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Vatikanas su Vokietija pasikeitė sutartimi
NAUJA BOLSEOiSKA KUBUS VY
RIAUSYBĖ TURI PAS5TRAUKT!
PRANCŪZIJA SUSIRŪPINUSI
VOKIETIJOS VEIKIMO
PATVIRTINO KONKOR
DATĄ

SVEIKINAME LIETUVIŲ DARBININKŲ
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Vakar prasidėjo Lietuvių linkime pasisekimo sėkmingai
Darluninkų Sąjungos 18 sei- riSti IietuyiV katalikų darbi
ninkų klausimus.
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r ■ Dievas lietuvius darbo
zmopan saleje, V aterburv, Conn.'nes suorganizuoti į vieną stipSveikiname seimo dalyvius ir rią darbininkų organizaciją!

KUBOJE KARININKAI
TURI BAI SA

Spalių 3 d. bus sušaukta ne

HAVANA, rūgs. 12. —
paprasta III. legislaturos sesija
Šventojo Sosto padarytas kon i Bolševikiška
Kubos
junkordatas (sutartis) su Vokieti ta pasijuto ne savo suole sė
SPRINGĮFTELD, III., rūgs.
Vyriausybės pagalba pažade
ja patvirtintus ir šį sekmadie- dinti, tada ėmė ir paskyrė rėš
Sudaužytas greitasis lėktuvas, su kuriuo žuvo lakūnė Florence Klingensmith iš Mi- 12. — Iš AVashingtono praneš ta tik po to, kada gub. ITorneiu pasikais'ta pasirašytu doku-; publikai laikinąjį prezidentą,
nneapolis, Minn., dalyvaujant lakūnų lenktynėse Glenview, III.
ta, kad krašto vvriausybė duos .
mfcntu. Apie tai oficialiai pra-1 taip pat radikalą — dr. Grau
T11. . ris nusprendė,
kad š. ino
reikalingos pagalbos Illinois«
r
nešta.
San Martin. Jungta manė, kad KINIJOJ MIRĖ VYSKUPAS AUSTRAI FAŠISTAI NORI
valstybei, kad ji galėtų vesti reikalu bus sušaukta nepap
tuo būdu jai pavyks atgal ka
GRJŽTI
SHEEHAN
šelpimo darbą tarp bedarbių, raston sesijon legislatūra, kuri
PRANCŪZAI BIJO
riuomenėn patraukti andai pa
Vyriausybės pagalba žadėta !gusirinks gpalių mSp ,
VOKIEČIŲ
šalintus karininkus.
MUNICHAS, Bavarija, rug
ŠANCHAJUS, nigs. 11. —
AUTOGIRO AUKOS RAS tik iki ateinančio sausio mene-I
račiau karininkai naujam , Anjen, Kiangsi provincijoj, miišėjo 11. — Čia gyvena ištremšio. Paskiau gi išimtinai vals ibernatorius reikalaus pripa
TA EŽERE
PARYŽIUS, rūgs. 12.
laikinajain prezidentui prane- j r£ apaštališkas vikaras yysku- Į ti Austrijos fašistų vadai per
lybė turės rūpintis tais šelpi žinti 20 ar 30 milijonų dol. boPro f.
Einstein iš talkininko šė, kad jie tik tada grįš kariuo 'pas g Sheeban, 47 m. amž., gi radiją paskelbė, kad jie nori
Ties Indiana Harbor Michi- mo reikalais.
nų laidą.
virto militarininku. Jis pa ragi menei vadovauti, kada prėzi-Įmęs Qran<j Ridge, Peoria, 111., su Austrijos vyriausyt(e pada
gan ežere rasta trys lavonai—
no Prancūziją ir Belgiją gin- dento vieton bus grąžintas jun į vyskupijoj. Velionis buvo laza ryti taiką ir grįžti į savo kra
REIKALINGAS TILTAS
autogiro lėktuvo aukos. Tai NUBAUSTAS IKI GYVOS
kluotis, nes Vokietija rengias .'tos pašalintas laikinasis prezirįsĮas^
štą. Tarp paduodamų sąlygų H. W. Manning, parašutinin
GALVOS
kitan karau.
Įdentas de Cespedes, kurs nėra
jie reikalauja, kart fašistų par feas <, T
vairi.
Žmonės pasigenda tilto iš
Tad šiandien daugelis pran- Į atsistatydinęs ir skaitosi tik- PAŠALINA DU KALTIN tijai būtų grąžintos teisės, kad
Chicagos žudikas Earl Do- Į Jurbarko miesto per Mituvą į
ninkaSj ir Miss M. Gerard iš
ziizų tautininkų ragina savo fruoju prezidentu.
fašistai būtų reprezentuojami River Eorest.
TOJUS
nuo itilžės gatvės. Se
yle, 35 m. amž., «Grand Haven, -vi*eU
vyriausybę paliauti svajojus j1 Karininkai šį ultimatumą
ministerių kabinete ir kad bū Prieš keletą dienų jie minė Mich., teismo nubaustas iki gy niau jį pastatydavo, o dabar
apie kokį ten nusiginklavimą vakar 1. prezidentui Grau San
BERLYNAS, rūgs. 11.
tų paskelbti parlamento rinki tos rūšies
lėktuvu iš South vos galvos kalėti už banko api tik jo griaučiai pūva ant kran
ir nuolat budėti. Visi pripažįs i Martinui paskelbė. Šis gi pra- Suspenduoti ]>areigose du vai mai.
Bend skrido į Chicagą per eže plėšimą. Tuoj paimtas į kalėji to. Dažniau' tuo keliu einan-‘
tą, kad Vokietijos fašistai .'nešė, kad 24 valandą laikotar-' stybiniai kaltintojai, kadangi
Jie pareiškia, kad neturi jo rą ir dingo. Matyt, skrindaat mą, nes bijota, kad jo sėbrai tiems susidaro nemažų nesma
slapta ginkluojasi.
piu duos savo atsakymą. Jisjjįe seniau teismuose nereiškė kio slapto su hitleritais sutari
gumų ir išlaidų keliauti.
nesikėsintų jį išvaduoti.
neteko gazolino.
tariasi su juntos nariais.
j palankumo kaltinamiems fašis mo.
BAUGINA VOKIEČIAIS
Apie 400 karininkų susispie- j tams.
APLEIDO LUKŠIUS
PAŠOVĖ KLASTUOTO
ILLINOIS B.E GUBERNA
tę National viešbuty. Jie tvir
SKRIDO BE VAIRININKO
ČEKIO KEITĖJĄ
TORIAUS
Rugp. 17 d. iš Lukšių išvaBRIUSELIS, rūgs. 11. — tai apsiginklavę. Jei seržantas
NAUJA KONSTITUCIJA
žiavo kun. J. Skirkevičius. Čia
Pašalintas iš Vokietijos mate Batistą prieš juos siųstų ka
SAN BERNARDINO, Cal.,
AUSTRIJAI
Pinigų
mainytos
ofise,
2601
Vakar,
dar
ir
šiandien,
Illi

matikas prof. A. Einstein, ku riuomenę, jie tuoj šauktųsi J.
rūgs. 11. — Trys jauni vyrai nois valstybė palikta be guber W. Division gat., kasininkas jam teko išbūti 5 metus, ei
nant vikaro pareigas. Dabar
ris iki šioliai buvo taikos šu Valstybių marynų pagalbos. O
VIENA, rūgs. 11. — Aus nuėjo į lėktuvų stotį ir pak-1 natoriaus. Tai pirmąkart pasi- S. Jackimiec mirtinai pašovė
jis nukeltas į Vilkaviškį. Į jo
lu, pataria vakarų Europai , nauja juntos vyriausybė bijo trijos kancleris Dollfuss pas- vietė stoties manadžerį lakūnų, " ”
Mm.
Schumackerį,
kuris
nėvietą atkeltas kun. Pov. Graf
ginkluotis prieš Vokietiją, ku- to įsikišimo,
kelbė, kad jo valdžia duos Au- kad juos pavežiotų. Manadže- į
gino
iškeisti
klastuotą
čekį.
'
likas
I
ri, anot jo, rengias naujan ka- Jš visko matosi, kad juntos stri jai naują konstituciją.
ris paleido lėktuvo motorą, ir; Gubernatorius Horneris išPašautas,
kada
norėjo
pabėgti.
ran.
nuėjo pasiimti šalmą. Tik štai- vyko į \\ ashingtoną, o su juo
prezidento valdžios valandos
’1
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• • A*
LIETUVIAI PRANCŪZIJOJ
Į suskaičiuotos.
4 GROBĖJAI NUBAUSTI ga išgirdo griaudžiantį lėktų-1 kartu išvyko irj visi tie asme
AUTOBOBILIŲ
AUKOS
vą. Vyrai be lakūno pakilo a-!n.vs, kurie valstybės konstituei
VISI 4 BALIONINKAI
Štai vienos
lietuvaitės iš
RASTI
Iki rūgs. 11 d. šiemet Cooko
GYDYTOJAI NUGINČIJA
MOUNT CLEMENS, Mieli., pie 500 pėdų aukštai oran. Už ja numatyti galintieji laikinai
Carpentras, Prancūzijoj, laiš
rūgs. U. -r- Keturis vieno žmojkelių minutų mašina smogė į eiti gubernatoriaus pareigas. apskrity automobilių katastro
kas.- “Šių metų gegužės 4 d.
0TTAWA, rūgs. 12. — Ke BERNE, Šveicarija, rūgs gaus iš Detroito grobėjus 'teis-1 žemę. Visi trys užsimušė,
fose žuvo 722 asmenys.
Dievas leido man priimti abi
letą dienų dingę 4 balioninkai, 11. — Paskleista žinia, kad čia mas nubaudė ligi gyvos gal
CHICAGOS MAJORAS
tą Švenčiausiojo Sakramento
PAVASARININKIŲ PA
kurie prieš savaitę iš Glen- nuo širdies ligos miręs Irako vos kalėti.
VVASHINGTONE
DIDELI MOKESČIAI
vienuolijoje, kur yra neper
RODA
view, Ilk, su kitais balionin- karalius Peisai yra nuodų au
NEW YORKE
traukiama adoracija dieną ir
kais atskirais balionais leidosi ka. Gydytojai tai griežtai nu
Chicagos majoras Kelly su
11 KALINIŲ PABĖGO
naktį. Iš tikrųjų, aš esu labai
į tarptautines lenktynes, pagu ginčija.
NiEAV YORK, rūgs 11. — gubernatorium Horneriu išvy- Į Josvainiuose, Kėdainių aps.,
liau rasti Kanados miškuose.
ANGOLA, La., rūgs. 12. — Šiame mieste mokesčių didu- ko į VYashingtonų. Tenai jiejP®1, žolinės atlaidus buvo su- laiminga, kad Dievas mane pa
Hynek ir Burzynski rasti AREŠTUOTAS TEISĖJAS Iš vietos valstybinio ūkio ka-. mas jau tikrai nepakenčiamas. ir vėl prašo vyriausybę, kad ' rengta mergaičių pavasarinin- šaukė į tokią gražią kongrega«
Quelxfo provincijoj, o Van Or
Įėjimo pabėgo 1| kalinių po j Per 1918—1932 metų laikotar- ji paskolintų pinigų bedarbių kių kuopelės rankdarbių, sodų, ciją, kur yra malonių Šaltinis,
man ir Trotter — Ontarlo pro BERLYNAS, rūgs. 11. — smarkios kovos su sargais. Ko pį mokesčiai padaugėjo 155 šelpimui, nes valstybė neturi laukų ir daržų produktų ir kur galiu nuolat pasilikti prie
virtuvės gaminių paroda. La meilės Kalinio, maldaudama
vincijoj. Pastarieji du rasti su Areštuotas ir koncentracijos vos metu 3 kaliniai žuvo ir 4 j nuošimčiais
ištekliaus.
bai gražus oras į atlaidus sut- malonių sau ir visam pasansirgę.
stovyklon pasiųstas Rottwell sužeista. Pranešta, kad pabė
raukė tūkstantines žmonių mi- liui”....
FLORIDOS DIENA
teisėjas Fischer už nesaliuta- gusius kalinius sargyba apsu
8 ASMENYS PRIGĖRĖ
nias, dėl to ir parodą aplankė
Iš viso lietuvaičių toje konINDIJOJ POTVYNIAI
iVimą fašistų vėliavai teisman po vienam cukrinių nendrių
FORT THOMPSON, S. D., Chicago šimtmečio pažangos gausus būrys.
gregacijoje esančios penkios:
įeinant ir iš ten išeinant.
plote.
rūgs.
11.
—
Prakiurus
debe

REYKJAVTK, Islandija,
J. Seginaitė, V. Staaiskaitė, O.
parodoje vakar minėta Flori
sims, ūžtelėjo nepaprastai dide dos! valstybės diena. Iškilmėse
rūgs. 11. — Po didelio per vi
OKIO DERLIUS
Lenkauskaitė, O. Mikailaitė ir
Meksikos raudonoji vyriausy lis lietus ir akymirksniu pa
lą savaitę nuolatinio lietaus
' * ——— - ■
S. Mazonaitė. Jos visos dabar
buvo tos valstybės gubernato
bė iš naujo išjunda
nardino Crow Creek indijonų rius D. Sholtz.
kai kurias Islandijos dalis iš
Lukšiuosei ir apylinkėse žie- jau vienuolės su abitais ir gatiko potvynis. Žuvo daug gnl- MEXJCO CYTY, rūgs. ll.Įraliniam distrikte. Sako, iki rezervaciją ir apylinkes. 8 as
mkenčiai javai užderėjo gerai, vusios vienuolijos vardus.
menys
prigėrė.
vijų.
— Radikalų
revoliucininkų Moliai religinių įstatymų vykVAKAR BUVO RENKAMOS Rugiapiūtė ir kviečiapiūtė buvo geros, javai sausi suvežti į
AUKOS
ORO STOV
vyriaūsybė iš naujo kaip ir sta dymaR buvo apleistas
7
ANGLIAKASIAI
ŽUVO
kluonus.
Palikta tik apie 25 bažny
NUKELIAMAS KITUR
ho ištikta suskato spausti ka
DUBLINAS, rūgs. 11. — J.
čios atidarytos.
’ PITTSBURGH, Pa., rūgs. Vakar Cbicagoj įvyko “tag Vasarojai — aukščiau vidu CHICAGO IR APYLINKĖS
talikus.
Ji
įsakė
tuojau
užda
Valstybių pasiuntinys IrlanPranešta, kad
vyriausybė 12. — Oakmont kasykloje išti day” federuotų labdarybių tinio derliaus. Daržovės men— Iš ryto numatomas lieryti
apie
300
katalikų
bažny

dijai, F. A. Sterling, paskirtas
imsis tokio pat žygio įvairiose ko sprogimas. 7 angliakasiai naudai. Iš surinktų aukų teks kesnės, negu pereitais metais, tus; maža temperatūros atmai
VATIKANAS, rūgs. 12. —Į

CHICAGOJE

A

pasiuntiniu Bulgarijai.

