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Pennsylvania kasyklose streikas užbaigtas
BOLŠEVIKAI GRAŽINA PAVERGTIE
SIEMS ŽMONĖMS “LAISVE”

Sveikos A. L. R. K. Moterų sąjungos kuopų atsto
vės, suvažiavusios sąjungos reikalų svarstyti!

Dieve, padėk jums ko daugiausia naudingų suma
nymų sąjungos gerovei ir jos skaisčiai ateičiai pravesti.

“DRAUGO” REDAKCIJA.

DARBININKŲ STREIKAS
KUBOJE PLINTA
ANGLIAKASIŲ STREIKAS
NUTRAUKTAS

BOLŠEVIKAI GRĄŽINO
12,000 VERGŲ ‘LAISVĘ’

HYDE PARK, N. Y., rugp.
5. — Paskelbta, kad angliaka
sių streikas Pennsvlvanijoj
nutrauktas, ačiū energingam
prezidento Rcosevelto Įsikiši
mui. O streikas ir kitur vi
soms minkštųjų kasykloms gra
sino.

MASKVA, rugp. 5. — De
šimtys tūkstančių politinių ka
linių baigė 140 mylių perkasų
kasti. Šiuo perkasu
Baltoji
jūra sujungiama su Baltijos
jūra. Kaliniai per 15 mėnesių
intencvviai vergiškai žiaurių
jų čekos agentų
priežiūroje
dirbo.
Bolševikų vyriausybė už tai
čekos viršininkus Lenino ordi
nu atžymėjo, o 12,4841 kali
niams “laisvę“ grąžino. Ki
tiems 59,516 kalinių bausmę

ATŠAUKIA KARIUOMENĘ

HARRISBURG, Pa., rugp.
5. — Užsibaigus angliakasių
streikui, iš minkštųjų anglių
kasyklų srities kariuomenė at sumažino.
šaukiama.

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS
SEIMAS
1
Amerikos Lietuvių Romos
Katalikių Moterų
są-gos 16
seimas įvyksta Shenandoab,
Pa. Seimas prasideda šian
1. Etijopijos (Abisinijos) ir.peratoriaus žentas ras ((kunigaikštis) Dėstą Demtu, kurs nese dien, rugpiūčio mėn. 7 d. ir tę
Shenandoab
nai Wasbingtone lankėsi. 2. AViley Post, Oklahomos lakūnas, kurs nesenai rekordinio greitu sis tris dienas.
mieste
šios
są-gos
59-oji kuo
mu pasaulį apskrido. 3. Rooth Googins iš Fort,Tex.
pa veikia. Ši kuopa daug dir
bo, kad viskas seimui būtų
gražiai parengta, kad suvažia
vusios iš kitų valstybių atsto

CHICAGOJE
NEPASISEKG STRATOSFERON PAKILTI

JUBILIEJAUS KOMITETAS PARENGĖ
SV. MISIJŲ PROGRAMA

Prisitaikant prie Jo Eminen
Kiek tai nusivylimo pasi
j ei jos Kardinolo Mundelein o,
reiškė, kada naktį prieš šešta
. ,
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. . Chicagos Arkivvskupo, noro,
dieni karo laivyno leitenentui 1. ,
,
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,
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.kad
metų jo vyskupavimo

tas, kuriam pirmininkauja ar
kivyskupijos kancleris mons.
R. C. Maguire, šv. misijų prog
ramą jau padarė ir artimiau
siuoju laiku ji bus paskelbta.
Rugsėjo 21 d., 1934 m., su
kaks 25 metai, kaip Kardino
las Mundelein vyskupu konsek
ruotas. Tą dieną šv. misijų perijodas baigsis. Šv. misijos gi
prasidės rugsėjo 21 d., 1933
m.

vės turėtų sau atitinkamas pa
tai pas, kad patsai seimas ko
geriausiai pasisektų, kad nau
dos atneštų ne tik sąjungai,
bet ir lietuvių visuomenei.
Yra vilties, kad ši lietuvių
katalikių moterų krašto orga
nizacija daug šiuo suvažiavi
mu padarys. Bažnyčia ir išei
vija nuo mūsų moterų didelių
nuveikimų laukia.

