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Lietuva turi dar kitas derybas su Vokietija
TAMPICO MIESTU! IR APYLINKĖMS
GRESIA BADAS, LIGOS

i.j

CHICAGOJE
KOMPANIJA NUSIS
KUNDŽIA

ITALIJA ŽENEVOJE TARPININKAUJA
PRANCŪZAMS IR VOKIEČIAMS

ŽENEVA, rūgs. 28. — Ita Prancūzija gi savo keliu dir
Gazo kompanija C'hicagoj
Airijoj politinis stovis labai
nusiskundžia, kad ji neišgali lijos" atstovai T. Sąjungos su ba, kad savo pusėn patraukti
supainiotas
šį kartą mokėti paprastų šėri- važiavimui turi privačius pa
anglus, amerikiečius ir pačius
.
ninl^ams dividendų. Nusiskun sitarimus su prancūzais ir vo *•
kiečiais.
Tų
pasitarimų
tiksKUBOS DIKTATORIUS IMA
italus, kad bendromis jėgomis
džia įvairiais dideliais mokes
las
yra
Vokietiją
s
’
u
taikiuti
su
VEIKTI PRIEŠ KARININKUS
čiais, o čia dar žmonės nuolat .Prancūzija ginklavimosi rei-įnurod^ Vokietijai, ką ji gali
šaukia, kad gazųi kaina (ra.
; ir ko negali daryti.
GRESIA BADAS IR LIGOS
KITOS SU VOKIETIJA
tos) būtų sumažinta. Kompa ; kalu.
DERYBOS
nija norėtų, kad į jos reikalus
TAMPICO, Meksika, rūgs.
PASIRYŽO IŠ CHICAGO NUkas pašalinis nesikištų ir jos
Prezidento Hooverio laikais kaip visur kftur, taip ir ša-, biznio nevaržytų.
BERLYNAS,
(Elta). — 27. — Viesulo (uragano) iš
KELTI SAVO FABRIKUS
lia
Los
Angeles miesto bedarbiai buvo įsitaisą stovyklas. Ša
Prasidėjo lietuvių vokiečių de tiktuose plotuose išlikusiems
Penki naminių baldų gamin savaitę buvo išmokama apie
rybos juridiškai administraci sveikiems gyventojams gresia lia Los Angeles stovykla buvo pavadinta rHoovertųvm.”
LEGIJONO SUVAŽIA
Nesenai policija aplankė stovyklą ir nerado nė viėnoten žmo
•tojai pasiryžo savo fabrikus iš 100,000 dol. atlyginimo.
niais reikalais.
hadas ir ligos. Ima trūkti mais gaus. Kad taip, tai “Hoovertown” tuoj pa$ebtas ir sude
VIMAS
Chicagoe nukelti kur kitur. Jie
Streikas
kada darb_
Rugsėjo 11 d. Lietuvos ats- to, nėra geriamojo vandens, gintas.
• Ateinantį pirmadienį 'Amcri i PareiSk,a> kwl Chicagoje jau
a[sisak- pripažinti dar
tovai — užsienių reikalų mi- Pareiškia ligos.
--nėra
gahmvbes
toliau
draugui
MONS. YELLE KONSEKK
ATIDARYTAS AIRIŲ
kos Legijonas pradės metinį
nisterijos direktorius S. Lozo Žuvusiųjų žmonių, sakoma,
gai subūti su organizuotais binink^ ?ikalavimą 1 dol. 20
ruo
T
as
V
ys
PARLAMENTAS
KUPU
suvažiavimą Chieagoj. Suvaraitis ir ministerijos referen bus šimtai. Tačiau abejojama,
darbininkais, kurie aną dieną centų už valandos darbą ir 35
“
žiavimas tęsis ligi ketvirtadietas K. Karečka — padarė vi kad tikrasis jų skaičius bus pa
” valandas savaitės
darbą. O
MONTREALIS, Kanada, į njo vaj<aro Legijoninkai tu- sustreikavo.
zitą vokiečių užsienių reikalų tirtas. Daug žmonių lavonų jū DUBLINAS, rūgs. 28. —
ministerijos rytų skyriaus di ros bangos išmeta į pakraš Vakar atidarytas laisvosios rūgs. 27. — Aną dieną Notre rėš paradą. Dalyvaus karino-j Sil* Penki* darbdavi^ fab- darbdaviai pasiūlė 62 ir pusę
Airijos parlamentas. Prieš ati ,Dame bažnyčioje
įnoris. E. menė, jūrininkai ir pakraščių ' rikliose ikišiol dirbo apie 4,000 cento per valandą ir nusistarektoriui dr. Mayerui. O rugsė čius;
darbininkų, kuriems per vieną tė už ‘‘open shop.”
jo 12 d. vokiečių užsienių rei Kai kurios miesto dalys pa darysiant ir iš vakaro įvyko; Yelle konsekrrtotas vyskupu. sargyba.
kalų ministerijoje prasidėjo de keistos vienais griuvėsiais. Ka kruvinos riaušės. Pulta britų Naujas vyskupas paskirtas šv.
ŠAUKIAS PAGALBOS
TŪKSTANTIS GINKLUO
alaus importuotojai ir parda Bonifaco arki^yskupijon arki-' POLICIJA REIKALAUJA
rvbos.
riuomenė veda valvnio darbus.
TŲ VYRŲ IEŠKO KALINIŲ
vėjai. Daug riaušininkų sun vyskupu koadjutorių.
KELLY’O
CLAIRTON, Pa., rūgs. 27.... M aisjQ_ atvežimas yrą apsųn kiai aftžftifttą
KonSekra^d^nm Tnivn Mont
KUBOS DIKTATORIUS
MICHI.GAN CITY, . ImL? Carnėgie Steel kompanijos
kintas. Pirmiau reikia pataisy
Airijoj politinės problemos
Chicagos policija reikalauja
realio arkivyskupas
koadjuVEIKIA
streikuoja
fi vandens išgriautus geležin- j tiek daug supainiotos, kad par torius G. Gauthler. Jam gel- žudike, G. Kellyo, kurs tomis rūgs. 27. — Daugiau kaip vie anglių ^asykkise
lenas 'tūkstantis valstybės ir mie angliakasiai. Jie. sureng
kelius.
lameatas bus priverstas ilgai ,y_. ,
,
dienomis Suimtas Memphis
HĄVANA, rūgs. 28. — Ku
.
.
.
... (bėjo du vvskupai
sto policijos, pašerifų ir kitų monstracijas šalimais Carne..
_
Mrs. W. E. Evans iš J. Vals dirbti, kad tai visa išpainioti. . Šiose
bos vyriausybė, kurios priešaiškilmėse dalyvavo 37 mieste.
ginkluotų budėtojų visoj žie- gie fabrikų. Angliakasiai šau
Žudikas siunčiamas į Okla-, . ,
, ...... ky šiandien yra diktatorius ser tybių konsulato aplankė visas Ypač bus daug vargo fašistų ' arkivyskupai ir vyskupai, įėdarbininkus,
I
,
, .. , lA.
imių Indiana valstybės dalv ee- kė šių fabrikų
klausimu.
Fašistai
gresia
de
. . . Y1
:
žantas pulkininkas
Batistą, 'I ligonines ir tarp sužeistųjų ne
mus Quebeco arkivyskupą kar homa City, kur jis kaltinamas į nergingai
ieško dašimties iš. kad jie prisidėtų prie streiko,
Valerą vyriausybei.
užsidariusiems National vieš- rado nė viend amerikiečio
', dinolą Villeneuve, apaštališ vieno žmogaus pagrobimu. Jo vietos valstybinio kalėjimo pa Fabrikl) vadovybs kreipSs j
buty armijos ir livyno kari
Tačiau svarbiausia proble kas delegatas Kanadai ark. A. sėbrų byla nagrinėjama.
bėgusiųjų kalinių.
» *
gubernatorių Pinchot, kurs vi e
ma yra tai vedama ekonominė Cassulo, šimtai kunigų ir >tūks
ninkams pasiuntė ultimatumą.
VALSTIEČIAI PUOLĖ
Policiniai organai turi ži ši ^Chicagoje. Jam pranešė aNUTRŪKO KELTUVO
kova su Anglija.
KALĖJIMĄ
tančiai tikinčiųjų.
Įsakyta karininkams, kad
nių, kuj" tie piktadiriai yra. pie gresiantį, pavojų. Guberna
KABELIS
penktadienį jie grįžtų į savo
Tačiau nė kokiu būdu negali torius atsakė, kad tvarka ir
VARŠUVA, rūgs. 27. —
VYSKUPO LEBLONDO PRISIPAŽINO PRIE PADE
armijos ir laivyno dalis. Jei ne
Cooko apskrities rūmuose su jais susidurti akis į akį. ramybė visomis priemonėmis
KONSEKRACIJA
GIMŲ
klausys, visi jie neteks rangų Karpatų miestely Nowy Targ
nutrūko vieno keltuvo kabelis Jie pagrobė šerifą Neel ir šio bus vykdoma. Tačiau jis už
apie tūkstantis valstiečių puo
ir bus išbraukti iš tarnybos.
visą netvarką kaltina pačią
lė kalėjimą, kad paleisti kelis
CLEVELAND, O., rūgs. 27.
LEIPCIGAS, Vokietija, rug ir keltuvas su 16 žmonių apie likimas nėra žinomas.
.
_.
. . „(kompaniją, kuri nežmoniškai
areštuotus valstiečius.
į Vietos- katedroje vyskupu kon sėjoi 27. — Olandas komunis- pusvalandį išstovėjo tarp 6Taip pat yra žinoma, kad a
’ ,. . ,
MAISTO TRUKUMAS
.
spaudžia
darbininkus,
ojo
ir
7-ojo
aukštų.
Policija ėmė šaudyti į puo-sekruotas mons- C- H* LdB1°* | tas Marinus van der Lubbe,
jų tun ginklus. Vajst. dalies
UKRAINOJ IR KAUKAZE
Įėjus. 1 valstietis žuvo ir 1$ nd' Paskirtas i St- Josepb, kurs su kitais keturiais komu
gyventojai įspėti apsisaugo
KO FORDO DARBININKAI
LAUKIA
ŽINIOS
sužeista.
‘
į
M-o.,
vyskupiją.
.Konsektato•
•
•
•
•
nistais kaltinamas parlamento
ti. Nes tie desperatai reikalin
MASKVA, rūgs. 27. — Vis
REIKALAUJA
. __________ t'rimu buvo Clevelando vysku rūmų padegimu, teisme išpa
gi maisto ir drabužių. Jie gali
labiau pasireiškia maisto tru
Cooko apskrities
valdyba pulti bankus ir parduotuves.
pas J. Schrembs.
žino, kad jis Berlyne atliko
kumas Ukrainoj ir žiemių Kan
FORDO FABRIKAI UŽ
CHESTER Pa., 27. — H.
•tris padegimus. Būtent, jis pa laukia žinios iš Washingtono,
kaze. Sovietai kaltina pačius
DARYTI
PARYŽIAUS OPEROS
degė Berlyno miesto rūmus, į ar apskričiai bus paskolinta DEL AUKSO KROVIMO Fordo automobilių fabrikuose
badaujančius valstiečius ir
sustreikavę darbininkai reika
RŪMUOSE GAISRAS
buvusiojo kaizerio rūmus ir 2,000,000 dol., kurie reikalin
CHESTER, Pa., rūgs. 28.—
juos šimtais ištremia į žiemių
gi
slaugių
namų
statymui.
NEW YORK, nigs. 28. — lauja penkių dienų savaitės
Sustreikavus
darbininkams,
Rusiją — katorgon.
PARYŽIUS, rūgs. 27. — gerovės namus.
Aukso krovimo klausimas pa darbo ir mažiausiojo per sa-.
Fordo automobilių fabrikai no Operos rūmus ištiko gaisras,
Spėjama, kad jis ant galo
APIPLĖŠĖ BRAVORĄ - galiau atsidūrė teisman. Advo
vaitę 25 dol. atlyginimo.
pasisakys ir parlamento ruStogas žymiai sugadintas.
DRAUDŽIA FAŠISTIŠKĄ ribotam laikui uždaryti.
katas
F.
B.
Campbell,
kurs
sa

