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Mažojoj Lietuvoj vyksta vokiečių riaušės
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ISPANIJOS KATALIKAI KOVOJA 
PRIEŠ SOCIALISTŲ PRŪNIJA

Maskva džiaugias įvykusiomis Washingtonc sui
rutėmis. Kinai snkosi jie nugali japonus pietŲ 
Mandziūrijoj

RIAUŠES RYTŲ PRŪSIJOJ PRIEŠ ISPANIJOS SOCIA- 
------------ LĮSTŲ TIRANIJĄ KOVO-

KARALIAUČIŲS, rugp. 6. i JA RESPUBLIKONAI
— Šioj Prūsijos daly komu- ---------------
nistu ir fašistų riaušės nuolat MADRIDAS, rugp. 5. —j 
vyksta, nežiūrint centro vy- > Prieš pasireiškiančių vis pla-! 
riausybės grasinimų. čiau socialistų tiraniją visam!

Ispanijos krašte pagaliau pa- į 
kilo respublikonai, kurie, kaip 
sako, nesitikėjo socialistų jsi-

• i v . ... galėjimo ir žiaurumo. Tie vi
gai daužomi. komunistai puo- ,
, „ v- . v- , . , , _ si dešinieji vadai, kurie susi- I
la Iasistų, o šie komunistu bu-' . i
kj su •ocialistais monarchi

jos sugriovime, šiandien ap- ! 
, gaili tą savo klaidą. Nes su 
socialistais negalima dirbti jo
kio valstvbinio darbo. Sociali-

Įvairiuose miestuose ir mie
steliuose, įėnius Tilžę, par- { 
duotuvių ir kitų ištaigi} lan-

Netvarka iškilo taip didelė,; 
kad rytų Prūsijos gubernato
rius Siebr’as vakar atsistaty
dino. ' •

štai ne tik visados veržiasi
GRASINA RIAUŠININKAMS‘pi7nen; hėn’ jie/riau-ia

viską, kas tautai yra brangm-

B E RL Y N A S. rugp. 5. 
Vokietijos prezidentas Hinde-

tina ir garbinga.

LIETUVYBĖS ŽIDINYS AMERIKOJ PRANEŠIMAS

Šv. Marijos Lietuvių Kolegija, Thompson, Conn. Mokslo sezono pradžia jau netoli, 
jau laikas kreiptis j šią Kolegijų dėl priėmimo mokinių. Kreipiantis adresuoti šitaip: Si. 
Mary’s College, Thompson, Conn.

Cbicagos Kolegijds Rėmėjų Apskritys rengia šios lietuvių Kolegijos naudai dideli pik
niką Rugpj. 28 d. Birutės darže. Visi kviečiami šį pikniką paremti atsilankymu ir dova
nomis.

KARALIUS DAUG PINIGŲ | 
PASIĖMĖ

MADRIDAS, Ispanija, tu- 1 
gp. 5. — Suimtas portugalas 
Carb s Almeda, ispanų pini
gų šmugeliuotojas į užsienius.

daug mums padės spaustuvė
je visiems suteikti naujausias

Atsistatydinus kum L. l)rau žinias. Kolonijose turėkite vie 
geliui, M. I. C., dienraščio , ną žmogų, kurį pavadinkite 
“Draugo” administratorium .“Draugu” ir jisai jūsų kolo- 

I paskirtas kum J. Mačiulionis,'nijos darbuotę teaprašinėja, 
j M. I. C. kad jūs visi galėtumėte žino-

“ Draugo” Bendrovės i ti, kas dedasi jūsų kolonijose. 
Valdyba, ; Taip pat prašau gabių ra- 

Knn. H. J. Vaičiūnas, šytojn savo gražiausias mintis 
Pirmininkas, siuntinėti dienraščiui “Drau- 

ir jomis pasidalinti su
ADMINISTRATORIAUS

LAIŠKAS

Brangūs Draugai

gui
tūkstančiais “Draugo” skai
tytojų. Prašau lietuvių dva
siškių gražių straipsnelių apie 
Tikybą ir Dorą ir juos siun-

CHICAGOJE

NAUJAS POLICIJAI 
ĮSAKYMAS

Cbicagos policijos viršinin-

Pirmuosius žingsnius ženg- tinėkite “Draugui”, kad mū- 
damas į gyvenimą kaipo dien- sų dienraštis būtų papuoštas 
raščio “Draugo” administra- dailiomis tikybinėmis minti- 
torius, matau reikalo pradėt mis. Prašau taip pat Kolegi- 
darbą draugišku laišku. jos studentų ir Akademijos

“Draugas” tai yra tas grei- studenčių rašinėti į “Drau- 
tasis lakūnas, kurs išvežioja gą.” Prašau taip pat visuo- 

! lietuviams naujausias žinias menininkų stoti dienraščiui 
ir gražiausias mintis. Man te-“Draugui” į talką, o tada 
nka paimti dienraščio “Brau- mes pajudinsime žemę. 
go” vairą ir visuomenei pa- Už jūsų visų gražius norus

__________ tarnauti. ; ir pasirįžimus tariu visiems
I Glabman Bros. firma peri Taigi prašau visų dien r aš- draugišką ir širdingiausią a- 
iteismą reikalauja iš Cbicagos:^0 “Draugo” prietelių, Radžiu.
į vakarinių parkų boardo prezi- naujausias žinias praneštume-1 Mūsų obalsis. Būk drau- 
dento James’o'695 dol. 64c., |te dienraščiui “Draugui” giškas ir draugauk su “Drau

go iš šio boardo narių 585 dol.ikaip £a^ina greičiausia: tele- gu.
I fonu, telegrafu arba laišku. ’ Kun. J. Mačiulionis.
Jūsų skubumas šiame darbe

KILIMAMS YRA PINIGŲ

Visi dešinieji politiniai va-1 j° sužinota, kad ispanų j.ag jsap(\ policijai areštuoti Paktus ofisams kili
.................................................................... i"'-'-!”— — mus ir linoleum’us.nburgas dalyvavo ministerių dai šiandien jungiasi, kad be- karalius praeitais metais bėg- lVįsus tUOs, kurie važinėja ________________

susirinkime, kuriame nutarta ndromis jėgomis kovoti prieš ‘lamas j užsienį su savimi pa- ; tomobiliais be 1932 metų vals- • Pasirodo, kad boardas ne- į y T\ 7/^Tr?
imtis griežtųjų priemonių tik- socialistų įsigalėjimą. Tai bus Slėmė 8 milijonus pezetų (a- tybės ir mįesto “laisnių.” Su-Auri pinigų apmokėti parkų Liti U VUJb 
siu panaikinti kelinta savaitė sunki kova. Nes socialistai į- PĮe 700,090 dol.) grynais pi- žinota, kad tūkstančiai auto-' darbininkus ir perka 1 > rau

“Draugo” administratorius.

STILINGA SENENA

vykstančias
riaušes.

krašte kruvinas si gavo j visas valstybės sritis nlgais.
ir spaudžia katalikus. Jie. va- 

Po susirinkimo paskelbta, r^° katalikams žodžio laisvę 
kad jei riaušės nebus nutrau- ir visoki veikimą. Iš pačios 
ktos ir kraštui nebus grąžin- kariuomenės tikėjimą stumia, 
ta ramybė, riaušininkai susi-i Ispanijos katalikų laimėji- 
lauks ko aštriausios bausmės, mas X™ t5kras kovoje su žmo-į 
o už didesnius nusikaltimus ni-i°s Plėšais socialistais, 
bus mirtimi baudžiami. ;----------------------

MINĖJO ĮSIVERŽIMO 
DIENĄ

mobilių savininkų vengia šių 
metų laisnių.

gintoms kilimus ir baldus.

L

NUGALĖJĘ JAPONUS
NUSKENDO ISPANŲ 

LAIVAS

ŠANCHAJUS, rugp. 6.
Tš pietų Mandžiūrijos prane-

GRĮŽTA KARO VETE
RANAI

BRIUSELIS, rugp. 5. - , _ ______ _
minėta ; pro ęhicagą j vakarines va 

.vokiečių j Belgiją įsiveržimo jgty^g grįžta iš Johnstown’o

BUS ATNAUJINTI 
DARBAI

ADVOKATAI NEGALES 
MOKĖTI MOKESČIŲ?

Kiduliai, Šakių aps. Čia yra 
senas, stilingas trobesys turįs 
57 metrus ilgio, 13 metrų plo- 

, čio ir 3 metrus aukščio. Pa
statytas jis iš vienų lentų, be

Girdėti, kad advokatų tary- 'storesnių rąstų ir geležinių vi- 
TERRE RAUTE, Ind., ru-'ba Įteikusi atitinkamoms įstai-į nių. Statė jį prancūzai 1812 

gp. 5. — Pranešta, kad Dixie [goms motyvuotą prašymą, kad‘metais, laike Napoleono žygio
Bee anglių kasykloj darbai, advokatų neapdėtų laisvų pro- j į Maskvą, savo arkliams. Tro

besys yra gerai išsilaikęs ir 
dabar jame ruošiami pasilink
sminimo vakarai.

diena. Tas įsiveržimas įvyko i zr> \ i i ± tt*
rie* 18 et k ’• '(!«•) daug karo veteranų. T z-1 bus atnaujinti su neunistais | fesijų mokesčių, nes jie, iš

m 1 ar° 1 PraeitQ dieną Cbicagon atvy-; darbininkais. Kokį laiką ka-j skyrus keletą išrasėjusių pro
izioje

.GIBRALTARAS, rugp. 6. 
— Jūroje nuskendo ispanų'

ŠERŲ KAINA PAŠOKO

ša, kad kinai sukilėliai (sava-, la5va« “Antoncliu”. Jo 30 vv- NEW YORK, rugp. 5. —

ko daugiau kaip 200 veteranų, riuomenė juos saugos. Visoj .fesijonalų, iš savo profesijos
I 9 ' I * . •

Vakar grįžo daugiau, tarp kasyklos srity nėra nė vieno vos begali išgyventi. Jei tokių 
mokesčių neišgali sumokėti a- 
dvokalai, tai ką šnekėti apie

j kurių yra ir Illinois valstybės ^re’kininko. 
'“bonusų armijos” nariai.

NUOSTOLIAI NE TAIP 
DIDELI

įimiai) keliose vietose nugalė
jo japonus ir veržiasi Mukde
no link.

rų įgulos išgelbėjo jugoslavų : \Pr kelias pastarąsias dienas
TT1 Z"\4 z-, r-t I-» •» »»»» l _ l l L - V •  

NEKLAUSO RADIKALŲ

laivas “Bakar”.

TIK PO PREZIDENTO 
RINKIMŲ

ANGLIAKASIŲ BAL
SAVIMAS

i vietos biržoje ėmė kilti šėrų 
kaina. Tas, kaip sakoma, le
mia einančius geresniuosius 
laikus.

NET APSIAŠAROJĘS

SPRTNGFTELD, UI., rugp. 
6. — Tllinois’o angliakasiaiLONDONAS, rugp. 6.

Anglijos vyriausybė skelbia, 5iandien balsuoja klausimu, — Finansų atstatymo bendro- 
kad iki J. Valstybių preziden- at Pripažinti, ar ne pagrindi- vė nepripažino Pennsylvanijos 
to rinkimų ji neiškeis jokio n! 5 heleriu atlyginimą už die- valstybei 10 milijonų dol. pa- 
karo skolų reikale klausimo. nos darbą. skolos.
Tik po rinkimų šis klausimas !----------------------------------------- —----------------
draugingai Ima aptariant. l7.CCO BEDARBIŲ KOMISIJONIERIAI 

ŽADA DARBĄ

Cook’o apskrities boardas nesį ir mokėti ne (Jaugiau kaip
R5GA, rugp. 5. Mask- planuoja apie 17,000 bedarbių 30 dol. už tą darbą, 

vos bolševikų laikraščiai pla- dnoti ap,nokttrną darbą. Šis Boardo nariai (komisijonie- 
čmi rašo apie karo veteranų , ... , . riail minažista. kad su’ 30 dol

REVOLIUCIIAI SĖKLA

_________ į JOHNSTOAVN, Pa., rugp.
Buvusis bankininkas Bai- Karo veteranai (bonusų

n’as vakar teisme pasakoda-! arrnbia) vietos stovyklą šim- 
_____  mas apie savo dvylikos bankų kasdien apleidžia. Grįžta

NEDUODA PASKOLOS nedarymą iš susigraūdenimo ! 1 savo valstybes. Radikalai a-

1 net apsiašarojęs, praneša, an-' Sruoja pasilikti vietoje. Vete-
WASTTTNGTON, rugp 5 ’- -, ūgy. o. gbHbų laikraščių reporteriai.

