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Anglija sako, kad Vokietija turi teisybę
VOKIEČIŲ FAŠISTAMS MIRTIES 

C BAUSME PAKEISTA KALĖJIMU
Rusijos sovietai didina maistui 

kainas

JAPONIJA PRANEŠA, KAD JI PRIPAŽINS 
MANDŽIŪRIJOS VALSTYBĘ

VOKIETIJOS PUSEJE 
TEISYBE

5 FAŠISTAI IšGELBETI 
NUO MIRTIES BAUSMES

LONDONAS, rūgs. 3. — BERLYNAS, rūgs. 3. —
Del Vokietijos reikalavimo tu- Vokietijos kancleris von Pa
rėti lygybę apsiginklavime A- pen’as, kurs eina ir Prūsijos
nglijos vyriausybė oficialiai 
laikosi kaip ir neutralumo. Bet 
neoficialiai ji Vokietijai tei
sybę pripažįsta.

Kiek žinoma, Anglijos mi-

ininisterio pirmininko parei
gas, padarė nusileidimų faši
stų (nacionalsocialistų) parti-

Iowa valstybės ūkininkų pieno gamintojų streiko metu 
ūkininkai pristato pienų Į miestus ir veltui išdalija, kad pie
no nepritrūktų vaikams.

CHICAGO JE

NUŽUDYTAS SMURTI
NINKAS

Pietinėj Chicagos daly va
kar iš po nakties rastas nužu
dytas smurtininkas AValter 
Zwolinski, kurs priklausė vie
nai svaigalų pirklių gaujai.

Policija sako, kad Zivolins*- 
ki ne vienų savo gaujos prie
šų yra nužudęs. Pagaliau ir 
jis pats pakliuvo.

NEGALI NAUDOTIS 
ežereliu

ANGLIAKASIŲ ŠUVA- MANDŽIŪRIJOS MISIJO- 
ŽIAVIMAS i NIERIUS PALEISTAS

GILLESPIE, III., rūgs. 2.1 ROMA, rūgs. 2. — Iš Pei- 
Vyksta streikuojančių an- jpįngOj Kinijos, pranešta, kad

SVARBIOS IŠKILMES LIETUVIU 
KOLEGIJOJ, HINSOALE, ILL.

Pirmadieni, Darbininkų Die
nų. Marijonų ūkyje, Hinsdale, 
111. bus svarbios iškilmės. 12 

j vai. dienų (Chicagos laiku) 
i bus šv. Mišios prie kolegijos 
I rūmų. Mišias laikys kun. L. 
j Draugelis. Pamokslų pasakys 
j kun. Pr. Vaitukaitis.

Tuoj po pamaldų prasidės 
Jurgio Vašingtono, arkiv. J.

Matulevičiaus ir Tėvo ,F. Ku- 
jdirkos medelių dedikavimo iš
kilmės. Kalbės prof. F. B. Ma
stas, dr. J. Poška ir L. Šimu- 

! tis. Dainuos V. Sasnausko vy- 
Irų choras.
į Po šių iškilmių prasidės pi-
įknikas su visokiais margumy-1
nais. Visi nuoširdžiai kviečia-! . nu.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kas turi įsigijęs vasarai na

melius ties Zurich’o ežerėliu, 
Lake apskrity, tas ateityje jau į 
negalės tuo ežerėliu naudotis. 
Ežerėlis yra privatiškoji dvie-
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jai. Nubaustiems mirties bau- Sliakasių atstovų suvaziavi- Į Mandžiūrijos misijonierius ku- ;leidimo niekas'ten negali
sme penkiems fašistams šių mas.

nisteris pirmininkas MacDo- [bausmę jis pakeitė kalėjimu ir ^as nusPr?sti šie svar-
nald’as ir jo šalininkai senai | pripaa„0 teisę apeliuoti. Mausieji reikalavimai, 
yra nusistatę už tai, kad iš
Versalio taikos sutarties iš-! 
mesti straipsnį, kuriuo Vokie-' 
tijai ginklavimasis varžomas*.'

Kiti įžymieji anglai taip pat i

BOLŠEVIKAI DIDINA 
MAISTUI KAINAS

Pašalinti Illinois’o angliaka- 
sių unijos prezidentų Walke- 
r’į.

Grųžinti 6 dol. 10c atlygi
nimų.

Išsiderėti geresniąsias dar-
MASKVA, rūgs. 2. — So

pai eiškia, kad tas varžymas ,y- vietų vyriausybė padidino kai- 
ra svarbiausioji Europos tai-inas kaj kurįemR valgomiems ko sųlygas. 
kai klintis. Ji neleidžia pran- produktamg. Pavyzdžiui, iki ! Tariamasi, ar atnaujinti žy- 

uzams susiar in i su vo ie- §ioJiai 10 kiaušinių buvo mo. į Franklino apskritį,
kaina vienas rublis, o dabar kur pirmiau jie nebuvo įleisti 

’ trys rubliai ir pusė. įr nemažai nukentėjo.
Nepaprastai pabranginta mė 

sa, sūris ir kitoki produktai.

nigas Julius Kuttel yra lais- dytis arba irkluoti.

STATYS MODERNIŠKĄ 
VAIKŲ VASAROS SANA

TORIJĄ KULAUTUVOJ
Kakao Lietuvoje turi neblo- 

Šiemet bus padėti pamatai1 gų rinkų — vartotojų nestin
gu žmonių nuosavybe ir be jų moderniškos vaikų vasaros sa- ga. Deja, didžiuma kakao įve- 

mau' natorijos Kulautuvoj, kurių žarna iš užsienio ir brangus, 
statys miesto savivaldybė. Rū- Lietuvos fabrikai maži ir ne
imli bus taip suprojektuoti, pajėgia kainų diktuoti. Girdė-

KAKAO FABRIKAS 
LIETUVOJE

Taip pripažino vyriausias 
valstybės teismas.

SUŠAUKIAMA LEGJS- 
LATŪRA

kad žiemos metu taip pat bū
tų galima panaudoti biednuo- 
menės vaikų sveikatos reika
lams.

•1

pužam 
eiais.

Iki šioliai Anglija oficialiai 
pasiliko neutrali. Bet dabar ji 

-vis gi turės jau prabilti. Kų 
ji pasakys, dar nežinoma.

'l ik yra žinoma, kad jei ji 
oficialiai parems Vokietijų, 
tuojau kils su Prancūzija ne
sutikimai!

TURKAI SU BOLŠEVIKAIS

ITARIAMAS PASIKORĖ

U
•y

ISTANBULAS, rūgs. 2. —
. ... . . . • ITurkija įstojo T. Sųjungon irAngina taip pat negali rei-,.. ,. .. .v, ..., , . , , E, . i šiandien ji yra surista kai ku-kalauti, kad Prancūzija ir gi, . , T..... . . riomis sųlvgomis. Ji yra sų-taip nusiginkluotų, kaip vra . . ' • . ••

• • • vv v JunKoJe su sovietų Rusija, onusiginklavusi Vokieti įa. m .. , .... ,. , ... v T. Sųjunga su Rusija neturi. Bet Anglija gali stovėti uz i , , .. v , .... | santykių.tai, kad Vokietija apsiginkluo- rn , . «. ’. . , . , v. ,. ! Turkų vyriausybe praneša,tų tiek, kiek šiandien yra ap- , , , . , ... 5 , ..7 . , . . , . , , . kad kaip ten nebūtų, bet ji susigmklavusios kitos valstybes. • .” . .... ... sovietais nepasimes.Kaip ji elgsis, artimiausios
dienos parodys. UOSTŲ DARBININKAI

STREIKUOJA
PATI VIENA NEVEIKS

PARYŽIUS, rūgs. 2. — 
Prancūzijos ministerių kabi
netas turi sISptus posėdžius. 
Svarsto pastarųjį Vokietijos 
reikalavimų.

Sužinota, kad premjero TTe- 
rrioto vyriausybė šiuo svar-

HAGA, Olandija, rūgs. 2. — 
Olandijos uostuose sustreika
vo darbininkai. Prekybos lai
vų judėjimas trukdomas.

GAL ATSISTATYDINS

Į

vas. . i i
Kun. Kuttef misijonieriauja 

Tsitsikaro prefektūroj, Mand- 
žiūrijoj. Plėšikai jį pagrobė 
liepos mėnesį ir išpirkimui rei
kalavo 15,000 dol. Žinoma, jie Illinois’o gubernatorius Em 
to negavo. Bet kaip jis palei- Į merson ’as sušaukia specialėn 
Istas, dar nėra žinoma. jsesijon legislatūrų, kad ji im-

I tusi priemonių bedarbių šel
pimo reikale. Atstovai susi
rinks 4:00 popiet ateinantį tre- 

jčiadienį.

100,000 DOLERIŲ ŠELPI
MUI IŠLEIDO

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
127 ŽMONES

KENOSHA, Wis., rūgs. 3. 
— Nužudytas viėtos turtingas 
nekilojamų sava'sčių pirklys 
Wilson’as. Policija suėmė 4 į- 
tariamus. Dar vienas suimtas 
Kalifornijoj. Suimtas buvusis 
vietos saliūnininkas Tylius iš 
dalies policijai išpažino, kad 
dalyvavo to žmogaus nužudy- 
ine. Vakar rytų policija jį ra
do kalėjime pasikorusį.

WASHINGTON, rūgs. 2. — 
Amerikos Katalikių Dukterų 
organizacijos krašto viršinin
kių ir direktorių suvažiavime 
pranešta, kad ši organizacija 
per metus vargšų šelpimui y- 
ra išleidusi iki 100,000 dole
rių. A

Statistikos daviniais, šiais 
kietais perkūnas visoje Lietu
voje nutrenkė 127 žmones ir 
padarė apie pusę milijono nuo

ti, kad stambūs pramonininkai 
tuo yra susirūpinę ir mano ne
trukus, bendrom jėgom, stei
gti Lietuvoje didelį kakao fa
brikų. Tuomet pinigai pasili
ktų Lietuvoje ir kakao būb} 
pigesnis, dėl ko, žinoma, var
totojų skaičius dar padidėtų.

SUDEGĖ DVARAS

Vilkaviškio apskr., Alvito 
tolių. Pažymėtina, kad Per* j valse., Simanėliškių dvare įvy- 

DAUG ŽMONIŲ ŠAUKIA- ' kūnas dažniau trenkia mote- ko gaįsras. Sudegė kluonas
tris, negu vyrus. Taip, iš 127

------------------ j nutrenktųjų, 87 yra moterys.
Rugsėjo 1 d. Chicagos poli-į --------------------------------------

cija ėmėsi uoliau vykdyti tra- j ŠIEMET DAUGIAU EKS- 
fikos įstatymus. Pirmųjų die-' PORTUOTA SVIESTO
nų 2,042 asmeninis įduoti ti-1 ------------
kietai dėl trafikos įstatymų> Per šių metų 7 mėnesius 
peržengimo važiuojant auto- į Pienocentras eksportavo į už- 
mobiliais. ’ 'sienį 97,220.5 statinių sviesto,

-------------- į -------------------- * pernai per tų patį laikų —
ST. LOUIS, Mo, rūgs. 2. — BLOGIEJI LAIKAI NYKSTA 80,889.5 statinių. Vadinasi, 

Čia įvyko dviejų didelių kata- ------------ , šiemet išvežta ' 20 proc. dau-

KATALIKŲ ORGANIZACI
JŲ SUVAŽIAVIMAI

MA TEISMAN plytų sienomis, dengtas gon
tais, pašariniai dobilai sėkli
nių dobilų ir iškultų dobilų. 
Iš viso nuostolių padaryta 
57,000 litų. Dvaras išnuomo
tas Bulviniui 32 metams nuo 
1930 metų. Spėjama, kad bu
vo padegimas iš keršto.

JEI PIGŪS JAVAI, TURĖTŲ 
IR DUONA BŪTI PIGESNE

ATSISTATYDINO MA
JORAS

NEW YORK, rūgs. 2. — 
Atsistatydino šio miesto ma
joras J. J. Walker’is. Jis bu
vo kaltinamas įvairiais nusi
kaltimais. Pastaraisiais laikais 
valstybės gubernatorius jį iš
klausinėjo.

Sakoma, jis atsistatydino, 
kad artimiausiuoju laiku ir

likiškų organizacijų suvažiavi- j Chicagon parvyko Negina
mai. Tai Amerikos Katalikų m ’as, kurs įvairias pasaulio da- 
centro draugijos ir Krašto lis xapkeliavo. Jis buvo Euro- 
Katalikių Moterų unijos. A- Į^poje ir Anglijoje. Sako, kad 
biejuose suvažiavimuose daly- [blogi laikai visur nyksta. Jis I
vavo keletas vyskupų.

