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Kubos saloje įvyko netikėtas perversmas
RESPUBLEKŪS PRIEŠAKY ATSIS 

TOJO RADIKALŲ KOM’SIJA
J. V. PASIUNTĖ i KUBĄ 

KARO LAIVUS

Vokietija ieško žydams 
pastovaus krašto

KUBOJE JVYKO PERVERS- VOKIETIJA IEŠKOS ŽY
MAS j DAMS GYVENIMO VIETOS

HAVANA, Kuba, rūgs. 5.— 
Pereitų naktį Kubos valdžio
je įvyko netikėtas perversmas. 
Valdžių užgrobė radikalai, ku
riems kaž kaip pasisekė savo 
pusėn patraukti kariuomenę ir 
laivynų. Kareiviai ir jūrinin
kai atsisakė klausyt ( savo va-

BERLYNAS, rūgs. 5. — Vo 

kietijos vyriausybė nusprendė 
pasigailėti iš savo krašto paša 
linamų žydu. Tarptautiniais ke

SUOMIAI BĖGA IŠ BADO IŠTIKTOS 
RUSIJOS

HELSINKIS, Suomija,'’lis skverbiasi ir tūkstančiams 
rūgs. 5. — Apie pusantro tūks grasina pavojumi, 
tančio suomių grįžo iš Rusijos,

Statoma modemiška su visais naujausiais - patogumais J. A . kariuomenės 
Haiųilton field, Kalifornijoj.
-------------------------------------------------- 'i n

stovykla —

į kur .ji? neteisėtai buvo išvykę 
laimės ieškoti.

Bolševikai daug suomių a- 
niatninkų patraukė Rusijon. 
.Jie per radijų suomiams jų - 
kalba skelbė apie gyvenimo 

(iiįžo skaudžiai nu.,i\ \ lę. i gro^į Rusijoj. Suomiai paklau-
Paspruko iį bado žnyplių, ka- įr greitai apsidžiaugė gyve- 
dangi badas į visas Rusijos da , nimo grožiu.

DRAUDŽIA VOKIEČIŲ 
LAIVAIS NAUDOTIS CH1 GAGOJE GUBERNATORIUS

CHICAGOJ

VOKIETIJA GALI GREITAI 
PASIRENGTI KARAN

STRASBURGAS, rūgs. 4.—
PARYŽIUS, rūgs. 5. —

i Prancūzijos vyriausybė įsa-
JOHNSON APIE FORDĄ

NUMATOMA NAUJA 
SOCIALE TVARKA

NEW YORK, rūgs. 5. —
Vakar vienam susirinkime kai

dovyliės. Daug karininkų suini i jie patys galėtų tvarkytis ir 
ta ir uždaryta tvirtovėm I’o to ■ valdytis, 
kareivių, jūrininkų ir valsty-

liais ji, ieškos kur nors kokio i, _ _ , , .. ._. ! ke prancūzams, kad jie jn-
nors krašto, kad būtų galimai^ kelion5se „„inau.i.tn 
zjdus apgx\endinti, taip kad kiečių laivais.

Gubernatorius Horneris gri; Vietos prancūzų laikraštis ra 
žo Chicagon. Čia jis turi’pasi-šo ir įrodo, kad Vokietija per . )Mvjo s Un-tennever. Jis pareis 
tarimų bedarbių šelpimo ton- | vienerius metus gali pasireng-,kė> kad jei N RA išbandymas pa

liės policijos vardu paskirta 
komisija salų valdyti. .Šios ko
misijos priešakyje yra keli Ha
vanos universiteto suradikulė-j mANGHAJUS, rūgs. 5. — 
j^p»fesoxiai. Juus.r«rf* dolerio kalirtiT’amrri-^

PASUNKĖJO AMERIKIE
ČIAMS GYVENIMAS

dikalai studentai. kiečiams gyvenimas Kinijoj
Šiandien laikinasis K ūbos pasunkėjo. 40 nuošimčių gyve- 

prezidentas de Cespedes atš- nimas pabrango.
auktas iš Šunta Clara provin- -----------------
cijos. .Jis tuoj savo kabineto i UŽ JAPONŲ NUŽUDYMĄ
narius sukvit-tę, pnsėdin ir pas ! -----------
kelbė atsistatydinimų. j' TOKIJO, rūgs. 5. — Už tri-

Radikalai revoliucijoninkai jų japonų žveju nužudymų 
užėmė visas Havanoje kareivi Kamčatkos pakraščiuose kel
nes. .Jiems vadovauja seržan-įševikai 5 saviškius nubaudė ka 
tas Batistą. , lėti ir žuvusiųjų japonų šei-

---------------- į mynoms apie 17,(XX) dol. atlygi
PASIŲSTA KARO LAIVAI j nimo išmokėjo.

AVASHINOTON, rūgs. 5.— 
J. Valstybių vyriausyliė į Ku-

TOKIJO, rūgs. G. — Pietų 
Korėjų ištiko taifūnas (viesu-

Nesenai tos rūšies draudimųI
Vokietija paskelbė vokiečiams, 
bet paskiau atšaukė.

vo- "?BA ad™'"1*tra't""u> I’"*“ do klausiniu. Sis fondas jau ti dideliu karau. Vokietija vi-, j ks jei , b- , b
apleisiant Ch,cag„ pranešė i5sisemia> „ valstyhį aeturi pi-1Ms savo pramonės šakas taip' ’ ' *’*
laikraštininkams, kad nuo For nj
do nieko negirdima, kad For-

DIDELES KAITROS 
ANGLIJOJ

_____ -——« i iisiuim

das neegaus mėlynojo aro, jei 
nepasirašys, kodo, o jei be pa-Į 
si rašymo naudos arų, bus pat
rauktas tiegon. I

Toliau jei Fordas neturės

POLICIJOS KAPITONAS 
SUVAŽINĖJO VAIKĄ

Anų vakarų Albany polici
jos stoties kapitonas Goldber- 

..anvM&in&jn -L -Hepeghuių
LONDONAS, rūgs. 5. —

Pietų rytų Anglijos dalis išti
ko didelės kaitros. Pritrūko 
vandens. Vietomis vanduo par 
duodamas kibirais.

DAR KITAS AMERIKIETIS 
NUKENTĖJO

BERLYNAS, rūgs. 5.

noruos. Kadangi dešimtys mi
lijonų gyventojų remia vyriau 
sy-bės žygius, tie žmonės ne-:___________
rems Fordo, pareiškė John- IŠPLUKDYTAS LAVONAS 
son. ______

PIRKIMO KAMPANIJA

Hitlerio smogikai vienoje gat
vėje skandžiai apdaužė ameri
kietį Kaltenborn. Apie tai 
pranešta generaliniam J. V. 
konsului. Užpuolimo priežas
tis nežinoma. Nesenai vokie-

bos pakraščius pasiuntė’ keletu I lo rūšis). 14 asmenų žuvo ir 13 | čių vyriausybė pareiškė, kad
karo laivų. įsikišimas į Kubos nesurandama. amerikiečiai nebus puolami.
vidaus reikalus oficialiai užgi- • ---- »—-----------------------------------------------------------
namas. Tačiau yra galimybės EUCHARISTINIS KONGRE- Įėjimai būtų tušti, galiūnų sau 
tai padaryti. Tai leidžia pati' SĖLIS GRIŠKABŪDYJE j gurnui nereikalinga būtų dy-
Kubos respublikos konstituci- ----------- į kūnų! gaujos, prieglaudų ras-
ja. i 'Parapinis Eucharistinis vy- į tusi kiekviename didesniame

___________ rų k.mgresėlis Griškabūdyje kaime... Eucharistinis judėji-
ingp. G d. įnešd į'paprastų a- mas reik vyrams pradėti, 
pvlinkės gyvenimų daug dva-Į Po pamokslo iš bažnyčios iš
silies nuotaikos. eina procesija su Švenčiausiu

Sakramentu. Daug vėliavų,Jau iš vakaro parapijos vai
kai dalyvauja mišparų proce-

PERVERSMAS BUVO NU
MATOMAS

Y’ASH INGTON, rūgs. 5.—- 
Kubos saloje radikalų socialia 
tų žygiai buvo numatomi, liet
apie tai tylėta. Juk radikalų sijoj- Tėvas Paukštys jautriai 
socialistų (profesorių ir stu- prakalba į mažųjų širdukes, ir 
dentų) slaptosios organizaci- jie planavosi, kaip gyvensiu, 
jos nariai per ilgų laikų sker- ko vengsiu, kad laimingai per- 
dė buv. prezidento Maebado plauktų per gyveninių, 
šalininkus, kada jų; šefas pas- j Kyte 7 v. didelės vaikų gru- 
pruko į Bahania salas. Naujo-suklaupia prie Dievo sta- 
ji vyriausybė davė laisvę radi-

žinta kraštui gerovė, tada so- 
galima i (.įaĮjzmas ir išgarsintas komu- 

per trumpų laikų pakeisti gin-nįznias gaus mirtinų smūgį, 
klų ir amunicijos labrikais. ( j>a(ja j)US užbaigta, su nuodin- 
Dešimties mėnesių laikotarpiu • gaigiab komuniwno perais ko. 
Vokietija gali pasigaminti sun va
kių.įų artilerijų. Turi pakanka
mai įvairios rūšies kareivių ir Anot 1 nternieyero, autoino- 
paruikĮiniaiigįa kąrq_ yaiįpy y- gamintojas Fordas, nepa

patvarkiusi, kad jas

13 m. amž. Vaikui koja perlau- l»ę.
į tai įsiskaitę prancūzai iš 

tikrųjų turi ko bijoti.

SEKTINAS PAVYZDYS

ši rašydamas” autoniftbflfl} *pTa’r 
monės kod-o, rizikuoja savo biz 
nį. Jo nepasirašymo priežas
tis yra ta, kad jis nenori skir
tis su dideliu savo pelnu.

Darbo dienų Cbicagoj lankė 
si NRA administratorius John lavonas, 
son. Turėjo prakalbų pasauli-

Iš Michigan ežero, šalia Ga- i 
ry, išplukdytas andai -ten pak- SALAKAS. — Salako pava : 
raiščiuose prigėrusio studento savininkai yra pasiryžę iš sa-( 
Lawrence Carlson, 21 m. amž. vo pasilinksminimų išmesti lau

nėj parodoj. Jis pranešė, kad 
šio rugsėjo mėn. 20 d. visam 
krašte prasidės, taip vadina
ma, pirkimo kampanija. Visi 

; žmonės bus raginami ko dau
giau pirkti ir tuo būdu parem- jbų. 
ti pramonės atsigaiveliojimų

Be to, jis ^pareiškė, kad vy
riausybė budės, kad prekybi
ninkai nedidintų įvairiems 
daiktams kainų.

ŽUVO LAKŪNE

KREIPSIS TEISMAN

CKRON, O., rūgs. g?— Dar 
kinių, žmonių šokius ir muzika, bo dienų darbininkų susirinki- 
kitaip sakant, moderniškuo- ine sakydamas prakalbų Ame

4,000 GRĮŽO Į DARBĄ sius šokius, kaip antai, foks- rjkos Darbo federacijos pre- 
----------- trotų, tango ir k. Kiek jau te- zidentas Y . Green pareiškė,

International Ladies’ Gar- ko pastebėti, kad tas gražus, kad federacija trauks teisinau 
ment Yorkers’ unijos 4,000 j pavyzdingas užsibrėžimas stip Uios darbdavius, kurie įsigiję 
darbininkų vakar grįžo į dar- rėja, — nešoka ir net vengia į mėlynuosius NRA arus ima 

lokių vakaruškų. Linkime ' spausti organizuotus darbiniu 
pasiryžimų ištesėti. ;kus. Kai kurie darbdaviai

URAGANAS TEXASE daug unistų paleidžia iš darbo.
----------- VĖŽIONYS, Nemakščių vai.

HOUSTON, Tm„ rūgs. _ vi(?na -io kaimo
Iš Floridos pakraščių atšniok-'r _ pasamdė kelis, asmenis nuzu-
štęs uraganas vakar išnaikino i , - - r '; * . <lyti nesugyvenamų posūnį J. i

PREZIDENTAS GRĮŽO 
VVASHINGTONAN

daug kunigų. 'Griškabūdis nė
ra matęs tokios procesijos. 
Apsukus didelį aikštės ratų, 
procesija grįžta į l.jažnyčių ir 
prasideda mišparai. Vyrų vėl 
pilna bažnyčia.

Šventės iškilmė padnlėjo ir 
dėl atvykusių garbingų sve
čių: J. E. Telšių vyskupas

Lakūnų lenktynėse Glen- 
view, III., žuvo lakūnė Miss 
Florence Klingensmitb, 26 m. 
amž., iš Minneapolis, Alinn. 
Katastrofa įvyko jai skrin- 
dant apie 220 mylių per valan 
dų greitumu. Skrindant perp
lyšo lėktuvo sparno audeklas.

KITAS LAIVELIS SUDEGĖ

Rio Grande upės klonio, Tex- 
ase, kai kurias dalis. Apie žu
vusius žmones dar neturima 
žinių. Medžiaginiai nuostoliai 
—milžiniški.

