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I. V. PRAMONES GAIVINIMAS
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MILIJONUS ŽMONIŲ RU
SIJOJ BADAS PASMAUGĖ

DARBO DAUGIAU NEGU
TIKĖJOSI

VIENA, Austrija, rugp. 4.—
Per kelis pereitus mėnesius
pietinėj Rusijoj badas milijo
nus žmonių pasmaugė, anot
Europos tautybių kongreso
generalinio sekretoriaus dr.
E. Ammende, kurs dalyvavo
čia šios organizacijos pildo
mojo komiteto susirinkime.
Dr. Ammunde sako, kad di
džiausias badas siaučia žie
mių Kaukaze ir artimesniose
šiam kraštui Ukrainos dalyse.
Jis sako, kad tuo reikalu krei
psis į viso pasaulio katalikų
spaudų, kad ši visus krikščio
nis paragintų badaujančius
gelbėtu To reikalauja krikš
čioniškas gailesfingunias.' T"'*'"

\VA8HIN3T0N, rugp. 5.—
NRA (krašto pramonės gaivi
nimas) administracijos perso
nalas viršlaikį dirba pramonės
kodus tvarkydamas.
APareiškia, kad viso krašto
pramonės šakose toli didesnis
veikimas pasireiškė, negu tikė
tasi. Administracijos
ofisai I
stačiai pasirašytais kodais už- j
verčiami, taip kad nesuspėja- Į
nia .juos eiliuoti.
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Tas vyriausybę, ypač pre
zidentų, laliai džiugina.
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ
KAINOS

k*
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AVAŠHINGTŲN, rugp. 5.—
Tose Rusijos dalyse badas
Krašto vyriausybė nusprendė
pasireiškė, kada sovietų vy
prieš ūkio produktų pardavė
riausybė pramonės centrus ap
jus profiterininkua kovoti.
juose zonomis. Tuose centruo
Kas savaitė bus viešai produk
se gali tik vieni ištikimiausietų kainos skelbiamos. Jei tas
ji vyriausybei žmonės gyven
negelbėtų, bus imtasi kitų prie !
ti. Žūt būt tie centrai privalo į
maniu.
I
maisto turėti,
nežiūrint to, į
kad kitur ir badas siaustų.
ctociiza izciiz.aiaa
....
..
. ..
, PRIEŠ STREIKĄ VEIKIAMA
Maistas
iš
gyventojų
atima*
inas ir į centrus gabenamas.
AVASHINGTON, rugp. 5.—
Į Vyriausybė deda
pastangų,
KOMUNISTAI LATVIŲ
kad kokiu nors būdu angliaka
KALĖJIMUOSE
sių streikų Pe.nnsylvanijoj už
baigti.
RYGA, rugp. 4. — Latvi
Iš streiko srities praneša,
jos kalėjimuose apie 800 ko
kad tenai yra ramu, bet daumunistų laikoma.
_______________________________
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‘ DARIAUS IR GIRĖNO LAIDOTUVIŲ DIENA KAUNE. 1)
Dariaus ir Girėno karstai, vainikų apkrauti, Bazilikoje. 2) Ministe-.
rs Pirm. p. Tūbelis kalba kapinėse prie Dariaus ir Girėno kars
tų. 3) Daug dvasiškijos lydėjo Dariij ir Girėną į kapines. 4) Dariaus
ir Girėno karstai, draugų lakūnų lydimi, pakeliui į kapines. 5) Tai
STREIKAS LONDONE

CHICAGOJE

tik maža dalelė minios, ėjusių paskui didivyrių karstus. 6) Ilgiausia
eilė vanikų bjuvo išsitiesusi Kauno gatvėmis. 7 Lakūno Girėno bro
lis, nesenai grįžęs iš Amerikos Lietuvon ir tikėjęsis sutikti brolį
gyvų, garbės apsuptų...

burmistras inž. Graurogkas,
Čia karstai padedami greta
vienas kito ant'specialiai pa
ruošto automobilio ir paleng
didelius ratus ir kartų aplekia va Dariaus ir Girėno, Veiverių
visų aerodromo aikštę. Tai bu gatve ir Rotušės aikšte lydi
vo momentas, kuris amžinai mi į bazilikų.
t
liks mačiusiųjų atmintvj.
Eisena išsitiesė
begalinė,
Lėktuve karstai greta viens nuo bazilikos beveik lig aero
kito sudėti. Ant karstų lietu- dromo; kryžius, vainikai, pane
vių tautine vėliava, vainikai, j^g „u gėlėmis, choras, ordinai,
gyvų gėlių puokštės.
bažnytinė procesija, celebran
Aviacijos karininkai iš lėk tas su dvasiškija, karstai, ar
tuvo pirma išima Girėno kars timieji giminės, vyriausybė ir
tą, paskui Dariaus. Ant vieno diplomatinis korpusas, aukšto
karsto maža bronzinė lentelė ji karo vadovybė, aukštieji
su parašu; Stasys Girėnas, 15- valdininkai, žymesnieji visuo
10, 1894—17. 7 1933.” ant ki menės veikėjai, karininkai,
to tokia pat lentelė; “9.1, 1897 pėst. pulko orkestras, 5 pėst.
pulko garbės kuopa ir šaulių
—17.7 1933.”
Orkestrams maldų grojant kuopa, savanorių s-ga, nero
klubas, tautininkų s-ga, Liet.
karstai nešami į katafalkų.
Padėjus ant katafalko, kars atgimimo draugija, invalidų
tai uždengiami dar ir Ameri orkestras, Jaunosios Lietuvos
kos tautine vėliava. Pirmuoju s-ga, LFLS, universitetas, šau
žodį paima susisiekimo minis- j li&b Vilniui vaduoti s-ga, juteris inž. Vileišis.
1 chtklubas, šaulių orkestras, mi
Pulk. Mačiulaitis perskaito nisterijos, Kauno miesto mn
Resp. Prezidento aktų, kuriuo valdybė, visuomenės organizakaržygiai apdovanojami .Vyčio cijos, orkestrai ir marios neor
Kryžium, šaulių- žvaigžde ir ganizuotų dalyvių.
skautų ženklu.
Apie 7 vai. karstai buVo at-

50,000 KAUNIEČIŲ PASITIKO
ŽUVUSIUS LAKŪNUS

LONDONAS, rugp. 4. —
Streikas
0 čia pasireiškė susiTEISMAS STOVI UŽ
KAUNAS, (per paštų). --siekimo sisteme ir plinta.
MOKYKLOS BOARDĄ
Dariaus ir Girėno žemiškų
Pnniausia taxicab vežėjai bu
liekanų sutikti aerodrome su
vo sustreikavę vienoj metro
Apygardos teisėjas W. V. sirinko Kaune dar neregėta
, v
n •
x -i
i Igiau angliakasių streikan išeJie dabar alkio streikų vyk- 7
n
polijos daly. Dabar į kitas da
ina.
Brothers atmetė mokytojų ir minia. Reikia manyti, kad
cio. Jie reikalauja privalomąjį
lis persimeta.
žmonių buvo ne mažiau 50 tūk
tėvų pasirašytų peticijų, kad
darbų panaikinti, leisti, kad
stančių.
LEGIJONAS GELBĖS
•gauti “ injunction “prieš f’hica
jie galėtų krūvon susieiti, noGRASINA KARO STOVI
Nuo trečios valandos žmo
PRAMONĘ GAIVINTI
,ri radijų, kad jie galėtų iš
'gos viešųjų mokyklų boardą,
PASKELBTI
nės be paliovos traukė į kalnų
Maskvos paduodamų j>rogra>
kad
šis
išlaidu
mokvkloms
nepavieniui, organizuotai, pėsti,
mų klausyti ir nori raudonų HYDE PARK, N. Y., rugp.
IIA
VA
NA,
rugp.
5.
—
Knmažintų.
Teisėjas
pareiškė,
automobiliais ir autobusais,
jų raštų gauti. Latvių vvriau- 4. — Prez. Rooseveltui pranešta, kad Amerikos Legijo-,1™ saloje nėra ramybės. Pre- kad boardo veikimas yra gir- jApie 4 vai. aerodromas buvo
svliė ta jiems nepripažįsta.
no organizacija gelbės vyriau-1 ridentas diktatorius Machado tinas. Gal bus apeliuojama. ; |au pį|natų •
Kalėjime padaryta krata ir
i grasina iš naujo karo
stovį
Aerodrome gražiai gėlėmis
susekta, kad alkio streiko me sybei gerovės siekti
BALIONU I STRATOS- 'papuoštas katafalkas. Prie jo
paskelbti.
tu kai kurie raudonieji slapta
FERĄ
i žuvusių lakūnų giminės —ba
BRANGI KOVA
maitinasi. Pas juos maisto iš
PRANCŪZŲ STREIKININ
riaus žmona, dukrelė, sesuo ir
panluoluviy rasta
I WASHJNOTON ruRp 4..
Vakar vakarų J. Valstybių Girėno brolis, nesenai atvažia
KŲ RIAUŠĖS
karo laivyno komandierius vęs iš Amerikos. Čia pat ir
ARIJŲ KILMĖS TURI BOTI Kovai
negerovę krašto
________
vyriausybe kasdien apie pusPARYŽIUS, rugp. 5. — Settle iš Soldier field stadiju- vyriausybės atstovai su minisw a a rugp. 5,
r
dolerių* išlei- Strasbourge namų
statybos mo, Grant parke, A. Piocardo teriu pirm. p. Tūbelių prieša
BERLYNAS,
— /jtrečio milijono
d
darbininkai streikuoja. Streiki į balionu pakilo į dausas—stra kyj* diplomatai, karininkai, vi
Vokietijos vyriausybė nuspren
ninkai kelia kruvinas raušes, tosferų.
suomenės veikėjai, žurnalistai.
dė, kad ateity vokiečių karo
37
LAIVAI
STATOMI
su
policija
kovoja.
laivyno, ar kariuomenės kari- (
j 4 vai. 10 min. horizonte pa
KAPINIŲ
SĄJUNGA
ninkai tik arijų kilmės žmonas
sirodio didelis Derulufto lėktų
WASHIN,GTON, rugp. 4.— VOKIETIJOS GYVENTOJŲ
vestų.
Cooko apskrities
kapinių vas. Paskui jo mūsų 9 lėktu
Karo laivyno departamentas
SKAIČIUS
vai. Visa minia atsigrįžta į
paskelbė, kad 20 karo laivų pa
sąjunga formuluoja savo pra
ORO STOVIS statyti privačioms kompam- BERLYNAS, rugp. 4. — monės kodų. Praneša, kad kai lėktuvus ir nutyla, lyg grabas.
CHICAGO IR APYLINKĖS joms pavesta, o 17 laivų šio Vokietijos gyventojų surašy kuriose kapinėse darbininkai
Po to, karstai orkestrams vežti į bazilikų, o iš čia šiattPer minią, per aerodromą
— Šiandien gražus oras numa- departamento jarduose
bus mas nesenai baigtas. Rasta Į jau trumpesnes valandas dir perskrenda lėktuvai ir nulekia grojant nešami į Dariaus ir Gi dien taip pat labai iškilmingai
tomas; kiek šilčiau.
statoma.
65,300,000 asmenų.
ba.
ant miesto. Čia jie padaro tris rėno gatvę, kur juos sutinka palydėti į kapus.
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“DRAUGAS”
Uelna kasdien. ffiakyrua sekmadtenlua
PRENUMERATO8 KAINA: Metams — fl.OO, Pu
sei metų — $3.60: Trims mėnesiams — 11.00: Vienam
mėaeslul — 7 6c. Europoje — Metams $7.00; Pusei nu
li) — |4.00. Kopija .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų ne<re
liną, jei neprašoma tai padaryti ir neprfslunClama tam
tikslui paAto iankly.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamo* pareikalavus.