MIRĖ VYSKUPAS

BERLYNAS. — Praboj, 
Čekoslovakijoj mirė tituliaris 
Gadara vyskupas V. Frind, 89

.. ... . MEXTCO CITY, rūgs. 2. — . ...... .„,^u .... n,
m aušimu pa i viena, me- M(>kgikog prezjdentft8 vakar (vėl būti kandidatu į majorus, gilios senatvės, buvo. teologi 

KO UPVOlKS. •/1 ftlSlKlflUS VISU i x* i. dalvvavo kongreso atidaryme. 
vaMybn,. kūno. yra pM1- Tl]()j>u (o ki|o ka<,

Versalio sutarti- atBistatydinR.

PRIPAŽINS MANDŽIŪRIJ4

TOKTJO, rūgs. 3. — Japo
nų vyriausybė skelbia, kad ji

MINĖJO 75 METŲ 
JUBILIEJŲ

300 KINŲ NUKAUTA
TOKIJO, rūgs. 3. — Japo

nai praneša, kad netoli Dar
bino japonų kariuomenė nuko
vė 300 kinų sukilėlių.

giau kaip pernai.

IŠ PYKČIO AUSĮ 
NUTRAUKĖ

Kykirtų valse., Ražaičio 
aiškiai visur matė grįžtančių Į viensėdijoj, praėjusį sekmadie
gerovę.

DAUG MOKESČIŲ NE
UŽMOKĖTA

nį, buvo vakaruška, kurioje 
keli bernai įkaušę pradėjo mu
šti ūk. Rėklaičio sūnų. Kiti jį 
užstojo. Iš to prasidėjo muš-, 
tynęs, kuriose buvo pavartoti

Tauragiškiai ūkininkai senai 
jau dejuoja javų kainomis, ku
rios labai pigios. Šių savaitę 
už rugių centnerį žmonės da
vė 9—10 lt. Nors rugių kaina 
yra tokia, tačiau duonos kai
na taip, kaip paremta: nei ma 
žiau, nei daugiau neima kaip 
40 centų už 1 klgr.

MAŽINA IŠLAIDAS
Cook’o apskrities iždininkas | visi “berniški išmislai”: pra- 

m. aniž. Velionis, nepaisant praneša, kad iki šioliai siūno- dedant peiliais ir baigiant la-

jos ir filosofijos profesorium 

Prahos universitete.

keta vos 53 nuošimčiai mokes
čių už 1930 metus.

zdomis. Muštynėse keliems te-
Lincoln’o parko komisija 

praneša, kad šiemet šio parko

NAUJAS VYSKUPAS
BUS VAIKŠTYNĖS

ko smarkiai nukentėti, o mi- užlaikymui bus išleista mažiau 
apie 900,(XX) dol., palyginus su 
praeitų metų išlaidomis.

nėtam Rėklaičio sūnui l>ernas 
iiš pykčio nuplėšė ausį.

PRAŠO GRĄŽINTI 
SOBORĄ

Teko patirti, kad Kauno ru
sai padavė vyriausybei prašv-

Darbo dienų, šį pirmadienį, 

Chicagos Darbo federacija tu

rės vaikštynes miesto gatvė

mis. Dalyvaujantieji susirinks 

į Soldier’s field stadijumų,

ORO STOVIS
CLEVELAND, O., rūgs. 2. 

— Šio rugsėjo 8 d. šv. Jono 
Jackson parko prieplaukoj katedroje vyskupu bus konse- 

esančioj vienoj didelėj jachtoj jkruotas kun. J. A. McFadden. 
(laive) įvyko didelis sprogi-1 Iškilmėse bus 2 arkivyskupai 
mas. Du asmenys sužeista. 'ir 13 vyskupų.

CHICAGO TR APYLIN
KES. — Šiandien nepastovus 

mų grųžinti jiems Soborų, da- 'oras; vakare numatomas lie-
ST. PAUL, Minn., rūgs. 2. 

Angelų Sargų parapija,
pasirengusi pripažinti naujų 
Mandžiūrijos valstybę. Tas no 
rimą padaryti prieš T. Sųjun- Oakdale, praeitų mėnesį minė- 
go« suvažiavimų. ję 75 metų jubiliejų.

 - .

Grant parke, kur įvyks pra- bartinę Įgulos bažnyčių, kuri tus; maža temperatūros at
kalbos. dabar remontuojama. mama.

 . .-
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Arkivyskupas Jurgis Matulevičius, miręs 
1927 iu., yra vienas didžiausių lietuvių tau
tos vyrų ir kovotojų dėl Lietuvos laisvės, dėl 
žmonių medžiaginės ir dvasinės gerovės. Jo 
vardas yra glaudžiai surištas su visos mūsų 
tautos gyvenimu. Jis-žymus mokslininkas, 
profesorius, sociologas, išauklėjęs šimtus ne 
tik Lietuvai ir kitoms tautoms gabių, išmoks
lintų veikėjų. Jis drąsus kovotojas ir vadas, 
nes dar tais laikais, kada Lietuvoj nęturė- 
jom veikimo laisvės, kada nevalia buvo stei
gti ir užlaikyti naudingas žmonijai vienuoli
jas, a. a. arkv. Jurgis Matulevičius atgaivina 
Marijonų vienuolijų, sutraukia jon visų eilę 
žymiausių Lietuvos kunigų, kurie, bendrai

Kan. K. Pakalniškis (Dėdė Atanazas)

KAIP MAIRONIO “PER SKAUSMUS J 
GARBĘ” SPAUSDINOME

(Atsiminimų žiupsnelis)
1893 m. aš buvau vikaras nosi). Mūsų kalba tuojau nu-

Akmenėje (dabar Mažeikių krypo literatūros sritim Jis

perskaičiau ligi galo poemų, ir žadaniųjų atspausti Mairo- 
Manau, bene būsiu buvęs aš nio poemų — negirdėti. Ra- 
pirmasis, kuris tų poemų per- šiau Ložinskui keletu laiškų į 
skaitė. Varnius klausdamas, kaip ten'

Praėjo jau savaitė laiko ir'yra su įduotąja spausdinti 
aš rimtai pradėjau galvoti1 Maironio poema. G iš jo jdkio 
kaip tų poemų reikėtų atspau-!atsakymo nėra; viskas lyg j 
sdinti. Žinoma, visos mano mi-! vandenį Įkrito ir dingo. O tuo 
ntys krypo j Tilžę, kur ėjo j tarpu iš prof. Maironio gau-' 
“Apžvalga” ir kiti mūsų spau nu laiškus su užklausimais,

DIENOS KLAUSIMAI
JURGIS VAŠINGTONAS

apskr.) ir bendradarbiavau žinojo, kad aš esu “Apžval- 
tuomet Tilžėje1 einančiam ka- gos” bendradarbis, o aš vėl
talikiškam laikrašty “Žemai-' žinojau, kad jis rašo kokius tai diniai. Bet kaip ten nuvykti! i kaip ten yra su jo poema, ar 
čių ir Aukštaičių Apžvalga.” j eilėraščius. Prašiau, kad jis Kunigui ten keliauti rusų vai- į ji atspausdinta, ar ne. — Man 
Rusų valdžios viešpatavimo turi kų nors parašęs, duoti džia leidimo neduos, o taip ko-1 jau gerokai ir baimės įvarė: 
laikai tuomet buvo labai sun- “Apžvalgai.” Jis nieko nesą- kiam kontrabandininkui pasi-igal rusų policija Ložinskį su
kus ir žiaurūs: padarius tuo- kydanias atsikėlė nuo kėdės ir tikėti ir jam rankraštį duoti, Į čiupo su visa poema ir paso- 

kad jis Tilžėn nuneštų taipidino kalėjiman ar gal ištrėmėveikdami ir garbingojo arkivyskupo vado-imet Prieš rusų valdžių vienų atidaręs komoda ištraukė sto-
kitų netaktiškų žingsnį, tuojau 
galėjai atsidurti “etapnim po- 
riadkom,” kaip rusai sakyda
vo, Sibire arba Rusijos šiau
rėj, “netaip tolimose gūberni-

Gen. Jurgis Vašingtonas, pirmas Jungti
nių Valstybių prezidentas, yra vadinamas šio 
krašto tėvu. Ir ne be reikalo. Jis buvo ne 
tik pirmas šio krašto prezidentas, bet ir pir
mas kovotojas dėl nepriklausomybės. Jo var
das yra glaudžiai surištas su laisvų Ameri
kos Jungtinių Valstybių istorija. Ne be rei
kalo Vašingtonas taip yra aukštinamas, my
limas ir gerbiamas šiame krašte, kaip ne vie
nas kitos kurios tautos didvyris savo ainių 
tarpe.

Visa Amerika šiemet tinkamomis iškil
mėmis mini prez. Jurgio Vašingtono gimimo 
200 metų sukaktį. Toms sukaktuvėms pave
dama visi šie metai. Jas n'iini valstybės, at
skiri miestai, organizacijos, mokyklos ir vi
sokios įstaigos. Šias sukaktuves mini ir kai 
kurios atskiros tautos, gyvenančios šiame 
krašte. Nuo to ir mes, lietuviai, neturėtume 
atsilikti, nes ir mes turime būti dėkingi ko
votojams dėl šio krašto laisvės, kuria mes 
naudojamės. Minėdami Vašingtonu, mes ne
galime neminėti ir savo tautiečio gen. Tado 
Kasčiuškos, kuris narsiai kovėsi drauge su 
Vašingtonu dėl šio krašto nepriklausomybė.?.

Amerikos Lietuvių Kolegijos rėmėjai 
Cbicagoj ir apylinkės yra nutarę gražu ir 
naudingu būdu Vašingtono sukaktį paminėti. 
Pirmadienyje, Darbininkų Dienoje, kviečia 
Chicagos ir apylinkių visuomenę atvykti j 
Amerikos Lietuvių Kolegijų (Marijonų ūkį), 
Hinsdale, I1L, kur bus iškilmingai dedikuo
jamas Vašingtono atminčiai pasodintas me
delis, kuris augdamas besimokinančiai lietu
vių jaunuomenei rodys lietuvių dėkingumų 
šio krašto tėvui. Prakalbų apie Vašingtoną 
pasakys visiems gerai žinomas prof. F. B. 
Mastas, A. L. R. K. Federacijos pirmininkas.

Tai gražus būdas pagerbti didvyrį ir kar
žygį, taip pat tinkama vieta parinkta jo at
mintiniam medžiui pasodinti. Reikia atmin
ti, kad mūsų aukštesnės mokyklos Ameriko-, 
je, tai tautiškos tvirtovės. Jas dar labiau su
lietuvinsime, koncentruodami apie jas savo 
veikimų, statydami prie jų šio krašto ir savo 
senosios tėvynės didvyrių paminklus.

vaujami, daug gražių ir naudingų darbų Lie 
tuvai padarė. Ačiū jam, Marijonų vienuoli
ja išaugo į stiprių organizacijų su daugybe 
kilnių įtaigų naudingai mūsų tautui tarnau
jančių. Arkv. J. Matulevičius buvo pirmas
lietuvis vyskupas Vilniuje, pakėlęs Vilniaus . - .
krašto lietuvių dvasių, juos užtaręs, tačiau ,‘uome‘ ““
skaudžiai nukentėjęs dėl lietuvių lenkų in-
trygų ir persekiojimų. Arkv. Matulevičius 
sutvarkė Bažnyčios reikalus Lietuvoje, išda 
linant Lietuvą į penkias vyskupijas, tuo su
stiprinant Bažnyčios įtakų ir praplėčiant jos 
veikimų'.

rų rankraštį ir ėmė man skai
tyti; “Tarp skausmų į gar
bę.” Poema. Parašė Maironis. 
Sėdint mums prie arbatos sti-

pat pavojinga. Jis gali tų ra-j kur Rusijon. Kun. prof. Mai- 
nkraštį kelionėje pamesti ar-! ronis iš Kauno persikėlė į Pe-'
ba rusų žandarai gali užpulti 
ir atimti... Man taip begalvo-
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organizacijai. >
Juozas B. šaitanas, LRK8A sekr.

Sveikinu kongresų savo ir “Darbininko” re
dakcijos vardu. Federacijos vicepirmininko parei
gas eidamas Jai dirbau ir jos idėją platinau per 
spaudą ir gyvu žodžiu.

