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Planuoja J. V-se organizuoti fašistų partiją
KATALIKŲ BAŽNYČIOS PAŽANGA
JUGOSLAVIJOJE

IŠBLAŠKYTI KARO VETERANAI
APSISTOJA JOHNSTOWN’E, PA.

BELGRADAS (per paštą). kunigai seminarijos, 2 moky
— Kai kuriose Jugoslavijos tojų seminarijos ir 2 šiaip vi
provincijose Katalikų Bažny durinės mokyklos.
Svarbiausias šios pažangos
čios pažanga stebėtina. Sara
nuopelnas priklauso pirmajam
jevo mieste katalikų skaičius Serajeyo arkivyskupui Stadnuo 800 prieš 50 metų šian ler’iui. Senoji Austro-Vengri
dien pakilo iki 20,000. Klebo jos vyriausybė teikė Bažny
nų skaičius visoj vyskupijoj čiai laisvę, o serbai, kurie Šia
nuo 68 iki 800, o šiaip kunigai ndien yra Jugoslavijos prie
nuo 100 iki 200. Seserų vie šaky ir valdo Serajevą, linkę
nuolių nuo 15 iki 400. Vienuo į Bažnyčią varžyti. Senoji vy
lės dirba 2 našlaičių namuose riausybė Bažnyčią šelpė med
ir 18 mokyklų. Šiandien yra 2 žiagiškai, o serbai — nieko.

Cite socialistu valdžia savo ramus
apstatė kulkosvaidžiais
Prancūzija norėjo gelbėti kariamus Vengrijoj
komunistus. Rusijos bolševikai plačiuoju
ruožu ginkluojasi Vladivostoke. Mandžiūrijoj plinta cholera
KA SAKO VETERANŲ
VADAS
WASHINGTON, liepos 30.
— Išvytu iš AVasbingtono ka
ro veteranų vyriausiasis va
das Povvers’as sako, kad kaip
ilgai Baltuosius Rūmus turės
užėmęs AVali gatvės tarnas,
taip ilgai krašto gyventojai
bus išduodami. Dėl to, žmonės
turi subrusti ginti savo teises
per rinkimus.
Powers’as planuoja sudary
ti pilkamarškinių fašistų par
tiją. iir jon patraukti visus be
darbius.

APSISTATĘ KULKO
SVAIDŽIAIS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SANTTAGO, Čili, liepos 30.
Argentinos atletai, kurie dalyvauja Olympijadoj Los Angeles mieste, gamina kepti rie
— Socialistų menševikų kabi bų aviną savo puotai. Atletų puota Įvyko Argentinos respublikos nepriklausomybės dieną.
KAUNO PLĖŠIKAS TANA 1
neto nariai kaž ko pabūgo, nes
.
VENGRIJOJ PAKARTI
ŠIURPUS ĮVYKIS
NAS IAU NEGYVAS
vakar staiga prezid'ento rū
DU KOMUNISTAI
mai aplinkui apstatyti trokais
IPEQUE, Brazilija, liepos
Jis pašautas netoli Mauručių
su kulkosvaidžiais. Kalbama,
30.
—
Prieš
keletą
šimtmečių
BUDAPEŠTAS, liepos 30.
ir mirė miesto ligoninėj
kad pačioje kariuomenėje kilę
KITO PRATĘSIMO NEBUS
didysis
jėzuitas
misijonierius
nepasitenkinimai.
— Vengrijos karo teismo nuo j
Apie Tanano sugavimą iš

policjos valdininko, tarnyba esanti tokia sunki, jog pasku
tiniu laiku net neturėjęs už ką
nusipirkti valgyti. Šoferiauti
buvo išmokęs šoferių kursuo
se.
Tuo būdu visas tas užpuo
kun. Anchieta pranašavo, kad
sprendžiu čia vakar pakarta ( Cook’o apskrities iždininkas krim. polic. II skvr. v-ko Bu- limas jau galutinai išaiškintas
BOLIVIIA KOVOJA PRIEŠ ateity Brazilijoje nė vienas du komunistų vadai, Saliai, 33 j paskelbė, kad mokesčių mokė drevičiaus gauta tokių žinių.
ir likviduotas.
katalikų misijonierius nenuke
PARAGVAJŲ
Jau prieš šeštadienį porą
jų.,
ir
Fuerst,
29
m.
amž.,
ku-!t
o
j
arns
k
jt
0
pratęsimo
nebus,
ntės nuo nuodingųjų angių įrie ilgus metus neteisotai sla- į jįs sako, ka(i dar šiandien ga- dieni} buvo žinoma, kad jis pe- PRŪSŲ LIETUVIŲ VAIKAI
BUENOS ATRĖŠ, Argenti gėlimo.
į rsimetė į kitą Nemuno pusę,
ATVYKO J LIETUVĄ
Šį jėzuito pranašavimą pri pčia šiame krašte gyveno irjiįma nors dalis mokesčių įmo- būtent į Suvalkų kraštą. Buvo
na, liepos 30. — Bolivija su
VASAROTI
traukė kariuomenę j Chaco siminė nesenai misijonierius veikė prieš krašto vyriausybe.'kėti, kad tuo būdu apdrausti ištikrintas visas plotas tarp
VETERANAI APSISTOJA sritį ir ėmė ten veikti prieš redemptoristas kun. J. CaPrieš šią bausmę mirtimi' savastis nuo pardavimo. Tai | dr. Karvelio ūkio ir Nemuno,
Iš Tilžės į Kauną atvyko
rey
’
as.
Jis
vieną
naktį
čia
inParagvajaus kariuomenę. Čia
JOHNSTOVVN’E
protestavo pati Prancūzijos paskutinė proga,
bet jo sugauti nepavyko. Ta Prūsų lietuvių vaikų ekskur
dedama pastaugi} abi valsty dijonij misijos bažnyčios zok- vyriausybė per savo atstovą
čiau vėliau užėjo vėl tikruo- sija iš 15 berniukų ir 17 mer
VVASITINGTON, liepos 30. bes sutaikinti. Kitaip gi nu ristijoj miegojo. Išbudęs pa ir kiti diplomatai. Bet tas ne
I
sius jo pėdsakus. Aleksote į- gaičių, kurie vasaros Lietuvo
ATSKRIDO VOKIETIS
stebėjo, kad šalia jo susiran gelbėjo.
— Marylando valstybės poli matomas karas.
vairiose vietose buvo padary je. Juos lydėjo Tilžės lietuvių
LAKŪNAS
giusi guli nuodingoji apie tri
cija neleido žygiuojantiems iš
tos užtvaros, bet jis pajutęs, vaikų darželio vedėja Milaitiejų pėdų ilga angis.
VYashingtono karo veterana
GINKLUOIA VLADI
Chicagon atskrido vokietis ■ Tananas pasuko į pietus. Jis nė ir Povilaitvtė.
VOKIETIJA PRIEŠ TAIKOS
ms apsistoti šios valstybės ri
VOSTOKĄ
Ji miegojo. Bet misijonieSUTARTĮ
lakūnas iš Europos, kap. von buvo užtiktas prie Mauručių
bose. Tačiau duota jiems tre
riaus sukrutėjimas ją pažadi
Gronau su trimis įgulos na- geležinkelio stoties. Tam jo
ŠV. TĖVO LINKEIIMAS
kai, pristatyta Į Pennsylvani- ITARBTNAS, Mandžiūrija, no. Angis išsiraitė, apsidairė, BERLYNAS, liepos 31. — riais. Chicagos vokiečiai sure į sugavimui vadovavo BudteviPAVASARININKAMS
jos puse ir paleista.
liepos 31. — Žiniomis iš Vla nuslinko nuo paklodalo ir iš Vakar Vokietijos užsienių mi- ngė jam iškilmingas vaišes.
čius.
Iš tenai Penna vieškelių de divostoko, bolševikai plačiuo nyko.
nisteris von Neurath’as, o paJis jau trečiu kartu perskri Vos tik spėjus Veiverių poli
Jo Eks. Metropolitas Skvi
partamento trokais jų keli tū ju ruožu tą miestą ginkluoja
------------------j skiau pats kancleris von Pa- do Atlantiką.
cijai atvykti į Mauručius, prie reckas liepos mėn. 10 d1, gavo
kstančiai paimta Į .Tohnstoįvn, (fo-rtifikuoja). Daugiau ka BUVUSIS KARALIUS BUS pen’as paskelbė, kad, nepaigeležinkelio pasirodė Tananas. iš kardinolo Pacelli telegramą,
Pa. Ten veteranai įkurs stovy riuomenės sutraukiama. Bolše PALAIDOTAS LISBONOJ 1 sant Prancūzijos premjero
Policija šoko jo vytis, o tas kurioje pranešama, kad Šv.
1 ŽUVO, 3 SUŽEISTA
klą.
j vikai bijo Japonų puolimo.
-----------Herriot’o grasinimų, Vokietipasileido bėgti. Į pagalbą at- Tėvas, siųsdamas “Pavasa
LISBONE, Portugalija, lie- ja neigs Versalio taikos su VYilmette’j vienam, vieškelio i vyko net raiti policininkai. Ta- rio” S-gai tėviškus linkėjimus,
* PREZIDENTAS PATEN
ŽUDOMI, KAIP PA
Įpos 31. — Mirusiojo Anglijoj tartį. Vokietija nori lygybės. užsisukime apsivožė greitai ! da Tananas įlindo į krūmus trokšta jai dvasiškų vaisių
PRASTAI
KINTAS
buvusio Portugalijos karavažiavęs automobilis. 1 asmuo 'prie geležinkelio, bet netrukus gausybės ir teikia savo palai
laius Manuelio lavonas bus at
žuvo ir 3 sužeista. Nelaimė į- čia jį policija vėl užtiko. Įvv- minimą, kad ji Dievui pade
GERINASI 1. VALSTY
AYASHINGTON, liepos 30.
MUKDENAS, Mandž., lie lydėtas čia ir krašto vyriau
vyko naktį.
Iko susišaudymas, ir Tananas dant kasdien gyviau varytų
BĖMS
— Prezidentas Hoover’is reiš pos 30. — Hailun srityje ja sybės lėšomis palaidotas rug
i buvo pašautas vietoj. Mirė po gražiai pradėtą darbą.
kia gilaus pasitenkinimo, kad ponų kariuomenė nužudė dar pjūčio 2 d.
'poros valandų ligoninėj. Pas
PARYŽIUS, liepos 31. —
SKENDUOLIS EŽERE
kariuomenė pašalino iš Čia ka 200 sukilėlių kinų kareivių,
Prancūzijos premjeras Ilerrii jį net rastos lietuv. laikraščių GERAS UOGŲ DERLIUS
ro veteranus. Jis sako, kad priklausančių geri. Ma armi- Gedulingos pamaldos įvyks ot’as skelbia, kad jis nesiūlą
Michigan ežere, ties 79 ga ^iškarpos su savo paties foto• •
1 7 Šv. Vincento bažnyčioj. Bus
tuo būdu gina krašto konsti jai.
' grafija.
”
Malėtai, Utenos aps. Šiemet
i palaidotas karališkajam pan- rė jokio bloko su kitomis val tve, rasta kažkokio vyro, apie
tuciją. Gaujos negali savo pu
stybėmis
prieš
J.
Valstybes.
40
m.
amž.,
lavonas.
Jo
vardu
laiškas
krim.
poličia visokių uogų derlius ne
l teone.
sėn palaužti vyriausybės.
OLYMPIJADA LOS
Karo skolų klausimas gal bus
------------------iI rijoj tikrai gautas, tik be pa- paprastai geras. Labai gau
Prezidentas įsakė pravesti
ANGELES’E
I
iškeltas tik po įvykusių J. Va
Už probibicijos peržengimą rašo. Tam laiške jis įspėja po- siai uogom, aplipę vyšnios, se
RAGINA KATALIKUS
tardymus ir tų karo vetera
lstybėse rinkimų.
vidumiestv uždarytas Embas- j liciją, kad jo negaudytų, nes rbentai, ir braškių daug. Miš
MELSTIS UŽ TAIKĄ
nų riaušių kaltininkus patrau LOS ANGELES, Cal., liesv kliubas, 11 No. Clark gat. gyvas, sako, vis tiek nepasi- kuose labai daug yra žemuo
kti tieson. Tai turi atlikti pa pos 31. — J. Valstybių vice
ARKIVYSKUPO MIRTIES
------------------------į duos.
gių ir aviečių. Uogų derlius
tsai teisingumo departamen prezidentas vakar čia atidarė RTO DE JANEIRO, Brazi
SUKAKTUVES
,
Laiškas
buvo
pasiųstas
be
KOVA
PRIEŠ
KOMU

