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RUSIJOS SOVIETŲ KARIUOMENĖ
ŠAUDO DARBININKUS

Rugsėjo 11, 1932

Brangūs Misijų Draugai:

J. E. VYSKUPAS PETRAS BŪČYS,
kurio 60 metų amžiaus sukaktį plačiai paminėjo Lietu
vos spauda. Plačiau apie tai rasite .antrame puslapyje.

CHICAGOJE

RAGINAMI GAUTI IN.
FORMACIJŲ

! Tie visi Chicagos gyvento-'i
--------------I! jai, kurie turi mokėti miestui
,,r.
,,
,
. 'specialius mokesčius itspecial
Siame “Draugo” puslapy i-,
.
.
. ... .
.
.
assessments) vra raginami nu
dėtas atsiliepimas i Chicagos' .A. .
.
'
.
. . įeiti i miesto rumus
(City
arkivyskupijos katalikus misi- ,r llx
,
.
Hali), o tenai gaus reikalingų
jų reikale. Pasirašo šioj arki- infonhacijų> kaip ir kada turi
vyskupijoj veikiančios Tikėji-j^j mokami minėti mokesčiai, 1
mo Platinimo draugijos direk- !ka(f iSvengtį pabaudų.

MISIJŲ REIKALU

torius. ”
Paskaitykite
’ .......... atsiliepi
mų. Nereikalinga nė aiškinti,
kaip tai yra kilnus ir šventas

NORI PASKOLOS

Šis yra šiemet vienas svarbiausiųjų arkivyskupijos katalikams
pranešimų. Atėjo laikas įstoti Į Tikėjimo Platinimo draugijų, kuri
rūpinami namų ir užsienių misijomis. Jūs misijų reikalų atjautėte
praeity ir mes turime vilties, kad ir dabar su tokiu pąt nuoširdžiu
pasiryžimu remsite šį kilnų darbų. Nes misijoms jūsų parama šian
dien daugiau, negu kitados, yra reikalinga.
Šiandien bažnyčiose jums bus įteikti to svarbaus reikalo vokeliai
(konvertėliai). Šis reikalas turi būt kiekvieno gero kataliko širdžiai
artimas. Atydžiai paskaityk narystės sųlygas, kurias rasi ant vokelio,
ir ateinantį sekmadienį, rugsėjo 18 d., aukok, kiek išgali. Pastebėsite,
kad įstojimo šion draugijon sulygęs yra prieinamos kad ir neturtė
liui, taip kad kiekvienam yra progos prisidėti prie šio svarbaus dar
bo. Tikrai neprašoma perdaug, atsižvelgus j būtinus reikalus tų, ku
rie su dideliu pasiaukojimu dirba dėl sielų išganymo tolimose misijų
srityse.
Ne vien atsižvelgiant į didelius užsienių misijų reikalus, bet dar
atsimenant mūsų namų misijas, mes matome daug vyskupų ir kunigų
neturtingose xmūsų krašto vyskupijose besimeldžiančių ir su viltimi
lukeruojančių, kad arkivyskupijos katalikai į šį atsiliepimų atsakys
duoaniomis aukomis. Nuo jų duosnumo sėkmių priklausys ta dvasinė
ir medžiaginė pagalba, kurios jie lūkeruoja.
Kad neprailginti šio rašto, aš prašau arkivyskupijos katalikų elgtis
taip, kaip reikalinga elgtis susidūrus su labai dideliu reikalu. Jo
Eminencijos Kardinolo žodžiais “Šiame kritiškame laike stovėkite
ištikimai prie misijų ir podraug, savo artymus, gyvus ir mirusius,
kaip ir savo pačių reikalus, paveskite tų karžygingų Jėzaus Kristaus
sūnų ir dukterų, kurie darbuojasi misijų dirvoje, maldoms ir geriems
darbams.*’
Meldžiuosi — Dieve laimink visus už viskų ir tegul Jis teiksis
mus visus palaikyti stiprybėje šiais išbandymų ir sunkenybių laikais.

Very Rev. Msgr. James J. Horsburgh,

Diocesan Director.

IŠĖJO IŠ KOMISIJOS
VOS PASPRUKO
Chicagos
spauda praneša,
Iš Chicagos pietų parkų ko-(
ka I jis vakar matytas Chica misijos išėjo buvusia bankininVakar vidudienį keturi plė
go j. Jam esų “butlegeriai”, kas Bain’&s, kurs yra nubaus
šikai įsiveržė Bellwood State
grasinę.
tas kalėti.

CHICAGO, III. — Ateinan
ti pirmadienį, rugsėjo 12 d.,
Chicagoj bus pašventintas ir
atidarytas
naujas atletinis
(sporto) katalikų jaunuolių ce
ntras Congress banko namuo
se, Congress ir Wabash avė.

IŠ ISPANŲ DIDIKŲ ATI
MAMA ŽEMĖ
MADRIDAS, rūgs. 9. —
Steigiamasis Ispanijos respu
blikos susirinkimas nusprendė
Katalonijai pripažinti autono
mijų ir vykdyti agrarines re
formas.
Iš kelių šimtų kunigaikščių
ir kitų bus atimta didžiausi
žemės plotai ir padalinti be! žemiams. Atsavinti kunigaikš{čiai negaus jokio atlyginimo.

MAŽINA IŠLAIDAS

bankan, Bellwood’e. Kasinin
NEW YORK, rūgs. 9. —
kas užmynė spaudukų ir aki
mirkoj sprogo kelios ašarinės Šio miesto majoro pareigas ei
bombos. Plėšikai vos paspru nantis J. V. McKee ėmė ma
žinti išlaidas taip, kad poli
ko.

rbus prie kalėjimo.

Garlaiviui išplaukus iš 135
...
. .
gatvės doko, staiga kilo jame
jo ne klausyti tų reikalavimų. |kaįsus
sprogimas — susprogo
Jis pareiškė, kad nė kokiu
katilas. Visas laivas
i būdu nepaves bet kokioms pa-'
su žmonėmis išlėkė į padanrtijoms valstybę valdyti. Pages.
pen’as ir jo kabinetas turi pa
Kol kas sužinota, kad 38 da
silikti savo vietoje.
rbininkai žuvo, apie 11 nesu
randama, o kiti sužeisti.
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BERLYNAS, rūgs. 9. —
LONDONAS, rūgs. 10. —j Nortli German Lloyd kompa
Ivanovo Voznesensk yra svar
nija paskelbė, kad ji Atlantiaus Rusijos bolševikų pramo
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KARALIŠKAI PASITIKTAS

Chicagos sanitarinio distri-1 Geležinkelių kompanijų taip
kto trustisai kreipės į federa-' vadinamas atlyginimo už darMATYTAS CHICAGO
lę finansų atstatymo bendro- j){^ nustatymo komitetas nusI I
Visam krašte ieškomas pro- vę, kad ji distriktui paskolin ' i prendė, kad geležinkelininka
hibicininkas pulk. R. Robins. į tų 36,450,000 dol. Šie pinigai i
ms (darbininkams)
dar 10
Anų dienų jis iš rytų turėjo' Yra reikalingi distrikto dar- ,
nuoš. atlyginimas turi būt su
vykti į AYashingtonų, į kurdams.'
mažintas.
prezidento
buvo kviečiamas. J---------------------

CHICAGOJ ATIDAROMAS KATALIKŲ
JAUNUOLIAMS CENTRAS

' priešingas.

vvesttalen.

UŽ ATLYGINIMO MA
ŽINIMĄ

38 ŽUVO, DAUG NESU
RANDAMA

BERLYNAS, rūgs. 10. —
NEW YORK, rūgs. 10. —
. Vakar prezidentų Hindenbur- Vakar šiame mieste įvyko bai
gų aplankė parlamento virži- si katastrofa.
ninkai, daugiausia fašistai (na ! Senu mediniu gavlaiviu “Ocionalsosialistai). Jie reikalą-i bservation„ js Br0nx>0 buvo
f®'
,vo, kad kanclerio von Papen’o vežami 165 darbininkai į New
vyriausybė būtų pakeista nau!ja, nes parlamentas yra jai Rikers salų, kur jie turėjo da-

Jūsų Kristuje,

darbas misijas remti.

Išvyko ir dingo.

HINDENBURGAS UŽ
PAPEN’Ą

J

pavyzd.ngas. Naujos au-.

i dėklams gaminti dirbtuvės. Da
rbininkų butai modemiški.

Nežiūrint to, darbininkai su
ANGLAS PRIEŠ VO
kėlė streikų ir ėmė plėšti val
TOKIJO, Japonija, rūgs. 9.
KIETIJĄ
diškas maisto parduotuves. V— Iš Mandžiūrijos grįžo vy
šaukta kariuomenė šaudynais
riausias to krašto kariuomenės
NEYVCASTLE, Anglija, rū
riaušes numalšino.
vadas gen. Honjo. Jis nepa
gs. 9. — Darbo partijos vadas
prastai iškilmingai pasitiktas.
ir nusiginklavimo konferenci
LENKIJOJ STREIKUOJA
Nes tai Mandžiūrijos užkariau
jos Ženevoj ‘pirmininkas HenVALSTIEČIAI
tojas.
derson’as čia kalbėdamas puoGeležinkelio stoty jį pasitiko
le Vokietijų dėl jos norėjimo . .
.
, .
...
VARŠUVA, rūgs. 9. — Kai
. . .
.
. .
., (Visi vyriausybes nariai ir tuogmkluotis ir dėl grasinimo iš-L_
.. L
,
kuriose Lenkijos dalyse sus
jau jis buvo paimtas į impe
eiti iš nusiginklavimo konfetreikavo valstiečiai tikslu at
ratoriaus rūmus.
rencijos.
siekti didesnes kainas už savo
produktus. Labai mažai dar
Jis pareiškė, kad jei Vokie
TAI BUVUS KLAIDA
žovių pristatoma čia ir kituose
tija nedalyvaus nusiginklavi
miestuose. Valstiečiai pikietuo
mo konferencijoje, ši neturės
MASKVA, rūgs. 9. — So
į
ja visus miestų link kelius.
jokio pasisekimo. O jei Vokie

vietų vyriausybė atšaukė mais

tija ginkluosis, tada Europo
to įsigijimo ir vartojimo var
je prasidės naujos ginklavi žymus svetimų kraštų kores
mosi lenktynės taip, ’kaip bū pondentams. Pažymėta, kad
ta prieš 1914 metus.

10 ŽUVO, 30 SUŽEISTA

NASSAU, Bahama salos,
rūgs. 9. — Abaco salų ištiko
uraganas (viesulas). 10 asme
NUTRAUKĖ STREIKĄ
nų žuvo ir 30 sužeista. Apie
BRIUSELIS, Belgija, rūgs. 200 namų sugriauta.

tai buvus padaryta klaida.