KUBOJE 150 ASM. ŽUVO

Pu pasamdytieji pranešė apie ' AVASIIINGTON, rūgs. 5. —• 
tai policijai ir laukė įsakymo l’rra. Rooseveltas grįžo iš a- 
nužudyniui. Pagaliau susita- tostogų. Čia jo laukia sunkus 
rus posūnis nusamdomas juo- darbas. Jis turės patraukti kru 
sius nuvežti į Alytų ir nutar- von anglių kasyklų savininkus 
ta miške jojo paties braunin- ir dirbi įlinkus, kad angliij pra- 
gu jįjį nušauti. Išvažiavus dar monei padaryti reikalingų ko- 
prašomas nuvežti į Jėznų. ne- dų.

HAVANIA, Kuba, rūgs. 6.— I j i • , • iXT . . . , ... . . ;va pasiunti darbo įrankių, o
Naujausiais apskaičiavimais,

, , ,0- Tui Pi^eji t* dienų Eu- Staugaitis, iš Prienų kan. Va-
kalams. Šie gi pasidrųsmę da- cbaristijos garbintojai. Gie-’iaįti8; įg Kauno prof. Kurai- 
bar pavaro šaliru nebudėjusius dodami “Garbinkime Švč. Sak' ti«, iš Amerikos svečiai mari- 
naujus viršininkus. ramentų” pradeda parapinę' jonai Navickas ir Draugelis, iš
ha™*™ Metų šventę- | Vilkaviškio prof. kun. Krupa-
MACHADO MONTREALIUĮ 9 va] pamaMog vičiug> prof kun po<lolskis,

MONTREATJUS, Kanada, Po sumos kun. Pusdešris salezietis kun. Skeltvs ir daug 
rūgs. 5. Buvusia Kubos prezi- plačiai išaiškina, kaip sociali- kit. kunigų. Brangius svečius 
(lentas diktatorius Maeluido nė tvarka pakiltų, jei eucharis-' griškabūdiečiai su padėkos žo- 
čia atvyko. tinis gyvenimas įsigalėtų: ka-} džiais minėjo ir minės.

- ------

Pirmadienį vakarų kitas 
greitasis motorinis laivelis už
siliepsnojo ir sudegė Michi
gan ežero pakraščiuose. Laive 
ly buvę 9 asmenys išgelbėta.

NEMOKAMOS ATOSTO
GOS PANAIKINAMOS
Pranešta, kad pašto kler

kams nemokamos atostogos 
panaikinamos.

nuo siautusio tomis dienomis 
uragano žuvo apie 150 asmenų 
šioje saloje. Apie 10,000/žmo
nių neteko pastogės.

1,000,000 DOk NUOS- ' 
TOLIŲ

JACKSONVILLE, Fla., 
rūgs. G. — Floridos pakraš
čiais uraganas (viesulas) pa
darė apie vienų milijonų dol. 
nuostolių.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

X „iL*. JZ- -t-— t , *. -..t* k .„aha-

ištikrųj^ atvežamas Jėzno po
licijai. Tik tuomet jis suprato 
kas jam buvo rengiama. Jo, 
pamotė ir kiti du sųmnkslinin 
kai areštuoti. I

BEDARBBIŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA

LONDONAS, rūgs. 5. — 
Rugpiūčio 21 d. Anglijoj būta 
apie pustrečio milijono Išdar
bių, tai yra, apie 500,000 ma-

“MIEGAMOJI” LIGA 
SIAUČIA

ST. LO UIS, Mo., rūgs. 6.— 
“Miegamoji” liga vis dar siau 
čia čia ir apylinkėse^ Daugiau 
kaip 70 asmenų mirė. Keletas 
šimtų serga.

ORO STOVIS
CHICAOO IR APYLINKES 

■ šiandien nepastovus oras; 
žiau negu pereitais metais tą numatoma kiek lietaus; vė- 
pat laikų. I siau.
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Ml metų — 13.60; Trims mėnesiams — SI.00; Vienam 
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bar jis gauna materijaliai labai menkutę, bet 
moraliai labai svarbi;} Vilniaus lietuviams if 
itin mielą jam pačiam — lietuviškosios Šv. 
Mikalojaus bažnyčios rektoriaus vietą.*

Nors kun. P. K., jau iš Petrapilio laikų 
pradeda aktingai dalyvauti lietuvių gyveni
me, būtent, spaudoje (“Viln. Žiniose”), ta
čiau nuo 1912 metų prasideda jau tikra žo
džio prasme’visuomeniškai tautiška jojo dar
buotė, kuri juo tolyn — eina juo platyn ir 
platyn. Pirmiausia jis, suradęs vieiiaininčių 
būrelį, pradeda leisti ir redaguoti netrukus 
tapusį laimi populeriu Vilniaus vyskupijoje 
savaitraštį sodžiaus žmonėms: ‘‘Aušrų’”. To, 
labai nusipelnusio tautinei vilniečių lietuvių

LIETUVOS GYVENIMAS
(Musų korespondento).

nų. Tedžiūsta. Tačiau baromet KUN. PETRAS RAŠČIUKAS
ras ir pažemiais lakstančios 
kregždės ima rodyti lietų. C- 
kininkas vėl sukrauna šienų į

DAR GYVAS

lt Josvainių į Kaunu atvy-
Dideliuose miestuose gyve- rekolekcijos inteligentihių pro Nuoges. Ttfiau teužeiua tik de- kau autobusu 16 rugp. ir pas 

nų inteligentai turi galimumų 'fesijų žmonėms būtų transliuo-j’*“**8 krafita8 ‘r nelyja, nors Tėvus Marijonus sutikau ame- 
atgimti dvasiniai: vienuoliai J jamos per radio. Tada jomis kur nol> kitur ir pila labai rikietį iš Biooklvno kun. Lekc

ijų prašomi, suruošia rekolek- bent šiek tiek pasinaudotų į*Į smarkiai, lyg iš viei.to, ii šių, kurs nustebo išgirdęs ma- 
cijas. Tuo gi tarpu mažesniuo- provincijoj gyvenanti atitin-, 3rmu8tiniai dund.ėte dunda. Ii n-j pavardę ir1 paklausė; — 
se miesteliuose ir kaimuose kainų profesijų inteligentai, j įspėk tu, žmogus, \ iespaties Ar tau patu esate, knis caA-
gyvenanti inteligentija šito1 _______ (kelius! Dažnai ir taip, nėjote po Ameriką Sv. Kaži.
malonumo neturi. Tiesa, baž- Dar šiek tiek geresniais lai-(ka<^ pastebimas tik. debesies mieru Draugijos reikalais? 
nyčiose esti žmonėms rekolek- kais sudaryta sutartis su Kreu kraštas, gi \isas dehesys plau las pats, atsakiau. Toliau 
cijos. Tačiau, reikia pasakyti,' geriu dėl degtukų monopolio ^ia visai kiton pusėn. Tada ū-(kun. Lekešius sako;— O Ame- 
miniai skiriamos rekolekcijos į ir dėl 60,000,000 litų pasko-, kininkas į debesis jokio dėme- rtfcoje plačiai žmonės kalba,

akcijai, laikiaščio leidimas ii iedaga\imas • Inteligentams esti neįdomios, los. Tada buvo geresni laikai,'8*0 nekreipia, tardamas juos ketu kun. P. Raščiukas mirė ir 
— neabejotinai vienas įžymiausių velionies mat jQS skiriainos kailno žmo-ltai nebuvo numatyta, kad vP-'nueisiant ir lietaus nebūsiant, daug imonią apgailestavo ir

DIENOS KLAUSIMAI

DAR APIE A. A. KUN. PETRĄ KRAUJALĮ

Praėjusieji ir šie metai vis nesiliauja 
skynę ir skynę iš lietuvių tautos tarpo įžy
miausius jos sūnus. Štai ir vėl naujas ypač 
skaudus nekrologas: netekome kun. Petro 
Kraujalio, vieno didžiųjų Vilniaus žemės lie
tuvybės šulų -- jis mirė Vilniuje po sunkios 
skausmingos ligos pirmadienį, rugpiūčio m. 
14 d.

Nepriklausomosios Lietuvos visuomenei,
kiek toliau stovinčiai nuo Vilniaus lietuvių
gyvenimo ir jų reikalų — šis vardas gal
šiandien ir nedaugiausia rodo, tačiau Vilniaus
žemės lietuviams ir tiems, kurie jų reikalus'
kiek arčiau žino, a. a. kun. Petro Kraujalio
vardas — itin stambaus dydžio vardas ir jie
giliai atjautė skaudulingų ir netikėtų žinių
apie belaikę jo mirtį. •'*

• *
A. a. kun. Petras Kraujalis, gali sakyt, 

visų savo gyvenimų kuoartimiausiai buvo su
sijęs, suaugęs su Vilniaus žeme, su Vilniaus 
lietuviais ir jų reikalais. Gimęs Vilniaus aps
krity, Žagarų vienkiemy (1882 m.), ėjęs gim
nazijos mokslus pirma Mintaujoj, o paskui, po 
garsaus lietuvių. mokinių pasipriešinimo ru
sų valdžios įsakymai mestis rusiškai (1896 
m.), priverstas persikelti kitur ir įstojęs Vil
niaus gimnazijoE, jų baigęs, įstojo (1900 m.) 
Kunigų seminarijon jau būdamas susipratęs 
lietuvis. Seminarijoje jis buvo vienas svar
biausiųjų lietuviškos dvasios gaivintojų sa
vo vienaamžių ir jaunesniųjų konfratrų tar
pe, tačiau dėl didelio jo takto — negalėjo 
prie»jo prikibti nė lietuvybės gana nemėgusi 
seminarijos vyresnybė. Be to, buvo jis vienas 
gabiausiųjų seminarijos mokslus ir gavęs dl- 
jakonato šventimus, buvo pasiųstas tęsti auks 
tuosius dvasinius mokslus Petrapilio kunigų 
akademijon. Akademijos mokslus P. K. išėjo- 
1908 m.) ir jau, kaip kunigas, grįžo Vilniun 
ir gavo kamendoriaus vietų vienoje miesto 
parapijų (Visų Šventųjų). Tačiau pasireiš
kęs, iš pat pirmųjų žingsnių, kaip lietuvis 
pabijotas, nepatiko savo vyresnybei ir ne
trukus buvo iškeltas Gardinan. Vis dėlto 
1912 m. pavyksta jam vėl grįžti Vilniun. Da

nuopelnų balanso punktų. P. K. ne tik jį re
daguoja, bet ir labai daug jame rašo (viena 
dažniausiai jo pasirašomų slapyvardžių —
P. Viešlautas) pasireikšdamas, kaip vienas 
geresniųjų populeriosios mūsų spaudos publi
cistų. ; I

lasai dalbas nutrūksta Didžiajam kurui suprantama kaimo žmonėms, 
atužus. 1915 ni. kun. P. K., dvasinės 8av0'Kaime ir mažuose miesteliuo- 
vyiesnybės siunčiamas, ištykšta Rusijon, Mo- gyvenanti inteligentija tik 
gilevan (su vyskupijos archyvu). Ten jis ir- 8kaitymu tegali šiek tiek at- 
gi pasižymi ir patenka (1917) vietos lietuvių 
atstovu Rusijos lietuvių Seiman. Vos tik gau
na galimybės sugrįžti (1918 m.), vėl grįžta

nėms, kurių psichologija ir iš
lavinimas yra visai skirtingi. 
Todėl žmonėms reikia kalbėti 
vienaip, gi inteligentams ki
taip. Mat inteligentams įdomi 
tema bus visai neįdomi ir ne-

gaivinti savo dvasių. Tačiau 
gero pamokslininko mintys Ka

liau tie nuošimčiai už pasko- ;totlėl šienas teatovi lauke ir meldės už jo sielą. Ačiū vi-
lų mūsų šaliai gali būti per 
sunkūs mokėti. Dabar ši blo
gybė labai ir labai jaučiama. 
Dabar, kai visa kas taip blo
gai atpigo, tai ir švedams rei
kėtų būti nuolaidesniems bent 
tiek, kad atpigintų degtukus.

dangų ir galvoja apie savb šie 
nų. Nebetikima jau ir šimtame 

Dabar gi jie degtukus parda- j tiniais kalendoriais, mat išty- 
vinėja ta pačia kaina, kaip ir(rė, kad jie meluoja. Daugiau 
anais geresniais laikais, kai dėmesio kreipia į gamtos Teiš
buvo visa kas žymiai bran- kinius, kuriuos stebėti mūsų

tedžiūsta. Tačiau debesys ap- siems mano prieteliams ir pa- 
sigrįžta ir atsisuka pačiu cent-zžįstamiems už maldas ir prio
ru. Na, tada ir ima pilti skau- lankumų, bet aš dar gyvas ir 
dus lietus. Gi mūsų ūkininkas nei kiek nemenkesnis, koks bu 
kuo ne ašarotom akim žiūri į vau Amerikoje.

