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Telefonas: Ganai 7790

J. Stalinas kviečia J. Pilsudskį Maskvon
J. VALSTYBIŲ PREKYBOS
ROMAI PRIEŠ ORGANIZUO
TUS DARBININKUS

VOKIET!1A NFGF’DJIA KARO PAREIŠKIA HITLERIS

WASHIN3TON, rūgs. 5.— .pramoninkai ir visi kiti darbJ. Valstybių prekybos rūmų • žaviai į šį klausimą šaltai žiūprezidentas H. I. Harriman į** tada “°P*n «hoP” išn>'k3
....
.
•
• •
ir prieš pramoninkus
atsispaskelbe atsišaukimą į visus!
1
r
| tos organizuotas darbas.
kraš‘o r-amomnkus ir prekv- ; ,r •
.
x
v
r •
Harnman nurodo automobi
lininkus, ka „.e nieko nelau- ,gainjR,tojo Fordo keblų stokiant imtų vieningai ginti “°-[vį. Fordas nepasirašo kodo,
pen shop’’ ir kovotų prieš nes jis bijo “open shop” ne
kramto pramonę gaivinti akto tekti.
straipsnį, kuriuo darbininAiškėja, kad krašto pramo"kanis užtikrinama laisvė orga- minkai raginami subrusti, kad
nizuotis ir kovoti už būtį.
[dar ilgiau palaikius
dartiHarriman pareiškia, kad jei ninku baudžiavą.

ISPANIJOS RADIKALAI PRA
KIŠO TRIBUNOLO RINKIMUS

J. Valstybės ginkluojąs; stato
37 karo laivus
PILSUDSKĮ KVIEČIA
MASKVON

BAISUS VIESULAS FLO
RIDOS PAKRAŠČIUOSE

(VARŠUVA, rūgs. 5. — Sov.
Žiniomis iš pietų, baisus
Rusijos diktatorius
Stalinas
viesulas
(uraganas), kurs
pakvietė Lenkijos diktatorių
skaudžiai ištiko Kubą ir kitas
1. Edward Albright iš Tennessee paskirtas J. V. atstovu Suomijai. 2. Nesenai audros už FORDAS PRIEŠ ORGANI
SEN. SCHALL GINA
maršalą. Pilsudskį Maskvon da
FORDĄ
lyvauti raudonosios
armijos salas, siaučia Floridos pakraš lietas Laurel miestelis, Maryiande. 3. Norvegų laivas Nore su Rusijos bolševikų žibalu Toki- ZUOTUS DARBININKUS
joj,
Japonijoj.
’
f
čiais. Praneša, kad persimeta
iškilmėse
r minint bolševikų reDETROIT, Mich., rūgs. 4.—
WASHINGTON, rūgs. 3. —
voliueijos dieną spalių mėn. 7. žemvnan ir slenka Texas vals- ISPANIJOS RADIKALAI
SANTARVĖ PRIPAŽINO
Arti Fordo stovintieji asme- • J. Valstybių senator. Scliall,
Lenkų spauda praneša, kad ' tvbės link. Visuose plotuose
AUSTRIJAI MILICIJĄ
PRALAIMĖJO
į nvs pareiškia, kati kordas nė- resp įg Minn. valstybės, paStalino kvietimas yra oficia-, viskas išgriauta, susisiekimai
| ra priešingas automobilių pra Į sisifliė automobilių gaminto
lūs. Su kvietimu maršalui iš nutraukti
LONDONAS; rūgs. 4.
MADRIDAS, rūgs 5. —
GAL SUŠAUKS SPECIALĘ Įmonės kodo pasirašymui. Ta- jui H. Fordui ginti jį, jei NRA
Maskvos prisiųsta ir dovana—
lės Santarvės valstybės — AngliIspanijoj įvyko konstitucinės
SESIJĄ
jčiau jis griežtai priešingas ko administracija mėgintų jį spau
caro laikų policiniai dokumen VOKIETIJA PRIEŠ KARĄ garantijos tribunolan narių ja, Prancūzija? ir Italija, for
t<le padėtai provizijai darbinin i sįį
automobilių pramonės
tai apie Pilsudskio revoliucini
.
rinkiniai, kuriuos laimėjo o- maliai pripažinto, kad Austrija
......
x
,i IUinoiso gubernatorius i>la- . kų klausimu. Jis nenori nė gir- kodo nepasirašymo.
veikimą prieš caro vyriausybę.
kuri<ųį gali sudarvti trumpo tarnvboR
.
®
..... U—• j v • ,
NUREMBERGAS, rūgs. 5. pocizinės partijos,
*
.
..
..
nuoja
sušaukti
specialę
legisla
dėti
apie
darbininkų organiza
Kai kas mano, kad Stalinas [I— Baigiant nacionalsocialistų veikia prieš radikalų vyriausy termino milicija i» 8,000 vyru.»
.. m .
, ».
•
i
*
“Man yra smągu šį pasiūly
J*
Tln
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1
gall
n
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tu*-bi«ki4ialWna--I4lKW«W4-par--pbrtijbs šų^žiffVTiną "įvyko]'Fę.
mą paskelbti, ” pareiškia senarmažinimui, kaip to norėtų Ghidaryti militarinį paktą.
prieš neramiuosius krašto elešios partijos smogiamųjų daliu
•torius. “Kaipo pilietis, advo
Išrinktas tribunolas be kit,'cagos majoras. Bet mokesčių
katas ir J. V. senatorius aš
apie 100,000 jaunų vy rų, pa |
spręg) ar išleisti radikalų ,nen^U8,
i didinimui. Bedarbių šelpimo
KIEK TAI TRIUKŠMO
radas. Kancleris sakė prakal įstatymai atitinka konstituci
jaučiuos, kad tai yra mano pa
fondo vyriausybė randa, kad
RAGINAMI
MILICIJON
reiga savanoriai
patarnauti
bą. Jis pareiškė, kad vokiečių jai, ar visi aukštieji krašto
jai reikalingi milijonai dol. be
VIEŠKELIAI PLENTAIS
\ ARŠI A A, rūgs. 5.
Len^ fa«istų veikime pasaulis nepri valdininkai neperžengia įsta
pramoninkui, kurs kovoja
VIRTO
VIENA, rūgs. 5. — Austri i darbius šelpti, nes pardavimo
kijon atvyko naujas J. A . ats- Va,() niatyti jokių grasinimų,
prieš krašto konstitucijos grio
tymų, ar vyriausiasis krašto
mokesčių nepakanka.
tovas J. Cudaliy iš Mihvaukae. (Vokietija nereikalinga karo, teismas viską teisingai spren jos vyriausybė paskelbė atsi
vimą. ’ ’
Trakų apskrity pavyzdingai •
*
Kada jis ėmė rengtis padaryti kad laimėti liaurus. Vokiečiai
šaukimą. Ragina jaunus vy
džia.
\
Senatorius
nurodo, kad For
SUDEGĖ
ARKLIDĖS
taisomi
keliai.
Metai
iš
metų
kai kurius oficialus
vizitus, nepaprastai daug pasižymėjo
rus įstoti naujai sudaromon
tinkamai žvyruojami vieške das nereikalauja kokius ten ko
apsižiūrėjo, kad neturi šilkinės ilgiau kaip per ketverius me
valstybės milicijom
PASIRAŠĖ PAKTĄ SU
Hawthorne arklių lenkty- liai — lygūs plentams. Šla- dus pasirašyti. Nes jis apmoskrybėlės (cilinderio).
Kilo tus kariaudami su visu pasau
RUSIJA
daug triukšmo, nes nepristaty liu. Šiandien vokiečiai kovoja
PATARIA GERAI PAGAL nių srity sudegė net 8 arklidės pesnėso vietose keliai išdrenuo ,ka darbininkus brangiau, negu
ir 50-iai arklių buvo pavojaus.
Vandeniui nutekėti įtaisyta .^iti pramoninkai, ir jo darbitas visas jo bagažas. Vizitai a- vien prieš vidaus priešus.
VOTI
LONDONAS, rūgs. 4. — Ita
1 arklvs sužeistas.
betono vamzdžių tilteliai. ’ |ninkai M trumpas darbo vatidėti.
lijos prem. Mussolini pasira
____ ____
, landas.
HONOLULU, rūgs. 4. PRIEŠ FAŠISTŲ VEIKIMĄ šė su sov. Rusija neutralybės
Hawaii salų gubernatorius?ATIDARYTOS KATALIKIŠ
MACHADO ŠALININKĄ
MAŽAI VYŠNIŲ
,
A
4A o
v
ŽUVO GARSUS ITALAS
ir nepuolimo paktą.
KOS
MOKYKLOS
Judd pataria J. Valstybių vy
NUKANKINO
PARYŽIUS, nigs. 5. —,
LAKŪNAS
Nors šį pavasarį gražiai žy
riausybei gerai pagalvoti, ar
Prancūzijos vyriausybė smerPRIEŠ
PAGROBĖJUS
Cbicagos
arkivyskupijoj
HAVANA, rūgs. 4. — Buvu kia dažnas vokiečių fašistų de '
dėjo sodai, bot, kadangi žydė
iš tikrųjų reikalinga ir naudin '
NEW YORK, nigs. 4
—
šiandien
atidarytos
visos
kata

