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Vakar vakarą prezidentas Rooseveltas per radiją kalbėjo
ISPANIJOJ PASIREIŠKIA FAŠIZMAS;
SUSIUS SLEGIA BAIME

CHICAGOJE

VALSTYBIŲ NUSIGINKLAVI
MO PAKTAS NEĮMANOMAS

Vakar kriminalinian teis
man atvesta iš apskrities kalė
jimo du bankų plėšikai žmog
žudžiai J. Scheck/ir C. Grundhoefer. Tenai leista jiems pa
sikalbėti su namiškiais. Scbesk tuo keliu įsigijo revolverį'
ir mėgino su savo sėbru pabėg
ti.
i
Dūmė iš teismo į kand< -įų.
Policmonas Sevick į bėgančius
šovė, bet nepataikė. Scheck at
sisukęs nužudė policmonų. Ki-tas policmonas jį patį mirtinai
pašovė. Jo sėbras pasidavė.

TEISME POUCMONAS
NUŠAUTAS

laponai rengias į naujus žygius
Kinijoj
PREZ. ROOSEVELTAS
PER RADIJĄ

ISPANIJOS SOCIALISTAI
PRIEŠ FAŠISTUS

AVASHINGTON, liepos 25.
— Vakar vakarų prezidentas
per radijų kalbėjo apie kraš
to pramonės gaivinimų, dides
nį darbininkams atlyginimų ir
didesnes kainas už gaminius.
Prezidentas ragino pramo
ninkus, įmoninkus, darbinin
kus ir visuomenę, kari už ge
rovės grąžinimų būtų vienin
gai ■dirbama. Prieš Darbo die
nų norima milijonus bedarbių
į darbų pastatyti.

MADRIDAS, liepos 24. —
Ispanijos socialistų vadai pra
deda kovų prieš pasireiškiantį
šiame krašte fašizmų.

Socialistai sako, kad jei Is
Išėjęs iš karo laivyno tarnybos Įeit. komandierius S.
panijai bus lemta sulaukti dik Spitz išrado prietaisų, kaip susekti, kokioj apylinkėj aukštai ŠĖRŲ KAINA VĖL KYLA
tatūros, socialistai pirmenybę skrinda lėktuvas. Išrastas instrumentas veikia perlaidu per
turėsiu. Kaip gi!
radijų. Pagauna lėktuvo propelerio balsų ir ant pritaisyto že New Yorko biržoje vakar
mėlapio automatiškai pasireiškia šviesa ten, per kur lėktuvas serams kaina ir vėl pradėjo
»
ŽYDŲ ŽINIŲ AGENTŪRA skrenda.
kilti. Chicagos biržoje kvie
---------------------------------------------------------J!
VARŽOMA
čiams kaina vakar buvo pasto
NUSIGINKLAVIMO PAK
NAUJAS VYRIAUSYBĖS
vi.
PLANAS
BERLYNAS, liepos 25. —
TAS NEĮMANOMAS
Vokietijos vyriausybė suvar
2 POLICMONAI NUŽU
MAŽOSIOS JMONfiS
AVASHINGTON, liepos 24.
žė žydų žinių agentūros kores LONDONAS, liepos 24. —
DYTA
NUMATO PAVOJŲ
pondentus, kad jie nesiuntinė Grįžo A. Henderson, nusigin — Krašto vyriausybė paskel
tų pasauliui ūėteistngų žinių klavimo konferencijos pirmi bė naujų planų nedarbu ma
Pereitų šeštadienį priešaky,
AVASHINGTON, liepos 24.
judėjimas, 2838 AVasbington bulv. nežino
apie žydų vargus Vokietijoj. ninkas. Jis aplankė Paryžių. žinti. Iškeliamas
— Visos mažosios krašto įmo
kad žymų skaičiij darbininkų
nės yra baimėje, kada didžio
Romų, Berlynu, Prabų ir ki iš pramonės centrų nukelti į mi plėšikai nužudė du poliemo
UŽ MUSSOLINIO
nūs, kada šie norėjo piktada
sios bendrovės sau tinkamus j
tus miestus. Visur tarėsi nusi
ūkius, arba palengvinti jiems rius išklausinėti^
‘ŠMEIŽIMĄ’
kodus formuluoja. O šių bend- i
ginklavimo klausimu.
įsigyti šiaip nedidelius žemės
rovių tikslas yra visas, mažą
Plėšikai paspruko. Paskiau
Henderson
pareiškia,
kad
nu
plotus, kur galėtų maisto pasi
ROMA, liepos 25. — Italas
sias įmones sutruškinti.
Augusto Natini
nepalankiai siginklavimo paktas neįmano daryti, šie mažesnieji plotai1 ras^as vogtas automobilis paturėtų būt arčiau pramonės ' mestas. Spėjama, kad vienas
prašneko apie premjerų Mu- mas.
LAKŪNAS MOLLISON IR
centrų, kad vyrai galėtų }dar- jų buvo pašautas.
ssolinį. Teismo nubaustas vieŽMONA SUŽEISTI
7 KOMUNISTAI MIRTIM bų gauti.
neriems metams kalėti.

IŠ LIETUVOS PASIUNTINYBES
MINGTONE
AVASHINGTON, liepos 22. t*ų, kurios likimas daug kar
— Dėl tragiškos kap. S. i Da tų buvo sujungtas su Lietuvos
riaus ir S. Girėno mirties Lie likimu. Dėl jų mirties prie
tuvos Pasiuntinybė Washing- pat Lietuvos sienų, jų žuvitone !'CV"> visų eilę užuojautos 'mas juo labiau yra skaudesnis,
raštų bei telegramų. Užuojau-1 Prašome priimti šį liūdesio bei
tų pareiškusių tarpe yra Ku užuojautos pareiškimų ir ma
bos amlmsados nariai (Lietu lonėti apie tai pranešti Lietu
vos Pasiuntinybės kaimynai), vos vyriausybei Kaune. Ukra
Lenkijos ambasadorius, Rumu inų Nacionalės sąjungos var
nijos pasiuntinys, Vokietijos du: Nicholas Murashko, pirmi
charge d’afffaires, Columbia ninkas; Dmytro Halychyn, už
universiteto prof. Clarence A. rašų sekretorius; Roman SloManning, “An Excursion to bodian, finansų sekretorius.”
Lithuania” autorius Mr. A.
AVASHINGTON, liepos 22.
A. Sacks, Gdynia America
Line viceprezidentas M r. C. Šiandien AVashingtone prasidė
Krebs ir Amerikos Ukrainų jo Šešioliktas Tarptautinis
Geologijos kongresas. Į šį kon
Nacionalė sąjunga.
gresų
buvo kviesti ir Vytauto
Ypač yra pažymėtinas Ame
Didžiojo universiteto, Kaune,
rikos Ukrainų Nacionalės są
jungos telegramos 'turinys, ku atstovai. Universitetas, neturė
damas galimybės siųsti į kon
rios vertimas lietuvių kalba
gresų specialių atstovų, prašė
čia paduodamas:
universitetui atstovauti Lietu
“Ukrainų kilmės amerikie vos ministerį \Vashingtone p.
čiai liūdi dėti narsių lietuvių B. K. Balutį. Ministeriui išvy
lakūnų kapitono Stepono Da kils į Lietuvių Dienų Chicagoriaus ir Stasio Girėno tragiš je, universiteto atstovo parei
kos mirties. Jų gimtojo kraš- ga buvo pavesta atlikti Pasiun
to meilė tebėra mums įkvėpi- Į tinvbės sekretoriui Mikui Bag
mas mylėti pavergtųjų Ukrni- • donui.

pats išradėjas, net turėdamas
raktų atrakinti.
Išradėjas sako, kad visame
kame,
kur gali būti daugiau
KALINYS — GABUS
11,000 butų, galima įtaisyti tų
IŠRADĖJAS
PAMESTA
BOMBA
NUBAUSTI
1 užraktų ir visiems su vienodu
šio plano vykdymas yra gei
NEW YORK, liepos 24. —
Šaulių s. d. kalėjime kali raktu, bet vis vien vienas bu
stinas ypač minkštųjų anglių
Floyd Bennet lėktuvų stoty va JAPONAI RENGIAS I NAU
Naktį prieš pirmadienį neži
BERLYNAS,
liepos
24.
—
JUS ŽYGIUS
kasyklų srityse, kur vasarų y- nomi žudeikos įmetė per lan kuklus ir paprastas žmogelis le savininkas negalės įeiti į ki
kar vakarų žmonių minia lau
Vokietijoj imami nagan Hit
Jonas Žvaigznė. Tai yra nepa to užrakintų butų, nes kiekvie
ra mažai darbo.
kė iŠ Anglijos atskrisiant kap.
gų
bombų
į
bravoro
mašinų
lerio
vyriausybės
priešai.
To

ŠA.NOHAJUS, liepos 25.—
prastų gabumų žmogus, įdo nas gali nustatyti kitokių už
J. A. Mollisor.o su žmona. Pa
skyrių,
3901
Emerald
avė.
mis
’
dienomis
septyni
komunis

Žiniomis iš Tokijui, japonų ka
rakto paslaptį.
POST PADARĖ REKORDĄ Inžinierius rado su rūkstan mus savo išradimais.
galiau gauta žinia, kad Mollitai
mirties
bausme
nubausti.
ro mašina į naujus žygius Ki
Dar J. Žvaigznė išrado vi
Jonas Žvaigznė yra išradęs
sono lėktuvas arti Stratfordo,
čiu knatu bombų, knatų nuplė
Pranešta, kad priešams nebus
nuose rengiama.
NEAV YORK, liepos 23. — šė, o pačių bombų įmetė į van apie 30 įvairių dalykų. Vienų sai naujos sistemos automa
Conn., nukrito į pelkę ir susi
pasigailėjimo.
Skridęs aplink pasaulį ameri denį ir pašaukė policijų.
kūlė. Abudu sužeisti. Atlantiišradimų, labai vertingų ir įdo tiškų mašinėlę barzdoms skus
kietis lakūnas
Post vakar
kų laimingai parskrido, bet' SIDABRO KONTROLES
mų užraktų, birželio mėnesį J. ti, kuri labai panašios išvaiz
PASIDUODA FAŠISTAMS prieš pat llDOnaktį grįžo į
PAKTAS
dos plaukams kirpti mašinėlę.
tikslo neatsiekė.
2 SUGAUTA, 1 NUŠAUTAS Žvaigznė nusiuntė prekybos de
Automatiška barzdoms skusti
Floyd Bennett lėktuvų stotį, iš
partamentan užpatentuoti.
BERLYNAS, liepos 24. —
LONDONAS,liepos 24. —
kur prieš savaitę jis buvo iš
Naujas išrastas J. Žvaigz mašinėlė pasižymi tuo, kad ja
PENSIJŲ SISTEMĄ
Trys plėšikai apiplėšė MillEkonominėj konferencijoj 8 Vokietijos protestantai vakar skridęs.
PANAIKINA
brook miestelio bankų. Mieste nės užraktas pritaikomas yj. j skustis nereikalinga nei jokio
valstybės ketveriems metams referendumu nusprendė, kad
šokioms durims, piniginėms mokėjimo, nei didesnio įpratii pasirašė sidabro
kontrolės jie paveda savo bažnyčių kan Padarė rekordų. Vienas aps lio gyventojai vienų plėšikų
CLEVELAND, O., ieP°S paktų.
F.pintoms ir etc. Užrakto kons mo. Mašinėlėje peiliukas vei
| « clerio Hitlerio vyriausybės ži- krido pasaulį per 7 paras ir nušovė, o kitus du suėmė.
24. — Garvežių inžinierių or
t rūkei ja paprasta, ne kompli kia labai greitai ir todėl sku
16 valandų.
iniai.
ganizacija nusprendė savo pen
kuota ir tokį užraktų pagamin ta netik be skausmo, bet vi
DĖŽĖJE
VYRO
LAVONAS
PASKELBS AMNESTIJĄ
sijų sistemų panaikinti.
ti ne sunku. Bet toli gražu... sai nejaučiomis. Tuo labiau,
HAVANA, Kuba, liepos 24. AMERIKIEČIŲ ĮMONES
kad peiliukų lengva iš marinė
Fr. Koblscheen ūky, netoli •tai nepaprastas užraktas. Jos
KONTROLIUOJA
HAiVANlA, Kuba, liepos 23. — Policija suėmė 15 komunis- J
lės išimti ir išgaląsti. Vienas
BALBO ATIDEDA
Cook, Ind., rasta pusiau sude visa kombinacija trijuose ra
— Kubos saloje bus paskelbta tų. Jie kaltinami bbmbų sprog*
SKRIDIMĄ
čiukuose sužymėtu skaičių ru- peiliukas gali tarnauti dau
amnestija pereitų trijų metų dinimu. Susekta, kad jie Mas TOKIJO, liepos 24. — Japo gusi medinė dėžė, o joje susvigiau, kaip metus laiko. Be to,
nai visam krašte palaipsniui sa lęs jauno vyro lavonas, kurio statyme. Kiekvienų kartų užkvos apmokami.
politiniams
kaliniams.
skutantis automatiška mašinė
NEW YORK, liepos 25. —
vo kontrolėn paima visas ame- indentifikavimas neįmanomas, rakinant galima nustatyti nau
Italų lakūnai vakar turėjo New
jų paslaptį. O tame užrakte le galima nusiskųsti žymiai
ANGLIKONŲ KATALIKŲ ra tiek skirtingos nuo tikrų jų 11 ikiečių įmones, išėmus autogreičiau, kaip iki šiol varto
Yorkų apleisti — namo skris
paslapčių yra 216,000.
radijo-fonografų
18 SUŽEISTA
Mišių, kiek skirtingas yra Vieš mobilių ir
“MIŠIOS”
ti žieminiais Atlantiko keliais.
Turint raktų, bet nežinant jamais prietaisais ir jokiu bū
paties Kančios vaidinimas kompanijas.
du nėra pavojaus ir ja negali
Dėl blogo oro gen. Balbo skri-'l
Su CbicagO) ansd North AVes paslapties, reikėtų be jokios
LONDONAS, liepos 24. — Oberammergaue nuo tikrosios
ma supjaustyti veidų. Ir šį iš
dimų atidėjo.
Anglikonų bažnyčios vienos Viešpaties Kančios ant Kalva SPROGDINAMOS BOM tern geležinkelio darbininkais pertraukos rakinėti net 30 pa
radimų X Žvaigznė rengiasi
piknikininkais trokas apvirto rų, kol iš eilės suspėtum išban
grupės, kuri pasivadino “kata rijos kalno.
BOS
tuojau užpatentuoti.
HOLLYYVOODE STREIKAS
Dės Plainese. 18 asmenų su dyti visas kombinacijas.
likiška,” dvasininkai
laiko
Atrodo kai mišios, sako vys
Išradėjas sako, kad kada ki
HOLLYAVOOD, Cal., liepos “mišias” lygiai taip, kadi Ro kupas. Bet nėra tikros. Tai TAYLORVILLE, UI., liepos žeista.
ORO STOVIS
tas užrakytų spintų ir nustaty
24. — Čia kratomųjų vaizdųmos katalikų kunigai,
tik tikrųjų šv. Mišių sekimas. Į 24. — Čia susprogdintomis
pramonėje sustreikavo 6B5 gar j Nottingbamo vyskupas J. Anglikonai nori susigrąžinti' penkiomis bombomis sugadin
Pereitų sekmadienį Cbica- tų paslaptį, tos paslapties ne CHICAOO IR AFYI.INKM?
so technikai. Filmų gamyba McNulty pareiškia, kad1 tų an- tai, kas nuo jų prieš 400 metų ta 3 gyvenamieji namai ir 2 goj ir apylinkėse* maudantis žinodamas, nors bžrakto kom- ’— Šiandien giedra ir viduti
binacijų ir labai greitai žino ir' nė temperatūra.
1 garadžiai.
sustojo.
glikonų katalikų “mišios” y- atimta.
septyni asmenys prigėrė.

