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Levinsky laimėjo kumštynes su Sharkiu
SHARKIS PRALAIMĖJO Tf’SEJU 

NUOSPREND25U .
Vakar įvykusiose Comiskey parke Sliarkio (J. Žukaus

ko) kumštynėse su čikagiečiu boksininku King Levinsky pas
tarasis laimėjo, šį laimėjimų jam pripažino bokso teisėjai 
pasibaigus dešimtajam roundui.

NELEMTIEJI ČEKU TAUTININKŲ 
DVASIOSPADARINIAI

PARYŽIUJE SVARSTOMAS
NUSIGINKLAVIMO KLAU

SIMAS

Austrijos ministerių kabinetui 
gresia krizis

ČEKAMS NEPATINKA 
TEISYBĖ

SVARSTOMAS NUSIGINK
LAVIMO KLAUSIMAS

PRAHA, Čekoslovakija, rug 
sėjo 18. — Nuncijus Čekoslo
vakijai, Jo Eksc. arkivy skupas 
P. Ciriaci, iškėlė viešumon, 
kaip čekai tautininkai begėdiš
kai šmeižia popiežių. Nuncijus 
apie tai laišku nusiskundė slo
vakų autonomininkų 
vadui kun. Hlinkai.

Havanos (Kuboje) uostas ir J. Valstybių karo laivas MeFarland, kurs paruoštas akci
jai, jei būtų reikalinga imti saugon savo piliečius ir jų mantų.

MIRE ROMOS VYSKUPI
JOS KANCLERIS

VATIKANAS, rūgs. 19. — 
Mirė kardinolas Scapinelli, 75 
m. amž. Velionis buvo Romos 
vyskupijos kancleris. Šios vys 
kupijos vyskupu yra Šventasis

PARYŽIUS, rūgs. 19. —
Prancūzijos premjeras Dala- 
dier svarsto su Anglijos atsto
vais nusiginklavimo klausimų. 
Prie šių svarstymų gal šian
dien prisijungs dar specialus 
J. Valstybių atstovas Pavis,

partijos kuris vakar tuo pačiu klau 
simu tarėsi su Anglijos prem

Čekoslovakijos vyriausybė 
nusprendė, kad popiežius at
šauktų nuncijų.

PASITARIMAI KARO SKO
LŲ REIKALE

LONDONAS, rūgs. 19. —
Čia tvirtinama, kad Anglijos 
pasitarimai su J. Valstybėmis 
karo skolų klausimu prasidės 
AVashingtone spalių mėn. 5 d.

AUSTRIJOS VYRIAUSYBEI 
KRIZIS

BERLYNAS, rūgs. 19. —
Austrijos ministerių kabinetui, Namų reikalų ministeris W. 
gresia rimtas krizis! dėl fašis- Frick pareiškia, kad Vokieti

jeru Londone.
Nusiginklavimo pasitari

muose vyrauja Prancūzija. Jai 
ne tiek rūpi pats nusiginklavi
mas, nes ji pasiryžusi nenusi
ginkluoti, kiek Vokietijos pris
paudimas, kad pastaroji nesi- 
ginkluotų.

Prancūzija tad turi vilties, 
kad šiam jos žygiui pritars ki
tos valstybės.

VOKIETIJA PRIVALO 
GINKLUOTIS

Tėvas.

KUNIGAS KALTINA 
VYRIAUSYBĘ

CHICAGOJE PIENO IŠVEŽIOTOJAI 
STATO REIKALAVIMUS

IMA NAGAN KOMPA
NIJAS

1930 metais Chicagoje pripa 
žintas naujas ordinansas (įs
tatymas), kad gatvėkarių kom
panijos ir viršutinių geležinke 
lių kompanija būtų konsoli
duotos transferių reikale ir 
kad visur gatvėse būtų nutiesti

SI0UX CITY, Iowa, rūgs. reikalingi bėgiai.
Kompanijos pasipriešino 

šiam ordinansui ir šis klausi-
18. — Paliegusiųjų Amerikos 
/Veteranų krašto organizacijos 
kapelionas, kun. G. F. Jonai-I mas buvo atidėtas, 
tis, pareiškia, kad daug karo Dabar Chicagos valdyba šį 
veteranų virsta raudonaisiais.' klausimų atnaujina. Reikalau- 
I ž tai kalta pati krašto vy- j&i Į<a,j minėtos kompanijos 
riausybė, kuri tais karo palic- vykdytų ordinansų. Negali bū- 
gėliais atitinkamai nesirūpi- ti jokio išsisukinėjimo, 
na.

Streikavusiems pieno garniu 
tojams ūkininkams pažadėta 

į padidinti kainų už jų parduo
damų pienų vartotojų kaštais. 
Yra sumanymas, kad iš var
totojų imti llė. už pieno kvor
tų vietoje 10 c.

Pieno išvežiotojų unija da
bar reikalauja, kad to vieno 
cento dalis ir išvežiotopams 
tektų. Sako, jiems per mažai 
mokama — vos iki 40 dol. per 
savaitę.

ATVYKSTA HOOVERIS

BERLYNAS, rūgs. 18. —

tų veikimo. Kabineto narių vie 
ningumas suiro. Kai kurie ka
bineto nariai yra priešingi kan 
clerio Dollfusso griežtam nu
sistatymui prieš fašistus.

RAGINA BOIKOTĄ NU
TRAUKTI

VARŠUVA, rugp. 18. — IŠ 
Berlyno atvyko čia t vyriau-

APLEIDO PAVOJINGĄ 
APYLINKĘ

BAIGĖS PIENO GAMIN
TOJŲ STREIKAS

MOSįį GANYTOJO KARDINOLO 
SIDABRINIO JUBILIEJAUS METAI

Jo Eminencija Jurgis Kar- Eminencija palaimins tuos mi-
dinolas Mundelein, Chicagos 
Arkivyskupas, ateinantį ket
virtadienį minės 24 metų savo 
vyskupavi sukaktuves. Tų 
■dienų 10:30 ryte Švč. Vardo 
katedroje dalyvaujant J.) Eini 
nencijai bus laikomos iškil
mingos šv. Mišios. Šv. Mišias 
laikys šios vyskupijos tikėjimo 
propagandos direktorius mon- 
signoras J. J. Horsburgh.

Šiomis bažnvtinėmis iškil-

sijonierius, kurie ves misijas 
parapijų bažnyčiose.

“Draugo” 216 n r. buvo pas
kelbta, kuriose Chicagos arki
vyskupijos lietuvių parapijose 
šiemet įvyko, arba įvyks misi
jos ryšium su Kardinolo jubi
liejum. 1934 m. gi misijos į- 
vyks šių lietuvių parapijų ba
žnyčiose:

Šv. Jurgio par. nuo vasario 
25 iki kovo 18 d.

mėmis bus pradėti Kardinolui, Šv. Antano par. nuo vasario 
pagerbti sidabriniai jubilieji- j'25 iki kovo 18 d. 
niai metai, kurie baigsis rugsė ; Šv. Baltramiejaus par., Wau
jo 21 d., 1934 metais. Per iš
tisus metus Chicagos arkivys
kupijos bažnyčiose bus pykdo
mos šv. misijos.

kegane, kovo 11 iki 25 d. 
Nekalto Prasidėjimo par. ge

gūžės 6 iki 2(1 d.
Visų Šventųjų par. nuo geg.

Ateinantį ketvirtadienį Jo 20 iki birželio 3 d.

LIETUVOJE

NELAIMINGI ATSITIKIMAI

Iš Polo Alto, Cal., gauta ži
nia, kad į Chicagos parodų at
vyksta buvęs prezidentas Hoo- 
veris.

VIESULO AUKOS 
MEKSIKOJ

i

AVASHINGTON, rūgs. 18.— 
Žiniomis iš Kinijos, trys kata
likų kunigai misijonieriai, ku
rie buvo pakliuvę pavojun Fu- 
kien provincijoj, laimingai iš 
jo išsisuko ir leidosi Šangha- 
jaus link.

6 MISIJONIERIAI Į INDIJĄ

Užbaigtas pieno gamintojų 
ūkininkų streikas McHenrv ir 
Kane apskrityse, kur per ke

MEXIC0 CITY, rūgs. 18. 
— Viesulo (tropikinio uraga
no) ištiktuose Meksikos pakra

lias dienas vyko riaušės ir su- ščiuose žmonių aukų ikišiol sus 
naikinta daug pieno. kaičiuota: žuvusiųjų 108, su

žeistųjų 136, o likusiųjų be pas 
togės — apie 3,000 asmenų. 

Labiausia nukentėjusi Tam-
DAUG NELAIMIŲ EŽERE

Trakų apskrityje, Semiliškių 
valsčiuje, įmočių kaime apie 
150 metrų nuo savd trobesių 
rastas to paties kaimo Em. 
Možolienės, 36 m. amž., lavo
nas. Spėjama, kad ji staiga 
mirė nuomaru, kuriuo ji daž
nai apmirdavo.

Kidulių valse., Bosų km. Še
šupės nuskendo A. Dovydaičio 
sūnus, kuris vaikščiodamas Še 
šupės krantais nuo jų nusly
do. ,

Varėnos valse., Žilinėlių kai 
me, pastatytas prie kluono šie 
nos užkliudytas medis virsda
mas užmušė ten žaidžiantį 
B. Lebedinsko 4 metų sūnų.

Tarpustotyje Kužiai-Šiau-
Sekmadienį Michigan ežere pico ir San Luis apylinkė. Su- 

įvyko daug įvairių nelaimių. J naikintas visas bananų derlius

ir pradėjo savo darbų. Greitu 
laiku btus išleistas enciklopedi
jos II-jo tomo TjY (XVI) su
siuvi uis.

SĄSIUVINIAI SU KUN. J. 
KATELĖS ATVAIZDU IR

BIJOGRAFIJA

Spaudos Fondas išleido 100, 
000 sąsiuvinių mokykloms su 
a. a. kun. J. Katelės, kurio mir 
ties 25 metų sukaktuves šie
met šventė, atvaizdu ant vir-. 
sėlio ir <to žymaus žmonių švie
tėjo trumpute bijografi.

ORGANIZUOS VISUS 
DARBININKUS

AVASHINGTON, rūgs. 18.— 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas W. Green skelbia, 
kad šios organizacijos valdyba 
sudarė planus, pagal kuriuos 
visus neorganizuotus darbiniu 
kus suorganizuos.

Visam krašte neturi būti nė

ja turi laimėti lygybę su kito
mis Europos valstybėmis gink
lavimosi reikale. Jei ne, tai ji i 
turi išeiti iš nusiginklavimo 
konferencijos.

Smarkus vakarų vėjas labai į- 
bangavo ežerų. Pakraščių sar- 
gyba daug žmonių išgelbėjo.

Tuxpane.

liai prie Lukšių sustojimo vie-
tos rasta traukinio sužeista darbininko, sa-

į Abelių kaimo gyventoja Elze vieno neorganizuoto darbinin-

RAGINA PASIAUKOTI 
KRAŠTUI

BUKHARESTAS, rpgs. 18.- 
Rumunijos karalius Karolis iš

siasis Vokietijos žydų rabinas įleido atsišaukimų į gyventojus, 
dr. Hildesheimer. Jis ragina ! Ragina juos daugiau pasiau-
Lenkijos žydus, kad jie nut
rauktų vokiečių prekėms Įsuko 
tų.

koti savo tautos ir krašto rei
kalams.

21 KINAI UŽGRIAUTI
TAIFŪNAS LUZONO 

SALOJE

NEW YORK, rūgs. 18. —
Spalių mėn. 14 dienų iš čia In- į ____ ______
dijon išvyks 6 šventojo Kry- pARVE2TAS ADVOKATAS 
žiaus kongregacijos misijonie

PASIRAŠĖ ANGLIŲ PRA
MONES KODĄ

Remutytė, 16 metų 
' Nukentėjusi nuvežta

riai.

KARDINOLAS IŠVYKO 
ROMON.

BOSTON, Mass., rūgs. 18.— 
Jo Eminencija kardinolas O’- 
Connell išvyko Romon laivu 
Vulcania.

PASKIRTAS VYSKUPU

MUKDENAS, mandžiūkuo, 
rūgs. 18. — Penčibu anglių ka
sykloje įvykęs sprogimas už
griovė 26 darbininkus.

VATIKANAS, rūgs, 18. — 
Šv. Pranciškaus Saleziečio pa- 

MANILA, Filipinų salos, rapijos St. Louise, Mo., klebo- 
rugs, 18. — Luzono salos žie- nas kun. Kr. Wicklemann pas
inių dalį ištiko taifūnas. 3 as- kirtas St. Louiso vyskupijom 
menys žuvo ir daug sužeistųjų, vyskupu pagelbininku.

Iš New Yorko parvežtas 
Chiagon advokatas Aaron Sa- 
piro. Jis su daugeliu kitų trau
kiams tieson. Kaltinami rakie-feky kasyklų operatoriai svars- 
teriavimui.

sirašė.
SUSIKŪLĖ TRAUKINYS

amžiaus. 
Šiaulių

miesto ligoninėn.