mus padegęs.
SALIUTĄ
TrVR plėšikai apiplėšė City vo sukrauto aukso nenori pa Streikas kilo, kada fabri
BRITANIJOS DARBININKŲ
Darbininkų organizacijos ta
Brewing Co. ofisus, 2117 So. duoti vyriausybei, kreipės teis kuose įvestas keturių dienų
VADAI PRIEŠINGI
ryba pareiškia, kad visokia dik 19 ŽUVO, 200 SUŽEISTA
BERLYNAS,- rūgs. 27. MeAlbany avė. Pagrobė 900.dol. man, kad patirti, ar prez. Roo savaitės ir 8 valandų dienos
DIKTATŪRAI
tatflra savo pagrinde yra vie
cklenhurgo - Lubecko guber
pinigais ir apie 35,000 dol. bo seveltas turi konstitucinę tei darbas su 50 centų per valan
nokia. Kiekviena žiauriai ei-J
ROMA, rūgs. 27. — Kalnuo
natorius uždraudė kalėjimuose
dą. Su 16 dol. per savaitę ne
nais.
sę iš žmonių atitnti auksą.
kaliniams vartoti fašistišką sa LONDONAS, rūgs. 27. — gias su savo politiniais prie tąją Abruzzi apylinkę ištiko že
Tomis pėdomis federalinė galima gyventi, sako darbinin
liūtą. Tai gali vartoti tik lais Britanijos amatų unijų sąjun- šais, kiekviena naikina viso mes drebėjimas. 19 asmenų žu
DIDELES LIŪTYS SUT “grand jurv” nuspj-endė šį ad kai.
vieji žmonės, pareiškia guber- g<>« vyriausioji taryba turėjo kios laisvės teisę.
vo ir apie 2tY)' sužeista.
RUKDĖ PARODĄ
vokatą patraukti teisman už
suvažiavimą ir nusprendė grie
natorius.
Diktatūros kultas šiandien
ATVYKSTA MARCONI
Užvakar Chicagą ir apylin aukso krovimą.
žtai kovoti prieš visokią krašte
plinta kai limpamoji liga ir vi PASIUNTĖ 25,000 DOL.
kes ištiko didelės liūtys. Kai
diktatūrą.
MILIJONINKAS MIRĖ
sų kraštų darbininkai prieš ją
Sekmadienį Chicagon atvyk
kur patilčiai perdėm buvo už PHILADELPHIA, Pa., rug
Kaip žinoma, Anglijai gre
VARGŠU
griežtai ir su didžiausiu pasi WASHINGTON, rūgs. 27.sta garsus radijo aparatų tosia jei ne fašistų, tai komunis
Tatnpico, Meksikoj, nukentė lieti per kiaftrą dieną smarkiai sėjo 27. — Valstybės kalėjime bulintojas italas G. Marconi.
aukojimu kovoja.
pirmųjų
jusiųjų gyventojų naudai Ame lyjant. Buvo užlietų ir gat apie 1,500 kalinių sukėlė riau
UNI0NTOWN, Pa.,
rūgs. tų diktatūra. Ypač
Taryba įsitikinusi, kad ir rikos Raudonasis Kryžius pa vių. Šimtmečio pažangos pa- šes. Kalėjimo viršininkas su28. — Mirė buvęs milijoninkas diktatūra, kaip matosi, yra ne
rodoje mažas žmonių skaičius žeistas. Riaušes numalšino ug- ORO STOVIS
anglių kasyklų operatorius J. išvengtina, kadangi ekonomi- Anglijos organizuoti darbinin- siuntė 25,000 dolerių.
lankėsi. Dauguma koncesijų niagesiai vandeniu, o valstybi CHIOAOO IR APYLINKES
V. Thompson, 77 m. amž. Ilgą nis krašte stovis negerėja, o kai, atėjus pavojui, vieningai
laiką jis sirgo. Mirė, galima Į vyriausybė daugiausia yra u-(kovos prieš diktatūrą, o ypač SKAITYKITE IR PLATOi-' buvo uždaryta. Nutrauktas vi nė. policija — ašarinėmis bom — Šiandien numatoma gied
ra ir šilčiau.
sokis veikimas ir biznis.
bomis.
KITĘ “DRAUGĄ »»
sakyt, neturėdamas nė dolerio, žimta vien Europos politika, fašizmą.
___________■___ .
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Melną kutdlen, ftakyrua aekmtdlenlua
PRENUMEKATOH KAINA: Metams —.
Pu*
metų — 18.60; Trims mėnesiams — (3.00; Vienam
■aėnealul — 75c. Europoje — Metams (7.00; Pusei me-.
to) — M.w. Kopti* .OIo.

Ml

Bu,

Bendradarbiams Ir korespondentams rakti) naert-

Jei neprekoma tai padaryti ir neprtolunfilama tam

BSMO MyyRirj-

Redaktorius priima — nuo

Iki

vai.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
.
PuMleked Daily, Szeept Sunday.
aUBSCRimOHa: Oo* T«*r — H.ot; Bis Monika

— )8.80; Three MoaUu — ((.H; Ona Montk — Ue
teoM — One Tear — |7.00) Bis Montke — >«.•«
Capy — .Ola.
▲drartlains In "DRAUOKS“ taringa best reeulta.
AdvartMlng ratas oa appiloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av«^ Chieago

J. E. ARKIVYSKUPO J. SKVIRECKO
60 M. SUKAKTIS

. Šio mėnesio 18 d. J. E. Arkiv. Metropo
litui J uozapui Skvireckui s liejo 60 metų am
žiaus. Šių sukaktį Lietuvos katalikų spauda
gana plačiai jiažymėjo.
Arkiv. J. Skvireckas didelį darbų mūsų
tautai yra nudirbęs. Jis yra išvertęs lietuvių
kalbon visų šventųjį Raštų. Dėl to ne tik
Lietuvos, bet ir Amerikos lietuviai Jo Eks
celencijai yra dėkingi.
' Ekscelencija yra gimęs 1873 iu. rugsėjo
mėn. 18 d. Rimkūnų—Pašiliečių kaime, Pum
pėnų parap., Panevėžio apskr. iš VincentoPovilo Skvirecko ir Elzbietos Krasauskaitės.
Augo ir pradžios mokslų ėjo Girsudų kaime,
Krinčino parapijoje. 1883—1891 metais mo
kosi Panevėžio realinėje mokykloje, 1892—96
m. Žemaičių kunigų seminarijoje ir 1896—
1900 met. Petrapilio kunigų akademijoje. Akademijų baigė teologijos magistro laipsniu.
Kunigu įšventintas 1899 met. birželio mėn.
24 dienų.
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Baigęs akademijų Ekscelencija yra ski
riamas Ukmergės vikaru. Bet šias pinnųsias
pareigas neilgai tenka eiti* Po poros mėne
sių yra kviečiamas į Žemaičių Kunigų, Semi
narijų profesoriauti. Seminarijoje dėstė Šv.
Raštų, kurį ir iki šios dienos tebedėsto. Per
karų su Žemaičių Konsistorijos Archyvū vyk
sta į Smolensku ir Tūlų, kur buvo Liet. Dr.
Centro Komiteto įgaliotiniu. Sugrįžęs Kau
nan buvo dvasiškojo teismo teisingumo gy
nėjas, paskui viceofiėiolas. 1919 m. kovo m.
30 dienų skiriamas Ceraino tihiliafm vysku
pu ir tų pat metų liepos mėn. 13 d. konsek
ruojamas ii- skiriamas Žemaičių vyskupui pa
dėjėju (sufraganu), 1926 met. balandžio mėn.
5 dienų skiriamas pirmuoju Kauno Arkivyskupu ir Metropolitu.
Savas buvo Ekscelencijai darbas ir litejratūra. Yra parašęs šias knygas: “Popiežius
Pijus X”, “Šv. Povilas Apaštalas”, “Evan
gelijos ir Apaštalų Darbai”, “Baranausko
veistasis platesnysls katekizmas”, yra rašęs
į'“Tėvynės Sargų”, “Nedėldienio Skaity
mus”, “Vienybę”, “Draugijų”. 1913 met.

pats leido dvisavaitinį kunigams laikraštį
“Bažnytinė Apžvalga”.Bet kuo ypatingai Ekscelencija įamžino
savo vardų Lietuvių tautoje, tai viso Šventojo
Raiko išvertimas į lietuvių kalbų. Nuo to lai
ko, kada krikščionybė atkeliavo į Lietuvą,
buvo pradėta rūpintis lietuvišku Šventuoju
Raštu. Sliuko dešimtmečiai ir šimtmečiai ir
maža kas išdrįso šio darbo imtis, dar mažiau
kas jį mėgino. Nuo 1599 iki 1816, tai yra per
217 metų toje srityje beveik nieko nedaroma.

kininkų) ekskursijos į Didžių- Lietuvos kalėjimuose yra nujų Lietuvų nuolat dažnėja. Šie teistų kalėti* žmonių, daugiauroet Suvalkijoj ir kitose vie'sia žydų, už holševikiškų agitose lankėsi kelios didokos tucijų, šnipinėjimų riaušių kėŠį skyrių tvarko ir prižiūri
klaipėdiškių ekskursijos. La- limų ir kitus nusikaltimus,
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
bai džiugu, kad tie ekakttrsi 'Prieš mėnesį laiko Maskvoje
ninkai net labai suvokietėję, buvo pradėtos ir dabar Kau
VISUOMENES LABUI
,Š>iuose seimuose dalyvavo a- tuojau susidaro palankesnę a- ne baigiamos derybos apie pa
1 pie 12,000 dantų gydytojų. Da pie Liatuvų nuomonę. Mat, sikeitimų politiniais kaliniais.
Rašo Dr. A. Petriku,
j lyvių buvo ne tiktai iš vienos klaipėdiškiai Neprikl. Lietu Jau esu susitarta, kad Lietu
Brooklyn, N. „Y.
‘Amerikos, bet ir iš Prancūzi- vos visai nepažįsta. Jiems pa va Sovietų Rusijai perduos iš
|jos, Britanijos, Japonijos, O-1 žįstamas tiktai Žemaičių kra savo kalėjimų 24 komunistus,
Mūsų Garbingasis Jubiliatas 1902 metais šiam
Paskilbęs
Amerikos
chirurlandi jos, Italijos, Šveicirijos,
įr atvažiuojantieji į Klai- o gaus iš Rusijos 18 lietuvių
sunkiam darbui atsiduoda ir prie jo išsėdi išti.» 30 metų. 1932 m. Ekscefcncfj. baigia
Dras c,,arl':s Ma>°' ka' Graikijos, Čekoslovakijos, Ka- (pėdos krašto turgus vargin- (4 kunigus ir 14 šiaip pilie
versti visų Šventųjį Raštų ir šiandien jųu 'daise pasakė, kad “sekamas nados ir kitų šalių. Savaitės *gos išvaizdos žemaičiai. O čių). Atiduotiems Rusijai Liemes jį visų turime išleistų. — Šventasis Raš- “ie^kalinio progreso žingsnis, laiku čia tapo perskaityta detiesų pasakius, Žemaičių I tuvos piliečiams komunistams
tas Ekscelencijos yra ne tik išverstas, bet ir Įspėjamosios — preventat)- sętkai referatų įvairiais klau- kraštas bene labiausiai atsi tuojau bus suteikta Sovietų
paaiškintas. — Kiekvienų šventų dienų yisi ves medicinos srity, turį ateiti profesijos klausimais; suruoš- likęs. Žemaitija neturėjo nė Rusijos pilietybė, o parvykuLietuvos katalikai girdi skaitomų Evangeli iš dantų gydytojų (odontolo ta daugybė klinikų, demonstra geležinkelio, nė plentų, ne sieji lietuviai tuojau gaus Lie
jų. Kąžin ar visi prisimena, keno ta Evange gų) profesijos. Ar ji tai pada cijų, pavyzdžių, tapo pažymė-' šiaip geresnių kelių, todėl vi tuvos pilietybę. Tarptautiniam
rys!” Tai buvo lyg čalanšas ta ne tiktai pasiektas pereito sada turėjo didelę skriaudų; Raudonųjųiu Kraiiui tarpininlija į lietuvių kalbų išversta! mesta dantų gydytojams.
šimto metų progresas, bet kar ir ūkiškai ir kultūriškai ne- kaujant, einančios derybos aLinkėtame Ekscelencijai dar ilgus metus .Amerikos Dantų Gydytojų tu nutiesta ir ateities prog galėjo pakilti. (Geležinkelį nuo *p»e pasikeitimų politiniais kavadovauti Lietuvos katalikams ir šviesti Ap- Asociacija, didžiausia šios pro resui platus pamatas. ProgreŠiaulių, per Kužius, Kuršėnus, liniais ir su Lenkija.
reikštųja Šviesa.
fesijos organizacija visame pa syvaus profesionalo
mokslo (Telšius, Plungę, Salantus, Ka
šaulyje,
kukliai,
bet
energin