r
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“DRAUGAS”
liekna, kasdien, k'Sskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — **.00. Pu
sei metų — *3.50; Trims mėnesiams — *2.00; Vienam
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me
to* — *4.00. Kopija .03c.

“DRAUGAS”
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Publlshed Daily, Ezcept Bunday.
BUB8CR1PT1ONS: One Tear — *6.00; Slz Months

— **.60; Three Months — *2.00; One Month — 76c.
rope — One Xear — *7.00; Slz Months — *4.00;
py — .03c.
▲dvertlsln* ln “DRAUGAS” brlnga best results.
▲tfrertlsing rates on appllcatlon.
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- Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

POST O REKORDAS

Wiley Post apskrido aplink pasaulį per
7 dienas ir 18 valandų. Tai naujas rekordas.

Nors kelionėje jis sutiko daug kliūčių, pa
vojų, tačiau jam pavyko jas nugalėti.
Jis išskrido valandų pirmiau už mūsų
lakūnus — Darių ir Girėnų. Dėl to kai kas
dabar daro palyginimus, kodėl, girdi, Post’ui
pasisekė, o mūsiškiams nepasisekė.
Mūsų manymu, tokie palyginimai nėra
vietoje. Kaip žinoma, Postas nusileido Ber
lyne, padarydamas tik 3 tūkstančius su virš
mailių, kuomet mūsiškiai padarė 4,500 mai
lių. Jei Darius ir Girėnas būtų nusileidę Ber
lyne, nebūtų žuvę. Bet jiems rūpėjo savo pri
žadą išpildyti — nuskristi iš Ne\v Yorko į
Kauną. Ir jei jiems nebūt pritrūkę gazolino,
savo tikslą būt atsiekę.
Post’ui rūpėjo apskrist aplink pasaulį
keliais sustojimais, Darius ir Girėnas siekė ko
kito — jie stengėsi nugalėti distanciją ir pa
daryti rekordą. Nors jie Kauno ir nepasiekė,
bet rekordą padarė. Gaila, kad tas drąsus
žygis pareikalavo mūsiškių lakūnų gyvybės.
NAUJASAI MARIJONŲ VADAS

Gerb. kun. Andriejus C'ikota Romoje iš
rinktas Marijonų kongregacijos vyriausiu va
du — generolu. Kadangi šios kongregacijos
naujasis vadas yra darbavęsis Amerikos
lietuvių tarpe per porą metų, dėl to mes ir
skaitome, kad jis yra mūsiškis.

Tūkstančiai lietuvių katalikų atsimena
jo gražią iškalbą, moksliškus pamokslus, nau
dingus patarimus.
Kun. Cikotą galima būtų pavadinti “su
lietuvintu baltgudŽiu.” Jis yra baltgudis, gra
žiai išmokęs lietuvių kalbą, bet pastaruoju
Rūku energingai darbavosi savo tautiečių ta
rpe. Jis mokėdavo nugalėti visas kliūtis, ku
lių labai daug pasitaikydavo jo tautiečių vei
j kimui.
»
Visi skaito, kad parinkimas gerb. kun.
Cikotos aukštai Marijonų vadovo vietai yra
labai vykęs, nes tai yra žmogus, kuris, j>afcmęs vienuolijos reikalus iš garbingojo Vys
kupo Petro Bučio, sugebės tinkamai juos ve
rti ir tvarkyti.

(Tęsinys)

Išaušo skaistus pavasario rytas. Ryto
rasa prausdamos saulė ritos požemiu. Pa
budo visa gamta. Sukilę žmonės ėjo skaudžiuoju gyvenimo keliu, kiekvienas neši
nas savąją naštų.
Saulė, lyg susigėdus pasaulio apgau
le, paraudus pažvelgė į vargšės našlės lūš
nelę. Vaikai dar saldžiai miegojo. Ketu
rios išblyškę burnelės šypsojos. Matyt, sa
pnavo apie užburtas pilis, apie kurias mo
tina taip gražiai pasakojo. Apie laimę ir
džiaugsmą, kurio jie dar nesuprato, ir ku
rio pasaulis jiems pagailėjo. Motina pa
žvelgė į savo kūdikių šypsančius veide
lius, o jos veidu nuriedėjo dvi skaudžios
ašaros. Ašaros, kurios už visus pasaulio
perlus brangesnės, kurių pasaulis neįkaiaojo.

Ji nubraukė drebančia ranka ašaras
K ir atsikėlė. Galva svaigo, galvoje įvairiais
L^baleais ūžė. Jau dvi dienos kaip nevalKas žino ar gaus šiandie duonos,

Marijai geriausių pavyzdį sa
vo šventu gyvenimu. Šv. Ona
'nuvedė Bvene. Panelę Marijų
Ateinantį trečiadienį, liepos .į^į jaunuo&e metuose į bažRašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
2G d. pripuola sv. Onos. Šv ene. , nyėjų įr pavedė jų Dievo tarCkieago, III.
Panelės motinos šventė. 1 agal.j(yboje. Panašiai daro geri tėECZEMA
tojai — chirurgai, kuriems pat lavintą šv. Onos šventė bu-jvuį, jįe meldžiasi už savo vaipriseina plauti į tuos chemi vo švenčiama kasmet labai se- keliuH> kad Dievas laimintų
nuošė laikuose. Jos garbei jau jų pastangas gerus išauklėti
Odos liga eezema yra skait kalus lankus prieš darant o550 m. buvo pastatyta Kon juos. Jie duoda gružų pavyzBENDRAS VISAI PRAMONEI KODAS
lingiausia savo aukomis, nes peraeijas.
vienas trečdalis visų odos ligų Klinikaliu atžvilgiu eezema stantinopolyje graži bažnyčia.ųjj, gerui patys elgdamiesi, mo
Kad paskubinti gerovės grąžinimą, pre tenka jai. Ši liga paliečia a- dalinama į keletą grupių, at. |®v. Tėvas Gregorms XIII šv. kina ir pajūri vaikelius, kad
zidentas Rooseveltas išleido bendrų visonis biejų lyčių ypatas įvairaus a- sižiūriut į apsireiškusius antį0"08. ,u‘‘tinV šventę^ 1584 m.,jie kįekvienų sekmadienį ir
pramonės šakoms kodų (nuostatus). Šiuo ko-Amžiaus. Draugijiniuose sluok odos šios ligos ženklus. Pa- I)atvirl,,,° ir Paskyrė ją Bvęs-(žventadįenj pamaldžiai išklauisvtų Misiąs, lankytųsi į kitas
du nustatomos darbininkams darbo valandos sniuose ji pasirenka prude- starieji gali pasižymėti rau-į^1 Xlsa^ Bažnyčiai.
ir mažiausias atlyginimas. Šis kodas turi būt dunt paprastą darbą dirbau-'donais pieniais, spuogais, pus-i Pagal Šv. Tėvų padavimą, bažnyčioje esančias pamaldas,
vykdomas nuo ateinančio rugpiūeio mėn. 1 čiu žmogumi ir baigiant taip' liukėmis arba pūliuojančiais
^Ila *r j°s vyras Joakimasj laiku ir visuomet atliktų mald., arba tuojau, iki sausio mėn. 1 d., 1931 vadinamais soeiety people. Da-1 spuogais ir jų kombinacijomis. PUej°
karališkų Dovydo na- dą, lavintųsi Dievo ir artimo
metų.
žniausiai ši odos liga pasireiš- Liga yra staigaus arba kro- nui j1 vedė kuklų, nuolankų meilėj, nuolankume, skaistuNazarete gyvenimą. Daugelį'mo, darbštume, kantrybėje, iš
Krašto pramonės gaivinimo administra-Į kia kūdikystėje ir laike ak niško pobūdžio.
cija prezidento įsakymą siunčia visiems vi- ^tingiausio laikotarpio suauguSvarbiausieji šios odos ligos metu jie neturėjo vaikelių, bet tvermingume ir kitose dory
sam krašte darbdaviams, kurie samdosi dau siuose. Eezema greičiau pasi-! ženklai yra jų formų įvaire- galutinai Dievus palaimino bėse. Saugoja savo vaikelius
giau kaip du darbininkus. Prie kodo pri taiko pas turinčius šviesią, ’ nybė, uždegimas, paraudona- Juos
suteikė jiems dukrelę, nuo žmonių, nustojančių tikė
jungiama su vyriausybe daromu sutartis, ku ploną odą, negu pas tuos, ku-'vimas, skysčių iš žaizdų tekė- piUl'*a* vardą davė Marija. Du jimo, dorovės ir išklydėlių, o
rią darbdavys turi pasirašyti ir vyriausybei rių oda yra tamsi ir stora. Šilimas ir jų sudžiūvimas, ir ne-J^ie^ sukakus trys metai am- lavina juos laikytis kuklaus
grąžinti,
įodos liga nėra limpanti. Žino- paprastai didelis niežėjimas j žiaus, tėvai nunešė ją į Jeru- ir doro gyvenimo visame.
Prezidento išleisto ir paskelbto bendro1 gus jos nepaveldėja, bet, atei- dėl kurio tokiam ligoniui pri-jZa^‘s bažnyčią ir paaukojo ją Tėvai norėdami patys b(
kodo svarbiausieji ruožai yra šie:
Idamas į pasaulį gali atsinešti seina kamuotis kartais nei die jivspaties Dievo tarnyboje. laimingi ir savo vaikelius
Prezidentas įagina kiekvieną krašto darb-'per savo tėvus tokių ypaty- ną nei naktį neturint poilsio,
^na *r Joakimas, kaip il- auklėti dorus, mylinčius DiePasigydymas nuo šios ligos ga^ gyveno po paaukojimo sa-11 teikiančius tėvams džiaudavį, kad ko veikiau sutartį pasirašytų ir bių, kurios savo įtaka daro
vra
galimas, tik reikalauja išiVo dukrelės bažnyčioje nega- j gsmą bei paguodą, turi sekli
pirkimo jėgą grąžintų.
palinkimo link šios ligos. Ee
Pasirašytos sutartys bus galioje nuo ru zema ligos priežastys yra be- ligonio pusės ištesėjimo iki ga- Įima tikrai pasakyti, bet tik-jšv. Oną jos dorybėse ir malgy. 31 d. iki gruodžio 31 d., 1933 m., arba ndros, liečiančios visą kūnoį lo, nes, paprastai, ir prie pe ra, kad jie mirė prieš Kristaus įgauti jos išmeldimui Dievo ma
iki bus padarytas kurios pramonės šakos at-j struktūrą ir lokalūs. Viena a- riausio, rūpestingiausio ir są- Įsikūnijimą, kadangi šv. Raš-; lolonių, reikalingų auklėjime
skiras kodas.
Įtaka palieka savo auką tik' žiningiausio gydymo užima te Evangelistai nieko apie jūsų vaikelių.
įjuos nemini. Taip pat padavi
Sutartis nustato ilgiausią (maxitnum) dar labiau būt palinkusia ki-'gan ilgų laiką.
mas paduoda, kad Švenč. Pa
40 valandų savaitės darbą ofisams, parduotu toms ligos atakoms.
Klausimai ir atsakymai
nelė Marija buvo vienintelis
vėms ir kitoms tos
. . rūšies vietoms, kur dirKuomet dėl įvairių priežasKlausia
A.
D.
—
Meldžiu
šv. Onos vaikelis.
ba, taip vadinamieji, klerkai, ir ilgiausia 35 V v
vi
•, ,
valandų savaitės darbų fabrikų darbininkams, sumažėja ta proga odos gyvu gerb. daktarą patarti man kas Šv. Onos gaubei daugelis y- Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
link mano kojos. Prieš tris sa- ru pastatyta didelių, puošnių tuviškai parašė Kun. Antanas
mechanikams ir amatninkams.
mas ir atsparumas prieš ligas
..
...
. .
;
vaites laiko man ją nutrynė bažnyč.ių, daugelis yra susta Petrauskas, M. I. C.
Išimtis daroma specialistams (eksper pasidaro
taipgi mažesnis, tuo-L...
,,
.
“siųsis. ” Buvau uždėjęs vase- tyta gražių maldų, maldelių, Ar myli Marijų? Ar nori atams), bet už viršaus 40 valandų savaitės
, • v
.
..
1
!met tolus zzniogus .jau yra pa
darbų turi būt penis mokama viena ir viena linkęs įgauti ne tik šios, bet linos ir laikiau užrištą, pasi- giesmių, litanijų, daugelis p pie Jų pasiskaityti gražių
tikėdamas, kad viskas bus ge rupijų laiko šiomis dienomis;skaitymų? — Jei myli ir notrečdalis daugiau normalio atlyginimo.
ir kitos rūšies odos ligą.
Fabrikų darbininkams per visų minėtą Ligos, kaip rheumatiznias, rai. Iki šiol ne tik kad neuž- noveną prie šv. Onos, melsda-1 n apie Jų daug — daug gragijo, bet Žaizda pasidarė labai Imi jos galingo užtarymo pas' žiu dalykų išgirsti, tai būtilaikotarpį iki gruodžio 31 d., prireikus, lei
gout, diabetis mullitus (cukri
opi, aplinkui paraudonavus ir! Dievų Jo malonių visuose rei-lnai pasiskaityk kų tik išėjudžiama per 6 savaites dirbti iki 40 valandų nė liga), inkstų gedimas, ne-|.;
. .
.
,
T, •
.
, .
. . išrodo lyg ten kas putų. Pn- kaluose. Dievobaimingi tėvai, šių iš spaudos knygų vardu
savaitės darbą.
tvarkingumai gymdoje, ivai- ....
. .
... .
.
silujau, kad neįsimestų vėžys, visuomet gerbė ir gerbia šv. “SVEIKA MARIJA!”
Mažiausias paprastam darbininkui atly lūs vidurių
ir nervų sistemos .. . „ ..
... ...
.. .
ginimas neturi būt mažesnis, kaip 40 centų trukumai yra dalelėmis vedan Biaip as galiu paeiti, tik vaiks- Oną, prašydami jos taiųiininKnyga turi 200 puslapių
eiojant skauda.
kavimo jųjų vaikelių auklėji rašto, 8 didelius ant gražiom
per valandą.
čiomis prie eezema ligos.
me.
Mažiausias atlyginimas už darbą ofisuose
popieros švč. Marijos ir Jė
Atsakymas A. D. — Su žai
Be
viduje
žmogaus
esančios
turi būt nuo 12 iki 15 dolerių j)er savaitę,
zdomis, nežiūrint kaip jos yra Šv. Ona uolia malda išmeldė zaus paveikslus.
■įtakos
yra
taipgi
išlaukinė
įtažiūrint miesto didumo.
mažos patariu niekuomet ne- sau vaikelį Mariją pas Dievą. Knygos kaina, imant po vie
ka, vedanti savo auką prie to
Taip pat nėra abejonės, kad nų, 35 centai.
neturima
Iki šioliai mokamas didesnis kani nor, | (ieg tikslo Įvairiu chemiką- krėsti juokų.
. Jeigu
..
,t
, ji karštai meldė Dievo užlai
atlyginimas, nagu šiame kode nustatytas, ne- Jai visokios stiprios patentuo- pttS saVe I>ir"l0J1 PaSalba arlra kyti jos dukrelę nuo visų sie
nežinoma kas padaryti, tuo
turi būt mažinamas.
tos ir kitokios mostys ir brau
los ir kūno pavojų ir užlaiky
met geriausia kreiptis prie
kymo
skysčiai,
šaltis,
karštis,
Vaikams iki 16 metų amž. darbas už
savo šeimos gydytojp. Tams tų jų nekaltybėje ir šventume.
Labdarybės centro susirinki
odų
žalojantys
muilai
yra
tai
draudžiamas. Kai kuriuose atsitikimuose 11
tos pasitikėjimas, kad užgys Šv. Ona-davė savo vaikeliui
mas įvyks liepos 26 d., 8 vai.
iki 16 m. amž. vaikams leidžiama dirbti tris tik keletas pavyzdžių. Nevel
i ir viskas bus gerai padarė ne
. .
. ,žyti, bet kad ten vra įsimetus I vakare, Aušros Vartų parapivalandas per dieną, jei tas darbas mokyklų tui todėl skalbyklose dirban
tik daugiau žalos kojai, bet ir1- e . -• ... ‘
T, .
.
...
. ». .
. . , .
.
Įinfekcija, tai jau aišku. Pata- jos salių. Kviečiami susirinkti
čių darbininkų, maliavotojų, 1# , . 6
lankymo jiems nekliudo.
dide»nin payoįun pastfiniėjo, o j rin ni;ko ne|au|(us kivj u
visų kp. atstovai. Kurios kuo
fotografų, mūrininkų rankos
Kainos įvairiems daiktams turi liepos
kartais padėtis gali pasidary prie gydytojo, kad iš mažos,
pos dar nepridavė pinigų nuo
nekartą tampa paliestos šios
ti ir labai rimta.
mėn. 1 d. normai prilygti.
bet
pavojingos
žaizdos
neatsikapinių dienos, prašomos pri
ligos. Nuo jos nėra Ii uosi nei
Apie įsinietimą vėžio į žaiz-įtiktų jianašiai, kaip su buvu- duoti šiame susirinkime.
Visų darbdavių pasirašomos sutartys su chemikalų gamintojai, nei vai
vvriausvbe bus viešai skelbiamos.
Valdyba
stininkai, nei pagaliau gydy- dą nėra ko galvos dabar lau- šio prez. Coolidge sūnumi.