Vokietijos ginklavimosi klan

tikierius apėmė baimė. Tam- Į rimas turi rūpėti ne vienai
lių centras užims keturis na PAŠAUTAS POLICMONAS many Hali demokratų organi Prancūzijai, bet visoms san
zacijos vadai, pareiškia, kad tarvės valstybėms ir Amerikai.
mų aukštus ir bus Chicagos
9. — Po dviejų mėnesių strei
Du plėšikai puolė valgyklų, McKee taip elgdamas netoli
arkivyskupijos centru. Arkivy
ko belgų angliakasiai nutarė
3118 W. 22 gat. Viduj buvo nukeliaus.
GAISRAI MIŠKUOSE
NESKOLINS PINIGŲ
skupijoj yra apie 200,000 ka
grįžti
darban,
kada
vyriausy

policmonas Dwyer su žmona.
talikų jaunuolių. Jų dauguma
VENTURA, Cal./ rūgs. 9.
VENIZELOS’AS PASI
Kilo kova. Policmonas pavo
STRESĄ, Italija, rūgs. 9. bė pasiūlė jiems didesnį atly — Ventura apskrities miškuo
priklauso Katalikų Jaunuolių
Šio centro pašventinimo apei..............................
LIEKA
jingai pašautas, o piktadariai
— Ekonominiam vidurinės Eu ginimų.
se kilo gaisrai. Pranešta, kad
gas atliks Jo Eminencija karJ
zac.,a,, „ „o. g, boardo paspruko.
ATĖNAI, rūgs. 9. — At ropog valstybių suvažiavime
40,000 akrų plotai liepsnose.
dinolas Mnndelein’as, dalvvan P'rm"”nk" 5™
Ek"<’ vys
sistatydinusį Graikijos prem Praficūzijos delegatas prane NEPAVYKO PASIKĖSI
iant vyskupui Sheil, dangeliui k"p0’ ShwlNIMAS
Užvakar vakarų Garrick te jerų Veniaelos’ų prezidentas šė, kad Prancūzija ateity ne
ORO STOVIS
kunigų ir pasaulininkų, kurie
Pašventinimo iškilmės pra- atre, 64 W. Randolph gat., ki Zaimis atgal grųžino.
skolins pinigų šioms valstybė HAVANA, Kuba, rūgs. 9. j
------------susidomėję tuo, kad katalikų sidės kaip 2:30 popiet. Iš Chi- lo gaisras. Apie 1,000 žiūrovų
ms. Sako, tegul jog ieškosi kiKesintasi nužudyti Kubos
CHICAGO IR APYLINjaunuolius gelbėti nuo pražū- eagos parapijų atžygiuos or- vos suspėjo išsinešdinti lan- SKAITYKITE IR PLATIN itokių priemonių savo ekono- prezidentų diktatorių Macha- KĖS. — Nepastovus oras;
tingų didmiesčio bangų.
ganizuoti jaunuoliai.
' kan.
KTTE “DP4UG4”
miniam atstatymui.
do. Piktadariams nepasisekė, kiek šilčiau.
Šis naujas katalikų jaunuo

R

A I

M** -

-«

rr ~

Šeštadienis, Rugsėjo 10, 1932

DRAUGAS

J. E. Vyskupas Būčys ne vien lietuviams
gindamas katalikybę ir lietu-inkus, skaitydamas jų susirinvybę. Jo straipsniai įvairiau-'kiniuose filosofines paskaitas,
, yra plačiai žinomas. Jis kaipo mokslininkas
J
■■
šio turinio. Vysk. P. Bučio ra
ir rašytojas ir platesniam pasauliui yra žino
Išeina kaadleo, Išskyrus sekmadlealua
5. Pedagogas
PRENUMERATOS KAINA: MeUmi — 34.00. Pu- mas. Kuomet 1930 m. liepos mėn. 6 d. buvo (60 m. amžiaus sukaktuvių į nė Lietuvos. Dažnai atvažiuo- šinių ligi šiol atspausdinta ma
Md M«tq — ) 1.60, Trinu Mėnesiams — 11.00. Vienam
proga)
, ja į Kaunu dalyvauti organi- ždaug 220. Be, to, jis yra pa Kaipo pedagogas vysk. P.
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 17.00, Pusei Me> pašvęstas rytų apeigų titulariniu Olimpijos
tų — 14.00. Kopija .01c.
zaeijų susirinkimuose ir skai rašęs daug knygų, kurių kai Būčys yra labiau teoretikas,
1. Biografinės žinios
Bendradarbiams, ir korespondentams raštų nefrų- vyskupu, viso pasaulio spauda plačiai apie Į
lina, Jef- neprašoma tai padaryti Ir nepristundlama tam tai rašė. Unitų klausimas Bažnyčios gyveni-! Vysk. P. Būčys gimė 1872 tyti paskaitas.
kurias net kelių tomų. Jis ra kaip praktikas. Tačiau ir šio
tikslui pašto ženklų.
Kitus
žymus
jo
veikimo
lai

