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PROGRAMOJ: DU SVARBOS REFERA
TAI, VAKARE OPERETES
VAIDINIMAS

SVEČIAS Iš LIETUVOS

NĖRA PARAMOS PRIVA- , AUTOMOBILIŲ PRAMO
GOMS MOKYKLOMS
NE — KIETAS RIEŠUTYS

MENŠEVIKŲ SOCIALIZMAS BAU
SAVO AMŽIŲ

CLEVELAND, O., (per paš I’ WASHINGTON, rugp. 22.tų). — Ohio valstybės genera- NRA administracijai nebus
linis prokuroras Bricker nūs- galimybės greitu laiku padaprendė, kad valstybė negali ryti automobilių pramonės ko Washingtone svarstomas auto
duoti kokios nprs pinigiškos dų.
mobilių pramonės kodas
\
•
j
/
'
J
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Šioje pramonėje svarbiau
paramos parapijų ir priva-I
sias klausimas tai darbininkai.
čioiits mokvkkuns.
Į iškilmingas pamaldas suvažia GERB. KUN. A. LIPNIC
Automobilių gamintojai yra BOLŠEVIKAI KEIČIA VAIKUS
Kadangi šis prokuroro nus
KAS,
Lietuvos
Katalikų
Vei

vo tūkstantinė žmonių
griežtai nusistatę prieš orga
TĖVU IŠDAVIKAIS
kimo Centro įgaliotinis, šian prendimas nėra įstatymas, tad nizuotus darbininkus. Jie bijo,
pninia
dien Federacijos kongrese skai katalikai ir toliau dirbs para kad darbininkai susiorgauizuo
JAPONAI PRITESTUOJA
MENŠEVIKŲ ORGANIZA
tys svarbų referatų — “Šven mos klausimu. Šiuo klausimu : tų unijon.
KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS tieji Metai ir Katalikų Akci galutinis žodis priklauso vy-i
CIJA GRIŪVA
Štai Fordas net kodo ren TOKIJO, rugp. 22. — Jaja.’’ Šio referato pasiklausyti riausiajam teismui.
BUVO GAUSINGAS
PARYŽIUS, rugp. 23. —
gime nedalyvauja. Jis negali ponų vyriausybė pasiuntė proturėtų gausingai susirinkti ne
klausyti, kada kalbama apie [testų Prancūzijai, kuri užėmė Tarptautinė socialistų menšeŠiandien, 9:30 vai.
rytą katalikiškoj ir tautiškoj akci tik kongreso atstovai, bet ir
darbininkų organizacijas ir u- 9 koralines, ikišiol niekam ne- vikų organizacija baigia gyMcKinley parko salėj, prasi- joj.”,
svečiai. Gerb. kun. Lipnickas
nijas. Jo nusistatymas yra, priklausančias, salas, kurios venti tau skirtų amžių,
deda A. L. R. K. Federacijos j Po pietų toj salėj bus:
yra labai veiklus ir iškalbin
kad jo darbininkai turi dirbti yra tarp Filipinų sali) ir pran j Menševikai čia turi suvažiaXXIII kongreso posėdžiai, Į
1) Įnešimų svarstymas
gas, kurį ir amerikiečiai jau
NE TAS PALEISTAS IŠ
/.iVrn Indo-Kinijos.
Tnrio-K'.n.ir.a
,vimų. Aiškėja, kad šiuos-sociir gyventi baudžiauninkų są eūzų
kongresų yra suvažiavę ats
2) Rezoliucijų skaitymas
nuoširdžiai pamylo.
KALĖJIMO
lygose.
---------------- j alistus pirmiausia pakirto h|oltovų iš viru Amerikos kraštų
3) Pranešimai.
PANAIK1NS
GYVENTOJŲ ševikai, o dabar juos spaudžia
Dalyvaus ir svečiai iš Lietu
4) Nepabaigti
reikalai ir'skas iš Detroit, Mich.; kun. K.
Anų
dienų
iš
Cooko
apskriBALSAVIMUS
!visuose kraštuose pasireiškiau
MIRTIES BAUSME PAG
i Bičkauskas ir kun. J. M antis
vos — gerb. kun. A. Lipnickas nauji sumanymai,
ROBĖJAMS ,
'
tis nacionalizmas.
ir gerb. kun. St.
Irtirtonas.j 5) Centro valdybos rinki- iŠ Indianos; kun M. Urboną- ties kalėjimo turėjo būt paleis
ROMA,
rugp.
22.
Suži1
Prancūzijos socialistų orgavičius, M. I. C., iš Kenosha, tas kaliny* Julius Clechny, 17
Kadangi Federacijos centro mas.
ALBANY,
N.
Y.,
rugp.
22.yyjs
m. amž. Užuot jo paleistas M,
nonia, kad premjeras Mu,.oii-lnizacija goj>kiIo . dvi 8au prie.
pirm. prof. Mastauskas dėl ne
C) Kongreso uždarymas.
New
Yorko valstybės legislatū
--------------Rogulich, 17 no. amž.
plėšidaHa Vokietijoj, Italisveikatos y/ra
išvažiavęs iš
Vakare 7:30 vai. atstovų
ra pripažino įstatymų, kuriuo ms pasiryžęs panaikinti gyTuoj
po
iškilmingųjų
painalkas.
ventojų
balsavimus
pariamen!
Jr
kituo8e
kraituos socia.
Chicagos, kongresų pradės vi- j pagerbimui bus bankietas Sv.
mirties
bausmė
numatoma
žmo
to rinkimuose. Ateinantį kovo. |lzmas jau n)>t(,nka
kokios
ce pirm. kun. J. Misius iš EIls- Kazimiero akademijos audito- dų prasidėjo Kunigų Vienybės į Sakoma, įvykus klaida. Sus- nių pagrobėjams.
seimas. Jis buvo' gausingas, penduotas kalėjimo sargas ir
mėnesį baigsis
šiandieninio po|ili„js reikSmė8 Tarptautiworth, Pą., kitiems centro vai1 rijoj.
Ar
klerkas- ..
parlamentp atstovams mauda
8tafjai
dybos nariams — kun. M, Ko
SUIMTAS PASPRUKĘS
organizacijos
istorijoj.
“
lakiau
tai
ir,
regis,
šie
atstovai
bns
*
štuvi, kun. J. \ftalkūnui, kiru.
IŠKILMINGOS PA
nomas.
VEŽĖJAS
syta
svarbaus
referato,
pada

paskutiniai
žmonių
rinkti
ats(
CHIGAGOS
MAJORO
PA

Pr. Jurui ir red. L. Simučiui
MALDOS
ryta eilė svarbių nutarimų, pa
JAMŲ KLAUSIMAS
gelbstint. Pirmo posėdžio die
Pereitų penktadienį vakare tovai.
VAIKUS SUORGANIZAVO,
notvarkėj numatyta: prezidiu
Vakar 9:30 rytų šv. Jurgio sitarta svarbiais reikalais ir
netoli South Bend, Ind., ant
KAD JIE SAUGOTŲ
Įvairios Chicagos organiza- vieškelio sunkusis bagažinis ŽMONIŲ ŽUDYMAI KUBO
mo ir komisijų rinkimas, svei par. bažnyčioj įvyko įspūdin išrinkta nauja valdyba.
GRŪDUS
JE NENUTRAUKIAMI
Kunigų Vienybės seimo pre- CB08 svarsto šio miesto majo automobilis užkliudė ir par
kinimai, centro valuybos rapor gos Kunigų Vienybės seimo ir
tai. Antram (popietiniam posė A. L. R. K. Federacijos kon- zidiumų sudarė: kun. J. Švag- ro pajamų klausimų. Reikalau vertė trokų, kuriuo iš Chicagos
I MASKVA, rugp. 22. — Ko
HAVANA,
rugp.
22.
—
Kujama,
kad
majoras
plačiau
pa
dyje bus skaitomi dn
labai greso atidarymo iškilmės, ku- ždys, pirm., kun. Ig. Albavimunistų sukurtuose kolektivišparodos važiavo namo ūkininbos
saloje
žmonių
žudvmai
vis
,
...
.
siaiškintų
apie
savo
praturtė

svarbūs referatai. Gerb. kun. riose dalyvavo daug kunigų ir čius, vicepirm. ir kun. A. Va
J
't
j
kuose
ūkiuose,
anot. vynausykų šeimų nariai. 6 asmenys
dar vvksta. Naujoji vyriausy- , . ,
.
. , ..
A. Lipnickas
skaitys
tūkstantinė žmonių minia. Baž lančius, sekretorius. Rezoliuci jimų, arba atsistatydintų.
žuvo ir keliolika sužeista. Ba
/ ....
,
bes, daug javų grudų įšvagiabė
nė
nesirūpina
tai
sustabdy

Majoras gi pareiškia, kad gažinis automobilis nė nesus
“Šventieji Metai ir Katalikiš nyčia buvo kupina. Šv. Mišias jų komisijon įėjo kunigai: Bal
mą. Kad šias vagystes išnaiti.
Vyriausvbė
daugiausia
už. ’. ir
- vagius sugauti, vynau
jis
neturi
pasiryžimo
išeiti
iš
koji Akcija,” o red. p. M. Zu- celebravo J. M. d. g. pralotas kūnas, Stonis ir Urbonavičius.
.
j
j
o
, ,kinti
tojo — nuvažiavo.
imta ekonominiais salos klaumajoro vietos.
Naujon valdybon išrinkta:
jus j— “Jaunimas ir mūsų M. L. Krušas. Dijakonu buvo
To automobilio vežėjas Chi- simais, bet ne politinių opo- sybe suorganizavo apie 100,Kun. K. Vasys, pirm., kun.
draugijų konsolidacija.” Prie kun. M. Pankus, “Motinėlės”
000 vaikų 10-16 metų amž. Tai
cagoj surastas ir areštuotas. nentų likimu.
NEGALIMA ASMENYBĘ
referatų yra paskirti disku- pirm. iš Bridgeport, Conn., Pr. Juras, sekr., ir kun. M.
esu socialistų derliaus saugai.
Tai Harold Schaab, 33 m.) am
NUSTATYTI
Pankus,
ižd.
santai, kad iškeltosios refera subdi.jakonu kun. Pr. Juras,
Pasižymėjusiems vaikams duo
________ Į žiaus. Jo posūnis 19 m. amž.
NORI
DIDESNĖS
KARIUO

