaus- 2456 W. 69th St.
dus, kįti naujai priima. Pas
Tai
ištikro
buvo
malonu
ma
is, Gasparka, Stiiaukas, Z.
A. Prosevičius, gražios val
tariesiems, žinoma, yra reikš ’ die džiaugiamės naujais vietyti
tokį
palankumų
ir
drau

agdonaitė, E. Bitinaitė,. Kaz. gomųjų daiktų krautuvės sa
mingas įspūdis, kokio nedaug įnuoliais; marijonais, kurie pa.
...
.
. '
agdonaitė, Bagdonas, J ūse vi vininkas, 2659 W. 71st St.
giškumų žmonių tarpe “Drau žmonių šiame pasauly susilau Į' suaukoję
Dievui, priima tris
ds, Ip. Labanauskas, J. AtA. Pajauskas, krautuvinin go” piknike.
kia. Įžadas yra didelės Dievo i vienuoliškus įžadus: klusnu
škevičius,
Vyšniauskienė,
kas, 2653 W. 69tb St., geras
Kvieslys. meilės ženklas. Paveldėjimas mo, neturto ir skaistybės. J.
įsevičienė, Pocienė, K. SriuJ. Petraitis su žmona, •‘Draugo” rėmėjas, kurs per
paskutinį piknikų vien prie
Jįininkas A. Petkus, L.
Fclauskienė, Kaz. Vizgir- baro paaukojo penkinę.
O kas nežino, kaip p. L. ši
ūtė, St. Patrimantienė, A.
Šeiūnas, Ona Gadeikaitė, O. mutis, “Draugo” redaktorius
Anas. Drumstaitės, Šlioge- ‘remia Šv. Kazimiero Kar. drIr gaukit $20.00 KREDITO ČEKĮ, kuris bus priimtas kaipo dalis įmokė jimo ant
enė, Ona, Petras ir Vladas jų.' Jisai prie kiekvienos pro
bile kurio PHILCO console RADIO ar KING KOLD elektrikinio REFRIGERA
imbarauskai, AI. Doturas, A. gos gerų žodį daria už dr-jų.
TORIAUS.
mdoravičius, P. Kalnis, Vai- Pernai per piknikų rugpiūčio
Atidžiai perskaitykite taisykles ir tuojaus prisiųskit atsakymų.
kaųskas, A. J. Janušauskas, 9 d. p. Šimutis prakalbų pa
AR JUS GALITE TĄ PADARYTI?
•mgras, Ribickas, Gadeikis,
/
įvejąs Šimulis, P. Cibulskis, žų, rugpiūčio 29 d. vak. Kar
TAISYKLĖS:
totl daugiau kaip vienų karta.
Judickas, varg. Brazaitis, tu bus iškilmingas Rūtos dar
*
1. Paimkite bile kurias skaitlines
Tiktai vienas narys šeimynoje
r 1
tlejnonas Gudas, brolis VIa žo morgičių deginimas. Da
, nuo 1 iki 15, {skaitytinai, ir
gali dalyvauti spėjame. Negali
dalyvauti
"Draugo” ir Phllco
tuščiuose
langeliuose
jas
taip
9
is, \ Kairis, Kaz. Belužis, bar baigiama suvesti rokunCo.
darbininkai.
sustatykite, kad jas sudėjus 1
1
ir E. Alickeliūnai, Sakalas, dai ir aprokavimai, kad minė
visas puses išeitų suma 27.
Laimėtojai gaus savo kredito
Janušauskas, J. Čepulis, S. tų dienų būt galima pilnai už
2. Jokios skaitlinės negalima var
čekius per paštų.
baigti skolas mokėti. Po to
tkalienė.
Išplikykite kuponų ir atneškite ar prislųskite atsakymų. Į
Minėti svečiai pažadėjo pa daržas bus liuosas ir neš ĄušLIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE,
inų Kolegijos piknikui, o ro8 Vartų parapijai grynų pel
4916 W. 14th Street, Cicero, III.
rbininkai pasižadėjo dirbti nų. Jau sumanyta šį rudenį
Vardas ................................... ...........................................................................
įkali ogus piknike darbus, rengti milžiniškų bazarų, to
Adresas..............................................................................................................
k prie kai kurių biznių bus kį, kokio West Sidėj nėra bu
; rinkta daugiau darbininkų, vę. Iš anksto numatoma, kad
mėtas piknikas įvyks Biru- bazaras pavyks, tik reikia
- darže, rugpiūčio 28 d. Po prie jo gerai prisirengti. Mū
degi jos pikniko darbininkai sų klebonas kunn. J. Mačiu
L. Vyčių choras po vado- lionis bazarų rengime yra su
ste p-no Saurio bus pakvie- manus ir mėgsta gelbėti “bin4-916 W. 14th Street,
Cicero, III.
j
į užbaigtuves į Rūtos dar- go” žaidime.
/
ATITAISYMAS IR KITI
DALYKAI .