TRENT0N,
N.
J.,
rūgs.
4.~
ga būtų šiose salose kefcti val
jimo metu pasireiškė nepapšio prezidento Macbado Pr’e_ į monstracijas. Sako, tas kenks
rastos Šalnos, tai žindai vaisi-,Per<'it»
Ployd Ba
šai susigavo ir žiauriai nukan- minga Europog (aikai
New Jersev gubernatorius A. džios tvarką — pripažinti sa- likiškos mokvklos.
nių medžių, ypač vyšnių, naša- nne“ lėk,uv'i s,ot>’ žuvo <ęarkino jo šalininką, slaptos poli
II. Moorp pasirašė naują įsta vyvaldą.
Į,
UŽBAIGE
STREIKĄ
ei jos leitinantą Jose Ponate.
tymą, kuriuo remiantis žmo
k). Kitais motais Alytuje šiuo susis italas lakūnas gen. FrMĖNULIO ŠVIESOS
nių pagrobėjai bus baudžiami
laiku daug veždavo į rinką vy de Pinedo.
2 ŽUVO, 20 SUŽEISTA
NAUDOJIMAS
Cbicagoj užbaigtas apie 8,- šnių, bet šiemet labai mažai,
mirties bausme.
VIESULO AUKOS KUBOJE
Jis pasirengė skristi į Bag000
rubsiuvių
streikas.
Streiką
SARATOGA SPRINGS, N.
už kurias reikia mokėti po 1 lt. įdadą. Į lėktuvą Santa Lueia
CALDVVELL, Kas., rūgs. 4.
vo
International
Ladies
’
GarHAVANA, rūgs. 4. — Prieš
20 et. iki 1 lt. 30 et. už kilogra paėmė 1,027 galionų gazolino.
— Miesto komisijonieriai nus BALSUOS PROHIBICIJOS Y., rūgs. 4. — Albany-Sarato- ment VVorkers’ unija.
porą dienų saloje siautęs troga Springs busas su 29 kelei
KLAUSIMU
iną. «
Įsibėgęs lėktuvas neturėjo jė
prendė naktimis užgesinti gat
pikinis viesulas paskui save
viais
smogė
į
automobilį,
ap

gų pakilti su tokią sunkenybe.
vių žiburius, kada yra mėnesie
VVASHIN9TON, rūgs. 5<
ŽUVO LAKŪNAS
paliko 100 žmonių
lavonus,
virto
ir
nusirito
nuo
vieškelio.
NAUJOS SKULPTŪROS
Smogė į geležinę tvorą, apvir
na. Tuo būdu jie tikisi šutau- Šį mėnesį 7 valstybės daugiau
daug
sužeistųjų ir didelius
Dvi
moteriškės
žuvo
ir
20
as

