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Telefonas: Canal 7790

Vakar užsibaigė Federacijos kongresas
PADARYTA DAUG REZOLIUCIJŲ;
PRIIMTA EILĖ NUTARIMŲ
IŠRINKTA NAUJOJI VALDYBA
JUOZAS POŠKA
(Spec. “Dr-go” koresp. )

2 vai. p.p. prasidėjo pasku
tinė bendra sesija. Pirmininką
vo dr. A. Rakauskas. Perskai
tyta sveikinimai telegramomis,
tarp kurių entuzijastiškai pri
imta atsiųsta telegrama iš Lie
tuvos nuo katalikiškųjų orga
nizacijų centro valdybų.

Vakar, rugp. 24 d., Šv. Jur
A. L. R. K. FEDERACIJOS XXIII KONGRESO, KVYKUSIO RUGPIŪČIO 23 IR 24 D„ 1933, M., CHICAGO, ILL., DELEGATAI
gio parap. salėje (Bridgepor- *7'
te) įvyko paskutinės ir svar
PRAMONINKAI TRIUKŠ
biausios A. L. R. .K. Federaci
Šventasis
Tėvas
lankė
Gandolfo
jos XXIII kongreso sesijos.
MAUJA
vasarnamį
f
9:33 vai. ryto įvyko atskiri
vyrams ir moterims susirinkiKongreso komisijos (mali ROMA, rugp. 25. — Vakar Popiet Popiežiui grįžtant į
YVASHINGTON, rugp. 24.
Šventasis
Tėvas
Pijus
XI,
ly-1
Vulkanų,
an
4<
vieškelio,
ku
mai su pritaikintais refera- datų, revizijos, rezoliucijų ir
— Anglių kasyklų ir automo
,.
, , .
,
v. •
i
x riuo vos tik pravažiavo Jo bilių pramonių vedėjai reiškia
tais.
[spaudos) įteikė savo rapor- dimas
keleto aukštųjų prelatų .
,
, . .
Šventenybė, nukrito ir susikū- nepasitenkinimo,
Vyrų susirinkimų vedė A.Į tus, kuriuos kongresas patvirtuo,
kad J. V. pramoninkai nepatenkinti
įr sargybos, atlankė popiežių
, .,
... .
o ..
J
r
' lė skridęs lėktuvas. Sužinota, NRA administ. Jobnson
Žvirblis.
Referavo kun. Pr. tino.
vasarnamį Gandolfo — netoli kad vairininkas lengvai sužeis! )neta iš jų kody „open ghop18NRA administracija
„
Juras temoje: ‘‘Vyrų apašta
Sekamiems metams išrinkta
»
lavimas”. Diskusijose dalyva nauja valdyba: dr. Rakauskas,' Romos.
tas*
I klausimų. Administratorius sa
vo-: dr. A. Rakauskas, stud. kun. Ig. Albavičius, A. Valan
7 į ko, kad koduose negali būt vie BENEŠ PLANUOJA APLANKYT
“MIEGAMOSIOS” LIGOS
Krikščiūnas, J. Šliogeris, kun. čius, kun. J. Balkūnas, A. Žvir
MUSSOLINĮ
tos nei “open shop”, nei
EPIDEMIJA
M. Urbonavičius, J. Mockus, blis, pral. M. L. Krušas, kun.
“closed shop” provizijai. Įsta
BENEŠ VYKS ROMON
APIE 50 ASMENŲ ŽUVO
kun. Švagždvs, A. Valančius, M.
Kazėnas, L. Šimutis ir
tymas to nepripažįsta.
ST.
IT)
UIS,
M
o.,
rugp.
24.RYTUOSE
kun. Balkūnas ir Jciti.
kun. Pr. Juras.
Pramonę gaivinti įstatyme
GRAŽIAI SUTVARKYTOS Šiame mieste dar daugiau plin
VIENA, Austrija, rugp. 25.
Moterų posėdžiui pirminin
aiškiai pažymėta, kad kiekvie
KAPINES
Kongresas baigtas apie 6
ta taip vadinamoji ‘‘miegamo— Žiniomis iš Prahos, Čeko NE\V YORK. rugp..
,
kavo p-lė Galnaitėi Referatų
nos pramonės
darbininkai yra
vai. p. p.
Iji"
liga
(eiW!eph«Jitii*).
Jį
jau
į^,*"
jį™
slovakijos užsienių reikalų mi- xVpytikrėmis žiniomis, nuo au‘‘Moters vaidmuo katalikiškoMarijampolės parapijos ka
organizuotis,
*•
į
virto
epidemija.
Daugiau
kaip
nfsteris Beneš pasiryžo vyl
je ir tautiškoje akcijoje,” skai
(Vakare Šv. Kazimiero vie pinės, bažnytinės vadovybės
dmsr Pennsyivanijnj, New Yor
arba ne. Darbdaviai jų negali
100
asmenų
serga.
Daugiau
Romon
atlankyti
premjenj
ko
valgtyb?je ir kitur apie 30
tė kUn. dr. K. Matulaitis, M. I. nuolyno auditorijoje įvyko iš- rūpesčiu, labai gražiai sutvar
varžyti. Jie gali kolektiviai ar
,kaip
20
mirė.
C. Diskusavo — pp. A. Nausė-: kilminga vakarienė pagerbti Rytos. Išvedžioti takai, šalij asmeny
asmenų žuvo. Tūkstančiai žmo
ba pavieniai derėtis darbo są Mussolinį.
I
‘
.
Šis
nepaprastas
įvykis
čia
dienė, S. Sakalienė, Račkienė, kongreso dalyvius. Ponia Ja- mais apsodinta medeliai, gėlės i Epidemija persimeta jau į lygų reikale.
nių neteko pastogės.
aiškinamas taip, kad min. Be
Poškienė, Šatkienė, Ivinskai- nušauskienė, K. Sabonis, p-lė ir t. t. Žemomis tvorelėmis at-'Oklahoma, Illinois ir Kansas
Šis išaiškinimas nepatinka
•te, Gurinskaitė, Sriubienė, Va- S. Sabonytė ir kiti išpildė gra- skirai aptverta karių, vienuo valstybes.
anglių kasyklų savininkams ir neš taip pat nori prisijungti AUDROS AUKŲ SKAIČIUS
lančienė ir kitos.
* žiu programų.
liu ir k. amžino poilsio vietos. Federaliniai, valstybiniai ir automobilių dirbėjams, kurie prie tų valstybių, kurios Aus- j
DIDĖJA
trijų
saugoja
nuo
Vokietijos
Yra daug gražių paminklų, miestų sveikatos autoritetai j nori ir -toliau turėti, kaip ligir užgrobimo.
vrmr YORK,
vnor rugp, 2o. —
PALIKTAS BANKAS
brangių kryžių, kuriuos saugo subru-zdo veikti. Jie sampro--šiol, nesuorganizuotus darbi- puolimo
1
r
NEVY
ATIDARYTAS
Kiek žinoma, Mussolinis sau Rytų žiemių Atlantiko
pakja ir tvarko organizacijos ir tauja, kad šių ligų išnešioja <įlinkus ir tų savo nusistatymų
goja
Austriją.
Bet
jis
ir
dirba
raščiais
audra
vakar
dar
la
paskirti asmenys.
koduose pažymėti.
vabždžiai.
KAMPANIJA VARTOTOJŲ
Argo State bankas užvakar
už tai, kad Austrija su Vokie biau įšėlo ir žmonių aukų skai
TARPE
popiet išėjus tarnautojams pa RASTI MILŽINO GRIAU KUN. COUGHLIN LIUDIJA PASAULJS ATSIGAIVELIO- tija gražiai sugyventų.
čius, kiek pakraščiais, tiek že
lik-tas atidarytas. Atlapas ban
myne, didėja. Visa eilė mieste
ČIAI
JA EKONOMIŠKAI
Chicagoj (taip pat ir visam I ko duris uždarė pašaukta poPRŪSIJOS DVARININKAI lių užlieta. YVashingtone kai
DEZTROIT, Mich., rugp. 24.
krašte) pradedama kampanija,! licija. Išeidami
tarnautojai N. RADVILIŠKIS, Biržų — Žymusis per radijų kalbėYVASHINGTON, rugp. 24.
kurios gatvės panardytos.
PASIDUODA
kad sužadinti vartotojus, kad' užmiršo duris užrakyti.
apskr.---- Kraniškio vienkiemy tojas kun. C. E. Coughlin liu- - Prezidentui Rooseveltui paUžpereitų naktį New Yorko
jie remtų NRlA, kad įsigytų
J. Ausiejaus žvyrduboje beka- dijo bankų uždarymo klausi- į teikta informacijų, kad visas
BERLYNAS, rugp. 24. — apylinkėse daug
gyvenamų
NRA ženklelius, ik rad pirktų KALTINAMI DU KALINIAI sant žvyrą iškasti seni žmo mu. Jis kaltino buv. prez. Hoo pasaulis atsigaivelioja ekono- Prūsijos dvarininkai (junke- j namelių sugriauta, o kituose
viską tik tose' parduotuvėse ir
gaus griaučiai. Iš griaučių ma veri. Jis pareiškė, kad Hove- miškai nuo to laiko, kada J. riai) pripažįsta Hitlerio skel-;smarkus viesulas su lietum išnuo tų prekybininkų, kurie tu
Anądien iš Cooko apskrities tyti, kad būta nepaprastai di- rio laikais Arkansąse kornais Valstybės subruzdo kovoti biamų žemės reformai planą, i trupino visų langų stiklus.
ri įsigiję mėlynuosius NRA a- kalėjimo klastingu bodu išėjo delio žmogaus. Nors griaučiai, kiaulės penėta, o Michigano - prieš nedarbą.
Jie sūtinka didžiausias savo į New Y’orke vėjo smarkumas
rus.
plėšikas M. Rugulich, 17 m. matyt, žemėn patekę labai se- gyventojai alko.
valdomųjų
dvarų dalis skirti /užregistruotas apie 90 mylių
Per liepos mėnesį J. YTalsamž. Už tai “grand jury” ap naį( bet iigd Siani laikui neblotybės užsieniams pardavė pre bedarbiams ir bežemiams.
per valandų.
CHICAGOJ NĖRA “MIEGA kaltino du kalinius. Su Rugu- gaį išsilaikę.
Labiausia yra nukentėjusi
AMERIKIEČIAI PROTES kių už 145 milijonus dolerių
MOSIOS” LIGOS
I lichu jie buvo sankalboje.
— 21 nuošimčiu daugiau, negu KUBA PASKELBS MORA Virginia. Visur padaryti mil
TUOJA
žiniški nuostoliai.
per birželį. Parsisiųsdino gi
V. V. S. SUVAŽIAVIMAS
TORIUMĄ
Chicagos sveikatos departa-'
ŠELPIMAS MAŽĖJA
Vilniui vaduoti sąjungos vi- ŠANCHAJUS, rugp. 24. — prekių už 142 milijonus dol. —
mento
viršininkas dr. Bun, HAVANA, rugp. 24. — Nau
NEYV Y’ORK, rugp. 24. —•
Cooko apskrity bedarbių ir suotinis metinis suvažiavimas Vietos amerikiečiai prekybi 12 nuoš. daugiau.
desen praneša, kad mūsų mie
Savo keliu, vidaus prekyba joji Kubos vyriausybė planuo- 'Vakar per dienų ir per pereitų
vargšų šelpimas 28 nuošim-, šiemet numatyta šaukti apa ninkai pasiuntė protestų į VVa
ste nėra ‘‘miegamosios” ligos.
Atlantiko
čiai* sumažėjo per laikotarpį lių 15, 16 ir 17 d. Suvažiavime shingtonų. Jie pareiškia, kad žymiai didėja. Viskas laisviau ja paskelbti moratoriumų Ma- naktį rytų žiemių
pakraščius sužnybę
audra.
cliado užtrauktoms skaloms.
tarp kovo ir liepos mėnesį.
bus aptarta visi paskutinieji iš Amerikos skolintais pini perkama ir parduodama.
NERANDAMAS
Y
’
ietorois
ji
persimetė
į
žemy
aktualieji Vilniui vaduoti są gais kinai viską perka Europo
nų iii padarė didelius nuosto
ASIRIEČIŲ SUKILIMAI
AUDRA YVASHINGTONE
je.
TOKIJO, rugp. 24. — .Tapo jungos reikalai.
Policija ieško ir negali nie
lius. Kiek teko sužinoti, 9 as
NUMALŠINTI
nų laivyno manevruose 5 asmė
kur rasti J. Swando, apie 25
menys žuvo.
YVASHINGTON, rugp. 24.
STATOMAS PAMINKLAS
m. amž., kurs įtariamas vieno nvs užmušta ir 6 kiti sužeista.ĮPRATINKITE “DRAUGĄ”
Audra pakilo pereitų sekma
ŽENEVA, rugp. 24. — T.
— Atlantiko pakraščių audra
KUN. LAJAUSKUI
automobilių pardavėjo nušovi
vakar buvo persimetus ir į šį Sąjungai pranešta iš Irako, dienį kažkur Virginijos pak
Lietuvos Vyčių Dainos choras
mu.
1921 m. kovo 17 d. lenkų nu miestų. Daug medžių išlaužyta. kad tenai asiriečių krikščionių raščiuos. Iš ten palaipsniui j“Draugo” piknike
sisiūbuodaina veržėsi pirmyn.
sukilimai numalšinta.
žudytam Zabalių klebonui kun.
MIRTIES BAUSME NU
Lietuvos Vyčių Dainos cho-iro nariai prašomi . atvykti į Lajauskui Zybalių bažnyčios
DEGA MIŠKAI
BAUSTAS
ras dalyvaus
dienraščio ‘Draugo” piknikų 3:30 po- šventoriuje pradėtas statyti di
ČILEI GRĘSIA STREIKAS
ORO STOVIS
PORTLAND, Ore., rugp.
kad 4 valatK,a
ga|i. delis gražus paminklas. Pa
Policmono
žudikas
plė “Draugo” piknike .ekmadierugpjūčio m. 27 d., Berg....
minklas statomas vietos visuo 24. — Žiemių Oregono valsty SANfriAGO, Čile, rugp. 24. CTTICAGO IR APYLINKES
šikas Morris
Cohen, 38 m. nį,
‘
7
,, v y .
ma pradėti programų.
menės surinktomis aukomis, bės daly siaučia didelis gais — Šiai respublikai gręsia ge — Šiandien iš dalies debesuo
amž., teismo nubaustas mir mana Grove (darže) ir išpil
«. Sauris,
padedant pulk. lt. Augustaus- ras miškuose. 2,000 savanorių neralinis streikas. Priežastis— ta; maža temperatūros atmai
ties bausme.-Jo sėbras, Sinne dys gražių dainų programų.
m
na.
Lietuvos Vyčių Dainos choL. V. Dainos choro ved. kui.
ugniagesių negali kų padaryti. pinigų infliacija.
n be r g, ieškomas.