“DRAUGAS”
LITIIUANIAN DAILY FEIEND
Publlahed Daily, Except 8unday.
8UBSCRIPTION8: One Tear — |0.00; 8ix Montha
— 11.60: Three Months — 13.00; One Monlh — 7»o.
Burope — One Tear — $7.00; 81x Montha — 14.00)
Copy — .01c.
▲dvertisin* ln “DRAUGAS" brlnga best resulta.
Advertlsln* ratea on appllcatlon.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
6 vai. po piet.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chioago

DIENOS KLAUSIMAI
KALBOS PRIE DIDVYRIŲ KAPO

Mūsų liūdesį dėl tragingai žuvusių lakū
nų dar labiau didina atėjusieji iš Lietuvos
laikraščiai, kurie smulkmeniškai aprašo apie
baisiųjų katastrofų ir apie iškilmingas did
vyrių laidotuves.
Iš laikraščių matome, kad dėl Amerikos
lietuvių didvyrių mirties sujudo visa tauta
ir ne tik liūdi, bet iš jų drąsaus žygio semia
sau pasiaukojimo ii- pasiryžimo pavyzdį.
Apie a. a. Dariaus ir Girėno paskutine
kelionę į Kaunu ir laidotuves įdėsime kitoje
dienraščio vietoje. Čia paduosime keletu įdomesnių ištraukų iš kalbų, pasakytų prie
jų karsto.
Dail. A. Žmuidzinavičius, Šaulių Sujun
gus pinu., tarp ko kito, pasakė: “Širdims
plyštant iš skausmo, kad mes Jūsų gyvų jau
daugiau nebematysime, šių liūdnų dienų no
rime Jums pasakyti, kad mes čia Jus, Bran
gieji, amžinai globosime, amžinai su Jumis
būsime, iš savo žemelės neišleisime ir patys
jos neaplemime. O reikalui esant, ginsime jų
iki paskutinio savo kraujo lašo. Mes, visi,
kurie jaučiamės tikri Lietuvos vaikai, nū
dien šioje vietoje tai iškfbsningai Jums pasi
žadame. Nuo šios dienos Jūsų auka pašven
tinta Lietuvos žemė darosi mums dar bran
gesnė dar šventesnė.
Tad tepražysta Jūsų garbei gražiausios
Tautos gėlės, tegul Jūsų Dvasia amžiams auk
lėja mums savo tautos vertus didvyrius ir
tejungia Ji mus visus j vieningų darbų am
žinai skaisčiai Tautos ateičiai.”
lt. Skipitis, Užsienių Lietuviams Remti
Draugijos vardu kalbėjo: “Jūs skridote į Lie
tuvą būdami kito krašto, Amerikos piliečiai.
Šiuo savo žygiu Jūs ypatingai norėjote susie
kti Amerikos lietuvius su Lietuva. Am. lie
tuviai visados buvo ir tebėra arti susiję su
Lietuva. Amerikos lietuviai daug padėjo Lie
tuvai besikuriant nepriklausomųjų valstybę
sunkiausiais laikais. Amerikos lietuviai atida
vė' Lietuvai Jus, mūsų didvyrius, mūsų pasi
didžiavimų. Jūsų kaulai, gulėdami Lietuvos
žemėje, nuolat mums primins, kad ir už Lie
tuvos sienų yra skaisčių sielų, didžių patrio

LEONAS XIII

I

1933

tų. O juk.mes ne Lietuvoje, bet užsieniuose
turime 40 nuoš. visos tautos. Lietuva keliasi
ir stiprėja. Lietuvių kultūra ima sparčiai
krauti savo žiedus. Bet vien Lietuvos lietuvių
2334 80. OAKLEY AVĖ, CHIOAGO, ILL.
darbas būtų per menkas, kud iškėlus Lietu
A. L. R. K. Federacijos Reikalai
vą ir lietuvių tautų, kati sukūrus didelę, gar
sių lietuvių kultūrų. Šiam darbui turi būti
J. E. Vyskupas Mielini l
suburtos visos lietuvių tautos kūrybinės jė FEDERACIJOS KONG
Cudlaylur, Detroit, Mieli.
RESAS
gos ar jos būtų Lietuvoje, ar po visus pa
«/. E. Vyskupas Philip
II.
saulio kraštus išbarstytos. Tik tada mes tu
rėsime didžių ir garbingų Lietuvę, tik tada Rugpiūčio 23, 24 ir 25 die McDevitt, Harirsburg, Pa.
,/. E. Vyskupas John J. .Vi
mūsų kultūra klestės, kai mes visi, sekdami n,,,nis P’yksta didvsis A. L. L
Jūsų pavyzdžiu, dirbsime Lietuvos, lietuvių K. Federacijos kongresas Clii- liui, Hartford, Conn.
vadinamo J. E. Vyskupas Eduard Uo
kultūros garbei, kai visi užsieniuose gyvenų eagoje. Kongresą
nes tikimės, jis ka n, Rocktbrd, 111.
lietuviai bent mintimi skris į savo tėvų žemę, i didžiuoju,
E.
į Lietuvą. Tebūna Jūsų žygis tuo skaisčiu P 'us Kausin&asi atstovais ir J. E. Vyskupas John
reikšmingas
nutarimais.
Jį
O’llot'n, Rochester, N. Y.
simboliu, siejančiu Lietuvą su visais užsie
daro
didesniu
ir
reikšminges

J. E. Vyskupas ki limini d
niuose gyvenančiais lietuviais. Tebūna lengva
niu
tas
faktas,
kad
jis
įvyks

Gibbons,
Albanv, N. Y.
Jums Lietuvos žemelė!”
ta Šventaisiais Metais ir Clii- J. E.
Vyskupas Jobu
Inž. K. Bulota sportininkų vardu: “Jūs
mokėjote nugalėti visus sunkumus, sudėjote cagoje, kur plaukia žmonės iš Suint, VVlieeling, W. (Va.
viso pasaulio kraštų, kad pa- J.E. Vyskupas Henry Alivisų savo paskutinį turtų ir statėte į didelį
tyti Pasaulinę Parodą. Nors hoff, Bellville, 111.
pavojų savo gyvybes tam, kad išgarsintumė
mūsų veikėjai rinksis ‘Chical’žgyrimas prisiųstas ir iš
J. E. Chicago vyskupas J. Shsil dalyvaus
te visame pasaulyje savo brangių Tėvynę. Pa- 1
L.
Vyčių
seimo atidaryme antradienį, rugp. 8
galiau žiaurus likimas pareikalavo iš Jūsų gon rugpiūčio 23—25 dieno Apaštališkosios Deleyaeijcs,
d.. Gimimo P. Šv. parap. bažnyčioje per iškil
mis, kad rimtą religinį, tauti Vašingtone jht J. K. Paulių
paskutinės aukos — Jūsų gyvybės.”
mingąsias šv. Mišias 9 vai. ryto.
nį ir visuomeninį darbų dirb Mareliu, buvusiu delegacijos
Savanorius atstovavo Kalnėnas, kuris pa
ti, svarstyti mūsų vyriausio charge d’affaires.
ir S. Fairfield avė.) L. Vyčių laitis, iš
Lietuvos
skaisakė: “Jūs mylėjote Lietuvą, mylėjote visus
veikimo centro — Federacijos
Tuo būdu šiemet renkamės Dainos choras vaidins opere- tvs referatą — “Moters vaidsavo krašto žmones. Nepriklausomos Tėvynės
reikalų, tačiau jiems nebus
niuo katalikiškam ir tautiškam
į Federacijos kongresų būti tę “O Daktare.”
kilimas ir lietuvių vardas Jums buvo didis.
pro šalį ir parodų pamatyti ir
Antroji diena
veikime.” Diskusijos.
liudininkais stambių laimėji
Jūs didvyriškai išskleidėte sparnus ne savo
Chicagos lietuvių katalikų įs
Ketvirtadienis, rugup. 24 d.,
mų ir pasidžiaugti, kad nors
naudai, bet Tėvynės Lietuvos garbei. Negi
Po pietų atstovai aplantaigas aplankyti.
salėj,
9
vai.
,
...
. įstaigas
. . .
. Pasau
kartų atsiekėme (net daugiau) MeKmley• iiarko
gyvybės kaina būtų įgyjama koks nors as
1
•”
i kys lietuvių
ir
A.
L.
R.
K.
Federacija
pra

ki) norėjome praėjusiame i ryte: 1. Sveikinimai. 2. Mulo line Parodą.
mens sumetimas? Savo gyvybę Jūs skyrėte
eityje
yra
daug
nusipelniusi
ir
kongrese. Taigi, susirinkime, Z u jaus, “Garso” redakto
kilniajam tikslui — kad žinotų ir girdėtų
Nominuoti kandidątai į val
visa žmonija — visas pasaulis, jog lietuvių Lietuvai ir jos išeivijai Ame pasidžiaugkime ir pasirvžk-ime riaus referatas — “Mūsų jau
dybų
tauta turi didžiausių vyrų, drąsių karžygių, rikoje. Visada ji buvo svarbi, dar didesniu uolumu dirbti, nimas ir draugijų konsolida
kurie savo krašto garbei ryžtasi ir aukojasi. reikšminga, visada vadavavo. organizuotis, nes matome, kad cija.” Diskusijos.
A. L. R. K. Federacijos sky
Jūs savo Lietuvai atidavėte viską. Mes, gy Bet nuo šių metų ji dar reikš- Bažnyčia yra su mumis, kad
3. (jlerb. kun. dr. K. Matulai riai nominavo šiuos kandida
imingesnė
pasidarė. Ji gavo mūsų dailias yra reikalingas čio, “Šaltinio“ redaktoriaus, tus į centro valdybą.vieji, telikome Jums didžiai skolingi.”
Ministeris’V. Vileišis. “Savo pilnu mei Bažnyčios , formalų užgyrimą, ir Bažnyčiai ir tautai.
'pranešimas apie Lietuvos ka Kun. Ig. Albavičius, Chica
lės ir pasiaukojimo žygiu, savo drąsumu ir pasidarė Amerikos katalikų
talikų organizacijų veikimą.
go, III.
pasiryžimu per savo Aukų, Jūs iškėlėte aukš veikimo autonomine šaka, la
KONGRESO DIENOT
4. Nauji sumanymai. 5. Re
Ona Aleliunienė, Chicago,
tai mūsų Tautos Vaidą. Ir už tai lietuvių biau susitvark.
VARKE
zoliucijų ir kitų komisijų pra
III.
tauta bus jums amžinai dėkinga ir niekados Mūsų Federaciją užgyrė ir
nešimai. 6. Valdybos rinkimai.
Kun. J. Aleksiūnas, Brookneužmirš Jūsų — o iš jūsų Aukos pasimokys jos konstituciją pasirašė Šie
Pirmoji diena
Vakare, 7:30 vai., bankietas
lyn, N. Y.
kaip reikia mylėti tėvynę ir dirbti jos gar garbingi Amerikos arkivysku
Akademijos
Trečiadienis, rugpiūčio 23 šv. Kazimiero
Kum J. Ambotas, Hartford,
bei.”
auditorijoj.
pai ir vyskupai:
d., 10 vai. ryte iškilmingos pa
Conn.
Prof. Žemaiti*: “Ne dėl paprasto smal
maldos Šv. Jurgio bažnyčioje
Trečioji diena.
D r. P. Atkočiūnas, Chicago,
sumo, ne dėl menkos tuštybės ir ne iš dide J. E. Kardinolas Douyher(W. 33rd str. ir Auburn avė.)
Penktadieni, rugp. 25 d. į'III.
lio turtų pertekliaus pasirengėte savo žygiui. ty, Philadelphijos arkivysku
1 /X) vai. po pietų kongreso vyks vyrų ir moterų posėdžiai
A. Bacevičius, Chicago, 111.
Jūsų troškimas buvo iškelti pasaulio akyse pas.
atidarymas McKinley parke, atskirai.
Kun. J. Balkūnas, BrokLietuvos vardą. Jūsų ištekliai buvo daugiau E. Arkivyskupas Michael
(W. 38 str. ir AVestern avė,)
Vyro posėdyje 9 vai. ryt“, Ivn, N. Y.
sia Jūsų pačių kruvino prakaito rūpesčių J. CurEy, Baltiniore, Md. al
1.
Prezidiumo
rinkimas.
2.
šv. Jurgio par. salėj, yerb. ku
Kun. Pijus Čėsna,
Mahaki vyskupas.
vaisius.”
Sveikinimai. 3. Valdybos ra nigas Pr. Juras, iš Lavvrence, noy City, Pa.
“Jūs savo tikslą pasiekėte. Jūs, kuklus J. E.
Vyskupas Joseph, poptai. 4
Lipnicko, Mass. skaitys referatą — “Vy
Adv. K. Česnulis, Chicago,
žmoneliai, nugalėjote baisų vandenynų su jo Schrembs, Cleveland, Oliio. svečio iš Lietuvos, referatas-- rų apaštalavimas.” Diskusi
III.
audromis, verpetais. Jūs įrodėte pasauliui, |, J. E. .Vyskupas Huyh C.
“Katalikiškoji Akcija ir šv. jos.
Pr. Galinis, So.
Boston,
kad ir mažos tautos žmonės gali atlikti mil- QOyie Pittsburgh, Pa
Metai.” Diskusijos.

