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Vokietijoj politinis stpvis yra labai rimtas
AR BUS ATIDARYTA NUSIGINKLAVI

MO KONFERENCIJAV

Čilės diktatorius Davila pašalintas
VOKIETIJA ATSISAKO DALYVAUTI 

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJOJE

VOKIETIJOS DIKTA
TORIAI

PRANCŪZIJA NORI KON
FERENCIJOS

Naujas milžiniškas Sikorskio rūšies jūros lėktuvas, galintis vežti 40 keleivių. Turi ketu-, 
iimuiris motorus. Bus panaudotas keleivių vežiojimui pietų Amerikos pakraščiais.

ARMIJĄ

BERLYNAS, nigs. 13. — 
Vakar tik vienas kancleris von 
Papen’as atvirai kovojo prieš 
parlamentą. Šiandien atviron 
kovon prieš parlamentą paki
lo ir prezidentas, Hindenbur- 
gas. Abu pareiškia, kad par
tijų valdymas turi eiti šalin, 
kad kiekvienas gyventojų su
kilimas bus karo jėgomis su
triuškintas.

Kol kas visam krašte yra 
ramu. Parlamentas nedrįsta 
susirinkti.

PAPEN’AS PASIVĖLINO

PARYŽIUS, irugs. 14. — A- 
nglija sumanė atidėti toliau 
nusiginklavimo konferencijos 
atidarymą. Bet Prancūzija sto
vi už atidarymą ir premjeras 
Herriot’as pasiryžo tuo rei
kalu atsiklausti J. Valstybių 
prezidento.

Anglija iš konferencijos ne-|Į-rajte 
mato ką gera, jei Vokietija 
nedalyvaus. Bet Prancūzijai y- 
ra svarbu per konferenciją su
sieiti ir pasitarti su Amerika, 
kas daryti su Vokietijos nu
sistatymu, kuri reikalauja ly
gybės apsiginklavime.

UŽUOJAUTA ISPANIJOS 
VYSKUPAMS

GINA BONUS

WASHINGTON, rūgs. 13.— 
LISBONA, rūgs. 13. — Su- Prezidento Hoover’io Įsakymu' 

sirinkę metinėn konferencijon praeitą liepos i^nesį kariuo- 
Portugalijos vyskupai pasiun- menė išblaškė <f a bonusų ar
te savo gilios užuojautos tele-'mįją (tūkstančius bedarbių 
gramą Ispanijos kardinolam^,1 karo veteranų). Kada po to 
arkivyskupams ir vyskupams krašte pasireiškė pasipiktini- 
del Bažnyčios persekiojimų jų ’mas, prezidentas viešai paskel- 

}bė, kad tą bonusų armiją su- 
Jdarė daugiausia radikalai ir 
'kriminalistai. Tomis dienomis 
Į teisingumo sekretorius Mitc- 
Jiell paskelbė raportą. Jis pa- 
, tvirtina minėtą prezidento pa-

CHICAGOJE

MILIJONAI DOL. PRA
GAIŠINTA

Insull Utility Investments, 
Ine., likviduotojas skelbia, kad 
šios kompanijos 148 milijonai 
dolerių pranykę puolus šėrų

JAPONŲ KAREIVIŲ 
* ORGANIZACIJA

‘BERLYNAS, rūgs. 13. — 
Kancleris Papen’as laikosi vy
riausybės vairo. Jis vakar pa
leido parlamentą, bet tą pada
rė tik po to, kada parlamen-

DAVILA PASALINTAS

SANTIAGO, Čile, rūgs. 13, 
— Šios respublikos diktato
rius (pasiskelbęs laikinuoju 

tas dauguma balsų reiškė jo, prezidentu) Davila pagaliau
vyriausybe nepasitikėjimą. Po pašalintas iš užimamos vietos.
to reiškimo jo vyriausybė bu
vo sugriauta ir kancleris jau

Prieš jį labai vykusiai su
kilo oro laivynas. Nežinoda-

TOKIJO, rūgs. 13. - 
ponų kariuomenės karininkų reiškimą.
kliubo nu! • poBcijos virSi.
tarta iŠ kareivi, ir karo G4assford ir kiti
teranų sudaryt, faaist, orga-• vic8ai sn]erkia
uiaaciM Jos tiks as bus va-;ekretflriau
lyti krašto politik,, , kuru kad kgn) veteranus buv0
įsiveržė didžiai kenksmingų , , ,.. , ,traktui Siukkli,. gahma Pal;£‘;k>'t; ka™°-

* menes, ir kad veteranų tarpe
buvo labai

LAIVO KATILAS BUVO 
PRAKIURĘS

neturėjo teisės paleisti parla-'mas, kas daryti, Davila pas-| NEW YORK, rūgs. 13. __
mentą. Viskas, ką jis galėjo kelbė, kad jis atsistatydina. Isusprogusio “Observation” 
padaryti, tai atsistatydinti, j Jis atsistatydino kartu su|]aįvo> su kuriuo žuvo apie 63 
Bet jis to ,nepadarė. Pasilieka savo ministeriais. Vyriausybės į asmenySj garinis katilas kelin- 
savo vietoje. O vakare per ra- priešaky laikinai pasiliko vi-1 tas mėnesis tekėjo ir nesirū- 
diją jis smerkė demokratišką daus rėikalų ministeris Blan- pįnta jį užlopyti. Taip liudija 
valdžios formą ir sakė, kad che. Jis bus valstybės priešą- nesenai tam laive dirbęs ku 
konstitucija reikalinga nuodu- ky, kol bus sudaryta nauja va-
gnaus pertaisymo. ldžia.

Parlamento prezidiumas
4 TRAUKINIAI SU-

nykus radikalų 
skaičius. Bonusų armijoje jie 
nevaidino jokio vaidmens ir 
neturėjo balso. Bonusų armi
ją sudarė karo veteranai pa
triotai.

“SKRINDANTI ŠEIMYNA” 
IŠGELBĖTA

rentojas R. Michaelson.

ir
kai kurios Vokietijos valsty
bės dėl neteisoto parlamento i 
paleidimo kreipiasi į vyriau
siąją krašto teismą. Vyriausy
bė kaltinama konstitucijos per 
žengimu.

DAUŽYTA

MAINE VALSTYBĖJE 
DEMOKRATAI LAIMĖJO

PORTLAND, Me., rūgs. 14. 
— Maine valstybėje įvykusiuo
se rinkimuose laimėjo demo
kratų partija. Gubernatorium

ŽUVO 24 JAPONAI

MUKDENAS, rūgs. 13. —
Tomis dienomis Mandžiflrijoj 
net keturi traukiniai nuvers
ti nuo bėgių ir sudaužyti. 26iįgrinktas demokratas ir du iš 
asmenys žuvo. Tai kinų suki- trijų kongreso atstovai demo-

ANGMAGSALIK, Grenla
ndija, rūgs. 14. — Pulk. Hut- 
chinson su šeimyna išgelbėtas. 
Jo jūros lėktuvas sudaužytas. 
Sekmadienį popiet lėktuvas į- 
kritę jūron ir sulūžo ties Ite- 
rsako fijordu, Grenlandijos 
pakrašty. Iš sulūžusio lėktuvo 
visi 8 asmenys laimingai išė
jo į pakraštį ir tenai rasti.

KURE, Japonija, rūgs. 14. 
— Jūroje apsivogė laivas, ku
riuo buvo vežami arsenalo da
rbininkai. 24 asmenys, įėmus 
kelias moteris, prigėrė.

lėlių darbas.

ŠIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO

kratai. Per 18 metų šioj val
stybėj vyravo respublikonai.

KILO NEŽINOMA LIGA

ANGLIJOS PARLAMENTAS

J
LONDONAS, rūgs. 14. — 

Pranešta, kad Anglijos parla
mento sesija bus atidaryta 
spalių mėn. 18 d.

ŠANCHAJUS, nigs. 13. — 
Laikinąją Kinijos sostinę Loy- 
atig ir apylinkes ištiko baisi 
audra, o Kansu provincijos da 
lį — žemės drebėjimas. Šim
tai žmonių žuvo.

ŠVILPIMAIS SVEIKINTAS

ORĮŽ T. SĄJUNGON

BUENOS AIRES, rūgs. 14. 
— Argentinos vyriausybė nu
tarė grįžti T. Sąjungom

PORTLAND, Ore., rūgs. 13. 
— Atvykęs Amerikos Legijd- 
no suvažiaviman karo sekre
torius Hurley palankiais ra-

IŠSKRIDO Į ROMĄ

PARIS, III., nigs. 13. — Va
lstybės sveikatos departamen
to viršininkai apvaldė^ šį mie-

MEKSIKOJ IR VAIKAMS VARŽOMA 
TIKĖJIMO LAISVE

SAN DIEGU, Cal., migs. 13. Jinys Guadalajara, Meksikoj, 
— 100 meksikonų vaiki) iš TiaĮ arkivyskupas Orozco y Jimi- 
Juana, Meksikoj, perėjo sieną nez’ ^urs apsistojęs Los Ange-
į San Ysidro, J. Valstybėse, ^8e’ ....
. . -.»«-* Meksikoj yra varžomos vai-kad gauti pirmąją sv. Komu- , ... ... , „ .° .. r r kams tikėjimo pamokos. O be
niją. Šv. Marijos P. Kalno Ka- pamokų negalimas daiktas vai 
rmelio bažnyčioje laikytos šv. J keliams artintis prie Viešpa- 
Mišios, kurių metu vaikams į ties Stalo. Tad ir tikėjimo pa- 
suteikta pirmoji šv. Komunija, mokoms vaikai buvo siuntinė- 
Iškilmėms pirmininkavo trem- jami šiapus sienos.

ŽINIOS 15 LIETUVOS

PAVYZDINGAS KAIMAS

Kurtuvėnai* Šiaulių apskr. 
Nuo Kurtuvėnų miestelio 4

kainai. 51,678 Sėrininkams nė.iklm' atstu> Bul«n« kaime> >'ra 

ra vilties atgauti nors dali įstatytas Lietuvos nepriklau
mokėtų už šėrus pinigų.

PRIPAŽINO SVEIKU

Kriminaliniam teisme prisie 
kusieji teisėjai pripažino žmo
gžudį H. C. Bonham’ą, 30 m., 
turintį sveiką protą ir jam 
mirties bausmė turi būt vyk
doma.

BLOGIEJI LAIKAI

somybės 10 metų sukaktuvėms 
paminėti paminklas — kry
žius. To kaimo jaunimas pa
minklą prieš didesnes šventes 
visuomet papuošia gyvų gėlių 
vainikais. Šiemet vainikai už
dėta jau trečią kartą: Vely
koms, Motinos dienai ir Šv. 
Jokūbo atlaidams. Paminklą 
pastatė to kaimo ūkininkai, vi
si sudėję po lygią dalį pinigų, 
o jaunimas, kaip neprisidėjęs 
pinigais, prie paminklo staty
bos, už tai turi puošti jį vai-

JDOMIOS XV ŠIMTMEČIO 
IŠKASENOS

Vaškų valse., Kriaušiškių 
kalne pil. Babrauskas, imda
mas iš duobės žvyrą, iškasė 
maždaug dviejų metrų ilgumo 
supuvusią metalinę dėžę, ku
rioje buvo prikrauta įvairių 
daiktų. Savotiškos pintos me
džiagos makštyje buvo supu
vęs storas kalavijas, kurio kau 
linėje rankenoje dar žymėjo 
išgraviruoti 1480 metai. Pats 
kalavijas savo forma — rete
nybė. Be to, dėžėje dar žymė
jo liekanos piniginės, supuvu
sių antspauduotų popierių, ka
žkokio vainiko, panašaus į ka
ralių karūną, ir kt. nesupran- 

Ta
Blogieji laikai ištiko ir a

lauš gamintojus. Pirmiau jų i nikais. Tik gaila, kad statyto- tarnų smailių geležgalių, 
alus Chicagoj trokais buvo iš-Pa* nepadėjo parašo, kuriam J vieta tektų susidomėti arche- 
vežiojamas. Šiandien gi tam1 tikslui paminklas pastatytas, ologams.
tikslui naudojami tik papras
ti keleiviniai automobiliai. AUDRA PADARE NUOS

TOLIŲ
PRIEŠ MOKESČIUS

PLĖŠIKŲ AUKA

Vaisių ir daržovių parduo
tuvės savininką G. Flaboura- 
są plėšikai nužudė ir paspru
ko.

