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5,000 asmenų žuvo ir sužeista Meksikoj
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SERŽANTAS PASISKELBĖ
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SUŽEISTŲJŲ

*, v *%.>■*

. *

JįpĘ,*<-

e - r z 1-5
KM
V\->

SANTYKIAI BLOGĖJA

VATIKANAS, rūgs. 26. — Šventasis Tėvas yra nuodugŠventojo Tėvo Pijaus XI au- niai susipažinęs su ekonomidiencijoje buvo Bostono kardi niu ir finansiniu J. Valstybių
nolas O’Connell. Jo Eminen-, stoviu. Jokių aiškinimų nereicija pasakoja, ’ ad Popiežius kalingas.
įspėja žmones, kad jie ateity j Bostono kardinolas pranešė
labiau saugotusi
prabangos Šventajam Tėvui apie Bosto
gyvenimo, kad gerųjų laikų no arkivyskupijos
stovį. Ši
vaisius daugiau brangintų ir arkivyskupija turi apie 1,250,
daugiau taupytų ateičiai. Šie 000 katalikų. Kardinolui arkiblogi laikai, sakė Popiežius, te- (vyskupaujant įsteigta 125 nau
gul bus pamoka visiems.
'jos parapijos ir visa eilė įKardinolas pareiškia, kad įvairios rūšies mokyklų.

BERLYNAS, rūgs. 27. —
MiEXICOCITY, rūgs. 26.—.T»rp Vokietijos ir sov. RusiTampico ir apylinkėse siau-'j08 *5™“ P^ogėjo santykiai.
rC'
tęs viesulas (uraganas) išnai
M"
Tomis dienomis du bolševi
kino kone visus išilgai Panueo kų korespondentai Vokietijoj
IffiJffii
ir Tamesi upių miestelius. La- neįsįĮeįstį Leipcigo teisman,
Įvairių Anglijos universitetų studentės atostogų metu Anglijoje atkasinėjo senovės griu
bai nukentėję Tampico miegto , kur nagrinėjama komunistų vėsius. Vienoj vietoj rasta trys namai ir, matyt, senovės romiečių šventovė, paeinanti iš ant
SUIMTAS ŽUDIKAS
ORIGINALUS IŠRADIMAS
priemiesčiai. Golfo, Miramar byla dėl parlamento rūmų pa- rojo šimtmečio.
KELLY
degimo. Be to, jiedu dar are
Skladauskas užpatentavo nau
ir Aguila.
štuoti. Po to greitai paleisti ir KARDINOLAS O’CONNELL DIRBAMA DEL TAIKOS j REIKALAUJA PASITRAUK-į Garsus Oklahomos žudikas jos rūšies įdomius saldainių
Tl NUO KUBOS
grobėjas George Kelly vakar j įvyniojimo popieriukus. Dabar
LANKE SAVO TITULIARI
MEKICO CITY, rūgs. 26.— už tai jų atsiprašyta.
i
rro 11 q n oiicobtn
c? v ir
v* enimt-oo
Lnr. ~zil<*v>n
ŽENEVA,
rūgs.
27.
—
Čia
susektas
suimtas,' '.bus
galima kiekvienų nnblnini
saldainį
Tampico miestų ir apylinkes
NĘ BAŽNYČIĄ
Nežiūrint to atsiprašymo,
krūvon susiję pet trys EuroBUENOS AIRES, Argenti- į Memphis mieste, Tennessee j momentaliai atidaryti, patrauištikęs viesulas (uraganas) pa Maskvos vyriausybė nuspren
už- kus jį už įvyniojimo galiukų.
skui save paliko baisybes — dė iš Vokietijos atšaukti visus ROMA, rūgs. 26. — Bosto- pos valstybių atstovų suvažia-jna, rugs- 26. — Tarptautinės valstybėj^. Jį namuose
daugiau kaip 5,000 žuvusiųjų trig savo laikraftčių korespom no kardinolas O’Connell aplan vimai. T. Sąjungos, šios Sų priešimperijalistinės sųjungos klupo federaliniai agentai. Su, Tokiu būdu, po atidarymo,
’ juo pakliuvo ir jo žmona.
sikeičia ir piešiniukas ant poir sužeistųjų asmenų. Viesulas <Jgntus ir visierus
kč amrrfkrečių
šv. Suzanoer jungos taryfos'ir nusipnltTavi
pierėlių.
Tie patys delegatai, dau- (rvelka1™*’ ka<* J' Valstybės
siautė ne ilgiau, kaip per pus- turjems korespondentams įsa- bažnyčių, kur laikė šv.. Mišias,1
LEGIJONO SUVAŽIA
Skladauskas turi projektus
v&landį, bet kone
trėe^lį kyta apleifeti MaBkvą
o paskui nuvyko ir apžiūrėjo! .
.
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. . įtrauktų savo karo laivus iš
1
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V
giausia
užsienių
reikalų
minis
l
K
I
nftkrnžčin ir Vn/T hūtn
miesto išnaikino.
5r įdomių piešiniukų. Dėl kri
VIMAS
* • . . a
_ 2i™„ K
pakraščių ir kad butų
savo tituliarinęv šv. Klemento tenai,
juose visuose dalyvau- -—
™
.. priedas
• , Ku
panaikintas
Platto
Meksikos centro (federali PASISKELBE DIKTATO bažnyčių — garsiųjų senovės
zės kol kas sunku išradimų
ja.
bos
konstitucijoje.
Šiuo
priedu
Amerikos
Legijono
suvažiaįgyvendinti.
nė) vyriausybė ėmėsi vesti pa
bazilikų. Ši bazilika nuodug
RIUM
leidžiarna
J.
Valstybėms
įsikiš
vimas
įvyks
Chicagoj
pirmoDedamos
pastangos,
kad
galbtos darbus. Į
apgriautų
niai atnaujinama Bostono ar
' mis spalių mėn. dienomis. Atšiais suvažiavimais nepablo ti į Kubos vidaus reikalus.
miestų išvyko vidaus reikalų
SMARKI PERKŪNIJA
HAVANA, Kub(a, rūgs. 27.- kivyskupijos kaštais.
----—
-------Įvyksta
kai
kurie
organizacijos
ginti
Europoje
politinio
sto

sekretorius.
Kubos kariuomenės vadas ser
vilties,
vio, kad užtikrinti pastovių VERŽIAS UGNIAKALNIS ; viršininkai. Jie turi
JĖZNAS, Alytaus apskr.—
Be Tampico mie&to isnai- žantas pulkininkas Batistą pa
STREIKUOJA FORDO
Į kad į Legijono suvažiavimų Po keleto karštų dienų čia kilo
taikų ir ramybę.
kintos ir apylinkės. Daugiau siakellbė salos diktatorium.
DARBININKAI
TOKIJO, rūgs. 26. — Štai- atvyks ir prez. Rooseveltas.
kaip 2,000 asmenų neteko pas Jis paskelbė, kad neleis pre
iš vakarų pusės smarki perkū
togės. 'Viesulas iškėlė į padan- zidentui Martinui
nija, kuri be perstojimo kele
atsistaty- CHESTER, Pa., rūgs. 27.—. AREŠTUOTA 5 SOVIETŲ ga ėmė veržtis Komagatako
ugniakalnis.Daug
namų
su

KOVA PRIEŠ TRUSTĄ
tu valandų apakinančiais žai
GELEŽINKELININKAI
ges namų stogus ir daugelį dinti ir atmetė visus tarpinin- Vietos Ford Motor Co. fabri-Į
naikinta.
Lava
užliejo
didelius
bais raižė padangę ir smarmedinių namų. Apie 1,000 gy- kų pasiūlymus,
kuose vakar sustreikavo ligi
plotus.
Nepriklausonfos trustui pie- kiais trenksmais purtė ževenamų namų sugriauta. Uos
Nežinoma, kaip ilgai tvers j 5,000 darbininkų ir susiorgani TOKIJO, rūgs. 26. — Iš
no
kompanijos Chicagoj ir a- mę^ Gausūs perkūno trenksmai
Harbino praneša, kad ten Man
te ir jūros pakraščiais daug jo diktatūra. Yra baimės, kad zavo unijom
pylinkėse pasiuntė atsakymų šioje apylinkėje pridarė nepa
PABĖGO 10 KALINIŲ
džiūkuo policija areštavo pen
laivų sulamdyta.
komunistai neįvestų sovietų
žemės ūkio departamento sek prastai daug nuostolių.* sude
NAUJAS “KATALIKŲ VA kis aukštuosius rytinio kinų ge
tvarkos.
MICHbGAN CITY, Ind., retoriui Wallace. Šios kompa- gino daug trobesių, sudraskė
ležinkelio sovietų valdininkus.
PREZIDENTAS PASIUNTĖ
LANDOS” KALBĖTOJAS
rūgs. 26. — Iš valstybės kalėji nijos pareiškia, kad pieno trus daug medžių, užmušė gyvulių.
UŽUOJAUTĄ
NORI DAUGIAU PAS
mo išsiveržė ir pabėgo dešimts tas bendrai su sekretorium Yra ir žmonių aukų.
ŽEMES DREBĖJIMAS
WASHINGTON, rūgs. 26.KOLOS
kalinių.
stengias išnaikinti nepriklau
WASHINGTON, rūgs. 27.ROMOJ
Prad>ėju8 spalių mėn. 2 d. nau
Dėl Tampico nukentėjimo pre
somas pieno kompanijas.
DIDELIS GAISRAS
LOS ANGELES, Cal., rūgs. ju per “katalikų valandų”
ROMA, rūgs. 36. — Šian- NESIKIš I NEW YORKO
zidentus Rooseveltas pasiuntė
Šios kompanijos kreipias vy
26. — Los Angeles apskrities kalbėtoju bus Fordhamo uniSKUODAS- — Čia Skuodo
Meksikos vyriausybei užuojau boardas nusprendė kreiptis į Į versiteto profesorius kun. I. j ^en ank8^
RINKIMUS
šį miestų iš
riausiajan krašto teisman.
pieninėje iš kamino kilo gastos paraiškų.
t
lengvas žemės dTebėjivyriausybę, kad gauti dar dau'ur
(W. Cox, cS. J.
Jis kalbės .^Jtiko
tema'
ras. Pieninė buvo dviejų aukš
mas. Daug žmonių išbėgo į
WASHINGT0N, rūgs. 26.-Į
giau paskolos viešųjų darbų “Dievas, .žmogus ir atpirkiBIJO FEDERALINES
tų. Kai atvyko ugniagesiai,'
gatves.
STEIGIAMOS STOVYKLOS
Iš
Baltųjų
Rūmų
paskelbta,
vedimui.
mas.’
KONTROLĖS
liepsna jau buvo apėmusi vikad prez. Rooseveltas nesikiš
ęų pieninės stogų. Per gaisrų
VIENA, Austrija, rūgs. 27..
MIRE N. M. GUBERNATO j New Yorko miesto majoro
American Gas association kelios mašinos apdegė ir susi
— Austrijos vyriausybė nus FAŠISTŲ VEIKIMAS ANGLIJOJ
RIUS
rinkimus.
suvažiavime reikšta baimės, daužė. kitas pavyko išgelbėti.
LONDONAS, rūgs. 26. — Panaikinti parlamentų, kaip
prendė įsteigti politiniams
kad gazo kompanijų nepaimtų Nuostoliai gana dideli.
DAUGYBE SKUNDŲ
tremtiniams stovyklas. Į šias Anglijos fašistų judėjimo prie jis šiandien yra.
ALBUQUBRQUE, N. M.,
savo kontrolėn federalinė vyGaisro metu pūtė labai smar
stovyklas bus siunčiami visi šaky yra Sir Oswald Mosley, Padidinti darbininkams at- rūgs. 26. — Vakar popiet stai
riausvbė su NRA pagalba. Ga .
’
NRA
boardas
Chicagoj
yra
36 m. amž. Nesenai mirė jo lyginimų, kad tuo būdu/ sukel ga nuo širdies ligos mirė New
,
.v,.
, , kus vejas ir ugnis grėsė persivyriausybės priešai.
zo kompanija pareiškia, kad
žmona. Tad šis jaunas vyras ti pirkimo jėgų.
gavęs
daugiau
kaip
2,500
skun
x v .mesti ant gretimų
trobesių.
Mexico valstybės gubernato
joms vra geriau būti valstybių '
.
.
J
dų
prieš
darbdavius,
kurie
per
dabar
visą
savo
energijų
au