ŠV. ONOS ŠVENTĖ

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS

j

DIENOS KLAUSIMAI

TEISYBĖ

J. E. Vyskupas Petras BūČys iš vyriau
sio Marijonų kongregacijos vietos atsisakė,
nes jam tenka labai sunkiai dirbti naujoso
pareigose — rūpintis rusų tautos grąžinimo
į Katalikų Bažnyčių reikalais.
Ir buvusiam ir naujam Marijonų vadui
linkime sveikatos ir geriausio pasisekimo jų
sunkiuose darbuose.

I

SVEIKA MARIJA!

PraKšnias

nors vaikams? Klausimas, kuris visų naktį neleido sumerkt akių.
Apsivilko ir pamažu išsėlino į gatvę.
Saulė linksmai jai nusišypsojo. Kas jai
ji žmonių vargo nei džiaugsmo nesupran
ta. O moteriškė, keturių alkanų vaikų mo
tina, ėjo tik vienos minties vedama: duo
bos. Rasit, šiandie ir jai pasaulis nusi
šypsos. Gal ras nors vienų žmogų, kurs
pagailės jos ašarų.
Vienuolynas. Senos, samanomis apker
pėję, mūro sienos. Prie sienų minia. Mi
nia žmonių, kuriuos pasaulis atstūmė ir
išjuokė, kurie tik čia prieglaudų rado.
Čia jie savo išalkusias burnas papeni, čia
jie suraminimo žodelį išgirsta.
— Ko jūs čia laukiat, — paklausė mi
nios moteriškė.
— Čia valgyt gaunam veltui, — at
sakė kelį balsai.
Nušvito moteriškės veidas. Prisiglau
dė ir ji prie ryto rasa sudrėkusios sienos.
Prasivėrė sunkūs vaitai ir minia su
griuvo vidun. Prieš save moteriškė išvy
do senyvų vienuolį. Nedrąsiai pažvelgė
moteriškė ir:

— Tėveli, ir aš duonos noriu. Dvi
dienos jau kaip valgiau ir vaikai alkani.
— Ko gi anksčiau neatėjui, — malo
niai tarė vienuolis, o moteriškės skausmą
jo balsus kaip balsimas gydė.
— Nežinojau, — tyliai atsakė.
— Eik, kartu su visais pavalgysi. Vai
kams galėsi parsinešt.
Padėkojo ir skubinos pavalgyt, kad
vaikam nereiktų laukt.
Skubiai parbėgo namo. Vaikai jau
sukilę. Tik spėjo įeit ir vėl kaip vakar
keturi balsai snšuko:
— Mama, valgyt.
Bet šiandie ji jau nebeturėjo meluot.
Šiandie ji turėjo jiems šilto pieno ir švie
žios duonos. — Palaukit vaikučiai. Pir
ma reikia nusipraust ir padėkot Dievu
liui už suteiktą malonę.
Vaikai nusiplovė veidelius ir visi su
klaupė maldai. Ir skrido į dangų malda
už tuos, kurie moka pasaulio vargus atjaust. Motinos veidais riedėjo džiaugsmo
ašaros, o vaikų veideliai ir akys laime
švietė.
Suvargusios lūšnelės viduje keturi ma

ži vaikeliui ir motina dėkojo Dievui už KIEK 2M0GUS NEVALGĘS IŠLAIKO?
duoną, o lauke pavasaris visu linksmumu
juokės.
Yru žmonių, kurie mėgina, kiek die|
Džiaukis pasauli — dar nevisi žmo nų išturės nevalgęs. Kai kuriuos jų tyri
nės užsimiršo žmonėmis esą!
nėjo gydytojui. Kad slaptai negautų pa
J. P. Pilipauskas
valgyti, sodindavo juos į stiklinį namuką
ir žiūrėdavo. Iš taip tiriamų badautojų
DRAMBLIŲ KELIAI
Sueei išbuvo nevalgęs 31 dieną, Tannes
40 dienų ir gyveno paskui iki 91 metų;
Seniausi pasauly keliai yra ne žmonių Merlatti 50 dienų. Daktaras Deviller tvi
rankų darbo. Ligšiol yra likę senovės ro rtina, kad jo gydomų pamišėlių vienas
mėnų išvesti prieš 2(KM) met. keliai, kurie nevalgęs 63 dienas. Visi šitie badautojai
stebina savo stiprumu. Bet dramblių iš
galėdavo gerti, o dauguma net tain tikrą
minti atogrąžų miškuose keliai yra dešim
skystimų, kurio sudėties nenorėdavo sa
tis kartų senesni. Tie dramblių keliai, arba kyti. Badaudami vieni jų vaikščiojo, kiti
takai, turi lig pusantro metro platumo ir
gulėjo arba sėdėjo be judėjimo. Kai ku
toki kieti, kad juose neauga jokia žolė.
Dramblių keliai išraižo atogrąžų miškus rie per badą net išsigydė iš ligų. Ilgam
milžinišku tinklu, kuriam yra platesnių badui išlaikyti reikalinga vidujinis ra
ir antraeilių takų. Įdomu, kad drambliai mumas, kitaip greit dirksniai nusilpsta
puikiai pažįsta tuos kelius ir jais taip ir žmogus turi arba valgyti arba mirti.
gerai keliauja, kaip kad žmonės vaikščio
ja miesto gatvėmis. Kad tie keliai yra la
bai seni, galima spręsti iš to, kad net ak
menuotuose, uolotose vietose jie yra iš
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minti kelių pėdų gilumo.

“DRAUGE”
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1. C., iš Lawrence, Mass., An- Kun. Pr. J. Vaitukaitis
mės, visa patrauksiu prie SaJ tanas Miciūnas, M. 1. C., iš Cbi
i'vęs” (Jon. XII, 32).
ieago, III., Albinas Versiackas,
Ir metai ir laikas buvo per
MARIANAPOLIO UŽ
M. I. C., iš Lowell, Mass., Vin
tvarkyta ir permainyta, priUOJAUTA
centas Parulis, M. I. C. iš WoVienuolis broliukas Konra- negalėtum kitokiu būdu būti' sitaikant Kryžiaus, nes, kai
rcester, Mass., Juozas Augu- das Altoettingietis, kurį pa išganytas, aš dėl tavęs vieno Kristus mirė ant Kryžiaus, iš
Lietuvių Kolegijos Mariana-|naS) M j € ig Worcesteri laimintuoju Popiežius Pijus XT kęsčiau visa tai, ką aš kentė- torija buvo padalinta į du pepolis mokytojai, studentai y*. Mass., Antanas Kacevičius, M. i pagarsino 1930 metų birželio jau už visą pasaulį’’. A! ko-Įrijodus: pirm Kristaus ir po
risi įnamiai nuoširdžiai įei.- j ę, jg Providence, R. I., Sta-1 mėnesy, buvo didis Kryžiaus kiuo džiaugsmu ir dėkingumu • Kristui, pagonų ėra ir krikškia giliausios užuojautos jaus-jsys Aleksandravičius, M. I. C., mylėtojas ir dievotai garbino persiima mūsų širdis!
,čionių ėra. Tai vaizduoja krymus gaibingai žuvusių diųsuo- jg Chicago Heights, III. ir Juo- Nukryžiuotąjį Kristų. Jis da Žvelgiant į Kryžių, paklaa- žiavos dvi Kryžiaus rankenos.
lių lakūnų Stepono Dariaus ir zas kjoija, m. j q jg Brock- žnai kartodavo: “Kryžius yra skime savęs:
Nukryžiuotasis Kristus vieš
Stasio Girėno giminėms.
j ton, Mass.
mano gyvenimo mokykla’*.
“Kas gi kenčia?”
patauja
ant visų sielų, kurios
Jų pasiaukojimas tautai ir
Lakūnų pasiaukojimo
Vienuolyne jis ėjo patamau 0 Šv. Tikėjimas atsako.
priima tikėjimą į Kryžiaus
mokslui yra įkvėpimu idealinatjautimas
tojo pareigas per 41 metus, “Viengimis Tėvo Sūnus, misteriją.
gam jaunimui, ateities karto Lietuvių Kolegijos Mariana
kuriuose pasiaukojančiai pra- Dievas tapęs žmogum, mūsų
Kristus viešpatauja ant vi
ms.
polio studentai dideliu susi- tinosi prie herojingos kantry Viešpats — Jėzus Kristus”.
sų
širdžių, iš kurių reikalauja
Kolegijos Vadovybe domėjimu sekė mūsų pagarsė- bės ir meilės pratybų, ir vi Tuo atsakymu gauname Įjusiu lakūnų, — kapitono Ste sada ištikimai patarnaudavo sikūnijimo misterijos moky didelės meilės ir nužeminto
ĮlADŲ ATNAUJINIMAS
pono Dariaus ir leitenanto Sta kiekvienam atsilankusiam vie mus, pagrįstus Švč. Trejybe. pasiaukojimo dėl Kryžiaus.
Netoli krašto sostinės Washington’o statoma ši viso kra
Kaip skaitlinga sielų ka
“Kuriam tikslui Jis ken
nuolynam
što
šventovė
(bažnyčia). Kainuosianti virš 10 mil. dol.
ipo s 16 d. iš ryto tuojau šio Girėno — žingsnius.
riauna, kuri per slenkančius
Juodviem
pakilus,
kad
per