šo labai populiariai ir todėl ji sritis jam labai puikiai ži
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai. me yra vien&H iš svarbiausių klausinių. Ski m. rugp. 20 d. Šilgalių kaime,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
riant Vyskupų P. Bučį tarpininkauti tarp ry Slavikų parapijoje (Šukių a- kotarpis yra nuo 1916 m. ligi visų su malonumu skaitomas. noma ir jo mėgiama. Jau prieš
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tų ir vakarų, Šv. Tėvas suteikė didelę garbę pjskr.). Mokinasi Slavikuose ir 1*921 m. Tada vysk. 1’. Būčys Retus teturi tokių brangių do keliolikų metų jis pradėjo įrovai. po piet.
mūsų tautai ir jo, Vyskupo, asmeniui. Tačiau Marijampolės gimnazijoj." 1890 gyveno Amerikoj. Čia jis dir Vanų taip aiškiai kad ir sun«, dinėti koedukaeijos kenksmin
tos pareigos, kad ir garbingos, begalo yra m. įstoja į Seinų Kun. Semi- ba sunkiausiose sąlygose. Re kiaušius dalykus ' išdėstyti J gumų. Kad ši jo pažiūra buvo
“DRAUGAS”
sunkios ir atsakomingos.
,
jnariją. 1895 m. jau studijuoja daguoja dienraštį “Draugų” .kaip vysk. Būčys. Daugelis teisinga, dabar aiškiai mato
ir išgelbėti jį nuo žlugimo. Da laikraščių laikydavo sau gar me iš šv. Tėvo Pijaus XI en
LITHUAN1AN DAILY FR1END
Linkime
J.
E.
Vyskupui
Bučiui
sveiku^
‘
"^urgo
Dv.
Akademijoj,
Publlshed Daily, Except Sunday.
lyvauja ir gaivina merdinčias be turėti vysk. P. Bučį savo ciklikos apie jaunuomenės auSUBSCRIPTIONS: One Tear — 16.00. Six Months
tos
ir
dar
daug
metų
pagyventi
ir
padirbėti
1699
“
•
K
— 11.50. Three Months — 13.00. One Month — 75c.
studijuoja pas garsųjį to lai organizacijas. Visi Amerikos bendradarbiu ir nuolat prašy- klojimų. Vysk. P. Būčys viEurops — One Tear — 17.00. 81x Months — 14.00.
Dievo garbei ir žmonių gerovei.
Copy — .01c.
ko apologetų Weissų. Savo stu lietuvių veikėjai kreipiasi į jį, davo parašyti įžanginius strai- suomet buvo priešininkas vai
Advertising ln “DRAUGAS“ brings best resulta
dijas vainikuoja teologijos da prašydami nurodymų ir pata-; penius svarbiausiais bėgamai- stybinia mokyklų monopolio ir
Advertising rates on appllcation.
nmų. Tuo tarpu jo sveikata siais reikalais.
nuolat reikalauja auklėjime ku
VELIONIS KARDINOLAS VAN
ktaro
laipsniu.
Nuo
1902
m.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
visai
susilpnėja.
Bet
it
tada
Itūrinės autonomijos. Jo susiROSSUM
profesorius Peterburgo Dv. A4. Apotogetas—tnoksJfetMcas rūpinimą jaunuomenės auklė
nuo
darbo
nesulaiko.
“
■ ‘
kademijoj, o kiek vėliau ir viVysk. P. Būčys kai kurių jimu, parodo ir tai, kad jis,
Amsterdamo,
Olandijoj,
kardinolas
vari
Į
cerektorius. 1909 m. įstoja į
Vysk. P. Būčys daug jėgų
DIENOS KLAUSIMAI
teologų laikomas rimčiausiu užverstas daugybe darbų, dar
Rossum mirė rugpiūčio 30 d. Maastriclite. i Marijonų Kongregacijų. 1916 yra paaukojęs ir besikurian
dabartinių apologetų. Jis yra surado laiko išversti į lietuvių
PAMINĖTINOS SUKAKTUVĖS
Buvo 77. m.-amžiaus.
m. išvažiuoja Amerikon ir Lie čiai Lietuvųi. Vos tik grįžo iš
Amerikos, tuoj ima orAnhuojpokmy,
Ulb, Kjatts M Enciklikli a■Jo Eminencija buvo Tikėjimo Platinimo tuvon grįžta tik 1921 metais,
Lietuvos katalikų laikraščiai plačiai pa kongregacijos prefektu. Jo žinyboje buvo 435 j Sugrįžęs, Švietimo ministerio ti Lietuvos Universiteto stei 1 sekėjas,' ir nė kiek nemenkes- pie jaunuomenės auklėjimų. Jo
nis už savo buvusį profesorių. knygutė: “Ttvy teisė ir parei
minėjo J. E. Vyskupo P. Būčio 60 metų su bažnytinės sritys, įėmus 30 sričių Europoj ir į prašomas, ruošia steigiamam gimų. To negana; jam siūlo
Visi vyskupo rašiniai yra apo ga auklėti sava vaikas namie,
kaktį. Ne pro šalį bus ir mums bent vienu 54 žiemių ir pietų Amerikose. Kitos sritys, Universitetui statutų. 1924 m. paimti užsienių reikalų minilogetiniai, nepaisant, ar tai bū- ir nMkyktaįe” buvo išpirkta
kitu žodžiu tų garbingų mūsų tautos vyrų pa- yra Afrikoj ir Arijoj. Jo žinyboje buvo daug- (išrenkamas Universiteto Rek- sterio .portfelį, o vėliau siūlo
vykti ambasadoriumi į P’a£ i *’
*“* ‘.‘B*
ruominėti, tuo labiau, kad ir mums, amerikie giau kaip 12,000 kunigų ir daugiau kaip vie- toriumi. 1927 m. pradeda važiu, bet jis nuo tu Visu gar-11“*“ k8uP“>»‘<’ “ *“
žituna U laida)
čiams J. E. Vyskupas Petras yra labai arti na trečdalis visų pasaulio vyskupų. 'Minėtos dovauti visai Marijonų Kon, . .
J
i straipsniai. Kaip apologetas
mas, nes keletu metų jis drauge su mumis dir viso's sritys yra misijų sritys. Jas valdo Ti-1 gregacijai. 1929 m. Pijus XI bingų vietų atsisako. Dauge- I..
... .,
« *
h. D&tartinte darbas
..
.
.
. . z
, jis yra labai artimas šv. Aubo, mūsų visuomenei vadovavo.
IS
pirmųjų
mnnster.ų
su
vysk.
kėjimo Platinimo Propogandos kongregacijaJPas^^r’a ii Busijąi atversti Ko
J. E. vysk. P. Būčys dabpr
Lietuvių katalikų laikraščių skaitytojai
.
..
,,
. ._ .
. v (misijos patarėju ir, pagaliau, ĮP. Buciu palaikydavo glaudų Augustinu
sektų, bet greičiau yra paskirtas visų Vakarų Eu
.Spalių men.'17 d., 1929 m., miręs kanh-,
su pagarba mini J. E. Vyskupų Bučį, nes jis
.
„
- •
, .
,
Į1930 m. liepos 6 d. konsekruo- kontaktų ir naudodavosi jo pa šiai dėl to, kad ir dabar pa ropos unitų Vizitatoriumi, šis
.
... .. .'. ....
per keletu metų redagavo dienraštį “Draugų’ nolas van Rossum minėjo savo kunigystėm au. jjamas titulianmu Olimpo vy- tarimais. Jo įtaka visuor
visuomenes
sirodo visuomenėj tos pačios darbas yra nepaprastai sun
' tarpe buvo labai didelė.
ir savę moksliškais, gražia ir lengva kalba kso jubiliejų. Šios sukaktuvės ypač .įskilmm-!^
ar panašios klaidos, kokios bu kus. Praeitais metais savo pa
gai minėtos pačioj Olandijoj. Šio krašto kata- j
parašytais straipsniais, švietė išeiviją, kėlė
Nuo 1926 m. ligi 1928 m. Ju vo šv. Augustino laikais. Vy valdiniams jis parašė 417 lai
2. Visuomenininkas
jos religinę ir tautinę sąmonę. Jį mini ir likai daug įvertino savo garbingo tautiečio Į
biliatas
visas jėgas pašvenčia sk. P. Būčys, turėdamas jaut škų, ų per Jlį pusmetį jau pa
Vysk. P. Būčio visuomeninis
Šv. Kazimiero vienuolija, nes būdamas jos didelius Bažnyčios gerovei nuopelnus.
Katalikų Akcijai Lietuvoj ir rų pastabumą, tuoj į tas klai rašė 311. Kai kurią dienų tu
Kardinolas van Rossum buvo pirmasis veikimas prasideda Seinų sekapelionu, davė tokias paskaitas, sakė pa
eina K. V. C. vyriausio sek das reaguoja. Savo rašiniais ri atsakyti į 50 laiškų. Be to,
mokslus, kurių nė vienas klausytojas negali kardinolas olandas nuo Adrijano VI laikų. Hiinarijoj. Čia jis greit iškyla retoriaus pareigas. Dirbdamas jis tuoj taiso klaidingas nuo įvairiuose miestuose veda uni
^°Ja v*sll savo draugų prie
užmiršti. Negreit pamirš garbingąjį Vysku Tas reiškia, kad ilgiau, kaip 300 metų laikošaky.
Tada jo veikimo tikslas visuomeninį darbų, vysk. P. mones. Per visus jo raštus tams rekolekeijas, ruošia kon.
pų ir tos parapijos, kuriose jisai klebonavo. tarpiu, olandai neturėjo savo tautos kardino
Būčys lygiagrečiai varė ir ba traukiasi religinė-moralinė tie fereneijas, sako pamokslus. Vi
buvo; sužadinti
> ■ lietuviuose klie žnytinį darbų. Ir čia jo daug sa. Daugelis katalikų intelige so šito veikimo tikslas — su
Kadangi J. E. Vyskupas Petras gyveno su lo.
rikuose tautinę sąmonę, para
mumis tais laikais, kada mes daug rūpino
Velionis buvo redemptoristas. Kunigu įš
ginti į darbštų, sąmoningų gy darbuotasi, tik dėl vietos sto ntų savo religines pažiūras per jungti išblaškytus unitus ir pa
mės ir dirbome Lietuvos Nepriklausomybės ventintas šios kongregacijos vienuolyne. Grei
venimų. Jis čia buvo viso ju kos, bent tuo tarpu tie darbai 30 metų (šįmet sukako 40 ra., ruošti kelių tikrajai pravoslareikalams, dėl to ir jam prisiėjo daug pa tai po to jis pašauktas dirbti Vatikanan. Per
jo literatinio darbo), kaip tik vijos unijai su Katalikų Baž
dėjimo centras. Persikėlęs į negalima plačiau • apibūdinti.
*_
dirbėti, pavažinėti, kalbėti ir rašyti. Jo žo 15 metų dirbo -Šventojo Ofiso kongregacijoje.
daugiausia sėmė iš vysk. P. nyčia.
Peterburgu taip pat smarkiai
- 3. Rašytojas
dis tuos darbus dirbant visada būdavo la Ten būdamas smarkiai kovojo prieš moder,
dirba. Čia jis veikia ne tik Kaip rašytojas, vysk. P. Bū Būčio raštų.
Prie šio sunkaus darbo dar
bai reikšmingas, ar jis buvo pasakytas su niziną. Popiežius Pijus X jį paaukštino kar
dvasiškijos tarpe, bet ir taip čys jau pasirodo seminarijoj.
Vysk. P. Bučiui yra priei- i prisideda vadovavimas kasmet
sirinkinie, ar laikraščio straipsnyje. Tada dinolu.
lietuvių pasauliečių; vadovau Pirmuoju savo referatu jau narni visi mokslo šaltiniai, nes' didėjančiai Marijonų Kongremūsų vadinamas kun. prof. Būčys, apart
Pasibaigus didžiajam pasaulio karui, jis ja valdyboms, veda susirinki laimi visų pagyrimų. Ir nuo jis laisvai gali kalbėti aštuo- Į gacijai.
K. Z-kas
savo kasdieninių kunigo pareigi}, buvo ir re paskirtas Tikėjimo Platinimo kongregacijos mus, skaito įvairiausio turinio
to laiko jis rašinėja ne tik į hiomis kalbomis. Ne kartų sa- .
daktorium, ir kapelionu, ir kovotoju dėl Lie prefektu. Tais laikais šv. misijų aktivumas paskaitas. Būdamas užimtas j lietuviškus laikraščius, bet ir vo mokslo gilumu stebindavo
Klaipėda. Paskutiniu metu
tuvos Nepriklausomybės, ir visuomenės vadu. visose pasaulio dalyse rodėsi buvo kaip ir visokiais darbais, nepamirštai į lenkiškus bei rusiškus, visur jis Peterburge rusų moksliniKlaipėdoj žymiai sumažėjo be
Nežiūrint daugybės kasdieninių visuo sunykęs. Vokiečiai misijonieriai iš visų Vo
darbių skaičius. Tuo tarpu,
menės gerovei darbų, jis pas mus gyvendamas kietijos kolonijų buvo ištremti. Tūkstančiai las van Rossum ne tik atgaivino visas karo vuosius žmones ir gali sėkmingiau skelbti: įgį liepoj 25 d. bedarbių skaivis dėl to pajėgė ir keletą stambių knygų pa prancūzų misijonierių pašaukta kariuomenės metu apleistas misijas, bet dar sukūrė daug Kristaus Evangeliją. Daugely kraštų įsteig čius siekė 701 žmogų, rugpiū
rašyti ir jas išleisti.
tarnybon. Visur pasirodė didelis misijonierių naujų ir visur misijonierių veikimą daug pra tos Šventojo Sosto delegacijos.
čio 9 d. Klaipėdos darbo bin
Pernai minėjome Jo Ekscelencijos 40 me trūkumas. Kardinolas van Rossum sunkiai plėtė. Šventojo Tėvo Pijaus XI reiškiamu
Nežiūrint tų visų milžiniškų Bažnyčiai žoj buvo įregistruoti 482 betų literatinio ir visuomeninio darbo sukaktį, i dirbo, bet to darbo vaisiai per 11 metų pa noru ir kardinolo van Rossum pasidarbavimu nuopelnų, velionis kardinolas van Rossum i- darbiai. Nedarbas sumažėjo
Tie darbai»gausingi. Apie juos šį “Drau sirodė milžiniški. Glaudžiai dirbdamas su po- japonams ir kinams katalikams suteikti jų ki pat mirties buvo paprastu vienuoliu re dėl padidėjusio judėjimo uos
go” numerį dedame atskirą straipsnį.
piežiais Benediktu XV ir Pijum XI, kardino- į tautų vyskupai, kurie daugiau pažįsta sa- demptoristu.
te ir pagyvėjusios statybos.

J. E VYSKUPAS PETRAS BŪČYS

“D R A U G A S”
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PROTOKOLAS
A. L. S. K. FEDERACIJOS XXII
KONGRESO

— įvykusio —

/'

1932 m., rugp. 23 ir 24 dd., Pittsburgh, Pa.

Naujosios vaidybos 1-mas posėdis

Užsibaigus kongresui, naujoji A. L.
R. K. Federacijos valdyba susirinko į pir
mąjį posėdį pasidalinti pareigomis.
Dvasios Vadu vienbalsiai išrinktas
kun. Jonas Ambotas iš Hartford, Conn.
Pirmininku prof. F. B. Mastas iš Chieago, III.
Vicepirmininku kun. Jonas Misius iš

■
m

Elsvorth,7 Pa.

i
Vicepirmininku Kazimieras Krušinskas, iš Brooklyn, N. Y.
z
v
Sekretorium Leonardas Šimutis, Uhieago, III.
Iždininku kun. Magnus Kazėnas, iš
Pittsburgb, Pa.
Revizijos komisija: kun. Jonas Balkūnas, kun. dr. J. Navickas ir kun. Pr.
Juras.
Kun. Jonas Bnlkūnas Federacijos In
formacijos Biuro vedėju.
Kun. dr. Jonas Navickas moksleivių,
studentų organizatorium.

1933 metais A. L. R. K. Federacijos
XXIII kongresų nutarta laikyti CHICAGO, ILL.
Sužinojus, kad Katalikų Universite
tas Lietuvoj tikrai atidaromas š. m. rug
pjūčio 28 d., nutarta pasiųsti pasveikini
mų. Tai padaryti pavesta pirmininkui ir
sekretoriui. Pildant šį nutarimų, rugpiūčio
27 d. pasiųsta Lietuvon tokio turinio kablegrama:
“Amerikos Lietuvių Katalikų Federa
cija nuoširdžiai sveikina Lietuvos Kata
likų Universitetų ir jo steigėjus atidary
mo dienoje, linki pasisekimo sunkiame da
rbe išlaikyti tų aukštąjį švietimo židinį,
nuo kurio daug pareis mūsų tautos ir Lie
tuvos valstybės ateitis.”