I
Į Iš Amerikos nuvykau Ro
mon, o iš Romos sugrįžęs Lie
tuvon buvau 5 metus Mergai
čių Gimnazijoje ir Mokytojų 
Seminarijos kapelionu Šiau
liuose, o nuo rugpiūčio 1 d., 

11933 in., esu paskirtas Kaunortais geriau veikia, nei raštu giau, kai ūkininkui tas pats seneliai gana mokėjo ir iš jų

lių — apie Vyfautų Didįjį, 1930 m. ir k.). paštininkams, mokytojams, ad- vo keletas degtukų fabrikų,! (vietomis liėtus, vietomis gied tovus adresas toks: Rev. P.
Antias didjsjs jo įsiautas darbo baras ministracijos įstaigų tarnauto-'kurie turėjo likviduotis, pa- ra....) Todėl šiokiomis dieno- Aasciukas, Laisvės Al. 61,

— tai 
mo draug
darbų dalį atliko, gali sakyt, tik jo nenuil- j vįsus kalbėti negalima. Ki-{halsų prieš švedų degtukų mo- pietų metu. Laikraščius skaito 
stamos energijos, sumanumo ir įgyto netgi |UI. taip ir yra: atskirų pro- nopolininkus, reikalaudama pa ma, paprastai, šventadieniais,
lenkų valdžios žmonių tarpe autoriteto dėkų. fesijų žmonės susiorganizuoja piginti degtukus. Gana to iš-, Na, užtat žiemos metu ūki-
Toje atsakingoje vietoje velionis išbuvo nuo jr pasikviečia kurio nors vie- naudojimo.
1922 m. ligi mirties, liesa, dėl tos savo dar- nuolyno vienftolį vesti rekole-
buotės teko jam nukęsti iš lenkų pusės ne- kcijOms. Ir ųiūsų Kaune da-

xi«v.«o uaivrv/ uu.u- nnnistracijos įstaigų tarnauto- Kurie turėjo įiKviuuous, pa- ra....; looei siokioiius uicho-
i vadovavimas Vilniaus lietuvių švieti- janis ir t t yisų šių specialy- °mus švedams degtukų mono-! mis laikraščių skaityti neturi Kaunas, Lithuania. 
raugi jai — “Rytui”, kuri didžiųjų savo bių atskįrį reikalai. Bendrai polį. Visuomenė turėtų kelti kada. Mėgėjai skaityti skaito Susitikau su kun.

maža nemalonumų ir net (1927 m.) paragauti 
Lukiškio kalėjimo duonos, betgi galų gale 
tvirta jo valia, jo pasiryžimas ir aiškus lie
tuviškasis nusistatymas privertė, nors iš da-6
lies, atsižiūrėti į jo reikalavimus net ir ta 
pačių lenkų valdžių ir dvasiškųjų vyresnybę, 
kuri neišdrįso jo liesti, nors, kaip žinome, 
lietuvių kunigams ji toli gražu nebuvo ir nėra 
tėviška.

Pirma visų metų eilę būdamas lietuvių 
kalbos profesorium Vilniaus kunigų semina
rijoje — paskutiniais laikais velionis buvo 
pakviestas ir sutiko būti lietuvių kalbos lek
torium Vilniaus Stepono Batoro universitete, 
praplėsdamas tokiu būdu ir šiaip jau labai 
plačių savo veikimo sritį dar labiau.

Visa tai padarė, kad kun. Petro Krau
jalio asmuo Vilniuje buvo ne tik itin populia
rus, bet ir reikalingiausias ir naudingiausias. 
Girdėjau iš žmonių, toli gražu ne jo pakrai- 

j pos, kad a. a. Kun. Petrų tiesiog nebesu da- 
1 bar kam pakeisti, kad jis buvęs tikrai Ap

vaizdos skirtas veikėjas Vilniaus lietuviams 
šiais sunkiais jiems laikais. Jo mirtis juo

Vasaros metas ūkininkams 
linai taip yra. Štai, susirinko! didžiausi.) darbo metas. Juk
mokytojai ir pasikvietė jėzui
tų vesti rekolekcijoms. Girdė » J

dabar reikia ir šienas piauti,

AMERIKOS LIET, R.K. FEDERACIJOS 
23 KONGRESO PROTOKOLAS

A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETO 
KIAUS RAPORTAS XXIII

KONGRESUI

(Tęsinys)
J. E. Vyskupas Hugli C. Boyle, Pitts- 

burgh, Pa. . „
J. E. Vyskupas Joseph Rummel, O- 

maba, Nebraska.
J. E. Vyskiųms Michael Gallagher, 

Detroit, Mieli.
J. E. Vyskupas Philip R. McDevitl, 

Harrisburgh, Pa. ,
J. E. Vyskupas John J. Nilan, Hart

ford, Conn.
J. E. Vyskupas Edward llolmn, Rock- 

ford, III. 'i 4
J. E. Vyskupas John F. O’Horn, Ro- 

cbester, N. Y.
J. E. Vyskupas Edmuml Gibbonf, 

Albany, N. Y.

t

J. E. Vyskupas John Swint, Wlieel- 
ing, W. Va.

J. E. Vyskupas Henry Altboff, Bell- 
ville, 111.

Užgyrimas prisiųstas ir iš Apaštališ
kosios Delegacijos, Vašingtone per J. K. 
Paulių Marella, buvusiu delegacijos 
cliarge d'affuires.

Nieko nepasakė dėl Federacijos St. 
Louis arkivyskupas, nes J. E. keistokai 
informavo kun. Vitkus. Rodos, patiems 
lietuviams nereiktų savo vardo gadinti 
tokiu keisiu nusistatymu.

Vilniaus Vadavimo Reikalai
Šie reikalai centro valdybai buvo la

bai artimi. Keliais atvejais buvo ragina
ma katalikiškoji visuomenė . remti Vil
niaus vadavimo darbų, tinkamai minėti 
Spalių Devintųjų, rinkti aukas, platinti 
vadinamuosius Vilniaus pasus. Centro ra
štinė yra surinkusi žinias, kad beveik vi
si Federacijos apskričiai ir skyriai mi
nėjo Vilniaus Gedulo Dienų — Spalių 
Devintųjų.

Kadangi anais metais Federacijos 
skyriai buvo pavadinti ir Vilniui vaduo

Susitikau, su kun. dr. Na
vicku p. Šiaulių iš Shenau- 
doah, Pa., ir k. amerikiečiais. 
Visiems savo pažįstamiems 

ninkai pasilsi, išsimiega, pasis! Amerikoje siunčiu nuoširdžiau 
' ka*to. Į sįus sveikinimus.

Siautę dideli lietūs užpylė 
slėsniasiųsias pievas; žmonės)

Su tikra pagarba,
Kun. Dr. P. Kascidkas.

džiovinti, vežti. Vėliau užeis iš ten šieno paimti nebeįsten- Kaunas , 1933 - VIII - 21 d.
ti, kad ir kitos' profesijos taip rrUgiapiūtė, dar vėliau reikės gia. Todėl laukia gal pradžiūs,
pat neatsiliekančios. Tik pro
vincijos miesteliuose' ir kai

vasarojų doroti. Ir vis reikia gal tas vanduo nuseks, 
skubėti, plušėti. Gaišti nėra ka

muose gyvenanti inteligentija da. Be to, darbus reikia regu-
tebekenčia dvasinį skurdų, ne
pajėgdama susiorganizuoti 
pasikviesti rekųlektanto. Būtų 
gera, kad Kaune vykstančios

liuoti su lietumis, kurie lyja 
lf ne tada, kai ūkininkui reikia.

Rg.

Ugnis ne vėju, bet vandeniu 
numalšinama; piktumas n< 

Kartais ir atspėti sunku. Štai,1 grųsinimu, bet šaltu, rinitu žo 
ūkininkas iš kuogių iškratė šie džiu. Antį Bradstreet

labiau slegiamų įspūdį padarė dar dėl to, , kiekviename Vilniaus žemės užkampy, kur
kad dar neseniai ji buvo visai nelaukta ne
tikėta, nes kun. P. K. visada atrodė tartum 
vienas iš tų senosios Lietuvos kariųjų ąžuolų 
— plačiapetis, stambus, sveikas ir stiprus. 
Pernai metais, kada jis buvo plačios Vilniaus 
lietuvių visuomenės labai nuoširdžiai sveiki-

tik yra susipratusių lietuvių, o jų ten yra 
šiandien visur — ir tai yra nemaža garbin
gojo velionio nuopelnų dalis.

Ir mes, reikšdami šiandien dėl a. a. kun. 
Petro mirties nuoširdžių mūsų užuojautų pa
vergtiems broliams, pareiškime jų ir sau pa
tiems—nes jo ten nuveiktieji darbai yra irnamas sulaukus jam 50 metų — niekam ne 

galvon negalėjo ateiti mintis, kad po metų Į mūsų bendrojo darbo dalis. Prašydami iš Die- 
teks jis lydėti amžinojo atilsio vieton. Mirtis vo tinkamų velioniui pavaduotojų jam, pa- 
nulaužė vienų tvirčiausių atgijusios Lietuvos čiam paprašykime amžinojo ir nupelnyto at- 
ųžuolų ir toji mirtis skaudžiu aidu atsiliepė ilsio dangaus karalijoje. Liudas Gira

ti skyriai, dėl to teko susirašinėti su tos 
sąjungos pirm. gerb. prof. M. Biržiška. 
Buvo prašyta Federacijos skyrių adresų, 
bet nesiunčiau, nes maniau, kati sąjunga, 
turėdama kokių nors reikalų su mūsų 
skyriais, gali juos atlikti per Federaci
jos centrų. Taip ir patariau.

Stipendijų Reikalai
Šiais reikalais nedaug tepadaryta. 

Kadangi senieji stipendijantai skolų ne- 
grųžina, kreipiantis studentams su prašy
mais paskolų reikėjo atsakyti, kad nėra 
iš ko tų paskolų duoti. Tokių prašymų 
buvo keli.

XXII Kongresas priėmė rezoliucijų 
ir išrinko komisijų rūpintis kolektuoti 
skolas iš amerikiečių stipendijantų, įstei
gti stipendijų fondų Marijonų Vienuoli 
jos vedamoj kolegijoj ir tuo reikalu tar
tis su “Motinėlės” valdyba. Susirinkusi 
komisija priėmė tbkį nutarimų:

“Kadangt Federacijos XXII KoiigreiutH pad*ri' 
Aitok) nutarimą: "Tebūnie nutarta Įsteigti Federa
cijos vardu atipemllją Ir pavedama Federacijos Ir 
"Mollm'lės" moksleivių Melpfmo derinimo komisi
jai, susitarus su kolegijos vadovybe, tam tikslui 
lAkolTktuotl Ik UnerlkleMų stlpen«,ljsntų skolas"; 
(pusi. 43) Ir

"KAdangi* J tą dhrlnluo komisiją Kongresas

Išrinko sekančius asmenis: kun. M. Pankų, "Mn. 
Ilnėlcs" Draugijos Pirmininką, kun. J. Navicką, 
Kolegijos Direktorių, Ir kun. J. Ambotą, Federa
cijos Dvasios Vadą.

"Todėl minėtoji' moksleivių šelpimo derinimo 
komisija slųlo Federacijos Centro Valdybai Sitokj 
suderinimą: padalinti "asierlklečlų stipendijantų
skolas" j tris dalis; dvi dali eklrtt "Federacijos 
Stipendijai" Lietuvių Kolegijoje Ir vieną dalį — 
•'Motinėlei".

Kun. T. A. Pankus, ''Motinėlės" Draugijos 
Pifnlninkas. Kun. Dr. J. Navickas, švenč. Mari
jos Kolegijos Direktorius. Kun. J. Ambotas, Fede
racijos Dvasios Vadus.
Balandžio 6 d. 1933 m."

Šį komisijos nutarimų teks pasvars
tyti šiame kongrese.

Ne kiek geriau einasi kolektavimas 
ir iš Lietuvoj gyvenančių skolininkų. Šis 
darbas, kaip žinoma, yra pavestas Lietu
vos Ateitininkų Susišelpimo Fondui, ku
rio priešakyje stovi veiklusis kan. P. Do
gelis. Jis tuo reikalu rašė keletą laiškų. 
Viename iš jų gerb. Kanauninkas rašo, 
kati yra skolininkų, kurie griežtai atsi
sako skolų grąžinti, kad žada tik paau 
koti Fondui, treti neatsimenu ėmę bi ko
kių paskolų. Yra ir pasižadančių mokėti; 
bet tokių mažuma. Kitame laiške, pride
da: “Keli sųžiningesnieji asmenys grąži
na be jokio paraginimo, keletas paragin

ĮDOMIAM f ASISKAITY- 
Min ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNY6AS
J. fi. Vyskupas Petras Būčys 

Katalikų Tikyba I to
mas ................................... 85c.