čių šiame mieste ir visam fede krašto dalyse.

žuvo.

ir katalikų įstaigoms.

Soduos vaisių nedaug.

na.
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niekas iš gyvųjų jau nežinąs, kur dabar yra
Vytauto Didžiojo kaulai. Tačiau dėl to gerb.
Jfteln* kJutdlen, flskyrua sekmadieniu*
D. Malinauskas nenusiminė ir nusprendė, jei
PRENUMERATOS KAINA: Metama — *«.•«, Pu
tai sietu — *11.60: Trinia mėnesiams — *2.00: Viešam lenkui neleidžia Vytautui D. statyti sarkofa
minėsiu! — 76c. Europoje — Metama *7.00; Pusei me
Rašo Dr. A- G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
ta — *4.00. Kopija .0»c.
go , leis sudėtį Vytauto Didž. kaulus bent'į
Chicago, III.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negr<- tinkamų karstų. Respublikos Prezidentui An
Mna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprjaiunClanoa tam
Okalul pakto lenkių.
tanui Smetonai sutikus, ministerio pirm. J.
Šilimui pranešama, kad vi
vančios krauju opos. Ir šiam
AKYS
Redaktorius priima — nuo 11:01 Iki 11:11 vai. Tūbelio ir šv. ministerio K. Šakenio palaiko
atsilikimo blakstienos iškrin sos įsikūrusios (ir besikurinkasdien.
kkelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
mas, D. Malinauskas nuvyko j Čekoslovaki- Akys yra regėjimo organas. ta, bet tik kurnekur atauga. čios) Studentų kuopos prisilai
jų ir ten užsakė tinkamų karstų. Karstas yra Jos yra didžiausia žmogui bra Mat, šios rūšies liga didžiu kytų, ir išpildytų sekančius foi
t Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
padarytas iš tam tikro nerūdijančio ir labai ngenybė, nešanti jam laimę ir moje sunaikina kaip plauko įualius reikalavimus:
& vaL po piet
patvaraus vadinamo “anticaro” plieno. Kars džiaugsmų. Kas iš visų pasau ‘šaknį, taip ir jo lizdelį.
1. Kad visos Studentų kuo
tas nėra didelis — toks, kad tik į jį kaulai lio sielų keliančių dangun gro
Ir vieno ir kito pobūdžio li pos prisiųstų Centro Sekreto
sutilptų.
Jis
sveria
150
kilogramų.
Pastačius
žybių, jei užrėmusios akys ne ga atsiliepia į paviršutinį akių riui, St. Vaičaitis, Mariana“DRAUGAS”
Vytautui Didžiajam sarkofagų, jis bus į jį duotų visa tai matyti, grožė grožį ir jų sveikatų neigiamai. polis College,
Thompson,
LITHUANIAN DAILY TRIEND
įdėtas. Čekoslovakai Vytauto Didžiojo kau tis ir džiaugtis.
Vokų pakruštėliai dažniau Coun.^ savo kuopos senų ar
Publlahed Daily, Except Sunday.
lams suvynioti paaukojo retos medžiagos ga Yra pasaulyje žmonių, ku siai būva sulipę rytais ir li naujų (1933) valdybos narių J. E. Rochester’io vyskupas
SUB8CRIPTIONB: One Tear — *1.10; Slx Months
— *»,M; Three Months — *3.11: One Montk — Tie. balų, tos pačios medžiagos, į kurių jie suvy rie neturėjo laimės išvysti švie
gonis skundžiasi akių niežėji vardus,'pavardes ir adresus. J. E. Edvardas Mooney, Apa■urope — One Tear — *7.11: Blz Months — *4.11:
nios ir savo karaliaus Karolio IV palaikus. sos ir tos grožybės arba tos
Copy —- .01c.
mu ir skaudėjimu. Akys nuo 2. Kad visi Studentų kuopos Itališkasis delegatas JaponiDidelių sunkumų D. Malinauskui buvo, kol laimės dėl vienokios ar kito
AdvertLsln* ln “DRAUGAS” brlnga best results.
latos ašaroja, bijo šviesos ir, nariai ankščiausiai užsimokėtų; ja i, paskirtas vyskupu RocbeAdvertlslng rites on applloatlon.
atvežė karstų iš Čekoslovakijos į Vilnių. Len kios priežasties. Gyvenimas
dirbant, ypač prie dirbtinės tų Centrui šių metų (1933) na-įsterio diecezijai
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago kai karstų tris kartus buvo grąžinę atgal į
jiems yra amžinoji naktis. šviesos (elektros ar gazo lem rio mok. $1. Visi pinigai siunČekoslovakiją ir tik įsileido po to, kai Če Kaip dideliai laimingas yra
rni taip pat ir per Amerikos
putės) akys labai pavargsta. oiami Centro Iždininkui, Mr.
koslovakai atsisakė iš Lenkijos pirktis maši žmogus, kuriam regėjimo orkatalikiškus laikraščius: “Dar
Ligos priežastimi tenka pri- Peteer M. Brazilauskas, 3 ElDIENOS KLAUSIMAI
nų už 35,000 čekų kronų, jei karsto neįsileis.. , ganas tarnauja. Kaip dažnai
skaityti štokų švaros, bendrų 1 derto Line, Uoodbaven, L. I., bininkų”, “Garsų”, “DrauTačiau, leidę l.arat, vežti , Vilnių lenkai tokg
n(.
užmjrSta sveikatos nusilpnėjimų, kai,New York. Siunčiant pinigus, Į£4 e^c‘
LENKAI NELEIDO VYTAUTO DIDŽIOJO pasielgė niekšiškai: iš neuždaryto karsto
organ<)
jr tos kurių užkrečiamų ligų pasėkų, I būtinai pažymėkite kas siun-j 7. Kad visos Studentų kuo
KAULŲ SUDĖTI Į KARSTĄ
daus išplėšė aksomo apmušalus, vadinamuoju įstabios kūrybos vertybę. Kar- ypač tymų, trūkumus nosyje,
kiek ir už kų siunčia.
|P08 dirbtų vienybėje su Gent-

“DRAUGAS”

SVEIKATA - LfltMES ŠALTINIS

“Trimitas” rašo:
Jau rašėme, kad lenkų kapitula Vilniu
je atsisakė priimti lietuvių aukojamų karstų
Vytauto Didžiojo kaulams sudėti Vilniau?
bazilikoje. Tų karstų Čekoslovakijoje padarė
ir į Vilnių atvežė žinomas mūsų visuomenės
veikėjas, karštas patriotas p. Donatas Mali
nauskas. Atvykęs iš Vilniaus j Kaunu, gerb.
D. Malinauskas “L. A.” bendradarbiui apie
savo garbingų misijų suteikė daugiau žinių.
Sarkofago reikalu gerb. D. Malinauskas pra
dėjo rūpintis 1930 Vytauto Didžiojo metais.
Nuvykęs į Vilnių, krypėsi į Vilniaus metro
politų kun. Jalbžikovskį, klausdamas, ar baž
nyčios teisės dabar nedraudžiančios statyti
sarkofagus šventovių įkūrėjams jų įkurtose
šventovėse, kuriose jie ir palaidoti. Gautas
atsakymas, kad tatai net pageidaujama. Tada
metropolitui buvo įteikta Vytauto D. sarko
fago projekto nuotrauka, kuri metropol. Jalbžikovskiuį net patikusi.*Tačiau dėl sarko
fago statymo galutino atsakymo nedavė, aiš
kindamasis, esu dėl to turinti išsitarti dar
Vilniaus kapitula ir dar kažin kokia koini. sija. Tuo pat laiku D. Malinauskas dėl Vy
tauto D. kaulų apsaugos tarėsi ir su Vilniau^
kapitula. Prel. Savickis jam pareiškęs, kad
kai į Vytauto Didžiojo rūsį buvo dedami
•metropolito Kliučinskio palaikai, jis pat?
(pral. Savickis) savo rankomis perdėjo Vy
tauto Didžiojo kaulus medinėn dėžutėn su
ufetumiamu viršeliu ir, sukalbėjęs “Dievo
Angelas”, pastatė tų dėžutę su kaulais ant
karsto su vyskupo Protesevičiaus palaikais.
Pral. Savickis net sutiko tuos kaulus D. Ma
linauskui parodyti. Po kelių savaičių tačiau
Vilniaus kapitula į lietuvių komiteto prašyr mų dėl Vytauto D. sarkofago atsakė, kad

JMEMKOS LIET. R.K. FEDERACIJOS
23 KONGRESO PROTOKOLAS
(Tęsinys)
Sveikinimo K omui jos raportą lAduoda p-lė S.
AII4auskaltZ. Srkanll sveikinimai pasiųsti:
F. D. Roosevelt.

Frosldent of United States of America
Whlto House,
VVaMhlngton, D. C.
Oear Mr. I'resi'Jent:
American Llthuanian Roman Cathollc Federation asscmiilcd in Conventkin «t McKInley l’nrk
"Auditorium, -'hleago, Illinois, extends Its slnccrest
- treetlngs to You. our Icatler. und also wlshes to
į. «xpress i'ls loyalty, coopcratlon, and actlvc support

ln your National Rccovrry program.
A. Kak<Miskas. M. ».
Convcntion Chalrtnun

Hls Emlnonce George Cardinal Mundeleln
71» N. Wab(inh Avenue
Chicago, Illinois
American l.ithuanlsn Roman Cathollc Foderal.ion assemhled ln Coiivcnti'an ln Rt. George I’arlgh cxt:-n<l thcir sinceroe.t groet-ng.-t to Your
Emincnce and ask your hltsrlng on thl3 Conven-

Uon.

Mayo- Edvvard Kelly
Olty Hali

Chlrag>. Illinois
American l.lihu.iuiiin Roman <'otho!h- Federation asseinblcd ln i'onvutilon nt McKInley l’ark
Auditorium, Chicago, tnl:. grent plcomre to cxtead our grcetlngs lo 'your honvr and to fhank
ynu trr rbi- hosiilt.illty extcndcd to our delegntca

karališku vandeniu tirpdmo karsto rankcuas, karsto sienos buvo aplipdyta, kažin

SVARBUS PRANEŠIMAS
AMERIKOS UETUViy
STUDENTŲ KUOPOMS

ne, ir rimtaai
„ grę
dūmus, dulkes, vėjų, štokų po-’ 3. Kad visų Studentų kuo- ro \ aldyba.
žnlogus M visa(,a gku
ilsio ir refrakcijos paklaidas pu finansų sekretoriai arini iž- B. Visais informacijų reika-