LIETUVIŲ DIDVYRIŲ LAKŪNŲ
LAIDOTUVĖS KAUNE

KAUNAS (per paštą). — organazacijų vėliavos ir tt.
atsisveikinimo
Ketvirtadienį su mūsų didvy Pirmasis
riais, perskridusiais Atlantiką, kalbą pasakė min. pirm. J. Tū
komandieriui Settle nepasise- Į..... .
. .
.
. :
STREIKAS KUBOJE
, .
.... , , jubiliejų minint įvairios mekap. Darium ir Girėnu buvo j helis. Toliau kalbėjo Amerikos
SEKRETORIUS HULL
ke balionu į dausas pikilti, kad
džiaginės
dovanos
būtų
pakeis
paskutinį kartą atsisveikinta. I lietuvių vardu Adomavičienė,
PARVYKO
HAVANA, rugp. 5. — Dar tenai stratosferą ištirti.
tos dvasinėmis dovanomis, su
Ta iškilminga proga bazilikoj Liet. savanorių sąjungos — p.
Apie 3:05 rytą įtaisytas ba planuota visų arkivyskupijos
bininkų streikas Kubos saloje
NEW YORK, rugp. 5. Vais
įvyko iškilmingos pomaldos, Kalnėnas, Pietų Amerikos lie
visu smarkumu plečiasi. Vy lionas su gondole iškilo oran. 400 parapijų bažnyčiose per
tvbės sekretorius Hull parvy
kurias atlaikė Jo. Eksc. Arki tuvių — kun. Sugintas, LFLS
riausybė grasina karo stovį Dešimtys tūkstančių žmonių ištisus metus šv. misijas įvyk
ko iš užsidariusios Londone
vyskupas Metropolitas J. Sk atstovas, šaulių sąjungos — p.
paskelbti ir privačias įstaigas jį iš Soldier fieldo stadijumo dyti.
ekonominės konferencijos. Jis
vireckas, o šiai progai pritai Žmuidzinavičius ir užsienyje
akimis lydėjo. Per 10 minutų
už larvti.
Gerbiamųjų kunigų komiteišvyko pas prezidentų į Hyde
kintą
pamokslą pasakė Kauno gyvenantiems lietuviams rem
balionas jau buvo apie 5,000
Parka.
dvasinės seminarijos rėkt. pro- ti draugijos vardu adv. p. Ski
pėdų aukštumoje ir palengva APSILEIDĖLIAI JSPEJAMI
PRIEŠ VOKIETIJĄ
AREŠTUOTAS UŽ NRA resorius P. Penkauskas. Pamol pitis. Po visų -tikrai liūdesio ir
slinko vakarų pietų link.
PARDAVINĖJIMĄ
IŠSKRIDO | EUROPĄ
dose dalyvavo vyriausybės na pagarbos pilnų Dariui ir Girė
PARYŽIUS, rugp. 5.
Komandierius atidarė balio Iš N. R. A. administracijos
BROOKI.YN, N. Y., rugp.
riai, diplomatinis
korpusas, nui atsisveikinimo kalbų, orkes
ST. LOUIS, Mo., rugp. 5.
Anglija, Prancūzija ir Italija no dangtį, kad iš jo išleisti
M ashingtone įspėtos tos visos Areštuotas Bariam French, 29 Įeukštoji karo vadovybė, aukš- tras sugrojo gedulingą maršą
5. Šiandien rytą du prancūzai per savo ambasadorius Berly
kiek dujų. Atidarytas dangtis
Ulinoiso, AVisconsino ir Iowos m. amž., iš Clay-ton priemies- tieji valdininkai, žymesnieji ir kariškas saliutas užbaigė iš
lakūnai. Įeit. M. Rossi ir P.
ne įspėjo Vokietijos vyriausy neužsidarė ir dujos visu smar
Godos, lėktuvu per Atlantiką
bę, kad ji prieš Austrijos ne kurnu ėmė laukan čiuožti, o valstybių, ty. ir Chicagos, fir čio, už NRA ženklų (mėlynųjų, visuomenės veikėjai, karinin kilmingas mūsų didvyrių, kap.
į Europą išskrido. Jie nesakė
priklausomybę nesikėsintų.
pats balionas į žemę kristi. mos, kurios pramonės kodų no erelių atvaizdų) pardavinėji- kai ir didžiulė žmonių minia, Dariaus ir S. Girėno laidotu
kur link skrinda. Nori tolumo
jmoninkams. Sakoma, ir kuri paskutinį kartą susirinko ves.
Settle visa energija pradėjo iš pasirašo ir kurios yra pasi ra-1
rekordą padaryti.
atiduoti pagarbą didvyriams.
Po to, dar kartą vyriausy
(balastą) šiušios, bet sąlygą nepildo. Šių pirkusieji bus areštuoti.
RESPUBLIKOS DIPLOMA gondolės sunkumu
Po
pamaddų
prasidėjo
gedu
bės
nariai aplankė karžygių
laukan mesti.
TUS PALEIDŽIA
firmų
darbdaviai
vadinami
VALSTYBES NAMUS
Tuo būdu jis
išsigelbėjo. apsileidėliais (slakeriais) ir KONFISKUOJA IR SENAS linga eisena į kapus. Eisena karstus ir pradėjo skirstyti-?.
SAUGOJA
gražiai išsirikiavo ir katafalke Prie karstų paliko tik žuvusių
KNYGĮAS
BERLYNAS, rugp. 5.
Netekusi didelio sunkumo gon
jie įspėjami, kad prie bendro
DUBLINAS, Airija, rugp.
Vilniaus Rytojus rašo, kad I vežančius du karstus iškilmin- jų giminės ir artinieji, kurie
Kancleris Hitleris nusprendė dolė palengva su bliuškančiu
5. — Stipriai apginkluota poli
{
Miežionių
kaimo, Mielagėnų ! *ai
Eisenoje dalyvavo paskutinį atsisveikinimą aplai
iš tarnybos ' atšaukti visus balionu nukrito ant geležinke- jo krašto darbo prisidėtų.
cija čia visus vilstvbinius na
valsč., lietuvių šv. Kazimiero be galo didelė minia, kurios stė ašaromis. Taip pat ne vierespublikos užsienių diplomą- Įlių bėgių, ties 12 ir Ganai gat- j
mus ir parlamento rūmus sauPRIEŠ PIENO PIRKLIUS
draugijos skyrius turi jau se Laisvės ai., Vilniaus ir Prezi- nam vyrui, ne vienai moteriš
tus, kad juos fašistais pakeis-jvių. Settle išliko sveikas.
F°.ianai savo knygynėlį. Iki šių įdento gatvės dar nebuvo ma- kei nuriedėjo laidotuvių metu
ti.
,
------------------Traukiami tieson dvylikos metų Miežionyse buvo viskas, čiusios. Gedulinga eisena trau- karštos gailesčio ašaros.
-------------------| Parduotuvėje, 5948 Division
MORGENTHAU APIE
laukusios
BERLYNAS, rugp. 5.
gat., plėšikai iki mirties pirk nepriklausomų pieno kompani tvarkoje, bet štai tik nesenai kė is lėto kapinių link. Žmonių Minios žmonių,
KARĄ
į
tą
knygynėlį
Mielagėnų
po-|
Ve
’
^
uose
tuo
metu
buvo
galilaidotuvių pabaigos, žemai gal
Vietos policijai įsakyta komu lį G. Hocli, 79 m. amž., primu jų vedėjai, kurie pavieškeliais
licija
ir
padarė
ten
kratą.
IIina
išskaityti
didelį
liūdesį
kar
iš
savo
pieninių
pieną
parduo
vas nulenkusios, nusiminu
NEW YORK, rugp. 5. — nistus šaudyti, jei juos užtiks šė. Mačiusieji sako, kad plėši
gai kažko ieškojo, vertė kny-,t« ir didelį pasiryžimą. Paga- siais ir pilnais gailesčio vei
.T. Valstybių delegatas H. Mor atsišaukimus lipinant, arba kų tarpe buvo ir viena jauna da. Susekti nešvarumai.
Šios kompanijos kovoja gas, skaitė ir pagaliau apsis-,F,au gedulingos eisenos pra- dais išsiskirstė. Karžygiai Da
genthau parvyko iš Londono šiaip skleidžiant.
moteriškė.
prieš vyriausybės pripažintą tojo ir visą dėmesį atkreipė j džia P° poros valandų pasiekė rius ir Girėnas paliko amžinai
konferencijos.
Jis pareiškia, kad ekonomi ISPANIJOS VYRIAUSYtffe ir vienuolynų degintojų gau kodą, kuriuo pastovi kaina pie knygą “Raseinių Magdė” ir kapines, o galas dar buvo Tais ilsėtis brangioj tėvų šalelėje.
Lietualėjoj.
pigiau 1914^tais m. išleis-tą
Transatlantinių lakūnų kap.
nė konferencija neturėjo pasi UŽSIMERKIA, KAI BAŽNY jos savo vyriausias būkles Ga nui nustatoma. Jos
vos žemėlapį. Prikibus polici- Netrukus šešiolika vyrų jne Dariaus ir Girėno karstai lai
sekimo dėl to, kad kiekvienas
ČIOS DEGINAMOS
licijoj turėjo. Ferrol apylinkė pieną parduoda.
ja prie tos knygos ir žemėla- ,šė transatlantinių lakūnų Hi kinai padėti medinėje Kauno
Europos kraštas karo šmėklos
se jos apie 6 bažnyčias pade
pio pasiėmė juos su savimi.'Helius rudus karstus į kapines kapinių koplytėlėj. Vėliau, ka
MADRIDAS, rugp. 5. — Is
užgultas. Europos valstybių
ŽUDIKAI SPAUDŽIAMI
gė.
Skyriaus valdyba manė, kad varpams skambinant, gedulin- da bus pastatyta atskira jiems
delegatai kiti kitais nepasitiki. panijos katalikų laikraščiai rie
Šiandien, kaip aiškėja, .jos
Cooko apskrity ir Chicagoj čia greičiau įvykęs kai koks gą maršą griežiant ir chorui amžino atilsio vieta, bus per
Bendrai Imant, visų kraštų nuncijuoja radikalų vyriausy
savo būkles į Vizcavą nukėlė.
griežtųjų priemonių imtasi nesusipratimas ir kad polici- giedant, abu karstai buvo įneš kelti jon.
masės nori taikos, jos pageidau bę, kuri prieš bažnyčių ir vie
Tenai daro prieš bažnyčias sa
prieš žudikus. Keletas teisėjų ' ja tuos senus ir patiems len- ti ir padėti kuklioje, medinė
ja ir reikalauja. Tačiau kraš nuolynų deginimą nė kokių
vo piktus pasikėsinimus. To bylų klauso. Pereitą savaitę kams gerai žinomus dalykus je kapų koplytėlėje.
nepanaudoja, ty.
Šiomis dienomis Krapnintų vadai neigia taiką ir ramty- priemonių
mis dienomis jos net prieš Beper penkias dienaR 29 žudikai grąžins atgal į knygynėlį, bet • -Laidojant kapinėse dalyvavo kų kaime kilo didelis gaisras,
bę. Jie daug kalba apie tai stačiai užsimerkia.
gono baziliką kėsinosi. Ši bazi
(žmogžudžiai, plėšikai ir kt.) apsiriko. Vietoj kad grąžintų TJariaus ir Girėno šeimos na- per kurį sudegė 14 gyvenamų
Laikraštis EI Debate rašo,
ką, LJot taip darydami tik veid
lika yra Bilbao distrikto moti
kalėjimu nubausti. Žymus jų knygą atgal, Miežionių polici- riai minist. pirm. J. Tūbelis, namų ir 23 tvartai ir kluonai.
kad krašte bažnyčių deginimas
mainiauja.
niški maldos namai.
skaičius visam gyvenimui pak ja pranešė, kad ji traukiami (sus. min. inž. Vileišis, kiti Kadangi gaisras kilo naktį,
Europos valstybes šiandien atnaujinamas. Nepatvarkamos
skyriaus valdybą teisman už (vyriausybės nariai, diplomati- tai iš tvartų nebuvo paspėta
savitarpis nepasitikėjimas 5- gaujos veikia iš kalno sugalvo O radikalų vyriausybė tyli. liuvo.
tai, kad laiko tokias knygas -nis korpusas, aukšt. dvasiškl- išvesti gyvuliai, kur jie ir su
Reikia tikėtis, kad ji gal dar
da, tad ir ekonominiais klausi tais planais remdamosis.
kija, karininkai, valdininkai, degė.
PLATINKITE “DRAUGĄ” savo knygynėlyje.
Prieš kokį mėnesį bažnyčių tų gaujų vadjus atžymės.
mais negali būt sutarimo.
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DRAU OiS