‘Asperges Me” Kolegijos
Jis būdavo dažnai klausia čia?”
.šimtmečius taip labai pamilo
skristi
Atlantikas
ir
nusileisti
“Kad atpirkti mus ir visa
koplyčioje įvyko vienuolinių įmas:
mūsų neteisingumus, ir per Ta galėtumėm išgirsti teisingojo
žadų sudėjimo apeigos. Cele- tėvynėje, mūsų jaunuolių šir “Kaip tai gali būti, kad ta žmoniją.
.
J Kokia garbingoji Nukryžiuo
vo vo žaizdas esame išgydyti.” Teisėjo žodžius: “Kas išpa
bravo kunigas Aleksandras dys su jais pakilo ir nekant msta visada žinai, kaip teisin Čia gi turime Atpirkėjo nu- ’į tojo galybė, kuri pajėgia prie I
i Vienoje parapijoje, Francu- žins mane žmonių akvvaizdoBublvs, M. I. C., laikinai ei riai laukė žinios apie drąsaus gai atsakyti ir tinkamai pa steriją.
savęs
pritraukti
tiek
daug
šir

jzijos krašte, mokyklų taryba je, tą ir Žmogaus Sūnus iš
nantis Amerikos marijonų pro žingsnio eigą. Supraskit, tat tarnauti?”
“Dėl ko Jis kenčia?”
džių
numylėti Kryžių!
; nutarė prašalinti Kryžių, ka pažins Dievo angelų akyvaizvincijolo pareigas; patarnavo jaunuolių širdžių jausmus, kuo
O vienuolis broliukas atsa “Jis kenčia už visus nupuo
bantį mokyklos kambary. Kaij^°^e' (kak. XI, 8.).
Grįšti pas Kristų, grįžti į
klieriku Vincentas Andriuška, met liepos 17 dieną ryte klau kydavo:
lusius Adomo vaikus, nes vi
Bažnyčią!
jie taip padarė, tai kitą rytTaigi, tavo ir kiekvieno mū
M. I. C. ir Kazimieras Veng sant radijo sulaukė, bet skau “Vienas pažvelgimas į Kry sa žmonija yra sutepta pirmdžios
žinios,
kad
nors
lakūnai
ras, M. I. C. Amžinuosius įža
žių mokina mane, kaip reikia prade nuodėme, išskiriant Ma Kryžius kiekvienam ištiki įmetį visi vaikučiai pasirodė sų prižadas tebūnie:
Atlantiką
laimingai
perskrido,
dus sudėjo, broliai — Jonas
tinkamai eiti savo pareigas”. riją M
mam katalikui turėtų būti ga- sn kryželiu ties krūtine. Taigi,
“Visur ir visada aš pager
tačiau
abu
žuvo
su
savo
lėk

Kamandulis, M. I. C. iš BroSavo gyvenime vienuolis “Kokiuo būdu Nukryžiuota rbinguoju šauksmo obalsiu: vietoje vieno Kryžiaus mokyk- bsiu Kryžių, ant kurio Kris
“Grįsti pas Kristų, grįsti į1 los kambary, dabar jų buvo tus, mano Dievas, kentėjo ir
ckton, Mass., Balys Ivanaus tuvu arti tėvynės rubežiaus.... broliukas Konradas turėjo šve sis atperka?”
Skaudi
žinia
nuslopino
paki

kas, M. L C. iš Detroit, Mich.,
ntą pamaldumą prie Išgany “Kraujas ir vanduo plaukia Bažnyčią!” Taigi, stengkimės 60. Tai garbingas tėvų protes- mirė dėl žmonių atpirkimo ir
lusią
studentų
nuotaiką;
kai
donas Banys, M. I. C. ir Alek
tojo Kryžiaus, Švč. Eucharisti iš Šv. Jo Kūno šono ir mums pasidarbuoti, kad Kryžiui bū tas prieš Kryžiaus priešus!
išganymo. O Kristui, pasaulio
sandras Kinsgaila, M. I. C. Vie kuriems skruostai susivilgė a- jos ir Švč. Panelės Marijos. teikiamas bei duodamas per tų grąžinta tinkama pagarba
Tuo labiau, mums katalika Išgelbėtojui, tebūnie amžinoji
Kalvarija yra toji moUyk|a,
iriems metams atnaujino įža žaromis... Visa-gi kolegija, Hir kilnioji meilė. V pac. šiose i ms reikia nesidrovėti viešai garbė, ir, Jis, Kristus Karar
kasieji
vasaroti
marijonai
stukur
visi Syenlieji mok&>i do. Šv. Sakramentus.”
dus sekantieji broliai: Juozas
dienose, kai bedievybė visut j pagerbti Kryžių, nes, kai ‘Žmo ! liūs, teviešpatauja per visus
Kristaus Tai visa mus mokina Nukry plinta ir ima viršų, reikėtų gaus Sūnaus ženklas pasiro amžius iki laiko išsihaigimui,
Dambrauskas, M. I. C. iš Eli- deniai, mokytojai ir akio dar-, rybių pratyboje.
zabeth, N. J., Pranas Morkū bininkai, visi tą pačią dieną Kančios apmąstymus šventie žiuotojo Jėzaus Švč. Širdies pasauliui pagarsinti tokius o- dys danguose’, kad teisingai amžinatvėje!”
nas, M. I. C. iš Worcester, nuėjo į koplyčią ir pasimeldė ji išmoko kantrybės ir nuolan atvertoji žaizda.
balsius.
už
drąsuolių
sielas,
kuriais
tau
Mass., Vincentas Andriuška,
Kristaus ženklas, Jo Kara
kumo, pasiaukojimo ir meilės, Kryžius yra ginklas, kuriuo
tos
garbei
palydėjo
savo
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M. T. C. iš Worcester, Mass., j
skaistybės ir širdies tyrumo. nugalime priešą. Krikščionys lystės vėliava, yra Kryžius,
vybę.
Vincentas Sabas, M. I. C., iš
Šv. Povilas rašė Korintie- išpažįsta savo tikėjimą Kry ant kurio Dievas-Žmogus pra
Mūsų
Svečiai
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
So. Boston, Mass., Mikas Jodčiams šiais žodžiais: “Nesita- žiaus ženklu ir visos Katalikų liejo savo Kraują mūsų ir žmo
LAIKRAŠČIUS
Praeitą
savaitę
mus
atlan

riau jūsų tarpe žinąs ką kitą, Bažnyčios palaimos yra teikia nijos atpirkimui.
ka, M. I. C. iš Lavvrence, Mass.
Betgi Kristaus priešininkų “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So.
Andrius Vilkišius, M. I. C. iš kė sekantieji svečiai: buvusis kaip tik Jėzų Kristų ir tą pri mos tuo pačiu ženklu. Kryžius
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
Amerikos
Lietuvių
Katalikų
kaltą ant kryžiaus” (I Kor. mus mokina mirtinosios nuo obalsis yra: “Šalin su Nukry
I.owell, Mass., Kazimieras Ba“
DARBININKAS,
” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
guslovas, M. I. C. iš Chicago, Studentų Organizacijos dva II, 2). “Mes skelbiame Kris dėmės baisumą ir pragaro ug žiuotoju! Šalin iš mūsų akių,
jungos
organas,
išeina dukart į savaitę. 366 W. BroadUI., Juozas Kuprevičius, M. T. sios vadas, kunigas Kazimie tų, prikaltąjį ant kryžiaus, nies bausmes. Kryžius irgi mo šalin iš mūsų mokyklų ir vie
wav, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
C., iš Providence, R. I., Stasys ras Jenkus iš So. Boston su Kurs žydams, tiesa, yra papik kina neriboto Dievo teisingu šųjų įstaigų! Mes nenorime, “GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo
organas, išeinąs 73 E. South St., \Vilkes-Barre, Pa.
Vaičaitis, M. I. C. iš Worces- savo draugu kun. J. Sidney tinimas, pagonims gi paikybė, mo ir Jo gailestingumo. Kry kad Kristus viešpatautų aut
Kearns,
kunigu
Eduardas
FiMetams $2.00.
bet pašauktiesiems, kaip žy žius mus mokina kantrybės. mūsų ir mus valdytų!”
ter, Mass., Albinas Jodka, M.
“VYTIS,” Lietuvos Vyčiu žurnalas, išeina dukart į mėne
tzgerald ir Karolius St. Duf- dams, taip ir graikams, Kris
Tačiau, kai priešininkai, juo
sį. 4736 S. Wood Št., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
V. Jėzus, lyg nekaltasis a
fv, abu iš Worcester, Mass.
tų, Dievo galybę ir išmintį”
Kunigas Fitzgerald pareiš (I Kor. I, 24). Kryžiaus mtf vinėlis, vedamas nužudymui ir garsiau sukauna: “Šalin su “STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos
žurnalas. 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Metams
kė, kad jokia kita ir didžiau kymai nieko bendro neturi su ant Kryžiaus kabo tris valan Kristum!” tuo labiau turėtų
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
sia Amerikos kolegija neturi išpuikusio pasaulio pažiūro das, atidarydamas sudžiūvu gerieji Kristaus sekėjai spies “MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
tokio parko ir tokių įsta mis. “Stat Crux, dum volvi- sias savo lūpas ne išmetinė ti ir burtis po Kristaus vėlia
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me
va ir bedievių šauksmus at
jimui
ir
ne
keiksmui,
bet
mal