Seime
dalyvavo
apie
50
ku

damos
dovanos.
tuose mintys labiau išsiaiškin Kun. Vienybės sekr. iš LawWestern avė. ties 23 gatve j ^a’P
suimtas. Abu paimti
MENES
tų. Šių referatų pasiklausyti rence, Mass. Labai gražų, tu- nigų.
Dabar daugelis tų vaikų įssekmadienį automobilio šuva-, i South Bend, Ind.
Kun. Vienybės seime tarp
žada susirinkti daug žmonių. Į riningų ir iškilmei pritaikintų
kundžia net savo tėvus, būk
PARYŽIUS, rugp. 22. —
žinotas
nežinomas
vyras.
Poli

kitko nutarta išleisti
maldų
šie vagia javų grūdus,
per
ftį vakarę, 7,30 vai., Sv«. I Pamoksl‘» Paaak5 ka"cija negali žuvusiojo asmeny-i
barškuolių (nuodingų Austrijos vyriausybė reikalau
Panok* Nekalto Hrasidėijmo'Švagždy8' huv('a Fwlera''ij*w vadovėlį, kad visos lietuvių pa
jų angių) Cooko apskrities miš'ja, kad jai būtų leis-ta pacidirr daug grūdų vartoja, kad tik
bės
nustatyti.
par. salėje ,(So. Fairfield ir pirm. iŠ Montello, Mass. Sas rapijos vartotų vienodas mal
keliuose veisimasi nėra pagal ti kariuomenę, kuri reikalinga laimėti dovanas.
44 str.,) L. Vyčių Dainos cho nausko Vyrų Choras, komp. das ir giesmes pamaldose.
“OPEN SHOP” SUVAŽIA bos. Buvo sumanyta apskri Vokietijos pasienio apsaugai.
IR KARALIUS SERGA
ras svečiams pagerbti vaidins A. Pociui diriguojant labai
ties lėšomis jas naikinti. Suma
Taip
pat
vakar
įvyko
Stu

VIMAS
gražiai giedojo. Daug Rveeių
operetę, *‘O, Daktare,” o gerb.
nymas nepripažintas.
UDŽRAUSTA TURĖTI
dentų šelpimo draugijos “Mo
BUKAREŠTAS, rugp. 22.—
kun. Irtmonas papasakos apie teisingai pastebėjo, kad reikia tinėlės” seimas ir A. L. R. K.
KAMERAS
‘
‘
National
American
Plan
Nuo sergančiojo rauplėmis sū
mūsų didvyrių Ijariaus ir Gi-1 paieškoti katedros, kurioj taip Federacijos Centro valdybos Open Shop” organizacija turi
Amerikos Filatelistų drau
naus Michailu ir pats Rumuiu
įSno laidotuves Kaune, kurio gerai giedotų, kaip gieda Clii- susirinkimas.
gijos suvažiavime
Medinab
BERLYNAS, rugp. 22. —
suvažiavimų Chicagoj.
cagos
vargoninkų
choras.
Šios
jos karalius liga užsikrėtė ir
se jis dalyvavo.
Michigan avė. klubo išstatyta • Vokietijos aviacijos ministeris
iškilmės
visuose paliko gilų
milijono dolerių vertės pašto {uždraudė oro keleiviams Vokie susirgo.
įraukiama daug svečių.
Penki
plėšikai
vakar
apiplė

79
gat.
ir
Harlem
avė.
skers
įspūdį. .
tijos ribose turėti su savimi
šė North Parke viešbutį, 1927 gatvy susikūlė trys automobi ženklelių.
ŽUVO 7 AUTOMOBILI
fotografines kameras.
Tarp daugelio vietos lietu-J
Clark gat.
RYT DIENOS KONORESO
liai. 6 asmenys sužeista.
NINKAI
vių kunigų prie altoriaus ma
PROGRAMA
Policmono žudikui J. Schetėsi daug svečių, būtent: kun.
TORONTO, Ont., Kanada,
skui byla prasidės ateinantį PARDUOTUVIŲ KODAS
Argentinos
vyskupai
atlankė
Rugpjūčio 24 d., 9:30 vai. A. Lipnickas, kun. S. Irimo-1
rugp. 22. — Vakar įvairiose
pirmadienį. Jo» motinos byla
prezidentą
ry<tų Šv. Jurgio parap. salėje nas, ir kun. dr. K. Matulaitis,
WASHIN;GTON, rugp. 23.- Kanados dalyse žuvo 7 auto
skyrium bus nagrinėjama.
bus atskiras vyrų posėdis, ku M. I. C., iš Lietuvos; kun. Šva
BUENOS AIRES (per peš- tų generolų Justo. Tuo būdu
NRA administracija pradėjo mobilininkai, kurie mėgino pra
riame gerb. kun. Pr. Juras gždys, kun. K. Vasys, kun. P. tų). —į Buenos Aires arkivys- vyskupai pareiškė pagarbos
Standard Oil Co. of Indi svarstyti didžiųjų ir mažųjų lenkti traukinius Rkersai bėskaitys referatų: “Vyrų apaš Jura,, kun. M. Pankus ifi Nau-1 kupfl8 Antiag0 Lui> Capel|o vyriausiajam respublikos gal ana sumažino darbininkams parduotuvių (retail establish- gnj.
talavimas.” „,
vai.
,
jo.io, (Anglijo,; kun. Ig Kel-I
p|
Cardobaj
darbo valandas ir padidino ments) kodų.
Taip pat 9:30 vai. rytų, mėlis ir kun. Stonis iš New'
m
«
Su vyskupais pasikalbėjimo atlyginimų
ORO STOVIS
,r v-,,,
. ,
... ,
T
,
, t xx iRios, Tucuman, Salta, Santa
IŠĖJO IS KOMITETO
MoKmley parko
salėje
bus I Jersey;
kun. J.
Inčiura .įsi
metu prezidentas įdomiai klau
atskiras moterų posėdis, kur Kingston, Pa.; kun. J. Misius, Fe, Santiago dėl Estero, Cujo ginėjo apie įvyksiantį šiame
Iš Cooko apskrities ligoni
CHTCAGO IR APYI.INK8S
gerb. kun. dr. K. Matulaitis, kun. M. Kazėnas, kun. M. Ur- ir Catamarca vyskupijų vys mieste ateinančiais
metais nės 4-ojo aukšto per langų iš
Atsistatydino Chicagos Citi- — Šiandien ir rytoj iš dalies
M. I. C., “Šaltinio” red., skai-,bernas ir kun J. Skripkus iš kupais oficialiai atlankė Ar- tarptautinį Eucharistinį kon krito ir iuvo ligonis J. Mu- zens, Committee on Public Ex [debesuota; maža temperatūtys referatų: Moters vaidmuo Piteburgh, Pa.; kun. J. Čižau- gentinos respublikos preziden- gresų.
rry, 64 m. amž.
penditures Fred W. Sargent. 1 ros atmaina.
I
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Trečiadienis, rugp. 23 d., 1933

4. Palaikyti ryšius su Amerikos Katali
IMna kasdien, flakyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Matams — II.04. Pa
metu —- |8.60; T rifas mėnesiams — 82.00; Vienam
lėslul — 76c. Europoje — Metams |7.00; Pusei ma— 84.00. Kopija .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rųk Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunClama tam
■■1 palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11x00 Iki 11:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
PubUahed Daily, Ezcept Sunday.
■UBBCRIPTIONS: Ona Taar — 84.06; Blx Monthl
88.80; Threa Montha — 18.00; Ona Month — 78a.
pape — Ona Taar — 87.00; Blz Montha — 84.00;
M — -•■oAAvartlalns la “DRAUGAI!” brln»a bart raeulta.

Urnai sekančiai dienai priimami iki

S vai. po piet.

UGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
MŪSŲ FEDERACIJA

Šiandien prasideda A. E R. K. Fede.cijos XXIII kongresas Chicagoje, kurį mes
loširdžiai sveikiname.

Gyvename ekonominio krizio laikais. Pa’ojųj yra daug ir visur. Daug mūsų žmonių
fcedžiaginiai kenčia. Bet daug mums yra parojų netekti tautybės ir net tikėjimo. Turi
ne gelbėtis. Tani reikalinga vienybė. Prie
ienybės mus šaukia Bažnyčia, šaukia ir taua. Šventasis Tėvas jau daug kartų ragino
ikinčiuosius susiorganizuoti ir dirbti išga
ningų apaštalavimo darbų.

fe A. L. R. K. Federacija, tai mūsų vienylės organizacija, mūsų katalikiško veikišao
Antras. Ji veikia nuo 1906 metų. Karo metu
L įsteigė Tautos Fondų ir Amerikos Lietuvių
tarybų. Šios oiganizacijos surinko šimtus
Rkstančių Lietuvos reikalams, Lietuvos varplačiai pasaulyje garsino, dėl jos nepri■ausomybės kovojo. Remdama parapijas, kaRlikiškas draugijas, liet. kat. vienuolijas ir
į| vedamas mokyklas, palaikydama’ visų liet.
įuat. religinį ir kultūrinį veikimų, kaip čia,
įdinerikoje, taip ir Lietuvoj, Federacija ir
Įbkžnyčiai daug nusipelnė. Tai praeities dar-

Bet A. L. R. K. Federacija yra susirūpitsi ir savo tautos ateitimi ir šiame krašte
venančių lietuvių tikybine ir tautine gero. Dėl to ji ir toliau veikia, mus vienija ir
laike mūsų tautybę, kelia tikybinę sųmot. Konstitucija A. L R. K. F. tikslų taip
atrėžia:
z
1. Suvienyti visus lietuvius katalikus taip
ivienius asmenis, taip jų draugijas ir orknizaeijas.

2. Suvienodinti lietuvių katalikų viešųjį
likimų.
3. Atstovauti Amerikos lietuvių kataliig spaudoje ir viešame veikime.

TU ESI UOLA
“O felix Roma”! O laimingoji Ro
ki Katalikybės centre, Šv. Petro ir Po
lo šventėje, Švento Petro bazilikoje choI garbingai užgieda tuos žodžius ir vihimnų.