ulėtai niekad neužsibaigia: Hienų iki Kretingos, apie 120 DARIAUS—GIRĖNO OR
I
Š VE N TIEJI METAI
DENAI GIMINĖMS ,
gai ir neatlaidžiai stengiasi at jam reikia mokytis, mokytis ir kilometrų, pastatė jau Nepri
šakyti į kiekvienų progreso mokytis. Jo profesijos organi klausomoji Lietuva). Arčiau
Kai didieji lietuviai lakūnai*
Katalikų Bažnyčia šiemet mini labai iškeltų šūkį įspėjamosios medi
zacija, tai jo kelio šviturys.
pamatę Lietuvos kraštų ir Darius ir Girėnas, 6,500 kilo
svarbų jubiliejų. Lygiai prieš tūkstantį devy cinos srity. Savo mėnesiniame
Be minėtų seimų, Chicagos žmones, klaipėdiškiai pamato
metrų Lituanikoj perskridę
ni šimtai metų Dieviškasis Išganytojas — žurnale ji duoda gausios me
Pasaulinėj Parodoj,
Mokslo ir supranta, kad Lietuva nė
puikiausiai Atlantu, 6,500 ki
Jėzus Kristus savo auka ant kryžiaus atpir džiagos tiems savo skaityto
Salione, tapo įrengta parody ra jau tekia tamsi ir prasta,
lometrų kelionę pabaigė kar
ko pasaulį. Taigi, gyvename svarbiame laike
jams, kurie prilenkę ausį klau mai iš atitinkamų
modelių, kaip jiems piešia vokietinin
stuose vokiečių “Derulufto”
— Šventuosius Metus.
sosi eigos savo profesijoj. Ji kaip žmonės privalo saugoti kai — agitatoriai, nurodinė
lėktuvu,
jie Kauno aerodrome
Lietuvos katalikų laikraštyje Ui
išauklėjo
desėtkus
kalbėtojų
savo
dantų
sveikatų.
Ten
taipdami
į
skurdžius
žemaičius.
«
M,
buvo apdovanoti garhės žen
statoma toks klausimas.
bei prelegentų,* kurie po visų Į gi buvo nurodyta sveikatai pa Ekskursijose pabuvoję kartais
klais: Vyties Kryžiumi, Šau
salį
skelbia
įspėjamosios
medi-fvojai,
į
kokius
veda
dantų
aparšūs
klaipėdiškiai
vokie

net
Ar Tamsta galvojai kų' reiškia Šventieji
lių Žvaigžde ir Skautų Svas
leidimas. Šie modeliai organi tininkai tampa lojalesni savo tika. Deja, šie ordenai nepa
Metai ir kų jie mums žmonėms neša! Klau cinos evangelijų.
siam, /ar galvojai, dėl to, kad paprastai ma Šių metų rugp. (Atigust) 7 zacijai kainavo $50,000, bet ji (naujai valstybei Lietuvai.
puošė garbingąsias karžygių
žiausiai galvojam tais dalykais, kurie mums -—12 dd. tapo sušaukta Chica- mano, kad jais pasinaudojo Ateity žadama klaipėdiškių krūtines. Ordenai buvo prise
yrą svarbiausi. Juk mes daug rūpinamės bū goj 75-tas metinis kalbamo tie milijonai žmonių, kurie ekskursijas į Didž. Lietuvų, o gti prie Lietuvos ir Amerikos
ti gerai apsivilkę, skaniai pavalgę, stengia sios organizacijos suvažiavi lankė Pasaulinę Parodų.
iš čia ūkininkų ekskursijas į vėliavų, kuriomis buvo apde
mės gerų uždarbį turėti ir visokiais kitokiais mas. Sykiu ten pat įvyko ir
Šie visi dalykai atlikta no (Klaipėdos kraštų dar žymiai ngti lakūnų karstai, ašarojant
panašiais reikalais sielojamės, Ant mažiausiai, tarptautinis Šiių^uetinis Odo saumyliškais tikslais, bet visuo padauginti, nes tai bene ge- ir dūsaujant 50,000 žmonių,
o gal kai kas ir visai negalvojam tikrai žmo- ntologų Kongresas. Abiejuose menės labui!*
Iriausia susipažinimui ir susi susirinkusių Kauno aerodro
nėniia būti. O kol šitas phskutinysis gyveni
artinimui priemonė. Ekskursi me lietuvių tautos didžiosios
mų klausimas nesutvarkytas; tai mums vi
jų ruošimu daugiausia rūpina gedulos, liepos 20 dienų.
suomet yra ir bus visas gyvenimas sunkus
si Žemės Ckio Rūmai ir šau Ęugpiūčio 27 dienų didvy
ir nelaimingas.
liai.
Tab.— rių garbės ženklus Šaulių Są
w
; 1»’
-r **-» a - T
SUSIARTINIMAS SU
savo valstybę, svarbu yra jos LIETUVA PASIKEIS PO jungos salėje Krašto Apsau
Taigi žinokim, kad praėjo 1990 metų, kai
gos Ministeris pulk. Giedrai
KLAIPtDIECIAIS
I visų piliečių didesnis vienodas
pasaulį Kristus savo auka atpirko, Taip pat
LITINIAIS KALINIAIS
tis iškilmingai perdavė žuvu
susipratimas ir pažiūrų bent
atmintum, kad per tuos 1900 metus, kiekvie
ui
BU SOV. RUSIJA
sių lakūnų giminėms -— Da
nas žmogus, kuo jis tik buvo, jei tik jis sa Per ilgus ųmžiųs skirtingo svarbiausiais klausimais bei
Šiuo
I
Sovietų
Rusijoje
Lediniuo*
riaus žmonai ir Girėno bro
vyje Kristaus nepasekė — laimės, skaidrios svetimo jungo Lietuvos dalys reikalais vieningumas.
gyvenimo gerovės nematė. Tai mums visiems viena nuo kitos labai nutolo. metu ypač yra opus Didi. Lie- .tojo vandenyno Solovkų salo- liui. Ministeris Giedraitis ir
nenuslopųiatuaį kalba tūkstantis ir devyni Vilnija sfnarkiąi sulenkėjo^ tuvos dvasinis susiartinimas se, buvusiam garsiam Solovkų aviacijos pulk. Gustaitis pa
šimtai metų. Pagalvokim ir padarykim išva Prūsų Lietuva suvokietėjo. su Klaipėdos kraštu. O susi- [vienuolyne, yra įtaisyta dide- sakė trumpas kalbas. Pulk.
Vienos tautos sūnūs ėmė tų ' artinimas gali geriausiai eilinė Sovietų priešininkams ko- Gustaitis pažymėjo, kad Litu
das.
pačių lietuvių kalbų gana į- per susipažinimų. Vadinasi, ncentracijos stovykla, kur pa- anika per Šiaurės Atlantą skri
susipažinkim, o »n«iartįfo»im ‘smerktieji esą neapsakomai dimo be nusileidimo tolumu
Lietuvos visuomenė gana gausingai au vajriai kalbėti, tam pačiam
koja mūsų didvyrių Dariaus ir Girėno pa Dievui kitaip melstis, įsigijo Tų pat galima pasakyti ir a- Į žiauriai ir skurdžiai laikomi, užėmė antrą vietą pasauly, o
minklo fondui. Netrukus manoma surinkti skirtirtgus papročius. Todėl pie išeivius kitose šalyse. Jie Paaiškėjo, kad toj Solovkų skridimo tikslumu Lituanikos
80,000 litų.’ Paminklo projektų dirba Lietu šiandie susitikę trys lietuviai, jau menkai tepažįsta Jaunųjų (stovykloje ir kituose Sovietų kelione gali būti lyginama ne*
vos ir Amerikos lietuvių skulptoriai. Jis bus sakysim, — amerikietis, kla^- Nepriklausomųjų Lietuvų. Ir kalėjimuose yra gerokas skal- bent su amerikiečio Lindberpastatytas prie Kauno gelžkelio stoties Kau pėdietis ir šiaip aukštaitis ar |čia didelį darbų daro ir darjeius ir lietuvių, ilgiems me- go kelione, kada jis 3927 me
ne arba aerodrome. Lietuvos visuomenė mū dzūkas jau sunkiai susikalba didesnį galėtų, rodos, padaay- tams kalėti pasmerktų už pa tais birželio mėnesį, puikiai
sų lakūnų drųsųjį žygį, matyti, giliai įver net tais pačiais ir ne politi-! ti — spauda ir okskunijoa. sipriešinimus bolševikų parti atskrido iš New Yorko į Pa
niais klausimais. O sukūrus j Klaipėdiškių laukininkų (ū- jai ar valdžiai. Iščkitos pusės, ryžių.
'
Trik—
tina.

patarnauja, — moterys, mergaitės. Ir jas
ten nuvedė ne piniginiai apsiskaitymai, ne
žemės vilionės, bet Kristaus meilė, kuris
pasakė, jog kų gero esame padarę varg
šams, kuriuos Kristus savo broliais pa
(Kun. dr, K. Matulaičio, M. I. C. paskaita
vadino, tų esame pačiam Kristui padarę.
Federacijos Kongreso Moterų sekcijai)
įsigilinti į šių katalikės moteries vei
(Tęsinys)
kimo sritį, nurodyti kuriose šalyse, ku
riais laikais, kiek gero padarė moterys
d. Moteris ir gailestingieji darbai. Nepariaptis, — moteris yra gailestingesnė, labdarybėje besidarbuodamos, šiandie Fe
deracijos Kongrese neįmanoma, — per
ji greičiau ir jautriuu užjaučia artimų nelaimėj, negu vyrui, kurių kritiškasis pro 'daug plati sritis.
Bet užtai katalikei motereį lieka to
tas pirmiausia ieško priežasčių, o paskui
skubu pagalbon. Todėl rasime šioj srity ji veikimo sritis dar daugiau praplėsti,
dirbant daug daugiau moterų negu vyrų. daugiau sušelpti gailestiugu veikimu žmo
nių (sielų ir kūnų).
Apibekit mintimi pasaulį. šiaurė ir e. Moteris ir Bažnyčios teisės valstybėje
pietūs, Hedynai ir pusiąnsiojo nepakeliatvi
Moteris pilietė naudojasi jai suteik
k«rličiai paviliojo daug pasišventėlių — tomis pilietinėmis valstybėje teisėmis* ir
misi.įonierii] skubėt |>as apleistus žmones padeda gyvendinti įstatymų ir valstybi
ir jiems nešti Kristaus šviesos,-Šalę jų nių įstaigų pagalba bendrąjį labą pagal
dideliu būriu stoja ;>asišventusios mergai krikščioniškus principus. Ji rūpinasi savo
tės — įvairių Vienuolijų seserys, dvasiu.* dalele [aidėti viešajam gyvenimui klestė
karžygės.
ti, tikrai trokšta visuomenei gerovės, tiek
Paimkit ligonines, senelių, našlaičių i ekonomine, tiek moraline prasme,
tai
ir varg' j pjieglflUdas. Kas daugiausia jai įsako artimo meilė. Ji žino jog kata

MOTERS VAIDMUO KATALIKIŠKAME IR TAUTIŠKAME VEIKIME
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SVEIKATOS SKYRIUS