kokiomis smalkėmis. Atremontavus karstų, 1^ gauti paga|bof. kaJ , bra.
pačiose akyse, ypač hvpero dininkai kuo ankščiausiai pri-Įlais kreipkitės į Centro Pirmibuvo kreiptasi į Vilniaus metropolitų, kad Ugenybę _
kokia
pių ir astigmatizmų. Kaip su siųstų Centro Finansų sekre ;ninku — Mr. John C. Morkuleistų į karstų sudėti Vytauto Didžiojo kam
a jo neiSplėStų
augusieji, tap ir vaikai nuo , toriui, Miss Isabelle Rovas, 12|nas, 253 Be»rlin St., Rochester,
lūs arba tuos kaulus, kuriuos okupantai va-i
,
| Duley St., Rochester, N. Y., j N. Y., arba į Centro Sekreto..
rr v
v.
..
Akių ligų skaičius yra di šios ligos nėra liuosi.
dina “nežinomojo kaulais. Tačiau, po ilgui,
. . .„
Uvdanties svarbu yra paša-' s’raS* .<“»*>
nau« ir 8e'|ri*
Vai<aiti8> Sari.... .
i-.i
iidelis. Kaip kitus kūno orgasvarstvmų, \ diliaus kapitula atsake nesu-|
...
pažy-j aaapolu, College, Thompson,
tinkanti leisti sudėti Vytauto Didžiojo kaulų nu‘^’ .
Jr r®^l1,no organu linti ligos priežastį, laikytisi ni? !,a"« (M88-1838),
.
,
,
..
mint,
kiek
ir
kada
narys
(ė) Conn.
. .. , .
v. ,
a
n ,
iliečia įvairiausios ligos dėl nesi aros, blogus papročius pa-1 . .
.
į lietuvių paruostų karstų. Gerb. Malinau?-j
„.
. . .
. v v.
,keisti
.
.
. .
... užsimokėjo savo nario inokes, ,
...
. mažiau įvairių priežasčių,
Amerikos Lietuvių Katalikų
gerais, jei yra reikalo,'v.
’ .
kas labai pasipiktinęs lenkų pasielgimu ir,
•
.
,
...
f .. . .
.
.......
Is viršaus ir apačios aki de atitaisvti*
...... refrakcijos
, ••
,,
.
i
cius
Centrui.
Prašoma
toki
saStudentų
Organizacijos
paklai-|,
1 ‘
neteisingumu, tačiau, kaip ir visi lietuviai,! ,
, .
,
.
,
v ..
... . , , .
, . . i i ,
.
, .
ngių vokai, kurių pakrastc- das ir atgaivinti nusilpnėjusį raJ* Pns«f’« k“ pusmetis,
Dvasios Vadas Kun." Jonas
guodziasi, kad visa tat tol, kol neatvaduotas ■ .
.... ...
,
.... .
liuose stovi įssinkiavusi sar- sveikatų. Ligoniui reikia būti 4. Kad visi įrašiniai, žinios, J. Kripa^s.
pavergtas Vilnius.
,
,, .
...
gyba — blakstienos. Šiuose vo- po gydytojo priežiūra, nes tik korespondencijos, etc., lietuvių Pirmininkas Jonas C. Mor
Vytauto Didžtojo karstas yra patikimų L
,abai daž.
kūnas.
žmonių saugojamas Vilniuje.
nai jVyksĮa ironiško pobūdžio tuomet yra galimybės pasigy ir anglų kalbose leidžiamam
“Studentų Žodžiui” būtų kuo
dytiuždegimas, vadinamas blephaKNYGOS
Akių sveikata kaip ir ugni ankščiausiai prisiųsti, M r. J.
P S T A B£ Lt S
ritis ciliaris. Ši liga pasitaiko mi nežaisk.
P.. Pilipauskas, Mariampolis
z
Parašė
dviejose formose: 1) uždegi
College,
Thompson,
Conn.
Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.
Šiemet mūsų centraljnių organizacijų sei mas be opos (non-ulcerative)
Atsakymas
P,
T.
—
Vaikų
$1.00
mai buvo pasekmingi. Tai labai svarbu. Bet ir su opa (uleerative).
5. Kad visi Studentų kuopos | Dorybės
gėrimas
yra
pienas,
bet
ne
ka
;
J.
E.
Vyskupas
Petras
Būčys
jei tuščiai džiaugsimės seimų pasisekimu ir Liga pirmutinėj formojo pa
nariai (ės), Dvasios Vadai,
va.
jų gražiais nutarimais ir nieko neveiksime, sižymi sutinimu ir paraudonasendraugai ir rėmėjai varytų Katalikų Tikyba I to
Nebūtum
dėkinga
tam,
kurs
,85c.
iš to nieko naudos neturės mūsų visuomenė. viniu vokų pakraštėlių su dau
aktingą darbų, organizuodami mas ...........................
tamstai
nežinant,
duotų
pačiai
Svarbu yra nutarti, suplanuoti, bet dar svar geliu balzganų žvynelių apie
lietuviškųjų katalikiškųjų stu Jėzus Kristus II to
kenksmingų
sveikatai
-gėrimų.
biau nutarimus vykdyti. Be abejonės, tai ge blakstienas. Iš tos priežasties
dentiją į Studentų ar Alumnų mas $2.00 (su kietais apKam
tad
elgtis
panašiai
su
rai supranta naujai išrinktosios mūsų orga blakstienos iškrinta, bet turi
kuopeles, visose Amerikos lie$2-50)
savo
vaikučiais,
kurie
taip
gi
nizacijų valdybos ir dėl to jos pasistengs galimybės ataugti, nes šiam"
tuvių kolonijose ir parapijose. Šventoji Dvasia III to
neturi
mažiausio
supratimo
amas ............................... $1.25
viską iš savo pusės padaryti, kad jų vado atsitikime liga nesunaikina
pie
kavos
žalingų
įtakų
į
jų
6.
Kad
įvairios
žinios
ir
pra

vaujamų organizacijų veikimas būtų gy vas, plauko šaknies ir jo lizdelio.
“Draugo” Knygyne,
sveikatų.
•
nešimai
apie
Amerikos
Lietu

2334 S. Oakley Avė.
naudingas Dievui ir tėvynei.
Ši liga dažniausiai pasitaiko
«
«
•
Nuolatinis krūpčiojimas mie vių Katalikų S t u d e nšviesplaukiuose žmonėse.
Į Chicagų atvyko mūsų Juozas Žukaus

kas — Jack Sharkey’. Lietuviai jį maloniai
pasitiko. Ir ne be reikalo. Jis savo iškilimo
į sportininkų pasaulio viršūnes lietuvių tau
tai daug gero padarė, jos vardų plačiai iš
garsino. Dėl to lietuviai jo pamiršti negali
nors jis šiandien ir nebėr pasaulio boksininkų
čempijonu.

National Cathollc Weifare Council
VVashington, D. C.
American Lithuutilan Roman Cathollc Fetderatlon assemblcd ln Convcntion at McKInley l’ark
Aodttoriil n, Chicago, IUInota extends its sincerest
grcetings to you.

Sveikinimas Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centrui nutarta prisiųsti laišku.
įnešta perkelti kongreso posėdžius į
Šv. Jurgio parap. salę. įnešimas priiiųtas.
Posėdis uždaromas ir skelbiama per
traukų pietums iki 2 vai.
U Posčlis
Kun. Jonas Balkunas, Federacijos In

gant gal ir paeina nuo kavos. tų Organizacijų būtų skelbiaOpinio pobūdžio ligoje vokų Vietoj jos, duokit pieno ir grei

pakraštėliai yra raudoni, su tu laiku pamatysit skirtumų.
Jokių patentuotų vaistų nuo
tinę, blakstienos sulipę nuo
gelsvų sudžiūvusių traiškanų, miego vaikams patariu nevar
i
po kuriomis apie blakstienas toti.
slepiasi mažos, greitai pasriuStiklas šilto pieno ir viena

Pereitasis Kongresas įpareigojo mano
rūpintis jaunimo, visu labiausia mokslei
vijos, reikalais. Šioje tai kriptyje man
teko daugiausia pasidarbuoti. Ačiū Aukš
čiausiajam, pernai buvo suorganizuota Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų Or
ganizacija, kuri savo pagrindan pasiėmė
ugdymų lietuviškosios katalikiškosios in
teligentijos Amerikoje. Padaryta nemaža:
jau veikia 18 kuopų, kurios priskaito arti
tūkstančio jaunuomenės, leidžia savo mė
nesinį žurnalų “Studentų Žodis”. Šių me
tų savo seimo šūkiu pasiėmė organizavi
mų esamosios inteligentijos arba sendrau
gių, kurių širdys plaka ta pačia lietuviš
ka katalikiška dvasia. Dieve, jiems pa
dėk!

formacijos Biuro vedėjas išduoda savo ra
portų. Jis sakosi, kad dėjo daug jėgų, bet
nesusilaukė reikalingos kooperacijos. Ra
portai kun. Balkūno priimtas.
Kun. dr. J. Navicko raportas prisių
Turėdamas progos suorganizuoti Fe
sta raštu:
deracijos vardu lietuvių maldininkų ke
lionę į Romų šiais Šventaisiais Metais,
Aukštai gerbiamoji kongreso valdyba ir
negalėjau ta progą nepasinauiloti ir to
visi gerbiamieji kongreso dalyviai:
kiu būdu prisidėti prie pakėlimo Federa
Neteko man nsmeniai šiais metais da cijos prestyžo mūsų visuomenėje. Reiškiu
lyvauti Federacijos kongrese, nes mano
vilties, kad Romoje mūsų Federacija bu?
luomo pareigos pašaukė mane kitur.
Visu Įtrina noriu pasveikinti Gerbia arčiau ir geriau Įiažinta ir mūsų darbuo
nulosiu? Kongreso Dalyvius ir palinkėti tė susilauks {mlaiminimo iš Kristaus avijos Ganytojo tėviškojo palaiminimo.
Jums gausios Aukščiausiojo palaimos.

kita k rėkė to amžiaus vaika
ms prieš gulant padary s dau
giau, negu nuo miego paten
tuoti vaistai ir čiū-čia-liū-lia
daina krūvon sudėjus.

Testiprėja Federacijos kilnumo įsi
sąmoninimas mūsų visuomenėje.
Kun. J. Navickas,

centro valdybos narys
Visi centro valdybos narių raportai
priimti vienbalsiai.
Kun. Alfonso Lipnicko referatas

Kun. A. Lipnickas skaito referatų
“Šventieji Metai ir Katalikiškoji Akcija”.
Referatas sutiktas su dideliu entuziazmu.
Atsistojimu išreiškiama referentui dė
kingumas.
Kun. Magnus Kazėnas, pirmas diskusantas. “Pirmų sykį taip aiškiai girdė
jome Katalikiškosios Akcijos reikšmės
aiškinimų. Apaštalavimo darbų turi dirb
ti. Visi turi prisidėti prie vyskupų ir ku
nigų dirbamo darbo”. Kalbėtojas karš
tais žodžiais ragina remti katalikiškų
spaudų.
I*rie referato kalba dr. Atkočiūnas.
“Turime pasidžiaugti tokiu turiningu re
feratu skaitytu kun. Lipnicko”. Jis nu
rodo, kad turėtų daugiau būti koopera
cijos tarp kunigų ir pasaulininkų dirbant
Katalikų Akcijos darbų.
Prnl. M. Ta Krušas: “Kristaus dva

Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Drcugę” ii
remiate v'sus tuos pro*
(esionaius ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

sių daugiau pasisavinti ir savo namus su
sitvarkyti. Laikas užmiršti politikų ir im
tis praktiško katalikiško darbo”.
Prie referato kalba: A. Žvirblis, A.
Lapinskas, kun. dr. Matulaitis, A. Va
lančius, kun. J. Baikūnas, kun. A. Bal
tutis, L. Šimutis, kun. M. Urbanavičius
ir K. Račkienė.
>
Mato Zunus referatas
Kun. A. Valančius skaito redak. M.

Zujaus referatų: “Jaunimas ir mūsų jė
gų konsolidacija”.
Pasiūlyta pasiųsti šiidingų ačiū Ma
tui Zujui už gražų referatų.
Diskusantai: A. I^apinskas — “pa
judinti Švento Vardo dr-jas, ir Sodalicijas ir prijungti prie Vyčių arba Studentų
draugijų”.

Prie referato kalba J. Morkūnas; kun.
J. Baikūnas — “jaunimų organizuoti ir
auklėti lietuviškoje ir katalikiškoje dvašioje M
Kiti diskusantai: Pral. M. L. Krušas,
kun. Kazėnas ir Jonas Juozaitis.
Pirmininkas kviečia kun. I. Albavičių sukalbėti maldų ir tuo baigiasi pir
moji kongreso diena 6.45 vai. vakare.
(Tęsinys 3 pusi.)
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Redaktorius

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
AVATERBURY, CONN.

L. K.

S

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

tik pereitų savaitę netyčiomis kun. dr. J. Navickas, M. I. C.,
apie tai sužinojau. Pardavęs kun. A. Bublys, M. L C., kun.
visus dalykus, grįždamas na- *dr. P. Biskis, M. I. C., kun. A.
mo užsukau pas Smithvillės Morkūnas, M. I. C., dr. E. Anšiaučių, senį Senkų. Neatsime- driulionis, M. I. C., klierikas
nu, kaip ten užvedėm kalbą A. Ignotas, M. I. C., Br. J. Baapie tas dvi raides. Nei vie- nys, M. T. C., p. J. Pilipausnas iš mudviejų nežinojo, kų kas ir p. J. Kundrotas,
jos reiškia, tačiau abu labai j Šiuo personalu yra kuomi
Rengiamoji ekskursija į Ni
norėjom sužinoti. Štai, mūsų pasidžiaugti, kadangi tokiam
laimei, įžengia miestelio vai- trumpam laike susilaukėme to agara Pails praėjo dideliu pasisekimu. Dalyvavo skaitliutas, ponas.Morkus. Jis apie to- kio garbingo mokytojų štabo,

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
AVATERBURY, CONN.

Buvęs bazaras davė gerų se- jinos tėvelių dainelės nelimpu
kinių. Parapijai liko gražaus .jaunimui prie širdies. Tikrai
pelno. Klebonus dėkojo daly- apgailėtina.