Kurgi tas katalikas, Šventos Motinos
linyčios duktė ar sūnus, kurs nepageinja vykti Romon, bent kada nors, o
jgi sakyti šiais, jubiliejaus metais!
Kristaus Vietininkas čia, ant žemės,
tpiežius Pijus XI, paskelbė šituos di
lins metus ir kvietė katalikus atvykti
visur, kurie tik gali, į Romų, apian
ki katalikybės centrų, Švento Petro Ir
ivilo miestų. Per metus šventasis Tėvas
bdiencijose kasdien priima atvykusius
daliklis, o juo labiau šiais dvasiai turIgais metais. Jisai Vatikano miestelyje
akta savo dvasiškų sūnų ir dukterų: viK priima ištiestomis rankomis; į juos
piliai prakalba; ištaria suraminimo ir
iraginimo žodžius.
Nuo pat pirmos jubiliejaus metų die-

kų centralinėmis organizacijomis.
5. Atstovauti lietuvius" katalikus vieša
jame Amerikos katalikų veikime.
6. * Palaikyti ryšius pirmoj eilėj su Lietu
vos katalikais per Lietuvos Katalikų Veiki
mo Centrų ar tolygių organizacijų,
7. Atstovauti Amerikos lietuvius katali
kus santykiuose su Lietuvos katalikais.
8. Palaikyti ryšius su pasaulinėmis ka
talikų organizacijomis ir atstovauti Ameri
kos lietuvius katalikus santykiuose su pa
saulio katalikais.

(Tęsinys)

absoliutišku tikrumu patik
rint visas “Lituanicos” da-'

Jau atskridus lakū
nams iš Chicagos New Yor“Man gaila girdėti, kad
kan, Darius man rašė (15 d.
dėl stokos kaikurių instru
gegužės): ‘‘Skridimas ių prie
mentų turite sutrukti. Spė
žasties neturėjimo visų inst
ju, kad pinigų trūkumas yrumentų bus sutrukdytas apie
ra tam priežastim. Taigi,
porų savaičių.”
prie pirmiaus įteiktos Jums
Geg. 17 d. as pasiunčiau
sumos norėčiau dar sulig iš
Kap. Dariaus vardu laiškų "su
galės pagelbėti Jums ir
paskutiniais
ištarimais.To
prie »io laiško pridedu’ savo
Federacija savo darbais įsigijo mūsų
laiško
pora
ištraukų:
kuklų priedų, — čekį $....
tautiečių tarpe pagarbos ir pasitikėjimų. Bet
“Man būtų labai malonu
jų ir aukštoji Amerikos dvasiškija užgyrė.
“Prie šios progos, nors
paspausti Jums rankų prieš
Jų užgyrė ir po jos konstitucija pasirašė:
Jūs be abejonės ir patys tų
sėsiant į orlaivį ir palinkėti
gerai turite žinoti, leiskite
J. E. ^Kardinolas Dougherty, PhiladelphiJums geros ir laimingos ke
man duoti Jums keletu drau
jos arkivyskupas. *'
lionės,
ir jeigu laiku žino
giškų patarimų:
,
J. E. Arkivyskupas Micliael J. Curley,
čiau Jūsų išskridimo dienų,
“1. — Prieš išlėksiant tu
Baltimore, Md.
pribūčiau New Yorkan spe
rite būti visiškai garai pa
J. E Vyskupas Joseph Schrembs, Clecialiai Jus išleisti.”
silsėję ir fiziškai bei nervų
veland, Ohio.
atžvilgiu pilniausioj tvar PASKUTINIS DARIAUS
J. E Vyskupas Hugh C. Boyle, Pittskoj. Todėl, — no late par
LAIŠKAS
burgli, Pa.
ties
prieš
išlėkimų,
kaip
tai
J. E Vyskupas Joseph Runimel, Omaha,
Paskutinis Kap.
Dariaus
Jūs, girdžiu, turėjote ChicaNebr.
man rašytas laiškas iš viršmiJ. E. Vyskupas Micliael Gallagher, Dc- ' goję. Paskutinias kelias die nėto The Half Moon Hotel,
nas turite turėti absoliutų
troit, Mieli.
Coney Island, N. Y., yra da
poilsį.
J. E Vyskupas Philip R. McDevitt,
tuotas birželio 22 d. Jo turinys
Harrisburg, Pa.
“2. — Būkite geram ir parodo, kad pagalios viskas
J. E. Vyskupas John J. Nilan, Hartford,
glaudžiam kontakte su Wea jau buvo susitvarkę ir man
Conn.
ther Bureau dėl atmosferi jau nebuvo jokios priežasties
J. E. Vyskupas Edward Hoban, Rocknių sųlygų per Atlantikų. rūpintis. Štai jo pilnas teksford, III.
\Veather Baureu turėtų ži i tas:
J. E. Vyskupas John F. O’Horn, Ronoti Jūsų tikslų ir, atsižvel
“Aukštai Gerb. Tamsta:
chester, N. Y.
giant į Ąai, įteikti Jums y“Parengiamieji dailiai
J. E. Vyskupas Edmund Gibbons, Alpatingai rūpestingų rapor
baigti, esame pasirengę iš
bany, N. Y.
tų. Esant raportui nors daskristi Lietuvon bet kurių
J. E. Vyskupas John Swint, AVhėeling,
linai nepalankiam, — lau
valandų, visas darbų karš
W. Va.
kite, bet neimkite bereikalin
tis perėjo, jau, porų dienų
J. E. Vyskupas Henry Althoff, Bellville,
go riziko,
turėjau ir korespondencijai
“3. — Apskaičiuok i t, ku
sutvarkyti. Trumpai suglau
riuo maždaug laiku po išlėdus, toks yra stovis pirmojo
Užgyrimas prisiųstas ir iš Apaštališko
kimo
Jūs
galitš
būti
tam
Lietuvių Trans - Atlantinio
sios Delegacijos, Vašingtone jier J. E. Paulių
skridimo: Ūpas geras, dėlto
Marella, buvusį delegacijos charge d’affaires. tikrose vietose, ^pralėkdami
Irlandijų, Angina,. I^anijų,. kad instrumentai, motoras
I-ull*' H-įįL ‘
Federacija taip pat priklauso prie Ame iš kurių gatim&’būtų. Jūsų
ir lėktuvas tvarkoje. Buvo
rikos katalikų veikimo centro — National
perlėkimų pastebėti ir prieš
keletu kartų išmėginti, tik
Catholic Welfare Conference. Tai daug rei išlėksiant tegul ’ Komitetas
rinti ir pertikrinti.
škia. Tuo būdu lietuviams yra atdaros du toms vietoms telegrafu pra
“Sveikata abiejų tvarko
rys garsinti savo tautos vardų svetimtaučių
neša, kad dabotų Jūsų praje. Tad, Pone Ministeri, ne
tarpe spaudoje ir per organizacijas. Be to,
lėkimų ir pasekmes telegra
manau, kad apvilsime lietu
mūsų Federacija yra dalininkė Katalikų Ak fuotų Eltai Kaunan (Teleg
vius, išskiriant nelaimingo
cijos Amerikoje, prie ko pakartotinai ragina
rafo adresas: Elta, Kau
atsitikimo nuo kurio nė vie
Šv. Tėvas Pijus XI.
nas). Jeigu Jūsų skridimo
nas negali apsisaugoti. Li
kelias per Atlantikų supuoAr šiaip ar taip kalbėsime, Federacija
kimo buvo lemta mums tų
šiandien yra didelė jėga. Ji jungia visas mū [ la ar perkerta “The Atlan
darbų vykdyti, todėl steng
sų centralines organizacijas, šimtus draugi tic Steamers Line,” kuria
simės jį atlikti, kad nebūtų
jų it daug atskirų asmenų. Iš centro valdy eina daugiausiai Transatgėdos Lietuvių Tautai.
bos teko sužihoti, kad prie Federacijos šian lantiŠkų laivų, — patikrin
“Su geriausiais linkėji
kite iškalno, koki laivai tuo
dien priklauso apie 700 draugijų ir kuopų,
mais,
viso apie penkiosdešimtys tūkstančių narių.
laiku gali būti takioje vieto
Steponas Darius.”
Reikia tikėtis, kad šis kongresas dar je, kad Jus galėtų pastebė
labiau sustiprins Amerikos lietuvių katalikų
ti ir jiems privalo būt pra- .Ir tikrai, gėdos Lietuvių
Tautai jie nepadarė.... Bet, ma
vienybę ir dar labiau išjudins mūsų visuo i’. nešta, kad dabotų.
menę katalikiškai ir tautiškai akcijai.
“4. — Prieš vyksiant su tomai, likimas leido įvykti tam
•
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(j. —

i.

uos iki šiandien kiek atvyko katalikų ap
lankyti Šventos Bažnyčios matomą Gal
vų, net ir suskaityti būtų sunku. Buvo
atkeliavusių iš tolimiausių ir artimiausių
kraštų: iš Italijos, Anglijos, Prancūzijos,
Ispanijos, Belgijos, Olandijos, Vokietijos,
Lenkijos, Jungtinių Valstybių, Kinijos,
Indijos, žodžiu, iš visur, maždaug. O kiek
dar atvyks!
Lietuviai katalikai irgi neatsiliko.
Viena ekskursija, susidedanti iš maždaug
30 asmenį, atvyko Romon iš Lietuvos, o
kita irgi tokio skaičiaus, kuri, buvo nu
vykusi į šventų Žemę, grįždama užsuko
į Romų — Amžinų Miestų. Liepos mėli.
6 d. pasklido žinia tarpe lietuvių, kad ry
toj bus audiencija: prie Vatikano reikia
būti biskį po vienuolikos. Tuo laiku Ro
moj jau buvo ir lietuviai ekskursantai iš
Jungtinių Valstybių — Amerikos.

Aut rytojaus, mes (lietuviai iš Ame
rikos) gerui apsitaisę, kad nebūtų nei
dulkelės, išėjome iš namų maždaug vie
nuoliktų valandų, jsisėdoine į autobusą
ir nuvažiavome į Vatikanu — prie Šv.
Petro bazilikos. Kiti lietuviai jau buvd.