BAISI AUDRA RYTŲ ŽIEMIŲ ATLANTIKO PAKRAŠČIAIS
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nepadėjo nė tu provokacija. Paakinti, rei-1
kiamo susipratimo (pav., kad ir per rinki
mus į reichstagą, kur kandidatais išstatomi
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mubuvo ir lietuviai) parodydavo net nutaru
aų dkuraity dr. Račkus ved* Sveikatos Skyrių. Jie
sieji “lietuvininkai”.
teiki* profCMlJouAius patarimus skaitytojams Ir ntlo.
Jo nuopelnus “Aušrai” ir lietuvių spau tol atbukiuėja | klausinius svoikaooa dalykuose. Visi
naudoti* Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
dai žino bemaž visi. Čia jis pasižymėjo ir kviečiami
šios:
kaip redaktorius, ir kaip leidėjas, ir kaip
1) Klausimus galim* siųsti “Draugo" redakcijai,
spaustuvininkas. Darbas, žinia, buvo sunkus, Į arba tiesiog Dr. Raėkui, S 061 W. 43rd S t, Cldcago.
nedėkingas ir davė net stambių inaterijalinin j Illinois.
2) Siunčiam klausimus, visada reiki* paduoti sa
nuostolių (neteko bemaž viso savo turto).
vo vardu, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori šl
Be to vokiečių valdžia, kaip “neištikimų tvar uoti au kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
kai” ir “politikuojant}’’, buvo suėmusi net!
8) Jei k'.ausiiuo Ir atsakymo negalima butų dė DK.A. M. 1LAČKCS
9 kartus ir ilgų laikų laikė kalėjime. Tačiau ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 3031 W. 43rd St.
Cldeago
tai, kaip ir vėliau, būtent D. Karo metu, kai Vi tat visada reik pridėti pašto lenkeli uš 3 centus.. Tel. latiayette :W57
jo šeimų ištiko visa eilė skaudžių smūgių,
/eina arba kuriems liemuo
SVEIKA KASDIENINĖ
nepalaužė jo valios ir energijos. Proto gied
DUONA
graužia, neprivalo valgyti švie
rumų ir valios tamprumų jis išlaikė ligi am
ižios duonos. Tie ypatingai
žiaus galo. Nepriklausomosios Lietuvos su- puona
Įaį svarbiausius
privalo saugotis nevalgyti sa
laukęs jis džiaugiasi nepaprastai, tik kartais ^a jįenįnį. žmogaus maistus.
ldžių pyragų.
atsidūsta, kad neviskas, ypač Klaipėdos kra-1
„
.
.
. .
•
,
J^i duonos pristigtų, žmogui Pagruzdinta duona (toasted
ste, taip eina, kaip senasis lietuvybės kovo-1
jbūtų bloga. Kiekvienas duo-bread) yra labai sveika Vai
tojas norėtų.
nų valgo, bet ne kiekviena Įgyti jos plutas dar sveikiau.
Jubiliatas turi gavęs daug įvairių dova-j,
..
Niekur nėru tiek daug užduona yra sveika
nų ir pasižymėjimo ženklų. Turi taip j>at su
JI
siklijavusių, užsikimšusių, už
.
rinkęs daug įdomios ir svarbios istorinės me- Sveikiausia duona yra juo-1 . .
.
i kietintu pilvų, kai kad Amei,
rupi,
rugine,
taip
vadi.
‘
v .
džiagos, laiškų etc. Ta proga Gerb. Jubilia
, _
. .v,
..
,, rikoie; o tam dažniausia vra
“R”,narna lietuviška “razava .1
, ,
...
, *
tui palinkėtina viso geriausio.
, ’ • .. v.
.
.
įkalta balta, kvietinė duona.
iTik ma, Amerikoje, ne visur I
. .
. ,
x- , ,
...
,
..
.. 1 Lietuviai privalo vengti bal
tokios duonos galima gauti/
1
DARIUS GIRĖNAS-—PLIENU SKAM
,
, • itos duonos, ypač ka tik įskepjei bent tik ten, kur randasi!
v
\
BANTIS VARDAS

Sveikata - Brangus Turtas
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“bBAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
MARTYNUI JANKUI 75 METAI

Martynui Jankui, vienam iš “Aušros” j
įkūrėjų, neseniai atsišventusiam jos 50 metų
sukaktį, šiandien, rugpiūčio 7 d., suėjo 75
metai amžiaus. Tai iš eilės antroji svarbi tais
pačiais metais jc sukaktis. Ta proga Garbin
gasis Senelis, daug keno Mažosios Lietuvos
saugotoju vadinamas, susilaukė daug ir įvai
rių krypčių žmonių sveikinimų, linkėjimų,
telegramų, laiškų, gėlių, dovanų. Kai kurie
jo seni bičiuliai patys atėjo į Bitėnus, kur
jis dabar gyvena, kad patys galėtų jį pa
sveikinti ne tik daug žymių darbų nudirbus,
bet ir tokio gražaus amželio sulaukus. Pats
Jubiliatas, nors ir turėdamas tiek metų, ta
čiau jaučiasi dar gana stiprus, pats tvarko
ūkį, prižiūri darbus, net kerta rugius etc.
Taip pat atsidėjęs seka spaudų, ypač. vokie
čių, ir stengiasi atremti ar bent iškelti visus
jų laikraščių ar mokslininkų daromus lietu
viams ir jų tautai priekaištus. Už tų nenuil
stamų kovų už lietuvybę
‘/Jir sauirojimų lietuviškosios kultūros nuo germanų invazijos jis
yra susilaukęs. didelės pagarbos ne tik tarp
klaipėdiečių, kurie šia proga jį, regis, už vi
sus daugiau pagerbė, bet ir tarp visų Lietu
vos krašto vaikų, mylinčių savo tėvų žemę
ir savųjų kultūrų. Kaip Vydūnas saugoja Ryt
prūsius, taip jis — Mažųjų Lietuvą. Čia jo
augta, čia kentėta ir kovota, čia garbingasis
senelis^tikisi, savo žmonių valdomam krašte,
ir amžinojo poilsio sulaukti.

Gimęs jis yra Bitėnuose. Ten ir dabur
tebegyvena. Jo tėvas mirė ištremtas “už po
litikų” tolimam Pavolgio krašte. Pamatęs
varomų šalyje smarkų nutautinimo darbų, pa
sitaręs su dr. Zauerveinu ir kitais, šoko lie
tuvių šviesti, organizuoti. 1886 m. įsteigė su
kitais Tilžėje pirmųjų susipratusių lietuvių
tautiškų “Birutės” draugijų. Daug kur va
žinėjo, skatino, agitavo. Už veiklumų vokie
čiai jį buvo net bepročiu paskelbę, bet nieko
Milžinas

VILNIAUS ŠVENTYKLOSE
V------------

(Pabaiga)
Pats koplyčios talpumas ištenka tik
kokiai dešimčiai asmenų, nes 1802 m.
Aušros Vartų inventorius žymi, kad pati
bromą savu ilgumu yra 12 žingsnių, o
savo pločiu astuoni žingsniai. Dar tas
pats inventorius pažymi, kad anais lai
kais vartai buvo uždaromi iš dviejų pu
sių durimis gero, filtruoto ųžuolo, kuwių
kiekviena pusė yra sustiprinta ir sukau
styta dešimčia štobomis. O prie išvidinės
nuo miesto pusės koplyčios sienos yra
(kaldintos dvi antahos, atseit geležinės
ausys, per kurias, duris uždarias, yra
perveriamos ųžuolinės kartys. Tokia tad
buvusi Aušros Vartų fortifikacija. Tais
pačiais 1802 m., kaip rašo inventorius,
j abi pušį nuo Aušros Vartų dar ėjo
pirmykštėj mūro sienos, kurias paskui ru
sai jau sugriovė.

►

Vilniečiai padavimų ir aprašymų ke
liu dar atJmana iš praeities laikų, kaip

.. x

...

,

- -

lietuviai duonkepiai. Kiti lie

Itos šiltos duonos, jei nori kad

Sveikiname gerb. kun. Liudvikų Mendelį, S. T. I)., Iin1 kėdanii Unksmių vardinių. Jau beveik penki metai, kaip kuRupi ruginė duona yra Svei Į nigas Liudvikas darbuojasi asistentu Šv. Alfonso parapijoje,
ka ir dantims ir viduriams. I Baltimore, Md. Jo nenuilstamu pasišventimu,' atremontuota
Nuo rupios duonos dantys įg. į bažnyčia, mokykla ir Seserų namas. Kunigas Liudvikas daug

viduriai būtų sveiki.