Maži, nušutę ūkio namai. To
gavusiems ir darbininkams, ku
Šeimininkės privežė visokių
Ii nuo triukšmingų miestų.
'rie sunkiai per visus tris va- valgių, stalus nukrovė. Be to,
Rami, bet dušni, liepos mėne
karus dirbo.
čia put iškeptas ir vielas avi“Važiavau dienų” (Šimkaus),
sio prieblanda. Tylų pertrau
nas. Buvo ir alučio trošku
‘Eina garsas nuo pat Vilniaus’J
kia vien tik malonūs paukš
liui nuraminti. Linksniai die
(Navicko, “Tekėjo saulelė” Rugsėjo 2 d. su bažnytinė nų. praleidus, vakare visi trau
telių čiulbėjimai, kurie aiškiai
(Šjmkaus), “Loja šunes” (Ma ni*s Paklaidomis giaž.iai palaiatsiliepia netolimam šilely.
dotas a. a. J. Ridikas. Laido- J
1 namus dainuodami.
rtinonio)
ir
ant
galo
‘Vilnius
Jurgis, vos šešiolikos metų,
<1- sųjungietės bu(Vanagaičio). Prieš dainuo tuvėnis patarnavo lietuvis gra ! Rugspą vakarieniavęs, išėjo į veran
.
, , ,
,
v.
. - i,
. ,
, .
.v
v P* minia žmonių. Neptūne pa siant “Vilnius” mūsų klebo- borius Jurgis Savage. Per lai- (baladojęs koks tai biblistas,
dų pasilsėtų. Šį vakarų jau ,klus
dalykus daug žino, o jei kuris, be abejo, atneš nemaža, ,
.
.
.
dotuveg klebonas pastebėjo, įburis buk šnekėjęs apie tai,
tėsi nepaprastai-pavargęs. Pa 'kartais pasitaiko, kad šio ar I garbės kolegijai ir bendrai Vi.  rke musų jaunimas suplieki; inas kun. Jonas M. Bakšys pa- kad negražu yra kviesti be-įar pasaulio valdžios galės iš-,
Niagara Falls jaunimų svie-įsakė karštų, patriotinę kalbų,
ikoje laikė lietuviškų- laikraŠ- to dar nežino, tai tuojau pn- sai lietuvių tautai.
'dinio žaidime, nors pralaimė- ragindamas Niagara Falls jau dievins grabnešius, kurie, ne-pilaikyti. ls plakato, nieko itį. Atsisėdęs ant senos-kėdės Į sjrapįna sužinoti. Jis yra diSveikiname šiųv eilęv šviesuo- ito)ai turėjo semi-profesionalus
,
nimų sekti pavyzdį mūsų jau iųokėdami bažnyčioje gražiai! ^oniaus' ^>>e^ reikia apgailespradėjo skaityti. Nepastebėjęs j delig laikraščių mėgėjas, tat, menės narių, linkėdami
kuoge- L Uiv„a
„a.
ąpseiti, kitus piktina ir pačiu 'tuuti, kad nuo seniau yra čia
nieko įdomaus pilniuose dvie- be abejo, jau seniau buvo pa riausiai pravesti kolegijos rei žaidikus. Choras, vedamas ga nimo ir būti tikrais lietuviais, pažemina mirusį, vietoje kad luptas suklaidintų, kurie tiki
baus vado prof. K. Bazio, gra patriotais. Klebonas kun. F.
puslapiuose, žvelgė to- stebėjęs L. K. ir, suprantama, kalus.
Vyturys visokiems svieto perėjūnams,
žiai pasirodė dainuodami lietu Gelumbis gražiai padėkojo už jį pagerbus.
.jum tinkamą strai- dalykų ištyrė. Paklausyk kų
*
|Rugsėjo 3-4 d. sųjungietės bu
Geradarių Aukos
viškas dainas per radijo iš sto dainas ir skaitlingų dalyvavi
p^^, at
atsilošė ir, susidomėjęs, I jįs sakys, kų tos raidės reišvo surengusios puikių vakariePraeitų savaitę, Atliol, Mas- ties WEBR, Buffalo, N. Y. Iš mų.
žodis žodin ištisai perskaitė. !
nę. Žmonių buvo pilna para
sacbusetts, lietuvių parapijos kilmių vedėjas King Brady la
Niagara Falls lietuvių ko
— (iražiai parašyta,—pama
pijos salė. Per tris sykius bu— L. K. yra sutrumpinimas blaivininkų kuopa paaukojo bai gražiai perstatė lietuvių lonija nėra skaitlinga ir dau
nė sau. — Kas čia toks para
- . n ,vo apsėdę
trvs stulai. Be viežodžių Lietuvių Kolegija. Kai Kolegijos naudai $25. Šioj ko chorų. Nors šokių salėje, Nep gelis, ilgus metus čia gyven V ašarai.....
baigianties, Daigia-i
1
'
šė? Privertęs laikraštį prie astraipsnio pabaigoj, po rašy- lonijoj randasi nemaža kolegi- tūne Beach, tuo metu buvo dami, seniai buvo girdėję lie- 81 ir iSvažiavimai bei pikni-l“""*’ ,la‘"’’ b"™ ir sveteli» i5
kių perskaitė “Petras Viliu
tojo vardu, nežiūrint kokiame .jos rėmėjų, kurie dažnai atei paskutinis “Maratbon” šokių tuviškų dainų. Tat, užgirdą kai. Bugp. 20 ,1. klubas buvo'kltur' kalP ,ai i5 Vhieagos .r
kas (L. K.)”. — Hin-m L. K.!
v išvažiavimų.
-v v. .
r>... - ‘iš kitų' kolonijų.
Chicagietė
R.
tai būtų laikrašty, ar žurnale, na kolegijos vadovybei į pa- vakaras ir mažai laiko buvo Rochesterio chorų, daugelis iš suruosęs
Žmonių
11
_
Na, kas čia dabar, L. K.?
T. .Maziliauskienė,». tįsteigėja
pamatai tas dvi raides, žinok, Kalbų įvairiomis aukomis, ypač mūsų jaunuoliams, bet jie pa didelio susigraudinimo ašaras , privažiavo gražus būrys. Lino w šios
,
• . . a -v,
• , • i kuopos, pasakė kalbų, kurioj
Tuo tarpu išėjo Jurgio tė kad tas žmogus yra Lietuvių i šioji blaivininkų kuopa, kuri jėgė sudainuoti tris daineles, nuo savo veidų šluostė.
ksmintasi lietuviškomis daine-:
. .
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! džiaugėsi savo darbo vaisiais.
vas, žilas, gražiai nusiskutęs, Kolegijos studentas.
karts nuo karto prieinamais kurios labai gražiai išėjo. Be
jaunimas:
kinis. Iš svkio
kančios dainos buvo dainuojeį planai nebus permainv- 'sykiu dainavo, beY paskui, ne-jBu'° ir ‘Jaubr,an kalbų, kad ne
truputį sulinkęs, bet dar gan
būdais remia šių įstaigų.
— Lietuvių Kolegija yra
• dėl
a-, ikokios
i•
i- .pameluočiau,
rods,’ p.
smarkus ir linksmas senukas.
Šiomis dienomis kolegijos jamos per radijo: “Važiavau ti,
- tai. -----.... 23 d.
i Fnr.
, . zmia
priežasties,
*
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1 Janelurugsėjo
Rochestc-1
žinia
(Kq kokios
vienintelė lietuviams katalika
.
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X1
,
.'nas
is
Cbicagos
(Brighton
Sykiu su juo išbėgo du vai
muziejui daiktų pridavė šie as dienų” (Šimkaus), “Pasisėjau rio Vilniaus Vadavimo sky- [atsiskyrė ir angliškas dainas į
*
b
ms bernaičiams aukštesniojo ir
kučiai ir maža mergaitė. Šau
menys: kun. A. Petraitis, Wo- žalių rūtų” (Neimanto) ir riaus iniciatyva bus paminė dainavo. Pasirodo, kad links-'
(Tęsinys 4 pusi.)
kolegijos mokslo įstaiga viso
kdami ir juokdamies visi pa
rcester, Mass., padovanojo Ru “Triptynis” (Paulausko).
ta Vilniaus užgrobimo diena.
je Amerikoje. Ten, aišku, mo
sileido siauru, žolelėmis apau
sijos sidabrinį dolerį 1896 me Baigus radijo programų, mū Programoj dalyvaus didysis
kiniai nuolat' lavinami lietu
gusiu taku į artimų pušynėlį.
tų, Ponia Liutikienė iš Ams- sų jaunuoliai padainayo atvi- choras, o kalbėtojais bus gerb.
vių kalboje. Jų tikslas yra ta
Jurgis dar tebelaikė atsklei
terdam, N. Y. padovanojo Prfl- ranie ore sekančias dainas: klebonas kun. Jonas M. Bak
pti lietuvių visuomenės va
stų laikraštį ir karts nuo kar
sijos thalerį 1819 m. ir keletą ‘Jaunimo giesmė’ (Naujalio), Išys ir Jonas Čelkvs-Morkūnas.
dais.
-------pinigy
1!— ’ -P A. Ma--------------------------------- ------ '
to pažiūrėdamas į L. K. sten
Tokiu būdu nAra taip la.!?
ritanij0S
GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI
gėsi išspręsti, kų tai galėtų bai nuostabu, kad visi tie!?8“8 ra<,°kolcgi:os nuofavy~ nosi ir reng«8i Prie ™»°me Biskiūtė, kun. J. Nuberg ir
reikšti.
, .
. .
t ti
'bėję ir pridavė Jungtinių Val- nės darbuotės, taip ir dabar jo motina M. Nubergienė iš
straipsniai, su L. K. gale, vra * ,
.
h ’ •
stybių centų 1829 metų.
visi stoja į bendrą darbų —» New Jersey, p. A. Sutkus, A.
Saulė jau visai nusileido už tokie1 gražii9 Tm bM>
Marianapolio kolegija taria 'mokytojauti Marianapolio ko-j L. K. Susivienijimo preziden
vakarų horizonto. Jurgis, tru- <1angiau
skaitytj ar ne tfL
savo gerbiamiems rėmėjams (legijoj. Patyrę ir išėję aukš- Į tas, kuris kolegijai paaukojo
pūtį susierzinęs, kad visas |veij|j
sprendimas veltui, sulenkęs, _ Taip, _ ataMu8dama8 at. nuoširdžiausių ačiū už aukas. Jus mokslus, jie stengsis jį $5.00, J. Petrošius iš Wauketikėdamosi, jog ateityje irgi | perduoti savo įpėdiniams, ku-fgan, III., kurs paaukojo $2, J.
laikraštį greitai, pasileido pa- | sflkg t?vag<
skui tėvų, turėdamas mintyj, Į priaję nam„s vW Rtlf,j0 . vi neužmiršite suteikti prieina rie, laikui bėgant, pasieks jų Šaliūnas A. L R. K. Susivienimos paramos.
jų takus.
kad jis tikrai galės jam visa dij poilsiui.
jinio raštininkas iš Wilkes
Linkime
šiems
vadams
ge

pasakyti. Sutikęs tėvų jau be Stasys P. Vaičaitis (L K.).
Trys Romėnai
Barre, Pa. kurs taip pat paau
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
riausios
kloties
naujoj
darbuo

grįžtantį, nieko nelaukdamas,
Per pastarąsias dienas, bū
kojo $5, p. Karbolienė iš WaBremerhavene užtikrina labai patogių
Jurgis užklausė: — Sakyk, tė
dami kokį laikų susiskirstę, tėj!
terburv, Conn., kuri kolegijai
kelionę į LIETUVĄ
veli, kokių reikšmę turi rai
kolegijon vėl susiėjo “Trys
paaukojo
$50,
kun.
Sitavičius
Svečiai
ARBA KKI.IAI KITE
I Ik 401 IO
dės L K. po asmens pavar
Romėnai”, būtent: kun. dr. P. Per pastarųjų savaitę kole ir ponia Liutikienė su dviem
EKSPRESINIU LAIVU
Lkz Ivl
O
de?
1 i, >
MARIANAPOLIO FA
Biskis, M. I. C., kun. A. Mor- gijoj lankėsi šie asmenys: kun. sūnais Juozu ir Vytautu iš
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
kūnas, M. I. C., dr. B. Andriu- J K. Urbonavičius ir J. Overka Amsterdam, N. Y., Vytautas
— Kur tu taip radai ? Laik
KULTETAS
rašty? — paklausė tėvas.
lionis, M. T. C., kurie baigę iš So. Boston, Mass., kun. Bru yra buvęs Marianapolio kole
— Taip, tėveli.
Ateinantiems mokslo meta- einamuosius mokslus Romoje žas iš New Hampsbire, kun. gijos mokinis, Juozas-gi šiais
130 W. Randolph St., Chicago
— A, taipl Aš kartų .irgi ,ms Marianapolio kolegijos fa- neseniai atvvko Amerikon. S. Vembrė, kun. P. Strakaus- metais įstojo įKolegijų.
*
.
.1
.
.
buvau tuo susidomėjęs ir kų Įkultetų sudarys šie asmenys: Kaip pirmiau jie sykiu moki- kas iš Lowell, Mass., p-lė O.
A. J. Miciūnaa (L. K.)

ROGHESTER, N. T,

WESTVILLE, ILL.

BREMEN
EUROPA
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DIENAS
Į LIETUVĄ

THOMPSON, CONN.

NORTH GERMAN LLOYD

PRAEITIES PABYROS
tašo Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.
Rusų vagonų patogumas

1

1

leiviai užkopdavo į jų ir miegodavo. Už
tai nieks nieko nesakydavo.
Mes, kunigai, paprastai važinėdavome antrąja klase. Ne dėl to, kad būtinai
būtumėme norėję iš vien su ponais važi
nėti, bet dažnai kitaip nebūdavo galima.
J trečiųjų klasę prisėsdavo dažnai publi
kos, kad su ja jokis padoresnis, ne sakau,
būtinai ponas, bet ir kaimietis kiek save
gerbiąs negalėdavo važiuoti. Prisėsdavo
nešvarių žydų, girtų, sugedusių, ištvirku
sių begėdžių, kurie taip pradėdavo kal
bėtis, kad nepratusiam keleiviui imdavo
ausys vysti jų beklausant. Prie to dar.
trečioje klasėje galima būdavo labai leng
va gauti negeistinų parazitų, kuriuos itin
išnešiodavo nešvarūs žydeliai ir šiaip biednuomenė. Todėl kunigas, jei važiuodavo
kada trečiąja klase, tai tik iš kokio var
go: ar neturėdamas, už kų brangesnės
klasės nusisamdyti, ar šiaip kokjs literatas-rašytojas, įdomnudamasis, kas de
dasi trečioje klasėje...