ASMENIŠKI MOKESČIAI

Cook’o apskrities turtų į- 
kainotojas Jacobs įspėja aps
krities gyventojus, kad jie pa
skubėtų paduoti sąskaitas a- 
pie savo

apie karo veteranų , . ,
'.v ,v .. , darbas bu

įsbloskimą is \\ aslnngtono 
Sako, tai puiki Amerikos re 
volipdjai sėkla. Pareiškia, kad produktai, Šelpimo.

, teikiama, vietoje riai) pripažinta, kad 30 dol
__ ..... . per mėnesį pragyvenimas be
paprastojo pinigais ar valgo- , , _ .f * galo sunkus. Bet jie tikisi, kad

žurnalistus, kurių padėjimas 
materijaliniu atžvilgiu beveik 
katastrofiškas.

VEIKALAS APIE LIETU
VOS GYVIJĄ

Vakar dar per dieną gais
ras buvo gesinamas Omaha 
Packing Co. skerdyklose. Nuo- 

j stolių skerdyklose bus ne o mi
lijonai, kaip vakar pranešta, 
bet kiek daugiau kaip pusant-

ranai jų neklauso. Jie grįžta 
namo (kurie turi namus), kad 
dalyvauti politinėje kampani
joje.

Švietimo m-jos knygų leidi- ro milijono dolerių.
mo komisija baigia spausdin
ti gamtininko J. Elisono ka
pitalinį veikalą apie Lietuvos 
gyvius. Tai bus pirmas stam-

Gaisro neleistose dalyse da
rbai iš dalies vedami. Galvi
jai pristatomi ir skerdžiami. 
Kitas skerdyklų biznis taip

bus veikalas apie visus mūsų nenutrauktas.
DAUG MILTŲ REIKA

LAUJA
WASTITNGTON, rugp. 5. 

4 _ asmeninius turtus. Į— Pranešta, kad bedarbių ir
Tą įspėjimą ignoruojantieji,var^ Šelpimui New Yorko 
susilauks bausmės. i miestas reikalauja 155,000 sta-

____________ i tinaičių miltų iš Raudonojo

TARYBA ATOSTOGOSE

Chicagos miesto taryba nu-

krašte esančius gyvius.

TELŠ1UOS STATOMA 
VERPIMO IR AUDIMO 

FABRIKAS

Quincv grūdų sandėlis rūk- 
I sta ir, sakoma, gal rūgs kelias 
savaites. Nes negalima įsime* 
tusios į grūdų vidų ugnies už
gesinti.

Kryžiaus. Cbicago reikalauja 
tik 32,000 statinaičių.

ORO STOVIStų bedarbiams už darbą išmo-' sprendė nutraukti visus savo į 
J. Valstybių komunistai tą į- Boardas planuoja štai kaip: ketų pinigų teks namų savi-!darbus iki rugsėjo 28 d. Apie CHICAGO TR APYLIN- 
vykį turi branginti ir juo nau- 17,000 bedarbių duoti darbą ninkams, o pastarieji tuos pi-Ją laiką gal bus grįžęs miesto KĖS. — Šiandien saulėta: vi-
dotis. 4ik per vieną savaitę kas mė- migus panaudos mokesčiams. majoras. ri utinė temperatūra.

—

Telšiuos statomas verpimo 
ir audimo fabrikas. Fabrikas 
numatomas gana didelis, sta-

4 KALINIAI NUŠAUTA
TUCKER PRTSON FARM, 

Ark., rugp. 5. — Tš kalinių
tomam name būsią dar inalū- stovyklos pabėgo 7 kaliniai, 
nas ir lentpiūvė. Fabriką sta- Sargyba juos užtiko vienoj 
to lietuvis Augustinavičius, medvilnės plantacijoj. 4 jų nu- 
lietuvių prekybininkų ir ama- žudė ir 3 sužeidė, kada neno
ti ninku sąjungos narys. rėjo pasiduoti.

.............. .......... - -....—
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DIENOS KLAUSIMAI
DAR DHL AREŠTŲ LIETUVOJE

Anuo kart trumpai rašėme apie naujus 
areštus Lietuvoje. Tada pažymėjome, kad 
prof. Dovydaitis, prof. Įlietas ir dr. Leimon
as visai bereikalo pasodinti į kalėjimą. Jie 
yra auka tos kovos, kurią veda tautininką 
vyriausybė prieš katalikiškąsias organizaci
jas ir bendrai prieš katalikų veikimą Lietu
voje.

Taip pat jau rašėme, kad areštuotieji 
katalikų visuomenės vadai yra ištikimi vals
tybei vyrai ir daug jai pasidarbavę. Dėl to 
kaltinti juos neištikimume yra gryniausia 
nesąmonė.

Prof. Dovydaitis, Eretas ir Leimonas a- 
reštuoti Suvalkijos pavasarininkų kongrese, 
Marijampolėj. Tai buvo pavasarininkų, Lie
tuvos katalikų jaunimo organizacijos, jubi
liejinė šventė, 20 metų gyvavimo sukaktis. 
Spaudos žiniomis, minėti asmenys tame iškil
mingame jaunimo kongrese kalbėjo ne prieš 
valstybę, o apie tai, kiek daug savo tėvynei 
yra pasidarbavę pavasarininkai, kad jie pir
mieji stojo į savanorių eiles ir gynė Lietuvą 
nuo priešų. Daug pavasarininkų ir savo gal
veles paguldė Lietuvą begindami. Jie primi
nė, kad ši kilni jaunimo organizacija užsipel
nė pagarbos, paramos ir turi turėti visišką 
veikimo laisvę, kad jos nepersekiotų, neskria
ustų. Juk tai nėra priešvalstybiškumas kal
bėti apie organizacijos nuopelnus ir reikalau
ti jai veikimo laisvės, kuri yra garantuota 
valstybės konstitucijos dėsniais.

vasarininkai, Aukščiausiojo akivaizdoje, dė
kingai minėdami savo dvidešimties metų ju
biliejų, viešai ir iškilmingai pasižadame visą 
savo gyvenimą uoliai tarnauti šūkiui “Die
vas ir Tėvynė” ir jo įgyvendinimui aukoti 
visas savo jėgas.”

Anot “Šaltinio:”
“Apskritai, šis kongresas pavyko labai 

gerai. Jis davė progos visiems — ir kat. jau
nimo prieteliams ir jo idėjiniams priešams-- 
pamatyti, įsitikinti, kad kat. jaunimas yra 
stiprus, susipratęs ir pasiryžęs pergalėti vi
sokias kelyje pasitaikančias kliūtis.”

Toliau sakoma r “kad ten kur jaunimas jv
ir Dievas, jokių užtvarų būti negali. Kry
žiaus vadovaujami, Bažnyčios laiminami ir 
save tobulindami, jie drąsiai žengia į ateitį— 
“Dievui ir Tėvynei!”

Nežiūrint pavasarininkų nuopelnų Lietu
vai, nežiūrint jų taip gražaus nusistatymo ir 
kilnaus obalsio tarnauti Dievui ir Tėvynei, 
tautininkų valdžia juos persekioja, jų veiki
mą varžo, norėdatni jų organizaciją" išardyti. 
Kas pavasarininkus stengiasi ginti ir užtar
ti, tuos grūda į kalėjimą. Dėl to ir nauji 
areštai Lietuvoje prasidėjo.

Amerikos lietuvių katalikų visuomenė 
neturėtų užsikimšti \ savo ausų, girdėdama, 
kad Lietuvoj eina katalikų veikimo persekio
jimas ir kankinimas ištikimiausių Lietuvos 
sūnų. Areštavimas prof. Dovydaičio ir kitų 
veikėjų turėtų sukelti pratęstus ir reikalavi
mus, kad valdžia sustotų taip nežmoniškai 
elgtis ir tuo kenkti ne tik katalikybei, bet 
Lietuvos valstybei ir tauffai.

PASTABĖLĖS

vas. Jo gyvenimo vieta yra 
i nepasiekiamos švięsos būklė:
Jo sostas yra Dangiškojo Tė-i

Vltoš 3»/2 BILIJONO UŽ 
GYVYBES APDRAUDĄ

Visuotinoji Katalikų Baž., prieš Jį džiaugsmingame ir j yo dežinėje. Jo Vainikas yra 
nyčia begalimai džiaugiasi 31-j adoruojančiame garbinime. I GarbJ. Jig >ra tikrai ,kfl 
uoju Eucharistiniu Kongresu,' Jie gali mąstyti apie neapim-
kurs šiais metais įvyko Dul> tą Jo Grožį ir neapčiuopiamą
line, Irlandijog sostinėje, kad 
Kristui Karaliui atiduoti vlei 
šas garbės ir šlovės pareiški
mas. Tuos dievotuosius Eu
charistinio Kongreso įvykius 
galima tik atjausti, pergyven- 
ti, bet ne plunksna aprašyti.

Kristus Karalius buvo vie-

Jo galybę, betgi jie negali pe 
rmatyti viso Grožio. iki pat S1^ 
dugno. Spindinti Karaliaus 
Garbės šviesa labiau nušvie
čia, negu milijonai kitųjų švie
sų. Tuose spinduliuose kūre
nasi amžinosios meilės ugnis 
ir neapimamu džiaugsmu pri

šai pagerbtas, kaipo Garbės pildo palaimintųjų ir šventų 
Karalius. Iš visų pasaulio da- jų sielas, 
lių maldininkai plūdo į Dub
liną, kad Kristui Karaliui Eu
charistiniame Kongrese pri
pažinus viešą garbę ir šlovę.

“The National Underwrit- 
er”, savaitinis žurnalas, lie
pos 29, 1932, išleido specialų 
“Life Paynients” numerį,

Karaliaus buveinė mulas i l'“(lu,„lu įdomių ži-
yra taip arti. Tikrasis Jo E- n^* Keaerve Lile

tasis mūsų Dievas.

Tai garbingiausia, kad jnū- I

šiamsunaa Altoriaus Tabernakulis I"8“ran«> '“""pamjes,
'buvo vaizduojamas Senovės t&nokėjo
Arkoje, kaipo “būsiančios ge- Partinių, kiek gyvi atsiėmė 
ros nuotaikos atšešėlinimas.” n/‘ aP^iaU(^ *r k*ek išduota 
Dievas, kaipo geras bičiulis, Paskolos a,,t;Polis^ Viso per. 
atlankė patrijarkų palapines. 1931 metus išmokėta $3,;>48,- 
Jis save apreiškė Abraomui i ta* nuos- ‘langiau

Jei mes savo akimis ealė- Mambrės klonyj- Kairio Švie-l“el 1930 6G. 11 uos'
L “ L- ,sos Stuluas Jis išvedė Izra-! dau*iau nei 192' metal8‘ Už

“accidentus” tik Life poli-
Garbės spinduliais Jis apgau.!suo8e <D,mWe K-

mokėta $27,018,033, tai 7 nuoš. 
daugiau nei 1930 metais.

tume įmatyti taip, kaip ange-1sos Stulpas Jis išvedė Izra-į 

lai ir šventieji Jį mato ir re- elitus iš E^Pto nelaisvės ir
.gi veidas į veidą, mes pilnai 

Juk Kristus yra tikrasis Ga- žinotume, kaip neribota yra be ‘Ackos Sandorą. “Ir nebu- 
Karaliaus garbė ir šlovė. jV0 k^os tšutos taip galingos, 

kuri savo dievus turėtų taip
rbės Karalius, Kurį Dovydas
senovėje pranašingai garbino:
“Tau, Viešpatie, priklauso
viešpatystės, turtai ir garbė.
Tu valdai Vyriausiąją Vals- J v, r*-- 
, . . „ -., . , . • le pagarba. Ir apimti kara-tybę virš kitųjų daiktų, it, r . v.,.r„ . . liaus majestoto pažibų ir gar-ravo rankose yra visa vald-C. ..
žia ir galybė ” ”

Tikrai Jis yra Vyriausias 
Valdovas, ir Jam vienam pri
klauso garbė ir šlovė. Jis yra 
Galingiausias Viešpats, nes

Praėjusiais metais mirė aš
Kai žemės duktė ar sūnus artį.” Tai buvo Senajame Į-jtuoni žmones, kurie paliko ap-

statOmas prieš žemiškąjį ka
ralių, prie jo artinasi su dide

jie susimaišo ir nebežino, 
ką kalbėti ar sakyti. Ir, jei 
angelas nužengtų iš Dangaus 
ir mums pasakytų, kad Kara
lių Karalius ne tik nori mūsų 
klausyti, bet žada dar atsilan-

statyme, kai Dievas amžinei draudos virš milijoną dolerių; 
apsigyveno su savo žmonėmis būtent;
Morijos Šventykloje.