LIETUVIU KATALIKU VIENYBE

žirnikus žygius, kurių pavydi galingos tau-

tos

Ir ka.p dabar, po 500 metų, Lietuvos R

/£ y

On,aha, Xcbr.

Tą pačią dieną, 9 vai. ryte, Mass.
Vakare, 7:30 vai., Nekalto McKinley park salėj, moterų
Kun. Jonas J. Jakaitis, M.
Prasidėjimo par. salėj (44th posėdyje yerb. kun, dr. Matu- I. C., Thompson, Conn.

vaikai stiprybę semia m \ ytauto Didžiojo
'
Kun. Pr. Juras, Lavvrence,
darbų, taip mūsų ateities kartos, ypač jų geniu, merdi, njksta, taip ir tauta be savo to tą dėsnį ir Darius su Girėnu.”
Mass.
jaunuomenė, seks Jūsų kilniu pavyzdžiu ir sūnų pasiryžimo, be didžių darbų nyksta ir
Pasakyta ir daugiau kalbų, kurių ištrau Kūn. Pr. Juškaitis, Cambžengs Lietuvos garbės keliais.”
dingsta stipresnių tautų jūroje, nes nėra to kas panaudosime kitu kartu.
ridge, Mass.
Bet ir šių kelių ištraukų užtektų, kad
Iš Ministerio Pirmininko Tūbelio kalbos: kiai tautai kur pasisemti jėgų kovai už būvį.
Kun. .T. Karalius, Shenan“Tautą galima prilyginti individo organiz Lietuvis seniai šį dėsnį suprato. Visa mūsų suprasti kaip giliai atjuutė Lietuva mūsų* doah, Pa.
mui. Kaip organizmas be aukštesnių siekinių, tautos istorija nuo seniausių laikų spindi jos didvyrių tragingąjų mirtį ir kaip stipriai j
(Tąsa ant 3 pusi.)
be idealų, nors ir materialiai pertekęs, išsi-/-ūnų pasiaukojimu, didžiais darbais. Supra- įvertino jų žygį tautos garbei iškelti.

, vaikų, sielose, pasėjo anksti gerąją sėk
lų. Ir vėl pasitikrino tai, jog prie lopše
lio tų, kuriuos Dievas skiria didiems da
lykams, stato paprastai pasišventusių mo
Moksleivis, kunigas, vyskupas ir
tinų. Kad kiekvienoj šeimoj būtų tokia
i
popiežius
motina!
(Enc. “Rerum Novarmn” 40 ni.
Medžiaginė p'< Pecci’ų šeimos,
jub. pamin.)
garsios savo labilu
buvo negiliausia,
Vidurinėje Italijoj yra miestelis Car- ypač kai apie 1815 metus turėjo apsigy
pinetto. Jame jau nuo 1531 metų gyveno venti pas giminaitį Antanų Pecci Romoje.
Peccių giminė ir 1810 m. kovo 2 d. gimė Bet vis tik i»o trijų metų, t. y. 1818 me
vadinamame “palazzo Pecci” būsimasis tais rugsėjo 29 d. j>ati motina nuvežė du
Kristaus Vietininkas, kurs likęs popie sūnus jėzuitų mokyklon Viterbo’n, trokš
žium vadinosi Ikonas XIII. Buvo tai lai dama juos išauklėti Dievo tarnais. Die
kas, kada ties Šventuoju Sostu siuto žiau vas išklausė jos maldų, nes Vyresnysis
rūs viesulai, kada popiežių Pijų Vii Na Juozapas liko jėzuitu, o vėliau kardinolu,
poleonas buvo paėmęs į nelaisvę.
gi Joachimas — popiežiui Ahu berniukai
pasižymėjo savo gabumais ir stropumu
Leono ai ha kaip prie krikšto pava
Ginto Joacbitno-Vincento-Rafaelio-Aloyzo taip jog visur buvo pirmieji. Be to Joa
tėvas, Domininkas Liudvikas grafas Pec chimas turėjo nepaprastų talentų senovės
ci, kaipo pulkininkus civilinės gvardijos, kalboms ir poezijai. Turėdamas vos 12 me
buvo atsidavęs viešiems darbams, tat šei tų vykusiai parašyta savo epigrama svei
mos,židinį teko saugoti jo motinai aukš kino mokyklų vizitatorių V. Pavanį T. J.
tos doros moteriškei Onai Prosperi Buzi. 'Vėliau ne tik prisisavino aukštame laipsJi tat jauno Joachimo, kaip ir kitų šešių nyj lotynų kalbą ir išmoko atmintinai

I

šeštadienis, rugp. 5 d.,
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Mariukus sudribo ant žemės prie ma
daug poemų (tarp jų Virgilijaus Aeneis,
Horacijaus Odės ir kai kurias giesmes iš no tėvo kojų.
Dantės), bet ir originaliais poezijos vei
Jie sustojo pasieniais ratu, o Marinkalais nustebino mokytąjį pasaulį.
kus paliko beklūpąs viduaslyje. Kiek lai
(Daugiau bus j
ko jis negalėjo pakelti akių ir pratarti
žodžio, paskum vis dėl to pažiūrėjo į vir
J. Gesiulis
ves, sudrebėjo ir susigriebė už galvos.

galvojo, paskum iš jo akių ištriško aša
ros. Skubiai sugriebė kilpą, nuėmė jų nuo
Marinkaus Kaklo ir sviedė į kampų. Atsi
grįžo i vyrus. Šie stovėjo tylėdami ir nu
leidę galvas.

— Lik, — kimiu balsu greitai prata
rė tėvas. — Eik, ir gyvenk... Bet atsimink,
kad privalai pasitaisyti... Eik, gyvenk ir
— Dovanokite, — sušuko jis. — Aš
ga i lėkis!..
prisipažįstu nevertas žmogaus vardo, bet
Aš žiūrėjau į jo veidą. Jis užmerkė
mano vaikai... mano Žmona... matio senas
tėvas paliegęs lovoje... Pasigailėkite jų!.. akis, stipriai suspaudė rankomis krūtinę
Pabaiga)
kur buvo širdis, atsiduso ir sugriebęs ma
— Tu išėmei iš duobės visus javus,
— A, šalin niekše, — jmspyrė jį Vin ne ant rankų išbėgo laukan. Aš apsika
bulves ir mėsą.
cas kada šis prisiurtinęs norėjo apkabinti binau jo kaklą ir žiūrėjau į jo akis pil
- Aš.
jo kojas.
nas džiaugsmo, laimės ir meilės. -r
— Tu išduodavai okupantams visas
— Pasigailėkite mano vaikų, — verk
Ir paleidęs mane ant žemės uždėjo
kaimo slaptybes?
damas
sušuko.
—
Jūs
visi,
kurie
mylite
ant mano galvutės savo sunkią ranką, at
— Aš.
vaikus
suprantate...
Ach,
pasigailėkite
jų...
sigrįžo į dėdės Vinco trobą ir šypsančiu
Mano tėvukas suniūrusiu veidu atsi
Žiūrėk,
—
sugriebė
jis
mano
tėvuką
už
žvilgsniu palydėjo išeinantį iš ten Marin
grįžo į vyrus.
skverno
ir
parodė
į
mane,
—
štai
tavo
ki], susikūprinusį, išbalusį ir susijaudinu
— Ką su juo daryti? — paklausė.
sūnus...
Man
yra
dur
mažesnis
vaikutis...
sį. Palingavo kažkodėl galva ir suniurnė
— Pakarti, — atsakė vienu balsu kai
Vardan
jo,
užtark
mane!..
jo.
mo vyrija.
Tėvukas
pažiūrėjo
į
mane.
Jo
veidas
— Taip, ir išdavikai myli savo vai
— Pakarti, — griežtai pasakė tėvas
»
paraudo. Vienų akimirksnį, ne ilgiau, jis kus... >
— Duokite virves.
'
,
Z.
-I---------- .

SENIŪNAS
5

šeštadienis, rugp. 5, 1933.
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Visų Šventų Parapija Turės Metinį Pikniką
ATEINANČIAME SEKMADIENY RUGP.6 D.
Vytauto Darže, 115th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.
Piknikas bus labai gražus ir linksmas, nes bus daug įvairenybių. Chieagos stipruolių kolios poros turės kumštynes, puiki muzika bus šokėjams, šaka ra i-mu karai choras visus links-

mins. Bus daug įvairių žaislų ir išlaimėjimų. Taip pat bus duodama penkios dovanos: 4 dol.
pinigais, t'loor lamp, ir kitos brangios dovanos. Skanių valgių ir gėrimų bus visiems iki soties.
Parapija tikisi, kud į šį piknikų atsilankys visi biznieriai, profesionalai ir visi Roselando, Chi
=
eagos ir apielinkių lietuviai. Visiems užtikrinta “good time.” Širdingai kviečia vsus
S

summiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii *...... ........................ iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiur..... ...

SEIMO VIETOS SEIMI
NINKAS

ROCKFŪRDO LIETUVIU ŽINIOS
PARAPIJOS PIKNIKAS

,

V isieins darbuotojams,

au-

Adv. F. B. Mastauskas, Chi
cago, III.
.1. Mačiulis,
Brooklv-i,
N. Y.
V. Matelis, Ba.ltimore, M d.
A. Mažiuku, Brooklyn,, N.Y.
Kliu. dr. Mendelis, Baltimo-

KLEBONAS IR KOMITETAS.
........................................................................................................................................................................ ..