Išriškite Ši Uždavinį!

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE

VYČIŲ DIENA, LIEPOS 4, EILĖMIS

Tų dienų mes jauni Vyčiai:
Ciceriečiai, čikagiečiai,
Paėmę/ keletu busų
Linksmai traukėm į Kenošų.
Sykiu vyko ir Fordukų,
Craislerių, Studbekeriukų;
Visi kupinai prisisėdę,
Vyčiai, vytės pasirėdę.
Per Vaukeganų važiavom,
Skambias daineles dainavom.
i
Yaukegano gražus miestas,
Visu paleikiu nutiestas.
Privažiavę jau Kenošų,
Kiek tada turėjom šposų.
Kenoša švarus miestukas,
Bet prieš Cikagų mažiukas.
Pro miestelį pravažiavom,
Palei leikų piknikavom.
Graži vieta, šiitas oras,
Pasiplaukiot ima noras.
Gražus parkas, obelynai,

Žydi gėlės ir žolynai.
Vilnys supasi, liūliuoja, •
Vyčiai daineles dainuoja.
Štai, svetainėj šoka, trinka,
Vėju lekia vis aplinkui.
Aluzikantai savo varo
Nuo pat ryto ik’ vakaro.
Tai Kenošos toks jaunimas,
Vyčių bendras suėjimas.

Net snaudaliai linksmi stojos,
Kai girdėjo trepsint kojas.
Į Čikagų parvažiavom,
Patenkinti kelione savo,
Ilgai tų dienų minėsim
Ir atmintyje turėsim.

Dabar tų dainų dainuojam,
Kenošiečiam dėkavojam,
Už jų vaišes ir meilumų,
Parodytų prielankumų.
Lietuvytis

Elektrikinės Ledaunės
Didis patogumas šeimininkėms.
Alaistas nesugenda, nereikia le
do pirkti, perkant maistų ant
sykio daug sutaupoma pinigų,
Tai naudingas daiktas visada
— žiemų ir vasarų, o labiattsiai dabar, kada yra labai kar
šta. Pirkdami Elektrikinę Ledaunę dabar, Jūs gausite už
savo senų ledaunę $25.00 iki
$50.00, o likusius ant lengvų
mėnesiniu išmokėjimu. Pasirinkimas LEONARD. NORGE, SERWELL, MAJESTIC, SPARTON ir GROSLEY.
i

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

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

Gražus nuolatinis Lietuvių Radio programas iš sto
ties WCFL 970 kyl. nedėliomis nuo 1 vai. iki 2 vai.
po pietų.

, D R

?'.< ^iulienis, liepos Tf> <1., 1932

DIEVO APVAIZDOS PAR. gerb. parapijonai

atsilankys.

X išgirdę pranešimų apie j
6V. ONOS NOVENA
Šv. Onos novenų, kuri prasi- Į
dės mūsų bažnyčioje ateinantį '
sekmadienį, žmonės labai džia West Side.— Rytoj, liepos
ugiasi sulaukę garbingo misi- 17 d., 3 valandų popiet pra
jonieriaus, tėvo J. Bružiko, sidės Aušros Vartų bažnyčio
kurio pamokslų per misijas je Šv. Onos novena. Visomis
važiuodavo klausyti į kitas novenos dienomis rytais 7:45,
o vakarais 7:30 bus pamaldos.
bažnyčias.
Kurie
galite, pasistenkite ry
X Gerb. klebonui kun. ig.
Albavičiui sugrįžus sustiprėju tais išklausyti šv. Mišių, pri
šia sveikata, jo pavaduotojas imdami šv. Komunijų, /gi kiti,
gerb. kun. P. Vaitukaitis Jo kurie negalite rytais, tai bent
Em. Kardinolo yra perkelia vakarais ateikite ir per visas
mas į 6v. Kryžiaus parapijų. 9 dienas pasimelskite prie Šv.
Klebonas ir parapijonai, dė Onos ypatingų sau Dievo ma
kingi kun. Vaitukaičiui už uo lonių.
lų darbavimųsi mūsų parapi-i Jau tiys metai, kaip mūsų
joje per ištisus metus, linki bažnyčioje įrengta Šv. Onos
jam geriausio pasisekimo nau koplytėlė. Pamaldumas prie
joje darbo dirvoje.
■ gv. Onos mūsų parapijoj graX Maldos Apaštalavimo dr-1 žiai auga ir platinasi. Dabar
ja ateinantį sekmadienį ren-1 ir vėl turėsime progos savyje
gia “basket” piknikų,Marqu-'uždegti karštesnę meilę prie
ette Parke, šita piamoga di- š\. t Inos, kuri buvo Alarijoc.
ja nori paremti savo parapi Motina ir Jėzaus močiutė.
jos reikalus, todėl tikisi, kad
Taigi širdingai prašau visų
GRABORIAl:

J. F. RAŪŽ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

LACHAVICH
IR SŪNUS

pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauala.
ir pigiau negu kiti i Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616
sau prie grabų išdirbystės.
2314 W. 23rd PU Chicago
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Canal
0174
SKYRIUS: <288 8.
Halsted Street, Tel.
Victory 4*88.

buvo dirbama. Nitroglicerinas
yra tuo pavojingas, kad jis
sprogsta net nuo mažo kreste
Orovehill 0617
------------------'
' 'H
lėjimo. Nohelis jautėsi — ly Ofisas Tel Res.
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913.
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914
6737 S. Avtesian Avo.
Tel. Grovehill 0617
dėdamas nelabai smagiai, nes
DRi BERTASH
DR. NAIKELIS
panašus sprogimas jau buvo
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
Kun. J. Mačiulionis, M.I.C., užmušęs jo brolį. Ir štai, stai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak.
Vai.: -2-4 ir 7-9 vai. vakare
2423 West M arų u ette Road
Auš. Vartų par. kleb. ga lūžta vežimo ratas, veži
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj susitarus
Vai.: 2-6 ir 7 9 P M. Ket. 9-12 A.M. 1 <....................... - - ■ ■
■'
i
.
n.—
e.
mas pakrypsta, indai su nit
Nedėlioj susitarus
X Rytoj mūsų parap. dar roglicerinu iškrinta, apsiver
Tel. Canal 9367
Res. Prospect 3669 Tel. Ofiso 4069
Rea. 9886
že Altoriaus Puošimo draugi čia, ir nitroglicerinas išsilieja Tai. Lafayette 6793
jos piknikas. Prasidės 3:30 po smėlin. “Baigta!” — pamano
Nobelis, laukdamas sprogimo!
piet.
,
Gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
X Rytoj didžiojo parapijos Bet nitroglicerinas nesprogs VaL: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 1821 SOUTH HA1STED STREET
KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:
choro ižvažiavimas į Cedar ta! Kitas būtų džiaugęsis to Office: 4459 S. California Avė. Rezidencija 8699 So. Artęslan Avė.
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak vak.
Nedėlioję pagal sutarti
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Lake, Indiana. Visi choro na kia laime, bet Nobelis tuoj su
Rezidencija:
8 iki 8:89 vakaro
3904 — 71st Street
riai būtinai turi atsilankyti į sidomi, dėl ko nitroglicerinas
Nedėliomis tiR susitarus.
bažnyčių giedoti Mišių 6 vai. nesprogo! Jis ištyrė tų nitro DENTISTAI Tel. Canal 6764 Rea Republio 6869
ryto. Trokas išvažiuos lygiai glicerinų ir nieko ypatingo ne
7:3G vai. ryto. Visi turi laiku rado. Tada jis nutarė ištirti PAone Boulevard 7042
Gydytojas ir Chirurgas
susirinkti. Kas neateis laiku,, smėlį, į kurį virstant pateko
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
IR OBSTETRIKAS
nitroglicerinas. Ir kų gi! Pa
Kertė So. Western Avenue
tegu nerugoja.
DENTISTAS
Tel. Prospect 1928
Gydo staigias ir chroniškas ligas
sirodė, kad tas smėlis buvo ne
4645 So. Ashland Avė.
vyrų, moterų ir vaikų
Rezidencija 2369 So. Leavitt St
KAIP IŠRASTAS
paprastas, o ypatingas, iš va
Tel. Canal 0706
DARO OPERACIJAS
Arti 47 Street
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. p.
Ligonius priima kasdieną nuo
DINAMITAS
dinamos diatominės žemės.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal susitarimą
(Diatomėjomis yra vadinami
- Nedėliomis Ir seredomis tik
Iškalno susitarus
Alfredui Nobeliui, dinamito mažyčiai, akim nematomi, gy- Tai. Canal 6122
Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
išradėjui ir Nobelio mokslo vylėliai, senoveje gyvenę že
2130 WEST 22nd STREET
premijų įsteigėjui, dar visai mėj ir sudarę milžiniškus klo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
DENTISTAS
jaunam inžinieriui, teko kartų dus). Nobelis sumaišė nitro
4729 WEST 12 PLACE
2201 West 22nd Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredot
įg Stockholmo (švedų sostinė) glicerinų su ta diatomine že
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavitt St.)
bua
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
lvdėti nitroglicerino (pavojm- me ir rado, kad tokio nitrogli
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 iki 8 vakare
Kitos vai. ant Washlngton Bulvd.
ga sprogstama medžiaga) ve- cerino negalima priversti spro
Seredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:30 — 6:30 kasdien
žįmą j Melaro ežerų, kur tada gti nei daužant, nei sliauX—Spinduliai
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arti.
Cicero <41. Rez. tel. Cicero 2888
Ofisas 2201 IVest 22nd Street
giant. Tokiu pripuolamu atsi Boulevard 7589
cor.
So.
Leavitt
St.
Tel.
Canal
6122
Rez. Hemlock 7691
tikimu buvo išrastas dinami
Rezidencija: 6628 S. ltiehmond Avė.
1728 CONNECTICUT STREET
tas..
Telephone Republlc 7868

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir

nebrangus, nes neturi
me Klaidų nžlaikymnl
skyrių.