, Lawrence It. Ach, vincinnt
O Naujame Įstatyme mūsų ti — $1,516,500.

Karalius gyvena ne vienoje 
vietoje, kaipo Ugnies Stulpas 
ar Garbės Debesys. Kiekvieno
je pasaulio dalyje, tūkstan
čiuose altorių, Jis gyvena Švč.

E. A. Simmons, Brooklyn, 
N. Y. — 1,300,000.

Knovvįton L. Ames, Sr. Chi
cago — 1,100,000.

vienu Savo ’Valios veiksmu !kyti į mūsų namus ir norėtų Duonos pavydalu, ir mums vi-į Walter A. Strong, Chicago, 
Jis sutvėrė šį pasaulį. Jis bū- į būti mūsų svečias, mes nebe-i8“1“ Iiekasi Garb5s Karalius. Įn| __ l luooūo.

tų galėjęs sutverti milijoną 
kitų pasaulių ir neįsvajotai

žinotume nė kaip imtis prie 
darbo, kad tinkamai prisiruo-

daug gražesnių. Vienu Savo’štLir vertai priimti tokį gar- 
Valios veiksmu Jis gali pa- bangiausiąjį svetį. Su plakan-A. L. B. K. Federacijos skyriai ir aps 

kričiai rūpestingai rengiasi prie kongreso,, naikinti visą visatą ir ją pa-
kuris įvyks rugpiūčio 23, 24 ir 25 dienomis, 
Šv. Kazimiero parapijoj, Pittsburgh, Pa. Ta
me mieste Federacijos kongresas yra buvęs 
1913 metais, birželio 24 dieną. Taigi, po 19 
metų Federacijos veikėjai vėl turės progos 
pasimatyti su Pittsburgho lietuviais katali
kais, kurie uoliai darbuojasi, kad kongresas 

isais žvilgsniais pavyktu.v

Kad pavasarininkų kongrese nieko prieš- 
vaistybiško nebuvo daryta, nė • kalbėta, rodo 
kad ir tas faktas, kad kongrese dalyvavo 
vyskupas, daug dvasininkų ir šiaip jau žy
mių veikėjų. Tą rodo ir pavasarininkų duo
tas bažnyčioje toks iškilmingas pasižadėji 
mAs: • /

“Mes katalikiškas lietuvių jaunimas, pa- Į jame.

' Šiais metais Lietuvos Vyčių seimas įvyk
sta rugpiūčio 16, 17 ir 18 dienomis, Bostone, 
kurio apylinkėse gyvena p. Norkūnas, kuris 
šią organizaciją prieš 20 metų suorganizavo. 
Vadinasi, šis Lietuvos Vyčių kongresas bus 
jubiliejinis ir dėl to labai reikšmingas. Mes 
kviečiame savo bendradarbius plačiai rašyti 
svarbiu mūsų jaunimo klausimu.

Skaitykite ir platinkite lietuviu 
katalikų vienintelį dienraštį “Drau 
gę” ir remkite visus tuos profesio

versti į pirmpradį nieką. Jis 
yra visų sutvertųjų daiktų 
Karalius. Visi elementai pasi
duoda galingai Jo Valiai; vė
jai ir bangos klauso Jo balso. 
Nutildytos jūros tyli, garbin
gai nusilenkdamos didingam 
Jo Majestotui. Jo galybė yra 
beribė, taip beribė, kaip ir Jo 
garbė ir šlovė. Šv. Jonas Kry- 
zostomas rašo: “Visa Viešpa- 
tyje yra gražu; ir Jame' yra 
taip beribis tas Grožis, jog 
žmonių kalba neišgali išreikš
ti, nei protas tinkamai apibū
dinti to beribio Grožio vers-C t „
mių.”

Visas pasaulio gražumas 
nyksta prieš žavėjančią ir ne
ribotą Viešpaties Jėzaus Gro
žį. Angdlai, archangelai, che
rubinai ir Serafinai, ir visos

čia iš džiaugsmo širdim ir šir
dingiausia adoracija Jį kvies- 
tume j savo namus. Jei ką 
nors Jis prakalbėtų į mus, 
kiekvienas Jo žodis garbin
giausiai būtų priimtas ir sie
los gelmėje būtų švenčiausiai 
užlaikomas, kaipo palaimintas 
išganymas mūsų gyvenimui.

Jame išsipildė kiekviena pra 
našystė, kuri mums apreiškė, 
kad Dievas gyvens su mumis. 
“Ir Žodis tapo Kūnu ir gy
veno tarp mūsų.” Tikrai Jis

Philip A. Koehring, Mil- 
waukee — 1,055,500.

Frank II. Reed, Kansas Ci
ty — 1,045,327.

Henry C. Kabi, Chicago &
įvykdė savo prižadą; “Ir štai Davenporl __ ^^poo, 
aš esu su jumis visas die- .• Eleanoj. F Minižer> Perrys. 
nas iki pasaulio pabaigai.” L _ lj005/X)0>

Ir šiose dienose katalikiškas' Walter A. Strong, buvo lei- 
pasauljs susijungė su šimtais1 dejas Chicago “Daily News” 
tūkstančių kitų piliečių, kurie i ir žymus laikraštininkas. Mi- 
Eucharistinio Kongreso metu' rė staiga širdies liga, turėda- 
skaitė už ypatingą sau privi- mas tik 47 metus amžiaus.

narna artintis prie Jo, liet Jis 
tikrai ateina į mūsų širdies vi
dų. Ir vienintelis Švenčiausio
sios Karaliaus Širdies troški-

Tačiau, mums ne tik negi-Uegijų atiduoti viešą garbę ir' Įdomu, kad Eleanor F. M i 
šlovę ir išreikšti kilniąją vie- niger, Perresburg, Ohio, yra 
šą ištikimybę Tam, Kurs tik- moteris, kuri buvo apsidran- 
rai yra mūsų Karalius, Jėzus dus ant virš milijono dolerių 
Kristus — Garbės ir Šlovės Tai yra aukščiausia pomirti

mas yra, kad Jo Karalystė a- Karalius, Kuriam tebūnie “ga nė išmokėta už moterį per ke 
pimtų visą pasaulį. Jei mes irb® *r viešpatavimas per am-; lioliką metų. Ji buvo žmona 
norime, kad Jo Karalystė bū-j^ių amžius” (Apr. I, 6). 'į turtingo pramoninko Toledo,

n ir i j Ohio, kurio sveikata neleido Kun. P. VaitulMiti^ .jam apsidrausti.
Kita moteris, kuri mirdama

tų įsteigta mūsų sielose, mesi 
turime vykdyti šventąją Jo va 
lią, patapdami lyg maži kūdi
kiai, kurie yra klusnūs, mei
lingi, tarnaują ir garbiną. Jis 
yra Amžinasis Vyriausias Ku

VIŠČIUKAS 20 CENTŲ - J paliko apdraudos $134,000 bu-
-----------Jvo Grovia A. Watson, Scooba,

įvairiose Žemaitijos vietose | » trečia, HeleniK. Schus-* J • • J • /Al • . • Ii~ « . « . . . . . - . • ruoinai ir serannai, ir visos yra Amžinasis vyriausias i\u įvairiose /jemaiujos vietose į- —--—-j ------- -------------
tiaiUS ir DlzmeriUS, kurie garsinasi jjangaus galybės, apimtos da- !nigas, Valstybių Viešpats, Ka- labai atpigę viščiukai; — mo iter> Cincinnati, Ohio, ir ket-

ngiškaja admiracija, klaupia ralių Karalius; Tikrasis Dia i karna 20 centų už štuką. (Tąsa 3 pusi.)

LIETUVOS SESERy KAZIMIERlEčiy 
BUVEINĖ

(Kauno ir visos Lietuvos įžymybė —
- Pažaislio vienuolynas)

(Tęsinys)
Ryšyje su katedrine “Uspenės” baž

nyčia, buvusiame kadaise, esant kamaldu- 
liams, priede yra vienuolyno zakristija. 
Joje pažymėtini šie daiktai:

1) Auksinis potyras, papuoštas bran
giais akmenimis, sveria 1 svarą G8 zolot- 
ninkus. Pagal aktą komisijos, tikrinusius 
vienuolyno turtą 1875 metų liepos 25 die
ną, potyre pasirodė deimantų 425, rubi
nų 331, sapfyrų ir “izumrudų” 186, žem
čiūgo grūdų 19, granatų 4. Tas brangu
sis potyras yra Paco dovana jo įsteigtam 
Kamaldulių vienholynui ir užsilaikė at
sitiktinai, todėl, kad visą, ką tik galima 
buvo išnešti, — visa išgrobta pirmykščių 
to vienuolyno gyventojų, vienuolių kamal
dulių neramiu laiku 1830—31 metais.

2) Sidabrinis kryžius be probos, ant 
pjedestalo, su lietu nukryžiuotuoju, sve
ria 11 svarų 12 zolotnikų, Paco dovano
tas vienuolynui.

3) Sidabrinis kryžius ant pjedestalo, 
sveria 2^ svaro. Nukryžiuoto Viešpaties 
pavidalas išplautas iš koralo, įvairiose 
kryžiaus vietose 11 sidabrinių su emaliu 
roželių su koralais. Tas kryžius taip pat 
Paco dovana vienuolynui.

4) Sidabrinis auksuotas kryžius 84 
probos, sveria Ta svaro, viršutinė dalis 
su išmušimu, o apatihė lygi su išpiautu 
parašu: “Paaukotas Vyskupo Josifo.”

Vienuolyno zakristija nestinga šven
tais apvalkalais ir daiktais ir užlaikoma 
puikioje būklėje.

Vienuolyno nuosavybės
Pagal gemetrišką planą, sudarytą 

1874 metais, Pažaislio vienuolynui pri
klauso: miško 374 dešimtinės 326 sieies- 
niai, o viso įvairių žemių skaičiuojama 
649 dešimtinės 497 sieksniai, tame skai
čiuje 208 dešimtinės su sieksniais, buvu
sių panaikinto Berezvečo stačiatikių vie
nuolyno, buvusio Disnos apskrityje, Vil
niaus rėdyboje.

Vienuolyno klebonai
Nuo vienuolyno įsteigimo laiko ir 

iki jo panaikinimo ir perdavimo stačia
tikių žiniai buvo 86 priorai ir pirmu iš 
jų buvo Jeronimas.

Vienuolynui perėjus stačiatikių ži
niai vienuolyno klebonais buvo:

I. Nuo 1833 metų kovo 31 dienos iki 
1835 metų lapkričio 27 dienos archimadr. 
Arkadijus;

H. Nuo 1836 metų balandžio 22 die
nos iki 1837 metų birželio 29 dienos “Fi
laretas;

IIL Nuo 1838 metų balandžio 16 die 
nos iki 1839 metų gegužės 1 dienos “Ge
deonas;”

IV. Nuo 1839 metų gegužės 1 dienos 
iki 1843 metų liepos 4 dienos Partenijv.s;

V. Nuo 1843 metų liepos 7 dienos iki 
1848 metų lapkričio 6 dienos Kauno vysk. 
Platonas.

VI. Nuo 1848 metų grudžio 22 dieno* 
iki 1851 metų kovo 29 dienos vyskupas 
Evsenijus;

VII. Nuo 1851 metų gegužės 28 die
nos iki 1860 metų lapkričio 21 dienos vys
kupas Filaretas; >

VIII. Nuo 1860 metų gruodžio niėn.
iki 1868 metų rūgs. 14 dienos vyskupą? 
Aleksandras; i

IX. Nuo 1868 metų spalių mėn. iki
1874 metų gruodžio 7 dienos- vyskupas 
Josifas; 1

X. Nuo 1875 metų vasario 15 dienos 
iki 1877 metą gegužės 27 d. vysk. Euge
nijus;

XI. Nuo 1877 metų gegužės 27 die
nos iki 1881 metų gegužės 14 d. vyskupas 
Vladimiras;

XII. Nuo 1881 metų gegužės 14 die
nos iki 1882 metų kovo 6 dienos vyskupas 
Donatas;

XIII. Nuo 1882 metų gegužės 30 die
nos iki 1885 metų liepos 7 dienos vysku
pas Sergijus;

XIV. Nuo 1885 metų rugsėjo 15 die
nos iki 1886 metų spalių 2 dienos vysku
pas Smaragdas;

XV. Nuo 1886 metų spalių 18 dienos
iki 1889 metų kovo 13 dienos vyskupas 
Antonisas. s . ; t

1890 metais Šventiniaūsias Polocko 
ir Vitebsko vyskupas ir

. XVI. Nuo 1889 metų gegužės 13 die
nos klebonauja šventiniaūsias Kirilas 
Kauno vyskupas.