Neužilgo visi įėjome į Vatikano rūmus
ir, oi, reikėjo daug lipti. Kaip jauniems,
tai nieks, bet mums, seniems, tai...
Atėjome į aikštę (Jei būna labai daug
žmonių,' einančių pas Šventų Tėvų, jie
šioj aikštėj susirenka, ir Popiežius nuo
balkono į juos prakalba ir palaimina).
Turėjome dar laiptais lipti. Ačiū Dievu
liui, greit atėjome į tpkių gražių salę.
Pasidėjome skrybėles, moterys užsidėjo
velionus, apsitaisėme. Vienas tarnas mums
parodė kambarį, kame turėsime laukti Jo
jo Šventenybės. įėjus kiekvienam buvo
paskirta vieta — vienas po kitam, prie
sienų (Marijonų Romoje gyvenančių irgi
buvo), gerasis ponas Griaužinis, Lietuvos
atštovas pas Šventų Tėvų irgi su mumis
buvo. Vyrai vienam šone, o moterys ki
tam. Susitvarkę laukiame.
Jau buvo 15 po dvyliktos. Prabėgo
pusvalandis — visi laukiame. Kambaryj
stovėjo keletas jaunų Palatinos gvardijom
kareivėlh). Per mūši kambarį perėjo du
vyskupui su savo palydovais. Turbūt, jie
tada tik kų buvo išėję iš Popiežiaus kam
bario. Jiems praeinant, ir kaip matai,

‘‘nelaimingam atsitikimui, nuo
kurio nė vienas negali apsi
saugoti.”...
ĮVAIRŪS GANDAI

Šiuo laiku spaudoje pasiro
do vis daugiau gandų, kad la
kūnai galėjo būti nelaimingo
atsitikimo auka, bet, kad jų
lėktuvas galėjo būti nušautas
Vokietijoj.... Visuomenė gali
būti tikra, kad Lietuvos.Vy
riausybė su dideliu rūpestingu
mu tyrinėja visas šios nelai
mingos katastrofos aplinky
bes. ‘Vokiečių oficialus proto
kolas dėl Spldino nelaimės
jau gautas Kaune. Jis yra atydžiai tikrinamas ir tik po to
bus prieita prie galutinių iš
vadų, kurios be abejonės, bus
paskelbtos. Kol -tas įvyks, iš
mintingiau ir geriau bus su
nuomonių reiškimu susilaiky
ti. Jeigu tikra teisybė
apie
katastrofos priežastis ir kaikurias prieštaraujančias ap
linkybes gali būti nustatyta,—
ji bus nustatyta.
Amerikos lietuvių spaudoje
vis dažniau pradeda rodytis
įvairių apkaltinimų. Kaltina
mi įvairūs komitetai. Pasiun
tinybė ir Konsulatai, visuome
nė, net Lietuvos Vyriausybė
ir patys lakūnai....
Geri yra kaltės ir kaltinin
kų ieškotojai. Tačiau išrodo,
kad bent šiuo laiku įvairių as
menų ir įstaigų kaltinimai yia visiškai perankstyvi. Kad
surasti kaltininkas, reik pir
miaus tikrai žinoti pati kaltė,—
reiškia, reik žinoti tikros prie
žastys, kurios nelaimę pagim
dė. Tos "priežastys ligi šiol dar
nėra nustatytos. Jos dar nėra
tikrai žinomos. Todėl joks
fimtas asmuo, suprantantis vi
sų dalyko rimtumų, jokiais pa
našiais kaltinimais neprivalė
tų švaistytis. Ieškoti kaltės, jų
tyrinėti — yra vienas daly
kas; prikišamai
kaltinti kų
nors — yra visai kitas daly
kas.

1920 m. rugpiūčio m. 26 d.
Lietuvos kariuomenė įžengė į
Vilnių ir Vilnius, kaip seno
vėje, vėl buvo tapęs Lietuvos
laktinaja sostine. Bet lenkų
gen. Želigowskis tais pat me
tais spalių 9 d. klastingai isiveržė į Vilnių ir Lietuva vėl
neteko savo numylėtos sosti
nės. Jau trylika metų kaip
Vilnius lenki okupuotas! Bet
Lietuvos pasiryžimas Vilnių
atgauti nesumažėjo, bet susti
prėjo. Lietuviškas susiprati
mas tarpe okupuotos Lietu
vos lietuvių auga diena iš die
nos ir jaunuomenė ten yra pi
lnai pasišventusi. Juo labiau
lenkai spaudžia Vilnijos lie
tuvius, juo labiau jų atsparu
mas tvirtėja. Vilnijos lietu
viams* betgi yra reikalinga vi
sos lietuvių tautos moralė ir
materiale parama.
Ir štai Vilniui Vaduoti Sųjunga Kaune per savo pirmi
ninkų, gerb. prof. Mykolų Bi
ržiškų, kviečia visus plačiame
pasauly gyvenančius lietuvius
“ir šiais metais, Vilniaus li
teratūros platinimų Vilniaus
Geležinio Fondo naudai”. Vil
niaus Geležinis Fondas pasek
mingai kovoja su lenkų užsi
mojimais išnaikinti lietuvius
okupuotose Lietuvos srityse.
Vilniui Vaduoti Sųjungos
paraginimui tegul bus lemta
įsikūnyti: įsigydami Vilniaus
pasus ir ženklus dėkimės prįo
didelio darbo, kiek* kas išsi
galime.
* Lietuvos Žmogus

Ar mūsų lakūnai
galėjo
juos turėti ir kodėl jų neturė
jo, pamatysim toliau. Tuo
tarpu gi reikia čia pat tuojaus pabrėžti, kad kaip “Li-

LĖKTUVAS IR LAKŪNAI tnanica”, taip patys lakūnai
TVARKOJ
buvo oficialiai Amerikos Vy
Amerikos lietuvių spaudoj riausybės organų pripažinti
pasirodž i-u šieji tvarkoje. Jeigu taip, tai ko
priekaištai daugiausiai -nu kios vertės yra tie visi neap
kreipti į tai, būk “Lituanica” galvoti ir nesuprantančių as
priekaištai ir kaltini
buvusi netvarkoj, būk jai buvo menų
stoka kaikurių
prietaisų — mai!

kaip be vielinio
telegrafo
(wireless) aparato ir
para
šiutų.

minėtieji kareiviai, gavę ženklų nuo vy
resniojo, jiems davė pagarbos ženklų.
Maždaug bertainis po pirmos valan
dos, Šventasis Tėvas atėjo į kambarį,
prieš mus. Buvo girdėti Jo balsas ir Jį
galėjau biskį matyti. Jis ten esančius pa
laimino ir Jam vos įėjus į mūsų, geriau
sakant, Jani įeinant į mūsų susirinkimo
vietą, visi atsiklaupėme kaip vienas. Jani
įėjus, plojome delnais — ir šaukėme:
“Valiol Lai gyvuoj Šventas Tėvas!”
. (Daugiau bus)

Sudiev tau, gimtasis kaimeli,
Ir brangi bakūžė tėvų,
Širdis mums jaunutė taip gelia
Daugiau nematvsim, gal, jų.

Sudiev tau močiutė mieliausia
Kur vargai, auginai mane,
Jan laikas atėjo — keliausim
Toliman numirti krašte.

(Bus daugiau)
PLATINKITE “DRAUGI

Sudiev brangioji mergelė,
Gal jau amžinai taip tariu,
Štai, mums paskutinė dienelė
Ir tave palikti turiu.

Oi skirtis* nuo tavęs man sunku,
Bet, štai, ta baisi valanda,
Kaip įveikti audrų, nelaimių,
Lyg žvėrio nekalta auka.

Tyrlaukuos, kur šėlsta vien audros
Ten mūsų kūnai, gal, supus;
Kur krantus bučiuoja vien bangos,
Ten priešai mums rengia kapus.

Užmiršti, gal, liksim laukuose
Ir mūsų ten nieks neraudos,
Tik kartais pilkoji lakštutė
Atskridus gailiai užgiedos.
Tik Vilija, upė motutė,
Mūs raudas tėvynės nuneš
Lietus pavasario švelnutis
Lakūni kapus gal pašvęsi

nuir his_____
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DRAUGO

PIKNIKAS
Sekmad., Rugpiučio-Aug. 27 d.
BERGMANS bARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

Pirkęs tikietą turėsi progos gauti AUKSO ŽIEDĄ. Piknike bus visokių

įvairumų, šokiai prie šaunios muzikos. Išanksto kviečiame visuomenę tų die

nų nieku kitu neužsiimti, bet atvykti į rudeninį spaudos piknikų!
į

K

8E

•Al..