AUŠROS VARTUOSE
to ir perdėm paskendo liepsno
pyti 25 nuoš. išlaidų.
balsuos prohibicijos klausimu.
Tarptautinėse lakūnų lenk
milžiniškus nuostolius.
menų sužeista.
se.
tynėse Glenview, šalia Cbica- Į Aušros Vartuose, Vilniuje,
ARKIVYSKUPAS MOONEY merikoj turėjo arkivyskupas
gos, žuvo jaunas lakūnas R. T.1 prie Panelės Švenčiausios al
MIRĖ BUV. PREMJERAS
PASKIRTAS ROCHESTE- i J. J. Hartv, kada jis iš Mani- NUMATOMAS BRANGESSURINKTI MOKESČIAI
Liggett iš Omaha, Neb.
toriaus iš šonų pastatytos dvi
RIO VYSKUPU
įlos buvo atsiųstas
Omakon į
NIS GAZOLINAS
PARYŽIUS, rugp. 4. — Mi
naujos skulptūros, atvaizduo- Cooko apskrity už 1931 metus
—-----vyskupauti. Vadinosi Gmahos,
WASHINGTON, rūgs.- 4.—
LAUKIA TEISMO NUOS
rė Geores Leygues, buvęs
jančios šv. Joakimą ir šv. O- mokesčių ligi šioliai surinkta
VVASHINGTON, nigs. 1.. Neb., arkivyskupas vyskupas. Žibalo pramonėje dalbas praPRENDŽIO
premjeras ir užsienių reikalų — Jo Eksc. arkivyskupas E. I Arkivyskupas Mooney yra dedamas šios pramonės kodo
ną. Jų vietoje anksčinu stovė vos 53 nuošimčiai.
ministeris. šiandieninėje vy A. Mooney, apaštališkas dele-Pirmas šio krašto kunigas, ku- pagrindais. Spėjama tad. kad WASHINGTON, rūgs. 4.— jo tų pačių šventųjų skulptūriausybėje jis huvo
laivyno
Numatoma, kad artimiausioj Į ros istoriškos, bene skulpto- SKAITYKITE IK PLATI N
.
T ‘ .. .
...
D i ris 1926 metais pašauktas dip gazolinas bus pabrangintas,
gatas Japonijai, paskirtas Ro-'
f
r
ministeriu.
ateity vyriausiasis krašto'teis riaus Andriollio darbo. Skulp * KTTF, “DRAUGĄ”
lomatinėn tarnybon. Pirmiau
chesterio, N. Y., vyskupijon
1,500 ANGLIAKASIŲ
mas pareikš, ar NRAyrakons tūros ir dabar esančios visai
siai jis buvo paskirtas apašta
STATYS 37 KARO LAIVUS vyskupu. Arkivyskupo titulas lišku delegatu Indijai, o pas
STREIKUOJA
titucinis, ar krašto vyriausybė gražios tik esą buvusios nebeORO STOVIS
DĖS MOINES, Iowa, rūgs turi teisę kontroliuoti pramo- proponcingos savo dydžiu. Se
VVASHINGTON, rūgs. 4.— pasiliks jo personaliu titulu kiau — Japonijai.
Karo
laivyno sekretorius ir vadinsis Rrtc.besterio arki Rochesterio vyskupijoj jis"4. — Nesulaukdami anglių pra1 nę, žemės ūkį ir darbininkus. nojo darbo skulptūros dabar CHICAGO TR APYLINKĖS
užims mirusio šiemet vyskupo monės kodo, Iowa kasyklose Visas kraštas laukia nuos būsiančios perkeltos j šv. Tre — Iš dalies debesuota; maža
Swanson pasirašė kontraktus vyskupu vyskupu.
temperatūros atmaina.
jybės bažnyčią
sustreikavo 1,500 angliakasių. prendžio.
i.
Tos rūšies dvilypį titulą A- F. O’Hern vietą.
statyti naujus 37 karo laivus.
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^“DRAUGAS”
IS«lna kasdien, ttakyrua aekmadlanlua

PRENUMERATOS KAINA: Metama — >1.00, PuMl metų — $3.60; Trims mėnesiams — >2.00: Vienam
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metama >7.00; Pusei me
tų — >4.00. Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rųttna. jei nepraėoma tai padaryti ir nepri'sluuClama tam

tikslui paėto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Eacept Sunday.
8UBSCRIPT1ON8: One Tear — >0.00; 81x Montks
— >3.60; Tbree Montbs — >2.00; One Montb — 75c.
Europa — One Tear — *7.00; 81x Montbs — >4.00;

Copj — .#lc.
Advertlslnc tn "DRAUGAS" brlnga best resulta
Advertlslnų ratas on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
KĄ GAVAI, IŠLEISK

Krašto pramonę gaivinti šiame krašte
pasisekimas daugiausia priklauso nuo pir
kimo jėgos didėjimo. Jei ši jėga didės, tai
yra', jei žmonių minios daugiausia visko pirks,
tada fabrikuose bus daugiau užsakymų ir
darbo. Pirkimo jėga yra darbininkų minio
se. Šios jėgos didėjimas bus tikras, jei dar
bininkų minios gaus darbų ir atitinkamų at
lyginimų. Pirkinio jėga nė kokiu būdu ne
galės pakilti, jei daugelis darbininkų ir to
liau bedarbiais, jei dirbantieji už savo dar
bų' gaus alkio atlyginimų. Milijonai darbi
ninkų dar ilgiau neturės darbo, jei fabrikuo
se bus palaikoma masinė mašinomis gaminių'
gamyba.
Nėra galimybės pirkimo jėgų padidinti,
jei darbininkų minios yra be darbo, neturi
pinigų, o kas jų turi, tas juos krauja ir atei
čiai taupia.
*
n
Kadangi be pirkimo jėgos didėjimo ne
įmanoma pramonę atgaivinti, tai buvo ieš
koma priemonių, kaip ir kokiu būdu dirban
čius, ir šiaip pelno turinčius, žmonelė para
ginti, kad jie ko daugiau visko pirktų. Kraš
to vyriausybė šį galvosūkį pavedė spręsti
ekonomininkams ir kitiems aukštųjų mokslo
įstaigų profesoriams mokslininkams. Spau
doje pagaliau paduota žinia, kad pramonę
gaivinti administracijos štabo narys, prof.
A. Dalilberg pagaliau rado priemonę, kaip
žmones priversti, kad jie pinigų nekrautu,
kad daugiau visko pirktų,, jei jie savo noru
neprisideda prie pirkimo jėgos didinimo.
Prof. Dalilberg savo sugalvosimų susta
tė raporto formoje ir tai visa įduos prezi
dentui Rooseveltui apsvarstyti.
X

Profesorius yra nuomonės, kad pirkimo
jėgų galima padidinti tik specialiais pinigais
ir specialiais u/, taupas mokesčiais, tai yra
prievarta, bet ne kitokiu būdu. Tad jis ir
pat&ria vyriausybei vykdyti tokį planų: Kie
kvienam mėnesiui išleisti valsuotus bankno
tus (popierių pinigus). Vienų mėnesį raudo
nus,' kitų mėnesį mėlynus, toliau žalius ir ki
tokių varsų, šie kiekvienos varsos pinigai
yra geri tik \ lenam kuriam mėnesiui. Jei,