Chicago Motor kliubas yra 
griežtai priešingas, kad būtų 
padidinti valstybiniai mokes
čiai už gazoliną bedarbių šel-

Vidugiriai, (Siesikų valse.).
Per Vidugirių kaimą rugp. 2
d., perėjo audra, su perkūnija pjmo fondo sukėlimui, 
ir ledais.

SMERKIA RAPORTĄ

Douglas Park ’o legioninkų 
kuopa smerkia teisingumo se
kretoriaus Mitchell’io rapor
tą, kad bonusų armiją sudarę 
radikalai ir kriminalistai.

i
APSIVOŽĖ VALTIS,

1 ŽUVO

Ledai krito riešuto 
didumo. Ledai su lietum pri 
plakė vasarojų prie žemės. Vė
tros išvertė rugių gubas. Sta- 
ševičiaus Jokūbo liepą išver
tė su šaknimis ir kriaušę iš
laužė; Gružausko Vinco kloji
mą perkreipė ant šono, stogus 
apdraskė. Rabašausko Pr. lau
kuose sudaužė perkūnas akme
nį. Tiek prilijo, kad kojos ne
galima į dirvą įkelti.

Šios organizacijos atstovybė 
yra Springfield’e.

SUKILIMAS PRIEŠ 
DAVILĄ

SANTIAGO, Čile, rūgs. 14.
• Prieš pasiskelbusį laikinuo 

ju Čilės respublikos preziden
tu Davilį sukilo krašto oro 
laivynas, kuriam vadovauja 
pats viršininkas Merino Beni- 
tez.

NEW YORK, rūgs. 14. — stelį. Nežinoma liga mirė 101 Michigan ežere apsivožė va- 
Vakar į Romą per Atlantiką asmenų, keliolika serga. Vyk-Iltis. Vienas 30 m. amž. vyru- 
lėktuvu išskrido trys asme- į doma griežta kvarantana. Ser- kas prigėrė, o kitą vyruką ir 
nys: dr. L. Piscųlli iš Yonkers, gantieji tik namiškiams pri- mergiščią pakraščių sargyba 
N. Y., Misa Edna Newcommer, ’ einami. Uždrausti visoki vieši išgelbėjo.
28 Yh. amž., ir W. Ulbrich iš' susirinkimai 
Mineola, N. Y. Pasiryžo be su-

VYKDOMA MIRTIESstojimo pasiekti Romą.

PALEIDO 84 KALINIUS
BAUSMĖ

PARYŽIUS, nigs. 
HAVANA, Kuba, rūgs. 13. šiandien vykdoma

14. — 
mirties

Prezidento Machado į šaky- bausmė giliotina Gorgulovui,

GRĮŽTA MAJORAS

Rytoj Chicagon grįžta mie
sto majoras Cermak’as.

Illinois’o anglių kasyklų ve
dėjų organizacija nusprendė,

Ravimais ir švilpimais legijo- mu iš kalėjimų paleisti 84 po- kurs nužudė Prancūzijos pre-,kad tik senąją angliakasių u-
nįja ji turės reikalus.

DIDELIS POTVYNIS 
GELVONYSE

Gelvonys, Ukmergės apskr. 
Nuo lietingo oro, kuris truko 
aštuonias dienas, labai nuken
tėjo šios apylinkės ūkininkai, 
ypač paupio. Širvintai pakilus 
3 nitr. aukščiau normalaus ly
gio, vanduo užliejo pievas ir 
dirvas. Vasarojus, bulvės ir 
daržovės paskendo vandenyje 
ir žuvo. Ūkininkai dėl to la
bai nusiminę. Niekas nepame
na vidurvasary tokio didelio 
potvynio.

MOKYKLŲ ZONOS

Trafikos teismas Chicagoj 
įsakė, kad automobiliais va
žiuojantieji mokyklų zonose 
važiuotų tik 8 mylių per va
landą greitumu ir tai atsar
giai. Už įsakymo nepildymą 
numatytos didelės bausmės.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLTN 
KĖS. — Šiandien numatomas 
dailus oras; vėsiau.ninkų sveikintas. litiniai kaliniai. zidentą Doumer’į.
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DIENOS KLAUSIMAI
IR -ROJUJE" NEBEGERAI

Vokietija vis dar neišeina iš vidaus poli
tikos krizio. Ir pastarieji parlamento rinki
mai padėties nepagerino. Priešingai — pa
blogino. Kancleris von Papen, gavęs prezi
dento pritarimą,, nežiūrint to, kad jis neturi

(Pabaiga)
Nežiūrint didelių atmainų, į-

me amžiuje varpine. XVIII- 
me amžiuje katedros varpinė

.skiriamas garsiam Italijos dai
lininkui Ticijanui Večelli. Be 
šitų paveikslų, katedroj esą

dalis kūno Vladislovo IV. Ko
plyčios požemiai, užmūrytieji 
Stokui-GuceViciui įsakius, tik

vykusių restauruojant kated- b“vo Padailinta * paaukštin 
'ta. Stoka-Gueevičius jos —

ma dar Vėlyvesnių autorių kū- J ne per seniai buvo atidalyti 
rinių, būtent, buv. Vilniaus 'ir kalbumų asmenų karstai bu

rų, josios planus iki šiol išlai- j
parlamente pritarimo, stengiasi valdžioje iš-!kė kai kurias “gotiko” Žymes Į^e^‘ . Pers^a^8 
silaikyti. Susirinkusį parlamentų jis norėjo j (tai rodo, kad dar iki Zanobio “a naujame stiliuje, be-

nt kiek liko pritaikytas tam 
stiliui ir varpinės stogas — 
gaubtuvas.

Vilniaus katedros vidus yra
Tuo tikslu kairiame Sone'eša 'lygi“i isida»'»«"aa. kaip ir B- 
nčių zakristijų jis ^gražino orė- »“>ka-Gueevi«uS, restau- 
tokia pat kapela, kokių turi' n,od“,nas bažnyčių, nekeitė 
deSinėj pusėj esanti Sv. Kaži. !JGS v,daus Plūdinio šutvė 
miero koplyčia. Be to, jis pa 'lkymo’ Pallesdamas vien puė

paleisti. Paskaitė prezidento aktų, .tačiau at
stovai neišsiskirstė. Padarius pastabų, kad
tas kabinetas, kuris dar nėra gavęs savo ivičius visų pirma pasistengė 
darbams krašto pritarimo, parlamento pa- bažnyčių padaryti simetriškų, 
leisti neturi .teisės, savo darbus varo toliau.
Toks įvykis padėtį dar labiau Sukomplikuoja.
Von Papen’o vyriausybė, norėdama parlame
ntų išvaikyti, turės panaudoti policines prie
monei ir įvesti bent laikinų kariuomenės dik- ... 
tatūrų. Ar tų žygį vyriausybė darys, parodys statė eilę *kit$ koplyčių ir šiaip!*' j° projekto,

statybos bažnyčia tikrai ture- 
jo būti gotiška). Stoka-Guce-,

melio mokyklos direktoriaus, 
ne‘ garsaus akvarelininko Smūgis 

vičiaus, Villanio, Slendzinskio 
ir k. Didžiojo aukūro paveik
slas, vaizduojąs Šv. Stanislo 
vo mirtį — SniUglevčiaus kū
rinys. x

Vilniaus katedros požemiuo
se palaidota daug garsių vyrų 
ir krašto valdovų. Todėl pa
čioje bažnyčioje yra. daug pa-

Iš Rusijos bolševikų vadinamojo “pen- 
kių metų plano” išėjo fiasko. Pasirodė, kad 
tas planas, kaip ir visos socialistų komunistų 
idėjos, tai tik graži svajonė. Tuo planu da
bartiniai Rusijos carai manė nustebinti pa
saulį, o iš Rusijos padaryti kažkokį žemiškų 
rojų. Tačiau svajoti, kalbėti ir suplanuoti y- 
ra vienas dalykas, o vykinti į gyveninių vi
sai kitas. Tur būt ir patys komunistai tai 
jau suprato, tik, žinoma, savo akliems pase
kėjams nepasisakys suklupę. Greičiau jie ap
kaltins “buržujų”-valstybes, kad jos jų pla
nų suardė, bet neprisipažins prie nepasise
kimų, dėl kurių ne kas kitas, bet jie patys 

-yra kalti. Penkių metų plano “meistras” ir 
vyriausias jo vykintojas buvo diktatorius Sta
linas, kurį, laikraščių pranešimu, komunistai 
nuo “sosto” nuverčia. Jo vieton statomas 
žydelis M. I. Kaganovitch ir, sakoma, nauja
sai diktatorius pasuksiąs sovietų valdžios vai
rų labiau į dešinę pusę. Vadinasi, Kagano
vitch, kurio užpakaly stovi kariuomenės va
das Vorošilov, imsis komunistų idėjas šiek 
tiek “apdulkinti”, nes to reikalaujanti ne tik 

. ūkininkų dauguma, bet ir kariuomenė, kuri 
einanti prieš ūkių suvalstybinimų. Toks vi
daus politikos keitimas esąs reikalingas už
sienių politikos keitimui, ypač norint gauti 
Jungtinių Valstybių pripažinimų.

Tos pamainos rėiškia, kad komunistams 
Rusijoj nesiseka. Tai aiškiausiai parodo, kad 
komunistinės idėjos, kaip aukščiau minėjo
me, yra neįgyvendinamos. Komunistai darbo 
žmonėms ir valstiečiams žadėjo žemėje “ro
jų,” tačiau paruošė tikrų žemiškų pragarų, 
kuriame žmonės ir badų ir skurdų kenčia. 
Nors dabar jau matosi žymių, kad sovietų 
šulai “evoliucijos būdu,” išlengvo kratosi 
komunizmo, bet jei toji “evoliucija” nebus 
skubota, badaujantieji ir vargstantieji Rusi
jos žmonės revoliucijos keliu sau duonos ir

' laisvės gali pareikalauti. t
» .. ~-

netolima ateitis. Jei taip įvyktų, tai būtų 
naujas smūgis demokratijai Europoje. Nepa- 
sidžiaugtij tuo nė Vokietijos kaimynai. Pa
didėtų ir naujo karo pavojus. Reikia dėl to 
tikėtis, kad Vokietija sėkmingai išeis iš to 
ypatingo ir labai keblaus vidaus politikos 
krizio.

KARDINOLAS PRIEŠ KARĄ

patalpų, palaikančių tų sime
trijų.

Abu bažnyčios bokštai nau
jam pastate liko panaikinti. 
Bažnyčios pTjfešakis papuoštas 
Mailių portiku su 6 kolumno- 
mis; šonai taip pat turi ko- 
lumnadas.

Bažnyčios pryšakį (fasadų.) 
puošia skulptūriniai kūriniai

bažnyčios puošyba turėjo ati
tikti šv. Kazimiero koplyčios 
puošybinius ypatumus; bet dėl 
stokos lėšų šis sumanymas pil- 
nai nebuvo įvykdyta?.

Viduj bažnyčios (beskaitant 
koplyčių) tėra tik du aukurai: 
didysis (kanoninis) ir vikari- 
nis. Abu aukurai, vienas su puikumui ir nuostabiam tur-

vo atrasti.

