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DOKU DARBUKAI IR TOLIAU RYTU GALICIJOJ 02 KOMUNISTŲ VYKSTA BOMBŲ KLAIPĖDOS KRAŠTE POLICIJA
STREIKUOJA
P0TVYN3A! KPORTAVIMA SPROGDINIMAI j
SUĖMĖ KELETĄ TERORISTU
Darbo boardas daug dirba už
dokų darbininkų streiko
atšaukimą
SAN FRANCISCO, Cal., lie-j
ninku streiko komitetas atšau

PITTSBURGH, Pa., liepos

19. — Šio miesto majoras \V.

ralinis sveikas yra pavojingas N. McNair atsišaukė į šio mies
San Franeisco ir apylinkių gv- 1 t° darbininkus, kad tie visi,
ventojams; šis streikas paken kurie priklauso unijoms, tuo
kė civilinei valdžiai jos funk jau apleistų tas organizacijas

į

ir pasiliktų ištikimais miestui,

pylinkėnns ėmė grasinti karo

jei

stovio paskelbimas.

streikas. Kitaip gi, miest<‘ ga s"
....... .............. .
;u\e daug pabėgėlių.
lėtų kilti anarkija.

tai atsižvelgiant, komite

tas atšaukė generalinį streiką,

vykdyti

mirties bausmės ak

pasireikštų

Majoras

generalinis

nurodo

įvykusį

Rr"-

...n. l'erkinR atsake gubema-

toriui, kad imigracijos autori-1
l
Du kareiviai žuvo gelbėda- 'tetai imsis priemonių, kad iš-

liesini.
Lenkų

streikų

SAN

FRANCISCO,

Cal.,

liepos 19. — Generalinis strei

kas šiame mieste ir apylinkė-

se,

galima

sakyt,

įra.

TOKIJO, liepos 19. — Po-

pripažįsta ir pats E. jiems pasisekė susekti naujų
Yandeleur, San Franeisco dar reakeioniiiinkų sankalbį prieš
bo tarybos prezidentas ir ge šiandieninę tvarką ir vyriau-

viešai

neralinio streiko komiteto pir sylię.
mininkas. Tačiau jis parei
Policija puolė Rytų Azijos
škia, kad visgi streikas dar pirmenybės draugijos
būklę
neatšauktas.
ir suėmė 4 narius.
Rasta

•Generalinio streiko komite priešvalstyl linių atsišaukimu,
tas laukia, kų atsakys laivų daug įvairios rūšies ginklų,

dokų

darbininkų pasiūlymus.

Nuo

ito priklausys streiko atšauki

vyriausybT

pranešė |

MIRĖ DU LIETUVIAI
KUNIGAI

NAUJAS SANKALBIS j I kraitini ir Rumunijai, kad ;
| Dniestro upe ošia apie 24 pė- J
JAPONIJOJ
Itin aukšta banga, kuri tolė-

ni licijos autoritetai pranešė, kad

kompanijos į paduotus

Vokietija,

KLAIPĖDA. — Paskutinė-

liepos 19. — Patirta, kad kanc 1,lis dienomis valštyliės saugu-

leris Hitleris gyvena didžiau- i,lh) policija Šilutės apskr. išsių baimę po jo paties įvyk- jdiskino “Sovog’ teroristinę

i

VISI VARGONININKAI

LIETUVOS LAKŪNUS SVEI
KVIEČIAMI SEIMAN KINO VALUOS PRINCAS

paragindamas
darbdavius, 1877 metais didelį Pittsburge mi 500 skautų, kurie su savo I gaudyti svetimšalius radika
kad visi streikavę darbiniu- Į streiką, kurio metu daug krau-' stovykla pakliuvo pačiam po- lus agitatorius ir juos depor(“ Draugui’’ telegrama)
kai atgal būtų priimti.
I j° pralieta ir daug žmonių nu-Įtvynių sukuriu.
Daug skait- tuoti.
GLFlYELANI), ()., liepos
Dokų darbininkų streikas ir ž.u :yta. Tad geistina, kad ne-hų turėjo įsilipti į medžius ir
Tuo pačiu radikalų depor 19. — Visus vargonininkus
pasikartotų tokios suirutės.
Į ten ilgiau vienos paros išbūti.
toliau tęsiamas. Šio streiko at
tavimo reikalrt gubernatorius kviečiame sepman, Clevelande.
šaukimo
reikalu daug dirba
Pittsburgbe yra apie 6,390 į
Daugybė kelių
išplauta, kreiĮH'sj ir į prezidentą Roose
Atsiprašome už suvėlavimų.
]irez. Roosevelto sikirtas spe- miesto darbininkų ir jų žvmi' 4aug tiltų sugriauta, sunaikin- veltų, kuriam pasiųsta kableKnn. U. Vilkntaitis.
|ti laukuose javai ir kaimų tro-: grania<
cialus boardas.
I dalis priklauso unijoms.
Ankstį/rcsnė žinia apie

HAMBURGAS,

Nežiūrint to, kai
kuriose dyto kruvinojo šeštadienio —- kuopelę. Iki šiol jau išaiškin
asmenų yra žuvę, daugiausia , tamentan, kad šis imtųsi devalstiečių ir jų vaikai, kurie portuoti visus svetimšalius ko-Į Austrijos dalyse bombos vis-' birž. 30 d.
ta, kad toji kuopelė šių metų
gelliėjo gyvulius.
Potvyniai munistus agitatorius, kurie j vien sprogdinamos. Patekuvasario 10 d. apšaudė Grabu.Jo įsakymu nužudytas jo
pasi reiškė prakiurus debe- 'bus suimti jiems bekurstant įsiems teisman bombų sprogpių jaunųjų ūkininkų ratelio
paties geriausias draugas smo
siaims Karpatų kalnuose.
i darbininkus
kovoti
prieš dintojams nebus pasigailėji.susirinkimų ir gegužės 14 d.
gininkų vadas kap. Krust Roe
Lenkų premjeras su keliais i teisėtus autoritetus. Guberna- ino.
kėsinosi nužudyti pil. I/ojxšų,
hm ir kiti. Ypax' Roelim yra
kabineto nariais nuvyko į Kro torius pareiškia, kad svetimšaPoliciniams organams įsakuri įtarė esant saugumo po
palikęs daug savo draugų, ku
kuvų ir ten direktuoja gelliėji- lių komunistų propaganda vi- kyta nušauti visus tuos, kurie
licijos agentu. I Lopsų nak
rie ar anksčiau, ar vėliau už
tuo ir nukentėjusiųjų šelpimo sam krašte darosi vis daugiau bus užtikti aktualiam bombų
ties metu buvo iššauta iš ka
tai atsimokės pačiam Hitle
darbų. Atsišaukta į viso kraš-j nepakenčiama.
i sprogdinimo darbe.
riško šautuvo, tačiau Lopsas
riui.
‘ to gvventojus, kadi paskubėtų į
,
.
.
.
Į--------------------buvo tik sužeistas. Paskuti
‘i
Darbo departamento sekre...
......... aukomis,
nėmis dienomis teroro kuopė-

cijose ir dėl to miestui ir a-

į

\YASIIINGTON, liepos 19.

imta

Austrijoj

HITLERIS GYVENA BAIMĘ:

j

kė generalinį streiką, kurs vy

Komitetas rado, kad gene

Gautomis žiniomis, vakarų Ga

- Šiandien

lieija labai nukentėjusi nuo — Kalifornijos gubernatorius
tas už bombų sprogdinimą.
potvynių. Daugiau kaip 129 ! Mei liam kreij>ės darbo depar-

pos 19. — Generalinio darbi- •

ko vos 77 valandas.

ĮSAKYTA BUDĖTI PAVI- JŲ PROPAGANDA DARBI-1 ĮSAKYTA NUSIKALTUSLIO GYVENTOJAMS
NINKU TARPE NEPA- |
SIUS ŽUDYTI
VIENA, Austrija, liepos 19.
KENČIAMA
V ARŠI'V A, liepos 19. —

kaip tai .revolverių,
durklų ir kitokių.

1 liau užlies pakraščius,

normalaus

stovio.

ATNAUJINAMAS STAVISKIO SKANDALAS

kardų,:--------------(
PARYŽIUS, liepos

Anot laikraščio Jiji, ši dran- ^taviškio

skandalo

19.

-------------ja yra suėmusi .Johanų WalLONDONAS. — Birželio 29 lat, August \Yallat ir Herma<1. 9 vai. ryto iš Briuselio iš- nų Petereit. Pas suimtuosius
skridusi pulk. Gustaičio vado- buvo rasta ir

vaujama

Lietuvos

atimta

vienas

aviacijos kariškas vokiškas šautuvas su

eskadrilė tų pat dienų 10:30 9b šovinių, du kariški revolveval. laimingai atskrido į Lon-Iriai “ Parabelum’’ su 8b šovi-

donų ir nusileido Croyono ae-lnių, vienas mažas revolveris
[su šoviniais ir viena rankinė

rodrome.

ka
vokiška
LONDONAS. —

Liepos 2

kiaušininė

granata.

y'alstylFs policija įvykį

d. Hendono aerodrome luivo

s<

(Lomžos krašte) mirė tos skristi į Maskvą su dideliu
parapijos klelwmas, kun. .T. Sikorskio tipo jūros lėktuvu.
Potvynis gali ištikti ir Varšu
į
Valaitis, prieš karą buvęs apie
l’raskridus apie 330 mylių
vos apylinkes.
Pavislio gyI
(i metus kapelionu Veiverių
užsidegė vienas inžinas. La
ventojams įsakyta pasirengti,
I
mokytojų seminarijoj.
kūnai nusilei lo Erie ežeran,
I kad nusikelti į aukštumas.
Verstinai apleidęs Veive netoli Clevelando.
Gesinant
aukščiau

šiol valstybės saugumo poliei-

aiš

kina.

i Penki amerikiečiai lakūnai tęsiama anglų aviacijos šven- I
Birželio m. 17 d. Pšytuluo- trečiadienį ]<>i<losi iš Cbieagos tė, Šventėje dalyvavo daug, i

fr YTs i

I toje vanduo pakilęs 2b pėd

IŠ PAT PRADŽIŲ NEPA
SISEKIMAI

lė rengė atentatų prieš vienų
centro valdžios įstaigų.
Jki

tas klebonauti į Pšytulų para-

piją. Velionis
patriotas.

Pataisyti ims keletu dienų,
Kelionę

jie

Lietuvos ministeris
vių lakūnai su pulk.

priešakyje.

Po iškilmių užsie

pasirinko;

iš

buvo lietuvis iCliicagos į Ne\v Yorkų, iš ten
[per Azorų salas į Europų.

atgarsis

ir toliau

iškelia aikštėn grabininkų ra-

piečiai, per kuriuos buvo pa

kieterių

veiklų.

Aiškinama,

kad Cbieagoj yra daugiau kaip

Popiet buvo apžiūrėti naujau

1,000 grabininkų. Tarp jų yra

si lėktuvai.

daug gerų ir sųžiningų žmo
nių.

SOCIALISTAI REMIA
STREIKĄ

Birželio 22 d. mirė Pašvigija šiemet sausio mėnesį su- iš naujo ima liepsnoti ir gre
NE\V YORK, liepos 19. —
v
• • .
,
• linio klebonas, kunigas Juozą
sm pačiam ministerių kabinę-1
’
Generalinis streikas nesis<*-1 organizuota Hokkaido saloj*
Normano Thomas vadovaujai pas Dabužinskas, seniau buvęs
Giika įsikišus į streiko reikalus------------------------m elšių kapitulos kanauninkas,
i mas socialistų publikacijos ko
Buvusis premjeras Andrei
radikalams,
ypač
komuni
REVOLIUCIJA BUVO
mitetas remia generalinį darim
v
*
••
iii
dis taip pat darbavosi 4 meBERLYNAS,
liepos
19.
—
(l
. . .
.
G.
;
I
ardieu
atnaujina
skandalų.
1
’
stams. Konservatoriai vadai
AGENTŲ FINAN
/
1
'bininkų streikų San Franeisco
tus Amerikos lietuviu tarpe
[ Kai kuriose 'Vokietijos dalyse
ĮJis pareiškia, kad buv. prem-1
*
*
\ ra griežtai priešingi raudo
SUOJAMA
|ir apylinkėse.
,pasireiškia atviras prieš smo-ė
‘‘
jeras C. CJiautemps yra įvel
nųjų gaivalų ir socialistų pro
NUSIKALTĘS
KARALIUI
Igininkus
nusistatymas,
kaipo
Thomas
pareiškia, kad sis
ėtas
į
Staviskio
skandalų
ir
dar
pagandai. Tie ir kiti kursto
SANTIAGO, Čilė, liepos 19.

VADAS GINA SMOGININKUS

Fmas.

Cbieagos spauda

nių svečiaiiis buvo iškelti prieš
sikeista toastais ir kalbomis.

rius, velionis kunigavo Berži-1 gaisrų, du jų apsvilo,

nvkuose, o vėliau buvo nukel-

GRABiNINKAl RAKIETEir lietu- |
RIAI CHICAGOJ
Gustaičiu 1

užsienių atstovų, jų tarpe iri

Tačiau ne mažas skai

čius kitų užsiima rakieteriavimais.