RuopiŠkių ežere prigėrė V. 
Bogoslauskas, 20 m. amž., ki
lęs iš Panemunėlio valse., Al

ko, sako Green. Tik organi
zuoti darbininkai gali laimėti 
geresnę būtį.

AVASHINGTON, rūgs. 18.-
Prez. Rooseveltas šiandien pa 
sirašė anglių pramonės kodų. Katos vienkiemio
Alabama ir \Vestern Kentu- . T_ . , , ¥ „ .Kviedarnos valsč., Papinau- 

, , , „.x. . . /jo kaime žaibas mirtinai nut-
1 ” >ga’- 1 "" ! reikė .1. OrikKenę, kuri stovS-

jo po medžiu, pasislėpusi nuo 
lietaus.

Whitinge, Ind., nušoko nuo 
bėgių ir susikūlė į Chiagų va
žiavęs greitasis Nennsylvania 
geležinkelio traukinys. Gar
vežys ir 6 vagonai nušoko nuo 
bėgių. Kadangi vagonai plie
niniai, tad iš važiavusiųjų kai 
kurie tik lengvai sužeista.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

TURI BALANSUOTI 
BIUDŽETĄ

PARYŽIUS, rūgs. 18.

' Kretingos apskr., Kulių v., 
j Karklėnų km. daržinėje rastas 

— į pasikoręs 40 metų amž. darbi-
Prancūzų finansinis žinovas ninkas J. Gruzdąs. 
Jenny skelbia, kad Prancūzija 
privalo subalansuoti valstybės 
sąmatų. Priešingai gi teks pa
naikinti aukso pagrindų. Nu
matomas 350 milijonų dolerių 
nepriteklius.

NEKLAUSO PREZIDENTO 
NURODYMŲ

M’ASHINGTON, rūgs. 18.— 
Prezidentas Rooseveltas kita
dos patarė federalinės preky
bos komisijos nariui W. E. 
Humphrev, respublikonui, kad 
jis atsistatydintų. Jo vieton 
norėta skirti kitų, sakoma, 
taip pat respublikonų.

Humphrev neklauso prezi
dento. Jis sako, kad preziden
tas neturi teisės jį pašalinti.

TĘSIAMAS ENCIKLOPE
DIJOS LEIDIMAS

ORO STOVIS

Lietuviškos enciklopedijos 
redakcija jau grįžo iš atostogų kiek šilčiau.

CIIICAnO TR APY1.TNKT6S
— Šiandien debesuota ir

. kiJht .—a.u**-a
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimas, į- 
vykęs rugsėjo 11 ir 12 dienomis Waterbury- 
je gerai pavyko. Į jų susirinko veikliausi 
Naujosios Anglijos katalikų veikėjai. Seimui 
vadovavo darbštusis V. Kudirka, sekretoria
vo D. Averka. Išklausius pranešimų paaiškė
ję, kad organizacija, nežiūrint sunkių laikų, 
išsilaikė. Tai įvyko dėka narių darbštumo 
ir prisirišimo prie savo organizacijos.

Priimtos kelios svarbios rezoliucijos, ku
riose kalbama apie organizacijos išplėtimą, 
nustatyta praktiški planai L. D. S. kuopų 
veikimui. Planams vykdyti išrinkta specialė 
komisija, iš kurios daug laukiama L. I). S. 
veikimo išjudinimui.

Į centro valdybų seimas išrinko, pirm. 
kun. Jonas švagždvs; vice pirm. Y. Kudir
ka; sekretorius J. B. Laueka; ižd. D. J. A- 
verka; kontrolės komisijon — S. Cibulskis. 
VI. Paulauskas, J. Glaveckas. A. Yaisauskas 
ir Vincas Kudirka pakelti garbės nariais. 
Kun. Pr. Virniauskas pasiliko dvasios vadu.

Mes jau keletu kartų esame pažymėję 
reikalų atgaivinti visas L. D. S. kuopos ir 
šios organizacijos veikimų praplėsti. L. 1). S. 
yra reikalinga organizacija ir ji daug gali 
padėti lietuviams darbininkams ir švietimo 
ir vienybės žvilgsniais. Gerai susiorganizavę 
lietuviai darbininkai reikale ir medžiaginiai■
viens kitam gali padėti.

Seimui praėjus, mūsų visuomenės vadui 
turėtų pagelbėti centro valdybai Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos kuopas atgaivinti ir, 
kur reikia, naujas suorganizuoti. Tokioj Chi- 
cagoj, kur dešimtimis tūkstančių lietuvių da
rbininkų gyvena, vos keli L. D. S. nariai 
beliko. Dėl to jų reikalais nieks nebesirūpina. 
Rodos, čia galėtų veikti ištisa kuopų eilė ir 
iš jy galėtų būti sudarytas stiprus ir veiklus 
apskritys. Dirva plati. Tik reikia kam nor.? 
paimti iniciatyvų ir dirbti. L. D. S. centro 
valdyba, tikimės, ne tik su tuo sutiks, bet 
visokiais būdais pagelbės.
—------------------------------- ■ 'T“"

ŠVENTIEJI METAI IR KATAUKIŠ- 
KOJI AKCUA

(Tęsinys)
Iš penkių aptarimų sudarančių žod

žių labiausiai nesuprantamas yra vienas, 
būtent, •chierarchiikanae'Jis reiškia ne 
kų kitų, kaip tuos, kurie aukštesniame ar 
žemesniame laipsnyje dalyvauja Bažny
čios tarnyboje. Tokiais yra: popiežius, vys
kupai, kunigai ir tarnautojai.

Pasukyta: “cliiernreliiškame apašta
lavime reiškia, kad Bužnyeios (-hierar
chijoje dalyvaujančių asmenų darbas nė
ra koks paprastas amatus, profesija, pn- 
reigų atlikimas, administravimas, bet a- 
puštalavinias, tas pats darbas, kurį varė 
Kristaus išrinktieji apaštalai, kada ske! 
1h- žmonėms atpirkimų, skatino prie dva
sinio atsinaujinimo, pasišventė žmonėms, 
vadovavo jų sieloms.

Kada tie žodžiai įdėti į K. Akcijos 
apturimų, tai jais nurodoma iš vienos pu

L. D. S. tikslas yra gražus. Praeityje 
ji daug stambių darbų nuveikė. Ji suorgani-' 
zuota Leono XIII enciklikos “Reruni Nova 
rum” pagrindais. Dėl to nieks negali abe 
joti dėl jos svarbumo. Kiekvienas susipratęs 
lietuvis katalikas darbininkas turėtų būti jofc1 
veikliu nariu.

GRAŽUS DARBAS

MARIJONŲ REMEIU SOMAS PAVYKO
Išklausyta gražių kalbų, pranešimų; priimta eilė 

nutarimų; nutarta minėti Marijonų Ameri 
koje apsigyvenimo 20 m. sukaktį

Praėjusiame sekmadienyje į-igaili savo pinigo. Mums Man 
vyko Marijonų Rėmėjų Dr-jos I jonams tai labai brangu,

a. Prašyti, kad centro vai- 20 metikai Tėvai Marijonai 
dyba, apskričiams, kuopoms ir apsigyveno Amerikoje ir visą 
visuomenei padedant, patogiu laikų uoliai dirbo misijų, pa- 

- laiku suorganizuotų naujų nu- ‘ rupijų, švietimo ir spaudos 
Irių vajų ir padarytų rinklia darbus, dėl to seimas nutaria, 
>vų. j |kad Rėmėjų centras dar šiais
j b. Prašyti Marijonų Kongre metais surengtų tinkamų šių 
Igacijos Amerikos provincijos svarbių sukaktuvių paminėji-

Marijonų Kolegijos Rėmėjų seimas pa
vyko. Jo programa turininga, nutarimai gra
žūs. Dalyviai rinktiniausi mūsų žmonės, ku
riems gyvai rūpi tikėjimo ir tautos reikalai. į 
Mūsų organizuotoji visuomenė teisingai jais 
didžiuojasi, jų darbais gėrisi.

Tiesa, šiemet aukų mažiau negu praėju
siais metais tesuplaukė. Bet tai ne rėmėjų 
kaltė. Depresija žmones apsunkino ir dėl to 
šiandien dolerį yra sunkiau gauti negu prieš 
keletu metų dešimkę. Už tat jis labiau įverti
namas.

vadovybės, kad bent vajaus mų. Tam reikalui ragina su- 
ne.-Duetu paskirtų iš savo vienuo- 'daryti komitetų .ir į jį pakvie- 

septintusis seimas Aušros Va-į mums darbas darosi ne tiktai dijos vienų kunigų, kuris ap- 'sti bent po du atstovus iš kie
lių parap. salėje. Dalyvavo'lengvesnis) smagesnis, bet, kas važiuotų lietuvių kolonijas, o- kvieno skyriaus.
keletas šimtų įvairių draugi-[daug svarbiau, ir naudinge& I rgnnizuojant skyrius renkant! į komisijų sukaktuvėms mi- 
jų atstovų ir svečių. Kolegi- nis. Tad prašau priimti nuo- [aukas, pasižadėjimus ir kalbi* nėti išrinkti: kun. Pr. Vaitu-

širdžių padėkų už jau suteik
tų paramų. Drįstu išreikšti pa- 

Seimų pradėjo kun. J. Ma-įgeidavimų, kad ta parama vis 
čiulionis, M. I. C., Marijonų labiau didėtų, o tuo pat ir 
namo Chicagoje viršininkas, j Marijonų darbas vis labiau 
Seimui vesti išrinkta į prezi- būtų naudingesnis. Telaimina 
diumų: pirm. dr. A. Rakaus
kas, vice pirm. A. Valančius

, jos reikalams sudėta keli šim
tai dolerių.

ir J. Šliogeris. Sekretoriais —
Turint galvoj, kad kolegijos išlaikymo Juozas Poška ir Bionė Pali-

išlaidos tebėra didelės, be to ant jos užtrauk
ta skolos nesumažėjo, o aukos smulkėja, dėl 
to rėmėjų draugija turi pasistengti daugiau 
jėgų įtraukti į darbų, kad dėl lėšų stokos 
nenukentėtų mums reikalingos įstaigos.

Kolegijos išlaikymas reikalauja daug jė
gų ir lėšų. Tai ne vienos kurios vienuolijos 
ir ne vieno kito paskiro asmens, bet visos 
plačiosios visuomenės yra reikalas, nes kole
gijos ar kitos panašios mokslo įstaigos tar
nauja visai visuomenei. Tad ir jįj rėminio dar
bas turi būti visuomeniškas.

Jei pasirūpinsime į kolegijos rėmėjų d r- 
gijų įtraukti kiekvienų lietuvį, kuriam rūpi 
šio krašto lietuvių tautinis likimas, ši vie
nintelė tos rūšies mūsų įstaiga gerai gyvuos, 
pasekmingai tarnaus išeivijai ir visai mūsų 
tautai, savo veikimų plės ir tuo visi džiaug
simės. Ir kuo daugiau rėmėjų kolegija turės, 
tuo lengvesnė bus jos išlaikymo našta. Tad

liūnaitė.
Pirmininkas dr. Rakauskas.

užėmęs savo vietų pasakė į- 
spfldingų kalbų. Po savo kal
bos pakvietė pakalbėti kun. 
prof. J. Vaitkevičių, kuris nuo 
širdžiai sveikino seimų nuo 
Romoje gyvenančių marijonų 
ir tų proga pasakė turiningų 
ir pamokinančių kalbų. Po to 
ėjo sveikinimai, raportai ir la
bai įdomus kun. V. Kulikaus
ko, M. I. C., pranešimas iš Ma
rijonų Vienuolijos veikimo ir 
iš kelionės po Europą. Sveiki-

nant bernaičius stoti į Mana- Uitis, lg. Sakalas ir p. Lu 
napolio Kolegijų. bertas,

c. Stengtis atnaujinti amž'i-J Seimo dalyviai buvo vaiši
nami pietumis ir vakariene. 
Tai paruošė darbščios West 
Side moterys. Po visam vaka-

nos atminties Tėvo Kudirkos’ 
bursų, kuris anais metais bu-1 
vo įsteigtas'kolegijoje ir tų1

Yiešpats Dievas Marijonų Ko-, sumanymų, kiek galima, grei-jre Rūto}. darže buvo piknike- 
čiau įvykinti. ■ li» kolegijos naudai. Beje, vi-

d. Raginti tėvus siųsti s&volgiems metėsi į akis Aušros
legijos Rėmėjų Septintojo Sei
mo darbus didesnei Dievo ga
rbei, Bažnyčios ir visuomenės sūnus 
baudai”. į jų

M. I. C.,! Kun. L. Draugeli 
[taip rašo:
Gerbiamieji Kolegijos Rėmėjų 
Seimo Dalyviai!

Nuolatinė Jūsų darbuotė ii 
duosnus Marijonų Kolegijos 
Jūsų aukomis parėmimas su 
kūrė Amerikos lietuviams au
kotųjų bernaičių mokyklų-ko- 
legijų, kurion šiais metais pi 
rmosios, Amerikos išeivijos, 
naujos jėgos, išmokslintos Ro
mos universitetuose šį mėnesi 
jau stojo į darbų, kuris Jums

į Marianapolio Kolegi-

e. Prašyti lietuvių sporti
ninkų organizacijų, kad visuo
menei padedant įsteigtų fon
dų, iš kurio būtų galima pa
statyti labai reikalingų - kole
gijai gimnastikų salę su tin
kamais įrenginiais.

f. Paraginti Marijonų Ko 
legijų baigusius, kad susior
ganizuotų į Marianapolio Ko
legijos alumnų organizaciją, 
kuri daug galėtų padėti sun
kiuose kolegijos ir jos rėmėju

Vartų bažnyčios vidaus nuda- 
žymas, salės ir mokyklos at
naujinimas. Tai br. Vlado ir 
jo talkininkų darbštumo vai
siai.