Iš kitų Vilniaus katedros 
koplyčių minėtos: šv. Mari
jos Magdalenos koplyčia. Jos 
rūšyj, pradedant XVI amž., 
palaidota daug vyskupų; šv. 
Igno Lojolos koplyčia, joje y- 
ra kelios paminklinės dehtos 
ir garsaus Corregia DieVo Mo 
tinos su Kūdikėliu paveikslas; 

..... , . . .. . J Nukryžiuotojo arba Gaštaldų
. ., „ * . ± _ ... * koplyčia, įsteigta XV amž. Jo-

; , Je randame visoje katedrojejo paminklinės lentos, randa* > .,, - .. * .\ ’ Ypatingiausius Alsenų vvsku-
n,c ,mūrytas sienose ir stul (ftliragio 1555) jr 
puošė lentas daugelio vyskupų ,,aag k
(Ben. Vainos — mirusio 1615n- •T ......... . his, vienintelius Giovamo Ci-m., Jurgio Tyskeviciaus, mi
rusio 1725 m.) ir k. Nors daug 

• grožio ir prakilnumo jauti pa- 
įčiam'ė katedros viduje, tačiau, 
regis, niekas negali prilygti

VIENINGAS VEIKIMAS

(Kun. K. Urbonavičiaus referatas Fede
racijos Kongresui, 1932 m., 

Pittsburgh, Pa.).
(Tęsinys)

Bet kų mes, keliosdešimtys Federaci
jos atstovų galime padaryti? Ne viską, 
bent ne Viską sykiu, bet vis dėlto kų nors 
galime padaryti. .Mes juk vadai, ar bent 
privalome jais būti, o keliasdešimtys va
dų t-ai pajėga. Federacija kaipo vieningas 
katalikų organizacijų kūnas turi daug į- 
takos. Jos žodis-fnanifestas gali atskleisti

Spaudos pranešimu, šv. Bonifaco baziįi-ĮŠv. Luko akademijos Romoj 
koje kardinolas Faulhaber neseniai pasakė! profesoriaus Righio, buvusio 
kalbų prieš karų. i anuomet karaliaus Stanislovo

Savo kalboje kardinolas pabrėžė, kad'Augusto rūmų menininko. Au 
žmonių sielose vyksta nuomonių pašikeitimas 1 kštutiniame frontone randasi 
apie karų ir taikų. Viešoji nuomonė turės dWžiulė sktliptftrįnė grupė, 
apsiprasti su naujomis pažiūromis. Medžią- - , . . . - VT • » ygiškę nusiginklavimą turės pralenkti dorovi-!varzd"0Ja"tl ark»- ,ž‘"
nis nusiginklavimas. Kariškų paradų ir for- niiau josios eina skulptūrinis 
mų blizgėjimas gęsta. Senas karo dainas leng- .frizas, vaizduojantis Šv. Dva- 
vai galima sukrauti karo ministerijoje. Įsios nužerigimųj luošo pagydy-

Dabar nepaprastai greitas yra susisieki-!*n^’ Fe^ro pamokslų, Šv. 
mas. Per 24 valandas ,(orlaiviais) galima su-j Povilo stebuklų it Ananijo mi- 
kviesti ir surinkti Tautų Sąjungos komisijų rtį. Dar žemiau, sienos įdubi- 
ar Tarptautinį Teismų, kuris turi spręsti ki- muose, sutalpintos 4 evangeli- 
lusį ginčų. Susisiekimo pagreitėjimas tapo|kxJ milžiniškos stovvlos. Ka-
taikos irankiu. ' •» u' * » i■ tedros sottUose tarp kolumnų

Karo vaisiai yra tokie baisūs, jog nieko
neduoda karo laimėtojui. Mūsų laikų karas

kitu susiję, atrodo lyg vienas 
viršum kito pastatyti. Jų iš
vaizda visai pritaikyta visos 
bažnyčios stiliui.

Bažnyčios sienos ir lubos 
pagražintos ne visai prisilai
kant Stokos-Gucevičiaus pro
jekto. Daugelį dalykų pakeitė 
tų darbų vykdyt c jas archit. 
Podčašinskis.

Šoninių sienų įdubimuose 
Vuatomos dvi milžiitiškos sto- 
vyl'og anksčiau minėto Righio 
darbo, vaizduojančios, vien? 
— • Dievo, kita — artimo mei

tingimui žymiausio jos prie- 
do, būtent, Šv. Kazimiero ko
plyčios.

Toji koplyčia statyta 1624 
— 1636 m. karaliaus Zigma
nto III įsakymu, užbaigta Vla
dislovo IV laikais. Šv. Kazi
mieras, D. L. Kunigaikščio Ka 
zimiero Jogailiečio sūnus, mi
rė 1484 m, ir palaidotas Vil
niaus katedroje. Koplyčios su 
inanytoju Ir Statytoju buyo ar
chitektas Petras Dankterš de 
Ry. Spalvotas marmuras, ai

nio kūrinius toje bažnyčioje.
Vietoj seniau buvusios Čen

stakavo Marijčs koplyčios, Į- 
steigtos 1495 m., dabar ran
dasi Šv. Jono Nepomuko kop 
lyČia. Iš kitų senų koplyčių 
minėtinos; Karališkoji (įst 
1473 m.), Dievo Motinos Ap 
reiškimo (arba Kęsgailių), į- 
steigta 1436 m., Šv. Povilo ii 
k. Vilniaus katedros zakristi
ja turi daug senoviškų bran
gių bažnytinių indų iš aukso 
ir sidabro. Viršum zakristijos 
randasi erdvi salė, kurioj pa
prastai Vilniaus kapitulos po
sėdžiai. ‘

Naujai lietuviškai būklei Vi
ktei Vilniaus katedra tiek sva-

lę. Greta “Dievo meilės” sto- ,buvo puikiomis priemonėmis 
vylos randasi sienoj įmūryta Į tai koplyčiai papuošti. Koply- 
Vytauto Didžiojo kapo pamin- jčių dengia daili kupolą. Nors

dabras, skulptūra ir tapyba i rbos teturėjo, kad didžiojo ka-

sutalpintos jau vėliau atsira
dusios Lietuvos — Lenkijos iklinė lenta, toje bažnyčioje jis dabartinėj savo išvaizdoj Šv, 

skaudžiai plaka tiek laimėtoją, tiek pralai- fcaraft j, jfeuit -veat gfo. ,palaidotag. Tafia kame ran.
metojų. Naujoji karo technika prarado zmo- . . * . , , / , ....... /vylos, vietinio skulptoriaus • dasi didžiojo Lietuvos valdo-niškumo ženklus, apie krikščioniškumų nebė
ra nė kalbos.

SOCIALISTAI DŽIAUGIASI

Kaz. Jelskio darbo. Viršum 
bažnyčios iškyla trys milžiniš
kos medinės, skarda apmuštos, 
statulos: Vidui1

dienraštis i nos ir šonuose
lovo ir Šv. Kazimiero

Kazimiero koplyčia puikiai at
rodo, tačiau sehiau ji buvo dar 
puikesnė. Trūksta nūn jai si
dabro altoriaus, kuri kadaise 
“pasiskolino” nelemtasis Jo

Cliicagos lietuvių socialistų 
džiaugiūsi, kad Lietuvos valdžia neleido ati
daryti Katalikų Universiteto. O prieš kele
tą dieUų tas pats laikraštis barė, Am. Liet. 
Kat. Federacijų, kam ji savo rezoliucijoj už
stojų tik persekiojamus katalikus Lietuvoj, o 
nieko nesako apie socialistų ir kitų laisvę. 
Bet pasirodo, kad socialistams tik savas kro- 
melis terūpi. Kuo labiau katalikai yra perse
kiojanti, tuo didesnį iš to džiaugsmų turi so
cialistai. Jei būt neleista atidaryti kokia nors 
socialistiška įstaiga, jie didžiausi triukšmų

vo kaulai, lierods, iki šiol tik
sliai neišaiškinta. Seniau toji 
lenta radosi ties didžiuoju ai-

— Šv. Ele- į torium. Bet 1853 m. buvo per- nas Kazimieras, nesėkmingai
Šv. Stanis- j kelta į šių vietų. Į kariavęs su Lietuvos ir Len

Katedros sienas puošia dau kijos priešais. Dabar tėra tik
Išorėj Šv. Kazimiero kop- ’gybė religinio turinio paveiks- Į sidabro karstelis su šventojo 

lycios matoma įmūrytoji į šie-j l»b kurių tarpe ypatingai iš- kūno relikvijomis, padirbtas, 
nų paminklinė akmens lenta I siskiria senoviškas nedidelis regis, 1704 m., užėmęs vietų 
su atitinkamo turihio užrašu!Dievo Motinos paveikslas, ku pirmykščio — “nusavintojo.” 
lotynų kalba. Greta bažnyčios n kadaise Bizantijos imperar Vienoj koplyčios sienoj ma

lonus Manuelis Paleologas tomi du dideli freskiniai pa- 
Vytautui dovanojo. Viršum to j veikslai, piešti pabaigoj XVII

stovi aukštas bokštas — var 
pine. Pasak padavimo, varpi
nės apačia, statyta dar stab -paveikslo matomas Vytauto'amž., vaizduoją Šv. Kazimie

ro kūno atradimų ir to šven
tojo pirmų stebuklų. Koplyčios

ro metu joje buvo laikomas 
lietuvių kalba gegužinės pa
maldos. 1919 m. katėdrbjė bu
vo įšventintas pirmas po ilgų 
amžių nepriklausomos Lietu
vos Vilhiaus vyskupas lietuvis 
a. a. Jurgis Matulevičius.

V. Bičiūnas (“M. V.”).

SUNKOS LAIKAI

UepOs rtiėtt. vien Vilniuje 
užsidarė 17 krautuvių ir 14 
dirbtuvių; už,tai tuo pat metu 
atsirado 16 būdelių, kūriose 
pardavinėjamai sodos vanduo 
ir Vaišiai ir 3 krautuvės. Tai 
rbdo, kad didesniuose miestuo 
še didesnės krautuvės bankru
tuoja, o jų buvę savininkki i- 
lbaši visai smulkios prekybos,

meldybės laikais, buvusi kri- Didžiojo atvaizdas. Ant pir- 
vės bokštu, iš kurios jis kai- mojo dešinio stulpo ties did- 

būtų pakėlę. Bet kad tai Katalikų Universr- j bodavęs Į minių. Tačiau iš tik , žiuoju aukuru kabo po stiklu rūsyse guli palaidoti karalius! kad nors šiek tiek užditbus 
tetui uždrausta darbas pradėti, iš džiaugsme rųjų tai vienas išlikęs senos' padėtas paveikslas, vaizduo-J Aleksandras, dvi karalienės, | pragyvenimui. Sunku) laikų šu 
socialistai rankas trina. i [pilies bokštas, paverstas XVI- ‘ jus Kristų su apaštalais, pri- Zigmanto Augusto žmonos ir'silaukė Vilnius.

deracija yra dalelė tos organizącijos, kū- tų pasakyta ir parašyta. Ir šiame kiau
ri siekia įtraukti kas kart didesnius Ame-- ! sime kalbėdamas “Amerikos neatrasiu.” 
rikos lietuvių pasauliečių žmonių pulkus Bet kalbėti reikia. Kiekvienas įdėjos dar

da agitacijų Lietuvoj. Tasai laisvamany- 
bės įrankis gręsia ne tik mums, bet ir vi- ' 
sai Lietuvai, kuri dar nesusipažinusi su 1 
tuo nauju katalikybės priešu ir gal per- Į 
mažai kreipia į jį dėmesio. Čia vieningas ' 
Federacijos veikimas turėtų užkirsti tam 
kelių, informuojant Lietuvos katalikus a- 
pie haujų pavojij ir išvystant vienodų ak
cijų prieš juos namie. *

Mes turime taip pat šimtus, 6 gal ir

VEIKIM A S
IRMUSy

(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus, re
feratas, skaitytas Federacijos 22-tratn 
Kongrese, įvykusiame 1932 m., rūgs.

23 d., Pittsburgh, Pa.).

amžinos, neklaidingos^ žmonijai išganin
gus Evangelijos apaštalavimo darbui. Tai
gi Federacija negali savo kdngVesu’ose 
nepakėrtoti to, kas šventė, amŽiha, kas

A. L. R. K. Federacijos Kongrfesai ; gina, Vagina pvie vadinamos Katalikiško- 
tūkstančius laisvamanių ir bolševikų briau- įvyksta kas met. Kasmet beveik tie pa- i sios Akcijos. Nesakyčiau, kad Federacijos 
jančiųsi f mūsų organizacijas ir draugijas, tys klausimai yrą keliami ir svarstomi. 1 darbui Meko naūjo nėgalima sugalvoti ir 
kad jas sudemoralizuotų ir suardytų. Jau Vieni jų yra vykdami, kiti ne. Bėl to daž- ! panaudoti. Galima ir reikia, bįle tai nesl- 
net centralinėse organizacijose tenka grie- nai visuomenėj kjla balsų, kad ar beverta | priešina Bažnyčios nuostatams. J kotigVė- 

naujų lapų mūsų išeivijos istorijoj. Vie- i Štai kovoti su nekuriu narių nusistatymu rūpintis Federacija, šaukti kongresai, kad
nlngag Federacijos nusiteikimas kataliky- 1 prieš dvasios vadus. “Mes jau galime ap- nieko naujo nebesugalvojama, kad vis bc- 

seiti be kunigų,” — taip jie pareiškia veik tie patys dalykai išnaujo svarstomi, 
drąsiai ir atvirai. Čia ir reikalingas vie- Bet man rodos, kad tai yra menkas pa- 
rtodas katalikų ypač dvasios vadų nusi- | grindas teisinti savo nėjimų įz Federacijos

bėg klausimu sutvarkys esamų chaosų bei 
netvarkų santykiuose su laisvamaniais, 
kuriems perdaug jau patėikaujdma. Da
bar tautininkų-laisvamahių spaudoj Lie
tuvoje vis daugiau ir daugiau pasireiškia 

i sumanymų organizuoti taip vadinamų 
“tautinę bažnyčių,” arba nezaležninkus, 
kad vyriausybė turėtų klusnų įnagį savo 
tikslams pasiekti. Tuo padrąsinti Ameri
kos nezaležninkai deda dabg pastangų su
stiprinti savo sektų ir tam tikslui jau ve-

teikimas.
“Nesigėdlnam Evangelijos!” — lai 

būna mūsų obalsis. Paskatinti ir sustip
rinti šv. Tėvo įsakymu ir pavyzdžio, iš- 
vystykim katalikų akcijų visu ftontu, ir 
mūsų vieningas veikimas palaipsniui at
neš pageidaujamų vaisių.

