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Sveikiname L. Vyčių organizacijos seimą!
KUBOJE REVOLIUCUA; GYVENTOJAI
PUOLA VALSTYBES RŪMUS

NAUJAS MARIJONŲ VADAS AMERIKOJE

DARBO SU KAPITALU
KOVOS UŽDRAUSTOS

SEIMAS ĮVYKSTA ŠV. PANELES
GIMIMO PARAPIJOJ

HYDE P ARK, N. Y., rugp.
7. — Prez. Rooseveltas grei
tai su angliakasių streiku Pen
nsylvanijoj apsidirbo ir nus
ITALIJA ATSARGIAI VEIKIA
Prasidės 9 vai. šv. Mišiomis
prendė, kad pramonės gaivini
AUSTRIJOS KLAUSIMU
Jo Eksc. Vyskupui Sheil
mo metu darbo su kapitalu ko
vos uždraustos. Kilus nesusip
dalyvaujant
J . V. kampanija už gerovės
ratiniams, darbas su kapitalu
grąžinimą išvystoma
privalo gražiuoju taikintis —
Šį • ryt 9 vai. mūsų jaunimo ( Tikimasi, kad seimas Dus
arbitražui pasiduoti.
atstovai renkasi į Švč. Pane- gausingas
atstovais ir ave
MACHADO TURI PASIT
ITALIJA YRA ATSARGI
Tam tikslui prezidentas pas lės Gimimo par.
bažnyčių, čiais. L. Vyčiai
didžiuojasi,
RAUKTI
kyrė taikos boardų, kurio Marąuette Parke, kad iškil- ]<aj su jaįs seime dalyvaus *
BERLYNAS, rugp. 8.
Ipirmininku yra
senatorius mingoinis šv. Mišiomis pradėti kun. Al. Lipnickas, Lietuvos’
HAVANA, Kuba, rugp. 7.— Italijos vyriausybė yra gana
Wagner. Boardan įeina Liti L. A yčių metinį seimų.
M i- pavasarininkų atstovas, ir išApie 200,0'X) gyventojų šina- atsargi, kad prieš Vokietijų
6 nariai. Jų tarpe yra A. Dar šias laikys kun. Ig. Alliavičius, kilmingai Įteiks pavasarininkų
dien valstybės rūmus apsiautė protestuoti Austrijos reikale.
bo Federacijos
prezidentas Dievo Apvaizdos par. klebo — vyčių vienybės aktų.
šaukdami, kad prezidentas Ma
Green ir angliakasių organiza nas, pamokslų sakys kun. A.
Prancūzija ir Britanija pa
Seime bus skaitomi refera
chado tuojau atsistatydintų.
Valančius, L. Vyčių
centro
cijos prez. Levis.
siuntė Hitlerio
vyriausybei
tai:
L. Šimučio — “Jaunimas
Tuo metu sušauktas kongre
dvasios vadas. Pamaldose ir
GERB. KUN. JONAS J. J AKAITIS, M.I.C.,
bendrų1 protestų ir įspėjimų.
sas svarstė karo stovio pas
seimo atidaryme dalyvaus J. ir religija” ir adv. K. Savic
BUS
50,000
AGITATORIŲ
Kalbino ir Italiją, kad ir ji
vyriausios Marijonų kongregacijos tarybos
ko — “L. Vyčiai ir tautybė.”
kelbimo klausimų.
E. vyskupas Bernard Sheil.
prisidėtų. Bet Italija atsakė,
paskirtas šios garbingos kongregacijos pro
Šios milžiniškos minios da
AVASHINGTON, rugp. 8.— Tuoj po Mišių par. salėj pra
Ši vakarų, 8 vai. Švč. Pane
vincijos Amerikoje vadu — provincijolu. Nau
kad ji viena jau pirmiau pro
lis ėmė prezidento rūmus pul
Krašto
pramonės
gaivinimo
sidės seimas, kurį
atidarys lės Nekalto Prasidėjimo par.
jasis provincijolas ir Amerikoje ir Lietuvoje
testų per ambasadorių
pa
ti. Iš ten kariuomenė kulkos
yra
žinomas
kaipo
įžymus
lietuvių
veikėjas,
administratorius
Johnson
pra
seimo
rengimo
komisijos
pirm. salėj, Brighton Parke,
bus
siuntė.
daug gražių darbų nudirbęs, Bažnyčiai ir
vaidžiais atsiliepė. 26 asme
neša, kad dar už vienos savai A. Manstavičius. Jis yra ir vaidinama — “Andriaus šel
tautai nusipelnęs. Dabar gerb. veikėjas gyve
nys žuvo. Daugybė sužeistų.
tės visam krašte bus apie 50,- centro raštininkas.
mystės.”
PRANCŪZAI LAKŪNAI
• ' S rf,
nu Marianapolio kolegijoj, Thompson,; Conn.,
J. Valstybės per savo amba
000 pramonės gaivinimo agi
prie kurios įsteigimo jis tiek daug prisidėjo.
PADARE REKORDĄ
sadorių reikalauja, kad. prez.
POUCMONAS ADVO
tatorių.
Šiuo nuoširdžiai sveikiname naująjį Marijonų
Michado atsistatydintų ir sa
vadų ir linkime geriausio pasisekimo aukštaKATAS
Jis sako, kad kiekviena, kad
LONDONAS, rugp. 7. -lų apleistų.
mę
ir
atsakom
i
ngame
paskyrime!
ir mažiausioji, pramonės šaka,
Rėūterio žinių
agentūra iš
Buvusis provincijolas gerb. kun. V. Ku
CTiicagos
poličmonas Mckiekviena įmonė bus Įtrauk
Bagdado praneša, kad prancū
RAKIETERIUS BAIMĖ
likauskas, M. I. C., dėl nesveikatos iš tų pa
POTVYNIS, VIESULAS
Caffrev
iš
North
Robey stota .pramonės gaivinimo talkon
zų lakūnai Rossi irCodos, ku
reigi)
pasitraukė.
Gerb.
kun.
V.
Draugelis,
APĖMĖ
MEKSIKOJ
Įties nesenai sėkmingai baigė
ir kiekviena turės kodų pasira
rie pereitų šeštadienį iš New
M. 1. C., pasilieka Romoje, kur šių provincijų
advokato kvotimus, o tomis
šyti.
atstovaus.
Yorko išskrido, Rayake, Siri
CKicagos rakieterius, plėši
MEXICO CITY, rugp. 7.—
joj, nusileido.
įI
kus, žudikus ir kitus baimė a- dienomis gavo valstybės leidi
Monterey apylinkes ištiko tro
PRIVERTĖ EMBLEMĄ
mų (laisnius).
LATVIAI SU LENKAIS
BALTAS TAŠKAS ANT pėmė. 10| teisėjų
Be pertraukos jie perskrido
kriminali
pikalinis viesulas ir lietus.
PANAIKINTI
SATURNO
apie 5,900 mylių ir tolumo re
niam teisme klauso jų bylų ir
Tuojau pasireiškė potvynis. 7
RYGA,
rugp.
7.
—
Buvusis
kordų padarė.
pripažintus kaltais kalėjimu POLICIJA SU BEDARBIAIS
asmenys žuvo.
IVASHINGTON, riugp. 7.- liaud;.ia NSra „ė k„kių atids.
LNSBRUCK, Austrija, rugp. Prancūzijos premjeras Herriot
vyksta
Maskvon
bolševikus
Vienas saldainių fabrikas
7. — Šalia šio miesto ant vie
Ant Saturno planetos ekvato- Jiojimq ir pasiteisiaimų.
TAIFŪNAS IŠTIKO
200 ISPANŲ TRAUKIAMA
atlankyti.
laikraščiuose paskelbė, kad rei
no kalno iškišulio Vokiečių
riaus didelis baltas taškas su- j Kal4ti iki fyvmi ga,voa
KORĖJĄ
TEISMAN
fašistų emblema staiga atsira Bolševikų laikraščiai rašo'? sektas, kuris nė kokiu l«ulu ,)austas skelbimq dalintoju u- kalaus keleto šimtų darbinin
TOKIJO, rugp. 7. — Pietų do. Ji ant akmens nutapyta. kad Maskva rengias svečių iš iki Uoliai astronomų neiSaiš- nijos sekrctorius iždininka3 kų — moterų ir vyrų. Prieš
SEVILLE, Ispanija, rugp.
Vietos autoritetai suėmė 27 kilmingai pasitikti. Pareiškia, kinamas.
_
t-»
, ,,
. . . ■> Korėjos pakraščius ištiko taiRooney ir jo „-i™.
sėbras Berrv fabrikų susirinko keliolika >tūk
<. — L z sukelta nepasisekusių. n
stančių darbininkų. Policija
inoo
. . .
.... Ifunas (viesulas). <8 asmenys fašistus, juos pavedė karei- kad bolševikai su Prancūzija
Jie pripažinti kaltais vienos
1933 metais kontrrevobucijų •
.
i •
»•
...
daug prakaito išliejo susirin
DARBO VALANDAS
rtAA
. žuvo. Apie 2(X) asmenų nesu- viams, o šie nuvece suimtuo- padarys sąjungų, nukreiptų
parduotuvės sargo nužudymu.
daugiau kaip 200 asmenų teis-;
,
.
kusias minias blaškydama.
SUMAŽINO
,.
randama.
i sius antikalno ir juos priver- prieš Vokietijų.
Toje pat žmogžudystėje daly
man traukiama.
L.
,,
Lenkai ir latviai tuo Herrio
te emblemų panaikinti.
vavusi Rosalia Rizzo, 24 m.
DETROIT, Mich., rugp. 7. amž., nubausta 20 metų kalėti.
to lankymosi daug įdomauja.
GREITAI APSIDIRBO
KANSASE POTVYNIS
NEPAPRASTI KARŠČIAI
—
Fordo
automobilių
dirbtu

Lenkų
spauda
ragina
latvius
PARADĄ TURĖJO
ANGLIJOJ
ir estus daugiau prie Lenkijos vėse darbo valandos nuo 48
Kriminaliniam teisme va
SHARON SPRINGS, Kas., į
ILLINOISO DIENA
kar rekordas padarytas. Iš
— glaustis. Estai tų kvietimų be iki 40 per savaitę sumažintos.
BERLYNAS, rugp. 7.
ruigp. 7. — Vakarinė Kansas
PARODOJE
LONDONAS, rugp. 7.
rinkta prisiekusieji
teisėjai
v alstybjės dalis daug nukentėjo Smogiamosios fašistų partijos t entuziazmo priima, o latviai į Bus dirbama tik penkios die-!
Nepaprasti karščiai Angliju
nuo potvynio keliems upeliams dalys —apie 80,000 jaunų ka stačiai lenkų glėbin puola.
,nos per savaitę. Daugiau dirbi
Chicago šimtmečio pažan-. klausyti vieno negro plėšiko
ištiko. Vakar apie 2 milijonai
ninku
nepriimama.
Kas
savai
reivių, čia paradų turėjo.
išsiliejus.
gos parodoje Ulinoiso diena į- bylos ir perėjus 20 minutų tei
Štai lenkų užsienių reika
žmonių iš miesto išsinešdino į
tę padirbama iki 15,000 auto vyks šio rugpjūčio 11 d. Iš sėjai plėšikų pripažino kaltu,
lų ministeris pulk. Beck išvy
pajūrius.
o teisėjas David npkaltintųjį
kilmingai bus minima.
Sov. Rusijos diktatorius Stali ko į Gdynių, tuojau už Danci mobilių.
nuo 1 iki 20 metų kalėjimu nu
go. Jam draugauja buvusis
nas žudo saviškius
FAŠISTŲ VĖLIAVĄ
APLEISTOJ KASYKLOJ
baudė
DENTISTŲ SUVAŽIA
Latvijos premjeras M. Skuje-

CHICAGOJE

►

IŠNIEKINO

RYGA, rugp. 7. — Rusijos |<ti. Nėra jiems pasigailėjimo,
REYKJAVIK, Islandija, komunistų partijoje pasireiš- Į kadangi Stalinas niekam neno
rugp. 7. — Siglufjorde komu kė galinga prieš diktatorių j ri diktatūros paduoti.
nėra
nistų gauja nuplėšė nuo vokie Stalinų srovė. Tad diktatorius Į Komunistų partija
šių konsulo namų fašistų vė paskelbė, kad komunistų par gausinga nariais. Stalino “va
tijos nariai iš mirties
baus lymu” dar daugiau bus suma
liavų ir kojomis sutrempė.
mės neišimami ir įsakė čekai, žinta. Jis nori, kad partija
PRIEŠ DIVORSŲ ITEISĖ- kad ji iš naujo šių partijų va būtų jam ištikimiausia.
Yra žinių, kad jaunasis par
JIMĄ
lytų.
Diktatoriaus Stalino įsaky- tijos elementas vis gi neturi
SANTTAGO, Čilė, rugp. 7. mas vykdomas. Iš tikrųjų šal noro pasiduoti. Sako, kad Sta
— Kongresui įduotas sumany tinių sužinota, kad jau dau linui pagaliau pritruks gali
mas, kuriuo norima divorsus giau kaip 2,000 komunistų su- mybės visus savo priešus iššaudyta. Trečiasis
mėneRis žudyti. Ir turima vilties, kad
įteisėti (legalizuoti)
Konservatorių partija ir vi-lpartijos “valymas” vyksta ir iki rudens Stalinas galės pats
si krašto katalikai prieš su- Jpriešingi Stalinui elementai vilko bilietų gauti ir net duonmanymų energingai kovoja.
turi iŠ šio pasaulio pasitrauk- ženklio netekti.

nieks.
KAS MĖNESIS 15 MILIJO
NŲ DOL. IŠLAIDŲ

WASHIN;GTON, rugp. 7.Savanorių miškų armijos už
laikymui ir vedamiems dar
bams krašto vyriausybė apie
15 milijonų dolerių kas mėnuo
išleidžia.

