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LIETUVOJE

gi Miško gatvės ir paprastais
| akmenimis išgrįsti Telšių gatvę.

GARDINO PILYJE RASTA
SENOVĖS LIETUVIŲ
AUKURŲ
I

SUDEGE KLUONAS

Rugp. 6 d. apie 23 vai. 30 m.
[Garliavos valsčiuje, Telaičių
'©U
Santarvė leido Austrijai
KAUNAS (per Pa*tą) "“i kaime užsidegė ūkininko Juoz.
turėti miliciją
V ilniaus lenkų laikraščiai rašo Tump0S kluonas su visais ūkio
apie Gnreino pily vykdomus padargais. Kluonas buvo apS. INSULLIS GRAIKIJOJ
kasinėjimus. I asak laikraščių, (inaustas valstybinėje apdr. jsypatingi atradimai, kuriuos pa taigoje. Gaisro nuostoliai sieNEPALEIDŽIAMAS
darė Gardino direktorius Jod- kia ryjo lįtų Gaisro nkviduoti
kovskis, sukėlė kone viso moks })UVO nuvykusi Kauno miesto
KATASTROFA ANT GELE KUBOJE POLITINIS KRIZIS
lo pasaulio susidomėjimą.
, vavivaldybės ugniagesių koŽINKELIO
patingo susidomėjimo su- manda, kuriai vadovavo brand
HAVANA, rugp. 30. — Nau
kėlė š? m. birželio mėn. atras- majoro padėjėjas L. PaulausTUCUMCARI, N. M., rugp. joji Kubos vyriausybė gyvena
ti mūrai pastato, kuris k&1P kas. Gaisro priežastis aiškina30. — Iš Los Angeleso važia politinį krizį. Provizionalio
vėliau paaiškėjo, yra iš plytų ma
vęs j Chicagą transkontinenta- prezidento de Cespedes kabivienuoliktajam šimtmetyje pa-•
lis traukinys Golden State Li | netui yra pavojaus,
J. Valstybių jūrininkams surengtos specialės japonių šokikių pramogos karo laive Hous- statvtos šventovės liekanos. Į
BUS PERTVARKYTOS
mited arti čia tiltui sulūžus į- i Slaptoji priešmichadinė or- ton, kada šis atlankė Japonijos pakraščius.
Mūrus atkasus tuoj krito asirito upėn. Tiltą sugadino pas ! ganizacija ABC
reikalauja,
KAUNO PRIEGLAUDOS
kį,
kad
kalkių
sluoksnis,
var

IŠPLAUKĖ
J
KRAŠTĄ
tarųjų dienų audra.
kad vyriausybė tuojau imtųsi ŽYDAI NORI TARPTAUTI
tojamas plytoms surišti, vie7 asmenys žuvo ir apie 40 konstituciją pertvarkyti. Gra
NES PASKOLOS
,
,
,
• , •
Nuo senų laikų į prieglauDu
jauni
vvrukai
iš
Musketomis
kur
kas
storesnis,
kaip
*
¥
.
sužeista. Tarp kitų žuvo ir in sina iš kabineto atšaukti savo
plytų.
Šventovės
pasieniais
1
^
as
'
ra
žmonių,
kūne
gono lankę pasaulinę parodą
PRAHA, Čekoslovakija, rug
žinierius.
ministerius.
rasti dideli; dailiai nulyginti Kalėtų dirbti, bet prieglaudo
NUBAUSTAS MIRTIES
leidosi per Michigano
ežerą ,
piūčio 29. — Žydų sionistų
se dirbti nenori, o išėję į mies
BAUSME
• • , •
; akmenys.
FORDAS NETURI KODO AUSTRIJAI LEISTA TURĖ kongrese nutarta gelbėti Vo
namo nedideliu buoriniu laive- Į T¥ .,
Iš vidaus pusės šventovė iš tą, kaip yra patirta, privačio
TI MILICIJĄ
liu.
Su
jais
buvo
vienas
jų
kietijos žydus. Paduotas su- Į Už policmono teisme nužudo
puošta įvairaus pavvdalo kok- se įstaigose uždarbiauja. To
WASHINGTON, rugp. 29.'
Ties
GaQa- Į jįaįSo Tag reiškia, kad šie kok- kią padėtį miesto savivaldy
manymas kreiptis į T. Sąjun-' mą plėšiką John
Schevką draugas chicagietis.
VIENA, Austrija, rugp. 30.
— Su pa-tvirtintu automobilių
ry, Ind., už 3 mylių nuo kraš-Į]iaį pagaminti prieš aštuntąjį bės socialės apsaugos sky rius
teisėjų
pramonės kodu 'Fordas nieko — Santarvės valstybės leido gą ir per ją užtraukti tarptau- Į vakar prisiekusiųjų
to, smarkus vėjas apvertė jų Šimtmetį. Netoliese rasta ir laiko nenormalia ir dabar nusi
bendra neturi. Jis neturi NRA Austrijai susiorganizuoti ifiili tinę paskolą, u šią panaudoti teismas mirties haueme nubau
laivelj. Nebuvo kitokios išei dirbinių iš aukso ir sidabro, statė visas prieglaudas taip
aro ir jo (planai administraci viją. Kas pusmetį milicijon Vokietijos žydij nukėlimui į dė.
pertvarkyti, kad visi galintieji
ties, kaip tik plaukti į kraštą. papuošimų, iš stiklo ir k.
jai nežinomi. Fordui didžiau bus šaukiama apie 10,000 vy Palestiną. Šiam žygiui atlik
Vieni ^paskui kitus leidosi kraš Ta šventovė, specialistų spė- dirbti, prieglaudose turės dirb
sias vargas yra su darhinin- rų. Jie bus išmankštinti ir at- ti yra reikalingas Anglijos su
IEŠKOMA DIRIŽABLIUI to link. Du iš jų išplaukė, o ; jįmų, greičiausiai buvo su- ti būtinai, jei jose norės pasi j
tikimas.
kais, kurie veržiasi organizaci sargon paleisti.
vienas nesurandamas.
VIETA
(griauta 1241 m. per totorių likti. Nustatyti, kurie gali dirb
Austrijos nuolatinė 30,00 vy
jom
(antplūdį ir buvo užstatyta, žy ti, kurie ne, šiomis dienomis
rų kariuomenė tuo nekliudo VOKIEČIAI VIRSTA FA
visi prieglaudų pensijonieriai
Spalių mėn. pabaigoj į Chi PAŠAUTAS YRA “BUT- miau vėliau, lietuvių.
ŠISTAIS
DARBININKAI “NENORI” ma.
cagą žada atskristi vokiečių
LEGERIS”
Nepaprastai įdomių pėdsa-Įhus aPžiūrinėU gydytojų- Iš
UNIJOS
Įkių, kilusių iš vėlesnio laikotar Pr'cglaui.ų ateityje bus salinaJOHANNESBURG, P, Af- dirižablis “Graf Zeppelin’’.
INSULLIS NEPALEIDŽIA
Nežinomų piktadarių <52 gat- pįOj ka(įa valdė lietuviai, ma- mi taip pat ir triukšmadariai
riko^ Unija, rugp. 29. — Chicagon atvyko dr. EckeneMAS
DETROIT, Mich., rugp. 29.
šventovės lauko pusės. ir, apskritai, prieglaudose bus
Buvusiose Afrikoj vokiečių ko rio atstovas, kurs ieško tinka vėje, ties Ashland avė., pašau- -įy-fį
— Fordo) automobilių fabrikų
mos dirižaHiui vietos.
tas vyras pasirodė “butlege- Išilgai sienų pridėta didelių palaikoma didesnė drausmė.
ofisuose teiriautasi apie For ATĖNAI, rugp. 30. — Va lonijose vokiečiai kolonistai
Iš Kauno miesto savivaldybės
“Graf Zeppelin”, kaip pap ris.” Scalzitti. Jis yra ligoninė akmenų, 0 aiškūs ugnies pėdkar vietos teisme įvyko pir virsta nacionalsocialistais (fa
do planus kodo reikale.
je. Policijai nieko nesako apie sakaį ant jų, taip pat ant Rįe. socialės apsaugos skyrius prie
Pranešta, kad Fordas su sū- mieji S. Insullio išklausinėji- šistais). Kai kur pasireiškia rastai, iš Vokietijos skris j
nų, kaip ir rasti ragai ir kau glaudų dabar išlaiko keturias,
num yra atostogas^ ir jo pla- mai dėl jo areštavimo ryšium nepaprastas vokiečių judėji Braziliją, o iŠ tenai užsuks į
lai, duoda pamato manyti, kad tris krikščionių ir vieną žydų,
Chicagą. Čia paims paštą ir
nai nežinomi. Be to, pažymėta, su reikalaujamu iš Washingto- mas.
NORI 8 MILIJONŲ DOL. tai būta pagoniškų
lietuvių krikščionių pensijonierių yra
keleivius ir leisis į Europą.
kad automobilių fabrikų dar •no jo išdavimu. !
apie 250 ir žydų 90. Krik-ioDAUGIAU
aukurų.
Laidas jam atsakytas. Jis VIESULAS NEW YORKE
bininkai “nenori nė klausyti”
nio pensijonierio išlaikymas
NAUJA KAMPANIJA
yra ligoninėje saugojamas. Už
apie unijos organizavimą.
Illinoiso bedarbių šelpimo KAUNO GATVIŲ GRIN per dieną atseina 1,62 lt. ir žy
! kelių savaičių bus sprendžia NEW YORK, rugp. 29. do — 1,83 lt.
Vakar čia buvo nepaprastai
Chicago majoras Kelly iške komisija rūpinasi iŠ Vyriausy-j
DIMAS
mas jo išdavimo klausimas.
KOVA SU EPIDEMIJA
karšta diena. Pagaliau visai lia kampaniją, kad miestui grą bės gauti dar milijonūs do-,
PIENO KOMPANIJA
netikėtai ant miesto užėjo vie-į žinti ir vėl normalų.finansinį
paskolos.
Vilniaus gatvė prie Rotušės
SMERKIA MOTERŲ
ST. LOUIS, Mo., rugp. 29.PRALOŠĖ
aikštės tašytais akmenimis grį
sulas su lietum. Nemaži nuos-' stovį. Majoras kviečia talkon
Nuo “miegamosios” ligos mi
MADAS
toliai padaryta, bet grąžintas, organizacijas ir piliečių va- NUŠAUTAS UNIJOS SEK sti jau yra baigiama, taip pat
este ir apylinkėse mirė dau
WABHINGTON, rugp. 30.
RETORIUS
yra baigiama betoninėmis ply
dus. Majoras dirba už mokes
BERLYNAS, rugp. 29. — vesesnis oras.
giau kaip 40 asmenų. Kova su
— Vyriausiasis Columbia disčių mažinimą.
tomis kloti ir Duonelaičio gat
epidemija neduoda reikalingų Zehlendorfo nacionalsocialisNežinomi du užpuolikai Cice vės dalis nuo ministerių kabi trikto teismas nusprendė ne
ANGLIŲ PRAMONES
rezultatų, nors dirba žymiau . tai padarė rezoliuciją, kuroj vakar nušovė italų duonos neto ligi Mickevičiaus gatvės duoti Economy Dairy kom
NUSTATĖ VAIKO ASME
sieji krašto medikaliniai speci rioje <tarp kitko pareikšta,
KODAS
išvežiotojų sąjungos sekreto ir tuoj bus pradėta kloti to panijai iš Noruoofį Park, III.,
I kad moterys vyriškais drabuNYBĘ
alistai.
“injunction”,
rių J. Pappani. Du įtariami su liau ligi universiteto didžiųjų reikalaujamą
•’žiais gali rėdytis būdamos na
WASHINOTON, rugp. 29.
kad žemės ūkio sekretorius ne
imta.
rūmų. Paprastais akmenimis
Nuo namų, ties Halsted ir
mie, ar dalyvaujant sporte. Ta — M inkštų ji) anglių kasyklų
PANAMAI ATSTOVAS
galėtų pienui kainos nustatyti.
grindžiama Benediktinų gatvė
čiau to negali daryti kur kitur kodas jau baigiamas daryti, 18 gatvėm, nukrito api4 13 m.
1 ASMUO MIRĖ
Žemės ūkio sekretorius už
jir Šančiuose Vokiečių gatve,
HYDE PARK, N. Y., rugp. viešumoje. Tad moterų pasiro praneša NRA administrato amž. berniukas. Paimtas į li
i taip pat ir Perkūno alėja. Vii- pieno kvortą skyrė 10 centų
goninę mirė. Tai
Vincentas
29. — Panamai atstovu pfez. dymas visai ne savo drabu rius Johnson.
fla^o sprogime Whiting». |niau„
grįsti, ,a. Chicagos ir apylinkės vartoto
Balčiūnas. Jo, tėvas, 1627 RuRooseveltas
paskyrė A. C. žiuose vra smerkiamas.
ble gat., lavoną identifikavo. Ind., kaip vakar apie tai P™-1 Jytais aUme„imis bus iSgrįatoa jams,t o minėta kompanija, kuGonzales iš New Yorko mies
5 ŽUVO SU LĖKTUVU
nešta, 1 asmuo žuvo ir 18 su- Vytauto prospek^ šoninės vie ri nepriklauso pieno kompani
PAKEISTAS GATVES
to.
I
žeista.
tos automobiliams sustatyti. jų trustui, norėjo pigiau pieną
RELIGIJA — TAIKAI
AMARILLO, Tex., rugp. 30.
VARDAS
Be to, be iš anksto'.numatytų pardavinėti.
PAGRINDAS'
— Arti Quay, N. M., nukrito
AUKSO IŠVEŽIMAS
BEDARBIŲ SKAIČIUS
šiais metais išgrįsti gatvių ir
BERLYNAS, rugp. 29. — ir sudužo keleivinis ir pašto
SUMAŽĖJO
vėliau įgrindimo darbų planą
ORO STOVIS
Italijos gen. konsulas Chica
HYDE PARK, N. Y.< rugp. Šio miesto gatvė Eiberstrasse Western Air Lines lėktuvas.
l.įtrauktų, šiais metais miesto
0TTAWA, Kanada, rugp.
goj, dr. G. Ca8truccio, vienam
30. — Prez. Rooseveltas pas pakeista Goeringstrasse. Eber 5 asmenys žuvo.
CHICAGO IR APYLINKES
susirinkime pareiškė, kad reli 29. — Per pereitus keturis mė savivaldybė dar yra nusista
kelbė aukso išvežimui (ekspor buvo pirmasis Vokietijos res
—
Šiandien‘gražus oras; po
tui) leidimą. Tačiau išvežimą publikos prezidentas — socia SKAITYKITE IR PLATIM gija yra svarbiausias taikai nesius bedarbių skaičius Ka čiusi išmeksfaltuoti Gedimino
nadoj apie 200/XX) sumažėjo. gatvės dalį ties vyr. štabų li- piet kiek šilčiau.
pagrindas.
listas.
KITĘ “DRAUGĄ”
tvarko iždo departamentas.
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DIENOS KLAUSIMAI
UKRAINA BADU MARINAMA

