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Fordas tyli automobiliu kodo klausimu
FORDO DARBINIAMS NELEISTA 

DALYVAUrjRA PARADE
PREZ. ROOSEVELTAS GRĮŽTA 

Į WASHINGTONĄ

Hitleris savo žygį vadina 
menu ir kultūra

FORDAS NEATSILIEPIA

WASHINGTON, rugp. 31.

HITLERIS APIE SAVE

NUREMBERG, /Vokietija,
— Automobilių gamintojas . rūgs. 1. —t Atidarydamas triu Šimtmečio Pažangos parodoje yra sdena, kur atvaizduojama, kaip ir kokiomis 

priemonėmis seniau buvo ieškomas auksas.

CH1CAGOJE LIETUVOJE

VISI TRYS SUNKIAI 
NUBAUSTI

/BAIGĖ RUGIUS PIAUTI

Fordas tyli automobilių pra
monės kodo, pasirašymo klau
simu. Nustatyta, kad jis ga
lės pasirašyti ligi rugsėjo 5 d. 
Jei to nepadarys, negaus mėly

kšmingąjį nacionalsocialistų 
/(fašistų) partijos suvažiavimų 
kancleris Hitleris tarp kitko 
pareiškė, kad' jo1 vadovauja
mos partijos sąjūdis yra me-

POLICIJA KOVOJA SU 
STREIKININKAIS

nojo NRA aro.'Be šio ženklo į no ir kultūros veikimas. Vokie 
automobilių gamyba jam būtųjčių tauta turi nuosavas tradi-
apsunkinta.

NRA administracijoje pa- 
reišikiama, kad ateinančią sa
vaitę Fordo klausimas bus iš
spręstas.

vijas pasekti.

PATARIA JVESTI KŪNO 
BAUSMĘ

PHILADELPHIA, Pa., rug 
sėjo 1. — Žiemių, rytų miesto 
daly vakar policija turėjo kru 
vinas kautynes su Cambria

Chicagoj registruojami 
vartotojai

Kaip visam krašte, taip ir lipyti prie namų lango stiklo 
Chicagoj steigiamos NRA sto- arba automobilio stiklo. Šis 
tys ir iten registruojami varto- ^enk*as budys, kad vartotojas
tojai, tai yra visi gyventojai. yra NRA kampanijos dalyvis.

kojinių tabnkų streikininkais. ,, ■ . . . , ... , , ,' Norima sion kampanijon pa
J * 1 i Registruojami tuo tikslu, kad . ... . T. . . . .« y— • _ ? o j traukti visus. Jie ne visi turės

FORDAS SUSISIEKIA SU 
SŪNUM , ______

MARQUETTE, Mich., rug
pjūčio 31. — H. Fordas yra 
Huron Mountain klube (mili- 
joninkų vasaros klubas). Šian
dien jis per telefoną kalbėjo 
su sūnum, kuris yra Maine 
valstybėje. Į reporterių klau
simus jis neatsakė.

OTTAWA, Kanada, rūgs. 1. 
Kanados advokatų sąjungos 
suvažiavime iškeltas reikalavi
mas, kad žmonių pagrobėjai 
būtų baudžiami iki gyvos gal
vos kalėti ir priede kūno baus 
me.

2 asmenys žuvo ir apie 20 
sužeista.

PABĖGĘS IŠ VOKIETIJOS 
pRoresoHius nužu

dytas

remtų ir

REIKALAUJA DIDINTI 
ATLYGINIMĄ

NELEIDO DALYVAUTI 
PARADE\

j ATĖNAI, Graikija, rugp. 
j31. —,'Graikų karo ministeris 
įgen. G. Kondylis pasiryžo at- 
j sistatydinti, jei vyriausybė ne 
padidins karininkams atlygini 
mo, kurs šiandien yra labai 

1
DETROIT, Mich., rūgs. l.«

Ttvšium su NRA kampanija menkas.
vakar šiame mieste Įvyko milži J-------------- -
niš-kas paradas (eisena). For- DODD PAS HINDENBUR- 
do fabrikų darbininkai nepri- GĄ
imti paradan, kadangi Fordas

Du žudikus-ir jų vienų pa
lydovę teismas aštriai nutau- 
dė. Žudikas G. Dale nutaus
tas miirtPn bausme, o jo sėb
ras Leo Minncei, 27 m., ir Mrs. 
E. Jarmaų,,28 m. amž., nubaus 
ti po 199 metus kalėti.

Visi trj’s pripažinti kaltais 
krautuvininko G. Hoeh, 71 m. 
amž., nužudymu.

MIRTIES BAUSMĖS VYK
DYMUI DIENA

STAKLIŠKES, Alytau, ap
skričio. — Šioje apylinkėje 
šiemet buvo ankstyva rugiapiū 
tė. Dauguma gyventojų pradė
jo piauti dėl stokos duonos, 
nes atsargą pardavė apmokė
ti eiliniams mokesčiams. Paly
ginus su praėjusiais metais, 
derlius geras. Turguose senų 
rugių visai neatvežama. Šių 
metų rugių kaina nė kiek neže 
mesnė, kaip pernykščių metų. 
Už centnerį mokama nuo 19 
iki 12 lt.

Rugius baigė suvežti į kluo
nus. Džiaugiasi ūkininkai geru 
derliumi ir kad valgys sveiką 
duoną, nes pereitais metais

PRAHA, Čekoslovakija, 
rugp. 31. — Nušautas pabėgęs 
iš Vokietijos Hanovero poli
technikos profesorius T. Le- 
ssing.

Jis gimimu buvo žydas, pas 
kiau išpažino krikščionybę. 
Kada gi fašistai ėmė persekio
ti žydus, Lessing iš naujo vir
to žydu ir paspruko iš Vokie
tijos.

VOKIETIJOJ NUBAUSTAS 
KATALIKŲ KUNIGAS

DORTMUND,
BERLYNAS, rugp. 31. -- rugp. 31.

Vokietija,

jie NRA kampaniją 
NRA vykdytų.

Užsiregistruoti nieko nekai- namus ir registruos vartoto- 
nuoja. Reikia nueiti j artimiau jus.
šią savo namų stotį ir pasira-,* Ši kampanija vedąma pra
šyti pasižadėjimą. Kiekvienam monęj gaivinti ir nedarbą nai- 
vartotojui duodamas mėlynojo kinti, o tas yra viso krašto —■ 
aro atvaizdas, kurį galima pri visų gyventojų, naudai.

progos užsiregistruoti stotyse, 
' tai atitinkami asmenys eis per

Teismas vakar nesutiko, 
žudikui! Scheckui bylos nagri
nėjimą pakartoti. Po 
to tuojau paskelbta, kad mir- daugelio ūkininkų nupiauti ja- 
ties bausmė turi būt įvykdyta vai laukuose sudygo, 
spalių mėn. 13 d. j šių metų vasarojus, vasari-

---------------- niai rugiai ir kviečiai taip pat
LAKŪNŲ LENKTYNĖS atrodo geresni, kaip pernai 

---------- Žirniai ir avižos sausesnėse
\V right-Reynolds lėktuvų ; vietose pradeda džiūti, bet, jei 

stoty, Glenview, šiandien pra-! gU artimiausiu laiku gerai pa
sideda tarptautinės lakūnų len lytų, vasarojus pasitaisytų 
ktvnės. Tęsis keturias dienas.! dar'geresnis. Miežiai jau piau 
Paskiau iš ten pat įvyks tarp- nami ir baigiami suvežti j 
tautinės balionų lenktynės. ‘ kluonus.

KAREIVIS PRIPAŽINTAS 
KALTU

SKYRĖ 37 MIL. DOL. 
TUNELIUI

I MAJORAS SAVO PRIE
ŠAMS

LANKĖSI SVEČIAI

AVASHINGTON, rugp. 31. 
- Naujo tunelio iškasimui

FORT SHKRMAN, Pana
mos perkaso juosta, rugp. 31.
— Karo teismas pripažino kai I Hudson upės apačioj, New 
tu korporalą R. Osman už I Yorke, krašto vyriausybė sky- 
peržengimą J. V. espijonažo 
akto 1917 m. Pažymėta, kad 
Osmanas norėjo kam nors per 
duoti slaptus J. V. militari- 
niuB dokumentus.

Teismas nusprendė Osmaną

rė 37 ir pusę milijono dolerių 
paskolos.

PARDUOTUVIŲ KODAS

Chicago miesto majoras Ke
lly savo politiniams priešams 
atsako, kad prieš jį kovodami 
tie priešai nori pakenkti Chica 
gos miesto vardui. Tačiau jie 
neatsieks tikslo.

PAVESTI “GRAND JURY”

LIŠKIAVA, Alytaus apskr. 
— Rugp. 3 d{ Latvijos vid. 
ministeris p. Milbergas su žmo 
na ir palydovais, lydimi Lietu
vos vid. reik. ministerijos ge
neralinio sekretoriaus pulk. 
Stencelio ir4 kitų, lankėsi paf
rontės kaimely Baltašiškėse, 
kuris yra prieš lenkų okupuo-

. tą Druskininkų miestą— ku-
Koreneno teismas pavedė L . , , .. ._ . ; Irortą. visa ekskursija vyko iT1 Rnaal i »• ••Jlirs .

lengvom mašinom.
YVASHINGTON, rugp. 31. b 

— NRA administracija prane- ;Venco. Jie kaltinami italu duo-
grand jury” T. Rossi ir Glio

Teismas nubaudė nubausti dviem metais s. d.
nepasirašęs automobilių pra- Naujas .E V. ambasadorius 16 mėnesių kalėti katalikų ku- kalėjimo ir 10,(XX) dol. bauda, jsa’ kad ims svarstyti į§Vežiotojų lygos sekreto-
monėš kodo. • Vokietijai, W. E. Dodd iš Cbi- nigą A. Stoecker. Jis pripa- Neužmokėjus šios baudos, jis j Vl8° krasto parduotuvių kalą. riaus iždininko P. Pippano nu

žudvmu.
SUGAVO ŽMOGŽUDŽIUS

------------- •— cago, aplankė prezidentą Hin- žintas kaltu už jo nepalankumą
GRJŽTA Į WASHINGTONĄ denburgą ir šiam įdavė savo Hitlerio vyriausybei. Sakoma,

----------- kredencialus — įgaliojimo do- nepalankumą jis pareiškęs vie
POl GHKEEPSIE, N. Y., kumentus. • šuoju žodžiu.

rūgs. 1. — Prez. Rooseveltas ___________________________________ —____________ —..

turės dar 18 metų. kalėti.

iš čia laivu išvyko į YVashing- į VOKIEČIŲ KARDINOLAS 
toną. Baltuose Rūmuose jis APIE VALSTYBĖS AUTO-
bus ateinančio antradienio rv- 'J i 
tą.

tai, ką didžio davė Dievas tė-
_ ______ vynei ir valstybės autorite-

RITETĄ tui.
Kardinolas Bertramas grie 

BERLYNAS (per paštą).— žtai nuginčija spėjimus, kadPrieš išvyksiant jis tūrėjo ii 
goką pasikalbėjimą su NRA Breslau arkivyskupas, kandi- Bažnyčia nepageidauja remti 
administratorium Johnsonu. uolas Bertram, paskelbė rasta nauia* susidariusią Y okietijos

. ’ teologijos studentams katali
UŽ POLICIJOS FEDERALI-

ZAVIMĄ
karus. Rašte svarstoma bažny-

valstybės tvarką. Jis pareis 
kė, kad dabar Bažnyčia eina
prie naujos valstybės tvarkos,

tinė politika, atsižvelgiant Į pasjtenkin<iama Dievu ir džiau

PATARIA MOKĖTI SO 
NUOŠ.

Cooko apskrities iždininkas 
pataria mažųjų namų savinin-

POLICIJOS CENTRA
LIZACIJA

Šiomis dienomis- Korsakiš- 
kio dvare, Panevėžio apskr., 
rasta nužudyta peilio smūgiais 
Marijona Ordinčaitė, 69 m.

INSULLIS DENUNCIJUO- 
J A PRIEŠUS

----------— »
ATĖNAI, Graikija, rugp. , ,»• ». • -• >---- --------  ----«---------- . ..

31. - Areštuotas 8. Insulli. kam8 moke“, •» krity sucehtralizuoti policiją, » ««*•<»<«» i***"
. a ... . ....... kevičių ir Skaminą, kurie bu

vo sulaikyti ir kvočiami 
žmogžudystę padarę; dabar

nusprendimo. Šiandien pra ' pRIE§ p,£NO KOMPANIJA prisipažino, 
sideda pabauda už antrosios'

,Yrra planas visoj Cooko aps am^ * anevėžio kriminaline po

denuncijuoja savo priešus, ku
rie jį nori iš Graikijos išgau-1 
ti, j J. V. grąžinti ir kalėjiman 
uždaryti. Bet jis, sakosi, ko- 
vrfž ligi pat galo.