tams $2.00.
bių statybų, kurios prisideda tur orbis — Kryžius stovi, kai
remti
šiais
obalsiais:
“
Oppor“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų die
prie gero jaunuolių išauklėji pasaulis aplink rieda”. Pašau dai, nes Dangiškojo Tėvo me
tet
Ulum
reguare!
Restaurare
nraštis, Išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
mo, kaip kad Marianapolis. Jis lionys ir jų mokslai velija mai ldė:
Metams $6.00.
omnia in Christo! — Jis turi
“Tėve, atleisk jiems.”
taipgi pasakė, kad tas lietuvių nytis su kiekvienu vėjo papuKentėtojau 1 viešpatauti! Viską atnaujinki
Kolegijos vardas — Mariana timu, betgi Kryžiaus moky Dieviškasis
me KRISTUJE!”
polis — yra labai tiksliai pa- mai visada pasilieka tie patys. Kaip kilniai mus mokini pa
rengtas, puikiai skamba ir ski- ,j>gi to gi pasaulis jų ir neap tiems kentėti ir kitiems aplei Kaip Konstantinas nugalėjo
sti 1
savo priešus Kryžiaus ženklu,
rtingas nuo kitų įstaigų.
kenčia.
Tie pareiškimai ytin reikšKryžius mus mokina netur taip pat ir mes, šiandien, im
Šv. Augustinas rašo: “Kry
GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI
mingi kad kun. Eduardas Fi
to, nes Kristus, pats neturtė kime Kryžių, aukštai iškeldažius yra sakykla, iš kurios
tzgerald yra baigęs didžiau
lis, gimė prastoje kūtelėje, va- mi ir atiduodami priklausomą
Dievas
kalba;
Kryžius yra al
sią Amerikos katalikišką ko
rgingesnis gyveno viešoje da j pagarbą, kovokime Kryžiaus
torius, ant kurio Jis aukoja
legiją — Šv. Kryžiaus, Worrhuotėje, o vargingiausia, nes.^n^*u> 0 matysime gražias pa
si; Kryžius yra sostas, iš ku
cester, Mass., — ir užbaigęs
visų apleistas kabojo ant Kry sėkmės, kad viršus ir perga
rio Jis valdo”.
lė bus mūsų pusėje, kad Kri
kunigų mokslus dar siekė auk
žiaus.
■
Ką gi Kryžius moko?
štesnių mokslų Katalikų Uni
Taigi, Kryžius muR mokina staus ženklas bus gerbiamas
ir mokykloje ir šeimoje ir vieversitete, Wasbington, D. C.
Vieną kartą Išganytojas Šv. nusižeminimo, paklusnumo ir
I >abar kun. Fitzgerald yra ne- Gertrūdai tarė: “Kai kas at- visų krikščioniškųjų dorybių. |^ose vietose. Kristus turi būti
, ir valdo (Viešai
nežiūrint,
pajudinamu seniausios Spring- sikreipia į Kryžių, temano, Kri.tu, vieipatauja
ka(1 dangerbiamas,
£|is J#
a
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
field vyskupijos bažnyčios (Šv. kad aš iš mrilės kalbu į jo
nuo Kryžiaus
Brcmerbavene užtikrina labai patogią
Jono, Worcester, Mass.) kle širdį: “Štai, kaip aš, iš meiPranašo Isajaus žodžius ga
kelionę į LIETUVĄ
bonu ir yra vyskupo patarė-jt lSs dėl tavęs, kalbu ant Kry Kryžius yra sostas, nuo ku lima pritaikinti maldai, kurią
ARBA KF.LIAVKITK
I Ik ARI I C
rio Kristus viešpatauja ir va turėtumėm dievotai atkalbėti,
ju.
žiaus, nuogas, paniekintas, vi
BKSPRRRINtV I. AIVŲ Vb
L \J |V| D Cz O
praeinant pro Kryžių: “Vieš
Mūsų įstaigos vyresnysis, sas mano kūnas sužeistas, vi ldo.
“Regnat a ligno Deus — patie Jėzaus, visoje tiesoje Tu
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
kun. Jonas J. Jakaitis, M. I. si mano sąnariai išnarstyti. Ir
Dievas viešpatauja nuo (Kry pakėlei mūsų nuovargius; mū
C., kaipo jaunas kunigas, tre mano Širdis vis yra uždegta
sų kenėjimus Tu prisiėmei ant
Taip atrodo 94 metų senis jus metus darbavosi kartu su gaivinančia meile dėl tavęs, žiaus) medžio”.
130 W. Randolph St., Chicago
Rockefelleris. Sakoma, jis jau kun. Fitzgerald, Clinton, Mass. kad būtų tau tarnaujanti tavo “Aš (Kristus), kuomet bū- Savęs. Tu buvai pervertas už
čiasi “better than ever”.
Stasys P. Vaičaitis L. K. sielos išganymui ir, jeigu pats siu pakeltas aukštyn nuo že-Imūsų nuodėmes ir sužeistas už
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Linijos motorlaiviu ‘‘Rungs- Amerikos Linija keliauja jau
i keliolikų dolerių per savaitę | Tavo sielos kovos praside-i
liobn“ išplauks skaitliuga lie- ketvirtų sykį. Jis stengsis, kad
j pajamų.
jo su atėjimu į šį pasaulį. kJos
tuvių ekskursija į Klaipėdą visi šios ekskursijos dalyviai
------------i Kiek žinomu, prez. ltoosevel- nepasibaigs iki apleisi sį paper Gothenburgų, Švedijų.
kelione būtų patenkinti, ap?)
Krašto pramonės gaivinimo,^ turį ko geriausius norus, šaulį. Kadangi kovos tavyje
Keleiviui atvykę į Gotlien- kų visiems bus malonu prisidarbe prezidentui Kooseveltui ka,Į kraštui grųžinti pramonę.' visuomet šėlsta, ar reikia joms
>urgų, iš čia traukiniu pene- 'minti. Taip pat suteiks kitus
statomos įvairios kliūtys. Prie rj«jk pUųvs j0 paturėjai nežino, pasiduoti? Nenusimink! Kovok
3G d., Mažiuos parke. Bus tai žami į kitų Švedijos uostą patarimus kelionėje, kaip pa
kliūčių statymo prisijungia i'ikų daro. t) jei jie tik tiek su- su savo sielos priešais. Galų
Į viena didžiausių pramogų, ko
Kalmar, Baltijos pajūry, iš tyręs jūrų keleivis.
pati pramonės gaivinimo iri-j pj autu, kad su keliolikos du-'gale, atvirai galėsi pasakyti
:kias Waukegano lietuviai tu čia kitu Švedų Amerikos Li
V.P.M.
ministraeija.
!lerių per savaitę atlyginimu 1 Apaštalo žodžius: Aš gerų koWaukegan, III. — Viena di- ,rėjo.
nijos
laivu
“
Borgliolm
”
plauSvarbiausias pramonės atgai bus gajinia pirkimo jėgų pa-! vų kovojau.
Kazys Adna džiausiu neluimių Waukegane i
Praeitais metais tokia sven- bįu tiesiog į Klaipėdų. Keliovirimui pagrindas yra pirki- aklinti, tai jie tuo būdu stato!
-----------------— tai gaisras Šv. BaltramieVyrai — Atyda!
, . -. .
. . . , ,tė buvo Kjnoslia, \\ is. Į jų nį per įvedijų gelžkeliu paį- štai vra specialia pranešimas, kuris
mo jėgų padidinti. Be šios jė-!prezidento darbui kliūtis. To-J
jaus bažnyčioje, kuris įvyko j
------suvažiavę lietuvių iš vi-gairina kelionės įdomumų. Lie
įdomus kiekvienam vyrui kims
gos pramonės gaivinimus sta- kias. teorijas vartojant tikslas)
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NIKO. Kad sutelkti galimumą tuksta, .
t
’ Kenosba, bet 1S apylinkes ko- žllltl gražiųjų Svedijų, važiuo- nėln.ns. kurie dėl kokios nors prieMarcinkonių apylinkės gy- ,
didinimui yra tik vienų viena! Darbininkams
atlyginimai
.vandeniu sulietu labui dumr .
i
®
.
.
žasties atidėlioja užsisakyti
i-.,U ii., 'eiliojai skundžiasi, kad len-i .
. '
‘’’ lonijų.
junt geležinkeliu iš vieno uos-1
priemonė, tai darbas, daugiau! turį būt teisingi, t. y kuo
jie I' II I t I 1 ih I I I 1 II I >1 llllllll.lllllt.' U t I. I II I Bažnytinių drabužių. Gaisras
darbo ir didesnis darbiniu-1atitiktų gyvenimui, bet ne ai- kul
uetluoda lietuviams jokių! prasidėjo zokristijoj ir ugnis | Dabar tokia šventė bus Wau to 1 kltib be priedimų išlaidų
darbų ant geležinkelio.
tuojau kįlo į viršų. Visi para-'kegjme. Vieta labai graži, vie- al trukdymų. \ įsa kelione kaiI
kams atlyginimas
kio atlyginimai.
Kada
atsiranda
kokie
vai,
puolėsi gelbėti. Gero. na gražiausių VVaukegan’e. nu°ja 11110 Kew ^°rko iki Klai- ^oe^uripcųa1 dab^ parduodaini
Kas gi tuo atžvilgiu daro
.
1
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"
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i - r- i i »-u 1 iiėdos
_ Trečia in klesi ' ui
visose vaistinyčiose. vienas Doleris
džios
darbai,
tai
atvažiuoja
lema? Formuluodami savo ko
klebonas gelbėdamas didžioio Medžių daugybė. Kad ir šilta 1 • «p —•
už mėnesio
mėnesio treatmenta
treatmenta — bukite .a.... ...
.
, 'kleboną
k
lesa
1
vinn gaukite butelį Šiandien — gadus pramoninkai skiria taip!
NUULAIINL AUVH
nkai iš Lenkijos ir padirba
•’ L
- - - gauti!
ir
$113.
—
Turistine
’ rantuotas.
altorio šventenybes pats nuke-[būtų, kiekvienas ’alės
mažus atlyginimus, kas nė ko-!
----------(tuos darbus. Lietuviai sako,
I prie tos sumos dar reikia už- ———————————
ntėjo. Visi žmonės buvo labai Pavėsi°.
....
.....
..
j
“NATVRE’S HA1K BALJ1”
kiu būdu neatitinka šių dienų, Tu nemėgsti kovos, bet nuo j lenkai uždėjo ant mūs dideSimoketl prie kiekvienos pilnos Geriausi Vaistai Plaukų Sulaikymui
išsigandę. Daug pradėjo net' VVaukegaro lietuviai nori pa
Ir AUMigluiniul
kasdien bruiigėjanėium gyveni- jos neatsikratysi. Nekalbu a-liūs mokesčius, viskų nuo mūs
ortės Amerikos Jungti- Visi. kurie
norėta turėti geriausias
verkti.
pasekmes, kad ueslinktu ir augiu
idaryti
ta
diena
viena
iš
ispu•
..
,
m ui. Gyvenimas yra pokarinis, pie valstybių kovas, karus, atima, o mums nieko neduo1
J
*
1
iii
mų Valstijų “Kevenue Tax’ plaukai, galite atsišaukti pas mus.
šie vaistai yra padaryti Iš branDabar
kol
viskas
bus
putai.dingiausių.
Gros
didelis
benas.
_ prįe kiekvieuos pUSČS | glausiu
žolių. Dabar per trumpa l<)
o atlyginimas prieškarinis ski- Kalbu apie dvasios kovų žino- da”.
I ku pai duosime nupiginta kaina — ■
syta,
ir
apkalbėta
kas
daryti,
.Programa
bus
įvairi.
Taip
pat
i
i
k
į
va
i
<01t
ę
s
$3
1 delis butelis kainuos tik 65 centą
riamas.
guje. D ar vra žmogus erdviu- Į Lenkijos kareiviai, šaudvda
Taipgi, kas norėtu agentautl
pamaldos
bus
laikomos
moky-!
bus
žaidžiama
baseball.
O
be
šitų nepaprastu vaisiu, tai atsišaul
Pavyzdžiui gali būti medpasaulyje, kuris būtų lai nii laukines antis ant Lavysų
Vilnis
kelionės
rciknblis
na
10
arba -.llat
atrašykite
uel informacijų.
\ įbuis Ktuunta, iciKumi.s P
pa
lMlirbėj«i
tr Fantavėlai
a v lwulllU
Koreso. d°’ neužmi.škite, kad-V\ auke
vilnės audeklu pramonė. Ma- svas 11110 kasdieninių dvasinių ežero, apšaudė ūkininkus Žiū- klos kambariuose.
MUS. PA1LI5A RIMKIENĖ
įganė yra gerų šeimvninkių, turtina kreiptis į arčiausių
1531 Sineltls Avenue.
žiausias atlyginimas rytams y- kovlLkaimo važiuojančius viesHeights, 111.
CHORO DAINŲ ŠVENTĖ įkuri°s paruoš skanaus užkan- laivakorčių agentų, arba į bei (I’atent Cbiacgo
rignts applied for 1933)
ra pripažintas 14 dolerių už 40' žmogus yra atskira valstv- (keliu laukų dirbti. Vienam ūkurių
Švedų
Amerikos
rašti_______
Idžio. Visi apylinkės lietuviai
valandų savaitės darbų. Tok- , Dč. Kiek sumišimo, kovų ir kininkui Česnulevičiui kulka
. kviečiami atsilankyti į WauĮmušta gausi visas intorŠv. Baltramiejaus parap
sai atlyginimas buvo gal kiek dvasios neramybė tuno kiek- perėjo per kojos klupstį. Mechoro Dainų Šventė bus liepos ke«an« lieP0S 30 d-> i Mazinos nacijas ir pagalbų išgauti reiir tinkanias 1912 arba 1913 vienoje jos kertelėje. Amžinai džiodami kareiviai vartoja kaGydomos Nauju Būdu
'parkų.
Koresp. galingus dokumentus kelionei,
šautuvus.
metais, kada gyvenimas buvo žmogus turį tarp savęs kovo- 11
tojus po svetima despotų vai-Į
----------------1
P'
^ukbi’ nert‘i- Be operacijos, be įsvlt-kStimų. Bo
pigutėlis, kada šeimynai buvo jaučias partijas. Dora ir nuo
Kiekvienas žino, kad tokie !tj»įa
priversto poilsio. Gydantis galėsi
VĖLESNĖ VASARINĖ EKS kia daug aiškinti, — yra ke dirbti po senovei, nebent jau dabar
galiam. per savaitę už kelis do- dėmė, gėiis ir blogis, tiesa i1’ šūviai, paleisti į lekiančias an
jlionių ekspertas. Nuo Lietuvos priverstas gulėti. Tam vaistas yra
KURSIJA Į LIETUVĄ
lerius prasimaitinti, kada pie- ni<‘las, grožis ir šlykštybė. įjs ga|į sk,-įstį per orų kelias .v’Mūs tėvynė, rodos, negali
Oil. Gydo greit, mažina ti
'Nepriklausomybės paskelbimo, Emerald
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais
VADOVAUJAMA C.
..
,. . . ... .išvengti savo priešų, kaip ka
no kvortai buvo daugiausia S Žmogaus sieloje kunkuliuoja inynas.
i jis kiekvienais metais keliau tų. ei negelbės aptieklninkas grąžius
Aišku, kad Lenkijos , .
, . .
..
;
G. LUKŠIO
!,’ . . .
.... , .
kl°« baisios ligos. Bušai per
pinigu*.
centai, gatvėkariais važinėji- ne kova, bet kovos.
kareiviai neturi jokios baimės
ja į Lietuvų ir atgal, Švedų
ilgus
metus
ėdė
Lietuvų,
da

Kovos padaro vyrų tvirtu *nušauti lietuvius okupuotoj
nias 5c. ir kiti pigumai.
Rugpiūčio 1!) d. š. m. mo
Žemas savo palinki-1
palinki Lietuvoj, nes ten yra lenkų' bar ėda lenkai.
Šiandien gi koks gyveni-j1!' kilnu.
kilnu, žemas
V1A6
“
DABAR
derniškuoju
Švedų
Amerikos
Adv.
N.
Valasina
mas ? Daug kas is bedarbių ir mams ii aistroms pusidatimas Į\aldžia. Ūkininkas užgrobtoJAUČIUOSI
sako, kad verčiau bedarbiauti,.keičia žmogų į silpnųvalį vy- sjos Lietuvos nieko nelaimės
tinginiauti, visuomenės lėšo-^P Ateina gražiai pasidabinu- lenkų teisme prieš Lenkijos
PILNA
Enjoy Iii.. B«
mis šiaip taip pragyventi, ne-į si aistra. Siela neturi bijoti, kareivius,
FmI wuk-.*do
GYVUMO”
gu už keliolikų dolerių per sa- Keikia sunkiai kovoti. Jei neImant Lydia E. Pinkliam’3
USB
Lietuviai sako: “išsikraustė
vaitę sunkiai dirbti ir pranio- kovosi, tapsi nugalėtas.
Vegetable Compound
Radway’s Pilis
(Tite Vegetable Laaatlve)
Taip .61 m tai moterų sako. Jis stip
Kas yra vadas tavo sielos rusai iš Lietuvos, išsikraustys
ninkanis lobius krauti.
rina nervas... duoda geresnį apeti- ,
ir
lenkai.
“
Teisybė,
nusuktas)
tą... geriau miegi... ut.eidzm gaivos i
Įžymieji šio krašto ekono- kovoj.’ Šaltas protas. Nepaiskaudėjimą.
nugaros
skaudėjimą...
syk jo patarimų. Įsikarščiuok■ sl"“n,la» 'lėliam despotui, lai-!
sunkiosios dienos pakenčiamos.
mininkai apskaičiavo, kad šia
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa- 1
‘r k>mėgink šias gjduuies. Nusipirk bu- I
ndien šeimynai iš penkių as- po aistrų įtekmes ir dienos ko-!kui b''!''anl bus
tel| šiandien.
inenų pragyventi apie 30 do j'ų būsi pralaimėjęs. Nenuo-!1“"1 s,<r*“ul,ikui. Lietuva nulerių pajamų per savaitę rei- stabu, kad tam momentui n?- sikratė vienų vargintųjų, nu
kalinga. Mažesnės gi pajamos: priinai, kas gėris ir blogis, sikratys ir kitų. Vienok, kaip
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
rusai padarė Lietuvai daug ’ jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
yra alkio atlyginimas. Tok.- kur dora ir nuodėmė. ,
atlyginimas r.e tik neteisingas,! Pasidavęs aistroms po|<iu nuostolių ir skriaudos, pada-1 to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
rys ir lenkai.“
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
bet jis negali nė pirkimo jė- sėkmių sulauksi.’ Nekantrus cgos padidinti.
Tos rūšies at- si. Jauti, kaip suerzintas ir
Kodėl Varšuvos valdžia yra visada geresnes laivuose vietas gauna.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

PREZIDENTUI KLIŪTYS

GAISRAS BAŽNYČIOJE

OKUPUOTO I LIETUVAI

Nuaa-Tone

NUOLATINĖ KOVA

VARICOSE VEINS

X!goi^

your

on

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA
DĖMESIUI

to

cl«n«

impuridM

Your

the

po<K>n-fr«e

you

tr.ct

int«.tinal

cauMd

by

to«.

oi

conaipotion.

biood

wili

give

“Pųi.”