Aukščiausiųjų asmenų apsilankymas 
vienuolyne

laikotarpyje nuo 1832 iki 1843 metų, 
savo pertaisymo laikotarpyje, Pažaislio 
vienuolynas buvo laimingas apsilankymu

viešpaties Imperatoriaus Nikalojaus I. 
1837 metų rugpiūčio 9 d., 2 valandą

popiet atvyko į vienuolyną viešpats. Au
kštasis Lankytojas apžiūrinėjo “Uspe
nės” bažnyčią, stebėjosi dėl bažnyčios 
gražumo ir puikybės,« turtingiausiu fm 
kų ir tapybos ir davinėje prie to lydėįifl 
šiam jį iždininkui, ieromonachui Anasta- 
sijui įvairius klausimus, liečiančių vienuo 
lyno įsteigimo. Įėjęs į altorių, viešpats pa 
reiškė nusistebėjimą dėl to, kad altoriu
je dar neįtaisytas sostas ir apskritai nuo 
laiko perėjimo vienuolyno stačiatikių ži
nion nebuvo baigti.darbai atnaujinant vie 
nuolyną. Sužinojęs po išėjimo iš altoriaus, 
kad buvo manoma išardyti marmurinę 
sienelę, pasilikusią nuo kamaldulių laikų, 
pirmykščiu laiku skyrusią sostą nuo cho
rų, o ikonostasą įtaisyti po antra.įa arka, 
viešpats tarė: neužmirškite, kad ner.u- 
kreipti ant mūsų stačiatikių nuo katali
kų nenaudingų gandų, palikti tą marmu
rinę sienelę savo vietoje ir joje patalpinti 
naują ikonostasą.” Paskui viešpats pasa
kė, kad jis norėtų apžiūrėti įtaisytą žie
mos laikui bažnyčią ir liepė parodyti vi
są, kas buvo vienuolyne naujai įtaisyta.

(Bus daugiau)



IETUVIU DIENA
HARLEM AIRPORT 78t h IR HARLEM 

Pradžia 1 -mą valandą popiet

PROGRAMA BUS LABAI ĮVAIRI:

AVENUE

Aeroplanų lenktynės, Figūrinis skraidymas, Demonstravimas Aeroplano 
sustojus; nusileidimas parašiutu.

Kapitonas S. DARIUS vežios pirmojo Lietuvių Skl idimo per Atlantika — NEW YORK — 
KAUNAS narius rėmėjus.

Dalyvauja penki lietuviai lakūnai su savo lėktuvais: kapitonas S. RAKTUS, S. GIRĖNAS 
E. PELECKAS, A. VYDŽIUS (imtininkas) ir E. PI\VARl'NAS. Drąsuolis lietuvis JUOZAS 
BOLYS su parašiutu šoks iš lekiančio lėktuvo. PEOPLES Fl RNITURE CO. įrengė aerodro 
mą garsiakalbiais, taip kad kiekvienas galės girdėti lenktynių rezultatus ir kitas žinias. Gatvė- 
kariais (tramvajais) atvykstančius BAGDONAS BROLIAI savo dideliu auto gabens nuo 74 gat 
vės ir Western avė. į aerodromų. Visi kas tik norės galės pamatyti šią didelę lietuvių iškilmę 
Visus ebieagiečius ir apielinkių lietuvius širdin - ai kviečia atsilankyti

saugumo, motorui

PIRMOJO LIETUVIŲ SKRIDIMO PER ATLANTIKĄ
RĖMĖJU KOMITETAS IR LAKŪNAI

žiu protestu smeraiame tuos

.to Jį ♦ > .
. Įdumbi£181

VIRŠ 31/2 BILIJONO DOL. 
UŽ GYVYBĖS APDRAUDĄ

(Tąsinys iš 2 pusi.)

virta, Belbia J. Dobbins, Rut- 
herfordton, N. C.; šios paiiko 
apdraudos po $50,000. Šie 
faktai liudija, kad Amerikoj 
kai kurios moterys yra aukš
tai savo gyvybę apdraudu- 
sios.

KAIP ATSIRADO GARSIOJI VERDI OPERA “AIDA”
Baigiant 

1869 metais 
Ismail
gsmo dideles šventes. Tose 
šventėse lankėsi daug aukštų 
žmonių, valdininkų, mokslini
nkų iš visų Europos valsty
bių ir Kairo miestas pradėjo

siųsti pinigus, jei Verdi tvir
tai pasižada atvykti, bet jis 
atsisakė visaip išsikalbinėda-

LIETUVIAI AMERIKOJE
Suezo perkasą,. vis, pasauli, bet Italiją palik ■ mas> tat tikrenyMje jis bijojo

metais Egipto karalius tu man.” Tas patiko karaliui j t- • 1 , *•,v. , , . . , . a j vandens, bijojo plaukti per ju-
ii Pascha renge iš dziau- labai, o italai, kurie ta opera 1 • • • 1 ±. v . m v._ F * ras, kaip ir jo mokytojas Re-

žiūrėjo, pašokę laike vaidini
mo šaukė pakartotinai 
taliją palik mums!”

T->
sim.

1871 metais kovo mėnesio 
i pradžioje opera “Aida” buvo

Tuomet Egipto princas pa- J jęaįro teatre įiiriną kartą pa
sueuropėti.-Kadangi anksčiau ™a^b. kad reĮketlJ ir Jo kraš’! statoma. Karalius dalyvavo s

121 žmogus buvo apsidrau- miestas buvo kiek suvargęs, į v gimdei parašyti ą pa- !vįsu dvaru ir begalybe svečių.
dęs nuo šimto tūkstančių iki visas gyvenimas buvo apmi-L sau“. ’ ur. u as* . Visi buvo sužavėti jos gražu-
;v .... „. v- • U • i k k • • x o ta aPle tėviškės kraštą, apievirs milijono. Vienas chicagie- ręs, tai dabar baigiant Suezo • , ...

,. m i i i • ' i •• x -l°s brangumą, ir jos svarbu-tis, Charles PTielan, kurį ne- perkasą, jis vėl pradėjo at- ., . .v.., \ J ... imą. Todėl jis užsakė operą,
laime ištiko važiuojant auto- gvti. Jau iš anksto pradėjo L - , . .. . ,.... , v ™ , r. / J (kuri turėtų tokių motivų, lietmobiliu, trukus prysakimam Egipto karalfns rengties per-’ ■ 1 ei egiptiskoje dvasioje.

su

KENOSHA WIS. PROVIDENCE, R. I.

pa- kaso atvėrimo iškilmėms, kū
liko apdraudos $415,000. ‘rias norėta švęsti nepaprastai 

Šimto tūkstančių apdraudos bingtai ir plačiai. Bet jis pa- 
klesoj priklausė žinomas Knu- norėjo, kad miestuose, būtent 
te Roekne, Notre Daine uni- itališkos operos, kaip jos bu- 
versiteto football kočis, kuris vo Londone ar Paryžiuj'e. 
paliko apdraudos $130,000. Jis Taip jis ir nusprendė įsteigti 
žuvo lėktuvo katastrofoj kely operą. Kad jo opera būtų tik- 
į Kaliforniją. irai garsi, jis liepė užsakyti

141 miestui įvairiose valstv- puikią ir turiningą operą pas 
bėse už apdraudą išmokėta geriausi Italijos muziką, ope- 
virš milijonas dolerių. Pirmo- rų>rašytoją Iosefą Verdi. Apie 
se eilėse yra šie miestai: Verdi karalius buvo jau jau

nystėje girdėjęs ir kelias jo 
rašytas operas matęs. Be to 
jis prisiminė kaikurias vietas

'tire,’ savo šeimynai

New York City $154,500,000.
Cliicago, 88,235,600.
Pbiladelpbia, 43,271,400.
Detroit, 38,945,600.

Pittsburgh, 25,881,500. 
kSt. Louis, 26,500,000.
F Brooklyn, 25,523,000.

Baltimore, 24,556,600.
Cleveland, 23,896,000.
Los Angeles, 23,770,100.
Imant išmokėjimus sulvg 

valstybių, daugiausia išmokė
ta šiose:

New York, $517,000,000.
Pennsylvania, $276,000,000.
Illinois, $202,000,000.
Obio, $158,000,000.

4

Verdi, gavęs tokį pasiūly
mą, stovėjo nežinodamas ką 
daryti. Pačią operą parašyti 
jam nebuvo sunku, nes jis jau 
buvo 56 metų amžiaus ir ne
mažiau 24 didelių operų pa
rašęs. Jam tik rūpėjo labai, 
kokios spalvos turės būti ta 
opera, kuri bus vaidinama E- 
gipte prie Nilo. Taipojau jis 
negalėjo apsispręsti, kiek už 
tokios operos parašymą galė
tų atlyginimo reikalauti, dėl 
to jis paklausė vieno savo mo- 
kinio, kiek būtų galima parei-

mu ir kilnumu. Tuo tarpu jos 
autorius sėdėjo kur tai ant 
laukų savo dvarelio šaltame 
kambaryje ir gailėjosi vienos 
gluosnies prie lango, kuri pra
dėjo džiūti. Jis pasikvietė ge- 
riausį sodininką tai gluosnei 
rydyti, nes jo sodininkas sa
kė, kad nesą kitos išeities, 
kaip gluosnę iškasti ir sodin
ti kitą. Bet jis nenorėjo pa
likti antrą gluosnę vieną, ka
dangi jų buvo dvi vienodos. 
Jau šaknys buvo atkastos, be! 
Verdi išėjęs paglostė gluosnę 
ir sakė — tu turi augti

Ateinantį sekmadienį Keno- 
slios Federacijos skyrius šau
kia nepaprastą susirinkimą 
tuojau po sumos, šv. Petro pa
rapijos mokykloje tikslu su
daryti Lietuvių Aviacijos Die 
nai rengti rugpiūčio 14 d. ko
mitetą.

J. Trakšels

LIETUVIŲ PROTESTAS 
PRIEŠ TAUTININKŲ 
VYRIAUSYBĘ LIE

TUVOJE

nes

jis buvo įsitikinęs, jei ta gluo
snis nudžius, tai jį ištiks ne
laimė. Bet stebūklas, gluosnis, 
kuri jau buvo nudžiūvusi, at
gijo ir pradėjo žaliuoti. Tas 
jam padarė daugiau džiaugs
mo, kaip didelis pritarimas, 
kuris teko autoriui už jo vei
kalą.

Nors praėjo jau 50 metų po 
operos “Aida” sukūrimo, bet 
ir šiandien ji yra visame pa
saulyje labai aukštai vertina
ma ir gausiai lankoma.

Mes, Providence lietuviai ka 
talikai, susirinkę virš 500 as
menų į mass-mitingą parapi
jos salėje, liepos mėn. 31 d., 
1932 m., ir susipažinę su ne
garbingais vyriausybės veiks
mais Lietuvoje prieš katalikų 
organizacijas ir jų vadus, gide

I žiaurius vyriausybės žygius ir 
; reikalaujame, kad neleistasai 
L. K. J. “Pavasario” Sąjun
gos kongresas būtų greitai lei
stas sušaukti, o nekaltai kali
nami garbingi profesoriai, Do 
vydaitis, Eretas, dr. Leiinonas 
ir studentai, Domaševičius; 
Grinevičius, Adomaitis ir Šen 
vaitis būtų tuojau paleisti lais
vėn.