A. F. Kndtys

Negalėdami! asmenlSknl pasvelkln'tl, nors tele
grama nuoširdžiai sveikiname garbingą seimą, lin
kime sėkmingai atlktl savo uždavinius.

Ksp. teartas, l4ik. Girėnas

Vargonininkų Sąjungos vardu sveikinu Fede
racijos seimo dalyvius. Lai Jūsų darbuotė būna 
džiaugsmu visai HetuVių viauonienet.

Varg. Sąjungos Centro pirm.
Aleksandras Al«-ksis

■ Darbininkas" gavo iš Lietuvos Šiokią telegra
mą: "Rugptudib 28 d., Katalikų Universiteto ati
darymas. Kviečiame amerikiečius. Prtftom pranešti

tuviškų laikraščių, nei organi 
zacijų, nei mokyklų. Kunigai, 
ypač jauni dar, atsidūrę ko
kiame užkampyj, ištiesų, galė
jo supelėti arba kerpėmis ap
augti. Aš nusistačiau kasinė
tai arba ir tankiau važiuoti 
Kaunan ir visų pirma aplan-

klo, jis skaitė ir skaitė savo! jaut praėjo jau beveik ištisas 
poemų, o aš sėdėdamas klau-! mėnuo, o aš vis nieko negalė- 
šiauši. Ir iš tiesų buvau ta po- • jau sugalvoti kaip tų Mairo- 
ema “sužavėtas,” kaip dabar nio rankraštį būtų galima at-

A. a. Arkv. Matulevičiaus vardas yra 
arti surištas ir su mūsų, amerikiečių, kultū
riniu ir visuomeniniu gyvenimu šiame krašte.
Kiek sykių jis pas mūs atvyko, tiek sykių 
paliko gražiausių apie save atsiminimų. Jo 
iniciatyva ir rūpesčiu pas mūs apsigyveno
Tėvai Marijonai, kurie taip uoliai darbuoja-!," ...

- • -ai ua i kiam tokiam to laiko literatuisi lietuvių gerovei. Arkv. Matulevičiaus pa
tarimu ir pritarimu įsteigta Lietuvių Kolegi
ja, Hinsdale, Ilk, dėl to ir pritinka, kad prie 
tos kolegijos bus pasodintas jo atminčiai me
delis. Tai įvyks taip pat “Darbininkų Die
noj.” Prie arkv. Matulevičiaus medelio kal
bės žinomas veikėjas dr. Jonas Poška.

TĖVAS FELIKSAS KUDIRKA

sakų, dėl to kad tokių poemų 
mūsų literatūroj tuomet dar 
nebuvo. Gerokai poemos skai
tymui įpusėjus, aš ėmiau ir 
pertraukiau skaitymų;

— Gerbiamas kun. profeso-

spausti.
Vienų kartų, o buvo jau, re 

gis, netoli Kalėdos, ateina pa*

trapilio dvasinę kunigų Aka
demijų profesoriauti. Iš čia_ 
jis ėmė man smarkesnius -*i 
skus rašyti, reikalaudamas”? 
kad aš grąžinčiau jo poemos 
rankraštį. Parašiau jam visų 
tiesų: poemos rankraštį su pi
nigais įdaviau Ložinskiui, ku
ris žadėjo poemų atspausti.

mane mano gerai pažįstamas j Maironis Ložinskį gerai paži
no. — Man buvo didelis ne
malonumas, kad su jo poemos

kyti (neprašytai) vyskupų ir riau, sakau, ar nebūtų galima
pasiteirauti, kaip kovojama su 
rusų valdžios atstovais dėl ti
kybos dalykų. Man kaip šio-

tie dalykai buvo labai įdomūs. 
Mano pašnekesiai su vyskupu 
Paliulioniu trukdavo kartais

Kun. Feliksas Kudirka buvo tikras lie
tuvių amerikiečių tėvas. Jo nuopelnai Ame
rikos lietuvių visuomenei yra dideli. Jis daug 
prisidėjo prie išauginimo ne tik Marijdnų 
venuolijos provincijos Amerikoje, bet ir dau
gelio kitų mūsų įstaigų ir ofganizacijų. Jo 
iniciatyva ir sumanumo dėka šiandien turime 
Lietuvių Kolegijų Amerikoje, ligoninę Chi- 
cagoje. Jo sumanumu ir drąsa išgelbėtas 
dienraštis “Draugas,” kuris prieš keliolikų 
metų buvo patekęs į žlugimo pavojų. Jis su
tvarkė keletu parapijų, kurios buvo gerokai 
apardytos. Kokios įstaigos ar organizacijos 
Tėvo Kudirkos patarimų paklausė, tos laimė
jo. Tai buvo vadas pilna to žodžio prasme.

Nors Tėvas Kudirka savo darbais ne- 
mirštamų paminklų yra pasistatęs, tačiau mes 
būtumėme nedėkingi, jei prie jo kapo nepa- 
statytume paminklo, kuris kiekvienam pra
eiviui primintų apie jo nuopelnus ir jaunes
niuosius ragintų dirbti tiems tikslams, ko
kiems jis dirbo ir tiek daug pasišventė. Be 
to, labai bus tikslu ir gražu pasodinti jo at
minčiai ir medelį prie kolegijos, kurių jis 
įsteigė ir kurioj keletą metų mokytojavo. Jo 
atminčiai medelio dedikacija taip pat įvyks 
būsimame pirmadienyje, “Darbininkų Die-

spaudai” Pasirašo steigėjai, Kaunas, Laisvės Alėja 
31 B. Be to klausiu ar Federacija .reinia Vilniaus 
Geležinį Fondą? Jei taip, tai kas platins pasus? i

A. F. Kziclžys į

Detroito Katalikų Spaudos Platinimo draugijos , 
vardu sveikinu visus garbingus kongreso dalyvluc! | 
Linkiu, kad šis kongresas nustatytų katalikiškos ' 
spaudos platinimui tvirtą frontą, suvienytų visą 
katalikų darbuotę.

Matas J. Šimonis
Dėt. Liet. Kat. Spaudos rėm. dr-jos pirm.

Siunčiu Jums, kongreso dalyviai širdingiausius 
sveikinimus ir linkiu sėkmtngiauaat išspręsti visus 
kjiančius Katalikų Akcijos veikime klausimus.

Valio kongresui!
Dr. Petras Atluočžimss, Cicero, Iii.

Turime garbės širdingai pasveikinti susirinku
sius A. L. R. K. Federacijos narius, laike 22-<rojo 
kongreso ir linftėtl ko geriausio pasisekimo. Di
džiai gailimės, kad šiemet svarbiausia, dėl ekono
minių priežasčių Baltimorės kuopa negalėjo siusti 
savo atstovus. Tikėkite bent kad dvasia Jūsų veiki
me dalyvaujame.

Siunčiame pašto perlaidą už tris dolerius, kas 
sudaro vietinės kuopos narių metines duokles.

Pirm. Juozas čeplinskas,
" Rašt. Valentinas Matelis

Priimkite Lietuvos Pavasarininkų Ir Ateitinin
kų nuoširdžius sveikinimus bei linkėjimus šio svar
baus kongreso proga.

IJetuvos Ir užjūrio lietuvių katalikų santykiai 
tebūna širdingiausi ir tampriausi!

J. B. Lnudfca,
Pavasarininkų atstovas Asicrikoje

I*. D. 8. Centro Valdybos vardu sveikindami

tų šedevrų atskiroj knygelėj 
atspausdinti ir plačiajai visuo
menei duoti pasiskaityti.

— Galima! — nė kiek nesvy

ruodamas sutiko.

eksklierikas Juozapas Ložins
kis, jaunas dar vyrukas, Ku
li škų žemaitis, kuris su manim 
buvo Kauno dv. seminarijoj 
klieriku, vienu kursu už mane 
jaunesnis. Bet neturėdamas į 
kunigų luomų pašaukimo, ar 
gal kitokiais kokiais sumeti-

Miglu ėmėme tartis, kaip tų i mais iš kunigų seminarijos 
poemų greitu laiku galėtume, trečio kurso išstojo ir nusipir- 

8—4 valandas. Vyskupas atSpausti. Toliau jis jau poe- ;kęs arklį ir vežimėlį ėmė po
Paliulionis žinojo, kad aš kur 
ten “rašau” (nežinau, kas jį 
apie tai painformavo, bet aš 
apie tų jam niekada nieko ne
sakiau). Tie su vyskupu paš
nekesiai man duodavo labai 
daug medžiagos rašyti į laik

inos nebeskaitė ir rankraštį a- 
tidavė man. Aš prižadėjau tų 
poemų maždaug per 3—4 mė
nesius pasirūpinti atspausti ir 
jam knygelę atsiųsti. Buvo jau 
vėlybas laikas, kai aš kupinas 
džiaugsmo ir malonaus pasi-

rast j. Atlikęs “interviu” pas Į gerėjimo skaitymu lietuviškos 
vyskupų eidavau į dvasinę ku- poemos, Išėjau iš profesoriaus
nigų seminarijų aplankyti pa
žįstamus savo kunigus profe
sorius ir klierikus, toliau ap
lankydavau savo draugus. 
Kauno bažnyčių kunigai, su 
kuriais pasišnekėdavome ivai- • 
riais Lietuvos reikalais, ypač 
knygų platininio reikalu.

Buvo tai vėlybas ir lietin
gas ruduo. Vienų .tamsų va
karų nuėjau kunigų seminari- 
jon ir užėjau pas prof. Maciu-

buto ir sugrįžęs miestan į vie
šbutį, išėmiau iš kišeniaus po
emų ir ėmiau skaityti ir balsu 
deklamuoti vienas pats.

Man tik tuomet labai keis
tas pasirodė ant poemos vir
šelio užrašytas pseudonimas: 
“Maironis.” Tokios pavardės 
aš niekur nebuvau girdėjęs. 
Antrų dienų aš iš Kauno išva
žiavau namon ir grįžau Ak- 
menėn lyg su dideliu ir brau

levičių (taip jis tuomet vadi-! giu radiniu. Grįžęs namon,

noj.” Prakalbų apie a. a. Tėvų Kudirkų pa
sakys šiuos žodžius rašantis.

Taipgi, “Darbininkų Dienoj,” Lietuvių 
Kolegijoj įvyks iškilmingas “trijų tėvų” 
(Amerikos Tėvo — Jurgio Vašingtono; Ma
rijonų Tėvo — arkv. Jurgio Matulevičiaus ir 
Amerikos Marijonų Tėvo, a. a. kun. Felikso

šį svarbų kongresą, linkime reikšmingi.) nutarimų.
A. J. Valslniv-kas, iždininkas 
J. B. Ij&učkA, sekretorius.

Sveikiname Liet. Rymo Kat. Foderarijos kon
greso gerbiamuosius delegatus!

Linkime,- kad visos kongreso pastangos sėk
mingai vestų prie pasiekimo visų prakilnių Fede
racijos idealų!

fiv. Pranciškc.-.is Seserys

Sveikinu Federacijos kongresą ir uolius Jos 
darbuotojus! Laimingai pravest naudingus nutari
mus, kurie Federacijos darbus Bažnyčios tr Tautos 
garbei da labiau pagausintų.

Darbuokltėa, o katalikų visuomenė bus su Ju
mis!

/ Matas ZiiJiim, “Garso” redak.

Varde Phlladelphia, Pa. Lietuvių Krikščionių 
Sąryšio nuoširdžiai sveikinam gerbiamą kongreso 
valdybą Ir gerbiamuosius dalyvius.

Linkime sėkmingai darbuotis Ir kud šis kon
gresas iškeltų Vilniaus Klausimą.

Ona Unguraltė, sekr.

Sveikinu A. L. R. K. Federacijos 22-ro kon
greso dalyvius ir dalyves, linkiu ko geriausių pa
sekmių visuose nutarimuose ir kad šis kongresas 
surastų budus sutraukti visas Amerikos katalikiš
kas organizacijas Ir pavienius asmenis po Federa
cijos vėliava. <

i, Fed. Naujosios Anglijos apskr. pirm.,V. J. Kudirka

Centro valdybos raportai 
Federacijos Dvasios Vadas kun. Jo

nui Ambotas išduoda raportų žodžiu, pa- 
1 brėždamas, kad Federacijos veikimas ėjo

lįjętuvų lietuviškas knygas ve
žioti ir platinti. Aš jį pama
tęs pas mane ateinantį labai 
nudžiugau, dėl to, kad jis Mai
ronio poemos rankraštį galė
jo nuvežti Tilžėn ir ten grei
tu laiku atspausdinti. Jis pas 
mane viešėjo 2—3 dienas ir 
išpasakojęs visas savo “nau 
jienas” ir kelionės nuotykius 
su rusų žandarais, pasiėmęs 
Maironio poemos rankraštį, 
100 rublių, kuriuos aš įdaviau 
rankraščiui spausdinti ir 25 
rublius kelionės išlaidoms — 
išvažiavo namon į Varnių pa
rapijų (ten viename kaime jis 
gyveno) ir tuojau žadėjo va
žiuoti Tilžėn ir ten Maironio 
poemos rankraštį atspausti.