At

Mild - lUliabl.

Your

Drugg.it

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE
pasteurized

lyginimo nė maistui nepakan- apgautas gyvulys. Dirksniai tokiabeširdiška
ir godi ant
ka.
netaip stiprūs, ir pasigendi ti- Lietuvos, tai tik Lenkijos vyTai gerai žino pramoninkai!kros sielos ran,J'bS3)Sausybė tai gali suprasti. Tik!

ir pramonės gaivini.no admi-'

“Draugo“ laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

NATURAL
FLAVOR

Graiu yra

k»'l gc-,vieni Lenkijos diktatoriai ne“Draugo“ laivakorčių agentūra parduoda laivakor
nistracija. O jei jie to nežino, ,kw» kovoJal- Be
«cr0’ turi S,rdies žlflrint ‘ PaTOrgt:>
neprivalo pramonės gaivinimo l”uolatln™ k»vos negali patek- Vilnių ir aimanuojančius Ky. | tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus
pasaulio kraštus.
dari,., vadovauti. Jie privalo “ 1
g.'veI'

tai visa žinoti, arba iš savo)
vietų pasitraukti. Būtų gera,
kad jie patys pirmiau išban-j
dytų, kaip tai gyvenasi turint

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Rugpjudo-Aug. 27,1933

švelnesnis valgyti; geras kepiniui
— Sis naujas Kraft American
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

V
Tyros, AMklos, Sveikas

GRAŽIOS AKYS

AGENTŪRA

BERGMAN’S DARŽE,
Riverside, Illinois

Yra didelis
Murins valo,
be pavojaus.
Knyga “Eye
Beauty” ant

2334 ScOAKLET
Telefonas CANAL 7790

Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

tartas

Švelnina gaivina
Jus ją pamėgsit#
Care" arba "Kya
parellLalaTimo.

Mūris. Co., Dpt. H. S., 9 6. Otiio St., Ouc^o
1U’! 'J’1-!

VLADISLOVAS
KEVENAS

M OUR OFFICE

■
C’-GO ~ •• ntncv
A NOT£ FOR.
'40U FROM

---

Persiskyrė su ftluo pasauliu
liepos 22 d.. F>:OH vai. vak.. 1933
m., sulaukęs 16 metų amilaua:
K>męs Chle.-ifro, III. Paliko dide
liame nubudimi- tėvą Bronis
lovą, mitiną Krnnclftką po tė
vais Sklrinontaltę. 2 dėdes Sta
nislovą Ir Vladislovą Sklrrnontus Ir gimines, o Lietuvoj dėdę
Yatulaldą Sklrinontą. Kūnas pa
šarvotas randasi 4630 So. Pau
lina St.
laidotuvės įvyks trečiadienį,
llopos 26 d.. 8 vai. ryto 1.6 na
mų J Av. Kryži'aus parapijos
baSnyėlą, kurioje atsibus gedu
linio* pamaldos ui velionio sie
lą. o 1.6 ten bus nulydėtas į Av.
Kaslmlero kapines.
Visi n. n Vladts>ovo Keveno
giminės, draugai t'r i.-ižyslauil
esat nuoAIrdžtnt kvleč|4nl daly
vauti laidotuvėse Ir sutelkti ja-1
paskutinį patarnavimą tr atafavelktnlmą.
Nullnde liekame: Tėvas. M-»tina, Dėdės (r Giminės.
patarnauja graborlus Eudelkls.
Telefonas
Yards 1741.
I^aldof tivėse

/x3;

iw<*

/ GE6 -o”- BOT
JOE VMRITES
FAST - dom't,
HE

•?

?

A’.?'.''

;
t“*Y

Antradienis, liepos 25 d., 1933

D E I tJ G X S

S

’ą. Tie patys propagandistai riose valdiškose įstaigose, kai mus Fellowship Housc. Kal-(
LIETUVIAI DAKTARAI:
.Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
dabar trukšmauja apie mūsą'kurie fabrikai dabar priima bėjo adv. J. P. VVaitclies. Nors
menką vandens sistemą kad tik piliečius, taipgi reikalau- oras buvo lubai šiltas, bet na- ~~ ’
Ponas Dabašinskas kol kas
Pirmininkavo A. F. Pocius,
reikia naujos. Ypatingai pii-'junt pašalpos iš apskrities rėš skaitlingai susirinko ir iš- O,,ao* Tet Ca,umel 4038
nesakė, kur sau vietą upsirin- Pradžioje skuityta vardai tu
metama, kad pas mus yra Ii- (county), motiną pensijos rei- klausė jo kalbos. Visos buvo;
D E N TĮSTAS
ko. Ciėerieėiai norėtą, kad su- laikraščiu, kurie talpino Klum-lis nuo.-tUis nuo gaisrą, iš kale, būnant apskrities ligo- dėkingos kalbėtojui už labai'
Hat so. 4uih er„ (ici iu), ilg.
sirastu vietą Cieeroje.
l»o rezoliuciją pasiustą prezi
lltur., Kvtv. ir ritu. 10—9 vai.
priežasties neužteklinai vau- ninėj dėl geresnės priežiūros1 įdomią kalbą.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
#117
SO. IIAGbTGU ST., GUIG'AUO
dentui ir trustistams Ciceros
Dabašinskas geras, teisiu- i
,dens. Cbie.igos miestas turi ir p. Visų negalima suminėti
3147
So.
Halstsd
St.
l'uncd., Sared. ir Subut. 2—9 vai.
Sekantis susirinkimas įvyks
• • •
,•Kur ...tik , ture-.
— miesto, ’ dėl aukštu taksu už
gas ibiznierius.
daug didesnį ir geresni siste-'spaudoj, nes per daug vietos trečiadienį, liepos 26 d., Eel- Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak.
Keaitlt-ucijob Ofisas: 2U56 W. ttttUl SU UkiMGOCK S141
....
»
i
vandenį. “Draugui”, “Nitu
jo biznį, visur žmones buvo (1
nią, bet ti n nuo guisrą nuos- užimtą.
Valandos: 14—11 ryto
lo\vship
liouse,
83
L
W.
33rd
”, “Svornost” ir “CiBeradomls
ir Nedėllomla pagal sutarti
patenkinti. Jis yra pasidarba•mis atsieina $4.42 žmogui. Ci Suinteresuotos lietuvės, pi-jPlace, 8 v. v. Siame vakare
cero Life” pareikšta padėka
vęs “Draugo” piknikuose; mo
cerojo turime daug menkesnę
fNaryaucjtaa)
• lietūs
ir „
nepilietės,
nuo 113 iki kalbės adv. Kl. Jurgelionis. Tel. LAFAYETTE 7050
,
. ..
v , , • •
uz patalpinimą tos rezoliuct- ........
■ .
, .
—
,
GIOYTOJAJd IK GaiKLHOAS
ka genu
dirbti
uz
baro ir nie1
1
‘
|\andens sistemą, bet pas iuiis'^,
. . . ..
.
.. ,
•
• i •
.
t
"
b<
I
1
170 metą kviečiamos atsilanky-;Siame susmukime bus nutur2424 West 14arquetta Koad
kados neatsisako pasidarbuoti d "
'LU'snj nuostolis atsieina tik1, • ,• , •
,
..... -• L.
H
nu
VJLGANOO8:
.
... .
,
I
TuH-iJ -tni.> lem'pi vui<len< L>, ti i Lietuvių Moterų Piliečių ta prasyti
aldermono Inos.
9 1U 12 ryto; 7 1U > vakare
“Draugui”, kuomet tik j palai tąsi upn naują \aialens jg-j.,.) žmogui.
'
4 ,. ... 1 .
*
'n A , ..................... • ze,
U tara. ir Kaly. vak. pagal sutarti
sistemą Kai kurie
um.
.
.Lygą (Lithuaman \\ omen Gi--Doyle, kad jisai piestą į City
Gydytojas ir Chirurgas
Kea 4464 d. MAPGKIVOOD 1VB.
surie Vietiniai
Vietiniai
kvieti.
t
:
„
.
.
ivic
League)
ir
susipa/.inti
su,Council
pasiūlymą
vieną
gatvę
4140
Archer
Avė.
laikraščiai remiu tą mintį, raJ" ** h
1 H|i-I,u>
’,el: šios Lygos uždaviniais.
į pavadinti žuvusią lakūną var- Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ciceriečiai labai apgailėsimi gindami cieiriečias, kad alie
Teh Lafayette 5793
i e s s oi » imą pmi_,ų, kadaĮ Lyga rūpinasi politika, lab-dais: Darius-Girėnas. Todėl
Res. 2136 W. 24th St.
jų lakūnų a. a. kap. S. Da- stas būtu įgaliotas skolint pi- luistas prr’i'gta.s skolų.
TEL. CANAL 0402
i
i
» • *
.
.. 1 .. . n
. idarybe, apsvieta; yra bepar svarbu, kad visą koloniją mo
riaus ir S. Girėno. Kurį tik nigą nuo valdžios ir pastatyti
Komitetas Mr. G Pocius, , . ,terys dalyvautą šiame susiri- Office Phona
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki y vak.
Res. and Office
užkalbini, visuose matyt aša nauja vandens sistema. Padis1607 S. 49tl: Court,
>Xe*
Proepect 1028
Susirinkimai
įvyksta
kas
kenkime.
Zol-nė.
1,6
canai^oe
1
^Lce: 4459 S. California Avė.
ros akyse.
kilsavęk nariai vienbalsiai nuĮ
Cicero, Illinois
Nedėliojo pagal sutartį
tvirtą kiekvieno mėnesio. Mo- 1
--------------------------Edvardas Petkus, dar jau- tarė neremti sumanvnio. Mie•
i
•
4-i
•
v
i
Huo
redakcijos.
i\(
respon- kestis — 10 centą mėnesiui.! LIETUVIAI DAKTARAI:
nas vaikinas, turi padaręs nia- s tas užtektinai dabar įklimpęs I ...
1 .
v
ii
i-i,
4i
i
....
, ,
, .
,»«.»ntu prašome nešiu. D angli- Laikui bėgant, narėms bus duo '
Tel. GAFAYE1TE 3057
Tel. Ofiso Ir Res. Urovehill 0617
zą modelį lėktino, tokį, ko-. i visokias skolas, kuriu liepa-1.., . *
,
‘ ,
FUYS1C1AN AND UURGEON
6917 S. Waaliluuaw Ava
i
i i .. c n...:..
.
.
.v
,
...
‘
skai
rašytu
korespondenciją,
damos
dykai
pamokos,
kaip
2403
W.
63rd
SL,
Chicago
|^UO
po !skrido kap. S. Darius su jėgia išmokėti.
’
" y
?ies redakcija netui:. iaiko jas tapti piliete; pagelbės gauti
OFFICE HOUKS:
ĮHBiu i Kaimą. Ji- labiauS to 4 and 7 to 9 P. 14.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Alums reikia dabar taupu versti į lietuvią kalbą.
pilietybę.
Sunday by Appolntmant
^^■r veikia. Petkus dalia'
X—SPINDULIAI
OXUXTOJAB IR GUI RUKO AB
mo. Pereitą sausio uiėn. išėjo
2423 Vi'ėst liarųuette Koad
Kiekvienas kalbėtojas mus
3031 West 43rd Str.
kartą buvo gavęs progos pa
tat: 3-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
propaganda balsuoti už $750,(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
vis labiau supažindina su bė- Ii Valandos:
Kede.ioJ «u*iLaru*
skrajoti padangėse su a. a. S.
nuo 2 iki 8 vai. vakaro
0(K) boną išleidimą. Prižadėjo
pančiais
šios
Šalies
reikalais'
Seredouiis ir nedėliotais pai(al
nr
«•
Darium.
Rep.
sutarUea
, viso gero. skolos bus išmokė
ir kiekvienas skatina organi
Gydytojas ir Chirurgas
Phone Ganai 6122
PHONE OROVEUIGL 4627
tos, pramonė pagerės, geri lai
PILIETYBĖ
zuotis į politines organizaci
V •.landos: 2-4; 7-9 P. M.
4645 So. Ashland Avė.
IŠ LITHUANIAN IMPROVEDR. S. BIEZIS
kai sugrjš. Išėjo visai kitaip.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
jas, nepasilikti nuo kitą tau
UIOITOJaS IK CHIRURGAS
Ofiso valandos:
MENT CLUB SUS-MO
______
Miesto darbininkai jau 11 mė2201 W. Ceimak Road
Žodis pilietis yra visiems'tą
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Pastarasis susirinkimas bu- nešiu kai neapmokėti, krautu- žinomas. Ne tik augusiems,| Lyga dėkinga visiems kalValandos: 1—2 ir 7—8 vak.
Nedaliomis
pagal
sutartį
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
ir uedėlioiuls pagal sutarti
ro Lukštienės salėje, liepos 5 viii savininkai tebelaukia savo jitą ir mokyklą lankantiems i bėtojams ir laikraščiams, taip1
1869 80. WE8TERN AVĖ.
Ofiso telef. Boulevard 7820 Seredumu KLėlUbiUlJA.
Chicago, Uk
d. Apie 404 nariu atsilankė, daug didesnę ir geresnę sisle- vaikams aiškinama apie pilie gi People Purniture Co. radi
Namų telef. Prospect 1930
6631 S. Caliloruia Avė.
taip kad net netilpo visi sa- tyn ir aukštyn, miestas Uos tybę ir jos reikšmę. Pilietybė jo leidėjams už pranešimą su Boulevard 7689
Telefonas Republic 7868
Rm. Hemlock 7491
lėje.
uien giliau ir giliau eina į sT<o- reikalinga ne vien tam, kad sirinkimą per radijo ir visie
Phone Boulevard 7042
Tel. Canal 0257 lies. Prospect 0069
būtą galima balsuoti, bet ki ms, kurie padeda darbą varyti
GRABORIAI:
tuose gyvenimo reikaluose. pirmyn lietuvią labui.
r\ 17' M
f K 'F A C
D E N T 1 fc> T A S
4645
SO.
‘
ASHLAND
AVĖ.
Fav. reikalaujant darbą jvaiBirželio 28 įvyko susirinki4712 So. Ashland Avenue
arti
47
th
Street
.Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: Nuo 18 ryto iki 8 vakare
Vai.: nuo 9 Iki S vakare
LACHAVICH Telefonu Varūs 1138