PASTABOS

draugijos darbuose.
minai žodžiu pažymėtini — ' nenuilstamai dirbant ir šiais 11.
Federacijos centro, kun. IT. (sunkiais laikais stiprins vie-j Septintasis Marijonų Kole- 
Vaičūno, kun. Pr. Vaitukaičio 1
ir kun. A. Petrausko, M. I. C.

visiems sutartinai besidarbuo-Vvsku-Raštu sveikino: J.i;
pas Petras Būčys, M. I. C, J. jant greitai paliuosuos jų ne 

visi prisidėkime ir padirbėkime šiam kilniam [M. d. g. kun. A. Cikoto, Ma- įtiktai nuo esamųjų skolų, bet

natinę Lietuvos išeivijos Ame- gijos seimas sveikina naujai 
rikoje Aukštųjų mokyklų ir išrinktų. Marijonų Kongrega-

tikslui.

PASTABĖLĖS

Mūsų tautoje ir visame pasaulyje buvo 
pasklidę gandai, būk tai vokiečiai nušovę 
mūsų lakūnus Darių ir Girėnų. Buvo paskelb
ta, kud net kulkos surastos jų kūnuose. Ta
čiau Elta, Lietuvos valdžios spaudos agentū
ra, griežtai tai užginčija. Jokių kulkų ir jo
kių šovinio žymių nei kūnuose, nei lėktuve 
nerasta. Lauksime šiuo reikalu platesnių Ži
nių, kurios kai kurių valdžios organų būsin- 
čios paskelbtos.

jrijonų naujasai generolas i’’ 
kun. L. Draugelis, buvęs “Lai 
vo” redaktorius. ,f. E. Vys-

f v
kūpąs Būčys šiais žodžiais 
seimų pasveikino: “Nuošird
žiai sveikinu Kolegijos Rėmė
jų seimų, linkiu geriausios klo 
ties, laiminu dalyvius ir jų gi 
minės”.

Gerb. kun. A. Cikoto, Vy
riausias Vienuolijos Vadas, pri 
siuntė tokį sveikinimų:

“Marijonų Vienuolijos var
du sveikinu Marijonų Kolegi 
jos Rėmėjų Septintąjį Seimų.

ir tinkamoje aukštumoje iškels 
jos gerovę. Viešpats Dievą* 
Švenčiausioje Trejybėje Vie- 
r as telaiminu visiems Jūsų 
darbams.
Kolegijos
bendrai su visais jo veikėjais 
,ir veikėjomis bus šiame seime

cijos vadovybę, būtent. J. M. 
didžiai gerbiamų kun. A. Ci
koto, Generolų ir didžiai ger
biamų kun. J. Jakaitį, Ame-

Clevelando “Dirva” laimi 
subruzdo, išgirdusi, kad Cleve
lando katalikai nori išleisti 
savo laikraštį. Girdi, jiems e- 
sų reikalinga kito laikraščio, 
nepakanką “Dirvos”. Žinoma, 
‘D.’ veik kiekviename numery 
puola katalikus, dvasiškijų. 
Katalikų reikalų ji visai ne
gina ir jais nesirūpina. Ji tepa 
laiko tik Genioeio, Iloduro ir 
kitų nezaliežninkų šaikas il
gina jų interesus. Todėl kata
likams su ja nepakeliui. Ir ge
rai daro Clevelando katalikai,
steigdami savo laikraštį. Jų 

likos Marijonų Provincijolą. j sumanymui tegalima linkėti 
Seimas taip pat jiems linki, kuogeriausi.) pasisekimo, Lin-
sveikatos ir ištvermės sun- 

Te visas Marijonų kiuose ir atsakominguose dar- 
Rėmėjų veikimas, (buose.

III.
Seimas reiškia nuoširdžių

Pasaulinė paroda Chicagoje sutraukė ne* Dievui tebūna garbė, kad su 1933 m. rugsėjo 17 d., Aušros 
toli šešiolikos milijonų žmonių. Per likusius
pusantro parodos mėnesius dar keletu mili
jonų lankytojų patrauks. Viso galės būti apie 
25,000,000 lankytojų. Parodos organizatoriai 
tikėjosi dvigubai tiek. Bet, atsižvelgus į
kad paroda įvyksta dideliais krizio metais, 
jų reikia skaityti pasisekusia.

sės K. Akcija yra apaštalavimas, pasi
šventimas, o ne biznis, politika arba ku
ris kitas žemiškas dalykas, bet grynai 
dvasinis, o iš antros — jos tikslas, bū
tent, ko ji siekia. Kaip Bažnyčia darbuo
jasi Kristaus dvasios užviešpatavimui 
žmonių sielose, šeimose, visuomenės san
tykiuose, taip lygiai ir K. Akcija.

Išsiaiškinimas sąvokas “chierarchi- 
niame aĮmstalaviine”, visai suprantama'? 
darosi it* visas Katalikiškos Akcijos ap
tarimas. Taigi K. Akcija arba “pasaulie
čių katalikų dalyvavimas chierarchiška- 
me apaštalavime” yra ne kas kita, kaip 
tas, kad pasauliečiai turi pagelbėti Baž
nyčiai įgyvendinti Kristaus planus, kad 
pasauliečiai katalikai yra kviečiami ben
dradarbiauti chierarchiškanie apaštalavi
me. Nereikia painioti: Katalikiškoji Akci
ja nėra patsai chierarchiškanie apaštala
vimas, bet tik chierarchiškanie apaštala
vimo bemlradarbiavimo rūšis, kadangi pa
sauliečiai katalikui negali patys vieni vy
rai chierarchiško. apaštalavimo, o tik gali 
jame bendradarbiauti

sidarė toks gražus žmonių bū- Vartų parai), salėj, plačiai ap 
rys, kurie ne tiktai supranta svarsčius organizacijos susti p

priskaitytas ir amžinai paau- padėkų Marijonų Kongregaci 
kotas Švenčiausiajai Trejy- jai už kolegijos įsteigimų ir 
bei”. [kolegijos vadovybei už sunkų
Seime priimto šie nutarimai'kok?ij«

j į sunkiais depresijos laikais.
T ' .. 'Matant taip didelį ir nuošir-Marijonų Kolegijos Rėmėjų , . ,.. . .,. / ... . du vienuolijos ir jos paskiruseptintame seime, įvvkusiam“ ‘ . .. ..(narių pasišventimų musų vi

suomenės gerovei — palaiky.

kuogt
kiuže, kad jie tai kuogreičiau- 
siai įvykdytų.

Buvo girdėti, kad New Yor- 
ko ir Brooklyno katalikai 
taip }>at sumanę leisti savo 
laikraštį, šis sumanymas taip 
pat labai sveikinantis. Matyt 
išsikėlus iš Brooklvno “Gar
sui,” katalikų reikalų rytinėse 
valstybėse niekas negina. To
dėl labai linkime, kad šisai jų 
sumanymas kuogreičiau įvykų.

Re,

mui tikėjimo ir tautybės, mes,
.. ... . . . , . . . . ° . * 'rėmėjai dar didesniu uolumuManionu tikslus ir jų darbų, nnimo ir praplėtimo klausima . ' . , , .. ,

, . , . . , . • - i , Ipasižadame pasidarbuoti kone tiktai tuos tikslus ir dar- ir norint palengvinti kolegijos ..
tai,'bus įvertina ir pagiria, bet j vedėjų naštų šiais sunkiais e- 

tiems tikslams ir darbams au- konoininio krizio laikais, nu
koja net savąjį darbų ir nesi- tarta:

Bet argi kunigai jau nebereikalingi 
apaštalavime, argi jau visa valdžia ir vi
sas darbus norima atiduoti pasauliečiams? 
O, ne! Visos Katalikiškos Akcijos pryša- 
kyje visados buvo ir bus kunigai, bet pa
sauliečiai katalikai yra kviečiami ben
dradarbiauti, iš pačių pasauliečių, vyrų 
moterų, mokytų ir bemokslių, senų ir jau
nų norima sudaryti naujas savotiškos ku 
nigijos Įpultas, norimu ir pasauliečius ka
talikus suaktyvinti, padaryti* apaštalais. 
Kodėl tas daroma, visai suprantama bus 
prisiminus Kristaus žodžius: “Piūtis di
delė, bet darbininkų maža, prašykite pin
ties Viešpatį, kad siųstų darbininkų į sa
vo piūtį” (Imk. 10, 2). Visais amžiais 
piūtis buvo didelė, bet šiandienų ji ypa
tingai dar padidėjo, gyvenimui šimterio
pai susikomplikavus. Kunigų per maža, 
visų pozicijų jie nebegali užimti, visur 
negali ir prieiti, todėl kiekvienas katali
kas šiandienų turi eiti kunigo pareigas. 
Be to, ilgų metų patyrimas parodė, kad 
nesveika yra pasauliečius izoliuoti nuo

legijos reikalams.

IV

BROWNSVILLE, Tex., rug 
sėjo 16.— Žiemių rytų Meksi
kos pakraščius ištiko baisus 
tropikinis uraganas. Daugiau 
kaip 30 asmenų žuvo. Tūkstan

Kadangi šiais metais suėjo! čiai neteko pastogės.
L

lėti kaipo vien į kunigų dalykų, ir jų 
dvasia palcngvėl silpnėja. .

Bet ar tas pasauliečių traukimas da
lyvauti ehierareliiškame apaštalavime nė
ra kokia nauja doktrina, nieko bendro 
neturinti su Kristaus mokslu ir Bažny
čios tradicija * -O, ne! Evangelijų skelbė 
ir Kristaus mokslų platino ne vieni apaš
talai ir jų įpėdiniai, bet ir visi krikščio
nys. Bažnyčios tėvų ir apologetų raštuo
se šimtus kartų yra minimas pasauliečių 
bendradarbiavimas Bažnyčios darbe. Pa
galiau daug kų pasako ir pats faktas, kad 
visais amžiais Bažnyčia turėjo daug ben
dradarbių pasauliečių tarpe-

Katalikišku Veikimu suprantamas ne 
bet koks i>asauliečių apaštalavimas, bet 
organizuota? Kaip Bažnyčiai, taip lygiai 
ir Kutalikiškai Akcijai tenka varyti dve
jopų darbų: iš vienos pusės — ofensyvo*, 
o iš antros -- defensyvos, ir to dvejopo 
darbo pasckmingunias teįmanomas orga
nizuotąjį varant. Tas visai suprantama. 
Kristų reikia įnešti į visas gyveninio srt-

apaštalavimo: į tikėjimų jie pradeda žiū- ' tis ir tam darbui panaudoti tenka visas

leistinas moderniškiausias to meto prie
mones, o kaipgi pajėgsi atlikti tų darbų1 
neorganizuoti!? Katalikas apaštalas rei
kalingas vr.i šeimoje ir visuomenėje, savo 
tautoje ir tolimose misijų šalyse, ligoni
nėje ir prieglaudoje, spaudoje, teatro ir 
radijo stotyse, daktarų, advokatų, inžinie
rių, biznierių ir kitų profesionalų tarpi*, 
vyrų ir moterų, senų ir jaunų, mokytų ir 
nemokytų eilėse, ir tam viskam reikalin
gas yra atatinkamas pasiruošimas, psicho
loginis nusivokimas. Tai vis ofensvvos 
darbas, užkariavimas naujų pozicijų Kris
tui. Bet Bažnyčiai tenka varyti ir defen
syvos — apsigynimo darbų, kuris yra be 
galo nedėkingas, kadangi visai bereikalo 
iščiulpia jėgas, kurios galėtų būti,panau
dotos kūrybiniam, posityviam darbui, 
ftiam defensyviam darbui nė kiek ne ma
žiau reikalingas yra organizuotumas, o 
ypač paskutiniais laikais, kada visokerio
pa kova prieš Dievų, Kristų ir Bažnyčią 
veliama yra begalo planingai ir organi
zuotai.

(Daugiau bua)
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MARIANAPOLIS
SUGRĮŽO

Penktadienį, rugsėjo 8 d. na 
ktį į Marianapolį sugrįžo visų

į Ameriką, atplaukė tuo pačiu , j laivu sykiu su kun. Dr. Jo 
inu Navicku, M. I. C. Svečiai 
pabuvo lig antradienio ir sy- j 
kiu su kun. Mačiulioniu, M. I. [

WATERBURY, CONN.
C. L. C. OLIMPIJADA

IVaterbury’o, kurią daugumo- nkus, Kelmelis, Abromaitis, M 
jo sudaro lietuviai vaikinai. !s., Bakšys, dr. Binkis, M. j.