VALSTIEČIAI I MIŠKUS

ARCHANGELSKAS, rugp.
GRAND RAPIDS, Mieli., valstybės autoritetą. Pareiškia gamingai įsitikinus*, kad kaip 31. — Sovietų vyriausybė su-

rugp. 31. — Amerikos Advoka rna, kad katalikas valstybės tik dabar ištikimi Bažnyčiai 
tų sąjungos suvažiavime iš- autoritete mato Dievo dovaną, katalikai gyventojai turi įvyk 
keltas reikalavimas, kad viso kuri yra vertinama, neatsiž- dyti didelius uždavinius, 
krašto policija būtų sufedera- velgiant į tai, koki asmenys y- Į Baigdamas kardinolas Bert- 
lizuota. Tuo būdu galima sek- ra valstybės autoriteto nešė- ram pareiškė, kad dabar vėl 
mingiau kovoti prieš piktada- jai. Iš to eina būtinas paklus- pasirodė, kad Bažnyčia nėra 
rius žudikus. . numas valstybės autoritetui, susijusi su jokia politine sis-

---------------- ' kaipo Dievo valiai. Brangia tema, jokia vyriausybės for-
PLATINKITE “DRAUGĄ” Dievo dovana laikoma visa ma ir jokia partija.

dalies užantrosios mokesčių sekminge8nei prip?. pįktada-
1931 metus. 10 gi nuošimčių rius kovai
mokėjimas priklausys nuo teis ( __________
mo

dalies neužmokėjimą.

DU POLICMONAI PASA
LINTI

J. V. žemės ūkio departa
mento sekretorius YVallaee

KUPIŠKIS, Panevėžio aps. 
- Rugpiūčio 1 d., naktį Kupiš

pranešė Meadownr>or Dairies^y sudegė pil. Buroko netaig- 
kompanijui, Chicagoj, kad ji,t* statyti 2 aukščių mūriniai 

IŠ” Chicagos policijos tarny- neteks vyriausybės “laie iių” i namai. Nuostolių padaryta a-
vėlavo sienojų gamybą miškuo bos pašalinti poliemonai P. už Chicago pieno kompanijų pie 10 tūkst. litų sumai. Gaiš
se, ka i privaloman darban čia YVons ir T. Finn — už girta- pasirašyto kodo sąlygų nepil-
miškuose mobilizuoja valstie-, vimą. 
čius.

DIįX0N, III., rūgs. 1. — Ii 
Lee apskrities kalėjimo pabė
go 5 kaliniai, pasidarę mūro 
sienoj skylę.

ro priežastis aiškinama.
dymą. Ši kompanija pigiau

---------- pieną parduoda. O, jei be “lai
Už nedavimą prašomos iš- snių” pardavinės, kompanija

ORO STOVIS
maldos elgeta E. Gordy, 39 m. 
amž., su skustuvu sužeidė vie
ną žmogų. Nubaustas 6 mėne
siams kalėti.

paklius teisman.
Kaip žinoma, pieno trustas

pieno kvortai ima 10 centų, o 
minėta kompanija — 9 c.

CHICAGO IR APYLINKES 
— Šiandien debesuota ir šil
čiau; vakare, ar rytoj numat» 
maa lietus.
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▲. A. KUN. PROF. P. KRAUJALIS

Vakar dienraštyje pranešėme liūdnu ži
nią, kad rugpiūČio 15 d. dar vienas žymus 
mūsų tautos veikėjas pasimirė. Negailestin
goji mirtis pakirto gyvybę kun. prof. Petro 
Kraujalio, kuris didesnę savo gyvenimo dalį 
praleido dirbdamas Lietuvai ir kovodamas 
už Vilniaus krašto savo tautiečių teises. Nors 
šiuos žodžius lašančiam neteko su velioniu 
asmeniškai susipažinti, tačiau iš kitų, apie 
jį pasakojusių aišku, kad kun. prof. P. Krau- 
jalis buvo tvirto būdo, aiškaus ir griežto 
nusistatymo žmogus, kokių nedaug mes, lie-' 

' tuviai, teturime, kokie ypatingai šiais sun
kiais laikais Vilniaus kraštui yra 'reikalingi.

Šiek tiek žinių apie velionį paduoda p. 
V. B-nas “L. A de”.

Kun. prof. Petras Araujalis gimė 1882 
m. Vilniaus apskrityje Žagarų vienkiemyje. 
Jaunąsias dienas praleido tėvų namuose ir 
pas dėdę, gyvenusį Petkūniškių dvare, netoli 
Linkmenų (Utenos apsk r.).. Sulaukęs mokyk
linio amžiaus tėvų buvo nusiųstas Mintaujon 
ir ten įstojo į prirengiamąją gimnazijos kla- 
fcę, kur mokėsi su J. E. Respublikos Prezi
dentu A. Smetona, miirtsferiu •pirmininku J. 
Tūbelių, kun. S. Mironb," cl-ru K. Jokantu 
ir kitais žymiais mūsų visuomenės žmonėmis.

1896 m. dalyvavęs bendrame su kitais 
lietuviais mokiniais pasipriešinime prieš val
džios įsakymą rusiškai maldas mokykloje ka

lbėti, buvo priverstas persikelti į Vilniaus 
gimnaziją, kur mokyklos administracijos nuo
lat buvo prižiūrimas.

Pabaigęs gimnazijos mokslus, busimasis 
profesorius įstojo į Vilniaus kunigų semina
riją. Už ypatingus gabumus 1904 m. buvo 
iškirtas ir nusiųstas į Peterburgo dvasišką 
akademiją. 1906 m., baigęs Aukštuosius moks
lus ir gavęs kunigo šventinimus, grįžo į Vil
nių ir gavo kamendoriaus vietą Visų Šven
tųjų parapijoje. Lenkui klebonui netiko lie- 
tįpvis vikaras, todėl kun. P. Kraujalis buvo 
perkeltas Gardinan.

Dar būdamas akademijos studentu kun. 
P. Kraujalis imasi spaudos ir visuomeninio 
darbo: verčia .lietuvių kalbon Gogolio veika
lus, rašinėja “Vilniaus Žinioms”, vėliau

“Vilčiai” ir kitiems laikraščiams. 1912 m. 
vėl grąžintas į Vilnių, jisai tampa vieninte
lės tuomet lietuviškosios šv. Mikalojaus baž 
nytėlės klebonu (kuri ir šiandien Vilniaus lie
tuvių rankose tebėra) ir drauge su kitais 
Vilniaus lietuviais šviesuoliais įsteigia ant
rąją “Aušrą”, skirtąją Rytų Lietuvai iš mie
go kelti.

“Aušros” įsteigimus ir josios redagavi
mas buvo vienas didžiausių kun. prof. P. 
Kraujalio nuopelnų. Tasai laikraštis pažadi
no Vilniaus apylinkių sodiečiuose tyrą tėvy
nės meilę ir tautinio susipratimo šviesą. Žmo
nės, ypač jaunimas, su didžiausiu pamėgimu 
skaitė tą laikraštį ir siuntinėjo redakcijai 
karščiausius padėko laiškus “Aušros” re
daktoriams ir bendradarbiams.

Būdamas šv. Mykalojaus parapijos kle
bonu kun. P. Kraujalis buvo paskirtas taip 
pat kunigų seminarijos profesorium ir kelių 
Vilniaus mokyklų kapelionu. Nors kapelio- 
navimas teikė jam pelno, o “Aušros” reda
gavimas vien nuostolius nešė, vis dėlto kun. 
P. Kraujalis atsisako nuo kapelionavimo, lik
damas ir toliau ‘‘Aušros” redaktorium, '

KELI MAŽMOŽIAI Iš FA* 
ŠISTINIO, JUDĖJIMO 

LIEMOJE
Šią vasarą suvalstybintieji <* _ , „

skautai panoro nustebinti Lie- t.t. Ir jeigu pasirodo, kad jis 
tuvą savo darbais. Valdžios nepritaria fašistiniam rėžimui, 
oficijozų “Lietuvos Aido” pra j tai tokiam neduodama valdi- 
nešimu, viso pasaulio skautų ,»kų vietų, atimamos stipendi- 
įkūrėjas ir šefas anglų Kordas jos ir pašalpos, mažinamas el

nias steigti.’Šnipai ypač dė-jten gyvena, bet lietuviui sa dalyke jokios slaptybės. Ne- 
mesį kreipia į moksleiviją ir įbrukta lenkų kalba. -reikia jokio mokslo, kad «u-
valdininkus. Kiekvienas mok-l Neturint savo spaudos, ru-'prasti lenkų klastas. Kiekvie- 
sleivis yra užregistruotas tam siškos ir lenkiškos knygos pa-'nas lietuvis, gyvendamas oku- 
ti krose knygose, kokių jis y-’siekdavo ir kaimus, bet kai- puotoje Lietuvoje, supranta, 

j ra pažiūrų, kokiai organizu-Į miečiai jas šaltai priimdavo, j žino ir mato, kad jis gyvena 
ijui (draugijai) priklauso ir Knygnešiams slapta pargabe-'po lenkų valdžia ne Lenkijoj, 

nūs lietuviškų knygų iš Til-j bet tik okupuotoj Lietuvoj, 
žės, lenkiškos ir rusiškos ras-[Kiekvienam lietuviui, nuo kfl-

Baden-Povel’is nutaręs apie 
rugpiūČio mėn. 17 d. vizituoti 
Lietuvos skautus. Jam iškil
mingą sutikimą Lietuvos skau 
tai mano suruošti Palangoje. 
Todėl į Palangą iš visų Lie
tuvos gelžkeKo stočių skliutus 
veš ir sutikimo laike visą pra- 
laikymą valdžia duos veltui.

gesio pažymys dažnai esti į- 
vairiai šmeižiamas ir provo
kuojamas. Kiekvienoje moky
kloje yra samdoma po kelio

Kiek tas viskas kainuos nie- negalį atsidžiaugti. Kai Hitle- 
kas nepagalvoja! To negana, 'ris pavedė savo įgaliotam “be- 
Į tarpvalstybinę skautų sto-'vnuį” valdyti Vokietijos Eva- 

" vykią Vengrijoje iš Lietuvos,1 ngelįkų bažnyčią ir religiją į- 
Pasauliniam karui prasidedant, kun. P. kaip girdėt, vyks apie 30 skau 1 kinkė į nacionalsocialistinės 

Kraujalis buvo užsienyje. Vargais negalais [tų. Vieno skauto išlaikymas1politikos vežimą, tai “L. A.” 
(aplinkiniais keliais) grįžęs'Vilniun darbš- ir kelionė kainuos virš 700 Ii- stambiu šriftu parašė, kad Hi- 
tusis profesorius ir redaktorius tęsia toliau [tų, o kadangi jie, veik visi,' tleris šalina politiką iš baž- 
pradėtąjį darbą. 1915 m. rudenį vokiečiai pa ^vyks valdžios pinigais, tai su nyčių... Tai kągi su tokiu jau 
ima Vilnių. Kun. prof. Kraujalis, Vilniaus sidarys 21,000 litų suma. Mat
vysk. kurijos pavedamai?, su bažnytiniais ar- krizio metais valdžiai pinigų 
eliyvais persikelia į Mogilevą. Gyvendamas neiškada, nors biudžetą, suve- 
Mogileve rūpinasi tremtinių reikalais ir 1917 da su deficitu! Beveik tas pat 
m. išrenkamas vietos lietuvių atstovu į Ru- dedasi ir su valdžios remia- 
sijos lietuvių seiipą, kuriame remia Lietu- ma kaimo jaunimo vadinamo-
vos nepriklausomybės reikalą. jo “tautiškojo” jaunimo “Jau

davo vietą molinio pečio lie
psnose.

dikystės dienų yra žinoma, 
kur buvo ir yra jo, tėvų žemė.