Tuo tarpu praslinko pusme
tis, o apie Juozapų Ložinskį

rankraščiu išėjo tokia netikė- 
- itai biauri “istorija.” Praėjus 

jau apie pusantrų metų, aš iš
Kretingos nuo kunigo Stanis
lovo Stakelės, kuris tuomet 
nežinau už kokias “nuodėmes7- 

1 sėdėjo vienuolyne, gavau laiš
kų, kuriame man pranešė, kad 
Ložinskis atnešė pas juos Mai
ronio poemos rankraštį ir pa
metė, žinoma, pinigus sau pa
silikęs. Pasakęs dar, kad ran
kraštį iš manęs gavęs. Kun. 
Stakelė rašė, kad rankraštis y- 
ra Tilžėn pasiųstas ir jam at
spausdinti prašė atsiųsti 100 
rublių.

Kudirkos) paminėjimas ir jų atminčiai me
delių dedikavimas.

Be abejojimo, į šias iškilmes visuomenė 
ir be didelių raginimų gausingai suvažiuos ir 
“Darbininkų Dienų” praleis trijų didelių 
žmonijos gerovei dirbusių darbininkų atmintį 
paminėdami.

sulig Bažnyčios dvasia, veikta, kiek pa
jėgta, kad palaikyti ir prapliesti Ameri
kos lietuvių katalikų vienybę, kuri taip 
yra reikalinga. Pareiškė vilties, kad nuo
lat dirbant, atsiras daugiau veikėjų dirb
ti katalikiškojo darbo, kuris taip labai 
šiandien reikalingas.

Federacijos centro valdybos pirm. 
kun. Jonas Švagiriys į kongresų <Jėl ligos 
negalėjo atvykti, dėl to savo raportų pri
siuntė tokio turinio laišku:- '

“Šių vasarų buvau nusistatęs daly
vauti visuose centralinių organizacijų sei
muose, Federacijos gi Kongrese dalyvauti 
laikiau sau lyg už priedermę. LRKSA, 
Kunigi; ir Vyčių seimuose dalyvavau, 
Federacijos kongresan rengiaus dar va
kar, bet šiandien, matydamas, kad svei
katos stovis vis blogėja, gydytojo liepia
mas lieku namie.

Katalikų akcijos prakilniausiais tiks
lais susirinkusius delegatus sveikinu ir 
linkiu surasti geriausias priemones, šven
tam Dievo garbei savo ir Tėvynės naudai 
darbui.

“Kaipo Federacijos pirminipkas šio

Iš džiaugsmo, kad J^faironio 
po’emos rankraštis atsirado, 
net aukštyn pašokau, o 100 ru
blių tuojau paštu išsiunčiau ir 
nž mėnesio Maironio poema’: 
“Tarp skausmų į garbę” bu
vo atspausdinta. Tai jau, re
gis, buvo 1895 m. (Ta poema 
buvo paskui perdirbta į “Jau
nųjų Lietuvą”), aš tuojau pra
nešiau kun. Maironiui, kad jo 
poema atspausdinta. -Greitai 
gavau iš Tilžės siuntinį — po
emų; “Tarp skausmų į gar
bę” drauge su laikraščiais. 
Tarp kitų laikraščių buvo 1 
egz. mūsų inteligentų Tilžėje 
leidžiamo mėnesinio laikraščio 
“Varpo”. Paskutiniame “Va
rpo’'’ Nr. radau Maironio po-

(Tęsinys ant 3-čio pusl.)^

laiško siauruose rėmuose nesikėsinu tin
kamai nušviesti visos organizacijos sto
vio. Federacijos sekretoriaus raportas pil
nai atliks tų užduotį. Pasitenkinsiu tik 
čia pasakęs, kad per tuos metus atlikinė
jau rutininės Federacijos pirmininko prie
dermes ir dalyvavau keturiuose Federa
cijos Centro valdybos pasėdžiuose: du po
sėdžiu turėjome Bostone, vienų Hartford 
ir vienų Brooklyne. i

Kun. Jonas fivagždy*, 
Federacijos pirm.’/

Vicepirm. L. fiimutis sakosi Federa
cijai dirbęs, kiek tik sąlygos ir laikas 
leido. Federacijos idėjų skleidė ir žodžiu 
ir per savo redaguojamų dienraštį “Drau
gų.” Pasiūlęs centro valdybai kongresų 
laikyti Pittsburgh’e, susitaręs su Prtts- 
burgh’o veikėjais, tuo reikalu važinėjęs 
ir to pasekmė — Federacijos 22 kongre
sas įvyksta Pittsburg’e. Dalyvavęs vie
name centro valdybos posėdyje, kuris įvy- 
ko Brooklyn, N. Y.

k

, , (Bus daugiam) ' ;
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šeštadienis, rūgs. 3 d., 1932

KAIP MAIRONIO “PER 
SKAUSMUS Į GARBĘ 

SPAUSDINOME

DRAUGAS a

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
emos kritiką. Perskaičiau ir1 
nustebau. Kritikos autorius 
dr. Vincas Kudirka Maironio 
poemą sumaišė su purvais, iš*

LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL. ”

Radijo stotis A. J. J.
Visi ciceriečiai traukia j lab 

darių ūkį, į labdarių pikniką, 
vadindamas ją “davatkų rugsėjo 4 d. Vengro kapelija 
dzinkomis” ir t.t. Išplėšiau iš, eiceriečiams grieš per visą die 
“Varpo” tą poemos kritiką ir
nusiunčiau Petrapiliu Mairo
niui. Jis atsiuntė man laišką, 
kuriame buvo įdėtas atsakv- 
mas dr. Kudirkai dėl jo kriti
kos “Varpe.” Tą Maironio at
sakymą Kudirkai pasiunčiau 
Tilžėn įdėti “Apžvalgom” Jį 
“Apžvalga” tuojau ir įdėjo 
savo skiltyse. Tuo mūsų san
tykiai su prof. Maironiu lyg 
nutrūko. Ilgai mes nesusitiko
me ir nesišnekėjome, gal dėl 
to, kad nebuvo progos susitik
ti: jis gyveno toli nuo Lietu-

daug yra atlikus ir kitij gerų 
darbų.

Nors važiuoja • Lietuvą, bet 
labdarių 3 kuopos susirinkime 
baigė išmokėti garbės nario 
mokestį, paskutinius $25. Ne
išdildomą atmintį ji paliks 
Labdarybės centre.

ną. Visi galės pasilinksmi.iti j jog jgieistuvių vakare dalv-• *1 • -A* • *V 1 J* ZN 1 1 *ir iki soties prisišokti. Gal tai 
jau bus paskutinis šią vasa
rą išvažiavimas.

Labdarių ūky yra labai ge
ra vieta pasilinksminti. Kas 
norės, galės ir pariešutai’t’ 
(sako daug jų šiemet yra).

Labdarių 3 kuopos trokas 
8:30 vai. ryto stovės prie pa
rapijos svetainės. Kurie norės, 
galės važiuoti troku. O kurie 
nori važiuotu vėliau, lai užsi
registruoja pas K. Žilfitį, p.

vos, Rusijos šiaurėj, Petrapi-' Motiekaitį ar A. J. Janu
ly kunigų dv. Akademijoj pro- - Jauslią. Kitas trokas išvažiuos 
fesoriavo, o Lietuvon parva- į va^ ^ieną. Galima bus nu- 
žiuodavo trumpam laikui ato- i važiuoti ir parvažiuoti už 25c. 
stogų. ! X šy. Antano draugijos su-

1911 m. nuvažiavau Kaunan ' susirinkimas įvyks sekmadie- 
su reikalais ir gatvėj ties šv. 1 vai. popiet, Šv. Antano 
Kazimiero draugijos knygynu
netikėtai susitikau su Mairo-

vavo įžymių veikėjų ir iš kitų 
kolonijų: iš North Side Mas- 
kolaičiai, iš Town of Lake gi-
minės, draugai ir pažįstamie
ji, Labd. centro pirm. p. A. 
Nausėda, kuris įteikė Elenutei 
garbės nario diplomą.

Per puotą pasakyt? daug 
kalbų, linkėjimų. Visi linkėjo 
laimingos kelionės ir geriausio l 
pasisekimo okupuotoj Lietu-1 
voj, t. y. Vilniuj, kur yra gi
mus ir augus.

Visi apgadėstavo, kad puo
toj nesimatė gerb. kleb. kun. 
H. J. Vaičūno. Bet p. K. Sriu-

I visus vietos ir apylinkių ko- 
Įlonijų lietuvius į Šv. Pranciš
kaus parapijos pikniką sek
madienį, rugsėjo 4 d., Kovals- 
kio darže, Burnham and Mi- 
chigan City Road, Calumet 
City, III. Atsilankiusiems už
tikrinu smagi} laiko praleidi
mą.

Programas bus neapsako
mai įdomus. Ypatingai lauk
siu gerbiamųjų svečių iš Cice- 
ros, Chicagos, Gary’s ir Kan- 
kakee. Visiems atsilankiusie
ms busiu labai, labai dėkin-

ninku dr-jos ir L. Vyčių 4 kp. 
pastangomis buvo rengiamas 
“basket” piknikas parapijos 
naudai. Kadangi lietus sutru
kdė išvažiavimą į Marąuette 
Pąrką, tai piknikas buvo at
liktas didžioje parapijos sve
tainėje. Žmonelių buvo susi
rinkę apšciai. Gražiai pasisve
čiuota ir pasilinksminta. Gerb. 
klebonas džiaugiasi iš gražių 
tos pramogos pasekmių.

Koresp.

TĖVŲ DĖMESIUI
gas.

Kun. K. Bičkauskas,
klebonas

SHENANDOAH, PA.

North Side. -— šv. Mykolo 
parapijos mokykla atsidarys 
rugsėjo (September) 6 d. Vai
kučiai turi susirinkti į bažny
čią 8 vai., išklausyti Šv. Mi
šių ir paprašyt Dievo palaimi
nimo pradedant mokslo metą. 
Tėvai pasirūpinkite tai pada
ryti; jūsų yra pareiga. Kas

tis ir tt. Bet dabar susirinki
mai jau prasidės. Rugsėjo 8 
d., parap. svet., 7:30 vai. vak. 
bus svarstoma daug reikalų. 
Tikimės, kad nariai ir narės 
ko skaitlingiausiai atsilankys. 
Metiniai šokiai, vakarėliai, o 
ypač basket bąli, manau, vi
sus interesuoja. Taigi reikia 
paremti tuos, kurie taip sun
kiai dirba, kad palaikytų Vy
čių vardą aukštumoje. MetaiI
atgal — Vyčiai buvo tiktai 
“a Lithuanian Club,” dabar 
jie “The Lithuanian Club.”

Tėveliai, prašome jūsų pa
raginti savo sūnus ir dukre
les atsilankyti į mūsų susirin
kimus. Mes tikimės, kad jie 
neatsisakys jūsų norui.

F—s

parapijos mokyklos kambary. 
X Pirmadienį visi cicerie- 

niu, tuomet jau “Žemaičių” ,čiai ruošiasi važiuoti į Mar. 
kunigų seminarijos rektorium, kolegijos rėmėji} išvažiavimą, 
Širdingai pasisveikinome. Pa į kuris įvyks Marijonų, ūky.

Tarp kitko, bus ir vengras su 
savo kapelija.

Locust Mountain ligoninėj. Jo 
•žmona mirė porą metų atgal, 

bienė pranešus, kad kleb. yra j E^iko du sūnus, Vladą ir Ed- 
išvykęs atostogoms, jo vardu jvar^ (aptiekoriai) ir dukte- 
palinkėjo Elenutei laimingo? i U Vandą, taipgi 5 anukus ir 
kelionės. Vakarėliui suruošti J v^en4 • brolį Vincą Žemaitį 
daugiausiai darbavos pp. Sriu Į Kansas City, Kansas. 
bai.