Jiems

pagalboje yra

policija.
Pavyzdžiu, pasitaiko gatvė-

Įje katastrofa ir žūva žmogus.
•Policija tada šaukia grabinin
I
kų rakieterį tokį, kurs dau-

. i

PALEISTAS
kad 'šiandien jis turi iš to daug
ku naudos.
r.
,
.
,
.
EDINBURGU, Škotija, lie
Jei parlamentas nebūtų ato.
; ’
protu, kurstymų neklauso ir munistų revoliucija, kurios me
slogose, ministerių kabinetas ^)OS
Teismas paleido beto sekinėje vos pradėtas strei tu daug kraujo išlieta, laivo
atburtų pavojun.
,larhi
niainivri. kurs anądien
kas pradeda silpnėti ir irti.
svetimšaliii komunistų agentų
gerai “įkaušęs’’ sviedė tuščių
Ačiū policinių autoritetų pa I inansuojaina.
butelį į automobilį, kuriuo va
stangoms, į streiko plotus pri
SAUSRA PAKENKĖ
Podraug pažimimns faktas,
žiavo Anglijos karalius ir ka
statoma pakankamai maisto. kad visi komunistai yra sve
VASAROJUI
ralienė.
šiandien jau dalis gntvėkiv- timšaliai.
KRDATNTAT. — Kėdainių
Karalius reiškė noro, kad
rių pradėjo važinėti, kuriuos

darbininkus stačiai į maistus, i— \'yriausybė skelbia,
Darbininkai vaduojasi sveiku (įvykusi šioj respublikoj

Taxicab šoferiai tariasi apie apylinkės ūkininkai skundžiasi tas žmogus nebūtų baudžia
neturėsiu vasarojaus, nes saus mas. Tad jam ir dovanota.
kai. Munic. gatvėkariai visas grįžimą da-ban.
rn laimi pakenkė. M iežiai at
Nežiūrint
to,
dauguma
dar

laikas buvo oj>eruojnmi. Daug
27-ojo vardo 56 precinkto
trokų be policijos apsaugos bininkų dar streikuoja, darbo rodo labai blogai. Taip pat

operuoja streikavę darbinin

veža maistų. Atidaryta dau- I boardas daug dirba dokų dar sausra paveikė pievas ir do
giau mėsos krautuvių, nes mė- bininkų streiko užbaigimo rei- bilus. Žiemkenčiai yra gore
sininkų dalis jau grįžo darban, kalu.

sni už vidutiniškus.

prieš kenksminguosius krašto

klastas

su

atlyigina’’ už patarnavimų. Grabininkas gi atsiima savo nuo

streikas buvo numatomas, ka- žuvusiojo namiškių, ar gimi-

dangi suiro krašto pramonės į nj„
______________
Naujas vyriausias smoginin sistema ir nepakankamų prie- j
kų vadas Lutze tad paskelbė monių imtasi, ka i gelbėti nu NUBAUSTAS IKI 5 METŲ
atsišaukimų, kad kai kurios kentėjusiuosius.
Evergreen Parko buvusis
vokiečių grupės paliauti! vei
ATLEIDO TRIS REFEREN-i ^,iei-ios viršininkas J. Paller
kusios prieš smogininkų orga
DARUS
(teismo nubaustas kalėti nuo 1
nizaciją. Jis grasina jiems
iki 5 metų už jo suklastotą au
teisinu.
tomobilio pavogimų.
KLAIPĖDA. — Direktori

gaivalus.

MOKESČIAI UŽ GAZĄ

jos nutarimu, iš teismo atbu
sti trys reterendarni — Boe-

Apygardos teismo

ORAS

tesėjas meleit, Povileit ir Sebroeder.

11. M. Fisher nusprendė, kad Visi trys atleisti už priklau

penki teisėjai ir klerkai už pa valstybiniai
darytas

giau už kitus policijai

pardavimo

mo symų priešvalstybinei organi

CHICAGO

IR

APYLTN-

KĖS. — šiandien numatomas

balotais kesčiai turi ląit mokami ir ui zacijai, o taip pat ir už ne dailus oras; maža temperatū

per “primary“ rinkimus Imi. suvartojamą gazą ir elektrą.

mokėjimų lietuvių kalbos.

ros atmaina.

-r— '

<f

f

Penktadienis, liepos 20, 1934

DRAUGAS
jaunimo tarpe, jo įėjimas į centro valdybą

“DRAUGAS”

yru reikšmingas.

IAeinu kasdien, iftskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J Amerikos Valstybėse:

Sekretorius turi turėti daugiausia kon

Metalus — $6 00 Pusei metų — $3 50; Trims mėnesiams
— $3.00: Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
prenumerata: Melams — $7.00; Pusei" metų — $4.00.
Kopija — 03c.

takto su kuopomis ir paskirais nariais. Juo

—

nuo

11:00

iki

12:00

toje nuo 1924 metų. Jį visi gerai pažįstame,

rašyti.

Šiomis didingomis iškibnė-

LITIll’ANJAN DAILY FR1ENI)

dentas
Smetona. Vyriausy- tradoj choristus vaikus prati- giausius, nepaprastai mylėjo,
’ bf,*s nariai, kariuomenės vado- na prie naujų sąlygų ir daro ir Jį gimusį pirmieji pasveį

bjų ir vienuolijų vadovvbės, mis. įnsigmiomis, plakatais.
matvti.
...
.
’
jų nariai, gausingai dalyvauit vai. baigiantis pasirodo Šv. Mišios tęsiamos toliau Ir
...
...
darni |o programose, ir numos Garbingieji Ganytojai ir kiti baigiamos šv. Sakramento paKineiųjų. Gražiai žalumy nais,į auk;:tieji dvasininkui. Pirmose laiminimu. Paskum visi kolo-

įtakos į Amerikoje augusį jaunimų ir, reikia krikščionys vieningi ir moka Lietuvos ir Sv. Tėvo veliavo-1 eilėse matyti susėdusių visa įlomis susitvarko procesijai,
mis papuošta bažnyčia, didin*lvjjū žymiųjų veikėju, valdini-)
•;
manyti, jo paaukštinimas iždininku, bus ge už savo tikėjimų kęsti.
gi giesmių žodžiai ir susinn-Į nkų, profesorių ir karininkų. |
ru akstinu jaunimui rašytis į Susivieiivuių.
Eucharistiniai Kongresai v- I kasiųjų maldos, visa ta tikrai j Prieš pamaldas organizaei-1 1 ’ainaldoms pasibaigus, vai
Kas nežino, kad nuo jaunimo pareina kokios
ru krikščioniškojo vieningumo jauki nuotaika pa|iko daly-Į „ės ir bažnytinės vaikų vėlia- kai mtvarkomi eisenai. Aukš
ateities susilauks mūsų organizacija.
simbolis, ir mes džiaugiame.- vintus neišdildomų įspūdį ir • Vos sustoja pusračiu estrado- llvl* dvasininkai ir vyiiausyPildomojo Komiteto sąstate yra žmogus
[tuo, kad galime šį pirmąjį tau-’ kf.|ė visu širdis prie To, Ku- j,. įj abiejų altoriaus pusių. k*‘s nai lal pirmi nuvyksta
į
iš Naujosios Anglijos — K. Vencius, Iždo
tiiiį Eucharistinį Kongresą J- lis už musvisus numirė
ir Estradoj jų apie 50, o dar dau- a*k^tę, kur statoma Kristaus
Globėjas. Tai senas Sus-mo narys, energin
vykdyti. Sveikinu visus Kon savokančia
į
Išganymą pa- ginu matyti jų aikštėj. Gražų Prisikėlimo bažnyčia. Gatvėj
gas veikėjas, daug kovojus dėl earterio įre
greso dalyvius mūsų liaudies šaukė.
j įspūdi daro čia pat eilėmis su- išsirikiavę špaleriais kariuogistravimo Massaehusetts valstybėje. Netenpamėgtu krikščionišku pasvei
į)(IVo stoję choro vaikai,
kurie su lnenes dalys — garbes
garbės sargvka abejoti, kad K. Vencius bus ne tik geras
Atidarymo iškilmės
kinimu: Garbė Jėzui Kristui!
bus svential savo margaspalviais rūbais,
ais, le k:i- J estradų, kurir bus
iždo prižiūrėtojas, bet ir organizacijos au
baigtos Mišparais, kuriuos
(tas
lijomis, gėlėmis ir kitokiai.'- namas kertinis akmuo
Aukštieji svečiai Eucliarist.
gintojas.
laikė Arkiv. Karevičių., ir ,
.
.
(ierb. Ganvtoju išlvdėjiinu. Va! l,al)U0*a,ai* tiesiog žiūrovo akį P‘ds, kutų vaikai savo lesomts
Kongrese
Kitas Iždo Globėjas
yra profesionalas
j atidurj mo iškiinies, be pa kare Kai.'droje buvo svll,,ng.į veria. Vikriai išpildo kiekvie- į l^veze is sv. žemes), sueina
knygvedis, dirbus banke, Juozas Joneika.
n
na dirigento mostu jiems duo- Vl>l Ganytojai \ yskupai su
ties
A<Į>iv.
Metropolito,
atsiį.( piimoji religini
muzikos
Nors tai bus jauniausias Pildomojo Komiteto
tų įsakymų, nors choras ne- aikivysk. Skvirecku priešaky,
narys, bet naudingas ir reikalingas keliais lankė Garbingieji Ganytojai: valanda. Kongres; t per radi o
mažas — apie 600.
taip pat Dancigo Vysk. O’Roužvilgsniais: kaip ekspertas knygvedis, auto Arkiv. IT. Karevičius, Danei- įspūdinga kalba atidarė prof.
Altorių puošia didingas krv lke’ ^l°nsinj. Arata, kiti au
Erelas.Tuo pirmosios Kon
ritetingas iždo globėjas ir veikėjas jaunųjų go Vysk. O’Rourke, Vilkaviššins, kuris vakarais sušvinta, kskl Dažančios liieraieliijos atarpe. Reikia tikėtis, kad jis pasidarbuos į- kio Vysk. A. Karosas, leisiu gr(.s„ dienos programa buvo
šimtais žvakių, gėlės, žalumy-'>ll,en'\>tiausybes imliai,
traukti Į mūsų organizacijų lietuvius įmoni- Vysk. J. Staugaitis, Panevė- išsemta,
imi, Šv. Tėvo ir tautinės vė- Atvyksta ir Resp. I lezidentas
žio Yvsk. K. Paltarokas, Kain i likus.
Vaikų diena. Pamaldos
liavos. Šv. Mišių laikyti išei-I
Smetona su ponia, lydimi
Dr. Vincas Krikščiūnas yra naujas Dak- siadorių Vysk. Kukta, \ ysk.
P. Vileišio Aikštėj
na J. E. Panevėžio Vysk. K. vyr. štabo virš-ko gen. Jac
taras Kvotėjas. Jo profesijos patarnavimas
Būrys, Vysk. J. Matulionis
Susivienymui būtinai reikalingas. Jo popu- ’1 Vysk. M. Reinys, be to, šv.
lau 10 vai. baigiantis P. Paltarokas. Garsiakalbių pa- kaus ir kariuomenės vadovy
liariunas lietuvių profesionalų tarpe išeis or-l^vo atstovas monsinj. Arata, Vileišio aikšte pagyvėja: pa- alba Mišias girdi ir toliau- bės. Tarp aukštųjų svečių dar
ganizaciįai į nauda. Nėra priežasčių, dėl kiP' aukštieji dvasininkui, kapitu- lys piimieji susiienku. tvnik- šiam aikštes kumpely sustoję' maty ti prel. Dambrauskas, bu
riu. Merkys, gen. Nagevičius,
į į Sus-u-ų negalėtų rašytis visi mūsų profesio- Į
nai'iai, vienuolynų it broli- daliai stud. ateitininkai
usi- žmones. Mišių vidury po Eva-
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LlvKSA. 4S Seimo išrinktojo Pildomojo

sveikinu visus

mūsų brangios organizacijos narius ir veikė

jus!

Taliu ačiū visiems tinus, kurie, pasiti
kėdami mūsų jėgoms, prisidėjo prie mūsų

Komitete per daug metų

. ... lx. . .. , .
kalai jam yra labai gerai žinomi ir dėl to lenus
įskelti tųjĮ kataliku so-1
parinkimas jo tai svarbiai pozicijai yru svei lidarunių, kurį pastebėdavo,'
:
kintinas dalykas.
net pirmųjų amžių pagonys/
Kiek žinau, V. Kvietkauskas turi daug nurodydami: Žiūrėkite, kaip
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į»u-

statymo organizacijos priekin.

Be abejojimo, būti LRKSA., didžiausios

lietuvių katalikų organizacijos Amerikoje, Pi
ldomojo Komiteto nariais yra nemaža garbė.

uždeda nelengvas parei

gas ir didelę atsakomybę ne tik prieš Susi-

vienymo narius, bet prieš visų lietuvių visuo
menę, nes jei Sus-mas bus gerai tvarkomas,

jei jam seksis, visas mūsų tautinis judėjimas

šiame krašte eis gyviau, lietuvių tautinė ir
medžiaginė ateitis labiau Ims užtikrinta.