----- *
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Mūsų parap. kleb., kun. A. Jaunavedžiai yra iš Dievo į Vaicekauskas, O. Ivinskaitė, nares pas save (6733 Crandon haidukas, Brighton Park realSkrypkus, ir komitetas, deda Apvaizdos parap. Čia augę?K. Zaromskis, O. Mubistienė, 'avė.) į “ Lawn party” rugpiii- j estatininkas, ir Simonas Judaug pastung^, kad rengiamas inokyklų baigę ir pavyzdingai J. Enčeris, M. šrupšienė, VaiJeio 27 d., 2 vai. popiet. Visos iaška, buvęs kontraktorius, anarės susirinkite pas H. Ša- tidarė naujų moderniškai jreVAKARAS atstovėms palapijos piknikas kuo ge- jaunas dienas praleidę; abuįkutienė, J. Klimas, Kulikausriausiai pavyktų.
.yra Vyčių 4 kuopos nariai. E. įkas, visi paėmė bilietų pąrda- tienę, 2 vai. popiet. Iš čia vi-! ngtų užeigų adresu 4941 Sv. (
PAGERBTI
sos važiuosim pas Dr. S. Šia j Ashland Avė. (Town of Lake)’
Norima į piknikų sutraukti Rimkus 1932 m. ėjo Vyčių vinėti. Kaina 50c.
Rep.
Šiandien vakare Moterų Su'*1’ v‘sus oldtiinerius, kurie šv. Kuopoje vice-pirmininko pareij Nutarta surengti šeimyniš kienę. K. Račkienė, pasveiki- i
jungos 55 kp. rengia vakarų?^rYžiaus parapijoj yra gyve-jgas, buvo jaunimo tarpe ge- ką susirinkimų parapijos dar?nūs atstoves, savo kalboje pa-j
parapijos salėje, savo atstovė- n? ir sukūrę savo šeimyninį j ras sporto mėgėjas ir vado-'že rugsėjo 10 d. Bus užkand- ■ geidavo daugiau panašių va- I
pagerbti Visos
X Marijona Gadeikienė, nis
ms pagerbti.
Visos narės
nares su kyv’en,ul}i- Tat, šia proga, bus vavo beisbolo tymui. Ši jauna žio, gėrimo ir visokių įvairu-, kalelių ir džiaugėsi, kad 20 j
kuopai nereikės antrų sykį
2139 W. 24 st., narė Šv. Kaži- šeimynomis prašomos atsilan*;Sa^ina
visais sueiti, pasi- katalikiškoji porelė, eidama j niųf Įžanga 10c.
miero Seserų Akademijos rė-'kvli. Bus skani vakarienė ir' Knksnrinti ir pasidalinti įspū- šeimyninį gyvenimų, davė gral Nutarta surengti gražų va mokėti Centrui už užlaikymą
mėjų 10 sk., praeitą sekmadie- graži programa.
Komisija džiais. piknikas įvyks rugpiū- žų pavyzdi visam kataliku-j karų Advente. Išrinkta komi- čekio.
O. Nevulytė, atstovė, savo
rri/n i«
onfrn pikniko,
itniv
____________
^io
d., Vytauto darže.
j kam lietuvi1* jaunimui.
sija veikalui paruošti. O. Ivin
nj,. grįžus
iš centro
Gal kas mano, kad čia vi
kalboje papasakojo seimo įRep.
Jaunai porelei šeimyniniam skaitė, I\. Zaromskis.
netikėtai nupuolė nuo laiptų
siškai nieko nėra veikiama.
,, ,
...
, .Kviečia
. .. ’ spūdžius,
gyvenime linkime ilgų, saulė Federacijos
ir užsigavo galvų. Linkime
19 ak.
p
> kad -»gražiai sųjun
w
. .
....
, , ' gietes vaisino, dekoio 20 kuo- Veikiama, tiktai nieko neraRENGIASI PRIE PIKNIKO tų dienų.
Gadeikienei greit pasveikti ir
visus bngbtonparkieeius daly *................ ;
. x x
L .»
. ,
..
,,
, • pai uz išrinkimų jų atstovai!- so iš savo darbuotes,
pasidarbuoti “Draugo” pik
vauti “Draugo” rudeniniam 1 . , ,
Mūsų
kolonijos
lietuviai
ka

Rugp.
18
d.
sesutės
kažipiknike,
rugpiūčio
27
d.,
b
c
.
sellne
ir
za<l
?°
tlauS_velkhMoterų Sąjungos kp. gana
nike, rugpiūčio 27 d., BergX Jau grįžo iš Šv. Kry talikai šių savaitę labai “bumierietės apleido savo moti-1 rgmans darže, Riverside. I)rpanaviene; atstove, savo graįįaį darbuojasi, nors vasamans darže, Riverside, III.
žiaus ligoninės visuomenės |sy” prisirengimais prie savo
niškųjį namų ir vėl suSriŽ0 gijų, skyrių ir kuopų atstovai 1?al)bo’?os metas. Sųjungietės rudepikniko> kuris jvvk
X “Draugo” piknike, rug veikėja M. Sudeikienė, 1632;
į parapijų, kur greitu laiku*pya£o visų fiepAmiršti “Drau- laikus ir kad sųjungietės yi'a nįuį prasidėjus žada dar dau
W.
4611.
St.
Dar
yra
Dr.
Bie-|
fteinantį
sekmadienį
piūčio 27 d., Bergmano darže,
meilios moterys, dėkojo 20 giau veikti.
rugpj. pradės sunkų, atsakomingų dU-!gO” pikniko.
visiems piknikieriams gros ge/1° priežiūroj. Linkini jai grei 27 d., Vytauto parke.
kuopai už išrinkimų atstove į
rbų.
Koresp. P. Z.
X Melroseparkiečiai reiškia
ra orkestrą. Jaunimas tų die-Jai pasveikti ir sugrįsti į mūseimų.
Kadangi Šv. Kryžiaus paužuojautų. Januškienei, neteku
nų kviečiamas skaitlingai at-jsii tarpų darbuotis,
rapija Šiuo tarpu turi daugi
™grjPo
viso
kun. Jonelis savo
silankyti į piknikų. Proga jau j x Plačiai žinomų veikėj- Ifikalų, tai gcrb. klebonas ir Į*“““ visi a»nug>«<»> yP»« «• VAKARAS ATSTOVĖMS kalboje Moterų Sąjungos 20 šiai savo sunaus a. a. Bronio
PAGERBTI
Januškos ir žmonai Petronė
rikaičiui, ar mergaitei, laimė- (Janušausku gyvenančių adre- parapijonai rūpinasi, kad pi-lve’*ab mamytės, kurie neuzkuopų prilygino prie ųzuolo,
lei Januškienei, kuri paliko
ti deimantinį žiedų, dovanotų su 4441 S. Wood St. dukrelei knikas ko geriausia pavyktų. ilgo vėl mokslų pradedant palinkėdamas, kad 20 kuopa bū
Rugp.
16
d.,
Motei
1
*
Sųjundideliame nuliūdime su vaikužinomo visiems laikrodininko B ronytei rugp. 22 d., Šv. Kry
tų viena iš stipriausių ir diRep. ves savo vaikučius jų globai.
čiais: Eleonora ir Richardu;
Tėveliai, supraskite šių die- S°s
kuoPa '”no suruošus
ir veikėjo R. Andreliūno, 2650 žiaus ligoninėj dr. A. R. Mcsių narėmis Cbicagoje.
savo
kuopos
atstovėms
į
sei

taip pat užuojauta Petraičianų pasaulio audringų gyveni
X 63 st.
s |
Cradie padarė tonsilų opera- Į
Valio,
sųjungietės!
ĮvertySAKO, KAD BIZNIS
ms ir Lužaičiams. Kazimiera
nių. Jei jūsų vaikai lankys ne mų M. Panavienei ir O. Ne- kim kun. Jonelio kalbų!
X Daug parap. mokyklos
Linkini B. Janušauskai-,
GERĖJA
Januškienė yra M. S. 60 kuo
katalikiškais mokyklas, nevie vulytei pagerbti vakarėlį pas
Ant
galo
kalbėjo
šeimininlangų, per buvusį praeitų m. į
pasveikti. %
pos raštininkė ir daug pasi
nas graudžiomis ašaromis ap A.- Stirbienę, 4408 S. Campbe 11 \ve
pati namų savininkė A. darbavusi šioj kolonijoj.
viesulą išdaužyta ir dabar rei X Rugp. 13 d. įvyko Apaš- į J* Žakas, 4511 So. AVood st.
siverksite pamatę juos prara ~ f
. .. . . A.
. Sti- Stirbienė,’ J. Baliūnienė,’ jos
kia nauji sudėti. Kas iš geni talvstės Maldos draugijos iš- patyręs šios kolonijos bučeris,
A akarelv pirmiausiai
J
dusius
tikėjimų
ir
lietuvybę.
X Taip pat mirė ir a. a.
,
.
.
•
»
dukrelė
ir
M.
Dzimidienė,
parapijonų padarys tokių au- važiavimas. Pelno padaryta. sako, kad biznis jam gerėja.
rbiene pakvietė visas prie sta’ 20
patarnauja
leiskite savo vaikelius į
v
,
. kuopos iždininkė. Visas nares j Jonas Zapolskis, gerai žino
l<ų, bus labai ačiū. Vyrų dar-j $20.00. Daug tame pasidarba- Jisai irūpestingai
?
'raraniiine
mokvkla
Čia
tiem*
I
,o
’
P
a
P
uosto
gyvomis
gėlėmis
mas šioj apylinkėj ainatninvai- Į ra«in“ Prie 'li,les"io ,tarbobininkų kasdien ateina nau-vo vice-pirm. E. Gedvilienė, savo kostumenains, yra ge- 1 araP?1 nę mok. ką. La en Į i, nukrauto rkaniansiais v»l.
mažutėliams senutės įdiegs ir
kas. Palaidotas Šv. Kazimiejw. Bet reikalingos ir moterys, E. Ogintaitė, O. Sriubienė, P. į ras tautietis, rėmėjas, kultū
giais (A. Stirbienė yra pasi Kun. Joneliui atkalbėjus ma
mokslų
ir
lietuvybę
ir
katali
ro kapuose.
ringų lietuvių įstaigų. Šiais
nes yra įvairaus darbo. Jei Navickienė.
žymėjus šeimininkė). Kun. Jo- l<ių, puota pasibaigė.
v•
kvbę.
Užaugę
jie
bus
tėvams
eių.
Rep.
laikais, kada pramonė atgija,
Vakarėly
dalyvavo
visa
mū

kurie geraširdžiai kų aukos,
Dinvni
atkalbėjus mald,b’prau«,,,»vu v.a»
X Ateinantį sekmadienį ru kada darbai gerėja, tai tokie į
L
lindėjo vaiSinhnasis.
kusPw I"‘«lil5«ntija. M. S.
aukas prašomi atnešti į pa
gp. 20 d.,; įvyks Šv. Kryžiaus biznieriai, kaip J*. Žakas, už- Te''™'
J-' Po vakarienė, pridėjo pro
k“°Pa ""'J0’ kad seilnas į
rapijos ofisų. D. Rusteikienė
parap. piknikas, Vytauto dar sipeftio didesnės paramos.
»
i
gramelis
lbūtų chlcaK°je» bet taiP nc-'
aukojo $1.00 pinigais.
že. Visi rengiamės važiuoti.
Kp. pinu. M. SrupSiunė, pa- ivykn., kuopa visgi nepaaili-,
Kcstumerb
Biznieriaus J. Dobrovolskio Bus visko visi parapijonys ža
aiškinus vakarėlio tikslų ir ko užpakaly: siuntė (kad ir
žmona Margarieta su sūnais da gausiai paremti parapijom
pasveikinu, atstoves, pakvie-|l,ePresij°s laikais> "et dvi at'
leidžia smagias
atostogas reikalus.
# !I
tė -------------kalbėti E.------------Statkienę,
kuri.8^ove8
’ Ross, dykai
"Kpringfield’e, 111. Ji Žadėjo
PasiUrkit
su Dr.
X Mūsų darbščios veikėjos:
A. L. R. K. Federacijos 19 ,pasvcjkinus atstoves kvietė vi- j
vl8Uomet sto‘ ( apie savo ligų Ar silpnumų
ten suorganizuoti būrį pikniE.
Gedvilienė
ir
O.
Sriubie