----------'kotojains, į parapijos piknikų
ŠŠ. Petro ir Povilo pavapi- Į atsilankiusiems, ar šiaip kuo
re.'Md'.
jos piknikas Šliauterių ūkio mi prisidėjusieins širdingiaumiškelyje, praeitame sekma- šiai ačiū.
K. ir K.
.1. Mickeliunas, Chicago, 111.
dienyje, liepos 30 d., pavyko.---------------Kun. d r. J. Navickas, Thom
Vieta patogi, oras buvo graŽINELĖS
pson, Conn.
žus, žmonių skaitlingai atsi----------Al. Onaitis, ILomestead, Pa.
lankė, pelno gerokai padaryta
X Šį sekmadienį, rugpiūčio
Kun. A. Petraitis, \Vorcesir piknikaujantieji buvo pate-,C d., 4 vai. popiet mūsų nioter, Mas.
nkinti.
kyklos aluinnai turės parapiApt.. V. Petrauskas, Cice- j
Busu transportacija buvo jos darže piknikų. Spėjama,
ro, III.
paranki, patogi ir neapmoka- kad jaunuolių piknikavimas
I)r. A. Rakauskas, Chicago,
ma. Kiekvienas, kurs tik no- bus gyvas ir įdomus. Bus įIII.
rėjo, galėjo važiuoti į pavapi-. vairių pramogų, jų priede
[g. Sakalas, Chicago, III.
jos pikniką. Elektros kompa- “Crochet”. Linkima gero paSof. Sakalienė, Chicago, III.
nijos pirmininkas p. Louis da sisekimo.
Leonardas Šimutis, Chicavė visai dienai, dovanai gerą
X Rugpiūčio G d., po pir- Kun. A. P. Baltutis, klebo- fi'N Ilk
bnsą važioti pasažierius. Pp. mųjų Mišių Sodaliečių mene-,nas Gimimo P. Šv. parapijos, Kotri-na Sriubienė, Cicero,
Šliauteriai suteikė ūkio miške sinis sus-mas ir bendrieji pus- kurioj įvyksta L. Vyčių 21 į UI.
» 3£ • —»* o sąjungiečjų
* _ . • y • x tuoj• po !
/-m
lyje visai veltui gražią pikni lyčiai,
seimas. Jis yra Vyčių spaus-’ S. Subatienė, Brooklvr.,
kui vietą ir dar pridėjo didelį, sumos mėn. susirinkimas. Pri tuvės direktorius ir uolus jau-' N. Y.
skanų sūrį.
Soma nepamiršti dalyvauti.
nimo prietelius.
Į Kun. Pr. Strakauskas, LoŽymiai prisidėjo prie pikni X Mokyklos Rėmėjos ruo —-----------------------------------well, Mas.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
ko pasisekimo dovanomis. Ei. šia šaunų pikniką parapijos
Kun. J. švagždys, BrockVIENYBĖ
Brazaitytė, Čepuliai, Crubeliai naudai. Laikas ir vieta bus
ton, Mas.
Garšvai, Labunskiai. Prisidėjo paskelbta kitame “Draugo”
J. B. Tamkevičius,
Pitts(Tęsinys iš 2 pusi.)
aukomis ir pagirtinai gerai pa numeryje.
burgb, Pa.
tarnavo šinkuodamos alutį ir
Kun. M. Urbonas, Du Bois,
X M. Radžiūmaitė, eksper Kun. M. J. Kazėnas, l’ittslimonadą: Ad. Misevičienė, Po tė organizuoja mūsų parapi bnrgh, Pa.
Pa?
■
, litikienė, Naujūnienė, Vyverie- jos skautes. Reikėtų mergai
A. Kneižvs, So. Boston, Mass. Į Kun. K. Urbonavičius, So
nė, Keliotienė. Prisidėjo da tėms susidomėti šia veiklia oKun. J. Kripas, AVaterbu- • Boston, Mas.
viniais: Pp. Kulvinskai, Sta- rganizacijn. Laimingai orga ry, Conn.
Kun. H. J. Vaičiūnas, Cice
kauskienė, Polijanskiai, Vilei nizuoti.
Pral.
M.
L. Krušas,
Chi ro, III.
šienė, Malinauskienė, Vyšniau
X Trečiadienį, rugpiūčio 9
skienė, Girnienė, Bagdonienė, d., 7 vai. Mokyklos Rėmėjų cago, III.
A. Valančius, Cicero, III.
Balčytienė, Kalatkienė, J. Gri mėnesinis sus-mas mokyklos Kazimieras Krušinskas, Bro
Kun. K. Vasys, Worcester,
oklyn, N. Y.
cius, Žuklis, Leggo, O’Donnell. kambaryje.
Mass.
Linksmai ir noriai SodalieX Spalių mėn. ŠŠ. Petro ir Kun. J. Mačiulionis, Chica
tės pardavinėjo šaltakošę ir Povilo bažnyčioje prasidės 8 go, III.
K. Vilniškis, Brooklyn, N. Y.
užkandžius bei suteikė kitus dienų misijos. Užkviestas ga
SKAITYS REFERATĄ
patarnavimus: M. Radžiūnai rsus misijonierius.
tė, Ad. Misiūnaitė, Joz. šliauX Rugsėjo pradžioje prasi-1
terytė, A. Skridlaitė, O. Ki dės vaikų mokslo metas. Lai
sieliūtė. Smagiai pagrojo Phi tėvai gerai pagalvoja į kurią į
lips orkestrą. Padėjo surengti mokyklą savo vaikus leisti.
ir patarnavo: L. Čepulis, Kas
R-is
putis, J. Blaškevičius, A. Rupšis. Prie surengimo daug pa
gelbėjo P. Levickas, E. KulAr myli Mariją? Ar nori avinskaitė, B. ir D. Misiūnai.
A. Kazlauskas suorganizavo pie Ją pasiskaityti gražiu
bolininkų grupes žaidimams. skaitymų? — Jei myli ir no
P. Lapinskas ir jo bendradar ri apie Ją daug — daug gra
biai labai nustebino piknikau- žių dalykų išgirsti, tai būti
jr.nč.iuosius sunkaus svorio ki nai pasiskaityk ką tik išėju
lnojime, ypač kai viena ranka, sią iš spaudos knygą, vardu
ištiesta virš galvos kelikas “SVEIKA MARIJA!”
daugiau pakelia, negu pats sve Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
tuviškai parašė Kun. Antanas
1 ria.
Rockfordiečiai turėjo garbės Petrauskas, M. I. C.
Knyga turi 200 puslapių
klausytis Tėvo K. Matulaičio
bažnyčioje turiningų ir iškal rašto, 8 didelius ant gražio:
bingai gražių pamokslų ir pik popieros švč. Marijos ir Jė
nike link Lietuvos įdomios jo saus paveikslas.
prakalbos, kurios visi smal Knygos kaina, imant po vie
ną, 35 centai.
siai klausėsi.
•_

SVEIKA MARIJA!

Kun. Ig. Aloavičius, klebonas

Iki pasimatymo!

Kun. Pr. Virmauskas, So. į
Bosston, Mas.
A. Žvirblis, Chicago, III.
!
Taigi, iš šių skyrių nominuo į
J. Poška
tų kandidatų kongresas išrinks
A. L. R. K. Federacijos cent Kaip begyvuojate ‘Draugo’
skaitytojai? Jau kuris laikas
ro valdybą.
nesimatėme. Tai lyg ir atos
Užsimokėjo.
t
•
togas buvome paėmę. Bet va
Į Federacijos centrą užsi sara jau eina prie pabaigos,
mokėjo šios organizacijos ir tat ir vėl grįštame prie darbo.
skyriai:
Rodos, tos mūsų atostogos
Lietuvių R. K. Susivieniji- ;huvQ neperilgiatlsioS) bet kiek

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

mas...................... visokių įvykių pergyvenome.
Vargonininkų Sų-ga $2.001 Linksmy / |iudnų
■Fed. 12 skyrius,
Cicero, ;•
_____
III.................................. $14.'X) ' K linksmųjų įvykių pami-1
Šv. Petronėlės dr-ja, Chica- nėtina Lietuvių Diena, Pašau- (
go, III............................ $1.09 linėje Parodoje. Tai ištikro,
Labi Są-gos centras, $1.90, buvo didelis ir labai didelis |
P-nia Vaičikauskienė, Chica,įvykis Amerikos Lietuvių gvg0> m.
.. $1.00 venime. Minių minios... Ir vis
...
. .
lietuviai. Milžiniškas choras,
Pasitikime, kad iki Federa’
.
lvgiai tokia pat orkestrą, liecijos kongreso visi skyriai ir , ...
. .
,
. ?.
•
,tuviskos dainos ir muzika skaorganizaciios sumokės savo1 ,
m •
. .
'
.
.
mbejo po visą Ameriką. Taip
metinius mokesčius ‘i Centrą.,1tai
. . buvo
,
. ,
• , •
,kokis
,•
toks
įvykis,
Laukiame.
! niekados
. , , negali mirti
. .. musų at-

SPECJALE EKSKURSIJA | LIETUVA

FURNITURE GO.
PARDUODA
NAMŲ REIKMENIS
MAŽIAUSIOMIS
KAINOMIS
MIESTE!

vertės

*22.00

naujos

ledaunčs

’11.95
$125.00 vertės nauji
rial po ............. $

Refrlgrerato-

Naujos mados, Standard padary
mo drabužių plovyklos, $70.00 ver

p°

*37.00

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

RUGPIŪČIO 30 D.
fl

S. S, MAJESTIC
(Didžiausiu pasauly
laivu — 56,621 to
nų) Ekskursijos va
das KUN. DR. K.

$00.00 vertės naujos mados regi
niai pečiai. pilnai
parceliuoti po..
afc

t

MATULAITEI
Trečios klesos kai

na į Klaipėdą $09;
į abi pusi $161.50.

Smulkmeniškas incs- formacijas gausite:

2334 So. Oakley Avė.,
arba

$75.00

vertt, čia tik

Malončklte

vėliausio

pada

*9 0 IT ffc
$3C5a^JVP

paskubėti

Chicago,

taikykite

atsilankyti

piniguti

III.

WHITE STAR
216 N. Michigan Avė.

Seklyčioms Setai,
rymo.

PIRKITE ČIA DABAR IR

“DRAUGAS ’ PUBL. CO-,

Leonardas šimutis, “Draugo” redaktorius, Liet.
Vyčių 112 kuopos narys ir didis veikėjas seime skaitys
referatą “Mūsų Jaunimas ir Tikėjimas.”
i

Progress

Federnrijos Sekretorius, mintyje.

Mariai N«w Tark '

“DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmailieiti, Rtigpiucio-Aug. 27,1933
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

Būtų neblogas dalykas, jei
Chieagos lietuviai surengtų
kas metai “Amerikos Lietu; vių Dieną”. Gal pastebėjote,
^kad yra keletas tautų Ameri
koje, kurios jau nuo seno turi
kas met savo dieną.

Dievo Apvaizdos parapijos, laikys
iškilmingąsias mišias, antradienio
rytą, 9 vai., Gimimo P. Šv. parap.
bažnyčioje.