Olimpijadoj buvo matyt Ir 
inteligentijos. Buvo šie kuni
gai: Valantiejus, Ambotas, Ka

( Rugsėjo 10 d. Connecticut’o
ktį į Marianapolį sugrįžo visų I K„gKej„ 8K|ila|)etil. i'alst. lietuviai katalikai turė- Ga„ronskas Gradeckis,’

laukiamas Kolegijos Direkto- R automobiliu buvo alpi-i J" Pr<*°s P«'"»tyti milžinit nas> Va5kelis ir Ražaitis; auv. 
rins kun. Dr. Jonas Navickas, • }kėjęs g(lrh k„„ JoI)as j^ktį ir tikrai puikų dalyk,. Mat, I „obt)i„aS) Ba|anda> AliSau„ 
M. I. C., kuris toliau e,s di-l,^ k„r!t fty Petro ir Po. C. L. C. draugija, arba visas kas> Brolwky> Tamuiioni. Po.

•m.- MA ■ . z-, I O/vnv, <ni4 ’zv Įmania I

C.,'išvažiavo į Cliieago, III. ,

rektoriaus pareigas.
Rūgs. 9 dieną, per pusry

čius visų esančių mokinių va
rdu Direktorių pasveikino stu
dentas Stasys P. Vaičaitis, M.
I C., teikėsi ištarti keletą žo
džių, pirmiausiai pasveikinda
mas provincijolą kun. Joną J.

•itį, M. I. C., o paskui prn 
į mokinius.

Mokslo pradžia
Tartum švilpte prašvilpė a- 

tostogos ir vėl mokslo metas 
čia. Šiemet Marianapolvj mo
kslas oficialiai prasidėjo rū
gs. 12 d. Iš ryto buvo atlai
kytos šv. Mišios, kurias laikė 
Kolegijos direktorius, kun. Dr. 
Jonas Navickas, M. I. C.; jam 
asistavo diakonu kun. Adomas 
Morkūnas, M. I. C., o subdia- 
konu — klierikas Dr. Eugeni
jus Andriulionis, M. I. C.

Rugsėjo 13 d. buvo visiems 
mokiniams rekolekcijos. Seka
nčią dieną išdalinta knygos, o 
rugsėjo 15 d. prasidėjo tikra
sis mokslo darbas.

Iš viso kolegijoje dabar yra 
74 mokiniai, suvažiavę iš įvai
rių lietuviškų kolonijų. Sep 
tintame kurse yra 8 mokiniai, 
šeštame — 4, penktame — 9, 
ketvirtą skyrių sudaro taipgi 
9 mokiniai, trečiame, didžiau
siame, skyriuje yra 22, antra
me — 16 ir pirmame 6. 

Svečiai
Rugsėjo 8 d. į Kolegiją at

vykęs gerb. Aušros Vartų, Chi 
rago, 111., • klebonas, kun. J. 
Mačiulionis, M. I. C. Kelionę 
iš Cbicagos į Thompsoną at
liko automobiliu. Sykiu su sa
vim parsivežė praeitų metų 
Marianapolio mokinius: Anta
ną Bambalą: ir Praną Balčiūną.

Rugsėjo 10 d. atvyko kuni
gai Vaitkevičius, M. I. C., ir 
Kulikauskas, M. I. C., kurie

C., Strakauskas, Kneižys, Vai
tekūnas; toliau d-ras M. Aukš
takalnis, A. Kneižys, Laučka,

zlauskas, Karkauskas, Kripas, jprof. Pilipauskas, V. Kudirka. 
Gauronskas, Gradeckis, Karlo D. Averka, J. Glovackis, Ci

bulskis ir daug kitų svečių.

/F

Seimas pasiuntė pasveikini-
_____ ___________ 7 __ mą vietiniam vyskupui John

vilo parapijos vikaru. Kun. ( oniĮecticut o lietuvių katali- Kubilius ir kiti; gra-J- Nilan, prez. Rooseveltui, Av.
Kinta į Marianapolį atvežė [^ jaunimas, kaip tai vyčiai, })orįaį stokes, Venskūnas, Die- Tėvui. Seimas užgyrė N. R. A
naują mokinį 
Biekšą.

Rugsėjo 11 d. Marianapolį

stud Vincą c^ora*> v*enu žodžiu visos jau 
nimo draugijos, turėjo savo 
antrą metinę olimpijadą, kuri

atlankė geri,. Šv. Andriejaus ir’,ko I-ak<‘

Pasižadėta visapusiškai remti.
Daug kalbėta apie organi 

zaciją, o ypatingai apie “Da 
rbininką”, kaip jį gerinti ir
labiau išplatinti. Paaiškėjo, 

kad dabartinis laikraščio tu 
rinys visiems tinka. Tik trūk
sta prie laikraščio biznio biu
ro, ar lietuviškų knygų ir gai
dų.

Vakare suruošta vakarėlis, 
kuriame kalbėjo įžymūs kal
bėtojai, kaip kun. Švagždys, 
kuris pasakė ypatingai turi
ningą kalbą darbininkų rei-

lininkas; AVaterbury’o detekty 
vų leitenantas Matas Balan
da, šerifas Jenušaitis, inžinie
rius Žiūrys, Stiklius. Buvo ir 
stambių biznierių, slaugių (nu- 
rsių), mokytojų ir muzikų 
prof. Aleksis, Olšauskas ir Ste

X?į‘į 'd

tol, Conn.
tain, Conn., klebonas, kun. A. Oras Pataikė kuopuikiau- 
Vaškelis palikdamas savo miois’as» žmonių suvažiavo iki
sto atstovą stud. Praną Pran- 3,000. Tas man priminė olim- Įponavičius. Tai buvo retas lle 
ckevičių.

lietuvių parapijos, New Bri-

Tėvui Navickui, M. I. C., pa
sakytas pasveikinimas

Brangus Kunige Direktoriau!

pijadą, kuri įvyko Thompso-! tuvių susirinkimas, ypač jau- 
n’e liepos 4 dieną. Lietuvių' njmo
privažiavo iš visur; daugiau-į Kad olimpijada pasisekė, 
šiai atvažiavo privačiais au- reikįa daugiausiai kredito duo

Šiandie, po kelių nesimaty- ^mobiliais. Bušų buvo apie Įti kunigams Gradeckiui ir Kri- 
jpui, kurie tam vadovavo. Pa-mo mėnesių, $u džiaugsmu 

sveikinam Tamstą laiminga: 
pas mus grįžusį.

Kaip vaikai džiaugias su
laukę iš tolimos kelionės tė
vo, kaip džiaugias žemė su
laukus pavasario; taip džiau
giamės mes, sulaukę Jus, bra
ngus mums kunige Direkto
riau. . • i

Jūs buvot ir būsit mums tė
vu. Jūs kaip pavasario saulė, 
'kuri gaivina sušalusią žemę, 
vėl gaivinsit ir kurstysit mū
sų širdyse Dievo ir tėvų mei-' 
lę. Ir kaipgi Inums nesidžiau
gti! 1 . |!

Kaip nesveikinti Jūsų, ku
ris mums visa širdimi atsida
vęs.

Neturim dovanų, negalėjom 
gėlėmis nubarstyti kelio, ku
riuo pravažiavot. Vietoj rožių 
mes nešam tyrą savo širdžių 
džiaugsmą, vietoj brangių do
vanų — tikrą'atsidavimą.

Trūksta žodžių išreikšt mū
sų džiaugsmui. Tegalim tik 
pasveikint:

Garbė lietuviams katalika-Jskui bristoliečiai lietuviams
ms. Jaunimas džiaugiasi, kad kryžiuočiams. Sporte gražiai! kalais. Ragino juos paisyti
visuomenė paklausė jo kvieti- [pasidarbavo ypatingai Stasys 
mo, kad tą dieną nevažiavo Šimkus ir Jesmentas, Šeigis iš 
kur nors kitur, bet atvyko pas [Hartford ir kun. Kartonas, 
savo brolius lietuvius. i Daug liko pelno; lietuviai

Programa prasidėjo 2 vai. .džiaugiasi, kad oras gražus bu į k darbininką, tai darbdaviai 
popiet ir tęsėsi iki 7 vakaro. J vo ir kad viskas taip pasise-pfebai 3U0S gerbs ir daugiau 

{Buvo įvairaus sporto. Didelę ke. [skaitysis. Be to, kalbėjo ku-

dviejų dalykų, kurie ne vi
siems darbininkams yra žino
mi, būtent, pats darbininkas. 
Jei darbininkai mvlės savo bro

B

d

Pamestųjų daiktų skyrius Šimtmečio Pažangos pa
rodoje. Kai kuriuos atsilankusius žmones, matyt, taip 
toji paroda sužavi, kad pameta ne tik ridikėlius, če
modanus, skrybėles, bet net ir čeverykus.

Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA:
gražią taurę vieniems metams 
laikyti laimėjo New Britain. 
Pernai tą taurę buvo laimėję 
bristoliečiai.

Antrą vietą, rodos, laimėjo 
New Haven’as, o trečią Hart
ford’as. Visi dalyviai buvo la
bai patenkinti. Visi sakė pa
siryžę dalyvauti visuose C. L. 
C. parengimuose. Gražu būtų, 
kad ir kitos valst. sektų con- 
r.ectieutiečių pavyzdį ir subu
rtų į vieną kūną visas lietu
vių katalikų jaunimo draugi
jas. Tik gaila, kad p. Lukšis 
negalėjo atvykti ir olimpija- 
dos nufilmuoti. Pirmininkas 
Lake Compounce man pačiam’ 

I sakė, kad lietuviai gražūs žmo 
— Sveikas, kunige Direkto- [nes ir moka kultūringai apsi- 

riau, visų širdingai laukiamas. Įeiti. Dėkojam visiems už skai- 
Stasys P. Vaičaitis (I* K.) tlingą atsilankymą.

Vakare buvo lietuviški ir 
amerikoniški šokiai. Griežė 
Black and Gold orkestrą iš

PLATINKITE “DRAUGĄ” 
PIKTINKITE “DRAUGĄ”

Darbininkų Seimas
Rugsėjo 11 ir 12 dienomis 

Waterburv, Šv. Juozapo para
pijos salėje įvyko XVIII Lie
tuvių Darbininkų Są-gog sei
mas. Nors atstovų suvažiavo 
neskaitlingai, bet padaryta 
daug gražių nutarimų.

Seimas prasidėjo iškilmin
gomis Mišiomis, kurias laikė 
kun. Juras; jam asistavo kun. 
Kneižys ir Puidokas. Pamoks
lą sakė Są-gos pirm. kun. Jo
nas Švagždys. Ceremonijų ve- 
dėjum buvo jaunas, naujas ku 
nigas Biskis, M. I. C., profeso
rius Marianapolio kolegijoj, 
Thompson, Conn.

Po Mišių prasidėjo posėdis.
Be atstovų, seime dalyvavo 

šie kunigai: Ambotas, Valan
tiejus, d-raA Bružas, Puido

kas, Švagždys, Struckus, Ra 
žaitis, Gauronskas, Kripas, Ju 
ras, Juraitis, Karkauskas, Pa-

nigai: Vaitekūnas, Juras, Stra 
kauskas, Bakšys; Dr. Aukšta
kalnis, prof. Pilipauskas. Va
karą vedė kun. Valantiejus. 
Žmonių buvo pilna salė.

Anglų laikraščiuose tilpo 
gražus aprašymas seimo eigos 
ir paveikslas valdybos narių.

Naujoji valdyba išrinkta iš: 
pirm. — kun. Švagždys, vice
pirmininkas — Vincas Kudir
ka, kasininkas — Danielius A- 
verka, raštininkas -— Juozas 
Laučka. Dvasios vadą paskirs 
Kunigi) Vienybė.

Kontrolės komisijon pateko 
Glovackis, S. Cibulskis ir ki
ti, kurių pavardes pamiršau.

Literatinėn komisijon įėjo. 
kunigai Urbonavičius, Juras 
Strakauskas, Kripas, Balko
nas; kiti — komp. Aleksis ir 
D-ras Aukštakalnis.

Pertraukose svečiai atsto- 
(Tąsa ant 4-to puri.)

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

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;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai

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

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

•Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.Z j •
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

PRAEITIES PABIROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

»• (Tęsinys) •

Buvo nemaža liethvių studentų ir uni
versitete, ir konservatorijoje, ir amatnin- 
kų mokyklose. Varšuvos siuvėjai ir bat
siuviai ypatingai Lietuvoje buvo bran
ginami ir ieškomi. Todėl daugelis jauni
mo, norėdami išmokti geriau tų amatų, 
vykdavo į Varšuvą. Baigę mokslus, čio 
nai pasilikdavo ir tolimesniam laikui. Ži
noma, didesniame mieste, tai ir pelnas ne 
kaime, ir gyvenimas patogesnis bei ma
lonesnis.