Be to, vardan Lietuvos ge
rovės, mes griežtai reikalauja
me, kad būtų neatidėliojant 
sušauktas visą tautą atstovau
ją šalies Seimas ir tuomi būtų

(Tęsinys 4 pusi.)

Dainos Šventė
AVisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO SEPTEMBER 4, 1932 M..
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” Iligbway 15. (Tarp 

Kenoslia, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir šoklų bus prakalbos,, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wiseonsin’o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir 
kitų. RENGIMO KOMITETAS

iš Verdi ypero^ “Atilla,” kur ka^auti- Mokinys nedaug gil
pasakyta “užkariauk nors ir

New Jersey, 134,000,000.
Jei paimsime New Yorko 

sumą $517,000,000 ir padalin
sime, tai kiekvienam New Yo
rko valst. gyventojui išeis po 
$40.90; Pennsylvania gyvento 
jui po $28.65; Ulinoiš — po 
$26.50; Obio — po $23.50; 
Ne\v Jersey — po $33.30. New 
Yorko vai. daugiausiai pomir
tinių išmokėta ne dėl to, kad 
toji vai. turi daugiausia gyve
ntojų, bet kad joj gyvenantie

ji žmonės turi didesnes ap
draudas.

Oklahomoje kiekvienam gy
ventojai išeina tik po $8.30.

Legal Reserve Life Insura
nce kompanijos sulyg skai
čiais gruodžio 1 d., 1931, turi 
apdraudę žmones sumoje 
$114,596,729,723. Si suma yra 
padalinta į tris apdraudos ša
kas, būtent:

Ordinary, $85,866,786,804.
Indnstrial, 18,162,181,579.
Group, 10,567,761,340.
Šiuose skaičiuose nėra įskai 

tyta fraternalės organizacijos 
— susivienijimai.

Žurnalas “Life Payments”, 
kaip matome, pažymi . pavar
des žmonių, turinčių didesnes 
apdraudas, bet lietuvių nešima 
to aukštesnėj klesoj virš $19,

vojęs sako — paprašyk 4000 
svarų (200,000 litų)! Verdi iš
sigando išgirdęs tokią sumą, 
bet pagaliau .nusprendė tik 
prašyti, o karalius jo prašy
mą ir patenkino. Verdi tvė
rėsi darbo, pradėjo rašyti mu
ziką, o tekstą pavedė rašyti 
jo raštininkui iš prancūzo 
Flaubert veikalo “Salammbo” 
bei vokiečių rašytojų romano 
apie faraonus “Egipto kara
laitės”. Tasai ir sumanė tai 
operai vardą “Aida.” Po ke
lių mėnesių opera buvo už
baigta ir pasiųsta karaliui į 
Kairą.

Bet vos tik pradėta jo ope
rą bandyti, visa muzika ir te
kstas taip sužavėjo klausyto
jus, kad visi būtinai norėjo ją 
girdėti ir matyti, kuomet pato 
meistėris, Verdi, diriguos. Ve
rdi buvo iš anksto pranešęs,

000. Vienok Amerikoj yra da- jei norima, kad jis dalyvautų, 
ug ir lietuvių pasiturinčių. tai turi dar primokėti 2093

V. Rukštalis 'svarų. Karalius įsakė tuoj iš-

ė R -w  ■ :<•
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Nacionalė Mainų Savaite
PHILCO-RADIO

NUO RUGPIŪČIO 6 IKI RUGPIUČIO 13
Didžiausia nuolaida jūsų seną. radijo neatsižvelgiant 1 jų senumą 

arba stovj ant bet kokio I’HILCO X modelio radijo.

Crosley, RCA, Spar- 
ton, Atwater-Kent ir 
kitų pamestinnomis 
kainomis, jūsų pasi
rinkimui 7, 8 ar 9 
tūbų radjtįo kainomis
iki Šiol iA-girdčtolmia.

VIDUR

VASARIO

ISPARDAVI

MAS
ir aukščiau

PILNAI ĮRENGTAS SU T1 BOMĘfi

Jl sC RADIJO APMI RIMAS <t “f 1 ■ W IR pataisomas

LIPSKY’S MUSIC AND RADIO STORE
4916 WEST 14th STREET, CICERO, ILL.

TELEFONAS CICERO 1329 ATDARA VAKARAIS

ar

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
Rugpiučio-Aug. 13 d. FREDERICK VIII 

Rugpiučio-Aug. 18 d. BERENGARIA 

Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 

Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 

Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 

Spalio-October 8 d. laivu PARIS

Visais kelionės reikalais kaip tai: išgavi
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais 
reikalais kreipkitės į:,



METINIS PIKNIKAS LIETUVIU KOLEGIJOS NAUDAI
Sekm. Rugpj.-Aug. 28, 1932

BIRUTES PARKE
PRIE 79-tos GATVĖS and ARCHER 
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LIETUVIAI AMERIKOJE
PROVIDENCE, R. I.

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

grąžinta Lietuvai laisvė ir 
tvarka.

Susirinkimo įgalioti pasira
šome:

Aleksandras Vaitkūaas, 
Antanas Dzekevičius; 
Marijona Tamašauskenė, 
Anthony S. Avižynis, 
Aleksandras Kacevičius.

čią po 7 ir 9 asmenis. Choras 
gražiai pasirodė, beveik visi 
choristai buvo nuvykę.

X Rugpiūčio 7 <1. parapijos 
darže ir svetainėj įvyks “Ice 
Cream Sočiai” parapijos nau-

vyko į mūsų piknikų ir, sulig j 
savo išgalės, parėmė parapi
jos reikalus.

Piknike turėjome daug “fo-jdai. Tikimės gerų sekinių, nes

CICERO, ILL.
Radijo 0. Ž.

X Šv. Antano par. ir mūsų 
radijo stotis reiškia gilios už
uojautos ponui J. Sliemotui 
dėl mirties jo žmonos, kuri ta
po autoniobilio užmušta pra
ėjusio sekmadienio, liepos 
d., vakare.

Joe Sbemotas dirba prie 
graboriaus Eudeikio, kuris ir 
patarnavo laidotuvėse.,Daugy
bė ciceriecių lydėjo į kapus.

X Marijona Juškiene, Mot. 
Sąjungos centro iždininkė, iš
važiavo į Rytus.

X Ona Skiriate, gabi Ciee- 
ros pijanistė ir vargonininkė 
aplankius tolimas vakarų val
stybes, laimingai grįžo namo.

X Cicerieeiai visu smarku
mu ruošiasi prie užbaigtuvių *
pikniko, kuris įvyks Vytauto 
parke, rugp. 14 d.

X Vienas Ciceros barberis i 
nuo 49 stryto neleido savo mo
ters kūnų palaidoti katalikų 
kapipėse.

X Ciceros demokratai par. 
piknike, rugp. 14 d., Vytauto 
parke, su virve kovos prieš 
respublikonus. Betai jau pra
sidėjo.

X Gabus “Draugo” agen
tas Šemetulskis labai gražini 
darbuojasi “Draugo” ir kitų 
katalikiškų laįkraščių platini
me.

Pas p. Šemetulskį galima

nių” ir žaislų, kurių visai ne
sitikėjome. Buvo ristvnės, ku
mštynės, lietuviški šokiai ir 
kitko. Ponas Milius visus nu
filmavo ir trumpu laiku pra
dės rodyti.

Šio mėnesio pamaldos
Šį mėnesį sekmadieniais šv. 

Mišios visados bus 7:30 ir 9:- 
30. Pamokslai bus sakomi, apie 
šv. Mišių vertę. Daug mūsų 
brolių lietuvių, nežinodami šv. 
Mišių vertės, dažnai sekmadie 
niais jas apleidžia. Taigi, kle
bonas per keliasdešimts sek
madienių aiškins šv. Mišių 
reikšmę, kad žmonės geriau

praėju'sis panašus Altoriaus 
draugijos parengimas davė 
virš $40 pelno.

Šio mėnesio 21 d. bus ant
rasis parapijos piknikas Pine 
Woods parke. Tikimės, kad 
parapijiečiai ir parapijos dra
ugai, kitataučiai, šį piknikų 
vėl gausiai parems, kaip ir 
pirmąjį, nes praėjusia pikni
kas buvo sutraukęs didelę mi
nią žmonių.

X Liepos 25 d. buvo šv. Jo
kūbo šventė, mūsų kleb. kun. 
Šliko varduvės. Jaunų vyrų 
atletų kliubas tinkamai pager
bi savo dvasios vadų: sekma

suprastų jų begalinę vertę, vi dienį bendrai ėjo prie Šv. Ko-

Rengia Chicagos Apskričio Bernaičių Kolegijos Rėmėjų Skyriai
Ruošiamas platus programas; Bus kumštynės, garsūs chorai, Gedimino orkestrą, kapelmeistro 
Krekšči'ūno vedama, rejmhlikouai ir demokratai surengs tokį virvės traukimą kokio BIRUTĖS 
darže nėra buvę. Gabios šeimininkės iš Manpiette Parko pienuoja gardžius valgius, o Šv. Kry
žiaus parap. vyrai organizuojasi pasidarbuoti už baru, o Cicerus veikėjai prie ice-creamo. Kitų 
kolonijų veikėjai prie įvairių darbų.

RENGIMO KOMISIJA.

38;
$

E5SS:

DEMESIO St. (Republic 3100). Visi my-
------------ lintieji šį sportą^kviečiami su

Rytoj po pietų turi įvykti sirinkti, nes instruktoriai duos 
žaidimas Rockfordo Vyčių su j pirmas instrukcijas apie ris 
North Side, Lincoln Parke. į tynęs. Jas duos Joe Bancevi- 
Gaila pranešti, jogei šis žai- / čius, tėvas ristininkų ir Dan 
dimas atidėtas ant toliau. jBložis, mūsų “star”, kuris su 

Vakaras taipgi neįvyks, ku- ^ybėjo tarp lietuvių', ir kuriuo 
rs buvo rengiamas Šv. Myko- kliubas labai didžiuojas,' nes 
lo parapijos svetainėje, page-: ^i ateities pasaulinis ristikų 
rbimui svečią iš Rockfordo. ! čempijonas.

Agatonas į Po ristynių bus programas 
ir gardūs užkandžiai. Kviečia 
me visus dalyvauti. Valdyba

Rep.

bachelor to lie down on tlie ly and neatly. The bachelor,
bed. The bachelor was sonie- 
what surprised and apprelien- 
sive yet did as be was toki. 
The bow was tied very quick-

munijos, o pirmadienį, vardu-1 
vių dienų, surengė savo na- ( 
riams ir klebonui vakarienę. 
Jie klebonų labai nustebino,

31 sados sekmadieniais jose da
lyvautų ir tuo būdu naudotų
si Dievo malonėmis. Tuo rei
kalu klebonas yra parašęs net
knygutę , “Šv. Mišių Auka.” įteikdami per vakarienę dova- 
Ši mėnesį vakarais pamaldų ną, brangų laikrodėlį. Buvo pa 
nehus. Įsakyta nemažai kalbų ir pa-

Rugpiūčio 15 d. yra Švne. reikšta linkėjimų. Jaunimas 
Marijos Lininio į Dangų šven- Į reiškė klebonui padėkų už jo 
tė arba Žolinė. Tą dienų kiek- Į pasidarbavimų suburti parapi 
vienas katalikas privalo iš- jos atletus į vienų draugiją, 
klausyti šv. Mišių. Vakarais Pirmiau mūsų pjauni vyrai bu
lius pamaldos prie Švč. Mari- vo išsisklaidę po įvairias ki- 
jos. tataučių draugijas, kad gavus

Bavaras progos dalyvauti atletikoj ir,
Rugpiūčio 20 tL mūsų para

pijoje prasidės metinis baza-
ras. Jau dabar moterys renka visi susispietė į viena draugi- 
aukas, o kitos pardavinėja ti- ją, stebina visus savo gabu- 
kietus.