TEL.

CICERO

Tel. 6780
Gary, Ind.
Grabas, dėžė, balsamavimas, ka
ravanas .................................. $100.00
Geresnis grabas, dėžė, balsamavimks, patarnavimas .... $150.00
Piešinis grabas ir visas patar
navimas ......... ...................... $225.00
Dar geresnis grabas ir patarna
vimas .................................... $285.00
Plieno grabas Ir visas patarna
vimas .................................... $395.00
Kapinės ueįrokuojanioK
Kreipkitės į gaus bet kada

.t

LIETUVIS

LAIDOTUVIŲ

Tel. Boulevard 6203-8411

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. RooMvelt 7611

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

Nuliūdę;

Seniausia ir Didžiausia
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 iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grabonus, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisaa

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

X-Ray

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
DENTISTAS

4847 W. 14th ST. Cicero, III.

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
ir Ketvergais.
Rez. Tel. Hyde Park 3395

moterys, dukterys,

hunai, brolis ir giminės

VYTUSIS PAUKšfriS

Mirė liepos 15,1932 m., 4:15
vai. ryto apie 37 metų amžiaus.
Kilo iš Švenčionių apskr., Dau
gėliškio parap., Budnikų vienk.
Amerikoje išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame
nuliudime
pusbrolį Augustą Vaičkų, o Lie
tuvoj du brolius Joną ir Alfon
są, 3 seseris Veroniką, Anelę
ir Agotą, švogerį Raginį ir gi
mines.
Laidotuvėmis rūpinais
Jonas Vasiliauskas.
Kūnas pašarvotas
4431 so.
Talman Avė.
Laidotuvės įvyks
panedėly,
liepos 18 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėtas į
Nek. Prasidėjimo
Panelės Švč. par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Pusbrolis ir giminės

D E- N T I S T A S
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
2420 IV. Alurųuette Rtl. arti liesiem
Avė.
Phone Hemlock 7H28
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomia
1821

So.

Halsted

Street

Tel. Cicere 6756

DR. ATKOČIŪNAS
1446 S. 49tb CT., CICERO
Vai.: 10-13 ryto: 3-6 ir 7-9 vakare

AKIŲ

GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Telefonai dieną ir naktį
VIRGINLa MII

TeL Orovehill 1691

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 9-11 ryto
3-4 Ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų Ir NedėldlanlAl
W.

MARQUETTB

ROAD

DR. A. R. McGRADIE

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

A. L DAVIDONIS, M. Oi
SO. M1CH1GAN AVENUE
leL Kenwood 6197
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. VICTORY 1087

Ot ir Res. Tai. HEMLOCK 287

DR. J. P, POŠKA
3133 S. HALSTED STKEE'
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 i
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 2-9 vai
Šventadieniais pagal sutarimą.

4631 SU. ASHLAND AVĖ.

Palengvins akių įtempimą, kuris
asti priežastim ' galvos skaudėjimo,
■svaigimo, akių aptemmio, nervuotuoao, skaudamą akių karštį. Nuimu
iataraetua. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau«as klaidas.
I Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

AUGUSTAS VARDAUSKAR

Nedėliomis nuo 19 iki 12 ryto

Res. l’hone
Lietuvis
Englevvood 6641
Office Phom
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Wentworth 3000
Wentworth 800i
Ofisas: — -tolo s. as.Uauu Avė.
Chieago, Iii.
O rišo vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. iNedeiiouus pagal sutartį.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso Tei.: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1930

DR. MAURICE KAHN
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepės 15 d.. 1927 m., sulaukus
38 metų amžiaus, palikdama dideliame nuliudime sūnų Augus
tiną, Lietuvoje motniėlę ir gimines.
O mano brangi motinėlė, praėjo penki meteliai, kaip nuo
manęs jau atsiskyrei, palikai tu mane vieną našlaitį, vargti ant
šitos ašar.ų pakalnės. Negirdžiu daugiau tavo meilių žodelių, nei
tavo švelnaus glostymo. O, mamytė, mano numylėta, kaip yra
sunku gyventi be tavęs, neturiu nei kam pasisakyti savo nelai
mės, neturiu prie ko prisiglausti. O mamytė, mamytė, mano, pa
gimdei mane, užauginai mane Ir palikai mane vienu vienintėlį.
Nuvažiuoju prie tavo kapeliu aplankyti mano mylimą mamytę,
nekalbi su manim, nutilai amžinai, tik ką giridiiu paukštelių
čiulbėjimą.
Nutilai mano brangioji mamytė ant amžių, bet aš niekados
tavęs neužmiršiu. Todėl minėdamas mano mainytės 6 metų su
kaktuves, užprašiau iškilmingas pamaldas, kurios įvyks šiandie,
liepos 16 d. šiose bažnyčiose: Šv. Petro 8 vai., šv. Claros 7 vai.,
Šv. Sakramento 12 vai., Mažosios Gėlelės 6 vai., šv. Pijaus 8 vai.,
šv. Kazimiero vienuolyne 8 vai., šv. Kryžiaus ligoninės koply
čioje 6 vai. Todėl kviečiu visus gimines, draugus, pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose.
Aš tave mamytė mylėjau gyvą ir myliu mirusią Ir atsimenu
tave kiekviename savo žingsnyje. Ilsėkis ramiai, matytė šioje
svetimojo šalyje, šv. Kazimiero kapinėse.
Lieku didžiausiame nuliudime, Jos mylintis sūnelis,

