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SEIMĄ APLANKĖ J. E. VYS
KUPAS SHEIL IR MIESTO
MAJORO ATSTOVAS

ITALŲ ORO ESKADRILĖ
AZORŲ SALOSE
Prez. Rooseveltas konferuoja
su pinigų ekspertais

Yra svečių ir iš Lietuvos

(J. Poška, specialus koresp.) bavičius, Vieraitis, V. Rėkus,
A. Miškinis, kun. Bičkauskas,
Vakar, rugp. 8 d., 9 vai. ry
kun. Vaitekūnas, kun. Lipnictų, Chicagoje prasidėjo meti
kas ir Įeit. Nakrošius iš Lietu
Ši iš oro padaryta nuotrauka parodo, kas yyksta, kada laivas ant povandeninių uolų už
HAVANA, K u Ui, rugp. 8.
BERLYNAS, rugp. 9. — plaukia. šis vaizdas tų nelaimę atvaizduoja kaip šalia St. Johns prieplaukos, Niufound- nis, 21 L. Vyčių seimas. Šv. vos ir daug kitų.
— Po įvykusiųjų vakar žmo Kanclerio Hitlerio nuospren lande, laivas Nova Scotia užplaukė ant uolų. Kiti laivai veltui deda pastangas jį nutempti. Panelės Gimimo parap. bažnv
Vyčiai prašė majoro Kelly
čioje, Marąuette Parke, atlai
nių skerdynių ties prezidento
džiu 15 d. paleidžiama (panai
atstovų P. Egan, kad jis per
kyta iškilmingos Šv. Mišios,
rūmais, prez. diktatorius MaSU EKSPERTAIS TARIASI
GAL TAI METEORAS
duotų miesto valdybai prašy
kurias celebravo kun. Ig. Alba
cliado šiandien paskelbė visam kinama) taip vadinama pagelNUKRITO
mų, dėl leidimo surengti Chikrantui karo stovį ir pranešė, j
policija, kuri buvo sudavičius, asistuojant kun. P. Ju
HYDE P ARK, N. Y., rug
c-agoj “Tag Day” aukų r i n.
škevičiui, kun. P. Katauskui ir
kad jis kaip buvęs ir .toliau ryta iš jaunų fašistų ir per il pjūčio 8. — Prezidentas Roo- AVASHINGTON, rugp. 8.—
kimui Dariaus ir Girėno pa
WESTERN ELECTRIC
kun. P. Lukošiui.
prezidentu pasilieka,
gus mėnesius visam krašte te-' 8eveltag’ turi pasįtarįmua RU J. V. laivyno observatorijos
už
KOMPANIJA PADIDINO | L Vyčių “Dainos” choras, minklui. P-nas P. Egan
ir Jis sako, kad susisiekimo rorų palaikė. Tai savos
ru-' pinigų ekspertais. Tariasi a- astronomai, kurie ant Saturno
tikrino, kad leidimas bus tik
ATLYGINIMĄ
■ vadovaujant p. J. Sauriui, gie
ir kiti streikai neturi politinio ' šies nacionalsocialistų parti
planetos
susekė
milžiniškų
balrai duotas.
pie dolerio infliacijų. Rytoj
dojo “Exultate Deo” mišias.
ęharakterio ir rytoj jie bus jos čeką.
atvykt,ta
deoartamento *♦ ta’k»> aI*j* kad K8* to-ie I YVestern Electric kompani- ,Vyr. Vyčių dvasios vadas kuTuo pirmoji sesija ir baigta.
panaikinti.
vietoje milžiniškas meteoras l •
sekretorius Woodin.
ja ko plačiausia
pasiskelbė, nigas A. Valančius pasakė jau Po pietų 3 vai. prasidėjo 2-ji
nukrito.
Pranešta, kad vakar polici HITLERIS PRIEŠ ANGLUS
sesija. Išrinkta prezidiumas
kad ji padidino darbininkams Įsmingu pamokslų.
IR PRANCŪZUS
ja ir kareiviai ties prezidento
ir komisijos. Prezidiuman pa
Saturnas yra milžiniška pla atlyginimų — apie 2 milijoYVOODIN ATSISTATY
11 vai. Šv. Panelės Gimimo
rūmais 21 asmenį nužudė ir j
neta. Susektas .ant jos baltas' nūs dol. daugiau per metus, par. salėje seimo rengimo ko teko: pirm. A. Onaitis; vice146 sužeidė.
•
. '
Iv BERLYNAS, rugp. 8. DINS
taškas yra mūsų žemės didu-• Žymiausioji atlyginimo dalis misijos pirm. Al. Manstavi- pirm. Bilevičius ir O. ValecPo to Ha per yisę nakf, te- “Uerio vyriausybė
atsakė
kaitė; rašt.
Valentikiutė ir
tenka ne nuo valandų dirban ičius atidarė 1-jų sesijų.
toras siautė. Įvairiose miesto a"*tla'"s ir P™cūzam» i i«
'VASHINGTON rugp. 9.- mo.
Karpiutė; tvarkdariai — Miš
Tos rūšies balti taškai ant tiems darbininkams, bet ofisų
dalyse buvo girdimi apsišau- Padu<Aus įspėjimus Austrijos Kalbama, kad iždo departa
Dvasios vadui kun. A. Valan kinis ir Juozaitis.
Saturno buvo pastebėti 1876 ir tarnautojams.
reikale.
Vokietija
pareiškia,
mento
sekretorius
YYoodin
ar
dvmai.
čiui sukalbėjus maldų, seimo
Rezoliucijų komisija
—
1903 m.
kad ji Austrijos reikalu veik- timoj ateity atsistatydins
dalyviai vienbalsiai sugiedojo kun. Gradeckis, Žitkus ir L.
Saturnas, anot astronomų,
PALEIDO VISUS AGEN
ITALAI LAKŪNAI AZORŲ !dama ng *iokio
tarPtautinio
Amerikos, Lietuvos ir Vyčių Šimutis.
,
yra dar gana skystas, tv. jo
IŠSKRIDO J LENKIJĄ
TUS
SALOSE
sutarimo neperžengia.
himnus. Po centro vald. pirm. į Mandatų .komisija — V. Rė
paviršius nėrą liek daug su---------j (Vokiečiai sako, kad anglų
A. Lapinsko įžanginės kalbos kus, F. Juozaitis ir SinkeviNEYV YORK, rugp. 9 — (kietėjęs, kiek yra mūsų
že
Krašto vyriausybės įsaky
HORTA, Azorų salos, rugp. ir prancūzų finansininkai turi
prasidėjo gausingi sveikini- čiutė.
Mažai kam žinomi du lenkai mės paviršius.
mu visi Chicagos prohibieijos
8. — Iš Niufoundlando ?ian- didelius Austrijoj
interesus
mai. Žodžiu seimų sveikino:
Po rinkimų prasidėjo centro
i lakūnai, broliai Adamovičiai
agentai
ir
ofiso
štabas
—
vi

dien čia atskrido italų oro es- ir bijo, kad tie interesai nenuJ.
E.
vyskupas
J.
Sheil,
kurio
vald. narių raportai. Vakare
iš Brooklvno, vakar per Atlan KANADIEČIAI PRIEŠ A. D. so 195 asmenys, paleidžiami
kadrilė — 24 lėktuvai su 96 kentėtų. Tad savo vyriausybes
kalba
ypatingų
įspūdį
paliko,
Nekalto Pras. parap. salėje,
tiku išskrido į Lenkijų.
iš
tarnybos,
o
prohibieijos
vyk
FEDERACIJĄ
vyrais lakūnais, kurių priešą-1 verčia, kad Vokietija atokiaumajoro Kelly atstovas
Brighton Parke, įvyko vakad.ymas pavedamas teisingumo
ky yra Italijos oro ministeris šia nuo Austrijos stovėtų,
Egan, kun. Baltutis,
pral. ras. Seimo dalyviuose nuotai
RAKIETERIAMS GINKLŲ
CALGARY, Alberta, Kana- departamento šakai.
gen. I. Balbo. Grįžta Chicagos
M. Krušas, kun. K. Matulaitis, ka pakili.
ida, rugp. 8. — Daugiau kaip
NEPARDUOS
parodų atlankę.
VISA EILE KODŲ FORMU
“Šaltinio” red., L. Šimutis,
Šiandien nuo 9 vai. seimas
200 vietos kanadiečių karpenDAUGIAU KALĖJIMU
YVASHINGTON,
riugp.
8.LUOJAMA
“Draugo” red, kun. I. Al- tęsiamas.
NUBAUSTA
HITLERIS VARŽO MO
Prez. Rooseveltas kreipės į terių išėjo iš Amerikos Darbo
TERIS
YVASHINGTON, rugp. 8.— ginklų gamintojus, kad jie ne federacijos ir dirba už Kana
LAVONAI IŠBALZAMUOTI
dos
Darbo
federacijos
sudary
Užvakar
Cooko
apskrities
----------I NRA administratorius John- parduotų rakieteriams kulkos
mų.
kriminaliniam teisme 13 rakie
BERLYNAS, rugp. 8. — į son gelbsti visų eilę laikinųjų vaidžių. Fabrikai sutiko.
Tragingai žuvusiųjų lakū
lerių
ir
plėšikų
daugiau
kalė!
Karpenterių
unija
sako,
kad
Vokietijos vyriausybė paskel- 1 kodų suformuluoti. Kai kunų Dariaus ir Girėno lavonai
DEL LITUANICOS KATAS
NEYV YORK, rugp. 9. — J’e Am. Darbo federacijos kas jimu nubausta.
J)ė Įsakymų, kad visam krašte Į rios pramonės šakos liendruo[paimti į 'Vytauto D. universiTROFOS
Bylų klausymai pirmyn stu
soms moterims draudžiama Į ju kodu negali remtis.
Pranešta nepatvirtinta žinia, ,mėnesis už kiekvienų narį po
Įteto medicinos
fakultetų ir
kad vandenyno pakrašty,
centus sumoka, o iš to jo- miami.
dairius veidui tepalus ir mil- :-------------------tenai išbalzamuoti.
Iš Berlyno praneša, kad vie
I LOUISVILLE, K y., riugp. ckavvay, maudantis 15 asine-.k’os naudos neturi.
tebus naudoti.
KONDUKTORIŲ PAŠOVĖ nas prancūzų ir lenkų laikraš
8. — Pereitų šeštadienį šios nų pngere.
Traksėdžiuose, Klaipėdos
čiai
paskelbė
gandų,
būk
ties
NETURI NORO KLAUSYTI
DIDESNES KARIUOMENES valstybės kalnų apskrityse įkrašte beskaldantl akmenis įSoldinu uŽsimušę transatlan
Policija
suėmė
žudikų
Chr.
REIKALAUJA
vyko nelaimė. Į vienų didelį
vyko “primary” balsavimai.
NOAKHALI, Indija, rugp.
tiniai
lietuviai
lakūnai
ten
Galas,
Cicero,
kuris
su
kitu
YVASHINGTON,
riugp.
8.
—
VIENA, Austrija, rugp. 8. 14 asmenų nužudyta ir <taug 9. — Meghna upėje pervažui
akmenį, norint jį suskaldyti,
buvo
apšaudomi.
sėbru
užpuolė
gatvėkary
konNRA
administracijai
praneš

— Austrijos vyriausybė krei sužeista.
buvo įdėta daug sprogstamo
apvirtus KM) asmenų žuvo.
duktorį
ir
sunkiai
pašovė,
ka

ta,
kad;
minkštųjų
anglių
kasyk
pės į santarvės valstybes, kad
Vokiečių spauda kreipės į sios medžiagos. Sprogimas
da
tas
apiplėšimui
pasiprieši

Vardo
pakeitimas
ir
peror

lų
Pennsylvanijoj
streikavę
ISPANIJOS
KATALIKŲ
jai būtų leista savo kariuome
Lietuvos pasiuntinybę Berly buvo labai didelis. Dideli ak
no.
Savo
sėbro
nenori
išduoti.
ganizavimas
yra
gyvas
reika

angliakasiai
ne
visi
nori
vyJAUNIMO
GRUPE
ne ir sužinojusi, kad pasiunti menų gabalai išlėkė į aukštų
nę padidinti.
las. Kaimuose ir mažesniuose riausybės nurodymų vykdyti.
net kelis šimtus metrų ir kris
nybė apie tai nieko nežino.
MADRIDAS (per paštų).— miesteliuose apviltas socialis Daug jų atsisako į darbų grįž
Mrs. Bessie Opas, 37 m.
dami žemyn užmušė skaldyto
ISPANŲ TAUTININKŲ
Ispanijos katalikų
jaunimo tų veidmainiškais žadėjimais ti.
amž., nubausta nuo 1 iki 5 me
ju M., kuris buvo pasitraukęs
NAUJAS ŽURNALAS
VADAS NUŽUDYTAS
jaunųjų jaunimas apleidžia socialistų Susekta, kad jų tarpe komu tų kalėti ir 2,000 dol. pabau
nuo skaldomo akmens apie
BILBAS, Ispanija, rugp. 8. grupę planuojama
Sadupe miestely socialistai nu darbininkų vardu pakeisti. Šį Į kuopas ir grįžta atgal prie sa nistai veikia.
da.
Vilniaus lietuviai šiomis die 200 metrų. Be to, viena ak
Ji pripažinta kalta už norė nomis ims leisti naujų lietu mens skeveldra užmušė ir ne
žudė tautininkų vadų Jose A- rugpiflčio mėnesį (Galicijos pro vųjų katalikų draugijų. Kadan
vincijoj įvyks katalikų jauni gi šį jaunimų sudaro darbi DRTROIT, Mich., rugp. 8. jimų savo vyru nusikratyti.
viškų žurnalų, pavadintų — toliese buvusį arklį.
baurrea.
mo grupės kongresas, kur mi ninkai, tad jam reikalinga ir — Netoli lėktuvų stoties gat
Lietuviškas Baras. Žurnalas
nėtas
sumanymas
bus
galuti

naujo vardo organizacija — vėn nukrito keleivinis Ameri Arti Dyer, Ind., Greyhound pasirodys per metus keturis
INNSBRUCK,
Austrija,
nai
aptartas.
Norima
šių
gru

jaunieji darbininkai, arba jau can Airways corp. lėktuvas. 7 busas susikūlė su automobiliu, kartus. Jame žada bendra
riugp. 8. Austrijos Vokietijos
pę
perdėm
perorganizuoti
—
nųjų darbininkų grupė. Tm asmenys sužeista. Skrindant, Busas apvirto. Apie 15 asme- darbiauti visos stipresnės Vil CHICAOO re APYLJY'<eS
pasieny nežinomi žudikai nu
pakeisti
administracijų,
veiki,
juose
didesnį entuzijazmų su saknma, staiga du iš trijų mo nų sunkiau ir lengviau sužeis niaus lietuvių inteligentų jė — Šiandien dailus oras numa
šovė pasienio sargų. Kaltina
gos.
torai sustojo.
tomas.
mų ir kitokius metodus įvesti.' keltų.
ta.
mi Hitlerio sekėjai.
MACHADO NENORI
PASIDUOTI