Pastaruoju laiku spaudoje tis dažniau
pasirodo žinios, kad Rusijoj milijonai žmo
nių badauja. Ateina ir laiškų, kuriuose patvirtinama, kad laikraščių pranešimai yra tei
singi. Keletu tokių laiškų ir mes po ranka
turime, kuriuose rašoma apie baisių žmo
nių būtį Rusijoje.
Skaudžiai esama paliesta ir Ukraina. Ten
siaučiųs dfdelis badas. Kijeve ruginės duo
nos galima nusipirkti tik mokant nemažiau,
kaip po rublį už svarų. Bet nusipirkti dau
giau pusantro svarų vienam asmeniui griež
tai uždrausta. Tose vietose, kur parduoda
ma duona, eilėse stovi tūkstančiai žmonių.
Išbadėję žmonės grūdasi, kila triukšmai, ku
rių, sakoma, ir policija dažnai nepajėgia nuraminti. Pranešama įvykiai, kad tose duonos
eilėse žmonės miršta. Taip pat esama kaimų,
kuriuose visi žmonės badu išmirę. Gyvento
jai bėga į miestus, ieškodami, išsigelbėjimo,
bet ir čia pagalbos neranda. Pasi vaikioja gat
vėmis ir miršta, palikdami savo išbadėjusius
vaikus ‘likimo aukomis. Tuo būdu gatvėse
kasdien auga alkanų skąi^įus, kurie plėši
kauja.

Viename Lietuvos laikraštyje praneša
ma, kad badas Ukrainoj yra pasibaisėtinas.
Lig šiol dar derlingiausiuose pietų Ukrainos
plotuose suimta tik trečdalis ar dar mažiau
viso derliaus. Ūkininkai apimti didžiausios
apatijos. Visokie nepasisekimai iššaukia vis
naujų terorų, liaujas žudynes. Išrodo, kad tik
tuo keliu sovietų vyriausybė besugeba nusi
kratyti atsakomybės dėl jos padarytų bepro
tybių žemės ūkio ir visose kitose gyvenimo
srityse.

/

Nežiūrint, kad bolševikų tvarka privedė
Rusijos kraštą prie to, kad milijonai žmo
uių badauja ir miršta, jų agentai pasauliui
vis dar tebekalba kaip gera Rusijoj. Rodos
jau laikas būtų užbaigti tas pasakas apie
tai. kad rusų tauta prie komunizmo geriau
gyvena, negu kad pirma gyveno ir kad visa*
kraštas gerovės, žemiško rojaus susilaukė.

AMERIKOS LIET. R.K. FEDERACIJOS
23 KONGRESO PROTOKOLAS

ne amžinasis Dievo šaltinis kitados ištiekė Adomo rankų
būtų. Visas žmogaus žinoji- prie užginto vaisiaus, ir da
Vienas “P. B.” bendradarbis St. Epas
mas yra tik Dievo išminties I bar tebeteka mūsų gyslomis,
(L. Aimučio, “Draugo”• redak Dievo panašume — “Būkite kibirkštis. Visa žmogaus ener- į Jis iššaukia mums tūkstančius
rašo, kad šiandien visam pasaulyje jaučia
toriaus kalba L. Vyčių
tat tobuli, kaip ir jūsų dan
mas ekonominis kiizis ir ūkio stiprus nusil
gija yra tik lašas iš dieviškų i kovų. Maištininkas Adomas
21
seime).
giškasis
Tėvas
yra
tobulas
”
pimas, tai jau ne utopija, ne koks nors laik
Visagalybės jūrų. Visa mūsų tol mumyse gyvas, kol bent
(Mat.
5,
48). Tu gerai žinai,
Jaunime!
Tu
esi
mūsų
tau

raščių iškalbingumas, bet karti tikrovė. Tik
egzistencija yra Dievo pado lašelis jo kraujo sriuvena inū
rovė, pranašaujanti tautų suirimą, krikščio tos ateitis! Bet žinok, kad to kad to tikslo siekti nereikia vanota. Žemė, kuri mus nešio sų gyslose.
nybei nemažų smūgį. Kų reiškia, pavyzdžiui, kiu būsi tik tada, jei būsi ti imtis griežčiausios askezos, ja ir maitina, Dievo kūrinys.
“Už tai ir rūpi mums maiš
bėgti į tyrus arba savo pri
ir pastaruoju laiku taip gyvai iškilęs sutar kintis, doras ir pasišventęs.
Saulė, kuri mus šildo, kuri tingojo Adomo kraujų paimu
čių pasirašymo ur mėginimo, pasirašyti rei Apie tai aš čia tau ir noriu gimtį visai paneigti.
mums šviesų žeria, kuri mus nvti Kristaus krauju. Mums
Katalikų
tikėjimas
žmogaus
kalas? Tiesa, tos sutartys turi daug ir poli kalbėti.
ugdo ir brandina, Dievo kū rūpi, ypatingai viskų nulemia
prigimties
nenaikina.
Jų
tik
tiško pobūdžio, bet taip pat aiškiai matyti, Jaunimas Jvg pavasario žie
rinys. Kiekviena diena, kuria nčiuose jaunystės metuose, toreguliuoja,
kad
žmogus
būtų
dai
siekia
saulės,
ilgisi
tolių,
kad yra palietęs tikrai kritiškas prekybos —
mes gyvenam, oras, kuriuo 'kį pagrindinį savo kraujo pa
sveikas
savo
kūnu
ir
dvasia,
ekonomijos ir ūkio momentas. Tas matyti iš pasaulyje skleidžia grožį. Bet
kvėpuojant, kiekvienas širdies keitimų padaryti. O tai yra
susidariusio bedarbių skaičiaus ir iš pinigų kaip pavasario žiedams, taip kad jis būtų laimingas žemė dūžis, kiekvienas kraujo la Komunijos galioj... Komunija,
ir jaunimui yra pavojų. Jei je ir po mirties amžinųjį iš šas — Dievo dovana. O žmo anaiptol, nėra tai tik kokia
valiutos kritimo.
6eselė neprižiūrės savo darže ganymų pelnytų. Tikėjimo ti nės nori gyventi taip, lyg tikybinė ceremonija, kokios
To viso priežastimi, nesakyčiau, kad yra
lyje žiedelių, juos vėjai išlau kslas yra ir žmonėms dangų kad nebūtų Dievo! Jie sėdi gražios dvasinės pratybos. Ji
viena bolševikiškoji Rusija. Tiesa, daug daro
žys, nudžius arba pikta pra- pelnyti ir padaryti sveikų pa už Dievo stalo, ima Jo dova- yra daugiau kas —- ji gyveni
įtakos pasaulinėse rinkose jos nesveika ir,
* j eivio ranka nuskabys. Jei Ba saulį.
mas, jėga, sveikata — ne tik
nas ir ignoruoja Jį”
politiška konkurencija, bet čia reikia Ieškoti
Jaunime!
Tu
tebesi
pačioje
žnyčia neglobos katalikiškojo
.
Skaudu vra kalbėti apie tai,| dvasiai, bet ir kūnui”
kitur priežasčių. Pirmiausia, tai nepastovios
“Jaunimas, pilnas kilnių
jaunimo, jis pages ir dėl to gyvenimo angoje. Kad bezeng- kftd -iandi;n daug krik&žionių
kai kuriose valstybėse valdymo formos ir vi
damas j realųji gyvenimų jis
matydami kaip pik. siekimų.
ištisos tautos nyks.
lėkimų. Savo siekimus vykvyk
dujinės ar tai luomų ar partijų nesantaikos
v .
•• v ♦ r nesukluptų, nepaklystų ir pa
dydamas
jis
pasitikėjo
spau

tos jėgos telkia savo jėgas,
trukdo tinkamai plėtotis ekonomijai ir pre- ....
. , „ . ,...
galiau
nežūtų
pirmoje
vieto