Kaimų gyventojai tik nuva- Kiekvieno protaujančio Jietu- 
žiavę į miestelius, miestus ar- vio pirmiau buvo ir dabar ši- 
ba paimti rusų kariuomenėn1 rdyje yra jausmai ir norai, 
susitikdavo su rusų arba len-jkad jo tėvų ir"jo paties gim- 
kų kalbomis. Bažnyčiose kai- |tine vieta turėtų bųti po Lie-

lika mokinių, kurie privalo!miečiai irgi klausėsi lenkišku tuvos vėliava. Tokių norų ir 
išdavinėti savo draugus. giesmių. Tačiau tas neatitrau-;jausmų, ypatingai Lietuvos 

Valdžios oficiozas “L A 5 nuo mylėjimo sa- .kaimuose, negalėjo rusai nu-
kiekvienu barbirisku Vokieti-1 vosios kalbo3' «alėt’ nega186 nei knkai-
jos kanclerio Hitlerio žygiu Maži kaimo vaikai niekad Okupuotoje Lietuvoje šian-

ir bekalbėti! Posūnis

KAIMAI IR MIESTAI
- - / '

Nuo 1430 iki 1918 m. Lie
tuvos kaimai buvo tvirčiausia

1918 m. grįžęs iš Rusijos kun. prof. P. nosios Lietuvos” organizacija, lietuvybės tvirtovė. Per arti 
880 metų kaimuose ir bakū
žėse buvo atlaikyta lenkų ir 
rusų mūsų tautos griovimas 
ir naikinimas. Kaimuose gimė 
ir augo beveik visi Lietuvos 
patrijotai ir didvyriai.

Kraujalis vėl imasi pasaulinio karo nutrauk- š. ni. liepos mėn. pirmomis 
tos veiklos: aktyviai dalyvauja Vilniaus lie-Į dienomis Kaune įvyko jų di-
tuvių organizacijose, atnaujina “Aušrą”, o 
lenkų cenzūrai ją sustabdžius, įsteigia nauja 
laikraštį — “Vilniaus Varpą”. 1922 m. kun. 
prof. P. Kraujalis išrenkamas Vilniaus kraš-

džiulė sporto šventė. Į šventę 
vežė sportininkus už aštunt- 
dalį gelžkelip bilieto, o visą 
išlaikymą dav^. veltui. Tuo

AMERIKOS LET. R.K, FEDERACIJOS 
23 KONGRESO PROTOKOLAS

(Tęsinys) . .
Sveikinimai telegramomis ir laiškais:

' VVoshlnrton. D. C.
Ooctor A. RakniiakAfl, American Llthuanlan 
Roman CMthollc Federatlon.
MeKIntey Park Audttortu.’u.

Pleascd td aen<l Amarlcan Uthuanian CathoMc
Pedcratlon ln Convpnthm H4WW'mble<i ln name a.d- 
iiilnirtniUVc coinmltteo »f Illaho^a National Cathollc 
YVelfarc Conforcnoe armtitude for your tclcgram 
and for your ooperatlon. Muy every nucceae allend 
your dollberatlona.

4olin J. Burkr, timrial Sccrctary, VCWC

Wathlngton, D. C. 
Notlctfat Councll CathoHe Women cxtends 

grpettrigi to American Llthuanlan Roman Pathollc 
Feiferatlon ln Conventlon asscuiblcd. May God bless
an<l prosper your work.

Mary O. Hanks, ProsMrnt

Tito National CouneA of Csthollc Men ertends 
greitintu and best wlshes to the mer.ibers of tHe 
American Llthuanlan Roman Pathollc Fedemtloo 
h* conventlon assembled. We pray that God wi!l 
olees your work and grsnt yru the success whlch 
you »o Just’y deserve.

~ Henry I,. Garavai!, Eieentlvc serretary

ntbuvo girdėję rusų arba len- die yra reikalingi kilnios dva- 
kų kalbų. Pati motinėlė dai-^sios vadai, kokiais buvo pra- 
nuodavo lietuviškas dainas ir (eitais laikais: Valančiai, Ba- 
mokino savo kūdikėlius. Kuri sanavičiai, Kudirkos, Vaičaij 
mokėjo skaityt, verpdama žie-' čiai, Strazdeliai, Maironiai 
mos metu mokino savo mažu-į Vaižgantai, Tumai, Burbai, 
tėlius skaityti iš lietuviškų c-'Prapuoleniai ir kiti. Jie Lie- 
lementorių. (tuvos gerovei garbingai atli-

Ačiū Dievui, lietuvių tauti- k° Bav° tautin« parei«!i- M'1' 
lies dirvos kelias jau praniin- i lij°nai Hetuvi« ia,a dabar di' 
tas. Jau nei rusai, nei Jer.'iai ’-lžiuojasi,
nekapoja kaltais padėto lietu-1 Ginimas tSv-V"ės bllv0’ y™ 
tiško parašo ant Vinco Ku- ir sunkus ir alsinantis da-
dirkos paminklo. Tik okupno-lrbas- ‘Ą™™’lietuviu. Iė-
. • , . . , . .. ngviau yra eiti tėvynainio Vytoje Lietuvoje, ant musų te-, e J

■ , v tauto pavyzdingu keliu, neguvų mielos žemes siaučia len- J ° °
kų cenzūra, kuri trempia lie
tuvišką spaudą: laikraščius, 
žurnalus ir knygas. Bet, kaip 
anų laikų rusas despotas ne
pajėgė, taip dabar plėšikai- 
lenkai nepajėgs panaikinti lie
tuvių kalbos kaimuose. Kaimai

Mlemis ir pastauk steigiamos ir iŠ-1siplakėliy bei valkatų ir va- toj? a da‘T'i“ S™1™*?
™ visos okupuotojo krašto lietuvių žiavo Kaunan. Neoficialiu «p. Lūs gerai sakėsi naikint iie-^tu gvveX“o'

,r beadrab,ak,.. skaičiavimu jventėn važiavo ,™, kalbį ir taktinę dvasia. kupaotoje
apie 60 nuos. ne jaunalietuvių. Tačiau, kaimuose jie visuomet jotįnas dalykas

to lietuvių 
rios
laikomos
mokyklos ir bendrabučiai, pirminiūku.

j i-j
Kaipo lietuvių švietimo rėmėjui, kun. P. 

Kraujaliui kelis kartus teko nukentėti. Len
kų valdžia kelis kartus jį teisė, tardė ir pas 
jį kratas darė. Galop, 1927 m. kartu su ki
tais žymiais Vilniaus krašto lietuviais buvo 
jį suėmusi ir pasodinusi Lukiškio kalėjimam

Ryto” švietimo draugijos,-ku- pasinaudojo daug visokių pri-

Esant laisyam tiesos žod- sutiko nepasisek i n uus. Sunku Lietuvių patyrimas kovojošiai ir spaudai nepaprastai su jieme buv0 . kalinis- ,aisv|įs su ga|iagaaniu
varžytai, Lietuvoje dabar ‘ple- 
tkavimui’ kuo geriausia dir
va. Paskelbus “L. A.”, kadJ
Lietuvon atvažiuos pasaulioPrieš pabaigą savo gyvenimo kun. proT. P.

K. buvo pasiėmęs dar vieną pareigą, būtent, |s^au^l šefas, žmonėse paskli- 
lietuvių kalbos, dėstymą lenkiškajame Vii- Kan<lai, kad tikrenybėje jis 
niaus universitete, kad tuo būdu primintų
Vilniaus krašto jaunajai Šviesuomenei, kad 
Vilnius — Lietuva.

čius su savo spauda ir, ypač, 
su kasdienine kalba.

Lietuviai, kurie gimė ir au
go miestuose, vėlesniais lai
kais, neturint savo spaudos

atsisakęs atvažiuoti, nes kar>l*r 40 m ’ 8kaitė rusiikus ar’ 
tu su suvalstybintais st^iį.to lenkiškus laikraščius ir sve 

tuną kalbų knygas. Tokiose

Dalyvavo taip pat kun. prof. P. Krąu- 
jalis ir visuomeniniame bei politiniame kraš
to gyvenime. Jojo nuomonė nemažai svėrė 
įvairiose Vilniaus lietuvių organizacijose. 
Taip pat skaitėsi su juo ir lenkų valdžia bei 
dvasiškija, nuo kurios Vilniaus lietuvių būk
lėje taip pat daug kas pareidavo. A. a. kunw 
prof. Petro Kraujalio mirtis yra neapsaku 
ma nuoskauda Vilniaus krašto lietuviams.

Washlngton, D. C. 
Ą Kaunas, Lith.

Sveikiname Amerflioa Lietuvių Katalikų Fe
deracijos kongresų, linkėdami dldtlauslų1 laimėjimų.

Katalikų Vctkhuo, AtHtMlnkų. 
r^vKšarlnMhų ir Motmy Katalikių Centrai

Sveikiname visus gerb. kongreso atstovus ir nuo- 
sų, linkėdamas piislseklmo Jūsų darbuotėje. Lai 
Jūsų darbai sucementuoja musų ISelvlJų Ir veda Jų 
prie aukštesnių idealų.

Antanas Kalvaitis. Lietuvos Konsulas

Sveikiname visus gerb. kongreso atstovuglr nuo- 
fttrdžlal kviečiame .visus atlankyti musų vienuoly
nų it ligoninę.

Hla proga dėkojame Jums ui sutelktų mufns 
paramą Ir praftome neuimlrMl musų ateityje.

Jūsų didelis rūpestis Jaunimu, kuris reikalin
gas Jūsų pagalbos iiose dienose, mus džiugina. 
Mu:.ų nuoAi’.-dus linkėjimas Alam Kongresui yra, 
kad pasisektų kuo geriausiai visi svarstymai flr 
nutarimai Jaunimo reikaluose. Jei mes kuomi ga
lėsime prisidėti' prto tų nutarimų Jvykdlnlmo, pra
šome mums pranešti.

Mu tlkėa pagarba,
•v. Kaslmiero Seserys

rittshurgb. Pa.
Sveikiname Federacijos Kongreso delegatus; 

linkime garbingos darbuotėa Labai llrdlngai*.
•v. P.anclAkans Sevsrys,

Motina Maria Dosdila

» Nsvv York, N. Y.
Kaipo Vilniui vaduoti sąjungos talkininkas, 

sveikindamas seimo atstovus, reliklu vilties, kad 
atJiu įpareigos Federacijos skyrius aktingai da-

jos, SSSR (Rusijos) skautais 
ir lietuviškųjų suvalstybintų 
skautų jis nepripažįstąs tik 
rals skautais. O “L A.” me
luojąs, norėdamas nuraminti 
saviškius.

sąlygos© miestuose pas lietu
vius, nors ne pas visus, išny
ko lietuvių kalba ir tėvynės 

. meilė. Jie gimė lietuviais, —

laikų priešu-rusu -- per netoli, 
400 m. šiandie reikia mums 
panaudoti prieš dabartinį en
gėją ir skriaudiką Rytų Lie
tuvos'dalies. Mūsų didvyriai 
sunkioje kovoje išėjo nugalė
tojais ir tuo mums visiems da
vė gražių pavyzdžių. Sekant 
tuos didvyrių pavyzdžius, bus 
gKlima (gal, ir greitu laiku) 
išgelbėti Vilnių ir okupuotąją 
Lietuvą. Nereik mums pasiduo 
ti tėvynės priešui. Mūsų pu
sėj teisybė. Ne tik mes, bet 
ir visas pasaulis gerai žino 
apie lenkų užgrobimą Vilniaus

Įgyveno rusais ir lenkais. 0 
visa priežastis buvo — uždrau 

Dabar Lietuvoje nepapras-! dimas lietuviams spaudos ir 
tai sustiprėjo šnipų tinklas,1 didelis lenkų godumas. Len
kuti valdžiai prireikė tam rei- kai dabar sako, kad Vilniuje ir visos Rytų Lietuvos dalies,
kalni net atskiras departame- gyvena daug lenkų. Ne lenkai | Visi tai žino. Nėra šiame

lyvautt Vilniaus pasų platinimo talkoje. Tegul Vil
niui Vaduoti Sąjunga tampa visų ltetuvi'ų sujungti.

FovHas ZatlHkls,
s Lietuvos Generalinis Konsulas

Lawrence, Mass. 
OMžlal gerbiamieji kongrei.i dalyvi'al! Nuo

širdžiai ,sveikinu Ir Iš Dievo malonės linkiu ge
riausių pasekmių. Lai gyvuoja katalikų tarpe vie
nybė, meilė ir susipratimo*

K. A. Vencius — Federacijos 32 skyrius

Buesardsbay, Mas*. 
Sveikiname FedsrarlJos Heltną, katalikų akcijos

contrą, delegatus, veikėjus. Dieve, Ūhmlnk Jums!
Kunigai JuAiuJtis Ir VaManas

'■ Shenandoah. Penna.
Nuoftirdžlai sveikinu Katalikų Federacijos kon

gresų. Visagalio Dievo palaima tebūna su Jumis 
svarstyme tautinių Ir religlnt'ų Išeivijos reikalų. 
Tautinė Ir religinė akcija tebūna svarbiausiu kon
greso rūpesčiu. i

Kan.. J. A. Karalius

, Detrolt, Mlch.
Nuoširdžiai sveikinam Federacijos 23 kongre

są Ir visus suvažiavusius atstovus.
M. ClžpiMtklcnė, Mot. K-gus C. pžrm. Ir

J. čiAaunkas

\Vifkes Barre, ra.
Heartlest congrstulattons and best wlshes to 

delegates and conventlon.
J. 11. Hnliuiiat. LHh. R? C. /Iltance Sscv.