Eltos žiniomis, Skandinavijos spauda vis tuviai kepa “razavų” duonų
reiškia užuojautų dėl tragiškos Dariaus i? namie, tik vargas, kad Ame
Girėno mirties. “Danmarks Handels og Soe- rikoje sunku gauti rupiai ma
fartstidende”, pav., rašo: “Mes suprantame, ltų ruginių miltų. Užtai pata
avalo, pilvo raumenys susti-Idf‘1"l‘sj° kreiP“ ” i 1®.™^°'-'' ‘i'™™™ reikalus; jaunimo
kad tas smūgis turėjo paliesti Lietuvų ypa riame, kepant duonų namie,
...
- . ,
- 'organizavimų, kad palaikius jį prie parapijos, perorganizavitingai skaudžiai. Pirmiausia, nelaimė įvyko pridėti bent aštuntų dalį sė preja, žarnų penatalsas pusi- mu esamyjlJ draugijų ir 11
daro tinkamesnis, viduriuose,
Linkime kun. Liudvikui pasisekimo-kuip parapijos, taip
tokiu laiku, kai pavojus lakūnams buvo ma lenų (klynių).
mažiau
gazų
atsiranda
ir
vij
ir
kituose
darbuose,
*
‘
Pitlevotų
”
ruginę
duonų
žiausias, antra, tikslas, kurio jie siekė, buvo
valgyti tik retkarčiais yra ge duriai neužsikietina. O jei vi-Į
vos už poros valandų.
Šis lakūnų užsimojimas, nors jiems jo ra, bet nuolatos valgant vi- ! duriai žmogui gerai veiks, tai
aišku kad žmogus jausis svei-'
nepavyko įvykdyti, bus, be abejo, kitų jų duriai užkietėja.
tautiečių pasiektas. Bet Dariaus ir Girėno ( Rupi kvietinė duona yra 1a-Į kesniu ir linksmesniu.
vardai nebus užmiršti. Lietuvai liūdna, jos bai maistinga. Ypatingai taip
Lietuvių Kolegija Marianalakūnams žuvus. Bet narsuoliai ta -savo tra vadinama *whole wlieat bread’ D-ro Račkaus atsakymai į
klausimus
yra
labai
sveika:
Bet
smulkių
polis pradeda mokslo metus
giška mirtimi parodė, kokius Lietuva, nors
Atsakymas
Mykolui
ž.
ir maža, palyginus su kitomis šalimis, galiĮm^^ baltoj i j. kvietinė, duona
Rugsėjo (Sept.) 12, 1933.
i..i:_ •>'..... .....___
išauginti didvvrius, kurie puikiausiai galiĮkietina \idurius; užtai, kurie-j Plaučių liga seigančiam geiti
Kolegija turi astuonių meVisi studentai turi suvažiuo
varžytis su kitų šalių vyrais. Danija giliai 1,18 viduriai yra kieti, baltos (snapsą nepatartina, nors gali tų mokslo kursų. Pirmieji keti Rugsėjo 11, 1933.
vertina šį lietuvių žygį pasauliniame lenkty-.kvietinės tluon(* nepatariame būti ir išimčių, šnapsas nėra turi metai yra Aukštesnės Mojok« maistas, nei stiprintojas; tykios — C'lassieal lliga . Xau-i'
tepasiskuniavime. Mes su širdinga užuojauta Ir pagar valgyti.
valgo
menkose
dozose
yra
stinmlanLhool
kursas;
Antroji
da,V
‘
“
APhkaaAmerikonai.»1. kai kur
ba nuleidžiamo vėliavų šiem dviem vyram
.
.. ,, .
pagerbti, kurie, kupini vilties ir pelnytos sa sėlėninę duonų (Bran bread). tas, o didėlėse yra centralines iįs _ taį keturiųc melų1 kolt- rianapohs
College, Thompson,
į
Tokia
duona
vra
labai
nuvų
sistemos
paralyžuologijos
kursas,
vigarbos, siekė per Atlantu savo tėvynės.” Į 1 okia duona vra Janai svei
Conn.
ka viduriams, be to joje ran- jasvienatinė
Marianapolis yra
Švedų Vesterną provincijos laikraštis'^ daUg vitaminų,’bet lieAtsakymas V. J. — Tūlos
Marianapolio Kolegijos
“Vestmanlands Tidning” straipsnyje “Nelv- 'tuvįjkam skoniui yra perprė- rūšies “goiterį
galima pa- koleSiJa» kuri«Je lietuviai jauVadovybe
gydyti su vaistais. Gydytis nuoliai >ra auklėja'“i
gūs vra likimo burtai” rašo šitaip, tuo tarpu ska jr jį greį| nusibosta.
kai italų armada triumfaliai šventė pasieku Sužiedėjusių-pasenusių duo- privalai po gydytojo priežia“ ‘aatln{Je dvasmje.
PRIEŠ BEVAIKES MOTE
si Ameriką, pora lietuvių žuvo klaikiame Pa nų valgyti yra daug sveikiau , ra.
RIS
Kolegija yra inkorporuota
mario miške, netoli savo tėvynės sienų. Džiu nei šviežių. Ypač nesveika va
Atsakymas K. S. — Tas, Conneeticut valstijoje.
f BERLYNAS, rugp. 25. —
gu, aišku, kad gen. Balbo puikiai vyksta jo Įgyti šilta, kų tik iškepta duo- kurs tamstai pasakojo būk
Norintieji
savo
vaikus
siukariškas skridimas, bet laukėme ir linkėjome, na> Xuo šviežios-šiltos duonos Californijoje nieks reumatiz
Hanoverio srity, kaip praneš
kad ir Lietuvai būtų pavykę triumfaliai su-1 žilvio virškinimas gali sukri- mu neserga, nei nuo pneumo- sti į aukštesnius mokslus, ra ta, bus išleistas įstatymas, sū
tikti savo narsius lakūnus, laimingai įvyk-įi. Daugelis žmonių patyrė. nijęs nemiršta, nieko apie tai švkite adresu:
ivg Į<urio visos bevaikės motedžius jų gražų, nuo bet kokios reklamos lais-^kad nuo šiltos duonos riemuo nežino. Nuo tų ligų žmonija MARIANAPOLIS OOLLEGE rys turės mokėti skirtus spe\ų, civilinį skridimų.
graužia. Kuriems seilėtekis u-Į niekur nėra liuosa.,
Thompson, Conn.
dalius mokesčius.

TĖVĮ) MARIJONO KOLE MARI AN APOLIO KOLEGI
JOS ATIDARYMAS
GIJA MARIANAPOLIS
THOMPSON, GONN.

i

nuostabiai ir stebuklingai buvo 1794 m.
apginti Aušros Vartai.
Buvo tada Tado Kasciuškos sukili
mas ir rusų kazokai jau siautė mūsų
Vilnių ir jau kapojo Aušros Vartus, ku
riuos narsiai gynė patys vilniečiai, Jo
kūbo Jasinsko vadovaujami. Kazokai baūdė išversti užrakintas duris, kad pro jas
įsibriautų į miesto vidų.
Beginant Aušros Vartus, įvyko nuos
tabių atsitikimų, kuriuos paskui labai
gražiai aprašė Adomas Mickevičius savo
“Pone Tade”. Būtent, viena vargšė vil
nietė moteris, parpuolusi ant kelių raudo
jo prie Panelės Švenčiausios, kad nepa
siduotų maskoliams kazokams, o tūlas
miestelėnas Čarnobaekas, prasiveržęs pro
uždaras duris, nudėjo vietoje čia pat sto
vintį kazokų generolų Dejovų ir visus ka
zokus išvaikė.
A. Mickevičius šitaip apie tai rašo:
“Jak nie vierzono w VVilnie ubogie
kohiecie,
Ktora stojųc na &więtej Ostrej Bramy
szczycie,
Widzala jako Dej»w, moskiewski jeneral

AVchodzųc z puikiem kozako’w juz
b rainę ot\vieral.
I jak jeden mieszczanin zwany Czarnobacki,
Zabil Dejoua, į zniosl caly pulk ko-

Vilnius? Broliui Vilniečiai? Praeities
amžiai ir visa mūsų istorija? O nežino
moji ir paslaptinga ateitis?
Vilnius — tai amžinų kovų, kraujo
ir ašarų arena. Tai nelaimingas Miestas.
zaeki”.
Broliai vilniečiai — tai amžinieji ka
•
•
•
nkiniai: jau nuo labai seniai ir iki šian
Ir pagalinu pažvelkime į patį Stebuk- dienų...
lingų.jį Paveikslų... Pamatykime Panelės
Praeities amžiai, mūsų istorija — vai
Švenčiausios veidų...
liūdna...
O ateitis — nežinoma, tik ir jinai
Vai, Dieve mano, noręčiau ir trokš
čiau šių vulandų atlikti visuotinę savo šviesiosios laimės nežada...
gyveninio išpažintį, norėčiau ir trokščiau
Taigi, Vilniaus x\Jotinos ir Karalie
graudingai ir nuoširdžiai pasigailėti už nės Panelės Švenčiausio® Aušros Vartuo
pasaulio dulkes, kurios gal mano jauną se veidas apgaubtas giliu, šventu ir am
širdį sudrumstė; norėčiau ir trokščiau žinuoju liūdesiu... Jisai truputį pailgas,
būti geras ir nekaltas — nekaltas ir ver jisai palinkęs dešiniojon pusėn, tarytum
tas pažvelgti į mano gerosios Motinėlės gailestingoji Motina klauso savo nelai
ir mylimosiom Karalienės švenčiausiąjį mingųjų Vilniaus vaikelių dejonės ir
veidų...
skausmų.
...Nes Jis gražus, Jis mylimas, Jis ge
Akys tokios susimąsčiusios, užsidū
ras ir trupučiukų liūdnas...
...O gal geroji Dangaus Motinėlė dėl mojusios ir liūdnos. Rankos nuolankiai
ir maldingai ant krūtinės sunertos, ta
manęs — žemės sūnaus — nuliūdusi?...
Vai, mano Karaliene, viskų, viską rytum Marija nuolatos meldžiasi už sa
man dovanok ir leisk man į Tave pa vo Vilnių, tarytum jam savo Širdį ati
žvelgti.
_____
vĮ ' duoda... Paveikslo lūpos truputį, truputį

saldžiui ir liūdnai nusišypsoja...
Visas Marijos Paveikslas, atrodo, skendena kažin ko laukia ir negera tikisi —
kažin kokios sunkios ir teisingos Dievo
ištarmės, kokio nesuprantamo likimo...
Atrodo, maldauja Visagalį pasigailė
ti savo žmonių... Skausta kartu su jais...
Lenkia juos prie Dievo Valios ir Pati au
kojasi, kad tik Aukščiausiasis savo žmo
nių ir Vilniaus Miesto rūsčiai neplaktų...
Gana jau tos bausmės, gana kario
nės... ✓
Ir liūdna Marijai, ir susimąsčiusi Ji
nai, kai}» ir Ji puti patyrė mūsų Vilniuje
daug gilaus skausmo ir neteisingos j>ašaijios... iš rusų skizmatikų ir barzdotų
popų ir kruvinųjų gubernatorių korikų...
Kad štai ir 1880—1890 metais rusų
skizmatikų popai ir arkimandritni Vil
niuje tai}) rūpinosi, taip veržėsi, kad tik
Aušros Vartus atimtų iš katalikų ir pa
verstų savo pravoslavų koplyčia, o pas
kui gal ir visai panaikintų... Vienas arkitnandritas taip pašėlo pagrobti Paveik
slų, taip dažnai rašė tuo reikalu Petrapilin ir pats dažniausiai tenai važinėjo...
Bus daugiau)