Jėzus Kristus II to
mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)

Šventoji Dvasia III to
mas ......................................... $1.25

Trumpa Apologetika .65c 
XXIX Tarptautinis 'Eu

charistinis Kongresas $1.01 
Kreipkitės į

DRAUGAS PUB. 00., 
2334 Bo. OaUey Are.

ti moka, nors ir po mažai. Tačiau yra to
kių, kurie žinodami silpnų mūsų juridi
nį pagrindų, visaip išsisukinėja nenorėda
mi grąžinti. Sakosi būk tai jie gavę vi
sai negrųžinamas stipendijas. Kiti reika
lauja Federacijai išduotų pažadėjimų bei 
pakvitavimų pinigų gavime... Todėl, kad 
būtume juridiniai visai tvirti, prašome 
Federacijos valdybų prisiųsti įgaliavimų, 
patvirtintų Amerikos valdžios įstaigos ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Amerikoje ir ant
ra prisiųsti Federacijai išduotus pasiža
dėjimus bei pakvitavimus gaunant pini
gus”.

Šie laiškai nušviečia, kaip sekasi ko- 
lektavimas Lietuvoje. Aš siūlau Ateiti
ninkų Susišelpimo Fondo pirmininko pra
šymų [^įtenkinti.

Buvo mėginta ir Kitu būdu skolos 
kolektuoti. Vienam studentui Amerikoje 
buvo pavesta issikolektuoti iš vieno ga
na didelio pono Lietuvoje, kuris Federa
cijai skolingas 5050.00 šveicariškų frankų. 
Mėgino, bet nepavyko.

(Bus daugiau)
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MARIANAPOLIS
NAUJAS KNYGYNAS

Augant kolegijos knygynui, 
prisėjo jam pavesti didelis k» 
įnbarv
tinka 
salė.
mas moderniškojo knygyno

CONN, VAL. LIETUVIU 
OLIMPIJADA

• kėši. .Jis pašnabždomis man kad jam seksis darbuotis nau-įkalbos paaiškėjo, kad su New pats gerb. Bridgeport’o klebo-j 
| pasakė, kad, esą, duosiąs j joj parapijoj. Gyvuokite, nau- Britain’o choru jau pradės nas kun. M. Pankus, Water- 
j kailį tokiems šauniems bovle- jasis klebone ir Ansonia’os puoštis prie tinkamo puminė- burv’o klebonas kun. Valau 

jirno Spalio 9. Tai labai gra-\tiejus ir kun. Kazlauskas, 
žus dalykas. Rūpinkimės tin-j Grįžo sveikas pasilsėjęs

iriams, kaip adv. Bronsky, Bo- lietuviai katalikai!

NEW HAVEN, CONN.
PARAPIJOS CHORO ISVA 

2IAVIMASAntroji metinė Connecticut|^’^a‘s 11 kitiems, kinių \aidų, Naujas lietuvis dentistas
. . . . . t šiomis dienomis jaunas lie-Jaip tai praėjo pirmutinis'. . , .. . .., ..i tuvis dentistas atidarė savo o-

'8 ,fisą Waterburyj: B89 Bank St.
,r , . a,t^ atst°-,Tai vra dentistas Jonas K. Že- . . . ...... . ISI T„n,,n „

Olimpijadoj dalyvaus jam.,- '^'terlmno merginas - j mar/tauska8 (Zeniaus). Jis v- t,k,ai be Vllmaus nerimsta- sveikas ir pasilsėjęs. Jisai ne - . -
bovleres. Valio, vaterbunetės! w „«vv«lin<Hw lmtnvis ln,e- užmiršo atlankyti ir savo tė-Į*'\a'° 1 ,; k
Jūs turite vyrams nepasiduo-

<«o jam įvesti .lidrtis k.--Hetnvių-katalikų jau. • 
avys. Tam tikslui tik ata-Į""‘>° oHmp.jada įvyk. Lako P vakara- P
■a huvncinii knnferenei iii CompOUnce, Bristol, Conil., TU- 'va buvusioji konterencijų * ’ ’ k ir viena lietuvai

1 Naujasis kambarvs stato-' L30 \al. popiet. *. x\uu,|u. i.> __ ........................... .__ • vavo \\ aterbnrio mer

kainai ir tikrai lietuviškai tą į Po kelią savaičių gydymo-į 
dieną paminėti. Tai palengvins si Pboenieia, New York’o, ka- Užpraeitą sekmadieni Ne\v
Vilniaus lietuvių skausmą ir Iriuose kun. Butkus, lasai ietis i ^aveno Pal“P'-i0* <*^,°

kati mes misijonierius, grįžo kolegijon ias su,u0^‘ metinį is\ažiavi- 
• • •• -r. . nią. Visi turėjo good time. Da-

parodvs pasauliui,

stilium. Jame per ištižų kam-|niaa 16 w« li<“,uvi« 
bario ilgi eina kelios lentynų hl>i kolonijų: Vyčiai ik Water
eilės, kurių viršus sieks lubų. būry', Šv. .Jurgio klubas iš ti!

LankėsiJ keturias šias eiles bus ga- Bri-lgeport, Šv. Kazimiero klu
Įima .lėti knygas iš abiejų pu-'has ,S New Hav™' i8| "aterbury svečiavosi J. fta-
sių, o į penktųjų eilę, esančių i Hartffrd- šv. Andriejaus kltr-Jiūnas, buvęs vaterburietis; da

j* vienos pusės bas ^ew Britain, Lietuvių bar gyvena Wilkes Barre, Pa., ties.

ra pavyzdingas lietuvis, ka
talikas. Lietuviai reikale tu
rėtų paremti savuosius lietu
vius.

Linkime naujam jaunam lie
tuviui dentistui geriausios klo-

BRIDGEPORT, CONN.

prie sienos _
Tarp milžiniškų šėpų bus pla- Kryžiuočių klubas iš Bristol, 
tūs takai. Apskaičiuota, kad| Katalikiškas klubas iš Aušo- 
naujame knygyne galės tilpti n,a’
virš dešimts tūkstančių knygų. 
To skaičiaus kolegija dar ne
turi, tačiau, su visuomenės pa 
galba, tikim knygyną greitai 
išauginti. Šią savaitę esame 
gavę knygų nuo kun. kleb. 
.Turgučio, taip pat daug žur
nalų. Ačiū mūsų naujam gera
dariui. Kas daugiau mums a- 
teis j pagalbą? Laukiame.

Nauja Laboratorija
Ateinančiais mokslo metais

kur raštininkauja Lietuvių Ro 
mos Katalikų Susivienijimui
Amerikoje. Svečias pasakojo, | lietuvių parapijos kamendo 

Bus įvairiausio sporto; bė- kaip jo ir Susivienijimo pirm. rius, kun. B. Gauronskas bu- 
gimai, šokimai, lenktynės, plau ^Sutkaus šeimoms sunku buvo vo išvykęs'savaitei į Fordham 
kimo lenktynės ir 1.1. Įvažiuoti per Pennsylvania kai- Įuniversity, New York City, la-

Vakare gražioje salėje prie inus <smarkiai !*>> K per p-intis tam tikruose speeialiuo- 
ežero lietuviška orkestrą grieš .Conneclicut vai. (buvo tirštos se kursuose. Tenai teko ja.n 
šokiams i Įmiglos). Džiaugėsi nauja Ik*- ^mokintis ir gilintis į mokslą

tuvių Marianapolio kolegijų, apie Katalikiškąją Akciją. Tai
Thompson, Conn. i yra labai svarbus šių dienų

Praeitų savaitę AVaterburvj ka<1 d™
lankėsi įžymūs svečiai: kun. g,au Pasa«konys, ~ k""’Ka’.'

įdomautus apaštalavimo dar

Visiems atvykusioms ant vi
sų valgomų ir geriamų daly
kų bus nuolaida (dvidešimtas 
nuošimtis).

Rengimo Komisija kviečia 
visą katalikiškąją visuomene

chemijos ir fizikos laboratori-lį šią C. L. C. olimpijadą.
ja bus perkelta į naują vietą. 
Toji naujoji vieta tai erdvus 
mūro namas, pirmiau buvęs 
elektros pajėgos išdirbimo na
mas. Namas labai puikus ir 
savo naujam tikslui pilnai a- 
titinka. Pati statyba yra iš 
akmenų, labai tvirtų sienų, ku 
rios gali atlaikyti didelį spau
dimą. Iš vidaus laboratorija 
yra erdvi kadangi yra daug 
langų. Pirmiau būdavo trys 
kambariai: du didoku ir vie
nas mažas. Šią vasarą viena 
siena buvo nugriauta ir pada
ryta du kambariai: vienas ka
mbarys bus chemijos, fizikos 
ir biologijos pamokoms, arba 
taip tariant, teorijos kamba
rys, o antrasis, praktikos ar
ba eksperimentų — ištyrinė
jimų kambarys. Patogesniam 
susisiekimui, nuo administra
cijos rūmų ligi laboratorijai 
pravestas naujas, tiesus takas. 
Jis yra gan poetingas: eina 
per tamsų šilą, pro didingos 
išvaizdos labai aukštą iš ak
menų raudonu taliumi dengtą 
bokštą' ligi nepriveda prie me
džiuose paskendusios, storų a- 
kmeninių sienų, rimtai niurk-

Įžanga į olimpijadą ir šo
kius tiktai 25c.

Jeigu lytų, olimpijada būtų 
atidėta į kitą sekmadienį, ru
gsėjo 17 d.

WATERBURY, CONN.
BOWLING ALLEYS’Ų 

PAŠVENTINIMAS

Užpraeitą šeštadienio vaka
rą įvyko formalus atidarymas 
'šv. Juozapo Bovling Alleys’ų 
ir bovlingo sezono. Kapito
nais, vykdytojais bei liūdvto-

Mokinosi
Praeitą savaitę Waterbury’o

Ražaitis, kun. d-ras Bružas iš 
Nasbua, -N. H., lietuvių para
pijos klebonas, kun. Kinta, va
terburietis, kuris darbuojasi su 
kun. Simonaičiu, Elizabetli, N.
J. ir kun.' Bakanas iš West- 
ifeld, Mass.

Naujas Klebonas
Aną dieną M aterburv o lic-j;u jr būtų sėkminga, 

tuviai sulaukė liūdnos žinios, 
kad kun. Kazlauskas tapo J.
E. vyskupo Nilan paskirtas 
klebonu į Šv. Antano lietuvių 
■parapiją, Ansonia, Conn. Kun.
J. Jankauskas, senasis klebo
nas, dėl nesveikatos turėjo at
sisakyti nuo sunkių pareigų.

Linkime naujam klebonui 
sėkmingai tvarkyti visus pa
rapijos reikalus, o žmones ve
sti prie gilesnio dvasinio sū

|buose. Tikimasi, kad jaunas 
kunigėlis Waterbury’o žmo
nėms patieks svarbių pamoki
nimų, įgytų per savaitę. 15- 
tikrųjų, jei visi katalikai pa-

umgai: pats
pelių gyvenančių Waterbnrv lkl<“k- knu- Karkaimkas ir kun. 
į ir mūs klebonijos. Gerai atro
do ir džiaugias, kad vėl ga
lės tęsti mokytojavimo darbą 

įLaSalette kolegijoj. Jisai ve
da ne tik visus mokslo dalv-

IVaškelis iš Ne\v Britain.

SVEIKA MARMA!
„ .... 97 1 D - įkus, bet mokina ir muziką, ir Ar myli Mariją? Ar nori a-

ugpiu -i ., e\ n, • rodos, matematiką, Pie ^4 pasiskaityti gražiu
Conn., visa, pne Brulgeport » skaitymi), _ Jei myU „
miesto, Šv. Jurgio lietuvių pa -1 e ”

METINIS PIKNIKAS

rupijos lietuviai su gerb. kk 
bonu kun. Pankum suruošė la
bai sėkmingą metinį pikniką 
Lietuvių privažiavo ne tik i

ri apie Ją daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti- 

sveikam darbuotis Kristaus į nfti pasiskaityk ką tik išėju
sį garbei ir lietuvių gerovei. ;sią iš spaudos knygą, vardu 

Lietuviai džiaugiasi, kad sve “SVEIKA MARIJA!
Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražios 
popieros švč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie
ną, 35 centai.

1 ce) ir dar kelis dalykus. Lin
kime kun. daktarui Lutkui

paties Bridgeport, bet ir iš • ••-., . . . .
,T t» • -iit x v. • timoj kolegijoj lietuviai- kūni- New Britam, \\ aterburv ir a- . . , v .

x -ii •• ta gai taip ankstai vra prasimu-’ pbnkimų lietuvių kolonijų. Da Į v . J. •
, . . ,v sę ir užima tokias aukštas vie-lyvavo trys chorai. Visi dziau , . , vv. . . . .. . j , * »• tas (aukščiausias vietas visojgiasi dalyvavę gražiame pik- ........ A . t ,•i t>-x i i • kolegijoj), kaip tai kun. d-rasnike. Butų gera, kad visos ap- e f .

_ .. . . , Mvkolas Cibulskis, kuris vralinkines parapijos taip dary- , . .
, - .. y. perdėtiniu tos kolegi jos ir kun.tų: kai viena parapija ruošia .

ii- , -x iLutkus, kuris veda visus mok-pikniką, kad visos kitos savo ' 
atsilankymu prisidėtų. Tas su
keltų lietuviuose ūpo; žmonės 
vieni su kitais susipažintų, sa- i

'slo dalvkus.

saulionys prisidėtų prie kuni- vo senus draugus bei pažįsta-
gų ir seserų veikimo, katali
kiškoji akcija eitų plačiu ke-

Rengiasi Spalių 9
Teko pasimatyti su varg. 