VIENINGAS VEIKIMAS
(Kun. K. Urbonavičius referatas Federa
cijos Kongresui, 1932 m., Pittsburgh, Pa.)
Visi žmonės įvertina vienybės idėją.
Visos tautos turi savo kalboje išsireiški
mų pagirianeių vienybę ir pape i kiančių
nesutarimą. “Vienybėje galybė” — sako
lietuviai. “United we stand, divided w$
fall,” — pareiškia anglai. Romėnai jau
seniai yra pasakę: “concordia parvae res
eresennt, diseordia magnae dilabuntur” —

_______ •„

(Sutarimu maži daiktai auga, nesutarimu susipratimas ir tiksli, organizuota enerdidelieji subyra). Tai vis tokios aksijo- ' gijamos bei savaime aiškios tiesos nereikalin
Kalbant apie vienybę sentimentaliniu
gos įrodymų, nes patsai gyvenimas jau j bei teoretiniu atžvilgiu, mes galime turėpakankamai yra jas įrodęs. Bet kuomet t ti labai gražių pageidavimų. Kas bran
bendrai kalbama apie vienybės naudų ir giau mūsų širdžiai ir maloniau vaizduobūtinumų, tai pravedama tik apskritus , tei už vieningą stiprią Lietuvos valstybę!
dėsnius, kurie gražiai ir prakilniai skam . Kiekvienas lietuvis katalikas aukodamas
ba, bet gyvenime gali neturėti jokios rei ! Lietuvos nepriklausomybei įsivaizdavo
kšmės, jei nemokėsime tų dėsnių sutvar Į sau Lietuvą laisvą, linksmą ir laimingą.
kyti ir nenorėsime jų įvykinti. Kitais žo Į Laisvą nuo išorinės ir vidujinės priespaudžiais, neužtenka apie vienybę vien kal dos; laisvą nuo skurdo, ir netvarkos laisbėti, reikia ji įgyvendinti. Arba dar tiks Į vą katalikiškai tikėti ir lietuviškai kalbėliau pasak fu s, mums reikalinga vienybė j ti; prie to apšviestą, pažangią ir pasitune kaipo tiktai žodis bei obalRis, bet kai 1 rinčią ir todėl linksmą ir laimingą. Tie
po vieningas veikimas. Taigi panagrinė- sa, tie visi dalykai negali būti įvykdinti
kim — paanalizuokim tą vięnybės idėją.
tuč-tuojau ar per kelis metus. Jie išsidir
Vienybė gali būti tik teoretinė bet ba palaipsniui ir ilgoj tautos gyvavimo
sentimentalinė, Vadinasi, bendras obalsis- eigoj. Bet jiems pamatas turi būti padė
šūkis, kuriuo galima operuoti retorikoj tas ar bent dedamas ir keliai jiems įvykti
bei gražioj kalboj raginant žmones vienin netrukdomi. Tuo tarpu ką gi mes turime?
gai eiti prie kokio nors užbriežto tikslo. Lietuva oficialiai laisva ir nepriklauso
1 Tas šūkis tinka vien agitacijai. Bet tiksli ma nuo išorinės svetimų valstybių vald
vienybė gyveniman vykdintina, vadinasi, žios? — taip. Lietuva turi savo vyriau
vieningos veikimas turi būti organizuo sybę, kariuomenę, pinigus, tvarkosi ne
tas. Tam dalykui reikia turėti gerai su priklausomai, žodžiu, turi savo suvere
prastas tikslas, paremtas dorovingi} įsi nitetą — taip. Tuo mes didžiuojamės Eu
tikinimų pagrindais ir tam tikslui atsie ropoj ir Amerikoj, ir pirmiau pažemin
kti reikia išvystyti vieningas veikimas. tas lietuvis darbininkas gali drąsiai žiū
Žodžiu, vieningam veikimui reikalingas rėti savo užveizdai airiui į akis, nes jo

tėvynė laisvesnė už Airiją. Tas viskas
labai gražu ir pasididžiuotina, bet savo
valstybės viduje ką mes turime? Laisvę?
Vargu taip galima pasakyti. Kaip tik
priešingai, reikia tik konstatuoti visiems
žinomi faktai, kad be atodairos galėtume
pareikšti, kad lietuviui katalikui laisvės
tėvynėje nėra. Katalikų organizacijos var
žomos ar visai uždaromos; jų veikimas
trukdomas ir paraližuojatnas; susirinki
mai draudžiami; vadai sodinami kalėjiiųan. Kas aršiausia, laisvas žodis ir spau
da cenzūruojami ir taip varžomi, kad nie
ko teisingo negalima pasakyti nė para
šyti. Pačios tikėjimo pareigos trukdomos,
nes bažnyčiose pilna pollcijantų ir šnipų.
•Ganytojiški Vyskupų laiškai cenzūruoja
mi, o jei jie vyriausybei nepatinka, tai ir
visai neleidžiami. Tuo tarpu tolygios tautininkiškos organizacijos ir draugijos ne
tik turi pilną laisvę, bet ir uoliausių vy
riausybės paramų. Tautininkiška spauda
turi laisvų dirvų ir gali pulti katalikus
kaip tinkama. Atrodo lygiai taip, kaip kad
kas pririštų žmogų prie stulpo ir daužy
tų jam žandus. Tokį nevyriškų ir negar
bingų vaidmenį vaidina tautininkų vyriausyhė« ,
■. • r,
f
(Bus daugiau)

Šeštadienis, Rugsėjo 10, 1932

DRAUGAS

ATSIDARO DAR VIENA NAUJA LIETUVIŲ
KATALIKŲ AUKŠTESNIOJI MOKYKLA

Kai tik pasireiškia pirmo- to, kad jis ir geriausias būtų
sios gedimo žymės, motina, tu- ir švariai, tinkamai pagaminri nuvesti kūdikį pas dantį) tas.
gydytojų,

I
Bakterijos iš jūsų nešvarių!

nieko nelaukdama.

LIETUVIAI AMERIKOJE

kurioje bus visokiausių įvai! renybių. Šokiams grieš veng
ti (užplombuoti) dantukus ir
eina j jusi) organizmų (kūnų),
ro muzika iki vėlumos.
tuo būdu sulaikyti j„ gėdinu. yidurina Nuodai is ne5varių
Kvieslys .
Tai bus parapijos bazaro aLabai svarbu sustabdyti pir- Į.,
apipuvusių danŠį sekmadienį, rugsėjo 11 d., tidarymas.
mųjų kūdikio dantukų gėdinu,.,
ir
8megenų
4 valandų po pietų, parapijos
Kviečiami visi sekmadienį
Svarbu dėl dviejų priežasčių;
;r
;
salėje prasidės mūsų parap. dalyvauti bazare.
pirmoji priežastis yra ta, kad kraujo
nes tas pats
bazariškas karnivalas, kuris
gendantieji dantys dažnai su-b
•
, ....
., .
,
.
kraujas,
kuris tarnauja dantb bus sekmadieniais, trečiadie Šiemet parap. bazaras bus
kelia vidun, sukrikimų (nevi,m. ir buraab išvaiksiiioja ir
niais ir šeštadieniais per šį įdomus. Be to, bazare bus mu
rškinimi}), rikietus ir kitokias p0
kfln0 dalis Tu# bMu,
zika, kuri grieš šokiams. Visi
visų rugsėjo mėnesį.
vadinamąsias kūdikių ligas. O
Kgos> kaip antai rbeu.
Nuoširdžiai kviečiame visus turės progos pasilinksminti.
antroji priežastis glūdi tame Į
skrandžio ir žarnų B. Ciceros, Chieagos, Bulvarų ir
Praėjusį sekmadienį labda
fakte, kad tinkama kūdikio da- ]gos>
kepenl} ir
apylinkės lietuvius į minėtųjį rių centro išvažiavime Ciceros
ntukų priežiūra tiesia kelių pijr netgi džioya> ga|; M,
bazarų. Bazare bus duodama kuopa šauniai pasidarbavę ir
Inai burnai sveikų nuolatinių J u js ne8yeik|) d#ntŲ jr apge.
įvairiausių “praizų”. Įžanga “subytino” visas kitas kuo
dantų.
.
'dusių smegenų.
pas dėl to, kad vengras turėVISIEMS VELTUI.
Nuo to laiko, kada pasiro- Į
do pirmasis nuolatinis vaiko *' Taigi
jūs norite gyve- - Sekmadienį pirmų valandų giausiai prie labdarių 3 kuo
dantis, paprastai šešių metų nti ligi 80 metų amžiaus ir no- popiet bus svarbus mūsų pa pos griežė.
amžiuje, motina turi tų dantį rite būti linksmi ir sveiki, jei rapijos susirinkimas, parapi
saugoti taip, kaip ir pačių vai gu norite išlaikyti tuos perlus, jos svetainėje. Visi susirinki
ko gyvybę. Kasdieninė dantų kuriuos iš prigimties gavote, te.
priežiūra ir reguliarus lanky tai gerai rūpinkitės jais. Tin
Kun. H. J. Vaičiūnas,
masis pas dantų gydytojų yra kamai juos prižiūrėkite.
kleborias.
tinkamiausias būdas. Motina Kiek dantų jūs turėsite, su
X Praėjusį sekmadienį, rū
, turi mokyti savo vaikų ne vien laukę 80 metų amžiaus! Vien
Radio stotis_AJJ
gs. 4 d., sodolietės mergaitės
tiktai tinkamai šepetukų var tiktai laikas gali atsakyti į tai
Rytoj, t. y. rugsėjo 11 d. ir moterys gana skaitlingai
toti, bet taip pat turi paaiški Užtikrink jų sveikumų, gera prasidės Šv. Antano parapijos per pirmas Mišias ėjo prie Šv.
nti ir tokios rūpestingos dan kasdienine priežiūra ir regu bazaras. '
Komunijos. Po Mišių turėjo
tų priežiūros reikšmę ir svar liariai lankykis pas dantų gy
3 vai. popiet prie par. svet. pusryčius ir susirinkimų, ku
bų. Tegu dantų valymo įpro dytojų, o aš tikiu, kad tams suvažiuos trokai, automobi riame įsirašė į sodalicijų dvi
tis virsta nuolatiniu įpročiu. ta, sulaukęs 80 metų amžiaus, liai, Cicero vengro muzika ir naujos, įžymios narės: Elena
Galvok ne tik apie tai, kiek turėsi visus savo dantis. O kas visi parapijiečiai; sėdę į tro- Šeštokaitė ir Agnietė Jankiūdantų aš turėsiu kai sulauksiu jų tada jau neturės, tai turės kus apvažiuos visų Cicero tė, iš kurių tikimos daug ge
80 metų amžiaus!, bet taip patys save. kaltinti.
skelbdami bazarų. Sugrįžus rovės draugijai.
pat ir apie tai, kiek dantų ma
X Ateinantį sekmadienį, ru
visi sueis į parapijos svetainę,
no vaikas turės kaip sulauks UNIVERSITETAS NEDE
'80 metų amžiaus!
LEGUOS ATSTOVO J
k sulegenų tu0 keliu

Dentinas gali laikinai užlipdy.

CICERO, ILL.

į

ROCKFORDO LIETUVIU
ŽINIOS

šv. Juozapo — Marijos Vilią
Šv. Kazimiero Seserys šiomis dienomis atidaro Ry
tuose, netoli Pliiladelpliijos, mergaitėms aukštesnę, mo
kyklų. Šių gražių vietų Šv. Kazimiero Seserys penketą
mėnesių atgal pirko šiam kilniam tikslui. Lietuvių auk
lėjimo darbas matyt eina smarkia Vaga pirmyn.
Tik vieni metai atgal kaip Thompson,' Conn. lietu-'
vių bernaičiams buvo atidaryta Šv. Marijos Kolegija.
Šiais metais tos laimės susilaukė Rytuose ir mergaitės
Šv. Juozapo — Marijos Vilioję.