Man, kaip naujam LRKSA. Prezidentui,
malonu yra konstatuoti faktų, kad į Pildo
mųjį Komitetų įeina žmonės su patyrimu, su

ir kiti senosios
sustojimo ngelijos Sedos klebonas kun. gen. Bulota
planu, o netrukus pasirodo ir Milutis sako pamokslų. — Kri kartos veteranai.
Lygiai 13 vai. prasideda vai
laksto sius, prabyla pamokslininkas,
vo atsilankymu Resp. Prezi- šie. Estradoj
su.kų paradas. Visi su savo vė-

mokslu, seni veikėjai, pasiryžę eiti jiems užnatai: gydytojai, advokatai, inžinieriai ir kiti. -i'-1 viršininkai, daug kunigų.
dėtas pareigas su didžiausiu atsidavimu. Jie Į Dr. Krikščiūnui ir šioj srity teks pasidar-Į ^onSrcs{^a*P.Pa“ nageibė sa

buoti.

gerai nusimano, kad seimas juos pastatė prie

kin ne dėl tuščios garbės, bet darbui ir tai

Ri-ikia pridurti, kad ir kouilitucincs ko

sunkiam darbui.

misijas sudarė asmenys pasižymėję, su paty

rimu ir noru darbuotis.

Sus-mo Dvasios Vadas gerb. kun. Jonas

Kasakaitis nuo seniai yra žinomas, kaipo žy

Naujoji valdyba, perėmusi organizacijos

mus mūsų visuomenės veikėjas, didis patri-

vairų, gerai žino, kad nors bendras Sus-mo

jotas, rašytojas, visų lietuvių religinių ir tau

stovis yra geras, tačiau ir ne be trūkumų.

pažįsta

su vaikų

minažėjus. Dia reiks stengtis didžiausiu stro- Lavomis, šūkiais,
plakatais,
-mes giedodami ir orpilimi saugoti Sus-mo turtų ir laikytis did-Į šv.
jėgų, kad ne tik sustabdyti narių skaičiaus
mažėjhnų, bet stengtis gauti kiek galima dau- Į žiausio atsargumo darant pinigų investmen-, kestrų garsų palydėti, praeigųjų klikų jiascka. Šiuo žvilgsniu dėsime daug

5. Šiame darbe turės pagelbėti vajus, ku

Aš čia suminėjau tik kelis svarbesnius atrodė ypač tie, kurie ranko-

ris jau paskelbtas prieš pora mėnesių ir bu

1. Dildomajam Komitetui teks imtis ener

Nuo dvasininkų kooperavinio ir paramos

labai daug paieina LRKSA. pasisekimas ir

jo ateities užtikrinimas. Autoritetingas Dva
sios Vado asmuo, be abejonės, įtrauks gerb.
klebonus ir jų asistentus į aktyvų organiza

cijos darbų.

Viee-Prezidentas Juozas Stulgai!is, ilgus
metus buvęs Sus-mo iždininku, įgijęs daug

2. Lėšų Fonde yra nemažas deficitas, ku tąją Amerikos lietuvių katalikų visuomenę.
6. Prieš porą mėnesių įvesti nauji aprį reikės, kiek galima, mažinti, nes jis stovi

laikytus konstitucijos nuostatų. Pasitikiu, kad Į darni,
visi dirbsime vieningai bendram tikslui Išskaičiuojama, kad pamal

ant kelio earterio įregistravimui kai kuriose i draudos skyriai, pritaikinti priešių laikų reivalstybėse.
i’kalavimų ir ypač jaunimui. Kol kas nedaug

Dievo garbei, savo tautos ir organizacijos dų metu aikštėje ir toj jaunų
gerovei.
jų procesijoj iš viso dalyvavo
Prašau visus į talkų. Dirbant vieny bėje, ‘ 12,01)0 vaikų. Daugiausia at-

3.

patyrimo finansiniuose dalykuose, tuos rei

f’arterio įregistravimo Massaehusetts Į kas apie tai težino. Pildomajam Komitetui
ii" kitose valstybėse bus siekiama su dideliu leks per spaudą ir gyvu žodžiu tuos skyrius
rūpestingumu, prašant kooperavinio tose val populiarizuoli.

kalus gerai pažįstąs Ims naudingas patarė
jas ir veikėjas Dildomojo Komiteto darbuose.
Kadangi .Juozas Stulgaitis iš profesijos

7. Šiais ekonominio krizio laikais nelen

stybėse gyvenančių Susivienymo veikėjų.

4. 48-tas seimas raportuose girdėjo, kad gva yra valdyti bile tintų. Toji aplinkuma ir
takos į savo profesijos draugus, kurie yra i praėjusiais keleriais metais musų organiza- Sus-mo turtą palietė, lai bankams užsidarant,
sekmingi veikėjai lietuvių kolonijose, ypač. ei ja nustojo kelių tūkstančių narių. Tai bto tai šiaip jau kai kurių investmentų vertybei

yra muzikas ii- vargonininkas, turis daug i-

Kun. Dr. Fr. Sawicki,

ijn Laiku žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankcliūnas

METMENS

į cbaristinių būrelių, Eucbaris-

Tat, į darbų!

į t i jos karžygių, Marijos dukto-

Leonardas šimutis.

I rit ir k. vaiku sąjungų ir or-

R- K. S. A. Prezidentas ganizacijų. (Tęsiny.-

pm

gaus likimas nekartų yra taip slegiantis

Skaudžiausia mums mįsle yra mirtis.

ir nesuprantamas, kad skausmų daugybę

Vis dėlto

atsižvelgiant apystovfa. Ištikiųjų gi tikslu

Tiek aiškiai matome žemėje, kad iš mir

galima tik tylint perkęsti. Tokiose apv-

galutinai visa nuo Dievo priklauso. Kodėl

gali būti tai, ko mės nematome ir kas

ties genui naujas gyvenimas. Senesnė kar

stovose žmogus mažai teišmano apie nesu

betarpiškai atrodo yra bloga gali turėti

ta užleidžia vietų jaunesniajai. G kokioje

prantamus Dievo planus. Palikime tai lai

Mums plyšta širdis matant tiek nelaimių

tolimesnį tikslų ir tam tikra reikšmę vi

šviesoje atrodo mums

kui. Kai širdyje nurims audra vėl galima

ir Dievas ramiai į tai žiūri ir nesikiša į

sumai.

amžinybės punkto! Žmogus — taip išsi

nuodėmės,

nei

Dievas tiek

jos

padarinių.

baisių dalykų

leidžia?

mirtis

žiūrint

iš

bus su protu kalbėtis.

Bet dar neturėtume mes džiuginan

taria Eeelineris — gyvena trejopų gyve

Tikėjimas visuomet reikalauja širdies

Kų gi atsakysime?

čio atsako jei mes nurodytume tik mūsų

nimų: motinos įsčiose nuolatinis miegas,

bei proto nuolankumo, nes be nuolanku

Blogis tikrai būtų Dievo neesimo į-

nežinojimų ir proto ribotumų. Tikėjimas

po ūžimo miegas pasikeičia ir mato švie

mo niekas neišsilaiko. Bet gi tam, kuris

rodvmu jei jis būtu be tikslo. Gi kalbant

ir mokslas tiesia mums tolimesnius kelius

sų, gi po mirties aname pasaulyje — am

bent kiek pasvarsto apie Dievo didybę ir

tikslų dalį, ku

žina šviesa. Jei vaikas jaustų galbūt ne

savo menkumų nesunku yra nusižeminti.

(Tęsinys)
reikia

kiek Dievas yra

niu, tautiniu ir medžiaginiu žvilgsniais.

užgrūdina sielą ir rodo kelia prie Dievo.

tai.

kelių

išaugin-ime savo brangių organizacijų į di- vvkusiu buvo Angelo Sargo
džiausiu jėgų, į nenugalimų tvirtovę religi-1 vaikų, paskum mokyklų eti

mo išsprendimo. Blogis kyla iš nuodėmės. ! kad tam tikras reiškinys yra be tikslo
Bet be Dievo leidinio nebūtų buvę nei 1 arba tam tikru atžvilgiu žalingas ir tai

gi

KATALIKŲ AKCIJOS RELIGINIAI

pirmiausiu pagalvoti,

, nu pro estradų. Labai gražiai

tus.

giau naujų narių.

dalykus, į kin iuos teks daug dėmesio kreipti, i se nešėsi lelijas arba palmių
liet jų via daug daugiau. Apie juos pakai-Į šakutes. Kai pradėjo eiti, rovusiojo seimo užgirtas. Pildomojo Komiteto
gingų žygitj, kad sutvarkyti Pašalpos Skyrių,
pastangos bus tuščios, jei šiame darbe jis , bėsim prie kitų progų.
įdėsi, kad ir galo nebus. Eilės
kurio lomiai jau yra beveik išsibaigę. Šiame
nesusilauks pagalbos iš apskričių ir kuopų.
Aš iš savo pusės žiūrėsiu, kad ne tik Pil- ir eilės, kolona žengia po koreikale kviesime kuopų valdybas stropiai ko
Dėl to išanksto kviečiame į talkų. Taip pat domojo Komiteto nariai, bet visos komisijos | lonos, savo dvasios vadų kuoperuoti — taupyti, kontroliuoti.
nuoširdžiai kviečiame į talkų visų organizuo- ir nariai sąžiningai pildytų savo pareigas ir.nigų arba stud. ateitininkų re

tinių reikalų uolus rėmėjas.

išeities

kusius svečius pasitinka p. Bu- saikas, parodė, kaip vaikai tu
1
ii*
• •
ė i • I • i
lėkis, dr. Dielininkaitis, dr. I.eij n ei itis ir gyventi. Jis visamonas ir eilė kitų vadovų. Es da vaikus, kad ir neturtin

.
.
......
įsius kartos atgimimo veikėjai/ margaspalviai vaiku ir suau- kia didele iu meilę ir būti toSakramente, atgaivinti Jame
.......
‘
.
i..
.
.
.
....
.
.
kat. įvairiu organizacini, bro-' irusiu būriai su savo vėliavų- kie, kokius uios nori
Jėzus
kaipo iždo globėjas. Mūsų organizacijos rei savo dvasių
ir vieningomis ei- ... .
. ‘ ...
. ‘
,
* . .. .
bus Pildomajame

“DRAUGAS”

Norint surasti

rkingai sustotų kolonos. Atvy-Į garbinti. Jėzus pats, būdamas

. v .
i vybė ir žymieji valdininkai/Miiibinia renelieiin n. K. Ka- kino vargšai piemenvs. Vaikai
Naujas Iždininkas yra Vincas Kvietkaus- mis mes viešai
norime pagar"
.
i
‘
1
•'1 1
.1
.
'
." v
..
. .
...
v
.
kat. visuomenės vadai, seno- veekas. J aikšte eina vis nauįi turi Jam atsidėkoti uz Jo tokas, žinomas biznierius ir finansininkas, dir ,.
hmti Kristų Svenciausiamc1 .
. .
.. ..
1
‘
.
......

5 vai. popiet.

Tačiau toji garbė

(Tęsinys)

dėl to ir netenka daug kų apie jo asmenį

vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

Komiteto vardu nuoširdžiai

DALYVAVO 10 VYSKUPŲ. RESP. PREZIDENTAS,
VYRIAUSYBĖS NARIAI IR MINIOS TIKINČIŲJŲ

vėl išrinktas Juozas Šaliūnas, dirbus toje vie

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina,
jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčlaina tam tiks
lui pašto ženklų,
Redakton’us priima

Didžiosios Eucbaristiniū Kongresą Dienos

, prof. Eretas su ruudonkepu-1 džiaugiasi, kad tiek daug Lio
liais padėjėjais, žiūri, kati tvaj tuvos vaikų susirinko Jo pa

aukštesnį

tikslų dažnai

išmintis ir

paaiškindamas bent tų

prisidėjęs prie blogio (ar Dievas yra blo

apie

gio priežastimi). Aiškus dalykas, kad di

meilė pasireiškia tuo, kad leidžia ir net

riems blogis tarnauja. Pasakysiu kelis žo

malonu būtų jam apleisti šiltų lopšelį mo

Matydamas Dievo didybę ir gerumų vi-

di blogumų dauguma neimi betarpiškai iš

teikia kentėjimų. Protinga išmintis nepa-

džius apie kentėjimus.

tinos įščiose ir eiti į nepažįstamų pasaulį,

liuosi, kad Dievas ir ten, kur jo nesu

Dievo ir net priešinasi Dievo valiai. Die

taikauja

kitaip

Gal būt norime, kad neturėtume skau

vienok gi gimimas yra perėjimas iš tam

prantu vadovaujasi gerumu bei meile ir

vas protingam tvariniui davė laisvų valių,

meilė bus žalingu. Ne tame yra sunkiau

smų. Vienok nesunku įžvelgti kaip didelį

sos į šviesų. Mirtis mums atrodo taip bai

kad kada nors pasirodys mums Apvuiz-

taip, kad net iki tam tikro laipsnio gali

sias klausimas kad yra blogumas ir gau

teigiamumų turi skausmas. Jau fiziniame

si ir tamsi, o vienok yra taip pat perė

dos keliai.

priešintis Dievui. Žinomo kiek dėliai blo

jimas į geresnį gyvenimų. Jei viskas mir-

j)

gos ar neprotingos valios kasdien įvyksta

gyvenime skausmas apsaugoja mus nuo
siai jo yra. bet ar blogis yra betikslis.
Daug yra kalbama apie šį betikslin- 1 nelaimės, gi ligos ir sužalojimo atvejuo

nelaimių, gi apreiškiina- mums sako, kud

gumų (be tikslo esiinų). Vienok gi nie

se moko mus ieškoti pagalbos vaistuose.

liktų neišspręsta. Amžinybės šviesoje aiš

iš nuodėmės paeinu

kuomet

kad

Kaip būtų žmogus neatsargus jei skaus

kesnis darosi ir horizontas. Ateis laikas,

padiktuota, liet

kad. ir perėjęs per didžiausius skausmus

Koks žmogus, tokie ii' jo dievai. Tikėji

siunčia? Gi Dievas j tai atsako: Jus su

tiksliai įledytume jog reiškiniai kokie jie ! mas jo nesaugotų ir kaip be pagalbos gy
yra kiekvienu žvilgsniu fca tikslo. Yra tam i dytojas jei skausmas nerodytų diagnozni

laimins gvvenima.

mas ii" bedievybė turi gilias šaknis širdy

tinku jūsų pučių paruoštas likimus.

aiški ir paprasta racija. Juk mūsų regra-

visu

Mes klaiisimiie: kodėl

mūsų neguliu.