Liet. Vyčių 4 kuopos base- 
bolo tymas loš prieš sveti mtau 
čius — Murray Boosters, dėl 
kolonijos čempijonųto. Todėl 
tėveliai, 'motinėlės, broliai, se
selės, kaimynai, parapijonai 
atsilankykite i Dievo Apvaiz
dos parapijos pikniką ir pa- 
matykit baseball lošimą Vy
tauto darže. Pradžia 1 valan
dą. Visi kaip vienas*— į pa
rapijos pikniką, ryt, rugp. 7 
dieną.

v. . i Raštininkėžinoma, kitų buvo stumiami į Į __________
antrųjų vietų. Dabar, kuomet SUSITVĖRĖ NAUJAS RIS 

TIKU KLIUBAS

DĖL KOLONIJOS CEMPI- 
JONATO

being curious, asked wliy be 
bad to lie on the bed. Ali, 
replied the new neighbor, I’m 
an undertuker. _

TEGUL ELEKTRA PLAUNA 
IOSŲ DRAPANAS

Ar jus žinote, kad mokėdami po $1.00 į sa
vaitę jus tapsite savininkais vienos geriausios 
rūšies elcktrikinių skalbimui mašinų.

rems parapijos reikalus. 
Gedulo pamaldos

Birželio 28 d. mirė Lietuvoj 
garsus poetas, tautos prana
šas Maironis.

x • , • .<n Mūsų bažnyčioje gedulo pa-užsisakyti “Draugą ir Dra ,, . • • , , , -J . maldos uz jo sielą buvo laiko-
ugui’ skelbimus per jj paduoti

niais. Klebonas iš savo pusės
Bazaras bus šiomis dieno- pareiškė, kad jis visados yra r . . , . . .

™ • — aa 1 ’ J bo pirmas susinnkinias įvyksims rugp. 20 21; ir 27. 28; pasirengęs darbuotis su jau-
paskui rugsėjo 1, 3, ir 4 d. nimu, ypatingai1 spiesti visus 
Bus gera muzika. Tikimės,1 jaunus vyrus norinčius daly- 
jog susirinks , gražaus jauni- Įyauti sporte į parapijos Atle-, 
nio. Girdėjau, kad ir senieji j tų kliubą. Darys kas tik bus inuant; kleboną 
Skaitlingai dalyvaus bazare ir galima, kad atletai būtų tin- Jant’ eia Salinia bus pasirna 

karnai aprūpinti uniformomis 
ir kitomis reikmenimis.

Marąuette Park.— Šito kliu

rugp. 10 d., 8 vai. vakare, J. 
J. Bagdono salėj, 2506 W. 63

šeimininkau-

1. The baseball season is al- 
most over so now we can waii 
fo the winning council to in- 
vite us to tlie championsbip 
banąuet. Banąuets are reason- 
able affairs because if vou 
don’t care to‘ listen to tlie eu- 
logy you can eat, providing 
you don ’t chew on some green 
asparagus.

o—o
2. Today we’ll confine our 

bumor to a certain vocation. 
A bachelor, living in a hotel 
usually had tlie neighbor nexl 
door tie bis bow tie being un- 
able to do it himself. One I
evening the neighbor was out ! 
so lie rapped timidly upon tlie 
door of another neighbor, then 
explained his difficulty. The 
new neighbor smiled some- 
what knowingly and told the

JŪS GALITE DAUG 
SUTAUPYTI

ant maisto įsigiję Elek- 
t riki n į Šaldytuvą'— Re- 
frigerator.

DABAR LAIKAS YRA 
IŠMAINYTI

jūsų seną radio ant nau
jos, moderniškos radios. 
Tada jūs pilnai galėsite 
gėrėtis gražiais radio 
programais.

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Nepamirškite. Radio milžiniškas piknikas Nedėlioj, Rug
piūčio 7 d. Birutės darže. Taipgi gražus radio progra
mas iš galingos radio stoties \VCFL — 970 kil. nedė
lioję nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Katrie atsilankys į radio 
piknikų girdės radio programą aiškiai, nes bus įtaisyta 
10 Loud Kpeukerių. ’

V. K.

WAUKEGAN, ILL.

X Mūsų radijo* stotis nugir 
do, kad pusėtinas būrys bul- 
variškią mulkintojų gazietas 
skaito. Sakos, esą katalikai. 
“Nobody honie.”

mos rugpiūčio 4 d. Daug žmo
nių dalyvavo pamaldose.

SHEBOYG AN, WIS.

Kami valas

SO. OMAHA. NEB.
Piknikas

Šv. Baltramiejaus parapija 
Tautietis t ren£‘a pirmą kartą didelį kar 

nivalą, kuris prasidės rugp. 8 
d. vakare ir tęsis per visą sa
vaitę iki rugp. 14 d. Kami va
las bus parapijos darže, prie 
8-tos ir So. Victory gatvių.

Kas bus tame karnivale? 
Štai kas. Jame bus galima ar-

Iš mūsą padangės
Nežiūrint sunkią laikų, še- 

boiganiečiai neatsilieka nuo 
yeikimo. Į Yiskonsino Lietu- kliūkais pajodinėti, į padan-

Liepos 24 d. mūsų parapija‘vių Dienų, kuri įvyko liepos j ges iškilti, kides nuo tvoros 
turėjo vasarinį piknikų. Oray'Sl d., Port Vašingtonu mūsų J mušti, savo liukį išbandyti ir 
buvo labai gražus, viela puiki [ koloni ja buvo skaitlingai nu-'tt. Visa tai eis parapijos nau- 
ir žmonių daug. Kad ir kitur vykusi. Visi vyko kas tik tu- dai. Kas vakarų — vakarėlį 

rėjo automobilių. Važiavo pa vis bus kas nors naujo. Čia 
tys, vežėsi ir kaimynus. Nema-

buvo daug piknikų, tačiau ge 
ros valios žmonės, kuriems rū
pi mūsą parapijos labas, at- žai buvo automobilią vežan-

pamatysim mūs jaunimą dir
bant, o ją tėvelius juos re-

tyti su savo draugais, kaimy
nais, pažįstamais; čia pamaty
sim mūsą drutuolį Judzą Lat- 
vaitį, kuris kumščiuosis su 
kiekvienu, kas prieš jį mėgins 
stoti. Tas įvykis bus bene tre
čiadienio vakarą. Pamatysim 
ir mūsą juokdarius: D. Bur
bą ir V. Urbaitį su ją kome
dijom (tur būt šeštadienio va
karą). O kas bus sekmadienį, 
jau nesakysiu; visi turės atei
ti ir pamatyti.

Šv. Baltramiejaus choras 
pirmą kartą dalyvaus atviram 
ore su dainomis. Įžanga dy
kai, tik reikės ateiti ir nau
dotis proga.

Kviečiami į karnivalą ne 
Vien savos kolonijos, bet taip 1 
pat ir apylinkės lietuviai da
lyvauti. Atsilankę nesigailė
site.

V
Vijurkas

BANKAS ĮRODYTO SAUGUMO
Šis Bankas visuomet buvo ir yra prisirengęs jums pa
tarnauti. Iš priežasties mūsų stiprių ryšių ir stovio, mes 
užtikrinam pilniausį saugumų jūsų pinigams.

I
Mes kviečiame jus atidaryti mūsų banke mažų arba di
delę sųskaitų. Įrodę savo stiprumų, mes tikimės jūsų 
paramos.

Halsted Ezchange National Bank
1929 SOUTH HALSTED ST.

CHfCAGO, ILL.

d



C H I C A G O J E SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS gio bažnyčią. Tėvas prahciš- ir naminių farmeriikų laSiaių.
ikonas plačiaix paaiškins api«j {Taipgi galima gauti diktų pa.* DAKTARAI:

Dundulienės- artistų grupė įvairias brolijas (brostvas), Žiūkų.
i;___  oa j v,__ i____ i._ .-.i... 4 __

SĄJUNGIECIŲ PIKNIKAS buk susitvėrę* ir įgijęs išpno- 
----------- įštą kambarį ant viršaus pa-

West Side,— šį sekmadienį, i rupijos mokyklos.x n vrugp. 7 d., “Rūtos” darže Al.t . . » . • . .. - ,i Jei rašytojas turėjo nnntv-
S. 55 kp. turės smagų pikui-J.e pradėjimo Fane-

lės švč. draugijų, tai toji merką. Įvairių pasilinksminimu, 
k. t. šokių, smagumų .iš “Rū
tos” darželio, Jokūbo šulinio
ir kitų netruks; be to, bus .. .............. , . ,.* ’ ’ Draugija įsigijo taip vadma-
dar ir “bingo” žaidimas, ku-j . ,, ,v •,. • |uią Club room” pradžioje
riame kiekvienas turės progos.. , ............. x. .1 ° šių metų, gražiai jį išpuošė ir

pripildė rakandais

gaičių draugija jau šeši metai 
kaip gyvuoja ir darbuojasi.

liepos 30 d., Dambrausko ūky, apie įvairius škaplierius, me- Orderius galima paduoti perr ’ f V I o r r Uv*. 6737 S. Artenlan Avė.
Willow Springs, Ilk, turėjo dalikėlius, rožančius, juostė- (“Draugę.” telefonuojant Roo- TeL uroveimi o«n ‘
išvažiavimų. Žmonių priskiri-' les ir tt. Ta proga gali nau- sevelt 7790. Orderiai iš vėžio- ' DR. J- J, SIMONAITIS 
ko virš 500. Visi gražiai links
minosi. Jaunimas šoko tautiš-

dotis np vien vietiniai, bet ii ,jami pirmadieniais ir ketvii-į
iš visų kitų parapijų atvyku- 

kus šokius ir žaidė lietuviškus šieji. Tėvas pranciškonas vi- 
žaidinius. Malonu buvo žiūrė-i siems mielai patarnaus. Jei 
ti į jaunimų; kai kurie jų silp 1 kas neturi škaplierių, meda
liai lietuviškai kalba, o šokaĮlikėlių ar kitokių pamaldumo j tomobiliu paimti Ogden Avė.

‘No- 
, lyg

Tel. Ofiso 4050 Rea 9866

tadieniais. Orderius g a 1 i m a j 
pasiųsti ir laišku, adresuojant 
Mariau Farm, Hinsdale, UI. 

Norint važiuoti į farmą au

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 West Marųuette Road 

Vai.: 2-6 Ir 7 »‘p. M. Ket. 9-11 AM 
Nedėlloj susitarus

sau laimės paieškoti,
P. Dauikauskienė žadėjo iš

kepti gardaus kugelio, kurio, 
kas tik norės, galės ragauti. 
Lauks tad sąjungietės visų at 
si lankant, kad smagiai laikę 
praleidus ir pasigėrėjus gra
žiu daržo įrengimu. Kviečia
me ir kitų kolonijų sųjungit- 
tes atvykti pas mus.

Pikniko reng. komisija 
P. S. Prašome visų kuopos

su narių 
pagalba — dovanomis ir dar
bu, — taip pat jų tėvelių, ar
timųjų draugų ir City Furni- 
ture Company dovana. City 
Furniture Company padovano 
jo gražių rakandų naujam ka
mbariui, už ką visos narės y- 
ra labai dėkingos.

Praėjusiam susirinkime na
rės nusitarė taupyti pinigus,

‘suktinį,\ ‘klumpakojį,’ 
riu miego,’ ir tt. Rodos 
koks žvdančių gėlių daržas 
prieš akis sukasi, trepsi, del
nais ploja, mainosi vietomis.

Širdingiausias ačiū lietuvių 
laikraščiams už dėjimų mūsų 
korespondencijų.

Vardu artistų grupės
» M. Dundulienė

ženklų, tai visvien ateikite: 
tokius visvien aprūpins tėvas 
pranciškonas.

Taigi naudokitės visi, vie
liniai ir tolymieji.

Parapijonas

ir važiuoti iki Hinsdale. Ten 
susirasti Madison St. ir va
žiuoti j pietūs iki 63rd gatvės. 
Ten po dešinę pasimato kole
gijos rūmai ir ten pat farrna.

Tel. Canal 0257 Rea Prospect <669

DR.P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1881 SOUTH HALSTED STREET

Resldenclja 140* So. Arteslan Avn 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

t iki 8:80 vakare

RADIJO VALANDA

Ryt dienų įvyks vienas šio 
! sezono didžiausių piknikų. To 
dėl ir radijo programas iš sto
ties WCFL ryt dienų nuo 1 

Bridgeport.— Praėjusį sek- iki 2 vai. popiet bus didelis 
ir gražus su Budrike radijo

PASINAUDOKITE

sųjungiečių pasižadėjusių ir rengiant Įvairius pasilinksmi- lua(]ienį per Parcinkūlio atlai 
nepasižadėjusių atnešti dova-įnimus ir t. p., kad sudarius’dug jurgį0 par> bažnyčioj orkestrą pilname sustatė. Vi-.
nų ‘ ‘ bingo ’ 
noms.