ATRADO LAVONĄ

VIMAS

POTTSVILLE, Pa., rugp.
7. — Netoli čia į vienų apleis Šių savaitę Chicagoj vyksta
tų ir vandens užlietų kasyklų dentistų organizacijų suvažia
liepos 12 d. F. Thompson, 28 vimas. Numatomas gausingas
šių daktarų suvvkimas.
m. amž., įkrito ir prigėrė.
Karo laivyno naras Gose įsileido į 150 pėdų gilumo van RAGINA ATGAIVINIMUI
denį ir lavonų rado.
GELBĖTI

WASHINGTON, rugp. 7.—
NIRA administratorius John
AVASHINGTON, rugp. 7.— son skelbia kampanijų, kad
Į J. Valstybes atvyko 134 žmonės imtųsi daugiau visko
prancūzai karo veteranai po pirkti ir remtų tik tuos įmodraug su savo
žmonomis irninkus, kurie turi mėlynuosius
kitais namiškiais.
. ženklus įsigiję.

PARAŠUTAS NEATSI
DARĖ

Profesijonalė su parašutu
nuo lėktuvų puolėja Mrs. R.
York vienam piknike netoli
Aurora, III., žuvo parašutui
neatsidarius.

Ulinoiso gubernatorius Hor PIA TINKITE “DRAUGI M
neris Rockfordo
stovyklose
milicininkus peržiūrėjo Kalbė
ORO STOVIS
damas juos ragino, kad jie įcivilinį gyvenimų sugrįžę viso CHICAOO IR APTLINKttS
mis priemonėmis prie pramo — Šiandien dailus oras numa1
J
1 tomas ir vėsiau.
nės gaivinimo prisidėtų.

Antradienis, rugp. 8 d.. 1933
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“DRAUGAS”
Iftelna kasdien, Aakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metami — 11.00, Pu•el metų — $2.60; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — $4 00. Kopija .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams Vaitų ne<rųMna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprfelunėlama tam
tikslui paito ženklų.

“DRAUGAS”
L1TIIUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily. Ezcept Sunday.
8UB8CRIPT1ONS: One Tear — $4.00: Sis Months
— $>.60; Tbree Montbs — $2.00; One Montb — 76 c.
Europa — One Tear — *7.00; Sis Montbs — *4.00:
Copy — .Ola
Advertlstng ln “DRAUGAS" brln*s best resulta
Advertlslng rates on appllcatlon.

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

DIENOS

KLAUSIMAI

yra kilnus, darbas sunkus ir reikalaująs vi
sos mūsų, visuomenės talkos.
Manome, kad ir šio seimo didžiausias^
rūpestis bus, kaip geriau tam darbui susi- '
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
organizuoti, kaip kuo geriausius planus nu- j
Chicago, III.
statyti, kuip dirbti ir kų to darbo priešakyje j
pastatyti.
SĄNARIŲ UŽDEGIMAS durių daly, ar šlapumo orga
nuošė, ar kur kitur. Sergan
Mes dėl to nuoširdžiai linkime, kud kuo
Sąnarių uždegimus yra vie- čium sąnarių liga reikia pasipų atstovai, susirinkę j savo svarbų metinį
seimų, visus šios kilnios organizacijos klau- na iš daugelio tų ligų, kurios, Į saugoti šalčio ir drėgno oro.
simus sėkmingai išrištų ir kad organizacijų be kitų ligos ženklų, savo au- šilta maudynė, sausas karštis
dar ant tvirtesnių pagrindų pastatytų. Pra-kų kamuoja ypatingu skaus- j prieš saulutę arba po tam tikeities stambūs ir kilnūs darbai terodo kelių niu. Prie sąnarių uždegimo pri ra elektros lempa yra labai
mūsų brangiam jaunimui — L Vyčiams!
įklauso didelė grupė staigių ir naudingi gydymosi būdai. Y--------------Įkroniško pobūdžio sąnarių Ii-1 patingos domės reikia kreijiti

SVEIKATA - LAIMĖS ŠALTINIS

Famous Painting a t Fair

gų įvairiausiais vardais vadi į muisto sureguliavimų ir at
namų. Kaip ligų, taip ir jų vedimų vidurių prie normos.
Kas ištikrujų Vokietijoj darosi J. Val priežasčių yra daug. Vienu3 Šmirkštimas tam tikrų vaistų
KAS DAROSI VOKIETIJOJ

stybių spauda žinių nepaduoda. Ji kone kas sąnarių uždegimas paliečia iš po oda daug gali pagelbėti,
dien tik daug apie žydų persekiojimus skel priežasties sirgimo kokia nors Sunegalėjusienis patartina viL. VYČIŲ SEIMAS
bia. Jei kur žydui kokia skriauda padaroma, kita liga, kaip tai rheumatine suomet be. atidėliojimo kreipThe famous painting “Nazarene”, which portrays Christ as
tuojau visus pasaulis suskamba. Apie kitus ar typhoid karštligėmis, plau tis prie tikro ir sąžiningo gy
■ blond, blue-eyed, triumphant
Šiandien prasideda L. Vyčių seimas, ku skriaudžiamuosius žmones mažai kas užsime- ,čių uždegimu, skarlatina, už- dytojo, nes tik jis yra tokiu
person, i* viewed by Rufus C.
ris tęsis per tris dienas. Jis įvyksta Šv. Pa nama, arba visiškai nutylima.
Dawes, president of A Century
sikrėtimu Neisser’io liga ir ligonių prieteliumi.
of
Progrese—the Chicago
nelės Gimimo parap. salėj, Chicagoj.
1.1.; kitus -- iš priežasties su- Atsakymas B. T. — Tamsta
World’s Fair—(Įeit), and CoL
Tuo tarpu iš Europos katalikiškų laik..... .v
.
H. Stanley Todd, painter oi the
Apie L. Vyčių organizacijų kalbėti arba
vv.
. .v
........
..
, . gedusių tonsilų, išpuvusiu da
savo,—laiške
tik
paminite,, -kati
masterpiece, which is on exhirascių
ir
iš
privačių
šaltinių
sužinoma,
kad
i
.
.
:
,
----—
x
---------------rašyti visada yra malonu, nes tai mūsų jau
bition in the Hali of Religion
pastaraisiais laikais Vokietijoj ir katalikams n ^’„-V 1U1^ ne var
1(110 niežti rankos ir norite tuo rei
at the Fair.
___
nimo organizacija, savo obalsiu pasirinkusi
rūs.es aparuj ligoms sergi kalu I)atarila0. jį mielai 8U.
teko
daug
nukentėti.
Vyriausybė,
kuriai
va

Dievų ir Tėvynę. Ypač malonu yra prisimin
jaunesnio, kitas — senesnio teikčiau, jeigu tik iš to simp
dovauja
kancleris
Hitleris,
katalikas,
“
pa