. , .
. . .
.
......
,
kiškų jaunimų! Tu trokšti nekad griauti krikščionybės pa da — spauda nušvies jam ke
kybai; gi užsiangažavusi industrija sulaiko
je
sau,
tautai
ir
Bažnyčiai,
mirtingumo, dėl to esi pasi
lių. Mes įkūrėme organizaci
žaliavos eksportų ir nuo to nukenčia ūkis. rengęs didingiems žygiams, svarbu pirma savo gyvenimui grindus. Nors tu, jaunime, bu
jas — organizacijos atneš iš
O antra, tai kaskart didėjantis kapitalizmas, Tu stengies eiti tuo keliu, ku-'jr darbui padėti tinkamus, stt dėk, kad ir jums bent dalinai
(kurį pavadinčiau “modernišku paraližu”). ris veda prie žemės veido at-'Prius pagrindus. Jaunuolio a- būtų galima pritaikinti žod- 8anyn,Q- Bet kodėl girdime nu
žius: “Jūs esat pasaulio švie- sivylimų?
kaip kokia epidemija, paraližuoja industrijų
naujigimo, prie laimėjimo visu mžius — sėjos amžius. Tai sa... Tegu šviečia jūsų šviesa j
‘Ke iš viršaus žemyn, bet
ir varžę prekybos bei ūkio apyvartų. Ir ne
Pasaulio Sutvėrėjui. Tu drą laikas, kada žmogus pilnas jė žmonių akivaizdoje, kad jie nuo šeuiss viršun statomi tronuostabu, kad pastebima vis kaskart didėjan
siai eini per moderniojo gy gų, gyvybe trykštančios ener matytų gerus jūsų darbus ir besiai k kuriamos naujos kar
tis skirtumas socialinėj pasaulėžiūroj, būtent:
venimo chaosą, per dvasinės gijos. Tai yra laikas, kuria- garbintų jūsų Tėvų!” (Mat. tos. Daugiau, matyt, reikaliu
liuksusas ir skurdas.
anarchijos sukurius. Tu ren- ni® jis turi įsigyti kuo daili- ®
*
ką dirbti savo pamatams, ne
v-x:
i•
•
.
ginusia
naudingiausių
žinių,
*
”
Krikščionybei ir vienas ir antras yra ža- gics būti religiniu kultūrinio,
gu stogui ar prieangių kamvkurias
gali
rasti*
mokykloje.
Kelias
prie
to
yra
aiškus,
zains Ta paĮį tiesa> kuri vį_
lingas, nes kaip prabangoj užmirštama “kaž- 'tautinio ir visuomeninio gyve
atvilas.
Jį
nurodo
Katalikų
kokių santūrų” propaguojanti krikščionybė, ninio vadu- ir vesti savo tau- (katalikiškose organizacijose,
sos Bažnyčios istorijoj skau
taip pat vargšas, besirūpindamas kasdienine į tiečius į misijų— Visa atnau- skaitant katalikiškas knygas. Bažnyčia. Be jokių kompro džių įvykių ir palaimėjimų yKaip reikia rengtis į gyveni misų pildymas Dievo ir Baž ra paliudyta galioja iš šian
duona, dažnai užmiršta Sinajaus Dekologą. i jinti Kristuje.
Tačiau turtuoliams šiandien reikia Jeremijo
Vyti, ar tu žinai, kad šių mų, gražiausių pavyadžių yra nyčios įsakymų, aktyvus da dien. Tik per pačio savęs re
balsu šaukiančio pranašo, kad atidarytų šir dienų katalikiškas jaunimas palikęs jaunimo globėjas šv. lyvavimas katalikų veikime, formų prie pasaulio reformos.
dis labdarybei, kad ištiestų savo rankas varg- turi degte degti veiklumo dva Aloyzas, kuris nors ir trum tikėjimo praktikavimas. Anais Tikrasis katalikas gelbsti žmošains ir neturtingiems. “Nes masinis skurdas šia, heroizmu ir entuziazmo pai žemėje gyveno, bet daug melais savo seime Kenoslioj nijų, gelbsti iš vidaus žmogų,
ir jo nukrikščionėjimas šių valandų šaukia! užsidegimu eiti pirmyn, kad nudirbo, nes dirbo su užside įsteigėme eucharistininkų sky žmogų visoj pilnybėj.
“Modernusis žmogus nemėbalsiau, negu bet koks misijonierius. Tad ati- Kristui pasaulį grųžinti. Jo gusia jaunystės energija. Šis rių. Tai buvo gražiausias ir
kilniausias
nutarimas,
k
UI
i'g
S
ta gyventi pilnu gyvenimu
šventasis
gerai
suprato,
kad
kia
jėga
tavęs
nuo
to
užside

darykim besiplečiančiam skurdui akis! Pa
žiūrėkim vargstančiai tiesai į veidų ir pasa gimo sulaikyti negali, nes tu iškovoti Kristui visas teises vykdant gyveniman, organiza Ne asmenybės šiandien, o tik
kykim: štai mano brolis! Juk mes esame Kri- žinai, kad yra Dievas, kad Jį gyveninę reikia ir mokslo ir cija dvasiniai sustiprėtų, iš nuotrupos. Ne žmonės, ne cha
staus meilės įpėdiniai!” sako Emįl Fiedlei*. laimina pakalnių žolės ir kal to lūokslo ’VyfotyftJjų, nes ir kiltų, pasidarytų tikra ka- rakteriai, o tik spekuliantai.
nų kedrai, Jam dūzgia vabz Evangelija nieko nepadės, jei riautoja už Kristaus idealus. Ir visa tragedija, kad didelis
Ir kaip turi jaustis žmogus, išalkęs ir sa
dys savo pagyrimus, dramblys ji tik knygoje bus uždaryta. Dėl to aš energingai raginu nuošimtis tokių.
vo kojas apvyniojęs skarmalais ar apsiavęs
Šioj gadynėj yra daug klai šio seimo dalyvius tų skyrių
Jį sveikina ąušrai auštant,
“Pažiūrėkime tik ant ko
be padų batais? Jis vaikšto pro pilnas deličiulpa lapuos, per- dingų pranašų. Bet tu, kata būtinai įsteigti, nes mūsų tikė- kių pagrindų kuriamas šių
.„ .
paukštytėė čiulba
katesy krautuves, mato prabang, ,r sviesos k4nos ' skelbia J#
,ybę ir likiškas jaunime žinai, kad a- jinio gyvybė yra Eucharistįdienų kultūros gyvenimas. Ko
reklamomis mirgančias gatves. Taigi kas zlJo
not Emilio liedlerio žodžių: j ja. Katalikiškojo jaunimo sų- 'kįos intencijos įstatymų leidė
no, kokios mintys plaukia tokio žmogaus gal
Tik- vienas žmogus (beprotis) “Nėra pasauly nė mažiausio judis yra eucharistinis arba jų, valstybės tvarkytojų, vi
voje: ar jam berūpi krikščionybė, ar jam be
tarė: Nėra Dievo (Chateau- daikto, kuris būtų ne iš Die- jo nėra. J. Baziievičius, pasi- suomenės vadų, socialinio gy
galvoję bet koks idealizmas, jei jis ateitį ma briand’o “Genie du Christia- vo rankų išėjęs. Nėra pasau naudodamas
R. Mader’iu, venimo kūrėjų, kartais net ir
to be jokios vilties f...
I

JAUNIMAS IR TIKĖJIMAS

“Pavasaryje” apie tai rašo: katalikiškosios Akcijos veikė*
Vyti, tavo pastangos sura- saulės spindulys, ar dvasios “Vadinamės mes krikščio- fc*
Ilginti gyvenimų yra išganin spindėjimas, — kuri būtų neini mis. O kas yra krikščionis?
(Daugiau bus)
gos, nes žmogaus tikslas že- Dievo įžiebta. Nėra pasauly į Tas, kuris Kristumi gyvena...
mėje yra savęs ištobulinimą-, j nė tyliausio, kurio priežastis Maištaujantis kraujas, kuris
nisme”).

Iš dalies tos visos baisybės yra karo pa

sėkos, kurios neleidžia pasaulinio gerbūvio
pakelti ir pašalinti šiandien vis didėjančių
skurdo šmėklų. Tačiau, iš antros pusės, ar ne
ant kapitalizmo sąžinės guli tos visos nelai
mės, kurių patiria dabartis? Ar nesivaizduo
ja šių dienų būklė plaukiančiai per pasaulį
gilaus skurdo upei, ant kurios krantų stovi
milžiniški dangoraižiai, modemiški vasarna
miai, vilos su kafešantanais ir balerinomis?!...

čio pirmininkas. Maldų atkalbėjo J. M.
pral. M. L. Krušas.
Paaiškėjus, kad į kongresų neatvyko
Federacijos pirmininkas adv. F. B. Mustauskas, jį pavadavo kun. J. Misius iš
Ellsuorth, Pa., viee-pirmininkas. Jisai
sveikino susirinkusius atstovus į kongre
sų, džiaugėsi, kad kongresas yra gausin
gas ir eina prie prezidiumo rinkimo. 1
Į prezidiumų išrenkama: garbės pir
mininkais: J. M. pral. M. L Krušas ir
kun.' Al f- Lipnickas? Lietuvos Katalikų
Veikimo Centro atstovas; vice-pirmininkais — Jonas Morkūnas iš Rochestcr, N.
y? ir Juozas TamkevtOius iš Pittsburgh,
Pa,; sekretorėmis — Bronė Paliliūnaitė iš
Chicagos ir Uršulė Tanazauskaitė iš Pitts
burgh, Pa.
Į rezoliucijų komisijų išrenkama: kun.
J. Ualkūnas, Antanas l^epinskas, L Ši
mutis, kun. Pr. Vaitukaitis ir kun. dr.

ly nė šviesos, — ar tai būtų

Skaitykite ;r platinkite
Pagalvokim, ar ne laikas užtvenkti tuos žmonių šaukia pagalbos. “Tat, kaip sako
šaltinius, iš kurių teka toji purvina skurdo Einil Fiedler, supraskime galop, kad Kristus
srovė, kurioje skęstp mūsų broliai?... I^aikas yra netik šių dienų bažnyčių altoriuose, bet
turtuoliams tapti gailestingais samariečiais, kiekviename mūsų brolyje, kurs kenčia šaltį,
nes taip daug šalikeliuos skurdo apiplėštų Į alkį, yra nusidėjęs ar neturi pastogės.”

Į revizijos komisijų — kun. Aleksiūnas ir Jonus Juozaitis.
Į mandatų komisijų — A. Poškienė,
S. Sakalienė, V. Gujnaitė, O. Aleliūnienė
ir J. Žakas.
P-lė Ivinskaitė; prisega atstovams
ženklelius.
Šie atstovai užsiregistravo:
Centro \aldybo« nariai: Vicepirmi
ninkas kun. Jonas»Misius iš Ellsworth,
Pa.; sekretorius Leonardas Šimutis iš Chi
cagos, iždininkas Kun. Magnus Kazėnas
iš Pittsburgh, Pa.; revizijos komisijos na
riai — kun. Jonas >Ba)kūnas ir kun. Pr.
Juras.
t

Vaišvilienė, Elzbieta Plekavičiūtė,
Rimkienė.
-

Ii apskričių

Ona

dienraštį “Draugę” ii
remiate raus tuos pro
fesionalus ir. biznierius,
kurie garsinasi jame.

13. Šv. Vincento R. K. parapija ■—
kun. J. V. Skripkus.
14. Pittsburgh’o Lietuvių Kunigų
Provincija — kun. J. V. Skripkus.
15. Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Skyrius — kun. J. V. Skripkus.

5. A. L R. K. Federacijos Naujosios
Anglijos —- kun. J. Švagždys, kun. Pr.
A. L. R. K. Federacijos1 XXIII kon
J uras.
gresas prasidėjo rugpiūčio 22 d., 10 vai.
6. Lietuvos Vyčių Chicagoje — kun.
16. Šv. Ražančiaus draugija — Juzė
ryte, iškilmingomis šv. Mišioruis, Šv. Jur
A, Valančius, Bronė Paliliūnaitė, Antanas Klimaitienė.
gio bažnyčioje, Chicago, Illinois, kurios
I
Petrulis,
Konnie
Savickus,
Anna
Sk>ks17.
Šv.
Pranciškaus
Tretininkų
— Ju
klebonu yra didžiai gerbiamas pralotas
naitė, Mary Stankus.
zė Klimaitienė.
M. L. Krušas. Iškilmingas mišias celebra7. Chicagos Federacijos Apskrities:
18. S. L. R. K. A: 158 kuopa — Juo
vo J. M. d. gerb. pralotas M. L. Krušas.
Antanas
Žvirblis,
Ona
Aleliūnienė,
Pulzas Tamkevičius.
Diakonu asistavo gerb. kun. M. Pankus,
cherija
Vaicekauskienė.
20. Sodaliečių “Marijos Vaikelių”
Kunigų Vienybės pirm. iš Bridgeport,
6.
Labdaringos
Sąjungos
—
A.
Nau

— Uršulė Tanazauskaitė, Julijona Kampa.
Conn., subdiakonu gerb. kun. Pr. Jura%
sėda,
Z.
Gedvilą,
P.
Fabijonaitis.
21. Švenčiausiojo Jėzaus Vardo —
Kunigų Vienybės sekr. ir Federacijos cen
Atstovai
ii
centrų
9.
S.
L
R.
K.
A.
Pittšburgho
—
Juo

kun.
Magnus J. Kazėnas.
tro valdytas narys iš ljawrence, Mass^
1. Lietuvos Vyęių Centras — kun. A. zas B. Tamkevičius.
22. Šv. Kazimiero R. K. parapija —
Ceremonijų vedėjais buvo kun. KatansIi Lawrence, Mass.
Valančius, Antanas'Lapinskas, Bronė Pa
kun. M. J. Kazėnas.
kas ir kun. S. Petrauskas iš Chicagos. Iškil
liliūnaitė.
10. A. L R. K. Federacijos skyrius
23. Šv. Kaz. parapijos choras — Vin
mei pritaikintų pamokslų pasakė gerb.
2. Lietuvos Katalikų Veikimo Centro — kun. Pr. M. Juras.
cas X Medonisz
kun. Jonas švagždys iš Montello, Mas*.
Ii
Pįttsburgh,
Pa.
— kun. Alfonsas Lipnickas.
* I Posėdis
z
24. Rūtos Klttbas — Vincas X Me3. A. L. K. Studentų Organizacijo3
11. Šv. Pranciškaus Seserų Vienuo doais.
A. L. K. K. Federacijos KNIIB1 kon Matulaitis.
—
Jonas
C.
Morkūnas.
lynas
— kun. J. V. Skripkus.
greso pirmas posėdis įvyko rugpjūčio 23
J sveikinimų komisijų — J. M. pral.
4. Šv. Kaz. Akademija. — Bronislova
12. Šv. Vincento draugija — kun. J.
d., McKinloy Park salėje, kurį atidarė p. M. L. Krušas, St. Ališauskaitė, J. Krikš
(Bus daugiau)
Bytautienė, Veronika Galnaitė, Antanina, V. Skripkus. v
A. Žvirblis, Chicagos Federacijos Apskri čiūnas ir kun. J. Mačiulionis.