Olšausku. Kaip visuomet, ji
sai nerimsta ir galvoja apie 
naujus scenos veikalus. Iš jo

mus sueitų ir t.t. Kuo daugiau 
žmonių, tuo daugiau naudos 
dvasiniu ir medžiaginiu atžvi
lgiais. Lietuviai, sugyvenkime 
vienybėje, o mūsų idealai vy- 
kinsis gyvenime. Žydai ryškus 

Į pavyzdys. .
i Iš kunigų piknike dalyvavo

GARSINKINTFS
“DRAUGE” Išmintingam žodžio užtenka.

Vanbrug'n

EILIŲ MĖGĖJAMS

jais buvo šie įžymūs asmenys
ii patarę bovleriaL gerb. kle- 1ĮS!jpratim0 ir savo tautos mei- 
bonas kun. Valant,ėjus n. tri- |1?g S(,nęjam k|„honui k,|n Ja.
mia unigais \ikarais. Kaz- 'nkallskuį linl<ime kuo greičiau 
lanaku, Kripu ir Oauronaku. | gja; pasveikti.

Kun. Kazlauskas visą laiką 
buvo vikaru Šv. Juozapo pa
rapijoj, Waterbury, Conn. Čia 
jisai pasižymėjo kaipo rimtės

Apeigose dalyvavo taip pat ’ 
daktarai Aukštakalniai (Hill 
ir Colnev), dentistas Selenas, 
adv. Ališauskas ir keletas ki
tų bovling karštuolių, kaip tai 
allevs vedėjas Jonas Kairys ir 
zakr. Jonas Vaitukaitis.

Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi...........................  $0.75
Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė

K. Binkis, 230 pusi................................................. $1.00
Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.

Gira, 190 pusi............................................................ $0.50
Rudens Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi...........................$0.60
Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88

pusi............................................................................... $0.45
Padangėse, J. Sakalo ir Dasaičio, 128 pusi....................$0.30

“Gerai kad šaukiai, Rūta - da
bar duosime Vincentui 
pasikalbėti su Jurgiu”-

Po trumpų, bet labai reikš-Į mojo vikaro ir gero pamoksli
ninko, bet sykiu ir džiaugiasi 
ir linki Ansonia’os lietuviams 
kuo gražiausiai veikti su sa- 

rijos... Įspūdinga mūsų labo- jlritemtntas M. Balanda, ku-, vo nauju vadu. Kas pažįsta
1 • • • • X 1 1 T7 11 1 • •

Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi........................... $0.30
Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi........................*$0.25
Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi............................................. $0.15

ir pavyzdingas lietuvis-patri-' Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi.......................$0.10
jotas. Nors vaterburiečiai ]a-1 Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi........................... $0.10.1 A't AT Tl/TI A T TFl^T < « A TT X A » -v ▼ «▼ -w-«
bai gailisi netekę savo myli- • GALIME GAUTI “DRAUGO*’ KNYGYNE

Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku. • ✓

Aplankykite B<-1- 
SyMem lAstatym* 
(onimuntratlons 
name, šimtmc<’-lo 
Pažangoj parodo
je.

mingų apeigų, visi bandė sa
vo “karštį” nuraminti. Ypa- 

sančios, it filozofas, laborato- ,tin&ai Waterbury’o detektyvu

ratorija... Vasarojusieji Mari 
anapolv kolegistai laboratori
jos aikštę apsupo storomis ak
menų sienomis. Ir taip susi
kūrė nauja pažiba Mariana- 
polyje.

S. P. Vaičaitis (L. K.)

riam geriausiai tą vakarą se- kun. Kazlauską, neabejoja,

“DRAUGAS" PUB. C0„
2334 South Oakley Avenue.,

CHICAGO, ILLINOIS

Tnnkilt: telefonu pasikalbėjimai už
laiko drtu giškiunius per Ištisus iiM-tus. 
Ar draugai gyvena kitoje tlnlyje mies
to, ar kitose vaisiyl.ėse, Jūsų telefonas 

Jumis suneš greitai Ir pigiu!. Visa šeima 
gali daly va-.itl sveikinimuose imt tele
fono. Iššaukite šiandien sav;.» pnžfsta- 
nuis kurie gyvena kituose miestuose.

SQUIRE EDGEGATE-This Giri Certainly Owns a Vivid Imagiflafidft BY LOBIS RICRAKO

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
RUGSĖJO IR SPALIŲ MĖN.

Rugsėjo 24 ligi spalių 1 d. 
Misijos ir 40 valandų Švč. Sa
kramento garbinimas — Ke- 
vvanee, TU. i

Spalių 2 ligi 8 d. Riekolek- J 
cijos — Rockford, UI. j

Spalių 9 ligi 22 dviejų sa
vaičių Misijos — Scranton,

Pn.
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KAS NAUJA ŠV, ANTANO PAR AP., CICERO JACK SHARKEY ŠIANDIEN ATVYKSTA CHICAGON
Ciceriečiams nėra kada at- rti kruopas, binzus ir 1.1. -

sikvėpti. Tik ką praleidus tiesiui į akis.
“Draugo” pikniką, čia pat Kokiems galams taip duro-
jau ir parapijos piknikas, ku- ma ir kas tą išgalvojo, tai
ris įvykjs rūgs. 10 d., Vytuuto gal, tik prof. Kampininkas ga-
darže. Ir vis tie patys, liepa- lėtų atsakyti.
mainomi darbininkai. Kas gali i Iš šalies žiūrint, juokas, bet
atlyginti jiems už jų darbus/ kam reikia paskui šluoti tuos
Tik vienas Dievas. ryžius, tai nėra juoko. Išlikas
... ... ,, .. . lietuviams liautis bėrus rykas buvo “Draugo pikiu- ... ... ...

. ,. ............................... zuis jaunavedžiams i akis.ke, mate, kaip cieeneeiai dar- j
bavosi prie visokių biznių. IŠ , ~7

. . , , • . v • St. Lukstienes su J. bliametviso, jei ne klysiu, cicenecių .... ........ . „ vestuves įvykt/ rugp. 2b <1.darbininku buvo apie 30. As ,, . . 7- ., . . . , , • Buvo kuo pasigėrėti, vestu-manau, kad nei viena kolom- , , ,
. . vese dalyvavo daug svečiu,ja tiek daug darbininkų neiki- . , . , ;
..... ,, .. .. . buvo ir mūsų dvasios vadai.ve “Draugo” piknikui. <Jice- , ... .

. .. . .. , .. Jaunavedžiai gavo daug svei-neciams nerūpėjo sportas; jie ... ......

., , , j • kiminų, linkėjimų ir dovanu,tik darbavos, kad daugiau pe- _ . ... * .
, . . Leidžiąs atostogas KvtuoseIno padarius “Draugui”. , , . ‘ . _ , ■ .klebonas taip pat su lanm-

ksininkai stos j ringą pilna; Amerikos Lietuvių Daktarų jo visiems atsisukusiems, iš- 
!pasirengę su vienu nusistatydraugija gražiai pasidarbavo leistuvių rengėjams ir Ivanaus 
imu — laimėti. ’ visuomenei. Dabar toji visuo- įkaitis; dėkojo už dovaną. Pa-

., . . tu r n*enė turėtų nors menka da-,dainavus ir atsisveikinus sutommiskev Stadiunias tai • , . .
.........i:n\uin -........... ... .... k'le prisidėti prie padengimo kun. A. Lipuicku visi išsiskir-

Dalyvavęs
pina apie 00,000 žmonių ir ru-

lėšų, pasiūlydama daktarams 
nors nedidelę įžangą. Reikia 
tikėtis, kad entuziastai atsi
lieps šiuo klausimu. Praėju-

Nėra abejonės, kad iš tų 60,- sjnjs metais toje Sveikatos

j ngtynių pi-.m.oteris sako, kad 
• kiekviena sėdynė bus užpildy
ta.

stė.

Visuomet tebūnie tau aiški 
ši tiesa, ypač užsidegimo me
tu, kati yra nevyriška leisti

■000 žiūrovų, bus didelis skai- Savaitėj lietuvių laikraščiai pa geiduliams save pajudinti, 
įčius lietuvių, nes tai yra pir- rodo šimtuproeentinę koopern-!
'.moji proga Cliicngos lietuviu- |,i.jij su daktarais. To galima 
j ms pamatyti Jack Sharkey jtikėtis ir šiemet, jei tik tink-J 
akcijoje. J. P- darai ką pradės. Report. X.

ar daktarai rengs
SVEIKATOS SAVAITĘ?
Visuose sluogsniuose prade

KUN. LIPNICKO IŠ
LEISTUVĖS

V’est Side džiaugiasi laimė 
jus virvės traukimą. Bet kaip 
ilgai jie džiaugsis, tai nežinia. 
Jie prigavo ciceriečius laiikd.i 
mi kol sutems. Apie 5 vai. po
piet ciceriečiai ieškojo vest- | 
siti iečių ir negalėjo surasti. 
Manė, kad neįvyks virvės trau ' 
kinias ir dėl to kai kurie iš- j 
yažiavo namo. O vestsidiečiai 
to tik ir laukė

Kai kurie juokdariai sako,
būk vestsidiečiai turėję For- l 
dūką prikabinę prie savo vir
vės galo. i

Kad baigus visas šnektas ir 
juokus, ciceriečiai kviečia ve

niniu atsiuntė dovaną. Puota 
tęsės net dvi dienas. Jaunave- 
džiams linkini viso gero: biz- ’ 
nyje ir šeimyniniam gyveni
me. Rep. :

ATOSTOGAUJA RYTUOSE

SU3IREMS SU KINO LE 
VINSKY RUGSĖJO 15 D.

Didelis susidomėjimas 
kumštynėmis

vo gyvenimą sutvarkęs kad 
jo fizinė kūno sudėtis visados 
yra tobulam laipsny, vis tik 

•jis kreipia daug domės į šias

Rugp. 22 d. pas K. ir P. Iva
nauskus įvyko kun. A. Lipnic- 

dania susidomėti klausimu, ar į<0 išleistuvės. Vakarėlyje da- 
Amerikos Lietuvių Daktarų Lvuvo daugelis panevėžiečių, 
draugija šiemet rengs Sveika- kun. Lipnicko pusbrolis J. Ei
tos Savaitę. Kai kurie jau pniekas iš Bridgeporto, kun. 
klausė manęs, ką tuo klausi- įg. Albavičius. Ponai Ivanau- -: 
mu mano A. L. D. dr-ja. Tat. s|<ai svečius gražiai pavaišino. ‘

rungtynes ir treniruojasi labai prie progos pasiteiravau ir su- po vakarienės pasišnekučiuo- j I 
'kietai. žinojau, kati Sveikatos Savaite d, padainuota. Ant galo O.i-

šiemet bus rengiamo. Apie lai įBuividienė pakvietė šeiminiu-:

Moterų Są-gos centro rašt.
M. Yaiofinienė su savo dukre
lėmis Sienute, Teresyte ir sū
numi Juozuku, paviešėjusi Pe- ! " 
nnsylvanijos valstybėj, dabar 
atostogauja kitose Rytinėse 
valstybėse. Lankėsi Bostone,

-Chicago, apart Pasaulinės! AI , ... r . .. b > r Mat 4\iiig Levinsky nėr.,... ... . ,
Parodos, šiandien susilaukia nors naujokas šiame sno neXa*eJau tikrai sužinoti; kę programėliui vadovauti

J ‘ ‘ ........ daurtianau, maz daug, uz menesio Kun. Lipnickui sudėta gražių 
laiko. Kur bus rengiama, taip sveikinimų; šeimininkų dukre- 
pat dar klausimas. Kai kurie jė Elenutė padeklemavus svei- 
sako, kad patogiausia būtų kininią įteikė svečiui visų pa- 
Lietuvių auditorija. Be kurie nevėžiečių dovaną. Ant galo 

King Levinsky dabar treni- įvertina daktarų duosnurną, kalbėjo kun. Lipnickas. Dėko 
kimo priežastis _  Rugsėjo l’»įruojasi Grand Beach, Mieli, sako, kad daktaranųs per sun-:
d. Commiskey Parke kumš ilf ten ateina žinios, kad jid<u būtų atkartotinfti nešti mi

dar vienos, taip pu.t pasauli
nės įdomybės.

Tai lietuvis, kuris savo ku- 
| įnš-oių pagalba, iškilo Pasauli- 
linių garsenybių tarpan, šian
dien atvyksta Chicagon. Atvv-

rte. Jis jau daug žymių bok
sininkų yra nugalėjęs ir jo ti
kslas — tapti pasaulio čem- 

Įpijonu.

i Baltimorėj, Washingtone ir ki , iy. . . ,
.. čiuosis su King Levinsky, ma- ,sloms rungtynėms bus geriau-tur. Su ja sykiu atostogauja 

• ir buvusi M. S. centro iždini
sUidiečius į parapijo8 pikni-i„k5 M Ju5kienė. giomis Jie. 
ką, j v ytauto daržą, rūgs. 10
d., 5 vai. popiet. Kitų koloni
jų vyrai kviečiami būti teisė
jais. Aš manau, kad West 
Side vyrai nebus bailiai ir 
kvietimą priims. Girdėjau, 
mūsų biznieriai žada čemp:- 
jonus apdovanoti. Galimas dai

įlomis žada grįžti į Cicero vėl 
stoti prie savo darbo, savo 
pareigų.