Pirmadienis, rugp. 7 d., 1933

va yra labai plati. Dėl to nėra jokios prie
LIET. VYČIŲ 21 SEIMO RENGIMO KOMISIJA
žasties kodėl ji negalėtų augti narių skai
Iftelna kasdien, i'Sskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >8.00. Pu- čiumi ir turtu. Augant narėmis, didėtų jos
Sel metų •— >3 50; Trims mėnesiams — >2.00; Vienam
darbai. Ir katalikiškoj ir tautiškoj akcijoj SV. KAZIMIERO SESERŲ
Blineelul — 7 5c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me
tų — >4.00. Kopija .08c.
platesnę vagą išvarytų. Reikia žinoti, kad KONGREGACIJOS GIM
Bendradarbiams ir korespondentams ra* tų neffrąllna, jei neprašoma tai padaryti Ir nepri'sluučlam* tam
NAZIJOS IŠLEIDŽIA
ir naujų jėgų priauga. Kas met šimtai lie
tikslui pašto ženklų.
MOSIOS KLASĖS
tuvaičių aukštesnes mokyklas baigia. Reikia
tik mokėti jas į darbų įtraukti. Seimas ir
AKTAS
“DRAUGAS”
šiuo reikalu turėtų pasirūpinti, atitinkamus Vėlybam pavasary, kada ga
UTHUANIAN DAILY FR1END
mta pasipuošus savo gražiuo
Publlshed Daily, Except Sunday.
planus sudaryti.
SUBSCK1PT1ONS: One Year — >6.00; Slx Months
■— >8.50: Three Months — >2.00: One Month — 76c.
Taigi, sąjungietės, iš jūsų seimo visuo ju ir kvapnuoju rūbu, kada
Europe — One Year — >7.00; 81x Months — >4.00:
Copy — .08c.
menė daug ko tikisi. Ji nori, kad jūs, paša visu džiūgauja, net padangių
Advertlslnr ln “DRAUGAS” brlnffa best results.
Advertlslng rate* on appllcatlon.
linusios tuščius ginčus, išaugintumėte savo į sparnuočiai rodos gėrisi ta
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
sąjungų į gausingų ir galingą organizacijų, nuostabiąja Aukščiausiojo tva
5 vai. po piet.
rJ’ų jūs galite padaryti, jei tik visos vieny- rka, tuo tai metu išleidžiama
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago bėję ir sutikime dirbsite.
iš gimnazijos jaunų sielų bū---------------relis, jos apleidžia savo niokĮKŪNYTINA PROGRAMA
<slo įstaigą — ją baigia, gauDIENOS KLAUSIMAI
----------na brandos atestatus.
Taip pareiškia kun. Gratian de Schepper, Šiemet anksčiau, negu paMOTERŲ SĄJUNGOS SEIMAS
kapucinas, Apollinaris kolegijos Romoje so- prastai būdavo, įvyko išleidciologijos profesorius, kurs trumpam laikui žiamosios klasės aktas,
Šiandien, Slienandoah, Pa., A. L. R. K. į Ameriką atvyko.
į gražiai papuoštų salę, Šv.
Bronė Paliliūnaitė, Leonardas Gritis, Kun. A. Valančius, Al. Manstavičius, Sta
Moterų Sąjunga pradeda savo seimų. Seimas,
Šio svečio mokslininko pareiškimas pre- Kazimiero Gimnazijos Globėsė Ališauskaitė, Konnie Savickas.
matyti, bus gana gausingas, nes vien tik iš zidento Roosevelto programą liečia. Sako, kad jo paveikslu, Popiežiaus ir
Chicagos išvažiavo apie 15 atstovių. Iš arti prezidento žygiai, kati šiam kraštui grąžinti tautinėm vėliavom, apie 2 vai.
O mūsų Globėjau Kazimie kad praleistų metų šioj įstai ‘"Aušros”, kuri žadino iš tau
mesnių miestų ir miestelių, be abejojimo, su gerovę nėra koki tai nepaprasti. Kol kas jie I rinkosi brangūs ir reti sverai skaistus
goj liks atminimai. Jums su tinio miego. Iš pamokų žinot,
važiuos kur kas daugiau.
nė vienam krašte nebuvo vykdomi, bet prieš čiai: mums brangios 33 abiMaldaujam, neleisk mums prantama, kad Gimnazijos ti koki laikai, kokia priespauda
Moterų Sąjunga yra viena iš jaunesnių 40 metų popiežiaus Leono XIII buvo siūlomi. turientės, pasipuošusios mels
paklysti.
kslas duot bendrų išsilavini buvo. Lietuvybė paniekinta,
jų mūsų centralinių organizacijų. Tačiau jų
Kun. prof. Schepper turėjo progos gir vos spalvos rūbais, ypatingai
Po to vyko svarbiausioji da mų. Čia įgijot kalbų ir žinių, nebuvo knygų. Jūs turėjot lai
reikia priskaityti prie pačių veikliausiųjų. dėti prezidentą Rooseveltų per radijų kal gražiai atrodė, kurios sudarė
mės eit mokslus gimtąją lie
Per keliolikų metų ji nemažai nusipelnė mū bant apie žygius gerovės grąžinimui. Jis tos visos šventės židinį. Čia ma lis — atestatų įteikimas. Prieš kurios reikalingos kiekvienam
tuvių kalba globojamos savo
sų visuomenei. Ji dirba ir religinį, ir kultū kalbos susidomėjęs klausės ir pažymi, kad tom Did. Gerb. Vienuolyno Vy tai Seselė Direktorė savo tru inteligentui. Dabar eisit savais
žmonių. Tai visa turi įvertint
rinį, ir tautinį ir visuomeninį darbų. Kadangi prezidento veikimas yra iš dalies Šventojo resniąją, Did. Gerb. Švietimo mpa ir malonia kalba sveiki keliais, gal kurios eis aukš
jaunoji karta. Prieš 50 metų
ji yra ir pašalpos organizacija, dėl to ir šioj Tėvo Pijaus XI enciklikos “Quadragessim0 Ministerį su Inspektoriais, Gi no susirinkusius aukštuosius tuosius mokslus, pasirinko spi
cialybę, bet tai nebūtina, gal j nedidelis būrelis sužadino taudirvoj turi daug nuopelnų.
Anno” dėsniais remiamas.
mnazijos Vadovybę Gerb. Prof. svečius ir abiturientes, linkė
tų, o i>asiekė tai darbštumu,
Ypač smagu yra prisiminti šios organi
Minėtų enciklikų kun. prof. Ssliepper v- Penkauskų, žilagalvį senelį dama joms gražios ateities. | kitaip susitvarkyt, tik viena
Malonu buvo žiūrėti, kaip reihia žinot, kad mokslo ga- ir jūs turėsit galvoj, kad vi
zacijos atsiradimo istorija, jos pirmasis už ra nuodugniai studijavęs ir, kaipo socialogas, Prelatų Dambrauskų ir daug
sa galima pasiekt, jei bus pa
sidegimas ir troškimas visas lietuvaites ka žino, kų kalba.
daug abiturienčių tėvų bei ar- pats Švietimo Ministeris įtei lo nėra. Kas moka gerai su
kankamai noro, pasiryžimo,
talikes suorganizuoti. To, tiesa, nepavyko