PAOELBINĘ POLICIJĄ
PALEIDŽIA
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IMelna kasdien, iSskyrus sekmadieniu*
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *<.00, Pu
sei metų — *8.60; Trims mėnesiams — $1-00; Vienam
mėnesiui — 7 5c. Europoj* — Metams *7.00; Pusei met« — *<00. Kopija .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*r<Mna, Jei neprašoma tat padaryti ir neprtslundlama tam
tikslui palto lenkių.
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Publlshed Daily, Ezcept Bunday.
BUBBCRIPTIONS: One Tear — *1.00; Blz Months
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Copy — .01c.
▲dvertlsln* ln "DRAUOAB" brln«s best resulta.
Advertlsln* rate* on appUoatlon.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
6 vai. po piet.
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DIENOS

KLAUSIMAI

APIE NAUJĄJĮ MARIJONŲ VIENUOLI
. JOS VADĄ

Apie naująjį Marijonų vienuolijos vy
riausiąjį Vadų savaitraštis “Laivas’' paduo
da daugiau žinių. Jis rašo:
“Kaip daugelio kitų, taip ir Marijonų
Vienuolijos Konstitucija reikalauja dažnai
keisti vienuolijos vadovybes, neg tuo būdu
galima vienuolijoje palaikyti daugiau ener
gijos bei darbštumo dvasių. Atskirų Namų
vadovybės paprastai yra perrenkamos kas
treji metai, o Vyriausioji Vadovybė, taip pat
Provincijų vadai renkami yra kas šešeri me
tai.
.i
• <>
Prieš šešerius metus Vyriausiu Vadu Ma
rijonai buvo išrinkę J. E. Vyskupų Petrą
Bučį. Jo šventas gyvenimas, neapsakomas
darbštumas ir gilus mokslas tarsi šviesi au
reolė laikė apgaubds Marijonų Vienuolijų,
visų kreipdama į jų akis.
Buvo vilties, kad Gerbiamasis Vadas pa
siaukos ir tolinu Vienuolijos gerovei ir neš
tų sunkių ir atsakingų vyriausiosios vadovy
bės naštų ant savo pečių, kaip nešęs. Bet ne.
Našta, matyti, pasidarė per sunki net tokiam
didvyriui,-kaip J. {E. Vysk. Būčys, kuris ne
pratęs nuo jokių sunkenybių trauktis. Mat,
čia susidūrė dvi vadovybės — ir Marijonams
ir grįžtantiems į Katalikų Bažnyčių rusams
pravoslavams. Darbo pasidarė tiek daug, kad
nei dienų nei naktį nebeliko poilsiui valan
dėlės. Po tokia našta ir milžinas turi su
linkti... Taigi J. Ekscelencija garbingai ėjęs
Vyriausiojo Marijonų Vado pareigas daugiau
kaip per šešerius metus, pagalios pasitraukė,
užleisdamas ta naštų jaunesniam — Tėvui
Andriejui Cikoto, M. I. C.
Naujasis Marijonų Vadas, Tėvas A. Ci
koto, M. I. C. kilęs yra iš artimos lietuviams
Baltarusių arba Gudų šalies. Baltarusiai kar
tu su lietuviais anuomet buvo sukūrę galingų
Lietuvą, kartu 5 argo vargus, kartu gynė sa
vo tėvynę nuo grobortių vokiečių ir kitų prie
šų. Amžiais susigyvenę sudarė vienų nepadalinomų vienetą, vieną šeimą, kurios galva
buvo garbingi mūsų kunigaikščiai...
Su džiaugsmu tad pasitinkame mes, lie

ii.

LEONAS > III

fe-4
k.

-

Moksleivis, kunigas, vyskupas ir
popiežius

(Enc. “Rerum Novarum” 40 m.
jub. pamin.)
(Tęsinys)
Visi tie dalbai gerajam ganytojui tei
kė malonumą, išskiriant sunkią ir nema
lonią kovą su revoliucija, nes tai buvo
atėjęs “naikinimo biaurumas”. Buvo ati
mami bažnyčios turtai, naikinami vienuo
lynai, atimamos dvasiškos privilegijos, įveriama civiliška metrikacija, pašalinama
religija iš mokyklų, visur atgaivinama
radikališki gaivalai bei papročių pagadinimai ir aiškus bedievybės protegavi
mas. Kardinolas Pecci netylėjo: nr pats ar
bendrai su \’sos Umbrijos vyskupais prm
testavo, arba siuntė karaliui Viktorui Emanueliui li-ąjatn iškalbingus raštus, bet
veltui, nes tai buvo “tamsybių valanda”,
kurią viešjmtavo tamsos galybės. Vis tik
jis mokėjo taip j^asielgti, jog dažnai ne* |
- priešai jį gerbdavo.

tuviai, naują Marijonų Vadą! Juo labiau, kad
jis yra mums Amerikos lietuviams gerai jau
Žinomus iš nuostabiai gražių jo misijų, ku
rias jis kartu su Tėvu P. Andriuliu taip
sėkmingai čia Amerikoje per porų metų yra
laikęs.
Vadovauk, naujasis Vade, mūsų myli
miems Tėvams Marijonams, kurie taip apsčiai
skleidžia Kristaus šviesų ne tik mūsų bran
gioje tėvynėje Lietuvoje ir čia Amerikoje,
bet ir Latvijoje, ir Lenkuose, ir visur, kur
tik savo žingsnius jie kreipia.”
Tame pačiame laikraštyje gerb. misio
nierius kun. A. Petrauskas, M. 1. C., prideda:
“Prireikus Amerikai gabių misijonierių,
T. Andriejus nė kiek nesvyruodamas pasi
ryžta kartu su T. P. Andziuliu vykti į Ame
riką ir tiek išmokti lietuvių kalbos, kad ga
lės sakyti lietuviams pamokslus. Reik stebė
tis, kaip greit pasisekė jam nugriebti lietu
vių kalbos dvasią, kad pataikė taip gražiai
sakyti per misijas pamokslus, kad žmonės
ligi žios dienos negali užmiršti. Daugelis šia
ndien labai norėtų dar bent kartą išgirsti
jo pamokslų!...
Nors’ Tėvų Andriejų Amerikos lietuviai
labai pamėgo, tačiuu jis negalėjo ilgai Ame
rikoje pasilikti, nes buvo būtinai reikalingas
savo gimtame krašte. Ten tūkstančiai apleis
tų, neaprūpintų baltarusių (gudų) skendėjo
dvasios tamsybėse. Reikėjo jiems švietėjo.
Todėl a. a. Vyskupas Jurgis ir parkvietė
Tėvų Andriejų atgal į savo vyskupiją ir pa
vedė jam Drujoje įkurti Marijonų Namų.

Trečiadienis, riugp. 9 d., 1933.
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KAS KALTAS?
Seimui urtėjant, ar nebūt,)
laikas pradėti rūpintis jauni.
nu,,
. . nes mūši) jaunimas
... yra

'■eai apleistas, dėl to jisai nuo

tų praleisti liuosą laiką. O jis, kia visokių kritikų. Nepajėg
būdamas neorganizuotas, ir no damas atsilaikyti, jis meta vis
turėdamas kur dėtis,— vieni ką ir eina nuo mūsų. O kai
svptjma»
0 į jo vietą priseina pastatyt i
kiti
tau(ininkut ir swia. kitą, tada yra didelis vargas.
„
k|w ---------arįiausia,, ---k„,, nes nei vienas nenori apsiimti.
------- _ —
kaikuriejųviretagatvjSaval.jyra raktas ka(| k

Tada pamatysime, kad mes be
reikalo kaltiname jaunimą, o
jaunimas, pamatęs mumis rūpinanties jų reikalais, ne tik
nebeis pas kitus, bet su džiau
gsmu grįš pas mus; bus mums
dėkingi ir tautai naudingi.