S.S.MAJZSTIC

BERGMAN’S DARŽE,
Riverside, Illinois

Iš karto buvome nudžiugę
matydami, kad prie rengimosi
tos Dienos, Chieagos lietuviai
buvo lyg ir krūvon suėję (Ži
noma išskiriant lietuviškus bolševikėlius). Bet kaip tik pa
sibaigė iškilmės ir vėl prasi
dėjo ginčai, kritika, polemika
ir 1.1. Tuojau pradėjo savus
(partijiniu atžvilgiu) girti, ki
tus peikti, išjuokti... Gerai,
kad mes prie to jau pripratę!

LAIKYS IŠKILMINGĄSIAS
MIŠIAS

3222-26 So. Hatsted St

Chicago, III.

Vedėjai: J. KalSdinskas
J. Romanai

J

i
I
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f seka šelmystę, nesusipratimas to studentas — Antanas Va Edvardus Gritis. (“Aš manau
pu nesusipratimo. Viskas taip lunčitis. (“Vyručiai, išgalvo- toji Suzanna yra pasigėrus!
___
suvelta, kad, rods, nėra jokios kime kaip nors išsisukti iš — spėju iš jos juoko!’’)
žinia Vyčiams ir jų priete- »Seitie». Labai įdomu pamaty šios padėties.’’)
Kaulas, policijantas — PoVYČIŲ 21 SEIMAS
ti,
kaip
viskas
išsiaiškina.
Stasys Kupstis, Andriaus vilas Simonaitis. (“Juk mes
------ —
I iiums.
ltugp. S, 9, 10 d., Gimimo! Palmėmis išdabintais kori- “Andriaus Helmystfs’ yra di angas — - lx‘onardas Gritis. esame policija — kaip galimo
L. G.
P. Šv. parapijoje, Chieago, 111., dūriais, kur viskas žiba, kur tokia komedija, kokios dar (“Aš bijau, kad tas senis man save areštuoti!”)
neduos
divorso
—
jis
mane
---------prasideda Liet. Vyčių 21 sei- salės grindys it veidrodis spi- nieks Chieagoje scenoj lietumas.
ndi, Liet. Vyčių 21 seimo ko- vių kalboje nematė. Iirusiai taip myli.’’)
Vincas Baldis,
Andriau
Gausingas lietuvių dalyva- misija rengia pasilinksminimo galiu tikrinti, kad nei vienas
vimas Vyčių seime yra svar- vakarų — šokius. Toji gražiau nesigailės pamatęs šį veikalų. .‘‘rau^as — Antanas Lindžius.
(“Ar aš nepanaši j savo ma-:
bus dalykas. Mūsų organiza- šia miesto svetainė yra Mid- nes yra kupinas juoko.
mytę — tu paršiuk!”)
cija yra katalikiška, dėl to ir land Club, 172 W. Adams St.
Veikale vaidina toji pati
11
Profesorius Binza, univ. pro
pasauliui, kaipo tokia, turi pa- Rugpiūčio 9 d. Chicagos V y
jaunuolių
grupė,
kuri
per
pas
,.
•
Stasys Pokaitis.
‘
1 ’
11
tesonus
— Stasvs
sirodyti. Tai labai reikšmin- čiai pasilinksmins ir su Ryti ’
kutinius kelis metus taip sek (“Tut, tut, tut! Mergaitės, bū J. E. Vyskupas Petras Būiy^
gas įvykis.
nių valst. lietuvių svečiais, užKatalikų Tikyba I to
m ingai vaidino “Potašų ir Pe kitę rimtos!”)
Bendrų reikalų turime daug. megs artimesnius santykius.1
rlamutrų”, “Karolio Tetų’’.
Julė Binzaitė, prof. auklėti mas .................................. 85c
šiandien visoje mūsų tautoje Juk tai nepaprastas vakaras!
Jėzus Kristus II to
“Geltonųjį šešėlį”, “Baidyk nė — Philomena Gudenaitė.
eina kova prieš katalikybę. Dėl Kiekvienas Vytis, be abejo,
mas $2.00 (su kietais ap
lių Parodų.”
(“Dėdyt, rimtumas senai išė
to mes, Vyčiai, negalime pa- rengias į tų vakarų. Visiems
taisais $2.50)
šyviai laikytis. Mums būtinai užteks vietos. Salė talpina 100Jj lndianaharboriečiai, užpildę jo iš mados”)
šventoji Dvasia III to
reikia sudaryti bendrų frontų, Į žmonių; turi daug sėd vniu savo parapijos svetainę, tižiau
Teresė Binzaitė, prof. auk
šiuo veikalu ir būtinu1 lėtinė — Lili joną Klimaitė. mas ............................... $1.25
kad galėtume sėkmingai atsi (“Lounging roome”) poilsiui. gėsi
” » .,
,
Trumpa Apologetika .65c
u
...
,
.
,
•
••
v
P
ras
®
klt,
J
kurt<
* JUOt aplan (“Mes norime Dėdę išmokinti
laikyti ir užtikrinti savo tau Bilietai pardavinėjami. \ įsi
XXIX Tarptautinis Eu
kvti. Gerbiamasis kun. Bič taip elgtis, kaip universiteto
tai ateitį.
vienos kainos — 75c. Seimo
charistinis Kongresas
$1.04
kauskas, kurio vaišingumų ir
Vyčiai yra mūsų tautos a- rengimo komisija darė priei malonumų dramos ratelio na studentas”).
i teitis. Bet jei visuomenės vei- namų kainų visiems, kad kiek riai iki šiai dienai mini, pa Alutė Tarulyt.'*, Andriaus
mylimoji — Barbora l.indžiūKun. A. Valančius, Liet. Vyčių Centro ir Chicagos 11 kėjai, ir toliau matantieji, ne vienas galėtų praleisti laikų
reiškė, kad niekuomet dar jo
Apskričio Dvasios Vadas, sakys pamokslų per mišias prisidės prie šio darbo — auk įspūdingam vakare.
tė. (“Tamsta — Andriaus mo
I salė nebuvo taip pilna, kaip
antradienio rytą, 9 vai., Gimimo P. Šv. bažnyčioje.
lėjimo mūsų tarpe krikščioniš Šokiams grieš Al. Lehnias ii paj pgr
vakarų. Jis dargi teris?! Tamsta juokies!)
kai — idealūs jaunuomenės, jo orkestrą. Toji orkestrą yra I pranašavo, kad kitų syk ne Suzanna, A lutės Dėdyna —
jei iš sakyklos ir įvairiuose senai žinoma
noma Chieago jaunuovietos salėje nei sto Pranciška Graibaitė. (“Shrisusirinkimuose nebus ragina menei, kaipo viena geriausių vėti. Taip visiems patiko tas mp Cocktail?! Aš dar nesu
savo gyvenime gėrusi alkoholima ir nurodoma nauda šios or- ' šiame mieste,
ANT NAUJŲ
veikalas.
ganizacijos, vienų Vyčių pas,
Bilietų galima įsigyti pas, Tat ehieagiečiai, kurie dar nio 8Srimo!”>
PLOVYKLŲ
Guigos nebus sėkmingos, lo- geįmo jungimo Komisijos na neturėjo progos pamatyti šio
Dėdė Izokas, Andriaus dėdė |
j.del pirmiausiai mūsų v>suo-| ring; kun A Valančių, Stella veikalo, nepraleiskite progos. iš Naujosios Zelandijos — Anarnės veikėjai kviečiami su- IAlišauskaitę, Bronę PaliliūnaiVasara jau baigiasi ir die- ntanas Liakas. (“Zupės?! Aš
sipažinti su Vyčių organiza tę, Leonardų Gritį, Al. Man nos netokios šiltos; dargi sa noriu mėsos! Esu taip išalkęs,
Y. O. BA3EBALL TEAMS playing in the C. Y. O. Soft- cijos tikslu ir siekimais, turi stavičių ir Konnie Savickų.
Įėję turėsime “eleetrie fams”; kaip vilkas su devyniais var
prie
organizavimo
mūsų
OOMPLETE FIRST
ball league lias shown up very,
B. P. jei ir šiek-tiek šilumos bus, kais.”)
creditably by winning the di-1 klystančios jaunuomenės ir
ROUND
------------------ tačiau salėje bus vėsu ir niaKun. Mažaveikis, nežinoma
vision with nine vietories and PasLatyino ant doros pamatų
‘ ANDRIAUS ŠELMYSTĖS' lonu sėdėti. Vakarų' maloniai sis — Petras Šeputis. (“Aš
The five Lithuanian teams'no defeats. The boys are now j Kiekvienas kunigas, kiekvie-!
---------praleisite su atvykusiais Vynesu tas, aš esu kas kitas”.)
playing in tlie C. Y. O. league playing in tlie ąuarter finais nas agitatorius, kiekvienas lie Ličtuvos Vyčių XXI seimo čių 21 seimo atstovais,
O’Plaritas, policijantas —
Lave completed tlieir first botli in the Chieago American
katalikų dirvoje veikt- pirmų dienų, (rugp. 8) vakųre , Veikale dalyvauja šie asnie
round schedule and we find'and tlie C. Y. O. Leagues. The jas turi stori į darbų vardan Xeka,to pra.sidėjimo Panelės nys:
BRANGINTINAS
•• svetai*•
that only one of these quali-| other division winner in tlie idealo,. organizuoti Vyčiu
Antosė, juoda gaspadinė —
‘ 1 kuo Švenčiausios parapijos
PATARIMAS
iied for the playoffs.
Senior class wag lnimaculate pas ir nurodyti joms kelių nėję, prie 44 ir California avė. Stella Vitkauskaitė. (“Paini Jeigu jus greit pavargstate, jeigu jųe
.
,
,
• Iy
i
t i -i •
* „
:
netenkate spėkų tik truputį pasljuThe tėam which ąualified, Conception of Brigliton Park. Jei visi, kaip vienas, veiksi rengiaina
vakaras. Bus atvai- ciuok mane Jokūbai, as noriu dinus- jeigu jus ne esate tutp tvir•
si
t; )
tas ka*p kad buvote pirmiau*. jeigu
the South Chieago K of L/St. Antliony’s of Cicero fi- nie, nėra
. . abejonės,
v.
’ vkad lietu-, dinta “Andriaus
šelmystes ”, llllltl.
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai sumažino jūsų tvirtumą, pritinkite
vių
ateitis
čia
bus
šviesi.
piaying for St. Joseph’s paristi' nished seeond in the Senior
veikalas išverstas iš anglų ka-| Jokūbas — prancūzas tai
in the South division number division and will enter the Taigi, visi kviečiami į esi- lbos Leonardo Gričio. Rezisuo- Ras — Juozas Lindžius. (‘Mon
4, has lošt būt t\vo games this playoffs along uitli the above mo posėdžius, kurie bus laiko ja kiih. A. Valančius.
|Dieu! Zendarme! Pašaukime
season and is conl'ident of go- nientioned teanis.
mi antradienyje, treč.iadienyj
“Andriaus Šelmystės” yra policijų!”)
1 Gjdytojaus prcskripclją. kuri atgrapasitikėjimą Ir tvirtumą tūks
ing well in the playoffs for The Natįvity team which isjir ketvirtadienyje Gimimo P. komedija, kurioje Andrius nuo j Andrius Birūnas, univefsite Ižino
tančiams. Šis pastebėtinas TONIKAS
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj
the city title.
one of tlie outstanding Litli- šv. pa r. salėje, 6812 S. Wash- pradžios iki galo pildo šelmy- Į
valstinyčloj.
Mėnesinis treatmentas
$70.00 vertės, nauja Thor
kainuoja Vieną Dolerj. Nusipirkite
The other teams, Nativity uanian teams in tlie coųntry, tenaw Avė. Pakvieskime ir stę po šelmystės. Jis įvelia du
buteli tuojaus — pilnai garantuotas.
plovykla, tik
EKSKURSIJA
(Marą. K of L), Imm. Con- sliould get together in a game draugus būti mūsų svečiais. savo draugus: Stasį ir Vincų
4 ■ ■
eeption, and St. George’s fi- with. the other good LithuaB. P. į tokių keblių padėtį, kad be
nished just below the quali- rian teams in the city. The
veik nėra vilties išsigelbėti.
$75.00 vertės, nauja One
fying division, and will not Cicero K of L Suburban chamTAI LINKSMA 2LNIA
Jis save įsivelia taip, kad nc- Svedy Amerikos Linija ■ Naslkanky kita savts skauaReumatlsmn. Sausgėla,
-Minute plovykla
NEW YORK —KLAIPĖDA _ mals.
enter tlie playoffs.
'pions of lašt season are one
------------ i Žino kurion pusėn suktis, kai
Kautų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu: nes skauPi/ Gothrnf)nr(/q, Švediją
'of the teams in a position to Cit, paklausykite! Dar pir jam reikia perstatyti savo mydėjimai naikina kuna gyvybe
“Detroit K o; L Issues
Išplaukia
Ir dainai ant patalo paguldo.
furnish plenty of competition. mas toks atsitikimas Ameri limųjai Alutei savo neva žmoChallenge”
RUGPIŪČIO 19, 1933
CAP8ICO COMFOUND mo*
The other tt?am is the Brigli- kos lietuvių jaunimo istori nų ir uošvę. Dar to neužtenka,
Naujausio padarymo May
■ stls lengvai praėallna virtau*
Modernišku Motorlaiviu
The Knights ot Lithuama ,
T
„
B
nėta Ilgas; muma ėiandle dau,T
, ton Park, Imm. Conception C joj! Klausykite! Nepaprasta Du senberniai: profesorius Bi
“KUN G SH O LM”
tag plovykla
Council No. 102 have įssued ..
’
gybė Įmonių siunčia padėka"
vonea
pasveikę.
Kaina
»#e
per
nza
ir
dėdė
Izokas
įsimyli
j
Kkskursij,;
vadovaus
lietu