PRAŠAU NESIJUOKTI

ixwell’ės žydeliu.
Šios kumštynės pagavo di- 

džiausį šio sporto mėgėjų su
sidomėjimą, kokio Chicagoje 
nėra buvę per tikrai ilgą lai
ką.

Kaip žinome Jack Sharkey 
buvo pasaulio čempijonu, ir 
tik dar neseniai tą čempijona

šioje fizinėje padėtyje.
Taigi matosi kad abudu bo-

ditorijos lėšas. Geriausiai bū-’, 
tų, kad pati lietuvių visuo
menė atsilieptų šiuo klausimu

ktas, kad AVest Side ir gaus; ,, , . , , ,.’ ° smą. Sustoju paklausyti.
tas dovanas. XT . , ,r .T . ... v .. . — Nesuprantu tavęs Mei-Jei \\est Side čempijona: , . .. , .... muk, — sako motina,*— kodėl
manvs atvykti į mūsų parapi . . v .. i-‘ 1 t ii nenori zenvtis su Pauliu

Einu aną dien pro Teliukai- ,
v-, i • • iv , ta pralaimėjo milžinui Primooų namus. \ įdui girdžiu verk-1 •- 1 J

J ° Carnerai.
Bet Sharkey pasirįžo tą pra

laimėtų vainiką atgauti ir to

simus;

jos pikniką, malones pranešti, Kukėsiu. Kitą progą vargiai 
kiek tikietu reikes atsiųsti.!. - * . ._ , . , v. ' turėsi. Žmogus rimtas, gerai
lroko nesiūlome, nes žinome, v , ....., , . , , uždirba ir begaliniai tave mv-
kad graborius Lachavicius tu j.
ri gražius automobilius, ku-, 
riais ir atveš savo tymą.

Lauksime.

dėl dabar kumščiuosis eilėje 
kumštynių, kurias laimėjus jis 
gaus progą susitikti dabartinį 
čempijona.

Dar liko apie 9 dienos iki
Mamyte, aš sakiau, kad į rungtyn!, dienos ir jas Shar- 

key praleis Chicagoje inten 
šyviam treniravimuisi. Jis tre

aš niekad netekėsiu už vyro
su rudais plaukais.

„ _ ", L .v — Bet mano vaikeli, — sa-
Rugs. < d. iš Ciceros įsya- , .. , . , . ,. ,, , , . . ..ko motina, — kiek jau tų plau------ i Mundelein seminariją ,

1 , i , r -i • 7 kli l)as JT >'ra*
lvo mokslą klierikai: A.

21U0JU 
tęsti sav 
Kiškūnas, St. Jaškūnas, D. 
Mozeris ir diakonas Y. Urba.

— Jonuk, nesimaudyk šiam !
T ................... ežere, nes gali nuskęsti, — sa- 1
Rūgs. 12 d. išvažiuoja klier. . ..° „ .. ko molina.

— Nieko mamyte, — atsako | 
Jonukas. — Aš mačiau, kad 1 
vandens jame tik iki anties | 
kaklo.

Juozapas Keikus (Reikauskas) 
į Kenrick seminariją, St. Lo
tus.

Nėra abejonės, visi baigę 
mokslą ir tapę kunigais bus 
paskirti į lietuviškas parapi
jas, bus nauji mūsų vadai.

Būsimiems dvasios vadams 
linkime neprarasti lietuvybės, 
skaityti lietuviškus laikraš
čius, ypač “Draugą” ir do
mėtis visuomenės gyvenimu.

“Dvikova tarp Vienos i: 
Berlyno” (“L. Aidas”).

Prof. Kampininkas

Ciceroj matyti depresija pa 
lengva mažėja. Kai kurie jau 
gavo darbą, keli ir vėl “Drau 
gą” užsisukę, kili senas sko
las pradeda mokėti. Visi li
nksmesni, džiaugias gavę da
rbą.

Vestuvių šiemet Ciceroj jau 
daug buvo, ir daug dar bus. 
Tai nėra jokia naujiena. Bet , 
kokiu Tik laiku šliūbas būna, 
žmonių pažiopsoti prisirenka 
pilna bažnyčia. Jaunavedžiams 
išėjus iš bažnyčios, iš visų už
kampių žiopsotojai pradeda bo į

Marcus Aurelius
z

dStopk
Iitchiti
SklnF

3ryn.tR. ^rlUinaa Žemo »u stabdo 
niežėjimą u<loi | penkias sekundas 
— ir pufrelhlngas prie Eczeinn*, 
purkų, dedervinės. Ir išbėrimu Že
mo bevelk stebuklingai prašai Ina 
visokias odos lritarijas. kadanui 
o gydymo ypatybės retai randa- 

nioa kitoae gyduolėse, Visos vaistl- 
nyčloa užlaiko—36c, 60c, $1. Ypa
tingai tvirtas Žemo. L’u syk ge
resni rezultatai >1.26,

2. Kasdien įdomias vyr.‘redaktoriaus diskusijas apie dieno?- 
klausinius;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iŠ Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą;
• -9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

niruosis Trafton’s gimnastikų 10- Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
alėje, 180 W. Randolph St. 11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojains kiek skai

tytojoms;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės 

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje. 
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IK MUMS PAGELBĖS.

Nors Sharkey yra taip sa-
e

Ar jūs Tu.its tą '‘Nesijaučiu 
Gerai” Jausmą?

Musų patarimas Jums yra, nueikite 
pas savo vaistininkų Ir u# dolerį nu 
sipirkite sau buteli

Nusa-Tone
Po visą pasaulį paskelbus) toniką, 
kuris stimuliuoja jūsų apetitą, at
gaivina visą Jūsų sistemą, ir Jus Jau
sitės tvirtesniu ir miegosite ge.riaus. 
Viso mėnesio treotmentas vienume*! 
butelyj tabletkų. Pradėkite šį treat- 
įneatą tuo'Jaus ir jeigu po dvidešimts 
dienų Jus busite neužganėdintas, Jusu 
pinigai bus jums sugrąžlnU — Jus 
neimate jokios rlslkos. , i

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai < 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi Ir Reriausl' 
gydymai išgydymui < 
įvairių krauju ligų, 
reumatizmo, inkstų, 
pusies, urmarių ir. 
visų užkrečiamųjų 
ligų. Taipgi speciali < 
g\ dyniai sugrąžini
mui energijos ir sti-* 
pi ūmo be laiko nu-< 

silpusietns asmenims ir lyti’nial' 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečianti < 
ateiti dėl sveikatai naudingų in
formacijų, kurios bus sutei'ktosl 
dykai be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos Ir' 
visiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų iftmokėjlnių, kad 

• )kiekvfenam nesveikam žmogui duo' 
ti progos išsigydyti ir tapti sveiku.,

DR. B. M. ROSS
1 /.TIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str.. Chicago, III.

* Imkite elevatorių iki penkto aukš
to. Priėmimo ltamb. 506 dėl vyrui
ir 508 dėl moterų. Valandos; 10 a. ( 

'm. iki* 5 p. m. Nedėltomis 10 a. 
k m. iki 12 vai. Panedėliais, Seredo-<
utis ir Subatomis nuo 10 a. fn. iki 

i 8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa-’
čia m e name.

Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA:
Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Buy gloves wlth whaf 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų mostj. Llsterlna To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėrttyk, kaip gerai ji vei
kla. Jg vartotadamag per 
metu* sutaupai J2 06.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25‘

l

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.(K); vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa-; 
vaitę. Lietuvoje metams $7.00. ,

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

ftadvay’s Pilis
For Constipation

Wlmt TMry Arei 
A mild rtliable vcRetable lautiva 
wWch doaa not Kripe, c^um dineteet 
or diMvrb digeatioti. Not habir form* 
ing. Gontam no hannful drugs.

What Tlėy Dot 
Millinns of men wom«n, nnre
1M7, have u»ed 4wm to r«liev« tiek 
hamfarh—, narvouatMM, fatigue, km 
O< appvHto, poor ro<npl«xlnn and bad 
breatb th«M condationa are
caueed by conetipation.

At Ali Dniggaata
Radway * Co., Ine., N<w York, N.Y.

MHlIONSOf POUNOS useo 
b v nūn tdumuMiMt

FmII Paek 
No Slack Fillinq

ŠAME PRICEfe&r 
AS42 YEARS AGO 

ŽSounces lw*254

OUR OFFICE

3ryn.tR


Trečiadienis, rūgs?jo 6, 1933 W K X tl « I S

C H I C A G O J E a
Be to, užsisakė 

ir “Laiva”.
Draugų” ;

Rep.
LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
PASIŽYMĖJO

seinu namus, fintus ntnaujin-, 
ti, isdekoruoti. .lis dykai riuo- 
jda patarimų, o darbų atlieka 
(gražiai ir pigiai. Taip pat ne- , 
'reikia pamiršti seno pento- 
riaus dekoratorių P. Cibulskio, 
kuris gelbėjo talkininkams ir, 
be to, paskolino visas kope-

parapijos talkininkai cias.
Prasidėjus dažymo darbui.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

NIAM PAŠTE

501 Bakšiui Ignacui 
518 Žilvitienei O.

Volus
— vyrai ir moterys, mergai
tės iv vaikinai atliko didelį dažytojai dirbo pilnu tempu, 
darbų.

Klebonui paprašius rugpiū 
cio 15 d., kati gerieji parapi

KEŽU KITĘ KATALIKIŠ
KA.! A SPAUDA

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Res.: Tcl. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURUAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso \ Vandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69lh KL 

Valandos: 14—18 ryto 
nerodomi* Ir Nedėliomis pagal sbtarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
PENTĮ 8 T A H 

1416 SO. IUIIi (T., (KIRO, 11,U 
L'tar., Ketv. Ir l'ėtn. 10 —9 vai. 

3117 SO. IIALSTED ST., CH1GAUO* 
l'uned., Bered. Ir Subut. 2—9 vai.

LIETUVIAI DAKTARAI:

net lenktyniuodami. Tame da
rbe čempijonais liko V. Bra- , 
zauskas, K. Bagdonas, A. Fa-1 —-fe.

jonai ateitų ir padėtų ištai-j bijūnas, St. Kaubiškis, .1. .Tu
syti bent keturis mokyklos zėnas, A. Kailis, A. Valonis, 
kambarius, nes manyta, kad'J. Poremskis, V. Žvingila, T.

.J. Valonis, A. Kunic- 
Vaičiūnas, Ad. Mieke- 
P. Balčiūnas, Zalato-

daugiau šiemet sunku bus pa- Zaura,
daryti, geraširdžiai rugpiūčio kas, A 
16 d. pradėjo organizuotis. Pir virius, 
mutiniai atėjo P. Kulnis, J. rius, .J. 
Markevičius, parap. komiteto 
nariai. Pasitarę su “Rūtos” 
daržo užvaizdą, jie tuojau pra 
dėjo taisyti, ruošti kopėčias, 
lentas, šepečius ir kitokius

Marozas, P. Kulbis.

Jš moterų pasižymėjo:
1 Aleknienė, .1. Zalatorienė, 
Šliogerienė, I. Bitinienė,

EI.

Tropiškojo daržo, šimtmečio Pažangos Parodoj, po- 
puleriškumo kontesto laimėtoja Alice Rooney iš Chica- 
go. “Buddy” Rogers jai įteikia dovanų.

Aukojo po $2.00: P. Stoč-|kis, D. Misevičienė, Pr. Simi- 
kienė, per šliūbų K. Bagdo- nas, N. N. ir kiti. 
naitės surinkta $1.42. D. Rus- Be to, ateinantį sekai., ‘Rū

tos’ darže talkininkai rengia
K*, teikienč $1.25 
A.j '

Zanevičiūtė ir kitos. Ir, rei-! l>° A- Radzevičius, F. j piknikų, kurio pelnas bus ski
Marozienė, M. Stankelis, M. riamas bažnyčios išdažymui. 
Gadeikienė, I’. Anzelotti, S.
Sakalienė, .J. Pocienė, M. Jas 

A. Drunistienė, A.
bonų pasitarti. Klebonas pa- '

. . ... ..... nui ir visiems talkininkams.sake skinųs $.)(> plesteriui ir.
dažams, o darbų atlikti kvie-Į Gausiai aukojo
čiųs tėvus-motinas, kurie pra-' * meilų sekmadienį bažnv

reikalingus tam darbui įran
kius. “Rūtos” daržo užvaiz-

kia pripažinti, kad darbas at
liktus labai gražiai. Visa mo-

, .. , , kykla švari, graži. Seservs moda tuo tarpu nuėjo pas kle- . ; jrmuskienėkytojos labai dėkingos klebo-l . . ..... ,
Krotkaitė, A. Kazanauskienė, i sveikina visus parapijos tal-

X J. Markevičius iš Tenn.