Waterbury. Conn. 
Švento Juosapo parapijos Vyčių Choras, Wo-

terbury, Conn., įstodamas J Federacijos darbuotės 
eiles, sveikina selino dalyvius bei Ii Aki', kad Jūsų 
nutarimai butų tikru džiaugsmu visai musų vt- 
siK|iienel.

Aleksandra* J. Aleksį*
Drooklyn, N. Y.

Pasisekimo ir Dievo palotinos Federacijos Sei
mui linkiu.

Jonas Braidąs

Eltsabeth, N. J.
Sveikinu seimų Ir h'nklu geriausio pasisekimo— 

J. tUeviČhM

Detrolt, Mt'cl.
Sveikinu A L R. K. Federacijos kongresą ir 

linkiu geriausių pasekmių.
Ona AksomaitkesA

Harvey’s Lake^ Pa. 
Prlimkito nuoilrdžlus sveikinimus Ir linkėji

mus. !?ls A. L. R. K. Federacijos XXIII Kongresas 
tebūnie gausingas gražinis nutarimais ir išganin
gomis pasekmėmi's.

Kum A. TsitnUuncs, "Meilės” Redakcija

Harvey's Lake, Pa. 
Priimkite nuoMrdilua musų svelklnlfcius Ir lin

kėjimus Ižgnningam vi'ąų kilnių uidavlnlų (vykl- 
nlniul. Švenčiausioji Jėzaus Širdis telaimina >vls<is 
gražius gerbiamųjų sumanymus Ir klinika pasiry
žimus. Visa tepyksta didesnei musų brolių lietuvių 
naudai, Bažnyčios gerbūviui Ir Dievo garbef. Ir 
darbuokltėa kad Ikkeltt Kristaus garbingą vėliavą
pasaulio vlrftunėse.

Dar kartą Širdingai sveikindami gerblr|nuoslus 
A. L R. K, XXIII kongrese dalyvius, įleksmėa

j, Kun. L. Brigmanas

silpnavalio Jogailos '— ver
gauti lenkams.

Tegul okupuotoj Lietuvoj 
vieningai visa dvasiškija, vi
si kaimų ir miestų lietuviai 
eina viršui sužymėtų didvy
rių pravestu keliu, lenkų val
džia vėsulos greitumu išrūks 
iš Vilniaus ir mūsų tėvų že- 
rilės. -.j; -. - ui., r

Nėra abejonės, kad,'dabar 
ten yra daug pasižymėjusių 
veikėjų lietuvių gerovei. Vie
nok miestuose yra tokių iš
gamų, kurie dar negali nusi
kratyti lenkiškumo. Tai silp
navaliai. Šiltos vietos jiems 
brangesnės, negu darbas savo 
tėvynei. *

Istorijai įrodymas pasiliks, 
kad jei ne kaimiečių sūnūs, 
tai nebūt buvę nei klausimo 
apie nepriklausomybę Lietu- 

hvos. Kaimų sūnūs iškovojo 
Lietuvai nepriklausomybę. A- 
teitis parodys, kad kaimų-ar- 
tojėlių sūnūs išvaduos in oku
puotąją Lietuvą.

Adv. H. Vaiaaina

Ką tik darysi, daryk išmin
tingai — apmąstęs pasėkas.

Gesta Romanorum

Centro Valdybos Raportai
I

Federacijos Dvasios Vadas kasi Jo
nas Ambotas ir pirm. F, B. Mutandcas 
neatvyko ir raportą neprisiuntė.

Vicepirm. kun. J. Miaius sakosi Fede
racijai dirbęs, kiek tik sąlygos ir laikas 
leido, nors daug pareigą neturėjo. Fede
racijos idėją skleidė ir žodžiu ir raštu.

Vicepirm. Kaaimieraa Krušinskaa pri
siuntė savo raportą tokio turinio telegra
ma: “Kadangi vicepirmininkui jokią spe
cialią pareigą nėra uždėta, taigi įr nėra 
iš ko raportuoti. Kaip valdybos narys 
Kataliką Akcijos Savaitės laikn pasakiau 
penkias prakalbas, dvi Brooklyne, Eliza- 

-bethe, Patersone ir Greatneoke. Sveikinu 
XXIII Kongreso atstovus ir linkiu ge
riausio pasisekimo.”

(Bus daugiau)

GARSINKIflES
HnnmecH *VMuOE
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Detroito Lietuvių inios
EASTSBE

LIETUVIAI DALYVAUS 
MICHIGAN VALSTI 

JOS PARODOJE

Pranešimas CLEVELAND, OMO
imu nebuvo ir West Side kata 
dikiškai išauklėtų lietuvių jau- Julija Slavinskienė, kuri i Clevelandietė lietuvaitė lai-

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 

| S. M. RUGSĖJO IR SPA- 

j LIŲ MĖNESIUOSE:

surado, kad Šv. Jurgio sta
tula pastatyta ant kamino. 
Vadinas F. Lavinskas labai 
daug nusimano apie kaminus.
gal buvo ar yra kaminšluos- 
*•ciu.

P. Lavinskas rašo, kad tie
Rugsėjo 6 d., 8 vai. vakare, Šventieji yra padaryti iš mo- 

State Fair ground Sv. Jurgio lio- Stebėtina, tas žmogus su- 
parapijos choras, ved. muz. J. £e*’a šiaip taip koresponden- 
Čižausko ir M. Čiiauskienės,c’parašyti, o nežino iš ko 
išpildys to vakaro lietuviška statulos daromos.
dalj programos. . | F- Lavinskas tikisi, kad ba-

'žnyčios sodelyje, kada nors
Lietuviai turės garbės ati

daryti to vakaro programų, 
tat muz. J. Olšauskas ir cho
ras stengiasi tinkamai prisi- 
Tu^įti tautinėmis dainomis. M. 
(^^L|kienė mokina choristes 
M^^^tautinius šokius. Visos j 
šokėjos bus tautiniuose kos
tiumuose. Tat kam įdomu ma
tyti lietuvių pasirodymas, ki
tų tautų tarpe, kviečiami at
vykti į State Fair rugsėjo G 
d. Įžanga tik 25c.

Dovana M. 8. Centro pirm. 
M. ffižauskietnei

bus sustatyta visų šv. litani
ja. Jei tai įvyktų, tai Šv. Ju
rgio bažnyčios šventorius bū
tų gražiausias ne tik Ameri
koj, bet ir visam pasauly.

Kapsų Aguona

Rengtas parapijos piknikas 
puikiai nusisekė. Atsilankusie- 
ji gražiai praleido dienų Bi
rutės darže.

Širdingiausia padėka visie
ms kurie prisidėjo prie šio pi-

iv j »• ęą iv • • • 1 i I I\ 1 U1 InOUMvll^ ltvlUVll| l| • | |
,. IV. o. n. nr-jos BUSinn-iniino nei R,ub Ipraeitų savaitę buvo ūmai su- mėjo Pasaulinės Parodos ti- Bug8ėjo 24 ligi spalio 1 d.
kūnas papuola sekant, antrą- žirgus appen(iįcitį«, po opera--piškos mergaitės kontestų. Tai Alisijos ir keturių dešimtų va.
dieni, rugsėjo 5 d. Susirinki- VJsai nekultflringa sav(1 'ei jos kasdien eina stipryn. Da- j Akina Salaševičiūtė. ’ landų Adoracija - Ke
rnas bus Šv. dm gio mok sve- ž.nias užg.gintij kuomet fftkJktaras tikrina, kad apie sek-; “Cleveland’o News” korde- waru% n,
taineje » vai. valu Visi nr-jų . pažvniėtas, kas liudiju niadieni galės grį*1 nan,0< sto Hetuvaitė (typi i s u 2 ligi 8 d. Rekolekci-
atstovai ir atstoves malone-. J , ... ... . .. , f.ai <,;ri\ renrerentnos tHidi • ,v T r □ ti.‘ , o ne kitų, kurio nebuvo. Julija dėkinga visiems, ku-.cai gu ‘ reprezeniuos tauių iJOS Bockiord, III.

---------- rie jų atlankė ligos metu. U- Parodoj lietuvių tautų. Ji gan. Spalių 9 ligi 22 d. Misijos
Kun. C. Gervasė, Šv. Vince- laikų ji dalyvavo chore, v-jna ‘b’hai kelionę ir apmoka- gcranton, Pa.

i'į'rn viena iš solisčių. Linkini,ina viROfi kitos išlaidos. Rug-

kite dalyvauti.
M. Aukščiūnienė, rašt.

Juozų Petrauskų su Ona Mi
kalauskaite.

Vestuvių pokylis įvyko pas 
jaunosios tėvelius; dalyvavo 
daug svečių, net iš Pittsburg- 
h’o.

Šiomis dienomis pas gimines 
ir pažįstamus vieši kun. V. 
Pranevičius (vilnietis). Sve
čias praėjusį sekmadienį lai
kė sumų. Popiet dalyvavo pa
rapijos piknike.

Ir pas mus pasireiškė “mie- 
liga. Mirė 5 metų 

Gauk, sirgusi šešias
dienas.

Jau 8 diena kai Herman Kie 
1‘er ligoninėj guli moteris 55

kniko, ypač šiems aukotojams: m ,, (
P. Bujauskienė aukojo $'L5(Vyvonne "G

Lietuvos Katalikių Moterų .JanuSauskas “ *7’50’ V’
Dr-ja įteikė A. L. M. S. Ce- ®nnis ~ $7'50’ R Launnai' 
ntro pirm. M. Čižauskienei do- $3.00, N. Dapkus

loko? $2.50, S. Abrozas — $2.50, A.* |d * m Petkus — $2.00, A. Vitkaus- In‘ džiaus apimta šios ligos.
apie L. K. Mot. dr-jos susi- 
tvėrimų, su žymesnių veikėjų 
paveikslais.

Dovana priduota per Vailo- 
kaitienę, kuri nesenai su vy
ru J. Vailokaičiu viešėjo Chi- 
engoj.

M. Čižauskienė labai džiau
giasi tokia dovana.

Rugp. 21 d. Fort Sbelby 
viešbuty suruošta bankietas 
visų tautų atstovams, kurie 
dalyvaus Michigan valst. pa
rodoje, pagerbti.

Bankiete dalyvavo 42 tautų 
atstovai, jų tarpe ir lietuvių 
atstovai pp. Čižauskai.

Rugp. 23 d., per M. čižaus- 
kienę, pakviesta ton pat vie
ton panašian parengi man ir 
daugiau lietuvaičių. Dalyvavo. 
M. Aukščiūnienė, S. Bukšai- 
tė, A. Juoenukaitė ir V. Čepe- 
lionytė. Lietuvaitės nufotogra
fuotos tautiškuose kostiumuo
se skelbimams anglų spaudoj 
— apie lietuvių dalyvavimų 
Michigan valst. parodoje — 
programoj rugsėjo 6 d.

Kam labiausiai rūpi

Lavinskas jau kelintas 
kartas “K.” aprašinėja Šv. 
Jurgio bažnyčios sodelyje pa
statytų Liurdo grotų ir Šv. Ju
rgio statulų. Kam vargšui F. 
tavinskui tiek daug rūpintis 
ir visuomet tų patį rašyti? 
Iš jo rašinių išeina grynas ab
surdas. Bet kų padarysi. Jei 
žmogus nori rašyti, o nieko 
naujo neišgirsta ir nepamato, 
tai nors tų patį kartoja, o vis 
tik jo vardas telpa laikraš
tyje.

F. Lavinskas bando kriti
kuoti davatkas. Man atrodo, 
kad F. LavinskaR kritikuoja 
pats save, nes nereikia uoles
nės davatkos, kaip jis pats: 
taip gerai žino apie Šv. Jur
gio bažnyčių ir sodelį. Jis ap
žiūrėjo net kokio didumo au
kų baksas ir kokio didumo

Detroito sveikatos autoritetai 
tyrinėja, iš ko paeina ši liga.

nto kolegijos mokytojas, u ........... - ...... ~.................. , ..v. . .
I^itrobe, Pa., viešėjo pas bro Jai 8reit sugrįšti į sveikatų. Plllc,° 30 d- v,enam viešbut> , 

lį. Buvo apsistojęs pas A. ši-
laikius, kur praleido savaitę
atostogų. Šilaikiai parodė sa
vo vaišingumų ir svečių apve
žtojo po visas žymesnes vie
tas.

Rugp. 26 <1. iškilmingu ba
žnyčios patarnavimu Moterys- 
ės Sakramentų priėmė J. Brų 

dzulauskas su K. Bokute. Ve
stuvių balius buvo pas jauna-

, REMKITE • KATALIK1Š- 
buvo išleistuvių bankietas, ku- . T . Ql,. TTTv .. , , , -v blALUĄname dalyvavo daugybe įzv-
nnų svečių. .