| Ugniagesių ir nubėgusių žmo
rius A. Seligman,
SPAUDĄ PADARYS VALS
žinioje.
Lordų rūmus pakeisti kraš
žengia
NRA'
sutartį.
Boardas
koja
fašizmo
reikalams.
Jis
nių pastangomis pagaliau pa
TYBES JNAGIU
to pramonės bendrove.
pradės
išklausinėjimus.
sako, kad britų imperijai gre
vyko gaisrų likviduoti.
PASKIRTA VIDAUS REI
SUVIENODINO ATLYGI
ži- KALŲ DEPARTAMENTAN
BERLYNAS, rūgs. 26. — sia ekonominė ir politinė ka Krašto vyriausybės
NIMĄ
'
VYKSTA PASITARIMAI
Artimoj ateity Vokietijos vy tastrofa. Niuo <to pavojaus ni? nion paimti visas unijas ir
Penkios didžiosios oro linijų
riausybė išleis naujų spaudai kas kitas negali imperijos iš darbdavių sųjungas, kad! išnai WASHINGTON, rūgs. 26.-Gatvėkarių ir viršutinių ge kompanijos suvienodino savo
įstatymų. Spauda bus padary gelbėti, kaip tik fašizmas — kinti streikus, lokautus ir sa Vidaus reikalų departamente n
ORO STOVIS
fišistiška vitarpę kliasių kovų.
valdininkauti paskirta Mrs. H. ležinkelių Chicagoj konsolida vairininkams atlyginimų ir
ta valstybės
įnagiu.
Pati įvesta Anglijoje
CttIGAGO
IR APYLINKĖS
cijos reikale vyksta pasitari dar kiek padidino; kad tik apAnot Mosleyo, fašistų tvar- A. Tyler iš Chicago.
vyriausybė lavins laikraštinin tvarka.
— Šiandien numatomas pra
mai su federaliniu teisėju bidrausti gresiančiojo vairinln
(Fašistų programa Anglijoj.ka visai nekliudys monarchikus. Kitokių pažiūrų spaudai
giedrėjimas ir šalta.
kų streiko.
PLATINKITE “DRAUGĄ »• Wilkerson.
yra tokia;
'jos, kaip tas yra Italijoj.
(Vokietijoje nebus vietos.
••
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progos nepanaudojus tų sukaktuvių stiprini
mui organizuoto, vieningo darbo dėl Vilniaus'
Iftetna kasdien, fftskyrus sekmadienio*
PRENVMKRATOa KAINA: Metami — HM, Pa atvadavimo. Kaip tų padaryti, apie tai ir
sai meto —- f*.60; Trims mėnesiams — 11.00; Vtenąm
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams <7.0*; Pusei sos kalbėti nereikia, nes mūsų veikėjai jau turi
Kopija .»*e.
Bsndradarblams Ir korespondentams raitų ne*rp- patyrimo. Nuo savęs tik išreiškiame pagei
Jel nepraėom* UI padaryti Ir neprjstundiama tam
davimų, kad spalių devintoj būtų platinami ARTIMIAUSIEJI DARBAI seimas gulėtų jį pasvarstyti,
Redaktorius priima — nuo
Iki
vai.
Vilniaus pasai ir parinkta aukų vilniečių lie
priimti ir priėmus vykinti.
tuvių veikimo palaikymui.
z
Šiandien, 8 vai. vakare, Au-j Labdarių seimų privalome
Vilniaus vadavimo reikalai yra mūsų vi šros Vartų parap. salėj, įvyk- taip suorganizuoti, kad vila
“DRAUGAS”
sų reikalai, dėl to visi jais ir rūpinkimės.
sta paprastas mėnesinis, bet mūsų visuomenė galėtų pajųLITUUAKIAN DAILY FB1END
svarbus susirinkimas. Labda- sti, jog labdarių organizacija
PARODAI
BAIGIANTIS
PoMkbed Daily. Saeept Sundtfy.
rių kuopų atstovai ir šiaip la-. yra jėga, su kuria reikia skai8UBHCRIPTIONM: One Taar — M-00; BU Montks
— !».*•; T h ros Mentke — W00; Oas Monta — «<
Už mėnesio laiko baigsis pasaulinė paro bdarių veikėjai ir rėmėjai pra tytis, jai padėti ir visuose jos
Suvapa — Ona Tsar —
SU MontBa — ft.M:
Copy —
dirbamuose darbuose aktyviai
da Chicagoje. Parodos rengėjai yra padarę šomi atvykti.
Adeertlsln* la "DRAUGAS” brlngs best resulta
▲dvertlalnc rate* oa appllcatlon.
pareiškimų, kad dar nedidelė chicagiečių da Kuopos prašomos išduoti sa dalyvauti. Seimas turėtų įtrau
"DRAUGAS” 2334 S Ofciley Aven Chicago lis parodų arplankė. Dėl to su spalių mėn. 6 vo raportus iš buvusio išva-ikti į labdarių veikimų naujų
d. pradedama vadinamoji Chieagos savaitė, žiavimo rugsėjo 27 d., labda jėgų, kurios yra reikalingos/
kuri, manoma, sutrauks į parodų daug ėhi- rių ūkyje. Tai reikia padary jei norime atsiekti savo užsi
cagiečių. Toj savaitėj paskirta viena diena, ti šios dienos susirinkime. Šio brėžto tikslo.
DIENOS KLAUSIMAI
Kitų tautų labdarių organi
būtent spalių 7 d., visoms Chicagoje gyve reikalo neatidėliokime atei
čiai,
nes
trukdosi
darbai.
Pa

zacijose daug darbuojasi proNEPAMIRŠKIME SVARBAUS REIKALO nančioms tautinėms grupėms. Rengiama speprasta
tvarka
reikalauja,
kad
,
fesijonalai, biznieriai, politi
cialė programa.
• •
Airijos mėlynmarškinių demonstracija Cork mieste. Gen.
Ligšiol parodų aplankė netoli septynioli darbui užsibaigus ir atskaitų kai. Kažkodėl pas mus visai
Vilniaus lietuviai nepamiršo ir nepamirs.
reikia tuoj išduoti.
nedaug (kaip ir nėr) tokių O’Duffy sako kalbų.
Apie tai ir kalbėti daug netenka. Tik svar kos milijonų žmonių. Tų skaitlinę sudarė dau
Jau ruduo. Patogus laikas Imtus ir spaudos darbų. Sųjubu, kad mes neužmirštumėm peties svarbiau gumoje iš toliau atvažiavę, kuriems reikėjo Šios dienos susirinkime bus profesijonalų ir biznierių, kt
rie
savo
darbu
prie
mūsų
vei

Į praktiškam organizacijos da-Jnga yra ir tarptautinės 2ursio dalyko — Vilniaus vadavimo reikalų. Vien daug pinigų praleisti kelionei ir viešbučiam.^’iš(ialinti pakvietimai, laiškai i
kimo
prisidėtų.
Kodėl
tųip
ykad
parodų
pamatyti.
Nemažai
atvyko
ir
iš
jrbui’ — agitacijai, be kurios nafistų Sąjungos narys,
labdarių seimų, kuris įvyks
lik kalbos apie Vilnių, jo išsiilgimas nedaug
ra
—
turime
išaiškinti
ir
iš

kitų
pasaulio
kraštų.
lapkričio mėnesyje. Kuopų va
negalime apseiti. Rodos, turi-Į Dabar sąjunga steigia Kauką tepadės. Kalbus turi paremti darbai, išsiaiškinti.
Seimas
tam
vieta.
Dabar
keliamas
klausimas,
kodėl
čia
pat
jme agitacijos komisijų, kuri ne, Daukanto g-vė 7 savo naldybos turi tuos laiškus pasi
snlgimų pasiryžimas ir pasišventimas.
Pakvieskime
juos
į
seimų,
dun
gyvenantieji
žmonės,
bent
jų
didelė
daugu

dar prieš seimų turėtų padir- jiams klūbų su skaitykla ir
imti ir juos plačiai paskleisti
Vilnių užgrobusieji lenkai, matydami,
kime
jiems
balso,
tegu
išsikal

ma,
kol
kas
dar
nematė
parodos.
Spėjama,
bėti. Reikia gaivinti apmiru Žurnalistine biblioteka. Atei
'draugijoje. Būtų gerai, kad,
ImuI mūsų tauta tik šneka, bet nieko nedaro,
ba.
Iš
jų
kalbų
sužinosime
dėl
kad
jie
laukė
orui
atvėstant.
sias
kuopas, reikia naujas or nantį
įteikiant draugijai laiškų, ir
pavasarį Giruliuose,
įsistiprins. Užsienis taip pat įsitikins, kad
ko
profesijonalai
ligšiol
nuo

Reikia
pasakyti,
kad
ir
iš
mūsų
tautie

ganizuoti.
Kas
tai
padarysi
žodžiu būtų paaiškinta apie
neverta lietuviams padėti Vilniaus byloje, nes
Klaipėdos krašte, apie 6 kilo
šaliai stovėjo viso mūsų vei Visų akys atkreiptos į agita metrai nuo Klaipėdos, Sujun
čių
daug
kas
klausia,
ar
verta
parodų
aplan

mūsų
organizacijų
ir
draugija
jie patys nesirūpina jo vadavimu, nedaug
kimo. Jei tas pavyktų pada cijos komisijos narius. Laukia gti rengiasi įsitaisyti vasaro
kyti. Taip, verta. Ypač tiems, kurie čia pat pakviesti į seimų.
tam reikalui tedirba.
ryti, seimas jau tuo pačiu bū iš jų iniciatyvos ir darbo.
jimui vietų — namus. Sklypų
Visiems “turėtų būti aišku, kad kuo to gyvena ir pigiu būdu jų gali pamatyti. Pa Kitų miestų kuopos, nega
tų pasisekęs.
rodoj
yra
daug
dalykų,
kurie
stebina
žiūro

Labd.
žemės, 1800 ketv. metrų Sųliau atidėliosime Vilniaus krašto vadavimo
6
linčios į susirinkimų savo at Profesijonalus ir biznierius
vus.
Akyvesni
žmonės
daug
ko
gali
ir
pa

ju/igai padovanoja klaipėdiš
d»Fbų, tuo labiau nutolsime nuo šio tikslo ir
stovų prisiųsti, parašykite lai kviesti į seimų reikia ir pa
simokinti.
Vįsose
gyvenimo
srityse
jis
pa

kis visuomenės veikėjas B.
jo atsiekimas kas ’kart darysis sunkesnis ir
škų sekretoriui P. Fabijonai- čiam centrui ir kuopų valdy labdarių 8 kuopa širdingai
mato
milžiniškų
pažangų.
Tiesų
pasakius,
i
Šiuišelis (pernai rudenį mi
painesnis. Lenkai to ir nori, nes jiems duo
čiui, 2334 So. Oakley avė., boms bei veikėjams. Laišku dėkoja darbščiai komisijai už
prieš
savo
akis
jis
visų
pasaulį
gali
pama

dame progų tų kraštų lenkinti, kad su laiku
surengimų tokio gražaus iš ręs). Čia norima statyti va
Chicago,
III.
Jis
tamstų
reika

čių
neužtenka.
Tai
ir
gyvu
žo

jie galėtų kalbėti pasauliui, jog Vilniuje jo- tyti. Tokių progų gyvenime nedaug tėra. Jas lavimus išpildys ir atsišauki
važiavimo rugsėjo 3 d. į lab sarvietę ypač todėl, kad žur
džiu
padarykime.
įeikia išnaudoti.
kiij lietuviškumo žymių nebėra.
darių ūkį. Ačiū geraširdžiui nalistai vasarodami gautų ar
Tiesa,
yra
vietų,
kurios
nieko
nevertos.P
nsl,
*
s
Taip
pat
ir
apie
jaunimų
iš
F. Mikužiui, vaistininkams P.'elau pažinti Klaipėdos krašt
Prie to mes negalime prileisti. Visiems
šia proga kuopos prašomo^ anksto pagalvokime. Juk seTai
balaganai.
Bet
ten
nėra
reikalo
eiti,
pi

Churlis, 4459 S. Washtena\v Į ir tuo būdu prisidėtų prie to
lietuviams gyvai turi rūpėti Vilniaus lietu
^rinkti skelbimų iš bimierių . jaa kalb(mc, kad
nigus
ir
laikų
eikvoti.
avė.,
Jonaičiui, 2735 W. 43rd 'krašto suartinimo su Didžiąja
vių sąjūdžio palaikymo reikalai. Visa tauta
į
seimo
programa
knygelę.
kia
pratiati
prie
artim0
Chicagiečiai, dąr nymačii^sįejĮ parodos,
St., krautuv. A. Dišiui, Rock Lietuva. Namus pastatyti pa
turi organizuotai dirbti ir- nuolat dirbti.
B,lt gerai, kadi tuo-reikalu iC,fe darb)|
Ras savo orga* *■£ ' ‘
•
raginami
jų
aplankyti.
..
t
geli St., Tony Borkols, 4358 Įrantos žadanti net Klaipėdos
Tas darbas yra dvejopas: Vilniaus lie
anksto būtų lauiHūpint., tuo!nij#cjjoj ned<Mlg j#uauolbj
'o1
o
s
S. California avė., duonkepiui krašto nors ir vokiška direktuvių veikimo rėmimas ir prisiruošimas prie
būdu turėtumėme geresnes pa turime. Gaila. Jie reikalingi
Visa
eilė
iakūnų
pareiškė
noro
skristi
į
Chas. L. Marozui, '4330 Sa Į torija it kai kurios stambios
vadavimo darbųsekmes.
,
Be • jų nėr ateities. Kas būt California avė. ir visiems au- firmos. Savo lėšų Sąjunga tes
Mes būtumėme neteisingi, jei sakytumė Lietuvą. Kai kas sako, kad net perdaug. Ar
Tai
bėgamieji
reikalai,
ku

jaunimas
išaugtų be jokio' gai Rojusiems ir dalyvavusiems, j turi apie 10,000 litų (vien spau
me, kad mūsų tautiečiai tik kalba, bet nieko nereiktų lietuviams lakūnams pasekti gen. rie iškils susirinkime.
Icstingunio jausmo, be meilės,
•
' Koresp :dos balius, pereitų Žiemų su
nedirba. Darbas eina, tik negana sparčiai, Balbo — visiems drauge skristi, pasirenkant
Bet
šios
dienos
susirinkimas
be
pasišventimo
savo
artimui.
iš
savo
tarpo
vadų.
ruoštas, davė apie 2,000 litų
nes dirbama palaidai, neorganizuotai. Yra
dar yra tuo svarbus, kad Ja Taigi, pasirūpinkime savo- jau
•
•
*
gryno
pelno}.
žmonių Lietuvoje, kurie Vilniaus reikalams
ŽURNALISTAI
STATYSIS
me
kils
ateities
darbų
klapsi

nimu, mžinteresuokime jį lab
Ligtuvos konsulų Chicagoje visaip vadi
lųjungos valdybų dabar su
visas savo jėgas sunaudoja, visų laikų pa
VASARVIETĘ
mai.
darių organizacijos veikimu,
daro: pirm. Dr. J. Purickis,
švenčia. Deja, tokių per maža. Reikia dau na. Anais metais jis buvo apšauktas sandaŠtai, lapkričio 19 d. įvyks- duokime jam tinkamo -darbo,
yrcepirm. Dr. Ed. Turauskas,
giau darbininkų įtraukti. Ir tai ne tik Lie riečiu, vėliau margufiečiu-vanaginiu, o dabar
Lietuvos
Žurnalistų
Sąjun