■ ■

likė moteris privalo būt suįdominta me
džiaginės gerovės reikalais; ji tai remia,
nes visiems privalp būt užtikrintas tam
tikras medžiaginių gėrybių kiekis, kad
galėtų pastoviai ir ramiai pildyti Dievo
įsakymus. Visuomenės dorovė ir tos do
rovės pridabotoja — Kristaus Bažnyčia,
pagelbsti žmonėms tiekti bendrojo labo.
Susidaro todėl tarp valstybės ir Bažny
čios sutartys, konkordatai bendrojo ka
talikų labo siekiant. Bet pasitaiko, jog
nevykusieji šalies įstatymai, valdininkų
užgaidos, palaidų žmonių įsivyravimas
aukštose vietose, puikybė ir kitokios ydos
paskatina kai kuriuos valdininkus, val
džias, ar visuomenės dalį stoti prieš krikš
čionišką dorovę, prieš Kristų, prieš Jo
Bažnyčių.
Čia moterys gali padaryti daug gero.
Jos gali organizuoto būdu apginti žmo
nių dorovę, Bažnyčios teises, gali pagel
bėti Bažnyčios nuostatus , ir nutarimus.
Kadangi šv. Tėvas, regimoji Bažnyčios
galva, visus jungia | tų kilnųjį darbų, —
moterys augina ir skatina savo aplinkoj
palankumų, klusnumų ir meilę šv. Tėvui

kas jos atsižada ir nori pabėgti iš jos
ir vietos vyskupui.
Kiek kurioj šaly moterys prisidėjo narių tarpo, — pats sau ir tautai, daro
prie Bažnyčios teisių gynimo, tam klau skriaudų. Toms skriaudoms mažinti tau
simui nuodugniai nušviesti reikėtų para rieji tautos s ūbus Ir dukterys organizuo
šyti storokų knygų, nieku būdu nesutel tai dirba. Iš čia kyla klausimas, kiek lie
pa į trumpos paskaitos rėmus.
tuvė katalikė gali padaryti lietuvių tau
Dabar pasvarstysime antrųjį klausi tos naudai, koks yra jos vaidmuo mūsų
mų: koks yra moteries vaidmuo tautiš dabartiriiame tautos gyvenime.
kame veikime!
Kad klausimas trumpesniu laiku ge
n Katalikė moteris tautiškame reikime
riau paaiškėtų, pirmiausiai pasistengsi
Katalikų Bažnyčia apima visas tau me suprasti 1. Kas sudaro tautų. 2. Ko
tas. Jas visas mokyti paliepė apaštalams kiose srityse dalyvauja moteris. 3. Kokie
pats Kristus. Jis neliepė naikinti tautų. jos dabartiniai uždaviniai.
Kiekviena tauta turi teisės savo kalboj
1. Kaa sudaro tautą?
garbinti Viešpatį, dėkoti Jam už malonei,
Iš pažiūros klausimas aiškus. Tautų
turi teisės gyventi.
Pasauly yra daug tautų, daug žmo sudaro vienos genties, giminės nariai.
nių. Yra galingų ir vargingų tautų; di Tikrumoj gi klausimas sudėtingas. Tau
delių ir neskaitlingų. Bet visoe turi teisę tos sąvoka upima žmonas, reiškia — tau
tarnaut Dievui ir savo keliu padėti savo ta nšairiboja kuriuo nors Žemės plotu. Lie
tautos narinius siekti amžinos laimėa. tuvių tauta gali būti anoj pusėj ir šioj
Nors Dievo garbė ir asmeninė laimė uiums Atlantiko pusėj ir kitur. Tiesa, tauta yra
yra svarbiausi tikslai,* bet tautiškumas gyvas organizmas, organizacija, negali
taip pat turi didelę vertybę katalikų a- būt be civiloa valdžios, bet valdžia ir vab
džioj esantieji asmenys nesudaro tautos.
kyse.
Kas nevertina,

niekina savo tautą,

(Bus daugiau}.

Ketvirtadienis, rūgs. 28, 1933

KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
2128 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.
Telephone HEmlock 1490
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

Telephone Hemlock 2204

DIEVAS
ŽMOGAUS SKIRTUMAS
NUO GYVULIŲ

ŠVENTO KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTES

gali tflti mums garsi ir sve- mano nuveiktų darbų, už ku- katalikas,
tinga Chicago,-kurioje mąųIriuos taipgi garbė ne man pri- prie kata
,
teko šiomis dienomis viešėti klauso, bet p. Šimučiui ir jei dėl visi 1
j *
v. • ir čia *gardžiai pasivakarie- as ką
nors gera Federacijos ba, o Die
4. Rinkimas mandatų komi- .
,»
*
. . vį
*
niauti. Tiesa, praeitų savaitę naudai padariau, tai vien tik mins.
c r,. , .
t
.
specialiai buvau nuvykęs į A- p. Šimučio padrąsintas arba
5. Rinkimas rezoliucijų ko•
L, \
\
\
TTZ t
t
tlantic City ir tenai netik ko- stačiai jo priverstas. Už to, -x
jafS bet ir galvą gerai numaz- kius darbus, tai ne man, bet
*
7 Vnldvbnc
ROjau’ ° no5ų Pamdtavau »et tam, kurs 1 U darbą įtraukė,
8 Nebai tireikalai
kvietiniais miltais, kad tik t. y.p. Šimučiui. Ir jei FedePraeitų
q y
••
čia, chicagiečiams, gražiau at- racija per praeitus metus pa- Pittsburg
ik aujl.8umanynJ-a1, •
rodyčiau. Tuo tarpu gi tik pa- statyta ant tikrai grynų ka- J* Končii
og . m imas naujos valdy- žiūr-kite> kaip ag dabar atro< lalikigkų pamatų, tai tik p. nciškaus
1 Seimo atidarymas
2 Sveikinimai
o
.
•’
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RAULAS:O kas jos vra?
1
ax • n*
kai
necivilizuotas, jame yra
JONAS: — Štai: Pirma pa.
.
’
.. _ ...
supratimo jausmas tarpe gerų
matine skirtumo rūšis vra . ,,
, .
v. .
.
v
.v,
,,
T.
ir blogų darbų. Nežiūrint jų
žmogaus aiški kalba. Jis sa.
7. ...
- ,
,
, .
y jy. • , .[kultūros, jų tikėjimo pazvalvo kalba, tai vra žodžiais bei
’
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v,
.y .y, .
• x' • RŲ bei prigimties, sveiko prorastu, išreiškia savo mintis ir Į
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žmogus
turi
jausmą
savytonus mintimis dalinasi su ki-1
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tais. Žmogaus kalba sutvarkvaiJK Sa^?°,18
ta. išdirbtos taisyklės, kaip
?,ekvlen» athk‘« «er?
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, , ...

darbą jis jaučiasi pasitenkmi-

reikia ją vartoti, kad kiti gav ,,
.y. .
.
...
.y. . .
...
.. mo, o uz blogą jaučiasi išme
lstų aiškiai suprasti, ką jis
.?*. d
I
i
x•
1
j
v-x
tmejimą.
Tąjį
jausmą
vadinanon pasakyti ir kad butų meJ 7/
nas pačioje kalboje. Kur yra 1116
beždžionių mokslas apie kai-1 Todėl prieiname prie penkbą? Tą, kuris bezdžįonės cy-!tos skirtumo rūšies tarp žmopimą lygintų prie žmogaus' gaus ir gyvulių, tai yra- sąžikalbos, galėtumėme pavadinti'I nes balsas. z
jį taip kvailu, kaip pačią be- į žmogus, padaręg ką nors hlo
zdžionę.
>gO, be^ pįkį0> negali nurimti
Antra skirtumo rūšis yrh neį nutiidytį say0 sąžinės balobsfraktivė: Žmogus gali ga- so> kur5g sako jam: žmogau,
Ivoti apie matomus ir nema- b]ogai
Ir tol nenu.
tomus daiktus. Jis gali galvokol savo blogo nepati apie medžiagines >r dvasi- lkiso Af gyvulys turi ų jau.
nes būtybes. Žmogus atmena
Ar lydeka> prarijusi sa.
savo dhrbus, gali svarstyti ir vc vaįk^ gailisi? Ar kiaulė,
galvoti. O ar gyvuliai gali SUėdusi savo paršiuką, labai
galvoti? Ar jie gali atskirti verkiaj O pas sveiko proto ir
gerus darbus nuo blogų?
grynos sąžinės žmogų visuoRAHLAS:
Argi gyvuliai nieį yra apgaįiestavimas ir atnegali atskirti gerų dobilų nuo mįnimas.
V. S.

Kmt j

Rašo

Kun. A. Petrauskas, M. I.

(Tęsinys)

P. Vincą? Palukaitis gimęs buvo Su
veik ijeje, Rūdos parapijoje. Pradėjo mok
slus eiti jau nebe jaunas — apie 16 metų
turėdamas. Baigęs Veiverių mokytojų se
minariją, buvo mokytoju kurį laiką Kap
čiamiestyje. Paskui buvo kelerius metus
Vilkaviškyje mokytoju. Čia susidūrė su
rusų žandarais už lietuviškų knygų pla
tinimą. Nebetekd mokytojo vietos ir dar
reikėjo pasėdėti kalėjime.
Perėjęs šiuos nemalonius įvykius, V.
Palukaitis persikėlė į Varšuvą. Patriotiš
ka dvasia tačiau ir po visų nemalonumų
jo neapleido. Dėjo jis visas pastangas,
kad kuo daugiau patarnautų .lietuviams
išeiviams, prisirašydamas prie draugijos,
ar pats ją steigdamas (tikrai nepasaky
siu) ir traukdamas prie jos vis daugiau
naujų narių.
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Centro Sekretorius 2R°3irnai lr miltavimaį niekais liu tiek prisipažinti, kad per
.nuėjo. Čia patyriau, kaip man praeitus metus įvairiems Fei ▼niaaiuiift rTJtrn l m
Į neteisėtai primetama, būk tai deracijos reikalams, kaip vakokie nepaprasti dideli nuveį- kar pastebėjote iš iždininko
PUI
kti darbai, kurių nei aš pats atskaitos, padariau $24.60 išJUv RUrlUilLu^j viii"
negaliu įžiūrėti nei pastebėti, laidų. Tai grynas mano nuo-

ATSIMINUS FEDEnAul"
1(1^ ¥HNPDEC A
CA60, ILL.

stojęs pai
«ri b,™
s1 DUVO
V«išnnr»
vaišnorą
cnnni4k„s«
euomenes
vienas či
tarpe pa
^ra išlei’
nialdakn?
39 prad:

i Tie darbai, tai “ Pittsburgh ’o pelnas. Kalbant apie nuopel- Į daug k>
’
1
Lietuvių Žinių’* redagavimas nūs, reikia pastebėti ir atsi- f '"
__ _ r.7.Mn
*r Federacijos iždininkąvimas. minti, kad Federacijos širdis,'I
ofirvn.?
Tat atsisveikinant šį va.karą
kurios teka, kaip Kraujas ‘
PARTOfl vmmppsn - pu C^icago, leiskite man pe- gįslose į Federacijos skyrius
v a ir APmr+TP _TT_
si teisinti ir parodyti tikrąjį ir plačiąją lietuvių katalikų 1. Sup
vtaAta oa n ’ v
nuveiktųjų darbų kaltininką, visuomenę, yra Centro RaitiSt
'
Kai kurie’
‘/Drauge” nė, arba kitais žodžiais Fede®im
’
‘ Pittsburgh’o Lietuvių Žinių* racijos ašis, apie kurią sukasi
' ka^
, ?
’, .
skyrių ir apačioje»parašą: visi Federacijos skyriai ir vi- o aini
ar -Va arJenę’ tarpe.
Kun. Magnus J. Kazėnas, Re- sas Amerikos Lietuvių Kata- 4. parj
?a
°^’ va arov ve< ^as ^p* daktorius” mano, kad tai vi- Bkiškas Veikimas, yra ir vėl 5. Pari
’ imutis paprašė kun. Ka- gQS jjjjįog mano parašytos ir. Centro Raštinė. O kasgi tos
Kas
zėną T K pasirodyti svečia- sutvarkytos visai ne. Štai cėntro raštinės, tos Federaci- Įms, tat jis, un. Kazėnas, už- ktdp tikrenybėje yrą. Turime p8 širdis ta ašis — p. Leonar' T?
s,lipęs ant kėdes ir pasirodė yigą eUę nenuilstaučiąi dirba, Jdas šimutis.
o
žemai visiems nusilenkdamas,
korespondentų, kurie su-1 Baigdamas, noriu padaryti 10. Vėli
o a bos, ė stokos laiko vi- rankįoja ir surašinėja visas ži- mažą pastabėlę: jei norime, 11. Pag
sai nesakė, tat čia paduodame niftg ir man priduoda> a8
kad ig tos širdies, iš centro
tyti
ištisą jo nepasakytą kalbą. Joj jag suiankstau, sudedu į vieną raštinės, tekėtų tikras kata, l2-‘‘Di
yra aug įdomių dalykų. Ve- didelį vok^ užragau; Mr. Ė Ūkiškas kraujas į visus skyn2LT
rta paskaityti. Štai jis atsi- gimutigj 2334 So. Oakley Avė., rius ir per juos į visą mūsų praues
stojęs butų taip kalbėjęs):
Chicago, III., užlipdau relka- katalikišką visuomenę ir kad
$2.CX
Jo M. Pralote, Gerbiamieji lingą skaičių pašto ženklelių;padarytume šiokią tokią įtekvai
Kunigai, Atstovai-vės ir Sve- pridedu dar: r<Special Delive- mę ant mūsų brolių seserų nu
ėjai 1 Kadangi negana buvo ry”, na, ir ant galo turiu at- tolusių nuo Kristaus principų,
mano pasirodymo, bet dar esu likti sunkiausi darbą, tai pti- j turime visi suktis apie tą ašį,
priverstas ir kalbėti, tai kuo- statyti į traukinį, kad laiku apie centro raštinę. Turime ce
met priverstas kalbu, papras- j pasiektų p. Šimutį, knrs, ga* ntrui padėti kas kuo gali —
tai turiu teisybę pasakyti. Tei | vęs tą pundą, kaip bematant ypač centro netrukdyti su at

V. Palukaičiui draugijinis darbas se
kėsi pusėtinai. Dievas jam buvo suteikęs
gana malonų būdą — mokėdavo švelniai
su žmdilėmis apsieiti, buvo draugingas,
linksmas, turėjo gražų balsą, nusimanė*
apie organi7»cijinį darbą. • Žodžiu, buvo
žmogus labai Naudingas. Jam draugijai
vadovaujant buvo gana daug narių ne
tik iš tarnaujančių tarpo, bet net ir iš
inteligentijos, kurios Varšuvoje buvo aps
v* •
ciai.