P-lė Šulgaitė rūgs. 5 d., 11 
vai. vakare išvažiuoja iš Ci- 
ceros.

Radijo stotis taip pat linki 
Elenutei laimingos kelionės ir«

Mirė žemaitis
Jonas A. Žemaitis, kuris bu

vo vargonininku Šv. Jurgio 
parapijoje per 38 metus, mirė negalite apsimokėti už moki

nimą, malonėkit ateiti į kle

CHICAGOJE
MOKYKLOS ATIDARYMASsiteiravę vienas antro keliais 

žodžiais apie sveikatėlę, manė
me kaip ir skirtis, bet kun. j X Rūgs. 1 d. pp. M. ir K.
'rektorius man sako: “Ar ži- ‘Sriubų namuose labdarii} 3 
note ką? septintą vakaro atei- kp. veikėjai suruošė išleistu- 
kite pas mane. Prie arbatos ves E. Šulgaitei, kuri važiuo- 
stiklo pasišnekėsime ir senuo j ja į Lietuvą, 
sius laikus prisiminsime”! i Elena Šulgaitė yra pasižy- 
Žinoma, manęs daug prašyti1 paėjusi savo veiklumu parapi- 
nereikėjo ir vakare gražiuose j0Sj “Draugo,” labdarybės,
Maironio namuose jau su šel- kolegijos, akademijos labui; 
mininku šnekučiavome prie a 1 
rbatos stiklo. Maniau, kad aš 
dar gausiu pipirų už prastai 
atliktą jo pirmosios poemos:
“Tarp skausmų į garbę” span 
sdinimo darbą, bet nieko apie 
tą ir kalbėta nebuvo. Buvo 
tuomet jau kiti laikai. Mūsų 
spauda buvo leista, galėjome
tuomet ką norėjome skaityti iv^uose rod°ma filmą “Mirų- specialius padotkus. ir aukštesnį, tam tikrą profe-
pasirašę spausdinti ir 11 Ma- ■ namai” (The House of į Visi namų savininkai, kurie sijos mokslą. Šiais laikais, 
no patarnavimas buvo nebe
reikalingas. Širdingai atsisvei
kinę, persiskyrėme. Paskuti 
niai jo žodžiai buvo: “Kada 
būsite Kaūne, neužmirškite ir 
manęs aplankyti!” (“R.”).

sveikatos parvažiuoti į savo ■ Dievo Apvaizdos parap. — 
gimtinį kraštą — Vilnių, kur j Jau viskas paruošta atida- 
mūsų broliai lietuviai okupan-Įiyti parapijos mokyklą ir prą 
tų persekiojami. į dėti naujus mokslo metus po

------------------- Labor Day, rugsėjo 6 d. Gerb.

INDIANA HARBOR, |ND.lseserys jau sugriž0 iS atost°
Šiuomi nuoširdžiai kviečiu

Prašau Į Mano Kampelį
-------------Rašo prof Kampininkas-------------- -

IŠ LABDARIŲ VEIKIMO

bonijos ofisą pasikalbėt. No
riu, kad visi lietuvių vaikai 
lankytų parap. mokyklą, net 
ir tų tėvų, kurie nepriklauso 
prie parapijos. Leiskite vaiku 
čius į savo mokyklą.

Kun. J. Svirskas

X Visi northsidiečiai ragi
nami važiuoti į labdarių ūkį 
ateinantį sekm., rugsėjo 4 d., 
Bus visokių margumynų, rie
šutų rinkimas, žaidimai, lenk
tynės ir tt. Trokas išvažiuos 
10 vai. ryto. Visi prašomi su
sirinkti prie bažnyčios. Kaina 
labai maža. Tikimės, kad visi 
bus patenkinti. Pelnas eis lab
darių reikalams.

X Maldos Apaštalystės ir 
Tretininkų dr-jos rengia bun

gų ir rengiasi pradėti darbą.
Ne tik pradžios mokykloje bus 
mokomi vaikai, bet ir komer
cijos mokykloje, kurioje kur- co party, parap. darže, rugsė-
sas tęsiasi du metu. Tai vie
natinė lietuvių parapijos mo- 

i kykla, kurioje šitas kursas jau 
i šeštas metas yra įvestas. Tai-

jo 11 d. Tokio dalyko čia dar 
nebuvo; žmonės sulauks dar 
didesnio “surprizo,” kai atsi
lankys į vakarėlį. Komisija ir 
narės energingai ruošias, kadVOŽNŪS APDŪMOJIMAI j namo savininkas, turėdamas gį čia yra proga tėvams ne

tuščią flatą, per mėnesį jo ne- tik pradžios mokslą suteikti vakarėlis būtų ko sėkmingiau- 
išrenduoja, tai ,turi mokėti savo vaikeliams, bet taip patAmerike kai kuriuose mu

tlie I)ead), padaryta balševi-1 turite tuščius flatus kad ir kuomet taip sunku jannuolia- 
kų Rasiejuj. Filmos vardas dejuojate dėl to, ale atsiduk- ms yra surasti darbą, reikia 
kaip tik atatinka kraštui. sėkite ir sau pasikloniokit, sunaudoti laikas geriau pasi- 

kad jūsų tušti flatai stovi A- ruošti gyvenimui siekiant au- 
merike, o ne Kaune ar kur kštesnio mokslo. Komercijos 
nors užsieny. mokslo sąlygos yra daug leng-

------------ įvesnės negu kitoje mokykloje.
GAR8F8 ŽOLIŲ DAKTARAS — 

SPECIALISTAS IfiTOBITLINO 

NAt'JĄ SĖKMINGA ŽOLIŲ 

namini treatmenta
DYKAI penkių dienų bandymas 
pashilntnas visiems “Draugo” skili 

tytojams.

Dr. P. Tt. Šimanskis, 1888 N, Tianicn
Avp.. Chirago, III., per fiausclĮ melų 
Medikalls Direktorių* S. M. S. Health 
I atttute, paskelbia, kad ,11h surado pa-
s, abėtlnų, naują kombinaciją gyvybę pa
laikančių žolių. Saknė, žievių, uosrų ir
t. t.. kuri parodė sensacingų. pasisekimą 
gydyme šimtų pacientų. Tai yra vėliau
sia Ir didžiausia mokslinis Išradimas. 
Rmė daugi metų gilaus studijavimo, kad 
JĮ Ištobulinti, bet dabar Jis yra didžiau
sia* pasauly žolių preparatas, kokia ka
da buvo pagamintas. Jeigu Jus sergate 
nuo kokios nors ligos Ir norite greitų 
pasekmių. Jus galite atsinešti š| apgar
sinimą Ir gauti Speciali dolerio vertės 
Soliu Treatmentą dėl kraujo visiškai 
dvkai. kad parodyti Jo nepaprastą gy
domąją pajėgą Jeigu Jus norite prisių
sti paštu, pridėkite 2Bc persiuntimui. 
Ateikite šiandie arba rašykite: Dr. P. 
B. Aimnnskla, Garsus Soliu Specialistas, 
1X69 Ne 'b Dumto Avė., (Tilcago. III.

Filadelfijoj yra toks ne/.a- 
ležnas Vabalas, kuris lietuviš- 

jkus košegalvius: tautiečius, 
[socialistus ir balšavikus krik- Seniau Bostone socialistų--, Tėvai turėtų tai atsiminti, 
štija į stačiatikių vierą. Pols- (maikių Maikis galėjo raudo-1 Rengiamas bazaras 
koše gazietose tas Vabalas sa-: nūs palojus ant Brodvės sta- Užsibaigus įvairioms vasa- 
vo krikštinyčią advertaizina 1 tytis, o šiandien negali ne nau ros pramogoms, aštuoniolikie- 
“ Ortodoksyjny litewsko-pols- jos uniformos įsigyti, nei pri- čiai subruzdo ruošti milžiniš
ki kosciol.” rugusios bonkos nauja pamai- ką parapijos bazarą, kuris pra

----------- nyti. . sidės rugsėjo 17 d. Bazaras
Didžiausias raškažius būtų 

visiems balšavikams, jei visur 
eitų toks parėdkas kaip Egip-

Tulas Narmantas iš .Ind. 
Harbor, Ind., pasigailėjęs Mai 
kio aną dieną pasiuntė jam

to karalystėj. Aną dien vidaus $2 su tokia gromata: “Pri-
reikalų gaspadorius paprašė 
sovietų atstovą sau Rasiejun 
grįžti, ba pasirodė sergąs rau
donlige.

« ■ ■ ■ ■ ■ f.

bus daug įvairesnis negu ki
tais metais, ir šitam tikslui 
bus panaudotos abi parapijos 
svetainės. Bazarui rengti yra 
pakviestos visos parapijos dr- 
jos.

Piknikas svetainėje
Praėjusį feekmadienį Treti-

; Reumatizmas sausgėlą
■ Nenlkankyklta «nve» akaua- 

B mala. Reumatlamu, Sausgėle,

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
M — raumenų auk Imu: ura aknu- g
■ dėjimai naikina kūno gyvyb«
— Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COlfFOT’ND mo- ■ 

® atla lengvai prašalina viršmi- B
■ nėta Ilgas: miima šiandie dau- 
B gyhė žmonių siunčia padėka-

vnnn pasveikę. Kaina 50c per ■
■ paštą. 55o arba dvi ui fl.šš. B
■ Knyga: "MALTINIU 8VEL

KATOB” auralala gydytles. kai- ■
™ na 50 centų. ■

■ Juslin Kulis «■ feB 1150 HO HAI/šTED HT *
Ckleaga. tli. *

siunčiu jums 2 dol., už kuriuos 
galite nupirkti Maikio tėvui 
naują uniformą.” Vadinas, 
lietuviškas socializmas “au
ga.”

Šilta navyna iš Kauno: “Va 
kar rusai pro Kauną pravežė Trumpa žinia iš Rasiejaus: 
apie 8 tonus aukso. Jie maž-jUž pavogimą grudų moteris 
daug po tokį kiekį aukso iš nuteista mirti ir sušaudyta,
SSSR į Vokietiją praveža jau 
kelintą kartą.”

Rasiejuj kolhozuose (komi
sarų ūkiuose) vergai — dar-

Amerike yra liet., kurie vis bininkai turi tiktai arti, akė- 
dar tiki Bimbos—Pruseikos ! ti, sėti, piauti ir iškultus visus
zaunoms, kad Rasiejuj pas 
balševikus viskas yra: kas ta
vo, tai ir mano.

grudus komisariams atiduoti, 
o patys badu mirti. Jei kas 
iš bado grudų saują nuo ko-

-------- ,----  j misaro pavogia, tą tuojau ra-1
Kauno miesto gaspadoriai, Į šaudo. Lietuviški skystagal- 

sakoma, užsienio priklodn, viai tai vadina darbininkų 
svarsto tokį sumanymą: jei “rojum.”

PATARNAVIMAS
dėl vigų piliečių 
visados vienodas

T-E-I-S-I-N-G-A-S
—LKTTACIJA: kišeninė Ilga. Iš

gydoma—Jei vartojama
—SU VILTIMI geri vaistai.

Matyklt mus.
—KOIjEK'I’ŲOJAME: nuslbankru- 

tl juslų bankų procen
tus, marglčlus, vekse
lius. notos, kontraktus 
ir taip toliau.

Matyklt mus.
—APDRAI’DA- nuo ugnies—na

mus, rakandus, auto
mobilius Ir kitus reik
menis, atliekame

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus Ir kitokios 
rūšies dokumentus 

Visados kreipkitės:
Public Service Office

tl* W. ISth STREKT 
Phona Bąulavard tlii

------ I , , .1 ---------------

Town of Lake. — Labdarų} 
1 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyko rugp. 28 d. Į kp. 
įsirašė nauja narė p-lė J. Dir- 
vinskaitė.

Išklausius raportą iš apsk
ričio, kad rengiamas išvažia
vimas į labdarių ūkį, rugsėjo 
4 d., visi nutarė išvažiavime 
dalyvauti. Išrinkta komisija, 
kad viską gerai prirengtų. Į 
komisiją įėjo: pirm. p. M. Su- 
deikienė, p-lės O. Navickaitė, 

• O. Knatauskaitė ir A. Mažei
kaitė Plačiai žinomas biznie
rius p. J. Mondžejauskis savo

troku visus nuveš į pikniką. 
Trokas išvažiuos 10 vai. ryte 
nuo pp. Sudeikių namo, 4558 
So. Marshfield Avė.