Pakvieskime
jaunimo
atstovus
jau cicilikm-naujieniečiu pavadintas. Kažin ar ta mūsų metinė, šventė — seiiždin. V. KemėŽys, sekreto
tuvoj, bet ir Amerikoj.
į
seimų
ir
uždegkime
jį
noru
ga
buria
savo
eilėse
visų
pa

rius V. Rastenis, nariai: A.
čia pats p. konsulas savo nusistatymų taip mas. Tai svarbus įvykis mtlMes, Amerikos lietuviai, norą ir esame
žiūrų
bei
pakraipų
žurnalis

padirbėti
savo
suvargusių
tau

dažnai keičia, ar kiti nori jį pakreipti į vie sų organizacijos gyvenime.
Bružas, V. Paleckis, J. Kar
depresijos suvaranti, tačiau daug kuo gali
tus
profesiniais
pagrindais.
tiečių
šelpimui,
prieglaudų
nų ar kitų pusę.
♦
delis ir A. Gricius.
Prie seimo gerai turime prime prisidėti p»ie Vilniaus vadavimo daffhų.
•
o
s
siruošti. Daugiausia pareis statymo reikalams; duokime Dabar narių yra 120. Sąjunga
TAVŲ MAMJONŲ MtSUOB
Apte tai pasvarstykime Vilniaus (lėtinio die
“Mūsų Laikraštis“, kurį leidžia Lietu nuo mūsų pačių, ar seimas bus I jaunųjai kartai suprasti, kad plečia savo veikimų. Per mė
noj. Spalių mėn.. 9 d., kurioj kasmet šį tų
Spalių 1 ligi 8 d. Rekolekci
vos Katalikų Veikimo -Centras, yra gausin gausingas ir pasekmingas, ar viskas, kų mes dabar dirba nesį ruošia du kartu taip va
surengiame.
4
giausiai skaitomas laikraštis Lietuvoje. Jis tik bus šiaip jau susirinkimė me, kų nudirbsime — jiems dinamus “žurnalistų ketvirta jos — Rockford, III.
Fc»,
’
\
dienius“, kurių metu eina na
Šiemet, manome, taip pat tinkama būdu turi apie 60,000 prenumeratorių. Tai parodo, lis. Reikia išanksto pagalvoti paliks.
Spalių 16 ligi 29 dviejų sa
grinėjimas
ir
ginčai
įvairiais
Tiek apie seimų.
minėsime šias liūdnas sukaktuves. Mūsų ma kad katalikai Lietuvoje savųjų spaudų vis la apie programų, apie ateinan
vaičių Misijos — Scranton,
klausimais,
liečiančiais
žurna

Pa.
nymu, nė viena kolonija neturėtų praleisti biau pradeda įvertinti.
eiųjų metų veikimo planų, kad Dar žodis dėl agitacijos.
U- —■
e. Moteris ir malda. Katalikiškas vei
Kadangi šv. Komunija —» pats Jėzus jei gali, eina prie šv. Komunijos dažnai, bent vienom klierikui išlaikyti. Jos turi
KristttB Švenčiausiajame Sakramente — jei negal, bent širdimi iv malda kviečia “savo kunigėlį“. Parama teikiama pen kimas neįmanomas be Dievo pagalbos.
Jai gauti, reik melstis. Dažnai, pasimeldę,
yra šventumo šaltinis, — moterys b) ka Jėzų dvasinėj Komunijoj aplankyti sielų. Dvasinę Kunigų Seminarijų.
9.
Šiems
darbams
garsint,
aiškint
nau

daugiau padarome, negu tikėjomės, čia
talikės tiksliai pradeda gyventi Eucharis
5. Matydama kitų žmonių užšalimų,
doja
laikraščius,
brošiūras,
knygas
—
žo

įeina visos maldos rūšys: minties, lūpų,
(Kam. dr. K. Matulaičio, M. I. C. paskaita tinį gyvenimų. Kas ką myli, su juo nori nedėkingumų ir bė atodairos daromas
džiu
spaudą.
pavienių asmenų ir viešoji, tyli ir iškil
Federacijos Kongreso Moterų sekcijai) arti ir nuolat būt. Katalikė moteris (ir nuodėmes, jį liūsta su Jėzumi ir savo Ko
10. Padeda jauniems žmonėms kurti minga giesmės malda. Ji. apima mūsų pa
vyrai) pamilę Išganytojų, nori arti būti munijomis nori atsiteisti įžeistai Jėzaus
(Tęsinys)
šventas šeimas, a. Negerai sudarytų šei dėkų, pagarbą Dievui, atsiprašymų už sa
rii Juo ir Jį dainai priimti į savo širdį.
meilei.
Čia atsidaro naujas veikimui akiratis,
6. Kai tik būna mylimasis Jėzus iš mų, sutvarkymas, b. paruošimas dorinis vo ir kitų padarytas nuodėmes ir prašy
Matote, jūsų asmens, jūsų šeimų ir
mūs visuomenės gerumas, šventumas pri nes tikrasis katalikų gyvenimas arti Jun- statytos šv. Sakramente viešai pagarbai, mergaičių būt šventomis motinomis, c. mų pagalbos naujiems darbams. Veikli
klauso (b* n g nao jūaų šventumo. Šventu gtari su Jėzaus Eucharistiniu gyvenimu. katalikė moteris uoliai prisideda maldo- su vestuvėmis ir gyvenimo pradžia suriš moteris žino, jog visi jos darbai gali būt
I. Motena katalikė rūpinasi laiku pa mis, ątsilankymu, gėlėmis ir apaštalavimu tieji medžiaginiai klausimai, d. pagalba nuolatinė malda. Savo darbus ji pradeda
mai — nėr baisus daiktas, — - tobula-1
jaunųjų tėvams, e. paaukojimas Savo jr ir baigia, bent trumpučiais minties ir šir
žm-ogme, krikščionis, turįs Dievų gyveni ti atlikti Velykinę, ji paskatina namiš Jėzui pagerbti.
7. Pati klauso sekmadieniais ir šven kitų šeimų ftvenč. Jėzaus Širdžiai ir to dies pakėlimais į Dievų. Bet-ji pati apaš
mo širiHn+i, o Kristaus Bažnyčių savo va-' kius ir pnžįstaanns tai padaryti.
d»r tobulai cinus pareigas yra šventas. • •. 2. Pajutus artimų nelaimėj, gelbsti tėmis šv. Mišių, Jėzaus Kristaus kančme lygūs reikalai reikalauja . iš organizuoti) talauja malda ir padeda kitiems apašta
lauti. Todėl: remia tas įstaigas, kurios
Visi žmonės’ be išimties galutinai bu* ar kuo gal, o pirmiausiai pasirūpina sergan ir aukos pakartojimo nekruvinu būdu — katalikių daug darbo.
11. Viešosios dorovės gynimas: a. Vi padeda žmonėms siekti šventumo: vienuo
ragina ji savo šeimynų ir kitus neapleisti
ba šventi ir amžinoj laimėj bns, arba iš tiems atvesti Jėzų šv. Komunijoj.
suomenėj paskleistų dorovinių klaidų, y- lynus, jų mokyklas, uždai-ų rekolekcijų
J. Didžiausia šeimoj šventė —*» tai šios garbingos, naudingos pareigos.
s«vo karKės paliks nešventi, nelaimingi,
8. Katalikė moteris rūpinasi rasti dų, nukrypimų atitaisymas, b. pozityvus namus, misijas, religines draugijas, ka
nepasieks dangaus ir bus amžinai bemanei vaikučių pirmoji •Komunija. Prie jos gera
motina parengia savo vaikučius, pati sa Kristui pasišventėlių jaunuolių į kunigus, veikimas per padorias madas, papročius, talikiškųjų spaudų, šventų vietų lankyatmesti.
Moterys, gyvenimiškai klausinių sprę-' likusiais žeimos nariais eina prie Dievo padeda išauginti pašaukimus, siunčia sū pasilinksminimus sudaryt krikščioniškai mų, herfdrus grupių, draugijų pamaldas
sdamoe, katalikiškame veikime pirmiau Stato, padeda parapijai švęsti Pirmos Ko- nus Mišioms tarnaut, rengia viešas iškil dorovei gilų pagrindų jaunose širdyse. Si ir pan. Čia — dirva plati.
mes kunigų motinoins pagerbti, pav. Ita sritis taip pat didelė, plati, turi daug pa
siai randa savo Šventumų. Iš (fia prasideda unmijos dienų pųrapijoj.
4. Motelis katalikė myli Kristų. Ran lijoj. Kitur jaunos mergaitės per savo vojų, bet gerai pastatyta, neša šimteriopų
savęs ir kitą pašventimo pratybos, bei
(Bus daugiaųj.
„
.
da laisvu valandėlę, ateina bažnyčion i. draugijas stengiasi sudaryti rinkliavas vaisių.
apaštalavimas.

“DRAUGAS”

tą — »*.•<■

MOTOS VAIDMUO KATAIIKKKAME IR TAUTIŠKAME VEIKIME

LABDARIŲ DIRVA

Trečiadienis, rugsėjo 27, 1933

mumt

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS UETIMŲ
WISCONSIN’Q LIETUVIŲ ŽINIOS
KOLONIJAS

LOVOS GYVENIMAS

btl savo šeimos’jėgomis. Pra
monės įmonės, kurios dirba
vidaus rinkai, verčiasi pakenKAIP ATRODO LIETUVOS, Artėjant paskolos išpirkimo’^ia,nai- Bet Lietuvon pramonė
LAISVES PA8K0LA
terminui, paskolos lakštu kur-!(lar menka ir > augimas dėl
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
---------įsas žymiai pakilo. Buvo lai- jkrizės labai nežymus. _ Taigi
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.
Kuriantis
nepriklausomai Į kai, kad 100 dolerių paskolos P’ amonė negali daug darbiniLietuvos valstybei, krašto tva'bonai buvo pardavinėjami po inkV suimti. Miestuose statyba
Rugsėjo 16 d. A. Valėnas Srkymui, o ypač gynimo reika- ,30 — 40 dolerių. Dabar jau Į- ra KUmažėjusi ir čia mažiau
tus. Narių turi virš 30. Lai Pereitų šeštadienį visame
lams reikėjo daug lėšų, o jų mokama po 90 ir net 95 dole- }^arko- Be^ vistik vasarų dimėjo savo lygoje miesto base- Kewanee miestelyje padarė (buvo suruošęs didelę puotų,
•psb_ desnės