Penktadienis, rugp. 25, 1933
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Detroito Lietuviu
EASTSIDE

do, kad piknikas bus sekmin- į
SPORTAS
ivanojo kompanijai, o toji da- grieš tautinę muzikę, šoks taugas. Jei pasitaikytų blogas o
tiniuose
kostiumuose.
bar neduoda darbo.
Į lietuvių programo komi- L. Vyrių 102 kp. basebolės ras, piknikas įvyktų parap.
Rugp. 26 d., 5:30 vai. vak. vyras prie straikierio. Tai ir
Klierikas Pianas Zareckas sijų įėjo: adv. Uvickas, Rr. (komanda'baigia sezonų. Dar svetainėj.
DĖL GERB. KUN. I. F. BO
įvyks vedybos dviejų stambių j viskas. Jei jis trauks virvę,
leidžia atostogas Detroite pas i Jonikaitis, J. ir M. Čižauskai turės keletu žaidimų.
REIŠIO STRAIPSNIO
J. Sbamet su Statai, gal, Cicero ir turės “paFrankis Apolskis su šeima, jbiznierių:
Į
savo motinų (našlę). Jisai la Visi Detroito laikraščių reda P. Padolskas, sporto mėgę
Lukštiene. Abu našliai. Abu siduoti.”
nko Šv. Širdies Seminarijų.
ktoriai ims dalvvumų, visos jas, suorganizavo Vyčių old ponios Žiemienė ir Reskevičie- Į
Gerb. kun. J. Boreišis “Dran
Draugo” prieteliai. St.1
1
radijo stotys aukoja laiku, timerius žaidėjus, kurie rugp. nė aplankė Scottvillės lietuvių
Kad išgųzdinus vestsidiego” No. 195 “Detroito Žinio
Lukštienė užlaiko gražių už
kolonijų.
Praneša,
kad
ten
čius, parašysiu, kokių galybę
se” pareiškė užsigavimų dėl Ona Zigmantienė su vaikais kad išgarsinti kiekvienos tau- 27 d., Clark Park 2 vai. po
tarpe žmonių graži tvarka. Ū- eigų adr. 1500 Ro. 49tb avė. turi Cicero ir kiek daug bus
atostogoms
išvyko
į
Rochestei,
Itos
programų.
Keturių
chorispiet susikibs su L. Vyčių 102
mano korespondencijos “Kas
Ji išnašlavo virš 4 metus ir
Mich.
čių tautiniuose rūbuose pa kp; tymu. Old timerių tyme kif- vaisių šįmet bus mažiau,
Bergmans darže biznierių, proišeina iš naktinių piknikų”,
kaip
pernai,
bet
dėl
to
bu
,
!
gražiai
padoriai
visą
laik»
gy.
veikslas bus patalpintas šį se žais: A. Adomaitis, broliai
fesijonalų ir 1.1. Visi kalba,
tilpusios “Draugo” No. 189.
brangesni.
Žmonės
.mažai
l»'
en
»A
"g
in
“
du
V
1
“
'
Apaštalystės Maldos draugi kmadienį ‘The Detroit News’.
esu važiuosime ir nepasiduo
Maskeliai, brol. Kairiūnai, C. davoja, nes žino, kari nereikės
Gerb. Tėvelis rašo, bi'ik aš
a. Vladas
t
kal*
er
t
J
l'
A
jos mėnesinis susirinkimas į- Lietuvių vakaras bus rūgs. G Aleskas, A. Mogolis, P. Pasime AVest Side. č ia pažymė
nekenčiu Vyčių ir West Side,
užmuštas autovyks rugsėjo 3 d., po sumos. d. Įžanga tik_25*. Pelnas
siu tik mažų dalelę “Drau
skag ,, kiu
b„8 pas kitų valgyt prašyti. Vis- i
todėl taip parašiau. Bet gi
ko savo turės. Sako, dabarti- mobill°
11 <>" go” rėmėjų; jei visus reikėtų
Tų pačių dienų 8 vai. ryto, pusiau su bedarbiais.
įdomus. Abejose pusėse yra niu laiku geriau gyventi an,
savo korespondencijoj aš vi
nr. Buvo rėmėjas gerų ( a- surašyti,
visi eis in corpore prie šv. Šį penktadienį visi choris gerų sportininkų.
priseitų
ekstra
sai neminėjau Vyčių, nei West
irbų.
Jei
kas
jo
paprašydavo
jūkio negu mieste.
“Draugo” numerį išleisti,
Komunijos. Kuo skaitlingiau tai prašomi dalyvauti repeti
Side. Pažįstu daugelį AVest
laukos,
niekados
neatsakvdavo
-,
. ..
. . .. „ T>. * •
siai dalyvaukite.
cijoj 8 vai. vakare. J. Čižaus-į
•
Štai
.l
,e
—
pirmieji:
P. PutriSide Vyčių ir juos gerbiu, kai
duoti
geram
tikslui.
mas,Stonis. K. Balčiūnas, J.
Pas Dubickus buvo atsilan
kas plačiau dalykų paaiškins.
po rimtus veikėjus.
J.
Sbamet
turi
vienų
iš
graBocūnas
zigmontas, P. Jukkęs Jurgis Dubickas iš Wor- •
Cbas. Grebliauskas ir Char
“Tylutė”
• gazolino
1•
A V • ant
A 16
/<_>
žiausių
stočių
Mano parašyta žinutė buvo les Zalenskas perdirbo ir ati
nius, J. Sbamet,, Novickas, J.
Rugp. 19 d. buvo dvejos ve cester, Mass. Jo giminaičiai
st.
ir
50
et.
ir
vedėjas
grabo
patiekta kito asmens (jis taip darė gražų ‘light luncli room’
Rubis, J. Skiris, J. Samoška,
si uvės Šv. Petro bažnyčioj. Detroite jį pavaišino ir apro
liaus
J.
F.
Kudeikio
Cicero
pat neminėjo Vyčių, nei Beecli prie Cardoni avė. Pasisekimo.
Bernotas, Burba, AVarren ir
Aštuntų valandų moterystėn į- dė Detroitu. Neužilgo vėl ža
j
skyriaus.
Jo
žmona
Kotrina
Nut daržo).
Rack, Sakalas, Paterebas, W.
Detroito žiedas
stojo -.Jurgis Riddlis ir Ona da atlankyt savo giminaičius.
'taip pat žuvo automobilio ne- Stankus, P. Šeputis, P. GrigBet ir aš nei nemaniau,
Rūpesčiu klebono kun. I. F. Rajutė, devintų valandų su iš Tėvai, dėmesio! Neužilgo ^a*n,č‘.j liepos 31 d., 1932 m.
šelis, A. Bernadišius, J. AnDetroitan
kad pikniko vietoje yra salė Vasaros metu
Boreišio ir parapijos komite kilmėm moterystėn įstojo Ju prasidės mokslo metas. Kurie Jaunavedžiams linkim laiglickis, J. Pauga, Kaikaris, Bii kad suaugę žmonės, karštą daug privažiuoja svečių iš ki to, mokykla jau išdažyta ir lius Perlis su Natalija Rama
galite,
siųskit
savo
vaikučius
mingo
sugyvenimo
ir
gero
paDiržius,
St. Bukauskas, A. Ludienų išprakaitavę, važiuotų tų miestų. Pereitų savaitę, pa gražiai atrodo. Dirbusių tų da nauskaite. Bažnyčia buvo pai
į katalikiškų mokyklų. Kurie 8ise^imo biznyje.
tkus, L. Švėgžda, Andziulis,
vakare salėn šokti — dar la keliui važiuojant, pas kun. J. rbų vardus, sužinojęs, paskel niom išstatyta ir altoriai gė
J. Lipskis, broliai Vaštakai,
biau sušilti, nors ir savo jau Čižauskų apsistojo kun. Va- bsiu. Jie sunkiai šilumoje tu lėmis papuošti. Merginos tė negalite, žiūrėkit, kad jūsų
Blozis
Tailoring
(o.,
1411
ę
Misius, grab. Petkus, grab.
vai, dėl ilgo ir gero patarna vaikai lankytų parapijos ka
nimo tarpe. Aš niekad nesu sys iš Massachusetts, kun. rėjo dirbti.
So. 49tli Court., gražiai atre- Syrevičia, J. Mikulis, A. Mibuvus tokiuose piknikuose ir Švagždys iš Norwood, kun. .Tu Jau pradėta dažyti ir Šv. vimo parapijai, suruošė visų tekizmo pamokas. Neapleiskit, montayo savo įstaigų. Yra koįlius> j. Karpus, J. Jankaustame savo vaikučių. Mokytojų
man atrodo suaugusiam žmo ras iš Lawrence. Kunigai ste Antano bažnyčia. Parapijonys papuošimų.
pažiurėti.
Viską? kaip turi . kas>■ j Baubkus, J. Butkus,
...
gui dalyvauti tokiuose pikni bėjosi bažnyčios vidaus gra dažymo darbe eina į talkų. A- Vestuvių balius buvo mer nesigailėsim. Pernai turėjom
vienuolikę. Jei reikės, šiemet
Bloz‘en^> n°rs yra našlė, p Zajauskas, A. Zakaras, F.
kuose yra per žema, ypatin žumu ir puikiai ištaisytu šve rtistas jų išgražins europiško ginos tėvo namuose ant Gra
Vėliau bus i et su savo sūnais Serai biz Miliauskas, Meškauskas, A.
gai kad juose pasitaiko ir ntoriumi. Paviešėję truputį ke stiliaus piešiniais. Kadangi bam St. Į vestuves atvyko ir duosim daugiau,
pranešta, kokiomis dienomis ir i nį tvarko ir turi gerų pasi- Miliauskas, Krencienė ir 0.
muštynių. Aš skaičiau tų pra liavo tolvn.
laikai sunkūs, tai ir kaina pri jaunavedžio motina iš Ply
nešimų rimtu ir parašiau, kai
einama. Kitais laikais darbas
po žinutę.
,
I Pas draugus atvažiavo pa būt labai daug kainavęs. Kas'
viešėti Dr. Platakas ir unive
Gerb. Tėvelis prašo pasaky rsiteto studentas Jonas Mor aukomis prisidės prie to dar
nu; bus ieškoma būdų, kaip parapijonkų. Blozienė sakėsi Žvibas, Kvederas, M. Karkaužmona
iš
G
r.
Rapids.
Elena,
ti Vyčių vardus, kurie mušė- kūnas iš Rochester. Svečiai bo, klebonas bus dėkingas, nes
vaikučius atvežti į mokyklų būsianti “Draugo” piknike sn skas, Lenartas, A. Šileikis, A
Della
ir
Ona
yra
sesutės
Daparama reikalinga. Visi, kas
visais savo darbininkais.
M. Bet gi mano žinutėj nėra tl6uk5 juilama8 bažnv(,ioa
Bertašius ir Brazis, Bložienė,
ir parvežti namo.
navičiūtės,
taip
pat
sesuo
yra
kiek gali, turi aukomis prisi
pasakyta, kad Vyčiai mušėsi. veiksluf!
J. Dabašinskas, Šimkus, J. Ka
dėti. Paskui malonu bus pasi ir Agota Ramanauskienė iš
AVest Side smarkauja, bet valiauskas, P. Kavaliauskas,
Atrodo, kad mano buvo Ta
Detroito.
nežino kų Cicero mano.
šyta apie vienų naktinį pikni Iš Mabanoy City atvažiavo gerėti gražia bažnyčia, artis
J. Kimbark, Dr. Atkočiūnas,
Jaunavedžiai
apsigyvens
tiškai
išpiešta.
Rugp.
20
d.
Cicero
štabas
kų, o gerb. Tėvelis turi min p. V. Anceravoge pas sesutes
Dr. Gussen, Dr. Dovviat, Dr.
pas jaunosios tėvų P. Rama
buVo pasiuntęs žvalgus į ‘Rū Sbingelman, Mažintas, A. Po
tyje kitų — Vyčių piknikų. Pranciškietes. Paviešėjęs sa Kai kurios draugijos jau yra nutarusios aukomis prisi nauskų, kuris yra našlys.
tos’ daržų'pažiūrėti, kiek vest- cius, E. Stakus, A. Mondeika,
Net ir datos nesutinka.
vaitę, grįžo namon.
dėti. Aukotojus skelbsime De
sidiečiai turi stiprių vyrų. ‘Rū J. Arlauskas, visi mūsų dva
KALBOS APIE MŪSŲ
Gerb. Tėvelis prašo neliesti
Rugp.
26
d.
9
vai.
Šv.
Pet
tos’ darže buvo matyti daug sios vadai ir daug dar kitu.
LAKŪNUS
AVest Side. Bet nereikia pa Pas pp. Baikauskus atva troito žiniose.
ro bažnyčioj bus šliubas .T.
žmonių, bet mažai stiprių vy-!
miršti, kad ir West Side ko žiavo pp. Radziukynai iš Pitts
Rep.
Bradzulausko ir Ethel BokuVasara
greitai
baigsis.
Jo

Sužinojus apie mūsų didvy rų. Matėsi tik vienas stiprus
respondentai yra palietę Kast burgho. Paviešėję kelias die
nas Žyrinas pranešė, kad Lie tės. Vestuvių balius bus pas rių kap. S. Dariaus ir Įeit. S.
Side.
nas išvyko į Grand Rapids,
merginos motinų. Sukviesta
Girėno žuvimų Soldine, Vo nijos salėje atlaiko šv. Mi
Gerb. Tėvelis rašo, kad aš aplankyti dukrelę, kuri yra tuvių svetainė jau galima nuomuoti žiemos sezonui. Draugi didelis būrys pažįstamųjų.
kietijoj,
čia pasireiškė pas šias. Bet žmonių visai maža
gerai pamenu, kada Kast Side. vienuolė.
teatsi lanko. Daugelis nenori Stovi už geresnę Sveikatą, Dldesn)
joms, kuopoms pataria iš an
visus lietuvius nusiminimas.
bažnytinėje salėje mušeikos
Stiprumą—kas relftkla daugiaus gy
Marė
Juosuniūtė,
kuri
visą
— Stimuliuoja nervus. NUGAdienas. J. 2vVisi pradėjo visokiais bū eiti dėl to, kad Mišios laiko vumo
•
f
žmogų vietoje užmušė. Tas Kun. J. Čižauskas kelioms ksto užsisakvti
yra Jžynmus Gydytojaus Hvasarų prižiūrėjo mergaites dais spėlioti, kaip ir Jcokiu mos šokių salėse. Kiti išsikal TONE
radlmas,
Jisai siūlo Jums TONIKA,
rinas
su
klubu
Lietuvių
sve