Dievus tai

mums

Vienok oėiu tume gmlutinio klausi

ir nenusileidžia

nehūsime

tokiame

visur,

stovyje,

kelio! Didesnės reikšmės turi kentėjimai

ti- yra ribotas įr daugiausiai pažįstame,' dvasiniame bei moraliniame gyvenime. .Jie

limi baigtųsi tai daug pasaulyje dalykų

Juk vis dėlto yra šviesumo gyveni
mo tamsybėse. Bet pripažįstu, kad Žmo

Prieiname trečių,

gal svarbiam į

netikėjimo šaltini.
Musų pasaulėžiūra

taip

nėra vien proto
pat

ir gyvenimo.

je ir gy venime.
(Daugiau bus)

}

. i

Penktadienis, liepos 20. 1934
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Naujai Išvesti Kunigai Marijonai

ir kolegijos mokslus išėjo Ma DIDŽIOSIOS EUCHARISTIrian Hills, Hinsdale, Illinois,
NIO KONGRESO
kolegijoje. 1928 metais išvy
DIENOS

universitete.

mės — kunigu šventiniai. Ta

Naujam dvasios vadui lin
kime daug to džiaugsmo, kurio

me gražiame jaunuoliu būre

liau

tęs

Pašventinti Tautos Prisikėli
mo bažnyčios pamatai

savo aukštuosius mok

slus.

pilna šiandie jojo ir jo arti

lyje buvo penki lietuviai ame

rikiečiai, nauji Tėvai Marijo
nai, kilusieji iš mūsų Ameri

kos lietuviu ir čia mums sa

Paskum Arkiv. Metropolitas

Draugai kun. Jaučiui pra-

mųjų širdis, kad juomi pasi
naudotų ir plačioji Amerikos

nešauja, kad iš jo būsiąs ge

lietuvių visuomenė.

ras misijonierius.

j

Dievas ne

ir gabumų.

Kun. Alfonsas Jagminas,
Ph. D.,

Kmi. .Jonas Vosylius, S.T.B.

S. T. D.

su visomis iškilmių ceremonijomis pašventino Tautos pa-

minklo — Prisikėlimo bažny

pagailėjo jam gražių ypatybių

vo darbą aukosiantieji.

Bažnyčios

čios kertinį akmenį ir ta pro

Linkime kun. J.

ga pasakė įspūdingą pamoks

Jaučiui, kad toji draugų pra

ią. Ekscelencija priminė, kad

našystė išsipildytų, kartu pri

Kun. A. Jagminas gimė 7 mindami, kad ir Marianapolio
Kun. .Jonas Vosylius gimė
d. rugsėjo m. 1908 m. Brook- ( kolegija jo laukia.
S d. kovo m. 1908 m. So. Bos
lyn, X. Y; Jojo motina ir du Į
ton, Mass. čia ir dabar gyve
broliu gyvena,'Apreiškimo pa
na jojo tėveliai ir sesutė. KuKun. Antanas Švedas.
rapijoje.
/Vyresnysis brolis
nigo motinėlė vra plačiai ži-Į
Kun. Antanas Švedas gimė
nuinakv. Petro'parapijos dar-!yra
Parapijos draugijų narys, dažnai vis užimda- 13 d. rugpiūčio m. 1909 m.
•buotoja, prisidėjusi prie kiek
mas raštininko pareigas. Tas Į Rrovidence, R. I., kur gyvena
vieno darbo, dirbamo kilne- ,
, .
.. . .
.
sniai idėjai
'parodo jaunuolio pasiaukoji-ĮJ° tėveliai, brolis ir būrys seKun.' .1. Vosylius savo ginivisuomenės reikalams.
sėlių. Kun. Svertas yra pir-

bažnyčios pastatymas visoms
tautoms sudaro didelį džiaug
smą. Pastatyti bažnyčią — Sve

ntyklą, kurioje nuolat gyvens
Viešpats, .yra nepaprastai di
delis dalykas.

Tauta, kurią Y iešpats buvo

mintis,

šventi- nieji, jos nematę. Senieji už- vų nuodėmių, užtat mes Jau

nant kertinį akmenį, yra pa- tat laisvę labiau moka įvertin-!giau į verguvę nenorim pakliū-

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Čia jisai ir to

j nieji, matę priespaudą, ir jau-iguvėj buvom gal dėl mūsų tė-

j mės, mačiusios Kristų.

I

Liepos 15 dieną Tėvą Mari- laiko gyveno Londone, Angli ko Į Romą, kur mokėsi filo
sofijos ir teologijos Angelieo
koną kolegijoje Romoje, via joje, ir paskui Lietuvoje.

Corsica ,3, įvyko didelės iškil-!

mūsų nepriklausomybės pami-i* Dabartinę mūsų laisvę regŲkelią apsaugoti laisvę terodo
! nklo pagrinde yra dalelė že- ir ja naudojasi dvi kartos: se-j tikėjimas, viltis ir meilė. Yer-

rodyti vienybės ženklą, tos vie- ti. Jaunieji tegul atsimena, ti.
nybės, kuri suartina visus vi- kad mūsų laisvės kelias apšlaPaskuni
Kauno
dekanas,
suomenės narius,
Geriausias I kstytas krauju,
kun. Kapočius, Prisikėlimo baatskirų visuomenės narių su
Pasauly neramu. Mums juo žnyčios statybos komiteto pircementavimas yra meilė, kuri
labiau tenka budėti tėvynės mininkas ir tos parapijos kle
pasiaukoja, išsižada, kenčia.
laisvės sargyboj. Mokėkim ta bonas, padėkojo už paramą ir
Tokios meilės pavyzdį parodė
rnauti Dievui ir Tėvynei, mo- dalyvavimu iškilmėse Resp.
Kristus, pasiėmęs sau tokią kėkim išlaikyti pusiausvyrą1 Prezidentui, Arkivvsk.,- Mesunkią naštą dėl meilės mums,
tarp tautinio ir religinio auk tropolitui, Ganytojams Vysku
užtat toji meilė turi mus stiplėjimo!
pams, Amerikos, Anglijos ir
pinti ir artinti
Latvijos lietuviams, o po to
Namo parsinešim pasiryži
pakvietė juos visus pasirašyti
Resp. Prezidento žodis
mą pastatyti gražią Prisikėli
Po Arkivvsk. Skvirecko pa
bažnyčios statymo akto. Šios
mo bažnyčią. Ji tegul prime
mokslo kalbą pasakė Resp.
iškilmės buvo baigtos 15 vai.
na mums, kad turim būti vie
Prezidentas A. Smetona. Pre
ningi, nesigailėti jokių aukų.
(Daugiau bus)
.
„
.
| zidentas pažymėjo, kad mūsij
In lioc signo v’rnces. Šioji
tauta
labai mėgsta kryžius,

išsirinkęs, labai rūpinosi reli- žmonės juos stato, puošia, la- šventykla yra toksai ženklas.
šventovės nko. Tuo mūsų tauta parodoj Laimėsim su kryžium! Mums
statymu, nes ta šventykla tu savo svajingą būdą, savo tra-|
rėjo būti ir tikrai buvo visos gizmą, bet drauge ir savo ke-:

ginės savo tautos

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

mutmis sv. Kazimiero parapidvasios
vadas •
,
tautos širdis, jos gyvybė. Tau lią į laisvę.
.
.
| jos kunigas.
|
mokslus. Migli school mokslus Į Brooklyno mieste baigė pra- Į
ta jautėsi saugi, kol Dievas
Lietuvai teko būti prispan-!
N'aujasis dvasios vadas pra
išėjo Dunkirk, X. Y. Kolegi dinius mokslus; čia jisai lan
po Į
reiškė jai savo valią, bet ka štai. Ji buvo parpuolusi
ĮDOMIAUSIUS LIETUVISICUS KATALIKIŠKUS
jos
mokslų
mokėsi Marian kė Katedros Kolegijos high dinius mokslus išėjo gimtajaLAIKRAŠČIUS
da, pagal pranašo pramatvmą, kryžium, ir kai kurie tada maJ.lills, llinsdale, Illinois, kole sehool. Pačius kolegijos mok-1 nie mieste.
High school ir
Dievas paliko šventyklą, Jis Į j,g, ka<l jį jau mįrė, tačiau jos
gijoje. Čia jisai atliko ir nau- sais išėjo Mariau Hills, llins- kolegijos mokslus baigė Ma
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
paliko ir tautą.
laisvė atgimė, išėjusi iš po gajokavimo metus. Kada Jo Ek dale, III.
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
1927 metais kartu liau Hills, Hinsdale, Illinois.
•
•
•
f
liūnų
griuvėsių.
Išganytojas!
Šiandien
bažnyčios
stotomos
tams
$6.00.
seelencija Vyskupas F. Bū su garsiąja Lietuvos
N yčių Filosofijos studijas lankė Mon
pagal
reikalą,
tačiau
ir
dabar
,
parodė
prisikėlimo
kelią
ne
tik
tys grįžo iš Eucharistinio kon ekskursija išvyko į Lietuvą ir trealio seminarijoje, Kanado
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
bet ’r tautai; tas ke
greso iš Sidney, Australijos, pastojo į Kauno Vy tauto Di je. Paskui išvyko į Romą, į dažnai jų pastatymas yra svagos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad\vav, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
Čia rbus visos tautos įvykis. Ir lias — kryžiaus ir kančių ke
per Cbicagą, pasėmė klieriką džiojo universitetą. Pasimo Angelieo universitetą.
lias.
.Vosylių su savim į Romą, kur kęs Lietuvoje vienus metus, kun. Švedas ir toliau mokin šį kartą statoma buveinė Vi
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
sagaliui Dievui, kuris sutinka
jisai mokėsi šešerius metus.
ley Avė., Chieago, Illinois. Metams
dvasinės
vyresnybės,
kaip sis aukštųjų mokslų.
ypatingu būdu pas mus pasi
l’o šventinių kun. J. Vosy daug žadąs jaunuolis, pasių
“STUDENTU ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
Providence lietuviai buvo
likti.
Jis iš čia šauks mus, kad,
lius vyksta į Lietuvą. Čia ji stas į Romą, Į Angelieo uni
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
Lietuvis Advokatas
apleisti daugelį metų; jais rū
eidami žemiškosios tėvynės ke
sai gyvens metus laiko, kad versitetą.
$2.00.
Vyresnybės lūke
2201 W. Cermak Road
pinosi lenkai. Toks buvo ir
ii u, galėtumėm pasiekti amži
1 lakamai išmokus lietuvių kal sių neužvylė — 1931 metais ji
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
(West 22nd St.)
rūpestis — lietuviai
vargo.
nąją.
bą, šalia kurios jisai kalba sai gavo filosofijos daktaro
(Metropolitan State Bank Name)
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me
Susikūrus lietuvių šv. Kazi
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Šventinamas
kertinis
akmuo
gražiai angliškai ir itališkai. laipsni. Pabaigęs aukštąsias
tams $2.00.
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos
miero parapijai, tuojau pra
vakarafs
6
Iki
9
mus
ypatingu
būdu
jungia
su
.Jaunasai dvasios vadas ruo- filosofijos studijas, mokėsi te
Telefonas CANal 1175
dėjo ir lietuviai gyvuoti, savo
Išganytojam. Jis parvežtas iš Namai: 6459 S. Rockwell St.
šiasi į mokytojus, todėl ir jo ologijos ir šįmet gavo šv. te
vaikus į mokslus leisti. Štai
Telefonas REPublic UOtit)
jo mokslas dar nėra baigtas.
ologijos
bakalauro
laipsnį. kun. Švinlas pirmutinis pasie šv. žemės, iš Alyvų kalno, ku
ris
buvo
Išganytojo
kančių
į
Linkime naujam dvasios va Kun. A. Jagminas tęs savo
kė savo tikslo, bet ne paskudui gausios
Dievo palaimos studijas toliau, nes jam seka- s(.ka visa
gražilJ liudininkas. Taigi, mūsų tėvy-Į
; .
.. .
tajame mieste baigė pradinius

.
Nauiasis

SKAITYKITE

JOHN B. BORDEN

savo kilniame pašaukime, kaip Sl
šiandie kad jisai teikia džiaug

jaunuolių, žadančių ProvidenŠioje brangioje dienoje kaip <e lietuvių koloniją tinkamai

nė tam tikru būdu sujungia-

I ma su žemiškąja

Išganytojo

SVENC. MARIJOS KOLEGIJA

P. CONRAD

tėvyne. Užtat šis visos tautos
kun. dr. Jagminui, taip ir jo- | iškelti aukštyn.
1 paminklas — Prisikėlimo baž
lijai, daug atneštii to džiaug- Į
Į.;., I,rangiems giminėins linki- į Linkin|e k„„ A šra,ui sėk.
nyčia — teprimena mums, kad Engi«'w<MMi r>»4«—
sino ir visai mūsų tautai.
j nu daug Aukštinusiojo palai- ,
baigti savo mokslus ir
tinus, prisimindami gražu gy-ist„ti j
k„ris vra reika.
Kini. Juozas Vaškevičius.
veninio dėsni, kad tik js-r I |ingas daugelio
darbininkų,

smo savo tėveliams ir vienuo-Į

mė 4 d. vasario m. 1910 m. | ui is.
X» wark, X. J.

visa siela

-Jojo šventi

mai buvo numatomi kiek anks

I

laikraščiuose buvo ra

šyta apie jojo šventinius, l>et
jisai palaukė pora mėnesių ir
kartu įsišventino su savo kur
so d raugais.