Kaip Šventojo Tėvo Pijaus XI minėtoj į timųjų. Jauki nuotaika. Visi kė atestatus, paduodamas kie naudot laikų, išvystyt darbinpadaryti, bet prie to eita, stengtųsi. Mūsų enciklikoj nurodymai yra įkūnytini, taip yra Į tyli laukdami kažko nepapra- kvienai rankų. Pabaigus dali-! brumib tas jau daug kų suge-I pasišventimo dirbti tautai, o
,
v. .
,
u.i
tada mes kelsim tautą kultū1
tautiečių, ne tik vyrų, bet ir moterų, dar nė įkūųytina ir prezidento vykdoma gerovės grą- sto, net tėvų, globėjų bei mo- nti atestatus šiaip prakalbę- uaroję ir sulygsim su visomis
ra taip aukštai pakilęs susipratimas, kad būt i žinimui programa. Tik reikia, kad visas kraš kytojų akys spietėsi į bran jo:
Linkiu, apleidžiant šiuos rū kultūringomis tautomis.
galima visus į vienų organizacijų sutraukti. tas prezidentui talkon eitų, kad visi gyven gių abiturienčių eiles ir lėmė ‘‘Aukštai Gerb. Gimnazijos mus, pasirinkt tokių speciaSveikinu sėkmingai baigu
Laikytojos, Direktore, P3* lybę kuri lengvintų jūsų gy
Dar daug darbo reiks įdėti, kol bent daugu tojai jo žygiams pritartų, kai kad vyriausy joms malonių gražių ateitį. Ty
sias ir linkiu toliau sutvarkyt
mų lietuvaičių bus galima į Moterij Sąjungų bei buvo karo metu pritariama.
lų suardė trukšmingas Gimna dagogai ir Dvasiškijos At venimų, kad gyvenimas vidu
savo gyveninių, rast tinkamus
stovai,
surašyti.
Visa Europa, sako gerb. socialogas, <u zijos Himnas, tai programos
jiniai ir išviršiniai būtų gau- kelius prie darbo, gerbt tų
Moterų Sąjunga, tiesa, kad ir nelengvose didžiausiuoju dėmesiu laukia, kaip Amerikai pradžia. Himno turinys rodė Aš įteikdamas atestatus kie singesnis darbo vaisiais.
įstaigų, mokyklų, kuri suteisąlygose vis dėito galėjo daugiau padalyti. šis eksperimentas seksis. Jei Amerika turės šviesių ir gražių ateitį jaunų kvienų pasisveikinau ir dabar Ši Šv. Kazimiero Seserų Ko- I hė pagrindines žinias ir tonoriu tarti kelis žodžius ben
Rodos, kad jai netrūko vadovių, kurios ir pasisekimo, tada ir Europoje turės dideli eko jų Lietuvos darbininkių:
ngregacijos Gimnazija, jos no bau dirbti naudingai,
Jaunystė plasnoja galingais drai šia taip iškilmingų ir rei
gerų norų turėjo ir gabumų Dievulis nepa- nominiai perversmai įvykti.
rai ir pedagogai auklėjo jus
Kazimiero Seserų Gimkšmingų dienų.
sparnais
skundė duoti. Tačiau, kaip nekartų jau esa
Pasauliui nėra taip lengva ekonominiu
ir mokino, išeidamos supra- nazijų sveikinu ir linkiu toKai kurioms iš jūsų teko iš
me rašę, šioj organizacijoj giliai įleido šak krizių nusikratyti, kaip kas norėtų sampro Ir kelia mūs širdį džiaugs
būti šiuose rūmuose daugelį sit, kad tie, kurie rūpinosi, Į bau sėkmingos darbuotės.”
mingai,
nis asmeniškumai, kova vadų tarpe, keršta tauti. Vienatinė priemonė, tai iš naujo vidu
linkėjo gero ir valstybė prie j Abiturientės savo atsistojiPapuošę sau kelių idėjų žie metų. Kų jūs tada manėt, kuip
vimai, nesutikimai. Šie blogi reiškiniai atsi rinių amžių dvasia persiimti.
,. . atvežė
A ..........
.
‘to nrisidėio
linkėtevai
i siuos ruinus
—
pigmėjo. Visiem
visiem žinoma
žinoma, 1į 1,111 dėkojo
.
. už. malonius
,
dais
stojo ant kelio ir neleido sųjungai eiti pir
Kapitalizmas juk negali ilgiau darbo
...
i x xkad užz ta
l4 mokslą
,HUK-llb kuri
KUI1 g«avot
“'oi Jimus ir atestatus,
Po vėliava Kristaus susto nesprendžiu, bet tėvų noras
myn. Ji buvo priversta stovėti vietoje, ne
Po to sveikino Tėvų Komi
žmonių išnaudoti. Šis išnaudojimas turi bū
buvo suteikt galimybės
; ,(Jihėjo mokėt, bet įnašų nepakim
bedarant pažangos. O tai nesveika. Yra sa
teto vaidu Ministeris Bizaus
tinai baigtis ir baigsis. Prieš išnaudotojų ka
Nors tektų mums eiti erškėčių sutvarkyt gyvenimų, kad ga-'Kan^a’ ^a<^ <ltt Padėjo ii va
koma, kas neina pirmyn — eina atgal.
pitalizmų ir Katalikų Bažnyčia kovoja. Tik
liniu būt pakreipt jis lengves-i
ta,p kad dabar išrodo, kas:
takais,
Mes nesigilinsime į tų vidujinių, pavo
Bus daugiau)
šios kovos priemonės labai skirtingos nuo
ne vaga. Žinome, kad galėtų
^au^a^ b valstvbei skoSu šypsena ženkime drąsiai
jingų ginčų smulkmenas. Kai kam tai apeina,
socialistų priemonių. Prez. Rooseveltas savo
Lydėkime vargšus meilingais žmogus lengviau savo gyveni-. bngos, bet tauta tiki, kad jūs
jos yra žinomos. Mums tik rūpi, kad šiandien
programoje Bažnyčios priemonėmis vaduojasi.
mų sutvarkyt — reikalinga į b> "kolų grųžinsit dešimterio- Skaitykite ir platinkite
darbais
prasidėjęs seimas imtus rinito, energingo da
O tas turi kiekvienų krikščionį džiuginti.
Ir aukim galiūnėmis dvasioj. mokslas, tais tad sumetimais Pu’» birbsit Dievui, Tėvynei ii dienraštį “Draugę” ii
rbo — šalinti iš organizacijos šiuos liguistus
Kun. prof. Schepper per dvyliką metų Tvėrėjui, Bažnyčiai, tėvynei, ir atvežė į šią mokyklų anks tautai. Tauta, tėvynė laukia,
reiškinius, atstatyti vienybę ir pašalinti vi
remkite visus tuos pro
čiau ar vėliau. Čia klausėt pe kad dirbtumėt jų labui.
Apollinary kolegijoj kartu profesoriavo su
žmonijai
sas kliūtis, kurios stabdė jos augimą.
Gavot atestatus,9 kai sukan- fesionalus ir biznierius,
Išnykus vidujiniams vaidams, susitvar šiandieniniu apaštališku delegatu J. Valsty Teskleidžias mūs žiedas jau dagogų auklėtojų ir Seselių
, ir dabar apleidžiat. Neabejoju ha 50 metų nuo į s ik ū rimo kurie garsinasi jame.
nystės,
kius, organizacija vėl pradėtų augti. Jai dir bėms, Jo Eksc. arkivyskupu A. G. Cicognani.