tiek geros, kaip retai kada kutas.
Olympijados žaismes, kuriose lija, liepos 30. — Pranešta,
J
pašto
ženklo,
tad
policijai
teNISTUS
i
riais metais būdavo.
dalyvauja apie 39 tautų atle kad nei Sao Paulo revoliuciMILVVAUKEE, Wis., liei ko už jį primokėti. Pinigų pas
tai — viso apie 2,000 Žaismės ninkai’ noi ^augybės kao-iuo pos 30. — Ateina litį ketvirta WASHINGTON, liepos 30. jį buvo rasta tik 5 centai.
DEPORTUOJA KINUS
CHOLERA MANDŽIŪRIJOJ
menė nedaro pažangos kovoje
tęsis 15 dienų
dienį bus minimos dviejų me — Vyriausybės įsakymu, kaip Užėjęs pas piliečius, plėši
už pirmenybę.
MEXICO CITY, liepos 30.
tų arkivyskupo Messmer’io čia, taip visam krašte pradė kas vadindavosi polit. polici | MUKDENAS, liepos 31. —
— Sonora valstybė ir toliau
NEVY ORLEANS, La., lie Kardinolas Leme ragina ka mirimo sukaktuvės, šv. Jono ta kova prieš komunistus agi jos valdininku ir sakydavosi, [įvairiose Mandžiūrijos dalyse
spaudžia kinus, kad jais atsi pos 30. — Netoli Madisonville talikus melstis už taiką.
katedroje gedulingas šv. Mi tatorius. Sako, pastarųjų die kad ieškąs trijų politinių nu pasireiškia cholera. Kai kur
kratyti. Suimti 43 kinai ir iš sudegė gyvenamieji namai. Žn
šias laikys arkivyskupas Stri- nų įvykiai įrodo, kad komuni sikaltėlių žydų. Taip pat nu daug sergančių. Ne mažas žmo
siųsti J. Valstybių pusėn.
vo motina su 5 vaikais.
PLATINKITE “DRAUGI’ tch ’as.
stai šiame krašte įsigali.
siskųsdavo, kad, kaip polit nių skaičius miršta.
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Pirmadienis, rugp. 1 d., 1932

siunčia bedarbių žmonių priešus, o paskui iŠ
, rie pradėtų akcijų, o toji ak-i
jcija yra būtina ir tai greitu'
jų reikalauja bedarbiams pasigailėjimo, tai
lAeina kasdien. UUikyrus sekmadienius
toks reikalavimas yra vaikiškas.
laiku. Besiartinuntieji seimai
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00. Pu
Tai mano geriausi drau<tuvoje leidžiama daug knygų1*.
,
...
sei Ketų — |3.60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
,
.
.
®
....
.
...
.šiuo
reikalu
turi
susirūpinti.
Žmonės
nors
kartų
turėtų
įsisamoninti
ir
MAnesiul — 76c. Europoje — Metams >1.00, Pusei Me
gai! — tarė kartų turtuolis į ir jos turi pasisekimo.
tų — H.M. Kopija .Ola
Kaip prieiti teigiamų išvasuprasti, kad krašto vyriausybės nusistaty
Masonus lengviausia pažinsavo svečių, rodydamas jam Būta parapijų knygynų irįdų, _ Fedei.acijos skyriai at.
Bendradarbiams ir korespondentams įeitų nesremas
paeina
iš
jų
pačių
nusistatymo.
Kitais
Bna. Jei nepralonaa tai padaryti ir neprlslundlaiua tam
t ti iš vadų bei žymesnių veikė
apdulkėjusias sukrautų knygų j Amerikoje, bet šiandie retae
tikslai palto lenkių.
žodžiais pasakius, kad J. Valstybėse vyriau krūvas.
jų. Nors masonų vadai dažnai
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 10:00 vai.
utis jų gyvuoja, m
amosteigdaJ,d savo knygynus.įveikdavo už kitu nuitaros pasybės
visi
darbai
priklauso
nuo
pačių
gyven

Skelbimų kainos prislnndlamos pareikalaraa
— Aišku! Draugai savo san
,.LxJL.-L.
... f
šiailie darba kiekvienų skyrių1 siskpę> tačiau daugelis jų 8U
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tojų noro. Štai šiemet krašte įvyksta svar tykiams palaikyti niekad pei-, laikraščių
užtenka. Štai, kodėl
gali paremti pati parapija, ku laiku pasidar5 žinomt Maso.
vai. po piet
būs rinkimai. Verta iš kalno gerai pagalvoti,
lio nevartoja! — atsakė sve-'mūsų žmonėse maža apšviekas reikia rinkti, kas ne, už kų balsuoti, o
ri turi savo sumetimų šios dar nų tarpe praeity, be abejo, būčias, žiūrėdamas į nepiausty- tos, tikybinio ir tautinio susibuotės pasisekime, ir įvairios javo nemažai garsių, gabių ir
“ D R A U G A S”
už kų ne.
tų knygų lapus.
pratimo. Knygų pas mus be
prie
skyriaus priklausančios dorų žmonįU) tačiau kilnesni
LlTHUANIAN DAILY FR1END
Pagaliau bedarbiai karo veteranai turi
veik
niekas
nespausdina,
nes
Publlsbed Daily, Ezoept Pundą/.
Koks charakteringas anek
draugijos. Kiekviena kuopa ar dažniausiai nuo masonų atski•UBBCKITOONS: One Tear — PP.OO. Stz Mootns krašte savo didžiųjų ir galingų legijoninkų
jų
leidimas
brangiai
atsieina
_ p« M. Tkree Montbs — O>.00. One Montk — 76c.
organizacijų. Per šių savo organizacijų galė dotas! Pusė atspausdintų kny ir nėra kas jas pirktų. Tenki- draugija nuo savęs gali pas-|lduvo ir daigi viešai juos pa
dhunpe — One Tear — |T.OO. Ptat Months — 04AO
JPepy — .dOo.
jo ir teisės turėjo šauktis pagalbos iš vyriau gų niekad nesulaukia savo tik namės viena, kita knyga iš kirti kiek lėšų knygyno pra smerkdavo. Iš tos rūšies ma
AdverUein* in "DRAUGAS" brlnps best resalta
džiai; kiekvienų metų gali už
sybės. Tačiau su šia organizacija norėta pra-‘ sbx
Ppnos spaustuvės, krau
▲dvsrtlslap retes on applloatlon.
Lietuvos atsiųsta. Jei šv. Ka prenumeruoti po laikraštį. To sonų smerkėjų pirmon eilėn
silenkti. ir štai to pasėkos. Palaidai, be jtei-įbuvtiS’ vĮe^eji ir privatiniai
minėtinas genijalusis vokiečių
zimiero draugija nebūtų Ame
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
kiu būdu į knygynų ateitų di- poetas Volfgangas fioetlie, ku
sotos vadovybės visados pavojinga veikti. ,knyKynfti- Bet kiek jų skaitorikoje pasidarbavus, knygų
ima!
Vienos
tautos
daugiau
džiuma mūsų laikraščių.
rįo mirties 100 m. sukaktuvės
Yra pavojaus ir vyriausybei.
('skaito, kitos mažiau. Ameri- skaitytojų skaičius pas mus
Lietuvos Vyčiai savo kuopo šiemet yra minimos. Kitas vo'kos lietuviai, išskyrus laikraš būtų dar menkesnis.
se turėtų iškelti šių mintį: vie kiečių rašytojas buvęs masočius, knygų labai mažai be- Taigi tikrenybėje, kokia gi tinį viešųjį knygynų pripildy- nas Lessingas (1729-81) taip
KAS ČIA KALTAS
pas mus padėtis?
' skaito.
ti lietuviškos krypties knygo- pat smerkiančiai apibūdina
Visų
pirma,
neturime
skai