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

DR, ATKOČIŪNAS

DR. A, G. RAKAUSKAS

DR. V. S. NARES

DR. F. G. VVINSKUNAS

DR. A. J, JAVOIŠ

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. SIMONAITIS

CHICAGOJE

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. J. W. KADZEWICK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. C. Z. VEZEL'IS

DR. P. Z. ZALATORIS .

IR SŪNŪS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRAB0EIUS

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 ATTBTTRN AVENUE
Cbio&po, UI.

Patarnauju laldotuvėre kuoplglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canat JEI5 arba 2S1I

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court. Cicero, III.
TEG. CICERO 6917

Phone. Boulevard 4139

A, MASALSKIS

J. F. RADŽIUS
Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
I'alaidoja už $25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
6«8 \V. IHIh St.
Tel. tanai 6174

GRABORIAI:
TEL. REPUBLIC 8340

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypntiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJ4 ».E.MESNŲ KAINĄ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia' su vargonais
dykai*. Nuliudtino valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
B34O KO. KED7.IE AVĖ.
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

Mimų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
ORABORIUH IR GAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2199 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

l

GRABORIU8
laidotuvėms pilnas patarnavtmaa
galimas už >36.00
KOPLYČIA DYKAI

Henry W. Bcekcr

Patarnauja Chlcagoje ir aplellnk«Je.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

j 344 R. 50th Av« . eic-orn. TU

4(1*2 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAT1K)TUVEMS

patarnauja
M A N D A 0 I A I

SIMPATIŠKAI
ir
LABAI PIGIAI.

CHICAGO, ILL.

3238 S. HALSTED ST.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris
teikia ambnlance patarnavimą su ekspertu lietuvio
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Palaukite BUDSIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

pašaukite:

Eudeikis

REPUBLIC 3100

Didyzli OflaM

Liūdnoje valandoje

JŪSŲ GRABORIUS

4605-07 South Hermitage Avenue
2506 W. 63rd St.

DR. MAKGERIO

2201 W. Cermak Road

GYDŽTOJAB IK CUlKUKOAJi

PRANEŠIMAS

4142 ARCHER AVENUE
Tet Y irgini* 0036

3823 SO. Il.Vt.STED ST.

(Kampas Leavitt 81.)
▼alandoe: Nuo 9 iki 18 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
beredoj pagal sutarti

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BCiULEVAKD 8483

Dr. C.K. Kliauga

I’ersa’kclė i erdvesnę
vietų

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

OR. T. DUNDULIS

DENT18TA8

Lr patogesnę

DENTISTAS
2420 V/. Marąuette Road
arti AVestern Avė.
Valandos: nuo 9 iki 9

ĮVAIRŪS
Re*. Phone
Englevrood 6641

f

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS
akių

Įtempimą,

lino. akiu
svaigimo,
aklų A.ntAini*mn
aptemimo,

DAKTARAI:

Office Phone
Weutworth 1004

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

kuris

mo, skaudamų akių karštį. AtiUii- Į
sau trumpų regystę ir tolima regystę.
j
I Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitiki'muose,
egzaminavimas daro
mas su elektrą parodančia mažiau- '
I sias klaidas.

Speelalė atyda atkreipiama moky
I klos vaikučiams.
■ Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėllomls pagal sutartį.
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dal>ar kainos perpus
pigesnės, šen buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

S. HALSTED STREET

ROOM III
Val.> 8-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Džiovų, Moterų lr Vyrų I-lgų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomls 10 Iki 12

Office;
'Prospect

2011

Res.;
Bcverly 0081

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutartį
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. 111.
I’hone: Hemlock 6700

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

L801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėk it mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phona Canal 0523

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halstcd St.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
Nedėllomls ir šventadieniais 10—13

SPECIJAL1STAS

Pritaikyme akini, dėl visokią Dr> JOHN F. RUZIC
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

Ofiso: Tel. Victory 6893

Perkėlė savo ofisų po numeriu

Telefonas Midway 2880

25 METĮI PATYRIMO

DR. A. L. YUŠKA 2422 W. ALARULEriE ROAD

DR. A. R. McGRADIE

nnrvnAi
n&rvuotu- 7850

Tel. Giovchill 1595

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Sereiloinia po pietų ir Nedeidiemaik
tik susitarus

Phone Hemlock 7828

Palengvins

(I.lcensed Embalmer)

Tel. Lafayetto 8571

Tel. CICERO J«4

SYREWICZE

INCORPORATED

Tel. Monroe 3377

Graborius
Ir
BalsamuoiojM

DR. G. I. BLOŽIS

756 VV. 35th STREET

Pilnas Laidotuvly Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

6 iki 8:30 vakare

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 6:80-8:86

Tel. Victory 4088

718 W. 18th St.

J. Liulevlčius

T®L Ganai <iil

DR. VAITUSH, OPT.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

182 i SUU'IK HALSTED S'IKEET
Rezidencija Oooo bu. Arteaian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

DR. A. J. BERTASH

Chicago. m.

GRAB0R1US

Sereuoj pagal sutari.

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
Kės. Vlctory 2348

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4G31 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. I’laza 320C
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po plštų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dien*

missiti,
Specialistas iŠ
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERĮ
ItŲ PER 28 MĖTI S NEŽIŪRINT
KAIP U2S1KENE.IŪ8IOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
SpeelnllSkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodijlm^ kraoJo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvon nkausmus. skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas lU;as. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFIKO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 6—9 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 vai.
42OO WkW 261h BT„
kampas Keelev Ava
XeL Oravrford UT*

Antradienis, liepos 25 d., 1933

6

klausimas yra rimtas ir svar- gerb. kun. Lukošiui pasiseki-’go” rudeninį piknikų su didebus. Ir dėl to reikalinga rim- mo.
liu prisirengimu rugpiūčio 27
tai per spaudų pasvarstyti ir
----------d., į Bergman’o daržų, River
įtraukti į tų darbų plačiųjų vi
Liepos 23 d., parapijos sve-Įside, 111.
Rep
suomenę. Statant paminklų, tainėje įvyko pusmetinis paraii pagražinimo minėtų apeigų, reikia kad jisai būtų tinkamas,'pijos susirinkimas. Nutartu ŠV. ANTANO PARAPIJOS
PIKNIKAS
BERGMAN’S DARŽE,
mūsų garbingiems lakūnams didingas ir teiktų kiekvienam'daug svarbų dalykų. Visi paamerikiečiui
lietuviui
dvasios'rapijonai
džiaugias
turėdami
pagerbti, ir visiems atsilanknRiverside, Illinois
stiprybės ir pasiryžimo kovo-j tokį klebonų ir gabų komiteRiverside, III. — Liepos 23
sienis širdingiausias ačiū.
Turiu priminti, kad prie su- ti už savo teises čia, Ameri- tų', kurie taip gražiai tvarko d. buvo didelis trukšmas Be Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.
Liepos 21 d. vakare, McKinrgman’o darže. CicerieČiai su
ley parke susirinko Chieagos engimo tų gedulingų apeigų ko>b it visam pasaulyje. Tie parapijos reikalus
AČIŪ
moterys kviečiamos skaitlin
Ieva Lukošiūtė gerb. klebonu kun. Vaičūnu ir
lietuvių minia iš kokių 5-6 tū daugiausiai pasidarbavo Ame- mūsų didvyriai turėtų būti pa
gai dalyvauti.
Valdyba
su daugybe svečių mažino sko
kstančių ir labai gražiai ap lūkos Legion Lietuvių posto i vyzdžiu ir 8uteikti įkvėpimo
Dr. Antanui Dikseliui, 4603
las savo parapijos.
GRAŽUS SUPRAIS
Garfield Park vyrų ir mo
vaikščiojo a. a. mūsų didvy- 271, vadas J. A. Mickeliūnas, įr pasiryžimo musų jaunajai
S. Ashland, dentistui, teko žal
kartai
Amerikoj,
kad
lietuvis
rių kap. S. Dariaus ir Įeit. S.!sekretorius J. Čaikauskas, fin.
Visi pikniko darbininkai uo margė karvutė per Marijonų terų pašelpinis klubas rengiu
nei kiek prastesnis už an- West Eide.
.
Rūtos darže, j—
įr vįsįerns svečiams
Girėno palaidojimo apeiga*, Įrašt. A. S. Prečinauskas, vice 'nėra
išvažiavimų rugpiūčio 6 d., 19
* rėmėjų piknikų liepos
4 d. Dr.
vadas
F.
J.
Čižauskas,
maršai-j
S
1
™
’
vokiečius,
prancūzus
arliepos
23
d.,
vakare
buvo
su-l
and
iai
atarnavo>
šeiinini
..
valandų ryto, J. J. Spaičio dakurias surengė Amerikos Le- ka G. F. Krasauskas ir kele-iba kltu« šiame krašte gyve- rengtas linksmas piknikėlis-Rkėg Jtino vigug Reg vaJ D.ksehs jteike Marijonų Vi*
.
.
,
1 • rže, Willow Springs, 111. Kviegi jono Lietuvių postas 271.
aukų $5.00, uz kuria
Programa prasidėjo 8 vai., tas kitų narių.
ĮnanZ-ius ir kad lietuvis turi pagerbti visus, kurie dalyva- buvo skaniai priruoSų. Gavo nuolvniu
|)ro|iai Marijonai sirdi„ j ja„, «•»“ »>»■ garfieldieoa. bu,
vakare. Pirmiausiai ‘Lietuva’,. Norinti priklausyti prie A- i|n‘ i daly vumų ne vien moksle,
Lietuvių Dienoj Šimtmečio (J|rU
•
----g pagyr'jmo jr tapo užkvie‘ 11
'
varieciai ir kiti dalyvauti, ty
benas, vedamas Juozo Ketura-.menkos Legijono kreipkitės į',
lr 'Etinėje po įti oje į^Pasaulio pažangos parodoj.[g^os j “Draugo” rudeninį pikram ore smagiai laikų pralei
Rugsėjo
4
d.,
Labor
Dav,
Lietuvių
posto
vadų
J.
A.
viso
kraS,
°
P*
”
Kad
vWems
bfltų
linksn,iau
.;
nik,
į
restoraną,
kad
sti.
Rep.
kio, sugrojo Amerikos ir Lie
svečiams
_ . S. Arteaian av?..,litiko
Ilt.lkmP.
cm
iflrrfo uVamhi
m
n *71 Ižu Lriivi
I
bus
kitas
didelis
piknikas
Ma

ckeliūn,,
6747
’
<
“
sudaryta
skambi
muzika,
kuri
tuvos himnus ir gedulingas me
pagamintų skanaus valgio.
arba
į
sekretorių
J.
S.
CaikauDėl
to,
rengianties
prie
paj
sn
.iu'l:no
vis,
West
Side.
Tai
DIDELIS BARGENAS
lodijas. Paskui iškilmių vedė
Rep. rijonų ūky. Taip pat ir toji
diena
bus
kai
kam
giliukinga
lietuvių
posto
pirminiuskų,
6640
S.
Francisco
avė.
Jie
statymo
tinkamo
kap.
D
a
riui
J
’
1
'
0
^
’
eo
P^
es
Furniture
C
o.
ru