3 iki 4 ir C iki 8 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOLIS

4910

vard 6203.

UDDVIKA VARDAUSKIENf.

4142 ARCHER AVENUE

2433

DENTISTAS

Laidotuvėms patarnauja graborius I. J. Zolp, Tei. Boule

5 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

tik susitarus

Dr. C.K. Kliauga

Turiu automubilias visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Kampos 4<th ir Paulina Sta.

GRABORIUS

A. + A.

DR. T. DUNDULIS

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

Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Mirė liepos 15, 1932 m., 3
vai. .ryto, 59 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių apskr. ir parap..
Prapaudės kaimo.
Amerikoje
išgyveno apie 3 5 metus.
Paliko dideliame nuliūdima
moterį Apoloniją..
3 dukteris:
Marijoną,
seserį kazimiorietę,
Eleną ir Juozapiną, 3 sūnūs:
Joną, Edvardą ir Juozapą, bro
lį Jurgį, Ind. Harbor, Ind. Ir
gimines. Buvo narys šv. Kazi
miero dr-jos ir Sus-mo L. R.
K. A., buvo policmonu per 25
metus.
Vienus metus išbuvo
ant pensijos.
Kūnas pašarvotas 274 East
14th St., Chicago Heights, Iii.
Laidotuvės įvyks panedėly,
liepos 18 d., iš namų 9 vai. bus
atlydėtas į Šv. Kazimiero par.
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas į
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

— Didžiausių pasauly šeima
turėjo Maroko sultonas Moulon. 1727 m. jis turėjo 83 bro
lius, 124 seseris, 200 žmomi
ir 888 vaikus.

'DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

VaL- kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

Grabonus ir Balsamuotojas

IR

DR. J. J. KOVVARSKIS

DR. S. A. DŪVVIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LIETUVIS

JONAS ZARANKA

. VEDĖJAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR, S. BIEZIS

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIUS

DR. A. RAČKUS

DR. G. L RLOŽIS

6827

I. J. ZOLP

DR. P. Z. ZALATORIS

Ofi. G. Z. VEZELIS

1439 8. 49 Court, Cicero, HL

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVDIŠ

Telefonas Yards 1138

Phone Boulevard 4139

DAKTARAI:

S, J. PAVINSKAS & CO.

LIETUVIS GRABORIUS

,Laidotuvėms
t .

U C I B

I parapijonų pasinaudoti šia no
' vena ir taip pat kitus paragin
ti, kad Dievas, per savo diskaitlingai!džla«W šventėjų, suteiktų įpums visiems reikalingų malo
Koresp. nių ir pagalbos.

C H I C A G O J E
ŽINUTĖS

I

Į Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakai re. Nedėliomis pagal sutartį.

I KREIVAS AKI8 ATITAISO j TRUM

'?A LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės. negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.
v

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETU I lk AKIŲ SPECIALISTAI

Tei. Yards 0994'

Tel. Wentwortb 3000

Rez. Tel Stewart 8191

Rezidencijos Te). Pluša 8290

DR. H. BARTON

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

DR. CHARLES SECAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STBEE’I
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 746!

SPECIJAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 288U
HEMLOCK

81A

DR. V. S. NARES

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir ChirurgąSpecialistas moteriškų, vyriš
kų, vaikų ir visų chroniškų
ligiiOfisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Streęt
Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v
Nedėliomis Ir šventadieniais 19—12

(Naryauokae)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel.

3420 West Harųuette Road

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

VALANDOS:
0 Iki 13 ryto. 7 Iki 9 vakare
Utaru. ir Ketv. vak. pagal entartl

Nedėliomis: nuo 10 Ud 13.