žaidėjų

West Side.— Rugp. 4, ‘Dra
ugo’ num. tilpo žinutė apie 
jaunų mergaičių kliubų, kuris

dova- 'reikalingų sumų radijui nupir 
jkti iš Peoples Furniture Co.

Pirmininkė

tėvas pranciškonas įrašinėjo si turės malonumo pasiklau-

DENTISTA I

SKAITYKITE IR PLATUS 
KTTE “DRAUGĄ.”

GRABORIAl:

maldingus žmones į įvairias Į syti gero dainavimo Kazio Pa- 
brolijas. Dėl nežinojimo ar ne į žerskio, kuris paųižymi savo 
galėjimo kai kurie ta proga Į galingiausiu baritonu, tąįpgi 
nepasinaudojo. Taigi tėvas iP-lė Jadviga Gricaitė 
pranciškonas tų įrašinėjimą
atkartos šį sekmadienį rugp.

naujų ir
sudai-
gražių

Phone Boulevard 7*42

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Itrmt

TųL Canal 4123

DR. 6.1. BLOŽiS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St ) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 4744 Rea Republlo 686*

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro 

Nedėliomis Ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

J. F, RADŽIUS
PIGIAUSIA? LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS/

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm* pa

tarnauju geriausia Patarnauju Uidotuyėpe kuopigiauzia 
Ir pigiau negu kiti Reikale
todėl, kad prlklau- 
8au prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIU8: 8288 S. 
Halsted Street. Tai. 
Victory 4488.

meldžiu atsišaukti. o mano 
darau busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 arba 2614 .
2314 W. 23rd PL, Cbicago

. / f

8 49 Conrt, Cicero, UI
TEL CICERO 6*27

1439

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
ma Išlaidų ailalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubuni Avenne

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
, Graborius ir Balsamuotojas 
■ Turiu automobilius visokiems 
; reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, III.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDKJA9

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4<th Ir Paulina Bta

Tel. Boulevard 6208-8418 'i
i Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

7 dienų.
Taigi minėtų dienų 3 vai. 

popiet visi sueikite į šv. Jur-

S. J. PAVINSKAS & CO.
1728 CONNECTTCUT STREET 

Tel. 6760 Gary, Ind.
Grabas, dėžė, balsamavlmas, ka

ravanas ........................................ $100.00
Geresnis grabas, dėžė, balsama- 

vimus, patarnavimas .... $150.00 
Plušinis grabas ir visas patar

navimas ..................................... $225.00
Dar geresnis grabas ir patarna

vimas ..................................... $285.00
Plieno grabas Ir visas patarna

vimas ........................ .. ............... * $305.00
Kapinės nojroktiojamoK 

Kreipkitės J mus bet kada

nuos keletu 
dainelių.

Pikniko vietoje — Birutės 
darže iš ryto bus įtaisyti ra
dijo priimtuvai ir garsiakal
biai, taip, kad ankščiau į pik- 

Inikų nuvažiavę galės visų ra- 
‘ dijo programų ten ant vietos 
I— darže pasiklausyti, 
i Po radijo valandos prasidės 
Į didelis ir įvairus programas 
Birutės darže ir trauksis pei 
visų dienų. Todėl kiekvienas

Boulevard 7689
Rez. Hernlock 7691

DR.'A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Ricliniond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlloj: 10—12 ryto.

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — Gth AVENUE

KENOSIIA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3004 — 71st STREET 
Nedėliomis tik susitarus.

dr. j. j, kow arskis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63rd STREET 
Kertė So. Westeru Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija: 2359 So. Leavitt St 

Tel. Canal 07 06
Valandos: 2-4 popiet ir 7-9 vai vak.

Nedėlioj pagal susitarimu.

DR. S. A. DOVYIAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd.

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Lafayette 67 98

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. CaLifornia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
, Nedėliomis ir Seredomis susitarus

bus patenkintas, nes bus įvai- >4347 W. 14th ST. Cicero, Iii.
' rūs žaidimai, dainavimo kon---------------------------------------
' testas su prizais, ristyjiės, fen

Vai.-

cing, A. Andreevo trupė ir tt.
N.

Dr. C.K. Kliauga

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

1 Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
i 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
, nuo 4 iki 8 vai. vakare lim.riiti.LaiM 
j ir Kctvergais.

li.cz. Tel. Uyde Park 3395

Ofiso: Tel. Victory 6893
Itez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus

Specialistas odos Ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kumpas 31st Street 

Vai.: 10—11 v.,ryto, 2—4, 7—9 v^v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

KAINOS PAPIGINTOS

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia 
2420 W. Marųuelte lto. arti Wcslurn

Avė. Phone Hcuilock 7828 
Fanedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls 

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicere 6756

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū 
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldytito Ofisas

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

PETRONĖLĖ MARTINKJENĖ
Mirė rugp. 4, 1932 m., 10:00 

vai. vak., sulaukus pusės am
žiaus. Kilo iš Tauragės, Nau
miesčio parap. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
dukterė Izabelė, žentas Bronis
lovas Ežerskis, anūkas Bronis
lovas. sesuo Barbora Brazaus
kienė, švogeris Benediktas Era 
zauskas, pusseserė Ona ir Fellx 
Rakauskai, pusbrolis Izidorius 
Sodeikis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3320 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės Įvyks pirmadienj, 
rugp. 8, ’š namų 8:30 vai. bus 
atlydėtas j šv. Jurgio par. baž
nyčių, kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta Į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečaime visus 
gimines, draugus is Ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Duktė. Žentas,
• Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Marijonų Farmoj dabar ga
lima gauti .papigintomis kai
nomis šviežiai sumaltų miltų

« ■ M B B ™ ™ ™ — — — — —q

^Reumatizmas sausgėla
B Neslkankyklt* savęs skaus- 

mala ’ Reumatizmu, Sau3gėle, ■
“ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu: nes skau- 
H dėjimai naikina kūno gyvybę
" Ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 
* CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina riršml- g 
— nėta ligas; mums šiandie dau

gybė žmonių siunčia padėka- B
B vones pasveikę. Kaina 60c per g 
g paštų 55c arba dvi už $1.06.

Knyga: "ŠALTINIS 8VEI- ■ 
. KATOS” augalais gydytles, kai- ■ 

I na 60 centų. g

! Jystin Kulis Z
j 8269 SO. HALSTED ST. ■ 

Ctalcego. III. *

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
^.Val.: 19-12 ryto; 2-8 Ir 7-9 vakare

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ilt CHlRCltGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak., Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Buulcvard 7820 
Namų Te..: Prospect 1930

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

A. L DAVID0N1S, M. D;
<911 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenarood 6197 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

DR. T. DUNDULIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktj 

VlRūlNlA vvau
---------- 1

Tel. Groveliiil 1595

DR, A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

yal.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vaJk. 
Seredomis po pietų ir Nedėldiemais

tik susitarus
2422 W. UARUUETTE ROAD

KAZIMIERAS ŠIMONIS (81MOK8)

Mirė rugpiučlo 3 d., 9 valandų vakare, 1932 m., sulaukęs apie 
62 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio apskr., Glrstetkių 
sodižluj. Amerikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudimo moterĮ Onų (po tėvais Kaminskai
tė), dukter) Antaninų ir žentų Juozapų J. Ežerskius, 2 sūnūs: 
JurgĮ ir Bepodlktų, anūkę Johannų EžarskĮ, pusbrolĮ Liudvikų 
VaranauskĮ, švogerkų Juzefų ir Aleksandrų Masalskius, seacnt 
dukter) Elzbietą Hrogls Ir gimines Amerike. Lietuvoje seserį Te
resę, brčlį JurgĮ ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6041 8. Albany Avė., tel. Hernlock 1428. 
lAidotuvės Įvyks pirmadienį, rugp. 8 d., 8 vai. ryte, Iš namų Į

Gimimo Panelės švč. par. bažnyčių, kur bus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o Iš ten bus nulydėtas Į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Šimonio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti Japt piui- 
kutinj patarnavimų ir'atsisveikinimų. Nuliūdę liekame,

MobTis, Duktė, Simai, žentas, Anūkė Ir Gimhiė*^ 

laidotuvėse patarnauja grab. A. Masalskių Tel. Boulevard 4139

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
astl priežastim galvos skaudėjimo,

I svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
, mo, skaudamų akių karštĮ. Nulmu 
3ataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
įsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
<ias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS ĄKIS ATITAISO į TRIJM 
?ą laiką su nauju išradimu. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos il
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

DR, MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Roaidencijos Tel. Plaaa 8899

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Alidway 2880

Res. Phone 
Engievvood 6641 
Wentworth 3000

ORlce PLone 
Wentworth 80vu

DR. A. R, MCCRADE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED bTIiEET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Tel. Yards 1&>9

OR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ RPKCI austam

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 19—4; nuo 9—9 
MedėUamts! nuo 19 Iki 18.

\
HKMLOCK SI BĮ

DR. V.S, NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2489 Weat Marų u et ta Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Utarn. Ir Kete vak. pagal satartį

SKAITYKITE IR l’LATIN 
KITĘ “DRAUGI”

Ofiso Tel. Victory 3687
6f. ir Rez. Tel. Hernlock ' 237 <

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED 8TKEE l

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTES1AN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo -u 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 pv 
piet. Utarn. ir Subat. nuo 2-6 Van. 

Šventadieniais pagal sutarimų.
■*—"■■■ ■  'I --—— l .    —
Tel. IVentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8HI

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREEi 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Tel. Hernlock 1700
Rea Tel. Prospect 0616

DR. B. ARON _
GYDYTOJAS IR CHIRURŪah 

Ofisas 6166 South Kedzie 

Itez. <426 So. Callfornlė A ve. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Iiaklrlant Ket*.

.* LA w.. 1



D DRAUGAS Šeštadienis, rugp. 6 d., 1932

DIEVO APVEIZDOS PAR. METINIS PIKNIKAS
Sekm. Rugpjūčio 7 d. 1932

VYTAUTO PARKE

115 GATVĖ, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
1 ...... "" -■ ■■ ■ ................. 1 ' — ■ ............ ——'
Širdingai kviečiame visus čikagiečius ypatingai senus aštuoniolikiečius.

KLEBONAS IR AŠTUONIOLIKIEČIAI.

CHICAGOJE PRANEŠIMAI 1iki Archer Avė.; Archer iki rai pasirodė ir suindomavo Sąjuugiečių piknikėlis
sustos. Tada paimti Joliet ka
rus ir važiuoti iki daržo.

Komitetas
KVIETIMAS

Ateinanti sekmadieni, rug
pjūčio 7 d., mūsų parapija 
ruošia metinį piknikų, Vytau
to parke. Aštuoniolikiečių jė
gos per daug metų silpnėjo, 
nes daug mūsų gerų parapi- .

PRANEŠIMAS VISOMS 
LABD. SĄJUNGOS 

KUOPOMS

Rugp. 5 d., 1932 in., Labd. 
Sąjungos ūkio antras inorgi- 
čius pasibaigia, Reikalinga 
dabar atmokėti nuo $500 lig’ 
$1(XX), o likusius morgičiusp at
naujinti ant 2V> metu. Tam

jonu, gyvenimo aplmkvbių ve- \ .. reikalui svarstyti saukiamas 
rčiaini, to.mu nuo mūsų atsi- ,. . . . , .

direktorių susirinkimas rugp.
traukė, bet mes džiaugiamės, 
kad ir toliau gyvenant, jie ne
nustojo būti seni aštuoniolikit v .

Prašau visų kuopų atvežti

11 d., 7:30 vai. vak. Aušros 
Vartų parapijos salėj.

čiai, mūsų draugai ir kartas 
nuo karto aplanko mus. Šiuo 
sykiu širdingai kviečiame at

pinigų, kiek galima į cen
tro susirinkimų rugp. 31 d.

Labdarių Sąjungos ūkiu iš
važiavimas Įvyks rugsėjo 4 d. 
Prašome visų Labdarių Sųjun 
gos kuopų dalyvauti. Taip pat 
prašoma dalyvauti mūsų vi

suomenė, nes bus paskutinis 
L. Vyčių 4 kuopa sveikino šiais metais tos rūšies išvažia-

silankyti
nikų.

mūsų parapijos pil-

Kuii. Ig. Albavičius.
klebonas

savo klebonų kun. Ig. Alba- 
vičių jo vardo dienų (liepos 
31). Tų dienų daugelis narių 
priėmė šv. Komunijų klebono 
intencija. Ilgiausių metų! 