mūsų šalinas, o mes nemėgi katomis.
du ar tris mėnesius negali iš
Juozas Šimkus.
name jo sulaikyti.
rinkti
valdybos.
Kasmet per seimus tų klau Pažiūrėkime mes šventomis
Taigi, gerbiamieji, ar nelaisimų keliame, visokias rezo dienomis bažnyčiose, ką mes
matome? Mažutėlius, ką tik Į kas pažiūrėti ant kokių pa
liucijas įnešame, o rimto da
baigusius mokyklas, ir sene-'matų statome mūsų Tautos a
rbo nemėginame. Tiktai pasiliūs, o kur yra mūsų subran iteitį.
Rašo A. P. Stulga
diskusuojame,
pripažįstame,
dęs
jaunimas?
Ar
mes
jo
ne-j
Mes
turėtume
imti
pavyzdį
kad reikalas yra jaunimą rem
BAŽNYTINIS CHORAS
ti, ir tuomi viskas baigias. turime? Taip, mes turime ii jis mūsų priešų t. y. socialislubai
daug,
tik
visa
bėda,
kad
tų.
Jie
nestato
mokyklų,
prie
Taigi ir šįmet jau prieš sei
glaudų ir kitokių įstaigų. Jie
Senovės bažnytinė* Palestrimą, per spaudų’ pradedame tą jis jau ne mūsų. Kaip minėjau,
vieni
nuėjo
pas
vienus,
tiktai
organizuojąs
ir
spaudą
nos muzika yra parašyta ne
klausimų kelti. Vieni sakome, i
kiti
pas
kitus.
Tie
mūsų
jauplatina.
Pažiūrėkime
į
mūsų
mišram, bet vyių ir bernaičių
kad jaunimas yra daug kal
Rimą.
priima
ištiestom
rankom,
kaimynus
Meksiką,
Ispaniją
ir
chorui. Tari, nereikia stebėt
tas parapjoms ir visuomenei
parūpina
jam
visokių
žaislų,
nelaimingąją
Rusiją,
dėl
ko
tepamačius muziką soprano,
už mokslą ir auklėjimų; kiti,
vėl, rūgoja, kad jaunimas ei ii taip mūsų jaunimas žūsta. nai katalikai kenčia baisius* to ir kitiems balsams, kad
na pas svetimtaučius ir tenai O mes sau ramiai į juos žiū persekiojimus? Juk tose šaly turi būti moteriški balsai;
žaidžia visokiuose sportuose. rime ir sakome: jau per vėlu se puikiai žydėjo katalikybė. gali giedoti ir bernaičiai.
Bernaičiai iš dalies yra pąKiti, vėl, sako, kad mes daug jį gelbėti, nes jis jau yra žu O tai dėl to, kad katalikai nevęs.
siorganizavo. Tas pats yra ir.dykę. Juos sudisciplinuotij^
dirbame dėl jaunimo, o jauni
O
kieno
kaltė?
Ar
ne
mūsų?
su mumis. Kas iš to, kad mes kia specijalių gabumų,
mas neina su mumis ir visa
da kaltiname jaunimą, kad ji Ar mes jį pripratinome pri-j esame skaitlingi, kad turime'rtą juos patvarkius, galii
organizacijų? Ar pasirūpinome, visokių įstaigų, o patys, ypač kėtis gerų sėkmių. Jie yra jausai greitai ištautėja.
neorganizuotas,1 irQS iv nedrąsūs. Kartą juos
Man rodos, kad mes patys surasti tinkamas vietas, kur jaunimas,
spauda
neišpiatinta.
Pavyzd j pergalėjus, pasidaro ištikiriHh
esame daugiau kalti. Pažiūrė jaunimas galėtų lavintis viso
kio sporto? Ar surengiame ko žiui, jei turėtumėm milijonus pas juos nėra išdidumo ir puikime, kaip mes jaunimą auk
kias nors moksliškas paskui kareivių, o jie nebūtų suorga-’kybės. Nors pirmą kartą jie
lėjame? Teisybė, turime mokyklas, bet kol jis vra mokyk- tas, kurios lavintų jaunimo nizuoti ir patyrusių vadų ve ,ateitų į chdrę ir iš smalsumo,
•Gavęs šią pasiuntinybę, Tėvas Andriejus j 1(,se> meg
prižiūrime. Bet protą? Ar mūsų, patyrę va- darni, kokią kovą jie galėtų jje( su ]aįku pradeda įvertinti
parodė savo nepaprastus gabumus
amus ne tik n,i. kai„ lik baigla mokykl,, „u,a
,rtovi
ir « ado laimėti? Jei susitiktų gerai įr naudingumą,
organizuotą kariuomenę ir pa
sijonieriauti, bet ir kurti naują
jg vienuolij;) bei1 ,n(,g ju0 vj„aį nesirūpiname. 'aUja jaunimui I
Anksčiau jau minėjau, kad
dirbti kultūrinį darbų, maža iš kur turėda Kasmet po kelis šimtus baigia
Mūsų jaunimas, matyti, mė tyrusių vadų vedamą, aišku, iš bažnytinio choro nereikia ti
kad jie pražūtų.
mas pagalbos.
mokyklas, o mes juos palei gsta organizacijas, patys per
kėtis svietiškų viešų pasiroPer nepilnus dešimt metų jis sutraukia j ūžiame be jokios globos. Ne save organizuojąs ir vadovau Taigi, gerbiamoji visuome- tJymų> Jo užduotis turi būti
į savo vienuolijų daug gabių ir kilnių vyrų. '.pasirūpiname jį suorganizuoti ja, bet, būdami nepatyrę prie ne, ypač vadai pabuskim iš to ,vien tik bažnytinė- muzika. Pa
Įsteigia gimnaziją (kolegijų), kurioje mokosi, į katalikiškas organizacijas, crganizacijos darbo, greitai į- nelemto miego, organizuokime jiaįj£yniuį panašaus choro, tuapie pusantro šimto vaikučių, iš kurių ren Neparengiame tinkamų žais- puola į klaidas, o vietoje kad ir neduokime mūsų jaunimui ri būti pritarimas klebono ir
giami ateities darbininkai pasauliečiai ir dva maviečių, kur jaunimas gale-įkas ateitų į pagalbą, susilau- žūti svetimų tautų bangose visų parapijonų. Chorui turi
siškiai.
būti laiks nuo laiko suruošti
Bet jie norėjo Tėvynės garbei patarnauti draugiški pavaišinimai.
Visa eilė veikėjų.išėjo iš po Tėvo An sų pusių apsupta nepalankia jai atmosfera
ir daug kas džiaugtųsi, jei ji pranyktų, ta ir parodyti, kad lietuviai nenori nei vienai
driejaus rankos. Vienas iš jo Namo šviesus
Toks darbas, nors ir sun
ir maldingas vienuolis — Tėvas Fabijonas čiau D.'Gerbiamo Tėvo Andriejaus? vadovam tautai apsileisti. Jie yra labai didelį darbą kus, bet prie didelių pastangų'
Abrantovič, M. I. C. Šv. Tėvo buvo pašauk jaina nepasiduoda svyravimui. Ji kyla vis atlikę, nors ir nelaimė juos ištiko kelių va galimas. Parapijinės mokyklos
tas būti jo įgaliotiniu Cbinijos didžiulėje im stipryn. Ji šiandie priskaito savo seiriios dau landų atstume nuo tikslo. Jie buvo tikri Iūe i šiam tikslui gali duoti daug
perijoje ir rūpintis grįžtančiais į Katalikų giau, kaip 40 narių, iš kurių daugelis — tuvos vaikai, kurie, būdami plačiame pašau- į inedžiagos
Bažnyčią rusais pravoslavais. Jis dabar gy jaunuoliai, ieškantieji mokslo Vilniaus ar Ry lyje, savo tėvynė j neužmiršo, jie ją mylėjo I-------------—
KNYGOS
vena Charbino mieste ir iš ten skleidžia iš mo universitetuose bei kitose rtiokslo įstai- ir i ją grįžti pasiryžo. Lietuvių tauta savo j
gailingus Kristaus mokslo spindulius visiems gose. Netrukus, galima tikėtis, išaugs ji > drąsiųjų vaikų niekados neužmirš. Jų žygis į
Parašė
bus
įrašytas
į
lietuvių
tautos
istoriją
”
nebetekusiems savo tėvynės rusams pabėgė vieną didžiausių Marijonų Vienuolijos atža
Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.
•
•
•
liams. Kiek šis šventas darbas duoda * šie- lų.”
Dorybės
$1.00
Lietuvių Dienos proga Chicagoje seimaloms naudos — mums sunku ir suprasti.
vo “didieji” tautininkų liberalų šulai, suva Kristaus Patarimų Ke
Charbino Marijonų Misija turi įsteigusi pa
PASTABELES
žiavę iš visų Amerikos kraštų. Po ilgų svar
liais
$1.00
bėgėlių rusų vaikams dvi, rodos, ar daugiau
stymų vienbalsiai nutarė “svietui” pranešti,
Sielos Takai Tobulybėn 1.00
mokyklų, kuriose mokosi per 500 mokinių.
Misijonieriaus Užra
“Berliner Tageblatt” apie mūsų didvy kad tik jie tėra “tautos pašaukti” patriotai,
Tiek vaikų išlaikyti, juos aprūpinti butu,
šai (Brolių Marijonų
kuru, mokslo priemonėmis, o daugelį net ir riu žygį be kitko rašo: “Jauni lakūnai, ku tik jiems Lietuva terūpi ir po tokio pasikal
bėjimo,
susigriaudinę
išsiskirstė.
“
Pateptų

Vertimas)
$1.25
drabužiais, tai ne lengvas dalykas!.. Kiek riems pavyko perskristi vandenyną ir vos
jų
”
tautininkų
vadais
apsišaukė
Simona,
Ka

Perkant visas kartu $4.00
čia reikia įdėti meilės, noro, pasiaukojimo ir kelių valandų beliko iki tikslo, tragiškai su
rpavičius
ir
keli
už
juos
dar
šiek
tiek
mažes

Šias knygas galite
gauti
darbo, tie tik gali suprasti, kuriems teko pa klupo. Jie nebuvo, kaip turtingi vandenyno
ii
skridėjai, visais patogumais ajisirūpinę, ne- ni. Be to, lyg nutarė šį tą steigti, organizuoti, Draugo” Knygyne,
našiais dalykais užsiimdinėtil...
liet iš ko ir kaip ir patys, tur būt, nežino.
2334 8. Oakley Avė.
Drujos Marijonų Vienuolija, nors iš vi-' turėjo nė radijau* savo orlaivyje.

Kard. Pecci nepasitenkino protestais,
bet ir veikė. Pav., kai išėjo karinės prie
volės įstatymas, kuriuo privalėjo eiti ka
riuomenėn ne tik klierikai, bet ir kuni
gai, tai jis sudarė diecezijinę komisiją iš
pirkimui kunigų nuo karo tarnybos. Arba
vėl, vyriausybei nusavinus bažnyčios tur
tus, rūpestingas ganytojas įkūrė: “Šv.
Joachimo draugiją” priežiūrai ir šelpi
mui neturtingų kunigų (1873).
Panaikinus vienuolynus ir pašalinus
religiją- iš mokyklų jis įsteigė, kaip jau
minėta, “pamokslininkų ratelį” (1875) ir
liepė su ypatingu Uolumu mokyti religi
jos nors ne mokyklose.
Tarp niūrių dienų prašvisriavo kartais
ir saulutė: prie tokių šviesesnių dienų prtskaitomas pakėlimas į kardinolus (1853
m. gruodžio fll d.), sidabrinis vyskupavi
mo juMliejaus, kelionė į Asyžių bei kelias
į Reiną ir kt.
Po mirties žymaus kardinolo Pilipe de
Angelis 1877 m. birželio 3 d. popiežius
Pijus IX paskyrė kardin. Pfecci kamerlingu Rymo bažnyčios ir tuo būdu liepė per
sikelti į Komą. Buvo tai didelio juo pasitikėjimo įrodymas, nes kamerlingag vi-

są tvarko numirus popiežiui iki kitas
išrenkamas; tuo pačiu buvo lyg nurody
ta kardinolams, į ką kreipti dėmesį per
sekančius popiežiaus rinkinius.
Sekančiais metais* svarbių įvykių bū
ta, nes mirė karalius Viktoras Emanuelis
U (1878. 1. 9), o vasario* 7 d. tų pat metų,
baigęs savo'darbus ir kentėjimus mirė ir
popiežius Pijus IX. Tuoj po mirties užė
mė valdymą Pecci su trimis kitais kar
dinolais, o po visu laidojimo ceremonijų
įvyko naujo popiežiaus rinkiniai.
Taigi 1878 m. vasario nu 18 d. 61
kardinolas įėjo konklavėn, kurių tarpe
buvo žmonių atsižymėjusių savo mokslu,
šventumu, dideliais darbais ir kentėjimais
bažnyčiai. Via gi per pirmąjį balsavimą
vasario m. 1!) d. rytą 23 balsai teko kard*.
Pecci, o likusieji buvo po mažiau išsi
skirstę. Tą pačią dieną vakare, per ant
rąjį balsavimą kard. Pecci gavo jau 38
balsus. Pramatydamas įvykį Pecci pabulo
ir pradėjo drebėti iŠ susijaudinimo, jog
greta esąs kardin. Donnet’as turėjo net
raminti, sakydamas: “Drąsos, Eminenci
ja, čia svarbu ne Tu, bet Bažnyčia ir pašaulio ateitis.”

IŠ MUZIKOS SRITIES

Tą naktį, be abejo, ne kartą Pecci
šaukė į Dievą: “Te nueina nuo manęs
toji taurė,” o rytą' tarė kard. Bartolini’ui.
“Noriu pranešti kardinolams, jog esu nei
mokytas, nei sumanus, nei suprantu bū
tinų popiežiui dalykų”, bet kard. Bartolini atsakė: “Kas link žinojimo mes tu
rime spręsti, o ne Jūs, Eminencija. O kas
link kito, Dievas visa žino: juo pasitikėk.”
Ir taip per trečią balsavimą Pecci, buvo
paminėtas 44 kart. Ir vos šv. kolegijos
dekanas-pagelbininkas su ceremonialo va
dovais paklausė: Acceptasne eleetionem
Tuam in Sunimum Pontificein? — tuo su
jaudintu, bet aiikiu ir griežtu balsu at
sakė kard. Pecci: “Jaučiu savo nevertu
mą, liet vardan veik vienmintiskų rinki
mų, uždedančių man šią sunkenybę, len
kiuosi Dievo valiai ir priimu rinkimus”.
Tada visi kardinolai sustojo, o Bažnyčia
apturėjo naują valdytoją, kurs pasivadino
“Ikonas XIII”. Po popiežiaus didžios ši
rdies ir nepalenkiamos valios atėjo popie
žius gilaus proto, reto sumanumo ir ener
gijos. Tai buvo 187)3 m. vasario m. 20 d.
Tania 1 nonas XIII turėjo beveik 68 metus,
o kurie tada matė tą sudžiuvusią stovylą

su raukšlėtu veidu bei žvaliomis akimis,
negalėjo pasakyti, jog naujasis popiežius
tiek ilgai dar gyvens ir tokių didžių dar
bų nuveiks.

Leonas XIII tai vyras, kurs suprato
savo pasiuntinybę vispusiškai ir tinkamai
ją atliko. Kaipo Kristaus Vietininkas*
-kurs pasakė: “Eikite į pasaulį ir moky
kite visas gimines” Leonas XIII kreipia
dėmesį į praplėtimą Kristaus avydės. Jam
laiminant baltieji Broliai palaidoja pri?
Nylo kardin. Levigerie, aplaistydami sa
vo krauju Afrikos žemę, o kiti tuo tar
pu vyko j Tonkiną, Kiniją, Japoniją, Aus
triją. Jis taip pat steigė vis naujas vys
kupijas, tvaikė Bažnyčios santykius Ško
tijoj, Bosnijoj ir Hercogovinoj, Tunise,
R. Indijoj, Japonijoj, Egypte, Armėnijoj
ir Chaldėjoj, šaukia žmones gTįžti prio
Bažnyčios, kurie buvo herezijose bei bedie
vybėje.
..
.

* .•

(Daugiau bus).