P. Šliogerienė, M. Šeinežienė, kininkus ir ragina nenutrau- 
K. Baliauskas, N. Karlavieius, įkti Prfx]ėto darbo. Sako, per- 

N., K. Skučienė, 0. Lau-'/iūr<ivs visų telefonų knygų

lel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

X—SPIND U LJ Al 
3051 AVest 43rd Str.

(Prie Archer Avė", netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

HeredouUa Ir aedė.lomla pagal 
sutartlea

I

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANal 0402

Tcl. HEMlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckjut)

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2120 \V. MARUI EITE ROAD

Valandos:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rcz. 6456 S. MAl’LEIVOOD AVĖ.

Tcl. LAFajette 5793

Pitone GHOveblIl 0027
Valandos: 2-4; 1-9 P. lf.

Tračladlsmals ir sekmad sunltarns

DR. J. W. KADZEWICK
Matutis Gydytoju* tr Chirurgu* 

4k»» 80. VVUUTEKN AV&. 
Chicugo. ui.

UOUlcvurd 7539
Rcz. HEM.ock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland A v eime
V ui.: Nuo 14 rytu iki * vakar*

oUuii. „...i..-; čioj buvo nepaprasta kolekta ;A 1
ti už mokyklų; daugeliui jn,' pa^ngimui lėšų. Gerieji pa- į raitienė, A. Semežis, 1). Ue- 11 ner‘ub‘s nv’ vlen^

”• 'džius, M. Bitinas, J. Povilaus-'Pavardes- A u; būt, sako, būsiu utu*, 2313
DR. A. J. BERT ASHesu, bus gera proga gražiu da

rbu parapijai atsilyginti.
Daug darbo

Pirmos dienos talkininkams - 
buvo sunkios, nes, pradėjus 
darbų po kambarius, korido
rių, pasirodė, kad reikia daug 
vietų plesteruoti ir visa 1110-1 
kykla perdėm išplauti.

Plesteminkas K. Jušas, 
2223 W. 23 PI., nuo ryto iki 
vakaro su pagelbininkais dir
bo sušilęs. Pamačius, kad daug 
vietų reikia plesteruoti, papra 
sytas į pagalbų T. Gadeikis, 
kuris savo patyrimu labai 
daug gelbėjo darbe. Kambarių 
plovime pirmutiniai atėjo ir 
pasižymėjo: P. Kulbis, J. Ma
rozas, J. Zalatorius, A. Lazau
skas, K. Kairis, EI. Aleknie
nė su dukterim Adele, V. Ju
knevičius ir kiti.

Dažams sutaisyti paprašy
tas jaunas, bet jau turįs paty
rimo, S. Norvaiša, 2232 S. Ir- 
vink avė., kuris ir be to daug 
padėjo kituose darbuose. Vi
siems westsi<liečiams, Aušros1
Vartų parapijonanis, verta į- 
sidėmėti S. Norvaišų, kai pri-

rap. sudėjo $55.57,

GRABORIAI:
pirmutinis lietuvis šiam pietų 
mieste.

Rep.
756 VV. 35th {STREET 

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 4:89-8:84

1

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRASOMUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausl*- 
RelkaJe meldžiu atsisaukt 1, o mano 

darbu husite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
IŽE. CICERO 4987

Phone BOI levard 4139

A. MASALSKIS
GRAB0R1US

Musų patarnavimas 
visuomet aųžinlngan Ir 
nebrangus, nes neturi
me lAlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

Telefonas YAKils 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsam uoto jas 

rnrin automubilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBTTRN AVENUE 

Chicago, III.

J. F. BADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už >25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
A68 W. 18tli St. Tcl. CANal U174 

Chicago, III.

GRABORIAI:

Tcl. REPuldic 8310
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. Ištikimas

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ ŽEMESNE KA1N4.

Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 
dykai. Nuliudimo valandoje nepamirškite

mus pašaukti. REPUULIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 80. KEDZ.IE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

APOLONIJA
MARCINKEVIČIENĖ
Mirė Rugsėjo 3 d.. 1933 m., 

9 vai. vakaro, 7 8 metų and.. 
Kilo iš Raseinių apskričio. Ja- 
jurgalo parap. Ajnerikoje išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nulliidime 
maj-čtų. marčios dukteris, du 
anūkus ir gimines.

Laidotuvėms rupi'nasi Roza
lija Stulgienė.

Kūnas pušarrntas 1344 So. 
4 8tti <’t., Cleeroje. laidotuvės 
(vyks Ketvirtadieni, Rugsėjo 7 
d,, iš namų 8:30 vai. bus at
lydėta ) šv. Antano parapijos 
bužnyčlų, kurioje Įvyks godtj- 
Inigos pamaldos už velionės sie
lų. f'o painaldė ims nulydėta J 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoši'rdžiai kviečiame virus 
gimines. draiigiiN-g<-s Ir paiys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Marti, Ausikės, A- 
nukai ir giminės.

laidotuvėms pu tarnauja gra
borius J. Eudeikls ir Tėvas. 
Telefonas Republi'c 8340.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR I^AIDOTUVIŲ

▼ EDSJAS
1646 WEST 46th STREET

Tcl. UOLTcvard 5203—8113

Tol. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Lsddotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas nf $86.09 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 50tb Ava.. Oi<v»ro. Tli

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALRAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3877

Tcl. I.AEayette 8572

J. Liulevičius
G ra bonus 

Ir
įtaisam notojns

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir apiella- 
k«je.

Didelė 1/ graži
Koplyčia dykai

40*2 Archer Avė.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Becker

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Office Phon» Res. and Offlc*
PROspect 10282 359 So- Leavitt st 

CANal 0706 1

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN AND 8UROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OrPICB HOUR8:

< to 4 and 7 to 4 P. M. 
Bunday by hppolntmeut

DR. M. T. STRIKOL'IS»W' •»
Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.

• Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUlcvard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S

DR. A. J. JAVOIŠ
Val.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tcl. Of. ir Kės. GKOvchi.l 6617 
6917 S. \\ASUTE.\AU AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS '
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
2123 W. MARQIE.TE KOAD

Vai.: 2-4 fr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

Pitone CANal 4122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road »
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredoiuis ir NedėlitMiis pagal sutarti

REZIDENCIJA
6631 S. Ualifornia Avė.

Telefonas llEPublie 7668

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100
Z

2506 W. 63rd St.

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.

Reikalai esant, mūsų automobilius atvažiuos i 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 pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

• Didysis Ofisas

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

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.; nuo e iki t *«kara 
bereuoj pagal sutarti

Tel. CANa. 6257
i.ta. PROspect 6659

DR. P. Z. ŽALAI ORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

<
1821 SOUTH lf.YLsTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artostan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 iki' 8:30 vakare

1
Tel. CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DEMTI8TA*

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltc St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Heredoj pagal sutarti

1 Tel. OROvehių 1595

UR.A.L. YUŠKA ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredonus po piulų, ir A'edėldieniais

tik susitarus
2422 U. .u.Uvvj4.EžtE ItOAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. YlKgiula UU38

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res. Phone Office Phone

. EA'Glevvood 6041 \VENtworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED 8TKEE1
| ROOM 816

Vai.: 8-4 Ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICtory 6893
Rcz. Tel. DKExc, 0191

DR.A.A.ROTH -
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir švcntudienuiis 10—12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vak: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—6:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas MIDvvay 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAR«ls 0991

JUz.: Tel. I’I.Aza 320#
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v. 
Nedėldleniutn nuo 10 Iki 12 dienų

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

L GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.

1 1 Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. kv. Kryžiaus Ligoninėj 

Cbtraro. 1U.
i Phone: HEMlock 6700

IĮ

I’lione PRO*poct 1024

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 ir 7—9 vai. vakaro 
Nedėliojo pagal sutartj

Daktaras
»

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG.
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 MĖTOS NEŽIŪRINT 

RjUP LZbISENL.I'JSIO8 Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclelilkal gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljim* krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pėda- • 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patart- t 
maa dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 ’
valandai ir nuo 6—S valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

<206 WEbT 26th KT. keoier Avė. TeL CRAatord 557*



6 Trečiadienis, rugsėjo 6, 1933
d

C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK
JAU ATVYKO

lino tikslas bus praneštas vie
ptoje. Visi depozitoriai kviečia 
Imi dalvvuuti.

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

X Didžiai gerb. pralotas J. 
Slaciejauskas jau atvyko j Chi 
cugą ir sustojo Šv. P. M. Gi - Į 
lininio klebonijoje, Marquette 
Park. Rep

LIETUVIO TRAGEDIJA

SVEČIAS IŠ WORCESTER

K. Kalninis, Brigbton Park 
,».znierius, pereitą pirmadie
nį (Labor Day) rugsėjo 4 d. 
važiavo su svečiais į pikniką.

Ant kampo Archer avė. ir 
Kedzie avė. norėdamas pra

Pas pp. Janusauskus nese- pjeno išvežiotojo veži
Oiai viešėjo svečiai, jzymus 
dainininkai pp. Žemaičiai iš 
V orcester.

Janušauskai yra malonūs, 
vaišingi žmonės, tat ir svečius 
ipažiai vaišino.

Sekmadieni, rugp. 20 d., p.

mą, savo automobiliu įvažia
vo į telefono stulpą.

Automobilis labai sudaužy
tas, o važiavusieji jame sun
kini sužeisti. Patsai K. Ka
lninis sužeistas mirtinai ir. 
vakar apie vidudienį pasimi-

Žemaitis Gini. Pan. Švenč. ba- r(, šy Kryžiaus ligoninėje, 
žnyčioje per sumą gražiai gie-j T^idotuvių dieną nustatys 
dojo Avė Maiia . Jis tiki ai velionio našlė, kurios laukiama 
žavėjo visus žmones. Į sugrįžtant iš savo atostogavi-

Pasišventuslus gražiems da-ini0 vietos.

t) R A v 9 X s

NAUJOSIOS ŠV. KAZI
MIERO SESERYS

15. Seselė M. Auksilia — - 
Pranciška Ambrozaitė, Cice
ro, III.

_______ 16. Seselė M. Emerencia —
Kiekvienais metais rugpiū-|^*'ena R°v*hiitytė, ( liicago, III.

čio mėn. 15 d. Šv. Kazimiero 1 Romualda
vienuolyne įvyksta gražios ir Stefanija Mikužaitė, Chicago, 
įspūdingos iškilmės. Jos bu-^^'
vo ir šiemet. Kun. J. Bružikui,' Seselė M. Simplicia 

j S. J., vadovaujant atitinka- Aleksa Kasparaitė, Norwood, 
| moms ceremonijoms davė įža- j
dus šios naujokės, kurios pri
imtos į vienuolyną:

Mass.
19. Seselė M. Lilia — Elena 

Martinkaitė, Chicago, 111.
20. Seselė M. Laurita — Ba

rbora Žukauskaitė, Chicago
pa Ileights, III.

2. Seselė M. Korona - Ade- 2L Sesela Marija Joną
Barbora Griciūtė, Chicago, III.

22. Seselė M. Aneta — Ona 
Zulonaitė, So. Boston, Mass. •

23. Seselė M. Mari'sa — A-

1. Seselė M. Karmela — 
Marcelė Slavinskaitė, Manot*,1

rbams žmones visi gerbia. Tai 
ir pp. Žemaičiai Cliicagoje su
tiko daug savo draugų, priete- 
lių, kurie stengės juos priim
ti ir pagerbti.

Prieš apleisiant Cbicagą, sve 
Čiams buvo suruošta puota A. 
Mondeikų namuose, Ciceroje. 
JJondeika (Šv. Antano para
pijos varg.) svečius labai gra
liai priėmė.

Trečiadienį, rugp. 23 d., sve
čiai apleido vaišinguosius Pet

K. Kalainis savininkas “Ka 
lainis Motor Sales” įmonės, 
kampas Archer Avė. ir 39th 
PI.

PAS DR. S. ŠLAKIENĘ

Rugpiūčio 27 d. būrys vie
tinių sąjungiečių automobi

liais buvo nuvažiavęs į ežero
pakraštį.

Gražus sekmadienio popie-

Šv. Panelės Marijos gimimo diena pripuola penktadienį, rugsėjo 
8 d. Pradedant ketvirtadienio mišparais Š Šv. P. M. Gimimo bažny
čioj prasidės iškilmingoji oktava arba Šiluvos atlaidai. Per 8 dienas 
pamaldos bus sekančiai: rytais, Šv. Mišios 5:30, 7 ir 9 vai. su įstaty
mu Šv. Sakramento. Vakarais, mišparai su įstatymu Šv. Sakramentu 
7:30. Per šiuos atlaidus garsus misijonierius, rytais ir vakarais sa
kys pamokslus. 5

Visus kviečiu į šiuos atlaidus ir pagarbinti stebuklais Šlovingąją 
Šiluvos Panelę Švenčiausiąją.