VAIKŲ DANTYS

NAUJORKĄ?
Jei reguliariai kas šeši mė
nesiai lankysi dantų gydytojų,
jis turės progos susekti ir sū Vytauto Didžiojo universistabdyti danties gedimų, kol tetas yra pakviestas lapkričio
tas gedimas dar neišsiplėtęs.' mėn. dalyvauti Naujorko uniSu X-Ray pagalba jis galės j versiteto 100 metų sukaktuvių
susekti ir aiškiai apibudinti1 paminėjimo iškilmėse, bet dėl
daugel nematomų vočių (abse- lėšų stokos negali pasiųsti ša
šų), kurios dažnai tiek daugjvo atstovo. Tuo reikalu buvo
vargo ir nemalonumo žmogui kreiptasi į ministerių kabinępadaro. Tuo būdu jūs galit nu tų, bet gautas neigiamas atsa
matyti, kad reguliarus‘lanky kymas, todėl universitetas sa
masis pas dantų gydytojų nors vo atstovo į Naujorkų nepadu kart per metus, gali turė siųs.
ti didelės svarbos, norint at
sakyti į klausimų, “Kiek dan
tų aš turėsiu, sulaukęs 80 me
tų amžiaus?”

(Dr. A. Lauraičio kalba, paša- nys. Šioje linijoj prasideda
kyta per Peoples Furniture baisioji liga “Pyorrhea.” Ši
Co. radijo valandų).
liga paprastai kyla iš maisto
likučių išilgai šios Unijos, kuBežiūrint, belopant dantis
nuo ryto iki vėlaus vakaro, vi-.re. Pa<lcda bakterijoms veistis,
šokių burnų pamatom ir įvai-i
'r dantis gadinti,
rių klausimų išgirstam. Vieni i Kūdikiui pirmieji dantys
klausia: kodėl man dantys1 prasikala jam esant maždaug
.skauda! kodėl jie pūva? dėl ko į šešių mėnesių amžiaus arba ir
jie sveiki būdami pradeda iš anksčiau. Dviejų metų amžiaus
žandkaulio judėti! Kiti klau vaikas jau turėtų visų dvide
sia: ar užsimoka vaikučiams šimties laikinių dantų komple
dantukus taisyti? Nesčios mo ktų. Be galo svarbu, kad mo
terys klausia, ar jos gali su tina mažu minkštu šepetuku
skaudančiu dantuku pas dan reguliariai valytų šiuos vaiko
tistų atsilankyti ? Dėlko jos ar- dantis. Ji turėtų atminti, kad
‘ba jo žandas sutina? ir daug dantis gali gesti jau pat prakitų klausimų. Bet šį vakarų įdžioje, kai tik kūdikis susilau- Kitas svarbus ir visiems la
aš trumpai atsakysiu į vienų :kia pirmojo danties. Motina tu bai rūpimas klausimas yra šis:
klausimų, tai yra, “kiek dan-f retų stengtis visai švariai lai- “ Ar aš išgyvensiu ligi 80 me
tų turėsiu sulaukęs 80 metų kvti kūdikio mažuosius dantu tų amžiaus?” Ligų bakterijos
amžiaus?”
kus ir smegenis, turėtų mai paprastai pasiekia kūnų per
, Kiek dantų jūs turėsit su tinti kūdikį tinkamu maistu, burnų, ir jumfe tenka patirti
laukę 80 metų amžiaus, pri- kuriame randasi vitaminų, ku- toji liūdna tiesa, jeigu jūs ne
klausys daugiausiai nuo to, įrie gelbsti dantims tinkamai švariai laikote dantis ir sme
kaip jūs šiandien jais rūpina augti, ir nuolat budėti, stebė- genis, tos bakterijos gali šu
tės. Gali šiandien valgyti, ge dama pirmąsias dantukų gedi- kietinti ir neleisti virškinti jfl'sų valgomųjį maistų, nežiūrint
rti ir linksmintis, bet nepami mo žymes.
ršk šepetuku savo dantis iš
valyti, nes kitaip rytoj jie ga
li pradėt gęsti ir, galų gale,
iš burnos prašalinti.

Dentisterijoj, kaip ir visuo
se kituose dalykuose, Uncija apsisaugojimo yra verta svaro
gydymo. Norint išvengti dan
tų ged'-io, svarbiausia yra du
būdai: pirmas: kasdieninis dantų valymas ir antras reguliarus lankymasis pas dentistų.
Kasdieninis dantų valymas yra labai svarbus, nes tada dentistas turės ko mažiausia dan
tų taisyti. Be to, tuo būdu jam
bus suteikta geresnė proga tai
♦.sytinus dantis išgelbėti ma
žiausiomis išlaidomis, ir jums
žymiai mažiau skausmo kentė
ti.
Valant dantis, labai svarbu,
kad dantys ir jų smegenys bū
tų švarūs saugumo linijoj.
Baugumo linija yra ta vieta,
kur susieina dantis ir smegeb,, i o
•
. •

gs. 11 d., 8 vai. ryto Mišiose
Šv. Vardo dr-jos, vaikinų ir
vyrų įvyks bendroji Komuni
ja, pusryčiai ir sus-mas.
X Šių savaitę mūsų mokyk
los baigusieji 8 sk. mokiniai
berniukai: Antanas Valiulis
ir Stanislovas Pilipaitis įsto
jo į St. Tliomas High Scliool
ir mergaitės: Agota Jenulevičiūtė, Justina Urnežaitė ir So
fija Kasputytė pradėjo Bishop
Muldoon High Scliool, Rockford, III. Jauniems studentams-tėms gausios laimės ir
visokio pasisekimo.
X Apašt. Maldos dr-ja ruo
šia piknikų parap. darže ni
gs. 11 d. Kviečia visus atsi
lankyti.
X Praėjusį sekmadienį, rū
gs. 4 d., Šv. Petro ir Povilo
parap. bažnyčioje 10 vai. ry
to iškilmingomis šv. Mišiomis
kleb. kun. A. Andriušis sūri-.1
šo moterystės ryšiu Sofijų
Grubelytę ir Stanislovų Kalinowskį. 1 vai. po pietų pp.
Grabeliai, jaunosios tėvai iš
kėlė parap. svetainėje smagių

(Tęsinys 5 pusi.)

Už Keletą
DOLERIŲ
Tamstų Rakandai
BUS
Kaip Nauji!

PASKOLINK SU PASITIKĖJIMU
5% Promissory Notės
OF

THE CATHOLIC BISHOP OF CHICAGO
$50©—$1000 denominacijose nuo 1 iki 5 metą turinčios parašą
Jo Eminencijos Kardinolo Miindelein
TAIP PAT

5’A% Promissory Notės
.

OF

THE CATHOLIC BISHOP OF ROCFORD
$50©—$1000 denominacijose. Šitos notos yra tiesioginė obligacija
Rockfordo IMoceajjos.
•

51/2% Institutional Securities
Dėl platesnių informacijų parašykite
McMAHON & HOBAN
105 South La Sale Street
Chicago, III.

Tamistų Seni
Rakandai Perdirbami
už labai prieinamų kainų
pagal pageidavimo.
Sutaisoma sulaužytų rakan
dų rėmai, — tvirtai ir gra
žiai.
Uždedama naujas varnišas,
kuris neblunka ir neskyla.

Apdengiama su gražiausia
medega (covers) pagal pir
kėjo pasirinkimą.

NES
Peoples Furniture Co. krau
tuvės turi ir operuoja ra
kandų dirbtuvę, kame išdirbinėjama nauji rakandai ir
parduodama tiesiog pirkė
jams už išdirbystės kainas.

KAS LIUDIJA KIEKVIE
NAM DIDELIUS SUGEDI
MUS!

TAIPGI.
Malonu Mums Pranešti, kad

STANLEY SHIMKUS

SUTUNIJAM PIANUS
TIK UŽ

„Tavo dukrelei tinkamiausia mokykla. f f

HOEBEL & GORDON REMTY
COMPANY

Mokyklos visas namas — geriausiai įtaisytas.

TEL. YARDS 4330

$1.50

S v. Kazimiero
AKADEMIJA

kuris/pirmiaus darbavosi su Central Manufacturing
District Bankfų dabar darbuojasi su

809 WEST 35th STREET,

*

PATAISOM RADIOS UŽ

$1.00
PARGABENAM RAKAN
DUS UŽ LABAI PRIEI
NAMĄ KAINĄ.
Todėl minėtais reikalais
Visuomet Kreipkitės i

Akademijos 10 akerių sodas — studenčių atsigaivinimui
rojus.

PEOPLES
FURNITURE CO.

Sveikoje apylinkėje — šalia Marąuette 360 akerių Parko.

Patogus privažiavimas.
Mokslas visose šakose — Akademija pilnai akredituota.

I

Būdo auklėjimas prirengs tavo dukrelę į gyvenimą.

A•

4177 83 ARCHER AVĖ.

kurie specialiai užsiima iškolektavimu pinigų ir nuo
šimčių, pertikrinimu taxų bilų, atnaujinimu gaisrų
Insurance, morgičių uždarytuose bankuose. Taip pat
užsiima su Real Estate, fermomis ir Insurance.

Mokslo pradžia — rugsėjo 8 d. 9 vai. ryte.

Lafayette 3171
2538-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
Chicago, UI.

J
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MARQUETTE (9)

KONNIE’S KAMPAS
1. Broadmindedness is the
ability to smile when you learn
tliat the five bucks you lent
your roommate is taking yout
girls to the proin.
SPORTS MEETING
FRIDAY

GOLF SEASON STARTS

Kumskis 3b
Rimkus 2b
Dargis ss
Krivickas lf
Cicėnas lb
Beinoris cf
Klzbergis c
Wilmonas p
Juozaitis rf

R.
0
3
1
1
O
9
o

šeštadienis, Rugsėjo 10, 1932

P. M. Ali K of L fans are in-

H. E
2 o
1 1
9
1
3 n
0 o
1 o
2 o
1 0
3 0

vited to attend this game for
no doubt it will be a thriller
Shrimp Wilinanas who did
a wonderful job of pitehing
the game at Rockford will
again take the mound for
Marąuette, būt a few other
changes will he niade in the
linnup.
J. L. J.