Trečiadienis, riugp. 9 d,, 1933.
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tuvių tautą, tada kada Lie
turi seserį. Palaidota Kalva-:
BOMBOS BIRŽOJE
kaip lūržos karidoriuose dvi
tuva jau kėlėsi iš ilgo miego
.rijos kapuose.
, NEW YORK, rugp. 5. Viv-l
bombas susprogdino,
ir kada kitos tautos j ją žiū
j Lai Viešpats suteikia jai a-jtos biržoje vakar staiga veiki- Kaip bematant rūmai ištuštė
Jau apie 25 m. kai lietuviai rėjo su pavydu. Jie savo paimžiną atilsį!
T. P. mas nutrauktas. Nežinia, kas ir jopradėjo lankyti Valparaiso u- vvadingais darbais daug gero
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
niversitetą. Pirmaisiais stude padarė lietuviams ir tėvyneiLietuvai.
Valparaisiečiai,
da

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.
ntais buvo, rodos, B. Balutis,
kun. H. Vaičiūnas ir dr. Yuš- bartiniai kunigai, daktarai, a b'
ka. Jie praminė kelią kitiems vokatai, inžinieriai niokytodojo iškilmingąsias Arens’o
jai, redaktoriai ir kiti, pasie
lietuviams.
I mišias “Jūxultate Deo”. Per
kę aukštesnį mokslą, dvasi
Šioje mokykloje tada buvo
įOfertorium Marijona Stauskai
niai ir medžiaginiai rėmė Lie
Bersted Two-DeginNesco
LIETUVIŲ DIENA
lietuvių studentų beveik iŠ
įtė
ir
Julė
Jesinskiūtė
gražiai
tuvos didvyrius jiems kovo
kiekvienos kolonijos Ameriko
tuvŲ Karštlėkštė
(giedojo “Avė Maria”. PabroElektrinė Lėkštė
jant už Lietuvos nepriklauso
je. Suvažiavę lietuviai į šią
isconsino lietuviai ir
})UV0 p. Viktoras Laudanmybę.
tuvės, rengkitės į savo meti iakag ir Ona ijaildanskienė, Amokyklą pirmiausiai sutvėrė
Kepa, virina
visokiam paviršutiniui
Amerikoje nebuvo ir nėra1
lietuvių moksleivių draugiją. draudžiama mokytis savo t?- ”«
kuri 1’^ spkn1“'! dėlės sesuo, iš Port Washingšutina
virinimui
Po kiek laiko įsteigė lietuviš
dienį, rugpiūčio (Aug.) 13 d.,jton»o jaunavedės tėveliai išvų kalboje. Šią teisė įvertina
ką knygyną ir mokykloj lie1933 m., Central parke, Keno-|kgjg gražų banketą jaunavedi ir ja naudojas visi ateiviai.
» tuviškas klesas. Į knygyną
sha, Mis., Higbway 42 (Lake 2jams įr svečiams. Po vestuLietuviai, taip pat, neturėti)
?-•* pareidavo dykai visi Ameri
Shore Road).
vių
pačią dieną jaunavedšios progos stumti į šalį. Vai
koj leidžiami lietuviški laikLietuvių Diena prasidės ba- gįaį išvyko į Chicagą aplan- j
kai, kurie moka savo tėvų
. raščiai. Mokykla paskyrė mo
žnytinėmis iškilmėmis lietuvių ky ti Pasaulinę parodą, iš ten
kalbą, labiau gerbia ir myli
;Šv. Petro bažnyčioj, 10:15 ry mano aplankyt kai kurias vie
kytoju vieną tinkamiausį mo
savo tėvus. Išauklėti lietuviš
to. Prašomi visi dalyvauti pa tas Rytuose, paskui gi apsigy
kinį iš lietuvių moksleivių ta
koje dvasioje jie buvo ir yra
maldose.
rpo, kurį rekomendavo drau
vens Worcester, Mass., kur p.
VlRkų sutaiso valgiui, tiek keptas pultas
Patogus, greitas, pritaikomas visokių val
naudingi tėvams, tautai ir sau.
klek Ir nvės}, daržoves Ir deaertiis. Ska
giu gandnitm.'l. Prie abiejų degtu v u pri
Lietuvių Dienos programa Balsis eina vargonininko pa
gija ir patys studentai. Kiekpas, sausas valgių ,-taruošlma-. iptlalko vnalstaisyta 3 laip.-ntų karščiai.
Karštlėkštė
Visiems žinoma, kad niekas
stipraus sudėjimo ir apillrbtas žaliu ja|sttiiigus valgių gaivalus Ir vitaminas. Su
viemj^Bfcslo dieną buvo dvi
bus tokia:
reigas Aušros Vartų parapi
taiso valgi septyniems asmenims t«-t vir
nišku liakeriu. Metalinės da ys apdirbtos
neturėjo, neturi ir neturės nuo
nesutepama chromu.
tuvė pasilieka vėsi Ir sm. gi. Bile kas ga i
1.
Chorų
dainos.
lietuv^Rs
klesos.
Jose
dėsty

joj.
eart it Ncseo.
f
stolio dėl žinojimo savo tėvų
' 2. Kalbos.
ta lietuviškoji gramatika, sin
Ilgų ir laimingų metų jau
Tiktai $C.OO
Tiktai £4.95
kalbos.
3.
Beisbolo
ir
kiti
žaidimai.
taksė, retorika, literatūra ir
na vedžiąjns!
Mokyklos įspūdžiai jaunam
4. Šokiai ir įvairūs pasilink
f Lietuvos istorija. Lietuviškas
X Rugp. 6 dieną didysis
Iš
prežasties
Retai'ers’
dusų senų prosų. Jei
Skaukusta Kava kiekvienų kartų su
vaikui, kaip ir suaugusiam sminimai.
*1 00 ui
Oeeiipationul Taksų, aut vi
plrkslte
ŠĮ
puikų
na.ijų
Silex Coffee Maker
> klesas lankė ne tik Lietuvoj
choras turėjo išvažiavimą —•
sų kainų mi.is.i pagarsinižmogui, pasilieka atmintyje Gros gera orkestrą.
Pagamina puikių ka
Sunbeam
Automatic
i-iuose
virš
25c
reikia
mo

gimę ir augę lietuviai-ės, bet
pikniką naujam Roosevelt pa
vų kiekvienų kartų.
kėti 2% taksu.
Sverta tik pusę ki
.
•
per visą gyvenimą. Buvo lai- Jei oras būtų nepatogus, tai
Suvartoja
mažiau
tų prosų. Prosina
ir Amerikoje gimus ir augus f .
* %
. ? .
---------..
— rke. Į išvažiavimą buvo at
kavos nes sunaudo
geriau su mažesne
ja visų gerumų ift
Įėga. Tvirtai pritai
jaunoji lietuvių karta. Mokv-, ai’ ® a ’T uviai
i Lietuvių Diena bus Šv. Petro vykę keletas choristų ir iš
grūdo, padarytas iš
syta eletriklnė vir
žinomo Pyrex karš
tojais buvo dr. S. Biežis ir į ne^ur‘ -1° nai savi* ^ra Z1°s | parapijos svetainėje, 51 st St. Port Washingtono.
vė.
čio nebijančio stik
$1 atrokavimas ant
kun. A. Linkus; jiems išvsžia. i’r'°kjy J>" huv'> apl.ukyh.y ir ?lh Ave
lo. Šis šešių puodu
nauĮauslų We-tiugX Antrasis parapijos piknikų modelis tiktai
hc'use,
Amei lean
verčiami glaustis pne svetimų
Be;-.uty, Pioctev- Ir
vus, kiti, kurie ten mokinosi
Kviečia visus Komitetas j kas įvyks rugp. 20 dieną. Šiuo
$5.95
Univeraal Automa
mokyklų. Dabar, ačiū Dievui,
tic prosų.
Būtų labai gera, kad ir da
kart bus Lake View parke,
barties visi Amerikos lietu rnes turime ne tik savas pra Siaučiant depresijai, Šv. Be prie ežero.
viai studentai, kaip valparai- džios mokyklas, bet jau net nedikto dr-joj atsirado narių, X Nesenai čia mirė Paulina
Dotvtitoum: 72 W. Adams St—132 So. Dearborn St.
Telephone RANdolph 1200, Local 1221
4562 Broadway
4231 W. Madtoon St.
852 W. 63rd S«.
siečiai, rūpintųsi lietuvybe sa akademijas, kolegijas. Šian kurie negalėjo savo mokesčių Labučiūtė. Buvo jau pagyve
2618 Milwaukee Avė.
4834 So. Ashland Avė.
29SO-E. 92nd S«.
dien nėra reikalo mokytis po sumokėti. Dr-ja laikė juos sa nusi mergina. Kilus iš Lietu
4833 Irving Pari Blvd.
3460 So. State St.
11116 So. Mtchigan Avė.
vose mokyklose.
Jei
kas
perkama
ant
lengvų
išmokėjimų,
uždėtiem!
maži kaštai.
svetima pastoge, išėmus ku
Į šią Indianos mokyklą spie rią atskirą profesiją. Nėra a- vo nariais virš metus laiko. vos, Plutiškių kaimo, Vilniaus
DUODAME
VALSTYBINIUS
KUPONUS
tesi daugelis lietuvių. Tais bejonės, kad tėvai, kurie lei Liepos 23 d. visi buvo kvie ^apylinkės. Ilgus metus gyveno
laikais nebuvo lietuviškos au- džia savo vaikus į lietuviškas čiami pareikšti, ar jie nori Sheboygalne. Buvo taupi. PakStesnėa mokyklos Amerikoje. mokyk|as arba kolcgiiaS; nie. toliau būti dr-jos nariais. At- , liko visą savo turtą — kelis
Tuomet ten buvo ir pradinės-.kuomet dėl
... to nesigailės. Kie silankęs būrelis pareiškė, kad , tūkstančius dolerių — sesers
klesos, į kurias galima buvo kvienam lietuviui malonu yra, nenori skirtis su garbingąja sūnui, S. Stražiui. Lietuvoje
įstoti be pradžios mokslo. Mo kai jo vaikas, parėjęs iš mo- dr-ja. Tat jie liko ir toliau
VISUR GARSINAMA
kyklą lankė ir lietuviai gim kyklos, kalba grynai lietuviš dr-jos malonėj. Bet kurie neatsilankė į minėtą' susirinki
nazistai iš Lietuvos, pav., P. kai.
Vytauto parke, rugpiūčio 6
mą, turėjo būti išbraukti. Bet
Gudas, J. Kaupas ir K. AuBūtų gerai, ir naudinga, ir jiems dar duota laiko iki d., buvo Visų Šv. parapijos
gustinavičius. Kiekvienas tu
kad pas visus lietuvius rastų
iš Roseland metinis piknikas.
rėjo geros progos išmokti ne si tautinis susipratimas, kad sekančio susirinkimo, rugpjū
čio 27 d. Jei iki tos dienos ne Graži diena. Visiems malonu
tik anglų kalbos, pasiekti au
daugiau būtų įvertina lietuvių pareikš savo noro, bus skai buvo paremti parapijos reika
kštesnį mokslą, bet ir geriau
kalba.
lus. Visi buvę piknike biznie
tomi išbrauktais.
pažinti savo kalbą, literatūrą
Adv. N. Valasina
Visiems patartina laikytis riai pasižymėjo biznio dary
ir Lietuvos istoriją.
dr-joj, nes ši dr-ja yra pasi me. Buvo svečių ir iš kitur,
Ar gali būti gražesnis mūsų žymėjus kaip narių globojimu, atsilankė ir katalikiškos spau
Tais laikais niekur nebuvo
tokio žymaus ir vieningo lie nkfinų atminties dalykas,Jraip'Įaj”
dos platintojai. Gerb. kleb. J.
turėti
gražias
jų
fotografijas?
tuvių patriotų būrelio, kaip
Raškauskas maloniai juos pri
ir tautos reikalų rėmimu.
Kurie
norite
įsigyti
8x10
Valparaiso universitete. Ant
Dr-ja yra parapijai davusi ėmė ir pažadėjo didelę talką
Didžiausiu pasaulyje White Star linijos laivu “MAJESTIC” su
colių
didumo
fotografijas
vai

mokyklos kalnelio visados ska
ne mažą paskolą už mažą nuo- dienraščio “Draugo” rudeni
kap. S. Darių ir Išimtį, kurio laukia ir dar ža- niam piknikui.
mbėdavo lietuvių kalba ir dai zduojančias
dienraščio “DRAUGO” SPECIALE EKSKURSIJA, kuriai vadovau
,
k,t. S. Girėną, „lovinėms prie da )ai]kti
nos, kaip Lietuvos kaime.
Stoja į talką
ja mums visiems gerai žinomas KUN. DR. K. MATULAITIS.
šaky savo lėktuvo, prašome,
_______
K. Račkauskas, M. Misiū
Paminėjau čia valparaisierašyti (fotografijas kaina 50 Red. pastaba. Koresponden nas, VI. Gaižauskas, Vincas
čius, nes jie savo pasiryžimu centų) sekančiu adresu:
cijos apie pikniką nesuspėjo Mitkus, M. Ravilonis, biznie
anglų mokykloje įsteigė lietnJ. POŠKA
me įdėti į šeštadienio numerį.’™* J- Ramanauskas organi
viškasjdesas, jas brangino ir
4038 Archer Avė.,
bes per vėlai gavome. Tokius zuoja vyrus ir sportininkus.
su
lidžiavimu skelbė lieChicago, III.
pranešimus prašome atsiųsti Pet. Baužienė su Bružiene
anksčiau. ‘ ‘ Draugas ’ ’ visoms lavina ruošia Roselando mo
Kelionė bus smagi. Prašome
draugijoms nori būti draugiš terų chorą. Ant. Bielinis žada
prigaudyti maišą vėžių ir žu
kas, lygiai pasitarnauti.
tuoj kreiptis į mūsų laivakorčių
vų. Pr. Lenkšienė, Rubinienė,
skyrių, kuris išrūpins visus do
L. Paliulienė ir kitos žada gra
kumentus ir kelionei prirengs.
žiai pasidarbuoti. Vin. Zalec
kis savo dovana nuveš pats Į
X Rugpiūčio 1 dieną mūsų pikniką.
parapijoj įvyko iškilmingos Posteriai — apgarsinimai
vestuvės Justo Balsio su Ade- “ Draugo” mdeninio pikniko
le Valentaite. Abu jaunaved iškabinti Vytauto parke, Bi-1
KUN. DR. K. MATULAITIS,
J
žiu šioj kolonijoj yra plačiai rutės darže, Sparčio sode, kur
Ekskursijos Vadas
žinomi. J. Balsis per kurį lai buvo dr-jos Ūkininko pikni
ką yra čia ėjęs vargonininko kas. Tšgarsinti čia pagelbėjo
pareigas. Valentaitė-Balsienė biznierius Matas Kaminskas iš
yra gimusi ir augusi Sheboy- West Side.
gane. Nuo jaunystės ji pri l’ikniko tikietų galima gau
klausė prie pašelpinių ir idė ti pas Vytauto daržo gaspa2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
jinių draugijų. Už josios nuo dorių B. Jovaišą ir pas dar
širdų draugijose veiklumą, dr- bininką Joną Sandarą. Rep
gijos suteikė jei daug gražių
Virginia valst. gubernatorius J. Pollard ir jo sekretorė dovanų. Bažnyčioje choras gie- SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI”
Violet McDougaU, nesenai susituokę.