■■HMM
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ĮSTAIGOS

AUGSTESNIO

Tėvų Marijonij Kolegija, — Marianapolis, Thompson, C’onn. Kolegija turi aštuonuj
metų mokslo kuršę. Pirmieji keturi metai yra Aukštesnės Mokyklos — Plassical High
fcwwn’: <Antroji dalis — tai keturių metų kolegija — Co'llege of Arts — kiysas.
Marianapolis-Kolegija pradeda mokslo metus Rugsėjo 12 d., 1933. Norintieji savo vaikui
siųsti j aukštesnius mokslus, rašykite adresu. Murianapolis College, Thompson, Conm

Šv.- Kazimiero Akademija Chieago, 111. mergaitėms. Akademija turi 4 metų Classieal High School
2 metų Commercial School. Mokslo metas prasideda Rugsėjo 8 d., 1933. Norintieji siųsti savo mergaite
aukštesnius mokslus, rašykite adresu: St. Casimir Academy, 2601 W. Marauette Road, Chieago, 111.

Tėvų didžiausia laimė tai jų pačių vaikelių dorame ir gra
žiame jų išauklėjime. Joks turtas negali atstoti gerų vaikų
meilę savo tėvų. Geras ir doras vaikas savo tėvus myli, juos
gerhia ir senatvėje jų nepaleidžia. Taigi tėvai privalo siųsti
savo vaikelius j geriausias ir rinktiniausias mokyklas. Lie
tuvių katalikų mokyklos beabejo išauklės mūsų jaunųjų kartų
mylėti savo tėvus, juos gerbti ir senatvėje jų neapleisti. Taigi
visi siųskime savo vaikelius ne vien tik į pradines, parapijines
mokyklas, bet taip pat ir į aukštesnes lietuvių įstaigas. Dė
kime didžiausias pastangas savo vaikelius gražiai ir dorai iš
auklėti, o jie tėveliams atsilygins, meile, pagarba ir jų senat
vę atatinkamai aprūpins. Siame reikale teprisideda ir gimi
nės, nes ir jiems bus džiaugsmo ir malonumo, kada matys
savo giminių vaikelius dorus, gražius ir tvirtus moksle ir
tikėjime.

Lietuvių visuomenės didžiausia laimė tai jaunimo dorame
ir gražiame išauklėjime. Jokia gerovė negali susilyginti su
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LIETUVAITE, AR MYLI MUZIKĄ?
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Tėvų Marijonų Naujokynas, Marian Hills, TU. kur taip pat- dėstoma aukš
tesnio mokslo subjektai. Norintieji stoti j Marijonų Vienuolynų rašykite adre
su: Marian Fatliers, llinsdale, III.

Išvystvt savo muzikalinį talentų?
Iškelt lietuvių vardų savo ir svetimtaučių, tarpe?
Atstovaut lietuvius ne tik Chicagoj, bet
ir visam pasaulyje?
Mėgiamu būdu užsidirbti kreditų?

jaunimo atatinkamu išauklėjimu. Jaunimas dorai išauklėtas
myli savo tautą, jų gerbia ir ja interesuojasi. Mūsų jaunimas
bus toks, kokįj padarys ji mūsų aukštesnio mokslo įstaigos.
Jeigu lietuvių dvasioje jis bus auklėjamas ir tikyba bus skiepijama į jaunųjų širdis, tai susilauksime didvyrių ir jie mūsų
tautų pakels į garbingų vietų tarp pasauly* garbingiausių tau• v
,
tų. Bet jeigu jaunimui pasigailėtume ir sutrukdytame jam
siekti atatinkamo mokslo, jis gali negarbę padaryti mūsų tau
tai. Taigi visuomenės yra pareiga jaunimų atatinkamai išauk
lėti, nors tai ir kainuotų daugiau uegu užlaikyti milijoninę
armijų kareivių. Taigi visi lietuviai tepadeda mūsų lietuvių
brangias mokslo ištaigas, o ypač aukštesnio mokslo, išlaikyti
iš kurių tikimės susilaukti eilę didvyrių, kurie aprūpins mūsų
lietuviu visuomeninius reikalus.

Taigi

Užsiregistruok Šv. Kazimiero Akademijon šiandien.
Būk jos Praizinės Symphonijos Orkestros narė.
Gausi progos susipažinti su visų amžių muzikos
kompozitoriais — Naujalis, Žilevičius, Šimkus, Radi,
Mozart, Beethoven, Tschaikowski, Von Suppė, Grieg,
Sousa. Massenet, ir šimtais kitų.
Mokykla prasidės rugsėjo 8tų dienų su šv. Mišion
devintų valandų.
* ŠV KAZIMIERO AKADEMIJA
2501 West Marąuette Road
Chieago, Illinois

«. . u .

Av. Juozapo-Marijos Vilią, Newton, Pa. netoli Pliiladelphijos, dėl aspirančių norinčių
stoti į Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynų. Dėstoma aukštesnio mokslo subjektai. Norinčios
stoti į Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynų rašykite adresu: Sisters of St. Casimir, Newton, Pa.

Šv. PranciAkaus Akademija, Pittsburgh, Pa., vedama Švento P r a n c č k a u s
Seserų
dėl
mergaičių norinčių stoti j šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynų. Akademija turi 4 metų Classieal High School kursų.
Norinčios stoti į Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynų raš\kite adresu: Sisters of St. Francis, R. D. 9. South Hills,
Pittsburgh, Pa.

Trečiadienis, rngp. 30 d., 1933
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įgj*|jy|y KOOPERATINIS įdavimo

punktus*, mažina jų ino kaltininkų yra arba nepri-įtekę riebūs metai. Girdi,
produkcijos išlaidas. Kredito tyrę ir nesųžiningi vedėjai, m 'mums laukiant geresnių laikų,
..
,
--- ------------,.
„
,<■» w«—• »• -1 JUDUMS MUMIS 'kooperatyvo parūpina savo nn ba nesilaikymas kooperatyvo į net* mūsų miestelių žydeliai
Sv. Munjos j Dangų Lmi- tau matjti Dievo Motinų viso- jQja apįe padidinimų’ bažpy-,
V||XTE
rimus pigų kreditų ir produk- principų, arba narių nejaut bus priveisti atsigabenti sau
mo Šventė mums primenu lai je Jos garbėje, ir, vainikuotų,^. jr Burbiftkįo parapijie
kRASIl
I tingai sunaudoja jų taupnie- minas kooperatyvu reikalams reikalingų gyvenimui produkniingųjų mirties valandų, nes kaipo Karalienę, aukštai įs- 5iai labai džiaugiasi, kad be
nas. Ūkininkai yra drauge ga- Daugelį kooperatyvų pražudė tų iš kitų kraštų. Tik visų ūtų dienų Triasmenis Dievas, keltų viršum visų angelų, irįjokįų aukų įr vargo turi pa- Kooperacijai ne tik neken miutojai ir vartotojai, taigi davinėjimus prekių kreditan, kininkų bendros pastangos,
priinidamus Jų j Dangų ir ap- trinčių uiti Dievo, dešinėje j rapijft įr bažnyžią ir V1H la,
kia krizės padėtis, bet jį tuo jie dar labiau turi būti suiu Įsiskolinę nariai palieka ko susiorganizavus kooperatiniais
vainikuodamas, kaipo garbiu Dieviškojo Sūnuus pusėje. Jel dėka gerb kun Zabielai,
teresuoti kooperatiniu judėji operatyvų ba pinigų, reikali j pagrindais, griežta kova dėl
met bujoja.
guja Danagaus ir žemės Ka tai tiesu, kud toji Šventė Du-j
.
mu. Klysta visi tie, kas tvįr-jngų naujoms prekėms pirkti, gamybos išlaidų sumažinimo,
ralienę, Jai davė daug gau nguje kas metais yra Svenėia- Šiemet Burbišky buvo pir Bloga
,a anuo pgde is au j(jna jug kooperacijos vyst y- Į Taip nurodoma Vilniaus lie'gali išgelbėti Vilniaus krašto
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.
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.
T .
.
. .
sių malonių, lr, Marija, Die- ma, aš tikiu ten dalyvauti a- mi Šv. Jėzaus Širdies atlaidai. giau rūpina Vilniaus krašto muisi
reikalingos ypatingos sų'tuvių spaudoje visiems koope kaupų nuo skurdo ir apsauŽmonių buvo privažiavę dau- lietuvių visuomenę, todėl ir ,
vo
Motina,, c
galinguoju
Savo1 touunčioje
--------------------- o-.---------. šventėje
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. ... Iyg<#s. tam prieštarauja tak- įatiiiinkams beiylrus dėsnius goti nuo katastrofų. Visus vi?
u/.tarymu žmonėms daug gel-j
Tos pačios dalios vakare je» a‘pgl lr anig^- ani°' Vilniaus Rytojuje pttsiroda* ui iš pirmųjų koo£ieratyvų ar- — prieš Knis. rašymų. Knis uodai gniaužia susidariusi dėl
lsti visame, ypatingai tiems, j.s susirgo; nors liga ir nebu- ksl* sake gcrb* kun- M- J°-jeilė straipsnių ekonominiais! siradimo istorijos. 1844 me
dar sako, su kitais, kad ga krizės bloga būklė, visi benkurie Jos maldauja išganvnio vo pavojinga, betgi šventasis delis nuo palociaus balkono, o klausimais. Pirmųjų straips tais Anglijoje, Ročdelio mies myba neapsimokanti. Šis tvir- yromis jėgomis turime jų nu
mano, kad kraš
malonės ir trokšta mirti Jai- jaunikaitis vidujiniai jaute,1 monvs klausėsi ant švento- irių, autoriai
_
, lx. .
,te atidarytas vartotojų koope tinimas, kaip rašo “Vilniaus galėti, — baigia kooperacijos
riaus.
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'rntyvas#> turto 28 nariai buvo Rytojuje” kitas kooperatini- nuoširdaus rėmėjo balsas “Vi
kud
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apturės
tų
malonę,
mingaja mirtim.
tcityje
Burbiškis
bus
gražiauŠv. Stanislovas Kožtka ap- kurios meldė ir, kad mirti
1 ?a
k°?peiat^a
audinio fabriko darbininkai nkgs, nėra jokia nauja ekono lniaus Rytojuje”, turįs tiks
tolėjo laimingosios mirties ma jau netolima. Kai įsakyta jam, ia*a paiap*.ja\^uo ®yk*u
^ac^os įkilsimu iškilo ir rei !pus^
— bedarbiui. Tuomet j minė gudrybė, nes Vilniaus
lų pažadinti kai kieno gal ap
pasikeiti-i . ...
...
ionę iš Šv. Panos Marijos pei atgulti į lovų, jis džiaugėsi ir lankęs išsivežiau gražių įspū ksnnngas nuomonių
v.
*71., .
'Anglijos ūkyje viešpatavo ne ' krašto ūkininkai nuo seniau samanojusių sųnionę.
džių. Kitų sykį daugiau para mas tame pačiame “Vilniaus1 •
' x ,■ • * i karštas maldas, pagerbdama# linksmai tarė:
t, x • • o r.
u- • ov-, am’ualus santykiai; Anglijo? sių laikų buvo tos nuomonės
šysiu
apie
Burbiškį.
.
Arėjas Vitkaiukas
Rytojuje . Pavyzdžiui, “Vil didesnių miestų gatvėmis sla .ir todėl niekad nieko negaini
Jos į Dangų Ėmimo šventę.' “Aš daugiau nebesikelsiu iš
Eks Amerikiatū niaus Rytojaus” šių metų 9
■
.
Rugpiūčio 1 dienų tas švėna-i šitos lovos!”
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nkiojo bedarbių minios ir ple no pardaviimui. Kai reikėdavo
numeryje.. Knis.,’ neneigdamas
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gyvybę aukojo Marijui, Die-, buvusiam prie jo, jis tarė:
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s4lygU> kooperatyvas ne tok to mokesčius, tas ūkininkas
\o Motinai, šventuoju piga-Į ‘ Tėve, aš tikiu, kad šv. iat^°- f^bai Retame kaime ne mės ū įui, tvirtina,
°° fiesubankrotavo, bet dar šukė- buvo priverstas mažiau vaiv,niu klausėsi pamokslo, kurį Laurynas iš šv. Marijos gavo niab'li antenų, vis styro į pa- pemcija gali vystytis tik tuo
judėjimų, kuris apėmė mi gyti ir ieškoti uždarbio už .sa
šv. Petras Kanizijus sakė Tė-:d< l manęs tų garbingųjų ma-illangVb išdidžiai iškėlusios sa lia t, kai pasauliniame ūkyj< Bjouus vartotojų. Principai vo ūkio ribų. Klysta tie, kunormalūs santy, ■ ■ vadovavosi
,
. rocdelie
.. .. pįe tikisi sulauksiu geresnių
vų Jėzuitų novicijams. Tas Jonę su Ja kartu būti Bangu į'° Sa^vas- Užtat prietaiingi viešpatauja
1
J 'kuriais
pamokslininkas ypatingai pu- je garbingoje į Bangų Ėmimo ^nion^‘s išsigalvojo, kad radio kiai — vadinas, dabar to nė čitti, buvo keliarodžiu visiems laikų nieko neveikdami. įtai
Stop
pritraukius griaustinius. Gir ra, todėl ir kooperacija nieko vartotojų kooperatyvams. Du kai, kuriuos pergyvena Vil
l-riežė jauniems klausytojams Šventėje”. *
svarbų gyventi kiekvienų die- į Bet niekas nekreipė į tai dė di, seniau daug rečiau trenk nepadėsianti.
nijoje pirmos kooperatinės pi i niaus krašto žemės ūkis, anot
Itching
davę,
nei
dabar.
Užtat
daž