Parsiduoda
6 kambarių na
jas ir
(200 svarų paršas, arba $10.) nias, cottage, arti mokykloj
ir H. Girėnui paminklo Chica- d'j° ir garsiakalbiai atvežti į
kas J. A. Mickeliūnas pakvie suteiks informacijų.
Laimingasis,
jei norės, tai bro krautuvių ir bažnyčios.
goję, reikalinga kuo greičiau-darž»’ vadovaujant A.
tė prakalbėti. “Naujienų” re
lis Andriejus ūkio skerdyklo ]>at ir parkas. Labai pi
Amerikos Legijono Lietuvių šiai sušaukti visuomenės vei- žvirbliui, kurs sugrojo gražius
daktorių P. Grigaitį.
je paskers ir prirengs mėsų. Atsišaukite:
Paskui dainavo p. Oželienė postas 271, kaip jau pirminin kčj.) susirinkimą. Tokis susiri- akordus su lietuviškom .laiTikietai neužilgo bus gatavi.
3416 So. Western Avė.
“Avė Maria” ir “Karžygių kas J. A. Mickeliūnas prane ūkimas turėtų išrinkti tinka- n0,n" Gražiai skambėjo Vil KALBĖS ADV. ST. GABA
iu,
komitetų,
kuris
galėt,
at-'
niaus
kalneliai
”
,
-Mes
be
ViE.J.K.
Chicago, III.
LIAUSKAS
daina”, kurios tai gedulai la šė susirinkusiems, bus užvar
1bai pritiko. Vėliau vedėjo pri- dintas mūsų lakūnų vardais, sikreipti į Chieagos visuomenę i lni“us aenuiimsirn” ir kitos,
t Turime tuojau parduoti
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
statytas kap. P. Jurgėla pat- būtent Darius Girėnas Post aukų tam reikalui ir atlikti lPiknik51io P”1"“8 Paskirtas
Įstutz, 7 pasažierių, aukštos rūrijotiškoje kalboje apibudino 271. Tas vardas bus tol, kol visus kitus detalius reikalus. ,u&'08 Vartų bažnyčios naujo kare iš stoties WGES, 1360
---------'Sies automobilių. Geroj tvarRep
kilocykles, pastangomis Peopmūsų didvyrių žygį ir jo reik- nors vienas Didžiojo Karo ve- Aš manau, kad šiame reikale s^°g° l°n<lan.
Lietuvių Moterų Piliečių Ly- i koj, bėga kaip naujas. Pato
les Furniture Co. krautuvių
šmę Amerikos lietuvių gyveni-' teranas bus gyvas,
turėtų pareikšti savo nuomo
gos (Lithuanian Women Civic gios išmokėjimo sųlvgos. Par
VYTAUTO
PARKE
bus
surengta
labai
šauni
ra

me. Pabaigus jam kalbėti ve-1 Būtų labai gražu, kad ir dau nes laikraščiai, radijo leidėjai
labai pigiai.
jLeague) mėnesinis susirinki siduoda
Garage
2445 Ė. 75th Street
dijo
programa.
dejas pristatė padainuoti S. giau įvairių draugijų, kurios ir visuomenės veikėjai. Daly
mas įvyks trečiadienį liepos
Liepos 23 d. buvo metinis
Rimkų, kuris padainavo naujų nešioja vardus svetimų tautų kų apkalbėjus, tuojau imtis
’ Teko patirti, kad garsusis,!26 d., 8 v. v., Fellowship
didžiulis
piknikas Šv. Petro ir
kompozicijų, parašytą žuvu- didvyrių, pakeistų Dariaus ir darbo. Reikia taip pasidarbuo
Peoples Radijo kvartetas ir House. Šiame susirinkime kasienis lakūnams.
Girėno vardais. Kai kurios dr- ti, kad kitų met švenčiant me Povilo parap. Gerai pasisekė, duetas, po trumpų atostogų ']bės adv. Kl. Jurgelionis. Taip
ADVOKATAS
nes buvo gerai prisirengta.
Ant galo, susirinkimo vedė gijos turi vardus, kaip “vaka tines sukaktuves galėtumėm „
v.
.. . . .
... pasirengę labai šauniai šį va-'pat bus kalbama apie pasiūly- 2 E. 103rd PI. prie State St.
Tarp svečių matės. ,r sy«-.,ai
padainuoti. Taipgi )Wy.
ga(vę pava(,?(i
jas pakvietė Amerikos Legi rinės žvaigždės draugija”, ‘ry atidengti jiems paminklų.
Tel. Pullman 5950
iš
Tamaąua,
Pa.:
Sim.
Kvietjono 4 distrikto vadų p. Glenn tinės žvaigždės klubas” ir t.t. Mes, Chieagos lietuviai, tuvaus daug solistų: II. Bartush. Dariaus-Girėno vardu. Visos
j ..
.
,. kus, Raseinių Magdė, 'J. Ma O. Skeveriūtė, A. Čiapas ir Į________________
Suthers, kuris vedė militares'kas be abejonės, nieko nereiš- lime parodyti
.
gražų pavyzdi , , ’ ,
*
,
.
m
lakauskas,
Ld.
Gurauskas,
J.
apeigas. Jisai tuoj įsakė Sulli- kia; tai vardai be reikšmės, visos Amerikos lietuviams. Tie ,4
kiti. Bus naujos ir labai gra
.
’
,
,
_
.
...
|A.
Gibas.
Jiems
labai
patiko
van ir Englewood postų “skva be prasmės, garbinimas dan- lakūnai gyveno pas mus ir cioADVOKATAS
žios muzikos ir įdomių kalbų.
...
.
• - toji
. - idėja,
-j-- , j
Vytauto daržo įrengimas ir Kalbės adv. St. Gabaliauskas,
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
danis” suteikti paskutinę mili gaus kūno, kuris yra viena nai gimė
kad per-l ........
‘
..
Telefonas State 7680
i -x- * xi x-i
• x- •
pnsiziurejinias i Bolling allev, Daktaras
tarę pagarbų mūsų lakūnams, ir ta pati žvaigždė, kaip va- skrist?
Valandom 9 rvte Iki B popiet
Kavarskis, MD., UŽ ŠĮ NAUJĄ. EKONOMIJOS
Atlantikų ir tiesiog pa.
... L.,
,
2201 W. Cennak Road
•
.
..
kur
jaunuoliai
išbandė
savo
Ir taip kiekvienas skvadas iš- karinė taip ir rytinė.
dalyvaus č’alis Kepurė ir kiti.
MODELĮ
j siekti musų laikinųjų sostinę i.._
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos
vakarais 6 Iki 9
šovė po tris sykius. Galop tri-j Toliau, ketvirtadienį, liepos Į Kaunu. Dėl to tegul čikagie- Jegas su sveeiaisŠi gerai priruošta radijo pro
Telafonns Ganai 41122
mitas savo graudžiu balsu bai-(20 d., Lietuvos Ministeris B. čiai parodo savo pagarbų tie-1 Buvo atvykęs ir “Draugo” gramu bus tikras pavaišini
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarntnko. Ketvergo Ir Subatos
gė apeigas.
j K. Balutis pakėlė mintį apie ms vyrams, kurie tikslų pa- piknikų rengimo komisijos pi- mas kaip vietinių klausyto
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republlc 9800
Amerikos Legijono Lietuvių'pastatymų mūsų garbingiems siekė, t. y. Atlantikų perlėkė, Urmininkas, kuris parodė savo jų taip ir svečių iš toliau at
postas 271 nori pareikšti šir- ’ lakūnams tinkamo paminklo tik teliko kelios mylios pasie- jėgas suskambindamas tris ka- vykusių. Todėl nepamirškit už
dingiausiai ačiū Chieagos lie-Įkur nors Chicago viešam par- kimui savo numylėtos tėvynės rtus straikerį. A. Žitkevičius statyti savo radijo. Rep. XXX
tuvių visuomenei už taip gau-įke. Mano manymu, paminklas Lietuvos.
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
pažadėjo atsilankyti į “Draustatau Anglis už pigiausias kainas.
sų atsilankymų, taip pat už-turėtų būt pastatytas MarPašaukit I^afayette 8980.
V. M. Stulpinas,
skelbimus “Draugo” ir “Nau quette parke, nes tai yra dide- A. L. Liet. posto 271 koresp.
J. OKSAS
jienų” redakcijoms, J. F. Bu-j lis parkas ir su laiku bus vien
2649 West 43rd St.
drikui ir A. Vanagaičiui už (lietuviais apgyventas. Jame ga
pagarsinimų per savo radijo'Įima rengti kasmet didžiulius
Su gera kvarha gali stehaki* pada
ryti. Oall nuAvleett aavo namu,, vi
stotis ir Peoples Furniture apvaikščiojimus prie mūsų ga
MII
ską panaujinti, perdirbti, pratąatl
nudevėjlmą. Bet turi būti tam tik
Ko. už suteikimų garsiakalbių rbingų didvyrių paminklo.
ra kvarha. Kvarha. kuri llklau tą
Atsiminkite, kad visų tavosias. spaaugos. gražiai atrodys Il
gam dėvėjimui. Mes žltoktą kvarhą
McKinley parke, benui “Lie Visiems yra žinoma, kaip
rų kainos kyla. Todėl pir
parduodame.
tuva” ir jo vedėjui Juozui mūsų kaimynai lenkai daro;
kit tuoj—sutaupysite pinigų
t.lųuld Velvet dėl alenų Ir lubų.
Master Varnlsh dėl grindų, rakan
Keturakiui, J. J. Bagdonui, jie kasmet surengia didelius
Tokio*;
vertės
niekad
nebuvo.
dų Ir medinių pagražinimų.
ORIENTAL
* *1 Q O fS
PATAISYMAS
RUOŠ (karpetal) J
Nauja THOR Super-Agitator
graboriui, kuris žymiai prisi- susirinkimus Humboldt parke,
Fleylen dėl balto "enumel" at
PARbOR SE»
vaizdavimo. SO—40 Tyra kvarba de|
Skalbykla, su brangiais prie
TAI po ............
darbo Iž lauko.
dėjo prie pagrųžinimo estra-|prie mūsų tautiečio Kosciuš- “Draugo” 173 num. savo
taisais ištisai, tiktai už
VALGOMŲ KAMBARIŲ SETAI
S
dos, Lovikui už suteikimų gra kos paminklo. Suprantama, šis korespondencijoj apie parapi
3240 S. Halsted St.
;59.5O
Po .........................

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Rugpiudo-Aug. 27,1933

C H I C A G O J E

MIUTJtRĖS MRIAUS-Gl- 2,'S
RĖNO LAIDOTUVIŲ
APEIGOS

RADIO

PRANEŠIMAI

J. P. WAITCHES

JOHN B. BORDEN

$59.50

OKSAS EXPRESS

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROOETTE PARK

JU0ZAPA3 LILEIKIS
Mirč 1.,'epoa 23. 1933, 9:30 vai.
vak., pusamžio metų. Kilo IS
šiau'tų apskr., Šiaulių parap.,
Kimčių priemiestis. Amerikoje
išgyveno 12 metų.
Paliko daleliame nullu<W.ne
moter) Oną, du sunu Juozapą
Ir Petrą, tris dukteris Veroni
ką. Ix-onorą ir Julijoną.
tris
žentus Juozapą, Andriejų Rožanskius. ir Jokūbą Ui sars, dvi
marčias Petronėlę ir Eleną, se
sers duktė Oną Zdanienę Ir gi
mines.
Kūnas
paftarvotas Juozapo
Eudelklo Koplyčioje, R340 Ro.
Kedzle Avė,, laidotuvės Jvyks
Ketvirtadienyje, liepos 27 d.
1933, 1^ Koplyčios 8 vai. bus
atlydėtas | Nekalto Praald. ftv.
Panelės parap. bažnyčią, kurto
je |vyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą, po pamaldų
bus nulydėtas ) ftv. Kazimiero
kapines.
Nuoftlrdžlai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvauti' ftlose laidotuvės*.
Nuliūdę Moteris, Runai, Duk
terys, Žentai, Marčios Ir Olminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Juozapas Eudelkls. Tel. Repub11c 8340.

V.

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS
Parašė

jos piknikų klaidingai pažy»
niėjau pikniko vietų. Piknikas
įvyks rugpiūčio 6 d., Birutės
darže, o ne Vytauto darže. Tai,
malonėkite ruoštis tų dienų į
Birutės daržų, 79tb ir Archer
Avė. Atsilankę nesigailės lin
ksmai laikų praleidę.

Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.

Dorybės
$1.00
Kristaus Patarimų Ke
liais
$1.00
Sielos Takai Tobulybėn 1.00
Misijonieriaus Užra
šai (Brolių Marijonų
Vertimas)
$1.25
Perkant visas kartu $4.06
Šias knygas galite
gauti
“Draugo” Knygyne,

Mūsų bažnyčioje kasdien po
mišių yra laikoma novena prie
Šv. Onos. Novena baigsis lie
pos 26 d. po mišių iškilmingu
palaiminimu.

Liepos 22 d. Veronika Šimkiūtė su savo broliu Jonu iš
važiavo atostogoms į Antiocb,
III. Veronika žada parvežti
daug žinelių iš svetimo mies
~ŽEIMELIS. — Birž. 15 d. telio.
nežinomi piktadariai atplėšė
Jovaišų km. gyventojo Tomo Pereitų savaitę mūsų para
Silvestro namų langų ir įlindę pija susilaukė naujo vikaro
vidun pavogė 1,500 dolerių.
(kun. P. Lukošiaus. Linkime

A Pot of

Pain<

K, S. JAKUBAITIS

i

SPECIALĖS KAINOS,

INSURANCE

PERKAM

NOTARY
PUBLIO

Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAKOROIŲ
A O BWT V R A

PRISIRAŠYKITE J MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

TeL LAPAYETTE 1083

2608 WEST 47th STB.

Mažas įmokėjimas pristatys šių
mašiną Jums į namus. Likusią
skolą išmokėsite vien tais pini
gais, kuriuos ši gera mašina
Jums sutaupys. Pašaukite mus
dėl demonstracijos dykai Jūsų
namuose. Kitos THOR skalby
klos po

*37.50

Tel. Boulevard 4705—8167

MOKAME GASH UŽ LIETUVOS BONUS
Išmokame Liepos 1, 1933
nuošimčio kuponus

4. T. Juozaitis Ir OI to Wen.lt, saj

3621-23-25 S. Haist<
Street
CHRYSLER IR PLYMOUTH

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

IR

CENTRAL DISTRIGT
FURNITURE GO.

Rndio Programai duodami
Budriko Krautuvės:—

Nedėliomis, WCFL 970 K.
8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.

Nedėliomis. WAAF 920 K.
1:30 vai. po piet
l

3320 8. HALSTED STREET
Yarda 5215
W. M. Antonisen
Jo>. P. Doody
G. A. Šukys

Kctvergais, WHFC 1,420 K.
7:30 vai, vakare.
Kasdien, WAAF 920 K.
6 45 vkare.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio Širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafiyette 2082

8TANLEY P. BALZEKAS. Sav.