LIETUVIŲ STUDENTIJA

BCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS

2 priemoni išlaikyti Vėsų Vasarinį Smagumą

KENOSHA WIS.

Electric
Shops

Važiuojančių į Lietuvą žiniai
Jei rengiatės važiuoti i Lietine, važiuokite

Rugpiučio 30 d. 1933

SHEBOYGAN, WIS,

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

4

Trečiadienis, riugp. 9 d., 1933.
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žiau gyvuoti, jei tėveliai su- burgh, Pa. .. .................. $1.00
Pirmiau paskelbta $703.17 eiaj. dieaiQ, kai mūsų brangiųjų;
RADIJO
vo vaikus ragintų priklausy-j Gilius J., Pittsburgh,
Į
Viso......... ........... $976.03 a. a. didvyrių kūnai kitu lėk- į
tai dvidešimtojo
ti, taip pat kas mėnesį, kas Pa................... ................ $1.00' Birželio 29 d. čekis $230 ve- tuvu buvo atvežti į Kaunu i
l< Ju
amžiaus stebuklas. .Juo kiek
pirmų penktadienį eitų iSpa ' Kairys L., Mckees Ročka,
rtūs išrašytas universitetui.
Šis laiškas mums liks kaipo1
vienas turi galimybės pasinau
■žinties ir prie šv. Komunijos, Pa................... ........................ 301 Pittsburgho univėrsiteto pa-, relikvija.
—---- ...
.
'kad sykį į mėnesį savo girde-j Kazačionis J., llomestead, 1 RlllintMK aukotojų 4.tas S1|ra. į Brangieji; bužmoję apie šių doti ir daug malonumo turėti.
Ypatingai svetimam krašte
Visi gražiai ir linksmai pi'a- les pakeltų prie Saldžiausios Pa.................................. . $1.03
Raį kurių draugijų var-|Vyrų trtt«lSk* nnrti ,r «av?
malonu yru oro bangomis, su
leido laikų.
! Jėzaus Širdies. Bet ne. Tėve-1 Lietuvos Vyčių 11 kp., H«-'dus mes įgvertėm taip, kaip JŲ vežt* UUo JQt*M laišk’L ant
puikias
O1 *
B
. kl .k.k .1
fPa
) A fc ....................
. ....................
. J,uok 1)ieve laimingos atei-'ij
aį savo vaįkams leidžia daumestead,
$3.03 '
drainriinu vndinasV lieto kur‘° voko yT la JV
ran' radijo pagalba gauti F
“1*“3
Mus,, kolų,„JOJ naujienų ga tie» jaunavediiima ir te AukJgiau p^į^i. Sako> tcgui|- Rraužlia y, Uomeateud,
>
'ad‘"a’'‘ llvtu':ku pUntoto. jų pavardės programas, l.etuviekaa damas
viškai.
lybė, bet nėra kam parašyti į §fįausįas jus laimina,
verkėme kaip nuplakti; verk?. k šauui* muzik* Tokt mal°?
vaikeliai pasilsi per atostogas. Pa.................................... $1.0)
laikraštį. Tat, kad ir trumpai, i
Matome, kad jau nedaug kartu dėl jų mirties ir visa nu,lĮ4 inuins kas ^kniadienį
/jai didelė klaida. Jei dabar į Liet. Amėr. Prekybos Buaš pasistengsiu.
Darbai čia geriau pradėjo I įRVQ ffiažų vaikų negaIi pri.!tas> Newark, N. J. .... 10.00 trūksta iki tūkstančiui, t. y. Lietuva ir negreit dar tw teikia Jos. F. Budri ko radijo
Liepos 8 d. buvo parapijos eiti. Kasdien paima į darbą keįti> kad nueįtų Mišių išklauj Liet. Vaizbos Butas, Pitts- lokiai sumai, kuri užtikrins, skausmas išdils iš mūsų šird- lr ,'akandl? krautuve, 3417 S.
vakarienė, kuri davė nemaža po 200 ir 300 žmonių. Dau-'gyti; arba didesnįų vaikų ne- burgh, Pa........................ 91.42 r.iums lietuviams teisę rengti'žiu, tuo labiau, kad, nugalėję Dalsted st., net 3 sykius į <fopelno.
giausiai ima Illinois Steel ko-'rftgina prie choro prįkiaUsyti,! Liet. Piliečių Dr-ja, Penn »*vo paminklinį kambarį Pitts'platųjį Atlantu, visai, palvgi8 (vaL ryto’ 1 vaL P°Piet
Rugp. 13 d. ruošiamės į pa- mpanija; Sheet Mills taip pat 'tai vėliau sunkiau bus juos Avė., Pittsburgh, Pa. .. 5.03 burglio universitete. Iki šiai namai netoli, nuo savo tėvv- lš W$Fb stoJies ir 1:30 p0'
lapijos piknikų į New York gerai dirba. Bolt Works dirba ‘suvaĮdytk Užaugę jie vengs1 Lietuvių Ūkio Klubas, Pitts dienai yra da kiek surinkta. Dės karžygiškai žuvo.
į),et 18 WAAF stoties. Be gra
Mills (stop 15). Kviečiame vi- daug merginų ir vyrų ir dar'bažnyčica5> 0 slankios kur pa- burgh, Pa........................... 86.16 taip, kad visos aukos jau su -Į Brangieji, sunku ir nepajė- žlos ir rird<t,noK reprodukcisus, kurie tik noii linksmai vis priima naujų, T ube Mills kampinis. O kokia bus už tai Liet. Motinų Klubas, South daro tūkstantį, bet kad sitasįgčiau šiame laiške viski
skų nu jos mūsų žymiausių daininii^laikų praleisti.
dai nediiba, bet, gal, neuž- dgyajjjg padėka?
Šitie, Pittsburgh, Pa. .. 10.0b darbas, kaip ir kiekvienas ki-'pasakoti, kaip liūdi dėl jjų mi- kų Kipro Petrausko, Juozo Ba
bravičiaus, Jono Butėno ir G.
Per dvi savaites turėjom sve ilgo ir toji pradės. Visose di Mes turim būti dėkingi sa-! Liet. Taut. Sandaros Sųry- tas, negalėjo eiti be išlaidų,'rties visa Lietuva ir kiekviėMikolaitytės, dar teko gėrėtis
čių iš Lietuvos: kun. Lipnic- rbtuvėse dirbama po 8 valan- vo varg. E. Valeniūtei ir jos šis, Pittsburgh, Pa......... 20.00 tai da grynais pinigais vis'nas atskiras žmogus, pas kurį
,
. a
, x • •
- das. į dienų
|kWt trQ,ksta
tos apvaliosįplaka lietuviSka šinlis, todėl dainavimu S. RiHikaus. V.
kų, ,kun. A.
Šermukšnį
ir mū, . ir 5 dienas. į sa ^veliumu už taip gražų jau-, pinutis J., Rttaburgh,
, , 1
i,,
vaite. Gerai
moka.
Jei kami‘nimo auklėjimu. Gražu navv-»..
m , su,nos’ K K‘ hondo Kon,ltp pasiunčiau jum atskirai kėlė
sų klebono brolio sūnų kun. ...
. .
___
Radway’s Pilis
Foa Constipj

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS
UTICA, N, Y.
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Maža pas mus girdėti, kai
pas mus bus Šv.’Marijos at-į
Liepos 23 d. vakare para- lietuvaitės arba vaikinai tuoklaidai. Laukiam tų Dievo ma- pR
.>
pijos salėj jie linksmino mus Daugiausiai merginos arba vai
lonių.
Parap.
S. L. A. 367 k p., Port Clies
kalbomis ir dainelėmis, už k u- kinai tuokiasi su svetinitauter,
N. Y. . >................. 5.00
rias mes, Uticos lietuviai, šir- ėiais. Gaila, kad tėvai nežiūri
Šviežikas A., Pittsburgh,
dingai dėkojame, bet sykiu ir stl kuo jų sūnūs ar dukterys
Pa. ....... ................................. 50
apgailestaujame, kad, nors jau tuokiasi. Paskui, kai reikia
apleido, nes liepos 31 d. ture- vaikeliai auginti; nežino, kaip SĄRAŠAS AUKOJUSIŲJŲ Į Urbaitis Alex., Donorą,
Pa............. ,........................ 1.00
jo būti Amsterdame ir vykti turi kalbėti: lenkiškai ar žy
LIET. KAMBARIO
j
Viktoravlčius J., Pittsburgh,
į New Yorkų, nes rugpiūčio diskai. Taip nyksta čia mūsų
F0NDAN
Pa.................... ............. ... 1.00
4 d. turėjo grįžti į Lietuvų.' brangi lietuvių kalba. Sakoj
Dar sykį ačiū ir laimingo? nėra gražių .lietuvių vaikinų, (Nuo balandžio 7 d. iki lie' Varašienė A., Pittsburgh,
II_ i Iį Atėvynę
*___
I
.
w _ . . _
T~
j_
ru-*
kelionės
Pa.
.25
Utikietis ar merginų. Žydai ir lenkai
pos li3 d., 1933*m.)
dėl to randa.
Kciresp.
A. P. L. A. 12 kp., Anibri-’ Zdankus A., Pittsburgh,
CHICAGIEČIAMS
.50
’dge, Pa.......... ............... $1.50,Pa................... .
Zees, \\., Pittsburgh,
Vakar išgirdau naujienų,' “Dirva”, Cleveland, OJei kas sūnų giria, tai tė-, kad mūsų Šv. Kazimiero pa- įhio ............................... $5.00 Pa. ....................................
.................................. 1.00
\as džiaugiasi. Nors kun. De- rapįjos piknikas bus už trijų Gallagher, Tliomas J., PittsViso..................... $270.88
ksnis nėra mano sūnus, tiktai ^avaįėįų. Kviečiu visus chicaaš jam dėdė, bet mano pasta- giečius į mūsų piknikų. Bus
r.gomis jis išauklėtas, tat ir gera orkestrą. Gariėčiai nie
mane labai džiugina, jei kas'kados nesamdo bile kokios,
31 pagiria.
dar parapijos piknikui. Taip
Cbicagoj buvom trumpam pat visu kuo pamylėsiu! chilaikui ir nebuvo progos pla- eagieeius ir apylinkės svečius,
čiau susipažinti. Bet Chica- Manau> gig piknįkas bus sma- i
gos lietuvių tarpe patyriau g-us įr dgĮ t0, kad jau paskudaug geros širdies. Visiems {jnįs
cliicagiečiams šiulingiausiai'
ačiū nuo kun. Antano Deks- Gariėčiai visi eisim į talkų !
ir dirbsim išvien, kad pikni
nio ir manęs.
kas pasisektų. Mūsų virėjos
Kun. A. Deksnia
žada pagaminti gardžių val
gių ir skanaus gėrimo. Visi
pažįstam p. Agurkienę, kuri
PASIEKĘ SAVO ATOSTOGŲ
visados darbuojas piknikuose
ŽINI0S-2INELĖS
ir baliuose.
VIETĄ...
y
Visi tat į mūsų Šv. Kaži
Liepos 22 d. įstojo į mote miero parapijos piknikų. Vi
PAIMKITE minaitę savo laiko Ir pate
rystės luomų Aleksandras Rū sus kviečiu: senus, jaunus, ma
lefonuokite namiMklc)~M, lelMck -ni Jiems
žinoti, kati Jus <-ate sveiki Ir vKka.n
kas iš Gary, Ind., su Mari ižus ir didelius. Vėliau parašy
Aplankykite Bell
ritbI
Mekas. Jie labai įvertinu Ji;-.ų
joną Montrimaite iš Cbicago, siu kur bus tas šaunusis pik
SyMem
Parodą
impr»t.'mnm** jais Ir nu ma'onumu k nu“Comniunicat ons
III. Šliūbų jiems davė gerb. nikas. Dont forget or youll
njrala Jx.hu kelr;>i*H iraotykliy. Nežlurinl
HnlIdlnR" Chlcaklebonas kun. Ig. Albavičius,
k !p toli keliausite, ariat ka'p nepri
ParoiLJc.
be sorrv.
Parap.
einama
ta vieta. Jum visur rasite telefoDievo Apvaizdos bažnyčioj
iią. 15 ten paniekti ravo namiškius ‘ te
Vestuvės buvo labai gra
lefonu yra tikini kelių minuėių klai •
Mūsų Šv. Kazimiero parapi
žios: 3 poros pajaunių: Jos»stirtaPanikalltė jim. i tt-lcl'ouu Iš teijos choras labai gražiai fiymiĮ vietų pasižymi greitumu, aišk. i-nu
phina Rukiūtė iš Gary, Ind.
vuoja. Žinoma, galėtų dar gra
ir ypatinga pigumu.
su Jonu Armonu iš Cbicago;
Franciška Jurgaitė iš Indiana
Harbor su Justinu Ruku įš
Gary, Ind.; Antanas Benekai
IN OUR
tir iš Chicago su Genovaite
iš Chicago. Visi giminės, drau
gai ir pažįstamieji iš Chica
gos, Gary ir Indiana Harbor,
Ind. buvo suvažiavę į Dievo
Apvaizdos bažnyčių. Per-šliū
bų “Avė Maria” giedojo Agota ŽnrausĮcienė. Malonu bu
vo klausytis.
Po šliūbo visi atvyko į Ga
ri,, Ind., pas jaunojo tėvelius
pietums. Pp. Rukai labai gra
žiai priėmė savo sūnų ir mar
čių ir visus vestuvininkus, gi
mines ir draugus; pavaišino
skaniais valgiais ir gėrimu.