Kun. .J. Vaškevičiaus moti

na, brolis

ir

sesuo

gyvena

savo

PUBLIC

J. N.

Tikslui!

Kun. Jonas Jančius gimė 26
dūlią kovo m 1909 m. La\vrence, Mass.

NAUJOS KNYGOS

2608 WBST 47th STREET

atvyko į Lietuvą su savo mo

senybės.

Lietuvoje, Skirsne- Į

lininėje mažam Jonukui teko
Xewark, X. J. Jojo tėvas jau
.
" .
",
pradėti mokslas,
nu t ęs, buvo garsus karo meto '

^MORTGAfiE^BAHKERSJ^

Ką Tik

Sus-me,

Federacijoje

ypatingai Tautos Fonde.

mokykloje.

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:

KUS B0NUS

Tel. LAFayette 1083

ALEX ALESAUSKAS and SON

OŽKABALIŲ

KnllKts:
Lietuvių

Anglų
Lotynų

Italų

.S,

nę

šv.

garsiąją

bigli school.

Benedikto

Kolegijos mok

slus išėjo Miniau Hills, Hins-

dale, Illinois,

Filosofijos mo
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kėsi Montlenlio, Kanadoje, se-

minarijoje.

Romoje

mokėsi

'T HAT S TOUGH — ^
NOU 9A0UIC> HAVJb
TAKEN IT LNHEN
TUfcM Vieke AT

VtORK t:

n

tris metus; čia jisai ir toliau
.rn

tęs savo aukštuosius mokslus.

Visa N’iiški vičiu plačioji gi

minė

pasižymi

škumu.

savo

lietuvi

y
-bu/

.los kaip tik netrūk

sta kun. Juozui, kuris puikiai
kalba lietuviškai; taipgi gra
žiai kalba angliškai, prancūzi

škai ir itališkai.

Pernai va

sarą kun. J. Vaškevičius kiek

Trigonometrija
Menas:
Gražbylybė

Dramai ika

Thompson, Connecticut

vo gimtajame Nevarko mie
ste, vėliau lankydamas vieti

Literatūra
Muzika
.Matematika:
Algi t>ra
Geometrija

MARIANAPOLIS

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Poenlumtas M. R. $7.00 Urnas.

III. !

Filosofija:
Logika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Psfchologija
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija
Istorija
Geografija
Prigimtis:
Anatomija
Biologija
Ast ronulniija
Chemija
Fizika

Kolegijos Kunigas Direktorius

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71(M» so. TAI,MAN ST.
7126 SO. R()CKWEI,I, ST.
Tel. REPuMIc 5009-6051

Žurnalistika
Sociologija

Visais informacijų reikalais kreiptis:

Furniture and Piano
Movers

DAINOS

High school \ 07.7/ So. OakleyA vi. Chicago,

Keturi Metai High School — Keturi Metai College.
Tikyba
Politika

Gavome

ir 'į La\vrence, kur jisai baigt' į vi f»()e. Dabar galima jas gauti
pradinius mokslus viešoje mie-J
“DRAUGE”

Xaujasai dvasios vadas sa sto
vo pradinius mokslus ėjo-sa-

LIETUVIS

Graikų
Prancūzų

i
laiku Amerikos lietuviu visuo-’
Karui paslllaigus motina su
•
T ,,
‘
‘
; surinktos D ro ,J. Basanavičiaus.
‘menės darbuotojas, daug dir- sūnum sugrįžo atgal pas tėvą |)vįejose dalyse. Viena 25c, abid-

l.ęs

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises.

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

Vaiku būdamas

tina, kur jiedviem teko pra
leisti visos didžiojo karo bai- i

«PlETMĖWICZ&Cgę)

PERKAM

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Kun. Jonas Jančius, S.T.B.

čiau, štai kodėl jau anksčiau

musų

atsidavusių

NOTARY

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

INSURANCE

Kun. Juozas \ asketinius gi-1 skausmus galima pasiekti t»i- j ypatingai tokių pasiaukojusių,

ARBA

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studlo su Hollywood Šviesomis.
420 WKST ftitril ST.
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Penktadienis, liepos 20, 1934

S

, piasi į kun. Pauliuką, 2002 — irai draugiškas. Nors adv. Coi 25t h St.
; nrad čia augęs, bet lietuvišLiepos 2G — 29 <1. Detroito kai kalba ir skaito “Draugą”,
Birž. 24 d., Šv. Antano baž
■dienraštis “Times’’ rengia kad geriau susipažinus su lienyčioj kun. G. Čiutas iš La' plaukimo kontestą čempijona-! tuvių darbuote.
brobe, Pa., seminarijos moky
i tui laimėli. Kontestas įvyks!-----------tojas surišo moterystės ryšiu
l’iver Konge Park maudynėse
L. Vyčių 102 kp. savybės
JŠ Chicagos parkviečia 15 me išvažiavimas įvyks liepos 29 brolį Povilą č’iutą su Elena
šilaikiūte. Sumą laikė kun.
ilinu. kiniu taipe \ia it lie- (ii.,
| Velučio
Velučio ūkv,
ūky, AVhitemore
i G. Čiutas, pamokslą jaunavetuvaitė Eniina Shemaitis.
,..... <e. Vieta graži. Vyčiai kvie
Patartina detroitieČiams Ja įčia ir pašalinius dalyvauti ta-,I džiutus pasakė kleb. kun. Božymėtomis dienomis nuvykti ii į Jnc išvažiavime. Gulima užsi-! įeišis.
pamatyti plaukimo sportą, o ra;vli k011lįtete pas 11. Žyri-! Jaunavedžiai nuo seniui pri-

SUSITUOKĖ

TUVIU ŽINIOS

publikos į Lietuvių svetainę vo kun. Boreišio darbuotę lieituvybei ir linkėjo laimingos
I kelionės į Lietuvą ir atgal.
renginio
________
i pirm. muz. ,1. A. Blažys pa , Ant galo prabilo pats kun.
i L F. Boreišis, dėkodamas už
Liepos 1 <1. Detroito lietu- Į aiškino suėjimo tikslą ir pro
I išleistuves ir pabrėždamas, ko
viams pasiliks istorinė. Baž gramai vesti pakvietė M. Ši
y Įiae lietmaitę.
niūte, Lietuviu svet. name.
I kiu tikslu vyko į šią šalį ir
(Tąsa 3 pusi.)
Į
‘’
nyčia per abejas mišias buvo monį, kuris sveikino svečius
i
kaip
mylima
motina
palydėAuksinis jubiliejus
pilna žmonių. Kleb. kun. I. 1*'. ir skaitlingą publiką.
LIETUVIAI DAKTARAI:
i jus į stotį apalpo. Dabar galėPetras ir .Marijona šimkai
Boreišis pranešė, kad keliems, Pirmiausiai Šv. Antano drj siąs tik jos kūpą aplankyti.
šį mėnesį mini 50 metų vedy AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
mėnesiams apleidžia Detroitą jos pirm. K. Belskis klebonui
binio gyvenimo jubiliejų. Sma
Baigus
įspūdingą kalbą,
ir savo pareigas pavedė kun., sudėjo gražius linkėjimus. Pa
lies. PROspcct 0659
gu pažymėti gerb. Šimkų per
muz. J. A. Blažiui piano pri
B. M. Pauliukui, D. P.
skui kalbėjo K. Štaupas iš tariant publika sustojus gali
gyventas laikotarpis. 11 metų
Sumą laikė kun. Pauliukas Į CIevelando, adv. Ben C. Hu
kaip gyvena Detroite; yra Šv.
ngai sudainavo “Leiskit į Tė
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vul.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
ir pasakė gražu pamokslą.
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
ghes (svetimtautis ir dovaną vynę ’ ’.
Antano parai). g'el‘i parapijo Paned. Sered. Ir Subat. 2-9 vai.
1821
HALSTED STREET
Veikėju būrelis susitarė ir' Įteikė), rašytojas Arėjas Vit
Rezidencija 6600 So. ArteMun Avė.
nai. Pirmiau gyveno Spring
Puotos surengimas buvo di
pagerbimui dvasios vado iri kauskas, muz. J. A. Blažys L.
Valley,
lll.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
Dienoms
Tel.
LAUayette
5793
delis darbas. Ačiū gabioms
Agnė Abyšaiiūtė šu pasi/.v6 Iki 8:30 vakare
svečių surengė bendrus pietus; \ yčių 102 kp. vardu įteikė do
Naktimis Tel. CANai 0403
hiznierkoms šeimininkėms: A. i.įėjimu baigė Raundus lligli'i 'Jubiliatai yra išauklėjo skai
J. Žyrino valgykloj. Dalyvavo I vaną, mokytoja Stela KamaTel. LAi’ayctte 7650
kleb. kun. J. F. Boreišis, kun.I rauskaitė iš California, Pa., Baibokienei, G. Ivanauskienei,' sdlooL yisi baigusieji bendrai indigą šeimą — 7 sūnus: Pra
Pauliukas, svečiai K. P. Štau- reiškė džiaugsmo, kad taip M. Belskienei, P. Petiaitienei, jJUSU apĮankė Wasbington, T).'■ ną« Petrą, Antaną, Juozą, Ka Office: 2643 W. 47th Street
A. Jurgelaitienei, K. Parins- C., New York, Niagara Pails' zimierą, Joną ir Benediktą i:
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
pai, Pauliukienė su sūnum Ar skaitlingai lietuviai dalyvauja
Nedėh'oje pagal sutarti
kienei ir M. Gudžiūnienei. Vy ir visa eilę mažesnių mieste-|dvi dukteris: Petronę ir Oną;
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
noldu iš Cleveland, Ohio, EI. I iškilmėse. (Smagu pažymėti,
tės mergaitės stalus papuošė lių.
i 7 mirė. Tėvas 74 m., o motina Office Tel. REPubllc 7<ioe
4140 Archer Avenue
Čižauskaitė. Ant. Čižauskas iš I kad nors mokytoja Kamarau1 Res. Tel. GROvelilll 0017
ir
patarnavo
prie
stalų:
M.
A1
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
Grand Rapids, Mieli., ir būre-j skaitė užaugus pas tėvus, kur
r., i iv \
-I
įlietų, dar tvirti. Sunkų
7O17 s. f.ukuield avė.
yra Kasiu H Agneslv ■
.....
ndriliūnaitė, M. Vilčiškaitė, .T. j
Res. 2136 W. 24th St.
lis vietiniu.
daugiau lietuvių nėra, gražiai ir O. Adomaitės, J. Keblaitė, -^byšalų duktė. Jos tėvas, Ka- eimvnai Imkime Dievo palai 1
Tel. CANai 0402
Išleistuvių puota
lietuviškai kalba). Tėvas Pau A. Ivanauskaitė, 0. Purinsimi slas’ Paeitą pavasarį mirė. Mo mos ir laimingai senatvę tęsti
2423 W. MAKQIETTE ROAD
Vakare, nežiūrint šilto o roj liukas gražia kalba apkaina- tė, A. Uzniūtė, A. Žaliagiriū-j tina> Palikus su dviem duk
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Lietuvis teisėjum
Rea. and Office
Office Thone
. ,
i
-i
.-.
1 Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
2359
So. Leavitt St,
PROspeet
1028
A(l\
.
.J
.
1
.
t
Vilias,
Imdamas
i
NedėlfoJ
susitarus
tė, K. Bansevičiūtė, V. Narus-, relGni’ veda bizn! Iletoli WaX į
CAN1L 0706
kaitė, S. ir E. Viibickaitės. ! n<>
Dukrelės pavyzdin-, gabus politikierius ir pasidar
Puotai aukojo dovanų: S. gos mergaitės, visados tėvams | buvę gvventoįams (sumažino I Te1, CANal 8122
Virbickienė, A. Urbonienė, M. i Išdėjo ir padeda prie biznio, vienus mokesčius) birželiu mi
PHYSICIAN and SURGEON
can’t affect the Constant
Kubikienė, A. Ambrazienė, II. Tuo l^'“1 laiku lankf* mokyk-į ”<-sy pastatytas kandidatu
DENTISTAS
2403 W. 63rd St., Chicago
Ji'i teisėjus. IŠ keturių kandidatų,
Čiutienė, Puodžiuvienė, Bivai-j^; kad pasiekus tikslą,
2201 W. Cermak Road
OFFICE HOURS:
aplinkybes leis, Agnės sielis adv. J. P. I viltas laimėjo pir
nienė, ir Šilaikienė.
J to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavitt St.)
Sunday by Appolntment
mą vietą. Svarba tame, kadį
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
į Biznieriai aukojo: J. Žvri- aukštesnio mokslo.
balsavime nei vienas lietuvis'
Nuo 1 ikt 8 vakar©
! nas (s veta i nę davė dykai), J. <
nedalyvavo, nes toj apylinkėj
Seredoj
pagal sutarti
! Perminąs, Slavinskas, Štasai- S. Stepulioniui, K. Mišeikiui,
DR. STRIKOL’IS
lietuvių negyvena. Ade. Uvi-Į
tis, Šv. Antano dr-ja, Litliua-' Andruškevičiams,
Santarai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nia Baking Co., P. Viskelis,' Tautkui, Jurgelevičiui, Petrai kas jau eina teisėjo pareigas. Tel. CANai 6122
4645 So. Ashland Avė.
Vilutis, J. Kavaliauskas, Lig- čiui ir kitiems širdingas ačifi.p'_'.t'''jnain<. P11111*-! l|(Hi\į tt i j
sėjų Detroite ii- linkime pasi
,
OFI8O VALANDO8:
nialis, P. Padolskas ir E. Koše.
Nuo S Iki 4 lr nuo « Iki I vak.
sekimo žengti toliau. Adv. UNedėliomis pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso telef. BOUIevard 7899
Pinigais aukojo A. Abvša- j RASEINIŠKIŲ DĖMESIUI vikas. kaip ir pirmiau tini sa
2201 W. Cermak Road
Namų Tel. PROspect 1930
lienė $5.00, A. Kutkauskas $2, Į
vo ofisų.
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
D. B. Brazis $2.00, A. Bitinai-į Kun. B. M. Pauliukas, O. P.,
Adv. Alekas Conrad džiau Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti Tel. BOULevard 7042
I tis $2.00, V. Buksnis $2.00, A.l einantis klebono kun. 1. F. Bogiasi, kad lietuviai lėmė jo
'
...
REZIDENCIJA
II Petrulis, J. Kaniūnas $2.00, reisio pareigas, norėtų arčiau patarnavimų. Per trumpų lai6631 S. California Avė.
1 Bivaimienė $1.<X)( K, Kundro- susipažinti su paeinančiais iš
DENTISTAS
I ką visuose teismuose vedė byTelefonas ltl- Public 7868
i tas $1.00, Klevaitienė $1.00, A.' Raseinių žmonėmis, gyvenauLietuviu atsinešimas tikIH
4645 So. Ashland Avė.
Bausis $1.(X), P. Baubinas $1, Į čiais Detroite.
arti 47th Street
Ofiso: Tel. LAUayette 4017
Vai.; nuo 9 iki 8 vakar©
J. Dambrauskas ir Urbšas po
ItL
LAUayette
8057
Kės.: Tel. HEMiock 6286
Raseinių apskritis vienas isi
Seredoj pagal sutartį
50c.
didžiausių Lietuvoje, o Kasei- Į
I
Maistu: J. Piragis, A. Bo nių miestas yra seniausias. Da I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
risas, Noruševič.ius, Eeononiy
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
baltinė
Raseinių
bažnyčia
y4142 ARCHER AVĖ.
• Back of all the
X—SPINDULIAI
Market. Aukojusiems' širdin
Ofiso
valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
ra Vytauto statvta ir nuo seconveniences of the Norge is
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
3051 Wcst 43rd Str.
Rezidencijos Ofisas: 2056 W. 69tli Ht,
giausiai
ačiū.
Pelno
dalis
$50
1
that feeling of security in
. lllJ laikų yra įkurtas Domini2515 WEST 69th ST.
Valandos:
10-12
ir
8-9
vai.
vak.
f Prie Archer Av* netoli Kedzie)
knotving that no matter how
i įduota kun. T. F. Boreišiui, |
vienuolynas, kur dabai N&iandoe: nuo 2 tkl 8 vėl. vakaro Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti
Heredomla lr nedėllomta pacal
hot the weather may get, you
kad nuvestų
badau-j
, . centras.
.C, Misijonternis
••
sutarti
/ Vilniaus
. .•
,
I randasi
are assured of property chilled
V alandos;
jantiems.
Likusieji
pinigai
bus
1
,
1}
d
.
j i
o
j<vn Pauliukas vra vyriausias
foods and plenty ofice. That's
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
vėliau pasiųsti,
• •• i
t
. ,,.i ,, ar-.
the advantage of the extra
1
i ' nes ne visi 1 provincijolas.
Jam
svarbu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
power i n the Rollator coldbilietai buvo grąžinti.
4157 ARCHER AVENUE
čiau susipažinti ir mintimis