Iff į
Iii

U

jas, o gydykloms visai nepasitikėjo. Jis
žmones gydydavo paprastai hydroprftija.
Jis man pats nusipasakojo, kiek mažai
jis turėdavęs pasitikėjimo visokiems vaistapns. Jis kartą sunkiai susirgęs pilvo
tifusu. Draugai gydytojai susirinkę pa
darė konsilijumą ir prirašė jam visokių
vaistų, ’ pagal jų sprendimą, reikalingu
karščiui numušti. Kadangi aptiekoee vais
tus gydytojams paprastai duoda nemoka
mai,. tai, sako jis, prinešė man tų vaistų
Lietuvių patriarkas — Stebuklingasis
tiek ir tiek.
daktaras
Vaistai stovi sustatyti šalia manęs
Avižiumi vyriausias iš visų Lietuvių ant stalelio, o aš, sako, nė vienų jų nė
draugijoš narių buvo daktaras Dielinis krust.
•
(Dielininkaitls). Jo gimtinė buvo Suvalkų
Anksti rytą vėl subėga kolegos gydy
tojai.
Žiūri, kad vaistai visai Aelytėti. —
gubernijos Naumiesčio parapija. Norint
turėti kiek aiškesnį supratimą apie šį be “Na, kodėl, kolega, nevartoji vaistų, ku
galo malonų ir dorą senelį, reikėjo būti rie tau palengvintų?” — klausia nuste
nai pačiam jį pamatyti, kitų pasakojimai bę. — O aš, girdi, jiems atsakau: — Jūs
nepataikys jo kaip reikiant nušviesti. [- pats, kolegos, prisirašėte tų vaistų, tai
domus jis buvo visais atžvilgiais: ir savo .jūs patys ir išgerkite! Man jų nereikia!
profesijos atžvilgiu, ir šeimyninio gyve — Ir negėręs. Pati prigimtis tiek turė
jusį jėgų, kad karštį nugalėjusi ir netru
nimo atžvilgiu, ir doros atžvilgiu.
Profesijos atžvilgiu jis buvo tuo įdo kus jis pasveikęs.
mus, kad būdamas specialistas gydytoTaigi, pats nepripažindamas vaistų

2334 S. OAKLEY AVENUE

reikalingumo, ir savo ligdniams jis jų
duoti ne labai norėdavo.
Kiek jam toksai gydymas sekdavosi
— negaliu pasakyti. Matyti, kad ne blo
giausiai, nes pacientų jįs turėdavo visuo
met ganėtinai.
Jis mėgdavo nupasakoti įdomių atsi
tikimų iš savo gydymo praktikos. Kai ku
rie jų tikrai kai kam lyg koki stebuklin
gi atrodė. Todėl jį vądindavome “stebuk
linguoju gydytoju”. Vieną tokių nepa
prastų atsitikimų jis napasakodavo pats
apie save, kaip jis norėdamas pasidaryti
sau galą, o rado sveikatą. ĮVykis buvo
toksai:

Plaukia skandytis

P. Dielinis, būdamas jaunas, labai
menkos buvęs sveikatos. Ypač kankinęs
jį vidurių kataras (sloga), kuri neleisda
vusi jam nei kaip reikiant pavalgyti, nei
sustiprėti, kad galėtų tinkamai darbuo
kis. Vaikščiodavęs kaip šešėlis. Toksai gyvenimas jaunam žmogui be galo įkirėjęs.
Jis, nematydamas laimingesnės sau atei
ties, nutaręs baigti savo gyvenimą. Bet
kaip? — Jis buvęs riuo jaunumės tikįs ir

Chicago, Illinois
savižudybės daryti nedrįso. Tai ką jis
daro, kad ir sąžinė būtų nesutepta ir vis
dėlto nepakenčiamas gyvenimas baigtųsi?
Pavartojęs, kaip žmonės sako, žydiškas
priemones, kad ir save ir Dievą apgautų,
būtent: nutaręs besimaudydamas jūrose,
plaukti ir plaukti taip toli į jūras, kad
pailsęs, negalėtų sugrįžti. O jei begrįžda
mas nuskęsiąs, tai čia jau ne jo būsianti
kaltė!
Taip ir padaręs. Rodosi, Zoppoto jū
ros maudyklėse buvęs išvažiavęs. Išėjęs
anksti, kaip tik vyrų sezonas buvo atsi
daręs. Persižegnojęs ir pasileidęR plaukti
tdlyn į jūras. — “Plaukiu, sako, valandų,
ar daugiau, ir vis jaučiuosi dar stiprus
— jokio pailsimo! Plaukiu toliau, plaukiu,
ir vis lyg tyčia nepailstu ir gana. Jau ir
krantas iš akių dingo, jau rodos tik tu
rėčiau pailsti. O ne, ir gana! Tai, sako,
aš manau, grįšiu atgalios — juk vistiek
ligi kranto nedaplauksiu!”
Grįžta. Tolumoje pasirodo jau ir kra
nto kontūrai. O plaukikas jaučiasi visa
me stiprumo. Plaukia artyn:
(Daugiau bus)

Ketvirtadienis, rūgs. 28, 1933

DHIUBIS

bet gerklė tiktai penkių colių kaip vienas svetimtautis išsi- duoti išrišimas tiems, kurie tų jo pavyzdi. Ačiū jam už įtaisymais, ir t.t. Nors daug|
taip, kud ji gali praryti tiktai I reiškė apie tokias jaunas pa- ‘ neleidžia savo vaikų kataliki- geras pastangas.
nuveikta, o vis dar toliau žemužus žuveles. Vienu sykiu ^eles, pavadindamas i4slappy- škou mokyklon
X Girdėjau mūsų kun. kle- ngiama šviesos ir meno ke
j
Ar myli Mariją? ar nori aI prarija 600 svarų tų žuvų. Pa<- ilithuanians”. *
X Pono Kaitinus iš MoKees tonas dalyvavo naujo Pitts- bais. V.ienas iš pageidaujamų:
’
•
• •
•
•
*
•
•
skui pasilsi kokias penkias ari Klebonas, kuriam rūpi ateipasiskaityti gražiu
Rock, ^vogeris, mirė, dėlto vi burgli’o vyskupo įšventinime, įvedimų, tai suorganizavimas P*e
šešias dienas. Bangžuvė van-i lis tų jaunų panelių, kurios
o rūgs. 24 d. buvo išvykęs j akuilemikių orkestrus, ši or- skaitymų? — Jei myli ir noChica
(jaunos būdamos nepilnai su- sa šeimyna išvažiavo Žibutė
oens visai negeria.
l,tts kun. Vaiš k ėst ra turėtų susidėti iš 24
apie ^4 daug — daug gra
gou į laidotuves.
viūrą į card party. Jį su ki- instrumentų, kurių atskira kai į
dalykų išgirsti, tai būtiKapitonas paimate Seseria >ranta tuos l’av0-iu“. ir “Veikų
tais parūpi jonais buvo nuvo na siekia nuo penkių iki ke- nB^ pasiskaityk ką tik išėjuateiti pažiūrėti bangžuvėa. Ji- li'V“'-'rgėjunų, pinSo, kad pa(Tųsa iš 3 puslapio)
spaudos knygą, vardu
žęs A. Krištopaitis.
' turiasdešimts dolerių.
tai jaunus būdamas buvo Se-r'“iai ““tarytų, nes jaunystės,
rb. kun. P. Campbell, dabarti serų mokinamus, nųrs dabar dle,ws alelt-vJe “‘“diepia.
“
SVEIKA
MARIJA!”
X Labai gaila, kad viena1
llundari
daug
talentingu
mu
„
A
stoi,.0
nis mokyklų superintendentas,
mūsų
senelė
parapijonka
sun
I
gana senas> bet pamena die j Klebonas taip pat garsino,
UNK8MA GIRDĖTI
aikuj mergaičių, bet ne viena, ,nviikai
Km.
įteikė Jo Malonybei Dvasiškų
kiai sergu. Tai Marijona Po- i
nūs praleistas jų globoje. Jos kad pradės aplankinėti savo
gali u tėvų pareikalaut, ap l Petrsudra3; M t 0
Puokštę, kaipo dovanų nuo v>
....
„
....
i
....
. . , .
singienė. Sekmadienį klebo- t
Praeitų
sekmadienį
čionai
n.akėjimo už ,raukiu.. U ki- ) Knyga turf
pu3lapiy
skupijos vaikučių, ši puokštė
ir gerokai pasinaudojo ta pro. 'paliks iki keletu knygučių ti- susitvėrė Gyvojo Kažančiaus ras prašė visų atsiminti jų sa tos pusės, ir akademija neis ,
g
s
susidėjo iš 100,000 šv. Komuvo
maldose.
Žmogus, niekuomet to no kietų Anelės Kudirkienės pa- draugija. Tai sumanymas G.
gali tos kliūties prašalinti.
mjų ir iš didesnio skaičiaus i
popieros švč. Marijos ir Jė
X
Labai
didelis
smūgis
šie