Bet vis dėlto trečioji ruBų traukinio
klasė kad buvo ir nešvari, bet darbo žmo
nėms labai patogi, nes gana pigi — pu
siau ar trečdaliu pigesnė už antrųjų kla
sę. Taip pat biednuomenei .labai patogi
tuo, kad buvo kiekviename skyrelyje (ku
pė) pritaisyti suolai — platūs, ilgi, kad
reikale galima būtų ant jų ir atsigulti.
Aukščiau šių suolų dar kybojo prie sie
nos priblokšti antri suolai, kuriuos gali
ma būdavo nakties metu pakelti ir pasi
daryti antra eilė tokių pat ilgų ir plačių
suolų. Ant jų galima buvo miegoti. Tokiu
būdu kiekvienas rusų traukinio vagonas
kartu būdavo ir naktinis — miegamasis.
Panašiai buvo įtaisyta ir antroji klasė.
Viršuje antrojo suolo dar būdavo kai
Aš paprastai laikydavausi . bendros
kuriuose vagonuose galima įsitaisyti Ir
trečioji eilė iš lentynų daiktams susikrau taisyklės. Kur galėjau ir turėjau už ką
ti. Jei tik lentyna pasitaikydavo kur pla — sėsdavau į antrųjų klasę. Bet kur reik
ti ir padaryta iš lentos, tai sumanieji ke davo trumpesnė kelionė atlikti, arba kur

jaučiau, kad publika bus švari ir nebuvo
pavojaus gauti bereikalingų parazitų, tai
pavartodavau ir trečiųjų klasę.
Važiuodamas užimti naujų kapeliono
vietų, žinoma, būčiau turėjęs važiuoti ant
rąja klase, liet aš nežinau, kokiais sume
timais lyg tyčia pasirinkau trečiųjų kla
sę. Kokis buvo tam motyvas, aš dabar
gerai neatmenu. Rodos, labai norėjau pa
matyti trečiosios klasės vagonų naktį,
kaip jis atrodo su savo įvairiaspalve pub
lika. Juk niekur negali užeiti tokios mar
gos publikos, kaip trečioje klasėje.
Naktis rusų trečiosios klasės vagone

Šeštokai — nedidukė antraeilio ar net
trečiaeilio geležinkelio stotelė, čionai ma
ža kas sėda į traukinį. Sis traukinys buvo
labai trumpom distansui skiriamas: jis
vaikščiodavo tiktai tarp Varėnos ir Gar
dino tiesia linija per Suvalkus ir Augus
tavą. Todėl maža kas juo važiuodavo.
Įsėdęs Tadnu pustuštį vagoną ir jokio
nemalonumo jame aš neradau. Nuo Su
valkų tiktai pradėjo žmonių vis daugiau
ir daugiau kimštis į mūs klasę. Čionykš
čiai gyventojai ir kaimuose, ir mieste
liuose gyvena pavargusiai, važiuoti jie ki

taip niekuomet nevažinėdavo, kaip tik
trečiąja klase. Pasiekus Gardiną, mūs tre
čiojoje klasėje pasidarė dar tirščiau, nes
čionai mus prijungė prie traukinio, ei
nančio iš Peterburgo, kuriuo visuomet
daugybės žmonių važinėdavo. Nakties me
tu važinėdavo ypač pirkliai ir visoki dar
bo žmonės. Naktį šiaip taip snūduriuo
dami jie nuvykdavo į Varšuvą, tenai per
dieną apsirūpindavo, o ateinančią naktį
jau vėl būdavo namieje prie, savo <įarb«.
Tokiu būdu jiems sugaišdavo viena tik
diena. Kitaip reiktų ne viena, bet dvi die
nos sugaišti. Dėl to nuo Gardino sausa
kimšai užkimšta buvo trečioji klasė.
Ilgai netrukdami, kas kur galėdamas
pasiieškojome sau kampelį ir sugulėme.
Apatiniuose suoluose, žinoma, nebuvo kur
gulti, nes pilnutėliai buvo prisėdusių žmo
nių. Antrieji suolai bematant buvo už
imti kur vikresnių, kurie be jokių kopė
čių pats kaip zuikiai pastrykt ir atsidūrė
viršuje. Ant pat aukščiausių lentynų ne
atsirado mėgėjų. Kiekvienam atrodė jos
per aukštai ir pavojingos tuo, kad gali
ma nuo jų lengvai užmigusiam nūsiristi,
nes buvo kiek per siauros.

Neilgai tačiau išbuvo ir jos tuščios.
Vienus kareivis, kuris sėdėjo prie pat lan
go, pakilęs pasidairė, pasidairė — akia
apskaičiavo lentynų aukštį ir, lyg mėgin
damas savo jėgas, nusitvėręs už antrosios
eilės suolo briaunos, porą kartų tūptelėjo, porą kartų styptelėjo ir susyk tik op
ir ant lentynos!... Kaip jis suskubo taip
greit jų pasiekti, tai mums buvo nesu
prantamas dalykas. Vieni stebėjomės, kiti
lyg pabėgome to jo nepaprasto miklumo,
lyg kad negeroji būtų jį ten užnešus... O
jis patenkintas tuo savo šuoliu ir sura
dęs patogią gulėti vietą, linksmai šypso
damasis klojo sau .guolį.
Nieks jam nepavydėjo užimtos tokiu
vikrumu vietos. Kiekvienas širdyje pri
pažino, kad toji vieta visiškai jam pri
klauso. Palinkėję jam saldaus miego, ir
visa kamaraitė (kupė) sumigome: kas
gulėdamas ant suolo, kas pasirėmęs į kam
pą, o kas ir taip kur prisiglaudęs bandė
duoti savo nuvargusioms akims poilsio.
Pasidarė visiška tyla, tik protarpiais su
sprogai žibanti liktarnoje žvakutė, ar už
knarkia besimigdųs keleivis.

Bus daugiau)
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DRIUGIS
.XIX1 seimo atstovams ir sve- salėj turėsim daug visokių Į X lietuvių jaunimas šiame
čiatns už gausų atsilanjtymų, pramogų. Per spalių mėn. kas mieste turi dvi draugijas: inemalonų ūpų ir
prisidėjimų sekmadienį įvyks šokių vaka- rginos — sodaliciją, vaikinai
rai su programa. Visi malu-'— Hv. Kazimiero klubų. Tik
prie seimo pasisekimo.
Ui tokių didele paramų Vy- n’tt* kviečiami atsilankyti ir ne kiekvienas jttnnviT)lis-h’ ma
Čiai jūs nepamirš. Kiek galoda linksmai laikų praleisti.
to ir suprantu tų draugijų
mi stengsis atsilygintf.
! x Chicago Heights darbų svav,Mb kad prie jų plikiau

Liet Vyčių Seimo XXI Ben-*•“»(*.
i ginu, Komisija,

k»'į šiame
miest.e neužilgo bus didelė a-1

laus išdirbystė. Neseniai vie'
hnu. J. lalančius, Dvn- nas gydytojas, vandens autosios A adas.
ritėtas pareiškė, kad Chicago Heights yanduo alui yra
į daug
daug geresnis,
geresnis, negu
negu Michigan
Michigan
ežero. Prieš pora mėnesių šia-

SVEIKA MARUA! j

Licbermannas kantriai klau-’
se turtuolio priekaištų, bet pa
galiau neiškentęs ture:
— Užteks galų gaie. Jeigu
X Neperseniai Chicago Iki Tamsta tuojau nenustosi kai

ghts du lietuviai negarbingai
apleido šį pasaulį. Vienas imi
sikorė, kitas nusišovė. Abu
buvo visai pametę tikėjimų A
Stovi už geresnę Sveikatą. Didesni
Stiprumą—kas reiškia dauginus gyBažnyčių.
Bažnyčių. Nemalonu
Nemalonu tokius
tokius atut jvuuio
— Stimuliuoja nervus. Nl’GAsitikimus spaudoj minėti. Rep TONE yra (žymaus Gydytojaus Iš- į

Nusa-Tone

Ar myli Marijų? Ar nori a- ine mieste jau pastatė viena
pie Jų pasiskaityti gražių didelį bravarų; kitų stato, o

Garsus vokiečių dailininkas
skaitymų? — Jei "myli lr_ncxtreti taip pat žada neužil»° Liebermann piešė kartų turstatyti. Darbų bus.
tingo Berlyno pirklio paveikri apie Jų daug — daug gra
X .Chicago Heights lietuviai
žių dalykų išgirsti, tai būti
nai pasiskaityk kų tik išėju profesijonalai, biznieriai ir asių iš spaudos knygų, vardu matninkai sudaro gražų būre
ARNOTUS?
lį. Lietuvių tarpe visko gana
“SVEIKA MARIJA!”
’ Pasitarkit su Dr. Ross, dykai'
Iš kun. A. Stolzo raštų lie daug yra. Bet ko dar nėra?
apie savo ligų ar silpnumų.
tuviškai parašė Kun. Antanas N<‘ra lie,uvio
Kr»'
Vėliausi ir geriausi*
boriaus, vaistinės, kraučio ir
Petrauskas, M. I. 0.
gjdymui išgydymui
(vairių kraujo ligų.
Knyga turi 200 puslapių šiaurio. Sumaniems lietuviams
reuiiiaUzmo, inkstų,,
pU3.es, urinaiių ir
gera
proga.
rašto, 8 didelius ant gražio;

X Gyveno čia kelios lietu
popieros švč. Marijos ir Jė
vių poros, priėmę civilį šliūzaus paveikslus.
Knygos kaina, imunt po vie bą. Neseniai dvi tokios poros
ėmė šliūbą bažnyčioje. Kitos
nų, 35 centai.
taip pat žada netrukus imti
Išliūbą ten, kur katalikams de
da — bažnyčioj.
X Sv. Kazimiero parap. vaGerb. kun. A. Deksnys, šiomis dienoinis mini 40 m. kuni
I karai, kurie įvyks spalių mėn
ŽINELĖS
gystės sukakti. Sveikinam ir linkini sveikatos ir ilgo amžiaus!
’kas sekm., parapijos salėj yra

CHICAGO HEIGHTS, III

J WESTVILLE, ILL.
(Tųsa iš 3 puslapio)
•Park) gražiai nušvietė vieny
bės reikšmę tarpe katalikiš
kųjų draugijų; gyrė Moterą

X Kas tik ateina į Šv. KaSąjungos darbštumų. Ir ištikzimiero parapijos naujų salę,
I rųjų, kiek triūso reikėjo įdėti:
stalai nukrauti kuo geriausiais džiaugias jos gražumu ir pa
togiu įrenginiu. Garbė kun. A.
'valgiais, gardumynais.

rengiami: 1 vakaras — profesijonalų, 2 «— biznierių, 3 —
moterų ir merginų, 4 — vyrų
ir vaikinų, 5 — visų. Visi pra

C. Martinkui ir šios parapijos Jšoini atvykti į visus vakarus

ŠIRDINGAI AČIŪ
Širdingai ačiū Liet.

Vakaruose žmonės laimės daut
Vyčių darbštumą. Orui atvėsus savo dovanų.
parapijonains už sumanumų ir

visų
užkrečiamųjų '
ligų. Taipgi spėčiau (
gydymai
sugrąžini
mui energijos ir sti- <
prumo be laiko nu
stipusiems asmenims
ir lytimai'
, silpniems vyrams.

tieigunlya žmonės yra kviečiami!

Mlat M. Katner of Brookljn, N. T.
vrltes: "■ava uted Krutchcn for the
pati 4 montha and bato not onljr loti M
yaBnda būt feel ta mueh battar In etery
way. Bvaa far paaple nhe don’t care ta
vedate. Kruehcn Ii nendtrtul ta ketp
the lytiem henlthy. I balni * narte
abeaild knew far I’va trlad to many
thlnn būt enly Kruehcn aunered iU
varralti.” (May U. INC).
TO losd fst BATELY and HARMLBBSLY, take * balf teaapooaful of Kruachaa
Balti in a ginsi of bot w»ter tn the
mornlng before breakfut—dont misi n
morning—a bottle that luti 4 weeka
coate būt n trlfle—get Kruicben Balu at
any drugstore in America. It not Joyfully aitlsfled aftor tol Ant bottle—
money buk.

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for Yoa
Think of it—how thls old world
does make progresą—now comes a
prescription which is known to pharmaelst8 as Allenru and within 48
hours after you start to take thls
rwlft actlng formula pain, agony and
inflan-imatien caused by excess urie
c aid has started to depart.
Allenru doea Just what thls notice
šays it will do—it is guaranteed. You
ean get one generous bottle at ieadIng drugstores everywhere for 85
cents and if lt doesn't bring the joyous results you expeet—your money
whole heartediy returned.

DR. B. M. ROSS

Enjoy

on

35 South Dearborn Street

Bt

life.

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
Ji pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia? Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT

PHARMACAL

toe*.

your

Fui

IŠTIKIMAS SPECIALISTAS
(kampas Monroe Str., Cbicago, III.
' Minkite elevatorių iki penkto aukš- '
, to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų,
ir 508 dėl moterų. Valandos; H) a.
' m. iki 5 pi- m. Nedėliomis 10 a.
, m. iki 12 vai. Panedėliais, Seredomis ir Suimtomis nuo 10 a. nu iki
' 8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa
čiame name.

TOLOSEFAT

raminas, jisai siūlo jums TONIKĄ, I
kuris padarė stebuklus dėl tukstan- i
JiŲ. padarydamas tuos nusllpntntuv <
tvirtais Ir aktyvlškals. Šio Gydytojauk
' preskripcija dabaT parduodama visose 1
į rantuotas treatnientas už Vieną Do- ,
| ler| — gaukite buteli šių ’ablc'kų |
išlandkn, bet persitikrinkite, kad imt
| laibelio butų pažymėta — NL'GĄ- I
i TONE.