mis: istorijos, tautosakos, lite- masonus ir jų draugijas (loSuvykusių į krašto sostinę keliolikų tūk
Baigiantis priešrinkiminei kampanijaij p0 pasaulio karo susikūru
tančios
visuomenės;
žmonės
ratūros — apysakų ir tt. Už- žas). Vokiečių filosofas Herstančių karo veteranų reikalauti bonų išmo Vokietijoj, fašistų (nacionalsocialistų) parti- sios laisvos Čekoslovakijos'
knygų
neskaito
ir
niekas
jų
kėjimo ar darbo vyriausybė pavaišino dujų jos vadai pradėjo smarkiau pulti katalikų valdžia, norėdama pakelti kra
..
. .
. .A tenka trijų asmenų, kurie pa- deris apie masonus yra pasaZ prašytų viešojo knygyno vai- kęs: “Aš mirtinai neapkenčiu
bombomis, kareivių arklių kanopomis ir po- Į vyskupus ir kunigus. Kaip žinoma, Vokieti- što apšvietų, išleido dideles I
įmo.
Jaunimas
lietuviško
žodybos, kad gautų vienokių ar visų paslaptingų draugijų. Ta
licmonų lazdomis. Ar jie tokių vaišių užsi jos katalikų vyskupai yra uždraudę tikintie- pinigų sumas viešųjų knygyneskaito
ir todėl neturi kitokių knygų. Visa Vyčių neapykanta yra paremta matarnavo, tai svarbus klausimas.
siems susidėti su fašistais, būti jų partijos nų įsteigimui. Šių knygynų
&ie karo veteranai yra bedarbiai. Skurdo aktyviais nariais. Nes fašistų vadai jau senai prižiūrėtojai varė sistematin- jokio supratimo apie lietuvių kuopa gali jų gauti labai daug no paties patyrimu. Tose drau
spaudžiami jie vyko į Wasliingtonų, kada ne tik karčių tulžį lieja prieš Katalikų Baž-' gų, propagandų, kad juose e- gyvenimų. Mūsų šviesuomenė j įr tai kiekvienų' metų jų skai- gijose yra nuolatinės intrigos,
v
,
, *. ..daugiausia skaito angliškas i čių gali padidinti. Tuomi jie ten šliaužioja slapta kabalos
Kongresas turėjo sesijų. Jie tikėjosi savo nyčių, bet dažnai neigia ir Dievų. Kas išsi
___ ™
knygas, angliškus laikrascius.!pagelbėtų šių knygų leidėjus, (burtų) dvasia.
gausinguoju suplūdžiu įtikinti Kongresų, kad gina Dievo, negi galima katalikui su tokiu ' skaitomos.
Po uolios dešimties, T . .
.
.
.„.
,.
,.
i
,
,
.
.'Lietuviai
katalikai
savais pi- patys susipažintų su savo tauIš pagarsėjusių pasaulyje
jiems yra tokia ar kitokia pagalba reikalin biciuliuotis.
įmetu propagandos valstybinė! . .
,
. y,..
Iv......
,
.
.
I
mgais
palaiko
pnestikybinę
ta
ir
svetimtaučius
supažintų
vyrų,
priklaususių masonų oga. Žemesnieji Kongreso rūmai į juos palan
Nežiūrint to aiškaus katalikų vyskupų isvietlm0 komisija konstatavo,. iaįkraštijų. Didesnė mūsų in- su lietuviais. „
rganizacijai, minėtini šie: pra
kiai atsinešė. Buvo net nutarę jiems skirti nusistatymo, fašistų vadai dirba katalikij tar- jbad tuomi pasiekta didžiau- t«lįgentijos dalis neturi net su
Būtų galima kai kurie ne- neazV filosofai, bedieviai Vabonusų išmokėjimų. Bet aukštesnieji rūmai— pe, kad per rinkimus gauti jų pagalbos. Jiems s‘os naudos. švietimas aukš- pūtimo,
reiida palaikyti
lteras ir Jonas-Jokūbas Russ j
senatas, veteranams priešinosi, nes pati vy yra reikalingi katalikų balsai. Tokiam įvy. tai pakilo, piliečiai žymiai vai bent vienintelis lietuviškas ka dideli, bet didelės vertės vei
kalai, kaip pavyzdžiui šv. Tė- PiancuzU revoliucijos vadai
riausybė nereiškė jiems nė menkiausio pasi kyje, rodos, jie turėtų nutraukti savo veiki- stybimai su81Prato> savo sndienraštis!
vo enciklikos — vaikų auklė- karatus, Dantonas ir Robesgailėjimo.
ui, prieš vyskupu, ir kunigus. Bet ne. Ji. W
k» Pramok° ir’ kas Neužtenka to, kad pas mus
jimo, moterystės, darbo ir ki pieras, prancūzų imperatorius
Kongresas baigė sesijų ir jo nariai išsi knisto katalikus būti savo vyskupų ir ku- darbiausia, šiandie visoje vai
jau nėra knygų leidimo, bet tais gyviausiais mūsų gyveni Napoleonas I, vokiečių kaize
skirstė. Tada ir karo veteranams nebuvo jo nigų išdavikais.
stvbėje jau trečdalis gyvento
ir tie patys laikraščiai diena mo klausimais — išleisti tūks ris Fridrichas Didysis, rusų
kios prasmės pasilikti Wasliingtone. Bet jie
jų yra viešųjų knygynų lan
iš dienos ruošiasi prie likvi tančius ir paskleisti plačioje caras Aleksandras, aferistas
Berlyne leidžiamam fašistų laikrašty kytojai.
pasiliko ir krašto vyriausybei nedavė ramy
davimo savo biznio.
Mūsų visuomenėje. Kiek tai būtų ir sukčius grafas Kaliostro,
bės. Pagaliau viskas turėjo baigtis kraujo “Angriff” tomis dienomis buvo išspausdin Panaši mintis pasireiškė ir
paleistuvis Kazanova ir daug
spauda šiandie pergyvena dipraliejimu. Iš telegramų žinome, kas ten įvy tas į katalikus atsišaukimas. Katalikai kvie Lietuvoje, kuomet buvo grų- džiausį krizį, kuriam nėra ly- dvasinio turto sukrauta į mū kitų. Pasistengsime trumpai
sų visuomenę!
čiami pranešti fašistų partijos vadovybei, jei
ko.
apibūdinti bent kai kuriuos iš
žinta
spauda.
Daugelis
paragaus
visų
krizių
istorijoje.
Ga
Įsigilinkite į savo žūstan
Turtuolių spauda neteisingai praneša, kurie kunigai bažnyčiose, klausyklose, ar pijų, organizacijų steigė savo J Įima net pasakyti, kad mūsų
tų garsenybių ir nurodyti, ko
kad karo veteranų tarpe buvo daug komu prie ligonių kalbėtų apie politikų. Girdi, knygynėlius: pasėkos buvo ge lietuviškoji spauda Amerikoje čios spaudos būklę! Jos liki- kiais darbais jie pagarsėjo pa
unas pažadins visuomenės va
nistų, kriminalistų ir kitų negeistinų asme kiekvienas toks pranešimas bus branginamas. ros. Dar gyvesnė darbuotė pa baigia savo dienas.
saulyje.
idus ja susirūpinti.
Bet
pranešimas
turi
būt
dviejų
liudininkų
nų, net kariuomenėje netarnavusių. Galėjo jų
Filosofas Volteras <(1664 —
sireiškė šioje srityje po karo, Ar visuomenės vadai tai nia
J. N.
būti, bet ne toks didelis skaičius, kaip šie parašais patvirtintas.
1778).
Pagarsėjo kaip didžiau
susikūrus laisvai valstybei. Į-ito? Ar jiems šis reikalas rūlaikraščiai rašo.
sias melagis ir šmeižikas. Ji
Katalikų dienraštis “Germania” pareiš vairios organizacijos, ypatin-! pi? Nevienas tai mato, neviesai visai neslėpė savo pamė
Už šį apgailėtinų įvykį negalima kaltin kia, kad fašistų vadams jau ir protas netar gai jaunimo kuopos, plačiai nas tuo spaudos likimu susigimo šmeižti sau nepatinka
ti krašto vyriausybės, kad ir paties preziden nauja. Juk negali jie būti protu sveiki, jei naudojasi savo knygynais. Lie rūpinęs, bet nėra žmonių, kumus žmones ir net viešai sa
to. Negalima kaltinti nė kongreso. Kad kon jie iš katalikų reikalauja pranešimų iš pačių
gresas veteranų nepasigailėjo, yra kalti patys klausyklų su liudininkų parašais. Matyt, jie būdu nenaudoja bažnyčių politinei propagan tariama apie politikų, tas daroma tik Baž kydavo: “šmeišk, šmeišk, šmei
krašto gyventojai, patys piliečiai. Juk pilie protauja, kad išpažintis atliekama prie liu dai. Jie turėtų žinoti, kad katalikų bažnyčia nyčios ir katalikų apsaugai arba apgynimui. šk, o nuo šmeižto šmeižiamam
žmogui vis šis tas prilips.”
čiai renka kongresan atstovus. Kokius išren dininkų. Jei toki ignorantai ryžtasi būti mi- yra Dievo namai. O Dievo namai yra maldos Nėra nė kokios politinės propagandos.
ka, tokius ir turi. Jei piliečiai, pavyzdžiui, i lijonų žmonių vadais, tai, Dieve, saugok kra- ir Dievo malonių namai. Dievo namuose mel
Vokiečių fašistų vadams vertėtų susipa Istorininkai laiko Volterų
išrenka sausuosius atstovus ir paskui jie rei j štų nuo jų.
džiamasi. Kunigai juose aiškina tikintiems žinti su Katalikų Bažnyčios mokslu ir tvar kruvinosios bedieviškos prankalauja, kad jie virstų slapiaisiais, tai daro
Vokietijos fašistai lygiai nežino ir to, i šv. tikėjimo tiesas, Dievo ir Bažnyčios įsa- ka. Tada kitaip jie atsineštų į šių tikrųjų įcdz^ revoliucijos kurstytoju
Į
(Tųea 3 pusi.)
ma didelė klaida. Ir jei piliečiai kongresai! kad katalikų vyskupai ir kunigai nė kokiu; kymus. Jei retkarčiais per pamokslus pasi Dievo Bažnyčių ir į jos vyskupus.
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KUO PAGARSĖJO
MASONAI?