v ,,.x.
x.
,
i matęs, istikrųjų, netikėtų, bet dovanoto loto.
į Miniotienės, Tretininkų pirmi
Nuoširdžiai prašome mūsų zaus paveikslus.
sv. Mišių. Gavęs šia puokšte, , .
, . .
, .
....
....
* kai savo akinus pamatai, tai
ninkės. Nutarta spalių m- pra- met lietuvių visai tautai. Gai- geradarių remti šį naujų aka
prabilo i vaikučius. Primine
un
..
la kad, Šarkis du sykius pra
,
....
..
• p,fl‘l nasakvti: ‘ Kei?ftiimas vrn
Knygos kaina, imant po vie
jiems kelis vaizdelius iš Kri gali pasakyti: “Regėjimas yra Oras čionai šiltas-ir gražus, džioje padėti maldas kalbėti. laimėjo. O dar labiau gaila demijos projektų ir suteikti
tikėjimas”.
Balsas Ūpas čionykščių žmonelių tikbent mažų aukų įrankių nupi ną, 35 centai.
staus gyvenimo, bet ypatingai
s
X
Bar
iaoai
man
patinka,
na
lS
ų
narsuolių
Bariaus
ir
Gi
jtai dirbti ir dirbti parapijos
“DRAUGO” KNYGYNAS
pažymėjo vienų iš jų, kuomet
kad mūsų gerb. klebonas tre-^^ Kaip girdėti, daugiau rkimui. Jei bus pageidaujama,
naudai.
Gibukas
2334 Šo. Oakley Avė.
Kristus, nuvargęs atsisėdo pa
tininkių direktorius,
i atsiranda drąsuolių, kurie a- galima bus net geradarių va
silsėti ir prisiartino vaikeliai.
taikų ir vienybę, ypač tarp teinančię Aisarų žada sekti jų |idus atspausd'mti ant muzikos
(McKeesRocks)
įrankio.
Apaštalai norėjo juos pavary
I tretininkių visuomet duoda ge praskintu keliu.
Dobilas
Šiuo prašymu ypatingu bū
ti, bet Jėzus pasakė. “Leiski šioslkolonijos lietuviai, kaip
rų pamokinimų. Kaip paukšte- !
________
te mažutėliams prisiartinti; matyt, sutartinai gyvena. Kad' ŠV. VINCENTO MOKYK 'lis nemėgsta sudrumsto van- j
du kreipiamės į muzikos ir1
meno mylėtojus. Aukas siųs į
prie Manęs, nes jų yra dan taip yra, rodo visos tos pra
dens gerti, taip mūsų klebo- J
LOS ŽINUTtS
gaus karalystė”. Panašiai ir mogos, kurios taip dažnai re
kitę šiuo adresu:
nas nesusipratimų tretininkių
Jo Ekscelencija pasakė, kad ngiamos partijos naudai,
Šv. Pranciškaus Akademi Mother M. Daviri, St. Frau
Kun- M. J. Kazėnas praei- tarpe. Visuomet įspėja, sutai
per kelias dienas buvo pavafr-jjęors maža žmonės dirba, bet tų savaitę lankėsi pas seseris ko ir liepia melstis, kad Die ja kasmet daro didesnę paža- 1 eis Academy, Mt. Providence.;
gęs, bet kuomet pamatė tokį visgi į pramogas atsilanko ir,j Esplen’e. Turbūt, vėl jų reį- vas padėtų'viską ištesėti ir ngų mergaičių skaičiumi, vei-! R. B. 9, South Hills, Pitteskaitlingų būrį nekaltų vaike * sulig savo išgalės, centelių ar kalais, nes, mat, labai pasi kantrybę turėti. Kad visi irų ’kla, įvairumu, pedagoginiais burgli, Pa.
Neotruplnk
niežėji
mu. * pleiskanomis,
lių nepaisė to viso vargo, o ba dolerių palieka.
šventęs žmogus. Tik nelaimė,
libėrlmala spuogais
širdis jo džiaugėsi. Padėkojo
kad neteko man sužinoti, ką
ūmais. Tik
Šeštadienio
bingo
vakaras
i
už dovanėlę ir pasakė kad
tpiiką Žemo—
jis
tenai
nuveikė.
brangesnės už jų negalėjo su- buvo pelningas, nes nemaža
X Šventa Vincento parapi
kino.
teikti. Prašė jų kad ir toliau IZmon^ nutraukė,
jos Lyceum laimėjo čempijonepamirštų jo savo maldose., Praeitų sekmadienį card pa
natą. Tai garbė klebonui kun.
ron s k i
Bar vienų labai svarbų da- j rty pilnai pasisekė. -> Rengėjos
Vaišnorui turėti tokį jaunimą,
lykų vaikučiams pasakė, ku- Minickienė ir Motiejūnienė pa
kuiiis visur gražiai pasirodo.
CIT!
ris ypatingai juos pradžiugi- j1 ūpino gražių dovanų. AtvyGirdėjau, kad visi tie .vaiki
BOBUTE
no, kad jei taip gražiai pa-! kusieji sveteliai, ypatingai mo
nai priklauso prie Švč- Jėzaus
ATEINA
sirodė, paskelbė jiems rūgs. terėlės, gėrėjos žiū Vaido draugijos. Tai pavyz-'
rė
damos,
kad
tiek
25 dienų liuosų.
dingas jaunimas. Gaila, kad
daug
ir taip grųžių surinko.
Gaila, kad tėvai,ir kiti ne
ne mergaitės, ne sodalietė»,
Atsilankė į šių card party
galėjo matyti šių vaikučių nekurios kaip tik privalo būti
...
. ;ir gerb. kun. A. J. Čepananis
GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
paprastų pasielgimų. Ten tai
.,
...
,
pirmutinės duoti gerų pavyzdį.
s -*
•
...
.
iii
-i
-x
i»u
didele
armija
savo
hom^
VARTOK U'KLDONA TABLETl 8
tikrai pasirodė katalikiško iš- ,
_ . .
pfonraččįo 44DraugoM laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų
O dabar, kaip tik priešingai.
.....
...
i steadiecių. Taipgi' ir gerb.
Aptlskose. Knygutė su paveiks
auklejuuo vaisiai.
- i
7
ie
0
Sodaliečių prie šv. Komunijos
į Liątuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti
lais 24 puslapių “History of Rhe, • ,kun. V. T. Abromaitis su diumatiam" dykai. Kreipkis J:
Garbe tiems teVams, kurie , ,
..
labai mažas skaičius tesima
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J.
, ....
, . ... ., dėle armija savo braddokieWELDOtfA OORF.
leidžia savo vaikus katalikis- . ,. . .
to. Iš penkių dešimtų, tik dvi
MACIJAUSKAS.
De.sk S, Atlantic City, N. J.
,
, , .
čių. Žiūrint 1 tuos svetelius iš
- . I *■.!. ■
. I. H . ............
<
kon mokyklon.
,
dešimts penkios. Kitų savai
'kitų kolonijų atvykusius, vi
tę gal bus daugiau.
10 PIECE COSMETIC
siems vietiniams nepaprastų
iSpalių mėnuo yra ypatin
X Gerokas būrys. vaikučių
SĖT »1.OT
EKSKURSIJA IŠPLAUKIA
darė įspūdį.
Th!« ls a Pamotu Vlvaal 8at and Ingai skiriamas Angelų Sargų
lanko Šv. Vincento parapijos
oludea tac« vowder. >1.00; Rouse. TSe.
Džiaugsmas mums visiems,
Tinua Croam 11.00. Onpllatory *1.00,
garbei. Angelų Sargų šventė
mokyklų. Bet, manau, kad dar
Pačiai A«trtn«eat *1.7*. Bath Salt t.00,
kad šių apylinkių lietuviai laTollet Water ,1.»». perfume »2.7*,,Brlltaip gi pripuola šiame mėne
llaatlba T*c. bkle VTMIUn.r 7*o. 'Totai
ne visi. Bar randasi žmonelių, j
Valu* *11.00. ' Speclal prlco, *1.17 for all
j skobi vieni pas kitus į praniotaa plocoa to latrodueo thls liną.
syje antra dienų. Todėl gerb.,
m . .
kurie negali, ar nenori, supra
ypatingas
'
-*ul
vls
gerbiamų
Vardas ............. ..
g,-,.
įšgįrstį savo klebono pra '
klebonas paskelbė
‘ Adresas................................
kunigų sutikimas, , kad vieni __
PRANCŪZŲ
LINIJOS
DIDŽIULIU
maldas prisirengimui prie šios
Slunetama P«r pa«ą COD
šymo. Nežinau, kaip jie gau
'kitus užjaučia ir vieni pas ki
Pinigai grąžinami, jai
LAIVU
šventės. Ypatingu būdu vaiku
na išrišimą. Girdėjau, kad vi
uapatao kinta*.
tus lankosi.
čius ragino prie šio švento da
soje diecezijoje yra užginta
Bea V«a 9S0-9tlt Avenue, N«w Yoofc
Ši card party, galima sa
rbo. Patarė jiems melstis į Akyti, pilnai pasisekė ir per
ngelus Sargus, kad per jų už
Išvengk tą Baimę
lle De France
virš šimtas dolerių į parapi Abejojimą veikti taip. kaip veikta
tarymą išprašius tų malonę,
tikri vyrai ir moterys — n4ra rei
jos kasų įplaukė.
kalo kankintis nuo {temptų nerv^
kad susiprastų tie tėvai, ku
Ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
Lai gyvuoja šių kolonijų su tojas Specialistas lkrado preskrlpciNorintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis
rie neleidžia savo vaikučių
kurią dabar vartoja tdkstančtaL 1
tikimas ir vienybė, nes — kur ją,
JI parduodama valstlnyčiose Ir va-i
į “Draugo” laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir
katalikiškon mokyklon ir kad
dinas!
vienybė, ten ir galybė.
tinkamai prirengs kelionei.
juos atsiųstų mūsų katalikiš
-•
kon lictuviškon mokyklon. To
Mūsą klebonus aną sekma
kiu būdu savo nekaltomis ma
dienį net ir aštriai pabarė jau Kiekvienas butelis yra garantuotas
ldomis jie galės atlikti šventų
— vienas Doleris užmokės už mftnas paneles, kurios naktimis nealo
treatuientą.
Nusipirk buteli
apaštališkų darbą. Kasdien
*
%
\
'
trankosi ir po
tamsias
pakanomiego1
tas naktis. Jolgu po priėnaIntui tų
per šių savaitę vaikučiai ra
Chicago, III.
2334 South Oakley Avenue
trinasi. Ir turi tiesą. šito
’tbI<?,kų
*2cJ«ai,v,*1de7j
nt’ pinigai bus
*
ne-užganSdinU,
jūsų
ginami išklausyti šv. Mišių. mpes
— Jus nieko ncrlzlkuoPats savo ausimis girdėjau, sugrąžinti
jais.
Angelai Sargai tikrai neapleis
mūsų, jei nuolat į juos mel
simės.

Plttsburgho Lietu
»iu Žinios

SVEIKA MARIJA!

SOUTHSIDE

BRADMCK, PA.

WEST END PlfTSBURGH

ESPLEN PGH. PA.

MT. PROVIDENCE, PA.

Rudeninė Ekskursija
LIETUVA

hc., «»c..

žemo

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.

lle De France

Nusa-Tone

Rugsėjo 19 d. mūsų mokyk-1
lą atlankė kapitonas Dolan. Į
Atėjo tikslu, kad papasako
jus vaikučiams apie bangžuvę, kurią turėjo atsivežęs pa
rodai Fittsburgh’e. Jis jiasaliė lubai įdomių dalykėlių apie tą bangžuvę. Visko čia ne
galima išpasakoti. Toji iiang?uvė sveria 72 tonus. Galitez
įsivaizduoti jos didumų. Jiems
truko šešiolika valandų ,įą su
žvejoti. Kad jų atgabenus Aiu,
turėjo padaryti specialį veži
mų. Ji yra 55 pėdų ilgia Žio
tys išsiplečia apie 15 pėdy,

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
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BUS tJBIS

Nei kelio parodyt dėl ta
vęs, žmogeli.

RENGIAMASI PRIE KON
CERTO

Jeigu aklą spaudą skaitytiĮ
pradėsi,

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

utatinka tikrenybei, čia neno' lėčiau prasitarti. Bet vis vien,
Lietuvi Pasaulinėje Parodoj©
reprezentuojama.
A. P. S.

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rcildcucijufc Ofisas; 2656 W. 69lh SU

Valandos:

LACHAVICH
IR SONOS

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

Rugsėjo 17 d. mūsų klebo
nas pasakė labai gražų ir įGraborius ir Balsamuotojas
spūdingą žmogaus sielai pa LIETUVIS GRABOBIUS
mokslą, kaip V. Jėzus prikė-, Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. Turiu automobilius visokiems
Raikai* meldžiu atalžauktl. o mano
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
lt jaunikaitį ir atidavė jo mo
TeL CANal 2615 arba 2516
tinai. Taipgi paaiškino silpną 2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 AUBURN AVENUB
žmonių tikėjimą, primindamas
Chicago, DL
ir skirtumą tarp skaitymo blo 1439 S. 49th Court, Cicero, UI.
gų ir gerų katalikiškų raštų.
1j4L. CICERO 6927
Man beklausant jo pamokslo,
'
Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Pitone
BOUlevard
4139
prisiminė ši dainelė:
Palaidoja už I2 5.UO ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
Broliai, pažvelgkini, kas de
668 W. 18th St.
Tel. CANal 6174
Chicago. III.
das spaudoje!
GRABORIUS
Juk tai visi jąją geram nau
ANTANAS PETKUS
Musų patarnavimas
doja.
visuomet sąžiningas ir
GRABORIUS
nes neturi
Vieni Dievo garbei ir tėvy nebransua
ma UUaldų atlalkymui
Koplyčia Dykai
nės labui,
4830 WBST 15th STREET

J. F. BADŽIUS

A. MASALSKIS

Kiti šėtonui* prapulčiai už
grabo.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

Fažvelgkim visi. kokis yra
3307 Aubnrn Avenue
kelias,
Kur šėtono pinklės, yo ko
jomis velias.
Mat velnio tamsybė, niekad
ORABORILTS IR LAIDOTUVIŲ
neužmiega,
Visuomet darbuojas, nepa 1646 WEST 46th STREET

IJ.ZOLP
VEDCJAU

Tel. BOUlevard 5203—8413

prasta jėga.

Pradėjo tamsūnams jis įka Tel. CICERO 294
lbinėti,
SYREVVICZE
GRABORIUS
Idant imtų melo straipsnius
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas oi tti.96
rašyti,
KOPLYČIA DTKJU
Toliau jis įkfcrė melams
1344 R. fiOfcb At«E. Pi tvoto. fil
skleisti spaudą,
Idant sau turėtų medžiagiš
ką naudą.
Ir taip daug nelabas sekė
jų sau rado,
Kuriem ir šiandieną tamsa
akis bado.
Jei nebūsim budrūs ir viską
skaitysim,
Kaip žus mūsų protas nei
nepa matysim.
Kaip tie, kurie šposais skai
tyti pradėjo,
Fažvelgkim šiandieną, prie
ko jie priėjo.
Užtemo jų akys vien nuo
ištvirkimo,
Jau nebepripažįstft ir'Die
vo buvimo.
Atminki, kad aklas vest ak
lą negali,
■»

./

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

SIMON M. SKUDAS
►GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

Val.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.