’ ateiti dėl sveikatai naudingi) in-'
formacijų,
kurios bus suteiktos,
dykai be jokių pareigų.
Dr. Koss kainos yra žemos ir"
, visiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad
i kiekvienam nesveikam žmogui duo <
. tl progos išsigydyti ir tapti sveiku.

lietuviškai kalbėti bažnyčioje, tai jie. va
žiuosią su skundais į vyskupą. Taktas ir
,(1893—1933 m.).
švelnumas tiktai kun.
Antano pataikė į
pykusius dvarininkus šiap taip apmalšin-:
Šiemet birželi-.) 13 d. Amerikos plačio-1 kis, gali:: a’ lengvai suprasti iŠ to, kad gry ti. Aprimti neva aprimo, tačiau vis šnai- •
sios visuomenės žinomam ir gerbiamam niems lietuviams, daugeliui nė nesupran ravo, ir galima buvo nujausti, kad netru
Veikėjui — kun. Antanui Deksniui, Utica, tantiems lcrikų kalbos, o visos pamaldos kus kils audra ir peštynės lietuvių su len
N. V., šv. Jurgio lietuvių parapijos Klebo būdavo laikomos ir pamokslai sakomi vien kais. Žinoma, gyvenimas klebonui tokioje
nui, suėjo lygiai 40 metų, kaip jis dirba lenkiškai! Koks tenai galėjo būti tikėjimo | parapijoje nėra mielas.
Kristaus Vynynė, o kartu ir mūsų myli supratimas ir kokis žmonių gyvenimas?
Žandarų sekamas
Kun. Antanas tuoj suprato, kad čionai no
mos Tėvynės dirvoje.
Be
'to,
dar
ir dėl kitų dalykų susidarė ;
rint
gero
padaryti,
tai
būtinai
reikalinga
Būdamas plunksnos darbininkas, ne
kun.
Antanui
kebli
padėtis, būtent: jis pri- j
randu tinkamesnio bū .o
Gerbiamajam žmonėms prabilti jų tėvų kalba. Tad pra
Soleuizantui pagerbti, kaip pasidalinda deda jis šventadieniais skaityti šalia len ėmė slaptai į katalikų tikėjimą vieną rusų
Evangeliją,
Žmo šeimyną. Tai buvo smarkiausiai rusų lai
mas su tūkstančiais “Laivo” Skaitytojų kiškos ir lietuvišką
surankiotomis iš jo gyvenimo
žiniomis. nėms akyse pasidarė šviesiau — nudžiu kais uždrausta. Rusų žandarai pradėjo ka
mantinėti — šnipinėti, kas tai padarė. Ku
Tos žinios yra be galo įdomios ir pamo go gavę tikrą sau ganytoją.
nigas Antanas buvo laikomas
nuolatos
kančios. Tokio judraus, Įvairaus ir veik
3kundas vyskupui
laus gyvenini i, kaip gerb. kun. A. DeksLietuviai nudžiugo, bet lenkams, ku ant akies, kol dalykas visiškai nepaaiškės, i
nio, tai dar ir gerai paieškojus, kažin ar riems nerūpėjo žmonių tikėjimas ir doro O paaiškėjus, žinoma, laukė smarki baus
visų
daug kur rasis ?
vingumas, jiasidare labai nemiela klausy mė: kalėjimas, suspendavimas nuo
kunigiškų
pareigų
ir
t.
t.
ti skaitant lietuvišką Evangeliją. Jie kuo
\
Deksnių šeima
Kun. Antano tėviškė yra Buteniškio greičiau skubinasi į Vyskupą.
Vilniaus
Kun. Antanas,
jausdamas tai visa,
viensėdija, dvi mylios nuo Rokiškio, Onuš vyskupu tuo metu buvo lenkas Zvierovicz. nelaukė, kol bus suareštuotas, bet progai
kio par. Tėvų ūkis gana didelis, suside-■ Prisiklausęs lenkų skundų, jis liepia kun. ]>asitaikius pasiskubino pasprukti į užsie
dus iš 60 akerių dirbamos žemės ir 100 a- Antaną
pašaukti į Vilnių pasiteisinti. nį. Mat, i jo mintis buvo vykti į Ameriką
kerių miško. Vadinasi, vidutinis- Lietu Pirmas jo buvo klausimas, išvydus kun. i ir tenai darbuotis, kol aprims rusų žan
vos bajoro dvarelis. Augo pas tėvus pen Deksuj; —'“Nespėjai, Tamsta, atvykti į Į darai ir parapijonys apsipras su
lieti:
kiese; keturi broliai ir viena seselė. Mal parapijų, o jaii naujanybes prasimanai ir viską kalba, o paskui vė| sugrįžti į Pivadingi tėvai pataiko savo vaikams įkvėpti pradedi lietuviškai pamaldas bažnyčioje?” šūnus. Vienaip tačiau žmogus mano, o,
tikybinę dvasią. Du iš keturių sūnų apsi
J tą paklausimą kun. Antanas ramini kitaip Dievas žingsnius nukreipia.
rinko kunigo luomą, u vienintelė dukrelė, paaiškino: — “'Jei Ekscelencija
būtum,
Krokuvos kalėjime.
neapsileisdama savo broliukams, nutarė mano vietoj klebonu ir mokėtam lietuvių;
Rusų. laikais lengva buvo pasakyti,
taip pat Kristui tarnauti, įstodama į Na kalbą, tai daugiau lietuviams padarytum, i vyksiu į užsienį, bet nelengva buvo tai jzariečių vienuoliją.
nes sąžinė prie to verste verstų.” Tuo I vykinti, o ypač jei žmogus buvo kuo žan
Suiniliškio ' darų įtariamas. Taigi ir kun.
Deksnių šeima pasižymi reta tarp li '- skundas ir pasibaigė. Dabar
Antanui,
tuviif darylio, būtent: savitarpio meile ir bažnyčioje (viskas lietuviškai.
laikomam žandarų ant akies, tas žygis ne
Po dviejų metų buvo perkeltas į Pi- j pigiai atsėjo. Kad ir pasisekė jam slapto
sutikimu. Broliai vieni kitiems skuba į
pagalbą. Vyriausias jų — Juozapas, ta vaši finus, kur labai graži liažnvčia ir ste-; mis pereiti rusų-austrų siena, liet tuoj pi r
pęs kunigu, n e už/r. i rūta .jaunesniųjų, ypač būklingas Švč. Marijos paveikslas, pui- [ moję užsienio stotyje rusų žandaras paežerai ir, kykst ir čia:—Grįžk atgalios savu noru,
.jauniausiojo — Antano. Pasikviečia jį j kios apylinkės, gražūs miškai,
Gardiną, kur buvo
klebonu, ir leidžia j kalneliai. Gražumo gražiPivaŠūnų parapi o ne, tai pareikalausime pei* teismą, kad
gimnazija. Paskui siunčia į Vilniaus Ku ja, bet dvasios reikalai joje buvo apleis būtum sugrąžintas! Mat, pagal valstybių
ti ne mažiau, kaip ir Suiniliškio. Lietu šutantį, pirmoje stotyje kaimininės valsty
nigi) .Seminariją.
z
viška
parapija, o klebonas lenkas—Lodz, bės žandarai dar turėjo teisės rodytis ir
Kunįgavimo pradžia
1893 metais birželio 13 d. Vilniaus kuris mokėjo patraukti prie savęs parapi sekti savo piliečius, ypač jei kuo jie bū
vyskupas Attdžiūnas, baigusi Seminarijos joms ir, žinoma, lengvai jiios sulenkino.
davo nusikaltę. Taigi ir dabar rusų žnn- (
Kun. Antanui atvykus čionai vėl nau daras prikibo prie kunigo Antano, norėda- ■
mokslus klieriką Anthną įšventinęs kuni
gu, skiria Užupio (Zarzeeze) sv. Baltra- jas darbas. Pradėjo jis ir čionai šventa mūs
būtinai jį transportuoti atgalios.:
dieniais,
nieko
lenkams
uetrunipindamas,
miejans Imžnyčjos kapelionu ir kartu ski
ftiam tačiau atsisakius savu noru grįžti,
ria iVihinus Katedros vikaru dėl jo mulo- pridėdinėti dar ir lietuviams tai evange rusų žandaras pareikalavo iŠ austrų, kad į
naus balso, kad vadovautų Katedros giea- liją, tai trumputį pamokslėlį. Rodos, nie pal>ėgėli8 būtų sulaikytas, kol jis jiristakam tuo skriaudos nedarė. Kas nenorėjo, tysiąs jo kaltybių įmdjmus. Taigi austrų
ničins.
Lenkai (ta policija jį ir sulaiko, uždarydama Kroku
Po šešerių metų kun. Antanas skiria galėjp neklausyti pamokslo.
čiau
negalėjo
to
pakęsti.
Tuoj
subruzdo vos šv. Mykolo kalėjime, čia turi išken
mas klebonu Trakų apskrityje, SumiliŠir išrinkę delegatus atsiunčia pas kleboną, 1 tėti, lyg koks kaltininkas, vieną ištisą mė
kio parapijoje.
Kas per parapija buvo tasai Sumiliž- pranešdami jam, kad jei jis nesiliausiąs nesį. Supraskite, ištisą mėnesį sėdėti ka

KUN. ANTANAS DEKSNYS

slą. Bepozuodamas dailininkui jbėjęs, tai aš Tamstą nupiešiu
pirklys nuolat prikaišiojo šį tokį, koks iš tikrųjų atrodai,
tų menininkui ir kritikavo jo į "
darbų.
| ---------------------------------
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lėjime kartu su visokiais piktadariais nie
ko nekaltam žmogui, kokis tai baisus daik
tas!... Kun. Antanas tačiau tuo perdaug
nenusiskundžia. Jis net dalinai tuo yra
patenkintas.
— Kalėjime praleistas laikas — jis
sako, — labai įdomus esąs. (Ačiū už tokį
įdomumą!). Kalėjime, esą, galima tik sup-■
rasti, ką verta yra laisvė.
Nevalia nė
su sargu pasikalbėti, o girdi tik kalinių
bjauriausius keiksmus, plūdimus, pašiepi
mus! O tie didieji nusikaltėliai su geleži
niais pančiais ant rankų ir kojų! — Koki
jie baisūs! Geriau, kad jų niekuomet žmo
gus nebūtum matęs!
Mėnesį atsėdėjęs kalėjime,
išėjo į,
laisvę. Dabar jo niekas nebevertė grįžti j į
Rusiją. Galėjo vykti, kur norėdamas. Pa
sinaudodamas laisve, kuo greičiau leidosi
į tolimesnę kelionę, kad pasiektų savo
ankščiau užsibrėžtąjį tikslą. Sėda j laivą
“Martini IVa.shiugton” ir drožia stačiai j
visų nuskriaustųjų bei vargšų priglaudė
ją — j Ameriką.
(

Darbuotė Amerikoje

LISTERINE
promptly endi odors ordinary
antlseptics can’t hide In days
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lanko Rymą, gauna jubiliejinius atlaidus,
aplanko savo sesutę — Liudmilą Nazarie
čių vienuolyne. Lietuvoje aplanko savo
tėviškę, pasisvečiuoja pas savuosius gimi
nes ir draugus, pasigroži naujai atgims
tančia tėvyne ir vėl sugrįžta į Ameriką.
Amerikoje antrą kartą
Grįžęs i Ameriką apsistoja Chicagoje
šv. Kryžiaus
parapijoje pas kun.
A.
Skrijiką. Išbuvęs čionai ketverius metus
asistentu, gauna iš Syracuse vyskupo pak
vietimą-grįžti atgalios j Utica, (N. Y.),
kur lietuvių klebonas visiškai buvo susir
gęs ir rengėsi važiuoti į Lietuvą.
Kun.
Antanas priėmė pakvietimą.
Dabar jau
dveji metai, kaip laimingai čionai eina
klebono sunkias pareigas. Utica
atgijo
susilaukusi savo mylimą įsteigėją.
Jau,
sako, buvo visiškai bepairstanti. Pasitai
kydavę šventadienių, kad beveik nebūda
vę kam klausyti šv. Mišių. Dabar viskas
grįžta į senovę. Man pačiam teko paskuti
niai dveji metai laikyti šioje parapijoje
šv. Misijas ir savomis akimis mačiau, kaip
žmonės apsčiai pamaldose lankėsi ir kaip
daljar šventadieniais artipilnio esti bažny
čia žmonių.
•
Dosnumas ir vaišingumas
Kalbėdamas apie kun. A. DeksnĮ^^B
sikalsčiau teisybei, jei nepaminėčiau^)
ypatingo svetingumo bei dosnumo vi
siems kilniems Bažnyčios ir Tėvynės rei
kalams. Jo dosnumą gali
paliudyti vi
sa eilė jiadėkos laiškų, gautų iš buvusio
Vilniaus vyskupo a. a. Jurgio Matulevi
čiaus, M. I. C. ir dabartinio Kaišedorių
J. E. vyskupo Jnrizapo Kuktos. Tą pat gal
padaryti Amerikos kuone visos’ lietuvių
katalikiškos draugijos, mokyklos bei kata
likiški! laikraščių redakcijos.
Ypatingai,
kun. zVntaną atsimena buvusieji ftv. Bo
do kolegijos lietuviai
moksleiviai, ku
riems gerb. Kolenizantas kas metai už ge
riausiai liątuviu kalba Įprašytą
rašinį,
skirdavo aukso medalį. Toji brangi dova
na paragindavo moksleivius mokytis savo
prigimtos kalbos.
•To dosnią širdį liudija ir nesenai lan
kiusis Amerikoje jo brolėnas, Panevėžin
katedros
vikaras, kun. A. Deksnys, junior. Tą pat paliudys kiekvienas, kuriam
tik teko arčiuo kun. Antaną pažinti ir tu
rėti su juo reikalų...
Teprailginie tad jam Viešpats gyve
nimo metus, ir telaiminie visiems jo su

Čionai prasideda kun. Antanui nau
jas gyvenimas. Apsistoja iš
pradžios
Brooklynp pri > lenkų bažnyčios asistentu
pas kun. Pucbalskj. Netrukus persike
lia j l'tiea, N. Y., vėl prie lenkų bažnyčios,
nes lietuviškos čion dar nebuvo. Tik dabai
kun. Anta ias, bebūdamas pri? šv. TrejyIm's lenkų bažnyčios asistentu, organizuo
ja dalttirtinę lietuvišką šv. Jurgio para-į
piją. Pagyventi tačiau pačiam prie nau
jos bažnyčios ilgai neteko. Mirus Spring
Vallev, 111. kun. Valaičiui, Teorijos vysku
pas pakvietė kum Antaną užimti tą para-,
piją. Tilo būdu 1912 m. jis tampa naujo
je parajiijojė klebonu.
Čia būdamas‘stengiasi eiti į jmgalbą
visų aplinkinių miestelių lietuviams. Ke\vanee, 111., kur didesnis atsirado lietuvių i
pulkelis, sukuria naują parapiją, kur ap
sigyvena kun. Vanagas, o j savo vietą su
radęs kandidatą — kun. Biatrajj,
pats
persikelia į Grand Rupids. Čia randa vėl
lietuvius pakrikusius, nesantaikoje. Turė
jo septynerius metus darbuotis, kol šiap
taip pasisekė suvesti j vienybę
pakrikėlius, pastatyti gražią bažnyčią, sutaisyti
mokyklą.
Viską sutvarkęs, kun. Antanas aplei
džia ir šią parapiją, pavesdamas ją pralo
to Volkerto ir jo asistento •kun. Verbicko
glolmi. Pasiilgęg savųjų leidžiasi dabar manymams bei darbams!...

kun. Antanas atgal į Europą. Pakeliui ap

KUn, A.