ti apie jos praeitį.
i amžiaus žmonės. Sąnarių li- tomo būtų galima nuspręsti
stot ir pagalvot, kodėl mūsų
lankiai” prieš katalikus nusistatęs. Jis gai
Pavarčius L. Vyčių gyvavimo istorijos
Igos ypatingai vargina nutuku tamstos liga.
■Amerikos Katalikių Moterų
lestingumo nereiškia tik politiniams katali
lapus, ten rasime daug gražių darbų, nudirb
sius, nors ir liesiems tos ligos
kų vadams, kurie nenori jo partijai vergauti.
Sąjunga ne per geriausiai gyliaukų odos ligų su niežė
tų Bažnyčiai ir tautai. Prieš Pasaulinį Karų
dasiėda iki gyvo kaulo.
Įvuoja. Juk vienintelė čionai I
Tačiau jo valdomos nacionalsocialistų (fašis
jimu yra daug. Be niežėjimo,
šios organizacijos nariai labai gražiai kėlė
Nežiūrint
kurioje
žmogaus
|
yra
ir
kiti
tose
vie
.
tų) partijos taip vadinamieji smogikai karei
Rugp. 7, 8 ir 9 dd., moterys katalikių moterų centralinė otautinę ir religinę sąmonę savo brolių tarpe.
rganizacija. Jos tikslai, rodos, |
viai, kurių didelė dauguma yra protestantai, kūno tiuly šios ligos priežas- toge ženk|ai) # h. pa,s
katalikės suvažiuoja seiniuoti
Užėjus karui, jie visu smarkumu ėmėsi dirb
su katalikais ne geriau kaip su žydais elgia- 'tis būtų, nuodai, patekę į žino I
B vįenose ligose reiškiasi
kilnūs, gražūs, bet visgi sunti, kad sukėlus kapitalo nukentėjusioms nuo si. Ne tik pasaulininkai katalikai, bet ir ku-įgaus kraujų, pasiekia visur. Į ty.rppirščiuose, kitose — ties į Shenandoah, Pa. Ten jos su
važiuos iš visos plačios Ame ,kiai įvykdomi. Kodėl mes per
karo lietuviams Lietuvoje gelbėti. Paskelbus
nigai, puolami, daužomi ir suimami. Smogi Kai kurie nuodai ypa‘»>«»i įlankomis, dar kitose išlauki,
rikos svarstyti savus reikalus, keliolikų metų savo gyvavimo
Lietuvos nepriklausomybės obalsį L. Vyčiai
kų tarpe yra žiaurų,jų sutvėrimų. Jų tarpe metasi į skanus, kad žino- į n5je rankų pasėje ir daūgc.
nustatyti organizacijai planus nesugebėjom suburti visas Avisu frontu stojo jį skleisti plačiame pasau
u.
daug nepriaugiių. Kad savo partijos priešus gus, pajutęs skausnų ir su- L. kitų vietlJ yiena
tolimesniam veikimui, patai-, merikos lietuves katalikes molyje. Atsistatant Lietuvos valstybei, juos ma
x • ,teris bei mergeles
įt tųf vienino
tome susirūpinusius, kad toji valstybė įsi kovoti, jie su drausme nesiskaito. Jie įsitiki- negalėjęs, žinotų, kad jo kū- ga Ijasižyrui beį charakterizuo svti kas buvo negera ir taip i
toliau
i
Įtėlę mūsų organizacijų? Kodėl
steigtų krikščioniškais pagrindais, dėl to Vy nę, kad didelį darbų daro. Jų tarpe yra daugine yra kas nors negerai, kad P sftve mažiulėliais spuogunegalėjom savo veikimo la-|
čiai dedasi prie šelpimo Lietuvos kultūrinių šnipų. Šie praneša savo vadovybėms, kų yra tūloj vietoj yra ligos perų li-:-^ kita _ didesniais; vieKiek laiko atgal skaitėme
iš pasaulininkų arba kunigų lūpų girdėję, zdas, žalojus jo sveikatų.
I.nr tip sjnnno-iiėiii nfldžvmi 4 -i
• i biau praplėsti?
Sakysim, kad
ir religinių įstaigų.
nui
ne spuoguoji pasižymi lmkrasciuo.se, kad Lietuvoje
7 .
,
,
Pakanka tų pranešimų, nors jie ir neteisin-1 Begalinis Siparių skausmas smailiomis viršūnėmis, kitur . Katalikių Moterų Draugija i1068 UrHU kuopas velk kiekTai praeities darbai, kurie, be abejojimo, gi būtų. Savo liukas jie puola dienomis, ar savo aukų taip kankina, kad apvaliomis> dar kitur _ pa.i5vesdama 8av0
„vva |v,enoJ kolonijoj, ypatingai
stambiomis raidėmis bus užrašyti į Lietuvos naktimis, gatvėse, ar namuose. Dažnai kaip jam niekad nėra rimto poli- L|oksžiomis arba vėl kokiomis'vim„ įabi|Wll suvažiavo'sei-i1"1*
Taip.
istorijų.
banditai į privačius namus Įsilaužia.
Isio. O apie darbų nėra nei ka-!nors raadonumo, ružavam0 ar
Khbne Ubai skaitllngai"!’>e‘
,Pr'siP“žin‘'. kad
Bet kas rūpi šių dienų L Vyčių organi
genausiail
Hitleris ne kart, yru įspėjęs tuos savo!' "**! dir,rti j1“ “bepajėgia, pleiskanaviino žymėmis. Šios ;opie j o,(MK); suvažiavo ne vien |tOS kaop™ ne
zacijos nariams*
kareivius. Tačiau iš to menkos sakmės. Jis įvažiavimuose, piknikuose jo visos ypatybės bei žymės o- 'inteligentės, bet daugumoj 1A
Mes neabejojame, kad į šį klausimų tin nepanaudoja
, • prieš
• » juos
•
• v. , priemonių.
'•
, nematvsi
bendrai su sveikai- dos ligose yra gerai pažįsta-Įtuvos kaimietės. Joms irgi ne-|S,
ingebni.1j’ v>
griežtų
f
kamai atsakys šiandien prasidedąs seimas. L z sj
v nuolaidumų
i-i
•• gi .m. ibiais linksminantis. Jei jis ten mos išlavintai ir prityrusiai mažiau rūpi organizacijos rei- ,Į'aU.R Z™ ,S1 p”u<‘n\ ,a
ai|
jis tikrai yra kaltas. Ta •
J
Tad kam tai rūpi, visi turėtų jame dalyvauti. čiau jo akimis žiūrint, jis negali tų banditų nu.7ko’
tlk ^al tam’ kaU gj’dytojo akiai ir tik ant jų'kalai. Jos iškėlė daug svarbiu 1 kU‘1ObC 'dS ’’ UF nela
L. Vyčių didžiausias uždavinys buvo ir bausti. Juk jie yra jo vyriausybės visas pa- sučius 'knų kitų savo pažįlis įregistruotas, yra šiek tieki
pasiremiant yra galimybės pa- klausimų, kuriais suįdomino
tebėra palaikyti mūsų jaunime tikėjimų jr grindas ir apsauga. Jų pagalba jis tokion s^ani^ pa^kųsti, rasi, gal *^ i(jaryĮį tikrų ligos diagnozų. jLietuv
trukumų, bet atsiminus, kadi
os visuomenę.
tautybę. Vytis gerai nusimano, kad neorga aukštumon iškilo. Jo vyriausybės likimas nuo girs kokį naudingų paturimų Tai atlikus, einama prie Ii
,keli metai atgal Sąjungos vei-|
i
Čia
kįla
klausimas,
koks
bus
kimas buvo daug gyvesnis iri
nizuotų lietuvių jaunimų greitai pasigauna jų priklauso.
Skaudamas sąnarys dažnai es
.
gos
gydymo.
{mūsų amerikiečių katalikių {valstybėse, kur čarterio netu-|
bedievybės ir nutautėjimo bangos ir jį parti patinęs, oda paraudonavusi
Tai
tikriausiaą
atvaizdas,
kag
Vokietijoj
bložkia. Dėl to ir stengiamus! sutraukti prie
Šias ligų žymes primenu moterų suvažiavimas? Kuomi rėjo, kuopos buvo skaitlingesir toji dalis yra kiek karštės
darosi.
šios organizacijos jaunuolius ir jaunuoles,
r-ė. Retkarčiais kiek paleng tam, kad tamsta žinotumei1 jis pasižymės? Sunku iš ank-,nės ir jų veikimui niekas ne-|
kad apsaugoti jų tikėjimų ir tautybę, kad
Ir įdomiausia yra, kad šio krašto spauda vėja, bet dienai ar kelioms pra kaip yra svarbu ligonio asine-atspėti. Tiek žinom, kad(trukdė; rodos, pas sųjungietesl
palaikyti ji stipriu kūnu ir dvasia.
tik apie vienų žydų persekiojimus rašo, o ėjus, kanky
Jei senesnės kartos Vyčiai sielojosi Lie apie kitus labai mažai, arba nieko. Bet ir ne deda.
tuvos reikalais, jiems daug dirbo ir daug pa nuostabu. Ši spauda štai apie žiauriausius Gydantie
darė, tai šiandien Vyčiai tokiu pat rūpestin Meksikoj katalikų persekiojimus tyli. O apie pirmiausiai ____ _ _______ ...
suvažiavo atstovių į moterų
...
gumu dirba, kad lietuvių jaunimas Ameri bažnyčių ir vienuolynų Ispanijoj deginimų gos priežastis ir ji pasalinti,!
Daug yra priežasčių, bet|
dažnai
pažymi,
kad
tas
“
pažangos
”
naudai
nežiūrint
ar
ji
būtų
tonsiluoĮ
“
:stai
tai
padaryti,
jei
norite
seimų,
koje visai nepražūtų mūsų tautai. Ir, be abe
(Tąsa ant 3 pusi.)
daroma.
'se, dantyse, ar kurioj nors vi- nuo ligos pasigydyti.
Į čia, gal, bus ne pro šalį sujonės, visi pripažinsime, kad tikslas be galo
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bėmis, tat ne veltui vėliau buvo vadinal mas ne tik popiežiu-filozofu-poetu-darbininkų globėju, bet ir popiežiu-politiku. Iš
jo veikimo Belgijoj pažymėtina suderini
Moksleivis, kunigas, Vyskupas ir
mas parlamentarinių katalikų kovų dėl
popiežius
įtakos mokyklose, panaikinimas ginčo tarp
(Enc. “Rerum Novaruni” 40 m.
Jėzuitų ir universiteto ir utidarymas bel
jub. pamin.)
gų kolegijos Romoj. Tolimesnį veikimų
(Tęsinys)
toje srityj pertraukė grįžimas į Perūži jų,
Kaipo nuncijus iš karto padarė tei nes 1846 m. sausio 19 d. popiežius Grigu
giamą įspūdį ne tik katalikų vyskupams, liūs XVI, peružiečių prašomas, perkėlė ji
bet ir valdovams; savo mokslu ir taktu j šv. Herkulano sostinę, palikdamas jam
įtiko karaliui Leopoldui I, nors šis buvo arkivyskupo titulų ir teisę likti kardino
ir protestantas. Trumpu laiku išbandė te lu, kurių įgyja kiekvienas nuncijus. Nu
nykščius aplinkybes. O matyt, tame būta liūdusi atsisveikino su juo Belgija, o ka
Apvaizdos įsikišimo, nes atvykusis baž ralius ne tik apdovanojo šv. Leopoldo ornyčios valdytojas ir visuomenės globėja- denu, bet rašte į popiežių minėjo jį, kai
turėjo galimybės pažinti katalikiškojo gy po vyrų pasišventusį savo pareigoms, tik
venimo atgimimą vakaruose, kovą su li rų intencijų ir teisingų siekimų bei veiks
beralizmu į auklėjimo įtakų, geras ir blo mų.
gas puses konstitucinės santvarkos, slap
Dar iš Briuselio padarė vieną keliotus masonerijos darbus ir naujuosius ci j nę į Trevirų ir kitur, o grįždamas aplan
vilizacijos davinius, kas žymiai praplėtė kė Angliją, Irlandijų ir Prancūziją, o iš
jo akiratį. Taip pat teko jam susipažinti ten sugrįžo į Romą 1S46 m. gegužės 22 d.,
ir su diplomatijos gudrybėmis, kas vėliau kur rado popiežių Grigalių XVI gulintį
jam buvo naudinga santykiuose su valsty minties patale.
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Dar prieš prasidedant konklavei jis,
nuostabaus nujautiitio vedamas, jis aplan
kė kardinolų Mastai-Peretti, o tuoj po įvykusių rinkimų pagerbė jį kaipo Pijų
IX, ir gavo atskirą audiencijų, kurioj iš
girdo šiuos žodžius; ‘‘Monsignore, gerai
pasižįstame, o kas link to, kų nuveikei
Bažnyčiai Belgijoj, turime tik atnaujinti
tuos pasitenkinimo jausmus, kuriuos iš
reiškėme pirmame mūsų pasikalbėjime.”
Tų pačių (1846) m. liepos 26 d. įvy
ko iškilmingas ingresas į Peruzijos vys
kupo sostų, kurio proga jį sveikino 50-tūkstantinė miniu. Čia irgi dideli ir sunkūs
uždaviniai jį laukė. Reikėjo ne tik sustip
rinti religini gyvenimų ir pakelti mokslų,
bet ir apsvarstyti įvairius visuomeniškus
reikalus, ypač, kad išvengti revoliucijos.
Bet vis tik urkiv. l’ecci vykusiai atlik j
savo užduotį.

Ypatingai išmokslinimui dvasiškijos
atlieka su vyskupais provincionalį susi
rinkimų (1849), praplečia ir reformuoja
dvasiškas seminarijas, ragina kunigus
kiekviena proga prie ypatingo atsidavi
mo apaštalavimui, rangia jiem* regulia-

res konferencijas ir rekolekcijas, rašo in
strukcijas, ypač apie skelbimų Dievo žo
džio ir katekizmo (11357, 1872, 1873) ir
net steigia “pamokslininkų ratelį”. Tat
ne nuostabu, jog Peruzijoj dalykai žy
miai pagerėjo.
Sureliginimui liaudies stato naujas ir
restoruoja senas bažnyčias, liepia laikyti
misijas, vizituoja kas mot didelę dalį die
cezijos (vyskupijos) visur su daugeliu
pamokslų; be to ganytojiškuose laiškuo
se, gi^ai apgalvotuose ir gerai apdirb
tuose, sutvirtina savo avis tikėjime ir
maldingume, perspėdamas nuo plėšriųjų
vilkų. Ypač, yra garsūs jo ganytojiški
laiškui iš 1847 m. apie visuomenės civili
zacijų, iš 1869 apie laikinųjų Popiežių
valdžių, iŠ 1863 apie bedieviškų Renano
knygų, iš 1864 “apie valdančiųjų klai
das”, iš 1876 “apie Bažnyčių XIX amž.”
iš 1877 ir 1878 “apie Bažnyčių ir civili
zaciją”. Du paskutinieji, tai lyg sutrum
pintos Bažnyčios apologijos. Bendrai yra
galimas dalykas, jog daugybė gilių min
čių, kurių pilnos yra vėlyvesnės jo enci
klikos, turėjo gimti Peruzijoj, ir kad 32-jų