i n
4
r I 1teama challenge
to
any iK ote L
1
paltą (So arba dvi ui 11.11.
Stasį ir nori vestis. Šelnivstė viams žinomas jodomų pavei ■
_
Knyga: "lALTINIl SVEI
Council in Chieago for a game1,/ J-*0./mas\ls I,lanag<jSbimkus heat W. Raginis b
kslu rodytojas
KATOS" augalais gydytlss, kal<
Chieago
on
Labor
Day.
Ko'"*
N
’
l
T
‘
y
f
k
>
l.
6-4.
C.
Drukteni,
beat
E.
*»
p. C. O. LUKftlš
■ na II centų.
$85.00 vertės, nauja Thor
BAGK WITH IND1ANS
tcam and rnav be reached at Klauba 6—0, 6—3. W. KalaInformacijų
ir laivakorčių
one has acccpted the challenge
plovykla
kreipkis į Tamstos vietinį lai
2557 West 69th St.
kis
beat
P.
Larson
6
—
1,
6—
0.
vakorčių
agentą.
to date būt it is presu,ned tbat
Marąuette K of L Tennis Antį,. Neberz beat T. Trandel
Swedish American Line
BO HALSTEO 8T
the Bridgeport K of L, wlio
Score3
J
6
—
2,
6
—
1.
F.
Larson
beat
J.
Cbieaga III
IKI N. .Mieliigan Avc. Chieago
■\\ent out to Detroit, lašt Sea
$80.00 vertės, nauja Voss
son will probahly reciprocate The Annual Marąuette Ten-, Maleskovich 8—6, 6—3. B. Gri
plovykla
by inviting the Detroit boys uis Tournanient is \vell on its'nus beat C. Rusgis 6—1, 6—4.
to play bore. So. Chieago and \\av. The first round matehes i Krank Šnekutis beat J. Grinų*
LACHAWICZ IR ŠONAI
Marąuette Council will be in- ^>a'e been nearly all complet-16—3, 6—2. R. Druktenis beat
tertaining other out of town *'d and the seeond round wil! S. Slii,likus 6—1, 6- 2. P. Beiir daugybės kitų panašių
teams or playing out o ftovrn als0 be completed by Tues- noris beat V. Milauskas 8—6,
bargenų tik galima rasti
6—3. J. Šnekutis beat S. Witgamds on Ijahor day.
, day, Aug. 8.
šių savuitę.
Lithuanian Softball teams
There were tliirty two ent- kauskas 6—1, J—6, 6—L Mat
MATYKITE TVOJAU
win
I ries
the men’s singles tlih cbes l>etween A. Miškinis and
The Nativity Church teain iear, making a new recorl Ed. Beinoris, and T. Sapitas
, for entries in this division and O. Klauba have been or' Many more entries werė re- dered to be played. todav."
Į LIETUVĄ
jected after it was announced Entries are now being ar Officiala of the Clevelandr
S. C. L.
S. D. L.
B. A. L.
ti,at entries are to be restriet- cepted for the men’s douhles, American league club have re
RejpilinriSki ISplnukiniai —
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
ed to residents of this neig- and are open to all. Do not called Monte Pearson, right
Smagi Kelione —
KRAUTUVIŲ
Žemos Kainos
.borhood onlv.
Some
of the delav your entry as tlie rime handed piteher wbo has been
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
*
Del plntesnii) informacijų krei
2536 40 W. 63rd STREET
Modemiška Koplyčia Dykai
scores of matenes already for entering bas been limited very succesaful with the To
pkitės į mfisų agentus nrba
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
Uemlock 8400
played in the first round fol- to two weeks. Mail all applica- ledo team of the American as
SCANDINAVIAN I
4177-83 ARCHER AVĖ.
CHICAGO, ILL.
CICERO, ILL.
AMERICAN LINEI low: B. Šnekutis won from C. tiong to J. L. Jatis 6822 So. 8ociation. In oxchange the In
2314 West 23rd Place
1430
So.
49th
Coūrt
Lafayette 3171
Klauba 6—4, 6—2. S. Saulis Rockuell St, Chieago or £all diana sent Uęward Craghead
130 N. L* Šalie St.
Talefoaaa Oaaal 2615—2618
Telefonas Cicero 6927
Chieago, III.
Ohicaio, UI.
i to Toledo.
beat J. Jatig 6—3, 8—6. A- Kep. 4631.
•—
9 «a
• «- ■■».
SAKYS SEIMO ATIDARYMO PAMOKSLĄ

C H I C A G O J E

ĮDOMIAM PASISKAITY' MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
‘KNYGAS

KAINOS
GALUTINAI
SUMAŽINTOS

PEOPLES FURNITURE

Nuaa-fone

j LIETUVA

;Reumatizmassausg,eleI

^37.00

g

*39.50

■
■

*69.50

'!

Justin Kulis

*49.75

*44.50

PEOPLES
FURNITURE CO.