“DRAUGAS”

p-

LEONAS
Moksleivis, kunigas, vyskupas ir
popiežius

(Enc. ‘"Reniui Novarum” 40 m.

jub. pamin.)
(Tęsinys)

Su nepaprastu darbštumu jungė jis
maldingumų, tat auklėtojai jį vadino
“l’angioletto” (angeliuku), o draugai
“mater pietatis” (pamaldumo motina).
O, kad tokių mokinių būtų kuo daugiau
sia pasaulyje, nes Bažnyčia ir tėvynė rei
kalauja tokių sūnų, kurie jaunystėje jau
pilnai naudotųsi tikėjimo ir mokslo šal
tiniais.
1821 metais, tais pat, kuriuose priė
mė pirmųjų šv. Komunijų (21 birželio),
susirgo drugiu, kurs ilgam paliko savo
pėdsakus, bet didesnė nelaimė sutiko j|
1824 m. rugsėjo 5 d., nes palyginamai
ankstyba mirtis atėmė gyvybę jo motutei,
kuri mirė dievotai palaiminusi jaunutį
klierikų. Buvo palaidota kaipo tretinin

LIETUVOJE

kė 40 kentėtojų bažnyčioje Romoj.

Tuojau abu mirusios motinos sūnai
persikėlė į dėdės gyvenamus rūmus, kad
Leono XII atnaujintame Gregorijoniškanie universitete (vad. Collegiuin Romanum) išeiti retorikos filozofijos ir teolo
gijos kursų. Jų mokytojais buvo žymūs
mokslininkai S. J., kaip Pianciani, Caraffa, Manera, Perrone, Patrici. Tuo pat lai
ku, 1825 jubiliejiniais metais, jiems teko
matyti, kaip tas pats popiežius, neatsi
žvelgiant į silpnų sveikatų, basas lankė
bažnyčias atlaidams pelnyti. Tas jiem”
padarė gilų įspūdį ir visi anksčiau minė
tos įstaigos mokiniai sekdami tuo pavyz.
leidosi gatvėmis giedodami psalmes bei
litanijas.
Po to Vatikane popiežius į juos kal
bėjo laimindamas. O Joachimas Pecci, ma
tyt, buvo už tai dėkingas ir pagerbdamas
Leonų XII-tąjį išrinktas vėliau ketvir
tuoju jo įpėdiniu pasivadino lxeonu XIIL
Toliau vis labiau pasižymėdavo taip,
jog 1829 metais pavesta jam apginti 200
tezių iš filozofijos, bet liga sutrukdė. Už
tai 1830 m. atliko panašų viešų aktų iš
teologijos, ir tada apie jį Vyresnieji pa

žymėjo: Tale ingenii siu specimen dedit,
ut ad altiora praeludere visus šit. (Tokius
davė įrodymus savo gabumų, jog gali
ma tikėtis pasiekti aukštesnių (didesnių)
dalykų).
Iš Collegiuin Ronianuni jau kaipo da
ktaras teologijos perėjo į taip vadinamą
Academia acclesiastica dei Nobili Ecclesiastici, arba į mokyklų popiežiaus diplo
matų bei valdininkų; tai buvo 1832 m.
Sunkiu darbu įgijo teisių daktaro lai
psnį universitete Sapientia, tam tikrų su
mų premijos už geriausių disertacijų “Apie apelacijas pas popiežių,” ir daug ži
nių.
Per protekcijų kardinolų Pacca ir Sa
la jau 11837 m. liko Šv. Tėvo namų pra
lotu ir referentu tribunolo Segnatura, o
sekančiais metais ir kelių Kongregacijų
nariu, kur susipažino arčiau su valsty
bine politika ir bažnyčios reikalais.
Ir nuostabus dalykas, kad ilgiau ne
gu reikia atidėliojo priėmimų kunigystės
šventinių, nors Dievas pabeldė į jo šir
dį nauju skausmu, nes mirė tėvas ir jau
niausias brolis. Vis tik 1837 m. kardino

ninės dar kaipo klierikas (inat tais me
tais Romų aplankė baisus svetys — cho
lera). Bet gale tų pučių metų atsidavė
visiškai Dievo tarnybai, nes 1937 iii. gruo
džio 17 d. buvo įšvęstas subdiakonu, gruo
džio 24 d. dijakonu ir gruodžio 31 d. —
kunigu ir ant rytojaus atlaikė Primicijų
ir nusprendė būti dvasiškiu pagal Jėzaus
Širdį, ir buvo juo iš tikrųjų. Meilė mal
dos ir pareigų, meilė viso kas tarnauja
Dievo garbei, Bažnyčios ir visuomenės
naudai tai buvo jo dvasiškojo gyvenimo
principai. Būdamas kunigu galvojo nekurį laikų apie vienuolyną, bet Dievo va
lia liepė eiti kitur, nes 1838 m. vasario
mėn. Popiežius Grigalius XVI paskyrė jį
delegatu arba civiliu gubernatorių j Benevene. Vos nuvyko ir vos beveik stebuklin
gai išgijo nuo šiltinės, tuoj ėmėsi energin
gai darbuotis: atgaivino prekybą ir pra
monę, sutaisė kelius, o tada, popiežiui su
tikus, sumažino gyventojams mokesčius.
Bet 1841 m. atšauktas į Romą gavo kitų
paskyrimų delegatu į Peruzijų, Unibrijos
sostinę. Tais metais Umbrija buvo besu
ksianti veikiant slaptoms Karbonerų sek

lui Sala padėjo darbuotis steigime ligo

toms ir Giorine Italia siekiančių demo

kratinės respublikos be bažnyčios ir po
piežiaus. Tat tani Grigalius XVI ir iš
rinko margrafų kun. Pecci, idant savo
sumanumu nutildytų revoliucinius gaiva
lus. Neapvylė naujas delegatas, nes trum
pu laiku taip suvienijo gyventojus, jog
Popiežiui, lankančiam bažnytinę provin
cijų 1842 m. paruošė iškilmingų ovacijų.
“Monsignore — tarė tada Grigalius
XVI — mane kitur priimta kaipo vie
nuolį, kitur kaifio kardinolą, o čia Peni
žijoj — kaipo monarchą.” O atsisveikin
damas sakė, jog jį turės omeny; ir iš tik
rųjų: sekančių (1843) metų sausio mėn.
Peruzijos delegatą paskyrė Belgijos nun
cijų ir Damiett'os arkivyskupu i. p. i. It"
tokiu būdu vasario 19 d. buvo pakonsekruotas į vyskupus.
Vykdamas į Belgijos sostinę Briuse
lį, 14-os dienų kelionėje kartojo jau be
veik užmirštą prancūzų kalbą. O Belgi
jos žemėn įvažiavęs vos nesutiko mirti,
pasibaidę aikliui apvertė vežimą į kanalų.
Bet jo Angelas Sargas nuo mirties ap
saugojo.
(Daugiau bus)

Pirmadienis, rugp. 7 d., 1933
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DALYVAUS PROGRAMOJ
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REDAKCIJOS ATSAKAI

»

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

J. Lipins k ui Cicero, III. —
Tamstos eilėruštį gavome -su Ofiso: Tel. CALumet 4039
Res.: Tel. HEMlock 6286
korespondencija. Matyt, esate
DENTISTAS
141 s SO. 481 h ur„ CICERO, ILL.
kupinus nuoširdaus jausmo, ki
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—2 vai.
Inių norų. Bet atrodo, kud dar
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
Paned., Sered. Ir Subat. 2—2 vai.
3147 So. Halsted St.
pirmų eilėruštį parašėte. Jis
labai ir labai silpnutis visais Ofiso valandos: 1-4 Ir 1-8 vaL vak.
ttezidencijos DfUae: 2456 W. ttOth SU Tel. HEMlock 8151
atžvilgiais. Eilėraščiams rašy
Valandos: 14—12 ryto
Seredomls Ir Nedėllomla pagal sutarti
ti neužtenka gružių žodžių, rei
kia žinoti eiliavimo taisyklės.
(Naryauokas)
Tel. LAFayette 7650
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Todėl eilėraščio negalėsime su
1412 West Marąuette Road
VALANDOS:
naudoti.
2 Iki 12 ryto; T Iki a vakare