Piknike kp. turės savo būdą 
ir muzikantus.

Iš anksto galima sakyti, 
kad labdarių piknikas bus 
jinksmas ir įvairus. •

P-lė Angelą Mikolaitė orga
nizuoja jaunimą važiuoti į lab 
darių ūkį zuikius gaudyti. O 
darbščios mūsų moterys kaip 
M. Laurinavičienė, A. Bagdo
nienė, M. Martušienė, J. Čepu 
lienė, R. Karčauskienė, U. Ma
žeikienė, O. Vaznienė, M. Ja
nušauskienė, M. Navickienė 
galvoja apie kokius ten gardu
mynus. Nuvažiavę pamatysim, 
kuomi tos poniutės mūs pa
vaišins.

Lietuviai, visi važiuokime ir 
užpildvkime labdarių ūkį.

Labdarys

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE.”

Už Keletą 
DOLERIŲ
Tamstų Rakandai 

BUS
Kaip Nauji!

PERSITIKRINK 
Trumpa, Greita Kelione

Į LIETUVĄ
Ų AMERIKOS 

LINIJA
U

KKMTMMUMJ 
KLAVtDAmi«giumrvA,.$vEDU4'

Dideliais, Naujais ir 
Moderniškais Mūsų

Motorlaiviais

sias. Vakarėly norima matyti 
ne vien moteris, bet ir vyrus. 
Jei vyrai neatsilankys, mote
rys išeis į streiką, kada vyrai 
jas į pagalbą kvies. Šios dr- 
jėlės daugiausiai darbuojasi 
bažnyčiai. Ir šis vakarėlis re
ngiamas parapijos naudai. Ti
kimės jame matyt visus para- 
pijonus.

X Lietuvos Vyčių 5 kuopa 
rugp. mėnesį nelaikė susirin
kimų, nes vieni buvo išvažia
vę atostogoms, kiti į seimą, 
kitiems per šilta buvo lanky-

"BALTOSIOS ŠVEDŲ LINIJOS"
Išplaukimai iš New Yorko:

M.L "ORIPSHOLM,” Rugsėjo 1 
M.L. ■ •KUNGSHOL4M." Rūgs. 15 
S.S. "DROTTNINGHOLM,” ” 22 
M.L "GRIPSHOLM," Spalių 4 
M.L. "KUNGSHOLM,” Spalių 13 
S.S. "DROTTNINGHOLM." ”29 

Informacijos ir iliustruotas cirku- 
ilorts su iemlapiu lietuvių kalboj 
gaunamas pas musų agentus arba 

raštfeiėj:

Swedish American Line 
181 N. Mlchlgan Avė., Chicago, Iii.

Malonu Mums Pranešti, kad

STANLEY SHIMKUSz

kuria pirmiaua darbavosi su Central Manufacturing 
District Banka, dabar darbuojasi su

HOEBEL & GORDON REALTY 
COMPANY

. 809 WEST 35th STREET,
TEL. VABDS 4330

kurie specialiai užsiima iškolektavimu pinigų ir nuo
šimčių, pertikrinimu taxų bilų, atnaujinimu gaisrų 
insurance, morgičių uždarytuose bankuose. Taip pat 
užsiima su Real Estate, formomis ir Insurance.

Tamistų Seni
Rakandai Perdirbami
už labai prieinamą kainą 
pagal pageidavimo.
Sutaisoma sulaužytų rakan
dų rėmai, — tvirtai ir gra
žiai.
Uždedama naujas varnišas, 
kuris neblunka ir neskyla.
Apdengiama su gražiausia 
medega (covers) pagal pir
kėjo pasirinkimą.,

NES
Peoples Furniture Co. krau
tuvės turi ir operuoja ra
kandų dirbtuvę, kame išdir- 
binėjama nauji rakandai ir 
parduodama tiesiog pirkė
jams už išdirbystės kainas.
KAS LIUDIJA KIEKVIE

NAM DIDELIUS SUGEDI

MUS!

TAIPGI
SUTUNIJAM PIANUS 

TIK UŽ

$1.50
PATAISOM RADIOS UŽ

.00$1.
PARGABENA M RAKAN
DUS UŽ LABAI PRIEI

NAMĄ KAINĄ. '
Todėl minėtais reikalais 
Visuomet Kreipkitės į

PEOPLES 
FURNITURE CO.
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171
2538 40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
Chicago, III.
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D R A r G A S Šeštadienis, rūgs. 3 d., 1932

- ĮVYKS -

SEKMADIENI, RUGSĖJO (SEPI.) 4 D., 1932 M.
J LABDARIŲ FARMĄ

Bus visokių žaidimų: virves traukimas, lenktynes, ir t.t. Bus taip pat ir 
kalbėtojų. Muzika visus palinksmins.

Kviečia visus
LABDARIŲ SĄJUNGA.

MARQUETTE AT ROCK
FORD TOMORROW

will take secoftd place for 
their respeetive endeavorsdur 
ing this lašt suinmer.

Besides being the usual 
Wednesday sočiais, these wiil

The Marąuette K of L base- 
ball team will go to Rockford 
Sunday morning to play a t\vo!now be one of the attractions 

of the parish bazaar, ,whichganie series over Sunday and 
Labor l)ay. The Roėkford K 
of L triam is the outstanding1 A ‘
amfituer team of their citvI *
this scason and the Marąuette

1. Our K of L golfers are 
just starting their schedule 
having waited for the base- 
ball players to finish their 
league games. Any member or 
guest can watch the teanrs 
play and tlius pick np a few 
points on good golf. Admis- 
sion to the eourse is free, so 
if you’re interested ask the 
team members to tell you all 
about it.

team, Charlie, būt we liave yet 
to see what you can do at 
golf.

C H I C A G O J E

makes its debut Sept. 17 and 
lingers on fįor period of six 
weeks . I

X Paul is vacationing iri

-o—o

o—o—o
Speaking of baseball, when 

Skipper Šeputis abandoned 
the hęlm of the K of L coun- 
cil 36 championship baseball 
team, they got lošt. At pres- 
ent, under the colors b f ‘ ‘ To- 
ny Galias Boosters” tliey play 
series of 6 games—losing the 
first five and. winning the 6th. 
Such superb baseball and such 
confidence. (Did I hear a vo
ice say too much confidence 
in themselves?) May be you’re 
right.

KLAIDOS PATAISYMAS j reikia atsiminti daržą pikni- 
------ ------  įkui prirengti reikia kelių va-

“ Draugo” 263 niim., korės-Į landų darbo. Todėl piknikas 
pondencijoje antgalviu Iš ko- nebūt galėjęs laiku prasidėti
tegfjos rėmėjų 41 skyriaus su
sirinkimo, įvyko stambi klai
da. Kaltė — skubotumas ra
šant ir pertrampas pasikalbė
jimas su veikėjais.

boys certainly wi ll have to Pittsburgh, and K of L af- 
play exceptionally good base- į fairs are in indolent hands... 
bąli to bring back the victory Į The lašt meeting — Thursday 
to Chicago.

Marąuette was rated as one 
of the best teanis in the Chi
cago district at the beginnirg 
of the season, būt failed to 
win the coveted first place.
The reason for this was due 
to the necessity of chafiging 
nianagers too freąuently; Bru
no Krivickas the origirfal pi- 
lot Avas taken up with person
ai businėsš, St. Balskus found 
the task ttoo difficult and dolm 
Stulgis ’ the ^nei^ly app&nted 
manager’s nnterest vanished.
The Athletic difettofsf-John 
(Juozaitis and FraWk*Snekutls4

—- lasted exactly four and one 
half (4p^) minutes, setting an

2. Many of the large cities 
have changed their narnės in 
recent years. Constantinople
has become Istambul; St. Po-, jar nįne ma(je personai ap-

pearances at our free sočiai. 
31ad to see you boys, come

o—o—o
Even the stars of that stel-

tersburg is štili being chang

ed and lately was known as 

Leningrad; Peking, in north- more often 

ern China, is now Peiping;’

have done all in theirij)owėri t0 renew his efforts at bis o!d

all time record — or at least, jChristiana, the late capitol of 
that is what we daim...

Snaps...
The pianist who plays “Goo 

fus”, the popiriar dance hit 
of today (or is it yesterday?) 
gives added zest tcr the so-cal- 
led nreetings... Ed. Lapinskas 
holds the audience spellbound 
when he strums that banjo 
dke... Augie Vardauskas V. P. 
and Šimulis are a sight in a 
ljeated argument — ask any 
of the members... T. Jankas 
has returned to Michigan City

o—o-

to keep the team goiifg. '•
The pošsible įineup for tire

Chicago team will be: Beino-

job... Connie Savickas, of No. 
Side, won the lašt K of L golf 
tournanrent — best \vishes for

Norway, is now Oslo. Learn 
to, let well enough alone. 

o—O—o
3. Life is so short we some- 

tinies wonder if it’s worth 
while to strive and succeed.• LWe may not be in this world 
of our o\vn choosing, never- 
theless it is a source of self 
satisfaction to know that we 
have done something well.

- o—o—o
4. Senior; I’ve added those 

figures ten times, sir.
Prof.: Nice work, my boy.
Senior: And here’s the ten 

answers.

Welcome Home Štella. We 
all missed you very much. 
Ask Frank if you don’t be- 
licve rne. We hope you had a 
pleasant time at “Ye Bean 
Towne” and that your tour 
gavę you great pleasure and 
plenty of new ideas. Welconie 
Home. •

Signed:— “WH0”

Klaida štai kame. Vietoję 
žodžių — kolegijos naudai, 
pinigus visus priėmė kun. L. 
Draugelis; turėjo būti sekan
čiai: 41-mas skyrius visą bu
vusio brisk et pikniko pelnų 
$41.80 įteikė' savo dvasios va
dui kun. L. Draugeliui jo pa
gerbimui. Nes kun. Draugelio 
pagerbimui ir buvo rengtas 
minėtas piknikėlis, liepos ’24 
d., Lubertų sodne.

Nors mes ir žinome, kad 
visi mūsų aukoti pinigai eina 
Šv. Marijos bernaičių kolegi
jos naudai, bet 41 skyriaus 
noras buvo įteikiant minėtus 
pinigus savo dvasios vadui sy
kiu išreikšti ir aukštų pagar
bų, kų skyrius

ir nebūt buvę galima ilgai biz
nio varyt. O daržo išlaidos, y- 
ra labai didelės. Tai ir nema-J 
tėme išrokavimo piknikų pra
dėti tokiose aplinkybėse, nors 
daržo savinįpkė po lįętėuk siū
lė daržų d^kai. Jei iš ryto būt 
buvę pranešta, kad daržas bus 
dykai, tai per Budriko radijo 
būtume pranešę, kad nežiūrint 
lietaus piknikas įvyks.

-d-

LIETUVIŲ DAINOS IR MU
ZIKA ORO BANGOMIS

susirinkime ir padarė.
i Rast. J. Š.

ris 2b; Kumskis 3b; Karpus repeating, Connie... Lou Krik- 
1b; Krivickas lf; Rimkus ss; sciunas, esteemed business ma
AVilmonas p; Mikužis cf; Bal
skus rf; Elzbergis c.

A Fan

UP AND D0WN 18th ST.

- By Becancour ,
The Jast game of the sclie- 

dūle of the K of L baseball 
league ’tras waslied out lašt 
Sunday. Due to • the holidaj'S 
ant the fact that on one oi' 
these Marąuette is to struggle 
against a -team froin Rockford, 
the tilt witfi Provideųce will

nager of Vyčiu Chorus in- 
forms us that this šame vili

Mowcow and then several more 
in the hoosegow. After study- 
ing some more in Spain he 
finai 1 y realized be had been

begin their practice very short- vftin—
ly... J

X Senai buvo iiomta suži
noti, ar girdi žuvys. Nesenai 
Londone viename tvenkiny žu 
vys buvo pripratintos, atplau
kti į varpo balsų, — vadinasi, 
žuvys girdi.

X Anglijoj įvyko trečioji 
pelių paroda. Buvo pilkų, mė
lynų, juodų, raudonų ir net 
margų pelių. Galima išauginti 
visokiausio plauko pelių. Iš 
pelių dirba kailinius moterims.

A sign in a local restaurant 
reads: “Our credit depart-
ment is in the basement—dig 
deep...”

...And tliere are just two 
types of movie patrons: the 
gushers and tlie hushers...