nebuvo. Todėl reikėjo ieškoti rius.
desitasbedarbės
hpdnrhpRnesijaučia
tiariibiichitik
tiirball čempijonatą. Įsigijo nau didelio triukšmo pasirodžiusis Minėta 17 m. vedybų sukaktį,
tai už darbų atlyginimas su
X Spalių 1 d. Moterų Są jas uniformas, kurios kainavo netoli nuo lietuvių bažnyčios Puoton atsilankė gražus bfl- nepaprast,ų pajamų vis didėjungos kuopa turės canl par- apie $80.00, apsimokėjo kitas didokas gaisras. Užsidegė ko- relis svečių. Dalyvavo ir vie- jančioms išlaidoms apmokėti. DARBININKŲ PADĖTIS mažėjęs: Pramonės įmonėse pa
prastai darbininkai uždirba
Pradžioje pasiskolinta iš
SUNKĖJA
ty. O spalių 8 d. įvyks did išlaidas ir taiposgi nupirkta kia šapa, kuri jau nuo kurio tinis kleb. kun. J. S. Martis;
po 4—5 litus dienai, moterys
žiulis parapijos kortų vaka savo čempi jonams “jackets” laiko bestovėjo tuščia. Sirenų ^aip pat buvo atėjęs visas Lie- Vokiečių 110 milijonų markiu,-'
ras. šį vakarų rengia jungto su klubo ženklais. Išrinkta nepaprastas buvo švilpimas, tuvių Moterų Pasilinksminimo tačiau tų pinigų neužteko. Vi- j Bedarbė Lietuvų iki šiol mn po 3—4 litus, kvalifikuoti spe
mis jėgomis Šv. Onos draugi nauja valdyba: Antanas Ske- Manėme, kad visam mieste- {klubas. Šis\ klubas įteikė Va sa tai vertė Lietuvos vyriau- žai kamavo. Vasaros metu du- cialistai tpo 7—10 litų.
Laukų padieniai darbinin
sybę ieškoti paramos Ameri- rbininkų ypač laukų darbams,
ja, Moterų Sų-gos kuopa ir. ris, Jr., — pirmininkas, Juo- liui gręsia pavojus. Pasirodo, jlėnams gražių dovanėlę.
net trūkdavo. Po keletu tūk kai gauna maistų ir 2—3 litus
Sodalietės. Iki šiol, kuomet tik žus
zas uuaueus
Juknelis _ rašt.,
Alfon- ka^ n'eko tokio
rast., Aiion-i
- ~baisaus
------ -- .ne
po skanios vakariengs pra. kos lietuvių tarpe.
Be įvairių rinkliavų, aukų stančių žmonių laukų darbams <dienai. Iki šiol žiemos metu
moterys rengė kokių pramo-, sas Bacevičius - ižd. ir Pra kuv°- AnkRt, rytą pašile,ra-1
ir fondų, amerikiečiai lietu pusmečiui išvažiuodavo į La- atsirasdavo didesniuose mies
.
...
,
ga parapijai, visuomet joms nas Jocis — maršalka. Įsira vus darbininkų apie vakarykŠri, agnį, jie labai abejingai kškaln.enė p.manmkė minSto viai suteikė Lietuvai ir gana tvijų ir Rytprūsius. Dabar tuose (Kaune, Šiauliuose, Pa
pasisekė. Nėra abejonės, kad šė 8 nauji nariai.
pamojo
ranka - tai tokių ten 'moUnf' kl(ib°’. bUV°
stambių paskolų, pirkdami va šios šalys darbininkų įvažia nevėžy, Klaipėdoje) 2000- ir^^^iasiseks.
X Šv. Onos draugija mėne gaisrų būta! Rodos, norėjo pa iterė. Kalbėtojai-os širdingiau dinanius “Lietuvos Laisvės vimų laukų darbams labai su 3000 grynų bedarbių. Juos
^^Premet parapijos bazaras
siniam susirinkime, rugsėjo 17 sakyti: ■— “Tai ir gerai, kad siai linkė’°
<»«“« pąsko
kolos” lakštus. Lakštų pu varžė. Taigi, iš Lietuvos dar šiaip taip pašalpomis aprūpi
bus lapkričio 4 ir 5 dienomis.
dieųų, nutarė daryti vajų pri sudegė!” Tik nepasakė, kam laimingų metelių. Po trumpų rdavi
avimo vajai davė iš viso pa- bininkų ten išvažiuoja labai ndavo savivaldybės, valdžios
Prisirengimai jau yra daromi,
rašymui naujų narių. Narė, gerai, ar savininkui, ar dar- kalbų, sekė šokiai, kuriems jamų 1,864,681.58 dolerių. Iš mažas skaičius. Dėl ekonomi- padedamos. Pašalpos duoda
knygelės išdalintos. Paukščių
kuri gaus draugijai daugiau bininkams. “Vistiek jis inšiū- ^iežS Einitių jaunuoliai (sū bendros pajamų sumos pasko- nes krizės ir bepinigės ūkini- mos parūpinimu šiokio tokio
bazarui suaukos apylinkės ūsia naujų narių, gaus dovanų. renso negaus!” - tokios bu- Bus ir d“krelė>- 4b“ <lar >»- los užtraukimui Amerikoje iš- nkai mažiau samdo nuolatl-į darbo prie vadinamųjų viešųkininkai. Šiemet klebonas re
no amželio, bet mikliai moka Įeista 135,555 doleriai.
jnių darbininkų ir padienių. 3U darbų (akmenų skaldymo,
X Sodalietės savo susirin- vo nuoiponės darbininkai.
ngiasi aplankyt visus ūkinin
vartoti smuikų. Abu, matyt, Nuo 1921 m. ligi 1932 m. Stengiasi visus darbus nudir- j
(Tų s a ant 4-to pusl.l
kus, gyvenančius Fond du Lae |kime, nigs. 20 d. taip pat nuMisijos
turi gabumus prie smuikos. kuponų termino paskolos paapskrityje. Laikams pagerėjus, į tarė daryt narių vajų. Iškil
Jauni muzikantėliai turi gerus lūkanų po 5 procentus turėjo
reikia tikėtis, kad ir mūsų ba- mingas naujų narių priėmimas Šiandie čionykščioj bažnybus Nekalto Prasidėjimo P. čioje pradėjau prirengiamuo- tėvelius, kurie, be abejo, duos būti sumokėta 1,102,558 dole
žaras duos gerų sėkmių.
riai, bet per tų laikų prista
M. šventėje, gruodžio 8 d. sius darbus prie Misijų ir Ke- iPro&os jr toliau lavintis,
X Rugsėjo 22 d. Shebovgatūrių
Dešimtų
Valandų
Švč.
|
Valėnai
yra
seni
gyventojai
tyta kuponų ir apmokėta tik 1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
Tarp kitų dalykų, Sodalietės
nan buvo atvykusios dvi did
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
nutarė šiemet parapijos baza Adoracijos. .Kiek matau, vis-’,gįame mieste ir jų šeimyna pa 959,979 doleriai; nepristatyta
žiulės National League basesimus ;
rui parūpint namie darytų sa kas seksis neblogai.^ Vietos' vyzdinga. A. Valėnas turi sa- kuponų dar 143,579 dolerių
ball komandos, būtent Chica2.
Kasdien
įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
lietuviai,
kaip
girdėjau
iš
kle
sumai.
ldainių. Vėliau mano turėt ko
vo duonos keptuvę. Yra įžy
go Cubs ir Cincinnati Reds.
klausimus
;
kį sceniškų parengimų. T. P. bono, ir kaimynų kunigų — - mūs biznieriai, tikri lietuviai Lietuvos Laisvės paskola fo
3.
Žinių
skyrius
iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
Cubs laimėjo žaidimų 21 prie?
esu pavyzdingi katalikai ir rii ir darbštūs veikėjai tarpe šios rmaliai imant, pradžioje bu 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
11. Apie 10,000 žmonių m&tė
pinsis gerai Misijomis pasinau kolonijos lietuvių. Be to, jų vo valstybės užsienio skola, 5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
žaidimų. Tų dienų nuo pietų
doti. Šiandie sakiatf per dve jauna dukrelė yra gabi vargo bet laikui bėgant pasikeitė 6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
buvo uždarytos visos miesto
jas šv. Mišias pamokslus iš nininkė ir choro vedėja lietu- j dalinai į vidaus skolų. Apie 7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
krautuvės ir dirbtuvės. Ši
Rugsėjo 24 d. įvyko para- šiosdieninės Evangelijos. Pi- vių bažnyčioje.
trečdalis Laisvės paskolos bo- 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
naujanybė mūsų mieste buvo pijos komiteto susirinkimas, pinų, kodėl Kristus taip labai
apie sveikatų;
dabar jau . yra . Lietuvoje,
įvykdinta vietinės policijos pirmininkaujant klebonui. Iš-1 pabrėžia reikalingumų nusiže- Rašytojas šio trumpo strai,..9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
skyriaus pastangomis. Basc- duota apyskaita iš parapijos l minimo, o antrų apie tai, ko psnelio, kaipo artimas jubili- Ligi paskolos termino, per lo
ball pažiūrėt buvo atvykęs ir nuosavybės' pataisymo darbų. Ikiu būdu sugedusia pasaulis etų draugas, taria Širdingiau- n“** už P?Bkol« "įkėa ™m»- 11. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojains kiek skai
keti 1,379,780 dolerių palūka
tytojams;
H"°
AVisconsino gubernatorius, p. Bažnyčia jau turi naujų sto- kovoja prieš Kristų: — Kaip sį ačiū už vaišes ir linki gerb, nų. Sudėjus paskolos ir palū 12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
Schemedamann su kitais aukš gų. Vietoje senojo gontų sto piktos valios žmonės visur sa- Valėnų šeimai geriausio pasi
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
kanų sumas, gausime 3,227,sekimo
biznyje
ir
gražiausio
tais valdininkais.
go, dabar bažnytėlę .puošia 'ka ir tyko, kad tik Kristui^ .
.„
931 dol. 959,979 dol. palūka ' UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
1
,.......................
,
..šeimyniško gyvenimo." ♦
* Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
'
4
X Rugsėjo 24 d. įvyko pa gražus, žalios spalvos popie pakenktų ir, jei pajėgtų, kad |
Adv.
N.
Valasina nų jau sumokėti. Todėl Lie
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per'išnešiotojų — 12c į sa
rapijos atletų .pagerbimas, pa rinis. Stogas ir kiti pataisy visiškai jį pašalintų iš savo t
tuvos laisvės paskolai likvi
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
rapijos svetainėj. Šių puotų mai atsėjo $195.00. Šios išlai tarpo.
duoti reikia dar sumokėti 2,surengė atletams Antano Stau dos buvo padengtos iš bazaro Bažnyčioje —■ ir per pirmą
267,951 dolerių... Paskolos iš
sko ir Juozo Skėrio šeimos. pajamų ir aukų. Pranešta, kad sias ir per antrąsias šv. Mi
pirkimo terminas — 1935 raeDalyvavo visi klubo baseball ParaP- geradarių jau suaukoti šias (per sumų) žmonių, kaip
’tais.
2334 S. OAKLEY AVENUE,
pinigai
ir
naujam
ant
bažny
* '
komandos žaidėjai, klflbo val
tokioje nedidukėje parapijoje,
dyba ir keli svečiai. Stauskų čios kryžiui. Iš kasos nerei- buvo gana apsčiai — artipil Pittsburgh’o lietuvių drau dainų, muzikos ir kalbų pri
Chicago, Illinois
Vincas yra mūsų ratelio me- ik^R
Nutarta parapijos nio bažnyčia. Manau, kad per gijos’ rengia gedulingų vakarų taikintų tam liūdesiui.
tikas, tai vienas smarkiausių iiraosavybę iš priekio aptver- Misijas bus vakarais pilna ba atminčiai žuvusių mūsų lakū Kviečiame visus lietuvius
nų a. a. Dariaus-Girėno. / atsilankyti į tų vakarų. Pa
Šioj apylinkėj, o Skėrių Jonas
nauja tvorele. Kiti patai- žnyčia.
ir Aleksandras yra rately ga- Rymai atidėti tolesniam laikui,
Vakaras įvyks spalių (Oct.) geidaujama, kad tų dienų lie
GRASIOS AKYS
Kun. A Petrauskas, M.I.C.
būs žaidėjai.
Nutarta suruošti bazarų la22 d., 8 valandų vakare, Lie tuviai nedarytų kitų parengi- f
Yra Aldelta
Atletų klubo metinis susi- pkričio 26 dienų. Bazarui- da
tuvių Piliečių svetainėje, 1721 mų.
Marta* ▼*!«, tvelnlna gaivina
ba pavojau*. Jua J* patnftgaN*
Spaudos komisija:
Jane Street, S. S. Pittsburgh,
rinkimas įvyko rugsėjo 19 d. lykai bus suaukoti vietinių
Knjrff* “Eye Care” arba «*pa
Benuor”
K. J. Vaišnoras
'
Pa.
'
|
skaitų pasirodė, kad kili parapijiečių ir apylinkės ūki
C«^Dpt.H.&,9B.OhfeSt.,CI*aa«
J. K. Marukna
V. N.
Vakaro programa susidės iŠ
ai sėkmingai baigė me- ninkų.

KEWANEE, III,

MRr, IHDIUM

SHE80TMH, WIS. •

KA “DRAUGAS” JUMS DUODA:

PT. WASHINGTON, WIS.

PITTSBURGH’O LIE
TUVIAMS

“DRAUGAS" PUB. CO.

GABS1NKINTES
“DRAUGE”

PRAEITIES PABIROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

(Tęsinys)
Antra, įdomi ši šeima tuo, kad iš vie
nos šeimos išėjo tiek inteligentų: trys ku
nigai (du Maciukevičiai ir vienas Pesys),
vienas aptiekininkas, kuris gyveno Rusi
joje ir tenai jam gerai klojosi. (Po karo
grįžo į Lietuvų ir buvo aptiekų atidaręs,
rodos, Lukšiuose). Antras, minimas čio
nai Jurgis — patriotas ir švietėjas. Iš vi
so, penki mokyti'vyra i iš vienos šeimos,
kiek aš žinau! Kiek seserų ir kaip joms
vyksta negaliu pasakyti.
Trečia, {domi ši šeima dar ir tuo,
kad vienas jos narys — kun. Andriejus
Pesys būdamas Slavikų parapijoje vika
ru, pirmas iš lietuvių nukentėjo nuo vo
kiečių užpuolikų pirmoje didžioje karo
pradžįpje. Buvo tai kerštas vietos liutcrių, kaip, spėja, kurie neapkęsdavo Slavi
kų ‘kunigų už tai, kad jie smarkiai veikė

savo parapijoje prieš liuterius ir drausdavo katalikams eiti tarnauti pas vietos
liuterius, kurių toje parapijoje daug yra
apsigyvenusių. Pasinaudoję pirmu sumiši
mu, jie ir užvedė vokiečių kareivius į
klebonijų. Norėta, sako, buvo nužudyti
klebonas — kun. Jonas Strimas, buvusis
po to kiek metų čia Amerikoje, bet ka
reiviai vieton klebono nušovę vikarų —
kun. Andriejų Pesį.
Jurgį aš dar būdamas klieriku gerai
pažinojau, nes jis atvažiuodavo į mano
gimtųjų parapijų — į Prienus vakacijoms
pas savo brolį kun. Kazimierų Mačiuke
vičių, kuris buvo čionai kelerius metus
vikaru, o paskui ir klebono pavaduotoju.
Čia aš su juo ir susipažinau. Atvažiavęs
į Varšuvą, išgirdęs jį sunkiai sergant,
buvau besirengiųs eiti aplankyti, bet ne
suskubau.
«
Vienų dienų ateina pas mane nese
niai dar mano matytas p. Mikužis kartu
su kitu dar man nematytu pono. Buvo tai
p. Vincas Palukaitis, “Varšuvos Lietuviu
Draugijos” pirmininkas. Juodu man ir
pranešė liūdnų žinių, kad Jurgis Pesys