AR JAU VISKAS PRIRUOŠ ko “svetimų dievų“, tik neTA TEDERACIJCS
į mato savųjų, artimųjų reikti
lų.
KONGRESUI?
Mokinkimės iš praeities kini
daliu su pasididžiavimu at du. Neverkime po laiko, bet
sakyti, kad taip, nes tai aiš-Į remkime kas brangu ir garkiaušiai pasirodė praėjusį pe- binga mūsų tautai,
nktadienį, kuomet į Aušros ftv. Kazimiero Akademija
Vartų parap. svetainę susirin sunkiai išlaikoma. Remkime
ko didžiulis Kongreso Įrengi jų. Neverkime, jei dėl lėšų sto
mo Komitetas, susidedantis iš kos reiktų jų uždaryti,
katalikiškųjų organizacijų Cki Rėmimo darbas malonus,
cagos Apskr. valdybų bei vi- Tas tikrai laimingas, kurs ne
LIETUVIAI DAKTARAI:
suomenės vadų. Sus-me įvai-,\į(»a sau gyvena,
Tel. LAFayette 3057
rios komisijos darė praneši- A. R. 1). rengia metinį pikLouis Tenzis, “Dainos“ cho
Justas Kudirka, buv. Lietu
mus iš savo darbų, iš ko pa- nikų Marųuette parke, rugpiu- ro solistas, dainuos Liet. Yy- vos operos dainininkas, dabar
sirodė, kad kiekviena komisi- ėio 20 d. Visi A. R. D. sky- ėių 21 seimo bankete, ketvir tinis Nekalto Pras. P. Š. par.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
ja, palyginti trumpu laiku, ga-'riai kruta, kai bitutės. Visos tadienio vakarų, Gimimo P. Š. vargonininkas, dalyvaus L. V.
3051
West 43rd Str.
na daug pasidarbavo didės-1 rėmėjos platina bilietus. Lau pa rup. salėje.
seimo banketo programoj, ket
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
niam kongreso pasisekimui.
kiame svetelių piknikam Ne
virtadienio vakarų, Gimimo P Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
L. VVčIŲ SEIMAS
Seredomts ir nedėliotais pagal
Banketo komisija pranešė, užvilkite mūsų, nepaniekinki
šv. parap. salėje.
sutarties
kad jų darbų naštų pasiėmė te mūsų kvietimo bei gerų im
Kaip kasmet taip, ir šiais Nejaugi kas galėtų susilaikv- Pliene GROvehiU 0027
ant savo pečių seserys kaži-' rų. Prašom piknikai! — atvy-1
Valandos: 2-4; 7-2 P. M.
niierietės, kurios ketina suruo kitę, mūsų gerieji pr ieteliai. lne^Uls Lietuvos Vyčiai rengia įį nedalyvavęs tautiniuose da- Trečiadieniais Ir sektuad. susitarus
n
^kio.'didžiulį
seimų, kuris į- rbuosel Manau, nėra nei vieLUi skaniausių
skaniausių, vakarienę n
ir Sesulėms
Sesutėms ‘“liūdnos ir nykios
pn
į
« (21)
\
taip
kongreso atstovus, svc-'dabar dienos“ — atjauskime vyks rugp’
9’ 10 “•> ^mu- no
♦<
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
čius pavaišinti, kad ilgai ne-'jų padėtį. Be tų menkų alge-;lno.
Sv‘ ParaP- Chicago, III.
IICS 80. WE8TERN AVĖ.
Taigi, prisiminę praeitų me
Chloago. UI.
užmirštų chicagiečių seselių Uų, vasaros metu, o juk reikia ’ Siame Kenne dalyvaus visi
tų seimus, ruoškimės dalvvau
vaišių. Šių žinių komitetas pri-į gyventi.
i Amerikos Vyčiai, o kartu ir ti šitame.
B. P. BOL'lcvard 7589
.Rez. HK.Moek 70'.) 1
ėmė didžiausiu rankų plojimu. . TV
, ... .
.. ..
-------- (bilietas plkmkan jaugi kag nenorėtų pasiklau.
Įžangos
Koncerto komisija pranešė,
Nina
50c. Visi vvelcome!
syti gražių sumanymų, kurie
Operetės “O! Daktare” ti»ad jau galutinai susitarta su
DENTISTAS
plaukia iš jaunų krūtinių? Ne kietų galima gauti “Draugo“
L. V. “Dainos“ choru, kuris
4712 So. Ashland Avenue
jaugi tėveliai nesidžiaugtų sa redakcijoj. Oi>eretę “O, Dak
sutiko atvaidinti vienų gra
Vai.: Nuo 12 ryto Iki 8 vakaro
tare
“
vaidins
L.
Vyčių
“
Dai

vo
sūnumis
ir
dukterimis,
ku

žiausių operečių “O! Dakta
Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14
Kez. VICtory 2343
rie
taip
gražiai
darbuojasi?
nos
“
choras
per
Federacijos
re.” Operetėj vien solistų-čių
kongresų Nek. Pras. P. Š. pa
kelios dešimtys, o kų besaky
rapijos salėje, rugp. 23 d., 1933
G R A B O R I A I:
ti apie patį chorų, kuriame
756 W. 35th STREET
m.
randasi virš šimtas penkias
Ofiso vai.: nuo 1-1; nuo 8:80-3:86

DR. A. KAUKUS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. V. S. NARES

DR. F. G. W1NSKUN AS

t

Offioa Phona

GARS1NK1NTES
“DRAUGE”

OR. A. J. RERTASH

dešimts gražiabalsių bernelių
LACHAVICH Telefonas YAItils 1138
bei mergelių. Tikiuosi, visiems
bus malonu pasiklausyti gra
IR SŪNŪS
Graborius ir Balsamuotojas
žios operetės, tik nepamirški LIETUVIS GRABOKIUS
P.ttrc..uju l.tdotuvs.. kuocir.u.i. Turiu automobiline visokiem*
te 4įsigyti iš ankstu tikinto,’ Reikale
meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
kurie jau skleidžiami tarpe
Tel. CANal 2515 arba 2516
3319 AUBURN AVENUE
Cbicagos lietuvių.
2314 W. 23rd Pi., Chicago
Chicago, UI.
Kitos komisijos taipgi darė

pranešimus, kad ir jų darbai 1439 S. 49th Gourt, Cicero, Iii.
,

i-l

TEK CICERO 8927

sėkmingai valonu pirmyn. Ko- j
ngresui artėjant, katalikiškose
Pitone BOUlevard 4130
draugijose ir organizacijose
plačiai kalbama apie kongre
so pasisekimų, renkami atsto
GRABORIUS
vai, daromi naudingi suma
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nymai bei įnešimai, ruošiamos nebrangus,
nes neturi
etatinkamos rezoliucijos, ku me Išlaidų užlaikymui
skyrių.
riomis manoma daugiau pra
Nauja, graži ko
plėsti lietuviškų katalikiškų
veikimų.
Lietuvytis plyčia dykai.

PHYS1CLAN AND SURGEON

A. MASALSKIS

3307 Auburn Avenue

GYVOMS PARAMA — AR
MIRUS PAMINKLAS?

I.J.ZOLP

Mūs tauta gražiai ir griau GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
džiai moka apverkti savo lira*
1646 WEST 46th STREET
ilgiuosius asmenis jiems mi
Tel. BOUlevard 5203—8413
rus...
Te:. CICERO 201
Žuvo mūsų lakūnai. Verkia
SYREVVICZE
me mes, net eiles pinama jų
GRABORIUS
Mininčiai. “Liūdnos ir nykios Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas až 335.06
KOPLYČIA DYKAI
mums dabar dienos“ jų nete
1344 R. 50t.b Ava..
Pi
kus mūsų tarpe. “Poetui” rati
da, bet tie patys neva eilių
rašytojai, gal, nei vienu cen
teliu neprisidėjo prie įrengi
mo reikalingųjų ręikruenų jie
ms tokių kelionę planuojant.
Žinoma, pigiau verkti, hegn
dolerukų išmesti, kad ir dide
liam reikalui.
Seserys Kazimierietės kiek
vienam žingsnelyje savo dar
buotės neša kultūrų, apšvietę,
garbę mūsų tautai.