KUN. I. F. BOREIŠIO t priėjo virš 300.
Pavalgius puotos
IŠLEISTUVĖS

UR, P. ATKOČIŪNAS ■
so. JILT™,. . . . .
DR, P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

BLISTERING SUMMER HEAT

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

j

DR. S. BIEŽIS

DR. C. Z. VEZEL'IS

DR. A. RAČKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

Of.

DR. A. P. GURSKIS

making mechanism. Only
Norge has the Rollator.
LUXURY... ECONOMY,TOO

Norge pays for itself—over
and over again. It savęs by
giving you constant cold with
verylittle current.lt provides
generous food storage space
so that you can buy in bargain
quantities ut bargain prices.
Norge users say that these
savings mount up to as much

THE ROLLATOR •

A

rolter ralis and tbere’s
ice. Tbat's all tbere is
to t be simple, smootb
operation of tbe Norge
Rollator cold-making mechanism.

NORGE

, as $11 a month.

LEADING Norge models have the new Preu Action Lazllatch • Automatic Intertor Light
• Adjustable Shelf • Frg Basket • Butter and Cheese Rack • Easy Slldtng Ite Trays
Hydrovoir • There are many other convenlente leatures. • See the Norge betore you buy.
20-K-14

Geriausias ir taupiausias šaldytuvas NORGE. Pir
ma sužinoki apie N'urge ir nusipirkęs džiaugsiesi taupindatui pinigus. Turime skalbiamų mašinų, radijo ir
kitokių namams reikalingų pasirinkimų. Kreipkitės, su
teiksime veltui žinias.

BENGELL S ELECTRIC SALES
7431 West McNichols Road
( I’»ii\u-inj d mvlius 3 blokai nuo West Livernois)

Pitone Un. 2-6557

Detroit, Mich.

Darbininkams, kiltie kur
i nors dirbo, būtent J. Kapetskui, E. Russell, M. Mozūrui,!
J. Kilikauskui, J. Žaliagiriui,

DR. JOSEPH KELLA

THE CRYSTAL
Lietuvių Beer Garden

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

"
Pranešam visiems lietuviams, kad atidarėme dėl visi) pal ogioj
vietoj Salto alaus jsigerli ir skanaus naminio valgio pasistiprini i.

Kviečiame atsilankyti

dėl

visų

mandagus

patarnavimas.

ĮVAIRŪS

MOTERŲ

Ap\og.bio.

STERLING AGENCY Inc.
5 W. Larncd

Phone Ca. 3695

i
■
j
'
i
'
i
i

MBA 8 ĮJU t ‘hiajd od y im l :«opuv|PA

DAKTARAI:

OFISAS

DR. A. A. ROTH

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12
valandai dienų.

DR. A. R. MCCRADIE

Phone

Boulevard

7589

LIGŲ

6900 SOUTH HALSTED ST.

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU
bPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą, kuris
Telefonas MIDvvay 2880
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą aklų karst), atitaiso
trumparegystę Ir toliregystę. Priren- I
gia teisingai akinius. Visuose atstttRes. l’hone
Office l’hone
kimuose egzaminavimas daromas su i
TRIangle OOtl
erektia. parodančia mažiausias kiai- ' l£NUIewood 6811
das. Specialė atyda atkreipiama
I
mokykioa valkus. Kreivos akys atltaisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v
NedėlfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely atKinkinių akys ntltalsnnvM h<; akinių,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

VAIKŲ

Ofl-o TcL CALumct 6893
Res. Tel. DRF.iel 9191

2 lubos
CHICAGO. ILL.

nuo

IR

DR. CHARLES SEGAL

1711-24 St. W. Vernor ir Bagley tarpe

Apdraudftlame, Automobilius, Namus, Langus.
Vftrų Ir kitokias nuosavybei Didelėse kompanijose.

6141

DR. SUSANA A. SLAKIS

756 W. 35th Street

4729 So. Ashland Avė.

APDRAUDA - INSURANCE

HEMiock

Res. Tol. Hyde Park S39S

Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:80

VILIMAS WALL, Savininkas
DR. VAITUSH, OPT.

Tel.

Office Tel. Wentworth 6330

DENTISTAS
Tel. VIRginia 0036
pasidalinti su visais raseinišOfiso vai.: 2—4 lr 6—8 d. m.
4204 ARCHER AVĖ.
Nedėliomis pagal sutarti
kiais tėvynainiais. Kurie nocorner Sacrarnento
ri tu daugiau žinių apie domi- yaj . nu0 y v> ryt0 įkį 8 v. vak. Tei. ofiso BouLevard 5913—14
Rez. VTCtJory 2343
nikonus ir vienuolyną, lai krei
Phone Hemlock 2061

•

Rez.

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

y, _

ir

7850 So. Halsted Street

Rusas Gydytojas Ir Chirurgus

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st 8treet

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėliomis lr ėventadienlafs 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda ()»»»
Rea.: Tel. PLAza 2400

ROOM 210

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v ▼.

Vai.: 2-4 U 7-2 vai. vakare

NadaldienUua nuo 19 Uu 12 diena

Penktadienis, liepos 20, 1934

'‘ttsburgho žinios
ŽINIOS

D R A U O A S

Brighton Park. — šv. KaGILUS ĮVERTINIMAS KA- darbo nedrįstame pradėti, nes! zillliero Akademijos Rėmėjų

1 rugp. 5 d. Vieta dar galutinai
, nesužinota, komisija stengiasi
kad visus choristus patenki

ZIMIERIECIŲ GIMNA

t jis luitų neįvykdomas.

Malo-I*’ skjiiuus it Lubdatių \ iclij

niai prašome, galinčių

tam *" s kuopos sudėtinis piknikas Į

i
ZIJOS STATYTOJŲ
—----------- .
( . !
Nuoširdžiai dėkojame Sofi- !
JAUNAMECIŲ PIKNIKAS
.
.
.
!
jai Bartkaitei iš Cicero už suMoterų Sų-gos 54 kp. jauna-1 leikti} $G0(M) auka Rv< Kazi.
Tylutė

nus.
SUSITUOKĖ

(Tęsinys iš 4 pusi.)

SUDĖTINIS PIKNIKAS

Lietuvaičio Seselių Padėka

i
Parapijos choras rengiasi
Į prįe išvažiavimo, kuris įvyks

a! a

tikslui aukoti, prisiųsti į Šv.U'-^‘s ah‘inantį sekmadienį,
.. . .
.
.
• 1 ienos
d Kučinsko darže
Kazimiero bescrų \ įenuolvnų,
1
—
’
u'""
Čikagoje, šiais laikais pinigi Jnstice Park, III.

ir choro. naM'.ių sky tins tiuejo iš\ažia mieto Seserų gimnazijos .sla nė auka vra surišta su didesKviečianti visi Inightonparp.,b,.„
T
,
.
i
111,1
išsižadėjimu
nei
kada
an
'.kiečiai
ir iš kitu kolonijų sve-1
Jaunasis yra pirm. Vyčių eu vintų hirželio 12 <1
iaitmr ,(vbai Kt«tne, o taip gi už kil- ,
1
v
-•
| KS4‘. iau, bet Dievas duosnuniu čiai. Piknikas bus gražus. Bus
(•balistinės kuopelės; jaunoji parke. Jaunautečių globėjos
pasišventimų tų aukų rin
i neleis prasilenkti. Kilnius ge- gera muzika. Įžanga dykai.
nuo pat jaunystės darbuojasi stejionauskienė ir Uždavinio- kį,nui

VAI ATI Alnai

\ ėst uvių puota buvo pas tė- vieši Detroite pas Medinius it

Pirmas t rokas išeis lt> vai., o
antras jto sumos.
Kiltie yra paėmę tikietų pardavinėti, prašomi pasistengti
Į parduoti ir sugrąžinti pikniko

J. R.

vus; dalyvavo kleb. kun. Bo- lanko žymesnes lietuvių koloicisis, kun. tl. Čiutas, svečiai I nijas, parengimus, domisi lie- ■. Z'|H’VI° Šešetų Juozapo Mai’i-Į žinodami Chieagon apsistojo

dotuvėse.
Nuliūdę;

kauti gerbianti svečiui kūni
kun. J.