AMERIKOS LIET. R.K. FEDERACIJOS
23 KONGRESO PROTOKOLAS
A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETO
RIAUS RAPORTAS XXHI
KONGRESUI

(Tęsinys)

t

Gauta taip paj laiškai lft National Councll of
Catholic M,-n u- National Councll of Catholfc
Women.
imškaa liU Nailonai Councll of Catholic Men:
•
Octobcr 15, 1932
•’lJcar Mr. alunitia:
Fathar .John Burka, General Secretary of thc
\Velfare Confcrence, lnformcd mp recently of your
vlalt to VVaalnnRton and your conference wlth hl:n
rearandi’.iR tho afflllntlon of thc American Uthuanian Uoman
Catholic Eed»r.itlon wlth thc Wel»
fore Confcrence.
—
Father Hurke explalned to you the mcthod
of afliliatlon ano conflrmed thnt tn hla letter to
you of October 13, of wht<-h he haa aer.t me h
copy.
We wolcoine thc afflllallon of yo»* <reat
natlonaL Federatlon and wi'ah you to know thnt
«H the facflitieg of our headųuartera Office are
placod
your dieposa’ to acatat your organlxatlon and Ita niember* In every poaslble way to.
advance the work in whirh they are engofed and
adVance the lntarcata of ycur or<anl«atfon.