Verktume jų netekę, pasigestume jų darbų, joms iš mū
sų visuomenės pasitraukus.
Bet ar įvertiname jas, kol jos
gyvos? Ar remiame jas, ar atjuiu.iume jų sunkių būtį ?
Čia pat Chicagoje, ar visi jas
supranta. Daug “rėmėjų” ieš-

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

718 W. 18th St.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

M

Fhone CANal 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—1 lr 7—8 vak.
Horedoiule ir nedėilonile pagal sutarti
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DENTISTAS

DR. P. Z. ZALATORIS

arti 47th Street
Vai.: nuo e Iki a vakare
Šaradoj pagal eutartl

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Reeldenclja 4400 So. Artealan Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
iki 1:20 vakare

4
DR. T. DUNDULIS

OR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

Tel. GROvehiU 1595

DR. A. L.YUŠKA ‘

i PersiTcclė j erdvesnę Lr patogesnę
vietų
3325 SO. HAl.STEl) ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų lr
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
i’hone BOLlcvard 8483

ĮVAIRŪS
Kea Pilone
ENGIen-ood 6641

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 0-11 ryto 2-4 ir 7-8 vak.
Survilomis po plotų lr Nedėldlenials
Uk susitarus
2422 W. MARULETTB ROAD

DAKTARAI:

Office Phone
IVENlvvortli 3000

Ofiso. Tel. VICtory 6893
Rez.: Tel. DRExel 9191

DR. A. R. McCRADlE

Henry W. Beeker
(Licensed Embalmer)

|

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

(Kampas Leavltt St.)
Vamaaoe: Nuo e iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredej pasai sutarti

PRANEŠIMAS

INCORPORATED

3238 S. HALSTED ST.

2201 W. Cermak Road

DR. 5LVKGERIO

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus
j

DR. M. T. STRIKŪL’IS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2422 West Uarauetto Road
VaL: 2-4 Ir 7-2 vak. Ketv. 2-12 ryta
NedėiloJ aualtarua

Tel. CANal 6122

668 W. 18th St.
Tel. CANal 6174
Chicago, Iii.

SIMON M. SKUDAS

DR. J. J. SIMONAITIS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

S31O SO. KEDZIE AVĖ.
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

4217 8. Washtanaw Ava.

OITICI HOURfl:
S to 4 and 7 to 2 P. M.
Bunda) by Appolntment

DR. C. Z. VEZEL'IS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

ANTANAS PETKUS

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617

Tel. BOUlevard 7042

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAU.Ji ŽEMESNĘ KAINĄ.
Kiekvienam pagrabut musų koplyčia su vargonais
dykaf. Nuiludlmo valandoje nepamlrškile
mus pašaukti. HEPUBLIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

(ne.

I

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pūgai sutartį
Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

SENIAUSI LIETUVIŲ GRAB0RIAI CHICAGOJE

LIETUVIŲ GRAUORIUS
Palaidoja už |2.r>.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

popiet, 7 iki 9 vak.
ioe: 4459 S. C&lifornia A
Nedėliojo pagal sutartį

2403 W. 63rd St., Chicago

Tel. HEPublIc 8340

J. F. RADŽIUS

DR. A. J. JAVOIŠ
_ ___________
VaL:
2 iki 5

Rea. and Office

DR. J. J. KOWARSKAS

GRABOR1AI:

STANLEY P. MAŽEIKA

Tel. LAFayette 5793

PROspect 1028^’ .«
CANal 0706

DR. J. W. KADZEWICK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

litera, ir Ketv. vak. pagal sutarti
Rea. 4414 E MAPUCWOOD AVĖ.

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

CHICAGO, ILL.
n

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

7850 S. HALSTED STREE'J
|

ROOM 312
VaL: 3-4 lr 7-9 vaL vakare

Tel. MONroe 3377

Tel. LAFayette 8572

J. Liulevičius
Graborius
Ir
Balsamuotojas
Patarnauja Chi
cagoje Ir aplellnkėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4(102 Arcfi.-r Ava.

J, J, BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja
M A N 1) A G I A I

SIMPATIŠKAI

ir
LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

pašaukite:
REPublic 3100

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

8 2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. CHARLES SEGAL

Kampas liet Street
VaL: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v.v.
Nedėliomis ir tventadienlals 19—13

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN

SPECUALISTAS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėilonile 10 Iki 12

4631 iSO. ASHLAND A VE

Telefonas MIDway 2880

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto: 1-8 Ir 7-2 v. v.
Nedčldicnlais nuo 10 Iki 12 diena

Office;

PROspect 2011

Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 3200

Rea:

l’lionc: PltOfųiei t 1021

BEVerly 0081

DR, G. E. FITZGERALD

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS "

2355 West 63rd Street

245S West 69th St.

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiauit Ligoninėj
Ch’casro. Iii

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

1

Valandos:
1—4 ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal sutarti.

WISSIG,
Specialistas lž
Rusijos

GYDO VTSAR LIGAS VYRU IR Muir.ltŲ
r. lt V PER M
28 ME
METUS NEtTUROft
J f BIOS Ir NEI3GYDO5IO8 JO8 YRA
RAIP LSSISENĖJUSIOS
Rperlaltftkal gydo ilga* pilvo, plaučių. Inkitų Ir puilėa, užnuodijim% kraoJo. odoa, ilgaa. taiadaa, reuinattanii. galvos akaiiainua. akauamue nuga
roje, ko»ėjluig, gerklča akaudėj|ini| Ir paalaptlngna Ilgaa Jeigu kiti ne
galėjo Jua lėgydytl, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Juma gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kaadie nuo 12 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo >—I valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4200 WEST 36th ST.
kampaa Keeser Avė.
Tel. CRAvrford 6578

gba unis

Pirmadienis, rugp. 7 d., 1933

Dr. Fitzgerald baigė University of Illinois Medicinos ko
legijų 1927 m. Jis tarnavo tris
metus ant U. S. Navai Hospial gydytojų štabe, Great La
kęs, III. ir tris metus kaipo
gydytojas ir chirurgas Medi
jai Corps Jungtinių Valstybių
.a i vyne, Kalifornijoje.
P-nia Fitzgerald prieš ište
kėsiant buvo p-lė Stelių Pau
lauskaitė ir buvo slaugė German Deaconess ligoninėje, Chi
cagoje. Jos tėvai pp. J. Pau
louskai gyvena 7040 S. Rockvvell St.
Rsp

ATIDARYS VYČIŲ

komendanto ir teismo organų.
Neturėdamas kų veikti jisai
sugalvojo parašyti prašymų
vidaus reikalų ministerijai,
nusiskųsdamas, kad pirmuoju
Alytum miesto burmistras vi
siskai nesirūpinus, ir rinko iš
panašių į save piliečių para
šus, sakydamas jiems, kau
burmistras būsiųs priverstas
jų reikalavimus pildyti, o jie
tuomet turėsią darbo.

21 SEIMĄ

Ar Jūs Esate Supančiotas
'r bu "suirusiais” nervais — Jaučia
is silpnas Ir pavargęs — tik pusiau
’.mogus. Jeigu taip, štai yra geras
tonikas, sutelkiantis geresnes dienas.

L. V. CENTRO RAST. AL.

MANSTAVIČIAUS ŽODIS

•(

tl

.v

Nusa-Tone

T .. r

Al ManstavKTns, vyčių Ce-

Praslinko mūsų organizaci- nlro raStininkas ir 5 kuopos va r uivardlnlmas TONIKO, kurj Gy-,
dytojas Specialistas Išrado, Ir kuris
jos gyvavimo vargingi metai, Iiarya atįdaryS 21 seimų, kai- dabar parduodamas visose vaistinė
se. NUGA-TONE yra kombinacija
kurie davė reikalingų ir nau-'po Seimo Rengiino Komisijos tam tikrų tonikų alteratlvų, kurios
stimuliuoja, atgaivina visus organus,
lingu pamokinimų ateičiai, pirmininkas.
valgysite geriau, — miegosite sal
Tūkstančiams vyrų ir moterų
Štai, susirenka mūsų kuopų '__________________________ _ džiau.
tapo pagelbėta. Trisdešimties d.ienų
už Vienų Doleri — gau
atstovai iš įvairių kolonijų, i ALYTUS NESIDALINA treatmentas
kite tikrąjį—garantuotas.
kad pasidalinus naudingomis
----------Liet. Vyčių “Dainos” choras giedos “Exultate Deo” mi-šias Gimimo P. Šv. parap. bažnyčioje per iškilmingas mišias,mintimis, kad išrišus svarbius
Alytus. Paskutiniu laiku okuriose Vyčių seimo atstovai priims šv. Komunijų. Antradienio vakarų choras išpildys trumpų koncertų Nekalto Pras.klausimus mūsų, jaunimo or- J pozicinės spaudos buvo tenS. parap. svetainėje.
,
ganizacijos, gyvavimui page-: dencingai nušviesta, kad Aly-

J?.