darbų. Kiekvienas katalikas gerai žino, 
kad bažnyčioje vis,ta pati Evangelija skai-

bas yra sunkūs. Jį nuolat reikia klibinti, 
nuolat dirbti ir ūpie jį kalbėti. Ne kitaip 
Veikia elgtis ir su spauda, nors jos ne
įvertinantiems tas ir iki gyvam kaului

visiems ir visuomet primintina, prie ko . įgrįstų. Jei n&i kiek ligŠiol apie savo 
patys šventieji Tėvai atvejų atvejais ra- spaudu nebūtum kalbėję, aišku, jos būtum

toma, ir vis tomig) pačiomis priemonėmis į kaiton tam, kad aiškiai žinau, jog katali- 
per ištisus amžius ji aiŠkimCma, bet vis kiškoji spauda yra pftts svarbiausius ir 
dėlto klausomės, jų giname ir vis joj sn- galingiausias įrankis ir Katalikiškai Ak- 
randam tai, kas rėus palaiko krikščionis- ! cijai Vykinti ir mūsų tautybei Šiame kraš- 
koj doroj ir duoda akstino dirbti, pasi- ! te palaikyti. Bet ir apie spaudų kalbėti, 
švęsti Dievo garbei ir artimui. Mūsų Fe- reiškia, tų patį kartdti, kas jau daug kar-

neturėję. O kaip be spaudos mūsų visuo
meninis gyvenimas būtų atrodęs, nesun
ku yra jsiCaizdttoti. AŠ drįstu tvirtinti, 
kad įbes permažūi dėl savo nepaprasto 
kukltUbo (nes nieko naujo nerandame pa

sus tam ir susirenkam, kad savo visūs ' sakyti) kalbame apie spaudos svarbų, rei- 
sumanvmus suderinti, vielig kitų pėriigi- kėlihgttmų ir još platinimų, dėl to ant mū- 
nti, įsigyti daugiau direktyvų ir eneCgijoS j sų užplddo bedieviškoji spauda, kuri, kiek 
dirbti tų darbą, l^iris mus, visas tautas ir
visų žmoniją veda prie galutino tikslo — 
išganymo.

Aš tokių įvadų padariau savo pus

tik galėdama, kaišioja baslius į visų mū
sų veikimų, ka<T jį mažinti ir visai sustab-, 
dyti. Jei nebūVumėm bijoję, kad ir tų patį 
pakartoti ten, kur tik turime progų, mū
sų k&talikiskoji spauda šiandien būtų ga
linga, ir nereikėtų skųstis dėl visokių vei
kimo nepasisekimų, dėl liberalizmo ir soci
alizmu dVašlos įsigalėjimo mūsų tautiečių 
tarpe.

(Daugiau bus)
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4701 Eiglitli 
Kenosha,

BELOIT, WIS.
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bet lėšų stoka ir susipratusį 
mūsų tautos gaivintojų sutru-

------------ kdo nuo atsilankymo pas sa-
Išvydęs “Drauge” A\ iscon- VUOgius merdėjančius vargšus, 

sin’o žinių lapų, nudžiugau, kurįe tikrai savais palaikais 
kad turėsiu progos atsiliepti besilankantį pas juos drąsuo- 
ir iš mūsų kampelio, Beloit o, ]j taip apdovanotų, kad jam 
kuris virš šimto mylių randa- apsimokėti^ ir tolimos kelio- 
si vakarų pietuose nuo Michi-jnės ir visį lankymosi vargai, 
gan’o ežero, kuris pakraščiais .ypjk reįkėtų, kad tas drąsuolis 
Kenosha, Racine, Milwaukee,'būtų lietuvis katalikų kunigas,
Port Washington ir Sheboy- 
gan skaitlingiausiai apsigyve

nes lietuvių nekatalikų, neza- 
ležninkų arba kokių-nors gra- 

lietuviai ir susikūrė savo žiakalbių biblistų jau mes bu- 
parapijas. Mums Beloit’e tos vome nekartą aplankyti, apdo- 
laimės nepriteko, nes pas mus vanoti' jų vylingais raštais ir. 
geriausiais darbų laikais nesi- knygelėmis, bet dėl to ne pa
rado daugiau lietuvių kaip 50 guodos, ne pagalbos mes iš 
ar G0 šeimynų, kurios buvo nįekur nesusilaukėme. Kol sau 
susispietę Į šv. Antano pašai- kiantį tyruose balsą kas nors 
pinę draugiją, bet prohibicijai įggirs> tai “Draugo” Wiscon- 
užėjus ir ta neskaitlinga, var-'sįn»0 žinių skyrius tikrai mus 
gšė mūsų draugija per pikni-' suartins su gyvaisiais mūsų 
ką prohibicijos agentų užpul- 'tautiečiais ir, kad ir bemerdė- 
ta dėliai atrastos pas vieną dr- j jant visgi mums bus didžia 
jos narį bonkos svaigalų, neat- pagUoda. Mockus
silaikė ir pakriko, nes valdžios j _____________
išduotas čarteris buvo atim
tas. Kai kas dar darė pastan
gų įkurti pas mus kokią nors 
idėjinę draugiją, kaip antai:
Kolegijos Rėmėjų kuopą, ar 
Federacijos skyrių, bet lig' 
šiol visos mūs pastangos neat-

no

gftAPOAS ,
Dfi. ASTMAS RAKAUSKAS AMERIKOS LIET, R. K, FEDERACIJA PROTESTUOJA 

DĖL NELEIDIMO ATIDARYTI KAT, UNIVERSITETO

laviška. Bet ir tada ši pravos- 
lavija buvo reikalinga ne ko
kiai maldai, kad pelnyti Die
vo malonių, bet tik oficialėms 

; Sužinoję, kad š. m. rugpifl- yra parėmę Lietuvos Katali- iškilmėms. Visi didieji caių 
čio 28 d. bus atidaromas Lie- kų Universiteto reikalą ir da- laikais valdininkai nebuvo pra- 
tuvos Katalikų Universitetas, ug kartų mūsų spaudoje buvo voslavais. Daugiausia protes- 
džiaugsmingai pasveikinome raginta steigimo darbą ko grei tantais- Kiti pravoslavija tik
katalikiškojo universiteto su- čiausia pradėti — 

imanytojus ir organizatorius, Dėl fo A L R R pe(jera- 
,nes jautėme to įvykio didelę |cjjog va]dyba organizuotųjų 
reikšmę visos mūsų tautos ff>;| Amerikos lietuvių katalikų va- 

įvenime. Tačiau Katalikų Lni- rcju energingai protestuoja 
jersiteto atidarymas paskirtu'dėl neleidimo atidaryti Kata- 
I laiku neįvyko. Lietuvos tauti- j Universiteto ir Lietuvos 
ninku vyriausybė tam žygiui vyriausybės prašo nedaryti 

! pastojo kelią. Del to A. L. R. k]jįičių šiai kilniai ir reikalin- 
K. Federacijos valdyba mato įstajgaį pradėti veikti. Lie 
reikalą pareikšti, kas seka: j tuvos Katalikų Universiteto 

Kadangi Katalikiškoji Lie-.Vadovybei pareiškia užuojau-

KENOSHA, WIS.
Petras Urbikas, pasižymėjęs 

sportininkas, rengiasi su pil
nu Visconsino tymu atvykti į 
“Draugo” sporto kontestą 

nešė mums jokios naudos. ^e*. (Draugas Lithuaniau Boxing
mai jau nebeteko vilties ko 
nors geresnio susilaukti, o jau
nieji jau priprato prie sve
timtaučių draugijų, ir visi, no- 
roms nenoroms po vietines 
svetimtaučių parapijas pasi- | 
skirstę, jau nebesvajoja savy- 1 
stoviai ir organizuotai gyvuo
ti. O jeigu kas dar prisimena 
jaunystės svajones ir užsima
no patenkinimo turėti, tai ke
liauja į Rockford, UI., kur ra
ndasi graži lietuvių bažnytėlė,
mokvkla ir svetainė.

i
Kuomet Rockforde gyveno 

garsus lietuvių veikėjas kuni- į 
gas Taškūnas, tai jisai ir mus 
dažnai atlankydavo ir vokie-

Contest) ir tikisi, kad bent 6 
iš 8 grįž laimėtojais. Viskon- 
sinas turi daug stiprių vyrų 
ir laukia spalio 27 d. Kai ku
rie Visconsino lietuviai yra 
daug sporto kontestų laimėję 
ir dar nežinomi kad lietuviai. 
Šis kontestas duos lietuviams 
progos pasirodyti lietuviais.

Kenosbiečiai lietuviai susilaukę gydytojo 
Antano Rakausko į savo tarpą daro greitą 
pažangą pirmyn. Kaipo gydytojas dr. Ra
kauskas yra atsižymėjęs savo profesijoje. Lie
tuviams tai gali geriausia patarnauti, nes jis 
ne vien tik moka susikalbėti su savo pacien
tu, bet taip pat gerai pažįsta tas ligas, į ku
rias lietuviai dažniausia įpuola.

Apart savo gydymo profesijos dr. Ra
kauskas veikia ir visuomeniniame darbe. Jis 
labai rūpinasi lietuviais visame Wisconsine. 
Jam rūpi gaivinti lietuvybę. Tam dar
bui matyt jis turi nemažai gabumų. Kaipo 
“Dainos Šventės” vedėjas, jis savo sumanu
mu mokėjo daug gražaus ūpo sukelti. Visiems 
kalbėtojams jis daug palengvino savo atatin
kamomis įžangomis ir gražiomis pastabomis.

Tikimės, kad gydytojas ir toliau darbuo
sis lietuvių naudai kaip savo gydymo profesi
joje taip ir lietuvių visuomeniniuose reika
luose.

Linkime dr. A. Rakauskui pasisekimo ir 
ištvermės Wisconsino lietuvių veikime.

tuva dar neturi aukštosios ka
talikiškos mokyklos, kuri ruoš
tų jai tinkamus vadus; 
į Kadangi Lietuvos katalikai 
turi teisę tokią įstaigą įsteigti 

I ir ją savo lėšomis išlaikyti, 
|nes tokią teisę duoda Valsty- 
!bės Konstitucija;

Kadangi ir Amerikos lietu
viai katalikai gana gausingai

tą, ragina nenuleisti rankij ir 
nugalėti visas kliūtis, kurios 
sulaiko katalikišką tautą įsi
steigti katalikišką aukštąją mo 
kyklą.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacija'.

F. B. Mastas, pirmininkas 
Leonardas Simutis, sekr.

buojančią pravoslavų cerkvę, jėga. Ši jėga skaldė mūsų tau- 
Jie mano, kad ta cerkvė yra tos gyvenimą, 
kaž kokia visus vienijanti ir ‘ Ne tik Europa, rašo Naži- 
krūvon jungianti jėga. Tai ai- vin’as, bet pati rusų tautos 
ški klaida. Pravoslavų cerkvė šviesuomenė neturi tikrojo su 
dėl savo vyriausybės nekom- pratimo apie religinį rusų tau- 
petencijos, dėl netolerancijos tos gyvenipią. Pažiūra į Rusi- 
ir ypatingos žiaurybės mūsų ją, kaipo į pravoslavijos kraš- 
tautos istorijoj visados buvo tą, yra perdėm klaidinga. Ca- 
ne vienijančia, bet ardančia rų laikais Rusija buvo pravos-

igiu ūpu. Lietuviai čia turi gra 
{žią ir gražioje vietoje bažny-

X Naujas klebonas, kun. Br. ... .
Vitkus, M. I. C., labai susirū-ite ę 11 J“?1 giraites savo ka' 
pinęs mokyklos reikalais. Šį
met, matyt, bus daugiau mo-1 
kvkloje vaikučių, negu pernai,
jei tik tėvai paklausys savo 
naujo klebono raginimų.