metų ganytojaviinas buvo lyg pasirengi-|
mas prie pontifikato.
Pakėlimui švietimo nustato rimt
ną seminarijoms, atidaro atskirą
demija šv. Tomo Akviniečio” svarsftoiuil
teologiškų ir filozofiškų klausimų (1871)1
reorganizuoja Peruzijos universitetų, ati-l
daro ir pagerina esamas berniukų bei mer
gaičių mokyklas, žodžiu, atėjo “šviesa :Š|
dangaus” (Lumen de coelo) įrodydama,!
jog Bažnyčia yra ir bus tikrojo moksloj
globėja.
Pakėlimui darbo klasių ir vargšų įku-l
ria bei pagerina pramonėm mokyklų (Con-I
servatorio Graziani), vakarines mokyk
las darbininkų vaikams, “Šv. Pilypo dar
želį” jaunuomenei, našlaičiams namus ii
1.1., o 1834 bado metais ne tik steigi!
“labdarybės komisijų”, bet savo rūmuose!
liepia padaryti vargšams virtuvę. Taip)
put pastebi skaudžias visuomenės žaizdai
ir ieško priemonių jas gydyti, kų vėliau|
savo enciklikose vykusiai gvildeno.
(Daugiau bus)
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MOTERŲ SĄJUNGOS
dėjo ką.' tik šįmet užbaigę su-i
rbti ir budėti; turime visuo- Į ATD Al PIP MiiOII nifll/V vienas kitam užuojautų, kati
met stovėti ant sargybos.
A I BALolo MUoJ UIUVT* žuv0
16-tas SEIMAS
Knovvs HerWords
vo naujokavimą, Hinsdale, II!.
mūsų narsuoliai!
Turėdamos savo žurnalų, per
sekantieji broliai marijonai:
Jaunimas spindinčiom — aKNYGYNO EIGA
klierikas Antanas Ignotas, M.
jį galime užbėgti už akių dau(Tęsinys iš 2 pusi.)
šarotom akim pasiryžta drųiO, M. | .
„ .
. „.
'geliui blogo. Pavyzdžiui, šiais Kaip žaibas, liūdna mirties šiai stoti tėvynės kovon! D.id
I. C., Pranas Aukštakalnis,
Marianapolyj esantis knygy- j
Stasys Misiukevičius, M?
tiek daug visokių pa
žinia trenkė lietuvius visuose vyriai paguldė galvas tėvynės
tai
materijalizmo
banga,
r.as, nors dar jaunas, bet dėl j c > jonas šaulys, M. I. C.,
bliurimų. Štai, kįla šen ir ten pasaulio kraštuose! Didvyriai labui! Ir mes semsimės stiprykuri ir mus nejučiomis prageradarių supratusių knygyno juozas Overka, M. I. C., Sta-|?““ “ '"T- 77*“*°
vieša propaganda už gimdymo
reikalingu,,,,, j» „parfiai au-'KVS Grlfas, M. T c. ir
““k*1- Suma.er,^W-kontrolės, čia mes turėtumėm Lietuvos laimėje mirtį rado!'bės iš jų žygio. Lietuvos garBet atmintis jų žygio pasiliks bingon praeitin įstoja naujos
J
jom kartu su pasauliu. Kitos,'
ga. Daugelis, ypač iš kunigų, Grenda, M. I. C. Pirmasis at
.viešai išeiti į kovų — ne vie- su mumis visuomet.
jėgos, iš kurių mes, jaunimas,
yra įvairių knygų kolegijai vvk0 broi Stasvs Misiuleevi-'£a1’V6™8”0™’^et ta'-P ^a’įna kokia grupelė, bet balsų
tautos ateitis, semsimės kovai
Pagalvoję pamatysim.
!
suteikę. Be minėtųjų knygų • ^'ug) ąj j g *
'kelti kelių tūkstančių organi- Mūs širdį suspaudė liūdnn reikalingos drąsos!
aukotojų praeitos savaitės an
Kita priežastis ta, kad kai zacijos vardu. Išeiti prieš sto- žinia — gaili, liūdna ašarėlė Į
tradienio “Drauge”, dar esa MARIJONŲ SEMINARIJA kur tarp veikėjų-inteligenčių jimų lietuvaičių į gražuolių ne vienam iš mūsų nuriedėjo . Kiną smarki kova! Subrusatsiranda daug savymeilės, kontestus, kurie apsvaiginę ga skruostais! Daugelis iš mūsų kime jaunime! Mūsų laikas — r
me gavę'nuo Scranton’o, Pa.,
lietuvių
parapijos klebono
Šį rudenį Tėvai Marijonai puikybės nepaisymo ir nesirft- lvas tuščia garbe anksčiau ar asmeniai jų nepažinome. Pa- 'dabartis! Vienybėje rasime sti- į
kun. J. Kuro, kuris yra paau- atidaro Kaune savo- dvasinę'pinimo kitų gerove.
vėliau priveda tas mergeles j žinome juos tiktai iš raštų ir prvbę! Mūsų tėvynė mus šau
kojęs šešių metų “šaltinio“ seminarijų teologijos nioks- Tad atgimkime religiniai, P™ nupuolimo. žodžiu, iSeiti matant jų paveikslus Iaikraš- kia! Stokime į darbų prisiju
(prieškarinio) gražiai aptaisy- iaras. Tam tikslui prie šv. Ge- nes kitaip galim žlugti. -Prie prieš visų, kas žemina mote- Įčiuose. Visgi tas faktas, kad ngdami prie vienatinės lietu
tų kon,pietus; kun. beskevi-^rndos bažnyčios pastatyti'religi„i„ •at'gimim0> prie Ra- riškę ir motinų, gi saugoti ir (tai mūsų broliai lietuviai di- vių katalikių jaunuomenės or
ganizacijos!
Mūsų
obalsis
,ngo — tame mūsų liūdesys.
Čii^^^Brookhn, N. Y. yra nauji moderniški nuirai, su talikiškos Akcijos mus ragina ginti jos teises.
“
Dievui
ir
Tėvynei!
”
SusijuPaversti “Moterų Dirvų” į Į Prie mėlynėje skrajojančios
asketinių knygų. Tai- (centraliniu apšildymu, kanali- Bažnyčia, Jos galva Popiežius,
Champion Speller Pays Visit
gi, vien tik iš geros širdies' zncija, elektros šviesa ir di-'Tat> Sųjungietės, turime tų bal- mokslo, apšvietos, idėjos žur- aero-fantomų begalės parodos ngkime, stokime vienybėn, kad
nalų,
iš
kurio
mes
galėtumėm'prisidėjo
du
lakūnai
—
tai
Lie
kfl
i
ateis
laikas,
galėtume,
nie

to World’s Fair—Alma Roach,
žmomų aukų, susidaryta'gera <]ele sale. Nauju seminarijos-^ išgirsti>
12 years old, Akron, Ohio, has
kų nors naudingo pasimokyti, tavos didvyriai: Darius ir Gi- ko nelaukiant, žygiuoti kovos
been spending a week at A Cenpradžia kolegijos knygynui.'rektoriumi pramatomas didetury of Progress—the Chicags
laukan tėvynės gelbėjimui!
Visgi reikalinga, kad Maria- įįs jaunimo mylėtojas arkivy- Gak kai kurios *slžei8;. sa’ Polemikas, vaidus, užsipuldi- jrėnas.
World’s Fair. Alma is showK
as she made a radio talk frora
napolio knygynas būtų kur skUpas Pranciškus Karevičius, lk>7’ liuk mes T*80? katallkės- nėjimus ant kitų bei mažos | Argi tai teisybė kad JietuGeriausias paminklas, kurį
one of the Exposition studios.
kas didesnis. Todėl, Kolegi-^i. j. c., kuris klierikų auklė-i TaiP’kartais .tik iš vaydo/ vertės raštus palikime bedie-.viuose nėra vienybės? Pasižiū- galime pastatyti Dariaus ir
She won the national spelling
championship in VVashington,
jos knygyno vadovybė šiuomi jjme jau turi didelio patyri-idarbai gi nelabai katalikiški, vių laikraštpalaikiams, tai jų- rėkite jus, menko tikėjimo! Ar !(5irėno atminčiai yra įrašymas
D. C., this Spring.
su pagarba prašo visuomenės1 mo>
(Kuomet mes būsime sveikos jų idėja kitus kolioti. “M. gi minių minios neliejo gaile- kiekvieno lietuvio kataliko į
atsiųsti atliekančių knvgų, V-] „....................................... I dvasioje, sveikesnės būsime ir D.” dėti daugiau pedagogiškų šio ašarų, minint mus drųsuo- Lietuvos Vyčių organizacija!
Susijungę dirbsime kapitono
,
,
.. . a- . Alariananolio
Q
pacv asketinių,
apologetinių,
. , f . klierikaiv,mari. v,-,r,
Kūne.
straipsnių apie vaikų auklėji lių vardus? Argi ne vienam Tėvai tai supranta ir už tat j
,
. ,. • i
I.jonai, kurie jau yra užbaigei
Dariaus ir leitenanto Girėno
kalbinkite savo sūnus ir dukpysakų, o labiausia, knygoj
fi|ozofijos met
tyko, Mes Siais laikais visas sav0 mų. Sųjungietės didžiumoje nesuskaudo širdis?
pradėtų darbų! Subruskime —
pntaikintų pna Kolegijoj dS-1^
. sią na;Use. i pajėgas įtempę ir viaę orga- juk esame motinos; viskas re Motinos pravirko savo tė- teris įstoti Vyčių organizaciTėvvnė šaukia!
stomų mokslų.
minarijų ir būti pirmaisiais nizacįjos vairų nukreipę link miasi ant mūs. Ateities jau vynės sūnelių! Tėvai stengda jon! Kiekvienoje lietuvių pa
Leonardas G.
Siųskite adresu: Marianapo- marijonais, kurie išeitų savų- Talpos skyrių. Ir neapsirik- nimas bus toks, kokį mes iš- miesi vvriškumu sulaikyti a- rapijoje randasi Vyčių kuopa.
siu pasakius, kad 16 seime bus aukl-ėsime. Dirva mums pla-; Saras, palenkę galvas, pasi- Lai nepasilieka nei vienas ne
lis College, Thompson, Conn. jų dvasinę seminarijų.
traukė iš minios akių; nušluo prisirašęs prie tos idealingos
daugiausiai laiko pašvęsta pa ti, darbuotojų tik reikia.
Stasys P. Vaičaitis, L. K šalpos reikalams rišti. Per du
Atstovės važiuodamos į sei- stė graudžias ašaras, reiškė organizacijos.
IŠVAŽIAVO SEIMUOTI
metu didžiausias Centro Vai- ™ų užmirškime savitarpinius.
dybos rūpestis, sunkiausios nesusipratimus, išraukime iš
Šv. Kazimiero, Providenee,
problemos — tai vesti ir tva savo širdžių savymeilės ir pui
R. I., klebonas, kun. J. Vaite
rkyti pašalpos Teikalus, nes rybės šaknis, o prisekime meikūnas važiuodamas į Cliicajos turi dažnai susidurti su ės sėklų. Neieškokime kitų
gos seimus sustojo MarianaAr myli Marijų? Ar nori adaidų, tik pažinkime savas
polyj ir su savim pasiėmė klie pie Jų pasiskaityti gražių daugeliu keblių dalykų.
ir
jas pataisykime. Lai šis
rikų Brolį Ivanauskų, M. I. skaitymų? — Jei myli ir no- Taip, pašalpos ir pomirtinės
C. Kol kunigas J. Vaitekūnas ri apie Jų daug — daug gra- skyriai yra svarbūs mūsų or seimas suranda būdus į ge
sugrįš, Providenee lietuvių pa ftų^dalykų’išjrsti, "te? būti- ganizacijai, bet, gal, neturėtų resnę ateitį. Atgimę religiškai,
rapijos dvasinius reikalus ap nai pasiskaityk kų tik išėju- būti patys didžiausi ir svar- žengkime prie aukštesnių ide
rūpins Marianapolis vyresny sių iš spaudos knygų, vardu biausi, net, gal, turėtumėm alų, prie didžiausio gyvybės
šaltinio, prie Dievo, o Jis sa
sis, kunigas Jonas J. Jakai “SVEIKA MARIJA!”
I tuos skyrius palikti antroj vietis, M. T. C. Sykiu nuvažiavo Iš kun. A. Stolz’o raštų lie- toj, o pirmutinis mūsų rūpes- vo palaimų mums suteiks. Su
seimuoti ir kun. Puidokas iš tuviškai parašė Kun. Antenas tis ir užduotis tai dvasinis: Jo pagalba mes pasieksime
savo tikslų.
VVorcester, Mass.
apšvieta, idėja. %
Petrauskas, M. I. C.
Turime nusiskyrę sau už
Mes norime gyventi sveikos,
Knyga turi 200 puslapių
globėjų Marijų Nepaliaujan
NAUJI ŠEIMOS NARIAI
rašto, 8 didelius ant gražiom ue ligonės; ligų saugojamės ir
čios Pagalbos, tat visuose sa
popieros švfi. Marijos ir Jė nelaimei ištikus retkarčiais ti vo užmanymuose bei darbuo
Didžiausiu pasaulyje VVhite Star linijos laivu “MAJESTIC” su
Šiomis dienomis Marianapo- zaus paveikslus.
kimės ligos. Kaip ligoniui yra
se neužmirškime šauktis jos
dienraščio “DRAUGO“ SPECIALE EKSKURSIJA, kuriai vadovau
Knygos kaina, imant po vie reikalingas gydytojas, vaistai, pagalbos, o Ji savo užtarymu
lio marijonų šeima narių skai
taip mums, sveikoms, reikalin
ja mums visiems gerai žinomas KUN. DR. K. MATULAITIS.
čium padidėjo. Prie jos prisi- nų, 35 centai.
mums padės.
gas dvasinis maistas. Jei vi
I>ai šis 16 sųjungiečių sei
sos mūsų sųjungietės šiandien
būtų šimtų nuošimčių religi mas nustato linijų, kuria mes
Charming World’s Fair Retreat
niai atgimusios, neabejotina," turėsime eiti nekripdamos
Į kad ir finansiniai geresniame1 visas puses, kaip kam patin
' stovyje. būtumėm, nes geros ka. Lai obalsis šio seimo bū
Sąjungos narės neskriaus or- na: iš naujo atgimti Kristuje,
ganizacijos imdamos neteisin-į Tada tik galime laukti gražesKelionė bus smagi. Prašome
gai pašalpą, neišnaudos Sa- nės ateities
tuoj kreiptis į mūsų laivakorčių
gos. Dabar gi daug narių priLai gyvuoj Moterų Sąjunskyrių, kuris išrūpins visus do
klauso Sąjungai vien kad iš gaj
gyvuoj jos 16 seimas!
kumentus ir kelionei prirengs.
jos pasinaudojus. Tokioms na- Tegul Aukščiausia laimina Jū
rėms neapeina organizacijos
gražius užmanymus ir dar
gerovė. Pasekime Lietuvos ka bus.
Rytų Sųjungietė
talikes moteris, mes nuo jų tolli atsilikę. Nors ir kultūrin
KNYGOS
goj, mokslo šalyje gyvenda
Parašė
KUN. DR. K. MATULAITIS,
mos, turėtumėm daug ko iš jų Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.
Ekskursijos Vadas
pasimokyti.
h
Dorybės
$1.00
Kadangi esame vienintelė Kristaus Patarimų Ke
katalikių moterų centralinė oliais
$1.00
rganizacija, turime surasti bū
Sielos Takai Tobulybėn 1.00
dus kaip pritraukti amerikie Misijonieriaus Užra
tes lietuvaites mergeles ir mo
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
šai (Brolių Marijonų
teris ir įkinkyti jas į veiki
Vertimas)
$1.25
Down by the old mill stream h’s itill peaceful and ąuiat, evan in
the heart of the buay Chicago World’a Pair—A Century of Progresą.
mą; rūpintis daugiau jauna- Perkant visas kartu $4.00
Thelma Wellbaum, of Dayton, Ohio, pausas in one of the many
mečių skyriais, nes jos yra
Siaa knygas galite
gauti
beautiful gardam of the Horticulture Building to reat a moment ia

MARIANAPOLIS

RIĮI MIRTIES

SARSINKITĖS “DRAUGE"

ŠVEIKĄ MARIJA!