VOKIEČIŲ FAŠISTAI PRIEŠ
KATALIKUS

į

GARSINKINTES
“BRAUGE"

LIETUVOS SESERĮI KAZIRUERIEČIĮĮ
BUVEINĖ
(Kauno ir visos Lietuvos įžymybė —
Pažaislio vienuolynas)
(Tęsinys)

Cbristoforas Pacas mokinosi Kroku
vos akademijoje, ir, baigęs joje mokslų
kursų, pagal anų laikų lenkų magnatų
paprotį, daug keliavo Italijoje, Prancūzi
joje, Belgijoje, Vokietijoje ir kitose ša
lyse. Toje kelionėje Venecijoje jis susipa
žino su vienu vienuoliu, Kameldulių or-deno vyresniuoju, Jeronimu ir su to ordeno vikaru Lenkijos karalystėje, Silvanu Pacas buvo nustebintas labai Kamel
dulių ordeno vienuolių gyveninio griež
tumu, kurie, gyvendami triukšmingame ir
daug žmonių turinčiame mieste, užlaiky
davo nuolatinį tylėjimų, griežtai laikėsi
pasninko; nuolatiniu jų užsiėmimu buvo
malda ir, visų pagundų tarpe jie buvo
nelyginant dykumoje... Pacui atėjo min
tis įsteigti Kameldulių ordeno vienuoly
nų Lietuvoje. Visoje I^enkijoje tuo laiku
buvo tuomet tik vienas to ordeno vienuo

lynas netoli Krokuvos miesto, Argentinos
kalne. Grįžęs į tėvynę, Pacas įstojo į tar
nybų karaliui ir savo darbštumu ir pri
tyrimu pilietiniuose, politiniuose ir kariš
kuose dalykuose jis rado karalių Vladis
lovo IV ir Joano Kazimiero palankumų.
Iš tų karalių jis buvo maloniai paskirtas
“chorunžu,” pakancleriu ir pagaliau Lie
tuvos didžiausios kunigaikštystės kancle
riu. Pacas buvo vedęs Klarų Izabelę Eu
genijų, grovaitę de Maili Laskaris, kuri
buvo kilusi tiesia linija iš Burgundų gercogų ir Bizantijos imperatorių. Jie tik ir
teturėjo vienų sūnų, kuris gimė 1661 me
tų gruodžio 20 dienų ir mirė po 8 dienų
po gimimo. Nuolatinė Paco rezidencija bu
vo Volkoviško miestas; bet kai buvo at
statytas Pažaislio Kameldulių vienuoly
nas abu Pacai gyveno jame atskirose pa
talpose ir susitikdavo tik bažnyčioje per
pamaldas, iki pat savo mirties. Pacas, no
rėdamas išpildyti savo senų norų pasta
tyti Kameldulių vienuolynų Lietuvoje,
pirmiausiai atvyko į to ordeno vienuoly
nų netoli Krokuvos miesto ir pareiškės
priorui ir vyresniajai brolijai savo norų
įsteigti Kameldulių vienuolynų Lietuvoje
ir maldavo juos leisti su juo kelius or-

deno brolius išrinkimui vietos, kuri būtų
patogi pastatyti vienuolynų. Pagyrė prio
ras ir brolija tokį Paco norų ir, išrinkę
du ordeno brolius, Jeronimų Krasovskį,
iš Lietuvos bajorų, ir Bernardų, kilusį iš
Lenkijos, — įteikė jiems tam tikrus įga
liojimus: išrinkti vietų vienuolyno pasta
tymui ir vadovauti Pacui vykdant jo no
rų.
Pacas degė nuo pastangos kaip ga
lima greičiau pastatyti vienuolynų ir, ne
žiūrint į priešo kariuomenės buvimų, ku
rie užėmė tuo laiku Kauno miestų, jis
su viršminėtais vyrais laimingai pasiekė
vietų, kame dabar yra Pažaislio vienuo
lynas, kuri nepaprastai jiems patiko, ir
Pacas nutarė nupirkti vietovę “Pažaislį”
iš savininko ir statyti joje vienuolynų.
Bet pirmiausiai Pacas kreipėsi į popiežių
Aleksandrų VII su šiuo prašymu: “Nuo
lankiai bučiuodamas Jūsų Šventybės pė
das, su giliausiu dvasios pakilimu pasi
sakau Jums savo sumanymų: nuo seno
laiko dirgomas atsidavimo platinti Dievo
I garbę ir ypatingos pagarbos šv. ordenui
tėvų vienuolių kamaldulių šv. Romualdo
taisyklių, sumaniau aš pastatyti Lietuvos
didžioje kunigaikštystėje bažnyčių Šven

čiausios Dievo Motinos aplankymo vardu
ir vienuolynų su visomis reikmenimis, pa
gal minėtų vienuolių taisykles, ir kaip
bažnyčiai, taip ir vienuolynui suteikti pa
kankamų fundušų. O kaip manomas vie
nuolynas bus toli nuo kitų lenkų vienuo
lynų to ordeno, tai manau, jog reikalinga
įstaisyti jame Lietuvos gyventojams no
viciatų. Bet prieš tai kaip, su Dievo pa
galba imsiuos išpildyti šį mano norų, tai
pakritęs su dvasios pakilimu prie Jūsų
Šventybės kojų, prašau Jūsų įsakymo ir
arcliiganytojiško palaiminimo. Volkoviškas 1661 metų, kovo 20 diena. Jūsų Šven
tybės žemiausias tarnas ir neverčiamiau •
sias sūnus Christoforas Pacas.”
Atsakydamas į tų prašymų Romos
pirmasis kunigas atsiuntė Pacui šį laiš
kų:
“Numylėtam sūnui, tauriam vyrui
taika ir palaiminimas! Mes noriai rodo
me palankumų tavo dievobaimingam pra
šymui ir leidžiame tavo statomame Ka
maldulių vienuolių vienuolyne įsteigti jų
ordeno noviciatų. O tuo tarpu su ypatin
ga meile priimdamas tave ir tavo klusnu
mų Šventajam Sostui, išreikštų tavo laiš
ke iš kovo 20 dienos, meldžiame už tave

Atlygintojų Dievų ir Apaštališkų palai
minimų tau siunčiame 1661 metų liepos
30 dienų. Aleksandras VII, popiežius.”
1663 metais popiežiaus jau oficialiai
leido Pacui pastatyti Kameldulių ordem
vienuolynų ir įsteigti noviciatų. Vietovėje
“Pažaislis” tuomet pat buvo pastatyta
laikina medinė bažnyčia Dievo Motinom
pasimatymo su palaimintoja Elzbieta vai
du. Tais pačiais metais Krokuvos Kamei
dūlių vienuolynas, išrinkęs iš savo broli
jos tarpo vyresnįjį vienuolį Jeronimų nau
jo vienuolyno prioru, su titulu “prior superior”, patvirtino vienuolyno įtaisyme
teisingumų iš kanonų taisyklių pusės ir iš
pusės Pospolitos Respublikos konstituci
jos nutarimų 1635 metų, ir Paco suteik
tas lėšas vienuolynui pripažino pakanka
momis. Pats Pacas suteikė jo naujai sta
tomam Kamaldulių vienuolių vienuolynui
tam tikrų dovanos aktų, kuris buvo pa
tvirtintas valdžios ir dvasiškos vyriausy
bės.