Ekskursija

Rugp. 14 d.

vimas.
Labdarių, Sąjungos 13 sei

mas šiais metais bus lapkri
čio 20 d., Brighton Park.

Prašome parapijų, draugijų 
nieko tų dienų nerengti.

L. S. Valdyba
9 vai. ryte iš _________

thieagos išplauks L. Vyčių, Bridgeport.— Draugijos šv. 
trijų kuopų: 4, 1G, 112, ekskut Petronėlės susirinkimas įvyks 
sija į So. llaven, Mich. Laive pirmadienį, rugp. 8 d., 7:30 v. 
yra įrengta visokių žaidimų, vakare, Šv. Jurgio par. svet. 

didelė šokiams salė. Todėl, no-! Narės malonėkite skaitlingai 
rintie.ji važiuoti su šita eks- susirinkti, nes turime daug 
kursi,ja, prašomi užs i registru o svarbių reikalų svarstyti. V- 
ti pas kps. pirm. Paul Šalti- pa(v. išvažiavimo raportas, 
mierų, 314G So. I nion Avė., Taip pat, kurios esate jižsili- 
tel. A ietory 9444. Kaina $l.o0 su mokesčiais, malonėkit ■ 

round trip. užsimokėti.

Vyčių Karvelėlis O- Kliučinskaitė, raše.

PRANEŠIMAS

Jurbarko plaučių ligoninė 
gerokai praplėsta ir pertvar
kyta. Joj buvo padarytas ka- 

d., Aušros Vartų par. Rūtos pitalinis remontas. Dabar prie 
plaučių ligų ligoninės bus dar

susirinkusius. Buvo pora inu-1 Moterų Sąjungos 55 kp. pik 
zikantų ir dainininkų, kurie'nikelis įvyks sekm., rugp. 7 
paįvairino programų.

Vladas Sabaliauskas (Wai-Piknikėlio komisija jau 
Iv Sabatli) pažadėjo susirasti 'apžiūrėjo daržų, ištyrė Joku- 

jdraugą lietuvį kumštininką ’)O šulinį, kuris komisijai la-
North Side.— labdarybės G 

kp. turės susirinkimų sekti 
rugp. 7 d., tuoj po sumos pa-J.dykai patarnauti piknike, reu bai patiko. Piknike žada būti 

giamų kolegijos naudai rugp.
28, Birutės darže.

lapijos salėj. Visi nariai pra
šomi susirinktj. Valdyta

Bridg'eport.— Siinano Bau-} 
kanto draugija laikys mėnesi-1 
ui susirinkimų sekmadienį,
. ugpiūč.o 7 d., 12 vai., Chica- 
gos lietuvių auditorijos svet. 
Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes yra svarbių reikalų 
svarstymui. Taipgi prašomi 
apsimokėti savo mokesčius.

Valdyba

Town of Lake. —-Gar
Vardo lietuvių dr-jos šeimy
ninis išvažiavimas įvyks rytoj 
rugp. 7 d., prie Roberts Road 
ir 95 gat.

Visos narės teiksitės imti 
dalyvumų. Be to, tikimųsi tu- 

jrėti svečių iš Brighton Park, 
Marųuette Park, Roseland, W. 
Pullman ir iš kitur.

Ši moterų ir mergaičių dr- 
ja gerai gyvuoja, nes turi vei
klių valdybų, kurion įeina: 
Stella Paukšta, J. Krekščiū- 
nienė, B. Jasinskienė ir kitos 
veiklios narės. >

D. N.

•saus

Jonas Krūmas su draugais.f
P-nas Krūmas nesenai sugrį
žo iš vakacijų su indomiomis 
žiniomis ir įspūdžiais. Į. links
mų piknikėlį kviečiami jauni 
ir seni, dideli ir maži. Visi 
atsilankę būsit patenkinti. *

Tėvas pranciškonas 
darbuojasi

Šv. Jurgio parap. jau nito 

pavasario darbuojasi tėyas 
pranciškonas. Maldingi žmo-' 
nes yra dėkingi J. M. pralo- | 
tui Krušni, kad tų misijonie- ' 
rių pakvietė į mūsų parapiją 
ilgesniam laikui ir dabar dau-

Buvo kalbėta apie taksų ma- Selis 0° dvasiniais patarnavi
mais naudojasi. Rytoj, rugp.
7 d. tėvas pranciškonas Šv. 
Jurgio bažnyčioj 3 vai. popiet

Aštuoniolikiečių piknikas
ŠĮ sekmadienį, rugp. 7 d., 

Vytauto parke įvyks Dievo 
Apvaizdos par. piknikas. Sa
viškių ir svečių iš kitų kolo
nijų laukiama daug. Visi at
vykusieji j piknikų ims apdo
vanoti įvairiomis dovanomis. 
Biznieriai atsilankiusieji j pi
knikų, bus išgarsinti “Drau
ge.”

Iš Cicero
Trečiadienį turėjo susirinki

mų Cicero namų savininkai.

DIDIS

IŠPARDAVIMAS
Negirdėti Pigumai

sanatorija. Visi darbai atsiėjo 
apie 350,0(X) litų.

RENDON
moderniškas fintas G kainba- 

>lrių, 1 arba 2 aukštas, karštu 
vandeniu šildoma, pigi renda,
savininkas ant vietos.

1615 S. 50th CT„ CICERO

—j j2 R’-''1—
TirrKiEvviėzči^-j

JtORTGAfiE RANKERS

REAL ESTATE 
?risirašykite Į mūsų Spulkų 
?exy informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

W!est Side.— Rytoj, rugp. 7I ’ I
j d., 9 vai. Mišiose Nek. Prasi-Į 
• (Įėjimo P. Š. mergaičių drau- i 

į gija bendrai eis prie Šv. Ko- 
'munijos. Narės prašomos Įsi- 
’ dėmėti.

RADIOS
$125.00 vertės kombinacijos radio 
su grainafonu tik . ........... *48.00
$7 5.00 vertės naujutėliaf radios 
puikiuose kabinėtuose tik *25.00 
Kiti radios parsiduoda tik po

*8.00 *10.00 ir *12.50

Tel. Republic 5649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavojam. dekoruojam ir popie- 

ruojsftn. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Avė., Chicagožinimų, apie teisingų rėmimą 

vargstančių šeimynų ir tt. Su
sirinkime buvo stambūs biz
nierius Petras Juknis. Apie jį 
ėjo gandi.i, kad ir jis iš labda
rybės gavo miltų. Tai p. Juk
nis paaiškino, kad jis jokių 
miltų ir jokių kitų daiktij iš 
labdarybės negavo ir jam pa
ramos nereikia. Mat, p. Juk
nis yra pasiturintis Cicero biz 
nierius, nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas, remia save para
pijos ir “Draugo” visus pa
rengimus. .Jis su savo drau
gais kviečiamas į lietuvių ko
legijos piknikų, rugp. 28, Bi

rutės darže, o savo parapijos 
piknike rugp. 14 d. su kitais 
Jiiznieriais šauniai pasirodys 
biznio daryme.

Suneškite žinias
’ Marųuette Parko kolonijos 
žinių rinkimo stotis yra p-nų 
Pudžiūvelių i c e creaminėj. 
2650 W. G9tb St. Ten galima 

! priduoti ne vien žinias, bet ir 
visokius skelbimus, kaip va,

(larfield Park Lietuvių vy* Marquette Park.— Praėjusi nuosavybių pardavimai, namų

aiškins apie įvairios rūšies me 
dalikė-lius, rožančius, škaplie
rius ir įrašinės į brolijas. Bus 
įrašyti ir iš kitų parapijų at
vykusieji.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Mieste Ofisas;
105 W. Monme St.. Itooftn 804

Phone State 4 B 90 
South Side Ofisas

756 W. SAtli St., neto'i Halsted St. 
Phone Boulevard 5913

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak

Telephone Roosevelt 9090 
Name: R Iki 9 ryto Tel Repub. 960°

PARLOR SETAI
Nauji, gražus, dengti su Mocųuetle 
ar Tapestry, vertės $75.00, dabar
eo ............................. . S33.0C
Nauji Mohair dengti Parlor setai 
$95.00 verti, dabar tik po *39.00

LOVOS ĮRENGIMAI

Graži nauja lova, garantuoti 
springtai ir 4 5 sv. vatinis inalia- 
sas, viskas verta $25.00, dabar

tlk ............................... *12.95

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųSies 
ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VAIjIJIY 
PUOIMICTS

Olselis šviežių kiauši
niu. sviesto ir surli; 

4644 SO. PAUT.INA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Hemlock 2323 >

JOSEPH VILIMAS
NAIsŲ STATYMO KONTUAK 

TORnig
6504 S. WASHTENAW AVĖ

Brighton Park.— Saldžiau
sios Širdies V. J. Nr. 1 mene 
sftiis susirinkimas įvyks 7 d.
2 vai. popiet, jmrapjos mokyk 
los kambary. Nariai malonėki
te laiku sueiti, nes vra daug . , , , . . , ,, , . . A . ,v , . . „ .. . .
, , .. . .... irų ir moterų pasalpinio kliu- ketvirtadienį lietuviu parapi- įsrendavnnai, paieškojimai gi-
kas svarstyti. Kurių pasilikę v ___ ...... I
mokesčiai, malonėkite užsimo
kėti. ' \ .

KĄ TRUBOCIUS MATĖ 
IR NUGIRDO

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 W. Washjng1on Si 
Room 905 Tel. ’Dearborn 796*

Valandos1 J* ryto Iki 4 po pietų

dienį, rugp. 7 d., Spaičio dar- 
’že. Willow Springs, III. Visi 

Norinčius įsirašyti į drau- :kviečiami atsilankyti, links- 
gijų, dabar priimame be įsto- inai laikų praleisti ir smagiai

bo išvažiavimas įvyks sekma-įjos salėj įvyko kumštynės, minių, mirimo skelbimai, pa

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvertai? 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel lAfayette 7881

kur ėmėsi įvairių tautų kum- dėkonės, nes kartais per svkš- 
štininkai, kaip va, čainiai, žy- tumų, per greitumų patenka į 
dai, italai, airiai, lietuviai ir bedieviškus laikraščius. Norė- 
iitokie. Ėmėsi Davė Bertlein darni greičiau paduoti žinių ar

Namų Tel. Hyde Park 3895

jimo mokesčio. Būtų gera, kad ; pasišokti prie geros muzikos. į su Vince Perone, A. Micheil skelbimų galima kreiptis į 
ko daugiausiai įsirašytų nau- Bus vienas smagiausių išva-isu AVillie Stefell, B. Borelli su “Draugą” telefonu Rooseve.it 
jų narių. žiavimų. Vladu Sabaliausku, Pell Luil 7790 arba į p-nų Pudžiūvelių

G. P., rašt. Važiuoti reikia bite karais su Jackstaler, Visos poros ge- ice creaminę Hemlock 457G.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketverto vak 
Tel. Tiafayette 6393

160 N T.A SAT.T.F ST—parai sutarti

Kodėl Ieškoti Kitur ir 
Mokėti Daugiau? 

Pirkite Čia ir Taupykite!

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVES
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171
2536-40 W. 63rd STREET

ITcmlock 8400 
Cliicago, UI.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios. 
laipgi elektrikinius laikro
džius, mqvie cameras, projec- 
torius dėl judonių paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, BĮ.

Tel. Hemlock ,8380'u

Jei manai pirkti automobll). ateik 
pas mus pirmiau, nes meb užlaikome 
vienų iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4402 ARCHER AVENFE
Telephone Lafayette 7139

UZBAIGTUVIU 1932 METU PIKNIKAS
Švento Antano Parapijos Cicero, Illinois 

SEKMADIENYJE, RUGPIOCIO (AU6UST) 14 D., 1932 M.
VYTAUTO DARŽE - 115-ta ir Cicero Avė.

Nuoširdžiai kviečiame visus Ciceros, Bulvarų, Chicagos ir Apielinkes Lietu
vius. Bus Joe Bancevičius ir J. J. B. imtynes, kumštynes, valgių, sausų ir 
šlapių gėrimų. Gera muzika sulig vėlumos.

Klebonas KUN. VAIČIŪNAS ir KOMITETAI.

Rooseve.it