c. laiKe
laikė sus-mų rugpiucio
rugpiūčio lįJ
,MS j (Hdesnį
^ kad
ka(, kp.
kp vi už Moterų Sąjungos gero į
sk.
i> |fSMS
didesnį veikin
veikimų,
Vėliausi ir geriausi <
kierių ir automobiliais atvyk
gydymai išgydymui
nė renka iš biznierių ir para Rugp. 19 d. 5 vai. vak. mūvę
ir
jos
nutarimus
S
us_n,
$
atidarė
pinu.
Pr.
g;nl
tų
naujų
narių.
Be
to,
kai
(vairių kraujo ligų. *
ti į “Draugo” piknikų, River
reumatlamo, inkstų.,
pijonų valgomųjų produktų 6įų bažnyčioje vietos klebonas aicekanskas, o rast. O. lvin-|B-jo g. Kelpšienė, M. Baršftis
seimas
davė
mums
naupūslės, urlnarlų
Ir
side, III.
r
vi'eų
užkrečiamųjų <
parap. piknikui. Visi prašomi kun. T. Albavičius surišo Moperskaitė nutarimus, ėiuvienė, S. Junokienė ir nauP'anU’ naujŲ darbų ir nau-Į
ligų. Taipgi speciali
gydymai
augrgžtniprisidėti.
|ja nar£
Zylienė, kuri syllP°‘
Los dirbsime petjs
terystės ryšiu Ed. Rimkų su kurie priimta.
Juozui Dobrovolskiui^šieinet'
mul energijos Ir atl- <
prumo be laiko nu
Skaityta laiškas iš Federa- kiu žadėjo iš vien veikti. Pa- ,»
MoterV ^jungos labui stipusiems asmenims
X Rugp. 20 d. įvyko šv E. Daukšyte.
sukanka dešimts metų, kaip
ir lyt/niaii
E. S. silpniems vyrams.
sėkmingai Wesf Side varo bi Kazimiero Akad. Rėini'•jų ce-1 Jaunavedžių šliubui asista-,c’j°8 aPskr«> kviečiantis į Fe- >kuj kalbėjo H. Šatienė, mūsų
Sergantys žmonės yra kviečiami
ateiti dėl sveikatai naudingų In- *
tte pa
pa- vo kun. P. Gasiūnas.ir kun. |d«*r. 23 kongresų. Priimtas. Iš pįonierė ir viena iš Sų-gos or
znį; jis užlaiko valgomųjų dai ntro piknikas, Marųuette
formacijų.
kurtos bus suteiktos,
NAUJA UŽEIGA
dykai be Jokių pareigų.
ktų krautuvę adresu 2325 So. rke. Zinhnių buvo labai daug, Jurgaitis. Jaunoji porelė, že-ir*nk^a at-^tovdi: P. \ aicekau- ganizatorių ir 20 kuopos ma
Dr. Koše kainos yra žemos Ir<
prieinamos. Galima ausi- (
Oakley avė.; turi daug kostu- Iš pirmo skvr. dauginusiai ^gdatna į šeimyninį gyvenimą akas, K. Zaromskis, O. Gubis- mytė Dr. S. šlakienė, kuri Šiomis dienomis Augustas visiems
tarti dcl lengvų Ižmokėjimų, kad
tienė,
M.
Šrupšienė,
Vaikutiektekvfenam nesveikam žmogui duo<
kvietė visas prie didesnio da
merių ir ?isus patenkįna. Yra prisidėjo veikėjai: Ogintai, Geiir darydama sau krikščioništl progos IMgydytl Ir tapti sveiku.
nė.
nnolatinis “Draugo” skaityto dvilai, Pilipavičiai, Katauskai. kų sutartį labai gražiai papuorbo ir džiaugėsi įsirašius j '
NE NUSIMINKITE
Federacijos seimo vakaras 20 kp., nes, sakė, šioj kuopoj' Jų» galite gnutl pa« gavo vaiatlntnkg
jas, daug gelbsti “Draugo” X Mūsų dienraščio “Drau- šė bažnyčių gėlomis. Jaunave
tam tlkr» TONIKĄ, kurta per Ilgą
įvyksta Brigliton Parke, pa- yra veikliausios narės, supra-l laika buvo vieno Įžymaus Gydytojo
įvyks
rugp.
27
džių
iškilmingam
šliube
dalypramogų rengėjams, pats au rgo” piknikas
VJSTIKIMAH SPECIALISTAS
•
- -—
į..
_ t> |
•
preknpctja. Tai yra tikrai gera nau35 South Deirboru Street
salpJ» r“8P’ -J d., 7:30 ntančios teisybę ir Sąjungos
d^l Tyn* ~ t,k reikainukitkoja ir kitus biznierius, net u., Bergmans darže. Rengia- vavo penkios jaunimo poro-*
kampas Monro* Str.. Chlcago. 111.
svetimtaučius, prie gerų darbt?mės važiuoti į abu pikniku: gražiausioje tvarkoje. Bąžny v. vakare. Bus atvaidinta ope- gerovę. Bravo 20 kuopa! L*i’ l-nklte elev.-torių iki penkto aukž-1
, to. Priėmimo kainb. 606 dėl vyrų,
Rep. į parapijos ir į “Draugo”. čia prisirinko pilna žmonių retė “O, Daktare”. Vaidins i kykimės to pasakytųo. Taip
bei aukos ragina.
Ir 508 dėl moterų. Valandos, 10 a.
in. Iki' 6 p. m. Nvdėllomls 16 a. <
Stancikas, ‘.‘Draugo” agentas, šliubo pasižiūrėti; daugelis jų L. Vyčių “Dainos” choras, ve pat dėkojo seimui, kad tapo i Mėnealnla treatmentaa už Doleri — ' ui.
Iki 12 vai. Panedėllals, Seredo-(
Ir Subatomls nuo 10 a. m. Iki'
Saurio. V aka- išrinkta Saiunjros daktare kvn piLai garantuotii, jeigu jų« neai- 1'mis
bažnyčioje elgėsi lig kad bū dailia^ muz. J.
SKAITYKITE IR PLATIN daug tikietų išplatino.
8 p. m. Ofisas 30 metų tams pa- <
•- . __
.
.
®
Jaučiate tvirtesnių, arba Jeigu ne bu
re dirbti apsiėmė veikėjai: P. tėja ir užsikvįetė visas 20 kr :<Jt* p,ln*1
jutų pinigai daine natue.
Juzytė
tų gatvėje.
KITĘ “DRAUGĄ”
1 ”
*• bu» Junu »ugr>*lntl.

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

i

KAS NAU

ELROSE

KOLONIJOJ

IŠ ŠV, KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

GARSINKITĖS “DRAUG^

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

Iš N, PRAS. P, t PARAP.,
i BRIGHtON PARK

AR NESVEIKAS?

DR. B, M, ROSS.