sakysime, prekybininkas skirtam kokiam mė
nesiui kiek pinigų iki to mėnesio galo neiš
leis, užsilikę tuo būdu pinigai neteks savo
(Musų korespondento).
pilnos vertės. Nunešus juos bankan, ar kokion kiton finonsinėn įstaigon, už kiekvienų Daukantas ir kiti rašytojai psta. Daugumui mūsų didesdolerį gal bus gulima gauti tik 95 centai, labai plačiai aprašo Žemaičių Įnių miškų, nei 20 ha visai
arba ir mažiau. J tai atsižvelgus, kiek pre ir Lietuvos girias, veik ištisai'neteko matyti. Ateities karkybininkas, tiek kiekvienas žmogus negalės .
.
.
...
° . dengusias visų senosios Lie- toms ir tokie miškui bus tik
pinigų ilgiau laikyti, kaip tik vienų . mėnesi
,
tuvos paviršių. Esu jos buvu- graži pasaka. Tik Daukanto,
ir kas mėnesis* juos turės įvairiems reikalams sios neįžengiamos, jose būda- Valančiaus ir kitų rašyti rušišleisti, jei nenprės, kad tų pinigų vertė žlu vę pilna visokiausių paukščių tai liudys apie buvusias mū
gtų. Kas mėneris išleidžiami nauji naujos ir gyvulių. Veisdavęsis stum sų šalies girias, kurias anie
varsos pinigai, o taupiamieji ir laikomi na brai, briedžiai, elniai, lokiai... rašytojai savo akimis regėjo,
mie kas kiekvienas mėnesis savo verte ųitt- Jų raštais naudodamiesi, Lie gražiųjų jų gamta gėrėjosi.
žėja.
_
tuvos
girias aprašo ir įvai- Dabar gi mūsų šalelė darosi
Profesorius tačiau randa, kad gal tada ūs
- romanų bei apysakų ra vis pilkesnė ir pilkesnė, vis
t
.
.iru
žmonės bankuose pinigus ims krauti. Ir prieš šytojai. Tik prisiminkim A. nuogesnė ir nuogesnė. Važiuo
tai yra priemonė. Vyriausybė už visus indėlius
jant gelžkeliais, plentais ar
— visas taupmenas skiria specialius mokes Vienuolį ir S. Minclovų, pa
vieškeliais miškų užtiksi la
čius. Taupymui tada liktų tik vienas būdas rašiusius romanus apie Vytau
Vaizdelis iš prancūzų legijonierių kovų su morokiečiais
tų
Didįjį.
Be to, S. Minclo- bai maža ir tie patys nedide Afrikoj. Prancūzija pasiryžus visiškai pavergti vietos gyven
-- pirkti nekilnojamas savastis. Toks taupy
vas rusų kalba parašė romanų li. Bastydamasis šuntakeliais tojus, kurie visomis jėgomis, nesigailėdami gyvybės, priešinas.
mas ekonominiu atžvilgiu visam kraštui bū“Lietuvos giriose”, kurio lie dar dažniau užtiksi mažų miš
tų naudingas.
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Planai planais. Tačiau krašto vynausy. b ----------------------b
”
-----x
----i
........
i—
k
._
a
k
mens
anglių
Jaunukas Žinąs svarsto, kų pcflzijos vadovaujantieji šiuo........
.. ..
... . , , ,
įkvėpimo ano meto poetams., žemelę gal ir
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Vo
tik irž.iirkai i.,: Didingos buvo anuo metu Lie- užtiktum. Tačiau kas gi tuos Latvijai žada politinių nuotai ksniai visuomet palankiai ziugiau visko pirktų. Sako, kų tik uždirbai, tai
tuvos ir Žemaičių girios.
kasinėjimus suorganizuos, ka-'kų pasikeitimas Vakarų Eu- ridavę į Baltijos sujungus sutuojau ir išleisk. Tik tuo būdu bus padidinta
Latvija visuomet
pirkinio jėga, o tas gražins gerovę.
sumanymui taip pat priTik Lietuvos politikų
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LIARINO LIETUVĄ PRANCŪZIJOJE
Ikos rusai, vaklyda
biednas, kaip gal mums Latvijoje, bet tas įvykis dide- z,<>8 klausimui judėti iš vietos
Eltos žiniomis paskutiniu laiku, be dau-lį. girias kirto. Vokiečiai, oku- išrodo. Tik reikėtų pasikasinė- lę įtakų padarė ir daugeliui *r be išorinės pagalbos nežigybės žinių ir pranešimų apie tragiškų Da-ipavę Lietuvų, mūsų miškų dar ti. Tačiau arteziniams šuliniu- Vakarų Europos valstybių. n*a dar> kada jis galėsiąs būt
Jaunukas Žinąs čia išanalizuo- išspręstas. Istorija ir krizės
esu, Baltijos valstybes
per mažai pamokę ir jos
dar nesupranta, kad tik
nde llustre buvo įdėtas didelis Pierre Val- gų, kurių neturėjom. Reikėjo
&daus šalinio, ligi akmens 't.ija esanti izoliuota. Latvijai vienybėje esanti jų jėga, o
migėre straipsnis, “Lietuva, mažai žinoma Į aprūpinti savanorius žeme, įan8li° klodlb dar niekas ne-! bei Estijai taip pat nesu ko taip pat ateities perspektyvos,
šalis” su daug fotografijų. Šiaip straipsnis, duoti jiems statybos medžią-1 iSkas® ir tąip 8iliai dar negrų- 'bijotis, nes jos visuomet ture-Įrj ai supranta vokiečių ir rusų
yra palankus Lietuvai. Pierre Valmįgere sa-Į
‘ ęd-io namfti Ja 1 žė. Akmens anglio mūsų žeme- j josios ne tik Prancūzijos, bet politikai, kurie visuomet išnaudodavę visas
vo laiku lankėsi,Lietuvoje ir^šė visų eiję
,abai )jrangiai atsieina’lėj rastųsi, tik reikėtų pales--------priemones
--------straipsnių apie Lietuvų labiausiai paplitupastatyti, tačiau vis dėlto žv- koti. Juk, jei dabar turime'tai jo yra ir mūsų šalies že- Baltijos sujungęs sudarymui
riaine Prancūzijos provincijos dienraštyje miai pigiau, nei juos statytu-1n,išklb Jei Prieš keletu šimtų melėj, tik reikia paieškoti, trukdyti. Jaunakas Žinąs čia
Depeche de Tųulouse.
ulėm molinius plytinius/ ar nietų
deng® &irios> tai L’^lul mano silpnas balsas pa- laikosi savo senos tradicijos
Henri de Monfort išleido knygų “Nau
*” seka pasakų, kad
1-1 vaisin
1~'~ 
kitokius. Mat mūsų šalelės Plde^ed^n^U0Se amžiuose mū- sieks kieno nors ausis;>, gal' ir
jos Baltijos valstybės”, kuri net gavo pran n.olis vis .lai- neišnaudojamas.
b“vo
tik Ju0; kas nors šituo klausimu ir giausia veikimo dirva jiems
cūzų akademijos premijų ir. buvo palankiai nors jo mūsų šalyj yra užtek-lužnešė lud>nai storais žemės'susidomės. Juk šiaip ar taip, visuomet buvusi... Lietuva.
referuota prancūzų moralinių ir politinių mo tumi.' Galėtumėm' net ekspor-!sluoksniais' Jei “broliškoji”,tačiau Lietuvai tuojau užeis Tenka ir Estijai, kuri, esu,
kslų akademijoje. Knygoje paliesta visų Bal tuoti, jei kur trūktų. Tai mū- kain,ynė Lenkija akmens an- miško medžiagos krizis.
‘dėl kai kurių siaurų motyvų
tuos valstybių istorija, konstitucijos, žemės sų medeliai vis tirpsta ir tir- «lio tari ir žem«se vis randa,!
esantį labai santūri, pav., vi
čižyla
reformos ir, apskritai, jų politika* Tai yra
siškos Latvijos Estijos muitų
perdirbtas Montforto paskaitų rinkinys, ku- Rio ^nyga “Lenkija nuo 1863 m. iki 1914 “Revue general de droit International Pu unijos klausimu, nors ji galė
ltame stengiamasi informuoti apie Lietuvų
k’uf daug objektyviai ir labai plačiai ’blic”, kuriame autorius nagrinėja Hagos tei- tų būt pirmas žingsnis į Bal
bešališkai, bet neišvengta lenkiškų vėjų, nes paiįesta Lietuvos istorija, kaip kad kieno !smo sprendimų Klaipėdos byloje ir kelia aikš- tijos valstybių bendros unijos
pats Montfortas yra lenkų draugijos sekre- norg jkį Molei buvo.
'^n teisingumo triumfų, kaip labai svarbų realizavimų. Baltijos valstybių
torius ir vienas iš La Pologne redaktorių.
Neseniai išėjo iš spaudos ir O. Milašiaus' precedentų tarptautinėje praktikoje.
sąjunga šiaurėje turėtų nemaŠiomis dienomis buvo išspausdinta ir žcsnės reikšmės, kaip Mažoji
Paul Levy paskelbė įdomių knygų “Ger lietuviškos pasukos su Galdiko iliustracijų-į
manizmas užsieniuose” (Le Germanisme a mis. Pasakos, kuriose yra parinktos iš lie-' Maurice Bedelio paskaita, kurių jis laikė Santarvė — pietų rytuose. Pra
l’ctrangcr), kurių išleido Alicijos studija į tuvių gyvulių epo, pasižymi savo stiliaus!Priversite dės Annales. Paskaita pavadinta ncūzija ir Anglija čia turi to
ir informacijos komitetas ir kurioje, tarp gražumu.
“Mažosios didvyriškos tautos”. įsidėmėtina kių ūkiškų ir politinių gali
mumų, jog Jaunakas Žinąs
kitko, yra paliesta vokiečių Klaipėdos krašf Vartas pažymėti ir M. Mouskhėlit straip- paskaitos pabaiga, kur
stebisi, dėl ko jos ligšiol taip
te ir, apskritai, Lietuvoje organizuota akcija, snis “Teisingumas moderniškoje tarptauti į
M. Bedel Vilniaus klausimu be
(Tęsinys 3 pusi.)
Dėmesio verta yra nauja prof. O. Ilalec-1 nėję teisėje”, išspausdintas paskutiniame1
jokių svyraiimų stoja į Lietuvos pusę.

LIETUVOS GYVENIMAS

TUOS SĄIUNGOS
KLAUSIMĄ

>>»fe!