X “Dainos Šventė,” kuri į-
čių arba italų bažnyčiose duo- Vko rugsėjo 4 d., ne vien sma
davo mums šv. rekolekcijas, 
išpažinčių išklausydavo ir pa
darydavo susirinkimus. Tas, 
tiesą sakant, jo pasidarbavi
mas tą mūsų mažą koloniją ir 
buvo pastatęs ant kojų, bet 
dabar nebeturint tokio darbš
taus lietuvio vado, patys ne
bežinome ir nebedrįstame pra
dėti iš naujo organizuotis ir 
jungtis prie kitų Wisconsino 
lietuvių kolonijų. Panašiu mū
sų tautinio ir visuomeninio 
merdėjimo likimu Wisconsin’o 
valstijoje nyksta ir žūsta dau
gybė lietuvių po ūkius gyve
nančių.

Kai kuriuos iš jų dar karts 
nuo karto aplanko gailestin
gas Milwaukės klebonas kun. 
A. Balinskas arba Sheboyga- 
n’o klebonas kun. J. Šlikas. 
Jie garbingi mūsų dvasios va, 
dai geriausiais yra lifldytojais 
išlėto nykstančių ir žūstančių 
mūsų tautiečių svetimųjų tar
pe. Jie, manau, atsiliepdami 
TVisconsin’o žiniose duotų mu
ms progos sužinoti nors var
dus tų vietelių: farmų ir mies
telių, kuriuose jau nebeužilgo 
pranyks mūsų išsiblaškiusiųjų 
ir žuvusiųjų tautiečių Kapai.*

Dabar automobilių susisie

kimas visur yra labai geras,

pines. Bažnytėlė stovi ant la
ibai gražaus kalnelio ir dailes
nėje miesto daly.

Šioje bažnytėlėje 1917 me
tais klebonavo J. E. P. P. Bū- 
čys, M. I. C., Marijonų Vie
nuolijos Generolas ir Olimpi
jos vyskupas. Jo Ekscelenci
ja lankydamas Amerikos Ma
rijonų Provinciją 1931 metais 
neaplenkė nė Sheboygano lie
tuvių. Jis čia savo parapijo-

RUSĮJ PRAVOSLAVU 
CERKVĖ

giai palinksmino publiką, bet 
taip pat ir parapijai davė ke
letą šimtukų dolerių pelno.
Mergaitės, matyt, labai smar
kiai darbavosi pardavinėda- . y. . , v ...... XT ,nūs gerai pažino ir karstaimos tikietus. Nors ir bedarbes .° , ., . , , , i • . pamilo. Sheboyganas labailaikais, bet kenoslnetes moka1; . 1V. ....tuomi džiaugiasi, kad norskaip prieiti prie žmonių. X.

SHEBOYGAN, WIS.

trumpą laiką Jo Ekscelencija 
buvo jų tikras ganytojas ir kle 
bonas.

Dabar sheboyganiečiai su
laukę kun. Šliko, jauno ir e-Kas yra buvęs Sheboygane 

ir matęs gražų lietuvių gyve- nergingo darbuotojo, tikisi dž. 
nirną, išvažiuoja su labai sma- gražios ateities. X.

Priėmęs katalikybę Ivan Na- 
živin’as šiandien skaitosi po
puliariausias rusų išeivijos ra 
šytojas/Jis daug rašo apie Ru 
siją ir apie rusų tautą. Jis 
pats yra tos tautos sūnus. Ki
tados yra buvęs pravoslavas 
(stačiatikis), o šiandien katali
kas.

Pastarasis jo veikalas yra 
knyga vardu “Kremlius.” Tai 
yra kronika apysakos formo
je. Rašo apie pravoslavų cer
kvę, apie tos cerkvės ^praeitį, 
dabartį ir numatomą ateitį, 
kokį vaidmenį cerkvė turėjo 
rusų tautos gyvenime.

.lis pareiškia, kad net tie vi
si rusai, kurie buvo pasekę di

liuosius pasaulio bedievius,
šiandien grupuojasi aplink siu

šiaip sau prisidengė.
Rusų leidžiami užsieniuose

laikraščiai klaidingai praneša, 
kad šiandien pravoslavų cerk
vės įtaka Rusijoje kas kartas 
didėja. Nesenai Rusiją aplan
kė katalikų vyskupas d’Erbig- 
ny. Jis ten rado pravoslavų 
cerkvę susiskaldžiusią į tryli 
ką atskirų ir sau priešingų da
lių. Vienos dalys veda griežtą 
kovą prieš kitas dalis.

Į tai atsižvelgus, reikia pa 
sakyti, * kad pravoslavų cerk
vė Rusijoj jau neatgaus savo 
buvusios pozicijos ir reikšmės. 
Ji išnyks. Suklaidinta tauta 
ieškos kitos, tikrosios savo dva 
šiai šviesos. Ieškos tikrojo 
Kristaus mokslo. Jį ras tik 
vienybėje su Šventuoju Sostu.

PRANCŪZIJOS DRAUGIN
GUMAS SU AMERIKA

PARYŽIUS, rūgs. 12. — A- 
tidarytas žuvusiems pamink
las Marne kautynių plotuose. 
J. Valstybių ambasadorius E- 
dge ir premjeras Herriot’as 
kalbėdami užtikrino klausyto
jus, kad tarp Prancūzijos ir 
J. Valstybių gyvuoja draugi
ngumas.

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CDNTEST
įvyks

SPALIO (OCTOBER) 27 D., 1932
ST. AGNĖS GYMNASIUM
Archer & Washtenaw Avės.

CHICAGO, ILL.

Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micbigan, Indiana, 0- 
bio, Pennsylvania ir kitų. valstybių.

Frank (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (liglit- 
weigbt) cbampionas remia “Draugo” Litbuanian Boxing Kontestą 
ir pasižadėjo pribūti kontėsto vakare ir suteikti savo pagalbą.

Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po 

to padalinti teamus pagal valstijas kaip reikia.

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Išpildę aplikacijos blanką' pasiųskite: /

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILL.

BILLY’S UNCLE



“Skrindanti šeimyna”, t. y. George Hutcliinson, jo žmona, dvi dukrelės ir keturi įgulos 
nariai, nesenai jūriniu -lėktuvu (orlaiviu) išskrido iš New Yorko j Londonu. Buvo prapuolę. 
Manyta, kad žuvo jūroj. Tačiau surasti Greenlandijos pakraščiuos gyvi. Lėktuvas sudaužytas

D R A U G A! S
jei kada nors reikalautų pini
gų kokiam svarbiam reikalui, 
kad grįžtų prie to paties ak-

Dievo Motina, jam apsireiškė 
ir jį įtikino, kad Jai yra ma
loninga klausytis jį vadinant

mens ir po juo yėl ras. Tas Jos Sužiedotinio vardu. Ir nuo
prižadas visada buvo teigia
mas esant reikalui. Taip Er
manas liudijo mirdamas.

Kai Ermanas ėjo dvyliktus 
metus, jis buvo priimtas j 
I’remonstratensijonų vienuoly-

t<S laiko Ermanas net pats 
džiaugėsi tuo vardu ir visada 
buvo jau vadinamas Ermanas 
Juozapas.

Jis buvo įšvęstas j kunigus 
ir su nepaprastu uolumu da

nų Steinlelde, Iiheinlando ri-! rbavosi sakykloje ir nuodėm- 
bose. Pradžioje jam buvo duo- klausykloje. Taip didelė jo 

meilė buvo Dievui ir Marijai,ta triūstis virtuvėje; vėliau 
skirta eiti zakristijono parei
gas. Jis didžiai nuliūdo, ma-

Dievo Motinai, jog jis dažnai 
būdavo šventojo ekstazo apim-

tydamas, kad svarbios parei- į tas, laikant fev. Mišias ar kai 
gos jam neleidžia daug laiko ^bard brevijorių. Jis mirė ba- 
atsiduoti pamaldumui, kuriam ja„dži„ 7 dianQ) 1241 nicta,^
norėtų pasišvęsti. Tada jis at- ' n, . n

.. . . .. I sulaukęs 91 metų. Popiežius
sikreipe prie Marijos. Ir Ji

Trečiadienis, rugsėjo 14, 1932

žius asmeniai pašventė alto '.lenai išbarstomi antSvėjo; jų 
rių I’al. Ermano Juozapo'ga r! giminės ir ainiai negalėdavo 
bei Komoje. s Į užimti jokių dvasiškų tarny-

Kun. Pr. J. VaUHkaitii '">■ P^ižen.

_____ ______________________  gusioms skaistybėje buvo ka
lbinami ant kaklo keturi ak
mens ir vadžiojamos po aplin-

PALAIMIN. ERMANAS JUOZAPAS niui, jam buvo leista bendrau
ti su Kūdikėliu Jėzum. Marija 
maloniai stebėjo, gėrėdamosi,

Kaip brangios Dievo Moti- maloniai priėmė jo dovanėlę. ka<J Jė Pasaulio Kgelbė-
nai dievotos ir skaisčios sie-

Kaip mūsų bočiai gerbė 
skaistybę

Daugiausia žinių apie mūsų 
protėvių gyvenimų duoda mu
ms kryžuočių kronikininkai.

Skaistybė išlaikyti buvo sva 
rbiausias mūsų bočių doros 
dėsnis. Visi prasižengę šioje 
srityje užsitraukdavo žmonių 
neapykantų ir bausmę. Vyras, 
suteršęs mergaitės nekaltybę, 
verčiamas buvo imti jų žmo
na ; jei buvo vedęs — šunimis 
užpiudomas. Moteris ar vyras,

kinius kaimus tol, kol krivė 
neatleisdavo joms tos baus
mės. Ypatingai buvo saugo
jamos mergaitės, kad nepra
rastų skaistybės. .Tos turėjo 
nešioti sijonų, ar žiurstų ap
siūtų skambučiais, kurie nuo
lat turėtų jai priminti, kad 
elgtųsi padoriai.

Kaip aukštai buvo statoma 
skaistybė rodo ir tai, kad vai
dilutėmis galėjo būti tik to-

Benediktas XIII jį beatikavo 
1728 įlietais. Tas pats Popie- 1

nusikaltęs svetimoterybėje. bu,ki°s mergaitės, kurios išlaikė 
vo deginami ant laužo, o jų pe- skaistybę. J/. .V.

apsireiškė ir jam tarė: “ži
nok, Ermane, kad pats negau 
nieko meilingesnio duoti ma
no Dieviškajam Sūnui ir man, 
kaip tinkamai atlikdamas da
rbų, kurį šventoji klusnybė 
paliepia tau atlikti ir, kad šve
ntosios meilės atsidavimu tar
nautum savo broliams.”

Tas be galo nudžiugino Ernu.- t(ljas> ncatsisako
los, kurios J4 myli ir gerbia, .ną. Jo meilė ir dievotumas'lnenkais Jo sutvSriraais. ,Tu0
rodo gyvenimas Palaimintojo'Marijai kas dien didėjo; taip'd M-v ...
j,, T , . ... i-i ,uu Kanu duvo iki Mišparų lai-į p0 to dideliu pamėgimu E-
Ermano Juozapo, kurs nuo pat gausėjo ir malones, ku- , Tada tik nnleidn' . ... . .... Ko- J ana nK tumanas apleido rmanas atsidavė savo pareigoms Marija nesigailėdama, h--k,.-, • T- „ •• 1 T . 1 b- - i Kūdikėlį Jėzų. \ eliau jis pa- uis. Ir jo darbas nė kiek nepa

reiškė, kad dėl Jokių dangis- kenkė jam atsiduoti pamaldų- 

tųjų-ekstazų jis meiliai sutik-;nn:i į Dievų ir Marijų, vpata-

su
DUOKITE VISUS SPAUDOS 

DARBUS “DRAUGUI”

pat jaunatvės patiko Marijai, 
nes neliaujančiai Jai tarnavo.
Už tai Marija atsilygino teik- j Kitų kartų įėjo į bažnyčių 
dama jam gausių malonių. Be Ermanas regėjo Dangaus Ka- 
to, jis dažnai Jų šventojo ek- jralienę, apgaubtų spindinčia 
stažo apgaubtas regėdavo; Ji šviesa. Šalia Dievo Motinos 
jam patardavo, kų turi dary- 'jie matė Šv, Jonų, kaipo jau
ti ir kaip elgtis. jnikaitį, bežaidžiantį su Kūdi-Į

Jo tėvai
bet „___ ______ ____ __ ____ ... ....
Gyveno Cologne. Savo vaikui, akys buvo įsmygusios į šven- nos ^arPmin avimas jam pn- 
jkvėpė dievotumų Marijai, Die.tųjį reginį. Tada Dievo Moti-

jam teikdavo.