Nuoširdžiai

dėkojame

ALTORIAUS DRAUGIJOS

PRAMOGA

Ant rytojaus buvo jaunosios jos džiaugėsi gražiomis dovasiems gerbiamiems kunigams
gimimo diena, tat giminės su- nomis. Visos jaunametės nusi-ĮJ0111* k°nMieKae,J°s pio\inctjo- už dalyvavimų atlaidų iškil
rengė vaišes ir apdovanojo. J fotografavo, visos linkstna! ’as’ ^UIt l** Grakauskas, kun. mėse.
j J. Čepukait is, kun. Ig. ZiiubSmagu yra rašyti apie pavy laikų praleido.
Šv. Kazimiero Seserys
į
randasi
'
*vs
’
kun.
A.
Yalančiūnas,
kun.
zdingas vestuves, nes tai yra
Jaunautečių tarpe
Juozapo Marijos Viloje j
džiaugsmas tėvams ir visai pa daug- gabių veikėjų. Jos turi
^(‘IRlelis, kitu. P. Lautna

KKMK1TK

West Side. — Altoriaus Puo

Prierašas. Kiliu autorius vLabai gražu, kad sųjungie-j
ra išv>kVs i I),,tloi1’ AIk
maldi šeimyna; sūnūs ir duk tės duoda progos jaunan.etčms.
tano
: pasaulinę automobilių gamykrelės tlarbuojasi parapijos vei turėti gražių parengimų.
1 lų, kad pamatyti lietuvių ir
kime.
Širdingai ačiū toms, kurios
Apsistojo!
(icros laimes jaunavedžiams,’ prisidėjo prie parengimo
ii Diiiest'o gyvenimų.

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. 1-'. Eudeikls. Telefo
nas YAKds 1741.

nius. Julija

yra

.Medinienė

ŠV. JURGIO PARAPIJA

\ imu, o atsilankusiems į pik-itarė surengti išvažiavimų

Rengėjos rūpinasi visa
taip
sutvarkyti, kad atsilankusiems'

nikų už gražių paramų bažny-! Beile

Isle. Yisos

VYRAI — ATYDA!

sųjungietės

Štai yia specialia pranešimas, kuris
Ims įdomus kiekvienam, vyrui, kuris
pasiekė ‘'viduramžį'’ ir jaučia reikalingum.-į tani tikro gat'vinančio TO-

j kviečiamos dalyvauti rugpiūNauj^s dentistas
jčio 2 d., nes tuomet galėsit su LNI,5,0 K:V!
>?'">>“>„ū toks-j
K
' tanciams, kurie dėl kokios nors prie- |
Šiomis
dienomis
dentistoį žinoti, kuomet Ims tas įsva- žasties atidėlioja užsisakyti
mokslus baigė Juozas Petraus-Į žiavinias.
Kp-. pirm.
viai.

kas. Naujam profesionalui li-1

nkime geriausio
Dr.

Petrauskas

pas dr. Urbą.

Nusa-Tone

-------------------------

,

pasisekimo.

PAVYDAS
užėmė vietą|
-------------(Skiliu mažiukui Penni?
diniui,

Detroit, Mieli.)

tiesiog nuo distributorių. šj Gydyto
jaus preskn'pcija dabar parduodama
visose vaistinyčlose. Vienas Doleris
AlC
už mėnesio treatmentą. — būkite saI vtmi gaukite butelį šiandien — ga, rantuotas.

Balevičių šeimyna susilaukėj ^a'ka daug ir nuolat sukas
dukrelės.

Tėveliai džiaugiasi( P^os su

Donft
neglect
Colds

puse vyrukas

i ir širyje norų kelia

brangia dovana.

būti metų vėl vaikelio...

Muz. J. Cižauskas, dalyva Ant grindų statyčiau namą,
vęs S. L. K. K. A. seime, dar. svečiui rodyčiau vis mamų
t» beatostogauja.
'fotografijoj su tėte, —

i duočiau nuolat juos žiūrėti..

----------- —

svečiams būtų malonu pabuvo-!
ti. Bu*. įvairių žaidimų: bingoj

Geraširdžių Majauskų šeima

Bo stfilu sau palindėčiaii,

paaukojo bažnyčiai dešimts do
išsitiesęs pagulėčiau
lerių li'iiiputėiiis altoriaus pa-Į
sau ant kylimo ir vėlei
puošimui.
pa bėgiočiau truputėlį...
Kun. .1. Čižauskas per su
ma padėkojo ii- jų intencijai O dabar — turiu sėdėti,

Visij žinomas Adomas Bic-

Įiekis buvo gavęs darbų dirb ant grindų,

imt

ibo, parapijos zakristijono.

Bielickis, kaip jau buvo ra
šyta,

gražiai

papuošė

visus

altorius, rankų darbo papuo
šalais, taipgi

čios šventorių

užlaiko

bažny

kaip “rojų”.

būti truputėlį paiku,

bet

— žiūrėdamas j jįjį

—.

jam pavydžiu aš širdyje.

Net svetimtaučiai gėrisi, ypač kad jam galima bėgioti,
Panelės švenčiausios “ Kiur ir sušukt i, ir voliotis,
ir palindus
iš po stalo - • |
ti u“, kinį imt s yra jtadiibęs.

liež.iiviiiko gulų..
1
A Vitkauskas
taip darbščiu
I Detroit. Mieli.. 1934. Yl. 23 d.

Bara|>ija džiaugiasi savo za-j rodyt

kristijonu
žmogum.

ir

Mes atlikome darbų daugeliui žymeanių Chicagos Lietuvių.

Alfred RoseUi, prea.

527 N. WESTERN AVĖ.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KUI

GRABORIAI:

Patarnauju laidotuvėse kuoplgtauala
Reikale meldžiu atsišaukti, o maao
darbu būsite užganėdfntl

Telefonas YAKds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems

Tel. CANai 2515 arba 251«

reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PL, Chicago

3319 Lituanica Avenue

Cicero, ūl.

Chicago, 11L

ANTANAS PETKUS

GRABVRUJS Ir BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

GRABORIUS

718 West 18th Street

Koplyčia dykai

Telefonas MONroc 8377

1410 S0. 49th COURT

J. F. RADŽIUS

Cicero, Illinois

Phone Cicero 2109

Ine.

Buy gloves with what
it savęs
Neralk mokėti BOe.
dantų moatį. Llsterin*
oth Pašte gaunama po
Tėmyk. kaip gerai Ji
kla.
Jg ▼artotariamsR
metus sutaupai $J 00,

ui
To-

ŽRe.
vei
per

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse • •• Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firnifl
tuo pačiu vardu)

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

£
į

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue
i* 'k

J.J.BAGDCNS

Tel. CICERO 2»4

SYREWICZE
GRABORIUS

lAldotuvSms pilnas patarnavimas
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, UI.

1646 West 46th Street
Tel. BOCIevard 5203—H113

Rez. PENSACOI.A U011
BELMOMT 34H5
, Office: IIJI.LSLDE S.-tflS
Vincent Roselll, scer.

Yards 1741-1742

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LIETUVIAI GRABORIAI

telefonai:

Visi Telefonai:

arti Grand Avė.

LACHAVVICH
IR SUNOS

reikalus Uo

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Taip, negalima, kaip vaikui, ,

Laidotuvdus patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefonas
YARds 113S.

Vienas blokas J rytus nuo
didžiulių vartų

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr
laupykite pinigus

I. J. ZOLP

jeigu lystų jis po kėde...

Sūnus ir Giminės.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

-------- o--------

««H W. lMlh St. Tel. CAMal 0174
Chicago, III.

tuvėje, bet, darbams sumažė ir — kalbėti apie mamų;
jus, vėl sugrįžo prie seno (la ir — juokingas liūtų dėdė,

Nuliūdę:

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

buvirš 50 metų prityrimo

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai

visų mimų,

Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystaiiLUs-iuas dalys aul i šiose lai
dotuvėse.

SpecI&llit&i Iškalime lr Išdlrblme visokių rūšių paminklus lr
grabnamlus.

Didžiausia paiiilnkltj dirbtuvė
Chicagoj

SIMON M. SKUDAS

būtų tiesti aukštų žmogų

Kūnas
pašarvotas
10733
l'rairie Avenue. I.aidolu\es
)vyks šeštadienį, liepos 2 1 d., iš
namų s vai. Ims atlydėtas
j
Visų šventų purupijos bažnyčių,
Roselunde. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų Ims nulydėtus
į šv. Kazimiero kapines.

siai su pačiais išdlrbėjals

Tel. ČIOBRO 5*27

pirmadienį atlaikė šv. Mišias, su žmonėm ramiai kalbėti,
-------------- ! nes — supraskit — nepatogu

miliudžne

gimines.

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
n

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklą
Ir Graliuaniiij

1439 S. 49th Ct.

'ftallis krūtinėj arba gerklėj gali biiN
pavojingas. Palengvinkite jį j 5 mi
nutes su * Musterole, ‘'erzinimo stab
dytoji.": Vartojant vieniį kartą va. latiiloje per penkias valandas, atnoi ša
palengvinimą. Vartotas milijonu
i per 25 metus.
Rekomenduotas gyIdytojij ir slaugių.

ir

ROSELLI BROTHERS, INC.,

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

1

į

dideliame

Petrų

smagų piknikėlį liūtus daržo.

i

^‘^Un/ ros veikėja
ir
-,
.
... I rušvtoja,' kurios raštus žino
! rgaites atveze savo automobi !
- j ’
'
•
-i -i
•
v.
. “Draugo” skaitvtojai. Apla
miais į piknikų ir parvežė at-;
°
Liepos 1 tl. įvyko Šv. .Jur
• v
,
i • - ,
»
nkvdamas buvusius
Detroite
gal. Visos stengkiniės kuo dau
gio parapijos antras šių va
seimus ir su.-ipažindamas su
ginusiai ki>-ipti dčinesio į mū
salų piknikas. Žmonių suva
|visa eile visų srovių veikėjai.-,
sų jaunimų, prirašyti jį prie
žiavo daug, liko gražaus pel
j vietoje ir iš visos Amei ikos
tinkamų organizacijų.
no.
I suvažiavusiais, turėjau progos
Kp. pirm.
Klebonas, kun. J. Bizauskas,
! plačiau pažinti Amerikos liedėkojo
komisijai,
darbininMoterų Sų-gos 54 kp. savd tuvijų ir Amerikų.
kams-ėms už gražų pasidarba-j pusmetiniam susirinkime nu-

Paliko
sūnų

Veskite paminklų

'aukojo valgių. Ačiū Širvaičiui, i pas malonius žmones — Medi- 1
Krenibliui, Stankienei, Stepa
nauskui ir kitiems, kurie me-į

Amerikoje išgyveno 35 im tus.

Šimo dr-ja liepos 22 tl. rengia

pijos komiteto pareigas. Pa

o tėvams pasisekimo bizuyj.

Mirė liepos 1S d. 1334 m,
3:25 Vai. popiet, sulaukęs .6
įlietų amžiaus. Kilo iš Taura
ges apskričio ir parapijos. Trakiniukų kalino.

GRABORIAI:

šautlima.-*, žuvelių gaudymas, i
Bus ir muzika.
Rap. j

K AT ALI KIS-

KĄJĄ SPAUDĄ

kaipo siuvėjas ir eina Įtara-' darbuojasi organizacijai.

iii

vi

Jakaitis, Mari

lapijai.
I gabių pirm. Uždavinaitę
ir '( kis ir kun. Y. Yasčila.
Didžiai gerbiamas kun. J. J
Šilaikis nuo seniai žinomas daug kitų mergaičių, kurios^

Vyras, Duktė ir gi

minės.

jos vilos koplyčioje įvyko iš kelioms dienoms viloje. Jų at
kilmingos 40 valandų atlaidų silankymas iii uitis daug džiau
pamaldos, kuriose dalyvavo s«- gsmo suteikė.

iš Lietuvos: kan. U. Kemėšis, tuvių veikimu.
rašytojas Babickas, daug gi
Jaunametės skaitlingai da
minių bei draugų. Jaunaved lyvavo piknike, buvo žaidimų
žiams stalėta daug linkėjimų. ir visokių pramogų. Laimėto-

SAMOsKA

Mirė liepOK l'J d.,
1934
m..
5:15 vai. ryto, sulaukus pusės
amžiaus. Kilo iž Panevėžio ap
skričio. Vabalninku parap., ltukšmalaukės kaimo.
Paliko aiduliame
nuliūdime
vyrų. Antanų, dukterį Onų, lr
gimines; o Lietuvoj pamotę Ie
vų. seserį Izabelę ir brolį Po
vilų.
Kūnas pašarvotas 3414
W.
371 Ii Place. Laidotuvės
jvyks
šeštadieni, liepos 2 1 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šv. Ma
rijos
parapijos
bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. I'o pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai

Trokai stovės prie bažnyčios.

i kienė, kun. P. Strakausko nto-, diena.
Liepos S, 9, 10 dd. Šv. Ka- tbtėiė, ir ponia Kiburicnė, va