čeveryku taisytojas rinti- f'ikaP'«'iai «auna Pr°-'
young gentlemen, and young Naujas
Juozas St^ įsteigSfeve-'!;oysusj<“itj. su
draugais- į
ladies? Give Father Stanley a
bendradarbiais iš kitų nuėstų,
good hand, and a helping rykų taisymo šapį 3239 A u
Po sunkaus organizacijos klau
hand, and a right merry time burn avė. To amato jisai iš
,
,
T. .
• ,-j
.simų gvildenimo, jie susispies
moko dar Lietuvoj būdamas .
,
•’ .
is in store for you all!
..
.
i vakarus, kad gražiai pasiW. H. Y. nuo jaunų dienų. Amerikon)*. ,
.
. ,
.
.
_ . . ,
,
, )linksminus ir draugiškai praatvvkęs ėmėsi to pat amato),
,
1
. "... .v i
.. j
.leidus poilsio valandas. Linįr pilnai išmoko atlikti dar-L.
,bų pagali y
j
šio ikrašto vbudus.
Bu ’kiu mūsų atstovams sekmingai seimnoti Lietuvos Vyčių
vo išvykęs Lietuvon į savo
seime.
gimtinę Kvėdarnos parap., bet
PAVYKO VIDUTINIŠKAI išbuvęs pustrečių metų, vėl
sugrįžo Chicagon prie savo
Porcijunkulio atlaidai Šv. seno užsiėmimo.

DAINUOS BANKETE

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

.Jurgio bažnyčioj prasidėjo esant didelėms kaitroms, o bai
gėsi gausiam lietui lįjant. Bet
t pavyko vidutiniškai, t. y. žmo
nių lankėsi nemažai.
Kų padarė, vardo dienoj

Ignacas Radavičius, uolus
rėmėjas visų gerų darbų baž
nyčios, labdarybės ir tautos
labui, savo vardo dienoj Marijonų kolegijai paaukojo $5.

NAUJAS GYDYTOJAS
LIETUVIŲ TARPE

Dr. ir p-nia Charles E. Fitz
gerald ir jų dukrelė, Mary
Anne, dabar gyvena 2456 W.
69th St., kur taip pat Dr. Fitz
gerald užlaiko savo ofisų. Jie
pirmiau gyveno Great Lakęs,
III.

taus 1 miesto gyventojai no-

* įkirti nuo Alytaus

prisijungti prie Alovės valsč.
Pasiteiravus pas kampetentingus asmenis paaiškėjo, kad
tai tokia antis išskrido iš vie
no neramaus ir nerimto pilie
čio, kuris visada užsiiminėja
kokiomis kombinacijomis bei
pletkavimais, už kų jau kelis
kartus buvo baustas karo

M. Janušauskienė, Chicagos lietuvių žymi dainininkė dai
nuos ketvirtadienio vakarų, Gimimo P. Šv. parap. salėje, per
Vyčių 21 seimo banketų.

IŠ N. PRAS. P. š, PARAP
BRIGHTON PARK

F. Klikūnas, P. Kazanauskas,
J. Zalatorius, St. Striaukas,
VI. Čeikis, Izid. Bacevičius, K.
Raila, A. Žitkevičius, M. Mi
siūnas, M. Pavilonis, A. Bace
vičius, K. Šerpetis, P. Varakulis, P. Balčiūnas, O. Buividienė, M. Kavaliūnaitė, P. ŠaItimieras, J. Pankauskas, J.1
Žvirblis, P. Metrika, P. Šakenas, A. Švilpauskienė, Ant.
Paulauskienė.
Rep.

tai mergaites, lošiant “baseTikietų pikniko platintojai,
ball”.
kviesliai, talkininkai, skel
Bet kieno pastangomis da
GRAŽU PARAP. DARŽE
bimų dovanų rinkėjai
romi visi tie darbai? Kas re
Kažin, ar daugelis praeivių ngė visus tuos pasilinksmini Dr. Al. Lauraitis, Dr. Naipatėmijo, kaip šiomis dienomis mui įrankius. Vis tai ačiū kun. kelis, Dr. Ch. E. Fitzgerald,
išrodo mūsų parapijos daržas. į •toneliui, kuris labai snsido- T. Aleliūnas, Pr. Gudas, J. BuJei ne, eidami pro šalį užmes- Inė^s parapijos jaunimu, jo bnis, J. Dimša, V. Stancikas,
kitę akį.
geras draugas ir, kiek tik a- F. Gubista, V. Šemetulskis, B.
Vietoje aukštom žolėm pri-1 titrūkęs, su juo laikų pralei- Nenartonis, R. Andrelinnas, 5000 DIENRAŠČIO “DRAU
augusio, pamatysite gražiai a- <^’av*8a tai įtaisė. Ir tik St. Staniulis, Jad. Čepulienė, GO” RUDENINIO PIKNI
KO TIKIETŲ BUS PAR- '
pravėtų ir nuvalytų. Viduryje tie .11 atjaučia, kurie sykiu su O. Prosevičienė, VI. Gaižaus
juo
darbuojasi.
randasi didelis ir gražus “te
DUOTA PRIEŠ PIK
kas, A. Vaičiekauskas, A. Ku-i
lūris court”, kuris dažnai nau Linkini kun. Joneliai atei niekis, Kalnis, V. Jankauskas,!
NIKĄ
dojamas. šalia klebonijos vie tyje dar daugiau prie savęs
nam kampe įtaisyta vieta lo jaunimo patraukti, neg čia, jo
šimui “horse-shoes”. čia nuo globoj, jam daug saugiau, o INSURANCE
PERKAM
ir
tėvams
ramiau.
lat eina kontestai. Čia jauni
Lietuviškus
NOTARY
mas praleidžia daug smagių Beje, girdėjau, kad jei vai
BONUS
PUBLIC
kinai visų daržų visiškai apvalandų.
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
Toliau, kitame kampe, ma- j valytų, tai kun. Jonelis įtaiLAIVA K O R0 I Ų AGKNTURA
tosi aukšti rėmai. Girdėjau, Rytų
ir “Croąuette”
ir
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
kad neužilgo ten bus įtaisytu dar kitokius žaidimams įranTEISIKOCMI' PAMATUOTAS BIZNIS
jvairių sūpynių ir trapezų jau kius.
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
rimui gimnastikuotis. Neganai And so, wbat do you say,

■

J.P.WA1IGHES
ADVOKATAS
2 E. 103rd PI. prie State St.

j 4600 8. Won«l St.

Daug Gražius Muzikos
girdite per radijų ir koncertuose. Nekurios meliodijos Jums taip labai patinka, kad pasilieka Jūsų au
syse ant visados. Nekaltų 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 užsistatyti rekordų ir išgirsti sau
mielų muzikų ar dainelę.

i

7 iki* 9

I.AFayctte 6393

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7060

Vnlnndo- 9 rvte Iki 6 popl-t

2201 W. Cermak Road
Panedėllo,

Seredos fr Pėtnyčlos

vakarais d iki 9
Telefonas CANal 6122

| Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. Ketverto Ir Subatoa
Vakarai- 7 iki #
Telefonas RF.PnhUc 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau Ansrlis už' pigiausias kainas.
Pašaukit I.AFaycUe 8080

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

BERGMAN’S DARŽE,
Riverside, Illinois

VISI BIZNIERIAI RENGIA
SI BŪTI DIENRAŠČIO
^o, kas vakaras einant pro 8a“DRAUGO” RUDENI
"Ulį pamatysi jei ne berniukui,
NIAM PIKNIKE

REPUB1JC 84(12

Tel. PVl.I.man S050

SPEC1ALĖS KAINOS m
Atsiminkite, kad visų tavorų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų

Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

C H I C A G O J E

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kai'nas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku beįpirkti,
o lietuvių
CHANE COAL KOMPANIJA, vietoj
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas

Ketverto vakarais nuo

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, RopcioAoj. 27,1933

(

ir

ORIENTAb

1-1 Q

RŪGS (karpetal) J
PARbOR SESi
TAI po ..............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI
Si
po .............................

Šis naujas 1934 radio su phonographu parsiduo
da tiktai po............................................................

-JO.

Kiti mažesnio stvliaus radio, po......... $49»5O

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

$9-50
$18.75

CENTRAL DISTRICT
FURNIIURE CO.
J. T. Juozaitis Ir Otto Wen<lt, sav.

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

VISKAS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIAUSIŲ
II K K O R D Ų

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

Radio Programai Duodami Rudriko Krautuvės
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.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausins
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. 0. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. I.AFayettn 2689

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