tų priimti tūkstantį žaizdų sa- .po galingesnė ir jo atsikreipi 
vo krūtinėje. —- • T- i i---- - T-l

Ermano tėvų vargas buvo 
taip didis, jog vaikas buvo ve

inai į Jų bendresni. Ji dažnai 
Jam apsireikšdavo jo kamba
rėly dangiškuose spinduliuose

ATLIEKAME
, r • • h-r t v 4 •• rčiamas mesti savo mokslų,lir J18 būdavo sventojų ęksjfctęva, |f zo' apgaubtas. "

Dievų mylintieji žmones, j sužavėtas ir nustumtas. Jo, . . . . . 1

gelbėti. Jo tėvai neturėjo nė
Kad atlyginti už angeliškų

jų Ermano skaistybę, Marija
vo Motinai. Pamaldus vaiku-’na atsigrįžo į jį ir tarė; “Pri-'tiek kad nupirktų sū- , jani teikė skaistaus savo Su-
tis jaunose savo dienose atsi-. siartink, Ermane.” Nudžiugęs nu* av alini s, ir jis žiemos me-į Giedotinio, Šv. Juozapo, var- 
kreipė į Marijų, Išminties So-[jis ryžosi laiptais prisiartinti, ’bmo priverstas eiti basas.
stų, ir meldė, kad pagelbėtų ’ bet rado, kad vartai buvo už-1^1*086 v’su<)8e trukumuose L-
jam moksle, kuriame vėliau daryti. “Aš negaliu pas Tave nnanas atsikreipdavo į Diivo 

Motinų, kad jam pagelbėtų. Irpadarė gražių pažangų. Mari
jai jis aukojo visus savo dar
bus, visas liuoslaikio valan
das. Laisvose nuo mokslo die
nose, kai kiti jo bendrai atsi-

ateiti, nes vartai užrakinti ir 
neturiu kopėčių,” Maloningo
ji Dievo Motina jam patarė 
perlipti vartus, žadėdama pri- 
gelbėti, jei bus reikalo. Ernia-

dų. Jo bendrai, matydami ypa 
tingų jo atsidavimų skaisty 
bei ir nepaprastų pamaldumų j 
Marijai, jį vadindavo Juozapo į 

vardu. Tas nužemintam Juo
zapui būdavo apsunkinimas, 
nes jis manė, kad nėra vertas 
vadintis tuo vardu ir paga-

duodavo sportui, Ermanas "nas ryžosi ir neįstengė, bet
Juozapas slapta eidavo į baž
nyčių, kur prieš Dievo Moti
nos statulų, puolęs ant kelių 
ir su kūdikišku atsidavimu 
meldėsi į Dievo Motinų ir į 
Kūdikėlį Jėzų. Jis atitraukda
vo nuo savo burnos valgį daž
nai ir meilingai jį aukodavo 
Dievo Motinai ir Kūdikėliui 
Jėzui.

Vienų dienų Ermanas pa
aukojo Marijai gražų obuolį,, 
nuoširdžiai Jos melsdamas, 
kad nuo jo priimtų. Ir, štai, 
Marija ištiesė savo rankų ir

Marija, motiniškąją meile, nu
rodė jam eiti prie vieno ak
mens, po kuriuo ras gana pi
nigų avalines nusipirkti. Er
manas taip padarė ir rado pi- hiau jjg sumanė tuo reikalu 
nigų; grįžęs nuoširdžiai dėko- kreiptis į savo vyresniuosius, Į 

savo rankų ir jį pakėlė. Bet'j° ^ievo Motinai už gausiu-,kad kiti jo bendrai nebevadi 
viršūnių geležys buvo aštrios !gU pagalbų. Tada Ji pareiškė, ntų jį Juozapu. Bet Marija, 
ir jo krūtinė, atremta į jas,
tapo sužeista. Nors žaizda bu

vo menka, tačiau darė didelį 

skausmų, kurs atsiliepdavo vė

lesniame jo gyvenime.

Per tų šventąjį reginį Er
manas patyrė, kad “dangus 
kenčia kariones” ir kaip visų 
savo gyvenimų turės kovo|i 
sielos priešus, bet Marija vi
sada jam pagelbės.

Didžiam Ermano nudžiugi-

Marija maloniai ištiesė jam

Lithuanian Boxing Contest
Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes: “Drau

gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die 
nų. Į šias imtynes gali ątoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blankų rasite “D R A U G E.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Kpildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest, 
2334 So. Oakley A tonu e, Chicago, Illinois.

PASTABA
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems 

klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A. 
Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl 
šių priežasčių:

1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
2) Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių insuranee
3) Foreign Excliange — Laivakorčių tikietus.
4) Iškolektuoti morgičius, procento kuponus taip pa

vienių asmenų kaip ir korporacijų.
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
6) Iškolektuoti Gas ir Electric bilas.
7) Išduoti Travellers čekius.
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais 

patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
gičių bizniu po vardu

UNIVERSAL M0RT6A6E & INVESTMENT 
COMPANY, NOT INC.

3320 S. HALSTED STREET,
TEL YARDS 5215

0. A. SURYS J. P. DOODY W. M. ANTONISEN

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

Vardas ir pavardė ............................. ................ ..............
Adresas................................................... ...........................

Kiek metų?........... ....................Kiek sveri!.............*........
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 

Oakley Avė., Cliicago, III.

»-l

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAŪSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų, knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,
I

Draugas Pub. Co
2334- S. OAKLEY AVENUE

t

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

BULL RUNN—Seein( the Story A» We Pa That Poor Old Bull Wm a Victim of Circumstantia! Evideoce? BY CARL E0
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f Prašau Į Mano Kampelį
ntus” ir visi cilniokratiski su
nkumai būtų parėdkavai išna
rplioti.

•Rašo prof. Kampininkas-
VOŽNŪS APDŪMOJIMAI

Trefnieji — Pruseika ir jo 
kampany sako, kad košernieji 
balšavikai savo popel iams Či
kagoj ir Bruklyne leisti gauna 
aimužnų (pinigų) iš Maskvos. 
Nors košernieji ginasi, ule Pru 
seika žino kų šneka. Kamgi 
daugiau tikėsi, jei ne žmogui, 
kuris pats yra prie tų balša- 
vikiškų poperių sėdėjęs ir ži
no visks slaptas rokundas. Ale

jų vadams da ir po spruduklį 
įsprausčiau, tegu parėktų le
dukai. Ba kas tai matė vadi
ntis save eilmokratais ir taip 
nusmukti nuo koto.

Anot Lietuvos “Cilniokra- 
to,” eilmokratijos uždaviniai 
yra nuversti buožes, praleta- 
riato diktatūros pagalba įgy
vendinti socialistinę santvar
kų, išniščyti pas draugus re- 
formistinius vapaliojimus, o 
purtunistinius žaksėjimus ir

SOCIALIZMUI DIRBA

dami jums broliškos pagarbos, 
liekame, (

Pirm., V. J. Bla.va.ckas, 
Itašt., J. Svirskas,
Ižd., P. Lam* vinis.

Tel. Cicero 6756

D A K T A R A Ii

Ilgasis Jurgis: — Ateina 
žiema. Pasibaigs arklių lenk
tynės. Vyrai, kų veiksime!

Barzdelė Pijus (markatnai 
pažvelgia į Menedžerių Anta
nų): — Galvokit, vyrai, aš tu
riu faituotls su savo vaikais.

Menedžeris Antanus: Baikis. 
Steigiu baleto mokyklų. Jau y- 
ra atsiliepusių motinų, kurios 
norėtų, kad jų mergaitės mo

SGRANTON, h,

I

prisipažinti irgi negalima, ba aiškiai užakcentuoti revoliuci- kytųsi baleto šokių. Paskui ga
tada suspoilintų biznį, kokį 
daro iš nesusipratusių vargše
lių.

Pasiskaitęs Lietuvos “Cil
mokratų,” kuris labai stroš- 
nus akcentus savo partijos ta
ktikai stato ir reikalauja, kad 
toj taktikoj būtų padaryta pa- 
vierijinias, aš ir pasakiau sau: 
jei Lietuvos cilmokratai uždė
tų mane pavierytojum lietuvi
škų cilmokratų — Čikagoj ir 
Bostone — taktikos, vai, aš 
tai daktarų nukamuotai “par
tijai” užduočiau tokių liekar-
stvų, kad ji net čiaudytų, o škiai jie pamatytų savo “akce-

!nės kovos taktikų nauju pasi
ryžimu dirbti. O mūsų cilmo- 
kratai, vietoj tokių . strošnių 

suprieš buožes “akcentų’ 
buožėmis dirba, su buožėmis 
cigarus sykiu rūko, su buožė- Į 
mis arklių lenktynėmis bizniu- Į 
voja, o dabar da užsimanė 
jaunas mergaites baleto šokių 
mokyti! (Čemeryčių reiktų ir 
toms motinoms, kurios savo 
mergaites ne Į škulę siunčia, 
ale j naujienų namų baleto 
mokytis).

Po tokios rokundos ir po to
kio cilmokratų payierijimo, ai-

lėsim atidaryti 
teatrų.

Ilgasis Jurgis (tapnodamas 
per petį): — Na, ir gudrus 
tu, Antanai.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

WORCESTER, M*SS.
ATSIŠAUKIMAS

Gerbiamieji ir gerbiamosios: 
Gerai žinodami

šv. Juozapo parapijoje', Se
selėms Kazfmterfetėms, jų 

jubiliejaus proga su
dėtos aukos:

' Kun. J. Kurtis $20.
Rub. J. Aleksa $25.
Šv. Onos draugystė $10. 
Jonas M. Navickas $10.
Po $5: Tretininkų dr-ja, J. 

senberniamsi Lauzauninkas, S. Rekštys, P.
Karevičius, Adomo Noreiko 
šeimyna, Vasiauskų šeimyna, 
M. Juodaugiehe.

Po $2: M. Bunevičienė, M.
Vaišnora.

Po $1: P. Katilius, K. Gu
džiūnas, J. Jonušą, K. Zarom- 
skienė, J. Bortkevičius, Vasi
liauskų šeima, Račiūnienė, S. 
Klikna, K. Bakšienė, A. Climie 
liauskaitė, J. Aučias, M. Meš
kauskienė, J. Petukauskas, B. 
Andruliūtė, J. Margelis, K. 
Gibiene, J. Kavaliauskas, K. 
Baltrušaitienė, A. Klebauckie- 

jnė, S. Bakšienė, E. Gečienė,

GRABORIAI:
iš praeities j Andžiukaitienė, S. Žemai- 

geibiamijjų gei adai ingurnų, Bakonienė, A. Baltru-

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA/! LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lfi- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8888 R 
Halsted Street, lėl. 
Victory 4»SI.

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS ORABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RoOeevelt 2616 arbi 2616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 8. 49 Court, Cicero, DI.
TEL. i CICERO 1927

DR. ATK06IUN AS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland
Arti 47th Street

Avė.

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rea. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8

i.vakar'

rel. Cicero 1260

DR. GUSSEN

j vėl drįstame kreiptis į jus su 
j širdingu prašymu, kad pagel- 
bėtumft našlaičiams, vargša
ms ir visokių nelaimių palies
tiems, kurie negalėdami patys 
savimi apsirūpinti, pasilieka

šaitis, M. Vasiliauskaitė, E. 
Jurgelevičienė, J. Andruliūtė, 
P. Galinis, B. Rekščiūtė, Šid
lauskai, M. Rekščiūtė, V. Ju
škevičius, P. Kubiliūtė, M. Po
vilionienė, M. Kvietkauskienė,

gerų žmonių nuožiūrai. Labda- M CepaitiS) G Gudžiūnaitė, 
ringoji draugija, kuomi tik

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea. 6787 S. Arteslan Avė.

TeL Grovehlll 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
QYDYTOJAJ8 IR CHIRURGAS 

8428 West MarąUette Road 
VaL: l-B ir t 9 P. M. Ket. B-11 A. M. 

Nedėlioj eualtarua

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So, Artesian Avė.

pietųValandos:
6

11 ryto iki 4 po 
Iki 8:80 vakare

L-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėllomis Ir Seredomls susitarus 

4847 VV. 14 th ST. Cicero, JLIL

Dr. Č.K. Kliaugą
DENTISTAS 

Utarninkais, Ket vergais ir Su ba tomis 
2420 VV. Atarųuette Ku. arti Uestern

Avė. Plione Hcmlocg 7&2M 
Panedfcnįls, Seredomls ir P6tnyčloml* 

įsai So. Halsted Street

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bua

i 2924 W. WASHINGTON BLVD. > 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:80 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2460 — 2451, arba 

Cicero 662. Res. tel. Cicero 288S

TOL Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIš
▼aL: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal eutartl

Phone Boulevard 4139A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me maldų ellalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Antram Avnaą

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. RooSeVelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Gr&borius ir Balsamuotojis
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, BI.