Važiuojančių į Lietuvą žiniai
Jei rengiatės važiuoti i Lietuva, važiuokite

Rugpjūčio 30 d. 1933

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

bar tonr of the F ai r’a many intereating tpota.

mūsų ateitis. Turime daug di->“Draugo” Knygyne,

1

I

Antradienis, rugp. 8 <1., TO33
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džioja gyvenime, bet nenugri-j išskristi ir pasinerti gyveni- rūpestingai, kaip sodo gėlės. svytytė irgi palinksmino gramsta, nes turi pagrindų Die- mo verpetuose. Gaila gimnazi- Taip rūpintasi, kad jos klės- žiuis muzikos kūriniais,
vuje. Linkiu, kalbėjo toliau, a jos, kurios sienose nuskambę- tetų, joms norėta įkvėpti tie-1 pagajįau gimnazisčių būrei4ieidžiunt savo vvresnes
SV. KAZIMIERO SESERŲ teities gyvenime, kų veiksit jo tiek daug nuoširdaus ne-'sos meilę, joms visad saulė
is įsleidziuni savo
KONGREGACIJOS GIM
:ir dirbsit eiti tiesos dorybės rūpestingo juoko, gaila Sese švietė. Gėlių saulė —mokyk drauges paduinavo keletu dai Į
NAZIJOS IŠLEIDŽIA
keliu aukštyn prie Idealo, ne- lių, kurios taip gražiai mokė, los idealai, kilnūssiekiai, gra- pelių, kuriomis išreiškė visus!
kienė, Tamulevičienė ir Baza1
svarbu kų žmonės sakys, liet visai buvo taip geros. Bet žūs troškimai.
MOSIOS KLASES
savo linkėjimus ir draugišku- j
rienė lanko krautuves ir pra
1 eikit tiesiu gyvenimo keliu, ir aš manau, turbūt ne vienos
AKTAS
Ir taip kasmet iš šito sodo nių. O dainelė “Ačiū Dievui!
šo
aukų. Jau keletas savaičių
nepadarysit gėdos, dirbsit Die- širdis neramiai plasdehda.ua
,aip augiutų
nusk,„a. !
' duw
., kurios auto. į
DŽIAUGIASI MATĘS
kaip vargsta ir matyti sėkmės
(Pabaigų)
yui ir Tėvynei ir neapvilsrt t,i krūtinėj šnabžda: "Ael, skr,, „|a puokJW> kud jau žydf,t„ 1
fia pal k|aus(,ai> abituri ■
PARODĄ
yra geros. Geros valios žmo
“Mes visi susirinkome, kad žmonių, kurie sudėjo jumyse sti 8kri8ti «‘elč,au. laisvės kitiems. Šiandienų matome enčių vardu dėkojo Dievui už
nės vis aukoja įvairių dalykų.
su jumis kartu pasidžiaugt
daug vilčių.
sparnais į gražių ateitį ,
daug neužmirštuolių paliks visų pasisekimų moksle, o y-i Liepos 16 dienų daug mūsų Dieve atlvirink aukotojams o
palinkėt laimingai užbaigus. | Čia sveikina jas buvusios jų JUb nežinote’
zaj1"** f ’ Jos sod*’ >u žydės kitur. Gal pač egzaminuos.
žmonių buvo išvažiavę l>ama-1 durbil’linUėms duok sveikatos
Aukštesniosios mokyklos už- mokslo drauges studentes, ku-genimas. Ateitis atrodo jums beklegtėdamog prindng nevie.p L 4.i A ............ . loK tytį Lietuvių Dienų Chicagos'ir
, Paskutinė programos dali. , l-'11
ir uoro pasidarbuoti „.ūsų me.
baigimas yra tai tam tikro e- lios Hnki skatinančiais žod- 'šviesi, melsvu viliojančiu ne- nam jų idealus, gal savo dan- bcndri įgkilmingi pietūs, laike Par°doje. \ pae džiaugiasi Joparapijėliai prislėgtai sutapo baigimas. Man ateina mi- žiais: Tat pirmyn į gyvenimų! žinios šydu padengta.
Įgiškai melsva spalva priveis kui..ų jaunimas įtinkamomis.
J^^nkioniis skolomis!
ntin toks pat momentas. Ta-,Kas stovi, tas žengia atgal. Ir Išleidžiant leiskit man, bra- nevienų mesti žvilgsnį kur au- *.“?**/" T .. 7 •
•
‘kiek savo draugais ir pažįstaTautietis
, . .
• ,
knvn baisi u-v
•
i
r
'm,»•»•
• dainelėmis
.
. nematė
6
du
jutau su džiaugsmu rr
ko- fenehūnm
lentouiue sunki
suuki kovu, paisi gy nglOsi drauges įteikti Jums su kšeiau. Bičiules geros, tikėtis
.
.linksmino sius. die- mais,
kuriu
per įl■
°
o «
o
,
nos hOiei,mizantes ir malonius
’
*
r
kį tai nerimųstį. Liūdna, nes veninio jūra ir aršios bangos rjnktų iš draugių nuoširdžių leiskim, kad saulėje augintos
gus laikus. Jis labai džiaugė
svečius.
Vyrai — Atyda!
baigės žinomas, įprastas gv- daužiančios laivelį, nepalikite linkėjimų puokštę. Tegul jis gėlės nepaklys, tikėkimės, kad į
si pamatęs savo bfivusį kleboveninius, o po jo turėjo sekti vairo, o kreipkite jį tiesiu ke- jus lydi kaip maršo garsas ne dangiškoji laida mokyklos ne
Greit praslinko penkios va
kun. Al. Skrypko iš Town^ ^u^^ieZm^ut K
.pasiekė "viduramži” Ir jaučia reikanežinomas, nebuvo aišku į kudrųsiai prie tikslo, prie tik per gimnazijos vartus, bet apvils, manykim, kad jų dar- Liudos malonioj nuotaikoj su of Lake.
Į ungupną tam tikro gaivinančio TO

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

LIETUVOJE

OMAHA, NEBRASKA

rių pasvietę nuneš. Nors tas Kristaus, laukiančio jūsų. Ne- per vįs.^ gyvenimų, o jo gai- bai bus geriausias atpildas svečiais, mokytojais, toj taip
buvo svetimam krašte... Tuo ieškokite rožėmis klotų takų, dos padrųsintos drųsiau ženg- toms, kurios dėl jų vargo.
j brangioj pastogėj, kurioj bu'-vo rusta tiek daug širdingumo,
labiau suprantu jus, kad ir nes
rožės turi skaudžiai
por gyvenimo vargus
O mes dabar, pasiekę kavo•
jūs kartu su džiaugsmu ir liū- geliančių dyglių, bet pirmyn, Už visas nuo4irdžias kalbas
nioksio žinių ir tikėjimo tie
darbo paskutinį laiptų nuo kudesį jaučiat atsiskiriant su nes XlsU jaunos J.fevzo
jėgos .Dievui
........t sveikinimus ir linkėjimus šir- rio aiSkiai niatonie įr ūkanas SU’ Xegreit išskirstė, susijau
.ir brangiai Tėvynei skirtos. diBjai
iska|bfai J^oj# ™ ^^"^Įela^T U“ abiturientės ir tik pagimnazija.

NIKŲ. Kad suteikti galimumą tūksta
nors prie
_________

nčiams, kurie dėl kokios
Susižeidė
žasties atidėlioja užsisakyti
' Mūsų veikėjas ir Marcoll Insurance Co. agentas, Antanu.-, i

Nusa-Tone

Puškus sulaužė sau rankų. Be ---------------,
kūno
skausmo jis taipgi tarėutiniams saulės spinduliams J, didelį ir širdies skausmų.
Matote, jis buto pasirengęs £XoBCkite bute“ S‘andien ~ ga'
begęstant apleido Gimnazijos

UUA.11V ILVJVlll&UO,
UCV nė skanu abiturijent5 Aldona Nasvyty. d
Bukite
dėkingos, bet
,ave
,eisdanias
Gimnazija turėjo duot ben- bj . žodžiais, tik darbais.
+a.
ii.
-i.
•
v . . •
• kurios
1.... ! būt reikalin
_ J
1
drų- X*
žinių,
likti gėlės, kurių žiedai į TJ_
.
.
v
.
.
važiuoti į Chicagų ir taip pat,
Taip pat atsisveikina liku .“Jūsų Ekscelencija, Mylimi rim
saulę
aiuž
į
a
į
s
žvelgia
!
”
U
‘
UUS
1
.
b
’
lltai
P
as
"'.yusios
p
gos ateities gyvenime, daug jų
pamatyti parodų bei savo drau 1
sios jų įpėdinės naujoji VIII Mokvtojai, Brangūs Svečiai ir į
_
gyvendinti savo obalsį “Die- guvius, kurių pusėtinai tenai j
išgaruos, bet daug kas ir liks kĮasgW.
Dabar valandėlė susipažini- vui ir tau Tėvyne mūsų jau
Gydomos Nauju Būdu
geros draugės,
tolimesniam gyvenimui. Ji pa-| n
turi. Linkiu jam greit pasvei
1 | Brangios mus apleidzianeios Mūsų kova laimėta, tikslas mas su gunnazyos dvasia. Ko- „Os jėgos.”
ruošė jus į gyveninių, bet gy- 'dra ėgJ
kti ir dar prie progos aplan Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
...
...
, .
ncertinė dalis, čia abiturien-;
priversto poilsio. Gydantis galėsi
pasiektas,
nuveiktas
darbas,
.
.
!
____
veniniu£ 1pažinti išmokys
i-- , • • metais,
, •
kyti Chicagų.
dirbti po senovei, nebent jau dabar
J Jjusi| Kiekvienais
vėlam .i;
* a * »
»•
x
b
‘
s:
L.
Naujalytė
ir
A.
Nasvvį
didelę svėntę švenčiame, sven-1
d J
J '
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
davė
^,nŠ"suiaatinių":™L.
galingais
piano
akordais
įkaitykite
it
platinkite
Smargiai
dirba
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
bs, kuu įsiesejom. mu-|
, .. .
.
..
---- o — —
nimą Ir gėlimą. Nurodymai prie vata
o
1
...... o . prieglobstis atiduoda dali jau1
k ose, štai, atestatai, liū-Į—
u-.
—
............
ei-i
labai smar- tų. ei negelbės aptiekinlnkaa grąžins
nuskaidnno-vl!ų mintl8‘ Abl‘ dienraštį “Draugą” ii
M«SU moterys la
aus, vos penkių raalzlų zode-'n siel
nil„ui. Aštaouius
idaugelio
r metų
♦
Itunentė. V. Striogaitė savo ža-1
,
.
® a
d;Th«
uošdamos prie pinigu*
vargo,!
s
remklte VISUS tUOS pro- klai. dnba t**‘™osd
iis “tvarka”, bet kaip daug' *
V'.
,lu ...... . bmas
metus ginklavo jus, aštuonius
pačių m
mūb^
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sako, o tas svarbu kovoj su ruetug
ė j
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vien pačių
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‘DABAR
labai svarbu ir siekiant tiks- f-'''™""* “. “7 )a‘."e gy''7
daug. Dėkingos esame Praelt,es
Stu^ R Na’ i
, ti ir tie astuoni metai prabe-1
I *
lo
»
1
įmes Dievui, tėvynei, tėvams
JAUČIUOSI
Si go jums kaip aštuonios die mokyklai, jų amžiniems rūpėsTvarkykit santykius su Die- nos, kaip vilnis prabėgo ir pa- Enjoy lik.
PILNA
čianis, vargams, dėkojame ši
on your to«VU ir bažnyčia, tvarkykit su',iko jan,yse ,ik ,na|onaus
Feel wide-awak<
GYVUMO
”
ne rdingai Jūsų Ekscelencijai, j
Tėvyne ir su savim, o tada isdildon,; aUiminim0.
Imant Lydia E. Pinkliam’s
jrn
kurs savo buvimu pagerbėte
nebus baisios gyvenimo aud
Vegetable
Compound
Radway
’s Pilis
s, neapsvaigs jums galva nuo f.^aun^ a^ač šventę, o įteikdamas atestatus
ros.
(The Yesetafcle Lax»tivs)
Taip šimtai moterų sako. Jis stlppasaulio trukšmų.
paliekat lizdų ir skrendat. Ka- apvainikavot ilgametį mūsų
' rlna nerta-,... duotla geresni apeti
to ckamc th< intestinal tract of
tą... geriau miegi... atleidžiu galvos
itnpurititt cauaed by coottipation.
.
Inu vejas smarkus, uolos sta- darbfp
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą...
Your pouon-free blood will givo •
sunkiosios dienos pakenčiamos.
To tad linkiu jums malo- ėios, tuščios, prieš akis kelio-Į Gimnaziją pabaigti atrodė1
yoo
“P«p.”
Jeigu nesijatitl pilnai sveika pa
Mald - lUUabk
At Your Druggūt
mėgink
šias
gyduoles.
Nusipirk
bu