■ - -. -■

-

$700

Rea Tel. Prospect 061#

DR. B. ARON

I

GTDTTOJAfl IR CHIRURGAS

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo

Hemlock

SKAITYKITE Ui PLATIN
KITE “DRAUGI”

Ofisas 6186 South Kedzie
Res. 6428 So. California Avė,

▼aLi

f-A 1-0 V. v

nMrtrlsi«t K«d«

1

'-o/Ų -ii,s V-»r»,.,e ĮC

DRAUGAS

11 V* 1

3E:

38-

PIKNIKAS Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. Par.
Sek m. Liepos-July 17, 1932
BIRUTĖS

PARKE

Šiuomi širdingai visus kviečiame atsilankyti Į mūsų parapjos piknikų.
Pradžia 10:00 vai. ryto. Bus muzika, skanus užkandžiai, žaislai ir bus
galima linksmai praleisti laiką.
*

Kviečia kun. A. Briška, klebosas ir Komitetas.

PRIE 79-tos^ GATVES and ARCHER
-V8-

'

i

-------- S-

—

fl

4-

8

---------- --

Galima užtikrinti, kad šio
PER ORO BANGAS
! Marijonų kolegijos rėmėjų 41
Dievo Apvaizdos paiap. —
sekmadienio programe bus la
' skyriaus susirinkimas įvyks Maldos Apašt. draugijos 20 m.
T’n ikii.wk.’z£-(3
Į šeštadienį, 'liepos 16 d., 7:30 v. jubiliejinis išvažiavimas įvyks
Nors šiltas vasaros oras, bai puikios muzikos ir dainos
JjORTGAGE BAMKERS
vak., Žolvnij name, 6709 Ar Marąuette Parke, liėpos 17 d., bet muzikos klausytis atsisu- i gabalėlių, kas kiekvienam kla
RĖMĖJŲ “BASKET”
cher Avė.
, 11 vai. ryto. Suvažiuos visi ir • kus savo radijo visuomet yra usytojrii patiks.
REAL ESTATE
PIKNIKAS
Kasmet Dievo Apvaizdos
Susirinkimas bus savaitę visos, kurie kada nors priklau Į malonu pasiklausyti. Da tuom į Negalima praeiti nepasaPrisirašykite
į mūsų Spulkų
bažnyčioje yra laikoma iškil prieš skyriaus “basket” pik sė šiai draugijai, o dabar iš- labiau, kuomet skanina mus ikius, kad Budriko radijo proArcher Heights.— Marijonų minga novena prie Šv. Onos. nikų, todėl visi nariai prašo 'sikraustę kitur gyventi.
pačių lietuviška liaudies dai ‘ gramus klausosi ne vien Chi- !vexy informacija suteikiama
Dykai
kolegijos rėmėjų 41 skyriaus Šiemet novena prasidės sek mi atsilankyti 4 r atsivesti nau I
na.
icagos. lietuviai, bet turi lai
į Todėl, nepamirškite atsilan
2608 West 47th St,
basket piknikas įvyksta sek madienį, liepos 17 d. per sumų jų narių. J. Šliogeris, rast.
kvti. Dienų gražiai ir malo Budriko muzikos krautuvės mės pasiklausyti ir plačios amadienį, liepos 24 d., 1 vai. j 10:30 vai., baigsis liepos 26 d.
MAINAI
niai praleisti. Bus lenktynės. nuolatiniai programai iš sto pvlinkės miestų lietuviai. Nes
popiet, gražiame Lubertų so-! Šv. Onos šventėje. Šiokiomis
Marąuette Park.— šv. Te Laimėtojai gaus dovanas. Bus ties WCFL, 970 kil. kožnų se WCFL stotis yra viena iš ga , Turime dviejų (latų namą po
Mainysime j nuosavyb
de, 5537 So. Nordica Avė.
dienomis pamaldos ir pamoks resės draugija rengia piknikų skanaus užkandžio. Todėl dar kmadienį nuo pirmos valan lingų stočių, nors labai bran |l kambarius.
Lietuvoj.
Norėtume
tą
nuosavyb
i gauti Suvalkjoij.
lai
Rus
rytais
9
vai.
ir
vak.
liepos
17
d.,
Kučinsko
darže,
Antanas ir Petronėlė Lubersykį kviečiu visus parapijo- dos popiet. Šį sekmadienį tu giai lėšuoja, taip, kad sugro
4505 S. California Avė.
7:30
vai.
Didžiai
gerb.
misijoprie
Archer
ir
Kean
gatvės.
tai nesigaili rojiško sodo ko
2-ras floras)
nuos, draugus, pažįstamus ir rėsit progos pasiklausyti gra simas vieno rekordo lėšuoja
nierius
Tėvas.
J.
Bružikas
Jo
daržas
yra
pirmas
nuo
Ar

legijos naudai ir užleidžia jį
Žvalgas
kaimynus dalyvauti išvažiavi žios ir malonios muzikos re i apie $25.
skelbs
Dievo
žodį.
Ne
tik
vie