PITTSBURGH, PA.
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nes kapus, kurių jiedu taip
labai mylėjo.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

Sudie! Lilija, Petronėlė ir
Jonas
1

(K. Gotautui Cbicagoje)

NE NUSIMINKITE

Kaunas, 1933. VII. 25 d.
Brangieji!

J,js galite Rauti pas savo vaistininką
tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilga
laiką buvo vieno {žymaus Gydytojo
preknprija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nusa-Tone

Sveiki! Jūsų laiškų, siųstą
per a. a. didvyrius Darių ir j I
Girėnų, gavome šio mėnesio ĮM^neslnl8 treatmentas už Doleri 20 dienų, už kų širdingai dė-|SXe^Xar«.įU%eX‘:
kojame. laiškų gavome tų pa-!^«
J“’ų P‘n'^

Wlsat Tkey Arei
A oild rafabk vege^l. botka
whkh doM BO< pip., a.
o diMuffc tin '— Nac
inf. Coataia ao turiniui
WAat Tbey Doi
Milliao. oi omu and «n»MO, sim
1M7, h.»« oBsd daam to nlim tiek
ha«bdMa, mrvoaaMBB, itn»M, l,oa
ai WMdw, poor coaptatioti .nd bad
brtadi
wh«i
duta
condidoot are
canaad by conatiptfion.
At Ali OmggūU
Ibdauy * Co., Ine., Skw York, N.Y.

10 PIECE COSJViETIC
SĖT $1.97
Thla t. a Famons Vlvanl Bet an<, lneludea faęe povder, |1.00; Rou«a, 76c,
Time Cream »1.00. Depllatory »1.00,
Faclal A.trlng.nt |1.7S, Bath Salt 1.00,
TolUt Water *1.11. Perfume lt.7i. Brllllantlne 76c. Skln Vhltener 76c. Totai
Value *11.00. 8PMIB1 prie*. »1.»7 for aU
tau places to tntroduca thla liną

Vardu

...............................

▲drąsu ......................
Siunčiame per pažtą COD

Pinigai grąžinami. Jei
nepatenUntaa

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVį
DĖMESIUI
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimas ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Bet Van 58O-5th Aveaue, New York

CIT!
BOBUTĖ

ATEINA

VARTOK WELDONA TABLETl S
Aptlekose. Knygutė eu paveiks
lais 24 puslapių “Hletory of Rheumatism” dykai. Kreipkis J:

VVELDONA CORP.
Deek S, Atlantic City, K. J.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus
pasaulio kraštus.

AGENTŪRA

2334 SoOAKlET’ftvrS __

Telefonas CANAL 7790

Nesirūpink niežėji
mu.
pleiekanomla
lžbėrliaglA spuogais
Ir kitais odos
als. Tik
gauk gydanti an’
Žemo—
■augua
Aptlekose.
25c.. (0a.
grnn

žemo
UT I r;s

Trečiadienis, riugp. 9 d., 1933.

15 K A U O A 8

LABDARIŲ DIRVA

“DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Rugpiucioflug. 27,1933

5
lė neteisybė, jei geradarių iri
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
šelpėjų skiriamos uukos tektų į
.tiems, kurie jų-nereikalingi . <
'Čia tik pati Bažnyčia arba Ofiso: Tel. CALumet 4039
Res.: Tel. HEMlock 6286
Bažnyčios kontrolėj** esančios
DKNTISTA8
organizacijos turi ateiti ir u1U6 SO. lOth CT., ČIOBRO,
Utar.. Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai
teina pagalbon.
Iš “P. B/’
GYDYTOJAS IK CHIRURGA8
8147 SO. H.U.tsTLD ST., t TU C.
I'aned., Sered. ir Subat. 2—9
3147 So. Halsted St.

DR. ATKOČIŪNAS

VARGUOMENĖ IR ARTI- mus žmonijos gyvenimui krikBERGMAN’S DARŽE,
MO MEILĖ
ščioniškcs mtuu, tiesos ir doRiverside, Illinois
-----------rovės mokslas. Ir nerasime to
Ne visos doktrinos amžinos kios kitos organizacijos, kuri
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas. Skaitykite ir platinkite
ir nekintamos. Nemaža ir to- turėtų tokį gausų ir nesuskaidienraštį “Draugę” ii
kių doktrinų, kurios buvo iš tomų daugybę gražių ir pa šų ir varguomenės Globėjas jo meilė ir atsidavimas vaike
remkite visus tuos pro
gyvenimo išbraukiamos kaip mokančių savo mokslo pavyz- li* Rūpintojas...
įliams — likimo ir žmonių nu-f
priešingos tiesai, bet po ku- ožių, kaip Kristaus Įsteigtoji
...
................ .
Lkiinimtipins
fesionalus ir biznierius,
. ,
..
1
.
Vienas garsių dadnunkų nu- bKlluU!5UtIUbno laiko vėl priimamos, tik Bažnyčia...
Ws«.ive«s Imkime kad
l-«.i ir
«•• so- . v
°
£ ...
i,
.......
i A .
• P’csė savo , paveiksleA. Kristų q »venu*s
šventas iPranciškus
dul kurie garsinasi jame.
mncisKus uiu
gal kitose varsose ir rūbuose. cialee teisybes atstatymo sn- * .
..
. ,*
kaip barzdotų 30-ties metų įitm.sį širdies skausmų turėdaReta mokslo šaka ar net ir ti. Kum nežinomi elgetos — .
...
. .
. .
LIETUVIAI DAKTARAI:
>
•
•
• i t.
. • ,
• • ,
vienuoli, priglaudusi prie sa 'vo I<ada kas iš eliretn bodavo
praktiškasis gyvenimo pavir- Šventojo lzizormus ir jo tur-i
. .. _.
. . . . . . . , ’ 1 uua KUfe
nuua\o
• •
i panašių
*• doki i tingojo brolio
,.
. ..
. ve dešines
kieno nors naženūntas ai* ti il
Tel. LAFayette 3037
sius apsieina
be
istorija,
arba
.. krutules
...
. beūsį,
.. ,. skai «ie
10 nois pažemintas ar nu
'
......
z. •>
z.
••• - atų jaunikaiti, laužianti pu- skliaustas
trinų. Ypač teisininkams ge-— Gailestingojo Samarijiecio; .
• .
• ,
, i Kiau‘ as”
1
siau su Kristumi duonos ke 1
rai žinomas visuomenės ir va- poelgio kelionėje pavyzdys?
Pagaliau vienas pirmųjų iš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
paliukų... Na, o pieštojo Kris
lstybių santvarkų kitėjimas ir Na, o kiek artimo meilės —
X-SPINDULIAI
trijų Evangelijos patarimų —
taus akys, akys!.. — Tarsi jo
3051
West 43rd Str.
varijavimas... Ir dažnai esti gailestingumo pavyzdžių yra
neturtas.
sios kiekvienam su meile ir
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
taip, kad kas vakar buvo lai-1 palikę šv. Pranciškus, šv. Vi
nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
liūdesiu tuksena į širdį su
Nūdien lietuviai, kaip ir vi Valandos:
Seredotuis Ir nedėliomls pagal
koma aksioma, tai šiandie tu- urentas Paulietis, pal. kun. Jo
sutarties
klausiniu: “Kodėl nekenti ir sas pasaulis, pergyvena, be
ii visai kitokį pobūdį ir pas- nas Bosko ir visa kariuomenė
pavydi duonos tam, kas išsi- ^dvasinio, dar ir ekonominį ku Pilone GROvehill 0027
kyrimų... Nuo didelių dalykų kitų artimo meiles ir vargui
Valandos: 9-4; 7-9 P. M.
žadėjo žemiškojo, kad rastų zi... Nedarbas, alkis ir šaltis
Trečiadieniais Ir aekmad. susitariu
iki juokingo — mažas tarpas pasiaukojančių tylių karžygiu ,
.
.tykoti — tykoja ne tik mies
. ?!
v . . it . .. .
' J
' dangiskųjį gyvenimų:
ir zingsnys. Garsus rašytojas ir kankinių...
,»•
, • itų ir miesteliu, bet ir kaimo
Kitas ne mažiau garsus dui-l ‘
.
.
.
ltousseau laikomas vienu tų
Palaimintasis kun. Bosko
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
varguomenę... Todėl kiekvie
liniukas yra nupiešęs šv. Vindidvyrių, kurie savo plunksnos
(868 80 WB8TERN AVkl.
sako. “Jei nemylime artimo.
nam pasiturinčiam turi nūdien
Gbleago. III.
Icentų
Paulietį,
kaip
dvasiški,
mintimis paruošė Prancūzijai
nemylime nė Dievo. Tas pat*. |.
L
«.
, .
* . benesantį ir bevedantį žiemos būti nesvetimi katalikų Baž- BOUcvard 7389
revoliucijų, bet kartu ir... so . ,
įsakymas, kuris mums liepia
.Kcz. UE.MiHk 7891
metu, šalty ir sningant, ras- ■Ryčius nurodyti septyni labdastų Napoleonui I-am...
'mylėti Dievų, liepia mylėti d
v.
, .
...
.
,tus porų apleistu, alkanų ir rvbės darbai kūnui: alkana
Bet yra amžinų, nekintamų artimų. Šventasis .Jonas Apa
. ,
. .z •
n IX, I
I I
, - ,
-v- pastoges AaikeliŲ... Is pa- papenėti, trokstantĮ pagirdvnei per plauka, doktrinų. Be stalas laiko melagiu ta, kuris v.
, . .. . .
, i
D E N T I S T A S
•
•
• .
i .
...
cl° paveikslo detalių taip rel- lfl niin„n «.ulen<rli tmUpIoivi
ju pats gyvenimas pasidary- sako mylis Dievų, o paskui ....
. .
.
. . .r*’ nuo^4 apt-nBu, pakelei!i
4712 So. Ashland Avenue
*’' 1
\
, y.
.
jei ingai ir vaizdžiai metasi i į namus priimti, kalinį sušel
▼ai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare
tų merdėjimu ir kapais ne tik neapkenčia savo brolio .
........
» ,
. .'
. .
.
.
i
akis toji jokio uzmokesnio ir
Ofiso IUH'levartl 3913—14
pti, ligonį lankyti ir numirėlį Tel.
paskiriems asmeninis — indi,
.
.
I ,
, . .. v
.
Kez. VICtory 2313
\
...
.ir pins Kristus buvo vnrg- aukos nereikalaujanti švento
vidains, bet ir socialėms — vi
palaidoti. Žinoma, visi šie da
suomeninėms vienetoms — šei
rbai turi būti planingai, orga
G R A B O R I A I:
756 W. 35th STREET
moms, draugijoms, tautoms ir
nizuotai daromi... Būtų dide | Ofiso vai.: nuo l->: nuo 8:20-8:29
valstybėms. Šiokiomis doktri
Telefonas YAllds 1138
nomis yra R. Katalikų Baž
LACHAVICH
GRABOR1A1:
nyčios skelbiamas ir skiepija-

DR, A. RAČKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-9 vai. vak.
Reaideucijos Ofisas: 2968 W. 89tb bt Tel

Valandos: 19—19 ryto
Seradomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. A. J. BERTASH

IR SŪNŪS

LIETUVIS 0BABOE1US
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu husite užganėdinti
Tel. CANal 2316 arba 2618

2314 W. 28rd Fl., Chicago

STANLEY P. MAŽEIKA

Graborius ir Balsamuotojas

TEL. CICERO 8927

Toriu antomabitios visokiem*
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVENŲ E
Chicago, TU.

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

J. F. RADŽIUS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už ,
NAUJA 9.E.ME.SNŲ KAINA.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykai*. NuliudUno valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPU'HIJG 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS
ABARAVICZ
Mirė rugpiučio 7 d.. 1933 m.,
11:55 vai. vak. 53 metų amž.
Paėjo iš Lietuvos.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Palik?
dideliame nulludime
moterį
Karolinų
(Dartkaitę)
tris dukteris; Eleną, Oną Ir
Stanislovą, pusbrolius ir gimi
nes.
Kūnas pašarvotas 4343 So.
HeBnitage Avė. Laidotuvės Jvyks penktadienį, rugplučio lt
d., 18 namų 8 vai. bus atlydė
tas į 8v. Kryžiaus parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą._ I’o pamaldų bus nulydėtas
į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-mas dalyvauti Mlose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris. DukU-rys,
PiisbnUiai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra’oorius J. E. Eudeikls. Telefo
nas Yards 1741.

Pitone

A.

KOllevard

4139

MASALSKIS

GRAB0R1US
Musų patarnavimas
visuomet nąžiutngas ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai
3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 W ĖST 46th STREET
Tel. ROl'levartl 52(1®—8413

(ne.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
868 W. I8th St.
Tel. CANal 0174
Chicago, III.