Be mūs kelių, kurie tarėmės apie lie
tuviškas laidotuves, nieks daugiau apie

lietuvių pamokslų ar giesmes tuoj niurna
ar išeina iš bažnyčios. Čia dabar pasigir
dus pirmiems lietuvių kalbos garsams,
minia taip nutilo, kad rasi visi būtų ža
do nebetekę. Tokioje tyloje kalbant, tar
si lauki kokios audros iškylant. Tokio
jausmo buvau apimtas per visų savo pa
mokslėlį. Atsikvėpiau tik lengviau, kai
po pamokslo p. Mikužis su savo talkinin
kais tuč tuojau užtraukė lietuviškai:
“Viešpaties Angelas”. Lietuviškos gies
mės garsai nuaidėjo plačiai po visas ka
pines. Dieve, kokia brangi atrodo mūsų
tėvų kalba tiems, kurie priversti yra il
gai jos negirdėti ir nevartoti kasdieni
niame savo gyvenime!..

tai nebuvo nė girdėjęs. Kapinėse, kai at

Vincas Palukaitis

jau atsiskyręs su pasaulin. Nutarėme padaryti velioniui lietuviškų palaidojimų:
kuo daugiau surinkti lietuvių, palydėti visiems kartu, kapinėse pasakyti lietuvišką
pamokslų, kas dar niekuomet perą išdrį
sęs Lenkų aristokratų kapinėse ta kalba
prabilti!
Kaip sutarėme, taip ir padarėme. Ly
dėjusių niimirėlį susidarė didoka minia.
Dalyvavo joje beveik visi lietuviai inteli
gentai, o ne maža buvo ir tarnaujančių,

kurie po pietų turi laisvesnio laiko va
landėlę ir pasiskubino savo tautiečiui ati

duoti paskutiniosios paslaugos.

likęs laidojimo

ceremonijas, persižegno

lietuviškai,

sužiūro visi, tarsi kas

jau

būtų buvę netikėtino atsitikę. Juo labiau
nustebo, išgirdę mane lietuviškai sakant
pamokslų Varšuvoje, ir dar didžiausios

aristokratijos kapinėse! Man pačiam da
rėsi kiek nejankn. Būdamas dar Lietuvo

je maišytose parapijose, ne kartų regė
davau kaip lenkiškai kalbantieji išgirdę

Jurgio Pesio laidojimas supažindino
mane beveik su visa Varšuvos lietuviška
smetonėle, su inteligentais, kurie iš drau
giškumo atvykę būvo atiduoti paskutinės
savo draugui paslaugos. Kiek po to pa
mokslo buvo kalbų! Vieniems taip jis pa
tiko, kitiems kitaip. Vieni gyrėsi viską
supratę, kiti vėl teiravosi, kų tokia ir to
kia žodis turėjęs reikšti. Žodžiu lietuviŠ

kas pamokslas labai visus suinteresavo.
Be abejo suinteresavo ir mano naujai at
vykusio asmuo. Gi lietuvis karo kapelio
nas! Toks jaunutis! Visiems buvo be ga
lo įdomu.
Šios laidotuvės supažindino mane ir
su Varšuvos lietuvių draugijos pirminin
ku — p. Vincu Palukaičiu.
Varšuviečiai, kaip pasirodė, jau turi
susikūrę savų draugijų ir šiek tiek dar
buojasi tautiškoje dirvoje. Mikliausias ir
vikriausias tarp jų visų buvo, be abejo,
Mikužis, apie kurį jau minėjau. Jis pa
taikydavo apibėgioti visus užkampius, kur
tik nugirsdavo kokį lietuvį ar lietuvę
esant. Jis sutraukdavo visus į krūvų, bet
nemokėdavo vadovauti. Jam į pagalbą
atėjo p. V. Palukaitis, Nežinau dabar, ar
juodu su Palukaičiu pirmieji Draugiją
sukūrė, ar jau draugija buvo ir anksčiau?
Kiek atmenu, rodos, kad draugijai pagrin
dų yra davęs kas kitas, ar tik ne p. Stan
kevičius, Palukaitis tik dabar buvo iš
rinktas jos pirmininku.
(Daugiau bus)

J

guiygjs

Trečiadienis, rugsėjo 27, 1933-

informacijas. Apie penkiolikų j Tat, marketparkiooiai, ragy- lišauskienė iš Marąuette Park va uju tame dalyke, tos dienos
brangių dovanų laukia gra- kimės į klubų ir naudokimės J— vice-pinn., B. Paliliūnaitė programų
pavedė surengti
žiausių, dailiausiai ir prašmat-| jo patarimu.
Į iš Marąuette Park — rast'., šiam klubui.
(Tųsa ii 3 puslapio)
|ęU PRA^ P S PARAP ►užfu“dlJo («•>« ja*") “raid’ų” ™aU81ai Paairėdhu“« mergai-: Lietuviai nepiliečiai turėt? K K1*dftitė iž Brighton Park I Kh-lbas vienbalsiai priėmė
gatvių grindimo, griovių ka
n. rnAO. ri rARAR, ent arkIiukų (Merry Go «ų.
^įdomėti ir įsirašyti į klū- ~ korespondentė, S. LesčausMl
Ditna nuskirta
simo, malkų kirtimo miškuo
iRound). Kiek juoko būta, ne-j X Praeitų sekmadienį per'bų dėlto,-kad
ka,te‘ is
dėlto,- kad jis padeda gau- kadC
18 Bridgeport — iždiniiždini- |spa^ 8 j. Vieta — 87 ir Ra-'
'galima nei apsakyti. Bet did parapijos piknikų Vytauto da-'ti pilietybės popieras. Nepilie-,nkė.
v rleni Avė. (toji pati, kur Da- se ir pan.).
3
Šiemet žiemų bedarbė, nužiausias dyvas, kaip tie ar-jtže rasta pora gerų akinių. *čiams dabar sunku; kur tik • w Alu,nnietes nutarė suruošti riu|g su Uirėnu buvo suruošę'atomA bus aštresnė lau daNEPAPRASTI KARNIVALO
kliukai išlaikė, kaip jie nesu-'Pametęs gali atsilankyti į pa- 'eina, visur būna paniekintas. ,Sok‘ų 'akarQ’ turbut, Sliore- .
aviacijos dienų).
> 'hflr
’ K11(iarvta tarnžinVhi
DYVAI
įgriuvo, Matyt, gera, Rarniva,^ oria*.
, Per
g,.,a M.*- ™ūbuty tapUrioo „,i,. , ,
,rf
b
v.
••
i
,las, geri ir arkliukai! Kas dar X Rūgs. 7 d. atgaivinta jau nuo kitų, kad negali balsuoti. Iries susirinkimų akminie- daugybė visokių “stautsM. Pi-įvairių ministerijų ir miestų
Viena sios parapijos drau’ .
. ,
.
ant jų nejojote, pamėginkite! nų, vyrų
vyrų Šv. Vardo Jėzaus dr- Į®6 lo> dauK vilkių nemato- (tės turėjo “treasure hunt” (t» rnloji iietUvė mergina šoks iš atstovai. Jos uždavinys
uždavinys sudagija, po savo susirinkimo anų
W. H. Y. gija. Per susirinkimų įsirašė nuinų reikia nukentėti. 8. 8. rto ieškojimų). Turtas, (su!-' k.ktuvo 8U parašutu. Tai bu? ryti planus viešųjų darbų, kuantradienį “in corpore” nuė| dainiai) auksine Dopiera ap- j pjrma lietuvaitė, kuri atliks yriuose galėtų būti sunaudotas
jo į karnivalų parapijos dar-1
’virš 50 jaunų vyrukų. Spalių
že. Visos apsėdo bingo stalui
d. dr-ja rengia šokių va
X St. Staniulis, kuris yra vyniotas buvo pakastas aka- g, žygį.
.bedarbių darbas ir tuo būdu
pažaidė kelis lošimus. Paskui 10^ SU81^U0 ® onas Aušra, i kar^ parapįjdg svetainėje. Sy- mūsų kolonijos generalis die-' demijos sode. Daug juoko bu
'.suteiktas jiems nors skurdus
Plačiau
apie
klubo
veikimų
nrašeio
“
Draugo
”
agentas,'vo
ieškančioms.
Suradus
turpamėgino savo laimę prie į- arąuątte arko, su . asta kiu bus pagerb^a Katalikiškos
pragyvenimas.
suruošimui aviacijos dienos
’ . . ...
...
- zija Gužaite iš šios parapijos.,y
()
- -- - d
gražiai darbuojasi. Tat, visi tų, sekė užkandis.
vairių būdų, ypatingai prie Motervstės Sttkrairwnta šutei-'
Organizacijos indoor
Sekantis susirinkimas įvyks hus Piešta vėliau. Tėmykite. ; Kadangi Lietuvai labai sulzlvttn
Wotery8teb sakrainen^ auw tymas, kuris praeitų sezoną Marąuette Parko lietuviai re
lėlyčių. Paskui dr-jos dvasios kė-kun. A. Valančius. Liūdy-I,’- ••
Koresp. T. A.
n^u žemės ūkio produktus į
jį. Kas sekmadieniais -pirmadienį,- spalių 2 d., 7.36
, . .
„ .
J laimėjo musų sekcijos cempi- mkime —
užsienius išvežti, o kylant ževauas, Kun. valančius, visoms tojų buvo keturios poros, °jonatų. Girdisi, kad ši jauni- Pr*e b&žnyčios Pas Staniulį gA1, vai. vak. Planuojamas naujas
Jmės ūkiui, jų paganiinams^^t
garbės panelės” viet» UŽ5- mo grupS ruoSiasi prie nepa. Įima gauti laikraščių ir kny-' surprizas.
Viena iš ją
Skaitykite *? platinkite daugiau, tai maisto pr^^^
mė Anastazijos sesutė.
Ieva Lukošiūtė
prastai gražaus “Minstrel gųp'8Qs,
žu,3Rs
z
A
2INI08 I6 L A. C. OF A. dienrašti “Dranga” ii
Per Mišias Millardo “Avė Show”, kuris įvyks tuoj po
4
‘ .
©»-»
, ir su labai kuklia pinigų suMaria” gražiai giedojo Ago- Naujų Metų. Nariai nusitarė Po vasaros atostogų, Šv.
taip prasiverčia. Jau
Rūgs. 17 d. Lithuanian Aero Į
ta Gurrister’ienė. Viskas b a 5.- kas antrųjį sekmadienį kiek- Kazimiero Akademijos alum
.
•
T
čiaai skurdžiai gyvenančių
stoja į darbų. Nau- Club of America laikė susi- j
nyčioje darė malonaus įspūd vieno mėnesio eiti in corpore
i žmonių didėjimas, bet vis tik
prie šv. Komunijos. Tikimės,
savo vie-1 rinkimų. Pirm. A. Kiela pra-j
žio.
'pilnoj maisto Lietuvoj bado
A
—•*«
a 1 — I * — — E — — ___ _
—- — .
*
A—
I
j 'A. Gužaitė gerų ir pavyzdi kad draugija sparčiai augs tas susirinkime, laikytame ru- nešė, kad norima suruošti a
:——— .
niekad nejaučia.
gsėjo 5 d. Valdybų sudaro: V. Įviacijos diena žuvusių Dariaus jngų tėvų dukrelė, taip pat i nariais,
gražiai praleido čia Brighton j Į darbų visi Nekalto Pra- Jasinskaitė iš Marąuette Park i-Girėno paminklo fondui. Pa-1 REMKITE KATALIKIŲ- į; Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
I Parke dieneles. Ji yrtf labai • sid-ėjio P. Šv. parapijos vyrai — pirm., E. (Prosevlčiūtė) A- sitaręs su komisija, kuri vadc<KĄJĄ SPAUDĄ
Keletas metų atgal įžymus Gydyto
jas Specialiatas iftrado kombinaciją
veikli narė vietinės Vyčių kuo ir vaikinai Šv. Vardo Jėzaus
—
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
gonių, kurių organizmas buvo suglėTai žiūrėkit į šiuos paveikslus
pos, taip pat ėjo raštininkės garbei.
Mažyčių Mylėtojas I bęs ar tik vietomis a^kyvus, ir ku
Jie parodo kodėl
riems reikėjo daugiau kaip tik -pa
pareigas
Apaštalystės
Maldos
prastą toniką. Ai preskripclja dabar
tikras
yra pardavinėjama visose vaistinydr-joj. Ji niekad nebuvo atsi
BAYER ASPIRIN
čiose tik už Doleri už pilno mėnesio
treatmentą. Jeigu po dvidešimts die
yra skaitomas Greičiausias ir sakius padėtį rengiant bile ko
nų Jus nebusite užganėdintas, jūsų
Doleris jums bus sugrąžintas. Eikite
Baugus Palengvinimas nuo kį vakarų parapijos naudai.
'.1 savo valstinyCią Ir paklauskite bu
telį tikro Nl'GA-TONE _ žiūrėkite,
Skausmo
Visuomet buvo galima jų makad ant laibeio butų užraiyta
* 2 gg»Aj»DAS
jtyti ar tai prie stalų tarnau
Tikras Bayer Aspirin
jant, ar tikietus parduodant.
Tabletas pradeda išsiskirstyti i Jos vyras, Jonas Aušra, ir
AMERIKOS LIETUVIŲ
veikti
gi yra žinomas šiai parapijai.
PILIEČIŲ KLUBAS PA
Jo tėveliai, Juozas ir Agota
GERBĖ C. P. KAL
Paleiskite
Bayer
Aušrai,
buvo
vieni
iš
pirmu