(Bus daugiau)

Pirmadienis,

rugp. 1 d., i 932
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nkūs, kad antklodės būtų leng sė masonams /(mat, anais lai
vos. Neduok vyresniems eiti kais moterys nebuvo priima
gulti su visokiomis bėdomis; mos į masonų ložes) visaip
Grovehill 0817
Tel. Ofiso 6050
Res. 9866
VAIKO MIEGAS
ja nuo 12 iki 13 valandų; nuo prižiūrėk, kad gana anksti die juos įėmė ir susirašinėdavo DENTISTAl Ofisas Tel. Res.
6737 S. Artcslan Avė.
TeL Grovehill 0617
----------i 9 iki 10 metų — 11^ valam nų jis užbaigtų visus mokyk su jais, stengdamasi valstybės
Pratink savo vaikų tinka- dų; 11 metų vaikas reikalam los darbus, kad eidamas gulti valdyme jų patarimais vaduo Phone Boulevard 76 41
5815 - 6th AVENUE
mai ir pakankamai miegoti,1 ja 11 valandų; 12-os metų — apie tai nemųstytų. Padėk jie tis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KENOSHA, WIS.
2623 West Murųuette Ko&d
neg tatai padės vaikui fiziškai' 10‘A valandų; 13 metų — 10 ms užbaigti visus darbus, nes
Kotryna II išauklėjo Alek
Ofiso vai.:
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. H. Ket. 2-12 A.M.
DENTISTAS
Nuo
1
iki
6
ir
nuo 6 iki 8 vai. vak.
augti ir atnaujinti celeles. Ir vai.; nuo 14 iki 15 metų — neužbaigti darbai veda į rū- sandrų I kaip masonų. Jis bu
Nedėlloj susitarus
Rezidencija:
4645
So.
Ashland
Avė.
kuomet jis užaugs, tie įprati i)y2 vai.; 10 metų — 9 valau- įpestį
vo veidmainingas ir kerštin
3904 — 71st STREET
Tel. Canal 6267 Rea Prospect 6669
Arti 42 Street
Nedėliomis tik susitarus.
Vaikai turi miegoti sau vie gas žmogus, nesigailėjęs net
mai regulariai miegoti sėkmi du.
ngai jį praves pro daugybę Norėdama žinoti, ar vaikas ni, geroj lovoj, ne pel kietoj ištikimiausių savo tarnų (pav. Tel. Ganai 6122
visokių pavojų sveikatai.
pakankamai miega, pastebėk, ir ne per minkštoj.
ministeįio Speranskio). Įvėlęs
Gydytojas ir Chirurgas
Motinos nekreipia tinkamo i ar jis pats pabunda iš ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Patartina išmaudyti vaikus Kusijų į baisų 1812 metų ka
1821 SOUTH H AUSTED STREET
Ofisas
2403 WEST 63rd STREET
D
K
N
TĮSTAS
dėmesio į vaiko miegų. Kurie “šviežias” ir linksmas.
I šiltame vandenyje prieš eina- rų, laike kurio žuvo arti pusė
Kertė So. Western Avenue
Rezidencija
6666
So.
Arteat&n
Avė
2201 West 22nd Street
vaikai nepakankamai miega, Norėdama padėti vaikui ti- n t gulti. Jeigu vaikas nori, pa milijono žmonių. Prieš mirtį
Tel. Prospect 1028
: 11 ryto liti 6 po pietų
(Kampas Leavitt St.)
I
iki
8:26
vakare
nepakankamai gerai mokosi nkamai pamiegoti, paguldyk jį duok jam stiklų šilto pieno išsižadėjo masonų ir sosto
Rezidencija;
2359 So. Leavitt St
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Tel. Canal 0706
Nuo
1
Iki
8
vakare
mokyklose. Kuomet vaikas pi gana anksti kasnakt. Iki 10 j prieš einant gulti ir jis tuoj (1777 — 1825).
Valandos: 2-4 popiet ir 7-9 vaJL vak.
BeredoJ pasai sutarti
Tel. Canal 6766 Rea Republlc 6266
ktas arba liūdnas, nelinksmas, metų amžiaus vaikas turi jau I užmigs.
Nedėlloj pagal susitarimų.
Visi čia nurodyti masonų
prižiūrėk jo miegų.
Boulevard
7689
gulėti lovoje 7 valandų vaka- j Nekalbėk apie savo nemie didvyriai paimti iš pereitų aRez. Hemloek 7691
Žinome, kad kai kurie vai lų žiemų ir S vai. vak. vasarų. ' gojimo vargus, kad vaikas ne- inžių. Apie dabartinius maso
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Gerai vėdink miegamųjį ka- tikėtų, kad visiems sunku už nus pakalbėsime kitų kartų. 1
kai reikalauja mažiau miego;
IR OBSTETK1KAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
FUB.
vra faktas, kad nerviškas ir! mbarį, tegu oras būna švie- migti.
L. Str. ~ DENTISTAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas
4729 WEST 12th PLACE
lengvai įerzinamas vaikas, ku-' žias. Pakelk langus iš viršaus
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
vyrų,
moterų
ir
vaikų
4712 So. Ashland Avenue
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
KUO PAGARSĖJO
DARO OPERACIJAS
riani miegas taip reikalingas, ir apačios, kad oras galėtų gebus.
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
Ligonius priima kasdieną nuo
MASONAI?
2 924 W. WASHINGTON BLVD.
rai cirkuliuoti.
netinkamai miega.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Kitos vai. ant Wasbington Blvd.
Nedėliomis ir seredomis tik
fel. Cicero 1260
K-Ray
4:30 — 5:30 kasdien
Kiek laiko miegoti vaikas Kuomet vaikas guli, apsau
iškalno susitarus
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba
(Tųsinys
iš
2
pusi.)
gok
jį
nuo
visokių
triukšmų,
reikalauja, tas pareina nuo
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
šviesos,
kalbos,
muzikos
radi

metų. Iki pirmų metų pabai
2130 WEST 22nd STREET
Volteras yra parašęs daug
LIET U VIS DENTISTAS
Tel. Lafayette 6798
CHICAGO
jo
ir
t.t.
gos vaikas reikalauja nuo 14
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
šlykščių knygų.
,
valandai vakare
iki 16 valandų miego; nuo 2 Pažiūrėk, kad viskas kam- i Žan-Žak Russo (1712—78).
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
iki 3 metų vaikas reikalauja baryje būtų tvarkoj, kad būtų ! pagarsėjo savo pasityčioji4847 YV. 14th ST. Cicero, 111.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
kultūros. Už paleistu- Federacijos 12 sk. veikimas
nuo 13 iki 14 valandų; nuo ne per šilta ir ne per šalta, jmaįs
Office: 4459 S. California Avė.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4 iki 7 arba 8 metų reikalau- kad drabužiai būtų ne per su- , VySįę įr kovų prieš katalikybę
Dr.
C.K.
Kliauga
Nedėlioję pagal sutarti
Gerb. klebonas kum 11. J.
X—Spinduliai
DENT1STAS
——————
— - - ~
j buvo ištremtas iš tėvynės. Sa- Yaiėūnas uavė daug gražių
Ofisas 2201 West 22nd Street
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls
GRABORIAl!
vo “Išpažintyje” begėdiškai
2420 W. MarųueUv 1U1. arti Westem cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122 Ofiso: Tel. Victory 6893
pamokinimų skyriaus valdy
Avė.
Plionc Hemloek 7828
Rez.: Tel. Drexel 9191
pasisako kų bloga yra pada mai ir visiems draugijų atsto Panedėiials, Seredomis ir Pėtnyčiomie Rezidencija: 6628 S. Ricbmond Avė.
Telepboue Republic 7868
1821 So. Raisteli Sueel
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
.
LACHAVICH ręs.
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
vams. Jei visi dvasios vadai
Maratas, Dantonas ir KoNedėlloj: 10—12 ryto.
taip darytų, tai blogumai būtų Tel. Cicere 6766
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET, GRABORIUS
___ bespjeras. Pagarsėjo savo kru
CHICAGOJE
prašalinti. Tų dienų mūsų kie
_Laidotuvėms
_______ pavmu kerštu (ypač pastarasis),
“ZZTZZT
nonas aplantė trijų draugijų
rsš, srs
n»ž«dė
20,000 nieko ne.
DENTISTAS
Moterų ir Vaikų ligų
todėl, kad priklau
TWd*Bo"<«.bv"S“IE”irX'‘“;..
i kaltų žmonių. Be to, Bobespje. sus-mus, o paskui važiavo į 1446 S. 49th CT., CICERO
veneriškų ligų
sau prie grabų 16,
.
,,
....
fciv.
Vincento
centro
sus-ma,
Specialistė
ras buvo įkūręs Prancūzijoje
.
» Vai.: 16-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
dirbystės.
2314 W. 23rd PL, Cbicago
OFISAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
“Grynojo proto” tikėjimų,I““™ buv0
W
4145 ARCHER AVĖ.
668 West 18 Street
Kampas 31st Street
AKIŲ «YDYTOJAIi
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337
Telef. Canal <176 1439 S. 49 Court, Cicero, HL besivaduodamas Busso paske- ĮLal us
šelpimu. MuVai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
SKYRIUS: 2288 S.
TEL. CICERO 6927
Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 9 iki Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
Halsted Street, Tel.
lbtomis bedieviškomis minti sų kle Donas rūpinasi visais be
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Victory <688.
tuvių reikalais; jisai dirba,
mis.
Už
savo
žiaurumus
visi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
Telefonas Yards 1138
ir Ketvergais.
i buvo nužudyti arba nuteisti
išsigali, dėl to pas
Rez. Tel. Byde Park 3395
Phone Boulevard 4139
mus graži tvarka: draugijose
mirti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Napoleono 1 vardas papra ir visame. Mes, ciceriočiai, ka
4142 ARCHER AVENUE
Graborius ir Balsamuotojas
talikiškus darbus statome
stai
apsupamas
didvyrio
gar

Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
GRABORIUS
Turiu autoinubilias visokiems be. Tuo tarpu jo gyvenimas pirm kitų.
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Lietuvis
Musų patarnavimas
reikalams.
Kaina
prieinama.
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
ir
darbai
toli
gražu
nebuvo
Pakelta
klausimas
apie
daNedėliomis
nuo 10 iki 12 ryto
visuomet sąžiningas ir
LIETUVIS AKIŲ
ofisas: —
4645 b. A^lUand Avė.
nebrangus, nes neturi
3319 AUBURN AVENUE garbingi. Savo asmeniniame baltinę bedarbę ir produktų
Telefonai dieną ir naktį
Cbicago, 111.
SPECIALISTAS
me maldų ežlalkymal
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
V1RG1NIA JJ036
skyrių.
Chicago, III.
gyvenime Napoleonas pasiro brangumų. Darbo nėra, algos Palengvins akių Įtempimą, kuris 8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
esti priežastim galvos skaudėjimo,
Ofiso Tei.: Boulevard 7829
dė besivaduojųs vien aistra ir numuštos, o produktai bran svaigimo, akių aptemmio, nervuotuNauja, graži ko
Namų TeL: Prospect 1929
Tel. Grovehill 1595
skaudamą akių karštį. Nuimu
geiduliais. Vedęs savo pirmų gūs, kaip karo metu; pabran mo,
plyčia dykai.
;ataractua. Atitaisau trumpą regystę
jų žmonų, Žozefinų, išsisky gintas gesas, elektra ir kiti ir tolimą regystę.
8307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Prirengiu teisingai akinius visuose
rusių su savo vyru generolu reikalingesni dalykai, kuriuos atsitikimuose, egzaminavimas daro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VEDĖJAS
mas su elektra, parodančią mažiau
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Bogarne,
ilgainiui
jig
sumanė
mes daugiausia vartojame. Iš sias klaidas.
1650 WEST 46th STREET
4916 BO. MICH1GAN AVENUE
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
Speciaiė atyda atkreipiama moky
TeL Kenwood 6167
jų
mesti,
kad
susigiminiavus
tik susitarus
rinkta komisija, kad kreiptųsi klos
Kampas 4<th Ir Paulina Bta
vaikučiams.
Valandos:
2422
W.
MARQUETTE ROAD
su Austrų imperatoriais ir į vyriausybę ir darytų planus, Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Tel. Boulevard 6202-8412
LIETUVIS GRABORIUS
re. Nedėliomis pagal sutartį.
N uo 6 iki s vaiauua. vakare
Nulludimo
valandoje
kreipkitės j
SUStipiillUS SUVO padėtį, kad geso ir elektros kainos bu KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
Didelė graži koplyčia dykai
apart
šventadienio tr ketvirtadienio.
Res. Phone
LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
718 WEST 18th STREET prie manęs, patarnausiu simpatiš- i kaip prancūzu Vadovas. Nap.
tų sumažintos.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Engievvood 6641
Office Phone
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
Tel. Roosevelt 753.2
Wentwortb 3000
be akinių. Dabar kainos perpus pi
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Wentworth 30uo
vedė daug karų, norėdamas Daugiau reikalų nesiran- gesnės,
negu buvo. Musų kainos pi
tapti pasaulio valdovu. Ta- daat, pirui. K. Žilvytis užda gesnės, kaip kitų.
viau žymiausias Nap. nušiltai. !rį sua.mų »u malda ir ragių- 4712 S. ASHLAND AVĖ.
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tunas tai niekšiškas
pasitveio’
,1
i
Tel.
Boulevard
7589
4631
80.
ASHLAND
AVĖ.
. u- .
’
damas, kad visų draugijų at!6558 S. HALSTED STREET
jimas is popiežių ir Katalikų
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
stovai lankytų sus-mus. Visų
Tel. Yards 0994
Bažnyčios. Dėka Napoleono
Tel.
Yards
1829
draugijų pirm. turėtų raginti
Rezidencijos Tel. Plaia >266
sauvalei, 2 metus Bažnyčia vi
Ofiso Tel. Victory 3687
atstovus, kad lankytų susirin
Of. ir itez. Tel. Hemloek 23?*
VALANDOS:
sai neturėjo popiežiaus. Na
LIETUVIŲ
kimus. Yra tokių pirmininkų, LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Nuo 10 iki 12 dieną
poleonas kalino popiežių Pijų
Nuo 2 iki 3 po pietų
kurie mano, kad daug dirba,
Nuo 7 iki 9 vakare
VI ir Pijų VII. Nuverstas nuo
GRABOR1Ų ĮSTAIGA
Nedei. nuo 10 iki 12 dieną
o visai nieko nenuveikia.
3133 B. HALSTED STBEET
sosto
gailėjosi
savo
blogų
da

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
Antrus' ofisas ir rezidencija
Šiame
sus-me
išlaidų
buvo
rbų ir mirė kaip katalikas (atomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
6504
SO. ARTESIAN A V K
Ofisas
ir
Akinių
Dirbtuvė
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
pie tai rašo ir vysk, M. Va $23.50. Pajamų šį mėnesį ne 756 WEST 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo ,-V
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
vak.
Antro Of. vaL: nuo 3-6 p„
lančius savo apysakoje “Na buvo.
Kampas Halsted St.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vau.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
šventadieniais pagal sutarimą.
poleono kareivis”).
Kitas Federacijos 12 aky r. Valandos: nuo 16—6: nuo 6—S
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
Msdėllomta: nuo 16 III II
Kaizeris Fridrichas Didy- susirinkiiaa« ivy^s rugp. 28 d
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
SPECUAL1STAS
Tel. Wentworth 3000
Tame
sus-me
jau
bus
ir
pra

patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Džiovų,
Moterų Ir Vyrų Ligų
pirmutinis vienytojas ir
bąli
tymu,
kuris
žais
prieš
mū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Rez. Tel. Stewart 819 i
j stiprintojas vokiečių galybės nešimas iš Federacijos kongre
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Tai
visi
atstovai
atsilantJ
“
'*
J"
“
1
“
Fo
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
so.
Nedėliomis 10 iki 12
(1712—86). Rėmė prancūzų
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
diiiio bus vakarienė ir šokiai
Telefonas
Mulway 2880
kykite.
filosofų Volterų ir laikė jį sa
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
svečiams pagerbti. Visi prašo
Rast., A. Valančiu1}
Gydytojas ir Chirurgas
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
vo rūmuose (San Susi), kuo
mi dalyvauti tose linksmose
sitės kur kitur.
HEMLOCK 8161
met prancūzai savo melagiu
6558 S. HALSTED STREET
tarpe gerų draugų valandose.
į— filosofu pradėjo bodėtis.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
NORTH SIDE
Agatonas
Nuolatiniais karais plėšriai
(Narysuokas)
puldinėjo kaimynus ir prive Rugpiūčio 3 d. įvyks Liet.
Tel. Hemloek 8700
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
dė Lenkijų ir Lietuvą prie pa Vyčių kuopos mėnesinis susi REDAKCIJA ATSAKO
Res. Tel. Prospect 0610
>426 Weet Msrųuette Road
dalinimo (1772).
JŪSŲ GRABORIUS
VALANDOS:
rinkimas 8 valandų vakare,
Didyste Ofisu
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare
Šešėliui.
Tamstos
praneši

Caras Aleksandras I ;>avel- parapijos svetainėje.
U tam. tr Ketv vak. pagal eatartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4605-07 South Hermitage Avenue
dėjo pamėgimų masonų iš sa Rugpiūčio 7 d. į North Si- mas “Drauge” netilpo dėl to,
Ofisas 6155 South* Kedzie
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
vo bobutės earienės Kotrynos de atvyks Rockford, III., Lie- kad redakcija jį gavo šešta- SKAITYKITE IR PLATIN
Rea 642S So. Callforala Avė.
KITĘ “DRAUGĄ”
II, kuri, nors pati nepriklau- tuvos Vyčių 83 kuopa su base- ^eru° rytų.
Vai.: 2-4, 7-9 v. V. Išskiriant Ketv.

Sveikata -- Musų Turtas.

A K T A R A I:

DR. C. Z. VEZELIS

OR. J- J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KŪWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. 6. L BLOŽIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LttTUVIAI
AMERIKOJE

DR. A. G. RAKAUSKAS

OR. GUSSEN

CIBO, IL

DR. S. BIEZIS

1 F. RADŽIUS

DR. A. J. JAVOIŠ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dl. A. A. BOTAI
DR. SIKANA A. SUKIS

DR. VAITUSH, OPT.

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRlKOUS

I. J. ZOLP

A. L DAVID0N1S, M. Oi

. DR.A.LYUŠKA

S. M. SAUDAS

DR. MAURIGE KAHN

j

Seniausia ir Didžiausia

DR, A. R. McCRADIE

•

DR. G. SERNER

DR, J. P. POŠKA

.

, DR. H. BARTON

.

DR. CHARLES SEGAL

Eudeikis

DR. V. S. NARES.

. DR.B.ARON

4’

■

Pirmadienis, rugp. 1 d.. 193?

DRAUGAS
iii i nu iflwim

j kę, kiek gauna per mėnesį re- anskas. Šėrininkai visus juos įGaruckų namo kiemas taipgi bus apsileidimas ir užsimirši- į ka la mirtis mus ištiks. Uzluimas. Daržo gaspadorius jspė-’kant Dievo ir Bažnyčios įsa
ndos ir nutaria kiek galima perrinko. Į vietų mirusio ‘spul išdykėlių buvo paliestas.
duoti paskolos ir ant kiek me- kos’ veikėjo Butkaus išrinktas
Vietinis ja savo gyvuosius talkininkus. Į kymus, būsime visada ramykad kiekvienas turi pril luusy-! bei, tada bus taipgi giminė
tų. Ant naujų namų duoda- senas bridgeportietis J. MaziPARCINKULIO ATLAIDAI pradėjau eiti nuo lapkr. 13,
li prie parapijos, būti užrašy it.s, draugams ir klebonui ma
KĄ TRIMITININKAS
1931. Per 9 mėnesius man te ma ilgesnio termino, ant senų liauskas.
tu parapijos knygose ir būti ionu patarnauti ir bažnyčios
trumpesnio, pagal namo vertę
Taigi “spulkos” valdyba
NUGIRDO
Roseland.— Visų šventųjų ko daug visokių reikalų atlik
praktikuojančiu kataliku.
ir įplaukas.
susidarė iš patyrusių, įtakinvarpas skambės.
bažnyčioj rugp. 2 d. bus par- ti, o ypatingai šiais depresi
gų
veikėjų.
Depresijos
laikais,
sakoma,
3 aipgi reikia skaityti kata
cinkulio atlaidai. Prasidės pir jos laikais, kada daug žmonių
P-as
Evaldas
pareiškė,
kad
namai
esu
labai
nupuolę,
nėra
likiškus laikraščius, knygas,
madienį, rugp. 1 d., 12 vai. liko be darbo, kada pasidarė
šiais metais padarysiu tokį
tiek
verti,
kiek
buvo
keli
me

saugotis pavojingoj progų, ku
dienų ir baigsis antradieni, demoralizacija tarp žmonių ir
“
drive
”
,
kad
“
spulkų
”
pa

tai
atgal.
Mes
tų
matėme
3
rios traukia žihogij j nuode-*
rugp. 2 d. vidurnaktį. Atlai kilo nepasitikėjimas. Nuo pra
kels
taip,
kaip
nei
kuriais
me