PIRKS LIETUVOS
KOPŪSTUS

ŠILUVOJ IŠLEIDŽIAMAS
LAIKRAŠTIS

šiais metais išleidžiamas Ši1‘askutiniu laiku šveicarai' lovoj naujas laikraštis “Šve-i
nori pirkti Lietuvoje 20—50 neiausios Marijos Šventovė
vagonų kopūstų rauginimui Šiluvoj.” Laikraštis tuo tarpu
žiemai, todėl kopūstų pareika- išeis 4 kartus per metus 32
lavintas bus didesnis.
j pusi. didumo.

o
2. Alost of us look at a
9
man’s defects to base our
North Side Nips Cicero
TID — BITS OF COUNCIL
112
With the terinination of a VVith many important ath- judgement as to the type of
Ietie
events
to
discuss
apd
properson he is. None of us is
successful baseball season,
Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes- “Drau
Totais
9 15 9
mote
it
was
deemed
necessary
without
fault
and
very
few
We
beartily
tliank
Council
golf comes to the fore and plagas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks Sv. Agnie
ROCKFORD (7).
to
eall
a
speeial
meeting
of
the
of
us
are
accomplished.
The
14,
Cicero,
111.,
for
acceptiug
ces itself in the K of L limetės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die
R. H. E our ping-pong challenge. We
i
K of L Sports Assoeiation real tęst is what has this man
light. Our sport events are
,
nų. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių.
O 2 2 really enjoyed your company
scheduled in accordanee with!for Fnd»y16,1|> &3° or woman contributed to hu- Peterson ss
Aplikacijos blankų rasite
“D R A U G E.”
Regis
Sliukster ss
0 0 0 even thougli you did win evethe seasons of the year ao it *’• “• at Providenee- .The Aa- manity, of what ūse is he.
Lukas c
1 o ii ry mateli. We’ll be suing you travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Ivpildę blankas, siųs
may be mentioned that folhnv !«*'<“■»» P°»‘»
P"de to
O
1 o i1 the first Monday in October kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest,
ing golf basketball begina to the fact tllat aftor six mon‘hs O. Plans and achievements Nelson cf
2334 So. Oakley Avcrnie, Chicago, Illinois.
9
Leskis lb
3 i
loom up in the distance likę of perserving it finally induo- in their embryonic stage are
9
Copp lf
3
The Marąuette Counci con
an ever nearing mountainside. ed the girls to attend. The only dreams, būt tliey are
1 0
voung ladies are organizing dreams thouglit of while the Ostrom 2b
gratulates its president, An“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
Cicero, which has suddenly basketball teams as they have -individual is \vide awake. It Armato p
o
2 0 tliony Lapinskas, for bis
become inspired, as far as ath- ^one įn ąie pasf. Entries may may be said that all great men Kastutis 3b
o
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA
1 1: work — during the pasįyear
Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
o
Ieties is concerned, entered a
ciosed at this meeting fot were dreamers.
1 0 with the Kniglits of LithuaColumbus Vasilauskas rf
jamų
“Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932
golf team this year. Lašt golf and basketball in the dreamed of a continent and Baranauskas rf
o 0 0 nia. We are proud of you
m., spalių mėn. 27 d., Št. Agnės Gymnasium.
Thursday all the banks werfe men’s division. You and your he found one. Washington and
Tony!
elosed and the jails thrown friends are welcome to attend. Jefferson dreamed of'a deVardas ir pavardė
Totais
7 12 6
wide open in tliat vicinity in
mocracy and they established
A.M.
We wish the heartiest vi
Adresas
order to give the town folks MARQUETTE DEFEATS one. Lincoln dreamed of aboslios and the best of luck to
a chance to \vateh the boys ROCKFORD IN THRILLING lishing slavery and he abolish- ROCKFORD AT CHICAGO our newly wedded nienibers:
Kiek metų?... ......................... Kiek sveri?....................
BATTLE
ed it. Most of us start dreamT0M0RR0W
Vincent Jonaitis, Emily Va
The start of the Ciceronians
ing tlien fall asleep.
perform at the Scotch pastlme.
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S.
lentinas, and Estelle Stanis.
Oakley
Avė:, Chicago, III.
The
Marąuette
K
of
L.
Ba

The Kniglits of Lithuania
was ratlier auspicious for
L. S.
Bruno Kučius shot a birdie seball team which gained se- T* 4. Dėdė Kastnkas sako: team of Rockford, III. is Co
on the first hole, būt it vras 'cond place in the Cliicago Dis- Free speecli is all riglit if you rning to town toniorrovv for
learned later that he liad beenjtrict title race by virtue of a jdon’t get too free with it.
a return engageinent against
i.
...?d
J-2-.
'
I
mTteierrn'fcihi
putdoue by ■“ \Vhitey*’Sheme-, ruling made by the associatulskis who got a wild duck’tion regarding two Provi- fectively throughout the enti- j wlii.<*h recently defeated tlie
DUOKITE VISUS SPAUDOS
Rockford nine on their own
on the šame hole. Anothcr Jn- dence players who were fou re game. Voung Wilmanas
teresting feature of the com- nd ineligible because they we- gavę 12 hits, 2 walks and stru- field in a elose 12 inning ga
DARBUS “DRAUGUI”
ou^
men. Armato gavę me. The Rockford nine viii
petition was the confidence re not of Lithuanian parendisplayed by the playing Ci-.tage represented the Chicago 15 hits, 8 valks and struck come with its lineup intact
cero President — Jolinny Da- K of L in an inter-sectionai aut 16 men.
and the confidence of reverniels, who looked into the eup game at Rockford and defeaTwo Base hits — Armato, sing the decision.
first vhenever he lošt a bąli, jted the locals in a thrilling 12 Juozaitis, Beinoras
The game will be playėd on
to make sure he wasn’t wast-'inning game 9 to 7.
the Marąuette Phrk field at
ing bis time looking for it Starring for the Chicago ni Three Base hits — Kums 69th & California avė. at 2:30 1
elsevhere. If he did lose one ne was the retired Veteran kis
he picked up two others to Jack Juozaitis who went te
ATLIEKAME
Home runs — Leškis
PATARNAVIMAS
make up for it not being par- bat six times and reached ba
dėl viąų piliečių
visados vienodas
Left on Bases — Rockford
ticular as to vhether the bąli se as many times. He lead
TEISINGAS
10 Marąuette 16
—EICITACIJA: kišeninė liga. Iš
was štili rolling or not, consid- the attack by getting three
gydoma—jei vartojama
—SU VILTIMI gori vaistai.
ering them lošt vhen they safeties one of which went
Matyktt mus.
Sugrfžo iš V akacijų
were in bis pocket.
—KOI.EK'ITO.1 AME: n u si ba n k ru for a double. Jack was play
tijusių bankų procen
As far as North Side is co ing his first game in four yetus, margičius, vekse
lius, notas, kontraktus
yj
VfiL
YRA
SAVO
OFISE
ncerned, their caddies did ars taking the place of Lefty
ir taip toliau.
CICERO
Matykit mus.
Greitai, Gerai ir Pigiai
most of the playing. If the Balskus who was unable to
——APDRAUDA; nuo ugnies—na
4930
W.
13th
St.
mus, rakandus, auto
i
bąli was in a bad place in the make the trip.
Ofiso valandos:
mobilius ir kitus reik
10-12: 2-4 p.
menis, atliekame
tall rough, a flick of the toe
—VIEŠO NOTARO darbus kaip
p.. 7-8 vakare
paliudymus ir kitokios
Panedėliais, se-s
vould either send the bąli out Copp and Leskis of Roekrųšies dokumentus.
redomis
Ir
pėtVisados kreipkitės*:
on the fairvay or else plače ford each collected three sa
nyClomis
po
SPAUSDINAME:
Public Service Office
pietų gydo li
it in a playing position. “Fri- feties tlie lattėr hitting one j
819~ W. 35th STREET
gonius ofise už
I’hone Boulevard 9122
pusę kainos ifi
sky” Kaminskas, making hia for a home run after two outs
priežasties sun
in
the
eleventh
inning
to
put
kių laikų. Reinitial appearance, plaved a
nrnslhmiii
gy
Rockford
back
in
the
game
by
Tikietus,
Bilas,
fine game having brought adymas — spePERSITIKRINK
į
clalumas.
Plakatus,
Laiškus,
long his favorite golf pencil tying the score for the tliird
Ofiso Tel.
Trumpa,
Greita
Keliese
;
Serijas,
Konvertus,
Cicero 49
vvhicli has a large eraser on time.
Rez. Tel.
Programas,
Draugijoms Blankas,
it. Bill Kaminskas didn’t Botli pitcher’s, pitehed ef- JHHBHHI Cicero 3856
Posterius,
Konstitucijas,
shoot over five on any hole.
Kvitų knygeles.
Įvairius atsišaukimus,
lle let his caddy keep score
Ų AMERIKOS
and the caddy couldn’t count
UNIJA
1*
cver five. I thank some chap
Ir Kitokius Spaudos Darbus
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems
called Savickus, also played.
klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A.
The score: North Side 9 Ci
BniASiummkę«SvEsui
Sukyg ir W. M. Ankoninsen, nori pranešti, kad že
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
cero 0.
Konhie.
miau įvardinta kompanija yra suorganizuota dėl
DIDELIAIS NAUJAIS IR
šių priežasčių:
MODERNIŠKAIS MŪSŲ
PLATINKITE “DBAF.O>»
1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
MOTORLAIVIAIS
2) Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių Insurance
3) Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus.
4) Iškolektuoti morgičiuR, procento kuponus taip pa
vienių asmenų kaip ir korporacijų.
Nealkankyklta savęs skaus
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
mais.
Reumatizmu,
Sausgžle.
6) Iškolektuoti Gas ir Electric bilas.
Kaulų Gėlimų, arba MėUtAgiu
2334 S. OAKLEY AVENUE
— raumenų sukimu: nes skau
7) Išduoti Travellers čekius.
dėjimai naikina kūno gyvybę
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais
ir dainai ant patalo paguldo.
CA.P8ICO COMFOUND mopatarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
CHICAGO, ILL.
stis lengvai prašalina virkml'BAIGTOSIOS švęDŲ LINIJOS"
gičių bizniu po vardu
aėta ilgas: mums Maadlo dau
Išpfonkhnai K Wew Yorko:
gybė žmonių siunčia padėka-

Lithuanian Boxing Contest

i

DR. J. SHINGLMAN

Spaudos Darbus

f

i

t?

___ į

Į LIETUVĄ

PASTABA

Draugas Pub. Co.

«■■■■

vones pasveikę. Kaina 50o per
įso arba 4»l ut tl.M.
Knyga: “SA ETINIS SVEI
KATOS“ angelais gydytlea, kai
na (• eantų.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT
COMPANY, NOT INC.
3320 S. HALSTED STREET,

Jusfin Kalis
8259 SO. HALOTEU ST.

S

Chicago.

UL

>
•

ik...,-

TEL YARDS 5215
G. A. SURYS J. P. DOODY W. M. ANTONISEN

M L.
S.8.
M.L.
M.U
S.S.