GRABORIU8
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas nt $85.09
KOPLYČIA DYKAI

Nuliūdę:
Giminės.

Dukterys, Nuii'iim ir

PAVLAVICIA UNDERTAKING CU:
INCORPORATED

DR. F. G. W1NSKUN AS

3238 S. HALSTED ST.

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Tel. LAFayette 5793
Res. 2136 W. 24tb St.
Tel. CANal 0402

!

CHICAGO, ILL.

Tel. MONroe 3377

Tel. LAEayette 3372

Seniausia ir Didžiausia

Graborius
Ir
Raiša intiol Ojas

Patarnauja CbD
cagoje ir aplellak«je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4082 Arr-hrr Ava.

LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

pašaukite:
REPublic 3100

LIETUVIŲ
d

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino puoliką su savo nupigin-'
tomis kainomis už1 aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieką 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 Modemiškos 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.

DR. A. J. JAVOIŠ

Res. and Office
Office Phone
.
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vi
PROapect 1028=-- '^,n «
&
*
CANal 0706
i
•
Nedelioje pagal sutarta

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1CIAN AND BURUEON

Tel. Qf. ir Res. GROvehill

2403 W. 63rd St., Chicago

4917 b. Washtenuw Ai

OFF1CB HOURM:
I to 4 and 7 to 9 P. M.
gunday by Appolntmant

r»-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS
2429 West Marųuette Koad
Vai.: 2-4 Ir 7-8 vak. ketv. s-11
NedėiloJ susitarus

DR. M. T. STRIK0L1S
x
«•

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliuuiis pagal sutartį
Ofiso telef. BOUlcvard 7320
Namų tel. PROspect 1930

Phoue CANal C122

DR. S. BIEŽI
UYDYTOJA4 llt CHIRURGAS

2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak.
Ssredomls ir nedėliotais pūgai
H.EZ,iOLMC1JA;

6631 S. Calii’oraia Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
C1

II

M

T

T

U

T

A

Tel. CANal 0257
Res. PRO3pect

d

4645 SO. ASHLAND AVĖ. I
arti 47 th atreet
Vai.: nuo » iki • vakare
Sersdoj pagal sutarti

DR. P. Z. ŽALA TORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST1
Keaideacija 4000 So. Ar tęsiau

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pis
6 Iki 8:30 vakaro

OR. G. I. BL0Ž1S

DR. T. DUNDULIS

DENTIBTAB

2201 W. Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRU1

(Kampas Leavltt St)
Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
sersdoj pagal sutartį

4142 ARCHER AVENT
Tel. VIRginia 0036

DR. MAltGEKlO

Tel. GROvehill 1595

PRANEŠIMAS

DR. A. L. YUŠKA

Persikėlė į erdvesnę ir patogesnę
vietą
3323 SO. UAlzSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir
nuo t. iki 8 vakare
šventadieniais nuo 10 iki 12
Pilone BOUlcvard 8482

________ ĮVAIRŪS
.ENGIcwooU
«"• Ph°D6841
‘
A\EMwortb
nn 1 rv ..

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vak; 0-11 ryto 2-4 ir 7-0 vai
Seaedomią po pietų ir Nedėldieui
tik susitarus
2422 W. MAKUUETTE ROAD

DAKTARAI:
3900

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

ŪRi Ai Ai R0TH

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

718 W. 18th St.

J. Llulevičlus

9AKAMDO8:

9 Iki 19 ryto: 7 iki 9 vakaro
Utara. ir Ketv. «ak pagal
Re*. <464 S. MAPLEWOOD 4V

DR. A. R, McGRADIE

4

Henry W. Becker
(Licensed Embalmer)

SIMON M. SKUDAS

J. J. BAGDONAS

Mirė Uetuvoje liepos 14 d,,
1923 m. ir tapo palaidota lie
pos 15 d.. Naujamiesčio ’purap. kapuose. Kilo iš Psnovėži» apskričio. Nau'amiesčio pa
rų p., I’uškonlų kaimo.
Paliko
dideliame nuliūdime
tris dukteris: Uršulę Htrnuskl.*nę, <>ną Sialjullonlenę Ir Na
taliją Kazanmiskionę ir sūnų
Be n ediktą.
Pamaldos už Jos sielą atsi
bus ketvirtadienį, rugplučio 10
d.. 1922 nt.. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje, 7:45 vai. ry
to.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, druugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose pa
maldos.*.
•

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

1344 S WHb Ars, CSeprn. Tll

URSULt
KARECKIENt
(Nedvariūtė)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

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

Tok CICERO 291

SYREWICZE

6340 80. KEDZIE AVĖ.
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

ANTANAS PETKUS

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1419 West Marųuette Koad

Tel. CANal 6122

Tel. REPubllc 8340

1439 S. 49th Court, Cicero, Ik.

DR. V. S. NARES

Tel. LAFayette 7650

DR. J. W. KADZEWICK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

HEMlock 8151

Viri Telefonai: YARds 1741 ir 1742

7850 S. HALSTED STREET Rusas Gydytojas ir Chn urj
ROOM >19
Specialistas odos ligų
VaL: 2-4 Ir 7-9 v»l. vakare
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted

DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė eavo offsą po numeriu

Kaiupas 2Xst Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 »
Nedullomia fr šventadieniais 10-

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN

SI’ECUALISTAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

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

4631 fcSO. ASILLAiMD AVJ
Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 3200

Telefonas MIDway 2880
j-----------------------------------------

VALANDOSJ
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7 9 t
Nedėldicniuls nuo 10 Iki 12 tile

Office;

Res.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS

2355 West 63rd JStrect
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal autart]
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Ch'ea^o. III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Phone: PHOgtect 1024

DR. C. E. F1TZGERALI
GYDYTOJAS ir ■ linu RGAlįj

245S West 69th St.
Valandos:
1—4 ir 7 9 vai. vakare
Nedėliojo pūgai sutartį.

O

W1SSIG
I
Specialistas Ii
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ llt MOTF.K^’ FFR 2* METUS
KAIP 1ASISENMUKIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
8pectnllškal gydo llgae pilvo, plaučių. Inkatų Ir puilėe, uinuodijlmą k
jo. odos, IIgan, žalsdan. reumatizmą, galvon nkauemus, ekauemun n
roję, korėjlmą, gerklės ekaudėjltną Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jie Jnn ■ gali p
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Pa
mes dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto
valandai ir nuo B—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1
4209 WEST 28th ST.
kanųtas Keeter Avė.
TeL CK t«(urd

'i^B

6

trečiadienis, riugp. 9 d„ 1933.

-P.» J-VP I B

Ne vienas žmogus persisky
rė arba skiriasi su savo suAdv. Stasys ir Adelė Gaba- taupytu turtu. Tūkstančiai naLaikas greitai bėga. Apie liaus nelaimėj sužeisti 5: vie
liauskai, kurie buvo atvykę ištroų savininkų metami lauk it
Vorų savaičių jau beliko iki ni sunkiau, kiti lengviau. I)au
Lietuvos j Chicagos Pasauli- rj'Į butų. Federalė valdžia teiktadeninio “Draugo” pikniko. ginusiai nukentėjo Steponas
nę parodų, jau apleido Chica- (pagalbos ir duos paskolos ant
Kas tame piknike bus, tai su Vileauskis ir Tekoraitė; Virev
gų.. Rugp. „5 ...
d. ___
sėlio, j„
laivų mažų namų nedaugiau kai Sekmad., Rugp, 20 d„ 1933 m,
nku ir aprašyti. Bet ir nėra bickas,, kmeikas ir E. Petkui- mas jaunimo veikėjas S. 6i-J“United States”, American $16,000* vertės.
reikalo tai daryti. Nėra abe tė mažiau I ra vilties, kad nmlig.
Rūtos Darže, West Side
Scandinavian Line. Sykiu išOfisas atdaras ir kiekvie.
jonės kad visi “Draugo” prie- visi jaunuoliai pasveiks ,r bus
x L. y. 4 kuopos Beach’važiavo ir jo uošvis Ant. Bu- nas, esantis blogoj padėty lai Skanūs Užkandžiai.—Gera Muzika.—Visiems Pasisvečiavimas
teliai važiuos j Bergmans dar “Draugo” piknike, bet jų au porty rengiamas rugpiūčio l^jbliauskus ir išvežė savo luo kreipiasi adresu: 134 N. La
žų, rugp. 27 d., ir patys savo tomobilius jau “nepagydo- j
terš Marijonos Rubliauskienės Šalie St., antros lubos. Nuvy
akimis pamatys, kokia bus mas.
X Parapijos piknike, kuris iavOnų, kuris bus palaidotas kę prašykite blankų. Gavę jas
REIKALINGA TUOJAU
graži ir turininga programa.
įvyks rugp. 13 d., Vytauto da- Palaukių kapuose, Panevėžio išpildykit, bet labai atsargiai
Ar myli Marijų? Ar nori a- I lietuvaitė, ne jaunesnė už 18 m., paVisko bus seniems ir jauni Draugija Visų Šv. moterų j r£e> Vyčiai ruošiasi dalyvauti. ’ Cpskr
ir teisingai. Jei blanka bus ne- pie Jų pasiskaityti gražių Idlrbinėt svetimtaučiu namuose. Ne
sunkus darbas,
geras atlyginimas,
ir vyrų rengia didelį piknikų Be to, žada suruošti basebail
mui.
'
1
Lavono persiuntimu j Lie-j£e,,ai išpildyta, ji eis j gur- skaitymų? — Jei myli ir no gražus nedidelis namas. Pašaukite
rugpiūčio 13 d., Svilainio dar Žaidimų su vietos biznieriais.
tuvų rūpinosi ir viskų sutvar- bų.
ri apie Jų daug — daug gra tuojau Vau Huren 3212.
Placeda Mažonienė, Dievo ze, 83rd ir Kean Avė., trys j Sekmadienį tuojau po sumos kė jaunas graborius Ant. Per13 ward’as dės pastangų, žių dalykų išgirsti, tai būti
Motinos Sopulingos dr-jos pi Mokai nuo Archer Avė.
trokas veš visus į piknikų. Su ku8. Tat, ga)) pirmutinis gra- kad visų blankos būtų gerai nai pasiskaityk kų tik išėju
PAIEŠKAU
rmininkė jau pradėjo pasita- uicerieriai
Giceneciai ir ch.cagiečiai
chmagiečiai (Vyčių troku galima bus nuva- borius yra prjrengęs įr pasįu. ir teisingai išpildytos. Infor sių iš spaudos knygų, vardu
rimus su savo draugėmis, ko-(kviečiami j šj pasirengimą' žiuoti ir parvažiuoti ir kartu ritę8 iavona'j Lietuvų.
povo brolio Juliaus Gasko. 1924 m.
P. B. macijų dėliai, kreipkitės j ma “SVEIKA MARIJA!”
Ji's buvo Ocean. Maryland, bet nuo
kių skanesnių valgių paruo- (skaitlingai atsilankyti.
jį daržų įeiti už 50c. Tat, kas
no ofisų, 756 W. 35th St. po Iš kun. A. Stolz’o raš ų lie 1926 m. nesu girdėjus nuo jo. Ju
liau. parašyk laišką, duok man. tavo
žus “Draugo” pikniko svete- į Mūsų biznieriai: A. Berną- tik norit linksmoje ekskursi- VERČIAU VIŽLAI, NEGU 6 vai. vakare.
tuviškai parašė Kun. Antanas seselei, žinot kur esi. O Jei kas ki
tas žino kur Jis yra, meldžiu duot
liams. Ciceriečiai gerai žino, dišius, Šapelis visus nuveš sa- joje važiuoti į parapijos pik
Charles P. Kai Petrauskas, M. I. C.
man žinoti, už ką busiu begalo dė
NIEKAD
kinga. Rašykit: Mrs. Mtldred Ketarkad jų šeimininkės moka ge vo dideliais trokais. Trokai nikų, registruokitės į linksmų
Knyga turi 200 puslapių kus, 265 Krank Avė., Raci'ne, Wis.
rai valgius gaminti.*Visi sa išeis nuo Šv. Antano parapi Vyčių kompanijų. Vadovaus Plačiai žinomas agronomas, Bridgeport Palaimintos Lie- rašto, 8 didelius ant gražiom
ko, valgių nereikės vežtis; da jos mokyklos. Vienas trokas kuopos pirm. E. Lapinskas/ Dominikai Pratapas pagalios tuvos dr-jos mėnesinis susiri popieros švč. Marijos ir Jė
es 9 vai. ryto, kitas — 1 vai. (Sekantis 4 kuopos susirinki-'padar§ tą> ką jau senai turėjo "kimas įvyks rugpiūčio 9 d., zaus paveikslus.
rže bus skanių valgių.
popiet. Kas bus pasirengęs va-'mas įvyks rugp. 10 d., tuojau -padaryti, bfttent jisai susirado 8 vai. vak., Chicagos Lietuvių
Knygos kaina, imant po vie
Ne visados pasiseka laimi- žiuoti į piknikų, visus nuveš.'pc vakarinių pamaldų. Kvie- gonkauij’ arba tįesiai tiesų sa-'Auditorijoj. Nariai malonėki- nų, 35 centai.
ngai nuvažiuoti į maudynes. Tyram ore visi linksmai pasi-'čiami nariai-ės skaitlingai at-kant jisai apsive(]ė. Tų atliko te laiku atvykti, nes daug yNelaimingi buvo keli Cicero* šoksim, nes grieš gera orkes- silankyti. Yra daug reikalų praėjusį ketvirtadienį. Kad ir Ta reikalų svarstymui. Šiame VISI BIZNIERIAI RENGIA
SI BŪTI DIENRAŠČIO
jaunuoliai. Sekmadienį, rugp. ^ra iš Town of Lake. Visi bus svarstymui.
J. - gjek tiek suvėlinta ženatvė, 'susirinkime bus priimamos nio
Visos anglių kompanijos pakėlė ang'lų kai'nas. taip aukštai, kad žmo
“
DRAUGO
”
RUDENI