fteštndienis, rugp. 5 d., 1933
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lystės Maldos narės pagamins skienė. Narės darbuojas gra Dieve duok, kati ligonė greit/
LIETUVIAI
DAKTARAI:
Amerikos Liet. Duktarų Draugijos Nariai
bkanų užkandžių,' Aušros Var žioje vienybėje.
pasveiktų ir vėl su mumis da-1
tų draugijos nariai vyrai ir Nekalto Eras. P. S. moterų rbuotus.
Rep.:
'Ofiso: Tel. CALuniet 4039
moterys pasidarbuos pas Kū-’ir mergaičių draugija rengia
Rea.: Tel. HEMlock 6286
tos šulinį, mergaičių sovlalici-1 šeimyniškų išvažiavimų rugp.
DENTISTAS
LIETUVIAMS LAIŠKAI
1416 SO. 49(ll CT., CICERO, 1I.L.
jos narės vadovaus prie bingo G d., Marųuette parke.’
Utar., Kctv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
CENTRALINIAM CH1i žaidimo. Biznieriai: Petras Ma| Komisija darbuojas, kad viGYDYTOJAS 111 CHIRURGAS
8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
CAGOS PASl’E
Fancd., Hered. Ir Subat 2—9 vai.
jženis ir Al. Pilipavičius svo-!skas gražiai pavyktų. Į komi3147 So. Halsted St.
į rianti po 300 svarų bandys sijų įeina mūsų nenuilstanti
Ofiso valandos: 1-4 Ir <-8 vai vak
oruas: 9«&« w. «0u> sc Tel. HEMlock 8151
vienus kitų nugalėti; bus ris-į darbuotoja Ona Šakūnienė, Zu 920 Jankauskui S.
Valandos: 19—11 ryto
neradom!* Ir Nedėliomla pagal ■atarti
tynės 7:30 vai. vakare. Bus rauskienė ir ižd. L. Itačkaus932 Petrošiui Francis II
ir daugiau visokių biznių.
jkienė. Komisija deda pastan942 Sbaikui It
(Naryauckaa)
Tei. LAFayette 7650
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Parapijonys ir svečiai šir- gų, kad išvažiavimas būtų li945 ISkiriuontui Povilui
1429 W«*t lžarquatte Road
VALANDOS:
dingai kviečiami atsilankyti nksmas ir gražus.
953 Zidoniui Elizabietai
9 Iki 18 ryto; 7 tu 9 vakar*
•ir parapijos reikalus paremti.! Išvažiavimas prasidės 1 vai. I ■■ I ■■■■■■!. , I. .1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Utorn. Ir Ketv. vak. putai atitarti
Gydytojas ir Chirurgas
Rea 9989 8. MAPLBW00D JVB.
Rengėjai popiet. Bus įvairių žaidimų, LIETUVIAI DAKTARAI:
4140 Archer Avė.
---------(lenktynių ir t.t. Narės yra suVai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
l'el. LAI’ayette 3057
Tel. LAFayette 5793
Res. 2136 W 24th St.
|A jtl pp*O p o
'aukojusios daug dovanų, kui lo Iii lllndi Ii Oi rnUnli, rjąs išdalins visiems ir visoms
Tel. CANal 0402
laimėjusiems.
GlimuJAS IK CHIRURGAS
Ras and
Pho”»
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak
Jei būtų lietus, tai išvažia
.N—SPINDULIAI
PROspect 1028=-- offica;
g. Califaraia Ava
3951
VVest
43rd
Str.
vimas įvyktų Nekalto Pras.
CANal 0706
Nedėlioję pagal sutartį
(Prie akruhur .v v e. uetoll Kedzle)
Draugija
Nekalto
l>raa.
P.
p
g
parapijo8
evetain
ėj.
1
Vu.lu.nUuo: 11 Utį i IKI 6 Vilt. VUKUl'0
IM
buieUuiiilti ir u e u elitiniu, pagal
Š. moterų ir mergaičių laikė Draugija kviečia visus at
•uLuUaa
mėnesinį susirinkimų liepos 23 važiuoti ir linksniai laikų pra
PHYSICIAN AND BURGKON
Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
2403
W. 63rd St., Chicago
Pilonu GROvehlU 0027
d.
9917 B. Waahteuaw Ava
leisti.
Komisija
vi-*}
p, m.
Kastas Sabonis, pasižymėjęs muzikas-daiOFBTCB HOURS:
Susirinkimas buvo skaitlin
Trečiadieniai* ir aekinad. m unitam*
8 to 9 and T to 9 P. M.
nininkas, Dievo Apvaizdos parapijos vargo
Kunday by Appolntmant
gas.
Svarstyta
bėgamieji
drnininkas, Vyčių rėmėjas, išpildys dalį pro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gijos reikalai.
gramos ketvirtadienio vakare, Gimimo P.
2428 West Marąuette Road
Lietuvi* Gydytoju* Ir Chirurgą*
VaL: 2-9 ir 7-9 vak. Ketv. 9-j.g ryto
Šv. parap. svet., kur įvyks Vyčių seimo ban
P. Encherienė darė praneši
9869 SU. VVKSTKltN AVIU.
NedėlloJ aualtaru*
«•
ketas.
Chloago. UL
mų iš knygų peržiūrėjimo, ku
Gydytojas ir Chirurgas
Phone CANal 6122
ris įvyko ižd. L. Račkauskie Sunkiai serga plačiai žino BOVlvvard 7589
4645
So.
Ashland
Avė.
.Rez. HEM tKk 7691
nės name. Pasirodo, kad drau ma visuomenės veikėja M. Su
DR. S. BIEŽIS
Ofiso valandos:
gija gerai stovi, kaip finan deikienė, 1632 W. 46 St. Va
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
siniai, taip ir narių skaičių- kar išvežta į Šv. Kryžiaus li
• 2201 W. Ceimak Road
Nedėlioiuis pagal sutartį
DENTISTAS
Atsilankę' mi.
Valandos: 1-—8 ir 7—8 vak.
goninę. Ji yra labdarių kp. ir
jie linksmins v
Ofiso telef. BOUlevard 7820 Bsredoun*
ir nedėlioiuis pagal nutarti
4712 So. Ashland Avenue
taip
į piknikų ir turėjusieji pirkę
REZIDEHCIJA:
Išrinkta atstovės į A. L. Rėmėjų
pirmininkė,
Namų tel. PROspect 1930
Vai.: Nuo 19 ryto Iki t vakare
6631
S.
Calilorma Avė.
narė
[tikietų turės progų gauti gar K. Federacijos 23 kongresų: Pa^ darbšti sųjungiete,
Tel. Ofiso BOLIcvard 5913—14
Telefonas REPublic 7868
siai giedantį gaidelį. Apašta- M. Vaikutienė ir L. Račkau- Apaštalystės Maldos ir Treti Rez. VICtory 2343
Tel. BOUlevard 7042
X Kun. P. Gasiūnas išvyko
ninkų dr-jų. Narės tų draugi
Tel. CANal 0257
atostogų į Rytus. Išvyko kartu
jų prašomos aplankyti brangių
GRABORIAI:
756 W. 35th STREET
Res. PROspect 6659
I? M rp T o rp A q
su savo sesutė p. Petrošiene,
veikėjų.
Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 9:80-8:89
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
kuri dalyvaus Moterų Sujun
arti 47th atrėžt
TekTonas YARds 1138
Vai.: nuo 9 iki a vakare
gus seime, Shenandoah, Pa.
LACHAVICH
GKABOR1A1:
Šaradoj pagal sutarti
Gydytojas ir Chirurgas
X Malonu yra sužinojus,
1821 SOUTH HALSTED STREET
IR SŪNŪS
Resldenclja 400u bo. Arteaian Ava
kad ateinantį sekmadienį geGraborius ir Balsamuotoj&3
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Tel. KEPublic 8340
Tel.,CANal 6122
LIETUVIS UKAUOIUUS
rb. klebonui pagelbėti atvyks Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. Puriu automubilius visokiem*
9 Iki 8:20 vakare
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
Reikale
meldžiu
atsišaukti,
o
mano
į mūsų parapijų gerb. kun. Dr.
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
darbu Sunite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama
Nežlųrlnt kur gyvenate musų y pati Akas, ištikimas
Tel. CANal 2515 arba 2518
K. Matulaitis, kuris nesenai
DEMTIHTAB
patarnavimas visuomet prieinamas už
3319 AUBUBN AVENUJt
NAUJĄ ŽEMESNĘ KAINU.
2314
YY.
2dr<l
EI.,
Chicago
2201 W. Cermak Road
atvyko iš Lietuvos su “Šalti
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cbienifo, ui.
dykaf. Nubudimo valandoje nepamirškite
(Kampaa Leavltt BL)
nio” ekskursija.
mus pašaukti. KEPUBLIC 8340, musų
4142 ARCHER AVENUE
Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryta
1439 S. 49th Court, Cicero, Ui
patarnavimu busite patenkinti.
Nuo 1 Iki 8 vakare
X Aštuoniolikiečiai smar
Tel. VIRginia 0036
TEL. CICERO 9987
Heredoj pagal sutarti
kiai ruošiasi prie metinio pa
Ine.
5340 SO. KEDZIE AVĖ.
rai). pikniko sekmad. rugp. 13
LIETUVIŲ GRABORIUS
Pitone BOLIcvard 4139
DK. MARGERIO
Tel. GROvehill 1595
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Palaidoja už 225.00 ir aukščiau
d. Vytauto darže. Toje pramo
PRANEŠIMAS
Moderniška koplyčia dykai.
9
888 W. 18tli Kt.
Tel. CANal 6174
Persi'kelė i erdvesnę ir patogesnę
goje laukia daug svečių iš ki
Chicago, III.
vietą
3325 SO. IPU.STED ST.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų kolonijų, ypač senų aštuo
GRABORIUS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088
Seredomia po pietų Ir Nedėldleniaia
nioiikiečių.
nuo 6 iki 8 vakare
Musų patarnavimas
tik susitarus
Šventadieniais nuo 10 iki 12
vlsiiomet aųžinlngas ir
X Praeitų pirmadienį gerb. nebrangu*. nes neturi
8423 W. MARŲUETTE ROAD
Pilnas Laldotuviy Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Phone BOLIcvard 8483
GRABORIUS
lžlaldų užlaikymui
klebonas šventė savo vardo me
Koplyčia Dykai
ekyrluĮVAIRŪS DAKTARAI:
4830 WEST 15th STREET
dienų. Draugijos ir šiaip paNauja, graži ko
Rea Phone
Tel. VICtory
6893
Cicero, Illinois
rapijonai pagerbė jį, aukoda
ENGleaood 6841
\4ENtwortli 3000 J
_
m
Rez.:
Tel.
DRExel
9191
INCORPORATED
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
mi jam savo dvasios vainikus. plyčia dykai.
Henry W. lieti er
Taip pat buvo atvykę Čikagos
3307 Aubum Avenne
(Llcensed Embolmer)
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lietuviai kunigai pasveikinti
7850
S. HALSTED STREET Rusas Gydytojas ir Chirurgas
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
CHICAGO, ILL.
3238 S. HALSTED ST.
Patarnavimas geras Ir nebrangus
ir pareikšti savo pagarbų.
ROOM 219
Specialistas odos ligų ir
Vai. 8-4 Ir 7-9 vaU vakare
718 W. 18th St.
X Artinantis Federacijos
veneriškų ligų
Tel. MOJirov 8377
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Kongresui visos parap. drau
Ofisas 3102 So. Halsted St.
VEDfiJAS
Tel. LAFayette 3572
Kampas 31at Street
gijos ruošiasi dalyvauti ir tuo 1646 WEST 46th STREET
Vai.: 10—11 t. ryto. 2—4, 7—t r.».
J.
Llulevičius
Perkėlė aavo ofisų po numeriu
Tol. BOUlevard 5293—8113
tikslu renka savo atstovus. K.
Nedėllomls ir Šventadieniais 10—11
Graborius
|
PUOŠ SEIMO BANKETĄ

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. V. S. NARES

DR. F. G. WINSKUNAS

PAPAP
BRIGHTON PARK

i

DR. A. KAČKUS

DR. A. J. JAVŪIŠ

DR. J. J. KOttARSKAS

DR. J. J, SIMONAITIS

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR DR. J. W. KADZENICK
TOWN OF LAKE

C H I C A G O J E

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

KAS NAUJO DIEVU
APVAIZDOS PARAP.

DR. A. J. RERTASH

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. P. Z. ZALATORIS

SIANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. I. BLOŽIS

J. F. RADŽIUS

DR. T, DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

A. MASALSKIS

DR. A. L. YUŠKA -

ANTANAS PETKUS

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

DR. A. R. McCRADIE

SIMON M. SKUDAS

DR, A. A. ROTH

I. J.ZOLP

ir
Bala*muotojae

To. CICERO 294

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTĮJ PARAPIJOS,
WEST SIDE
Ryt Rūtos (parapijou) dar
že įvyks piknikas su dovano !
mis. Pelnas skiriamas mokyk
los išdažymui.
Gražus gaidelis dovanėlei

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilna* patarnavimas
galimas už $38.06
KOPLYČIA DYKAI

Patarnauja Chlcagoje Ir ' aplellakije.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

1344 H. 6Oth Avė. (h**™. Tll

4098 Art-her Avė. i

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje
pašaukite:

Aušros Vartų parapijom an
tras didelis piknikas bus sa
vam parapijos daržo rugpiūčio 6 d. Gerus muzikantus pa
rūpins Vincas Radzevičius, ku

REPublic 31C0

Seniausia ir Didžiausia

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS

LIETUVIŲ

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 1—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomls 10 iki 12

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už1 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 pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieke* noreikč3 mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

Telefonas MlDway 2880
Rea:

Office;

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2355 West 63rd Street

|

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to t P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Cb'<-8?o, III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOSNuo 10-12 v. rylo: 2-2 Ir 7-9 v. v.
Nedėldicniais nuo 10 iki 12 dienų

Pitone: PKOgtect 1924

DR. C. E. FiTZGER ALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

245S West 69th St.
Valandos:
1—4 ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal aulnrtj.

WISSIG,
Specialistas ii
Rusijos

JŪSŲ GRABORIUS

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ YR MO1I I1U PF.R 28 MKTU8 MEMURINT
KAIP LZSI8ENĖJUSIUS Ir NEI4GYDOMOH JOS YRA

Didysis Ofisas

Spectnlllkal gydo Ilgas pilvo, pifcučlų. Inkstų ir pūslės, užnuodljlm% krau
jo. odos. Ilgus, žaizdas, reumatizme, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjime, gerklės skaudėjime Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus lftgydytl, ateikite čia įr persitikrinkite ke Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli mėtų ir Ižgydė tūkstančius ligonių. Pataitmas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 14 valandoa ryto tki 1
valandai ir nuo i—t valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4200 WU8T 86th ST.
kampa* Keeler Avė.
Tel. CRAvford M72

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 6Jrd St.

DR. CHARLES SEGAL.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

9

PRXUgXs

B

Šeštadienis, rugp. 5 d., 1933

M ETINIS PIKNIKAS IR KARNIUALAŠ
Birutės darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

Marquette Parko Šv. P. M. GIMIMO PARAPIJA

šiame Piknike bus visokių įvairumų. Kas.turės lai ųi ūžės numerį gaus ŠĮ BABY
O H AND RADI O. Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga tik 35c
Nuoširdžiai kviečiame visus,
KLEBONAS IR KOMITETAI.