įvykis buvo ne mano pami dienoms išvyko į Cbicagų į
kuris padarė stebuklus dėl tukstankempėj,
jau
sugrįžo
namon.
tainėj atidarė užeigų. Lietuvių
zflų. padarydamas tuos nusilpnintu*
būdu galėjo lakūnai žūti, nes binėja, kad atsibosta jiems tvirtais
nime.
h- aktyvlžknis. Šio Gydytojaus
Kunigų Vienybės seimų.
Kaipo
mandagiai
ir
gražaus
klūpoti
ir
nesupranta
angliš

centras, visiems paranku už
preskrlpclja dabar parduodama visose
orlaivis buvo gana stiprus.
Be to, jei man teks kada patreatmentaa už Vieną Do
būdo merginai, buvo duota
kai. Bet aiškiai matyt, kad jei rantuotas
eiti
ir
šalto
alučio
išsigerti.
leri — gaukite butel) Slų tnhletkų
Bet,
su
kuriuo
tik
pakalbė

naSnn atsitikimas aprašyti, tai M Cižauakienė grižo iš Mo11 Ir biiEn noro tni
lvlifi, tžlandltn, bet persitikrlnkile, kad imt
toji puiki proga smagiai va
albPi,„ butų pažymėta — NUOAtaip pat nspagirsiu, nors jias
s,jung08 8eimo su geria„ J. Žvirždinas, “Draugo” pa sarų praleisti. Ji ten prižiū si, tas sako, kad vokiečiai pa- 11K DUių noro, lai MSKaS nmų iTONE.
bus ir Kast Side. Aprašymas l„iai8 jspfl(lžioi8 MOs s,jangl0
arba su tam tikrais prie 1
rdavėjas,
suko, kad jau rėjo jaunas mergaites, kurias šovė,
....
.
. - t i • i 1 Jiems verčiau vienas, kitas.
nutraukė.
Ir kiek.
.’
'
kokio nors įvykio, tai korss.|,fs. vJ| tur(lg savo kuopoj
“Draugo” neužtenkųs. Geras buvo pasiuntę tėvai vasarai. taisais juos
,
ikadj tLietuvos
- *
galionas vvno
ar degtinės
iš
vienas
sako,
v
v-1
.•
n
pondonto darbas.'
K. A. ntr0 pirmiainkę Be
aian. ženklas, t. y. žmonės labiau
u - * -x s • i-i • * įtraukti ir- paskui šlykščias
nausybe turėtų tai tikrai su-1 „
, „ . . , . ,
skienei teko ir koncertuoti pradeda rūpintis spauda, in Praeitų savaitę pas Petrų žinoti
*
•kalbas
kalbėti bei kortomis ’Pasitarkit su Dr. Ross, dykai}
DĖL LIGOS NETEKO
teresuojasi žiniomis. Reikala Zimnickų surengta “shower” Tisša, kartais žmonių ka!j«Sti. Tas ypač pasireiSkia p4s
Pennsylvanijoj.
apie savo ligų ar silpnumų.
DARBO
vimai visų bus patenkinti. Rei Bertai Zimnickutei, kuri ne bos gali ižeiti į teisybę. DanI-alkas- Kerh.amiep,,
Vėliausi Ir geriausi i
kalaukit
“
Draugo
”
pas
par

gydymai Išgydymui,
užilgo
apsives.
Pusėtinas
bū

gelis pasakoja, kad mūsų ,a. |nes gyvenam kulįvairių kraujo Ilgų.'
Antanas Aksomaitis, United Nepamirškite pikniko “Bi davėjus. Gausite.
reumatizmo, Inkstų,^
rys
jaunimo
susirinko
ir
sux
••
v-x»
turinguosius
laikus.
pūslės, urlnarlų Ir
kūnai dėl geso neturėjo žūti.
States Aluminium Casting Co. rutės” darže, kuris bus šį sevisų
užkrečiamųjų1
teikė
gražių
dovanų.
Korespondratas
dirbęs per septynis metus užjkmadienį. Piknikų rengia pa- Klierikas Bolis Tvanauskas
Ilgų. Taipgi speciali
Bet, kaip matyt, buvo stai
gydymai
sugrąžini-’
ir.olderį gavo patrūkimų (arba r8P’.ia- Dus visokių ‘ fonių.’ vieši pas tėvelius ir džiaugia Ateinantį sekmadienį jai gus orlaivio sugedimas.
mul energijos Ir atl-1
prumn be laiko nųKaip eina darbai
’ sllpuslems asmenims
ir lyti'niall
rupture). Padaryta operaci
si. Ivanauskai yra pavyzdin bus kitas “shower”, kurį re
, silpniems vyrams.
ja. Pasveikęs sugrįžo į dirb Muz. J. ir M. Čižauskai pa gi parapijonys, geri Šv. An ngia kitas būrelis draugių. Šis Šios apylinkės anglių kasyk
Sergantys žmonės yra kviečiami
dėl sveikatai naudingų In-'
Lietuvių svetainėje atsi 'ateiti
los mažai tedirba. Į savaitę
tuvę, bet buvo atleistas ir jan kviesti su parapijos choru iS- tano parapijos rėmėjai. Sūnus bus A. Zimnicko namuose.
i formacijų.
kurios bus sulcikios,
darė vieša užeiga. Užlaiko
dykai be Jokių pareigų.
dirba
tiktai
2-3
dienas,
nes
j
metai suėjo kai negauna dar pildyti
lanko
Marijonų
Kolegijų,
Tho
lietuvių
programų
D r. Ross kainos yra žemos Ir’
šaltų alų, kvepiančius ciga
prieinamos. Galima susi-j
bų. Dirbtuvės dabar priima tik “State Fair Grounds”.
mpson, C'onn., dukrelė moki Moterų draugijos sns-mas mažas tėra pareikalavimas • rus ir kas Rubatos vakarų , visiems
tnrtl dėl lengvų Ižmokėjtmų, knrij
nesveikam žmogui dua
savo senus darbininkus, užtat
nasi seserų pranciškiečių vie bus rugp. 27 d. bažnytinėj minkštųjų anglių. Žiemų tiki-' yra geros muzikos šokiams. k' tlklekvi'enam
progos ižslgydytl Ir tapti sveiku.^
Mr, John H. Gourley, ve
svetainėj, tuojau po vėlybųjų mosi kasyklose geriau eis da
kitose negauna darbo, nes tai
nuolyne.
Svečiams atvykusiem s į
dėjas rekreacijos, Clevelande,
Mišių.
Visos
narės
sueikite.
rbai,
nes
kai
šalta,
reikia
dau1
Detroitu
bus suteikiama vi
būtų naujas darbininkas. Kai
su kuriuo muz. Čižauskai yra Tėvai drauge su Baihokais
sos reikalingos žinios.
ginu anglių.
TZTIKIMAR RPFCI AUSTAS
Aksomaitis gavo patrūkima,
Geriems
gerai susipažinę, yra šios pa užlaiko valgyklų.
Visus
kviečia
atsilankyti,
35
South Dearborn Street'
Jonas Baranauskas lig šiol
Kų veikia mūsų jaunimas
United States Aluminum Cas
žmonėms
ir
biznis
sekasi.
kampas
Monro* fltr.. Chicago. Tll.
rodos vedėjas.
yra daugiausiai pardavęs tiČia bažnyčių arti nėra, tik Vedėjas Lietuvių svetainės
ting Co. viršininkas prašė Ak♦mklte elev.’torlų Iki penkto auk*-'
ir užeigos
to. Priėmimo kamb. ROS dėl vyrų,
somaičio, neskusti kompanijos. Parodoje dalyvaus 40 tau Rugp. 27 d. Moterų Sųjun- kietų rudeninio parapijoe pik retkarčiais anglų Riomos Ka
Ir SO* dcl moterų Valandos; l'Oa.
m. iki’ R p. m. Nedėiiomls 10 a.'
Sakė, jei Aksomaitis užves by tų. Kas vakaras, pradedant gos 64 kp. įvyks išvažiavimas niko. Gražus pasidarbavimas talikų kunigai atsilanko.
m. Iki 12 vai. Panedėllals, Seredo- (
mis Ir Suėstomis nuo 10 a. m. Iki
1920 — 25th 8T.
lų. tai toj dirbtuvėj negaus rūgs. 1 d. iki 11 d., kiekvie- Alinskų ūky. Pelnas skiria parapijai. Bet yra ir kitų, ku Atvažiuoja jie pas anglių
8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa- <
Laf. 1298 Ikftame name.
rie jam neužsileidžia. Tas ro- kasyklų gyventojus ir kompa- Detroit, Mich
daugiau darbo. Aksomaitis do-'nos tautos benai ir orkestros mas bažnyčios išdažymui.
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Bus Skanių Užkandžių ir Saldžių ir Karčių Gėrimų
Pirkęs tikietą turėsi progos gauti AUKSO ŽIE
DĄ. Piknike bus visokių įvairumų, šokiai prie šaunios
muzikos. Iš anksto kviečiame visuomenę tą dieną at
vykti ir pasidžiaugti paskutiniais vasaros dienelių gra
žumais ir pasisemti daugiau energijos žiemos darbams.

Bus imami kalbamieji paveikslai ir jie bus rodomi
Amerikoj ir Lietuvoj. Filmas ims K. Lukšis, žinomas
filmininkas.
Stipriausi vyrai CICERO ir WEST SIDE trauks
virvę ir jie bus nutraukti į. kalbančius paveikslus.

Visi Cbicagos sportininkai, kumštininkai, ristikaį
po vadovyste biznieriaus J. J. BAGDONO bus pikni
ke.

A. L. R. K. Federacijos XXIII kongreso atstovai,
suvažiavę iš visos Amerikos kraštų ir iš Lietuvos, da
lyvaus šiame rudeniniame dienraščio “Draugo” pik
nike ir drauge su visais pasidalins Chicagoje ir kelio_
nėję įgytais įspūdžiais.

“Draugo” rudeni
niam piknike.

GERA ORKESTRĄ

Penktadienis,

rugp.