City Furniture kompanijos
m«. arba bedievybę ir m tikėtų
metų Chicagoje „žsida- metai atKal> kad laikai eina
dai prasidės su procesija, gie
tais. O kai depresija nueis į
mirtį. Šliūbas turi būt bnTiV- radijo programai, kurie buvo
dant “Sveika žvaigždė Ma ra keliolika bankų ir neliko1 prastyn' rendos "ažyn^tat ir
mažesnes. beizmentų, sakė p. Evaldas,
tinis, vesti krikščioniškų šei leidžiami iš stoties W H, F C,
rių.” Išpažintys bus klauso pasitikėjimo pas žmones. Bet Paskolas davėm
Kas norėjo didelės paskolos, tai niekas negali nei įsivaizni vniškų gyvenimų, nes než* dabar nuo rugpiūčio 1 d. yra
mos pirmadienį nuo anksto mūsų kolopija daug blogo ne
o nebuvo vertas, tas negavo, j duoti, kokia šauni ateitis ‘spul
noine nei dienos, nei valandos perkelti į kitų stotį, t. y. WGiki piet; trečių vai. ir vakare. juto ir viskas buvo ko geriauES ir bus kas pirmadienį pusė
Antradienį bus klausomos iš- šia. Bet birželio mėn. palietė Šiemet pasirodė dar didesne kų” laukia.
PRAŠO
ATSILIEPTI
Ten
buvęs
vadandos anksčiau. Dabar pra
pažintys iki piet. Iškilmingi ir mūsų kolonijų, kada Šioj a- ;daP>^Ua. kitiems pasidarė
pylinkėj
užsidarė
du
bankai.
'
snnku
mokėti
T
.
o
kle
ateina
i
sidės lygiai 8 vai. vakarė. Ne
Rengiasi į pikniką
Mišparai ir pamokslai bus lai
*
roD+vnn ir
onlzn
spulkos
”
raštinę
ir
sako,
ATSIMINIMAS
A.
užmirškite
užsistatvti radijo
Visose kolonijose prasidėjo
komi pirmadienio ir antradie Už dienos, kitos žmonės pra
Iš
Detroito
atvyko
į
Chica-i
kad esu biškį per daug mo
M. ŽIBAITĖS
rengimasis prie Lietuvių Ber go Jonas Laukaitis ir apsis pirmadienį, rugpiūčio 1 d.
nio vakarais, 7:30. Suma ir dėjo lankytis ir į mūsų “spul
kėti, nes dabar labai mažai
naičių Kolegijai rengiamo pi
pamokslas antradienio rytų 9 kų” ir klausinėti informacijų;
dirba ir rendos mažai gauna. ! Marąuette Park.— Šiandie, kniko rugpj. 28 d. Birutės da tojo pas kepyklos savininkų
o
kiti
reikalauti
savo
pinigų.
valandų.
Vienas žmogus turėjo dviejų iI rugp. 1 d., 8 vai. ryto, Gimi- rže. Apie tuos prisirengimus S. Petrauskų 1721 So. Union
Žmonės
buvo
susirūpinę,
ma

Kiekvienas, kurs atliks iš
pagyvenimų namų, apkainuo- įmo Panelės Švč. par. bažny- eina bruzdėjimai kolonijų vei avė. Chicagoj turįs brolį Ka Kurie esate pirkę Morgičius iš ku
nydami,
kad
kiekvienai
finan

pažintį ir priims šv. Komuni
zimierų Laukaitį. Prašo, kad rios nebūt bankos, ir turite keblumų
tų $5,000; paskolos turėjo $2,kėjų
tarpe.
Pirmiausia
aJūlie
sinei
įstaigai
bus
prastai.
Žino
įč'ioj
jvvks
šv.
Mišios
už
a.
a.
jų, galės pelnyti daug visotijis greit atsiliepti) ir kreiptus ! gauti nuošimti, tai ateikite pas mus.
000. Per 3 metus numokėjo ,, ..
jums iškolektuosime, ir pagelpė
Marąuette
Parkas,
paskui
nių
negali
kaltinti,
nes
kiek

*1
n™
vi
i
n™
■
Marijonos
Zibaites
sielų.
Manų atlaidų, nes per tų' laikų
minėtu adresu. Tel. Roosevelt Mes
bėsime atnaujinti apdraudą be at
$1,000,
likosi
dar
$1,000
mokė

rijona dirbo Peoples Purnitu- Town of Lake. Abejos? šiose 3067.
lyginimo.
už kiekvienų bažnyčios aplan vienas nori savo turtų apsau
ti.
Mes
vėl
atnaujinome
ant
6
kolonijose
naujų
veikėju
pri

re kompanijai. Pernai buvo
Mes apdraudžiant nuo ugnies na
kymų ir pasimeldimų šv. Tė goti. Bet nėra tokios įstaigos,
metų,
taip
kad
namo
savinin

mus ir namų rakandus ir automobi
sideda
prie
darbo.
Taip*
i
alsi
išvykusi į Kennebec, S. D. vavo intencija, pelno visuotinus kuri į vienų dienų galėtų vi
lius nuo visų atsitikimų ir nelaimių.
kas liko palengvintas. Taip
siems
išmokėti
pinigus
ir
nėra
kacijų. Ten žuvo automobi- liepė Brighton Parkas, Nortli
atlaidus. Atlaidus galima pel
reikale daroma ir kitiems.
liaus nelaimėj. Laidojimui bu Side, Melrose Parkas, Rosenyti vienus sau, o kitus sie tokio atsitikimo, kad visiems
Keistučio
“
spulka
”
turi
3,landas, M est Pullman. Cicevo pargabenta Cbicagon.
loms skaistykloje, Atlaiduose viena diena prireiktų pinigų!
200
narių.
Ant
namų
išskoliįučiai, westsidiečiai ir aštuo4038 Archer Avenue
dalyvaus nemažai svečių ku Žmonės neatskiria “spulkos”
P-nai
Žibai
turi
plačių
pa

nusi
$910,100
(ant
800
namų)
;
niolikiečiai
sako.
kad
stengsis
nuo bankų. “Spulkos” narys
nigų.
Tel. Lafavette 6719
ant knygučių $50,000. Viso pa žinčių ir giminių. Todėl į tas šiemet geriau pasirodyti, ne
Šia brangia proga kiekvie yra tas, kuris moka knygutę; skolinta $960,100. “Spulkai” pamaldas laukiama skaitlingo
BARBORA
gu seniau. Bridgeportiečiai
nas katalikas privalo naudotis mokėdamas, jis pasidaro ben prisėjo atsiimti (forklozuoti) i atsilankymo.' Šia proga yra
KIRSMAUSKIS
daug nežada dėlto, kad ta pat
šėrininkas. “Spulka”
didžiomis Dievo malonėmis. drovės
(HARMOM)
vadin^r-Buiiding andTTan 2 namai> bet «”‘ « nebuvo' atvykusi iš St. Louis velionės sekmadienį jų parapijos pikBažnyčia bus atdara nuo pen Association.” Ji skolina pini-lI duota _
__
i
_
i
_
o-iTHinoito
n
niu
Mounnno
I<
Mirt
liepos
30 d., 1932 m., 9
P61" didelgs paskolos. I giminaitė p-nia Marijona B. nikr-s. Bet kai kurie pareiškė,
vai. ryto, sulaukus pusamžio.
kių ryto iki vėlybo vakaro. Šv. gus ant nuosavybių; ant kito-)NamP . navininkams atsitiko Į Benjamm
Kilo iš Šiaulių apskričio, Žvin
'kad pasistengsiu būti abejuo
gių parap.,
Si raudžių kaimo.
Komunija bus dalinama kas
Paliko dideliame
’iuliudiinse
piknikuose.
kių dalykų neskolina ir neper- i.1^ šeimyniškame gy
Mes turime didelį pasiskyvyrų Juozapų, penkias seserisvalandų, pradedant penkiose
NEDORĖLIŲ
DARBAS
Kotryną,
Oną,
Marijonų,
Ele
'
venime.
Tokiu
būdu
namai
te
rimų visokių flatų kaip garu
ka jokių bonų bei stako. ‘Spul
ną., Juozefiną Ir gimines
Apgailestavimas
ryto.
ko “spulkai.”
Kūnas pašarvotas 102 iii So.
šildomų, taip ir pečiais.
Kun. J. Paškauskas 'kai ’ nevalia ant kitokių daly
Avė. laidotuves įvyks
Bridgeport.— Penktadienio Š'uo sykiu turime priminti, I Indiana
SeredoJ, rugp'.i.čio 3 •!., l!>32
Tasai
pirm.
raportas
gerai
Kreipkitės į mūsų ofisų:
kų skolinti. Įmokėjęs pinigų
m., iš namų S vai. bus atly
ryte p. J. Garuckas, 3.349 Au- kad a. a. Vincas Juška, žnvu-' dėta
į Visu šventų parapijos
nušviečia
“
spulkos
”
stovį.
bažnyčią, Roseland, Iii., ku-ioj
SĄJUNGIEČIŲ PIKNIKAS narys ant savo knygutės gali
P-nas Evaldas, “spulkos” burn Avė., pamatė, kad kaž sis karo veteranas \V nsliing-1 įvyks ged u P agos panaidis už
pasiskolinti
ir
turi
nuošimtį
siela. Po pamainu bis
“RŪTOS” DARŽE
kas besųs padaręs “supraiz”. I me, ne visus rekordus turi | velionės
nulydėta į 3v. Kazimiero kapi
mokėti, bet jam ir, eina nuo sekretorius ir vedėjas taipgi
nes.
.33.35 So. Halsted St.
išdavė platų raportų. Jisai į- Žiūri, kad nesu trijų kvortų tvankoje. Rūtos darže medžių
Nuoširdžiai kviečiame
visus
\VEST SIDE. — Rugpiūčio šimtis už jo įmokėtus pinigus.
gimines, draugnn-ges ir pnžysdomų faktų pareiškė, kad šie pieno vietoj, kur rytais vis sodinime jisai parodė uolumo.
Tel. Yards 6894
tamua-mas dalyvauti šiose lai
7 d., parapijos “Rūtos” dar Žmonės skolinąs pinigus ant
dotuvėse.
Bet
dabar
pasirodė,
kad
jo
rasdavo.
Toliau
žiūri,
kad
jo
metai nei ištolo
Nuliūdę:
Vyras, Seserys ir
18 “Spulkų” ir depresijos
že sųjungietės turės smagų pi nuosavybių iš
daržely gražiai žydėjusias le vardas nesurandamas paiapi Į Gimines.
“
spulkai
”
nėra
taip
pavojin