As Father Burke, c\plains In hls letter, your
Federatlon beina compoaed of both men and wo'.ncn, lt 1m entircly confurmable wlth our pollctea
that the nicn’s branch ufflllalc wlth thc N. C. C.
.M , and the wwnen'« group atfib’ate wlth thc N.
C. C. W. J enclose a blll lor the apeclally agreed
upon fce «ef $50.00 for the affillatlon of the mcn'a
group. \Vhf-n tho affiliulion -fce la patrt, would
you klndly return thla forui to ua, carcfully fllllng In the name of the person to whom our
comuiunkat/ona are to be addressed.
1 would be grateful to you lf you would, at
your earltest conventence, send me a atatemeiit
of the hlalory of the Federatlon. Ita objecta, Ita
purposea, the number of Ita me»nber«hlp. and the
number of Ita branchea and where located; in
otber worda, be good cnough to aend ua, for our
rerord, full Information regnrdlng the Federatlon,
so that wl(h thi'a data we may be able Ip anawer
lnqulrle« we n.ay rccelve regnrdlng your organlZiitlon.
I would unk also that gbu keep ua informed
of all m.ittera of linportance In whlch your org.uilzatlon la now engaged or wlll engnge In the
future, ad conimuni'ente to ua whatever Informa
tion may api-.-.e lo you that ta of general Catholic
comern. Be sere of our fulleat cooperatlon.

I am,
Most slneerely youra,

Chor cm F. Dollc,
Exeeutlve Serretary".
II National Councll of Catholic Wonjen:
OctObor 2«, 1932.
"Dear M r. Slniutla:
Throngh Father Burka I learn of your Inqulrl,'« eoncernlng Rfflllati'ton of the American
Lllhuanlan Iton-an Catholic Federatlon wtth the
Nntlonal Catholic Welf*re Conference. He wrota

(riliui

me that he had explained to you the character
of the organization and thc exiatance of the
Department of Euy vrganizat.'ons through whlch
federatlona auch as your unite wlth the National
Catholic VVelfare Conference.
The National Councll of Catholic Womon wlll
be very happy indeed to rccelve the affillatlon pf
thc tvomen’s group of your orgam'xatlon, and wo
ahull be ve.ry glad Indeed to keep in touch wlth
thcm through corr.-spondcncc and,
hope.
through personai canfert nefe when occaalon perinlts. We ha ve a representative of ou.r National
Board of Dlrectora ln Chicago who would, I a-.n
aure. be very happy to get ln touch wlth you.
The National Councll haa Just held Its Twelfth
Annual conventlon ln Charleaton. 8. C. We are
happy to niai'i you, unde.r ae pa rate cover, the
October įsaue of Cuthollc Actton, whlch tontalns
the program l'or that rncetlng, an artlcle by
Father Burke. whom you met, on the Spirttual
Foundallona of the Nntlonal Councll of Catholic
VVomen, the adilren.4 of our National i’rsstdcnt
the roport of the Egecuttve Secretary, and other
material * hi’ch throw llght on thc characte,r of
tltla National Federation.
\Ve enclose herewtth the formai tnvltatton
for affillatlon and the membershlp card.

Hoplng to he'ar from you at an early date,
1 ant
Very slneerely your*.

Agnės B. Kcg*n
Executlve Secretary'*,

Tai pirmieji laiškais pasikeitimai. Be
ndrai per metus dažnai teko susirašinėti
visokiais reikalais, tai su N. C. W. C.,
tai su N. C. C. M., tai su N. C. C. W.

i Am

Ateidavo visokių svarbių klausinių, pra Federacijos konstitucijos ir pritarimų jos
šymų ir reikalavimų, į kuriuos reikėjo veikimui. Tai yra svarbus ir reikšmingas
atsakyti, išpildyti kas buvo prašyta ar dalykas. Šį darbų dirbo mūsų veiklusis
reikalauta. Tai užėmė nemažai laiko. Bet iždininkas gerb. kun. M. J. Kazėnas, ku
tai dirbau su tam tikru pasitenkinimu, ris užsipelno parlėkus ir pagarbos. Sekrenes jaučiau, kad tas išveda mūsų Fede torijatas, tiesa, pagelbėjo mašinėle at
racijų į platesnį, naudingesnį ir garbin- spausdinti konstitucijos kopijų angliškai
ir gautus laiškus išvertus pagarsino spau
gesnį veikimą.
Įstojimas Federacijos į N. C. W. C. doje, bet su Vyskupais susirašinėjo gerb.
jų daro legale šio krašto Katalikų Baž kun. Kazėnas, gavęs iš J. E. Vyskupo
nyčios hierarchijoje ir katalikiškųjų ak Bovle rekomendacijos raštų.
Šis Federacijos “vajus” vyskupų tar
cijų subendrina su Amerikos katalikų vei
pe aukštai iškėlė jos prestyžių ir savo
kimu.
dale turiu priminti, kad Federacija veikimų pilnai legalizavo Katalikų Bažjau turėjo pasiuntusi savo atstovus į Na nvčios atžvilgiu.
laiškai gauta iš šių aukštai gerbia
tional Countil of Catholic Men konven
mų
kardinolų,
arkivyskupų ir vyskupų:
cijų, kuri buvo 1932 m., lapkričio 21-22
J. E. Kardinolas Dougherty, Philadd. Atstovais buvo kun. M. Kazėnas, p.
J. M. Ražėnas ir p. Petraitis, kurie gra delphijos arkivyskupas.
J. E. Arkivyskupas Micbaei J. Curžiai Federacijų atstovavo ir lietuvių var
lev, Baltimore, Md.
dų pagarsino.
Vyskupų Laiškai
J. E. Vyskupas Joseph Sehrembs,
Šiemet mes ne tik laimėjome de facto Cleveland, Oliio.
ir tie jure N. C. W. C. pripažinimų, bet
(Bus daugiau)
ir keliolikos vyskupų formalų užgyrim*}