mos abiturientes, tepadeda Die.nė su daug pavojų, bet jūs mUĮng be ga)o tolimas daly. ,
lei) šiandien.
vas darant žingsnj j pastovės- -p^itikit savo galingais spar- kas, tas busimasis darbas bu !
nt ir atsakomingesnį Jūsų gy- nais ir skrendat. Geros Sese- v0 panaSus j aukšų kaln^ { |
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
Tyros, Aittdoa,
veninio etapų.
lės Vlavė jums viskų: kų gale- begalinius laiptus. Viršuj re j
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
GRAŽIOS AKYS
Atsisveikinimo proga tarė jo, priartino jus prie Gerojo gėjom šviesų tikslų. Pažinti, to apsirūpinti roikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Yni didelis tartas
^odį Gimnazijos kapelionas Dievo — Tikrosios Gyvenimo saprasti, išmokti reikėjo. L ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
Murinę valo. švelnina gaivins
Kun. J. Gudas — pedagogų'Šviesos, įdiegė jumyse kilnių dįrboine, nors pamažu, bet ki- visada geresnes laivuose vietas gauna.
be pavojaus. Jus ją pamėgslte
Knyga “Eye Care” arba “Kys
\aidu linkėdamas plėšt ir to- .Jo meilę, įtikino, kad Jis vi- looje aukštyn, kasmet pu vieBesuty” ant pareikalavimo.
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
bulint ateities gyvenime žinias sų nuliūdusiųjų, paguoda ir n? iaįptę., šiandiena stovime
Muriaa Co., Dpt. H. S., 9B. OUsSt., Ckicaso
rę,
duos
patarimus
ir
visus
reikalingus
dokumentus
iš

įgautas mokykloje, nenukrypt vargšų Globėjas. Davė jums ant paskutinio. Prieš mus benuo dorybės kelio, neatsitrau-jniokslo žinių, \i§os sugebėjot ga]įaė plotmė _ ateities S7" pildys.
kti nuo visatos Kurėjo — Die- išlaikyti nelengvus kvotinius vonimas. Atrodo jis mums pil
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
vo. Niekad nežus tas, kurs tu- ii pasipuošę dangiškoms suk- kag, ūkanotas, nežinomas ir
tes ant visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvą ir visus
ri viltį Dievuje, daugelis klai nelems susirinkot čia paskuti- neaįskuSj bet tikimės, kad nepasaulio kraštus.
I
nį kartų. Paskutini kartų drau paklysim, nes tikrų kelių i’
ge, vėliau gyvenimas išsklai- niiglose atrasti gali tas, kas
pasteurized
dys jus, kiekvienai atskiras nori.
takelis, kiekviena sau.
Šitai kelionei, kurių dabar
Gimnazija liūdi jūsų, nes keliausime, mes ruošėmės aš
jūs buvote mums tik gražiu tuoneris metus, mokykloje mes
(pavyzdžiu, padėdavot mums ir mokėmės gyventi, visų laiką'mes jus karštai pamylom, da- stengėmės pažinti tų tikrų tei
švelnesnis valgyti; gerį^RLpInnil
— Sis naujas Kja ft American
1 ar jūsų gyvenimas laukia, singų kelių. Ir manom, kad ne
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
paskutinį kartų čia susirinko- apsiriksim nes buvome augin
kytas pakavime.
Telefonas CANA L 7790
to, kad tarus paskutinį sudie, tos taip stropiai, prižiūrimos

VARIGOSE VEINS

kt«e garsinas, (ame.

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA
DĖMESIUI

ĮIIUNBJ

The only PACEAGED
AMERICAN CHEESE

Egypt at Fair

with
fl
NATURAL
FLAV<R '

IK QVR OFFtCE
!---------------------

King Tut-Ankh-Amen doein't
seem much excited ovtr the
charmi of pretty Marguerits
Bremer, New O rišant visitor to
the Chicago World’i Fair—A
Century of Progresą. Th’.s
status of the rulet who lived
more than three thousand years
ago is Ln the Egyptian Pavilion,
one of the Fūr's many ftee at*

i

cmx

Antradienis, rugp. 8 d., 1933

C H I C A G O J E

ua s s

“DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Rugpiucio-Aug. 27,1933

n

DARIAUS GIRĖNO AT
VAIZDAI

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ar guli būti gražesnis mūsų ofiso: Tej OALumet 4039
kas bus neaišku, galės duoti i
lakūnų atminties dalykas, kaip Res.: Tel. HEMlock 6286
DENTISTA8
klausinius. Taigi iš to matyt, ’
turėti gražias jų fotografijas! nn 1 n RAVAIięVAę
m#
sol -nuli er., cicero,
----------' kad Sis kongresas bus vienas |
Kurie norite įsigyti 8x101
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 va
BERGMAN’S DARŽE, colių didumo fotografijas vai gydytojas ik chirurgas
3147 SU. ll.U.STED ST., CHIGAt
Federacijos Cbicagos Apsk. įdomiausių. Visiems todėl ve-'
Punvd., Svred. ir SubaL 2—a v*
3147
So.
Ralsted
St.
Riverside, Illinois
susirinkimas įvyko fugp. 2 d., rta dalyvauti. Korespondentė
zduojančias kap. S. Durių ir
Ollao valandos: 1-4 Ir •-> vai. vak.
Aušros Vartų parap. mokyk
OflMU: 2#5* W. «9th SU Tpl HEMlock 8151
Smagi Orkestrą šokiams. Gražus Programas. Uit. S. Girėnų, stovinčius prie lUauleuclJo*
Valandų ■: 19—11 irto
v
los kambary. Kaip kas mė 50c METAMS — MAŽIAU
šaky savo lėktuvo, prašome Seredomia Ir Nedėliotai* pagal sutarti
KAIP lc Į SAVAITĘ
nuo, tai p ir šis sus-mas buvo i
parke, rugpiūėio 20 d. Visus mos su žirafų kakluis. Kui ku-1 rftšyti (fotografijas kaina 50
(Naryaucksut)
skaitlingas.
širdingai kviečiame.
Ai-a rių kaklai ištiesti net pusant- ’centų) sekančiu adresu:
Tel. LAFayette 7650
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI
Rast. apt. V. Petrauskui neJei kas klaustų, ar geras
1419 W**t Merųuetts Hoad
------- T------'ros pėdos. Kuo mažens šioms
J. POŠKA
VALANDOS:
galint lankytis iš priežasties lietuvis katalikas aukoja lc i DIDŽIAU SI AB PASAULYJE moterims vis buvo uždėtos ir
9 Iki 19 ryto: T Iki 9 vakaro
4038 Archer Avė.,
Utarn. Ir Ketv. vųk. pagal i
biznio, jo vietų užėmė O. Ale- savaitę savo kultūrinių įstaiGydytojas ir Chirurgas
CIRKAS CHICAGOJE
>. uleistos rinkės ant kaklo iki
Re*. 4464 S. M1?UWOOD Al
Chieago, 111.
4140 Archer Avė.
liūnienė.
gų paramai, mes kiekvienas
r,
... kol suaugusios jau nesu apie
Siuict Ringhng Bros. ir Bu-1,, Ol.
*
.
...
LlfiTUVTAl DAKTARAI:
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
20-30 svarų metalinių rinkių
Gyvai svarstyta apie būsi- drugiai atsakytumėm, kad lc
Tel. LAFayette 5793
Res. 2136 W. 24th St.
savaitę tai — “bagatele” 11111111
Daile) sudėtinis ei- ir kaklai ištiesti kaip žirafos.
Tel. LAl’uyetie 2057
mųjį Federacijos Kongresų, i
Tel. CANal 0402 •
iekas)
savo 50 metų gy- (Kitos žvaigždėm cirko progra
į įkas
n.kuris
uuo įvyks rugp. 23—24 die- | (niekas).
•vavimo sukatį, todėl turi įsiOffice Phone
R»s and Office
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9
nomis. Pranešimų tuo reikalu. Tad įrodykime, kad mtis ce- gijęs daugelį naujų dalykų ir moj: • Alfredo Codona, kuris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PROspect 1028 3359 8o- Saviti st
.Office: 4459 S. Califorais A
X—SPINDULIAI
darė A. Bacevičius ir ‘‘Drau- ntas į savaitę — ne PllH^‘is. i įdomybių. Cirkas bus per de-j atsistojęs ant aukštai ištemp
CANal 0766
Nedėlioję pagal sutarti
3051 West 43rd Str.
go” red. K Šimutis, kad ko- Pirkime A. lt. II. pikniko ln l;.vni„s Jienas Grant park, Cld to Urato persiverčia per gal (Prie
Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
„graso p.vB.uum
programa ve,k
pamok50c. Piknikas
Įvyks-j goje> pradedant
Se5 vų ir tris kartus apsisukęs
vv.K p«
4uvD- lietu,
i,eu.s už
iu ouc.
i mamas įvyns-i
pradedant lx)pi(!t
1XJ
Seredomis ir nedėliotais pagal
ore
dar
pajėgia
nusileisti
ant
PHYS1CIAN ANO BUKUEON
ta, kad vieno seimo vakaro ta sykį į metus, o metai turi tajienį rugp 5 j if baigiant
sutarties
Tel. Of. ir Res. GROvehill 06
2403 W. 63rd St., Chieago į
Urato ir nenukristi.- Jis vieni
programų išpildys L. Vyčių 52 savaites. Tat, pirkdami i-LA>kma(įenio vakare,
4917 S. Washtenaw A
rugp. 13
OFFIGK HOURS:
Pitone GROvclilll 0027
ntelis pasaulyje, kuris tų gali
‘‘Dainos” choras, vedama^ bangos bilietus, aukosime net i
S to 4 and 7 to » P M
Valandos: 1-4: 7-9 P. M.
......
Sunday bj Appoluttnent
Trečiadieniai*
ir
sekmad
susitartu
padaryti;
Con
Colleano,
kuris
muziko Juozo JSaurio. Atvai-'mažiau kai centų į savaitę. j Šįmet pirmų kartų bus paGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo aukštai ištempto Urato pc-,
dins linksmų operetę ‘‘O, Da
2422 Wost Maruuells Koad
A. R. 1). pelnas skiriamas statytas nepaprastai didelis ir
i Ir
hr
t
VaL: >-< ir 7-9 raa. Aetv. 9-18
įsiverčia į pryšakį per galvų; Lietuvi. Ovdvtnla,
ktare!” Kongreso atidarymo
Ulll ITIl ll 0 I IlIlVUL 10
Lietuvis Gydytoju tr Chirurgą*
NedėlloJ *ualtarua
palaikymui Vienuolyno. Se- gražus veikalas, tai reprodukVabanąue, trapezistas, kuris
pamaldos bus Šv. Jurgio pa<859 80 WB8TFRN AVĖ.
servs kazimierietės pirmosios -gija Durbar’o — imperatoriaus
Chieago. III.
Gydytojas ir Chirurgas
padaro pavojingus UIIIHUUJ,
kritimus;
rap.
bažnyčioj,
Bridgeporte
lėti).
Uttzil Vilu I,
UI lUįteUUl IV. 1
•
l
,
•
1
•• -1
•
-vi -i
•
1
Phone CANal 6122
..
,
stojo lietuviams i darbu ir no apvainikavimo iškilmes, kaipi„
.
4645 So. Ashland Avė.
UOClevard 7589
Sesijos bus McKinley park sa- v. ’
.
.
.
,
T, n - , ,.. - M Zaclimi, kuris būna įssautas
.Rez. llEU.iMk 7091
. u
,
šiai dienai vargingai gyvena, laikomos Delbi, Indijoje. Da-L, ,
,
DR. S. BIEZI
Ofiso valandos:
ėj. Banketas-vakarienė bus
.
.
,
•
,
,
•
kanuoles ir šimtai kitų, kulėjGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
net ne visur algos joms moka- lvvauja šiame veikale virš
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
riuos sunku būt -aprašyti.
Šv. Kazimiero Seserų audito
2201 W. Cermak Road
inos. Mūsų visų šventa parei- 2000 žmonių ir gyvulių ir net
Kedėlioinis pagal sutartį
D
K
N
T
I
S
T
A
S
rijoj. Kongrese bus paskaitų. ga tų tautos kultūros židinį — 50 dramblių.
Valandų*: 1—9 Ir 7—S rak.
Programa eina penkiose rin
Ofiso telsf. BOUlevard 7820 Saredouiu
ir uedelioiul* paga
4712
So.
Ashland
Avenue
Vėliau bus paskelbta kongre
HEZ,xDJ8MUIJA.
Namų tel. PROspect 1930
Šv. Kazimiero Vienuolynų
Kitos nepaprastos įdomybės, kėse ir ant keturių scenų. Yra
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 ▼akai*
so dienotvarkė.
6631
S.
Califorma Avė.
virš
i3()<)
akrobatų,
veikėjų
ir
'remti ir šelpti.
kurios bus galima pamatyt
Tel. Ofiso BOClevard 5913—14
Telefonas
REPublic 7868
Kongresas jau tik už poros
Piknikas įvyks Marąuetle šiame cirke: moterys iš Bur- juokdarių. Keturi traukiniai Rez. VICtory 2313
Tel. BOUlevard 7042
su 100 karų atveža cirkų su
savaičių. Todėl katalikiškoji
Tel. CANal 0257
savo 1600 žmonių, 50 dramb
visuomenė turi ruoštis. Šis ko
GRABORI. AI:
Res. PROspect
756 W. 35th STREET
Y? KT
T U
A kl
ngresas bus istorinis, nes įvy
lių, 1009 žvėrių ir 70 arklių. į Ofiso vai.: nuo 1-9; nuo <:90-8:lt 4645 SU. ASHLAND AVĖ.
i
ksta Šimtmečio Pažangos pa
arti 47th įtreat
Telefonas YAItds 1138
Vai.: nuo 9 Ui * vakara
godos metuose. Tat visos drau
LACHAVICH
GRABOR1AI:
Šaradoj pagal sutaru
Gydytojas ir Chirurj
1821 SUU'ld HALSTED STKJ
gijos, priklausančios Federa
Reaideneija tibuo so. Arieaian
IR SONOS
Graborius ir Balsamuotojas
Valandos: 11 ryto iki 4 po pi
cijai, kurios gavote kvietimus,
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. CANal 6122
Tel. REPublic 8340
4 iki 8:20 vakare
ai kuiios, gal, per klaidų, ne- patarnauju atdotuvė** kuoptgiauaia Turiu automubilius visokiems
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
IS FED. AF3KR. SUSI
RINKIMO