Specialia laivas į Chicagą 
išplaukė rugpiūčio 31 d. ry
to. Rugsėjo 2 d. ryto apie 8

kas — $2.00, P. Peslis — $1.00,
K. Slapšys (gėrimų), A. Kra- 
tavlčius (valgių), K. Grebliau- 
skas (gėrimų), K. Zelieniakas R Lwing, bair Associa- 
(gėrimų), P. Petrulis ($.50),i^’on sekretorius praneša, kad
T. Jurėnas (valgių), J. Kai-140’000 tikietl* -’au yra iS ank‘ 
rys (gėrimų), V. Jackevičius sto ^parduota visų tautų pa

rodai. Tikietus parduoda vi
sos didžiulės krautuvės, vieš
inčiai ir kitos įstaigos. Poli
cijos departamentas pareika
lavo 2,000 tikietų, žadėjo taip 
pat išparduoti. , Tylutė

(valgių), K. Daunis (valgių), 
T. Zapolskienė .(valgių), S 
Venzbiugas (valgių), O. Na- 
ruspvičienė (valgių), K. Jez- 

bųtis (cigarų), P. Radzvila 
(cigarų), L. Širvaitis (šalta- 
košės), J. Gudinąs (šaltako- 
šės), B. Išganaitis (gėrimų).

Taipgi ačiū biznieriams, pro 
fesijonalams ir visiems atsi- 
lankusiems, kurie gausingai 
parapijų rėmė.

Piknike buvo įdomi prog
rama: virvės traukimas, kiau
šinių nešimas, ir t.t. Darbini
nkai piknike gražiai darbavos, 
ypač komisija Jonas Ūsorius ir 
Petras Tamelis, užtat gražaus 
pelno parap. liko. Pats klebo
nas irgi darbavos pardavinė
damas tikietuS.

Moterų Sąjungos 64 kuopa 
rugp. 27 d. buvo surengus iš
važiavimų V. ir O. Alinskų 
ūkyje. Išvažiavimas pavyko. 
Dalyvavo klebonas, profesijo- 
nalai, biznieriai ir svečiai iš 
apylinkės. Diena pasitaikė gra 
ži. Pietums buvo šiltos paukš
tienos iš Alinskų ūkio. Pelnas 
$20.00 paskirtas Šv. Antano 
bažnyčios išdažymui.

Šios sęjungietės prisidėjo 
aukomis: V. Stepui ionienė, E. 
Petrenienė, A. Ambrazienė, M. 
Kiselienė, M. Mišeikienė, 0. 
Vasiliauskienė, O. Alinskienė, 
A. Wall ir O. Šimonienė. Sų- 

jungietėms ačiū už aukų ir 
vaišingumą.

Jeį kas neišgali užsiprenu
meruoti “I^aivų” ištisiems me 
tams, gali gauti atskirais nu- 
merais kas savaitę pas Oną 
Aksomaitienę ir sūnų Edvar 
dų.

Manoma, kad visos tautos 
buR atstovaujamos Michigan 

ūkio ir pramonės parodoj, ku
ri prasidės rugsėjo 1 d. ir tę
sis iki rugsėjo 10 d. 42 tau
tos jau pasižadėjo dalyvauti 
su savo programomis. Tiki
mos ir lietuvių vėliavų ten ma 
tyti.

vedės tėvus. Apsigyvens pas, valandų pasieks Pasaulinę Pu 
jaunavedžio motinų ant Del- rod4» kurioj praleis porų die- 
jiay gt nų. Ji dalyvaus į^irių tautų

parodoj. Su Alvina Salasevi 
čiūte sykiu važiuoja dar 13 į - 
vairių tautų kontestančių.

Rugsėjo 5 d. ryto 8 vai. vėl 
išplauks atgal į Clevelandų.

Alvina Salaševičiūtė yra ti-

Choro išvažiavimas praėju
sį sekmadienį gražiai nusise
kė. Visi buvo patenkinti. Pa
dėka priklauso visiems, kurie 
darbavosi. Dėkingi visi M. Du
bickutei ir O. Širvydienei už p ra lietuvaitė: visuomet ka’- 
pagaminimų skanių pietų ir'ba lietuviška kalba; nors č.io
vakarienės. Choras taip pat 
dėkingas tiems, kurie automo-

gimus ir augus, vargu kas ga
lėtų sakyti, kad tai ne iš Lie-

biliais patarnavo: S. Vasiliau- tuvos atvykus. Yra įžymi jau- 
skui, J. Versui, -J. Svendriui, nimo veikėja, Liet. Vyčių 25
F. Apolskiui, J. Grigui, J. Al- 
keyičiui, W. Riee, J. Ziinnic- 
kui.

Po atostogų pas tėvelius iš
važiavo į Seserų Pršnciškįe- 
čių vienuolynų: M. Ivanaus
kaitė, A., Jurgelaičiiitė, A. Be- 
ndoraičiūtė, Platukiūtė ir dvi 
naujos narės: A. Lukoševiciū- 
tė ir Smaliukiūtė. Sesutės Pra 
neiškietės išleido su gražiais 
linkėjimais. Tėvai, leisdami 
dukreles į vienuolynus moks
lui pina šeimoje gėlių vaini
kų.

kuopos finansų rašt. chorvedė, 
dainininkė. Be to, priklauso la

L. A. G. I. KLUBAS .
Lietuvių svetainėje atsi

darė vieša užeiga. Užlaiko 
šaltų alų, kvepiančius ciga
rus ir kas Subatos vakarų 
yra geros muzikos šokiams.

Svečiams atvykusiems į 
Detroitą bus suteikiama vi
sos reikalingos žinios.

Visus kviečia atsilankyt', 
Vedėjas Lietuvių svetainės

ir užeigos

JONAS ŽYRINAS
. 1920 — 25th ST. 

Dptroit, Mich. Laf. 1298

V ARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

i

Be operacijos, be ,svIrkStlmų. Be 
priversto poilsio. Gydantis palėsl 

dirbti po senovei, nebent Jau dabar
bdarybės draugijai, jaunų me- Į Priverstas KUlėtl. Tam vaistas yra 

. . . ..1 . ’ ' v ■ Emerald OlI. Gydo greit, mažina, tl-
rgaičių sodalicijai; dažnai mainimą. Ir gėlimą. Nurodymai prie vals 

Parapijos komiteto sus-mas.tome jų programose, lošime. aptlcklnink“ *r*žlns
bus rūgs. 5 d. Visi turi būti
nai susirinkti, nes reikia pasi
ruošti prie ateinančio pikni-' 
ko, kuris įvyks rūgs. 10 d. 
Beecbnut grove.

Yra simpatinga ir neišdidi.
Sveikinam ir linkime laimi

ngos kelionės, o grįžus dar 
daugiau darbuotis Bažnyčios 
ir tautos labui. Poli

Prie Šv. Antano mokyklos 
dažymo darbavosi: S. Luckus, 
M. Mozūras, K. Juznis, V. Da 
nisevičius. Didelį darbų atli
ko tie pasišventę žmonės. Kun. 
I. F. Boreišis, nors jau seniai 
algos negauna, aukojo $130.00

Kur tik eini, su kuom tik 
sueisi visi East Side lietuviai1
kalba apie lietuvių programų,! - z i ,
vuų tautų parodoj “Stato!1*" iilei" nauju" 1 ftv- Al"»'>o l»ž»yci» »par
Fair Orounda”, kuri praaidoa1 aiu" PaSto ženklu" su Ta<’" i'“' <laiSon,a- '<«-

Spalių 18 d. J. A. Valuty-

Rūgs. 6 d. bus sus-mas Jau
nimo draugijos. Visi nariai-ės 
susirinkit, nes jau vasaros lai 
kas praėjo, reikia pradėt da
ryt planus rudens ir žiemos 
veikimui. Šiame susirinkime, 
vietoj vaišinimo, pakviestas 

kalbėtojas. Nariai-ės atsilan-
kykit ir pasiklausykit.

Susivienvmo L. R. K. A. kuo 
pos sus-mas bus tuojau po pa
starųjų mišių rūgs. 10 d. La
bai svarbu kiekvienam pri
klausyti nors prie vienos ge-

Ij” atidarymas buvo pritai
kytas Tautinei Šventei, 1882 
metų liepos 14 d. Iškilmės tę
sėsi dvi dienas.

Liepos 13 d. “Otel le iVilj” 
iškilmių salėje buvo didinga 
puota, kurioje pirmininkavo 
Ziul Grevi. Puotoje dalyvavo 
visi diplomatai, išskiriant Ru
sijos pasiuntinį, Orlavų. Jis 
nedalyvavo ne atsitiktinai: de
šinėje pirmininko pusėje tu
rėjo sėdėti Senos prefektas 
Šarlis Floke, — tas pats, ku
ris būdamas jaunas sušuko i

‘DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Tnlp Šimtai moterį) <«ko. Jin stip
rina nervas... duoda cere«n| apeti
tą... (teriati miegi... atleidžia galvos 
skuitdčjlmą, nugaros skaudėjimą... 
sonklnslos dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink Šias gyduoles. Nusipirk bu
teli šiandien.

Eojoy lif«. Bt 
on yoor toaa. 
FmI wido-awak<

ros draugijos, iš kurios ne- 
dažams. Tai didelė auka Dva- lai,nė4 susilaukiama pagalbos. • ant •operos laiptų Rusijos ra
stos vado, už kų parapijotiys j ~ _ • I rui: “Tegyvuoja Lenkija, mo-
didžiai dėkingi. MARGUMYNAI s.įe. Ar. F.

UBE

Radway9s Pilis
(Tfce Ve*etable Laxatlve)

to ciearae the inteatiml tnet of 
impuntiea caiued by cootopation. 
Yoor poūon free blood will gi ve 
you ncw “Pep.**

Mild - Relbble At Your l>ruggiat

rūgs. 1 d. ir tęsis iki 10 d. 
Kiekvienų vakarų dalyvaus 
paskirti chorai. Lietuvių pro
grama bus rugsėjo 6 d., 7:30 
vąl. vakaro.

Tat, kiekvienas lietuvis tų 
dienų nepasilikite nenuvykę į 
“State Fair Grounds” pasi
klausyti lietuvių programos.

Sekmadienį, 8 vai. ryto So- 
dalicija ir Maldos Apaštalys
tės draugijos eis “n corpore” 
prie šv. Komunijos.

Sodalicija laikys mėnesini 
susirinkimų tuoj po pirmųjų 
Milių. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Kosciuškos atvaizdu, jo loOibuojasi sukaitę. Baigus dar
ni. sukakčiai paminėti. Pet-|bų, bus kuo pasigrožėti, ypač 

artistiškais piešiniais, išgraži-roito pašte tų ženklelių bu^ 
galima gauti tų pačių dienų.

WESTSIDE
NAKTINIŲ PIKNIKŲ 

REIKALE

PARYŽIAUS MIE3T0 VIEŠ 
BUČIO SUKAKTUVĖS

nimais. Kas prisidės aukomis 
'tam darbui, bus paskelbtas.

Rugp. 27 d., L. Vyčių 102 
kp. basėbolo komanda buvo 
susirėmus su old timeriais. 
Žaidimas buvo įdomus. Oldti- 
meriai išėjo laimėtojais: 11

Yra žmonių, kurie neturi Pr*’^ ^ycių f»

Rugp. 27 d? knn. J. Čižaus- 
jame išpiauta Rkylė. Be to,' kas surišo moterystės ryšiu

gėdos, kad net bando savų žo
džių užsiginti. Parašė apie na
ktinius piknikus nors ir ne 
t8 diena pažymėta, Kun. I. F. 
Boreišiš gražiai nušvietė rei
kalų. Rodos, turėjo užtekti, 
bet vis vien korespondentas 
K. A. teisinasi, būtent, kad 
ne tų piknikų aprašęs, o ne

Vyčiai jau pradeda kalbėti 
apie basketbolo ratelį. Turi 
gražias uniformas ir gerų žai
dėjų.

Merginos -vytės taip pat tu
rės basketbolo tymą: Kas mė
gsta žaidimų, prašomas tuo
jau įsirašyti į kuopų. Kitaip 
žaidėjai nebus priimami.