Įdomus
yra
visiems
rimtas
lių taip, lig ji būtų paskutinė mesio, kų šventasis. jaunikai
ninės atsirado sunkiausiais že remiančio kooperacijų rašėjo
ty veninio diena, toji diena, k u ti , sakė. Net vakare prieš ga nas radio imtuvo savininkas, tokio klausinio pastatymo pa nios ūkio laikais. Kada žemės “Vilniaus Rytojuje”, nėra tai
ri* reikėtų stoti prieš Dievo ibi ilgųjų šventę, jis nebuvo rytų atsikėlęs, randa antenų I neigimas, kurį daro kitas ko-|flkis dėl javų kuinos kritimo septyni liesi bibliniai metai,
Teismo Tribūnų. Po to pamo- kritiškame padėjime. Tik vie- stiebus nupiaustytus, gi pa- Įoperatininkas tame pačiame buvo privestas prie bankroto, pc kurių ateisiu viso ko per
Hryn;wi, ^rll^inae Žemo sustabdo
ksio Šv. Stanislovas Kostka nam broliukui, kurs jam pi i čias antenas išmėtytas. Tuo laikraštyje.
pirma kooperatinė pieninė at
niežėjimą odos | penkias' sekundas
gi
tarpu
griaustiniai
ir
seniau]
Kas
tai
yra
kooperatyvas?
— Ir paKelbintr&s prie Kr žemos,
išpažino savo bendrams, kud tarnavo, šventasis jaunikaitis
sirado 1882 metais. Per 16 me
puėkų. dedervinės. Ir Išbėrimų Že
mo lieveik stebuklingai praiallna
to
dabar
vienodai
tranko.
Se

—
sako
jis.
Kooperatyvas
yjis girdi Dievo balsų, kurs tarė, kad, kaip rytoj jis mirs.
tų (1898 metais) Danijoje pie
viMokias odos iHt&cIJgs. kadanirL
*.o gydymo ypatybės retai randa*
niau
trankydavo
dar
labiau,
ru
susijungusių
laisva
vaLdmos kitose gyduolėse, Visos vaistljam sako, kad įnirs tų patį niė-^t broliukas atsakė:
ninių skaičius išaugo iki 1547;
nyčlo.t užlaiko—16c, B0c, >1. Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk s«nest. Taip pareikšdamas, jis “Brangusis broli, iš tikrų- tik žmonės šito nebeatsimena.! žiu. asmenų įmonė, kurios tik jų tarpe buvo 1013 kooperati Pasitarkit su Dr. Bos®, dykai Į
ixaiii rezultatai >1,26,
— bendrai vedant ūkį, nių pieninių. Kaiffeizenas stei
.
k
tare, kad tai visa žino iš Die- jų būtų didesnis nustebimas, is mūsų radiofono dabar
apie savo ligų ar silpnumų.
vo apreiškimo, nes gavęs nu- jei pats mirtum iš tokios silp- girdėto kažinkoks nemalonus padidinti narių darbo paja-,ge ^vo kasas, kada Vokieti
Vėliausi lr geriausią
ūkininkai kentė kreditų
gydymai
išgydymui
jautimų apie savo mirtj.
Inos ligos, negu pasveiktom”. moteriškas balsas. Radio “dė- maSj arb# perkant vartotojams
FCl? i' 't I iv (•’' 1»-T • C N S
Įvairių kraujo ligų.’
de
”
ar
“
teta
”
turėtų
būto
asproduktus,
sumažinti
jų
išlaitrukumų,
kada
kaime
viešpareumatizmo. Inkstų, <
Praėjus keturiom dienoms, I Bet rugpiūčio 15 dieną, dar
pustės, urmarių
lr
niuo
turįs
sliambų,
malonų
ba^as.
Kooperacijos
veikimas
tavo
didžiausias
įvairių
pinivtaj
užkrečiamųjų <
Šventasis jaunikaitis su Tėvu prieš'saulės tekėjimų, Šv. Staligų. , Taipgi speciali
Kmmanueliu aplankė Šv. Ma- rdslovas Kostka, po priėmimo Į
^uk
“‘>ll( ’U es,ama pasireiškia visose ekonominio gmių vertelgų lupikavimas,
gydymai
sugrąžini
mui energijos ir sti- <
lijos bažnyčių, ir kai jie kai-'paskutiniųjų sakramentų’, už- lr
balsingų, kam gi šis gyveninio srityse. Kooperacija, Kerą reikalo aukoti kooperaprunio be lail?o nuasmenims
ir lyti'mai*
bėjo apie prisiartinančiųjų Žo- migo, kad amžinai susivieni-] neina*umi'!
P1 *e radio- organizuodama vartotojus, ste- t-jjai jokių piniginių sumų ', silpūslėms
silpniems vyrams.
Sergantys žmonės yra kviečiami
iinės šventę, jis, tarp kitų da- jus su Dangiškąja Dievo Mo- ^'n0* *^uk ni^ radiofono klau ngiasi pašalinti tarpininkus Kooperacija yra sveikas, pro- 'ateiti
Buy glovos with who»
dėt sveikatai naudingų ln-’
kurios bus suteiktos (
tinu, su kuria troško kartu
kintančiai, kuri® tarp gamintojo ir vartotojo, duktingas ekonominis judėji , formacijų.
lykų, tarė:
dykai be jokių pureigų.
it savos
Dr. ltoss kainos yra. žemos lr*
“Tėvme, aš tikiu, kad tų die- būti ii taja intencija meidėsi tlk 16 ra(1*otono tegi^di lietu- jr tuo badu sumažina prekių mas, o ne koks labdarybės di visiems
Nerelk
mokėti 50c. ai
prieinamos. Galima susi-,
dantų roostĮ. Llsterlne To
nas gali Dąngi|j
Dąngi|je rusti visa savo gyvenimų.
Mekų šnekų ii lietuviškų bak- kaįnas; pavyzdžiui, vieno vo- gijų veikimas. Visuose kraš- tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad
nų vienas
oth Pašte gaunama po S Ko.
nesveikam žmogui duo<
Kun. Pr. J. VaituKaitis]^* Juk ne dažnas ^.gali at’! kiečių profesoriaus ekonomis- tuose kooperatyvai parėmė sa ikiėkvi'enam
tl progos išsigydyti ir tapti sveiku.
Tėrayk, kaip gerai JI Tel
imujųjį dangų, nes tada gau
kia. Jg Tartetadam'ae per
„ vykti į Lietuvą pasiklausyti j(0 apskaičiavimu, iš kiekvie- vo darbuote ne dideliais kametus sutaupai $1.00.
I imivnc PVl/CUIklAC
i mūsų kalbos ir .mūsų bals0. no 6imto markių, išleistų va- pitalais, -bet narių prakaitu,
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS
LISTERINE Uu U ■ VUlIlVInU
Jat jie ir Pamanys\‘‘Xetie-stojamiems produktams, 33 uždirbtais skatikais, ir narių' 35 South Dearborn Street
sa, kad lietuviai tokie dainl- markės tenka tarpininkams. Iš 1 pasiaukojimu. Kad koopera- kampas Monroe Str., Chlcago, III.
TOOTH PAŠTE
(Musų korespondento).
tinkite eleVAtorlų Iki penkto aukš
ninkai ir tokie skambiabalsiai, kitos
kįtos pusės,
nusės. kooperacija,
kooDeraciia. jun
iun- tyvai gali bankrutuoti ir ba to.
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų,
25*
508 dėl moterų. Valandos: 10 a.
jei jau prie radiofono neturi gdama gamintojus ūkininkus nkrutuoja, tai dar nerodo, kad lr
m. iki' 6 p. m.. Nedėliomls 10 a.'
Burbiškis (Utenos apskr.). siu pasakęs, kad Lietuvoje ir
m. Iki 12 vai. Panedėllals, Seredo- (
Iš senų laikų Kuro plačiai ži- (vyskupai neturi tokių reziden- asmens malonesniu balsu. bper pienines, skerdyklas, ja kooperatiniam judėjimui rei mis 4r Subatomis nuo 10 a. m. iki
8 p.Vin. Ofisas 30 metų tame pa-i
nomas ir garsus ponų Vens- ei jų, kaip dabar Burbiškio kle Tat reikėtų svetimtaučiams pa ,va įr kiaušinių rinkinio ir pa kia šiltadaržio sąlygų. Dauge kčiame name.
rodyti, kokia mūsų tauta bal--_________________________ lio kooperatyvų bankrotavi-.
lonavičių dvaras, ypač savo bonas. Iš šiaurių pusės kam••
r> i-.i •
v
• •
.....
. įminga, nors prie radiofono pn- dar nemoka paruosti mėšlo
puikiais palociais. Burbiškis i bariai vargonininkui ir žak-1 ®.
,
, .
, , , ...
...... , i .
....
A . .
stalius malonaus balso zmo- taip, kad jis nesnfirdėtų. Ligi
labai nukentėjo per ukIįjj ka- ristijonui ir dvi svetaines su
Stambus Nebojimas
VIM
•
•ir ikitokioms
-x i * ines- Bigi šiol buvęs mūsų ratiems vyrams Ir
rų, nes vieni triobcsiai buvo sinnkųnaiiis
pra.. mėšlųi aparia,
r" > tai mūsųt šalelė^ )y m geras terminas
(l/ld
stokoja gyvumo
,
....
„.................
.
dio “dede p. P. Babickas (jo‘orus ima nebetikti kurortinin- noterl.n”- kuriems
y.ra tik pusiau tiek tvirsudeginti,
deginti, o patys puikieji pa- niogoins. Bažnyčioje visur tvą
.
. .
.
. r , i,
. .
.... ,
1 F
,jle turėtų
VlGOhfo
būti._____________ I
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balsas labai malonus) dabar-kailis, kuriems reikia svares-B1- klek J
loc•įai
laimi aplaužyti; aptei-.rka, visur gražu, viskas nau- .r
.
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.
, , .i .
„ . .. ..............
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Enjoy Uit.
B«
musų radiofono jau labai'mo oro. Mat vėjelis ir jiem?’ ■ ■
em your toaa.
sti* ir išstovėjo iki 1932 m. ja, visi bažnytiniai drabužiai
Fwl wid«-«wak*
retai girdėti.
nuneša dvokiančio oro. Ūkini
Tik {K inui metais grįžęs iš A- įr ta;p kas reikalinga prie pa
ŪSE
nkai, nemokėdami tinkamai p» yra Gydytojaus Specialisto preskripĮMrikoB gerb. kun. Pranas Za nlakJ,f vi<
dwh#s ir lrf#.
Fili®
Pavasaiį tam tikru metų ir ruošti mėšlų, kreikalingai į*^*£i
biria nupirko patį dvaro cen
(Tfce VegetaMe Lazatlve)
• '•
•
■- moterų
sas geri), kun. Pr. Zabielos. dal>ar, tuojau po šienųpiptas, daug dujų
išleidžia į orų. Tuo
ket«nMtrų su palociais ir Panevėžio
Choras taipgi jau nemažas ir žmonės iš tvartų išVeža idealų gi hu-jMi tos dujos yra augaryskujM) J. K. Paltaroko pra
nesln vartojimui NUO1-TONE tabšomas suorganizavo naujų Bu- Sra^iai gieda. Jani vadtnaujn į dirvas. Tada tai pasui irsta lnins maistu.
lotku už vieną doier). tikrieji yrą
Čižyla pilnai garantuoti — nepriimkite už
visas
oras,
mat
mūsų
žmonės
vaduotojus — jus galite gauti tikra- i
fl-biškio parapijų.
varg. Zaranka. Klebonas džiau
I
z
amsrac
Pernai, kuomet kun. Zabie-’i
la dar tik pirko Burbiškio
dvarų, ir man 9 teko upsilan- I
kyti ir pamatyti tas garsusis
dvaras, bet pernai metais ne- į
koks buvo įspūdis, nes palo
viai apdaužyti be langų ir be į
durų, stogai apiplyšę. Bet jau
šiemet ir apie tų patį laikų
apsilankius Burbišky įspūdis '
jau kitokis: iš apleisto ir a- j“
piplyšusio palociaus vėl stovi
kaip naujas; viskas atnaujin
ta. atremontuota, viduryje pa
lociauR įtaisyta puiki, didelė
bažnyčia, iš pietų pusės per du
aukštu puikiausia klebonija
su daugybe kambarių ir dviem
dideliais galionais, neapsirik-