Varšuvos daktarai nuo senovės turėjo 
įsigiję aukštą nuomonę apie save, ir to
dėl sunkiau susirgusieji ligoniai, ypač ku 
riems reikalinga būdavo kokia operacija, 
tuoj vykdavo į Varšuvą. Gabesnieji gy
dytojai, norėdami geresnės praktikos tu
rėti ir uždarbio, ir šie kraustydavos į 
Varšnvą. Ne maža buvo galima tarp li
gonių ligoninėse ir šiaip privačiai gydan-

čiųsi rasti lietuvių. Lietuvoje gydymo at
žvilgiu Karaliaučius ir Varšuva vienokiu 
beveik turėjo reputaciją. Kiek čionai sun
kiai sergančių gydžiusi būta, liudija Po- 
vązkų ir Brudne kapinių paminklų para
šai. Kiek čia Lietuvos kunigų baigę savo 
gyvenimą, kiek Lietuvos dvarininkų, kiek 
šiaip Lietuvos piliečių!..

Lenkai ir Lietuviai seniau ir dabar
Mažai kuriam skaitytojų, turbūt, bus 

negirdėtas ruo senų senovės užsilikusią 
tarp žmonių anekdotinis lenko su atvyku
siu į Varšuvą lietuviu pašnekesys:

— A co tam litevskie ni’edzviedzie 
porabiajon? — O ką ten lietuviškos meš
kos veikia? — klausia'labai saldų pada
ręs veidą lenkas lietuvį. O šis jam taip 
pat labai švelniai lenkdamasis atsako: — 
Nai Varšuvos beždžionėms labų dienų tei
kia (A Varšavskim malpom się klania- 
jon)! —

Iš to jau galima numanyti, kad tarp 
šių dviejų tautų nuo senovės ne per ko- 
kiausi santykiai būdavo. Lenkai visuomet 
žiūrėdavo į lietuvius iš aukšto, kaip kul
tūringieji j nekultūringus, kaip tikrojo 
tikėjimo išpažinėjai į ne seniai dar buvu-

tai ką bekalbėti apie dabartinius laikus, j 
kai ne kartą reikėjo susikirsti su lietu
viais už kalbą bažnyčiose, kaip pavyz- Į 
džiui, 19(X> m. Beržininke, arba Kalvari
joje, Veisiejuose ir kitose vietose šiapus 
ir anapus Nemuno? Juk gandas tų susi
dūrimų aplėkė visą Lenkų žemę, eidamas 
iš lūpų į lūpas, nuolat vis paįvairinamas 
naujais ir įspūdingesniais priedais, pa
gražinimais. Nenuostabu todėl, kad net 
geriausios valios žmonės, nemačiusieji sa
vomis akimis tų įvykių, o tik iš girdėji
mo susidarę sau nuomonę, jei jie baisiau
sius dalykus nupasakoja apie lietuvių — 
lenkų santykius mūsų krašte. Man pačiam 
kartą teko Krokuvoje girdėti, kaip vie
nas net maldingas klebonas pusiau su aša
romis skundėsi savo bendramaniams ne
pakenčiamu lietuvių žiaurumu. Lenkų, gir
di, lietuviai neleidžią į bažnyčią, neprii- 
mą kunigai išpažinties, į Seinų Semina
riją visai nepriimą lenkų klierikų... Net 
gaila klausyti to apvilto ir prigauto ge
ros širdies žmogaus!

Žinodamas tai visa, važiuodamas į 
savo naują vietą, nenoromis pamąsčiau, 

kaip seksis man gyventi pačiame lenkų

sius pagonis. Jei taip seniau jau būta, 
viduryje? Kaip jie į mane žiūrės? Ar ne
reikės man netrukus dumti atgalios į Lie 
tuvąf.. Iš tiesų gi pasirodė visai kas ki
ta. Visur, kur tik kreipiausi, radau kuo 
maloniausią priėmimą, visur buvau ger
biamas svečias. Tikrą tiesą žmonių pa
tarlė sako: “Ne taip jau baisus velnias, 
kaip jį piešia”.

Pirmieji mano žingsniai
Dar prieš atvažiuodamas, iš vyresniojo 

kapeliono — kun. P. Bilskio gavau laiš
ką, kuriame jis pranešė, kad jis negalįs 
manęs laukti — turįs išvažiuoti į Zop- 
poto (Pomeranijoj) maudykles, nes pas
kui bflRią per vėlu. Todėl atvažiavęs aš 
jo jau neberadau Varšuvoje. Visi bažny
čios ir kapeliono reikalai buvo palikti ant 
“mano galvos”. Ką darysi? — Jei nėr 
kam, reik pačiam kuo greičiau susipažin
ti su reikalais ir juos kaip reikiant at
likti? Tad pirmas reikalas susipažinti su 
savo vyresnybe, būtent su dvasiška vy
resnybe, t. y. su vyskupijos valdytoju, ir 
su kariška vyriausybe, atsieit: su Vyriau
siu Karo Apygardos Stabo Viršininku.

ApsipažinęR kiek su namų tvarka, aš

nieko nelaukdamas ir einu pirmiau į Var
šuvos Katalikų Konsistoriją pačiam pa
sirodyti ir išgauti reikalingų man popie- 
rų. Konsistoriją radau beveik pustuščių. 
Vienas dežuruojųs tik pralotas X. su Kon 
sistorijos raštvedžiu. Pasisakiau, kas esąs 
ir ko atėjęs. Pralotas X. mandagiai pa
sisakė, kad apie tai jau girdėjęs iš kun. 
Bilskio ir kad mielai suteiksiąs man rei
kalingas popieras. Kol tai visa kancelia
rija pagaminsianti, prašė valandėlei už
eiti į jo kabinetą. Mielu noru priėmiau 
pasiūlymą.

Kabinete būdami mudu tik dvieje, 
pradėjome kalbėtis labai draugiškai. Iš
pasakojau, kas girdėti Lietuvoje, kaip 
darbuojamės kunigai, koki santykiai su 
rusų valdžia ir t.t. Pralotas, meiliai duo
damas man paklausimus, vis akių nenu
leisdamas sekė kiekvieną mano veido su
virpėjimą: Po kiek laiko, jis prisiartina 
prie manęs artyn ir nusišypsojęs sako: — 
Nieks nesakytų, kad kunigas nesi lenkasl 
Ir veidas tipiškai lenkiškas, ir balsas, k 
tonas, net kalboje nedaug lietuviško ak
cento tegirdis...

Bus daugiau)



SVEIKATA - LAIMĖS ŠALTINIS
" ' ■'■■■■ I. ■ ■— ■ —■! ■■.■■! ,1. IĮ, ..I,
Bušo Dr. A. O. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,

___________________ Chicago, 111._________________
CHALAZION tuos, kurių akyse yra refrak-

---------- ei jos paklaidos, geriausia šias
Kaip kitose vietose, taip ir paklaidas akyse atitaisyti, kad 

akių vokuose pasitaiko augti tumorų augimas nepasikarto 
tumorams. Chalaziou yra akiu tų tame žmoguje.
voko savotiškos rūšies tumu-' ;----- , .

.................... .. . I Klausimai ir atsakymairas, paeinąs iš priežasties kro Į
niško įdegimo taip vadinamu j Klausia M. I. — Per pasta- 
Meibomian liaukų. Šis tumo- Tuosius kelis metus niun daug 
ras dažniausiai pasitaiko suau ;diliaus daktaras man sakė, 
gūsiuose žmonėse. Dažnai jų^ml visa tai priežastimi yra 
randasi net keletas ant to pa- sugedusios venos (variuose 
ties voko. tenka vargintis kojomis. Jau

Augimo eiga vystosi išpa-

PRANEŠIMAS

veins) ir sakė, .kad pasiduo- 
lengvo be jokių ypatingų siin- čiau operacijai, tuomet, anot 
ptomų, iki po kelių savaičių to daktaro, bus viskas gerai.
ai mėnesių, tumoras pasiekia yukau> gal operacijos nerei- 
žirnio didumo. Tuomet iš pa- kia> niat> aš JOs bijau> tai nei
viršiaus aiškiai galime maty- Įnegįyjtubįnau. Gal kokia kitu 
ti išsikišusi užauga, išrodantį bga ym įlindugi? Pražau ge 
lyg toje vietoje būtų patinu daktarQ man paaiškinti lj 9 v
akies vokas. Kartais pa«t<u|uDrauge„ Būsiu 
ko, kad užaugęs tumoras gau !d^inga
na staigaus pobūdžio uždegi-1 4tMkyinai| M. I. - Ar yra 
mų. Tokiam atsitikime ligo-|kokia kita 
niui tenka pergyventi nemalo-Į^^j^^

Keturiasdešimtoj Atlaidai 
Waterburyj

Šv. Juozapo lietuvių bažny
čioj metiniai Keturdešimtės 
Valandų Atlaidai bus rugsėjo 
24, 25 ir 26 dienomis.

Pamokslus sakys sekmadie
nio vakarų kun. Jonas Paka
itas iš Westt'ield, Alass.

Pirmadienio vakarų kun. J. 
V. Kazlauskas iš Ansonia, 
Conn.

Antradienio vakarų kun. dr. 
Bružas iš Nashua, New llamp- 
sliire. Kun. Bružas yra lasa- 
lette misijonierius.

• Waterbury ir apylinkių lie
tuviai širdingai kviečiami šia 
proga pasinaudoti gausiomis 
Dievo malonėmis.

Kun. J. J. VaJantiejus,
Klebonas

Ta

Antradienis, rugsėjo 19, 1933

Ražaitis, Kankalis ir Vedžū- būtų dėję ne pinigus į bankų, fas Jonas Jenušaitis. Siunti
nes ir pats klierikas Vincas, bet mokslų į savo ir savo vai- nėja laiškus ir atsišaukimus

visiems įtakingesniems savo 
pažįstamiems \Vaterburyj. Lie 
tuviai, pasidarbuokime ir mes.

dr augus __
šv. Juozapo bažnyčioj rug

sėjo H d. įvyko dvejos gra
žios jungtuvės. Pirmos buvo Už dviejų metų, jei Dievas jį kelių protų, tai būt buvę ge-
Maziliausko iš Naugatuck su sveikų užlaikys, bus kunigas, riou. Sekime žydų pavyzdį. Jie 
Sabiūte iš Waterbury. Maži- Jisai lunko Šv. Bernaido se- gauna ir taupo pinigų, bet du- 
liauskas turi gražų biznį Nan- minarijų, Hocbester, N. V. Li- žiliausias jų investmentas yra j Parapijos vaikučiai eina per 
gatuck (didelį garadžių). Jc ūkime juunam klierikui sėk- į mokslų. Žydų vaikas, be nto 
brolis New York’e turi vais- mingai baigti savo mokslus o kslo, paprastai dar moka ir ant 

paskui rištis prie lietuvių. Žy- bet kokio muzikos instruinen 
mėtina, kad klierikas Vincas j to griežti. O lietuviai! Bėrai

pačia proga rugsėjo 26 
ai. p. p. bus Kunigų Vie- 

daug jums nyb<L»s Rytinių valstijų (Nevv

tinę.
Antros buvo Matakaičio ir

gi iš Naugatuck £u Vesukevi 
čiūte iš VVaterbury.

Reikia džiaugtis, kud inte
ligentai tuokiasi su lietuvai 
temis, o tos su lietuviais, ne 
m kitataučiais. P-lg Vesukevi- 
čiūtė (Lavvson) yra slaugė.

Lietuviai, sekite šių dviejų 
porelių pavyzdį. Lietuviai tu 
ri tuoktis su lietuvaitėmis 
Kuo daugiau porelė turės ben
dra vienas su kitu, tuo geriau 
seksis gyvenime.

Klieriko Vinco Siauko 
išleistuvės

Rugsėjo 9 d. įvyko išleistu-

yra sporto mėgėjas; Šv. Ber
nardo seminarijoj yra golfini- 
nkas. Pernai laimėjo pirmų vie 
tų.

NRA ir lietuviai
VVaterbury j dabar atsirado 

daugiau darbų iš priežasties 
NRA. Daugelis lietuvių ber
naičių ir mergaičių jau gavo 
darbus ir jų tėveliai džiaugia
si. Džiugu yra, kad gauna, bet

liga tamstoje, ne- 
iš jūsų pusės ypa-

visų miestų ir darbuojasi. Per
nai viena mergaitė surinko 
virš $25! Kas tik gali tų die
nų prisidėkime.

dirba, darbštūs ir taupūs, bet 
neužtektinai supranta mokslo 
svarbų. Taigi NRA yra labai Į 
geras dalykas ir teikia darbų 
bet atsiminkite, kati ne pini 
gas svarbesnis, bet mokslas 
ypatingai kai vaikas nori mo 
kslus eiti ir tėvai mato jo ga 
bumus.