Nusa-Tone

t
Trečiadienis, rugp. 23 d., 1933

DH'ATT O I S

smulkmenišką ruportą raštu. Neviera savo raportą prisiun- 'jus maldą. Pirmininkauja JuoLIETUVIAI DAKTARAI:
- Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
Raportas priimtas. Pranešta, tė raštu.
• zas Bulevičius.
kad nesama praeito seimo pro
Kun. M. L rbanavičius, M. Sveikina iš Chieagos telegtokolo. Pirmininkas ir rast. I. C., kaipo spaustuvės direk- rainais Labdarių Sąjunga, Fe- Ofiso: Tel. CALumet 4039
praneša, kad buvusio šeinio torius, išduoda raportą raštu deracijos Apskr. ir Rėmėjai. Res.: Tel. HEMlock 6286
DKNTISTA8
Priimtas.
Kaipo
redaktorius,
144*
80. 49th (JT.,' CICERU* 11.1^
Mandatų komisija (J. Juo-j
AR JAU PRISIRENGET čiaius ir seneliams prieglauda, j ra^^1^n^a8 ^k prisiuntęs keftar, Ketv. ir Pėtn.‘14—9 vai.
, Visus labdarių kuopos yra'lis. '“P“1*“ taip, kaip_ parašo Ant. Lapinskas praneša, kad zaitis) praneša, kad iki šiol J GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
8147 SO. HALSTED BT., CHICAGO
Paned.,
Bered. Ir Bubat 2—9 vai.
kiek
galėjęs
tiek
stengęsis
pa-1seime
dalyvauja
57
atstovai!
3147
So.
Halsted
Bt
Labdarių centro rengiamas prašomos nuoširdžiai padirbo-!SŲ*lne*
laikraščių iškarpas
išvaiiavimas į nuosavąjį ūkį*ti, kad maloniai priimti sve-, 'ir kad visa tai atneš rytojaus gerinti “Vytį” ir išleisti lai-'iš 19 kp., 3 apskr. ir 36
Tel. HEMlock 8151
ku. Nusiskundė, kad išrinkto-Įčiai. Kįlu klausimas ką dary- Į'ryto***
jvyks rugsėjo 3 d. .Šis rude-1 čius, kad nieko nepritrūktų, dieną.
u
**t»rU
ninis išvažiavimas bus vienas kad turėtumėme visokių jvai-, Daroma pertrauka, kad nu- ji seimo literatinė komisija ti su mandatais be dvasios va
iiieko
per
metus
neparašė,
iš
dų parašų! Seimas nutaria
iš didžiausių, nes tai tradici- * rūmų. Centro susirinkime yra ^i'aukus dalyvių paveikslus. K
(Maryauckaa)
Tel. LAFayette 7650
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
skiriant
vieną
asmenį.
nis. Riekvienais metais beveik1 nutarta, kad visos kuopos at-i^° ^renkama knygų revizijos
jiems duoti pilną balsą.
>414 Ves* Marųuett* Road
Kįtas buvęs per 5 mėnesius
VALANDOS:
tuo pačiu laiku jis rengiamas'sivežtų valgomųjų daiktų, gė.jkoniisija iš A. Vardaysko, I.
(Bus daugiau).
t Iki 12 ryto; 1 Iki • vakavo
anglų kalbos red.ak torius Kon
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
ir visada turėjo geriausio pu-'rimų, dovanų, kad visu sinar- Skirkausko ir Lukauskaitės.
Gydytojas ir Chirurgas
•422 2. MAPLEWOOD ATM
nie Savickas pranešė, kad per LIETUVIAI DAKTARAI:
Vėl einama prie raportų.
4140 Archer Avė.
sisekimo. Šiemet, manoma, kuinu platintų serijas ir išpaVai. 2—4 ir 7—9 vaL vakare
bus kur kas sėkmingesnis. J rduodatąsias atsivežtų į išva- Vice-pirm. A. Mažeika iš tą laiką vedęs anglą kalbos
Tel. LAFayette 3057
TeL LAFayette 5793
skyrių
už
ką
jam
nieko
ne-Į
Bes. 2136 W. 24th St.
Suplauks minios žmonių, nes žiavimą rugsėjo 3 d.
Brooklyno išduoda raportą žoTel. CANal 0402
daug kas jau žino, kad ten Labdarių centrai ir kuopos džiu. Praneša, kad norėjęs su- mokėta ir jis tą skolą panai
I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gamta graži ir viskas primena gerai pasireiškime, o visuome- organizuoti naują kuopą, bet kina vyčių naudai. Raportas
Rea. and Office
Office Pbono
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
X—SPINDULIAI
priimtas
gausiu
delnų ploji
PKCpect
1028-...
s.
wfiM;
savąją tėvynę Lietuvą, kur nė parems mūsų gražias pas dėl vieno asmens, tai negalė3051 West 43rd Str.
mu.
CANal 0706
(Prie Archer Avė. netoli Kedale)
ateityje bus pastatyta našiai- tangas. P. Fabijonaitis. sekr. i jęS padaryti ir t.t. .
Nedėliojo pagal sutartį
Valandos:
nuo
2
Iki
t
vai.
vakaro
Telegramais seimą sveikina
Seredomla Ir nedėllomla pasai
sutartie*
7 i 7
i
TJ. Eismo- Seserys Pranciškietės, A. Aletord, Conn., Leonardas
Simu- i Antras vice-pirm.
1
PHY8ICLAH AND 8URGEOM
», . . ,ko- ntas
neatsilankė ir raporto nc- ksis iš Waterbury, Conn., ProTel. Of. ir Res. GROvehiU 0617
tis ir M. Žitkus. Mandatų
...
Plione GROvcblU 0027
2403
W.
63rd
St,
Chieago
9217 8. Wasbtsnaw Ava
Valandos: 2-4; 7-2 P. lf.
vidence, R. L, Vyčių kp., J.
misijon V. Rėkus, J. Juozai i prisiuntė.
OFFICE
HOURB:
Trečiadieniais Ir aekmad aualtaraa
(Tęsinys)
2 to 4 and T to » P. M.
tis cliicagieeiai ir V. SukeviManstavičius, kaipo Centro B. Šalūnas, Sus. L. R. K. se
Sunday by appointmont
čiūtė iš Dayton, O.
raštininkas, raportuoja žodžiu. kretorius, Wilkes-Barre, Pa.,
II Posėdis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2422 West Harųustte Road
Išrinktiesiems užėmus vie- Kun. J. Puidokas, iš Worces- kun. Ambotas iš Hartford, Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai
VaL: 2-4 Ir 7-2 vaa. a.etv. V-xs ryta
«SSB 80. WK8TERN AVĖ.
Antrasis Lietuvos Vyčių 21
Nedėlloj ausllarua
Chieago. I1L
tas, seka raportai.
ter, Mass., pataria kad Centro Conn., Kunigų Vienybė per
seimo posėdis prasidėję 2:30
kun.
Jurą,
Naujos
Anglijos
Dvasios vadas kun.-Valan- valdybos raportai būtų duoda
BOUlcvard 7589
Gydytojas ir Chirurgas
vai. popiet, maldą atkalbėjus
Rea. HEMlock 7621
Phone CANal 6122
mi
raštu,
o
ne
žodžiu
kaip
kad
Apskr.
Ncw
York
Vy-i
čius savo raportą išdavė žod4645
So.
Ashland
Avė.
dvasios vadui kun. Valančiui.
dabar daroma. Patarimą visi c‘^ 1- kp. ir kiti. Labai ilgu
žiu. Priimtas.
DR. S. BIEZIS
Ofiso valandos:
Į prezidiumą išrinktas pirm.
Pirmininkas Antanas Lapin atstovai priima.- Iždininkė S. laišku kun. Stasys PetrausNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. ^Gydytojas ir chirurgas
Albinas Onaitis iš Homestead,
2201 W. Ceimak Road
DANTISTAS
skas savo raportą išduoda žo Ališauskaitė savo raporte pa- kas iš Chieago, III.
Nedėliomis pagaA sutartį
Pa., I vice-pirm. — Juozas
Valandos: 1—• tr 7—S vak.
So. Ashland Avenue
džiu ir raštu. Praneša, kad'žymi, kad kiek turėjus įeigų,
Ofiso telef. BOUlevard 7820 Heredomis
Posėdis baigtas 6 vai. vaka 4712
ir nedeiiumn. pagal sutarti
Bulevičius iš Homestead, Pa.,
VaL: Nuo 14 ryto Iki 2 vakare
rtI6^xL>k^<iClJA.
Namą tel. FROspect 1930
per metus buvęs pirmininku, tiek buvę ir išlaidų. Raportas re malda.
II vice-pirm. — p-lė Ona Va6631
8.
CalUonua Avė.
raštininku,
redaktorium ir priimtas. Iždo globėja A. SaTel. Ofiso BOUltvard 5913—14
leckaitė, Boston, Mass., rašti
III
Posėdis
Telefonas REPuolic 7868
spaustuvės vedėjum. Kaipo lasevičiūtė, iš Cleveland, išltez. VlCtory 2343
Tel. BOUlevard 7042
ninkėmis vienbalsiai užgirtos
spaustuvės vedėjas, išduoda Įduoda raportą žodžiu, o Albinai Trečias posėdis pradėtas tre
Justa Karpiūtė ir Ona ValenTeL CANal 0257
čiadienį, rugp. 9 d., 10 va!,
Res. jROSpect 6659
tikevič.iūtė. Tvarkdariais: Juo
756 W. 35th STREET
YP M rp T
np ▲ a
GRABORIAI:
ryto, kun. Valančiui atkalbė- Ofiso vaL: nuo 1-2; nuo 2:24-2:29 4645 SU. ASHLAND AVĖ.
zaitis ir Meškinis abu vieti
arti 47th Street
Telefonas YARds 1138
niai. Rezoliucijų komisijon —
Vai.: auo 9 nu s vakare
LACHAVICH
GRABORIAI:
SeredoJ pagal sutarti
Gydytojas ir Chirurgas
kun. Bd. Gradeckas iš Harf
1821 SOUTH HALSTED STREET

LABDARIŲ DIRVA

OR. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. Y. S. NARES

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. RAČIUS

4

!

DR. A. J. JAYOIŠ

DR. J. J. KOVYARSKAS

L. VYČIŲ SEIMAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. W. KADZEW1CK

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. A. P, KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERIASH

DR. C. Z. VEZEL'IS

, DR. P. Z. ZALATŪRIS

IR SOMOS

LIETUVIS ORABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu husite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 2512

2314 W. 23rd PI., Chieago

ANTANAS KL0RIS
Mirė rugpiučlo 21 d.. 1933
m.. 2 vai. ryto, 6 8 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio apskri
čio, Naujamiesčio parap., Prevackių kaimo.
Amerikoje išgyveno 49 metus.
Paliko
dideliame nuliudime
dukterį Julijoną Tananevlčlenę,
du sūnūs kun. Joną Klorį Ir
Stanislovą, ir žentą Mykolą Tananevičių Ir marčią Carrle. Du
anukus H tolia Mortell ir Mykolą
Tananevi'čių Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4605 So.
Hertnltage Avė. Laidotuvės Jvyka Penktadieni, rugpiučlo 25
-dieną, 8 valandą bus atlydė
tas Ii Eudelkio koplyčios J
Sv. Jurgio parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos ui velionio sj’elą.
Po
pamaldų bus nulydėtas 1 Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažyatamus-mas dalyvauti
šiose
laidotuvėse.

Nuh'udę:

Duktė, Simai, žen

tas, Marti ir Anūkai.

Laidotuvėms patarnauja graborlus J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

STANLEY P. MAŽEIKA

Graborius ir Balsamuotoja3

Turiu automubilius visokiem*
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVENUB
CbicRjro, UI.

1439 S. <9th Court, Cicero, Iii.
TEL. CICERO 2227

J. F. RADŽIUS

Pitone BOUlevard 4132

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 825.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

U>c.

A. MASALSKIS

268 W. 18th St.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
»
VKDBJAB

1646 WEST 46th STREET

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

J. Uulevičlus
Graborius
Ir

Balsam uotojas

Patarnauja Ctalcagoje Ir aplellak9Je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4092 AiTbPT Avė.

galimas už 226.00

JURGI3
PUDZEVELIS

J. J. BAGDONAS

Mirė rugpiučto 22 d., 1933
m.. 6:20 vai. ryto, sulaukęs 39
metų amžiaus. Glm* Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno apie 20
metų.
Paliko
daleliame nuliudime
moterį Kamei. du sūnūs Herman ir Leonard, seserį Nelllc
Gęstant, švoger) Ir Jti šeimyną
o Lietuvoje moliną Nellte Pudzevells.
Kūnas pašarvotas 6934 Ro.
Campbell Avė. laidotuvės
Ivyks šeštadienį, rugpiučlo 26
d., IŠ namų 8 vai. bus at'ydėta.i į (Skilimo Panelės šven
čiausios Marijos bažnyčią, ku
rioje įvyka gedulingos pamal
dos už velionio sielą, I’o pa
maldų bus nulydėtas į flv. K».
slnilero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges i"r pažystamua-mas dalyvauti1 šiose lai,
dotuvėse.