Aspirin Tabk-tą į
Gydomos Nauju Būdu
stiklą vandens
tinių parapijonų Brighton Pa Rūgs. 19 d., parap. svetai
Be operacijos, be Jsvlt-kgtimų. Be
GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
rke, o donas būdamas mažas nėj įvyko pagerbimas adv. C.
priversto poilsio. Gydantis galėsi
dirbti po senovei, nebent Jau dabar
i tarnaudavo prie altoriaus. Jau P. Kai, prokuroro padėjėjo.
Dienraščio “Draugo” laivakorčių (Skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
[dešimt metų, kai išsikėlė-' į Kiubiečių skaitlingai atsilan
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti
nimą
ir gėlimą Nurodymai prie vala
Marąuette Park’ų.
kė. Dalyvavo ir kleb. kun. A.
Lietuvų. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J.
tų. ei negelbės aptlekinlnkas grąžins
pinlgua
MACIJAUSKAS.
Didelę minių giminių ir pa Baltutis, pral. J. Macijauskas,'
žįstamų, kurie dalyvavo ves- aldemionas ir kiti miesto val
“DABAR
įtuvėse, ponai Aušrai pamylė dininkai, taip pat ptofesijoIki ko*, pasiekia
jo savo gražiuose namuose. nalų, biznierių ir svečių iŠ-to
JAUČIUOSI
uagną stiklo Jis
EKSKURSIJA IŠPLAUKIA
Ja.i skirstosi
liau.
Vakarų
vedė
adv.
J.
Grį

Visi kuo smagiausiai laikų
PILNA
praleido. Per vakarienę jauna ši us. Pasakyta daug kalbų.
Kas pasidaro
GYVUMO”
vedžiams pareikšta daug gra Kun. A. Baltutis ragino vi
šiuose stikluose
Imant Lydia E. Pinkliam’8
žių linkėjimų. Malonu, kad sy sus vyrus ir moteris priklau
pasidaro jūsų viduriuose
11
Vegetable Compound
Taip Mietai moterų sako. Jis stip
GREITESNIS PALENGVI kiu dalyvavo ir kun. Valau- syti klubui, kuris dabar jau
rina nervas... duoda (jcrtsij a peli
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU
narių turi virš 609. Bet nori
NIMAS DABAR NUO
Čita.
tą... geriau miegi... atleidžia gaivus
skaudėjimą, nugaros akandėjlmą...
Skausmo
Jonui ir Anastazijai nauja ma, kad visi Marąuette Pai
LAIVU
sunkiosios dienos paketiAtaitios.
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
vtrtuje paveikslai priparodo afekiu! nic gyvenime linkime daug ko lietuviai taptų nariais. Ta
mėgink Mas gyduoles. M avi pirk bu
budo priežastį kam TIKRAS BAYER
teli Šiandien.
ASPIRIN yra skaitomas Grėlėlauslu. 1 pasisekimb.
W. H. Y. da ir politikoj lietuviai turė
Saugiu Palengvinimu dar žinomu dėl 1
skausmų.
tų daugiau reikšmės. Klubas
lle De France
Fatėmykite kad Bayer Aspirin Ta
didžiuojasi
turėdamas
savo
X
Pirmų
vakarų
užsiregis

bletas pradeda Iftslsk irstyti per dvi
sekundas po palietimo drėgnumo — travo 56 mergaitės su savo narį, adv. Kai, tokioj miesto
Juaų pilve taip kaip Ir vlrtui nuro
dytam stikle.
lėlytėmis, laukiama, kad vi valdžion vietoj.
Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis
Taigi, Bayer Aspirin Tabletas pra sos 'parapijos mergaitės atei
Klubui gali priklausyti ir
1 ^“Draugo” laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir
deda "griebti” net smarkiausi galvos
skaudėjimą arba neurltis kelias mi tų
užsiregistruoti. Tikimės, nepiliečiai.. Vyrams įstojimas
tinkamai prirengs kelionei.
nutes po ėmimo.
Turėkite
mintyje kada «te kftd «** V’ena lietuvaitė kata- dabar 50c metams, moterims
ura
^^inim^^nr/jn^n^te^n'dk^ nepasiliks nuo parodos a- ir merginoms — 25c.
RadOTay’N Pilis
Klubas daug yra gera pada
^^ye^&T^iua
lcinantį sekmadienį. Registrą
(*n« Vegatakle fcaaatlvri
Taigi—visados sakykite "Bayer As cija eina kas vakaras
ręs
Marąuette
Parkui.
Jis
ir
mūsų
pirin’' kai Jus perkate. Tada busite
oftttkrtnti kad gaunate Orelt# patal jmrapijos kamivale, kur $v. suorganizuotas lietuvių gero
Y«« p aha'h.. Meod wiii gb.
pą ir Saugumą ti'kro Bayer dalyko.
Teresės draugijos narės lau vei. Su klubo pagalba dauge
At Yoor Drase*
kia ir teikia visas reikalingas lis nepiliečių tapo piliečiais.

LIETUVOS GYVENIMAS

C H I C A G O J E

BRIGHTON PARK

i

Imate
Aspirin
—?==

Pemklte V SUS tuos pto nia yįaip
fesiopaius ir biznierius,
. ' kurie garsinasi jame.

a

KAS VEIKIAMA 6IMIM0
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAfflĮUETTE PARK

LIETUVA

Nuga-Tone
VAR1CBSE VEINS

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.

lle De France

“DRAUGO" LAnrAKORCiy SKYRIUS

23l4 South Oakley Avcnue

Chicago, III.

=-552

INOUR OFFICE
K RAF T
American Cheese
(packagnd, poifouriztl)

has full, natūrai
flavorl

y> y

Trečiadienis, rugsėjo 27, 1933

C

pnirnrs

y

.susižymėjus, kad visoms na-j gražaus- kuopoje veikimo S. gr ir parap. duotų naudos.
Jrėms buvo aišku visa seimo Balčiūnienės, J. Klikūnienės,{Pavyzdžių galima pasidaryti
eiga. Dėkinga kuopa savo at M. Jasnauskienės, M. Aitutie- po kitas parapijas.
stovei už gražų pranešimų ir nes, E. Zaurienės, O. Dobro
IČ ČV FffV9IJMię DAR |nkamiau«ia, nes nudažyta pavolskienės, R. Maziliauskienės. PLATINKITE “DRAUGĄ”
itrijotinsmi,, bri kitokio,,,i. va' «tBtov.vim, jos 16 seinrt
j į somis, artimomis amerikiečiu Skaityta kvietimas į Mari Aleknienės, M. Dobrovolskio
jonų Kolegijos Rėmėjų seimų. nčs, Karlavičienės, Linkevičie
LIETUVLAI DAKTARAI:
sielai.
Kvietimas priimtas išrinkta nės, Sinevičienės, Budaitienės,
Tel. LAFayette 3057
tovvnoflakiefiai, atstovės: R. Maziliauskienė, S. Brazaitienės, • Simonavičienėa,
Rugsėjo 18 d. įvyko Šv. Ka Laimingi
zimiero Akademijos Rėmėjų 1 kad netolimoje ateityje matys Balčiūnienė, O. Dobrovolskie- Punikauskienės ir daugelio ki
skyriaus skaitlingas susirinki jų scenoje, vaidinant talentuo ne. Nutarta ir aukų įteikti.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tų. Joms visoms rūpi kuopos
X—SPINDULIAI
•
mas. Įsirašė du nauji nariai: tiems artistams pp. Sabonia- Sumanyta surengti bunco Mei°'ė ii" gražus susiklausy
P. L.
J. Gedvilas ir J. Bronušienė. ms.
vienybė.
3051 West 43rd Str.
party, Komisijon apsiėmė J. mas
E. Ogintaitė išdavė raportų iš
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
Klikūnienė, S. Sakalienė ir pa
Valio, tat darbščiosios sų- Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Centro. Nutarta rengti bnnco
beredomls Ir nedėliotais pagal
kviesti dar p. Jasnauskienę. jungietės. Jųsų, darbai neša
sutartį
party. Pramogų priėmė į sa
Diena ir vieta nuskirti palik gražų pavyzdžių katalikių movo namus žinoma veikėja M.
Pitone OKOvcltlll 0027
,
ta komisijai. Kaip teko girdė-Įterų tarpan.
Ta pati
Valandos:
2-4;
7-9
P.
M.
Laurinskaitė, 4520 So. WhipTrečiadieniais Ir sektnad. susitarus
ti, komisija jau užrezervavo
ple St. Buneo įvyks spalių »
sekmadienį, spalių 15 d. Bun
X Praėjusiam parapijos ko
d., 7 valandų vakare. Komico
įvyks
pp.
Jasnauskų
name
miteto susirinkime jau nutar Lietuvis Gydytojas ir Chinfrgas
sijon apsiėmė pirm. K. Ged SĄJUNGIEČIŲ DARBUOTĖ
buvusioj krautuvėj. Visos sų- ta ruošti metinį parapijos ba
6»69 SO. ttESTEKN AVĖ.
vilienė, E Ogintienė, B. KalChicago, lu.
jungietės pasižadėjo sunešti žarų ir išrinkta komisija iš P.
vaitė, M. Laurinskaitė, E 0- Po visų atostogų ir vėl pra
gražių dovanų, savo rankų da K ainio ir P. Šliogerio. Jiems BOUIevard 7589
gintaitė, J. Razbadauskaitė. sideda draugijų, organizacijų
Itez. HEMIock 7091
rbo prašmatnybių.
visame padės pats klebonas.
M. Sudeikienė jau pasveiko ir veikimas.
Tai tik darbo pradžia. Pa Visos draugijos prašomos iš
džiaugiamos susilaukusios į Nors pas 55 kp. sųjungietės
niekuomet nestigo gražių dar- rapijos reikalai pas sųjungie- anksto ruoštis prie bazaro, pla
savo tarpų.
DENTISTAS
ilių ir daug jų nuveikta, bet y- tes taip pat nėra pamiršti. nuoti, kų turėti savo būdose, 4712 So. 'Ashland Avenue
Atsįlankęs gerb. dvasios va
patingai dabar, rudeniui atė Praeity jau jos daug pasidar kad ir žmonėms būtų naudinVai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
das kun. P. Vaitukaitis ragi
jus ir po Sųjungos seimo pasi- bavo ir- dabar planuoja gra
no visas dirbti vienybėje; pri
ziai pasidarbuoti parapijos la1 ho"6 R*"- b107 8- 1 raneisco TeI Oflso Bouievani 5915—14
jryžta daug veikti.
sižadėjo lankyti susitink i mus
. Aw..U.m...^w
1 1Uz’ VICtory 2J-48
Rugsėjo 12 d. kuopos susi bll . Re tn iš nnksstn nrndedn I
ir remti skyriaus parengimus.
rinkime išklausyta eilė įvai
Atsilankė ir buvusi skyriaus
ins naiim nariu vnimid Ktin '
I’HYSICIAN and SURGEON
rių pranešimų. Įdomų ir gra- JOS
naujų narių vajaus. Kuo- 50M so
AVE-> n,h1lgo
756 W. 35th Street
pinu. J. Čepulienė. Uz nuoši
ižų pranešinu), darė M. S. 55 n’.et tik Centro valdyba vajų
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 p. m.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
rdžių skyriuje veiklų, rėmėjos j
Sunday by : Appointrnent
• • A',i/
/s r 'kp* atstovė į 16 seimų R. Ma [paskelbs, visos žada stoti į r
yar j»i
ingos. . epu it Įzjjįaus^įen^ Taip smulkmėm-] darbų. Nuoširdžių darbininkių Į
G R ABORTAI:
nė per kelis metus ėjo sky-L, . _
. . _ . . »
.
.
v "
.
.
.
. įskai musų atstove viską buvolnetrūksta, nes kas gi nežino)
——
naus pirm. pareigas. Jos vie-•
t;> dabar užėmė žinoma veikė
ja E. Gedvilienė. Linkime nau
GRABOR1AI:
jai pirm. daug energijos dar
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
buotis draugijos labui.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.

XX

A

X V-/ *> vj V^z

T~?

» 51. MUtlAUO rwi
T0WN OF LAKE

DR. A. RAČKUS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. CALamct 4039
Rea.: Tel. HEMIoek B28B

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak.
Iteekleuoijos Ofisas: 2B56 W. 69th St.
Valandos: 10—12 ryto
Beredomls lr Nedėliomis pagal sutarti

4140 Archer Avenue

SIMON M. SKUDAS

Tel. Of. ir Ros. GROvehU 0017
0917 S. WASHTENAW AVE.

Bes. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAMS

Tet CANal 0402
Office Phone
PROspeet 1020

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2428 W. MA.RQlE.TE ftOAft
Rea. and Offt'ce
VaL: 3-4 fr 7-9 vak. Kotv. 9-1* ryta
NedėlloJ susitarus
2369 So. Leavitt SU
CANAL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS

Phone CANal 8122

PHYSICIAN and SURGEON

DR.S.MEŽ1S

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointrnent

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak.
Sefedomls ir Nedėlldmis pagal sutarti

DR. M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. Calnorma Avė.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonas lUŠPubUc

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

vak.
Tet CAKa. 0257
įves. PROspect 6669

Namų tel. PKOspcct 1930

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1821 SOUTH H.YLSTED STREET

Tel. BOUIevard 7042

Reaidcueija 6000 So. Artcslau Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 Iki' 8:30 vakar*

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. GfKHelrtll 1595

Iffi. A. L. TUŽKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Seredonua po pietį) ir NOdeidieniai*

Tel. CANal 8122

DR. 6. t. BLOŽIS

2422 W.

Šiua vardu yra- pavadinta
viena iš gražiausių operečių
vaidinamų Amerikoje. Bet ji
mėgiama ir Lietuvoje. Šių va
sarų per vienų kongresų Že
maitijoje ' buvo vaidinta. Gal
nei vienoje operetėje neišvesto
taip aiškiai1 tipų eliarekteristi
l:a, kaip šioje. Čia įkūnyta ti
kra lietuviška nuotaika. Link j
Binuinas, prakilnumą*, metlėk’
Idėja, — fai ryškieji operetėm '
ebarekterisfikos elementai.
“Adomas ir Ieva” parašy- .
ta amerikiečiams gerai Žinomo kompozitoriaus Miko Pet '
rausko. Vaidinimui ji yra ti-

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAL
Liūdnoje valandoje
pašaukite:

tik susitarus

ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

(Kampos Leavitt St.) ‘

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

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

. DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. VICtory 4088

Tel. ViKglnl* OtKlB

I V A I B O 8

D

1 X T A I A 11

Pilnai Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Res. Phone
£Ntilcwooa 6841

PAMA UNDEOTAKMG CO.