BRIGHON PUTS ON “DIN- 
KY-GLAD” TIME

And *iow your correspond- 
ent retums to the book he i s 

take place next Sunday, the • reading about the cliap who 
lltli. The winner of this game ' studied voice Severai years in

About 60 K of L mem bels 
(including many Towno-Flak- 
res) and about seventv ‘nob- 
et-ex’ members danced to the 
“gee-or-gee-ous” music of At. 
Metrick’s orchestra at McKifi* 
ley Park hall, thursday, Aug. 
25tli. •

Dainos Šventė
M’iscorrsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai

SEKMADIENJ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTE” 
Vieta vadinasi “Central Park” Kigbvay 15. (Taty

Kenosha, Wis. ir Racine, Wi«.).
B® Ir Šoklų bua gira kai bog. LtiteTOa kon-

'"i.o. p. A. Kalvaičio, Wiooo:.-«in'© S«nA'< nafta OnhAnhMCi'i'tait 
ngffpfo KnyrrET**

Beware Charlie. Someone 
seems to be museling-in oti 
your territory! Golf is reallv 
a very nice game. How aboBt 
it Stanley! Don’t you evvr 
play, Charlie? With all the 
practice and pointers a litHe 
Someone f mm West Side is 
getting Irom a oertain golfet, 
you may be taken for a nmt 
i i nulinių; \ oi, may iun > man 
a ged a champiouship ba-seball Į

pie sveikatų, o programo ve
dėjas patiekė daug naudingi 
žinių ir nurodymų apie lietu
viškas įstaigas, kurios sėkmin
gai ir nuoširdžiai tarnauja mū 
sų visuomenei. Visa tai pada
rė programų malonų ir nau
dingų kiekvienam pasiklausy
ti. Zulina

GARS1NKINTES 
“BRAUGE”

Praėjusio antradienio vaka
rų ir vėl buvo malonu Chica-! 
gos ir apylinkės radijo klau-' 
sytojams pasiklausyti tikrai 
gražaus radijo programo iš j 
stoties WGES. į

Šį sykį tarpe gerų daininin
kų pažymėtinai gražiai daina 
vo p. E. Zabukienė, A. Čiapas 
ir naujas “Peoples svečių” 

praėjusiame i duetas. Malonu buvo Mausv-

KODĖL nebuvo PRADĖ
TAS PIKNIKAS

Kolegijos Pikniko Rengimo 
komisijai kai kurie prikiša, 
kodėl nepradėjo skelbto pik
niko, Birutės darže, rugpiūčio 
28 dienų.

Teisybė, lietus apie 2 vai. 
popiet apsistojo, o vėliau net 
pragiedrėjo taip, kad pikni
kas buvo galima pradėti. Bet

tis taip gražių dainų, dainuo
jamų aukštai išsilavinusių dai 
nininkų. Peoples Furniture 
Co. krautuvių duodami prog
ramai tuo ir pasižymi, kad1 
kas kart duoda naujus prog- 
ramus. I . . >

Be to, buvo gražios muzi
kos ir naudingų kalbų, Dr. M. 
T. Strikolis, M. D., kalbėjo a-

Radios, Rakandus, E- 
lektrikinius Icebox, E- 
lektrikines skalbiamas 
mašinas, Dulkių Va- 
lytojus.

tos. F. Badrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705—8167

Nepamirškite gra
žaus Lietuvių Progra
mo Nedėliomis nuo 1 
iki 2 vai. po pietų iš 
galingos stoties WCF- 
L, 970 k.

PASTABA
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems 

klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A. 
'Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl

, šių priežasčių:
1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
2) Užrašinėti Ugnies, automobilių ir visokių insuranoe
3) Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus.
4) Iškolektnoti morgičius, procento kuponus taip pa

vienių asmenų kaip ir korporacijų.
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
6) Iškolektnoti Ga« ir Electric bilas.
7) Išduoti Travellers čekius. i
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais 

patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
gičių bizniu po vardu

UN1VERSAI MORTGAGE & INVESTMENT
COMPANY. NOT INC,

3120 S. HALSTED STREET,
T f .L YARDS 5215

G. A. SI KYS .1. p. DOODY W. M. ANTONISKN

1868 1932 FOREIGN BANKING 
DEPARTMENTAS

Pinigus j Europą galima sių
sti per mūsų Foreign Dept. 
paštu, kablegramu arba radio
gramų greitai ir pigiai. 
Padarome sutarti® dėl laiva
korčių ant visų laivų.
Mūsų bankinis tarnavimas pa
matuotas 64 metų prityrimu ir 
konservatyviŠku bankinimu.

THE STOCK YARDS 
NATIONAL BANK

IR
t

The Stock Yards Trust 
Sč Savings Bank

4150 So. Halsted Street
CHICAGO

Bankinės valandos: 9:00 ryto 
iki 4:00 v. v.
Subatoj: 9:00 ryto iki 2:90

į. ) I < .1.1X1, x ,
8:00 v. v. ,
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C H I C AG O J E MAftQUETTE PARK

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LABD. S-GOS DIREK ,

TORIAMS

Reikale atnaujinimo 2-rojo 
morgičio ant Labd. Sų-gos ū- 
kio, šiuo pranešu štai kų:

P-nia Johnsonienė pirmiau į 
buvo pranešus, kad morgičių 
atnaujins dviem ir pusei me
tų ir kad Labd. Sų-ga dabar 
turi jai įmokėti $500, ir $192 
nuošimčių.

Dabar jinai savo pirmesni 
pranešimų atmainė. Jos glo
bėju yra vienas bankas 
Lemont, III. Jis jai tarpinin
kauja ir duoda patarimus. 
Šiomis dienomis Labd. Sų-gos 
adv. J. Grišius gavo nuo p. 
Jobnsonienės laiškų, kuriame 
reikalauja, kad Labd. Sų-ga 
mokėtų jai kas 6 mėnesius po 
$500.00.

Tokių st

styti ir apie pirmąjį morgičių, 
kuris sumoje $6,000 baigsis už 
pusantrų metų Metropolitan 
State banke.

A. Nausėda.

RUOŠIAS KAULIUKŲ IR 
KORTŲ LOŠIMUI

Šv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjos jau pradėjo ruoštis prie 
savo ateinančio kortų ir kau
liukų lošimo, kuris įvyks šeš
tadienį, rūgs. 24 d., 2 vai. po
piet, Windermere Kast llotel, 
1642 K. 56th st. Įžanga 75c. 
asmeniui. I

Šis “Card ir buneo party” 
yra informalis, todėl gerb. vi-

Šilavos atlaidai jau nebeto
li. Jie prasidės rugsėjo 7 d. 
vakare mišparais ir tęsis iki 
rugsėjo 15 d. Per visų oktavų 
rytais ir vakarais bus pamal
dos. Per atlaidus pamokslus 
sakys kun. Gabrielius, pasijo- 
nistas. Jis savo gražiais pa
mokslais tikrai suteiks daug 
gražių pamokinimų. Visi kvie
čiami pagarbinti stebuklais 
šlovingųjų Šilavos Panelę Šve
nčiausių jų ir įsigyti atlaidus.

ŽINiy-ŽINELĖS

neatsisakykite dalyvauti, nes 
nereikia nei kiek prašmatniau 
rengtis, kaip kad į paprastų 
svetainę. Rezervuokite tų die- 

Labd. Sų-ga j nų mums; labai prašome atsi-
šiais laikais jokiu būdu nega- lankyti, o tuo paremsite ne 
Ii priimti, nes kiek per tuos

X B. Maženis, tapo sužeis
tas ant Western Avė. Nuga
bentas į ligoninę, kur suce
mentavo sužeistų kojų. Dabar

uomenė bei rėmėjų prieteliai randasi namuose, 2326 W. 23 
st. Aplankykite.

X Biznierių p-nų Dobroval- 
skių sūnui Vincukui padaryta 
operacija ausyse. Sveiksta.

|X Marąuette Parko stam-
bus biznierius St. Šambaras,

tris metus Sąjunga įvairiais
būdais padarė pelno, visas perka ligoninei kas reikalin- 
veik buvo paskirtas vargšams! giausia. Tikimės ‘skaitlingo at 
šelpti. Be to, Sąjunga turi mų- i silankymo. Alfa

radijo valandų darė praneši
mų kolegijos pikniko reikale 
Pranas Gudas. Pasirodė, kad 
jo balsas yra tinkamas radijo 
reikalavimams.

X P-nas Jonas Evaldas, 
Keistučio Spulkos sekretorius, 
dabar daugeliui patarnauja 
morgičių ir kitokiuose legališ- 
kuose reikaluose. Jisai tuose 
dalykuose gerai nusimano, v- 
ra malonaus būdo ir todėl dau 
gelis savo reikalais į jį krei
piasi.

,X Dabar tėvai rengia savo 
vaikus į mokyklas —' perka 
jiems drabužius ir kitokius 
dalykus. Tėvai privalo atsi
minti, kad su tais pirkiniais 
reikia kreiptis į lietuviškus 
biznierius. Jei tėvai leidžia 
kai kuriuos dalykus patiems 
pirktis, tai privalo įsakyti ei
ti, pirktis pas lietuvius biznie
rius.

DAKTARAI:
IMI. Cicere 67 M

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 16-11 ryto; 1-6 ir 7-# wk*n

Ofisas Tel. GrovehiU M17
Rea 6787 S. Artesian Avė. 

TeL Grovehiir 0617

DR. 1- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3428 West Marąuette Road 

VaL: 1-6 lr 7 -9 P. M- Ket. 9-11 AM. 
NedllloJ susitarus

Phone Boulevard 7142

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAfl; 

4645 So. Ashland Arą.
Arti 67 Itreet

TeL Canal <122

DR. 6. L BLOŽB
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Tel. Canal 1367 Rea Prospeot <169

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HALSTED STREET

Realdenclja 6611 So. Artesian Ava 
l 11 ryto Iki 4 po pietų 
4 Iki Itll vakare

DR. S. A. DOMAI
^GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12tb PLAOE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rez. tei. Cicero 2858

Tai. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ ,
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė, 
Nedėliojo pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKASi
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų lr valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL
Kampas 31st Street ■

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036 ,

 ■ i

DR. A. P. KAZLAUSKAS
-DENTISTAS 

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

S. J. PAVtNSKAS & CO.
1728 CONNEC1TCUT STREET 

Tel. 6760 Gary, Ind.
Grabas, dėžė, balsamavimas, ka

ravanas ................................. $100.00
Geresnis grabas, dėžė, balsama- 

vimas, patarnavimas .... $150.00
Plušinis grabas ir visas patar

navimas ............................... $225.00
Dar geresnis grabas lr patarna

vimas ..."............................ $285.00
Plieno grabas lr visas patarna

vimas .-.................................. $305.00
Kapinės neįrokuojamos 

Kreipkitės į mus bet kada

rėmėjus, beft pačių ligonine, buvo sunegalėjęs. Sveiksta, 
nes rėmėjos savo uždarbiu nu i X Jonas Pužauskas iš Mar

ąuette Parko, garsus biznie
rius, piknikų rėmėjas, išvyko 
vakacijų į Kanadą. Jo biznį 
prižiūri jo moteris. ,

X Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos rudenimis piknikas Į- 
vyks Vytauto parke, rugsėjo 
4 dienų.

(X Šv. Jurgio parap. pikni
kas dėl lietaus buvo sutruk
dytas. Todėl bus atnaujintas 
\Darbo Dienų, Vytauto parke.

X Petras Andriejauskąs, 
vestsidietis, šiomis dienomis 
pagražina savo namų. Darbą 
atlieka kontraktorius Stepo
nas Morkūnas, 1723 W. 47th 
st. Darbas gražiai vedamas, 
kad net kaimynai pradėjo sa
vo namus taisyti. Į

X Labdarių ūkyje šiemet 
bus išvažiavimas taip links
mas, kaip niekada pirmiau. 
Bus įvairių paukštelių gaudy
mai ir chorų balsai skambės 
po miškų.

X Visi svečiai pirmu sykiu 
atvykę į West Sidę ir pama
tę Rūtos daržų negali atsiste
bėti jo gražumu. Kiti tariasi 
panašiai įtaisyti savose kolo
nijose.

X Praėjusį andiadienį per 
Peoples Furniture kompanijos

G R A B O R I A 1:

J. F. RABŽfflS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėm* pa

tarnauju geriaupla 
Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRJU8: >2X8 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlotory 44II.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet eąltaioąas lr 
nebrangus, aus neturi
ma išlaidą attalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyšia dykai.

8307 Aubun Atww

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Tek Cicero 1260

DR. GHSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto 11d 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, UI.