25,

prxuais

1933

biznieriams. Kostumeris, ga-;parodę Ckioagoje. Paklaususi Leit. Nakrošius sakė. tam;
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
\ęs dykai tikietę, visada at- svečio, kaip patinka Amerika, Į tikelui ir laikę prailginęs ir
simena savo geradarį.
įjos gyvenimas, atsakė, kad A- [pinigų tam reikalui išleidęs,
merika yra tikrai nuostabus' bet grįžtęs į Lietuvę labai nu-1 Ofiso: Tel. CALumet 4039
[nį garsina. Ranku ranką ma
Mergaičių soduiieija įsteigė kraštas; žmončs-lietuviai la-isivylęs, ne« be medžiagos sa-1 Res.: Tel. HEMlock 6286
DENTI8TA8
zgoja.
1446 SO. 48Ui CT., CICERO, ILL.
“siuvėjų ratelį”, kuris pirmą bai mandagūs, vaišingi, malo vo Aero klubo ruošiamai kny
Ut*r.. Ketv. Ir Pėtn. 10—• vai.
X A. Ališauskus, 7126 So. susirinkimų laikys rugpiūčio* nūs, tačiau Lietuvoje ir gam gai apie mūsų didvyrius. Rep.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
8147 SO. HzVLSIED ST., CHICAGO
ltoekwell St., žymus Marųue- 05 (į ,{JI'elis dirbs rankdar- ta daug gražesnė ir juoda duo
Panod., Sered. Ir Subat. 2—I vat
3147 So. Halsted St
tte Parko ekspresininkas, vibazarams ir t.t. Ne soda- na daug gardesnė ir žmonės SkaitvkJlP *** platinkite io«so tv.andos: 1-4 ir i-a vai. rak.
. I...
ii, z,
'
v
Ucsidenuljok Ofisas: 2456 W. 68O» M. Tel. HEMlock 8151
.
. . sioms žinomas teisingas anglių jjetės taip pat prašomos ateiti, .1„.
Vslsndos: II—11 ryto
daugiau
draugUkeam.
dienraštį
“
Draugę
”
it
“Draugo’ rudeninis pikui- įf perkraustymo “bosas“
Seredomis
Ir Nedėliomis pagal sutarti
kas sudomino visus inarket-l -x'ra\.’.*Hias, Las tik reikalinga, bus , Norgjo pasidarbuoti Dariaus
kas sudomino us u markei HJUKieJ0 žmones nuvežti 1 duota< Reik6g tik noro dirbU
J Jruošiamai knvvai
remkite v ‘sus tuos pro*
(Naryauckas)
parkieeius.
Visos
draugijos
u'
“
Draugo
”
pikniką
Jo
didelis
*••
•
.
•
j
-i
,
•
tzneno
ruošiamai
knygai
Tel. LAFayette 7650
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
.
I
,iu uiutun Ziuresinie, kiek susilauksim
fesionalus
ir
biznierius,
Vykdamas į Ameriką Įeit.
8486 Wut Marquettu Road
\eikėjai rengiasi važiuoti ru-Hroktts stovės prie bažnyčios n- veįiin
S-tū
VALANDOS:
Nakrošius,
kaipo
lakūnas
ir
kurie
garsinasi
jame.
8 Iki II ryto: T iki 8 vakare
gp. 27 d. į Bergnians daržu.; į Val. p p Norintieji važiuoti
Utarn. ir Kutv. vak. pagal sutarti
Kauno Aero klubo narys, no
Gydytojas ir Chirurgas
“Draugas” remia draugijų ! į,-oku< prašomi užsiregistruoR« <466 8. 14APLSWUOD AVM
ISLYDĖJO ATGAL Į
LIETUVIAI DAKTARAI:
rėjo
astneniai
susėdi
su
mūsų
4140
Archer
Avė.
reikalus, plačiai skelbia jų ti iš anksto pas K. Vaitkienę,
LIETUVĄ
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
drąsuoliais, nes Aero klubas
Tel. LAFayette 3057
pramogas, tat draugijos ne- 6829 So. Talman avė., K. Mik. Tel. LAFayette 5793
Ees. 2136 W. 24th St.
daugiausiai jiems gelbėjęs.
pasiliks neparėmusios savo ge gb ggoy g0. Talman avė., J.
Tel. CANal 0402
Pas Pecple* Furniture Co. lTas kiubas Daiįui-(lirėnui nu-1
I
rojo prietelio.
Dauginį, 6915 So. \Vashtenaw
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
...
, r
t«‘«|i*ją p. Nakvosiu, kaipo stt'-pirkęs .Europos oro kelių žeRsa and Office
Office Phoos
Vat: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
X—SPINDULIAI
X Marųuefte Parko biznie- avė? Kelione angusiems 25c., Q jgję, keletu savaičių vie mėlapį; klubui kainavo
PROspect 1028.H. - m--. «
&
200
3051 West 43rd Str.
lini taip pat rengiasi į pikni- va^ani-s su tėvais dykai; be --j0 atVykęs įg Lietuvos sveCANal 0706
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
dol.
Nedėliojo
Valandos; nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
kę. R. Andreliūnas, 2650 W. 'tėvų nebus leidžiami. Tikietą
Kauno Aero klubo na.
Seredomis Ir nedėJomis pagal
Bet jam plaukiant jūromis
sutarties
63rd St., žynius auksorius j,- bus galima gauti prie bažny
p Nakrošius, kuris
laivas gavęs žinią, kad mūsų
PHYS1CLAN AND BUROKUN
laikrodininkas, žadėjo 200 pi g ios. Norintieji važiuoti pra-j anks(*.įau taip- pat sveciavosi
Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
lakūnai jau išskridę, o ant Pilone GROvclilll 0027
2403
W.
63rd
St,
Chicago
6817 S. Waahteuaw Ava
kiliko tikietų išdalinti savo somi nesivėluoti.
Valandos; 2-4: 7-t P M.
j>as gimines Kanadoje ir New rytojaus radijo pranešęs apie
ornes hourb:
Trečiadieniais Ir sektnad susitarus
kostumeriams. Reikia pažyniėS to 4 and 7 to 9 P. M.
X “Draugo” rudeninio pik- Yorke. Praėjusį ketvirtadieni tragediją — jų žuvimą. Sako,
gundai by appolntmunt
ti, kad R. Andreliūnas pikni niko tikietai plačiai platina-[svečias turėjo apleisti vaišiu- rods širdis nustojo plakus, tik
GYDITOJAJJ IR CHIRURGAS
r
it
i\
kui aukojo auksinį žiedą. Ne-[m•į po ■>MartĮuette
Parką ir a- !guosius pp. K.Nakrošius ir vy-jegarog įg akįŲ nejučiomis pa Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
2418 Want Harųuotto Road
TaL: 8-4 Ir 7-8 vaa. Kotv. s-ll ryta
•858 80. WESTERN AVB.
žinia, kam jis teks.
pylinkes. Iš anksto perkant — kti atgal į Lietuvę. Ta proga bįro.
Chicago. lll.
Nedėllo] auaitarua
X Jonas Baltutis, 2625 \V. 15c., prie daržo vartų bus 25c. j pp. Nakrošiai puikioje savo | vėliau sužinojęs, kad Aero BOUlevard 7580
Gydytojas ir Chirurgas
Rez. HEMlock 7691
Fhone CANal 6122
47th St. ir Talman avė., ga Kai kurie biznieriai nupirkę rezidencijoj, 6623 S. Prancisco , kĮllbo iniciatyva Lietuvoje
4645 8o. Ashland Ava.
zolino savininkas ir Jonas Va daug tikietų dykai dalina nuo
” DariuiDR. S. BIE2IS
Ofiso valandos:
lant inas, 2558 W. 69tb St., sta lutinieniš savo kostiuneriain.-. išleistuves, kuriota dalyvavo ',(Jirėnui paminklas, t. v. išleisGZDITUJAS IR CHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
mbus bi nierius ir savininkas Pav., R. Andreliūnas, 2650 \Y visi pp. Nakrošių giminės 1 jį knygą-albuma , Įeit. Nakro
2201 W. Ceimak Road
DANTISTAS
Nedėliomis pagal sutartį
Valandos: 1—8 Ir 7—S vak.
mėsos ir daržovių krautuvės, 63rd St., paskelbė duosiąs dv- Peoples Furniture Co. dalini- šius, nors klubo neįgaliotas, 4712 So. Ashland Avenue
Ofiso telef. BOUlevard 7820 Horedomis
ir nedenouila pagal sutarti
Vai.:
Nuo
II
ryto
Iki
8
vakaru
abu “Draugo” prieteliai ža kai tikietą visiems kas tik nkai, selsmonai irk.
REZLDAnClJA:
Namų tel. PROspect 1930
norėjęs klubui pasidarbuoti,
dėjo suorganizuoti Marųuette prieš pikniką atsilankys į jo Leit. Nakrošius atvyko į A--,fja 8Urįnktį ^ai knygai niedžia6631 S. California Avė.
Tel. Ofiso BOUlbvard 5013—14
Telefonas KEFuOlic 7868
Parko ir apylinkės biznierius. krautuvę. R. Andreliūnas duo-Ameriką pasisvečiuoti pas gi gos, tačiau Dariaus giminės, Rez. VICtory 2313
Tel. BOUlevard 7042
Kiek teko sužinoti, visi Mar de gražų pavyzdį ir kitiems I minės ir pamatyti Pasaulinę kurie pirma žadėję medžiagos
TeL CANal 0257
ųuette Parko biznieriai bus
duoti, paskutinę dieną, kieno
Res. PROspect 6659
756 W. 35th STREET
GRABORIAI:
“Draugo” piknike. Mūsų biz
tai patarimu, atsisakę.
Ofiso vai.: nuo 1-1; nuo 4:80-8:81
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
nieriai visada skaitlingai lan
*rtl 47th ztreąt
Telefonas YAlULs 1138
Vai.: nuo » iki • vakara
kosi į “Draugo” piknikus. Jie
LACHAVICH
Herzdoj pagal iutarti
Gydytojas ir Chirurgas
-GRABORIAI:
žino, kad “Draugas” jų biz-i
1881 SOUTH HALSTED STKEKT

CHICAGOJE

DR. ATKOČIŪNAS

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

DR. A, G. RAKAUSKAS

DR, V. S. NARES

DR. F. G. W1NSKUNAS

DR. A. RAČKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

pagal sutartį

DR. J. J. KOttARSKAS

i

•

*

T

v•_

1

•

I

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. W. KADZEW1GK

~

DR. M. T. STRiKOL'IS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR.C. Z.VEZEL’IS
F4

V

M

T

T

Q

T

A

DR, P, Z. ZALATORIS .

STANLEY P. MAŽEIKA

IR SŪNŪS

i

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
TeL CANal 2515 arba 2616

23X4 W. 23rd PI., Chicago
JURGIS
PUDZEVELIS
Mirė rugpiučio 22 d., 1933
m„ 5:30 vai. ryto. sulaukęs .19
metų amžiaus. Gimė Uetuvoje.
Amerikoje Išgyveno apie 20
metų.
Paliko
dideliame nuliudlme
moterį Earscl, du sūnūs Herman ir Leonard, seeerį Nellle
Gestaut. švoger) ir jų šeimyna,
•o Lietuvoje motinų Nellie I’udzevelto.
Runas pašarvotas 6 934 So.
Campbell Avė. Laidotuvės
Jvyks šeštadienį, rugpiučio 26
d.. iŠ namų 8 vai. bus atlydė
tas į Gimimo Panelės švenčlau8i*os Marijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į flv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges i‘r pažystamus-mas dalyvauti* šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: .Moteris, Simai, Mo

tina. Sesuo, švogeris ir Jų vai
kai.
laidotuvėms patarnauja graborius Borgeaud Bros. Telefo
nas Laundale 1401.

Graborius ir Balsamuotoja3
Turiu automabilioB visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, UI.

1439 S. 49th Court, Cicero, III.

J. F. RADŽIUS
tyic.

TiEL. CICERO SM7
Pitone BOLIcvard 4130

LIETUVIŲ GRABORIUS

A. MASALSKIS

Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St.
Tel. CANal 6174
Chicago. UI.

GRABORIUS

ANTANAS PETKUS

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

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET

Nauja, graži ko

Cicero, Illinois '

TeL CICERO 2109 ir 859-J.

plyčia dykai

GRABORIUS IR BALZAMUOTO JAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
▼EDiJAS

1646 WEST 4€th STREET
Tel. BOUlevard 5203—8413

IA

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už $26.86
KOPLYČIA DYKAI

1344 R. 50th Am.

J. Liulevičius

Patarnauja Chlcagoje Ir aplellak«J«.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Tl»

4082 Archer Ava.

lAldotuvėtus patarnauja gra
borius J. F. Kadžius. Telefo

nas Canal 6174.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

„ DR, T. DUNDULIS

DKNTIBTAS

2201 W. Cermak Road

GYLI TOJAS IR CHIRURGAI

(Kampaa Leayltt 8t.)
Valaadoa: Nuo 8 Ud 12 ryto
Nuo 1 Utį I vakaro
uorodoj pagal sutarti

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZLE AVĖ.
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

DR. MAKGERIO

TeL GROvehill 1595

PRANEŠIMAS
Perafkelė j erdvesnę Ir
vietą ___

DR. A. L. YUŠKA -

patogesnę

3325 SO. HALSTED ST.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

Fhuue UOllevard

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

Rea Pkono
ENOIevvood 6641

tik

DAKTARAI:

Office Phone
WENtwortb 8000

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisag

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

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

DR. A. A. ROTH

7850 S. HALSTED STREET Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ROOM 818
Specialistas odos ligų ir
VaL: 8-4 Ir 7-8 vaL vakare
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ

susitarus

2422 W. kLLKUUETTE ROAD

DR. A. R. McCRADE

Henry W. Becker
(Llcensed Embalmer)

•

Seredomis po pietų ir Nedėldleniaks

8483

Į VI I K 0 8

INCORPORATED

3238 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-8 vak.