s». nuBuvo

josim

Mins

ginsi, kad žmonių visad pilna
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Trečiadienis, rugp. 30 d., 1933

[j į Labd. ūkį nesivcžkite valgių se. A. a. E. Mažeikienė ne tik atstumti biednųjų vaikučių. '
LIETUVIAI DAKTARAI:
•
*
•
'
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
S ir kitokių dalykų, nes gausite priklausė prie Jabdarių ir vi- j Piknikas bus gražus. Bus j
atvažiavę į miškų. Vestsidie- sa energija darbavosi dėl jo*, gera muzika, skunūs valgiui, :
Ofiso: Tel. CALumet 4039
č.iai, kurie neturite automobi dar buvo gera ir pavyzding i gardūs garimai,
Res.: Tel. HEMlock 6286
lių, galite važiuoti troku. Bus parapijonka. Neveltui jų
Kviečia visus
J# pu
I>u •
DENTISTA8
1445
KO. 491 h Cr., CICERO, ILL
Klebonas
ir
Komitetas
lydėjo
į
kapines
apie
50
auto
ŠIANDIEN SUSIRINKIMAS parodys palankumų, įvertini-'.'’1’to* visiems. Trokas bus prie
G ta r,, Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
.... darbo,
, ,
anksti iš ryto.
lšva- mobilių.
Valdyba,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8147 60. HALbTED ST., CU1CAUO
mų labdarių
parems bažnyčios
‘
.•
____________
į Tu! nepadoru. Tamsta toks
Paned., Sered. Ir Subat 2—I vat
žiuos
8
vai.
Vestsidieėių
laba
’
3147
So.
Habted
St.
Šiandien, 8 vai. vakare įvy našlaičių šelpimų ir priduos,
___* _
daug
mano
važiuoti
j lubdarių Svarbus susirinkimas laib-,st’Prus ’’
vyras, o pra Ofiso ts’.andoo: 1-4 Ir 4-1 vai. rak.
ksta Labdarių Sujungus cen akstino ateityje dar daugiau
Itciidvniljoc Ofisas: 2«65 W. 4»U> M. Tel. HEMlock 8151
ūkį,
nes
tai
paskutinis
šių
darių 6 kuopos įvyks ketvii-|Hl*
sako Mikienė
Valandos: lt—11 ryto
tro susirinkimas, kuriame pra ir nuoširdžiau darbuotis.
Keredutnla Ir Nedėliomis pagal sutarti
metų
ūkio
išvažiavimas
ir
rietadienį, rugp. 31 d. parapijos t
šome dalyvauti visų kuopų at
Tad ir prašome visus geros šutaviinas miške.
svetainėj, 8 valandų vakare.!
' a*P» v*‘*nU kartų nepra(Nary suokas)
stovus ir visus labdarių vei valios žmones, visus lubdarių
Tel. LAFayette 7650
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kviečiami
visi
nariai
ir
tie,
Ž*
au
*
r
K
uvau
niėuAsį
džėloj
kėjus. Mat, šis
Sis susirinki.,,a,jus jr bif.iulius atvykti iv
2429 Wsst Marqu«tte Road
VALANDOS:
Labdarių Sujungus K) kuo kurie nori rugsėjo 3 d. troku Pasėdėti,
atsakė elgeta,
9 iki II ryto: 7 Iki 9 vakare
yra vienas iš svarbiausių. A- 'drauge su mumis maloniai pa žengia pirmyn. Rugpiūčio
Utorn. ir Ketv. vok. pagal sutarti
važiuoti į labdarių ūkį riešu
teinaneianie sekmadienyje įvy-1^ pral(,1Bt;
pra_,-6
, Gydytojas ir Chirurgas
Rsa 4444 8. MAPLJfiWOOD A T*
LIETUVIAI
DAKTARAI:
turėjo susirinkimų, tr.uti, atsilankykite į susirin
4140 Archer Avė.
1 hd ™ '-k"18 1 v“!avl'"as 1 šome su savim atsivežti savo kurį v„lė pirmininkas
K. BaiTel. LAFayette 8057
pirmininkas K.
Rai kimų, kad galėtume pasitarti
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare I
labdanų uk|. Re,k,a gerai draugus ir paži8talnu8. Turi„.
*'
P
Tel. LAFayette 5793
la. Buvo svarstomi bėgantie ir sužinoti, kokį imti trokų, i
Res. 2136 W. 24th St.
prisirengti, nes lauk.ama daug ,ieji automobi|iua „,„io„ekit..
Tel. CANal 0402
svečių, kuriuos reiks tinka-1 pavėžėti tuos, kurie jų neturi. ji reikalui ir rinkimus darbi kad visiems būtų vietos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valdyba
- X—SPINDULIAI
Office Pbon*
ltea and Office
mai pasitikti ir pavaišinti. [Visi kooperuokime. Tuo būdu ninkų išvažiavimui, kuris įVai.: 2 iki 5 popiet 7 iki 9 vak.
vyks rugsėjo 3 d. labdarių ūPROspect
1028
2359
Bo
Eeavltt
at
Netoli ir mūsų seimas, į kuri
Dffice: 4459 & California Avė.
3051 West 43rd Str.
pastatysime savo organizaciją i kvje. Išrinkti energifigi jauni
CANal 0706
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
Nedėlioję pagal sutartį
turėsime sukviesti visas
tvirtų pagrindų ir netru- vyrai ir mergaitės, kurie ap
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
SeredOmia
ir
nedė.iomis
pagal
nizacijas ir draugijas. Laukia
galSsime prad5U 8tatyU
sutarties
i
ir kiti darbai, kuriuos, atvė- taip reikalingas našlaičių ir siėmė tų dienų pasidarbuoti.
PHY81CIAN AND 8URGKON
Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
10 kuopos valdybą, labai džiau
Pilone GROvclUU 0027
sus orui, turėsime pradėti di-l8ene|i
icgiawW
2403 W. 63rd St, Chicago
<917 8. Waehteuuw Ava
Valandos: 1-4; 7-9 P. M.
giasi susilaukus gerų darbš
orrics HOURS:
rbti.
Trečiadieniais ir aekmad. susitartu
I to 4 and T to 9 P. 41.
Labd. Centro Valdyba čių narių. Tikimės išvažiavi PIKNIKAS MOKYKLOS
1 šio vakaro susirinkimą
Bunda/ d/ apvolntinenl
NAUDAI
me
nemažai
centrui
pelno
pa

UYDYTOJAŠ LR CHIRURGAS
prašome atvykti visus, kurie-1
>422 ViMt Marųuetts Road
daryti.
Praeitų
susirinkimų
įLietuvis Gydytojas ir Chirurgas
ms rūpi mūsų organizacijos
IŠ 7 KP. VEIKIMO
VaL: 2-4 ir i-l v«uu o.etv. s-xs ryt*
<8(9
80
WKSTFRN
A
V B.
sirašė į labdarių kuopų šie t Kadangi daugelis žmonių
Nedeilol .uuU.ru.
Chicago. Iii.
reikalai ir jos ateitis. Kaip
---------visiems žinoma, centro susi-! Labdarių 7 kp. su didžiu asmenys: Mackevičienė ir jos nedirba, tat daugelio mūsų BOUlcvard 7589
Gydytojas ir Chirurgas
Pilone CANal 6122
šeimynėlė: 2 sūnai ir 2 dūk-(mokyklų lankančių vaikučių
Itcz. IIEM iHk 7891
4645 So. Ashland Avė.
rinkimai visados įvyksta Au- rūpestingumu ruošiasi į ūkio
tervs. 10 kuopa liūdi, nes ne- tėvai nemokėjo už jų mokslų.
DR. S. BIEZIS
šros Vartų parap. mokyklos išvažiavimų rugsėjo 3 d. KuoOfiso valandos:
ttko geros narės ir darbinin Taigi, ir šiais metais, kad pri
GlUl’i'UJAd IR CR1RUMGA8
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
kambaryje, West Side.
pa yra gerai prisiruošusi prie
2201 W. Ceimak Road
kės, būtent a. a. Elzbietos Ma- glaudus bedarbių ir našlių
DANTISTAS’
Nedėliomis pagal sutartį
--------------’ visko. Turės gėrimų, “bingo’*, žeikienės, kuri po sunkios ope-(Vaikučius j savo, lietuviškų
Valandos:
1—• Ir 7—5 vok.
4712 So. Ashland Avenue
Ofiso telef. BOUlevard 7820 Morenomis ir ueiiciiouiii
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME gerų užkandžių, bus kejiamn
pagal sutarti
Vai.: Nuo 19 ryto iki S vakaro
racijos pasimirė 14 dieną šio katalikiškų mokyklų, klebonas
Namų
tel.
PROspect
1930
----------šviežia mėsa. Kepėjas gerai
6631 S. Calilorma Avė.
.,,•14
•»,
n parapijos
komitetas suma1 _
Rugsėjo trečioji čia pat. Tai- žinomas biznierius A. Aitutis. nienesio. Palaidota su įskuTel. Ofiso BOlltvard 5913—14
Telefonas REPuolic 7868
,. , .. m . .
A ......................
.
.
- • *
t- • •
, •
surengti šį piknikų ir kvie- Rez. VICtory 2343
Tel. BOUlevard 7042
bdarių kuopose eiua didelis Taigi vestsidiečiai važiuodami menus Sv. Kazimiero kapine-' v.
..
...
B
čia visus parapijonus, ir kai
sąjūdis. Jų Veikėjai didžiau
CANal 0257
mynus, paremti, kad galima
siu pasišventimu dirba, ruo- į
GRABORIAI:
Res. PROspect 6659
M 'F 1 kl 'F 5K M
756 W. 35th STREET
būtų seseris apmokėti ir nešiasi. Savo darbui visur ran
Ofiso vai.: nuo 1-1: nuo 5:20-2:29
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th strest
da gražaus pritarimo. Mat, vi
Telefonas YARds 1188
Vai.: nuo » tiu » vakar*
LACHAVICH
Gydytojas ir Chirurgas
bsrsuoj pagal sutarti
si žino, kaip naudingų darbą
GRABORIAI:
1821 SoUTtt HAirjibb trr u LIST
jie dirba. Taip ir turi būti. J
iieaidenciju #euu bu. Axtęsiau Ava
IR SONOS
Graboriua ir Balsamuotojas
Valandos: 11 ryto iki' 4 po pietų
Tel.
CANal
6122
Juk, kas gali išdrįsti atsisaLIETUVIS ORABORIUS
Tel. REPublic 8340
• iki 6:*V vakare
kyti pagelbėti ir paremti kil- Patarnauju laidotuvėse kuoplglauslo. Turiu automubi&us vta>ki«m».
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
...
. .
,
.
Reikale meldžiu atsmaukti, o mano
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
nų labdarybės darbų.
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.