SEKMADIENYJE, RUGPIŪČIO 6 D , 1933
L. V. “DAINOS” CHORO VADAS

žiūrint visur kilančių kainų, suomet pasižymi visuose dar-j Melrose Park’e eina didel iš ; West Side, — prie žuvavii sujudimas, Į talkų stoja Ant. mo.
dar šiuo laiku parduoda radi buose.
West Pullman ir R'oseland
jas, skalbiamas mašinas ir ra North Side, šv. Mykolo pa-įšvilpauskienė su Kūnais, bizt
Nežiūrint vasaros karščių, kandus senomis kainomis, o rapijos vyrai, vaikinai dar-jnieriai P. Metrikis, Petras ir taip pat žada gražiai pasidar
Rep.
Jos. F Budriko korporacija !rnt kai kurių prekių net turi|buosis prie tikietų platinimo j Morta Vaičiūnai, Petras Gud- buoti.
; VISI BIZNIERIAI RENGIA
nepaprastai
nupigintas
kainas.
I
ir
darže
žiūrės
tvarkos.
Northžius,
Fr.
Valuekas,
P.
Šakėbe sustojimo, leidžia puikius,
K. saidiečiai taip pat yra pasižy- nas, J. Žvirblis ir kiti. Jie SU 1 SI BŪTI DIENRAŠČIO
lietuvių dainų ir muzikos ra-j
STOJA Į TALKĄ RENGIME atėję visuose darbuose.
J organizuos visų jaunimų ir sa“DRAUGO” RUDENI
dijo programas.
NIAM PIKNIKE
Marąuette Park, Gimimo P |Vo gražiais automobiliais at
‘ DRAUGO ’ RUDENINIO
Štai, ir ryt dienų bus net
š. parapijos choro nariai ve- veš į piknikų.
PIKNIKKO
5000 DIENRAŠČIO “DRAU
trys Budriko radijo ptograDienraščio “Draugo” rude- dovaus bingo žaidimui, o A I 18-ta Kolonija, Dievo Ap GO” RUDENINIO PIKNI
mos: 13 vai. ryto ir 1 vai. po- ....
. .
v
.
...
..
, ,. .
KO TIKIETŲ BUS PAR
piet iš galingos WCFI stoties n’n*° Pikniko rengėjai suma- paštai. Maldos dr-jos narės j vaizdoR parapijos darbininkai
nė
daug
naujų
pagerinimų,
iškeps
liot
dogs.
žada
kuo
daugiausiai
aiskriDUOTA PRIEŠ PIK
ir 1:30 popiet iš WAAF stoties
radinių,
kad
tik
padarius
j
Brighton
Park
parapijos
cho
Į
mo
ir
limonado
išleisti.
NIKĄ
(920 kil.). Bus transliuojamos
“Draugui” daugiau pelno. Pi- ro nariai taip pat žada gra-; Bridgeport, Šv. Jurgio par.
dainos ir muzika mūsų žymiau
knike bus didelių supraizų. j žiai pasidarbuoti.
darbininkai dirbs prie bolių.
šių dainininkų ir kompozito
rių, todėl kožnam bus malonu Į darbų: įtraukta pasižymėpasiklausyti kaip ryto, taip ir jusiu parapijų vyrai, moterys
popiet.
ir jaunimas.

RADIO

Išgirsite tikrų dainavimų — Brighton Park, Nekalto Pra
tikrų dainos interpretavimų to ( aidėjimo‘P. Šv. parapijos vy
kių dainininkų, kaip Kipras rai trokštančius girdys. Jie
Petrauskas, Juozas Babravi-Į turi daug gabumų,
fius, belskis ir kiti.
j
m Sv Antano pa.
Primintina, kad leidėjai šių rupijos draugijos Sopulingos
programų. Jos. Budriko krau- P. Š. narės svečius vaišins ska
tuvė, 3417 S. Halsted st., ne- niais valgiais. Ciceriečiai vi-

LITHUANIAN VILLfl

Visos anglių Kompanijos pakėlė an
glių kalnas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejpirkti,
o
lietuvių
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kainų dar nupigino. Kain
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas

LIETUVIŲ VASARNAMIS
Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties.
Išrendavimui fomišiuoti kambariai.
Tinkama vieta parems ir šeimyniškiems pokyliams.
Naujausios mados patogumai.
Rezervacijos priimamos per telefonų. Svečiai iš kitų
miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais. ,

REPVBEIC 8402

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS
2 E. 103rd PI. prie State St.

ONA STANKŪNIENĖ, Vedėja
Juozas Sauris, Liet. Vyčių Chic. Apskričio
“Dainos” choro vedėjas dalyvaus antradienio
iškilmėse; rytų su choru Gimimo P. Šv. parap.
bažnyčioje per šv. Mišias ir vakare Nekalto Pr.
parap. salėje koncerte.

C H I C A G O J E

PRANEŠIMAI
LABAI REMTINA
PRAMOGA

(klojančias kap. S. Darių ir
Įeit. S. Girėnų, stovinčius prie
šaky savo lėktuvo, prašome
rašyti (fotografijos kaina 50
centų) sekančiu adresu:
J. POŠKA,
4038 Archer Avė.,
Chicago, III.

Sykį metuose Šv. Kazimiero
Akademijos Rėmėjų Dr-ja re
ngia metinį piknikų mūsų kil
niosios įstaigos — Šv. Kazi
SMARKUS BIZNIO JU
miero Vienuolyno naudai.
DĖJIMAS1
Šįmet metinis Centro pikni
kas įvyks rugpiūčio (Aug.) 20
---------d., Manpiette parke, šalę pa-' Lietuvių
biznio
įstaiga
ties Vientiolyno.
“Grane Goal Co.,” 5332 So.
Prasidės 2 vai. popiet. Pik- Long Avė. artinantis rudens
nike bus įvairių “conseccions“ «^onui, nespėja orderių pildy— įvairiau negu Pasaulinėj L
*<>n* skuba užsakyti angParodoj. Bus vakarienė, šalti
bijodami kad nepabranggėrimai ir dovanom rankomis Lj, kilant kainoms ant visų
siūta antklodė (dovana p. F. pr«kių, kiti užsako ištisus tro
kus anglių, kad niekur pigiau
Burbu). Visa tai už 50c.
Prašome gerb. visuomenės negalima pirkti kaip šioj lie
Rep.
paremti mūsų piknikų. Pra tuvių įstaigoj.
šome nusipirkt numeruotų bi
lietų iš anksto nuo rėmėjų vi Garfield Park Liet. vyrų ir į
moterų paš. klubas rengia sma ,
sose parapijose
*
*. ... . .
Jgu išvažiavimų sekmad., rugp. t
Perkančių tikietų nuo sese„
,
....
.
, , . 'G d., Grybo darže, tbe Kean
rn. pneteliatis tas pusdoleris'
_. .
..
...
.
.
Inn, 83rd ir Kean Avė.,
ilnesubankrutys, o naudos daug
lou- Springs, 111. Visi būtinai
duos.
atsilankykite ^linksmai laikų j
Skaitlingu dalyvavimu pik
i praleisti ir smagiai pasišokti Į
nike parodysime savo užuojau
prie geros muzikos. Bus vietų sesutėms ir padarysime jo,
.. , . . nas iš smagiausių išvažiavims malonumų įvertindami jų į
J? . .
...
.,
..
1
,|U
1 šįmet. Taigi mes užtikri
ji: pasišventimą.
K&nčj&t
. .
.mine, kad visi busite patenDARIAUS-GIRĖNO

jkmU

Norintieji įstoti į klubų iš---------važiavimo laiku, bus priimti
Ar gali būti gražesnis tnū-iiki'25 metų amž. dykai, o iki
sų lakūnų atminties dalykas, 40 metų už $1.00.
kaip turėti gražias jų fotogra
Kviečia visus Komitetas
ATVAIZDAI

fijas?

Kurie norite įsigyti 8x10 co
lių didumo fotografijas vaiz-

•d- .■ i\1 Mt

GARSINKITĖS “DRAUGE’

11212 So. Westem Avenue

Daug Gražios Muzikos

X .J . .'
M •
,. Įr* A* į T
girdite per radijų ir koncertuose. Nekurios ųieliodijos Jums taip labai patinka, kad pasilieka Jūsų au
syse ant visados. Nekaitą Jums norisi vėl išgirsti
Jums mylimų meliodijų, bet kaip galima tai padary
ti? O gi štai kaip:

Naujas 1934 Radio
su phonographu suteikia Jums visas stotis ir kada
tik norite galite užsistatvti rekordų ir išgirsti sau
mielų muzikų ar dainelę.

Chicago, III.

Tel. Beverly 2300 •

A. ]. BERZYNSKIS
BIRCH TAVERN
Lietuviška Užeiga
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

2346 West 69th Street

4800 R. Wowl St.

7 Ikf 9

LAFayette #393

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660
Vnlando- 9 rvte iki 6 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos
vakarais « iki 9
Telefonas CANal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo Ir Subatos
Vakarai- 7 iki 9
Telefonas REPnhile 9600

(arti AVestem Avė.)

OKSAS EXPRESS
Kraustau. Rakandus, Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kainas.
Pašaukit RVFayette 8980
,

-'O'z-Zzzz/z/zzx"-<—I

K. S. J AKUBAIT1S

A Rot of

Paini!
ažį fa

Kptvergo vakarais nuo

JOHN B. BORDEN

Tel. REPUBLIC 4544

gct

Tel. Pl’I,I-man 5950
i

Su
kvarba grali atebOkl* pada
ryti. Oall nuAvleatl anvo nainua. vlRkų panaujinti, perdirbti, pratęsti
nudevėjlmų. Bet turi būti tam tik
ra kvnrba. Kvarba. kuri IIkIru tęRtaa. apHAUiroA. vraftlnl atrodya Il
gam dėvėjimui. Mea Altoklą kvarbą
parduodame.

j

O

TJquid Velvet «lr»l alenu Ir lubų.
Mnater Varntah dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

""h

Fle^leo dėl balto ‘enamer* at
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba dėl
darbo 1.4 lauko.

3240 S. Halsted St.

Šis naujas 1934 radio su phonographu parsiduo
da tiktai po............. ......................................$"|
Kiti mažesnio stvlians radio, po.-....... 9-50

• *9.50

Midget Radio, po........

^18.75

Philco Radio, po .................................

VISKAS LENGVAIS IŠMOKSIMAIS
DUBIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIAUSIŲ
R g K O R D Ų

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

Radio Proaramai Duodami Rudriko Krautuvė*
Nedėliomis, WCFL, 970 K., 8:00 vai.
ryte ir 1
vai. po pietų.
Nedėliomis, WAAF, 920 K., 1:30 vai. po pietų.
Ketvergais, WHFC, 1,420 K., 7:30 vai. vakarais
Kasdien, WAAF, 920 K., 6:45 vai. vakarais.

I

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

SPECIALĖS KAINOS

iii

Atsiminkite, kad visų tavorų’ kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAI,
RŪGS (karpetal)
PARLOR SE*
TAI po ............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI
9
PO ...........................

^1

O IT.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.
INSURANCE

PERKAM

N0TARY
PUBLIC

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

4. T. Juozaitis Ir Otlo Wendt, sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street
CHRYSLER IR PLYMOUTH

AOKRTCRA

PRISIRAŠYKITE f MOŠŲ SPULK4
TEISINGUMU PAMATUOTAM BIZNIS

2603 W.ST 47th STR.

Tel. LAFayette 1083

MOKAME GASH Už LIETUVOS BONUS
IR

Išmokame Liepos 1, 1933
nuošimčio kuponus

UNIVERSAL M0RTGA6E & INVESTMENT CO.
3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215
W. M. Antonisem
Jo». P. Doody
G. A. Šukys

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Madon
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausių*
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRY8LERIS $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.
u
Trl. I.AFayette 2082
I' BTAHLET P. BALZEKAS. Sav.