Tag- Day
Rugsėjo 16 d. yru lietuvių 

lietuviai atsiminkite, kad mo- Tag Day VVaterbury j. Tai mu
'kslas yra daug brangesnis da- »ų, lietuvių našlaičių naudai.

vės klieriko Vinco Siauko. Iš
leistuves surengė geraširdės kslas bus su mumis, kol mea 

\ork, New Jersey ir Conn.) moterys ir draugai. Atsilankė gyvensime. Joks’vagis jo ne- 
posėdis parapijos salėj. 'daugiau šimto žmonių. Gražias atims.

albas pasakė kleboną

dykas, negu keli doleriai. Dar- -Miesto majoras labui gražiai 
Ibas mums duoda kelis centus,1 atsiiįepė į gerb. klebono pra 
j kurie gali greitai išnykti. Pi-Į šviną ir leido lietuviams tą 
nigus lengva išleisti. Bet 1110- dieną rinkti aukas po vis i 

miestų. Pats majoras Pranas 
Ravės vis atsiunčia savo čeki

eticians. Taip pat slaugė Men
ku n.

$50. Kiti miesto valdininkai 
Pernai lietuviai skundėsi ir te jtaippat seka jo gražų pavyz

numo lygiai kaip ii nuo besl’įting.o nusiskundimo, kuriame deliūtė, kuri lankėsi pas savo 
keliančios voties. Akis yra da-' tsispindi ligos 'silljptoniai, ne 
likataUB organas ir v.»i žino

Valantiejus, kun. Kripas ir besiskundžia. Jeigu lietuviai dį. Dabar kruta’ ir dirba šeri-

kaip tas organas yra jautrus. 
Įkritusi akin dulkelė didžiau
siu gabalu atrodo. Taigi besi
kelianti iš tumoro votis, nors 
ir voke, vienok nekartą ligo
nį apdovanoja tokiu skausmu, 
kad išrodo lyg galva pusiau 
plyštų. Akies vokas paraudo
nuoja kaip ugnis, sutinsta ka

Kas link varicose venų, ne 
išegzaminavęs tamstos, turiu 
remtis tiktai to daktaro diag- 
r.ozu. Vericose venų gydymui 
(•Iteracija nereikalinga. Jeigu 
ji yra dabar daroma, tai tik 
gal kokiuose ypatinguose at-

seserį Pluštikienę, Oakville, 
Conn., ir Juozas Mendelis, ku- į 
ris mokinasi į daktarus. Tai 

kun. daktaro Mendelio bro
lis ir seserys iš Baltimore, Md.

Prof. 'Galinis mokina loty
nų kalbos Boston Latin Scliool 
ir daro “research work” filo
logijos skyriuje; neužilgo ža
da išleisti didelę (kokių 6-700 
puslapių knygų apie kalbas).

jo apsi
lankymas VV aterburyj. Džiau
gėsi mūsų milžiniškąją mokyk-

sitikimuose. Taigi baukštumą
rtais iki tokiam laipsniui, kad Palėkite į šalį. Modeminis gy
ligonis negali ta akimi maty- _ ,
U nų yra tam tikrų vaistų šmi-

Prinokusi votis yra reikali- Etiniu į tas venas. Yra tai 
nga chirurgo peilio, kuriuomi(viena B geriausių pesigydy-|Ia, sale, boa-ling alleys, naS- 
ji atidaro,nu ir tuoiui liga bai Priemonė, dėlto, kad, vie- jlaiėių prieglauda,- baznyeJa, 
gįasį t . na, apseinama be piaustymo, .vyčių namu ir 1.1.

Tumoro reikale, kuomet jisĮ^ur^s PalTcka didelius randus, 
visiškai yra mažas kartais pa- ul^ia’ nereikia gaišinti laiko , 
vyksta nugydyti pavartojant nuo <*ail>°’ Ueciu, išlaidos ke-į 
tam tikros mosties, masažavi 'lfc mažesnės. Be to, į
mų ir karštus kompresus. 0. v^ų šmirkštiinu gydymo bū-j 
peracija tuomet nereikalinga. (Ias nuo varicose venų yra sau- 
bet. jei prie jos einama, tai ^U!s (^uo^a &erus reenlta- 
tik tam, kad išvengti galimos
kilti voties arba galimos būsi Atsakymas J. R. — Tams- 
mos operacijos. Pasiekus tu- tos reikalas yra su advokatu, 
morui savo didumų ir, norint bet ne su gydytojumi. Teisių 
sugražinti grožį, arba, pašali-1 reikaluose meldžiu kreiptis 
nti akies iritacijų iš priežas prie tamstai patinkamo teisių 
ties akies voke esančio tume- žinovo — lietuvio advokato, 

jis pašalinama operacijos Tamstos laiškų mielai perduo-

Idymo būdas nuo varicose ve-;Tai pirmutinis buvo

Rudeninė Ekskursija
LIETUVA

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
Dienraščio ‘‘Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų 

į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti 
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J. 
MACIJAUSKAIS.

ro,
būdu.

Kadangi šio pobūdžio tuino 
rai daug dažniau pasitaiko pas

siu nurodytam advokatui, jei 
to norėsite. Kitaip, laiškas pa 
silieka mano žinioje.

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

RHEUMATISM
Pain—Agony Start* To Leave ia 

24 Houra
Happy Daya Ahead lot Vou
Thlnk of lt—how thls old world 

does make progrese—now comes a 
preecrlption whlch la Itnovn to phar- 
mac-ists as Allenru and srlthln 48 
hours after you (tart to take thls 
swlft fcotlng formula palu. agony and 
lnflammatlon caused by ezcess urio 
acld baa started to depart.

Allenru does Just what thls notlee 
says lt wiU do—it Is guaranteed. You 
can get ono generoua bottle at lead- 
lng drųgstores everywhere for 85 
centą and lt lt daesn't bring the Joy- 
oue reaulta you ezpect—your money 
whole heurtedly returnad.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogus kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą. gali pašalinti. 
Gargaliuok su Usterine lr 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dlenaa.

LAMBERT PHARMACAL 
COMPASTY 

8t. Louls, Mo.

USTERINE
promptly and* odors ardinary 
ontiseptlci con’t Hida In 4 days

(Tųsa iš 3 puslapio) 
vai linksminosi bowling alleys. 
Ypatingai bovlino D-ras Aukš
takalnis, kun. Puidokas, kun, 
Strakauskas ir kun. Pankus. 
Kiti irgi neatsiliko, kaip tai 
Laučka, kun. Ražaitis, Kripa? 
ir kiti.

Dėkojam šeimininkėms iv 
vaterlmriečiams už pietus ke
liais atvejais, prof. Aleksiui 
ir jo chorams.

ir sesutės L. ir V. Jokšiūte#

AR NESVEIKAS?
, Pasitarki su Dr. Ross, dykai < 

apie savo ligų ar silpnumų.
Vėliausi Ir geriausi < 
gydymai išgydymai t 
įvairių kraujo ligų. 
reumatizmo, inkstų, 
pūslės, urinarlų Ir 
visų utkrečiamųjų1 
ligų. Taipgi speciali. 
gydymai sugražini- ’ 
niui energijos Ir gti-į 
prumo be laiko nu

stipusiems asmenims ir lytfniai*
, silpniems vyrams. y

Sergantys žmonės yra kvieėiasnl 
'ateiti dėl sveikatai naudingu tn-* 
.formacijų, kurios bus suteiktos < 
dykai be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir’ 
.visiems prieinamos. Galima susi-, 
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad 

• kiekvienam nesveikam žmogui duo^ 
ktl progos Išsigydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
I ŠTIKIMAS SPECIALISTAS

35 South Dearborn Street
kampas Jionroe Str., Chicago, Iii. 
Imkite elevatorių iki penkto aukš-' 
to. Priėmimo kamb. 608 dėl vyrų < 
Ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. iki* 5 p. m. Nedėllomis 10 a. 
m. Iki 12 vai. Panedėllaie, Seredo-( 
mis Lr Kube tomis nuo 10 a. m. Iki 
8 p. m.l Ofisas 30 metų tame pa-

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU 

LAIVU

lle De France lle De France

Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis 
į “Draugo’’ laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir 
tinkamai prirengs kelionei.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avenue Chicago, III.

TO LOBE F AT
MIm M. KatneT .t Brooklyn, M. T. 

vrlte.: “Hsw bmš Krasebea fer tb« 
>*.i 4 mnnU. and bare not .nly lot t V> 
yonnds bot f.el »o much hetter ia erery 
vay. B.ea far yeoyla wbo dba't care to 
rrdoee. Kmseben Is vonderful to keep 
tbe syatoai healtbr- < balne a aan« 
abonld kna* (ar I'ra trtcd aa many 
Ulini, būt only Kruacben aaaa.rad all 
earyaae*.'* (May U, 19tt).

TO Iom fat BAFgLY and HABMLCSS- 
LY, take a balt teaspoonful ot Kruuhen 
Baltį in a glass ot het sater in tbs 
mornlni befora breakfaat—don't mist a 
morntns—a bottle tbat laito 4 weeks 
eosts būt a trlfla—f.t Sruacfaan Balu it 
any drugstore ln Amsriea. II not Joy- 
fulty saUifled alter the first battla— 
money back.

VIM
VISOKĮ

Eaioy lito. B.

Feel wid<-i»il.

VM8
Radway*« Pilis

(Tbe Vsgetsble Laz^tlve)
to rlMime iha int«rtin«l tr.ct oi 
impuntiM emmd by coaaapatton.

is Boston’o. Abi yra slaugės: 
vienu Dcntal hvgiene, kita Dl- name..

OUK ot'r

Praeitų navaitę iš kunigų 
rekolekcijų grįžo šie kunigai 
A m botas, ValantiejuH, Pankus, 
Karkauskas, Vaškeliu ir Kri
pas. Šių savaitę rekolekcijoms 
išvyko kunigai Gradeekia. Ka-’ 
rlonas ir Kazlauskas.

‘ f.

Waterbury lankėsi svečiai 

)rof. Galinis, varg. Olšauskas

»- ~n chlStoc

T’SEfc AHO T'*'
uam'n's *> ’nvtfc 
KCEPIMC HIM INSlte 

n*E fcfcASSftA.lt

... v.. . -1... ...1„

fcfcASSftA.lt


Antradienis, rugsėjo 19, 1933 B K X U « I «
lapkričio mėli. 

prie jos prisi
_ ___ __  r__ a r_____  ____ ______ _ ______________ ___4_______ tuojau kreiptis į
vai. popiet. įžanga 25c. Pikiu- nios žmonių lankėsi kasdieni], 'dienraščio “Draugo” laivako-

l/lrt PIDnfT DH AUfDII/nO I imiUIII du,ž'*’ 2339 W‘ 23 p1*’ sekn,alvakar,l- Vakarais tos gražios vas išplaukia linu UlKUtl 1 U AIVItKInUO LIlIUVIŲ 24 d-» 1933 pamaldos buvo baigiamos pa (4 d. Norintieji

KOLONIJAS ■ . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

KEWANEE, ILL. . Kaseliauskienė, E. Šiaulienė, i

kas prasidės G vai. vakare. Į- 
žangu veltui.

Per piknikų bus šokių kon-

N uo rugsėjo 
Šv. Antano bažnyčioje bus mi
sijos. Pamokslus sakys plačiai 
pagarsėjęs, įžymus misijonie-

J. Kiudis, P. Kulnis, lg. l>o- L , ,, ,’ ’ ° testus. Poroms, kurios geriau
violas, A. Ramanauskas, St. I • • v . ... , .’ šiai soks senoviška valca, bui 

24 ik, 2b d.. X. N, A. liadzcviZ-ius, U. M., 4„ojallia
bus

_______ piniginės dovanos.
žienieuS, Vik. Kurpuuskienė, 'Kollteslan jstoti; kainuo6 tik. 
1.. Kirs,™,-., M. L»uca,tienė,ltai wn(1J t VM> senl
O. Doviolienė, Pr. Žebrauskas,

Atlaidais džiaugiasi visi pa 
rapijonai; džiaugiasi turėda
mi tokį klebonų gerb. kun. A. 
Baltutį, kuris suruošė iškil
mes.

Duok Dieve daugiau sulau 
kti tokių gražių atlaidų.

Ieva Lukošiūtė

irių skyrių.

LIETUVIAI DAKTARAI:

liūs gerb. kum A. Petrauskas, J. Motejaitis, Pr. Siminas, D. 
M. 1. C. Šioje brangioje pro-, Jenkevieius, J. Petraitis, N. 
goję visus parapijonus ir iš X., J. Stuiiibris, A. Aitutis,

ir jauni, kviečiami atvykti j 
ipiknikų ir stoti į kontestij.

M. D.

LAIŠKAS NUO LAIVO

A. S., V. N. N., Marcijona N., 
J. M., O. Judikienė, A. Kaza- 
nauskienė, E. Dorinienė, P.

J.

kitų miestelių lietuvius širdin
gai kviečiu naudotis tomis bra 
ilgiomis Dievo malonėmis.

Tarp šios žemės triukšmo, Skirmantas, Al. Ceikienė, 
kada visokie kasdieniniai reį. ,^akuosas- K-iti smulkiais. \ i- 
kalai blaško mus į visas pu-le0
sės, žmogus nesistengia gerai 
pamatyti, kas dedasi jo širdy,
p dažnai liet visai užsimiršta i X Bii.-parkienes rengtas 
įpie savo sielų. Dėlto, kam ti- 'akan‘lis. pelno davė $17.00.

Ačiū visiems už aukas, tal
kininkams už darbu.