cher
Avė.
po
dešinei.
susipažinimui visiems Archer j
me. Visas pelnas eis- parapi produkcijos rekordų tik kų
PARDAVIMU — PIGIAI
Wm. J. Kareiva
Heights lietuviams. Jo sodas i tiniai katalikai, bet ir iš to
pargabentų iš Lietuvos. Vasa I Arteriniai
lotai, labai pigiai net po
Piknike bus visokių parnar- jos naudai. Iki pasimatymo.
Savininkas
lyg žaliais kaurais išklotas. liau Šv. Onos garbintojai pra ginimų, lenktynių. Visi galės
ros šiltas oras Budriko orkes- i $350 l-otas, arti Willow Springs, Iii.
DS1 geriausios rūšies
*
i šomi pasinaudoti šiomis Die
į 91st Street ir Bell Rd. Savininkas:
ir patarnavipio, šau
P-nas Lubertas ęako, kad po
Tinginė Įtros muzikantai išvyko atosto i
CHAS. J. LESKO
kit.
savo greitumų parodyti. Vi
5000 So. Ashland Avenue
GREEN VALLEY
pikniko, už poros savaičių so vo malonių dienomis.
gųsiems atsilankiusiems užtikri
TEL. REPUBLIC 592 5.
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
dui sugrįš dabartinis gražu
Kun. Ig. Albavičius, nama smagus laikas. Komisija
nių, sviesto ir sūrių.
mas. Teko patirti, kad kas pa
klebonas susideda iš darbščių moterių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389
mato p. Luberto sodų tuoj per
Jos mokės visus vaišingai pri
FINANSINE ATSKAITA
ka net po kelis tikietus ir dar
Archer Heights, Chicago.— imti.
Narė
Tel. Hemlock 2323
pasiima po keletu pardavinė
jimui. .
I
Reikia pažymėti, kad LuherJ
;
.
VALSTIJOS ILLINOIS
NAMŲ STATYMO KONTRAK
tai yra nepaprastai meilūs ii 1
TO KIUS
PRIE
KURIOS
PRIKLAUSO
SEKANČIOS
SPULKOS:
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ
visados bei visame kame te;-į
p” •
singų rodų duodantieji. Gal
Chicago Lithuanian Savings & Loan Association, 2456 W. 69th St., Chicago III.
dėl to Lubertui sekasi ir niaTel. Republic 5649
Crane Building Loam Association, 2608 We«t 47th St., Chicago, Illinois.
Julius Namon, savininkas J. Na
levojimo kontraktoriaus ama
D. L. K. Gediminas Building & Loan Association, 2342 So. Leavitt St., Chicago, III.
mon Finance Kompanijos, praneša
Dollar Savings Building & Loan Association, 6812 So. Western Avė., Chicago III.
tas. Bus malonus svetingumas
lietuviams Marąuette parkiečiams
Maliavoj imo Kontraktorius
Gediminas Building & Loan Association,4425 So. Fairfield Avenue, Chicago; III.
ir mūsų piknike.
ir iš kitų kolonijų, kad dabar turi
Maliavojam, dekoruojam ir popieHalsted Building Loan & Savings Association, 3241 So. Halsted St., Chicago, III
čekių mainymo ir kolektavimo de
ruoj;8m. Kainos prieinamos.
J. Š
Keistuto
Loan
&
Bhilding
Association
No.
1,
840
West
33rd
St.,
Chicago,
III.
partamentų dėl patogumo Lietu5537 S. Nordica Avė., Chicago
Lietuva Building & Loan Association, 4600 So. Wood Street, Chicago, III.
viasms. Reiškia, galima čekius iš
Lietuvos Vyčių Building & Loan Association, 3251 So. Halsted St., Chicago, III.
mainyt, nupirkt čekius užmokėt
Lithuanian Building & Loan Ass’n of Waukegan, 901 Lincoln Av., Waukegan, III
namų taksus, vandenio ir kitas biLithuanian Building Loan & Homestead Association, 713 W. 18th St., Chicago, III
las.
Lithuanian Building & Loan Association of Cicero. 4917 W. 14th St., Cicero, III.
Nesenai
Albina Gricaitė
Užlaikome naujausios ma
Taipgi
dar
praneša,
kad
kolekLithuanian
News Loan & Building Association, 1739 So. Halsted St.. Chicago, Tll
(dainininkės Jadvygos sesu
dos žierus, laikradžius, radios.
tuoja morgičių sumų arba nuošimMidland Building & Loan Association, 4038 Archer Avenue, Chicago, III.
tė) buvo išvykus Į šv. Kry
taipgi elektrikinius laikro
tį.JPad, kurie lietuviai turite mor
St. Anthony Lith. Parish Building & Loan Ass’n., 4943 W. 15th St., Cicero, Tll.
žiaus ligoninę tonsilų opera
fijus namon
gičius nupirkę, ypatingai iš tų įsSima.no Daukanto Building & Loan Association, 2242 W. 23rd PI., Chicago, III.
džius, movie cameras, projecSouth West Side Building & Loan Associaticn, 2221 W. 22nd St., Chicago, III.
cijai, kinių dr. S. Biežis sėk
"srs&i ssr
k" da.by j™ ^^03
torins dėl judomų paveiksi i
•
nežinote,
įs
kur
jums
reikia
ko