LABDARIŲ DIRVA

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. V. S. NARES

DR.* F. C. WINSKUNAS

DR. A. RAČIUS

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

1

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOftARSKAS

DR. J. J, SIMONAITIS

DR. J. W. KADZEWICK

DR. M, T. STRIKOL'IS

OR. A. P. KAZLAUSKAS

Dfi. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. J. BERTASH

Tei
DR. P. Z. ŽALAI ORIS.

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. I. RLOŽIS

Tel. CANal 2515 arba 2515

Iš to sąjūdžio, koks eina la 2314 W. 23rd PI., Chicago
bdarių kuopose ir bendrai vi*
sose Chicagos lietuvių parapi 1439 S. 49th Court, Cicero, DL
TjCL. CICERO 5927
jose, galima spėti, kad sekma
dienyje, rugsėjo 3 dienų tūk
Pitone BOUlevard 4139
stantinės žmonių minios su-!
plauks į labdarių fannų, kur
bus svarbus rudeninis išvažia
GRABORIUS
vimas su visokiais pamargiMusų .patarnavimas
nimais.
visuomet .sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
Tas rudeninis išvažiavimas me UUaldų užlaikymui
į labdarių ūkį jau pasidarė
Nauja, graži ko
tradicinis, nes kelinti metai
kai jis rengiamas ir tai su plyčia dykai.
gražiu pasisekimu. Tai Ivg ko
3307 Aubnrn Avenue
kia šventė, į kurių suvažiavę
lietuviai iš viso miesto kraš
tų ir apylinkių džiaugiasi gra.
žiu ūkiu, gėrisi gamta, riešu GRABO Rnj8 IR LAIDOTUVIŲ
VED8JAJB
tauja ir linksminasi. Dėl to
46th STREET
ir šiemet laukiama daug sve 1646Tel.WEST
BOUlevard 5203—8113
čių, kurie savo atsilankymu

A. MASALSKIS

I.J.ZOLP

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
ORABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavtmaa
galimas *2 186.09
KOPLYČIA DYKAI

3319

AUBURN AVENITK

Cbioago, Dl.
J. F. RADŽIUS

(ne.
LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už |25.V0 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
558 W. lHth Nt.
Tel. CANal 0174
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WE8T 15th STREET
Cicero, Ulinois
Tel. CICERO 2109 ir 859J.

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

Mirė rugppluėio 28 d.. 1933
m.. 5:15 vai. ryto. 60 metų
amžiaus. Kilo iii Šiaulių apskri
čio, Sakinių pu ra p. Amerikoje
išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nullud| ne
moler) Fltoinij*. po tėvafs Ordaitė, dukterį Helen ir ženn>
Stanislovų l,aurait|,
pushrol)
Kazimierų VarpučenskJ ir gimi
nes. o Lietuvoje seser) Mari
jonų.
Kūnas pašarvotas 4786 8o.
Honoro 8t
lAridotuvėe Jvyks
Trečiadieni, Rugpluči'o 30 d..
Ift namų 8 vai. bus atlydėtas
) flv. Kryžiaus parapijos baž
nyčių. kurioje (vyks gedulingos
pamaldos už velionio stelų, i’o
pamaldų bus nulydėtas j Sv.
Kazimiero kapines.
Nuožtrdžtaf kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamusenas dalyvauti Aiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Že
ntas, Pūslino is Mesao Ir Gimi
nės.

I

M

J. LIulevičius 11
Oratorius
Ir

£

įtaisam uotojas
Patarnauja Cblcagoje Ir aplell*-

M)a

Didelė Ir graži
Koplyčia* dykai

Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudelkik. Telefonas Yards 1741.

4092 Archer Ava

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir
> * • i'
< A

LABAI PIGIAL

Liūdnoje valandoje
pašaukite:

REPublic 3100

j
g

DR. MARGER1O

Tel. GROvehill 1595

PRANEŠIMAS

DR. A, L. YUŠKA -

Porafkeiė į erdvesnę ir patogesnę
vielų
3325 80. UrVubTED ST.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTMG CO:
rNCORPORATBD

3238 S. HALSTED ST.

GYul’TUJAS IR CHIRURGaS
"Vai.; U-U ryto 2-4 ir.7-U vak.
Snredomu. po pietų ir fvedeldieuuu*
tik nusitarus

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare

Šventadieniais nuo 10 iki 12
PUuue UOLle v ard 5453

{VAIRŪS
Rea Pbons
EAGie-Huod 6041

2423 W. MARULKTYM HOAB

DAKTARAI:

Offlcs Pbon*
MEMvvortb 3000

DR. A. R. McCRAOlE

Henry ff. Becker
(Llcensed Embalmer)

UYDYTOJAa ir CHIRURGAM

CHICAGO, ILL.

Tel. LAFayette 2572

LAIDOTUVĖMS

-

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

GYnyruJAS ir chirurgai
4142 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 0036 -

t Kampo* LeavlU B t. j
Talau uos. kuo » uu 11 ryt*
Muo i lai a v*xars
aursaaj pagal valant

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už' aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų,
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiau3į pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

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

DR. A. A. ROTH

.

7850 S. LLALbTED bTitEEl Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ROOM 214.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

Tel. MONroe 3377

J. J. BAGDONAS

r
I

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR. T. DUNDULIS

U k. M T 1 H T A ■

2201 W. Cermak Road

718 W. 18th St.

1344 R. 5O4.b Ava, Oirwro. Tll

JUOZAPAS
VARPUČENSKIS

Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
K A (JĄ ŽEMESNĘ KAINU.
Kiekvienam pagral>ui musų kuplyčia su vargonais
dykai. NulludUtio valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 80. AbULAND AVĖ.
_

SPECUALISTAS

Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Haisted St.
Kampas kist Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—*, 7—9 v.v.
Nedėliomis ir šventadieniais 19—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai., ryto nuo 10—12 uuo 2—4 po
pietų: 7—*:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

4631 SU. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0994

Telefonas MIDway 2880

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. ’
Nudėldieniuis nuo 10 iki 12 dieną

Rea:

Offlc*:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F.

ruzic

GYDYTOJAS llt CHIRURGAS

2355 \Vest 63rd Street
Vat: 1 to 4 ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekniad. pagal sutarti
Ryto 'vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj
Cbtcaro. Iii.

Phone: HEMlock 6700

Rez.: Tel. PLAza 3200

Pitone: PltO.<ųM.*et 1024

D R. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.

’

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

WISSIG,
Kapitonas
Pasauliniame kars

Specialistas iš
Rusijos

tŲ IR MtnJKBU
KAIP llHIHENCJl 8108 Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclallšk>i gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlm^ krau
jo, odos, ilgas, žaizdas, reunintlsmg, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligoa Jeigu Įriti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis jutas gali pada
ryti. Praktikuoja per d«uael| metų Ir tžgydė tukatsnčlus ligonių. Patai imas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo t—5 valandai vakare. Nedėliomis nuo II ryto iki 1 vai

4^0U UE*r 2ėtb KT.

kampa* Kecscr Avė.

t

Tel. CRAuford 5471

——

■

v****

T

b

B

ggigaa

.

Trečiadienis, rugp. 30 dr, 1933

PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE BUS III,
Grįžtant is pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6:38, 7.49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus.

įvyks Pirmadienį, Rugs.-Sept. 4,1933 m.

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, 111. Ten rasti Madison St. ir
važiuoti į pietus iki 63rd St. Po dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų farma.

Kaip j pikniką nuvažiuoti? O taip pikniką galima pasiekti: Jvurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo AVestern aje. ir 18th St. sekančiomis valandomis:
•
•
. ,
10:13 ir 11:45 valandą ryto Chicagos laiku. Ant stoties minėtoms valandoms bus palydo
vai ir jie parūpins tikietus. Tik prašome nevėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stotyje tre
kai» bus nuvežti j tumią.

Tą dieną taipgi bus laikomos šv. Mišios lt vai. ryto (Chicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

Visus kviečiame dalvvauti
RENGtJAI

X Rugp. 26 d. 'vakare pas knikas Altorių Puošimo drau- nizuos, ji lengvai užims pir- kis, “Virginia Reel”. Neap LAIMINGIEJI NUIRAI
graborių S. Skudą, 718 W. 13 gijos. Pirm. St. Balčiūnien- mąją vietą.
sėjo ir be tikrai gyvo baseSt., buvo surengta parapijos turi padarius daug naujij pla
Bežaidžiant kas pim.adte. bal1 bidimo- “w k“ '>«» Per Rudeniniam “Draugo” pi\
naudai
bunco
party.
Širdingai
nų
ir
suprašius
svečių
su
do
'Juozas parapijos komiteto na
nio vakarą, vaikinai susidėjo išvažiavimas be to gražaus knike, kuris įvyko Bergmane
ačiū rengėjoms uz pramogą, vanomis . Tikietai visur
centejįų (jr doleru- ,sPorto kvru,ne ore- Vakare vi- darže, rugp. 27 d., laikrodinin
rys. Abu veiklūs.
Dievulis
atlygins
geradėjams
narni
kų) į taip vadinamą “Kitty”; si
(bet vis dainuo- ko R. Andrei i ūno dovana —
X SŠ. Petro ir Povilo pa
Į X West Sidės vyrai ir mo užuot šį “katinėlio” iždą pa- da,m> skirf’tėsi ‘ narnns- be auksinis žiedas teko tikieto
rapijos mokykla, kurią veda už gerus darbus.
X Rugsėjo 1 d., po vakari 'terys dirbę “Draugo” pikni
Šv. Kazimiero sesutės, prasi
sidalinus tarpe savęs, jie su čiai labai dėkingi jaunikai No. 1528. Kas turi tikieta su
dės rugsėjo 5 d., tuoj po “da- nių pamaldų, parap. salėje
vlsl pasižymėjo.
I
rengė gražų išvažiavimą pui- čiams, kurių pastangomis su tuo numeru, kreipkitės
rengtas
šis
puikus
išvažiavi
‘
‘
I
)raugo
’
’
administraciją.
vyksta
svarbus
parapijos
su-1
X
Jonas
Markevičius,
pa-'
kianie
Roberts
ūky,
ant
93rd
X Viskas rengiama prie rbo dienos”. Visų katalikų tėmūsų parapijos rudeninio pik- j vų šventa pareiga savo vai sirinkimas. Visi parapijonys rapijos komiteto narys, geras Į gį įr Roberts Road. J išva- mas.
4 UGNIAGESIAI ŽUVO
Būtų labai malonu, kad aniko, kuris bus rugsėjo 3 d., j bučius siųsti į parapijos ka- kvieciami atsilankyti, nes bus talkininkas ir darbininkas, ga žiavimą pakviesti svečiai naWHAT CHEER, Ia., rugp.
svarstoma svarbūs parap. rei- ve darbą Tenn. valst. rakandų miškiai ir iš toliau: North Si teinantį rudenį neįvyktų suiVytauto darže. Visų parapijos talikiškąją mokyklą,
28.
— Gaisro metu ištikus sp
šioje grupėje, bet, priedraugijų ir komiteto susirin- y Mf]Sų apy)iakėj asan,,io3 balai. Tie reikalai visiems tu- dirbtuvėj. Išvažiuoja šiandien dės, Cicero, Roseland’o, net Ir
iš Cleveland, Ohio. Visi arti- Ringai, kad jų tarpe atsirastų rogimui valgomųjų daiktų par
kūnas įvyks ketvirtadienio va dirbtuv5s (o
daug yra) kas. ri rūpėti ir dėl to visi turim 7 vai. ryto.
kare, 7:30. Bus tartasi apie dien priima į darbus daugiau dalyvauti. Tėveliai, malonėki- X Atvyko iš Lietuvos J. mieji mūsų žaidėjų draugai, didesnis draugiškumas ir di- duotuvėje keturi gaisrininkai
prisirengimą prie minėto iš darbininkų. Vadinasi, pas mus te paraginti savo augusius vai Dobrovolskis, biznierio 'J. Do laiką praleido kuo smagiau-, dėsnis pasiryžimas laimėti pi užmušta.
važiavimo. Prašoma visų su 'bedarbė mažėja. Žmonės labai kus, kad ir jie atsilankytų, nes brovolskio brolio sūnus. Ap giai. Valgio buvo užtektinai, nn9.1^ vietą.
W. H. Y.
sigyveno
pas
tetą
Barkauskie