JUOZAPAS

VASILIAUSKIENĖ
(Fo Tėvais Petraitytė)

klauso prie Vyrių

A yčittose. 1 avyzdinga lietui ai- ..a darni
taute pasidarbavo 1
< >•
, . ,
i
į radarius atminsime maldoje.
! m uaug
taiue pusiutuo.,
Gimnazijos statyba dar tie-.
te, gabi vaidintoja. Choras bu Daug prisidėjo darbu ir auko-, pl-a(|ėta, „es nėra lėšų. Be A-1
Šv. Kazimiero Seserys
vo išpuošęs bažnyčių ir gra mis pirm. ,J. H. Medinienė, sų- į n,erikos lietuvių Įtarautos, to!
iš Pažaislio
ztat giedojo; solo “Avė Ma- juugietės Kretnhlienė ir Mika
__________________________________ •
ila
žavingai giedojo
prof. 1 a tu, kienė. Dalyvavo ir rašyto4fl
. Jakaitis, gerbiamas kun.
P.
*
i St rakauskas, ponia StrakausJintmy Macllattan.
jas Arėjas Vitkauskas, kuris

JUZEFĄ

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
T«L Boulevard 4139

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui j
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dien«7 ar naktį.
PAŠAUKITE:

Tel. LAFayette 3572

J. Liulevlčius
Graborius
ir
Raina muntoja-i
Patarnauja Chlragnje ir apylinkėje.
Didelė ir

graži

Koplyčia dykai

4092 Arvhar A,e.

REPublic 3100
2506 West 63rd Street

T>

Penktadienis, liepos 20, 1934

R A TT O A S

-t-

»^E’«’32’ė22,’,2E‘ėS2’.’222’.’23’:,2S’ė:

&

VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS SPORTINIS PIKNIKAS
Sekmadieny, Liepos daly) 22 d., 1934

•J

Sporto valandos: 1:00 Baseball; 2:30 Ristynės ir Kumštynės; 4:00 lenktynės: Storų moterų sto
rų vyrų, viso jaunimo ir vaikų. Kiekvienose lenktynėse bus 3 dovanos laimėjimui. 5:00 vai. Šakar

Vytauto Darže, 115 St. tarp Cravvford ir Cicero av.

1

M akar choras. Pikniko dalyviai laimės naujų radijo, plunksnų ir piešeli ir 5 dolerius pinigais.

I

Maloniai prašome visus parapijomis, kaimynus, prietelius ir gerb. biznierius.

Trauks krutamuosius paveikslus visų pikniko dalyvių. Paveikslai bus rodomi Amerikoj ir vi

soj Lietuvoj.

Klebonas ir Komitetai

Įžanga 25c. Vaikams veltui.

Pradžia 11 vai.

PER RADIJO MINĖTA
DARIAUS - GIRĖNO
METINĖS SUKAK
TUVĖS

(!)

nuo rubežiaus” ir Sasnausko j tyta Lietuvių Dienos progra-, Morkovų dviem sūneliais išva
“Kur bėga Šešupė”. Pagrota ma, sutvarkyti visi reikalai ir žiavo atostogoms. Linkini viliūdna muzika “Plaukia sau! pasidalintu darbu.
siems good time.
W.C.F.L.

laivelis”. Dainų tarpe “ IbauVisų draugijų valdybas ar Į
■go” red. narys lg. Sakalas pa-ljų atstovus kviečiame atvykti.!
sakė atatinkami} kalbų. Bai- t
gus programos dalį, toliau ėjo!

L. Simutis,
Liet. Dienos Kom. pirm.

A. J.

linksmesnė dalis, kuri susidė-i
Liepos 17 dienų sukako ly jo iš gražių dainelių, muzikos,1
giai metai, kaip žuvo du did sveikinimų ir visokių prane-’
vyriai — Darius ir Girėnas. Tą Šimų.
i

pačių diena pi ijuiolė eilinė Pe

oples rakandų kompanijos pro
grama, kuri buvo pritaikinta

atminčiai metinių sukaktuvių.
Valandos vedėjas .). A. Ki n

kas pradžioj programos pri

Ziirblis,
Sekretorius.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

Ištikrųjų, gražu, kad mūsų Į
lietuvių prekybinė Įstaiga Pe-1
šv. Kazimiero Akad. Rėmeopios rakandų kompanija ima!
iją 1 skyriaus išvažiavimas į
dalyvumų tautiškuose darbuo- '
se.
J. B?| Maripiette parkų, liepos 15 d.,
gražiai pavyko.
Liko pilno,
i Daugiausiai pasidarbavo išva

minė, kad šiandie 17 diena lie

žiavimui Gedvilienė, Ogentie-

pos ir visa lietuvių tauta liūdi
ir mini metines sukaktuves tra
gingos Dariaus ir Girėno mir
ties. Liepos 17 d., nugalėję At-

nė, Jurgaitienė, Jurgaitė, O-

MASINIS SUSIRIN
KIMAS

gentaitė, Kalvaiti”, Laurinskai

; gerienė,

AUKOTOJAI

Butkus,

Šidlauskas, vė t rokus. Pabijonas net du

tripu padarė ir visame pagel

Linkonienė.

Kitų dalykų aukojo: Balse bėjo. Skrickis, ekspresininkas,

West Side. — Metiniam Au vičius — laikrodį, 4 dol. ver visus daiktus į pikniką nuve
šros Vartų parap. piknikui, lie tės, Brozovskis — dovanų bi-) žė ir parvežė.
pos lo d., aukojo šie WestingUj,
Viltrakienė — 100 ei-!
Kiti biznieriai (ne vestsitlie----------- -. I
biznieriai ii profesiona- gara> Nevedomskis — dovanų 1 čiai) aukojo: J. Labanauskas,
West Side. — Užvakar Šv ]ai, bei parapijonai:
bingui, A. Aitutis - dėže Hbučemė, 3407 S. Halsted St.,
Kryž.aus hgorunėj d-ras S. B.e|
Bufetui; šturuias> Kaupaf!> . gafų, p Akaviekas ir j, Pbil.
Kanter, Stasiukaitis, Černiau
ži. patart st mm^ų aptm 1 0 | Paliulis, Liutkus, Vilčauskasp'lips po dėžę ehewing gum, dr.
skas ir Žilvitis, Young, Bar
opcraei)<i h.
usiinuskm tui. ni- i An«vtaviZhw m« -noi/ino
• ii
i
t*
_ ______ _ I Lenai taviems, Misevičius, vai- K. Norkaitis — laikrodį 10 kauskas, vaistininkas Jonaitis,
gonė guli kambary No. 322. !eiunas, Barauskas, Masei i imas, Į dol. vertės ir du žiedus 5 dol.
Balčaitis ir S. Nugaris.
Jasnauskaitė yra viena vei- s Disius, Dulskis ir Kulnis, .Tas- vertės, adv. Borden — dvi dr.
Visiems šinlingai ačiū.
kliųjų Mest Side mergaičių. nauskas? gtoškūnas,
Pegeon
Račkaus knygas “Gudonai”,
Pikniko komisija
Priklauso L. V. 24 uoliai, pa Bottle \\ orks, Neffas.
Mažeika, Melekauskas — po
rapijos chorui ir
V. ‘‘Dai
Restoranui:
Dobrovvalskis, dėžę eliewing gum, Siminas —
nos” chorui. Turi gražų alto
PLATINKITE “DRAUGĄ’
M. Kaminskas, A. Kaminskas,; dėžę cigarų, Kulnis
- dvi (lė
balsų ir dažnai Aušros Vartų)
Gudaitis, Beržanskis, Balčiu- j žes cheuing gum.
bažnyčioje bei chorų vakaruo- '
] nas, Karlavičius, Gereius, ŠirtPinigais: adv. Kučinskaitė
se ftie a uotu, '\aitetu.M)iau k,-inas, žurkauskas,
Akavic-į $5, J. Mockevičius, Gadeikis,

PADARYTA APENDiKO
OPERACIJA

gts i raugai prašomi apan y , Į_as, jasnauskįenf>> Mickevičiuj J. Mankus — po $2, B. Kaza-

tė, Razbadauskaitė. Buvo atsi

1'"on<-’

P'

tė, Masiokas, Br. Aleksandras Į nauskas,

dr.

Biežis, J.

Med-

lankęs ir gerb. kleb. A. Skri-

hantiką, beveik pasiekę savo

PAnAPr OPPP • PTTA

pko. Pirmas skyrius dėkingas

mylimą Lietuvų dėl nežinomos

ūkio),

Lenaus- j žius, f). Lisauskienė, Josephine

įkas, Radomskienė, Kamaraus-Į
Visų Cbieagos ir apylinkių
visoms ir visiems už paauko
-------------I .
.
I
priežasties nukrito su lėktu draugijų masinis susirinkimas
Brighton Park. — Kazimie- į kienė, Maženienė, Paplauskie-j
jimų reikalingų dalykų, o vi
rui Jančiauskiui (Casev), 24631
Jusevičius,
Kūnickienė,
vu Lituanika ir žuvo. Po tru įvyks pektadienį, liepos 20 die
siems už atsilankymų.
mpo pranešimo, Peoples radi ną, Aušros Vartų parap. salėj,
W. 45th St., liepos 17 d., šv. Į Spnitis, Aitutienė, Masalskis,!
jo kvartetas, kuriam vadova 8 vai. vakari.
Plačiai žinomo biznieriaus Kryžiaus ligoninėje dr. A. R ĮVistart, Anzilotti, Intenna-Į
vo K. Sabonis, padainavo liūŠiame draugijų atstovų su- žmona Kinčinienė, 441 S. Ifo- McCradio padarė sunkių opi'-! tional Dairv (o., Polisli Sau-|

tinu Petrausko “Eina garsas sirinkime bus galutinai nusta-’ nore St., su savo vaikeliais ir racijų.

Raporteris satfe

DIDELĖ 2INIA

ISkraustome
visą
savo modelių
aukštą lr sandėlį
po 1/, kainos
$25.000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais
ISmokėjimais ar cash.

Beauty Shoppe, Kavarskienė,
Maroziene,
Gasparkienė,
O.
Matutienė — po $1, Oksas ir
Aukštuolis — 50c, Žalinrienė
ir Laurinskienė -- po 25c.

$1 50.00

setai

S2945
$1(5.00

setai

kamliarių

Valgomų

S29.45
$08.00

kaurai

Seklyčioms

)S19 5O

Pabijonas ir Petruitis, West,

Casparkienė, K. šlio Side ekspresininkai, dykai da

Reklyči’ų

0:

kamb.

Miegamų

$150.00

setai

mašinos

Skalbimui

S39 50
Kb-litrlklnės

#89-50

as kų tik mokslas tikrai žino apio
cigaretų

pa darymų

yra

leilnunės

Geležinės

visu dydžių

lovos;

#3 95

vartojama

Pilnos

valos

malrąsal

$495

pagaminti

CH ES I KRFIEI 1)S

•x!2

Ijggi i t X Myers Tobacco Co-

valloklnial

kaurai virtuvėms

$511.00 gesiniai

pečiai

$2875
$21.(H) Inner spring matrasai

$895
|Ė VIENAS PRODUKTAS, KURĮ

GALITE NUSIPIRKTI, yra paga
mintas po sanitariškesnių ap

linkybių negu rasite šiolaikiniuose Chesterfield fabrikuose.

Viskas kas tik vartojama paga
minime Chesterfield Cigaretų moks

Šimtai kitų bargenų Siame
di
džiuliame Išpardavime. Atstfmlnklte didžiausią Ir pulkiausii) rakandų
krautuvę
Bridgeporte.
P-nas Jūsepli Joaallls. vedėjas. .

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE GO,
3621-23-25 South
Halsted St.
Atdara Antrad.. ketvlrtad
fteAtadlenfo vakarais Iki 10

lr
vai.

liškai išbandyta dėl švarumo ir gry

numo— ir mašinerija tokia jog prie
Crane Coal Co.

cigaretų rankos visai nepridėtos.

5332 So. Long Avė.
Chieago.

NET IR ORAS CHESTERFIELD

III.

FABRIKUOSE PAMAINOMAS KAS
• ----

4'/j

MINUTOMS

Kiekvieną kart^ kuomet pradedi

rūkyti Chesterfield, atsimink ką ge-

Katrie perkate anglis
Ift
dralverių,
alųaklte Juos
J
CIIANE COAL CO. Ganai t ė

rai-žinomas gydytojas sakė:

gerenne*
plm'gų.

anglis,
už mažiau
Ploeahontaa M.
K

4 tonai ar daugiau $7.00 ton.

“Esu buvęs studentu Cigaretų.
ir yra mano isitikinimas, jog
jie siūlo lenviausia ir gry
niausia forma kokioje taba
kas vartojamas.“

cigaretas, kuris LENGVESNIS

PO PIKIO IMAM

Atliekame visus namų dabim’mo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin

tas.

1 934

m.

popieros rolė —

JOHF.PH AVGA1TIR
1BO8 g. 50th Avė.
Cicero,
Tel. Larnyclte «7I»

Phmne Pmepeet

cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

Ir PENTVOJAM

5c.
III.

1854

EOWARO TROST
PAINTINO

and

DRCGRATINO

HAIU»WAKK and PAINT ŠTOKE
SIII W. «8r<l Str.. Hdcago

© 19J4. Liccrrr & Mnu Toavreo Co,

/