DR. F. C. WINSKUNAS

Nedėlioję pagal sutartį

GYDYTOJAS tr CHIRURUAS

4140 Archer Avenue

Of. Tcl. KEPuLic 7696
Ri s. Tel. GROvebUl 0617
6917 S. WASHTENAW AVĖ.

Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANul 0402
Office Phone
PKOspccl 1028

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 VV. MAJRJUEITE ROAD
Res. and Office
2359 Su. Leuvltt SU Val.: 2-5 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlloj susitarus
CANAL 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS !

Plione

PHYSICIAN and SURGEON

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Seredoiuls Ir Nedėliotais pūgai sutarti

DR. M. T. SIRIKOL'IS

REZIDENCIJA

6631 S. Galilornia Avė.

'‘GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tcicfouaa

4645 So. Ashland Avė.
Nedėlionris pūgai sutarti
Ofiso tcicf. UOCicvard 7»20

TcL CANa. 0257
lies. PKOspcct 6659

Nauių tcl. PltOspcct 1930

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

' /
■ Tcl. UOLlcvard 7042

1821 SOUTH ULkLSTED STREET

DR.C. Z. VEZEL’IS

Rcaidcucija 6600 So. Artcsiau Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

6 ikf 1:30 vakare

DENTISTAS
Z■

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

Tcl. GROvcblll 1595

UR.A.L.TUŠKA .

i

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Beredomis po pietų ir Nedeidieuiai
tik susitarus
2422 W. MARIJŲ ETž E ROAD

TeL C.Vial 6122

Dfl. G. 1. BLŪŽIS
2201 W. Cermak Road

. DR. T. DUNDULIS

(Kumpas Leuvltt St.)

i

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

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

4142 ARCHER AVENUE *

Nuo 1 fkl 8 vakare

Tcl.

>

Pilnas Laidotuviy Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.
1 Rea. Phone
Office Phook
, ENUlcwood 0641 . .\4ENtworUl 3O00

PAVIAVIOA UNDERTAKING Ctt.

DR. A. R. McGRADIE

1NCORPORATED

'■

Henry W. Becfaer
(Llcensed Bmbalmer)

3238 S. HALSTED ST.

Ofiso TeL VlCtory 6893
Rea. lot DREael 9191

. DR.A.A.ROTH J

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

YuoU £>u. Haistea Street

Specijalistas odos ligų ir
veneciškų ligų
Ofiąas 3102 So. Halsted St

KOOM 210
vai.: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare

CHJCAGO, ILL

718 W. 18th St.
TeL MONroe 3377

Tcl. LAFayette 3572

j. Liulevičius 11
G rabortus
Ir
Balsamuotojas

Patarnauja Chlcagoje ir aplellak«je.
Didelė Ir graH
Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

x pašaukite:
REPublic 3100

i

DR. CHARLES SEGAL

I

4729 S0. ASHLAND AVĖ.

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. žyto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedaliomis ir Šventadieniai* 19— 12

Parkele savo otisa pu sumanu

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ •

GRABORIŲ {STAIGA
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 pirkaite, 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
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

t

DR. MAURIGE KAHN

tiPECUALlSTAS

1 Džiu.ų, kiuteiu ir Vyrų
I j Vat: ryto auo 16—12 nuo

Ligų
2— 4
pietų: 7—8:39 vaL vakare
Nedėhomle 10 iki 12

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

po

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL YARds 0994
Rea.: Tel. PLAaa 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v.
Nedėldienlals nuo 10 iki 12 dienų

Telefonas MIDway 2880

I PBOspect 2011

Red.:

Office;

BEVerly 0081

Phone PROspcet 1024

DR. C. E. FITZGERALD

Dr. JOHN F. RUZIC
||

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2355 West 63rd btreet
|l

Ii

M.

2456 WEST 69th ST.

VaL: 2 to 4 ir 7 to 9 P.
Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninej
Chicago, U L'

Phone: HEMlock 6700

Daktaro
Kapitonas
Pasauliniame kare

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

VlKglnia 0036

įvilios DAKTARAI; ’

Tel. VlCtory 4088
*

į

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Seredoj pagal sutarti

*

7868

DENTISTAS

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

• a?' '

REPublic

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.

.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

CANal 6122

DR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

DR. A, J, BERTASU

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.

DR. A. J. JAVOIŠ

Tcl. LAFayette 7650

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Y60NGSTDWN, OHIO

i Tel. LAFayette 5793

10—12 ryto

Seredoiuls Ir Nedėliotais pagal sutarti

DR. J. W. KADZEVVICK

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

DENTISTA8
1446 SO. 49tli CT., CICERO, ILL
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 16—9 vai.
9147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sered. Ir 8 ubąt 2—9 vaL

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. RAČIUS

GRABORIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

PHILADELPHIA. PA,

DR. J. SZUKIEWICZ

,

Ofūo: Tcl. CALumct 4039
Kis.: Tcl. HEMlock 0286

I

Prie Vaizbos Buto rengia
LIETUVIAI DAKTARAI:
Apaksi tamsybėj šviesos
mojo koncerto, kurį išpildys
t
sutinkant
R.
K.
Federacijos
nebregėsi.
J Apskričio Komitetas pardavi- 1
žymi Philadelphijos daininin
•
i
Tcl. LAFayette 3057
Palaimins
mus
Dievas
ant
kė, Emilija Miekūnaitė, lap
nėjo Vilniaus pusus ir ženkišminties tuko,
Rugsėjo 24 dieną buvo pik- ĮeĮ|US< Pasą parduotu už $3.10,
krivio 5 d., ruošiamasi viso
nikus Birutės parke dviejų pa- 'ženklelių už $50.85. Pinigai
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
mis jėgomis. Praeitam Vaizbos Tik pildykim, mieli, ką
x—spinduliai
lapijų* Šv. Andriejaus ir Šv.
Lietuvos GeneraliButu susirinkime daug kalbė.
*
Šventraštis sako....
Jurgio. Giedri diena, gražus
Konsului P. Žadeikiuij
ta, kaip padarius šį koncertą
3051 West 43rd Str.
|
parkas
ir
daili
svetainė
pa
kun
j
gimblj.
I
(Prie
Archer Avė. netoli Kedzie)
sėkmingu. Jei net svetimtau
Mūsą parapijos vyrai išsi traukė daug žmonių į tą ni»
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Seredomis Ir nedėllomlu pūgai
čiai kituose miestuose pripa juosę darbuojasi dėl parėg pa
Ona
Unguraitė,
sutarti
žįsta šiai Pennsylvanijos Iii rapijos naudai. Kadangi re lonią pramogą.
Fed. Apskr. raštininke
tuvaitei didelius gabumus, nė ngėjams nebuvo patogus lai Abiejų parapijų klebonams'
Phone GKOvebUl 0027
ra abejonės, kad ir šios apy kas, kaip pirmiau skelbta, tat
Valandos)* 2-4; 7-9 P. M.
i
Trečiadieniais lc sekmad. susitarus
linkės lietuviai bus pilnai pa jie tą linksmą parę perkėlė į
C H I C A G O J E
tenkinti jos pirmu pasirody- spalių 1 d. tuojau popiet, pamu čia, Pittrturgh’e, Lietu , Iapijos
kl} k|eb,,nas
Dietų v lt. Gyd) tujas ir Chirurgas
6859 SO. W ESTEI t N AVĖ.
Ten put yra ir graži kolek
IŠ PASAULINĖS PARODOS
vių Piliečių svetainėj
Chicugo, Iii.
prieš pamokslą visiems prane
cija lietuviškų pašto ženklų,
Visi nariai pasiėmė bilietų šė, kviesdamas visus lietuvius
UOUlcvard 7589
praplatinimui ir vėliausias są- vietinius ir iš apylinkės kuo j Pasaulinė Paroda labai įdo- rods, Miss Kiras rinkinys.
Rea. HEMlock 7691
Kostiumų skyriuje yra re
lašas koncerto rėmėjų turi va skaitlingiausiai atsilankyti ir,1111 Ten galima matyti to, ko
rdus sekančių šios apylinkės linksmai praleisti laiką. Gir kartais nei sapnuote, kai kam, prezentuojama lietuvaičių rū
tai. Rūbų reprezentacija yra
veikėjų: J. Ghubis, A. Mar- dėjau, kad sveteliai juirės re nesisapnavo.
DENTISTAS
net penkeriopa, bet kiek ton
Čiulaitis, J. Grėbliūnas, A. Su- ngėjams žada ir dainelę pa4712 So. Ashland Avenue
Tarpe įvairių įvairenybių,
tkaitis, K. P. Vasiliauskas, p. Į dainuoti
Vai.: Nuo-10 ryto iki 8 vakaro
K. J. Žvirblis tek o matyti a. a. Dariaus
Office Phone Ros. 6107 8. Franclsco
Pivaronas, J. Naujokas, p.
Girėno transatlantinio skri
skridi- Prospect 2230 Phone Grov. 0951
Tcl. Ofiso UOUlcvard 5913—14
Grajauskas, V. KraužUs, Bro
nio paveikslai, jų žuvimo ap I
Rcz. VlCtory 2313
liai Vaišnorai, F, Gedrein, J.
LANKĖSI SVEČIAI
rašymo iškarpos iš įvairių an- I
Švetkis, A. Jankaitis, K. Ši
gliškų laikraščių. Tik nėra jų |
physician and hurgeon
mkūnas, kun. S. J. Čepananis,
756 W. 35th Street
laidojimo
paveikslų
ir
lietuI
5058
so- Ashland avė., ciiiiugo . •
Pirmadienį, “Draugo’ re. v.
„
r.
,
•
Hours: 2, to 5 - 7 to » P. M.
p. Kiži», A. Katilius, kun. J.!dak(.Uil at|„nk(. viešnios iš viskų
aprašymų. Jiems yra1
sumiay by Appointment
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
Herdegen, M. Vitartas, A. U- I Oliio valst.: p. Selinąs Smitb skirta vieta ant tam tikros ta
rbonas. *
•
GR AB O R I A h
■ii duktė, Malio iš Martin’s | bulos Hali of General Indus
Išrodo, kad visi lietuviai į- •Ferry, Oliio.
try.
domaujasi šiuo nepaprastu ko t
ncertu.
,
'/K.

DAKTARAI:

LIETUVIAI

1

VALANDOS:
1—4 Ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal sutartj

O

WISSIG.
Specialistas iŠ
Rusijos

OTUO V18AH IildAR VYRU IR MOTERŲ PER 9A METUS MEftlURIMT
KAIP LCH1NKNLJUBIO8 Ir NE1AGYDOA1OS JOS YRA
flpeclalIMkal gydo llgaa pilvo, plaučių, InkHtų Ir puslėa, užnuodljlmg kraajo, odoa, Ilgiu, taiidaa, reumatiimg, galvos skausmus, skausmus nussrojs, kosėjli/g, gerklės skaudėjlmg Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti ne
galėjo jus l/gydytl, ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir ligydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dyka*..
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 16 valandos ryto Iki l
valandai ir nuo i—A valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto Iki 1 vai.
<300 TALfcT MtA BE.
kampas Knslar Avė.
XeL CRAwfurd 55

Tt

6

i«
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‘Veselė’ ŠŠ Petro ir Povilo Parapijos
PARAPIJIEČIAI DARO IŠKILMINGĄ VESELĘ

Pasirodys kaip piknikas, bet ne—bus veselė-ženysis Veselninkai atvažiuos arkliais, karietose, šliubas
bus 2 vai. popiet. Jaunoji iš West Pullinan; jaunasis iš Kauno; kunigas iš Raseinių; muzika jš Klaipė
doj-;. Svočios pietūs 1 v. Bus kepti paršiukai, kaip kalnas didelis svočios pyragas, o svočia bus p. P.
Sueilla. Midus ir alutis jau seniai prirengtas. Visus ir Tamstų, kviečiame į šių veselę. Dar niekur ne
buvo tokios veselės. Na, tik atvyk! Pamatysi kad bus įdomu, smagu. Kviečia Rengėjai ir kun. Linkus.

SEKMADIENĮ, SPALIŲ (OCTOBER) 1 D., 1933
Vytauto Darže, il5th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.