DR. A. R. McCRADlE

INCORPORATED

GYDYTOJAS kr CHIRURGAS

Hegry W. Bocknr
(UeenMd Embhlmer)

3238 S. HALSTED ST.

Office Phone
.'WENtworth 3000

7ooU bo. Haisted btreet
ROOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

CHICAGO, ILL.’

U.ZDLP

< < ADOMAS IR IEVA’

7886

Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso teief. BOtievard 7»2O

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

M

Nedėliojo pagal sutarti

Val.: 2—4 lr 7—9 vai. vakar*

EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra, patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintėhs Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8840, ir persitikrinkite.

Dieninis ir Nhktinis Patarnavimas.

Office. 4459 8. California Avė.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

SENIAUSI LIETUViy 6RAB0RIAIGH1GAG0JE

ANTANAS PETKUS

DR. A. J. JAV01Š
Val.; 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.

DR. F. C. WINSKUNAS

J DR. J. SZUKIEWICZ - DR. A. i. BERTASH

A. MASALSKIS

TeL LAFayette 5798

TcL LAFayette 7030

j

J. F. RADZIUS

DENTISTAS
144B SO. 49(h CT., CICERO, ILL
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
5147 80. HALSTED ST., CHfCAOG
Paned., Sered. lr Subat S—9 vai.

GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

MMUT r. MAŽEIKA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. W. KADZEWICK

Telefonas YARds 1138
X Mūsų gerb. klebonas kuu.
LACHAVICH
A. fcjkrypKo, kuris buvo išva
IR SOMOS
žiavęs Kelioms savaitėms atos
Oratorius ir Balsamuotojas
LIETUVIS 0BAB0BIUS
togoms, jau grįžo namo.
laldoturėee kuoptglauela. Turiu automUbifius visokiems
X Visi parapijonys rengia Patarnauju
Reikale meldžiu atkMauktl, o mano
makalams, Kamą prieinama.
darbu busite nlghedilhitl
si prie didelio rudeninio , paTet CANal 2815 arba Hl»
3»19 AUBURN AVENUA
rup. išvažiavimo, kuris įvyks 2314 VV. 23rd PL, Chicago
Chieago, IU.
spalių 8 d., Vytauto parke.
E. Gedvilienė vėl pradės tų 1439 S. 49th Court, Cicero, Dh
14L. CICERO 3127
sunkų darbų. — kolektuoti va
Hm .
lgomus produktus is biznie
LIETUVIŲ URABORIUS
Phone BOUIevard 4139
rių ir parapijonų. Gerb. biz
Palaidoja ui >35.00 ir anksčiau
ModeruiAka koplyčia dykai.
nieriai ir parapijonai prašomi
088 W. 18th Sf.
Tel. CANal 8174
CJtfgfSL-tfa
prisidėti.
GRABORJUS
X Žinoma veikėja B. PivaMuku pat&rnartn.M
rūnienė rengiasi važiuoti į Šv. eleuomet
dgilaingaa ir
GBABORIUS
•etfrangua nee neturi
Pranciškaus Vienuolyno Rė me Ittaldu ailalkymul
Koplyčia Dykai
mėjų seimų, kuris įvyks spa asnfs
4830 WEBT I5th ST REET
Nauja,
graži
ko

lių 1 d., Pittsburgh’e, Pa. Taip
• Ctatfo, Illinois
pat rengiasi ir L. Račkaus plyčia dykai.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
kienė, kuri ėjo rėmėjų 3 sky
3307 Aubnrn Avenue
riaus raštintakės pareigas ir
GRABORIU8 IR BALSAM UOTO JAS
buvo pirmutinė 3 skyriaus raPatarnavimas geras lr nebrangus
štiriaakėv Dabar gyvena Bri718 W. 18thr st.
Tel. MONroe *877 '
ghtoft Parke ir turi įsteigi
ORABORtUR IR LAIDOTUV IU
VBDRJAS
bearuty skop, adresu 4458 So.
Tel. LAFayette 8*72
1646 WBST 46th STREET
iFrancisco AVe. Linkini veikė
j. Uulevlčlus
Tel. BOUIevard 6203—8413
joms laimingos kelionės.
X Uolus geradarys, A. Pet-' Tel. CICERO 294
Patarnauja Chlkns, savininkas
“Jewelry
SYREWICZE
eagoj« lr apleiiaGRABORJUS
kBJe.
Store”, rengiasi persikelti į laidotuvėms
pilnas patarnavime*
Didelė lr grali
galimas ui
Marąuette Parkų adresu 2456
Koplyčia dyaaa
KOPLYČIA DYKAI
W. G9th St. Linkiui pasiseki 1344 A. 50th Av»m Cfomrn. Di
4083 Archer Avė.
mo naujoj vietoj.
Juoaukas

DAKTARAI;

LIETUVIAI

I X3

Ofiso TeL VICtory 8883
lies. TOL BKCtel 8191

. DR. A. At ROTH

.y

Rusas Gydytojas lr Chirurges

Specijalistas odos ligų ir
veneriškų ligų

Ofisas 3102 Sė. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Peraele savo ofise

Seniausia ir Didžiausia

4729 SO. ASHLAND AVE.

SPKCUALISTAS
DLu.e. Moterų lr Vyrų Ligų
V«L; ryto nuo 10—II nuo 2—4 30
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 18

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.
Rsikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namas ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

REPubUc 3100

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas .

2506 W, 6Jrd St.

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

•

numenu

Kampas 3lst Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
Nedėli'omls lr Šventadieniais 10--.12

Telefonas MIDway 2880
'

DR. MADRIGE KARN
GYDYTOJAS Ir CHIKUKOAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. YAB.Is OlHl
Rca: Tel. PLAsl* 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 tr 7-9 v.
Nedėidienials nuo 10 iki 12 dieni

Rea:

Offleo:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RU23Č
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2355 West 63Td Street
VaL: 2 to 4 lr 7 to » P. M.
Ketv. lr 8ekmaA. pagal sutarti
Ryto vai. gv. Kryllaus Ligoninėj
Chicago, Ilk

Phone: HEMIock 6700

Phone PROopcet 1024

DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJA8 lr CHTKUROAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:
1—4 lr 7—9 vai. vakare
Nedėliojo pagal sutart)

■ i.'

Daktaras •J

WISSIG,
Specialistas N
Rusijos

Kapitonas

Pasaulini&mo kars

GYDO VTSAR LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 1S MOTUS WWMl KIOT
KAIP U SSI8ENSJ USIOS Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
Rpedatlikat gydo ligas pilvo, plsuSlų, Inkstų ir pualėfl, uinuodljlme krau
jo. odos, ligas, ialsdaa reumatlemg. galvoB skausmus. sk^>įsmot nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjlm* ir pUlsptlngas llgaa Jeigu kiti ne
galėjo jus ItgVdytL ateikite čia ir perMUkrlalrlte kg jie MM gan p«Os>
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir llgydė tu ketančiu’ Hgor.i'j Petknmaa dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 16 valandeg »V18 iki 1
valandai ir nuo i—I valandai vs-kare. Nedėliomis ano 11 ryto iki t vai.
UK.1-,1

J«ii,

s*

knrt.T A»e.

1>1. ' ltAwford 581U

Trečiadienis, rugsėjo 27, 1933

_________________ __________ ______________

8

, šeimynos duondaviui, reikale kad taip ilgai reikės dirbti, nūs pietus davė P. Masiokas, Amerikoniško dolerio vertė
paramos, reikale motinų pen Nori visur išdažyti. Tat dau- J. Miknis, J. Masalskis, St. įvairiuoja tarp 64 ir 67 centų
sijom iš apskrities (county), gelis biznierių parodo atjau- Balčiūnienė. Rugsėjo 26 d. is-1 tarptautinėje mainyboje.
pirmiausiai klausiama, ar esi timų iškeldami skanius pietus, kėlė pietus 15 talkininkų AL1
NAUJAS PROFESIJONA- Buvo valdybos nariu Liet.
I
pilietė. Jei ne, tai yra kebluAUTOMOBILIS PARDA
Raudonojo Kryžiaus Rėmėju
LAS APTIEKORIUS
---------!mų gauti greitų pašalpų. Taip Pirmieji buvo P. ir K. ftlio- Šinkūnas, 2200 W. 23 St. KiVIMUI
geriai, J. ir M. Dobrovolskiai, ti biznieriai turiasi taipgi pa
VINCAS PETRAUSKAS 23 skyriaus. Per keliolikų me
Prelegentei
ir
jų
kalbų
bei
Į
pat
susirgus
ir
patekus
į
apsti;. buvo korespondentu Lab
M. ir K. Kaminskiai; sudėti- vaišinti.
G ražu 8 7 pasaengcr -1929 Stutz
paveikslų temos.
kritieg ligoninę irgi sutinki
daringosios Sų-gos 5 skyriaus.
šeimyninis karas. Gerame stovyje.
tuos pačius klausimus. Zmo
Lankai kaip nauji.
Šildytuvas.
NAUJOS DAINOS
Taip pat buvo organizatorium
Projektorius. Visi aukštos rūšies
Dr.
A.
L.
Graičūnas
—
Vai

gus
be
pilietybės,
’
taip
kaip
L. R. K. Federacijos 26 sk.
LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO įtaisymai. Atrodo ir bėga kaip
be tėvynės. Visi nuo savęs va
ir vėliau užėmė įvairias valdy kų auklėjimas.
nauja mašina. Kaina tik $400. TeSTASYS NAVICKAS '
Dr. S. Biežis — Goiteris.
ro, niekas neužjaučia.
lefonuokite
H AR. 3006; Sekma
boj vietas; buvo raštininku 3
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
l)r.
C.
K.
Kliauga
—
Iškrydieniais
SAG.
7754.
sk., taip pat per keliolikų me
Moteris ne tik turi rūpi n 4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
tų buvo raštininku L. D. Sų-i^ dantys,
tis savo vaikučių auklėjimu,
Pastoji- bei namų priežiūra, ji turi rū 2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c i
jungos 29 kp. Paskutiniu lai- ^r* * ‘ Dėduli8
ku raštininkavo Marijonų Kol? ir.o nenormalumas ir pasek■ pintis ir kitais gyvenimo rei 1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso u2geso (Mišram Chorui) 30c
ADVOKATAS
mes.
Rėm. Cbicagos Apskričiui.
kalais. Girdima tokių išsireiš 8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c 2 E. 103rd PI. prie State St.
I)r. J. Kowarskas — Skarle- kimų, kad moteris nepolitikieTel. PULLman 5S50
Čia reikia pažymėti ir tą
/
Draugas
Pub.
Co.
Ketverto vakarais nuo 7 Ikf 9
faktų, kad V. Petrauskas no tina.
rė, nereikia jei pilietybės. Pi
♦«OO 8. Wood 8U
LAFayette SSSS
Dr. J. Poška — Moterų li lietybė ne vien politikai rei 1334 South Oakley Avenue
buvo visuomenei sunkenybė.
Chicago, III.
Ne tik kad pats užsidarbiau- gos, sp. Gimdos įdegimas.
kalinga. Šimtai yra kitų prie
Dr.
A.
Juozaitis
—
Dantų
damas siekė mokslo, bet, apart
žasčių. Jei kitų tautų moterys j
ADVOKATAS
ligos.
gauna darbus parkuose, prie
to, dar rado laiko veikti vi
į 105 W. Monroe St.. prie Clark
Dr. S. A. Šlakis — vaikų maudynių, prie jų apvalymo
Malonu pažymėti, kad lietu- j suomepės dirvoje, kurioj atTelefonas STAte 7MO
Valandos 9 ryt* Iki B popiet
maitinimas.
vių išeivijos tarpe kas kartas liko didelių darbų. Reikia žiir kitus darbus, kodėl tų dar
2201 W. Cermak Road
daugiau atsiranda naujų pro- noti, kad tas nebuvo taip lenPrelegentai privalo progra bų negalėtų užimti lietuvės’
Pansdėllo, 8eredos fr Pėtnyčlos
vakarais <1 Iki 9
fesijonalų. Vienas tokių yra gVai pasiekiamas. Tęsiant su- moj pasirodyti čia nustatytoje Tat, ateikit į Lietuvių Mo Į
Telefonas CANal *133
t Namai: 6459 S. RockweU St.
V. Petrauskas, kuris atvyko nkų mokslų (ateiviui žmogui i, eilėje. Jų laikas vrjt apribo terų Piliečių susirinkimų rug į
Utarnlnko. Ketverto Ir Subato*
Vakarais 7 lkl 9
iš Lietuvos 1913 m., būdamas reį^j0 nemažai nuvargti, ne tas ir neilgas. Paveikslai bus^jo 27 d., Fellowship HousvJ
Telefonas ltEPivb lc »«OO
jaunu vaiku. Gyvendamas A- niažai nervų įtempti, ir sniege- įdomūs. Pradžia tuojau po se- 831 W. 33rd St., 7:30 vai. vak.1
J. WELICHKA
menkoje jis nepraleido veltui nų išdžiovinti iki pasiekė tiks- ptynių. Atsinešę po dešimtukų, 'pamokos ir patarimai dykai.
Pigiausias Lietuviams pernei vienos valandėlės. Apsigvper eilę metų jam nebuvo lankytojai padės padengti sve
M. Z
kraustytojas
Chicagoje nors
vcnęs Chicagoj pradėjo moki- progos praleisti valandėlę at- tainės lėšas. Prašome nevėluo
ir
į
Kalifornia,
nedaro skirntis rašomosios lietuvių ka!- gilsiui. Vasaros atostogomis ji ti.
Įtumo, kaip toli gyvenate. Pa
bos. Tuo pačiu laiku, būda- saį visuomet turėjo sėdėti ka Ši programa skiriama mo
tarnauju dienų ir naktį. Taip
rnas lietuvis patriotas, įsivėlė mbaryje ir studijuoti, arba už- terims ir merginoms.
gi parduodu anglis, kokias
į draugijinį ir visuomeninį vei darbiauti mokslui. Tačiau V.
Dr. K. Draugelis,
kas nori; užsakymus priidlu
Šiandie iš radijo
stoties
didelius ir mažus.
kimų ir visur pasišventusiai Petrausko niekas nematė nn
Programo vedėjas
WGES, 1360 kilocykles, nuo
Reikale malonėkite pašaukti
P. S. Išsikirpę šių progra
dirbo tautos labui.
Įsiminusio. Visuomet maloni
10:30
iki
11
vai.
ryto
bus
įdo