Vytauto Building & Loan Association, 4559 So. Paulina Street, Chicago, Illinois.
mingai padarė.
rodymo. Kainos labai nupigin
rtuoti, kreipkitės pas mus, gausite teisingų, greitų paUnited Lithuanian Building & Loan Association, 52 Rast 107th St., Chicago, III.
Dabar Albinutė jau namie
tarnivimų. Taipgi atliekam daug kitos rūšies biznių.tos.
ir labai ačiuoja visiems lan
kaipo parduodam pirmus morgičius, skolinam pinigus,
TURTAS fASSETS)
ATSAKOMYBĖS (LIABILITIES)
2650 W. 63rd St., Chicago, III.
parduodam ir mainom namus, lotus ir farmas, perkam
kytojams, ypatingai Juozui ii'
Tel. Hemlock 8380
Pinigų ant Rankų ............................
$127.585.92
Sumokėta ant Knygelių ....................... $2.548.111.64
Lietuvos Laisvės Bonus, apdraudžiam namus, automo
Elenai Novikiams ir Myk.
Paskolos Nariams .................................. '.
4,228,178.00
Padėta and -ttPald up Stock" ....
1,075,531.00
bilius ir kitus dalykus. Padarom notas dėl prašalinimo
Sąskaitos Apyvartoj (Bills Rec.)
. .77,066.95
Padėta ant "Pre-Paid Stock” ....
320,800.75
Kelly už gėlių bukietus.
randauninkų, kurie nemoka randos. tiaminam įvairius
Ant Knygelių Skolingi .........
148,233 .84
Skolingi ant Knygelių .............................
148,233.84
Nuošimčių .reik gauti ..........................
. . .20,707.32
Skola ant Vekselių (Rilis Pay.) ..
159,228.41
legališkus dokumentus, kaipo pirkime arba pardavime
Ui Taksas ir Insurance . ,.............
5.748.28
X J. J. Bagdonas, pagarsė
Atidarytos Sąskaitos (Act. Pay.) ..
11.659.92
nuosavybių. Registruotas Notaras.
Paskolos Forklozuotos ............ ..
32,842.72
Prihrendę Nuošimčiai ................................
30,431.36
jęs ristininkas, yra pirkęs bizPerimti Namai (Real Estate) ..,
Patarimai ir informacijos suteikiamos kiekvienam
101.482.92
Nuošimčiai Sumokėti iš kalno ....
8,192.83
Spulkų Nuosavi Namai ....................
40,109 26
Atsargos Fondas (Contlng. Fund).
118.533.44
veltui. Ofiso valandos nuo 9:30 iki 5:30. Utarninkais ir
niavų namų, 2506 W. 63 rd St.
Įrengimas Ofisų Ir Baldai ..............
5,553.66
Pelnas ....................................................................
966,785.68
Subatoms nuo 9:30 iki 8:00.
Kadangi J. J. Bagdonas ir jo
Jei manai pirkti automobilĮ, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
žmonelė iš profesijos yra gra$4,787,508.87
$4,787,508.87
vieną Iš geriausių rūšių* automobi
lius — STUDEBAKER.
kurie yra
boriai, tat jie teiks širdin
Virš minėta Finansinė Atskaita atvaizdina finansiškų padėtį
19-kos
Lietuviškų
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
gus laidotuvėse patarnavimus.
“Spulkų,” kurios priklauso prie Lietuvių Statymo ir Skolinimo Bendrovių Lygos
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
Valstijos
Illinois.
Skaitlinės
paimtos
iš
Valstybinių
Raportų
už
1931
metus.
Neužilgo tos įmonės bus “Granebrangia kaina.
6755
SOUTH
WESTERN
AVENUE
nd opening.” Tel. Republic1
J. P. VARK AI, A, Auditorius
MIDLAND MOTOR SALES
Telefonas Grovebill 1038
' Chicago, Illinois.
LIET. 8TAT. IR SKOL. BENDROVIŲ LYGOS VA IRTI JOS ILLINOIS.
3100. ,
4402 ARCHER AVENUE

C H I C A G

PRANEŠIMAI

m ir Skolinimo Bendrono Lygos

Pranešimas

JOSEPH VILIMAS

ANTANAS LUBERTAS

ŽINIU-ŽINELĖS

R. ANDRELIUNAS

f

J. Namon Finance Co.

Telephone Lafayette

7139

PIKNIKAS SV. PETRO IR PAULIAUS PAR.
f

'

,

Sekm. Liepos-July 17, 1932
VYTAUTO

PARKE

■

*

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

Prie 115-tos gatvės, tarp CraWFORD IR CICERO AVĖ.

Komitetas ir kun. A. Linkus

•K

f