Liepos mėnesio 13 d. suka
ko 50 metų nuo dienos atidaro
mo naujo trobesio Paryžiaus Į 
vadinamojo “Otel do Vilj”; 
tas trobesys, kaip žinoma, bu
vo sudegintas Paryžiaus Ko
munom “kruvinojoje savaitė
je”, 1871 metų gegužės mene-1 
sto 24 dienų. Anot mačiusiųjų ' 
pasakojimų, gaisras buvo taip' 
didelis, kad pusiau ap.:egu- j 
sius dokumentus iŠ archyvų Į 
rinko prie Senos krantinės, 
prie atstovų rūmų; juos atne-' 
šinėjo čionai vėjas.
’ Trobesio atstatymas buvo 
pradėtas 1874 metais ir buvo 
tęsiamas per 8 metus. Iškil
mingas naujojo “Otel le Vi-

Murin.Ce., Dpt. H. S., 9 B. OMo S«., Chic<r>

Tyra, AUkkM, Kvetkai 
. GKAftlOg AKVb »

V ra <tld<'ll« tnrtan

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavoja na. Jua ją pamAmite 
K nyra “Eyr Care” arba “Kya 
tk-aulr” anl parvlkala,Into

The only PACKAGED 

AMERICAN CHEESE
pasteurized

NATURAL 
FLAVOR

Švelnesniu valgyti: geras kepimui 
— Alą naujaa K.raft American 
Cheeae. Kraft'o ypatingai pnga- 
mintaa. Natūralus skonis palai
kytas pakavime.

/ .
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T) X U 'CTA S Penktadienis, rugsėjo 1, 1933

MIKAS MARIJONU FARMOJE lUU III I
Įvyks Pirmadienį, Rugs.-Sept. 4,1933 m.

Kaip į pikniką nuvažiuoti? O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo \Vestern avė. ir ISth St. sekančiomis valandomis:•

10:13 ir 11:43 valandą ryto Chieagos laiku. Ant stoties minėtoms valandoms bus palydo
vai ir .jie parūpins tikietus. Tik prašome nevėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stotyje tro- 
kaij bus nuvežti į fanną. .

Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6:38, 7.49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus. . <

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki llinsdale, 111. Ten rasti Madison St. ir 
važiuoti į pietus iki 63rd St. l’o dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų farma.

Tą dieną taipgi bus laikomos šv. Mišios 11 vai. ryto (Chieagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

Visus kviečiame dalvvauti
RENGĖJAI 

11 ; 1 B =:

žiavimą rugsėjo 3 d. Labdariu bar “oficialiai” dalyvaus ru- si ateinantį sekmadienį gan- surengė pagerbtuves (taip pat choras pradės savo reguliares 
ūky. Vežimą jau turime; išeis deniniame Šv. Jurgio parap. šiai aukoti mokyklos ir baž ir S. Sakalienei— pirm.). Va- repeticijas penktadienį, rugsė- 
9 vai. nuo Gudų krautuvės,' piknike, rugsėjo 4 d., Vytau- ’nyčios maliavojimą lėšoms pa karui darbavos komisija iš O.'jo 1 d., 8 vai. vakare, parapi- 
901 W. 33rd St. Kurie norit to darže. Iš rėmėjų visuomet dengti. Aukos bus užrašinė- Dobrovolskienės, Klikūnienės įjos salėje. Visi nariai privalo 
važiuoti meldžiam užsisakyti daugiausiai reikalaujama. O janios bažnyčioj. - Tv Aleknienės. 'susirinkti skirtu laiku, nesivė-

Dėkingomis lūpomis taria-Įv^as anksto. Tikietai 50c ką veikia kitos mūsų draugi- ---------------- į Vakarą vedė S. Balčiūnie Įluojhnt.
'me ačiū chicagiečiams ir ei-!už nuvežimą ir parvežimą. 'jos? X. X ATITAISYMAS

Valdyba ----------------- ---------------

C H I C A G O J E

LAIŠKAS “DRAUGO” 
REDAKCIJAI

jiems visiems nuo širdies dė- 
• kojame.

-------- — - ceriečiam.'i. Lietuvišku vaišin-.
Jau toli už tūkstančio mv- ©uniu nnW mylėjusioms šei-

Inė. Varg. J. Brazaičio pasta į Taip pat “Mažosios 
ngom suruošta graži progra- 'mergaičių choras”" prade^e-

Siniano Daukanto draugijos Rugp. 30 d. “Draugo” No. ima. Dainavo kvartetas: Jas-'peticijas tą pačią dieną lygiai
Šv. Jurgio parapija džiau-j mėnesinis susirinkimas įvyks 203 West Side žiniose tilĮio nauskaitė, Budavičaitė, Klikū J vai. vakare, mokyklos kam-

sugrįžimu po atostogų I sekmadienį, rugsėjo 3 d., 121 žinutė apie K. Bagdonaitės naitė ir Sinevičaitė. Gražiai baryje.
į savo vaikelių mokytojų, sesu-[vai. Chieagos Lietuvių Audi- [ vestuves. Pasakyta, kad p-lė akordinais griežė Jankauskiu- J. Kudirka, choro vedėjas

P. S. Keturiasdešimta vala
ndų atlaidai prasidės rugsėjo 

gražiomis Jįeną ir baigsis rūgs. 12 d.,

lių paliko Amerika, bet pa- nioms: PP- Pikelių šeimai ir jų Į 
tirtuosius malonius įspūdžius P*Veikai Teklei Barauskaitei; i k,a> 1
dar labiau prisimename ypač PP* Dnnauskų, Mondeikų, a\r-1 ....

r _ ’ . murklį Si iiiJm PnlinVu k i; '<‘ią kazimieriecių. Mokvklos torijos svetainėj. Nariai būti K. Bagdonaitė tuokiasi su sve kas ir Simoniukas. Kuopa ma-pnsimename musų geruosius musnų, onuoų, i aiiaaų, imi- , ' t . i . • , . . . , _ .♦ , . .1
.- .. .. A . , . . viflfi, iCm-v imi i Gnhrom. vedeja ta pati, simpatinga įrlnai privalote susirinkti. Tu timlauciu (italu). Busimasis ne, taip pat ir savopnetelius lietuvius, kurių glo- iuu.j, uaurenų, i r , r 7 . .... - . . . ' , A ,

; . , . ... ... \i if.ovi/.in P-nir-v/u • maloni Sesuo M. Petronėle. Irime naujų reikalų svarstyti, jos vyras nėra italas, bet vo- Raliene, apdovanojoboję taip maloniai praleido- -hh.vyihu, rautazą šeimoms, /. .
pirm. Sa-

boje taip maloniai pi 
me penketą savaičių. Leiskite Baltaduonių žeiniai aukojusiai 
Gerb. Redaktoriau, šitame at- nemažą sumą Panevėžio Ka- 
viranie laiške tarti viešą pa-i^^108 reikalams; J. Atraške- 
dėką tiems vaišingiems lietu-!v^ub PP- V. Jodeliams pus

broliams, Pukeniui, šermukš-viams.
Pirmiausia

Kurie pasilikę su mokesčiais, 
Atsidarė naujas biznis prie- būtinai pasirūpinkite užsimo-

šais Šv. Jurgio bažnyčių, bū- keti 
tent “beautv parlor”. Vedė- 1 
ja tos naujos biznio vietos y-

P. K. rast.

niui. Dėkojame ir ištisai eilei ra senii Bridgeporto gyvento- 
mes lenkiame Uetuvių> įr payanlžių, jų pp. Zacharevičių duktė, p.

galvą garbingam Chieagos reprisinienaTlie ir neiengva bū|Sinims. Vietelė jauki, moder- 
prelatui Krušai, Cicero lietuv.YįslJ suminėti jniai įtaisyta;' patarnavimas
parap. nuoširdžiam ir priete-'
liškam klebonui kun. Vaičiū
nui ir tokių pat gerų savumų

nsų
Tariame ačiū kun. Kazimie-i lna*onus “į kainos pigios.

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

kietis. dovanomis. Vakarėly dalyva-
---------------— vo šie biznieriai: Jasnauskas,

Ramygalos Aido klubas lai- Lekavičius, Karlavičius, abu 
kys susirinkimą penktadienį, Dobrovolskiui, Budavičius, ir 
rugsėjo 1 d., Barausko svetai- kiti, kurių nepažinau. Taip 
irėj, (buvusi M. Meldažio), 8 pat svečiai Lekai, kun. Bart- 
valandą vakare. Prašome na kus, klebonas kun. Mačiulio-
rių skaitlingai susirinkti, nes nis ir kiti.

dalyvaujant Chieagos Vargo
nininkų vyrų chorui.

rui Matulaičiui, mūsų ekskur- Gero pasisekimo naujai bi-
sijos vadui, kurs mus atvežė i znierkai.

Dievo Apvaizdos parap. kle- •’ , T- , . • -J1 1 1 1 Ameriką, Lmkejame jam su
organizuoti didelę lietuvių

X Serga Vaičiūnienės sū
nus Antanas. Turėjo daktarą.

X Vincas Jankauskas pilko

bus tariamasi apie ateinantį 
išvažiavimų. Ramygalietii

ŠIRDINGAS AČIŪ

. ... T namą 1628 S. Šawyer avė. - 4 .. » ., . , ... iv.6««.6UVu vnvic.v iivun.u Žinomi geradariai, pp. Ju- ................ Į Motetų-Sąjungos 55 kuopai,bet draugiškam kun. Švarliui, ' , , ........ . . . ... X K. Adomaitis išvažiavox * ;<Kskursiją ir didelius burius įgis ir Cecilija Petraičiai su . / . _
šv. Kryžmus parap. mums pa- ,„įminKai 5eima iSvyksta at08to. »>»»»<>«<>'-’ 1 M'™ valst
rodžiusiam Slumlele.n Kunigy j Lietuvf}. į wiscon<ul valst. . X Uianierius J'. šurknustos „„...Važiuodama turėjau pro
Semmarij,; dėkojame lietuvi., Uail, gaie, priimki mūsų nuo kvs gimines ir svejruosis Port Aldo 1(1111,0',ariais gos pamatyti tokius kalnus,

Washingtoa, Sheboygan, Mii. ir draugaus ramygalieiuais vy | k„kių-įel)Uvl, 
rvaukee ir kitur. ' kti 1)arl>° I,ien°j i Marij°nl! ’ gyvenime.

bonui kun. Albavieiili, jaunam
kad leido mane, kaipo atsto 

ivę, į Moterų Sąjungos 16 sei-

R. Mazsliauskienė

IŠ N, PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

PRANEŠIMAS PARAPIJOS 
CHORO NARIAMS

Baigus vasaros atostogas,

RENDA DEL SVEIKATOS
Ant rendoa dideli Ir Šviesus kam

bariai, ant antrų lubų. Su visais mo
derniškais įrengimais. Atsišaukite pas 
savininką,

11116 So. Spaulding Avė. 
Telcf. Cedarvrvst 1587

5332 So. Long Avė.
TO. MOX

škos dvasios ir religingumo. . * 00 sirdzią padėką ir vienintelis
skiepyto joms Seselėms Kaži-I . r . - , A n** .Amerikos lietuvių kataliku
mierietėms, kurios vaišinda-1 ,, . ,’ 1. dienrašti “Drauge , prielan-
mos su nepaprastu susidomė- , • • , -r * kiaušis ponas Redaktoriau ir
jimu teiravosi it klausinėjo a- , , .. j • • ,- ' visa redakcija su admimstra-
pie savo tėvynės Lietuvos gv-( .. ... » , ,r cija ne tik uz garbę padarytą
venimą

Tepriima 
gerasis
ticos (N. Y.) klebonas kun. A. lutėse.

ūkį į Kolegijos rėmėjų pikni
ką. Norįs išgirsti chorą iš Ro-J. Petraitis yra Šv. Jurgio

parap. komiteto narys. C. Pe- žemės.
traitienė yra gražios širdies x >AL Masiuliūnas su Gtv i

v, .. .. ... t ir veikli draugijų darbuotoja. biene rengiasi atidaryti biznį.!
• v . 1 ame \ ’ e ir Jie gražiai prasigyvenę, tun'prie Oakley ir Blue Island/

,ma tž mūšy padėka ^me.16 tr pnelankum,, kur, ro- didelį mosavą namą ir f > ko
ir linksmasis Dede, L- aete mums savo laikraščio ei- o„*AmAk:i: 1 . , F .automobilį, kuriuo važinėsis nnteto narys, atostogauja. Sr-

n u , *i i i t\-i • i , ,P° Wisconsiną. įkė, iš Telšių gavęs laišką, kad
Deksnys, kun. visky padare | Dėkui, lĮar karty deku. ta LinkSmu atostogų ir iainn 1 '
kad kad pamatytume Chieagos riame iš širdies visiems mūsn ,rw,o:
pasaulinę parodą ir kurio nau- geradariams, prieteliams ir' 

automobilis

grįžti.

jas pravažinėjo u ra uga m s.

.au mačiusi savo

Sugrįžus iš seimo, kuopa vėl

Nusa-Tone

. AR NESVEIKAS?
[Pasitarkit su Dr. Ross, dykai 

apie savo ligą ar silpnumą.