RepuMic 3713
LUžsidegus pasauliniam ka- ^yps.ena spindėjo jo veide. Tat, mų atsineškite Lietuvių Audi
2506 W. 69th St. Chicago, III.
mus lietuviškos muzikos ir
K. Draugelis
; rui, kuomet mūsų pavergtoji pavyzdys kitiems moksleivia- torijom
dainų pusvalandis. Girdėsim.?
' tėvynė Lietuva labiausiai bustudentams. Viskas ga
dainas įžymių lietuvių daini
vo reikalinga paramos, V. Pe- ^’ma pasiekti, tik reikia turė- SVARBUS PRANEŠIMAS ninkų, taip pat reprodukcijiGeriausios Anglys Už
VISOMS L. VYČIŲ CHICAtrauskas, kaipo narys Lietu-.tvirta valia.
nės muzikos bei.juokų. Šis ra
Žemiausias Kainas
vos Vyčių (tuomet Vyčiai dau 1 Papraktikavęs įvairiose val GOS APiSKR. PRIKLAU
dijo pusvalandi^, bus vpatin-i
SANČIOMS KUOPOMS
giausiai dėjo pastangų jaunu- Į stinėse, mūsų profesijonalas
gai įdomus moterims ir mer- |
t ei, vos pradedančiai atgimti i V. Petrauskas prieš du menei.
12132 UNION AVĖ.
laisvai, nepriklausomai Lietu- s>us pirko savo vaistinę adre-1 Šiuomi pranešame, kad, su-1 &monis'
SUH446
&
49th
Avė.,
Cicero
,
jUjs
pereito
.
apskričiu
eusirin-1
Pr0
,
, , Chjcago, III.
' vai) buvo vienas
kelro
111.,
-kurių
pavyzdingai
veda.
kimo
nutarimo,
šiandien,
t.
y.
džių ir veikimo vadų.
gress Furniture krautuvės pro
Phone PULLman 2316
KIEKVIENAM PATARTINA IŠGIRSTI tų naujų
27 d., Ausros Vartų pa-,
.- , ..
,o,_
Gerai man prisimena anų Taip atsitikus, jis dabar ne- rūgs.
..
\
.
..
y
įgrama
iš
stoties
,WSBC,
1210
nepaprastų Rekordų su paveikslais. Bud riko krautu
Dabar laikas prisipirkti
'V *
., ,,
* metų veikimas, kuomet V. Pe- gali būti aktyvus visuomeni- rapijos svetainėj saukiamas Į,kilocykles,
tikrai .buvo jvai
vė tai vienatinė krautuvė, kurioje galite tų rekordų
anglių dėl žiemos
trauskas, ir keletas kitų L V. įnianie veikime, tačiau tas tik Lietuvos Vyčių Cbicagos aps rį. Birutė Bašinskas gražiai,
pamatyti, išgirsti ir nusipirkti. Kaina 75 centai.
16 kuopos narių, triūsė, rašė laikinai. Pagerėjus sųlygoms, kričiui priklausančių kuopų dainavo Aleksio “Ak myliu!
Kiti nauji rekordai tiktai po 65 centus. Siunčiame ir
Res. 10742 S. Wabosh Avė.
valdybų
labai
svarbus
susirin

vėl
žada
stoti
ir
veikti
kaip
į
kitus
mieštus.
Phone PŲLLman 8092
korespondencijas, slapta nakti
tave”. Be to, S. Šarkinifltė
kimas,
kuriame
bus
svarsto-1
pirma,
nes,
sako,
išsiilgęs
sa

mis nešiojo ir dalino po įvai
REIK ALAUJAME AGENTŲ šio dailės rekordo
, , , , , .
,. _. padainavo keletą duetų. Ma
ma
keletas
labai
svarbių
Liei,
•
...
.
,
vo
idėjos
draugų.
IŠPLATINIMUI
!
rių tautų kolonijas nupieštus
ir
r,k_ i • l’°nu butų jas dar girdėt dai
luvos
Vyčių
Chicagos
apskri

plakatėlius, kurie vaizdavo Buvusiam Chicagos Fed. ABUDRIKO KRAUTUVES NAUJAUSI REKORDAI:
nuojant.
6001 —Dariau*—Girėno Atminčiai. Dainuoja S. Rimkus, baritonas
žiaurius lenkų veiksmus. V. pskričio raštininkui, nenuil tį liečiančių klausimų. Todėl Viešnės nevyorkietės, ma
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
‘Ant antro* pusės: Kareivėliai. S. Rimkų* Ir Elena Sa
statau anglis ui pigiausias kalnas:
dauskaitė, duetas
Petrausko tikslas buvo — į- stančiam visuomenininkui, jau gerbiamos Vyčių kuopų val nau, taip pat patiko dainavi- •
Black Baad 17.50; HarkinK $8.00;
SOOO—-Varpeli* Valca*. Ir 21 Metų Kalėjime. S. Rimkų* Ir nud
Mll'ers Creck M.75.
riko Radlo Akordljonlstal
rodyti kitataučiams apie len nam profesijonalui linkime ge dybos, t. y. pirmininkai, raš mas. Programo vedėjas J. RoPašaukit LAFayette 8080.
3002—Meilė* Karalaiti* ir Keturi Ratai. K. Pažerakls Ir Budriko
J. OKSAS
kų daromas lietuviams skriau riausios kloties jo mėgiamoj tininkai ir iždininkai būtinai , manas gražiai padainavo ŠimAkordljonlstal
3003— Liet. Radlo Mellodljo* Ir Dzūkų Polka. Budriko Radlo,
malonėkite
šiame
susirinkime
,
,
_
x
_
.
,,
n
2849
West 43rd Street
profesijoj.
das. Tai buvo nemažas pasi
, ,
. .
kaus 4 Kur bakūžė samanota’. 11
Akordljonlstal.
dalyvauti, nes visiems mumsi „ , .
Fed, Apskr. valdyba
šventimas ir nepaprasta ener
x : .
, .
Be to, buvo įdomių pranetun
vienodai
rūpėti
mūsų
orL.
...
,.
T ..
RANKINIS FONOGRAFAS, $15 vertės, tiktai UŽ
gija.
....
„ . . Šimų ir įvairenybių. Laukiu
ganižacijos
reikalai.
Taipgi
,
..
SVEIKATOS SAVAITĖ
1923 m. V Petrauskas- įsto
v
, .
, .
kitos panašios programos,
pranešame, kad regulens aps- ‘
jo į Englewood liigli scbool
Pamatykite NAUJĄ 1934 RADIO Budriko Krautu
A. P
Amerikos Lietuvių Daktarų kričio susirinkimas įvyks sy
vėje. Taipgi naujų radio su fonografu krūvoje.
ir jų sėkmingai baigė, o paskiu
su
kuopų
valdybų
susirin

kui įstojo į Illinois universi- [draugija šiemet vėl duoda viWEST SIDE
BABY GRANO RADIO tiktai................
kimu.
Todėl
nepamirškite
datetų, School of Pharmacy, ku- , suomenei progos pasinaudoti
Viso* anglių kompanijos pakėlė an
glių kafnas, taip šukėtai, kad imorių baigė 1932 m. laipsniu ir papildyti savo žinynų apie lyvauti ir rinktiej, Kuopų.«».( x P.nlpi“^nink.i sma '
i.ėms sunku be|plrktl,
o
lietuvių
'
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
Pbarmaceutical Cbemist ir ga sveikai,, kaip j, įgyti ir nf- -lovai. Suairmk.maa praari*, rkiai varo d>rbm pirmyn
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
Ta(‘
nesi - ngįasį prįe Pahaigtuvi, spaliu,
1 reikia anglių, tslefonuoklt tuojaus,
vo iš Illinois valstybės Švie laikyti.
gausit daug pigiau negu kur kitur —
įr su
Teletonaatimo Departamento leidimą Taigi, gerbiamas skaityto-peluoklte- Apskričio Valdyba , d RnoS dide|REPEBLIC 8403
praktikuoti savo mėgiamoj jau nepamiršk laikų kuomet <
kvies daug svečių.
‘•profesijoj, kaipo registruotas lai įvyks. Pirm negu užmirši,
IŠ LIETUVIŲ MOTERŲ
X Atsišaukta pagalbos ir j
paėmęs paišelį pažymėk kale
farmaceutas.
PILIEČIŲ LYGOS
sulaukta. Bažnyčiai padaryta
Visuomeninė jo darbuotė ndoriuje, kad Sveikatos Sa
kolekta ir gausiai aukota. Be
Visados garantuojame ko
prasidėjo nuo 1917 m. ir iki vaite įvyksta rugsėjo 27, 23 J Lietuvės moterys, atbuskit; to, ne visi dar parapijonai iškybę ir teisingų vogų.
šiai dienai jis energingai te ir *29 dd., Lietuvių Auditori- nemanykit, kad pilietybė yrn pildė savo kvotų, Laikas daVardas ir ofisas:
beveikia. Įstojęs į S. L. R. K. jojĮvien vyrams reikalinga. Mo- bar visiems sukrusti ir šutei12132
SO. UNION AVĖ.,
THOR Elektrikinė Skalbykla tiktai ..
A. 15 kp. lieka išrinktas kuo Šiemet bus įdomesnė negu terims ji yra labiau reikalin kti didesnę aukų, kad būt gaTel. PULlman 5517
Elektrikinis prosas dykai su kiekviena skalbykla <
West Pullman, III.
pos raštininku, čia darbavos praėjusiais metais, nes dirba ga, nes, bile kokiam nors at- Įima užrašyti į knygas,
per keliolikų metų. 1917 m. didesnė komisija, būtent Dr.' sitikime, pavyzdžiui, mirus X Talkininkai nesitikėjo,!
Galite nusipirkti daugiau
įstojęs į Liet. Vyčių organ. K. Drangelis, Dr. T. Dundulis,’
anglių žemesne kaina iš
Telefonai
’
Peoples Coal Co. S f
ir po šiai dienai joj nuošir Dr. A. Lauraitis, Dr. V. M
Blvd.8167
—
ydžiai dirba; 1923 m. ėjo pir- Nares, Dr. J. Simonaitis ir
INSURANCE
PERKAM
Užsisakykite savo anglis
Blvd.4705 '
mįninko pareigas. Buvo veik-!Dr. F. Venskunas. Matote, ko
šį
mėnesį kol kainos dar že
NOTARY
Lietuvišlnu
3417
So.
Halsted
Street,
mos.
liu nariu Pilnųjų Blaivininkų kia didelė komisija ir patikiPUBLIC
BONUS
27 kp. Kaip jau minėjau, po mi gydytojai. Aš manau, kad
4 ton*
19, or 8 tonu or m ore
Jos.
F.
Budriko
krautuvės
duodami
lietuviški
didžiojo karo, atgimstant Lie visuomenė nepraleis progos ir
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Pocahontan M.R.
radk> programai
Snvene,! M* I.um p 87.30 8* 75
L
A
l
V
A
t
O
R
e
I
Ų
A
a
a
I
I.C
R
A
pilnai
pasinaudos
Sveikatos
j
tuvai, jis dirbo prie įkurto
W. Krntueky M. R.
Nekėliomis: W. C. F. L. 970 K., 8 v. ryte ir 1 vai. popiet
PRISIKASYKITE
Į
MŪSŲ
8PULKĄ
50% lump.............. . 8.38 5.00
Savaite.
Tautos Fondo; raštininkavo
•-ump ........................... 8.35 5 75
W.
A.
A.
F.
920
K.,
1
:30
vai.
po
piet
Tvianronani pamatuotai biznis
Black Band ...............
Dr. I. G. BloHs,
Tautos Fonde 23 sk., kuris da
Ketvertais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.
S,:”::::::;:;:; . 8 00 7.50
3608 W.ST 47th STR. ,
Tai. LAFayette 1083
1 8 35 7.75.
A. L. D. dr-jos rašt.
vė aukų Lietuvai $19,490.04.

CHICAGOJE

AMERIKOS LIETUVIŲ
DAKTARŲ DRAUGI
JOS SVEIKATOS
SAVAITES PRO
GRAMA

J.P.WAITCHES

JOHNB.BORDEN ~

Stebėtinas Rekordas
Su Paveikslais

RADIO

TUMONIS GOAL CO.

OKSAS EXPRESS

^9.50

PEOPLES GOAL GO.

$37**5O