LAIDOTUVĖMS

Laidotuvėms patarnauja graborius Borgeaud Bros. Telefo
nas Lawndale 1401

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje
pašaukite:

REPublic 3100

ws

DR. T. DUNDULIS

DBHTI8TAB

2201 W. Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Kampas Leaviti 8L)
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryta
Nuo 1 Iki S vakare
SeredoJ pagal sutarti

1142 AJRCHEB AVENUE
TeL VIRginia 0036

DR. iLUtGERlO

Tel. GROvehiU 1595

PRANEŠIMAS

DR. A. L. YUŠKA -

j Persikėlė į erdvesnę ir patogesne
vietą

2325 SO. 1LU-STED ST.

Dieninis, ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

PAVLAVICIA UNDERTAKING Cfl.
INCORPORATED

Phone BOUlevard 8483

ĮVAIRŪS
Raa Phons
ENUIcwuoU 6941

DAKTARAI:

Offlos Pbons
AYENlvrorth MOO

, DR. A. R. McGRADIE

Henry W. Becker
(Llceneed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir N edeldieniais
tik sunitams
3422 W. MARU U EITE ROAD

I Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 Iki 12

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

GYDYTOJAS Ir CUIRURGAB

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
,LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis ui1 aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl fiermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

DR. G. L BLOŽIS

5340 SO. KEDZ1E AVĖ.
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Tel. LAl'ayctte 3572

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. B'tb Ava, Oi<wo. Tli

Nuliūdę: Moteris, Simai. Mo
tina, Sesuo, švoger: m Ir Jų vaikai.

patarnavimu busite patenkinti.

Tyl. MONroc 3377

Tol. CICERO 204
.<
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas

NAl'JA ZEMESNŲ KAINĄ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykaf. Nuliudlmo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų

718 W. 18th St.
*

Tol. BOUlevard 5203—-8113

SYREVVICZE

Cla pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už

Tel. CANal 6174

ANTANAS PETKUS

3307 Auburn Avenue

I.J.ZŪLP

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

Chieago, Iii.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangi*, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

•

TcL CANal 6122

Tel. REPublic 8340

x

Realdencija 66UU So. Arteuian Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
4 Iki 4:24 vakare

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

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

DR. A. A. ROTH

7850 S. HALSTED STBEfel Eusas Gydytojas ir Chirurgas
I
ROOM 314
Specialistas odos ligų ir
VaL: 2-9 Ir 7-9 vai. vakar*
venerižkų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė aavo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
___

SPECUALISTAS

Kampas lįst Street
▼*L: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėliomis fr šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
VaLj ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—6:ao vai. vakar*
Nedėllomla 10 Iki 12

4631 SO. ASHLAND A VE.

Telefonas MIDway 2880

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-9 v. v.
Nedėldienlata nuo 10 Iki 12 dieną

Offlo*:

Re*.:

PROspeict 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
VaL: 2 to 4 Ir 7 to 2 P. M.

Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti
Ryte vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chieago. 111.

Phone: HEMlock 6700

Kapitonu
Pasauliniame kars

Tel. VARds 0994
Res.: Tel. PLAza 3200

Pbonc: PKOigtert 1024

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:
1—4 ir 7—I vai. Vakare
Nedėlioję pagal sutari].

G

VISSIG,
Specialistas iž
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYR Ų IR MCrfERU PER 28 METUS NEMURINT
KAIP UlHISENfcJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
8peclallškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, uinuodljlmg krau
jo. odos, Ilgas, šalsdaa, reumatlsmą, kalvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą tr paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydytu ateikite čia tr p*rsttikrinklte ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų ir Išgydė tukstsnčlue ligonių. Patarimes dykai
OFISO V A LAN IK >81 Kasdie nuo 14 valandoe ryto Iki 1
valandai ir nuo 2—9 valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4200 WEUT 26th 8F.
kampa* Kemer Av*.
TeL CRAwtordŽM76

Trečiadienis, rugp. 23 d., 1933

g.j X ff B S 8
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I sų draugės vyrą. Priežastis dotuves susirinko skaitlinga visi kartu gyvena.
širdies liga. Ši mirtis labai jninia žmonių. Kadangi jis bu Kadangi p. Arbačiauskienė
'nustebino visus, nes tik prieš vo labai mylimas žmogus, to
yra mūsų kuopos fin. raštinin'kelias dienas Juozas buvo svot dėl suaukota labai daug gėlių. 1 kė, todėl kuopa pareiškė gi
|kas ir sykiu linksminos jų veRugp. 8 d. tapo iškilmingai lią užuojautą jai ir visai šei
,dybų sukakties paminėjime,
palaidotas iš Šv. Trejybės ba riai nuliūdimo valandoje.
A. a. Juozas Arbačiauskas žnyčios Šv. Kryžiaus kapuo- Į Visos sąjungietės laidotuvių
;buvo labai gerai žinomas, kai- . se.
j dieną ėjo prie šv. Komunijos
!po pavyzdingas lietuvis šioje į \ eliopis paliko dideliame
ir užprašė dvejas šv. Mišias
'kolonijoj. Turėjo labai daug nuliūdime žmoną Uršulę, dvi už jo sielą.
draugų ir giminių, todėl j lai dukreles ir du sūnus, kurie
Korespondentė

i

Gerb. kun. Jonas Misius, A. L. R. K.
Federacijos vice pirm. iš Ellsworth, Pa.,
kuris šiandien atidarys Federacijos
XXIII kongresą McKinley parke.

Nauja
Gerb. kun. Pr. Juras, Federacijos centro valdybos narys
iš Lawrence, Mass., kuris rytoj, 9:30 vai. ryto, Šv. Jurgio
parap. salėj, skaitys referatą — “Vyrų apaštalavimas”. Vi
si vyrai yra kviečiami atsilankyti ir pasiklausyti svarbaus
referato.
Prof. F. B. Mastauskas, A.
L. R. K. Federacijos centro
pirm., kuris yra išvažiavęs j
Texas valstybę sveikatos tai-,
syti ir dėl to negalės daly
vauti kongrese.

FEDERAL
PLOVYKLE
tiktai ’49“ pilnai

naujos rūšies judintoją, kuris ne
drasko drabužių ir išplauna juos
švariau ir greičiau. Operuoti kai
nuoja tiktai vienas centas valan
dai. Ateikite pamatyti. Ar
ba prašykite išbandyti dy
kai, jūsų pačių namuose.

ABAR jūs galite įsigyti sau
elektrikinę plovyklų nauja že
ma kaina, su pasitikėjimu kad ji
pilnai gvarantuota EDISON SER
VICE. Štai jūsų proga išvengti su
nkų darbą plovimo dienoje. Ši nau
ja Federal plovyklė turi išsparuotą porcelinį kubilą ir patentuotą

D

Iš priežasties “Retailers’ Occupational Taksų' visos pre
kėj pagarsintos visuose mūsų
pagarsinimuos? aukščiau 25

centų, bus apie 2 %.

užtikrinta

Electric

Shops

Downtown —72 W. Adams St.—132 So. Denrbom St.
Telephone RANdolph 1200, Lacals 66, 535
4562 Broadrray
2618 Mihvaukee Are.
4833 Irriag Pa rk Blvd.

4231 V. Madiaon St.
4834 So. Aahland Are.
3460 So. Stata St.

>52 W. Mrd St.
2950 E. 92nd St.
11116 So. Miehigan Avė.

To ait purchtun made on (Ae dtftrrpd payment plan, a t mali oarrymg charga it
federal

coupons

adderL

g i v e n

Važiuojančių į Lietuvą žiniai
Jei rengiatės vaziunti i Lietuva, važiuokite

Gerb. kun. dr. Kazimieras
Matulaitis, M. I. C., “Šilti
nio” redaktorius, rytoj 9.30
vai. ryto McKinley parko sa
lėje skaitys svarbų referatą:
“Moters vaidmuo katalikiš
kam ir tautiškam veikime.” Vi
moterys yra kviečiamos

Rugpjūčio 30 d. f 933
Didžiausiu pasaulyje White Star linijos laivu “MAJESTIC” su
dienraščio “DRAUGO” SPECIALE EKSKURSIJA, kuriai vadovau
ja mums visiems gerai žinomas KUN. DR. K. MATULAITIS.

fvauti.

Gerb. kun. Magnus J. Kazanas, darbštusis Federacijos centro iždininkas ir
“Pittsburgh’o žinių” redaktorius, kuris šiandien kongrese kalbės apie Ka
talikų Akciją.

«. • •.a
Kelionė bus smagi. Prašome

tuoj kreiptis į mūsų laivakorčių

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

P nas Antanas Bacevičius, ko
ngreso rengimo komisijos vice
pirm., daug pasidarbavęs kon
greso pramogų prirengimui, šia
ndien vakare vadovaus operetės
programai.

NEWAIIK. N, J,

būrys sąjungiečių, viso apie

PO DŽIAUGSMO LIŪ
DESYS

Vakaras labai linksmai pra
leistas. Mūsų draugai Arbaeiauskai labai buvo dėkingi
sąjungietėms už tokį gražų
parengimą. Visos linkėjo jubi
liatams gyvuoti ilgiausius me
tus. Bet Juozui linkėjimai ne
per ilgiausiai tęsėjo.
Štai, rugp. 4 dieną staiga
nelemtoji mirtis pakirto mū-

Moterų Sąjungos 68 kuopa
liepos 31 dieną surengė savo
draugei Uršulei ir jos vyrui
J. ArbaČiauskui jų 25 metų
vedybų sukaktuvių paminėji
mą jų pačių namuose, Van
Buren Str. Dalyvavo gražus

> •

50.

»

,, 1 •

skyrių, kuris išrūpins visus do

kumentus ir kelionei prirengs.

KUN. DR. K. MATULAITIS,
Ekskursijos Vadas

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