l
•s

Antradienis, rugsėjo 5 d., 1933
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Irtu į dienų praūžia traukinys) “
ir nuoširdūs santykiai su žmo
nėmis labai paveikia žmogų.
Įdomus miestukas, kuriam**' Žmogus, pripratęs prie di
dabar gyvenu.
Gyventojų, delių miestų, čia atvažiavęs,
kaip skelbia miesto valdyba dėl neatsargumo, gali net į- |
(labai abejoju ar tiek gali bū žeisti jautrius gyventojus. Čia
ti) skelbia 800. Koks tai skir yra paprotys kiekvienų pra- Į
tumas tarp mažų miestukų ii einantį pasveikinti ir palinkė
didelių, pav. Cbicagos, miestų! ti labų dienų. Paprotys labai
Čia nėra paslapčių, mieste vi įsigyvenęs.
si viens kitų pažįsta. Atvažia
ŠITAS £112.00
vus svetimam žmogui, visi snn ; Vietinė katalikų bažnyčia
bžda, teiraujasi, kas per sve- didelė,,'graži, tiktų (laug dieias. Gal esate kada nors ma-1 dėsniam miestui. Katalikams
tę judamuose paveiksluose, a garbė ir pasididžiavimas kn
rba skaitę knygose, mažo mie talikų akyse, nes dvi kitos ba- į
stuko vaizdų. Čia irgi randa žnvčios mažos, medinės, ne
si taip pat. Miesto senberniai, gražios. Aš niekad savo gy
iki kol sandėlis bus ištuštintas
seniai sėdi per dienas priešais venime nesu matęs tokio pasiPIRKITE DABAR... ŠUTAU
vietinę “liardware” krautuvę, šventusio klebono. Dar jau
$1000 įmokėki. Balansas ma
PYKITE #12.50
kramto tabakų, pjausto lent nas vyras, geras kalbėtojas,
rais mėnesiniais mokesčiais.
RIKA kaliui t&kKirn* — ir jos t.kial
galius, pasakoja labai netikė stačiai žavi žmones savo kal
yi*a u?, iiilugas. Pnr.-elinls tiltus y:a gerui
kjla, atrlklte Ir pamatykite Kelvlnator
tinas pasakas, labai įdomiai ba. Bet parapijonys, kad ir
išplaut r-, tas suvanoti tirų tii<ų jame. Tri
Tipingoji kinietė Cbicagos parodoj.
Electric* RcfrtKiratorių. štai Jukų pu::{K-. M*
jų li ipsnių šaltis užtikrinu pritiikiiitus tem
apžiūri kiekvienų praeivį ir turi didelę ir gražių bažnyčią,
gyti Kelvlnator, su daugeliu naujų ir iš
peratūras dėl visokių maistų. Ifcpapiastal
skirtinų Išvaizdų, žemiausia kaina istorijoj.
per dienų kilnojas iš vietos į neturtingi, didžiumoje ūkinin- čiai, sūnus ir duktė, stovi lig ginęs prie rašymo, nurodęs'
(;n*:ias ša (tymas iiadaro kilų j Kll nili.'JŽių.
šiame pilno didumo, pi no stipt‘.uito
AAtuonl šaldymo greit < nai yrt-. ujbtaMmi
vietų, kad vis būtų pavėsyj. kaį jr nepajėgia tinkamai už apakę, žiūri į juodų karstų, raštų trūkumus ir labai prisiModei R42 Kelvlnator, yra (žymios ypaty
“Temperature Brieetor.” I.utiai tykiai <pebės kurios pcdaio J| vienu iš po.uulcriškla-.ii*u>Ja. Išsirinkite rato Kelviimtor dtibar kol
Iš šio jųjų judėjimo beveik ]aįkytį parapijų, dėl to varg- Našlė silpnai niflni. Vietinis dėjęs prie mano užvažiavimo
slų refriglratorių bl!e kada pudarylŲ. Jis
kainos dar neiškeltos.
galima numanyt, koks dienos jcuj klebonui tenka daug nak- liuterių ministeris rankas su- ant žurnalistinio kelio. (Dar
laikas, nes be atmainos ir
nemiegoti iš didelio rūpes- siėmęs ir akis užmerkęs gar- esu “purvyne” ir nelabai seElectric
Iš priežasties ‘“Retailers' Ocklaidos nurodo, kokioj vietoj !4*į0 apje finansus. Tik įsivaiz- siai kalba iš atminties psal kas gerai važiuoti).
cupational Taksų”, visos pre
Douintouin— 72 W. Adams St.—132 So. Dearborn St.
yra tuo laiku saulė.
duokite, kokiose sųlygose dir mę. Po to trumpai pakalba akėj pagarsintos visuose mūsų
Telephone RANdolph 1200, Locala 66, 535
Uti
Broadw«y
42JI V. lfadiioa 3«.
852 V. Urd St.
Kiekvienų vasarų parke bū bą šis kunigas. Jis apseina pie velionį, pamini jo gvveniBeveik kiekvienas didesnis
pagarsinimuose aukščiau 25
2618 Milwaukee Are.
4834 So. Ashland Are.
2950 E. 92nd St.
4833
Irvūig
Perk
Blrd.
3468
So.
State
St.
11116
Su. Micbigan Are.
na kokie nors pasilinksmini be šeimininkės, be džianito- mo bruožus, pamini (kaip vi- laikraštis turi tam tikrų skycentų, bus apie 2 %.
To
mai. Praeitais metais kas sa rio, be vargonininko ir be za sados) jo kilnų gyvenimų ir rių, kur rašomi įdomūs arba
FEDERAL
COUPONS
G I V E N
vaitę buvo rodomi judamieji kristijono. Kadangi parapija darbus, ragina visus paguosti juokingi išsireiškimai mažų
paveikslai. Šiemet benas iš ki nepajėgia užlaikyti seserų, jis ir nuraminti nuliūdusių šeimų. ! vaikų. Atmenu pats vienų įto miesto duoda koncertus. ,kas gegtadienį pats surenka Paėmęs gėlę nuo vainiko ir Įvykį, kuris rodo ne mažo vai- ji nelaimėje pagalba. Bet jis iš dienos darbo, pavargęs prieš , draugę ir dėl jos apsaugoti
Ramaus budo žmogui labai pa)visus vaikus ir duoda kate- sauja žemių, užmeta abu anr ko neišauklėjimų, bet jo pa . privalo nepaisyti savo gyvy- eidamas gult atsiklaupė prie jį nuo nelaimių. Meldėsi per
tinka šitoks miestukas (gi kizmo pamokas. Visiems nuo karsto kalbėdamas “Ashes to (stebėjimą teisybės i r nesuvar,_ '.bei pavojų ir vis būt pasinio-.lovos ir išliejo savo širdį Die- kokias penkias miliutas tas
šęs ją atiduot dėl žmonių la-.vui. Jis meldėsi garsiai, nu- žiaurus, “tougli oop” ir giriuos, nes ,£ats esu toks). Ty širdus, malonus, tikras gany asbes and dust to dust”. Vi- žytų atvirumų.