• KtTNGSHOLM." Rūgs.
••DROTTNINOHOLM.” ”
"G RIP8HOLM,"
Spalių
"KUNGaHOLM.” Spalių
"DROTTNINOHOLM," "

15
22
4
13
25

Telefonas Roosevelt 7790

Informacijos Ir IlnatrnntM drkn.lorls su žcmlaptu lietuvių kaMsij
gaunamas pas mnsų agentus arba.
raštinėj:

Swedish American Line
181 N. AUclUgan Avė., Chicago, IU.

l
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n

nio, dorinio ir viešojo gyve- tų, pasiuntė zokristininkų, kū
ninio yra pagrindas. Tėvai te- Į ris kunigui j ausį pašnibždėjo*,
gerai pagalvoja į kokių mo- (“Kunigėli, prašom neužmiršti,
Ofisas Tol. Grovoblll 8617
kė
į
Roekfordų.
Gerb.
svečias
ROCKFORDO LIETUVIŲ
kvklų leidžia savo vaikus ir,kad veliones dalyvavo trijuo- Tel Clcer° 6756
Rea 6737 S. Artesian Avė.
aplankė kleb. kun. A. Andriu- kokių turėtų leisti, nes jų'ee karuose ir visuose laimė
ToL Grovehlll 0617
ŽINIOS
šį, nuvyko į bažnyčių, apžiūrė griežta pareiga savo vaikus iš JO.”
DENTISTAS
Kunigas taip prabilo: “Ve
(Tęsinys nuo 3-eio pust) jo mokyklų, parap. daržų. Vi- ugdyti gerus, dorus, mylinčius
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS
144(5 S. 49th CT., CICERO
2428 West Marųuetto Road
Dievų ir artimų bei tinkamus lionis, kurį netrukus užkąsim Vai.: 10-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakaro
ir turtingu, puotų ,kuri tęsėsi sukuo gėrėjosi.
Vai.:
1-5 Ir 7 -8 P. M- Ket. 8-11 A.K.
X ŠS. Petro ir Povilo pa piliečius ir tėvynės mylėtojus. amžinam poilsiui, dalyvavo
iki vėlyvos nakties. Svečiai,
Nedėlioj susitarus
Phone Boulevard T*41
kurių buvo gana daug, visi rap. mokykla jau prasidėjo, j Tų visa teikia katalikiškoji net trijuose karuose. Kovojo
su Danija it laimėjo... Dalyva
buvo pasotinti skaniais val Sesutės imasi visu stropumu j mokykla.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
vo
Austrų
kare
ir
laimėjo
ties
ir
rūpestingumu
sunkaus
ir
X Parapijos choras spar
giais, gėrimais ir muzika. O.
DENTISTAS
atsakoiningo
mokytojavimo
čiai
auga ir galingai stiprėja Koeniggraetz’u. Kovojo prie
pirmadienį (Labor Day) rū
4645 So. Ashland Avė.
Gydytojas ir Chirurgas
gs. 5 d., 4 vai. po piet taip darbo. Daug naujų vaikų įsi bei labai sėkmingai ruošiasi Sedano ir Paryžiaus ir laimė
Arti 47 Street
jo.
Grįžo
namo.
Jo
drųsių
krū

1821
SOUTH HALSTED STREET
pat vietos klebonas surišo mo rašė į mokyklų ir beveik, vi prie didžiojo koncerto-vakaro
Residencija 6 600 So. Artesian Arrf
terystės ryšiu Juozapų Grigą si senieji sugrįžo. Mokslas ei- rugsėjo 18 d. Tikietai yra jau tinę puošė daugybė kryžių. Ta į ra canai $w>
da
pradėjo
ketvirtų,
baisų,
il

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
į na pirmyn. Bet ne visi tėvai pardavinėjami. Pasirūpinkite
ir Stanislovų Maksvytytę.
6 iki 8:30 vakare
gų
ir
žūtbūtinį
karų
prieš
al
Naujoms porelėms linkima supranta katalikiškos, lietu juos įsigyti iš anksto, kartais
DKNTISTAS
koholį ir girtybę... Bet šį ne
2201 West 22nd Street
daug laimės ir pasekmingo gy viškos mokyklos svarbų ir kad nepritrūktų, nes vakaras
garbingai pralaimėjo!
Tel. Canal 67G4
(Kampu Leavltt St.)
vaidmenį vaikų gyvenime, t<>- bus labai įvairus ir įdomus.
veninio.
Valandos:
Nuo
*
iki
1$
ryto
Ir štai guli nugalėtas nuga
Nuo 1 Iki S vakaro
X L. Vyčių basebolo tymas j dėl ne visi leidžia į jų savo
R—is.
lėtojas! “Kulipkonis atsispy
SeredoJ pagal sutarti
praėjusį sekmai!., rūgs. 4 d., j vaikus. Tik kai vaikai visai
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
rė, bet žuvo nuo stikliuko!” Boulevard 7689
Black Hawk Park žaidė su J pradeda tėvų neklausyti, nie- SUNKIAUSIA PERGALĖTI
IR OBSTETRIKAS
Tokia buvo gedimosios kalima
■ Res. Hemlock 7691
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas
L. Vyčiais Marųuette Park,' kinti, o kartais ir mušti, taSAVE
įžanga.
vyrų, moterų ir valkų
Cliicago, 111. Laimėtojais išė da rauda ir ieško priežasties, i
DARO OPERACIJAS
Argi tas narsusis žmogus
Aukšt. Silezijoj mirė vienas
jo marąuettteparkiečiai 9—7. kaltės. Didžiausia pačių tėvų
Ligonius priima kasdiena nuo
negalėjo nugalėt palinkimo
pietų Iki 8 vai. vakaro.
•DENTISTAS
O pirmadienį, (l^abor Day), Įkaitė, tai neleidimas vaikų j karo veteranas. Draugai sure
Nedėllomis
Ir seredomls tik
prie alkoholio? Tačiau šis klau 4712 So. Ashland Avenue
ĮSkalno susitarus
rūgs. 5 d. žaidė su lenkais 1 savąja katalikiškų mokyklą. ngė iškilmingas laidotuves. Ta
simas liečia ne jį vienų, — Vai.: Nuo 10 ryto iki $ vakaro
Ofisas, Laboratorija Ir JC-Ray
(P. N. A.) Legiono Stadiume, Be abejo, tėvai patys privalo me krašte, kaip ir pas mus, jis statomas milijonams žino
2130 WEST 22nd STREET
Kishwaukee st. Pergalėtojai savo vaikus gražiai, padoriai yra paprotys prie karsto sa nių, kurie skęsta girtybėj. Al i Tol. Cicero 1260
X-Ray
kyti gedulingų kaitrų.
P. N. A. 6—G.
V auklėti, saugoti juos nuo pik
gi jie negali nutraukt baisios
Draugai laikė garbingu da
X Šiomis dienomis p. dr. to, blogų draugijų ir duoti
nelaisvės pančių? Juk ta ne
LIETUVIS DENTISTA8
G. I. Bložis, ehicagietis vienas savo gražų pavyzdį, tačiau lyku, kad velionis dalyvavo garbinga nelaisvė jiems neša Vai; kasdien nuo 16 v. ryto Iki 8
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
valandai vakare
iš geriausių dantistų, atsilan- katalikiškoji mokykla tikybi- net trijuose karuose. Bijoda ligas, prasižengimus, kalėji
Nedėllomis ir Seredomis susitarus
X—Spinduliai
mi, kad kunigas to neužmirš" — -7
mus, skurdų, o gal ir amžinų 4847 W. 14th ST. Cicero, I1L
Ofisas 2201 Wcst 22nd Street
cor. So. Leavitt St. TeL Canai 6122
GRABORIAl:
pražūtį ?

DAKTARAI:

LIETUVIAI AMERIKOJE

DR. ATKOČIŪNAS

DR. J- J.. SIMONAITIS

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

4729 WEST 12th PLACE
Vai.: "K Iki 9 v. v. IšskLriant Serodos
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis

bua.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2458 — 2461, arba
Cicero 662. Rez. tek Cicero 2868

TaL Lafayetts 6788

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. J. JAVOIš
VaL: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 8

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 7484

DR. A. A. ROTH

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. GUSSEN

S, J. PAVINSKAS & CO.

LACHAVICH
IR SŪNUS

J. F, RADŽIUS
PIGIAUSIA-! LIET.

GRABORIUS

CH1CAGOJE

LIETUVIS GRABORIUS

Laidotuvėm* pa
tarnauju
geriausia p"tarnauju laidotuvėse kuopIgiauMa.
Ir pigiau negu kiti R®Utale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
TeL Roosevelt 1516 arba 2614
sau prie grabų lšdlrbystėa
OFISA8 "
468 West 18 Street
Telef. CansJ
4174

SKYRIUS:

8288

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Conrt, Cicero, HL

B.

Vletory 4488.

Telefonas Yards 1138

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBUHN AVENUŽl

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Klaidų ažlalkymal

Chicago, I1L
Nauja, graži ko
plyčia dykai,

I. J. ZOLP

' 8907 Autam Aram

ORABORIUb IR LAIDOTUVIŲ

S. M. SKUBĄS

1650 WEST 46th STREET

LIETUVIS GRABORIUS

TaL Boulevard 6288-841$

Kampan 46tb Ir Paulina Bta.

Didelė graži ko/lyčia dykai

718 WEST 18th 8TRRET

Tel. Roosevelt 7532

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

Seniausia ir Didžiausia
v

Panedėliats, Seredomis ir P&tnyčiomls

T*

PADEKONE

AIA
JUOZAPAS JASUNAS
Mirė rugp. 2 9 d., ir palaidotas
tapo . Rūgs. 1 d.. 1932 m., o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkoti tiems, kurie
suteikė jam paskutinį patarna
vimų ir palydėjo jį į tų neiš
vengiamų amžinybės vietų.
Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišallnlmų Iš mūzų
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvėse
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkojame mū
sų dvasiškam tėvui, kun. Šiaullnskul, kurs atlaikė įspūdingas
pamaldas už jo siela; dėkojame
graboriui S- P. Mažeika L kuris
savo garu ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį į
aaitinast), o mums palengvino
perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius,
ir pagalios
dėkojame visiems
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms. o tau mūsų mylimas vy
re Ir tėveli sakome: Ilsėkis šal
toj žemėjo.

Nuli ūdų:

.t

Mirė Rūgs. 9, 1932 m. 8:52 vai.
ryte pusamžio metų.
Kilo iš
Tauragės Apskr., .Pajurėnos
parap., Stegvelių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime
moterį Onų, po tėvais Tamošaitė, du sunu, Edvardą, ir Pran
ciškų ir dukterį Teodorą. Tris
podukros, Julijoną, Marijoną ir
Stanislovą,
pusbroli
Juozapą
Stancikų ir gimines, o Lietuvoj
motinėlę Petronėlę ir seserį Ci
ną.

Kūnas pašarvotas 4605 So.
Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks Pirmadienyje. Rugsėjo 12
d. Iš Eudeikio koplyčios 8 vai.
bus
atlydėtas i šv. Kryžiaus
parap. bažnyčų kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvaut šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sunai, Duk
terys Ir Giminės.
laidotuvėms pata/iauja grab.
Eudeikis Yards 1741.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

-

Didyste Ofisas

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

Halsted

Street

Tel. Republic 2266
DENTINAS
2403 W. 63rd STREET
t
Phone Hemlock 2061

AR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
GAS EXTRACTION
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
8558 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. LAEAYETTE 7650

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

DR. F. G, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė..
Vai. 2—i ir 7—9 vai. vakare

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v, v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Tel. Virginia 0036 , į
_____ _ _ J

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso Tet LAFAYETTE 7337
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 8 iki TeL Grovehlll 1596
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
ir Ketvergais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rez. Tel. Hyde Park 3395
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

DR. A. L. YUŠKA

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

DR. M. I. STRIKOL’IS
*

Rea Phone
Engletvood 6641
Wentworth 3000

OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
6 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1830

DR. A. R. McGRADIE ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET

A, L. DAVIDONIS, M. D,

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOffNIK

4910 SO. M1CHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107

Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Ofiso Tel. Victory 3$$7
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

r>

- DR. J. P. POŠKA

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

3133 S. HALSTED STREET

Tel. Yards 0994

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

Antras ofisas Ir rezidencija

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 8-6 po
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak.
Šventadieniais imagai sutarimų.

Tel. Wentworth
3000
z

Rez. Tel. Stewart 8191

Speclalė atyda atkreipiama moky-

<loą vaikučiams.