DR. ATKOČIŪNAS

*'• ™ ItAKAUOKAO

DR. V. S. NARES

DR. F. G. WINSKUNAS

!

DR. A. RAČIUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOftARSKAS

f DR. J. J. SIMONAITI!

ORi Ji W KAOZEWIGK i

^TRiKni’R

u

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. P. Z. Z ALA fORIS

STANLEY P, MAŽEIKA

unt gavusios,
imviKins TVFftttftnifm
rinkli Reikaledarbu
meldžiu atsmaukti, o mano
sai
prašomos rniKI.l
busite užganėdinti

Tel. CANal 2515 arba 2516
atstovus. Taip pat kviečiami
2314 W. 23rd PI., Chieago
ir pavieniai svečiai.
L. Šimutis pranešė, kad Lie
1439 S. 49th Court, Cicero, Di
tuvių Dienoj, liepos 16, lietuTEL. CICERO 599T
vių Šimtmečio Pažangos paro
doj
dalyvavo
nepaprastai
Pitone BOL'lcvard 4159
daug žmonių. Tas jau liudija
mūsų žmonių susipratimų. G ra
GRABORIUS
žus reiškinys.
Husų patarnarlinu
Tuomi ir baigtas susirinki
▼Iru o m et jątiniDga* ir
mas.
Ona Aleliūnienė nebrangu*, ne* neturi

A. MASALSKIS

me Klaidų užlaikymui
skyrių.

A. L. R. K. FEDERACIJOS
KONGRESAS JAU ČIA PAT

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
Rugpiūėio 23—24 dienomis
įvyksta A. L. K. Katalikų Feder. kongresas. Laiko beliko
ne pilnai dvi savaitės. Šis ko- 1
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
rigresas bus nepaprastas tuo,
VEDSJAS
kad įvyksta istoriškuose Pa 1646 WEŠT 46th STREET
Tel. BOUIevard 5203—8419
saulinės parodos metuose.
Šįmet veik visos katalikiš To'. CICERO 291
kos draugijos ir atskiri asme
SYREWICZE
GRABORIUS
nys įsirašė į Federacijų, kad
iAldotuvėm* pilna* patarnavime*
parodytų savo susipratimų. Gy
galima* ui 995.09
.
,. ,
,
KOPLYČIA DYKAI
veninio patyrimas parode, kad 1344 R
Ava, (Daam. Tli
be vieningo darbo, negalima Į___________________
didelių darbų nuveikti. Todėl
visa mūsų katalikiškoji visuo
menė kviečiama susidomėti
šiuo kongresu ir gausingu da
lyvavimu kongrese parodyti
savo susipratimų.
Kongreso vakarai taip pat
bus įdomūs. Per vienų vakarų
išgirsime L. Vyčių “Dainos”
choro linksmų operetę “O,
Daktare!”, kuriai vadovaus
pats vertėjas į lietuvių kalbų
gabus muz. p. Juozas Šauris.
Kitose programose daly vau 4
svečiai iš Lietuvos ir kitų val
stybių įžymūs lietuviai.
Įdomiausiai, kad per Kon
gresų bus paskaitos, skyriuir.
vyrams ir moterims. Bus laiko
duodama diskusijoms. Kam

I. J.ZOLP

reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVĘNUB
Chieago, III.

J. F. RADŽIUS
Įnc.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už |25.U0 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
<08 W. 181h St.
Tel. CANal 6174
Chieago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 8594.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMU’OTOJAS
I'atamavlmas geras Ir nebrangus

Čia pigesnės kai'nos. nea daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NACJ> ŽEMESNE KAINĄ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykai. Nuliudtmo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 KO. KEDZIE AVĖ.
(Neturimo sųryšlų su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATKD

DR. T. DUNDULIS

DENTI8TAB

2201 W. Cermak Road

GYDYTOJAS IR CH1RU1

(Kampu Leavltt 8t.) .
Vntando*: Nuo * Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakar*
U«r«doJ pagal sutarti

4142 ARCJdER AT
Tel. VIRginia 0036

DR. MAROEHIO

Tel. GROvehill 1595

PRANEŠIMAS

DR. A. L. YUŠKA

Pem’kelė i erdvesnę Ir patogesnę
vietų
*325 SO. H.VbSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Pilone HOLlevard 84S3

Į VAIRŪS
Re*. Phone
ENGlewood 0041

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Val.; 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 1
Soredouiiu po pietų ir Nedėldie
• tik susitarus
3422 W. MARULETTE

DAKTARAI:

Office Phone
\VENtwortli 3000

DR. A. R. McCRADIE

Henry W. Becker
(Ltcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

DR. G. 1. BLOŽiS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

CHICAGO, ILL.

718 W. 18th St.

J. Liulevičius
Grabnrln*
ir
Balsam uotoJa*
Patarnauja Chlcagoje Ir apiellnk«Je.

Didelė Ir graM
Koplyčia dykai
4092 Archer Are. I

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja
MANDAGIAI

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 už1 aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.'
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos j jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų, jums visai nieką nereikta 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

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. A. A. ROTH

7850 S. HALSTED STEKE1 Rusas Gydytojas ir Chirurį
KOOM 219
Specialistas odos ligų
Vai. 8-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. MONroe 3377
Tel. LAFayette 3572

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė a»vo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
.
V*J.; ryto nuo 10—12 uuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vul. vakare
Nedėliotum 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880
Office:

Res.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS 111 CHIRURGAS

2355 \Vest 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. H.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutart)
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj

Cb'caco, III.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted I

Kampa* 3l*t Street
Vai.: 18—U v. ryto. 2—4, 7—9
Nedėllomls i'r šventadieniais 19-

DR. MAURICE KAHI
GYDYTOJAS ir i lllltl I OAl
4631 SO. ASHLAND A V

Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOM;
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-9
Ncdėldieniala nuo 10 iki 12 Oi

Pitone: PltO.siMH-t 1021

DR.C.E. FITZGERAI
GYDYTOJAS Ir CHIKVROJ

2455 West 69th St.
Valandos:
1—4 ir 7—9 vai. vakaru
Nedėliojo pagal r u ta rtJ. -

G

WISSIG
Specialistas ii
Rusijos

GYVO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEM
KAIP LZKISENfeJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Rperlnlltkat gydo Ilga* pilvo, plaučių, Inkstų Ir puilėA-užnuodlj’my k'
Jo. odo*. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmu*, skausmu* n
roję. kosėjimų, gerklė* skaudėjimų Ir paslaptinga* Ilga*. Jeigu kiti
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jut
gali p
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ižgydė tūkstančius ligonių.
maa dykai
OF1MO VALANDOS: Ka»dl* nuo 10 valandos ryto Iki
valandai tr nuo I—I valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1
4200 WE8T 26th ST.
kampas Keeker Avė.
Tel. CRAwtortl

rH

y

6
NAUDINGI SUMANYMAI Įvių radijo programa, leidžia-

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

“r-

‘Antradienis, rugp. 8 d., 1933

KOLEGIJOS REIK. CHICAGOS APSKR.
P I K N ĮKAS

.........
ima pastangomis Peoples FurWešt Sidėj rugpiūčio 6 d.,'niture Co., krautuvių iš stoLINKSMOS IŠLEISTUVĖS
“Toastmasteriu” buvo R.
Aušros Vartų mokyklos kam ties WGES, 1360 kilocykles.
Palubinskienė, kuri savo gy
bary buvo svarbus susirinki- Šį sykį dainų dalį išpildys
Ketvirtadienio vakare, rugp. vumu vakarėliui pridavė jau-Į
n,aa Marijum, Kolegijos 19 A
€ d., M. Šneiderienė savo gra- kios atmosferos. Baigiant dar
skyriaus. Daug buvo svarsty. ftap#s R
Sekmad., Rugp, 20 d„ 1933 m,
žnose namuose surengė malo Šneiderienė, linkėdama laimi
ta svarbų darbų ir sumanymų. j.al.|or (tuetaB ir UvsrMas> l
nių puotelę — išleistuves at ngos kelionės įteikė atstovėms
Rūtos Darže, West Side
Bet iŠ eilės stovi pirmiausiai t„ipgi kal,fe ,|r poįkaj M
stovėms. A. Šatkienei ir K. po dėžę saldainių, kaipo do
gerai išgarsinti, tinkamai pri- p ‘p šaltimieras ir juokda- Skanūs Užkandžiai—Gera Muzika.—Visiems Pasisvečiavimas
fcirubienei, važiuojančiom į Mo vaną. nuo visų dalyvių vakasirengti. ropniyti daug avėK(.purf Be ,0> bu,'
Są^tės dukra
torų Sų-gos 16 seimų. Daly rėlyj.
rinės klombos susprodginta. Vi
ADVOKATAS AREŠ
| čių. rugpiMio 20 d., 8:30 v.t |al>ai
mMjk<w> įdomia'
vavo gražus būrelis vietinių
si spekuliantai išvaikyta.
vakare į‘ West Side 1į Rūtos pranešimų
»•
• visokių
• , • ,kitokiu .
TUOTAS
ir
eųjungiečių ir keletas M. Šnei Į Cieeroj pastaruoju laiku vie
Bostono jaunas advokatas
dar£ų, 2329 W. 23rd PI. į ren- įvairenybių> Todėl malonėkit;
derienės artimesnių draugių,)Sėjo daug svečių kunigų, iš
E. S. Daniell areštuotas. Jis
giamų Chicagos Apskričio lie užsistatyti savo radijo ir paNEW YORK, rugp. 7.
bei giminių.
'kurių teko išgirsti gražių patuvių katalikij Kolegijos rė- si klausyti.
Anų dienų vietos biržoje aša- yra vienos politinės grupės
M. Šneiderienės vaišingumų mokslų, pamokinimų.
P-lė Irena Kučinskaitė, ku-'riė-jų didelį ir linksmų piknivadas. O ši grupė bombų spr o
malouų būdų bei gerų širdį • Be to, paskaitose plačiai pa-iri žiomis dienomis išlaikė vai- kų. Į susirinkimą buvo atsigdinimui kaltinama.
AUJOS DAINOS
2 kp. narės geiai žino, nes pasakojo apie Lietuvą, jauni- gtybinius kvotinius ir gavo tei- lankę ir komisijos pikniko ro
jau ne pirmų kartų pas jų mų, apie Lietuvos pažangų vi sę praktikuoti advokatūrų. Ji- ngėjai. Jie prašė visų Kolegi LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO
PAIEŠKAU
STASYS NAVICKAS
tenka viešėti. Po užkandžių Sose srityse,
jai advokataus drauge su sa- jos rėmėjų skyrių parodyti sa
j ravo brolio Juliaus Gasko. 1924 tn.
--- fcpt nuo
prie gražiai parengto stalo, at-. | Malonu yra pasiklausyti ka vo tėvu adv. Jonu Kučinsku, vo gražų uolumų ir veiklumų, 1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c J/..*25.bu*° „---nglr“^
anu<> jo. jullau, parašyk laišku, duok man. tavo
» ovems šute a gražių m eLietuy^ ir Hetuvius,)Tarp 300 teisininkų, Įnikusiu paskirti gerus darbininkus ir 2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišrain Chorui)
aesc|-ei, žinot kur esi. O jei kas ki
jimų, ypač dabar esančius ne-1 taip pat apie lietuvių drąsų, valstybinius kvotimus buvo ir gerai prisirengti su dovano- 3. Ko liūdi mergužėlėT-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c tas žino kur jis yra, meldžiu duot
man žinoti, už ką busiu begalo dėmalonumus prašalinti. Pakvie
4.
Aukštas
krantas
(Tenorui
solo)
Aukštas
kalnas
duetas
30c
^!^aį5^Jank av”’. Ytacfnf £ri‘ar'
pasiaukojimų, kokių parodė kitas lietuvis Ant. Pojunas iš mis. Komisija pranešė, kad
stos ir atstovės tarti žodelį. pavvzdžiui, mūsų lakūnai S. ."VVaukegan, 111. Ir jis kvoti- praeitų metų' Cbicagos Apskr. ,1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
K. Srubienė, mylima ir bra Darius ir S. Girėnas. Jie au- mus išlaikė. Sveikiname nau-įrengtas Kolegijos naudai pi-i2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
ngi narė 2 kp., kuri važiuoja
knikas rugpiūčio 28 d., Biru- 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............. 30c
, .
.
koįo paskutinius savo cente-, Jus profesionalus!
atstovauti Cbicagos Apskr., pa
.
,
,
tės darže davė
nuostolių. 4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
.... . . . ... - • >< .
bus ir ant galo gyvybę lietu- -----------------------reiske, jog jai tik rupi Moterų- .
, . n i.
•
•
VISUR
DIDELĖS
Pasitaikė lietinga diena taip 5. Oi, tu dzieme-dzieniedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
nių garbei. Dabar apie juos
S-gos gerovė ir seime tik tei
LENKTYNĖS
kad ir rengimo komisija ne 6. Oi, broliai, broliai-Margytč Mano (Chorui- ............. 30c
j plačiai rašo viso pasaulio span
sybės laikysis.
galėjo vykti ir buvo per radijo 7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
da.
Dabar
Cbicagoj
visose
kolo