LACHAV1CH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mai 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2611

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 1927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUEN AVENUE 

Chicago, III.

I. J. ZŪLP
GRABO RTUI IR LAIDOTUVIŲ 

VHDPJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th lr Paulina Bta.

Tai. Boulevard 5212-841$

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABOR1Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint j tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
jūsų Graborius

Didyste Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

PAGIMDĖ KETURIS 
KŪDIKIUS

Prieš keletą dienų Kampiš

STANISLOVAS VAIČKUS
'Mirė rugsėjo 1, 1932 m., 7:30 

vai. ryte, 38 metų amžiaus. Ki
lo iš Telšių apsk., Luokės par., 
Mediščių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 19 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį „ Veronikų, po tėvais 
Springjukaitė, dukterį Stanislo
vų 6 metų, uošvę Barborą Spri- 
ngjukienę, brolienę Ludviką 
Vaičkienę, sesers dukterį Juli
jonų Markuvienę, pusbrolį ir 
pusseserę Vaičkus ir gimines, 
•o Lietuvoje motinėlę Marijonų, 
brolį Jurgį, 4 seseris: Eleną, 
Julijoną, Marijoną ir Zofiją.

Kūnas pašarvotas 462 4 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks panedėiį, 
rugsėjo 5 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už vielio- 
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: moteris, duktė, bro
lis, seserys, uošvė, sesers duk- 
tciė, pusbrolis, pusseserė, mo

tinėlė Ir giminės
Laidotuvėms patarnauja gra

borius Eudeikls, Yards 1741.

kių bažnytkaimy Aukštosios 
Panemunės valsčiuj viena mo
teris pagimdė keturis kūdi
kius iš kurių du gyvi ir du 
negyvi.

ONA GAttAUSKŽENĖ (po ttvafc RapotoMė)
Mirė rugaėjo 2, 3932 m., 11 vai. ryte, 57 m. amžiau*. 

Kilo iš Kauno red., Tauragėn apekrM Gaurės parap. 
Amerikoje išgyveao 32 metus.

Patiko dideliame nubudime dukterį Oną, žentų Pi- 
liponų Paukštį ir giminei, Amerikoj, o Itietuvoj 2 »ū- 
nus: Jonų ir Antanų, 2 ma>rčiaR, 2 anūkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4454 South Mozart Rt. Laidotu
vės įvyks antradienį, rugsėjo -6, iš namų 8 vai. bus 
atlydėto į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos jiamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažįstamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Tele
fonas Yards 1741.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

litam inkais, Ket vergais ir Subatomls
2420 W. Alartiuette Kil. arti Hestern 

Avė. Pitone Heuiloek 7828 
Panedšltate, Seredomls lr Pltnyčiomls 

1821 So. Halsted Street

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—2 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gas Extraction

Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 
6536 SO. WESTEK#T AVĖ.

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utaminkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. P. M.
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

Tel. GrovehiU 1595

DR. A. L. YUŠKA r v
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIŲ GYDYTOJAU

DR. YAimsn, OPI.

DR. M. T. SIRIKŪL1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Karnų Tei.: Prospect 1930

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

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 9000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurte 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių^ aptemmio, .nervuotu- 
aio, skaudamą akių karštį. Nuimu 
iataractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę. ,

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimai daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaidaa

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRTJM 
P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys aU taiso mos 
be akinių. Dabar kainos perpm, d1- 
geanes, negu buvo. Musu kainos ni- -vsnės, kaip kitų. W

<712 8. ASHLAND AVĖ.
. TeL Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

A. L DAVIDONIS, M. Di
4911 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenirood 1197. 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai rytą;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio lr ketvirtadlente.

TeL Yards 1829M. G. SERNER

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET

•MM M «

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, kurie garsinasi jame.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
, VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną

> Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tet Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija 
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. nuo 8-6 vak. 

šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakara 
Nedėliomis 10 Iki lt 

Telefonas Midway 2880

Tel. 5Ventworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

HEMLOCK $Ut

DR. V. S. NARES
(Naryauekas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
9439 West Harųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto. 7 iki 8 vakare 

daro. hr Ketv.

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect o<il

DR. R. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Res. <425 8o. Califomia Ava 

▼at: 1-6, 7-1 V. » Išskiriant KstV.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. RERIASH
75(J W. 35th STREET 

OO» vąUn.: nuo 1-8, aso <:tc-S:C|
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RUDENINIS ir PASKUTINIS PIKNIKAS KURĮ RENGIA
Šv. P. M. Gimimo Par. Dr-jos ir Kuopos Par. Naudai

Sekmadienyje, Rugsėjo (Sept.) 4 dieno, 1932 m.
VYTAUTO DARŽE, 115th St. ir Crawford Avenue

Bus visokių įvairumų šiame piknike. Gera muzika, gardūs valgiai ir gėrimai. Telšių Plium
pis su Raseinių Magde nemažai juokų prikrės. Visi esate nuoširdžiai kviečiami atvykti Į mūsų 
užbaigos piknikų.

Kviečia KLEBONAS ir RENGĖJAI.

PRANEŠIMAI 'kviečia valdyba ir komitetas.
K. Walkovskas, rašt.

PRANEŠIMAS CHICAGOS 
IR APYLINKĖS VAR

GONININKAMS

Bridgeport. — šv. Onos dr- 
jos išvažiavimas įvyks rugsė
jo 4 d., Kučinsko darže.

Ty • ’ - vi- Kviečiame visus, jaunus irVisi Clncagos ir apvlinkes ’ •»
. . , . v ,,•' • , senus atsilankvti ir prie geros •vargonininkai nuoširdžiai kvie ■ v s

čiami atsilankyti į Marijonų 
kolegijų, Hinsdale, III., rugsė
jo 5 d., t. y. per Labor T)av 
ir paileti giedoti per šv. Mi-j 
šias ir sodinant medžius. Pa-

muzikos pasišokti.
Komitetas

Bridgeport. — Dr-jos Šv. 
Petronėlės susirinkimas, iš 

maldos prasidės lygiai dvylik-' 1” ’e^asties amerikoniškos šve- 
tų valandų. Po pamaldų pie- J n^s’ 'IUS laikomas antradienį, 
lūs. Po pietų galėsite praleist:1 u8s®jo 6 d., 7:30 vai. vakare,
laikų tyrame ore ir pasidžiau
gti graži a ja gamta.

Rašt.

Town of Lake. — Draugi jos

Šv. Jurgio par. svetainėj.

Narė-s malonėkite atsilanky
ti ir užsimokėti savo duokles. 

OX. Kliučinskaitė, rašt.

Šv. Kazimiero Karalaičio na- j West Pullmna. — Po vasa
riai prašomi atsilankyti į šei- į ros atostogų kiekvienas eina* 
myniškų išvažiavimų, kuris į- j ntis mokslus grįžta į mokykla, 
vyks sekmadienį, rūgs. 4 d., į Taip pat ir klierikas V. Dau- 
Svilainio darže, 83rd ir Kean ' gentis, praleidęs atostogas pas 
Avė. ! savo tėvelius, West Pullman,

Trokas lauks prie Al. Pili- grįžta į seminarijų Mundelein, 
pavičio, po nr. 4512 S. Wood i UI. Giminės ir artimieji drau-* • I
st., 9:30 vai. ryto. Išvažiavi- gai rengia jam išleistuvių va
rne bus puiki muzika. Visus karienę Šv. Petro ir Povilo

M Vaa

paarapijos svetainėj, 12225 
Emerald Avė., rugsėjo 3 d., 3 

|val. vakaro.
I i

Vakarienė bus paįvairinta i
gražu programų, 

i • '
i B.

RYTOJ IR VĖL BUS ŠAU 
NUŠ LIETUVIŲ RADIJO

PROGRAMAS

ri radijo savo namuose, pasi
klausyti šio gražaus progra- 
mo. ’. I

Budriko korporacija jau ke
tvirti iš eilės metai, kaip lei
džia lietuvių muzikų ir dainas 
oro bangomis. Kiekvienas pri
pažins, kad tam reikia išleisti 
daug pinigų. Jūs pasiklausę 
šių programų, turėtumėt pa
remti Budriko korporacijos

biznį, (3417 S. Halsted St.), 
nes ši korporacija nesigaili lė
šų jūsų palinksminimui.

J. P. B.

•č\ ĮVYKITE IK PIATI 
i.* • • no •

4^11 lhlEWICZcS(o- '

CHARLES P. KAL , R. ANDRELIUNAS
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 No. Dearborn St., Room 706 

Phone State 4690 
South Slde Ofisas

756 W. 85th St., netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 6913

Kiekvienas radijo klausyto- j 
jas rytoj ir vėl turės progos 
išgirsti šaunų'lietuvių progra
mų iš stoties WCFL 970 kilo- 
cycles nuo 1 iki 2 vai. popiet.

Šiame lietuvių radijo pro - I 
grame dalyvauja: Čepaitis, į 
Gricaitė, Sauris, p-ia Vaitkus,

1 Budrikas ir kiti muzikantai, 
i Patariame visiems, kas tik tu-

NAUJA GAS0LIN0 STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

i HIGHWAY
SERVICE STATION

17001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

PARSIDUODA
5 kambarių namas. Lotus 

60x125. Kaina $2,800.

Atsišaukit pas savininkų:
1021 WEST 60th STREET

Tel. Englewood 2116

PARDUODU
grocernę ?r bučernę casb. 

Kas nori gali pirkti ir su na

mu, arba mainyti ant fanuos.

6001 SO. CARPENTER ST.

-A^HORTGAGE BAHKERS^

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulka 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47tli St.

Parduodu bučernę už priei
namų kainų. Senai biznis iš
dirbtas. Netoli lietuvių bažny
čios. Tel. Yards 6934.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St.. Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub 9600

i Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios, 

, taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 

, tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas,77 W. Washlngton St 
Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D6I geriausios rųšles 
ir patarnavimo. Sau
kit.

GREF.N VALI.EV 
PRODUCTS 

OI sėlis šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Išsirenduoja nauji, gražūs 
moderniški flatai; garu ir pe
čiu šildomi. Kreipkitės:

M. J. KIRAS REAL ESTATE
Home Builders 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Vakarais: Utarninkals ir Ketvertais 
— 6 Iki » vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7817

Namų Tel. Hyde Park 1896

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų. Iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4402 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7139

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 ST. prie MTCHIGAN AVĖ 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 8. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. lafayette 6393

160 N T.A PAT.T.U ST—perai «„»aWI

E38a3S

<1

Pirmadienyje Rugsėjo 5 d. Darbininkų Dienoje
PRIE LIETUVIŲ KOLEGIJOS, MARIJONŲ ŪKY, HINSDALE, ILLINOIS

f
Bus dedikuojami jų atminčiai pasodi

nti prie Lietuvių Kolegijos medeliai. Ta 
proga kalbės PROF. F. B. MASTAS, 
DR. J. POŠKA ir red. L. ŠIMUTIS.

Programas: 1) Lygiai 12 vai. (Chica- 
gos laiku) prasidės PAMALDOS Kole
gijos koplyčioje. 2) Tuųj po pamaldų 
iškilminga MEDELIŲ DEDIKACIJA, 
prakalbos, dainos ir kitokie įvairumai.

PIKNIKAS. Antroji programo dalis 
prasidės po pietų - tai piknikas farmoje 
su visokiomis įvairenybėmis, dovanomis 
ir visokio sporto įvykiais. Kaip žinoma, 
praėjusią savaitę dėl lietaus Amerikos 
Lietuvių Kolegijos piknikas neįvyko. 
Dėl to programas su visais pamargini- 
mais atidėta iki šio pikniko, “Darbinin

kų Dienoj,” Marijonų ūky. Chicagos ir 
apylinkių visuomenė kviečiama tą dieną 
atvykti į Hinsdale, III., kur Marijos kal
neliuose įvyks JURGIO WASHING- 
TONO (AMERIKOS TĖVO); ARK. 
MATULEVIČIAUS (MARIJONŲ 
TĖVO) x IR PROV. F. KUDIRKOS 
(AMERIKOS MARIJONŲ TĖVO) 
PAMINĖJIMAS IR JŲ ATMINČIAI 
MEDELIŲ SODINIMAS. Po tu retų 
iškilmių viri kviečiami į margumynų pi
kniką. kuris bus ta pačią dieną ir toj pa
čioj vietoj.

Kviečia — Amerikos Lietuvių

Kolegijos Rėmėjai.

B-
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