STANISLOVAS
VAIČKUS
PRANCIŠKUS
KELPŠAS
Mirė Rugsėjo 8, 1932 m. 4:15
vai. ryte. 70 metų amžiaus. Ki
lo iš Telšių Apskr., Laukuvos
parap. ir miestelio. Amerikoje
Išgyveno 32 metu.
Paliko dideliame nutuidime
moterį, Teklę, po tėvais Strau
kaitė, dukterį Brigytų,
sūnų
Stanislovų ir gimines, o IJetuvoje brolį Vincentų Ir gilmlnes.
Kūnas pašarvotas 1417 So.
50th Avenue Cicero. III.
Laidotuvės įvyks Pirmadieny,
Rugsėjo 12, iš namų 8 vai. bus
atlydėtas J šv. Antano parap.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už
velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapinės.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę MoieMs, Duktė, Ku
lnis, Brolis Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

Mirė Rugsėjo 1-mą d., 1932
m. tapo palaidotas Rugsėjo 5
d. j šv. Kazimiero kapines.
Pirmiausia dėkojame
kun.
M. švarllul už palydėjimų iš
namų į bažnyčią, kun. A. Skripkai už atlalkymų šv. Mišių ir
pasakymą pritaikintą pamoks
lų. Taip pat dėkojame Mišių
asistentams, kun. P. Vaitukai
čiui Ir kun. M. švarllul.
Dėkojame grabo nešėjams,
gėlių aukotojams, gėlių nešė
jams. šv Mišių aukotojams ir
Seselėhns Kazlmiertetėms už nltorių papuošimų.
Dėkojame graborlul
Eudelkiul, už savo garą ir manda
gų patarnavimų, garbingai nu
lydėjo J) į amžlnastį, o mums
palengvino perkęsti nuliūdimų
ir rupesčlua Dėkojame gimi
nėms, kaimynams, biznieriams
ir visiems, kurie palydėjo mu
sų mylimų vyrų Ir tėvelį į am
žinų atilsio vietų.

Tellsisl Jo siela ramybėje.
Nuliūdę Vaičkų šeimyna.

be akinių. Dabar kainos perpus piKcsuės, negu buvo. Masu kainus pi

gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS
▼ai.:

Tel. Yards 1829

ryte nuo 10—12 nuo 2—4 pa
pietų: 7—8:89 vai. vakare.
Nedėllomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

OR. 6. SERNER

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

■EMLOCK $161

DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampafl Halsted 8t.
Valandos: nuo 10—4; auo 6-—8

12.

ToL Hemlock 8709
Rss. Tel. Prospect 0618

- DR. B. ARON

v

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas <166 South Kedzie

LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Iki

DR. H. BARTON w

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų

TeL Boulevard 7589

Nedėllomis: nuo 10

Office Phone
Wentworth 8000

Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

AKIŲ GYDYTOJAU

Valandos nuo 10 ryto Iki 8
ra Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAM AKIS ATITAISO I TRUK
LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU,
□augelių atsitikimų akys atitaisomas

4'

Seredomls po pietų ir Nedųldleniais

TEL. CANAL 0402

Palengvins akių įtempimų, kuris
»stl priežastim
galvos skaudėjimo,
.vaigimo, akių aptemmio, nervuotuno, skaudamų akių karštį. Nuimu
^ataractus. Atitaisau trumpų regystę
r tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
itsitiklmuose, ogaamlnavUnas daro
mas su elektra, parodančių mailauoas klaidas.

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Office Tel. Victory 7188
Res. Tel. Hemlock 2615

Res. 2136 W. 24th St.

DR. VAITUSH, OPT.

Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų

3243 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Duktė.

--------- :---------- ė------------------

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

PADtKONĖ

ĮSTAIGA

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

Ko.

. DR. K. DRANGELIS

LIETUVIŲ

GRABORII/

Pitone Hemlock 7828

Avė.

1821

JONAS PŪKIS

Gr&borius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

-1

Dr. C.K. Kliauga

t

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

SKAITYKITE IR PLATIN
>
KITĘ “DRAUOA”

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 7868
DENTISTAS
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
Utarninkais. Ketvergais ir Subatomls
Nedėlioj: 10—12 ryto.
2420 W. Marųuette Kd. arti U'estera

Kapinės neįrokuoja.mos
Kreipkitės
V»us bet kada

TEL. CICERO 6827

Halsted Street, Tel.

Phone Boulevard 4139

1728 CONNECnCUT STREET
Tel. 67«0
<5ary, Inrt.
Grabas, dėžė, balsamavlmas, ka
ravanas .................................... $100.00
Geresnis grabas, dėžė, balsamavimas. patarnavimas .... $150.00
Plušinis grabas ir visas patar
navimas ................................. $225.00
Dar geresnis graitas ir patarna
vimas ...................................... $285.00
Plieno grabas ir visas patarna
vimas ...................................... $395.00

DR.S.BIEZIS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

(Naryauokan)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
243$ Wat Marųuotts Road
VALANDOS:
• (M lt ryt*. T tirt »

>

Rsa. 4426 So. California Ava.
Išskiriant Kstv.

VaL: 8-4, 7-9 v.

v.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH

i

756 W. 35tli STREET
Ofiso

vai.:

nuo

l^l,

aųo

« »*-< 10

Šeštadienis, Rugsėjo 10, 1932

DRAUGAS

6

T?:-.5

SV. KRYŽIAUS PAR. PASKUTINIS PIKNIKAS
Nedėlioj Rugsėjo-September 11 d. 1932
Maloniai kviečiame visus mūsų parapijomis, kaimvnus, ir gerbiamus biznie

9

Vytauto Parke Prie Šv. Kazimiero Kapinių
115-ta gatvė, tarp Cravvford ir Cicero Avenue
PRADŽIA 11 VAL. RYTE.

rius j mūsų parapijos paskutinį piknikų. Bus visokių žaidimų, laimėjimų,
valgių, ir t.t.

ĮŽANGA VELTUI.

Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI

šv. Jurgio par. bažnyčioj tapo ko, tat prašome visas išpar stoties nuo l iki 2 vai. po piet •
PAIEŠKOJIMAS
. SKAITYKITE BIZNIERIŲ
palaidotas a. a. Pranciškus duoti.
*
O.B... jr ketvirtadieniais iš WHFO'I
BARGENUS
Jono Pečiukaičio. Gyveno '
Stulginskis.
_____ __1
stoties nuo 7:30 Iki 8 vai. va-1
iCliicagoje 112 W. 19 str. Ži- Tel. Boulevard 5913.
...
klės operacija. Pasisekė. Gerb. -t- P-nai Kalėdos, turintys i MARQUETTE PARK. — karo. Nesigailėdamas milžiniš,
ŠILUVOS ATLAIDAI
iiL. R.
r v
i
«
i
i-x
iii.
-ii
i-i
imamieji
pranešti
K. Susiv. IbJ kp. mene- kų lesų, keletos uesetkų tuk- .
. malonėkite
. _.
1
veikėjas pasveiko ir sustiprė bučernę ir kepyklų prie 35 st
•
•
i
*.
«•
j i •
,
i
jo
seseriai
Lietuvoje
adresu:
ir So. Union avė., kad pago •sinis susirinkimas įvyks rug- tancnj dolerių jau išmokėtų j
Šv. P. M. Gimimo bažny jo.
ADVOKATAS
i . ..
„ , ? ! Ona Peėiukaityte, Pečiukaitv
j
sėjo
11
d.
2
vai.
popiet:
>
uz.
šiuos
programas,
p.
Budrij
Darbo
Dienoj
įvykęs
šv.
rinti
biznį,
pradėjo
gardesnius
čioj, Marąuette Park, dabar
756 W. 35th Street
tės Knygynas, Šakiai, LitliuaJ
Malonėkite
visi
'nariai
susi
kas
yra
pasiryžęs
ir
ant
toNetoli Halsted Str.
Jurgio
par.
piknikas
Vytauto
keiksus
ir
gardesnę
duonų
ke

laikoma Šv. P. *M. Gimimo ok
Rev.
K.
tava, arba Šiluvos atlaidai. Parke pusėtinai pavyko, nors pti. Iš to pasekmės yra geros. rinti ir užsimokėti užsiliku- liau lietuvių visuomenę savo
sius mokesčius.
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REAL ESTATE
11. Gamina įvairius legallškus dokumentus kaipo: pardavimo ar
Olsells Šviežių kiauši
ba pirkimo namų. termų, biznių, morgičių notų Ir kitų dalykų.
nas skiriamas parapijos nau
Prisirašykite į mūsų Spulkų
Rovaf Rašomos Mašinėlės po ........». $29.50
nlų. sviesto ir sūrių.
Registruotas Notaras.
4644 SO PAITI.INA STREET
dai.
Kviečiami
visi
atsilanky

12. Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių
( 'exų informacija-THiteikiama
Tel. Boulevard 1389
stiklus Ir kitus dalykus
J.V7 LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
ti. Darže bus piknikas, svetai
Dykai
13. Parduoda namus, termas lotus ir biznius
14. Maino termas ant namų visuose miestuose Ir valstijose.
nėj — šokiai ir lošimas.
2608 West 47th St
16. Maino ant namų, lotus bučernes, grosernes Ir kitos rūšies
A'ow?rija
.
biznius visose dalyse Chicagos taipgi kituose miestuose Ir
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PRANEŠIMAI

ŽINIĮJ-ŽINELĖS

SUKAKTUVHJ IŠPARDAVIMAS

H IG H W A Y

R. ANDRELIUNAS

J. NAMON FINANCINĖ KOMPANIJA

valstijose.
JULIUS NAMON, savininkas šios Kompanijos sutelks jums
maloniai patarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studija
vimo ir praktikavimo daug rūšių biznių, jo patyrimas bus
jums naudingas Per teisingą žmonėms patarnavimą, jo biznis
vis didinas kad Ir depresijos laikuose.
Su reikalais kreipkitės ypatltkal arba rašykit:

1. NAMON FRANCE CO.
Real Estate & Mortgage Investments
6755 S. YVESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.
Phone — Grovehfll 1038

L-

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Kol. Rėm. 35 skyrius
rengia “bunco party”, sek
madienį, spalių 16 d., 3 vai.
popiet, 4421 S. Talman Avė.
Knygutės, kurios yra išdalin
tos, turi būt sugražintos ne
vėliau kaip spalių 16 d. Ka
dangi dar yra užtektinai lai-

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street
Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Radio programai 2 sykiu savaitėle: WCFL Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų ir YVHFC ketvergais
nuo 7:30 iki 8 vai. vakare.

PARDAVIMUI

Dailiai išrengti keturių kam
barių namai. 2 karų garadžius.
Keturi 30 pėdų pločio lotai.
Tiktai $4,900 dolerių. Tuojau
galima užimti.
I Atsiliepkite j savininkų:
5435 So. Nottlngham Avė.

Pusė bloko j, žiemius
Archer Avė.

Jei manai pirkti automobili. ate4k
pa. mna pirmiau, nes me. užlaikome
vieną Iš geriausių rūšių automobi
line — gTUDEBAKER.
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

nuo MIDLAND MOTČR SALES
4499 ARCHER AVEHUE
Telephon* Lafayette 7189