REMKITE KATALIKIŠ
jaunimas
tai
parap.
ateitis.
sirinkti.
šalto, gardaus gėrimėlio taip
I džiaugiasi.
' , '
'Laikas pradėti jaunimą įtrau nę Brigliton parke. Per šiena- pat netruko. Pavalgę visi žai PLATINKITE “DRAUDA” KĄJĄ SPAUDĄ
X Šiluvos atlaidai pas mus
X Rugsėjo 4 d., tai yra kti į parapijos veikimą ir a- piūtę Lietuvoj sakė šiemet Že
dė įvairins žaidimus ir sma-1
prasidės rugsėjo 7 d. iškilmi “I^abor day” West Pullman
maitijoj
buvo
gražus
oras.
paštalavimą.
J.
glai šoko. Visiems labiausiai
ngais mišparais ir tęsis iki parke kas met būnh nepapra
X B. Kazanauskas, Sirnano patiko tikrai farmeriškas šorugsėjo 15 d. Girdėt, kad di stai dideli darbininkų apvaiDaukanto “spulkos” raštinin
džiai gerb. pralotas J. Maci- kščiojimai (tik ne raudonųjų),
kas ruošiasi važiuoti į Lietu
jauskas. sakys atlaidų pamok-Įžmonių susirenka apie 40 tūkvą ūkio reikalus sutvarkyti.
-Jus.
Rep. t stančių. Būna visokio sporto,
Išvažiuos rugsėjo mėnesį.
o vakare “fire works”. Mes
įsi/ji/fi naują “THOR’’ skalbiamą mašiną tokia
gavome gerą progą pasinau
žema kaina
doti ta diena; turėsime būdą,
X V. Brazauskas pasižymė
kur bus galima gauti įvairaus
Visos anglių kompanijos pakėlė an
jo; gavo du čempijonatu: už
glių kafrias. taip aukštai, kad žmo
gėrimo, užkandžio ir saldu
nėms sunku bejplrktl,
o
lietuvių
maliavojimą mokyklos kamba
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj
mynų. Visas pelnas eis para
kalnų dar iupiglno. Kam
rių ir “Draugo” piknike vir Praėjusią žilinų. kuomet vi- pakėlimo
reikia anglių, telefonuoklt t no jaus,
pijos naudai. Išrinkta darbi
gausit daug pigiau negu kur kitur —
vės traukime. Dabar pradėjo durmiestyje katalikiško jauni Telefonas
X Rugpiūč.io 29 d., parapi ninkai. Būda bus prie Stewart
KEPIBI.IC 8402
dirbti siuvėjų dirbtuvėj.
mo organizacijos centre suor
jos choras parap. darže buvo ir 123 str.
surengęs gražų piknikėlį pa X Rugpjūčio 27 d., parapi X Labai reikalinga talkini ganizuoti “bowling” tymai,
rapijos naudai. Pikni kelis la jos ofise klebonas su parap. nkai — vyrai ir moterys mo mūsų parapijoje irgi suorga
ADVOKATAS
bai gerai pavyko. Žmonių bu komitetu turėjo svarbų pasi kyklos valymo darbui baigti. nizuota tymas; jis atstovavo
2
E.
103rd
PI. prie State St.
vo. daug; pelno parapijai pa tarimą apie rudeninį parapi Ateinantį sekmadienį bus ri-į parapiją C. Y. O. Centre. TvTel. PVLUnan 5950
K et vergo vakarais nuo 7 ikf 9
darė 69 dol. Būtų gerai, kad jos pikniką, kuris įvyks rug nkliava nupirkimui maliavos, mą buvo sudarę. J. Armonas, 4600
S. Wood St.
LAFayette 6393
mūsų choras dažniau šį-tą su sėjo 17 d., Garnes grove (Ka- Visi parapijonai prašomi pa P. Šeputis, Jonas ir Juozas
rengtų. Chorui gerai sekasi. reckio darže) prie 123 ir U- aukoti nors galionui malia Gurrister’iai ir kun. S. Jone
vos, tada jos užteks ir bažny lis. Karts nuo karto jiems pa
X Petras Katela jau seniai nion ave; ®au8 ka* sva™t;*
ADVOKATAS
čiai išdekoruoti. Aukos bus gelbėjo S. Paulikas, J. Ramo
105 W. Monroe St.. prie Clark
kai serga ir dabar randasi Il ta; rengiamasi prie didelio užrašinėjamos.
nas ir kun. Valančius. Praė
Telefonas STAte 7660
linois Central ligoninėj. Rug pikniko. Muzika bus gera. Vi
Valandos 9 rvta Iki 6 popiet
X
Praeitą
šeštadienį
Aus
jusį
sezoną
mūsų
parapijos
Rep.
2201 W. Cermak Road
pjūčio 21 d. kleb. kun. A. Lin si prašomi atsilankyti.
ros Vartų bažnyčioj buvo šliu- tymas laimėjo trečią vietą, Panedėllo, Peredoa fr Pėtnyčlos
kus ligonį atlankė, bet kada
vakarai* « iki 4
bas Onos Bartkiūtės su sve bet tikimos, kad jei šį rudenį
Telefonas CANal 6122
ngi Petras su Veronika Kurtimtaučiu.
vėl toji pati grupė susiorga Namai: 6459 S. Rockwell St.
peikiai gyveno “ant laisnio”,
fitarnlnko. Ketvergo ir Rubatoa
TIK PASKAITYKITE:
X Rugsėjo 2 d. bus šliubas
VnksrnU 1 lk< o
nebuvo lengva klebonui savo
Teb-fonas REKU, b- 9600
“THOR” Skalbiama Mašina
K. Bagdonaitės taip pat su
*99.00
pareiga atlikti. Žinoma, kle
svetimtaučiu (italu).
“THOR” Prosas (Mengelis)
*49.00
bonas ran'ų nenuleido. Po tin X Rugp. 27 d. mūs parap.
X L. Gaselionienė savo du
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
mpo pasikalbėjimo, abu, Pet Federacijos 15 skyriaus i&va- kteriai Elzbietai buvo surenstatau Anglis už pigiausias kalnas
148.00
ras ir Veronika, atliko išpa- žiavimas Marquette parke grasužieduotuvių vakarą. V.
PoAauklt EAFayctte 8980
NUOLAIDA
žintį ir priėmė Šv. Sakramen- žiai pavyko. Diena pasitaikė , Radzevičiaus orkestrą visu” Full Pack
. J OKSAS
*70.00
e po to priėmė Moterystės gi a..į ir dėl to malonu buvo palinksmino. Vestuvės bus ru- No Slack Fillinq
X
2649 West 43rd St
Sakranienti'. Linksma tokį j- gamtoje laikas praleisti. Pu- Įgsėįo 2 <1.
Tad abidvi Mašinos tiktai už ......... *78.00
CHRYSLER IR PLYMOUTBN
vvkį girdėti.
blikos taip pat pusėtinai at - i y Grahorius I.echavičius ru
SAMEMUCEfafcr
Mokant tiktai po vieną $1 į savaitę
AS42YEARSAGO
X Praeitą savaitę pas 111115 «lankė, ypač tie. kuriems rii- igpiūčio 31 d. vakare turės dilankėsi svečiui iš Pittsburgh’o pi parapijos reikalai. Atsila- 'Helį balių ir daug svečių iš
25ounc«s for25t
PASISKUBINKITE PRIE ŠIO BAROENO!
tai muz. V. X. MrJonis ir p. nkusius rengėjos-jai vaišino 1 priežasties dukters Zofijos snTamkevh’ins. Svečiai dalvva- skaniais valgiais, gėrimu. V. žiedavinio su Bardausku.
Pirma pirknno naujo arba v&r
vo katalikų Federaciios kon- Kuleskis su savo muzika vi-j y Ateinantį
sekmadieni
toto Automobilio Širdingai kvie
MlllIOMSOf POUMDS USfO
čiame pumutyti Vėliausioa Mados
grėsė ir aplankė Pasauline sus dalyvius linksmino ir ka” “Rūtos” darže bus didelis pBV OUH COVtPHMEMT
i’hryaler ir Plymouth AutomobiChicagos paroda. Prieš tris lik kiek norėio lietuviškai šo_________________________
Ims, kurie* turi modemi&kiauRin*
met s, muz. V. X. Modoms ko, žnid'*, dainavo, linksmo3417-21 So. Halsted St.
AtobulinimiiM ir iki kolei kainos
•i,l, <>i,#eiiut»t«»>. klll|> tai l'HRV
buvo mū u mrnpiios vnrgoni- je nuotaikoje bematant ir vaTelefonas — Boulevard 4705—8107
^RKAM
VNI’H 4 w •:«
•9. K RIS $795 F O. B., o PLY
ninkes i • visu buvo labai m y- karas atėjo.
>li»l'TII tiktai
t* t» K l'ai
Lietririškm*nTARV
vi liepi tikinkite gerus progos pa
lin>ns. Svaini trumpai pavb- Kas tik kuo prisidėm prie
LEIDĖJAI LIETUVIŠKŲ RADTO PROGRAMŲ:
rohttp
Myku naujus CIIRYSLRK l»
PTTRT.TC
š'' > Cliieuroie, rugp. 18 d. šio išvažiavimo: aukomis, duNedoliomis: 8 vai. ryte W C F L 970 k., 1-mą vai. po picl
I’LYMOUTII HiiloTnobilim pas
grjžo atgal j Pittshurgh’ą.
rbu, atsilankvmu, visiems SiTeisitigiaiiHia
Automobilių
(staigu
W C! F L 970 k., ir 1:30 vai. po piet W A A F
SIUNČIAM PINUIDS J i.IETi
• t i l 4 k o H f I t
A <* M R T t « A
X Rugsėjo 3 d., per sumą rdingai dėkoja gerb. klebonas,
920 k.
BALZEKA8 MOTOR SALE8
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
bus iškilmingas šliubas Onos kun. Albavičius ir komisija.
Ketvertais: 7:30 vai. vakare W H F C 1,420 k.
4038 Archer Avė.
TKnmtOVMTC PAMATTOTAa RTZN18
•Tašmontaitės su Juozu Drun-Į Tšvažiavimas parap. davė peKasdien: 4:15 vai. po piet W A A F 920 k. |
Tet. LAFayette 9062
2008 W.8T 47th STR.
Tai. LAF&yette 1083
gila. Onutė yra choro narė; o Ino apie 69 dol.
8TANLBY P. BALZEKAS, Bav.

C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
. WEST SIDE

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN ‘

I

Paskutinė Proga

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP.;
BRIGHTpNPARK

J. P. WAITCHES

JOHN B. BORDEN

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

OKSAS EKPRESS

M

Jos. F. Budrik, Ine.

1

L