Petrauskas, M.I.C,

Antradienis, rugsėjo 12, 1933
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mų; išklausyta raportai iš Fe- ti. Į Marijonų Kolegijos RčLIETUVIAMS LAIŠKAI
LIETUVIAI BAKTARAI:
Jderacijos skyriaus, labdarių n,ėjų seimų išrinkti atstovui
Amerikos Liet. Dukt&rų Draugijos Nariai
CENTRALINIAM CHI............
*kp., parapijos pikniko ir daug ir paskirta auka. Dr-ja gera;
NIAM PAŠTE
Ofiso: Tel. CALumet 4039
t
6v. K. A. R. 9 skyrius lai- nių lankytojai taip put bus tjkįetų paskleista.
gyvuoja.
Bes.: Tvl. HEMlovfc 6266
kė susirinkimą rūgs. 5 d. Na- baudžiami, kad nelanko ligo- Į .
, ,
..„.„.„i..., , I .
...
, .. . . i
.....
, ....
...
,
I
Ant gal° 1,uvo raportas i.,
Hv. Pranciškaus tretininku' 4 Balzakas Sofija
1) E N T I S T A S
rių atsilankė gana skaitlingai, nių ir neišduoda raportų.
.
..
,........
.
.....
....
22
Rimkui
Jos.
1146
SO. 4Vtli CT., CICERO, ILL
. ..
.r. .
4
•>' i-ii
*
x
•» i i
edeiacijos kongitso. Kapot i draugija turėjo susirinkimą ru
Komisija patiekė raportų i5 Išklausyta nukirtas iš kilt...
.
...
I
..
d
1
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
J
1
*
?
1
19
tas priimtas rankų
plojimu. Vi gpįūįio 13 d. Išklausyta rapor3147 SO. HALSTED ST., CHlCAtitl
*
j| kongresMs pa.
centro pikniko, kad gerai pa- darių kp., Federacijos 12 SK\
sky-l
. džiaug-s> kad
3147 So. Halstsd St.
l’anod., Sured. ir Subat. 2—9 vaL
tai, padaryta daug nutarimų,
| Ofisu valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak. i
sisekė ir dėkojo visiems, ku- riaus, parapijos pikniko. Šv.
vyko.
.ItezklcitciJuK Orkas: 2656 W. 6Wlh SI.
išrinkta atstovai į Marijonų
rie aukojo, ar darbu prisidėjo. Antano draugijos nariai dirbo
Valandos: 10—12 ryto
Į
Kolegijos Rėmėjų seimų ir pa
Tcl. HEMloek 8151
Išrinkta darbininkai parapijos už baro; taip pat raportas iš Skaityta laiškas nuo Mari
^Sercdomls Ir Nodėllomls pagal sutarti
piknikui.
■Federacijos kongreso. Draugi-’.!<'«») Kolegijos Rėmėjų, kurie skirta auka. Taip pat tartus
Rėmėjos rengia b’ingo part/j ja patenkinta, kad kongresas kviete j seimų. Laiškas prnm apie parapijos piknikų Januta
LIETUVIAI DAKTARAI:
Tci. lai a} eite -oao
(N ary attekąs)
trečiadienį, rūgs. 13 d., 7:30 pavyko. Šv. Antano draugija tas, atstovai išrinkti ir paski į a a>\au i.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2420 W. MAKyCETTE ltOAD
Šiemet Marijonų Ko
vakare, Šv. Antano parapijos, nuo pat Federacijos susitvė- rta $5.00 aukų.
Tel. LAFayette 3057
Valandos:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare
legijos Rėmėjų seime Cicero
svetainėje. Visuomenė prašu-į rimo priklauso ir veikime yra
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
U tarti, ir Ketv. vak. pagal sutarti
Susirinkimas Gyvojo Ražan- bus gražiai atstovaujama. Gau
Bus. 6150 S. MAPLEWOOD AVĖ.
ma skaitlingai atsilankyti ir .stiprus Federacijos ramstis,
4140 Archer Avenue
ėiaus draugijos buvo šio mė- ta 20 laiškų, vadinas 20 dr-jų
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
paremti naudingų darbų, nesj
įo, draugija nutarė spaGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
nešit)
3
d.
Susirinkimas
buvo
turės savo atstovus. Valio, Ci
X—SPINDULIAI
Rcs. 2136 W. 24th St.
pelnas eis mūsų parapijos se- jjų 99 d. surengti balių para-,
....
Tel. LAFcyelte 5783
Tel. CANal 0492
serų mokytojų reikalams. To- pijos naudaL Bus gera niuzi. neskaitlingas, bet padaryta ge cero!
3051 West 43rd Str.
dęl visi parapijonys širdingai ka. Kviečia visus iš ankstonuUru“ų- ltaPol tai 18 be
(Prie Archer Avė. nc’ell Kedzio)
Kės. and Offt'ce
Office Pitono
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Prie
progos
noriu
pažymė
prašomi ateiti tų vakarų į bin-j atsilankyti ir tuo paremti pa- d.eraclJ°® kongreso, Fed. skySeredotnis Ir nedėliotais pagal
2359 So. l.eavitt St.
PKOspeet 1028
Val.: 2 Iki & popiet, 7 Iki 9 vak.
sutarti
riaus, labdarių kp. ligonių pr: ti vienų mūsų gerų katalikų
CANAL 0706
go party. Jžanga tiktai 20c. rapįjų.
Office. 4459 S. Califomia Avė.
imti. Marijonų Kolegijos Rė-|ir biznierių grab. Antanų PeDarbščioji komisija surinko
Nedėlioję pagal sutarti
Pitone GHOvelilll 0027
daug dovanų. Sako, kiekvie Dr-jos bankietus bus lapkri mėjų laiškas priimtas ir iš tkų. Mes, katalikai, turėtumėm
Valandos: 2-4: 7-9 1*. M.
PHYSICIAN and SL'ItGEON
jj visuomet remti, nes tai pa Trečiadieniais ir sekniad. susitarus
nas laimės.
Korespondentė čio 12 d. Visi gerai žinot, kad rinkta atstovai.
2403 W. 63rd St., Chicago
Tel. Of. Ir Ros. GROvetH-l O6P7
Šv. Antano draugija visados
Narių dr-ja turi virš du ši vyzdingas žmogus: priklauso
6917 S. WASH'1ENAW Aš E.
OFFICE HOLUS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Federacijos skyriaus susiri suruošia gerus bankietus, tat mtus; yra gerame stovy. Taip katalikiškoms draugijoms, re Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Sunday by Appoiutnicnt
0869 SO. UESTERA AVĖ.
nkimas įvyko rugp. 27 d. Susi nepamirškit ir šio.
pat nutarta dalyvauti parapi mia parapijų, patarnauja lab
Chicago, Iii.
dariams; žodžiu, dedasi prie
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
rinkimas nebuvo skaitlingas: Draugija yra gerame stovy jos piknike.
24Z3 W. MAIU/tfE.’lE KO.tl)
BOL
’
lcvard
7389
kiekvieno kilnaus darbo, daly
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
dalyvavo vienuolikes draugijų je. Linkiu visiems vyrams ir
Itez. HEMloek 7991
Medelio j susitarus
atstovai — viso 17. Išklausy. vaikinams priklausyti. Beje, iš
Amžinojo liažančiatis drau- vauja viešame katalikų veiki-]
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ta raportas iš Fed. Chic. aps rinkta atstovai i Marijonų Ko gija laikė mėnesinį susirinki- į nie. Reikale mes kartais šau4645 So. Ashland Avė.
Pilone CANal 6122
• . menesj.
• Padaryta)
i
t kiame
tokius
graborius,
kričio, taip pat iš Federacijos legijos Rėmėjų seimų.
M DENTISTAS
mų praeitų
.
t
,
t ’ kurie
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
kongreso. Visi buvo patenkin
daug nutarimų, išklausyta ra niekur nedalyvauja, niekur ne 4712 So. Ashland Avenue
Nedėlloinis pagal sutarti
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
ti kongreso raportu, kurį iš- ■ Maldos Apaštalystės draugi Itortai iš labdarių kp., -Peili prisideda. Dėl to rcmkiin saOli.-o teicl. bot ievard 7»2O
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
davė O. Rimkienė ir A. Valan- ja laikė susirinkimų rugsėjo 1 racijos 12 skyriaus k Fede-M «»««<«. kllria syki“ «>
Namų tel. PROspcet 1930
2201 W. Cermak Road
Ofiso BOUIrvard 5913—14
C1U8.
d. Padaryta daug gerų nutari- racijos kongreso. Visi priira- 'mumis dalyvauja visame vei-( Tel.
ltez. VICtory 2343
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
.i
kimo. Man teko jis matyti ir 1
Tel. BOUlevtu-d 7012
Skyrius nutarė dalyvauti pa --------------------- <---------------Seredouiis ir Ntjjlėlicenis pagal sutarti
seimuose ir kongresuose.
lapijos piknike. Čia noriu pa
GRABORIAI:
REZIDENCIJA
756 W. 35th Street
stebėti, kad draugijos daugiau
6631 b. Uainornia Avė.
A. Valančius Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
DENTISTAS
dėmesio kreiptų į Federacijų,
Telefonas REPubUe 7868
4645 So. Ashland Avė.
Telefonas YARds 1138
kai kurių dr-jų atstovai vėl
G R A B O R I A h
LACHAVICH
arti 47th Street
pradeda nelankyti susirinki
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
,
Seredoj pagal sutartį
IR SONOS
Tel. C.Via. 9257
mų. Čia yra apsileidimas drz»e». PItOspcct 665#
Tel. REPublic 8340
Graborius ir Balsamuotojas
gijų valdybos, o ypač tų at LIETUVIS GRABORIUS
Tel. CANal 6122
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
stovų, kurie išrinkti dalyvau Patarnauju laldoturtae knoplglaueta. Taria automubilins visokiem*
Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo. Nežiūrint
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ti susirinkimuose.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
kur gyvenate mūsų ypatiškas, ištikimas patarnavimas
Tcl. CANal 2515 arba 2516
DENTISTAS
1821 SOUTH H.YLS1ED STKEKT
Sekantis susirinkimas bus 2314 W. 23rd Pi., Chicago
3319 AUBURN AVENUE
visuomet prieinamas už Naujų. Žemesnę Kainų. Kiekvie
2201 W. Cermak Road
ItezideiK'lja
6600 So. Artu-dan Avo.
nam pagrabui mūsų koplyčia su vargonais dykai. Nu
rugsėjo 24 d. Visi draugijų
Chicago, HL
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
(Kampas Lcavitt St.)
liūdimo valandoje nepamirškite mus pašaukti. Republic
atstovai būtinai turit dalyvau 1439 S. <9th Court, Cicero, III.
6 iki* 8:30 vakare
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
8340, mūsų patarnavimu būsite patenkinti.
ti. susirinkime. Federacijos
TEL. CICERO 9937
Nuo 1 į'ki 8 vakare
skyrius turi žinoti, kų kurios
(no.
Seredoj pagal sutartį
Tcl. GROtehlU 1595
LIETUVIŲ GRABORIUS
Pitone HOUIevard 4139
draugijos veikia, kokius vaka
5340
S0.
KEDZIE
AVĖ.
Palaidoja už 325.00 Ir aukščiau
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Moderniška koplyčia dykai.
rus rengia ir kada.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

1 —

1

.y •

.

_

gArsinkintes

.

“DRAUGE’*

DR. V. S. NARES

DR. F. C. WINSKUN AS

DR. A, RAČKUS

DR. A. J. JAVŪIŠ

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. W. KADZEWIGK

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. BIEŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. G. Z. VEZEL’IS

MANLEY P. MAŽEIKA

DR. P. Z. ŽALAI ORIS

DR. G. I. BLOŽiS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

Susirinkimas Šv. Antano drGRABORIUS
jos buvo rūgs. 3 d. Pirm. J.
Muši) patarnavimas
Grybauskui atidarius susirin visuomet sąžiningas Ir
nabrangua nes neturi
kimų ir peršaukus valdybos na me Išlaidų užlaikymui
akyrlų.
rius, pasirodė ne visi atsilan
Nauja, graži ko
kė. Veik visados taip ir buvo.
Tat, dabar draugija nutarė el plyčia dykai
gtis sulig konstitucijos: kuris
3307 Aubarn Avenue
valdybos narys nepildys savo
pareigų, bus nubaustas. Ligo-

I.J.ZOLP

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VBDCJAS

1646 WEST 46th STREET

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Ulinou
Tel. CICERO 2109 ir 859^.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR B AI -S AM UOTO JAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

Telefonas

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

4142 ARCHER AVENUE

INCORPORATED

{VAIRŪS

DAKTARAI;

Res. Phone
Office Phone
EA«jiew<xiu u611 . . Jt.AiworUi 3V4)0

CHICAGO, ILL

Tel. LAFayette 3572

J. Uulevičlus
G ra bortus
Ir
Balsamuotojas

GRABO RIU8
Laldotuvfcns pilnas patarnavimai
galimas ož 985.99
KOPLYČIA DYKAI

Patarnauja CbL
eagoje Ir apleiiaMJa.
«
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai -

1344 R. fiOth Av«_ fSonrn. Tli

4092 Archer Ava.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

* v,

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

ii

pašaukite:
REPublic 3100

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 j 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 Utttr.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

Ofiso Tel. VICtory 68»3
Rea. Tcl. OIlEiei 9191

DR. A. R. McGRADIE

Henry W. Becker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

2422 W. joU.utr.lib 11O.YD

Tel. VIRginla 9936

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVIC1A UNOERIAKING CO.