“spulkai” turi mokėti kas
Laidotuvėms patarnauja graknikų.
Wm. J. Kareiva
lijas besančios be žiedų. P-nas jos knygose. Išrodo, kad jis
borius Eudeikis. Telefonas Yagi,
kaip
anie
“
prosperity,
”
mėnuo
dalį
sumos
ir
nuošimrds 1741.
Kaip žinoma, šių vasarų
Savininkas
Garuckas su dukterimis išsi- rebuvo praktikuojantis kata
Del geriausios rųšles
“Rūtos” darže piknikai labai jtį. Gaudamas nuomų — “ren kuomet Chicagoj gešeftų varė
Ir patarnavimo, šau
.aisė puikų darželį. Tas ma likas Rūtos daržo gispadodų
”
už
savo
namų,
jų
sumoka
!
Bišofai
i
r
kitokie
finansiniai
kit.
popularfls. Juos žmonės no
OREEN VALEEY
tyt nedorėliams nepatiko, nu- ••ius buvo klausinėjamu'-’ apie
PRODUCTS
riai lanko ir smagiai laikų pra už skolų į “spulkų” ir taip Į ma^kai; Tada daugelis žmovelionį
Vincų.
Atsakė,
kad
pita
skobė žiedus ir be to dar pa
Oiselis šviežių kiauši
nių
traukė
pinigus
iš
“
spul

leidžia. Ir ištikrųjų, atsilan per 3 arba '6 metus jo skola
nių, sviesto tr sūrių.
vogė pienų. Šalę esančio p-nų somas į talkų laiko turėcamas
4644
SO.
PAULINA
STREET
kos
”
ir
investavo
pas
Bišofus.
kius į daržų gauni malonaus pasibaigia, namas lieka be jo
paklausydavo ir pramog.se
Tel. Boulevard 1389
įspūdžio, nes visas sodas taip kios skolos; jam reikėjo tik Dar ankščiau “spulkos” dar
būdavo linksmas, bet kai dėl
bų
buvo
sutrukdęs
Tananevigražiai išpuoštas, medeliai su vienas komišinas mokėti, vie
bažnyčios lankymo ir velyki
Tel. Hemlock 2323
čiaus
banko
žlugimas.
Bet
augę, pasisėdėjimui suolelių nos popieros padaryti — nerei
nės atsilikimo, tai gn-ič’ansia
daug, tik gėrėkis. Tai vis dė kia bėgioti, kad kas nors at “spulka” pergalėjo anas bė nedidelė paskola ant išmokėto
das, pergyvens ir dabartinę
ka brolio Vlado. Jo triūsas,
NAIaU STATYMO KONTRAK
namo. Randasi netoli Dievo
naujintų paskolų.
depresijų.
TO RIU8
jo darbas privedė visus gėrė
Apvaizdos bažnyčios. DuosiADVOKATAS
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ
tis šia gražia parapijos nuo Dabar, kaip yra duodamos
Mieste Ofisas;
Direktoriai perrinkimui bu me pilnų užtikrinimų. Kreip
Rttflhii 804
savybe.
paskolos. Komisija pirmiau-1 vo šie: T. Janulis, J. Polians- tis į “Draugų,” 2334 S. Oak- 105 W. Monroe St.,
Tel. Republtc 6649
Pilone State 4690
Reikia tikėtis, kad ir sųjun- siai ištiria namo vertę, apylin 1 kas, J. Maskoliūnas ir J. Bv- ley Avė., Tel. Roosevelt 7790.
South Side Ofisas
i 756 W. 35,h St., neto'l Halsted 8t.
giečių piknikas bus šaunus.
Phone Boulevard 5913
Maliavojimo Kontraktorius
Jos moka visur gražiai dar 81
33:
33
Maliavojam, dekoruojant ir popiebuotis; be to, jos žada patie
ruojtfcn. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Avė., Chicago
kti daugiau įvairumų, kuriais
atsilankiusieji galės smagiai
(John Bngdzlunas Berden)
Baby Grand 01 5.50
laikų praleisti. Pikniko pelnu
ADVOKATAS
jos dalinsis pusiau su parapi
105 W. Adams St., Rm. 1642
Jūs galite pirkti ant
Užlaikome naujausios ma
Telephone Randolph 8727
ja. Juk taip ir reikia.
2151 W 22nd St. 6 iki 9 vak lengvų išmokėjimų, į- dos žierus, laikradžius, radios.
Kad tinkamai prisiruošus j
taipgi elektrikinius laikro
Telephone Roosevelt 9090
tnokant
po
į “1.00 į sa
prie pikniko, Tugpiūčio 1 d.
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub 960'
džius, movie cameras, projee(pirmadienio vakare) įvyks ne
vaitę.
MORTGAGE BANKER IR
torius dėl judomų paveikslų
paprastas kuopos susirinki
10 tūbų gražiame ka rodymo. Kainos labai nupigin
mas. Visos narės įsidėmėkite
tos.
ir būtinai atsilankykit į susi
binete
radio
$35*00
2650 Wu 63rd St., Chicago, III.
ADVOKATAS
rinkimų.
{Ta pati
Ofisai persikėlė iš 2342 South Leavitt Street į naujų ir didesnę ir modernišMiesto Ofisas n W. Waahington St
Tel. Hemlock 8380
kesnę vietų į 2324 SOUTH LEAVITT STREET, KAMPAS 23rd PL.
Roovn 905
Tel. Dearborn 7966
Valandos- 9 ryto iki 4 po pietų
tt KEISTUČIO “SPULKOS”
Patarnausim savo bizny taip, kaip ir pirmiau. Specialiai dabar patarnaujam
Vakarala: Utarnlnkala Ir Ketvergalr
MORGIČIŲ REIKALAMS. Perkam ir parduodam rnorgičius, skolinam ant pirmų
SUSIRINKIMO
— 8 Iki 9 vai.
morgičių.
3417-21 So. Halsted St
4,45 Archer Avė. Te, lafayette 7117
Katrie
turite
pirkę
morgičių
iš
uždarytų
bankų
kreipkitės
į
mūsų
ofisų,
mes
Bridgeport.— Liepos 22 d.
Namų Tel Hyde Park >196
Tel. Boulevard 8167
esame pasirengę ir turime tam tikrų sistemų iškolektuoti nuošimčius ir sumų.
įvyko Keistučio “Spulkos”
Je, manai pirkti automobili, ateik
Spulkos Serija prasidėjo nuo Liepos 1, 1932, dabar galima prisirašyti ir visi
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
šėrininkų metinis susirinki
mokesčiai spulkos narių mokama virš minėtam ofise.
[ vieną 18 geriausių rūšių automobi
mas.
Nuolatinis Radio Progra lius — STUDEBAKER, kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
ADVOKATAS
mas iš stoties WCFL 970 k.
1A. J. Zalatoris, “spulkos”
Taipgi mes turime pilną pasirinki
62 E 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. nebrangia kaina.
Tel. Pullman 6950—6377
pirmininkas išdavė šitokį ra
po pietų. Dalyvaujant orke MIDLAND MOTOR SALES
portų:
4600 S. WOOD ST.—Ketverge vak
2324 South Leavitt St. Canal 1678-1679
Chicago, Illinois
Tel. Lafayette 6893
strai ir dainininkams.
Sulkos pirmininko pareigas
4499 ARCHER AVENUE
... ---1.-^—— I
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CHICAGOJE

PRANEŠIMAS

PASTABA

a

AUGUSI SALDUKAS

LABAI NUPIGINTOS
RENDOS

M. J. KIRAS REAL ESTATE

NAUJAS GRAŽUS
RADIO

Įeik alinga

JOSEPH VILIMAS

CHARLES P. KAL

ANTANAS LUBERTAS

PRANEŠIMAS

JOHN i RORDEN

D. K. L. GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASS’N

A. A. SLAKIS

R. ANDRELIUNAS

JUSTTN MACKIEWICH

Jos. F. Budrik, iirc,

J. P. WAITCHES

Justin Mackievvich

1180 N. I-A 8A LEE 8T—pagal autartį.

Telephone Lafayette 71>>