Kun. Ą. P. Baltutis, ..
Klebonas.

buvo A. Baltutienė ir jos drau parap. komiteto narys; J. Če- mininkėms, kurios pasidarba- 
gė. pulienė yra plačiai žinoma vei vo virtuvėj.

visose vietos idėjinėse.y. , .... tis. Saulute savo spinduliais Is Bridgeport t). Alelmme- kejaraičius, pas kuriuos visą laiką \ ™ , h •• v * •• •,J- ~ . ..... 1------ nė, Federacųos Cine. Apskr. draugijose; be to praėjusiamv .... , . .. . šildo. Ir kas gali nesidžiaugtibuvo apsistoję ir, atsisveikinę n . >
. . .y v vasaros metu graziaja gamta?

Elena Gedvilienė,
4639 So. Hermitage av.

gražiaja gamta
. .... Į Micliigun ežeras ir Jackson

Ilgai bus minimas malonus
su visais išvažiavo namo.

svečių atsilankymas ir, tiki
mos, jis nebus paskutinis.

Ieva Lukošiūtė

vice-pirm. ir rast.
Iš Brigbton Park eilė žymių 

veikėjų: O. Kazragienė, k Ra-park’o pakraštys daro labai
malonius ir nuostabius regi- v. - T» ir" i i •i . ckauskiene, P. Vaicekauskiene
nius. Šioje turtuolių apvlinkė-1 , . , o. » ..•' 1 su savo dukrele Stefanija ir

X Parapijos piknike, rūgs. 
3 d., vietinė kuopa vedė “bo- 
ivling alleys”, Vytauto darže.

X Pakviestas kun. Šliko, 
Liet. Vyčių, 112 kuopos base- 
ball tymas buvo “Labor Day”

įe gvvena ir dr. Suzana Šia-; .•' ”• ,Samoska. Visiems buvo malo-kienė.
[ Žaliame sode, prie puošnios 
rezidencijos, kurio pakraščius 
puošia gėlės, Brigbton Parko 
sąjungietės kortomis ir “bun- 
co” bandė savo laimę. Pava-

Moterų Sąjungos K> seime iš! 
rinkta dviems metams Centro 
iždininke. Rep.

--------------- #

V. Stanciko teatralė grupė

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

h' Banytė, Worcester, Mass.
| 3. Seselė M. Aloizia — Bi
rutė Jodvalkytė, Chicago, 111.

| 4. Seselė M. Demetria —
, Marijona Baubaitė, Philadel- 
phia, Pa.

5. Seselė M. Darata — Ve
ronika Augūnaitė, AVorcester,- 

! Mass.
i 6. Seselė M. Teklė — Susana 
Petraitytė, Aurora, III.

7. Seselė M. Ferdinandu — 
Teresė Arzulaitvtė, Scranton, 
Pa.

S. Seselė M. Alėta — Elena
Gredeekytė, New Phila., Pa.

9. Seselė M. Stanizia — A- 
delė Juciūtė, New Phila., Pa.

10. Seselė M. Aurelina —
Marijona Kulpšaitė, Chicago. 
UI.

11. Seselė M. Celita — An j 
tanina Doveikaitė, Roseland, į 
UI.

12. ♦Seselė M. Vivencia - J 
Ona Šaulinskaitė, Chicago, Iii.!

13. Seselė M. Mercedes —; 
Uršulė Mickevičiūtė, Chicago. j
m. į

14. Seselė M. Laurina — A 
ngela Bendoravičiūtė, Wor- 
cester, Mass.

dėlė Kučinskaitė, Athol, Mass.
24. Seselė M. Irena — Hie

na Treinauskaitė, Chicago, III.

2 ŽUVO

CLBVELAND, O., rugs.5.— 
Vakar sudužo nukritęs lėktu
vas. Žuvo žymus lakūnas 
AVensinger, 28 m. amž., ir kai
tų su juo skridęs mokinys S. 
Versaci.

Sumažinta
Kaina

HOOVER DULKIU 
VALYTOJAI

nu pietauti pas Anužienę. Ji 
gyvena arčiausiai McKinlev 
park’o, 4321 Artesian avė.

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukfttal, kad žmo
nėms sunku bejplrktt. o lietuvių 
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

RF.PI B1.IC 8403

¥. . , „T. karv čia pat lauke pakvies-, ........ • , , .išvažiavęs i Sheboygan, Wis. , , . . ,r. * . . Iminėtieji atstovai buvo pakvie,T , v. . . tos vakarienei. Viešnios pavai- ....Mūs Vyčiai buvo gražiai pri- .. A , . X1 ... ;eti pietums pas pp. Alelmnus,. . * 6 šmtos labai skaniu užkandžiu. o TT . , • . .imti.
X Kuopa uoliai rengiasi 

prie pirmo rudeninio šokių va
karo, spalių 1 dieną.

X Mūsų tarpe yra trys vei
klūs Vyčių prieteliai ir dar
buotojai, būtent, kun. A. P.

Per vakarienę pakelta taurė 
už naujos Centro Daktarės- 

į Kvotėjos sveikatą už ilgiau
sius metus.

Dalintųsi tortų “cake”, ant 
kurio buvo išrašyta “greet-

spalių m. 1 d. Sčhool Hali,; Šv. Kazimiero Akad. rėmė- 
prie 48-tos ir S. Ifonore st. jų centro piknike teko darbuo- 
ruošia operetę ‘‘Adomas ir Ie- tis ir 5 skyriui. Tuo reikalu 

va”. Vaidins visų mėgiami ar- skyrius laikė net du nepapra- 
Antrą dieną, kada Fed. ko- tistai pp. Saboniai. Stanciko stus susirinkimus, kad pasi-

ngreso posėdis buvo Šv. Jur-j teatralė grupė užsimojusi šie- tarus, iš kur gauti aukų pik- 
gio parap. salėj, beveik visi ,niet pastatyti scenoje daug vei nikui. Ir atsirado geraširdžių 

kalelių. Šį sezoną stodama į žmonių. Užtat 5 sk. komisija 
darbą tuojau iš pat pradžių ir valdyba reiškia širdingiau- 
užsirekomenduoja operete. Li- sios padėkos visiems aukoto3251 So. Union avė., kurie taip 

pat malonaus būdo ir geros nkime jai skleisti tikrojo nie- jums: O. Zdanevičiūtei, O. Bui
širdies žmonės, visuomenės vei žiedus, ko amerikiečiuose vidienei, M. šaltimierienei, L. i Ji Pi WAITCHES

X. , w . ,ings to M. S. 20 kp.” Dr. S.
Baltutis, kun. F. Katauskas ir ,_ _ . . Slakienes malonus ir draugis

kėjai. Visus pavaišino gard
žiai pietumis. Geraširdžiams, 
mus pavaišinusiems dar karta 
tariame širdingiausiai ačiū.

Dalyvavęs atstovas

ne per daugiausiai yra. Rep. Klein, Petronienei, Lauraitie-
-----------[nei, M. Jarominaitei, M. Ka

valiunaitei, K. Vickifltei, O

kun. P. Lukošius. Visiems kuo 
pa labai dėkinga.

kas būdas vertė visas jaustis 
kaip namie. Reikia pažymėti,

XKuopos susirinkimas Į-į kad gerb. daktarė paeina iŠ' 
vyks šį antradienį, rūgs. 5 d. dvilypės profesijonalų šeimos.

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TO WN OF LAKE

ADVQKATAS 
2 E. 103rd PI. prie State St.

Tel. PCl.I.man M.M)
Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9

Augaitei, U. Jucienei, Žabu ,4m>0 8- wo«i si. i.AFayctie «s®3
Dugpiūčio 27 d. įvyko Sv. raitei- Krnm<“r Co”

Kryžiaus parapijos piknikas, ki<,n<‘i iS Miciiigan vai., firik-

ŠIRDINGAS AČIŪ

Vytauto darže. Man, žemiau šienei, kuri aukojo net tris Į
JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
pasirašiusiai, kaip kitais taip |rnnk^ darho tvanas, O. Kai-,105 WXMonroe St.. prie Clark

Trumpam laikui pasiuli.įi- 
mas Model 105 “Hoover 
Special” su 5 šmotų “dust- 
ing tools” tiktai už

Visas Marquette Park aplin
kas jaunimas prašomas įsira
šyti.

X ‘‘Treasure Uunt” rengia 
ma visoms šv. Kazimiero A- 
kademijos aluninietėnis, rugsė 
ja 5 d., Akademijos sode, 7:30 
v. v. Kurios negali atvykti į 
‘‘ieškojimą”, prašomos atsila
nkyti j susirinkimą tą patį va
karą, 8:15 v.

M. S. 20 kp. tikrai didžiuo
jasi turėdama savo tarpe to
kią narę.

Su maloniuis ir neniiršta- 
nais įspūdžiais brigbtonpar- 
kietės grįžo namo. Aurelija

ir šiemet teko vadovauti res
torane. Padaryta gražaus pel-

Rugp. 31 d. žinomi Town of Kortuojant produktų išr . v • 1 v • v • • • •
T>akc kolonijoj katalikų dar
buotojai pp. Čepuliai savo puo 
šriiam bute buvo suruošę gra-

gerašinlžių biznierių ir pam
pi jonų, gausiai aukojo: Bruno 
Sams, Joe Eieden, J. Kinči-

Telefonas STAte 7«»O
Ve lando* I rvte Iki I popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėlk), Seredoe fr Pėtnyčloe 
vakarais B Iki 9 

Telefoną* CANal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

las, S. Petrauskui (bakery),
P. Šaltimierams, O. Buividie-
nei, Dekanavičienei, Gudijo-
nui, Ivanauskams, A. Vidmo-
ntui, A. Vardauskui, Budree- I UUralnko. Ketvergo Ir Subatoe 
, . , . i ... / I Vakarei* 7 Iki •kienei ir visiems kitiems.

Model 5-11 “Hoover Special 
blizgančiu nikeliniu ‘finisli’ 
su “dusting tools,” tiktai

$31.95

Jos. F. Bodrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Telefonas REPitb lc 9B00

Ačiū visoms darbininkėms:
Buividienei,

žų susojimėlį ir atsilankusius J' Mondzijatiakia, W. Ka ,
svrfius pavaišino skania vaka- J' Zd«»wi«, P. Zak.k, ^ananskienoi.
riono. Bo svočių vietinių, K' Krantas, J. Ba- £ Vu-kuto,. O Auga,te, M.
Roseland. Brigl,ton Pk„ Ck.rod,“"os R Ur- Kavalntna.te., O;> ZdanevičiO

vt i* i • a* i* -^e« • HpIir Stfinkn^ ir ROicriui •Turpvi-Negalime praleisti nepade- |West Side, buvo ir tolimas sve ’ rrocess, aianaus | ,
u „5 i..— et-:. &„ ir Pivarunas. Iš veikėjų auko- C,UL

ŠIRDINGAS AČIŪ

Brietzke ir Utesch, 6320 S. 
M’estem avė., mums praneša, 
kad penktadienį, rugsėjo 8 d., 
8 vai. vakare, šaukiamas su
sirinkimas visų Marquette 

Park State banko depozitorių. 
Susirinkimas įvyks St. Rita’s

bojusios M. Anužienei už jos 
gerą širdį.

Per Federacijos kongresą ji 
net 12 atstovų pakvietė pas 
save ir pavaišino gardžiais 
pietumis.

Atstovų buvo iš visų kolo
nijų. Dalyvavo ir žinomas Ci
cero veikėjas A. Valančius su

čias kun. Stonis, Šv. Kazimie

UKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau Anglis ui pigiausias kalnas 
CsAauklt IiAFayette 8*80

J. 0K8A8 
2649 West 43rd St.

Leidėjiai Lietuviškų Radio 
Programų.

Nedėldieniais: 8 vai. ryte 
ir 1 vai. po piet. iš VV.C.F.L 
970 k., ir 1:30 vai. po piet., 
W.A.A.F., 920 k.

bigli scliool auditorijoj, 63 ir savo žmona ir kiti veikėjai.
S. Claremont avė. Susirinki- Iš Marquette Park kolonijos

jo: Gedvilai $3.50, E. Ogintie- 
nė $2.00, E. Ogintaitė $1.00, O. 
Jeselskienė $1.00, J. Bruonu- 
šienė $1.00. Smulkiais surin-

ro Draugijos (Kaune) atsto
vas Amerikai. Šiuo metu kun.
Stonis klebonauja Paterson’e 
lietuvių parapijoj. Jis buvo at- .
vykęs į Kunigų Vienybė ir v'rtnv,., pro
Federacijos seimus. duktai buvo suaukoti.

Pelno mūsų skyrius padarė 
$55.55c. Nesunaudoti dalyka’ 
paaukoti Šv. Kazimiero sese 
rims.

Pirm., P. Ivanauskienė 
Kom.narys A. Vardauskai

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Vakaras pas vaišinguosius 
Čepulius kuo gražiausiai pra 
leistas.

Širdingai ačiū visiems 
aukas.

už

Dievas geraširdžiams šimte
P. Čepulis yra Šv. Kryžiaus riopai atlygins. Ačiū ir šei-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVA K O MO It AOKKTVRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TKI8TMOUMU PAMATUOTAS BIZKIS 

2608 W.ST 47th STB. Tel. LAFayette 1083
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