I. J. ZDLP
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

YHDBJAI —

1650 WEST 4flth STREET 
Kampas 4lth fr Paulina tta 

Tol. Boulevard 6892-8418

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
(>Me manęs, patarnausiu simpatiš
kai.. Mbftdaliai, kerai ir pigiau negi! 
kitur, kotdgčia dėl šermebų dyfcid.
-- ------- i—........... .... ............... ...

L I E t U V I V

GRABOlRIŲ įiTAI&A
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su Šito nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
niekė nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bite kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimą jums visai nieuo nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grabOrins, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios IM šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 
sltefc ki!r kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

gali, ir kiek tiktai gali, gelb
sti tiems vargšams.

Kaip praeitais metais, taip 
ir šiai:;, rugsėjo 24 d. miesto 
valdžia leido rinkti visame mie 
ste ant gatvių aukas. Laukda
mi mielaširdystės iš kitatau
čių toje dienoje, mes patys lie
tuviai turėtume už vis labiau
siai pasirodyti, su artimo meų 
le, nes tai mūsų pačių brolių 
reikalas.

Tat Labdaringoji draugija 
kviečia visu3 prisidėti prie to 
gražaus artimo meilės darbo, 

j kuomi kas gali. Reikalingos y-, 
ra aukos; reikalingi yra tai 
dienai rinkikai.

Aukas malonėkite .siųsti 
šiuo adresu: Litliuanian Cha- 
ritable Soeiety, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.

Tie, kurie norėsite pasidar
buoti rinkliavos dienoje, atei
kite į Šv. Kazimiero bažnyti
nę salę, 23 dienų rugsėjo 7:30 
vai. vakare. Pranešta bus kur 

! ir kaip darbuotis.
Pasitikėdami jumis ir reikš-

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGEL1S
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

A. Slevinskienė, J. Belčaitis,
O. Vezelaitė, B. Petkevičius,
A. Barauskienė, P. Kazokas,
C. KontankeviČlUS, J. KutaU- .Phone Hemlock 2061

skas, A. Petkevičius, P. Obe
liūnas, M. Brezinskienė, Sle- 
vinskas, S. Galinis, A. Gudžiū- 
nienė, I. Mikaila, J. Ralis, J. 
Vaičaitis, Jr.

Po 50c.: Modelis ir Martin- 
kus.

M. Grigaitienė 25c.
Smulkių $84.40.
Didžiai gerbiamam klebonui

kun. J. Kurui, gerb. kun. Ale
ksai ir visiems jų parapijie
čiams nuoširdžiai dėkojame už 
mūsų jubiliejaus iškilmingų a- 
p vaikščiojimų, už dvasines ma
ldomis ir gerais darbais su
teiktas mums dovanas ir uji 
medžiaginę aukomis paramų., 
Tokia didelė jūsų apie mus 
atmintis mus tiesiog nustebino 
ir didžiausio malonumo sutei
kė. Meldžiamės, kad Visagalis 
Jums už viskų šimteriopai at
lygintų, nes esame per men
kos net pareikšti, kaip labai 
įvertiname Jūsų mums suteik
tų paramų.

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12

6558 SO. WEŠTERN AVĖ.

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
Gydytojas, chirurgas 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų. moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ue-cnlus priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais tr seredomls tik
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET

TEL. LAFAYETTE 76 50

DR. F. G, W1NSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

ROfi. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

AKIŲ GYDYTOJAU

DR. VAim DPT.

DR. S. BffiZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

OSieas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 Ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

Ofiso: Tel. Victory 6863
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligą ir 
veneriškų ligą

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliotais ir šventadieniais 10—12

DR. SUZANA A. ŠLAK1S
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo # Iki 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare UtAmlnkais 
Ir Kctvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3385

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1880

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

L DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 00&5 $

___________________ »

. DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Res. Tel. Hemlock 2615

Tet Grovehlll 1695

DR.A.L.YUŠKA .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredomls po pietų ir Nedėldiemals 

tik susitarus
8422 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3009

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. lUICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 va laidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Kalifornijos pakraščiuosė išgelbėtas B. A. RSggff, H A- 
lasko?, kuris su savo žvėjitilū RuvŪ Buto paklydęs jūrose. 
Išsisėmus kūrui, jo laivas buv*o Vėjft TfėStėjftttlhS pėr
115 dienų. Išgelbėtasis BiggS būvo išbadėjęs ir nuilsęs.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palenrvins aklų Įtempimą, kuris 
astl priežastim galvos skaudėjimo, 
tvaiginio, aklų aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą aklU karšt}. Nulmu 
lataractua Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsitiklmuose, egzaminavimas daro- 

ts su elektra, parodančią mažiau-
uas klaidas.

Speclaie atyda atkreipiama moky- 
<loa vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėllomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUll 
?ą laiką su nauju išradimu. 
Daugelių atsitikimų akys atltaisomds
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos il
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

_ DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4$31 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 tkl 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki H dieną

Ofiao Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2274

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 2-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: rytd nuo 10—II titio 2—4 pa 

pietų: 7—8:80 Vai. vakar*.
Nedėllomis 10 Iki 18 

Telefonas Midiray 2880

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vftl. vakare.

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Proapect 0410

DR. B. ARON

Ofisas ir Akinių Dtrhtuvė 

73B WEST 35th STREET 
Kampas ftaistefl ftt.

Valandos: nuo 10—4; nuo 6— 
Ketfėttomts; aso įo iki 12.

HEMLOCK tilt

DR. V. S. NARES
(NkryAtfafcAs)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8429 Weat Marųuette Road

VALANDOS:
8 Al lt rfta, 7 iki I

DUro. tr Ketv.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 4166 South Kedzle 

Rea 4486 So. Callfornla Avė. 
▼«L: 8-4, 7-8 V. UttMtkt KAtV,

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 6618

DR, A, J, BERTASH
756 W. 35th STREET 

Ofiso vai.: nuo 1-8, nuo 6:80-S:^0'

i
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C H I C A G O J E

kai. P. ČJižauskienė yra Mote
rų Sų-gos Centro pirmininkė,

---------- į tat, be abejo, Cliicagos sųjun-
Šiuo laiku aštuoniolikiečiai gietės mokės įvertinti savo va- 

visur tik kalba apie parapijos (dovę ir jos pasišventimų; gra- 
jubiliejinį bazarų, kuris prasi-' žiai pasidarbuos, kad koncer- 
dės ateinantį šeštadienį, rug- tas pavyktų. Koncertas įvyks 
sėjo 17 d. ir tęsis per visų mė- Ciceroj, Šv. Antano parapijoj, 
nesį šeštadieniais ir sekmadie- kur klebonu yra gerb. kun. H. 
niais. Draugijos ir šiaip pa- Vaičiūnas, Moterų Sų-gos Ce- 
rapijos darbuotojai jau nuo ntro dvasios vadas, kuris vi- 
senai rūpestingai ruošiasi prie'tuomet sųjungietėmis rūpinas 
šito didžiausio parapijos pa-|ir remia jų gražius darbus, 
rengimo. Bus daugybė visokių | Koncerto bilietų kaina vi- 
naujenybių. Svarbiausia baza-, siems prieinama, tat visiems 
ro dalis įvyks didžiulėje par.' bus proga pasinaudoti nepa- 
salėje yo bažnyčia, o antroji prasta proga. Programoj bus 
mokyklos salė bus palikta vi- ir kitų įvairumų, o taip pat ir 
šokiems pasilinksminimams mūsų vietinių geriausių daini- 
prie geros muzikos. Taip pat ninku.
ir lauke bus visokių “games.”, Teko girdėti, kad dauguma 
Taigi už kelių dienų susilauk- • jau įdomauja šiuo koncertu il
sime didelio parapijos “triuk- i laukia, kad juo pasigerėtų, o 
fano,” į kurį visus kviečiame. |ypatingai, kad išgirstų pp. Či-

------------ 'žauskus dainuojant. Tat, spa
Praeitų sekmadienį šv. Onos | ]i0 23 d. lai būna visiems at- 

draugija buvo suruošus gražų i mintina. Lazdvna.
vakarų parapijos naudai, į ku- Į____________
rį atsilankė daug žmonių. Ir
jauni ir seni smagiai pažaidė 
ir pasilinksmino. Vakaras bu
vo tikrai sėkmingas. Mat, drau 
gija jau daug sykių savo įdo
miais parengimais patraukia 
žmones.

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
ŽINUTES

NORTH SIDES ŽINUTES

Jau prasidėjo parapijos mo 
kykla. Keli šimtai vaikelių su- kiais pamarginimais; tai Apa- 
grįžo ir pradėjo savo mokslo štalystės Maldos draugijos ir

P R A tTO-ĄS
Ap ,

Septynių rūšių jurginiai, išstatyti gėlių parodoj Kalifor 
nijoj- JŲ.ių augintoja (atvaizde) p-lė B. Bauscb iš Almeda, 
Calif., laimėjo pirmųjų dovanų.

1 vtrif popiet,'Windermere Eri’ ( 
st Hotel, 56-tos ir Hyde Park ;
Boulevard. * t

Norinčios narės kviečiamos
J ir būti modeliais kailiniams 
J bei kitiems moteriškiems d ra
ibužiams, kuriuos suteiks Him- 
'mel Sons & Co. Norinčios ga- 
j lės savo figūrų apsiausti gra
žiais kailiniais, kitos net pas
ninkauja, kad gražiau atrodv- ( 
tų. (Jai gražiai atrodys ir — į

Alfa i

IS PRAĖJUSIO SEKMA
DIENIO

Treeiadienis, rugsėjo 14, 1932 
1 » >• *■" - ■ -r—• — ■
vo iššaukti miesto ugniagesiai, 
bet kol atvyko patys darbinin
kai gaisrų likvidavo. Sudegė

X Kun. A. Petrauskas, Ma- 500 PftUų dervos.
rijonų misijonierius, rugpiūčio____________
28 d. rašo, kad važiuoja An- 
glijon į Londonu ir rugsėjo 15 
d. su “Majestic’u” iš South- ž. Kalvarija, Telšių apskr. 
ampton plaukia Amerikon. A- gįoje apylinkėje šiemet, paly

ginus su kitais metais, labai 
mažai kas sėja linų. Retai kur 
tenka pastebėti mažų linų lan
kelį, kurie atrodo vidutiniškai. 
Kitais metais, kuomet būdavo 
brangūs linai, čia begalo daug 
jų sėdavo, nes linai būdavo 
vienintelis pajamų šaltinis.

NESĖJA LINŲ

pie rugsėjo 21 
New York’e

d. tikisi būti

SENSACINGI PROF. VOL
TERIO ATRADIMAI

i

i Būdamas namie,praėjusį se
kmadienį, atsisukau savo ra
dijo, kad pasiklausyti, kas vy
ksta oro bangomis. Žinojau, 
kad apie pirmų valandų iš 
WCFL stoties duodavo savo 
muzikos programus Jos. F. 
Budriko muzikos krautuvė. 
Kaip sykis aš ir tropijau iš
girsti įdomų pranešimų, bū
tent, kaip pranešėjas pareiškė 
sukanka lygiai trys metai kaip 
p. Budrikas duoda radijo pro-

! Kauno miesto muziejaus di
rektorius prof. Volteris, Ka
raliaučiaus “Prussia” muzie
jaus direktorius dr. Kari En- 
gels, mūsų jaunas archeologas

Loan Bank Act,” kuriuo ei- laiko, nuo penkių iki penkioli 
nant suorganizuota dvylika j kos metų. Namų savininkai, ^ranuis- .Sveikinimas ir padė-

FGR YOUR FALU DANCE, 
see Curlev Evans, The Grea- 

Puzinas, miesto muziejaus ko- tęst Lithuanian Orchestra Le 
nservatorius Mekas ir keli ki- ader in America, who has pla
ti senienų rinkėjai buvo nuvv- 'Y^d fr<wn coast to coast. 
kę į Rumšiškių valsč., Dovai- į Address 919 N. Mozart St. 
nonių pirmų kaimų. Ten, pa
gal Nemunų, ant aukšto kran
to yra apie 50 senkapių, pil
kapiais vadinamų. Jie pagal 
krantų tęsias apie 3—400 me
trų. Kapai labai apleisti, min
džiojami.