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredonns po pietų ir .xetleidieinais
tik susitarus

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7»50 tio. Halsted btreet

ROOM 210
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. MONroe M77

SYREWICZE

Del Infoilmacljų:
Canal 2519.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

718 W. 18th St.

Tcl. CICERO 294

Mirė rugsėjo 9 <1.. 1933 m.,
9 vai. vak., sulaukęs pusės am
žiaus. Kilo Iš Tauragės apskr..
Šilalės parap.. Amerikoje Išgy
veno 45 metus.
Paliko di’dellame nuliudime
moterį Agniešką. tris dukteris:
Ceciliją, Adelę ir Juozapiną,
penkis suims: Sicgfred, Rayinond, Thaddeus, Kylvester Ir
Leunard; du broliu Steponą D.
Lachawlez Ir Stanislovą Szymkletvicz, į'r Svogerkas; tris sese
ris Kazimierą Zobelienę, Juozafą Pilitauskienę,
Bronislavą
laiudansklenę, švogorlus Ir gi
mines; o Lietuvoje reserj Ro
zaliją Venckienę, švogrrj Ir gi
mines.
Kūnas pašarvotas koplyčioje,
2314 West 23rd Place. Laido
tuvės (vyks Trečladlen), Hugsė.
jo 13 d., iš koplyčios 8 vai.
bus atlydėtas ) ftv. Kryžiaus
pn lapijos bažnyčią, kurtoje Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio stelę
Po pamaldų bus
nulydėtas ) kv. Kazlmfero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotu vėsė.
Nuliūdę: Moteris. Dukterv*,
SiMial. lirohal. Seserys, ftvogrrtal, Avogerkos ir GlminAs.

UK.A.L.YUŠKA J

DR. T. DUNDULIS

668 W. 18tli St.
Tel. CANal 6174
Chicago, III.

Tcl. BOL’lcvard 5203—MIS

ANTANAS
LACHAWICZ

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė eavo ofisą po numeriu

DR.A.A.ROTH
R u san Gydytojas Ir Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
veneciškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v.
Nedėlt'omls Ir šventadieniais 10—12

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
_

DR. MAURIGE KAHN

SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—ė po
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėliotais 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880
Office;

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAItd., 0091
««.: Tel. PLĄaa 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. '
Ncdėldieniais nuo 10 lkt 12 dieną 1

Res.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Pitono PROspect 1021

DR. c: E. FITZGERALD

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2355 \Vest 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to » P. M.
Ketv. Ir Sckmad. pagal sutarti
Ryto vai. ftv. Kryžluus Ligoninėj
Chlnaro, III.

Phone: HEMloek 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kars

2456 WEST 69th ST.
•

VALANDOS:
1—4 ir 7—9 vai. vakare
Ntgl'lkjjo pagal sutarti

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

28 METUS NESIUBINT
GYDO VISAS LIGAS VYRU
F
mu IR MOIEKŲ PF.n

bAgydomoh JOS V RA
KAIP I ftHIKCKĖJUSIOS Ir NEI
Sprctallškat gydo llgaa pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, tįžnuodljlmą kraoJo. odos, llgaa, žaizdas, reumatlsmą, galvoa skausmus, skausmus pugarojs, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kili ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gn
ns.la- '
ryti. Praktikuoja per daugeli tostų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kamile nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai Ir nuo 9—8 valandai vakarą Nedėliotais nuo 11 ryto Iki 1 v*l
4200 UE8T 9<tb KT.
kampas Keoler Avė.
Tai. CRAwford SSTl

.....' " '■..... ..... ■ '•.... —--- '• •"■■
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Antradienis, rugsėjo 12, 1933
P-l£ Alma Zanevičiūtė ap- | Razbadauskaitė, B. Kalvaiti Į Visi buvo dėkingi Stautams 'kurie nori įsirašyti į Sąjunga.,
leido savo brolį ir išvyko rųi- ir J. Saudvitipnė. Nariai džiaujuž vaišes proga pasipažinti gu ' Susirinkimas prasidės 8:30 v.1
mo įj Eust Vandergrift, Pa. giasi turėdami tokį energingą; kun. Stoniu ir E. Sapkute. Kak..
(’hieago, visos lietuvių įstai dvasios vadų ir pirm. kaip
Alma
Dr. O. I. Bloiis,
gos ir “Draugo” spaustuvė gerb. kun. Pr. Vaitukaitis,
U G. S. raštininkas
jai labai patikę.
Plačiai žinomos veikėjos E.
Pirmiausia ji nori padėkoti
Kristaus Patarimų Ke
Ogintaitė,
d.
Razbadauskaitė,
pp. ŠILogeriams už priėmimų j
liais
$1.00
labdaringos Sąjungos Dire
M.
Sudeikienė,
A.
Snarskienė,
savo jaukius namus. Dėkinga
Perkant visas kartu $4.0.)
ktorių susirinkimas įvyks tre
•J.
Suudvitienė
rengiasi
važiuo
visiems, su kuriais gavo pro
Sielos Takai Tobulybėn 1.00
čiadienį, rugsėjo 13 d., I'S vai.
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
t
i
į
Šv.
Pranciškaus
Rėmėju
Misijonieriaus Užra
gos susipažinti. Ir aš dėkoju
vakare, Aušros Vartų parap. įkarę iš stoties WGES, 1360
seimų,
kuris
įvyks
spalių
1
d.,
šai (prolių Marijonų
Šliogeriani? už jų gerų širdį.
Pittsburgh,
Pa. Linkime veikė-in!o^vk*os kambary. Visi dire- ikilocykles, įvyksta reguliarė
Klier. J. Zanevičius, M.I.C.
Vertimas)
$1.25
antradienio radijo programa.
joms laimingos kelionės ir kuo 'ktol*a* prašomi susirinkti
Šiai knygas galite
gauti
Valdyba Jų išpildys naujas radijo due
gražiausių sėkmių.
XY.Z.
Trumpa Apologetika
.65c
tas, taipgi solistai A. AmbroXXIX Tarptautinis Eu
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 'zaitė ir A. Ciapas. Kalbės dr.
charistinis Kongresas
$1.0(5
Chieagos Apskričio susirinki- Strikolis. Be to bus labai gra
DRAUGAS PUB. CO.,
mas įvyks šį vakarų, rugsėjo (žios muzikos, įdomių žinių ir
2334 So. Oakley Avė.
12 d., 8 valandų vak., Aušros naudingų pranešimų. NepamirDžiaugiamės, kad jau pa
sveiko mūsų veikėju M. Su Šv. Kaz. Akud. Rėmėjų ce Vartų parapijos mpkyklos kn- .škite užsistatvti savo radijo,
CORUNNA, Ispanija, rūgs.
_______ _
deikienė. Dievulis žino, kiek ntro piknike ir 6 skyriui teko mbary. šis susirinkimas nepai 12. — Jūroje susikūlė du is
ji veikia, ypatingai labdary- darbuotis. Komisija dirbo, rin- prastas, nes pasirodė reikia QUEBEC, Ont., rūgs. 11. —
1__ •
i •« •
_
•
v»
,
...... *• , aPtarti ‘^ug svarbių dalykų, I prieš savaite iš Glenvievv, sa panų garlaiviai. 13 asmenų ne
bei. «a
M. iiSudeikienė
visų
širdį• • • .
yra įdėjusi į labdarybės vei-L
geraširdžių aukotojų i- k'
, lv5'ks> “H ha Chicago, .Skilę ortu <;u 1»- randama.
ki™!biznierių. Todėl komisija reiS.““'''®"1-’ T* , .
!lioninkai- kttPit H>'nek ir
i...
lTodeI v,sv skyrnI atstovus pra z. Burzvnski, pagaliau atsirakia širdingiausios padėkos žo ’ šome suvažiuoti į šį susirin
do. Prieš 5 dienas jie nusilei
Pas biznierius pp. J. ir A. džių visiems aukotojams: P.
kimų.
do į Quebeeo provincijos mišKinčinus, kurie užlaiko buėer- šmitliui, M. Baigo ir J. Juš
nę adr. 4-141 So. Donore st., kai, kurie aukojo šalto gėri Pirmininkas, A. Ba-cevičius k«s ir klaidžiojo, kada jie visur buvo ieškomi.
šiomis.dienomis viešėjo svečiai mo; N. Abaravičiui, Tebels- Raštininkas, A. Grybas
Tlior, Maytag, Apex, Pri
ma, Wcstingliousc, Easy
giminės iš kito miesto p. Sa- ikiui ir Rupšlaukiui, kurie au
a II. I ■ ■ ■»........
AVashen.
polskienė ir p. Jeselifinas. Bu kojo mėsos. Jonaičiai aukojo
VISŲ GOLFININKŲ
Budriko krautuvė užpir
vo atvykę j Šimtmečio Pažan ice eream’o.ir Vertelka auko
DĖMESIUI
ko
daugybę mašinų kol kai
gos parodų. Svečiai su pp. Ki- jo ice-cream’o kaušukus (conos nebuvo aukštos ir da
• nčinais ir pp. Mališauskais bu r.es); Marozai aukojo duonos; &į vakarų įvyks susirinkibar parduoda už žemas kai
vo atvažiavę ir į labdarių pi Mikužiai aukojo Sinkų. Ačiū ™as Lietuvių Golfininkų drau
nas.
kniką.
pas p. Pončiulpų, vicevisiems rėmėjams, kurie ko gijos
.
. . ,
z.z>rw\ r.
r-.
i Visos anglių kompanijos pakėlė ankainas, taip aukštai, kad imokiu nors būdu prisidėjo prie pirmininką, 6000 So. Šnera- 'I gilų
nėtns sunku bejpirkti,
o
lietuvių
Plačiai žinomi geradariai pikniko.
.chane coal kompanija vietoj
S. P. ir.ento avė.
: pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
'pp. B. E. Ogintai, gyv. 5648 S.
reikia anglių, telefonuokit t no Jaus,
Golfo sporto mėgėjams la gausit
daug pigiau negu kur kftur —
Justine St., gražiai išauk Įėję
Rugpiūčio 27 d. puošniam bai svarbu, nes bus svarsto Telefonas
REPUBLIC 8402
Jack Sbarkev, buvęs pasaulinis sunkiojo svorio kumšti- savo šeimynų, jau kelinti mo F. S. Staučių bute, 4011 So.
ma
daug
dalykų
apie
Sųjun
ninku čempijonas, treniruojasi (šoka per virvutę) kumšty tai kai augina našlaitį, gabų
Campbell St., suruošta pietūs gos veikimų. Bus svarstoma
nėms su King Levinsky. Kumštynės įvyks penktadienį, rug
berniukų Petrelį, kuris dabar svečiui kun. S. Stoniui. Sykiu
sėjo 15 d., \Yhite Sox parke.
apie prailėtų turnamentų, km
ADVOKATAS
ptadėjo lankyti Šv. Kryžiaus su juo dalyvavo jo pusseserė
lošti ir kuomet. Kviečiami ne 2 E. 103rd PI. prie State St.
parapijinę mokyklų'. Daugiau E. Sapkutė, neseniai atvykus
Tel. PULI.man M»5O
vien nariai, bet ir nenariai.
Ketvergo vakarais nuo 7 iki' 9
tokii) pavyzdingi) šeimų.
iš Lietuvos į Pasaulinę Parų 1
46UU 8. W<xxl St.
I.AJ'ayotte 6383
Reikalinga
mergina
ar
moteriškė
dų. Be svečių, dalyvavo gra
dėl namų ruošos. Gyvenimas ant
Plovimas Ir prnsiji'mas su ma
drauge su dr. S. Biežiu Me Rugsėjo 1 d. jvvko Apaš žus būrelis ir diieagiečių. Per vietos.
šinom. Atsišaukite:
tropolitan State Banko name. talystės Maldos draugijos su pietus kun. S. Stonis papasa
4643 W. JACK8ON BLVD.
ADVOKATAS
Naujos elektrikinės skalby
Apart ment 3A
Dr. Bložio dantisterijos ofisas sirinkimas. Naujais nariais į- kojo apie Rytinių valst. lietu
105
W.
Monroe
St..
prie
Clark
klos vertės $75 po
arba
Telcfonuokite Columbos 7383
Telefonas STAtc 7660
įrengtas labai švariai, gražiai sirašė B. Ogintas. E. Gedvi vių veikimų, o E. Sapkutė aValandos 9 rvte iki 6 popiet
*39.00
2201 W. Cermak Road
ir turi naujausių išradimų į- lienė, išdavė raportų nuo iš pie Lietuvą, Pavasarininkus ir
METUVIAMS GERA PROGA
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(DOMIAM pasiskaityMUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

PRANEŠIMAI

RADIO

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
IŠ N. PRAS. P. š. PARAP.,
TOWN OF LAKE
BRIGHTON PARK

Skalbyklos

J. P. WAITGHES

C H I C A G O J E

JOHN B. BORDEN

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTĮJ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

OKSAS EXPRESS

A Pot of
Paini

Kitos Chieagos lietuvių ko
lonijos turi net po kelis lie
tuvių dantistus, o mes tik vie
nų ir tai geri) dantistų — dr.
G. Bložį (2201 W. Cermak
Road), kuris savo ofisų turi

los. F. Budrik, Ine.
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