Visos anglių -kompanijos pakėlė an
glių kaėnas. taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejpirkti, o lietuvių 
GRANE COAL, KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, teiefonuokit tuojaus, 

i gausit daug pigiau negu kur kitur — 
į Telefonas

REPI B1.IC 8402

J. P. WAITCHES
ADVOKATASVėliausi ir geriausi^

2 E. 103rd PI. prie State St.

3,500 mylių, kad daugiau pa
žintume Ameriką. Dėkojame

Kun. M. šermukšnia, 
Kun. A. Deksnys

rašytojui ir dramaturgui Kei j“Olympic”, 1933 m. rugp. 6 d.
rijų Juozui, Amsterdamo Vai j -----------------
š’mgam Klebonui Kun. Židana- :I
vičiui. Nuoširdus dėkui Broo- , 
klyno kleb. kun. Remeikai, j 
kun. Balkonui ir simpajiškain i

Iš ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIŪGEPORT

Jau tūlas laikas kai sirgu 
liuoja Pranas Gudas, “Drau
go” stoties vedėjas. Turi skau 
damų koją. Bet, girdime, kad 
po truputį jau eina geryn.

• ten buvo atsilankęs kun. L 
Draugelis.

X Visi vestsidiečiai rengia-

tukrlančiama vyrų Ir moterų yra šal
tinis gražinantis sveikatą ir linksmu
mą — tikras gyvenimas au pagalba ‘ 
šio TIKRO; TONIKO. Kuomet vyrai 
ir moterys pasiekia vlduramij, visi 
organai pradeda darytis silpnesni, i i 
Jiems reikalingas yra tonikas. Štai 
kodėl NVGA-TONE "pastatė daligell 
jų ant kojų.” Bile valstinyėta parduos 
jums trisdešimts dienų treabmentą. 
vartokite Jų dvidešimts dienų pagal 
paduotas direktyvas, ir Jeigu busite 
nevJganėdlntas, Jūsų pinigai bus Jums 
sugrąžinti — be Jokių jums ekspensų.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC MORTGAGt BAHKERS

PERKAM
LietuviškusS

BONUS

New Yorko Aušros Vartų kle
bonui kun. Šeštokui ir dosniam 
vaišingam, energingam Broo- 
kiyno kleb. kun. I’akalnniui, 
pas kuriuos praleidome pas
kutines Amerikoj dienas ir 
kurie mus išlydėjo iš ,uosto į 
Lietuvą.

Negalime pamiršti Moterų 
Sąjungos su jų vadovybe, Vy
čių kuopos Cicero parap. sve 
tainčje ruošusioms lietuviam.-, 
priimtuves, raguviečianis, ku- 
piškėiianiH, ypač jų komitetui 
ruošusienis išleistuves, Ameri
kos lietuvių Vargonininkų Sei 
inui kvietusiam į savo graži) 
ir malonų atidarymu ir Am
sterdamo (N. Y.) ftv. Jono 
draugystės ruoštam piknikui 
sumetusiam $17 Panevėžio Ka
tedros reikalams. Joms ir

Šv. Kazimiero Akad. Reni. 
2 sk. nuolat darbuojas visuo-

---------- menės gerovei. Veiklios jo na
labdarių Sąjungos 5 kuopa rėš ima dalyvumą įvairiose 

kvįečia visus į rudeninį išva ,parapijos pramogose. Štai, da

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ A O E M T II R A

PRISIKASYKITE Į MOŠŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

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

reumatizmo, inkstų,, 
pūslės, urin&rių Ir' 
vi'sų užkrečiamųjų) 
ligų. Taipgi speciali, 
g> dyniai sugrąžini- ’ 
imli energijos ir sti
prumo be laiko nu- 

’ silpusiems asmenims ir lytiniai < 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiaanl 
'ateiti dėl sveikatai naudingų in-' 
.formacijų, kurios bus sutelktos t 
dykai be Jokių pareigų.

Dr. Koss kainos yra žemos ir 1 
, visiems prieinamos. Galima susi-, 
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad 

'kiekvienam nesveikam žmogui duot 
ttl progos išsigydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
i.ztiKimas specialistas 

35 South Dearborn Street
kampas Monroc Str.. Chlcago. III. 
Imkite eiev.’.torių iki penkto aukš
to. I’riėmlmo katnb. 506 dėl vyrų, 
ir 508 dei moterų. Valandos: 10 a. 
m. Iki 5 p. m. Nedėllomls 10 a.1 
m. Iki 12 vai. Punedėliats, Hercdo- ( 
mis Ir Kuhatomin nuo 10 a. m. iki 
8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa- < 
Ctaine name.

Tel. Pt'LIjnan 5850 
Ketvergo vakarais nuo 7 tkf 9 

4600 8. Wood St. LAFayette 6393

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryta iki 5 popiet
2201 W. Cermak Road •

Panedėlio, Sežedos fr Pėtnyčloa 
vakarais ( Iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6409 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Katvergo įr 8u balos 
Vakarais 7 iki 9

Telefonas RE Pilt, 1c 960

OKSAS EXPRES!
Kraustau Rakandus. Pianus ir pri
statau Anglis už pigiausias kainas. 
Pašaukit IiAFayette 8980

J. OKSA8 
2649 West 43rd St.

* OFFICE
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Penktadienis, rugsėjo 1, 1933 P B X n g I B /

C H I C A G O J E

Iš ŠY. KRYŽIAUS PAR 
T0WN OF LAKE

Vakarienė prasidės 7 vai., o 
mitingas 8 vai.

Bus eilė kalbėtojų, kurie 
Kadangi pirm. Slidei kienė j aP*e N RA ir kitais ak-

dėl svarbių priežasčių negalė-Pua',uls dienos klausimais, 
jo atsilankyti į sus-mų, jos į Pakviestas taip pat p. P.

J. P. V&rkala, Sekretorių? j Jei žmogus yra vėrtas paži- j 
P. S. Prie progos pranešu, niino, jis vertas gilaus paži Į 

kad iki rugsėjo 1 d. turi būt nirao. Alex. Smitli
pasiųstas “Capital Stoek Re-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

ftv. Cecilijos gietL. dr-ja lai
kys mėnesinį sus inę rūgs. 1

vietą užėmė E. Gedvilienė. 'NuruševiZius, Lietuvos Valsty l)aillirškite 
L. S. 1 kp. rengiasi prie iš ' bės banko valdybos prokuri-

važiavimo, kuris įvyks rugsė- “tas, kuris neseniai atvyko iš 
jo 3.d., Lalui. ūky. Komisijon į Lietuvos studijuoti Amerikos |

turu” ant Koriuos 707, 717 ir 
“Questioneqr Fonu 1027’’. Ne

Žinoti negana, reikia gyve Į 
nimui taikinti; norėti negana, i 
reikia veikt. Goethj I

d., parapijos salėje, 8 vai. vak. ............................ ,’f ... .... , . 'išrinkta: Gedvilienė, Mažeikie- bankinę sistemą ir sąskaity-\isi nanai-es susirinkime lai-1 . . , ’ . . , \i n.u u ’ne, Ogmtienė, Kazbadauskaitė, bos metodus. Jis kalbės apie

RADIO
Pasisekimas galingas inoky 

tojas; nepasisekimas galinge
snis. Hazlitt

jKalvaitė, Ogintaitė.' 
Aukų išvažiavimui sudėta

Labd. Są-gos 1 kp. laikė 
mėn. sus iną rugpiūėio 28 d.,
Šv. Kryžiaus parap. mokyk? 
kamb. Sus-mas buvo skaitlin-1Morkus. Vienas išeis rytą, ki

$4.50. Kuopa turės savo “sta-

Lietuvos pramonę ir bankus. 
Vakarienėj ir mitinge galės 
dalyvauti ne tik Sąjungos na-

nd”. Trokus piknikieriams nu,1’’®** taip pat ir šiaip su- 
vykti duoda Mondzijauskas ir interesuoti.

J. P. Varkala, sekr.
gas.

PRANCIŠKUS
STANKEVIČIUS

Mirė rusp. 29 d., 1933 m.,
9:10 vai. vakaro, 6 4 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėdybos, 
Skemonių miesto. Amerikoje Iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Marijoną, po tėvais Ku
klia. du aunu Alfred ir Stani
slovą, marčią Marijoną, du a- 
nukus Alfred ir Robertą, se
serį Marijoną Semet, švogerj 
Ignacą Senu t ir gimftes.

Kūnas pašarvotas 10535 Ed- 
brook Avė., Roselande. Laido
tuvės Įvyks šeštadienj. rugsėjo 
2 d., iš Damų S vai. bus atly
dėtas J Visų šventų parapijos 
bažnyčią. Roseland, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Šonai, Ma
rti, Arnikai, Sesuo, ftvogeris Ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bon’us S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1133.

tas po sumos. Visus nuveš ir 
parveš už $.15.

'Atstovės išrinktos į Mari
jonų Kol. Itėni. seimą: Oedvi- 
ilienė, Mažeikienė, Nasakaitie- 
nė, Kalvaitė, Laurinskaitė.

Kun. P. Vaitukaitis atsilan- •
kęs į sus-mą suteikė gražiu 
patarimų. Naujų narių įsira 
šė Ona Nasakaitienė.

Onytė

Prašome patarimo, • bet no
rime pritarimo. Colton

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS 111 CHIRURGAS

3147 So. Halstsd St.
Ofiso ty’.*ndo«: 1-4 Ir (-( vai rak. 
Rezidencijų* Ofisas: 2656 W. 69th St.

Valandos: 14—II ryto 
Berado mis Ir Medinomis pagal so tarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 tuo s<>. 4txh ct., čireno, ill. 

l'tur., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. ai n so. halsted st., chicago’ 
l’aned.. Sei-ed. ir Subat. 2—9 vai.

LIETUVIAI DAKTARAI:

h

4

PROFESIJONALŲ IR BIZ 
NIBRIŲ SĄJUNGOS VA

KARIENĖ -MITINGAS

Šį vakarų, rugsėjo 1 d., Ra- 
inova gardens, 3508 fSo. Hals- 
ted St., (2 aukštas) Lietuvių 
Profesijonalų ir Biznierių Są
junga rengia vakarienę ir mi-jporation 
tingų.

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMA

1 ---------- i
Chicaga — didžiausia lie

tuvių kolonija Amerikoje. Čia 
lietuviai kartais jaučiasi kaip 
Lietuvoje. Čia yra visko, kas 
tik yra reikalinga ir malonu

Siuomi pranešu, kad meti-lietuviams. O prie to viso, ga
ilis susirinkimas Visų Lietu- Rma net pasigrožėti gerais ko 
viškų Spulkų (LithuanianBui-gertais per radijo. Taip ir 
lding lzian Ass’n League of praeito antradienio vakare ra- 
Illinois) bus penktadienį, ru-jjįjo klausytojai buvo sužavė- 
gsėjo (Septeniber) 8 d., 18 vai. 4} ripestingai prirengta ir ge 
vakare, Chicagos Lietuvių Au rai išpildyta radijo programa 
ditorijoj (Mažojoj svetainėj),) stoties WGES, pastango- 
3131 So. llalsted St., Chicago, j mįs Peoples Furniture krau
pu. tuvių.

Bus rinkimas valdybos atei- Į / šį sykį labai gražiai daina- 
inanciam metui ir atstovai ku- yo Peoples Parlor kvartetas, 
rie atstovaus mūsų Lygą IUi» 'duetas, taip pat ir solo A. An- 
r.ois ir Jungtinių A. Valsty- ‘čiūtė, K. Sabonis ir kiti. Be 
Viii konvencijoje. • ,t0, graži ir smagi muzika ir

Taipgi į šį susirinkimą pa- 'naudingos kalbos, kurias patie 
kviestas kalbėtojas, kuris aiš- kė dr. Juozaitis, DDS ir pro- 
kins apie daromas paskolas gramo vedėjas J. Kilikas da- 
per “Home Owners Loan Cor- vū įdomaus pasiklausymo. Te 

Tai yra labai sva-Jųėl ir nestebėtina, kad ir liy
įbus spnlkininkams klausimas, [tuviai myli gyventi dideliuo 

ee miestuose, ypatingai Chica- 
goje. X.

Tel. LAl'ayctlc 8057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
. 3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 

Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
8eredomis ir nedė.tomis pagal 

sutarties

Tel. LAFayėtte 7650

DR. F. G. W1NSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANal 0402

Office PhoD* Res. and Offica
PROspect 10232359 So- Eeavltt st

CANal 0706

G R A B O R I A I:

.t /

ANTANAS EVINSKI8
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpluči'o 29 d., 10 vai. ryto
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Va
rnių parap., Konėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Mortą, po tėvais Žento 
gulaltė, 3 dukteris: Bronislavtj, 
Violą ir Martą, suhsį Kazimie
rą, 2 žentus F. I.au<lent tr K. 
Mtuekelcn, 3 brolius Joną. Juo
zą ir Martyną ir gimines, o 
Lietuvoje seserj Marijoną ir 
brolĮ Leoną.