Chicago, III.

JOHN B. BORDEN

bankų, ir viena iš jų bus ati- j kurie negali iš niekur gauti 
daryta Evanstone, Illinois ! paskolos, jų galės gauti iš sa 
dviem — Wisconsin’o ir Uli- Ivo distrikto Federal Home

kos žodis nuo visų radijo klau1 Ekspedicija tuo tarpu atka- | 
_ j svtojų, kurie turėjo malonu- sė du kapus. Iš ten atrastų (

X Prabėgus maloniems va
saros laikams ir rudenėliui ar
tinantis mes, northsidiečiai, 
pradedame naujų veikimų, į-

*7“ i5. Fe<leral bartinių Ia7k„ yra' direktorium ' ir kitų dalykėlių,|jeanės akmens gadynės pėdsa
P ’ iHome Loan Banke J«?esman advokatu Ge<jimĮno Buda-'labai Serai Pa<lainavo keletu kai, rasti akmeniniai kirvukai,

nois valstybėms. Šis įstatymas 
bus lig šaltinis Budavojimo ir

Loan Banko.
T, , , , , , „ Adv. Grish vra darbštus.Paskolos bendrovėms (spulko- r . -S1 .. ,, , 1x __ A. __ , , -y V, , ,,lietuviškose “spuikose”; da-

; Home Loan Banke ilgesnian 
rių vienas jau įvyko su viso- terminui (nuo vienų iki de-

šimties metų). Federal Home 
Loan Bankams visose J. A.

mo klausytis per tris metus 
J. F. Budriko duodamųjų pro
gramų.

Praėjusį sekmadienį šalę

(geležinio piautuvo, skeltuvo 
ir kit.) nustatyta, kapai yra 
iš 5—8 amžiaus.

Kitoje vietoje užtikta nau-

(John Rar<lxlun»e Beritant
ADVOKATAS

105 W. Adams St.. Rm. 1642
Telephone Randolph <727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 90*0 

Name: 8 iki * ryte. Tel. Repub. *800

A. A, SLAK1S
ADVOKATAS

Miesto Oflaaa 77 W. WaaMngton St 
Room *05 TeL Dearbom 7*88

Valandos: • ryto Iki 4 po pietų

vojimo ir Paskolos bendrovės. dainii dainininkė Marė Shul-1 peiliukai ir kit. Šiems radi- 
4425 S. Fairfield Avenue, taip įaen®» kur‘ turi gerai išlavin- • niams priduodama didelės, mo

Vakarai.: UtarntnkaU Ir Ketvergala 
— 8 Iki * vai.

4148 Archer Are. Tel. Lafayette 78(7

Namų Tel. Hyde Park 88*6

darbų. Taip pat keli desėtkai Į Tretininkių bendra pramoga v w V/8°Se ' . ipat advokatu Vytauto Buda-' £razi? soprano balsų. Po- kalinių atžvilgiu, reikšmės. Ne
lanko komerciios mokvklaL •• j 1 i g Valstybese Paskolinta smitas i.. . , nia Vaitkus vykusiai sugrojo trukus bus kasinėjami kiti ka-
lanko^ komercijos mokyklų, parapijos naudai, kun nema, dvidešimt penki mUijo™ armonikos kelioi pai
Nors čia nėra didžiausia lietu-' žai pelno davė, nes sutraukė ’ —• m - , , . 4559 S. Paulina Street; vice- a 1 Piano armoniKos Kenon- pai.
vių kolonija, bet galėtų būti 
daugiaus vaikų. Mat, kaip ki
tur taip ir čia yra žmonių, ku
riems trūksta katalikiško ir 
tautiško susipratimo, kurie ne
jaučia atsakomybės už savo 
vaikų auklėjimų. Nekalbant a-

gana didelį žmonių skaičių.
X Didelis bruzdėjimas eina 

besiruošiant prie parapijos ha 
zaro, kuris bus tik tris sek-

I dvidešimt penki milijonai do-,^ g paulina St^et; viceJant piano armonikos kelioli- 
lenų Toji paskola vynausy- pirmininkas Lietnvių Būdavo- k* ^ražin detuviškų meliodi-
bei bus atmokama per ilgesni -jimo ir paskotos'^ygos ir Bu- Pnas Čepaitis, savo gra-
aik* 1 davojimo Bendrovių Lygos Ji- žiu tenoro balsu tikrai PaPuo’

Iki šiol “spulkos’-’ skolinda- .linois valstybėje Teisių Komi- į8e Pro8ram4-
r . 1- n <e • no- vo pinigų IŠ bankų trumpam sijos narys.Įinadienius: spalio 9, 16 ir 23. , .. . \ . .. 7 v. i, •, .. laikui, ant trijų, sesių arba.Klebonas pats lanko draugijų devynių mėnesių, bet iš Fede- I

...„ Į susirinkimus ir kviečia, kad, !nė džiaugiasi gražiai,
pie tuos, kurie siunčia vaikus į ... .. . . ’ ral Home Loan Bankų galės

Į Prie progos palinkėsiu p. Bu
Advokatas ir ponia Grišie- į brikui, kad jis per ilgus; ii- 

metus duotų mums pro-

SUDEGE 500 PŪDŲ 
DERVOS

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ. 
Tel. Pullraan 8*50—4277

44*0 8- WOOD ST.—Ketverto 
Tel. Lafayette 8292

▼ak.

į nekatalikiškas mokyklas, y-iki<* kurioa »ali’ Prisidėt,i su 
ra ir tokių, kurie amžinai sve- iau a Įr trinktų kelis atsto-
timiems vergauja. Gaila tų ne- VU“ 1 bendr» *lrau«i« P88““’ 
snsipratėlių. 1 ,rlnl«’ kad tl"kamiau Prisiruo-

________ :šu«. Siaučiant depresijai* sun
ku savo šeimynos reikalus tva-Neseniai viena jauna šeimy

na iš šitos kolonijos papildė'rkytl’ JUO.lab,au sunku Para' 
didžiausių niekšystę. Išvežė piJ°8’ todel slame bazare kle' 
savo trijų mėnesių kūdikį į ki- W"as .lr komitetas tikisi su- 
tų galų miesto ir pametė prie aU 18 vlsl^ Parapij°niJ ffau- 
svetimų durų. Po kiek laiko i8'08 Pararnos-
policija pačiupo tokius išga-Į Uetuvytis
map tėvus ir patūpdė į kalė ji-i
mų, o nekaltų kūdikį patalpi-i X North Sid” Moler,J S«'

• • ! <nis smagiai
j gos klausytis lietuvių dainoslaikų praleidę, pasilsėję, ap

pasiskolint dešimčiai metų, ,ankę gražiausi Indianos re.'ir muzikos oro bangomis, 
taip kad namų savininkai ga- |zort, _ tiek. Bet y.
vę iš “spulkoa” paskolos, j, džiaugiasi gavę8 tikrų ži. 
atmokės tokiu pat būdu - kas nių kas link The Federa| Ho. 
mėnesį per šešis ir pusę metų1 me Bankų nuo direk-
ir ilgiau'. Šis įstatymas paleng. ,torilJ> k„rie ,ame seime da|y. ,
vina mažų namų savininkams, 
kurių namai kainuoja nedau
giau kaip $20,000.00 ir nedau
giais kaip ant trijų pagyveni
mų. Bankas menama atsida
rys apie spalių 15 d., 1932.

vavo ir užėmė garbės vietas. IKorespcsndentl1

LIGONINES RĖMĖJOS JAU 
IŠSIUNTINĖJO LAIŠKUS

Šis įstatymas išleistas dėl« M Iivrvcvi V<XI pI" Į ' .

\v. Vincento prieglaudoje. -Mgos 4 kuopa_ rengia “bun- Budavojimo i Paskolos ben
Laiškai jau išsiuntinėti na

rėms su visomis informacijo- 
ir. ___  ..

Tai bedievvbės vaisiai kurie eO P®1'15' ’’ ru^jo 14 d.,
atima visus žmoniškumo jaus-'™1' vak' I8’"'* Sūiankšt, na- bendrovių ir 1.1, reiškia, ku- kauliukų lošimų, kuris įvyks
mue ir paverčia žmones žvėri
mis. Koresp.

urnose, 1905 Wabansia Avė., 4
Kurie buvo pirmiau įsigiję 

tikietus, jie bus geri, o kas ne 
i turite, galėsite gauti vieto;e

_______ I Tat, sųjungietės visus šir-
Po šiltos vasarėlės, po visų!dinRai kvie‘da <<a'yv.uti, link-

atostogų ir vėl atėjo rudenėlis,'™'“' V“kar,! praleisti ir gra'
žiu dovanų gauti. Įžanga tik

KAS NORS NAUJO

7:30 drovių, Taupymo ir Paskolos mis apie ateinantį kortų 
bendrovių ir t.t., reiškia, ku kauliukų lošimų, kuris ji 
rios daro morgičius ant ilgo šeštadienį, rūgs. (Sept.) 24 d

o su juo ilgi nuobodūs vaka
rai.

Užsibaigus visiems piknika
ms, išvažiavimams ir vėl tu-! ________
rėsime rinktis salėse, rengti' Adv Joseph j Grtgh (orf 
vakarus ir jai. prablaivinti, 5iaa) ir Orisien5i gyve.
paįvairinti savo kasdieninį gy-: „antiaji Mar<|Octt<, Parke, ja„ I

venimų. 'grįžo iš French Liek, Indiana,!
Vienas gražiausių šio rude- į kur dalyvavo metiniame 40 

ns sezono vakarų įvyks kitų J. A. Valstybių Budavojimo 
mėnesį, spalių 23 d. Tų dienų ir Ęaskolos Lygų (United Sta- i 
Moterų Sųjungos Chicagos A- teR Building and Loan Lea-! 
pskritis rengia nepaprastų ko- gue) seime, rugsėjo 1, 2 ir 3 
ncertų, kuriame bus kas nors dd. Ponai Grish buvo atstovai 
naujo. Mat, koncerto progra- iš Gedimino Budavojimo ir 
me dalyvaus svečiai iš Detro- Paskolos bendrovės, 
ito artistai M.tir J. Čižauskai, Kaip žinoma, liepos 22 d., 
kurie jau ne nuo šiandie pa- 1932, prezidentas Hoover pa
garsėję kaipo įžymūs daininin- sirašė “The Federal Home

25c. Komisija

VISIEMS ĮDOMIOS ŽINIOS

W LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA *

. a z*
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI

VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

Rugpiūčio 11 d. Frenkelio Tei. 

odų fabriko dervos sandėliuky 
buvo virinama derva, bever-1 
dant dervai katilas užsidegė 
ir nuo katilo persimetė ugnis

Vyturys į sandėliukų. Kilo gaisras. Bu-

S'JKAKTUVIU IŠPARDAVIMAS
Jau sukako 3 metai, kaip pradėjome leisti 

pirmus Lietuvių Radio Programus
BUDRIKO KRAUTUVĖJE EINA MILŽINIŠKAS 

IŠPARDAVIMAS RADIO IR RAKANDŲ
i
5 tubu Philco radio 

po ...... $ig.5o
l

10 tūbų Stewart War- 
ner, po .. $29.50

10 tūbų Silver Mar- 
nhall, po.. $29.50

Radio ir Viktrola krū
voje, po .. $39,50

3 šmotų Bed Room
18“......  *49.50

Lovoms springsai po ............... . ..........  $3,75
Vatiniai matracai, vertės $10. po .. *4.50
Elektrikinės Ledaunės, vertės $125. po $59.00 
Roval Rašomos Mašinėlės po . *29.50

ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas ROnhKVjRf)

Rndib programai 2 sykiu savaitėje; WCFL Nedė- 
liomis nuo 1 iki 2 j(al. po pietų ir WHFC ketvargais 
nuo 7.-30 iki 8 vai. vakare.

1«e n T A UtlTP «KP nt»p»l

Boulevard 591 S.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

NAUJA GAS0LIN0 STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATI0N

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. coraer

Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

R. ANDRELIUNAS .
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 

1 rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininko.

nfll .enaualoa rųfltea 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GRF.EN VAUI.EY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių. avleato Ir sūrių.

4844 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 128*

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes me. uSlalkome 
Vieną 18 variausių ruSių autotnobl- 
11 us — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pa*are«Je savo stiprumu Ir yra Su ra u.

Talpyl me. turime pilny paatrlnkt- 
my vartotų karų labai prletnamy Ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44*9 ARCHER AVEMUE 
T.i-phon. lefuyptl* <ll»