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARIjUETTE PARK
ŠILĄ VOS ATLAIDAI

krai rūpi sielos sveikata ir iš- X Visos draugijos rengiasi 
ganymas, turi per misijas m-'prisidėti su aukomis. Aušros 
apleisti pamokslų, nes pamok- Vartų vyrų ir moterų draugi- 
alininkas nurodys, kaip žino- ja ateinantį susirinkimų žada 
gus pamiršta apie sielos išga- paskirti apie $25.00; Labdarių 
nymų; nurodys kaip vėl gali kuopa rengs vakarų. Rep.
atgaivinti savo užmirštųjų šie- j ----------------
lų.

Rugsėjo 29—30 ir spalių 1 
bus 40 vai. atlaidai. Per at
laidus pamokslus

Rūgs. 15 d. Gini. Pan. Šv, 
bažnyčioj Šiluvos atlaidai bai
gės iškilmingais mišparais ir! 
procesija. 1

Pamaldos per visų oktavą 
buvo labai įspūdingos. Daly- ( 
vavo daug svečių kunigų. Se
serys Kazimierietės gražiai iš 
puošė altorius ir bažnyčių. Di

pats misijonierius. Aplaidai y- 
ra Dievo malonių laikas, tat 
stengkimės tuo brangiu laiku 
ir tomis Dievo malonėmis pa
sinaudoti, sutvirtindami save 
tikėjime, kad sėkmingiau ga 
lėtumėm kovoti su savo šie 
los priešais ir tų kovų laimė 
ti. Todėl, susilaukę • atlaidų, 
darykime savo sąžinės atskai- j 
tų, eikime išpažinties ir pasi
stiprinkime aitgeliškaja duona. 
Pasinaudokime. Gal kitos to
kios progos nebeturėsime. Ne
daug yra išminties pas tų žino 
gų, kuris atidėlioja darbų ryt 
dienai galėdamas atlikti 
šiandien. Bėda tau, jei paske
ndęs žemės reikaluose nenori 
nei kelių dienelių pašvęsti 
tam, kas tave suvienytų su 
Dievu, pataisytų visa tavo gv 
venimų, sustiprintų viltį am
žinosios laimės.

Kun. S. J. Bartkus

PIKNIKAS IR BUNCO 
P ARTY

Šv. Kazimiero Akademijos jžiai giedojo mišparus.
-akys tas'Rėmėjų 10 skyrius rengia pi- Misijom Bružikas sakė iska

Kun. dr. K. Matulaitis, 
“Draugo” ekskursijos vadas 
laivu “Majestic”, rašo:

“Draugo” ekskursija laimi
ngai plaukia didžiuliu laivu 
“Majestic”. Visi patenkinti. 
Dienos bėga greitai. Kartu va
žiuojant maloniau.. Pasikal- 
bani, šachmatais palosimu, pa- 
stumdom ant denio sritulius 
— ir dienos nėr. Kasdien laive 
laikau šv. Mišias. Mūsų laive 
nė vienas nesirgo”.

Kitų, rudeninę ekskursijų 
“Draugo” laivakorčių skyrius 
organizuoja prancūzų linijos j 
laivu “lle De France”. Šiai i 
ekskursijai vadovauja gerb. 
pral. J. Macijauskas, Švėkšnos

Tcl. l.AFaycttc 3067

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIKUHGAS

X—SPINDULIAI 

3051 Wėst 43rd Str.
(Prie Archer Avė. ne'.Oll Kedzle) 

Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir ncdėllomie patai 

sutartį

Pilonu GROvclilU 0027
Valandos: 2-4; 7-0 P. M.

Trečiadieniais ir sekniad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

OS50 SO. U’KSTKKN AVĖ. 
Chicago, Iii.

BOUIcvard 7580
Res. HEMlock 7001

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland. Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tcl. Ofiso BOUIcvard 5913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
dy.ds parapijos choras, veda
mas varg. B. .Janušausko, gru įkk-bonas. Šios ekskursijos lai-

l

756 W. 35tli Street
Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 0:30-8:30

G R A B O R I A I:
knikų ir bunco pnrty “Rūtos” lbingus pamokslus kas rytų ii

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglauala. 
Reikale meldžiu atsl&auktl, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd Pl^ Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, DI
Y«flL. CICERO 1927

1’lionc BOUIcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangu* nea neturi
me Itlaldų ožlalkymul 
■Myrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas YARds 1138

SIANLET P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

fonu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, EI. ,

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už |25.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
608 W. 18 tll St. Tcl. CANal 0174 

Chicago, III,

ANTANAS PETKUS
GRABOBIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PflVLAVICIA UNDERTAKING CŪ.

Ofiso: Tcl. CAI.umct 4030 
Kės.: Tcl. HE.Miock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

Ke/.ldcucij<» Ofisus: 2050 W. OUUi SI.
Valandos: 10—12 ryto 

Sercdotnia ir Nedėllomla pagal sutartį

Tcl. LAFaycttc 7050

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Office l’hono ltes. and Office 
PROspect 1028 2350 Su. Leavitt St.

CANAL 0700

DR. J. J. KŪWARSKAS ]
l’HYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointincnl

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Ncdčliomia pagal sutartį
Ofiso tcief. BOUIcvard 7820 

N autų Icl. PKOs>pcct 1930

Tcl. IUH Icttud 7012

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 4 7th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Sercdoj pagal butaiiį

Tcl. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
ni-’MT’TSTAM

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki S vakaj-e 

Sercdoj pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO- 40th CT., CICERO, ILL 
Utar., Kctv. Ir l’ėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTEl) ST., CHICAGO 
Taned., Sercd. Ir Subat 2—9 vai.

Tcl. LAFayctte 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pasai sutarti

Tel. Of. Ir Kcs. GKOvcbLl 0017 
0917 S. WĄSUTKNAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2423 W. MARUI E»TE RO.U) 

Vai.: 2-4 l'r 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

Flionc CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Seredouiis ir NedčlicMiis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. Calilorma Avė.

Telefonus R E Public 7808

TcL C.V\a. 0257
itea. PKOspcct 6059

DR. P. Z. ŽALAI ORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 0600 So. Artcslaa Avė. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 iki' 8:30 vakare

Tel. GROtcldU 1595

UK. A. L. TUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRLRGA8

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedeldieuials

tik susitarus
2422 W. alAR«dec.T‘iE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOjls ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tcl. VIRginla 0030

y

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Pbone Office Pbone Ofiso Tel. VICtory 0893
E.vOlevvood 0641 . . WENiwortn 3o00 XeL DKExei 0191

CHICAGOJE

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲVCDSJAS

1646 WEST 46th STREET
Tcl. BOUIcvard 5203—8413

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tcl. MONrue 3377

INCORPORATED

Henry W. Ba ker 
(LIcensed Embalmar)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7oo0 £>o. riaisita istreet

• ROOM 210 
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. A. A. ROTH A

VISI PATENKINTI

X Parapijos talkininkų nu 
veiktais darbais visi stebisi.

X Marijonų Kolegijos Itė 
n,ėjų seimas gerai pasisek0. 
Atstovai ir svečiai atsidėję sva 
rstė Kolegijos reikalus. Pasa
kyta gražių kalbų. \'isi pasi
žadėjo dar daugiau jiasidar- 
buoti. Visi seimo dalyviai Ad. 
Zalatoriaus buvo nufotogra
fuoti. Seimo atstovams ir sve
čiams suruošta skanūs pietūs 
ir vakarienė. O ant galo visie
ms linksmas piknikėlis “Rū
tos” darže.

X Bažnyčios dažymo fondui 
praėjusį sekmadienį aukojo: 
A. Grybas $6; N. N. $5; Alio I 
gerienė $2; U. Va i riek a usk ie- 
n ė$ 1.50.

Po $1.00: J. Dobrovolskis, 
M. Bitinas, M. Stumbrienė, A.

Tel. LAFayctte 3572

J. Liulevičius

Tol. CICERO 201

- SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnu patarnavimu 
galimu oi *95.09 

KOPLYČIA DTKAJ 
1344 R. ftOth Av«_ Cinam. Tll

Graboritu
Ir

Balsamuotoju
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aplella- 
kdje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archnr Are.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą 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

DR. CHARLES SEGAL
Feracie mivo uliaų pu Huuibiiu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECJLJ AUSTAS
Dživ.^. Aioie.ų Ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėllomla 10 Iki 12
Telefonas MIDway 2880

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. 
Nedtlioinls Ir šventadieniais 10- -12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds <>994 

Rc«.: Tcl. PLAsa 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Ncdėidlcniais nuo 10 iki 12 dieno

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

GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: > to 4 ir 7 to 9 P. Ii.

Ketv. ir Sekniad. pagal nutartį
Ryto vai. 8v. Kryžiam. Ligoninėj 

Cblcago. III.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare G
Pbone PROspect 1024

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutartį

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
I GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 98 METUS NF1IURIAT----- ------------------- --------------- -----------RŲ

KAIP LŽSISKN(:Jt8K>H Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
8peclallSkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlm% k mo
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatlimą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daifgelį metų Ir Ižgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kairi 1 e nuo 19 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo ■—t valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto iki 1 vai. 

4200 WKST 2«th ST. kampai. r Avc. iri ( UAuL.rd 557S

r y > r
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C H I C A G O J E
Antradienis, rugsėjo 19, 1933
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Iš ŠV. JURGIO PAR AP., 
BRIOGEPORT

jjc susiorganizavo artistų tru- 
įpė, būtent “V. Stanciko Te-
jatralė Grupė”. I.ubai džiugi- 
Į Pantis dalykas, nes ši grupė 
linksmins ne vien townoflakie- 
Čius, bet ir visas kitas lietu- 

Senas šios kolonijos darbuo- ' h-‘ kolonijas Chicagoje.
Priešaky šios trupės stovi

Į MARQUETTE PARKĄ

tujas Antanus Maziliauskas iš- 
Fikraustė gyventi į Manjuette -volus visuomenės veikėjas V. 
Parkų. Bridgeporte pardavė ,Stancikas. Paėmęs sunkias di
savo namus, o pirko Marque- 
tte Parke moderniškų, puikų

rcktoriuus pareigas, manau, su 
gebės jas tinkamai atlikti. A-

dviejų flatų namų 6135 So. prikrovęs Lietuvos žurnalais, 
Rockwell st. j knygomis ir rimtai jas stink-

P-nus Maziliauskas vra ki- juoja. Nenuostabu todėl, kad
lęs iš Kvėdarnos parap., A- 
r.ierikon atvyko 11399 metais. 
Apsigyveno Chicagoj Bridge
porte ir buvo vienas uoliausių 
darbuotojų prie Šv. Jurgio pa 
rap. Joje išbuvo komiteto na
riu per 27 metus. Du metus 
1912 ir 1913 metais buvo Šv. 
Kazimiero kapinių gaspado-

tik tokie žmonės su tokia ener
gija ir uolumu padaro didelius 
dalykus. S. T.

APIE DIDVYRIŲ 
* GERBIMĄ

Liūdim netekę d rusiu jų la
kūnų a. a. St. Dariaus ir St. 

rius. Išauklėjo skaitlingų šei- Girėno. Jie nugalėjo Atlanti-j 
mvnų ir dvi dukteris išleido į kų, 'tačiau žuvo nepasiekę tė- Į 
Šv. Pranciškaus vienuolyną. į vynės. Jų kilnus pavyzdys te-

n r a n n a

Taip iš oro atrodo Chicagos Šimtme'io Pažangos paroda.

PRANEŠIMAS
Visiems gerb. Vargonininkams. Zok rišt i jonam s, Klebo

nams pranešu, kud jau laikas užsisakyti Kalėtlinių labai gra
žių su lietuviškais, lotyniškais ir angliškais parašais ir lin
kėjimais, plotkelių. Prašome nesivėlinti su užsakymais. Visos 
pelnas skiriamas kolegijai. Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
Br. Vlidas Cibulskis, M. I. C., 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 
111. Užsisukant prašome pažymėti kiek plotkelių pagaminti 
ir po kiek: baltų, ružavų, mėlynų ir geltonų.

rtusli ir p-lė O. Skeverifitė tojams. Visais atžvilgiais hu- 
Prie to kalbės <lr. K. Drange- vo sėkminga, Elenos ir Onos 
lis, taipgi dalyvaus juokdarys duetas labai sutartinai išėjo.

| Gelis Kepurė. O tos kalbos ir Gražiai dainavo solo Ona Juo
dumos bus surištos su rinkti- ?uitienė ir Klena Benaitienė. 
r.e muzika. Dėl to kiekvienam Dainavo solo ir programos ve- 
bus labai smagu ir įdomu pa- dejas Jonas Romanas. Buvo 
įsiklausyti šio progratno. To- ii kitų įdomių pranešimų, kai: 
i dėl nepamirškite. B. B. ksim kitos panašios progra-

---------- - mos. - U.
Progresą Furniture Compa- 

ny’s radijo valanda ir vėl su. 
teikė daug malonumo kiaušy-

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

galvojus mirti lakūnų a. a. St.
Dariaus ir St. Girėno, taip pat
prisiminus ir kitus mūsų tau-

t -.vhuuimki. į - j-- • --e - t- /tai nusipelniusius vvrus, jau
Darbavosi U įsų Šventųjų ir sukelia mus visus dideliems . 1 .
, „ , . . ,, , - i- . -ji T • . . seniau palikusius šių ašarųŠv. .Martyno dr-jose. Vytauto žygiams ir darbams. Jei tauta-J
dr-joj ir dabar tebėra valdy-' neturėtų kilnesinųjų sūnų —

SVEIKA MARIJA! R A D10

bos nariu.
Nuo seniai Bridgeporte gy-

didvyrių, ir šiandien dar te
vergautų. Užtat juos gerbiame

vena Antano brolis p. Jonas bent tada, kai jų netenkame.

pakalnę. Gal dabar susipras.
Be.