Vai.; nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir
nuo 6 iki 3 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Tel. VICtory 4088

Tel. LAFayctte 3572

ADOMAS NORKUS
Mirė rugpiuči’o 22 d., 1933
m., 6:40 vai. vak., 53 metų
amžtuus. Kilo Iš Šiaulių apsk..
Užventų parap., Aemetlšklų kai
mo. A...erikoje išgyveno >a me
tus.
l’uįlko
dideliame nuliudlme
moterį Marcfjoną
po tėvais |
Suulenskaitė, tris stinus: Auomą. l’etrą Ir Pranciškų, dvi se
seris Vincentą Monslvil ir Antoniukę Metrlklenę, du švogerius Vincentą ir Antaną, puihrollus ir pusseseres i'r gimi
nes.
Kūnas pašarvotas 6541 Ho.
Arteslan Avė.
Tel. Rcpub.ic
4 4 38. lAldotuvės įvyks šešta
dienį, Rugpiučio 28 d., iš na
mų 9 vai. bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės ftv. parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pumaldos
už velionio
si’etą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, druugus-ges ir pažystamus-mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Simai, Se
serys, štogcrlal. Pusbroliai, Ims
st'M-rės Ir Ulmklės.

DR. G. L BLŪŽ1S ?

Čia pigesnės kafnos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. Ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJĄ ŽEMESNĘ RAINĄ.
Kiekvienam pagrahul musų koplyčia su vargonais
dykai*. Nulludlmo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBL1C 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

Tel. MONroe 3377

Graborius
Ir
Balsamuotojaa

SYREVVICZE
A

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

718 W. 18th St.

Tel. CICERO 294

rh

Tel. IlEPubllc 8340

SIMON M. SKUDAS

3307 Anbnrn Avenne

Keaidencija 6600 So. Arteslan Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
4 Iki 8:80 vakaro

Tel. CANal 6122

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUALISTAS

Kampas Slst Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 8—ė. 7—8 v.v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—18

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
, VaL- ryto nuo 1#—12 nuo 8—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 Iki 18

4631 SSO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 3200

Telefonas MIDway 2880

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v.

,

I~

- - -

Office:

.- --

Res.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd {Street
.

Vai.: 8 to ė Ir 7 to 8 P. H.
K et v. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chtceyo. I1L

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kar/>

Nedėldienlais nuo 10 Iki 18 dieną

Phone: PKOupcct 1024

DR, G, E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS '*

2456 West 69th St.
Valandos:
1—ė Ir"7—9 vai. vakare

Nedėliojo pagal sutarę.

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 8* METUS NEŽIŪRINT
KAIP U2SISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
8pectallškal gydo Ilgas pllvs, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. ligas, Islrdas, reumatlsmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilga*. Jeigu kiti ne
galėjo jus tžgydyt.l, ateikite čia tr persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuojr per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS! Kasdle nuo 10 valandoa ryto Iki 1
valandai ir nuo i—I valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai
4200 WEt>T 26th 87.
Keeter Avė.
Tel. CRAtrford 65Tt

S»VgXB

6

Penktadienis, rugp. 25, 1933

SV. KRYŽIAUS PAR. RUDENINIS PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO - AUGUST 27 D., 1933
VYTAUTO DARŽE, PRIE SV. KAZIMIERO LIET. KAPINIŲ
1» S

115th Street ir Crawford Avenue, Chicago, Illinois

Pradžia 11 vai. ryto

įžanga 35c.

Bus visokių įvairumų — (larsios ristvnės, dainos — Krutainųjų paveikslų ėmimas ir 1.1.
Nuoširdžiai kviečia,
KLEBONAS ir KOMITETAI

(blikos Prezidento ir Lietuvos laišku Antanas Petrulis.
gyvenimo. Jau sakiau, ir dar
SUŠILĘ DIRBA
(Vyriausybės užuojautos parei
sykį atkartoju, kad sesutės ne
Kalba anglų kalba jauna®1
įtik džiaugiasi, bet sykiu ir dė
jškimų dėl tragiškos Jūsų pus adv. Konnie Savickas apie
Bridgeporto kviesliai, talki
brolio Stasio Girėno mirties, Lietuvos jaunimų ir jo tauty
koja visiems, kurie rūpinosi ninkai ir veikėjai labai {si
IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS
kuri netikėtai ištiko jį, drau bę. Referentas savo trumpoj
joms tų džiaugsmų suteikti.! smaginę dirba dėl “Draugo”
RĖMĖJŲ CHICAGOS
ge su kapitonu Steponu Da kalboj labai gražiai atpasako PASAKYTAS PAŠVENTI Jos ypatingai yra dėkingos į pikniko. Tikietus platina, ap
APSKRITIES SUS-MO
gavo geriausiam Prieteliui, ku garsinimus ir dovanas renka
rium, jau perskridus jiems At- jo Lietuvos praeitį bei jos is
NANT SESERŲ KAZĮ
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
lantiko vandenynų, netoli Lie- torijų. Seimo dalyviams prarį per mano lūpas jos nori su ir su biznieriais tariasi visas
MIERIE6IŲ ST. JO
Chicagos apskrities susirinki
visu sielos karštumu pakvies- kolonijas pralenkti su skait________
tuvos sienų, prie Soldin, Vo- šant, p. Savickas apsiėmė reSEPH-MARIA VILLA.
mas įvyko rugpiūčio 16 d.
ti į savo tarpų.
lingiausiu ir gražiausiu pasi
X St. Balčiūnienė, linksmo
liepos 17 d'
f<,rat»
ir pasieti i
NEWT0N, PA.
_
’
“Tlr-o, 1.0-0
roS
Susirinkimų
atidarė
pirm
..... “T’
*TT,žaidimo bingo vedėja, pama-Į
Tlrauge su š.uo raStu siun. liet. laikraščius.
“O, geriausia Jėzau, mūsų rodymu piknike.
A. Baeevvous, mal,l„ alka„tnaujintą ,«>n Jums, kaip esu žadėjęs, mlEkspresninkas Kilevičia pa
(sielų Mylėtojau, mūsų Vade Ir
Knygų peržiūrėjimo komisi
(Pabaiga)
bejo kun. A. Petrauskas. Ras..
. kad .
„Mo Lietuvos Bespublikos Pra
sirengęs daryt du tripu su pik
Ganytojau, dėkui Tau už tų
A. Grybas perskaitė nutan-|
zidento pareiSkimo nuoraS». jos narys Skirkauskas prane “Ši koplyčia.bus Jėzaus mo»didelę maionę? kurių Tu mums alkieriais į daržų. Greitai už
ša, kad knygos balansuojasi,
mus praėjusio sus-mo vien
Tebūna
jis
amžinu
liudijimu,
kykla. Čia ne vien tik sesutės daraį pasiskirdamas šių koply siregistruokite. Pikniko tikiegražaus papuošimo.
bet
nėra
sistemos
bei
nesama
balsiai priimti.
kaip aukštai Lietuvių tauta
jokių išmokėjimų kvitų. Jisai išgirs pamokinimų, kaip tap-'tfl sau už namus. Žinok ge- tUR gauklt blzmenau* Gudo
X
A.
Grybas,
parapijos
ko-j
įvertina
šių
Karžygių
žygį
ir
A. Grybas darė pranešimų
duoda šiuos patarimus, kad ti šventomis, bet, gal, ne vie- rai> brangūf,įs Jėzau, jog čia. krautuvėje Tir Pas Jeike« J’
miteto
narys,
vienos
rakandų
kaip
giliai
atjaučia
juos
išti
apie būsimųjį seimų, kuris re
senas, užsilikusias bilas, pa na mergaitė, kuri lankys aka- bftsi mylinčiųjų Tave sielų I “al,tle"? J- ®udnkas lr K;
ngiamas rugsėjo 17 d., Aus dirbtuvės vieno departamento, kusių nelaimę.
naikinti ir įvesti knygose ge- demijų, čia išgirs ir priinr tarpe. Būki tikras, kad visos A alanelU8 labai rūpinasi kad
“Draugo” rudeninis piknikas
vedėjas,
neturėdamas
laiko
da-į
Jūsų
širdis
yra
skausmo
sutos Vartų parapijos svetainėj.
resnę sistemų'. Jo raportas pri- Jėzaus švelnų pakvietimų
sesutės, čia gyvenančios, daž
tapti Jo mylima. Ši koplyčia nai tave atlankys, kad tavo* pavykti) kuo geriausiai ir per
Pranešė, kad kvietimų laiškai rbu prisidėti prie mokyklos; spausta... Bet kaip laiminga įmtas
jau atspausdinti ir pasiųsti vi remonto, aukojo bačkų' alaus privalote jaustis, kad likimas Priimama šios rezoliucijos sesutėms bus dangaus vartai, buvimas jųjų tarpe po šia ne- radio garsina visam pasauliui
“New Process” lietuvių di
sų kolonijų draugijoms sykiu rudeniniam parapijos piknikui' leido Jūsų šeimai duoti LieIšrinkti komisijų, kuri ko o gal net ir paties dangaus , turtinga pastoge nebus Tau džiausia duonos kepykla veda
su mandatais. Rėmėjų seimo rugsėjo 10 d., “Rūtos” darže, tuvai tokį didvyrį... Tikrai, po respondencijomis darytų žygių kampelis. Joje kasdien trikš nuobodu. Būki tikras, jog Tu
tvarka bus tokia: rugsėjo 17 Rugp. 20 d. prie W. 23 PI. šio didvyriško žygio Lietuvių į visuomenę ir laikraščius, kad gausūs gaivinančio malonių niekad nebūsi užmirštas arba ma brolių Kučinskų aukoja
d. visi atstovai • susirinks "10 ant Mestem avė. lėkdamas au-' tauta su didesne drųfca, su sti- jaunimas užsisakytų “Vytį”. vandens šaltiniai. Per šv. Mi-1 apleistas. Mes žinome, kaip juodos, baltos duonos ir skanų
pyragų visam piknikui.
valandų ryto j Aušros Vartų tomobilius ant vietos užmušė presniu pasiryžimu, su skaisKiekvienoj kolonijoj turėti šias Jėzus aukos save dangiš- Jdidžįaį Tu mylėjai Marijos,
Kvieslvs F. Stancikas
parapijos svetainę. Čia atsto tik keliais žingsniais pirmiau tesne vįĮtįm į šviesesnę ateitį agentus, kurie užrašinėtų “Vy kam Tėvui, toji auka padės Lozoriaus ir Mortos namelius
vams bus įteikti tam tikri že A. Grybo ėjusį per gatvę žmo- gali iškilmingai kartoti savo tį”, gaudami 25 nuoš.
sesutėms nešti jų pašaukimo, Retanijoj; mes atsimename,
gų.
Grybo
nekliudė.
Automo