Kūnas pašarvotas randasi 
4527 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės Jvyks subatoj, ru
gsėjo 2 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų Į Nekalto Pras. Panelės 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas } Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Antano Evinskio gi
minės. draugai ir pažįstami 
sat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutin) patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moterk*. 
Dukterys, Sunirs. Zeniai. Bro
liai ir GJmtnės.

I/kidotuvėse patarnauja gra- 
borliis J. F. Eudeikis. Telėfo-

KAZIMIERA
PETRAmiNk

(Po tėvais Zakarauskaitč)
Mirė rugp. 20 d.. .1933 m., 

1 4> vai. popiet, pusės nmštaus. 
Kilo Iš Panevėžin apskr., Pkne- 
vėžle parap. Amerikoje Išgyve
no 12 nu tų.

Palike dideliame nulfudime 
vyrą Dominiką, dukterj Karo
liną ir gimines. Lietuvoje pali
ko motiną Uršulę, tris brolius: 
Juozą, Joną Ir Antaną, dvi se
seris fmą i'r Elzbietą ir Švoge
rj Ir gimines.

Kimia, pašarvotas 4721 Ho. 
Rookwefl M laidotuvės |vvfcs 
pirmadien), rugsėjo 4 d.. IŠ na
mą 8 vai. birs atlydėta | Nekal
to Prasidėjime f. 8v. parapijos 
itažnyčią. kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta J 8v. 
Kazlin/ėėo kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažj- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nultudę: Vyras, Ibrtuė, Mir
tina, Brolbd, Rcsėrys, štl-^erH, 
Brolienės Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudetkis. Telefo
nas Yards 1741,

Pilone GROvchiU 0027
Valandos: 1-4; 7-9 P. II.

Tradladlenlals Ir sekmad. susitariu

DR. J. W. KADZEYVIGK
LMtuvla Gydytojas Ir Chirurgas 

•819 80. WKSTFRM* A V M. 
Chicago. III.

BOUlevard 7589
Rcz. IIE.Mock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D B N TĮSTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto liti S vakare

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Kcz. VICtory 2313

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Tel. HEMlock 8151

DR. V. S. NARES
(NarytMickas)

GYDYTOJAM ir CHIRURGAS.
2120 W. MARUI EITE HOAD

Valandos:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utąrn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rcz. 0156 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. LAF&yeUc 3793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2- iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laldotuveae kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu husite užganėdinti 
Tel. CANal 2513 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 8. <9th Court, Cicero, Bi.
IrfL. CICERO 6927

Pitone BOl.levartl 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musą patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
netorangua nes neturl- 
m« UUaldu užlaikymui •Myriu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aabarn Avenue

Telefonas YARds 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Tūrio automubihos viaokieno* 
kalama. Kaina prieinama

<319 AUBUBN AYENUB 
Chieago, Dl.

J. F. RADŽHIS
(ne,

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 225?00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
#88 W. 18th St. Tel. CANal 8174 

Chicago, 111.
/

ANTANAS PETKUS

G R A B O R I A 1:

Tel. REPubltc 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Cla pigesnės kat'nos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJA ŽEMESNĘ KAINA.

Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 
dykai'. Nulludimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLlC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO.į KEDZIE AVĖ.

(Neturim* sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VBDBJAS
1646 WEST 46th STREET
____ Tel. BOUlevard 5203—8418

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas natarnaviinaa 
galimas aš |>S.»8 

KOPLYČIA DYKAI
1344 A Mtth Ava. f!leevo, Tll.

GRABORIUS 
Koplyčia Dykai 

4830 WEST 15th STREET 
Cičero, Dlinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
i GRABORIUS IR BA.LKAMUOTOJA8 

Patarnavimas geras tr nebrangu*
718 W. 18th St.
Tel. MONroe >877

Tel. I.AFayctte 3572
J. LiulevičkM I

Patarnaują Chi- 
cagoje ir apMln- 
ktje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4OM Archer Am

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVMA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Becker

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

J, J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Lifidhoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambnlance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. J. J. KOWARGKAS Nedėlioję pagal sutarti

PHYSICLLN AND UURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICK HOUR8:
9 to 4 and 1 to 9 P. M.
Hunday by Appointment

Tel. Of. ir Res. GROvelii.l 0617
6917 S. W.V4I1TENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2428 W. M.l«Ql E.TE ROAD

Vai.: 2-4 i'r 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Ncdėliuj ausilarus_ DR. M. T. STRiKOLTS.

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.' 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Phone C.VNal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Sercdouiis ir Nedėliceuia pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas ItEPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZH’IS
11 F M T T M T A W

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47 th Street 

▼ai.: nūn u tkt s vakare
Heredoj pagal sutarti Tel. C.VNa 0257

i.es. PROspect 0659

DR. P. Z. ŽALAI ORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS f

1821 SOUTH HALSTED STREET
KcstdcsKdja 6600 So. Artesdan Avė. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 iki' 8:30 vakare

Tel. CANal 6122

DR. G. 1. BL0Ž1S
D K N n H T ▲ U

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltc St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryta
Nuo 1 Iki 8 vakare 
keredoj pagal sutarti x • **

Tel. GROvehlU 1593

UK. A. L. YUŠKA i
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.t 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Scredonns po pietų ir Nedėldleniais

tik susitarus
2422 W. jctiiųvcliE ROAD

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VlRginlu 0036

ĮVAIRŪS DAKTARU:
Rea Phone • Offloe Phone

ENGlcwood 6041 WENtworth 34X10

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso TeL VICtory 6863
Rcz. Tel. DKExc. 9191

DR.A.A.ROTH .
7850-S. UAJJSTED STRKE1

| KOOM 219
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savu ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SFECU AUSTAS

!
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

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

Nedčliomis 10 iki 12
Telefonas MIDway 2880

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specijalistas odos ligų ir 

veneriškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halstcd St.

Kampas 3lst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėli'omis ir šventadieniais 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARtls 0991 

Ura.: Tel. PLlza 32041 
VALANDOS; *

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v. 
Nedėldleniais nuo 10 iki 12 dieną

Phone PROspect 1021

Dr. JOHN F. ruzic DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 t« 4 ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. ir 8ekmnd. pagal sutart] 
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj

Cblcaro. III.
Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS Ir (’HIRUltGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG.
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TR MOTERŲ PER 28 METUS NEMURINT____________ IŲ 1

KAIP CftttMBlItJUglOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
8pectallškal gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krsn- 
Jo, odos, llgsa žaizdas, reuinallsnią, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali 9..da
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Parai 1- 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki t 
valandai ir nuo 6—S valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 

4300 WEb'X 26th HT. kgiin>as Kooier Ava ToL CRAvtrford 5571



Penktadienis, rugsėjo 1, 1933

AUGSTESNIO ĮSTAIGOS

— Marianapo lis, Thompson, Conn. Kolegija turi aštuonnj 
keturi metai yru Aukštesnės Mokyklos — Classical ftigh 
s — tai keturių metų kolegija — College oi' Arts — kursas, 
i mokslo metus Rugsėjo 12 d., 1933. Norintieji savo vaiku’ 
ašykite adresu. Murianapolis College, Thompson, Conn.

Lietuvių visuomenės didžiausia laimė tai jaunimo dorame 
ir grasiame išauklėjime. Jokia gerovė negali susilyginti su 
jaunimo atatinkamu išaukiSjiiriū. Jaunimas dorai išauklėtai 
myli savo tautą, ją gerbia ir ja interesuojasi. Mūsų jaunimas 
bus toks, kokį padarys ji mūsų aukštesnio mokslo įstaigos. 
Jeigu lietuvių dvasioje jis bus auklėjamas ir tikyba bus skie
pijama į jaunųjų širdis, tai susilauksime didvyrių ir jie mūsų 
tautą pakels į garbingą vietą tarp pasauly garbingiausių tau
tų. Bet jeigu jaunimui pasigailėtume ir sutrukdytume jam 
siekti atatinkamo mokslo, jis gali negarbę padaryti mūsų tau 
tai.

Šv. Kazimiero Akademija Chieago, 111. mergaitėms. Akademija turi 4 
2 metų Commercial Scltool. Mokslo metas prasideda Rugsėjo 8 d.. 1933. N< 
aukštesnius mokslus, rašykite adresu: St. Casimir Academy, 2601 W. Marut

Tėvų didžiausia laimė tai jų pačių vaikelių dorame ir gra
žiame jų išauklėjime. Joks turtas negali atstoti gerų vaikų 
meilę savo tėvų. Geras ir doras vaikas savo tėvus myli, juos 
gerbia ir senatvėje jų nepaleidžia. Taigi tėvai privalo siųsti 
savo vaikelius j geriausias ir rinktiniausias mokyklas. Lie
tuvių katalikų mokyklos beabejo išauklės mūsų jaunąją kartą 
mylėti savo tėvus, juos gerbti ir senatvėje jų neapleisti. Taigi 
visi siųskime savo vaikelius ne vien tik į pradines, parapijines 
mokyklas, bet taip pit ir į aukštesnes lietuvių įstaigas. Dė
kime didžiausias pastangas savo vaikelius gražiai ir dorai iš
auklėti, o jie tėveliams atsilygins, meile, pagarba ir jų senat
vę atatinkamai aprūpins. Siame reikale teprisideda ir gimi 
nės, nes ir jiems bus džiaugsmo ir malonumo, kada matys 
savo giminių vaikelius dorus, gražius ir tvirtus moksle ir 
tikėjime.

P-lė Julijona Stulginskaitė, kuri šiemet baigė Šv. Kazi
miero Seserų vedantą Šv. Antano pradinę mokyklą, Cicero, 
buvo pirmutinė lietuvaitė, kuri užsiregistravo Šv. Kazimiero 
Akadentijon aukštesnio moksld siekti. Iš Cicero j Šv. Kazi
miero Akademiją ilgokas kelias, bet a»kiai matyt kad į p-lę 
Stulginskaitę tokios kliūtys įtakos nedaro. Jos tėveliai žino
dami katalikiškojo auklėjimo svarbą ir velydami savo vaike
liams tikrai viso gero, duoda progos lavintis ten kur tikėji
mas ir lietuvybė yra pirmeilinėje vietoje.

Raginami visi katalikai tėveliai siųsti savo vaike
lius katalikiškon mokyklon, o visos lietuvaitės raginamos se
kti kilnų šios lietuvaitės pavyzdį.

LIETUVAITE, AR MYLI MUZIKĄ?
• Ar nori

Išvystyt savo muzikalinį talentą?
Iškelt lietuvių vardą savo ir svetimtaučių tarpe? 
Atstovaut lietuvius ne tik Cbicagoj, bet 
ir visam pasaulyje?
Mėgiamu būdu užsidirbti kreditų?

Taigi
Užsiregistruok šv. Kazimiero Akademijon šiandien.
Būk jos Braižinės Svmpbonijos Orkestros narė.
(lausi progos susipažinti su visų. amžių muzikos 
kompozitoriais — Naujalis, Žilevičius, Šimkus, Bach, 
Mozart, Beetboven, Tscbaikowski, Von Suppė, (Irieg, • 
•Sousn. Massenet, ir šimtais kitų.

Mokykla prasidės rugsėjo 8tą dieną su šv. Mišiom 
devinta valanda.

Š 7. KAZIMIERO AKADEMIJA
• 2301 West Marąuette Road 

Chic8<p, Illinois

Tėvų Marijonų Naujokynas, Marian Kilis, TU. kūr taip pat dėstoma aukš 
tesnio mokslo subjektai. Norintieji stoti į Marijonų Vienuolyną rašykite adre 
su: Marian Fathers, llinsdale, 111.

Šv. Pranciškaus Akademija, Pittsburgh, Pa., Arėdama Švento Prancčkaus Seserų dėl 
mergaičių norinčių stoti j šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną. Akademija turi 4 metų Classical High School kursą 
Norinčios stoti į Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną rašykite adresu: Sisters of St. Francis, R. D. 9. South Hilh,

Šv. .Tuozapo-Morijos Vilią, Newton, Pa. netoli Philadelpkijos, dėl aspirančių norinčių 
»toti j šv. Kazimiero Seserų Vienuolyną. Dėstoma aukštesnio ųiokslb subjektai. Norinčios 
stoti į šv. Kazimiero Seserų Vienuolyną rašykite adresu: Sisters o# St. Casimir, Newton, Pa.
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