SUGRĮŽO IŠ 
LIETUVOS

ADV. F. B. BRADGHULIS

Maziliauskas, dabar “retired, Juk dažnai pasitaiko, kad mes 
businessman”, savininkas Bri- Havo geriausius, jiems gyviems 
dgeporto “skyscraperio” 3259; tebesant, šmeižiame, apkalba
mo. Union avė. P-nas Jonas, be, primetame jiems nenupel-
Maziliauskas yra Keistučio' nytus kaltinimus, nupiešiame Ątto & Counsellor-AUL 
spnlkos direktorius. Į jų gerų vardų, juokiamės iš jų H ALsTED gT

P-nas Antanas Maziliauskas, j darbų ir užsimojimų. Ir kalbos VICtarv 2394
išsikaldamas į naujų kolonijų, negali būti, kad mes jų kiaušy-! 6 '
nepertraukia ryšių su senųja. j turnė. Ir tuos išjuokiame, kas h’ vėl pradėjo praktikuoti vi 
Jisai su savo šeimyna pasi- j U paklauso, ir net pykstam 
lieka Šv. Jurgio parapijos pa- J ant jų. Negana to, kad sau ty- 
rapijonu. 5 liai tų didvyrių n e a p -

Uoliam darbuotojui linkėti ' kęstume, h|et dar visomis jėgo- 
nn naujoj kolonijoj geriausios [ mis trukdome jiems dirbti 
kloties. Kaimynas naudingų tautai kūrybinį dar-

--------------- ! bų. Ir tik tada savo- klaidas
IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR į matom, kai mes tų didvyrių ne

Ar myli Marijų? Ar nori a- 
pie Jų pasiskaityti gražiu 
skaitymų? — Jei myli ir no
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti 
nai pasiskaityk kų tik išėju
sių iš spaudos knygų, vardu 
“SVEIKA MARIJA!”

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WGES, 1360 
kilocykles, Peoples Furniture 
Co. krautuvių rūpesčiu bus 
graži ir įdomi radijo progra
ma. Jos išpildyme dalyvaus’, 
po trumpų atostogų sugrįžęs

Iš kun. A. Stolz’o raštų lie j ir klausytojų pamylėtas, Peo- 
tuviškai parašė Kun. Antanas plės Radijo kvartetas ir du

a\v

TOWN OF LAKE
1 tenkani, kai juos apkasam po 
šaltųja žemele, net nepasimels-
danii už jų vėles, mat mis 
esam laisvamaniai, liberalai, 
tautininkai. Gi melstis esu ne-

t Šv. Pranciškaus rėmėjų 1 
skyrius rengia kauliukų loši
mo vakarą, kuris įvyks rugsė- .tautiška, nedemokratiška. Mels 
jo 20 d. Visus rėmėjus ir rė- 1 privalų -tik kunigai, vienuo- 
mėjas prašome atsilankyti, bai, davatkos. Mes gi esam 
taip pat prašome ir tuos, ku- žmonės laisvi, šviesūs (bent 
rie atjaučia seseris Pranciškie- 11111,115 ta*P išrodo), demokra
tes. Vakaras įvyks Šv. Jurgio , *ai- Mes juokiamės iš tų, kurie
parapijos svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Kviečia Valdyba

religinėj mistikoj randa di
džiausio pasitenkinimo. Ir 
mums darosi gėda, kad mes 
tuos didvyrius boikotavorn, 
jiems kenkėm, juos šmeižėm.

D. L. K. Vytauto draugijos *mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, rugsėjo 19 d., 7:30, Tačiau mes prisipažinti neno- 
val. vak., Chicagos Lietuvių , rirn, nors teisybė lenda į akis, 
Auditorijos svetainėj. Į lyg ta yla į maišų. Ir tada

Nariai malonėkite būtinai mes bėdų metam kitiems, gir 
susirinkti, nes turime svarbių ‘ di, tai vis dėl jų įvykę. Gir- 
rcikalų svarstymui reikale ba di, tai jie, — tie anie, — tik 
liaus lapkričio 12 d. Kurie po jau jokiu būdu ne mes jų prie- 
silikę su mokesčiais, pasisteng- šais buvę. Užtat, girdi, mes bu 
kitę būtinai apsimokėti. vome ir būsime -tikrais tauti

P K. V 1ras*.

Jau keletą kartų buvo pra
nešta spaudoje, kad Cbicago-

Ar jūs Tu.ite tų ‘Nesijaučiu 
Gerai” Jausmų?

suose teismuose kaip 
pirmiau.

ir

Petrauskas, M. I. C.
Knyga turi 200 puslapių

rašto, 8 didelius ant gražiom 
popieros Švč. Marijos ir Jė 
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie 
nų, 35 centai.

“DRAUGO” KNYGYNAS

etas, taipgi solistės p. K. Ba-

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI

EILIŲ MĖGĖJAMS

Gražus 7 passcngcr 1929 Stutz 
šeimyninis karas. Gerame stovyje. 
Lankai kaip nauji. Šildytuvas. 
Projektorius. Visi aukštos rūšies! 
įtaisymai. Atrodo ir bėga kaip 1 
nauja mašina. Kaina tik $400. Te- 
lefonuokite IIAR. 3006; Sekma
dieniais SAG. 7754.

h
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......................... *......................
Rudens Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi,........................ Š0.60
Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88

IŠNUOMAVIMUI

$0.50

pusi................................................................................$0.45! savininkų:
Padangėse, J. Sakalo ir Basaičio, 128 pusi.................... $0.30
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi...........................  $0.30
Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi........................ $0.25
Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi..................... ....:..............  $0.15
Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi....................... $0.10
Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi...........................  $0.10

GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE 
Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III,

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

*rifcTKIEWlCZ&(g-
nUK lUAGt BA!■bU;

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Telefonai

Blvd.8167 

Blvd. 4705
W1 OO OUR PAKV

JoSui
3417 So. Halsted Street,

Rudeninis išpardavimas namų rakandų, lovų, pečių, skal
biamų mašinų. Gražūs angliniai pečiai apšildymui kamba
rių po

*19.50IKI *50.
Gražūs nauji 1934 m. radio, gražiuose kabinetuose, tiktai po

*49.
01

i

penkių kambarių flatas, pe
čiais šildomas, su visais pato
gumais, ant antrų lubų. Kam
pinis namas, randasi arti Šv- 
Jurgio bažnyčios, Bridgepor-' 
te. Renda pigi. Atsišaukite pas

3341 So. Halsted St.
arba

Telefanuokite PROSPECT S93S

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PIIMiimn 5»5O

Ketverge vakarais nuo 7 Iktf 9 
4COO S. Wood St. LAFayette #393

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660 

Valandos 9 rvte Iki 6 popiet
2201 W. Oermak Road

ninkais, patrijotais, o anie esu 
ir būsiu išgamomis, tėvynės 
priešais, Judošiais. Dabar ger
biame vyskupų M. Valančių, 
S. Daukantų, d-rų J Basanavi-; 
čių, Maironį, Vaižgantų. Ta
čiau pažiūrėkim, kiek tie vv-

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPIJLKĄ
TEIRIMOlJlMn PAMATUOTAS BIZNIS

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

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarais ė iki 9 

Telefonas CANal #122
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarai* 7 Iki 9 

Telefonas RF.Pitblc 9«0O

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planua Ir pri
statau Anglis ui pigiausias katnaa 
Palaukit LAFayette R9H0

K. S. JAKUBA1TIS
Musų patarimas Jums yra. nueikite . . .. ,
paa naro vaistininką ir ui dolerį nu rai liUkentejO J1UO 8&VO brolių
slpirklte sau buteli__________. .. ....----- lietuvių, kuriems jie dirbo ir

Nusa-Tone savo gyvenimų pašventė. Tu
rim gyvųjų tarpe dar daug to

ro visą pasauli paakelbuaj toniką, kių, tačiau mes JUOS šmeižia- 
kurla stimuliuoja Ju*ų apetitą, at-1gaivina visą ju«ų sistemą, ir jus jau- me ir apkalbame. Jų darbų ne- 
sltės tvirtesniu Ir miegosite gerlans. t. . .
Viso mėnesio treatmentAs viename , vertiname IT nenorime VPrtin-
butelyj tabletkų. Pradėkite A| treat- 1
mentą tuojau* ir Jeigu po dvtdefilmts ti.
dienų Jųe busite neuiganėdtntas, jneu I ,
pinigai bu* Jum* sugrąilntl — Jus Tftl toklOS mintys kilo per-
aeimate Jokios rišiko*. I

A Rot of
Painf! Su *.ra kvarke sėli utebOkls pede- 

rjrll. Geli nukviesti aevo nemua. vi
lk* panaujinti, perdirbti, pret«etl 
nudevAJImą. Het turi būti tem tlk- 
re kverba. K va r be. kurt Miriau ta
rtas apaauiroa. vrallal atrodva Il
gam dėvėjimui. Mra kitokie kvarką 
parduodame.

T.lquld Velvet dM rtenų Ir lubų. 
Marter Varnlab dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagratlnlmų.

Fle^tro dėl balte "murnel" at- 
valadavlme, (n—to Tyra kvarha de| 
darbo II lanko.

3240 S. Halsted St.

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukital, kad lmo- 
nėms aunku bejplrktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaua 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPU BI.IC R4O2

Mohair Parlor Setai po *59 ’r ^8 5 s 
Skalbiamos Masinos: Thor, Frederiek, Maytag, Apex, 

\Vestinghouse, Prima, po

*49.50

Nors Budriko krautuvė dirba sulig Prez. Roosevelto N R A 
Kodekso jau mėnuo laiko, bet kainos dar nėra keliamos 
nukštyn, nes Budrikas pripirko daug prekių kada kainos 
dar buvo žemos. .

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
kurie yra elektriniai rekordai, išduodantieji labai gražų, 
aiškų balsų, tiktai po 65 centus kiekvienas. Dabar tik kų 
įplaikėme nepaprastų rekordų su dviem paveikslais, atvaiz
duojančiais sostinę Kaunu ir Dariaus—Girėno laidotuves, 
o ant antros pusės “Lituanieos” ir lakūnų paveikslai. Šių 
rekordų kaina tiktai 75 centai. Klauskite po numeriais:
J 8—6002 A “Du Sakalai," dainuota Stasys Rimkus 
18—6002 B "Mirt Kareivėliai" (Šimkaus), duetas: Elena Sa

dauskaitė ir Stasys Rimkus
16,282—Pamylėjau — polka — ir OI Tu Bernužėli — daina—. 

Mp Hanojaus orkestrą
16,281—Kuomet Šoksi—polka—ir Tarpe Rūtų — polka—Maha- 

nojaiis orkestrą
16,279—Ateik Pas Mane Ir Einu per Klemą—dainos—Mahano- 

Jsus Orkestrą
16,278—Karininkų Fokstrotas Ir Noriu Miego—Liet. Viešbučio 

Orkestrą
16,276—Pntangos Jūroj ir AS Myliu Rugingėllas—fkstr.—Liet. 

VleSh. Orkestrą
16,274—Krlaučiukas ir AS Mergelė—dainos—Vincas Niekus Ir 

,Ona Raulinaltė
16,271—Sutems Tamsi Naktis Ir Kur Lygūs liaukai — dainos— 

Karo Mokyklos Choras
16.270—Turkų Vestuvės Ir Rytu daina — Lietuvių Viešbučio Ork. 
16266—Mokslas Ir Darbos, ėržuolinlai Pamatai — St. Pauras. 
162R9—Pilkiu ir Tokls Vnlklrns — Polkos. Maln-'rlų Orkestrą 
162RR—Sudiev, sudiev ir Karllkas Vaizdelis — Mitrapollo Ork. 
18288—Šilai IfirožiJImaa ir Sveikas Tiroli — Stankūnas Ir Tam- 

klntė
16238—Lietuva Polka ir Naujas Gyvenimas. Vak-as — Brooklynrt 

Orkestrą
16224—Smuklėj Vainikėlis Ir Kur Nemunas ir Dauguva — J. 

OIAauskas
16212—Augo Mlėke Raravykas ir Pupų S^nls—Jonas Butėnas 
16196—Vestuvių Vairas ir Nauja Gadynė. Mazurka — J. Dtrvells

Jos. F. Budriko krautuvas duodami lietuviški 
radio programai

Nedėliotais: W. C. F. L. 970 K., 8 v. ryte ir 1 vai. popiet 
W. A. A. F. 920 K., 1:30 vai. po piet

Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.
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