Tautos Jlimno žodžius:
SKAITYKITE IR PLATIN
nkleliai ir 10:30 visi sykiu
Varyti propagandų per lai jų trijų įžadų jungų, suteik- kaip malonu buvo tau praleibilistas
norėjo
pabėgti,
bet
KITE “DRAUGĄ”
Lietuva, Tėvynė mūsų,
eis į bažnyčių išklausyti šv.
kraščius ir mainytis skelbi dania joms atgaivinimų dienos sti 30 metų tavo Motinos nasugautas.
Policija,
statydama
Tu didvyrių žemė...”
Mišių atstovų intencija. Per
melyje Nazarete; būk tikras.
mais su kitais laikraščiais. kaitroje.
protokolų
pažymėjo,
kad
A.
Mišias bus pasakytas seimui Į
Kad Centro valdyba, jei gali Bet kuomet kuriai nors iš gerasis Jėzau, kad ir čia, šioj
pritaikintas pamokslas.
Po (!r>,ba,i užmu5tas- J° <«■**>>ma, įvestų Vyčių apdraudos čia gyvenančių sesučių išmuš kų tik tavo garbei pašventin
pamaldų bus bendri pietūs, kn vSi bosas- <™*>>ojęs toki, “ne
sekcijų L. R. K. Susivienijime. toji baisi paskutinė gyvenimo toj koplytėlėj, Tu rasi ne ma(Tęsinys)
riuos atstovams pagamins 19 lalm«” labai nusimi"5- >»»
Centro iždininko ir spaus-: valanda, kuomet jau ateis toji žiau meilės, negu radai Nazakoks buvo jo nusistebėjimas,
skyriaus šeimininkės.
tuvės direktorių raportai me- naktis, kurios rytmečio ji ne- (rete arba Betaniįoj. Mieliaukada ant rytojaus pamatė Pereitų metų protokolų skai
1.30 popiet prasidės seimas.
meografuoti ir išdalinti kiek- įberegės, tuomet iš šios pačios sias Jėzau, įsikurk čia sau bu- VIbos anglių kompanijos pakėlė an
tyti ir referuoti turėjo centro
Grybų atėjusį į darbų.
kai'nas, taip aukfttal, kad žmo
vienam atstovui.
(koplyfcėlės skubės Jėzus susti- Jveinę. Sesutės myli Tave Iri’ glių
Po seimo, 6 valandų vakare
nėms sunku bejplrktl,
o
lietuvių
pirm. Ant. Lapinskas.
COAL KOMPANIJA vietoj
bus atstovų ir svečių vaišės
Prisiminus žuvusius laku- printi jų jos paskutinėje ko-, geidžia Tavo šventos d raugi CRANE
pakėlimo kainų dar nupigino.- Kam
Po vardošaukio, nutarta, nus, kapt. Darių ir Įeit. Girė- voje. Iš šitos koplytėlės Jis jos. Tau čia gyvenant jos ras reikta. anglių, telefonuoklt tuojaun.
“Rūtos” darže ir svetainėj.
gausit daug pigiau negu kur kitur —
kad mandatų komisija pabrė nų, pas kuriuos rasta ir Vy atvyks suteikti jai jėgų per- šitoje koplytėlėje tų džiaugs- Telefonas
Atstovu L. R. K. A. Fede
REPl'BLIC 8403
žtų ir įrašytų į protokolų tuos čių įduotas laiškas Pavasari galėti visus tos valandos vėl- mų, tų suraminimų, tų paguoracijos 23 kongresan išrink
atstovus, kurie dalyvauja ir ninkams, seimas atsistojimu ir nio užpuolimus, ir padės jai dų, kurios meų visi reikalautas kun. A. Jeskevičius.
Tartasi apie išvažiavimų į Į Chicagieciai Jonas Girėnas, nedalyvauja seimo posėdžiuo “Sveika Marija” pagerbia žu laimingai apleisti pasaulį. Iš janie mūsų gyvenimo skaus
ADVOKATAS
tos koplyčios Jis ateis pas i) m o valandose. Jėzau gerasis,
Marijonų ūkį. Nutarta visie- -Agnietė Gilienė ir Sofija Mi se, kad kuopa žinotų, kaip jų vusius lakūnus.
2 E. 103rd PI. prie State St.
nis, kurie tik norės traukiniu kolaitienė gavo nuo Lietuvos atstovai domisi seimu.
Tel. PLLLman M60
Priimta rezoliucija, kurį ra mirštančių, apsuptas angelu šiandie šios iškilmės proga,
Ketvergo vakarais nuo 7 iki' 9
būriais,
lydimas
Š.
Š.
savo
meldžiu
tavęs
teik
savo
die

važiuoti, parūpinti tikietus už prezidento A. Smetonos ir Lie
4800 8. Wood St.
LAPayette 8308
Kunigams ir svečiams nu gina vyčius aukomis prisidėviškų
palaiminimų
kaip
sesu

tuvos
atstovo
p-no
B.
K.
Ba
pusę kainos. Visi skyriai ža
tarta duoti patariamųjį balsų ti prie statymo paminklo žu^ Motinos ir kitų šventųjų, kad
lučio
užuojautos
laiškus
dėl
jų
da turėt savo biznius.
taip, kaip kituose seimuose vusiems lakūnams Dariui Ir palengvinti tos sesutės merdė- tėms, taip ir visiems tos Konbrolio Stasio Girėno žuvimo buvo daroma.
Girėnui.
ijimų, kad nušluostyti nuo jos gregacijos geradariams, ypač
Pranešimai iš skyrių
ADVOKATAS
19 skyrius rengia pasilink Vokietijoj prie Soldino, per
prakaitų ir už tiems, kurie savo aukomis ge 105 W. Monroe St.. prie Clark
L. Šimutis skaito referatų Atėjo ilgai lauktas iškilmių ikaktos
skridus Atlantiko vandenynų. apie jaunimų ir tikėjimų. Dis ges momentas, 'iš Lietuvos' *Pausti j°s akis amžinam se lbėjo Tau šį namelį pastatyti.
Telefonas STAte 7M0
sminimų rugsėjo 10 d.
Valandom 9 rvte Iki 6 popiet
Prezidentas
savo
užuojautos
35 skyrius rengia bunco žai
2201 W. Cermak Road
kusijoms baigus, nutarta jį kim. Lipnickui pabaigus savo Pnui- Iš Sitos koplyčios ateis, Laimink visus čia suvažiavupareiškime
sako:
Panedėtlo,
8eredos fr Pėtnyčlos
dimų.
paskelbti visuose laikraščiuo jausmingai karštų kalbų, kn- J*zua Pasiiniti tos sesutės sie-|«np. Tegul, gerasis Jėzau, na
vakarais « Iki 9
Telefonas CAJfsl 8122
, laiminimas visagalio Dievo Tė41 skyrius rengia didelį pik- “Daug drųsuolių mėgino pe- se ir praktiškus referento pa rioje papasakojo apie Lietu- ,lj> ir įvesti jų į Rojų.
Namai:
6459 S. Rockwell St.
nikų rugpiūčio 27 d., Summit rskristi Atlanto vandenynų, siūlymus perduoti rezoliucijų vos praeitį ir kiek jos ištiki-- “Jau dabar, mano mieli, l'°v'r ^nnaUs Jr ^v- Dvasios Utarninko, Ketvergo Ir Bubėtos
Vakarais 7 Iki •
grove, 5477 Archer avė.
Daug jų žuvo jo bangose. Tik komisijai.
miems sūnams reikėjo dirbti, manau, suprantate ir jūs ko- y’1zen£ia
an v *^' manės,
Telefonas REPuh lc 0800
Daroma 10 minučių pertraiukad išlaikytų tautybę ir tikė-jdėl ši diena yra taip brangi | lausan
,r Paf,|bpka •*»« .įa^
Baigiant susirinkimų, kun. nedaugeliui jų pavyko nugaj jimų. Atvaizdavo scenų Lietu-Į šv. Kazimiero sesutėms, ypač an^
Amen.
A. Petrauskas pasakė gražių lėti oro erdves tarp Europos ka.t.
ir Amerikos žemynų. Tarp tų
Rezoliucijų komisijos narys t voje, kuomet Pavasarininkų | tom8, kurios gyvena šioj vii*^en ®uv^3 Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
kalbų. Anglis už pigiausias kalnas.
Aš džiaugiuosi, sakė kalbS- nedaugelio drųsuolių yra ir jfl- kun. E. Gradeckas patiekia aktas buvo skaitytas ir, vi- loj. Brangi ir meili begaliniai i
■ ■ statau
Palaukit LAPayette 8080
tojas, ir stebiuosi, kaip kole- sų sūnus. Dėja, nugalėję At- sekančių rezoliucijų, kurių sei- siems atsistojus, įteikia Vyčių bus visuomet ši koplytėlė, nes
Parduodu savo dali bizniaJ. OKSAS
gijos rėmėjai supranta lietu- lantų, nemanė, kad nelaimė mas priima.
seimui Pavasarininkų Organi- joje glūdės didžiausi turtai, vo nam<>, vertėj $6.000, už
2649 West 43rd St.
vių kolegijos svarbų, kaip pa-Jaukia jų netoli tėvynės šiet'to^
Apsivedus vyčiams iš bile žarijos Vienybės Aktų ir svei- tyriausia linksmybė sesučių $2’500
S.
URNIEŽUS
CHRYSLER IR PLYM0UTH
tys vieni, niekeno neverčiami, nų.
kuopos, vyčio moteris gali,kinimus. Atstovai ir svečiai
1733 Weat 46th St.
gražiai darbuojas, dėl to ne- Į Lietuvos vyriausybė, kartu priklausyti kuopoje nemoka- | Aktų priėmė entuziastiškai
nuostabu, kad liko nupirkta su visa tauta, liūdi dėl tragiš mai ir turi pilnų balsų visuo- Giedama Lietuvos himnas. Vv sba, Wis., sielų. Jis, grįžda
ANT PARDAVIMO AR
mas
1931
m.,
iš
Vyčių
seime,
tokia puiki kolegija Rytuose, kos didvyrių mirties ir reiŠ- se darbuose.
MAINYMO
Įčių vardu I* Simutis reiškė
iš
Brooklyno
žuvo
automobiHamburger
sbop ir soda parPasauly, sakė, nėra gražesnės kia jums širdingiausių užuo
Rezoliucijų skaitymas per- (Pavasarininkams padėkų per
Pirma pirkimo nan jo arba var
lor,
parsiduoda
labai pigiai.
kolegijos kaip lietuvių Maria- jautų. <•
traukiamas pietums ir tuomi (kun. Lipnickų ir paskaitęs pa liaus nelaimėje arti namų.
toto
Automobilio širdingai kvie
Atsišaukite:
napolis Kolegija Thompson’e. Tesuramina jus viltis, kad baigtas trečias posėdis 1:10 sveikinimus
čiame
pamatyti Vėliausios Mados
seimas nutarė
(Bus daugiau).
3212 So. Halsted St.
Chrysler
ir Plymouth Automobi
Sakė, Kolegijos Rėmėjai dir- jų didvyriškas žygis yra įra- popiet malda.
vienbalsiai gražiai nupiešti ir
lius, kurie turi moderniikiausius
ba tikrų Katalikiškos Akcijos Sytas Lietuvių tautos širdyse
IV Posėdis
įduoti savo sveikinimus kun.
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai
nužemintos kaip tai CHRYdarbų, prie kurio Šv. Tėvas ir amžiais bus gyvas. Jų di
Ketvirtas posėdis pradėtas Lipnickui, kad perduotų Pa
PERKAM
INSURANCE
SLERI8 $796 P. 0. B., o PLY
taip dažnai katalikus ragina. džio žygio nepamirš tėvynė, kun. Alf. Lipnickui sukalbė vasarininkams. Tuo rūpintis
MOUTH tiktai $446 P. O. B. Tai
Lietuvišku
N0TARY
Paskui kalbėtojas plačiai pa kurios garbei paaukojo savo jus maldų 2:30 vai’, popiet. Pi įgaliota Alaburdaitė-Poškienė.
gi nepraleiskite geros progos pa
BONUS
matyk it naujus CHRYSLER ir
PUBLIC
pasakojo apie išorinį Maria- gyvybes.”
rmininkauja Albinas Onaitis.
Prieš baigsiant ši posėdį,
PLYMOUTH automobilius pas
napolio gražumų.
P-nas Balutis, atsiųsdamas
Sveikina telegramais. Sese pirm. Onaiti8 praneša, kad
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Apskritis labai dėkingas ge prezidento užuojautų, rašo:
lAIYAIOaeiŲ AOBITCftA
rys Kazimierietės iš Vienuo rytojaus rytų 9 v. vietinėj ba
BALZBKAS MOTOR SALES
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
rk, misijonieriui už atsilanky “Būdamas Chicagoje, liepos lyno ir Šv. Kryžiaus ligoni žnyčioje kun. M. Urbanavičius
4038 Archer Avė.
TEisnraviru pamatuotas bizctb
mų į susirinkimų ir gražių ka 19 d. aš asmeniai perdaviau nės, J. Sadanskas iŠ Cleveland, laikyR gedulingas Mišias už
Tel. LAFayette 2082
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAPayette 1083
lbų.
A. Grybai Jums žodžiu Lietuvos Respu- S. Kubilius iš Dayton, O., ir Raimundo Pociaus, iš Keno8TANLEY P. BALZEKA8, Sav.
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