6 d., važiavo į maudynes, bet patenkinti. Taip pat bus ir
nėms sunku bejplrkti,
o
lietuvių
bet juk yra sakoma, kad vė-Įterys ir merginos. Narių moCHANE COAL KOMPANIJA vietoj
NIAM
PIKNIKE
Komisija
pateko į ligoninę. Automobi- trys dovanos.
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
rč.iau vėlai, negu niekad. Vedė terys galės įstoti be įstojimo
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Valdyba
p-lę Marijoną Šlapikaitę, ki- mokesčio,
RADO BRANGŲ ŽIEDĄ
Telefonas
REPVBLIC 84(12
lūšių iš Grand Rapids, Micb.
Žiedas rastas .ruden) 1931 m. Ra|
dėjas
buvo
žiedą
kokj
laiką
natni'?
Nuotaka per keletu metų gy SKAITYKITE BIZNIERIŲ pametęs, dabar atrado ir prašo paI garsinti. Kastas tarp Wabansia Avė.
APGARSINIMUS IR
veno Chicagoj, prigulėjo prie
j ir \Vood St., Chicago. Iii. Atsišaukite
|J "Draugo” ofisą Uel tolėlesnių InSVARBUS PRANEŠIMAS So. Oakley Avė., (Canal 7790);
BARGENUS
L. Vyčių Apskričio choro ir
ADVOKATAS
i farmacijų.
Marąnette Parke pas A. J. GRAŽIAI PASIDARBAVO plačiai buvo žinoma inteligen
LIETUVIŲ VISUOMENEI
2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PI LLman 5950
Žvirblį, 7124 So. California
tiškuose rateliuose.
Ketvergo vakarais nuo 7 ikf 9
14600 8. W<xxl St.
I.AFaycfte A393
West Side. — Aušros Var P-nas Pratapas su p-le Šia
Jau artinasi rugpiūčio 23, (Prospect 7213); ir Bem. Ne24 ir 25 d. Tomis dienomis nartonį, 6540 So. Campbell tų parapijos antras piknikas pikaite susipažino viename
rugp. 6 d., savam darže gerai “Draugo” piknike, greit su
Chicagoj bus A. L. R. K. Fe- Avė., (Hemlock 0214).
deracijos Kongresas. Kongre-j Cicero pas Anast. Valančių, pavyko. Pelnas paskirtas mo sidraugftvo ir pagalios daly
kyklos kambarių pataisymui ir kas baigėsi vedybomis. Todėl
ADVOKATAS
girdite per radijų Ir koncertuose. Nekurios meliodisas prasidės iškilmingomis šv. 1226 So. 50th Avė.
105 W. Monroe St.. prie Clark
jos Jums taip labai patinka, kad pasilieka Jūsų au
Mišiomis, Šv. Jurgio parap. | Brighton Parke pas Pr. Vai- išdažymui,
P. Pratapas “Draugo” pikni
Telefonas STAte 7890
syse
ant
visados.
Nekaltų
Jums
norisi
vėl
išgirsti
I
Vsisndo- 9 rvt. Iki fi nopi»t
bažnyčioj, Bridgeporte. Kon- čekauskų, 4242 So. Maplewood i Gerb. kleb. kun. Mačiulio kus laiko ypatingoje pagarbo-,
Jums mylimų meliodijų, bet kaip galima tai padary
2201 W. Onnak Road
greso sesijos bus McKinley *Ave. ir Jul. Šliogerį, 5123 So. nis piknikui aukojo 3 galio je ir be svarbios priežasties
ti? O gi štai kaip:
Panedėllo, 8eredos fr Pėtnyčlo.
vakarais 8 iki 9
nūs (o 2 zakristijonas) aiskri- jų neapleidžia.
parko salėje, West 38th St. ir Newcastle Avė.
Telefonas CANal 0122
Town of Lake, EJz. Ogin- mo. Tikietai buvo paskleisti
i Namai: 8459 S. Rockwell St.
AVestern Avė.
P-nas Pratapas yra baigęs
Utarotnko, Ketvergo Ir Subato.
po
visų
parapijų.
Prie
tikietn
taitę,
5648
So.
Justine
St.
YVisconsino universiteto agro
Rugp. 23 d., tai yra seimo
Vakarei* 7 iki 9
Telefonas R F, Putele 9000
su phonographu suteikia Jums visas stotis ir kada
pirmos dienos vakare, 7:30 (Prospect 1320) ir Čepulienę, buvo ir dovanėlė — raibasis nomijos skyrių ir karo metu
tik norite galite užsistatyti rekordų ir išgirsti sau
vai., N. P. P. Š. parap. salėje, 5340 So. Wood St. (Prospect gaidelis, kuris burtų keliu te turėjo savo specialybėje val
mielų muzikų ar dainelę.
ko
L.
Bernodoni,
2302
So.
Oa

3655).
diškų darbą. Po karo “DrauSo. Fairfield Avė. ir W. 44tli
I
Rosel&nde pas Mik. Misiū kley avė. (No. 1138), o kati go” redaktoriaus gerb. kun.
St., Lietuvos Vyčių “Dainos”
Kraustau Rakandus, Pianus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas.
nų,
245
W.
108
PI.
ir
M.
Panėlis
biznieriui
J.
Aukštuoliui,
P. Bučio paragintas išvyko i
choras vaidins operetę “O,
Pašaukit LAFayette 8980
vilonj,
10536
So.
Lafavette
A2335
vS.
Leavitt.
Lietuvę. Ten be kitko pakėlė
Daktare” Veikalas tęsis apie
i
J. OKSAS
(Pullman
8120).
'' : -u ^*5 ?
Visi
atsilankę
į
piknikų
bu

runkelių auginimo ir cukraus'
dvi valandas. Paskui bus šo- ve
2649 West 43rd St.
West Pullmane pas St. Pik- vo patenkinti, o laimingieji fabriko klausima. Nors jisai
kiai.
pats' neprigijo Lietuvoj, bet
*. Kurie turėjo progos matyti tužį, 741 W. 123rd St., (Pūli gavo dovanų.
niai!
3990)
ir
Kar.
Bailų,
L. Vyčių “Dainos” choro ar
Pikniko darbininkai visi uo- 3° pakeltas runkelių ir mik
MII
tistus praeitais metais vaidi-' 12148 So. Lowe Avė., (Coma- liai darbavos. Šeimininkės Te- rauR fabriko klausimas įvykAtsiminkite, kad visų tavova Šiaulienė, M. Stumbrienė bintas.
į|
nant minėtų operetę, norės ma dor 3259).
rų kainos kyla. Todėl pir
tyti ir šįmet, nes choro artis-! Dievo Apvaizdos parap.
gavo didelio pagyrimo nuo bi-1 Tlabar p. Pratanas turi gazo- ,|
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ištijz
tai turi ypatingų gabumų loši JStos ir Union Avė. pas Ant. znierių už skanų kugelį.
,Hno 8totl Pr'e 70 st ir WesORIENTAL
>^l /
RIJGS (karpetai) ’J 9.95
tem avė. ant pietų vakarinio
mui, o prie to yra gerai išsi Grisių, 1827 S. Union A ve.
PARLOR SE
Bingo žaidimui vadovavo S. karnpo
TAI po ...........
*28.95
lavinę. Dėl to jų lošimas ir (bučemėj).
VALGOMŲ KAM
Balčiūnienė,
M.
DobrovolskieĮ.
North
Sidėj
pas
Ant.
Bace

BARIŲ SETAI
S
P-nų Pratapų ir p-lę Šlapidainos daro labai malonų įPO
r,ė,
H.
Zaurienė;
joa
daug
kokai(ę
amžin
„
ojB
„
sin
anriSo
vičių,
18.^0
WabanRia
Avė.
spūdį susirinkusiai publikai.
atumariy turėjo.
|gerh. kun AlbaViangi niev0
Praeitais metais minėtais į o- (Armitage 5870).
k)ebona,.
peretę įžanga buvo $1. Dabar,' Šeinio rengimo komisija nuo, Aėiū visiems parėmusiems Apvaizrioa
Šis naujas 1934 radio su phonographu parsiduo
tą patį veikalų galėsim maty-,8lrdiiai Prašo visV ingyti sei- parapijos reikalus,
Daug laimės ir ilgų metų
J. T. Juodaitis Ir OI to Wendt, sav.1
da tiktai po.......................................................... 1O.
ti už 50c.
01,0 vaharo bilietus ir atsilan-J Rugsėjo mėn. turėsime rude- naujai porai.
Draugas i
3621-23-25 S. Halsted
Kiti mažesnio styliaus radio, po......... $49 >50
Pelnas eis Federacijos sei- ^yti i vakarų. Taipgi, daly- ninį parapijos piknikų, kurį
Street
iro lėšų padengimui. Tat pra-! vaukime ir seimo pamaldose į rūpinsimės dar geriau prirenMidget Radio, po .•............................
$9«5O
soma lietuvių visuomenė skaisesijose!
z- L- Gedvilas’^ nes visas pelnas eis moPhilco Radio, po.......
$18.75 CHRYSLER IR PLYMOUTH
kyklos pataisymui. O jau pa<tlingai atsilankyti į vakarų ir
NAMŲ SAVININKAMS
VISKAS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
!
kui bus daroma planai apie
paremti Federaciją, kuri yra
SVARBUS
PRANEŠIMAS
DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS VISOKIAUSIŲ
bažnyčios vidaus išplovimui ir
vienybės palaikytoja tarpe lie
R E K O R I) Ų
iŠdekoravimų.
Talkinin^an.
tuvių Amerikoj. Tokia bran
Federalė valdžia atidarė ofi
Pirma pirkimo naujo arba var
gintina organizacija turi būti
są paskolai namų savininka
toto Automobilio širdingai kvie
visų remiama!
X Liepos 31 d. Šv. Ignoto
čiame pamatyti Vėliausios Mado.
ms.
Chrysler ir Plymouth Automobi
Į minėtų vakarų įžangos bi- dienų, mūs gerb. klebono kun.
lius, kurie turi modemifikiausius
lietų galima įsigyti kiekvienoj f. AlbaviČiaus buvo varduvių
iStobulinimus ir iki kolei kainos
kolonijoj, sekančiai:
j diena, kurioj Tretininkų ir
3417-21
So.
Halsted
St.
labai
nužemintos kaip tai CHRYPEĄKAM
INSURANCE
SLERIS <795 P. O. B., e PLY
Telefonai — Boolemrd 4706—8147
Bridgeporte pas Zig. GedVi-^ Maldos Apaštalystės dr-jos
MOUTH tiktai $445 P. 0. B. Tai
Lietuviškus
NOTARY
lų. 3312 So. Lowe Avė.; O. A- sveikino savo klebonų ir pagi nepraleiskite geros progos paRadio Programai Duodami Rudriko Krauiuvėn
BONUS
PUBLIC
matykit naujus CHRYSLER ir
leliūnienę, 3251 So. Union A- aukojo šv. Mišias,
Nedėliomis, WCFL, 970 K., 8:00 vai.
ryte ir 1
PLYMOUTH automobilius pas
ve. (Victory 5635); ir P. Gu | Taip pat tų dienų mūs kleSIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
vai. po pietų.
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
LAIVAKORČIŲ AOBKTURA
do krautuvėj, 901 W. 33rd bonų aplankė daug svečių, ku
Nedėliomis, WAAF, 920 K., 1:30 vai. po pietų.
BALZEKAS MOTOR SALES
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
St., (Boulevard 2426).
rie sudėjo širdingus linkėjiKętvergais, WHFC, 1,420 K., 7:30 vai. vakarais
4038 Archer Avė.
manrauBiu pamatuotas rauni
West Sidėj pas Edv. Ku- mus.
Kasdien, WAAF, 920 K., 6:45 vai. vakarais.
Tel. LAFayette 2081
2808 W.ST 47th STR.
Tfcl. LAFayette 1083
baltį ir Pet. Fabijonaitį, 2334! X L. V. 4 kuopa subruzdo

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

veikti. Rugpiūčio 2 d. į susi
rinkimu atsilankė gražus bū
relis narių; taip pat dalyvavo
ir gerb. dvasios vadas kun.
j A“ibavtfiu8. Susirinkime pri
Jmta rezoliucijoa Vyčių 21 seimuL Smnanyrnų patįekė žino-

IIVAKAVO

KOLEGIJOS REM. CHICAGOS APSKR.
PIKNIKAS
SVEIKA MARIJA!

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

J. P. WAITCHES

Daug Gražios Muzikos

JOHN B. BORDEN

Naujas 1934 Radio

OKSAS EXPRESS

p ^«z/ZZZZ/ZZz/^'-

t, tlV
ZZ/zZZZZZZ/'*»H*kVZ\\V

SPECIALĖS KAINOS,

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

PRANEŠIMAI

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

6ARSINKITĖS “DRAUGE’

Jos. F. Budrik, Ine.

................................
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■

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