Aušros Vartų vyrų ir mo- .prie 48-tos ir Honore St. Kam Iššaukta policijos pagalba gir ,vas, o paskui išėjo iš proto iri Didžiausias kaltininkas Va
(mirė.
Juškevičius padėtas kalėjiman.
terų draugija rengia vakarą turime ten vykti! V. Stanciko tus piliečius išsklaidė.
su šokiais ir kitais pamargi- (teatralė grupė rengia didelį
Sužeistas policijos valdinin
nimais rugsėjo 30 d., P. Stas- (sakant didelį — turiu omeny
AMERIKOS LIETUVIŲ
kūno svetainėj, 2303 W. 22nd tikrai didelį) vakarų. Žinomie kas keletu dienų dar buvo gv-;
DAKTARŲ DRAUGIJOS
Geriausios Anglys Už
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
PI. (kampas Oakley avė.) Vi- (jį artistai Saboniai suvaidins
statau anglis už pigiausias kalnas:
SVEIKATOS SAVAITE
J. WELICHKA
lllcuk linini $7.50; Harklng #8.00;
Žemiausias Kainas
sas pelnas skirianfas Dariau? gražių ir linksmų operetę ‘APigiausias Lietuviams per- M£Xk^Ai&£te soso.
ir Girėno paminklo statymo domas ir Ieva’.
Šios dienos programa
kraustytojas Chieagoje nors
J. OKSAS
fondui.
•
5 Apart to bus visokiausių n į Kalifornia, nedaro skir-J
2649
West 43rd Street
Prelegentai ir jų kalbų bei
Mums, čikagiečiams ir ame dainų-dainelių, muzikos solo, Į*uni0» kaip toli gyvenate. Pa
12132 UNION AVĖ.
Labdarių vakarienė su- pa*
paveikslų temos:
rornnnm
I
ir noL-ri
To,n
tarnauju
dienų
ir
naktį.
Taip

Cbicago, III.
Dr. J. Kulis — Sypbilis. * [rupijos talkininkais surengta rikiečiams, gerai buvo žinomi duetų, trio ir t.t.
gi parduodu anglis, kokias
J y
tie
didvyriai;
gerai
juos
paži

Bet bus ir jpp'kų. Scenoje kas nori; užsakymus priimu
Dr. A. W. Jacobs — Sma- bui’° lietaus sutrukdyta, ta*
ADVOKATAS
Phone PULLman 2316
nome,
bet
šiandie
jų
nėra.
žada
pasirodyti kažkoks gęino- didelius ir mažus.
genų puliavimas.
&au vi8«i atsirado drąsuolių,
2 E. 103rd PI. prie State St.
Dabar laikas prisipirkti
Kiekviena tauta gerbia savo rius iš Stok jardų.
Tt-I. PULIdMa 5950
Reikale malonėkite pašaukti
Dr. V. S. Nares — Vyrų(kurie nebijojo blogo oro, atsianglių dėl žiemos
Ket vergo vakarais nuo 7 Ik# 9
Repnblic 3713
liinpanti liga.
| lankė į parapijos salę ir pa- didvyrius ir jiems stato atn
Sunku viskas atpasakoti.
I 4000 8. Woo<l SI,
LiAFayette 6398
2506 W. 69th St. Cbicago, III.
ižinus paminklus. Taigi ir lie
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Geriausiai padarysite jei patys
Dr. J. Simonaitis — Inkstų rėmė jos reikalus.
tuvių tauta turi atsižymėjusiu
Phone PULLman 8092
ligos.
Galima pasididžiuoti, kad- didvyrių ir dėlto turime mes apsilankysite — pamatysite.
AUTOMOBILIS PARDA
Dr. P. Atkočiūnas — Den baigus susirinkimų lakūnų ko
Taigi sekni. spalių m. 1 d. 7
VIMUI
ADVOKATAS
jiems pastatyti amžinų pami
listerija.
vai.
vak.
visi
trauksime
į
Gražus 7 nassenaer 1929 State 105 W’ Monroe St” Prie Clark
misija su Lietuvos konsulu p. nklų.
u ražus / passenger
stutz,
Telefonas sTAte 7660
Dr. A. G. Rakauskas — Kalvaičiu atsilankė į salę ir
Scliool Hali prie 48tb ir Ho šeimyninis
karas.
Gerame
stovyje.
Vslandos 9 rvte iki 6 popiet
Nežinau, delko tas darbas
2201 W. Cermak Road
Plaučių uždegimas.
buvo tinkamai pavaišinti.
Lankai kaip nauji.
Šildytuvas.
/ eina taip pamažu. Dėlko cen- n irę St. (Town of Lake).
Psnedėllo,
Seredoa fr Pėtnyčlos
Projektorius.
Visi
aukštos
rūšies
Dr. G. I. Bložis — Danties
vakarai* « Iki 9
Pasakyta
gražių
kalbi}
su
tralinis
komitetas
nieko
neveiįtaisymai. Atrodo ir bėga kaip
Telefonas CANal #122
pošakninis .puliavimas ir in
PAŽANGA
nauja mašina. Kaina tik $400. Te- Namai: 6459 S. Rockwell St.
gražiais
linkėjimais
parapijai.
!
kia,
nepajudina
visuomenę
fekcija.
Utaj-nlnko, Ketvergo Ir Rubato*
lefonuokite HAR. 3006; Sekma
X Spalių 1 d. visiems pa* .prie to didelio darbo,
Vakarai* f Iki 9
Dr. V. B. Milas ir Dr. L. P.
Užėjus į V. Petrausko vais dieniais SAG. 7754.
Telefonas REPu-b’lc 9600
Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kafnas. taip aukėtai, kad žmoBlakis (abu D. D. S.) asistuo rapijonams bus parodyta visi' Jei ir toliau visas darbas tinę, galima pastebėti, kad
_ėms sunku be|pirktl,
o lietuvių
kambariai mokyklos, bažny- bus taip dirbamas, tai mes me ten viskas tvarkoje. Vaistinėj
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
ja.
pekėiimo kalnų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
Prelegentai privalo progra čios altoriai, salė kaip išdažy- ko nenudirbsime ir per 10 mė turi ne tik įvairių vaistų, bet INSURANCE
PERKAM
gausit daug pigiau negu kur kitur —
mė pasirodyti čia nustatytoje^®’ ° sPa’ių 8 d. bus suruoštas tų.
Telefonas’
ir kitokių įvairenybių. Pas jį
NOTARY
Lietuviškus
REPUBIJC 8402
eilėje. Jų laikas vra aprubo didelis rudeninis balius liu- j Gerbiamieji cikagieciai, jei galima gauti ir saldainių net
. ^PUBLIC
BONUS
žiuotas. Paveikslai bus įdo-į^os darže, o jei lytų
bus mes kų rengiame, tai visi tu iš pat Lietuvos. P-nas V. Pe
mūs'. Pradžia tuojau po sep parapijinėj atnaujintoj salėj. rėtumėm prisidėti kas kaip trauskas yra malonaus ir ma
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
galime.
Taigi
kviečiame
visus
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
tynių. Atsinešę po dešimtukų
ndagaus būdo, tat jo patar
X F- Urbonavičius aukojo
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Visados garantuojame ko
lankytojai pagelbėsite paden $2.00; po $1.00: M. Kaledin-' atsilankyti į tų vakarų ir pa navimas visus patenkina. Prie
kybę ir teisingų vogų.
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS
remti mūsų darbų. Vakaras progos jį pavaduoja gabi ’r
gti svetainės lėšas. Prašome skienė, A. Bardauskas.
Yardas ir ofisas:
2608 W.ST 47th STR.
*
Tel. LAFayettp 1083
nevėluoti.
mandagi Izabelė Vaišviliūtė,
X Sudėtiniems pietums duo prasidės 7 vai. Įžanga 25c.
12132 SO. UNION AVĖ.,
Rengėjas Vaišvilienės, namo savininkės,
Ši programa skiriama vy nos ir keiksų aukojo-A. Vait
Tel. PULlman 5517
rams.
'
West Pullman, III.
duktė.
Be
abejo,
yra
malonu
kevičienė, vakarienei — J. Lu
Dr. T. Dundulis,
ciceriečiams turėti tokių įstai
kas iš Brigbton Park užfunGalite nusipirkti daugiau
Programo vedėjas dijo skanios lietuviškos duo
gų.
Buvęs
anglių žemesne kaina iš
P. S. Išsikirpę šį programų lpOR ir kitų gerybių.
Peoples Coal Co.
Bu sars kvarba sali stabtikl* pada
ryti. Gali nuUvlMtl aavo namu*, vt•kų panaujinti, perdirbti, pratęsti
Šiomis dienomip Kauno prie
atsineškite Lietuvių Auditoridaugeliui prašant, rengUžsisakykite savo anglis
nudavtjlmų. Bet turi bOtl tam tik
ra kvarba. Kvarba. kuri Ilsiau t«miesty Vilijampolėj vienas po
šį
mėnesį kol kainos dar že
DIDELIS VAKARAS
toji vakarienė rugsėjo 26 d.,
stas, apeausoa kraltnl atrodys ti
sam dėvėjimui. Mes Šitokį* kvarbų
mos.
licijos valdininkas, pastebėjęs
bus atnaujinta šeštadienį, ru
parduodame.
I.lquld Velvet dr) sienų Ir lubų.
4 tona
Skaitykite
platinkite gsėjo 30 d., vakare. Be to, bus Kur esate nutarę važiuoti mušantis girtus piliečius, no
Master Vamtsh dėl mindų, rakan
1. 2, or 3 tona or morc
dų
Ir
medinių
pasrailnlmų.
Pocahontas M.R.
vadovaus ar eiti ateinantį sekmadienį! rėjo juos išsklaidyti. Prasidė
dienrA.Stj “Drcugę” ii 'kumštynės, kurioms ve
SrreeneU 50% Lufnp *7.20 *6.75
Fleylco dėl balto "enumel" at
jo
ginčas.
Gerokai
linksmas
p.
su savo Jei dar neturite tikro nusi
vaizdavimo. (in—to Tyra kvarba dėl
W. Kentucky M. R.
tetukite t~SUS tuos pro?[
pro Kabinas,. J.; Žukas ,
darbo II lauko.
50% lump ..................... 5.25 5.00
Valažkevičius
smogė
policijos
draugais. Biznieriams dovanos statymo — paklausykitė šio
Lųtnp ................................. 0.25 6.75
Rlark Barni ...'..............
3240 S. Halsted St.
fesionalus ir biznierius, už gražiausiai pašoktų lietuvi patarimo’.
valdininkui dideliu akmeniu
8.00 7.50
Lump ....................
8.25 7.75
kurie garsinasi jame.
į
galvų.
Valdininkas
parkrito.
Visi
vyksime
į
School
Hali
škų valcų.
Rep.

C H I C A G O J E

OKSAS EXPRESS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTĮI PARAPIJOJ,
WEST SIDE

TUMONIS COAL CO.

z iotio

J. P. WAITCHES

JOHN B. BORDEN

PEOPLES GOAL GO.

Iš ŠV. KRYŽTAŪS PAR
TOWN OF LAKE

A Pot of

K. S. JAKUBAITIS

Painf!

9

"Egg . ........

ESĄ

=33

SAUNUS VAKARAS
Rengia V. STANCIKO TEATRALE GRUPE

Operetė "ADOMAS ir IEVA” ir Koncertes
Spalio-Oct. 1 d., 1933 m.
'

^2

‘

91 ‘

•

School Hali Svetainėje, prie 48-tos ir So. Honore gatvių
Apart artistų SABONIŲ, dar dalyvauja kitos meninės pajėgos, kaip tai: JUOZAS POŠKA, JA D. GRIGAITE, ANT. ČIAPA8, AKVILIJA ANCICTfc, ONA PUŽAUSKĄITfi, akordijonistai: SEREIK, StJlEMETT, ir laABANAUSKAS, gabi pia
nistė SYLVIJA SAUONIOTfi ir kiti. TŠis koncertas ir operetė įvyks Špilių pirmų dienų, School Hali svetainėje. Tai tikra me
ninė puota.
'
.
Kastas Sabonis, talentuotas ar

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.

ĮŽANGA 35c ir 50c.

Leokadija Sabdnienė, talentuota artistė, vai1 dina “Ievos” rolę ir dalyvauja koncertinėje

1 dalyje.

žymi dalis pelno skiriama Žv. Kryžiaus parapijos naudai.

Kviečia į minėtų vakarų visus lietuvius-

tistas, vaidins “Adomo” rolę

ir dalyvauja koncertinėje da
lyje programo.

V. STANCIKO TEATRALE GRUPĖ
—
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