pranešta, kad piknikas neį
Visos anglių kompanijos pakėlė an
A. Šatkienė, viena iš senes
Daugiau perkant duodame nuošimtį.
glių kainas, taip aukštai, kad žmo
.... ,
• • v
Del to mes, visi lietuviai, be nijose eina smarkus prisiren vyks. Atšauktas. Bet Gedimino
nėms sunku bejpirkti,
o
lietuvių
rtųjų veikėjų, buvusi ir Mo-l , . , , , . . .. , ’ _
Reikalaukite tuojau
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
o
~ .
... ndrai darbuokimės, kiek gale- gimai. “Draugo” agentai, kvie
orkestrą vis tiek grojo ir reiterų Sų-gos Centro pirminm-1, .
.° .
kalnų dar nupigino. Kam
Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun. pakėlimo
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
, .
-v, - i i
ir i 1 darni savo tautos geresnei atei- sliai, talkininkai, rėmėjai stoke, pareiškė, kad nors Mote-'.v. . m .
v
v
.
kėjo atsilyginti $16. Birutės i. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919. gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas
rų Sų-gos padangė šiek tiek' j5.1*1', T° ir as’ vargsas h8°nis> ja į katalikiškų darbų “Drau- daržo rankpinigiai $25.00, ku
RE PU BU C 84(12
Kaina .......................
. ................. ,' ...................................... 30c.
z—
linkiu
go” rudeninio pikniko veiki-\0 ir daugiau išlaidų, bet ačiū
apsiniaukusi, stengsis, pagal
“DRAUGAS” PUB. CO.,
J.
Lapinskas,
me.
Tikietus visur platina, pa-'chicagos geriems biznieriams,
savo išgalę, jų blaivinti ir už
1417 So. 49 Ct.,
garsinimus — dovanas nuo kurie aukojo gražių dovanų 2334 So. Oakley Avė.,
mūsų kuopos įnešimus bei rei
Chicago, III.
ADVOKATAS
biznierių
renka.
Taipgi
prašo'restoranui
ir
kitokiems
biznia

Cicero,
III.
kalavimus stipriai stovėti.
2 E. 103rd Pi. prie State St.
uji visi, kurie išgalite būti ms. Tat šįmet taipgi kviečiaTel. PI1.IAIU 5»50
Ketvergo vakarais nuo 7 Iki’ 9
4600 S. \Vooil St.
I.AFnyctle «303
dienraščio rėmėjais, stoti į ta-|mi labai gražiai visi Cbicagos
Ikų tikietų platinime. Kas Kolegijos rėmėjai ir svečiai
daugiausiai išparduos tikietų, Skaitlingai rengtis į Apskričio
gaus gražių dovanų. Taipgi pi- kolegijos rėmėjų piknikų su
rkęs tikietų, turės progų gauti dovanomis, kuris bus priren-j
snnai,
ADVOKATAS
girdite per radijų Ir koncertuose. Nekurios meliodij
auksinį
žiedų,
kurį
aukojo
lai

105
W.
Monroe
St.. prie Clark
gtas visiems atsilankusiems
romi nutarimai.
jos Jums taip labai patinka, kad pasilieka Jūsų au
Telefonas
STAte
70(10
krodininkas Rl Andreliūnas,
syse ant visados. Nekaltų Jums norisi vėl išgirsti
Vslanclo- 9 rvte Iki B nopl*t
R<eikia pažymėti, kad kon 2650 W. 63rd St. P. Andreliū gražiu ir linksmu supraizu ir
Jums mylimų meliodijų, bet kaip galima tai padary
2201 W. Cėrmak Road
pasveikinimu.
IŠ MAR. KOL RĖMĖJŲ greso rengimo komisija stro- nas šįmet švenčia 15 metų su
Panedėllo. Seredos fr Pėtnyfilos
ti? O gi štai kaip:
Pikniko Rengėjai
vakarais * Iki 9
įpiai darbuojasi, kad kongre- kaktį kaip tų biznį sėkmingai
41 SKYRIAUS SUSI
Telefonas CANal «122
Namai: 6459 S. RockweU St.
,sas atneštų kuo gražiausius veda, prie tos progos iki
RINKIMO
Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos
i Dievui ir Tautai vaisius. To- “Draugo” piknikui R. Andre
Vakarai- 7 iki «
Telefonas REPubt 1c Oflllll
su phonographu suteikia Jums visas stotis ir kada
Archer Heights. — Sus-mas i dėl ir pageidaujama, kad ko- liūnas daro didelį bargeną
tik norite galite užsistatyti rekordų ir išgirsti sau
įvyko rugp. 3 d. Jame tarpjngresas būtų skaitlingas ne ant visų laikrodžių, kryželių,
mielų muzikų ar dainelę.
kitko nuodugniai apkalbėta vien atstovais, bet ir svečiais, šliubaunų žiedų ir muzikos da
(
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
pikniko reikalai. Piknikas į- Skirtumas tarpe atstovų ir lykų.
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
Rep. kare įvyksta nuolatinė lietustatau Anglis už pigiausias kalnas.
vyks sekmadienį, rugp. 27 d., svečių bus toks: atstovai tuPašaukit IiAPayette 8980
/'
'■f'"'/:-':
Zopelių darže, Summit Grove, rėš įgaliojimus raštu ir teisę
i
J. OKSAS
■
.\v. ž
ši
15^
5477 Archer avė.
(balsuoti valdybos rinkime, o
2649 West 43rd St.
2?.
Pasirodo, kad piknikas bus Į svečiai to neturės. J. Šliogeris
vienas iš puikiausių, nes ko
.-43"
Su Nėra kvarba rali atebOkla pada
3
s
ryti. Oall nuivleatl aavo namu*, vi
misija deda daug pastangų,
sk# panaujinti, perdirbti, pratęsti
Nu
nurievėjlm#. Bet turi bfltl tam tik
kad svėčiai būtų pilnai paten
ra kvarba. Kvarba, kuri IIriau tę
Atsiminkite, kad visų tavosias. apsauiro*. rrafclal atrodys IIkinti. Jaunimui bus gera mu
grain dėvėjimui. Mes šitokią kvarb#
rų kainos kyla. Todėl pir
parduodame.
j
zika.
Llqul<1 Velvet dėl sienų Ir lubų.
kit tuoj—sutaupysite pinigų
Master Vamlsb dėl rrlndę. rakan
Dabar belieka tik laukti sve
dų Ir medinių pafrrnilnlmų.
ORIENTAL.
S O <■> fT
RUG8 (karpetai)
č.ių. Daržas bus atdaras 1 vai.
Fle^l^o dėl balto “enamer* atPARLOR 8E$
......__
.
vaHdsvlmo. $0—49 Tyra kvarba de|
TAI po ............
darbo IA lauko.
popiet. Svečius prašome iš Sekmadienį, rugpiūčio 13 d.
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI
$
Cbicagos ir apylinkės susipa- įvyks Šv. Kazimiero Akad. Re
3240 S. Halsted St.
PO .................................
žinti su mūsų kolonijos vei- m6jų piknikas Šv. Kazimiero
kimu. \ isas pelnas skiriamas sesučių naudai. { komisijų iš
kilniam tikslui — Marijonų rinktos sekančios. Gadeikienė,
Šis naujas 1934 radio su phonographu parsiduo
Kolegijai.
Komisija Glebauskienė, Žostautienė, šl:o
J. T. .lunzaltls Ir Otto Wen<1t, sar.
da
tiktai
po.............
M1O,
PERKAM
INSURANC2
3621-23-25 S. Halsted
'gerienė, Kerpauskienė, pirm.
Federacijos 50 skyriaus
Lietuviškus
Kiti mažesnio styliaus radio, po......... 9.50
NOTARY
Street
M. Dobrovolskienė, Karlavičic
darbuotė
BONUS
PUBLIC
Midget Radio, po v..............................
$9.50
Rugp. 3 d. Federacijos 50
R Bitinais, Bitinienė, DaPhilco Radio, po ..............
^18«75 CHRYSLER IR PLYMOUTH
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
sk. susirinkime iš Federacijos
Sebastijonienė, Sau-:
LAIVAKORČIŲ
AO ■UT C RA
Chicagos Apskr. susirinkimo,
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
VISKAS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
įvykusio rugp. 2 d., praneši-f Komisija širdingai kviečia
TRINI N O CMC PAMATUOTAM BIZNIS
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIAUSIŲ
mų darė J. Šliogeris ir per- visus atsilankyti ir paremti
.
REK ORDŲ
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
skaitė kvietimo laiškų. Izaiške sesutes. Visi atsilankusieji bus
Pirma pirkimo naujo arba var
prašoma išrinkti atstovus į bū patenkinti. Širdingai prašomi
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
simų' Federacijos Kongresų, įsidėmėti dienų. Tai bus viChrysler ir Plymouth Automobi
TUgp. 23—24 d. Iš Mar. Kopasilinksminimo diena.
lius, kurie turi moderniškiausiua
legijos rėmėjų sk. išrinkta at Visi galės ir gerai pašokti.
ištobulinimus ir iki kolei kaino*
3417-21 Šo. Halsted St.
IR
labai
nužemintos kaip tai CHRYKomisija
darbuojasi.
Ponia
stovė P. Lubertienė, o iš Fe
SLERIS
$795 F. O. B., o PLY
Išmokame
Liepos
1,
1933
Telefonu — Boulevard 4705—8167
deracijos skyriaus Julius Šlio Biriotienė žadėjo svečiams iš
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
geris. Svečiais kongrese gali kepti Rkanių pyragaičių. Bus
gi nepraleiskite geros progos panuošimčio kuponus
Radio Programai Duodami Rudriko Krautuvės
matykit naujus CHRYSLER ir
dalyvauti kam tik aplinkybės visokių įvairenybių.
Nedėliomis, WCFL, 970 K., 8:00 vai.
ryte ir 1

J. P. WAITCHES

C H I C A G O J E

Daug Gražios Muzikos

Iš ARCHER HEIGHTS LIE-±
TUVIŲ KOLONIJOS

RABIO

JOHN B. BORDEN

Naujas 1934 Radio

OKSAS EXPRESS

Z-«/ZZ//////ZZz.

A Pot of

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

K. S. JAKUBAITIS

Painf !

SPEGIALĖS KAINOS,

illl

ilUi

CENTRAL DISTRIGT
FURNITURE GO.

MOKAME GASH UŽ LIETUVOS BONUS

leis.

Lauksime visų atsilankant.
Kaip kasmet Federacijos Iš anksto tariame už tai ši r-1
kongresuose iškeliami svarbūs dingų ačiū.
klausimai, taip ir šių metų Pirm., M. Dobrovolskienė,

kongrese bus gvildenami svar-

2325 S. Oakley Avenuo,

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO,

3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215
W. M. Antonise-n
Jo®. P. Doody
G. A. Šukys

ę

Jos. F. Budrik, Ine.
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.

PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. LAFayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