ras oras, ramus gyvenimas, be tojas ir prietelius. Laikau sau si aplinkui stovintieji taip pat Į Pas mūsų kaimynę lietuvę į bo. Dirbdamas tokiose sųly- vargusiu balsu prašė Dievo at-|ljaj atsidusęs atsigulė. Kas ga
triukšmo (išskyrus kai du ka- už didelę garbę, kad mudu e- daro. Išsiskirsto. Viskas bai- ūkį atvažiavo viešnia iš mie gose, jis visokių nelaimių,! leist už visus trūkumus savo Į lėtų manyti, kad toks, rods,
gta. Man ateina į galvų min sto. Šeimininkė tuojau para- krau’°’ piktadarybių, brudo ir,pareigų atlikime, prašė pagal-i beširdis policijantas turėtų tosava labai geru draugu.
gino viešnių prie stalo užkąsti, jneteisybių mato' ^odos’ 31 tu* bos> kad sav<> darbų, savo pa-Įkią kilnių sielų ir taip nuoJAUNAKAS ŽINĄS RA
tis: Kokia neapsakoma nebvilGINA AKTYVINTI SAVO
Negaliu suprasti, kaip mo tis pasireiškia tokiame įvy Ji labai mandagiai atsisakė-'1^ Paveikti tos visOR Pikta- reiSas kasdien galėtų sųžinin-širdžiai, lig sūnus savo tėvo,
VEIKIMĄ LIETUVOJE
sakė, jau pavalgiusi, tat ne darybės ir nelaimės, jis ture- gai ir katalikiškai atlikti. Dė- ‘ prajytų dangiškos pagalbos ir
terys, beveik be išimties, ne kyje.
norinti valgyti. Nežiūrint to tų pasidaryti piktas, žiaurus, j kojo širdingai, kad tų dienų 'palaimos? Kaip lengva apsikenčia šunų. Mano vokiškas
buvo apsaugotas nuo nelaimių, rikt žiūrint tik iš paviršiaus!
(Tęsinys iš 2 pusi.)
šuniukas, “Smėlingas”, veda
Žodis apie J. Poškų, kuri Seimininkė prieS viešnių pa-.be “veinesnių jausmų. Aš vi
Eduardas J. Kubaitis
mažai domėjosi Baltijos vals sunkų gyvenimų su namiškė skaitau sau už garbę pavadin T statė skanumynų ir galutinai sa,,os tai? ir >nani.an’ b<,‘ '”a- kad išliko gyvas pavojinga
me
darbe.
Ypatingai
drebanti
savo
bendradarbiu
*ir
.irauprivertė
jų
valgyti.
Valgis
viaj
n
°
a
P
alnkta
Kartų
netynoĮ
tybių gyvenimu. Esu, Vokieti mis moterimis. Mama ima šiuo
jos politiškas žaidimas Euro tų ir vargina vargšų jam tik gu. Savo straipsniais “žiūrint S"i»i patiko, dėl to labai gar-pamatyt, vieno pel,. u-,u halsu prašo Dievo pala,pos rytuose vėl stipriai iške- pasirodžius stuboj, o seserys per Plyšį” jis yra pagavęs vi- Hžiai pradėjo valgyti, fteimt- «*»«« s,el« >r ilrdl‘ «*• "unt, ir saugot, jo gyvenuno
liąs Baltijos sųjungoR klausi biednų šunytį grųsina vary sų “Draugo” skaitytojų dė ninkės 6 metų sūnus sėdėda
mų, kaipo didžiųjų valstybių mu lauk, jei tik jis mėgina mesį. Visi jo straipsnius go rnas šalę stalo, matydamas
Enjoy Iif«.
politikos prestižo klausimą. atsigult ir smagiai pasnaust džiai skaito ir4 nekantriai jų tai naiviai išsireiškė motinai:
y
“
Va,
mama;
sakė,
kad
nenoLaikraštis ragina suaktyvinti seklyčioje. Jei gėlės darže iš- daugiau laukia, nes jo pastawid»-«wak<
$0.75
rėjo
valgyti,
bet
kad
kemS,
,
Balsai,
Maironio,
120
pusi
.
.....................
latvių diplomatų veikimų Pa mintos, “Smėlingas” kaltas, |bos ir mintys įdomios, gyvos
USB
Į Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė
ryžiuje ir Londone, o taip pat jei kas rasta suplėšyta ir su- ir parašytos gražia, taisykiin- tai kemš!”
Radway’s Pilis
K. Binkis, 230 pusi................................................... $1.00
<Tfce Vesetable Eaiatlre)
Taline ir Kaune.
draskvta, “Smėlingas” kal ga ir gyva kalba. Kiek man
Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko Iz.
to cleame the intMfiinl tr»ct of
Jis yra valstybinis polici-i
Gira, 190 pusi.
Baltijos sąjunga geras da tas. O ką bekalbėt apie tai, teko sužinoti, susipažinus su
$0.50
impurities eaused by cooabpntion.
Yoor poison-frM blood will give
$0.60
lykas, bet prie to klausimo rei kiek aš pats ir mano “vokie juo, jis yra gimęs Škotijoje jantas. Savo darbe jis piktas, Rudens Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi........................
you m
Mild - ReliabU
At Yoor Druggut
kia eiti, deja, su didesne rim tukas” gaunam, kai mėgi prieš 20 metų. Mažą tėvai pa rodos, beširdis ir žiaurus. E- Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88
pusi
...............
......................................
.
........................
$0.45
timi, negu tai daro Jaunakas nu pačiupti didelį, gardų bif- rsivežė į Lietuvą ir ten Juo sate matę į jį panašų, sustab
Padangėse, J. Sakalo ir. Dasaičio, 128 pusi................... $0.30
Zinas. Lietuvos tuščio kaltini- ,Jteką nuo stalo ir jam slaptai zas užaugo, kalbos išmoko, dantį greitai važiuojantį auto Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi............................ $0.30
CIT!
mo, o savęs garbinimo meto paduoti! Tikras vargas mums! Nors neseniai kaip gyvena A- mobilių, iškoliojantį važiuoto Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi......................... $0.25
BOBUTĖ
dais Jaunakas Žinąs maža ką
merikoje, bet anglų kalbą ge- jų, kad tas nekartą net dre Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi.................. ............................ $0.15
ATEINA
Skersai gatvės jfrotestonų rai moka. J. Poška yra paty- ba. Jo ruda uniforma ir mė Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi........................ $0.10
pas mus gali įtikinti.
kapuose laidotuvės. Antrą va-įręs rašytojas ir žurnalistas, lynas dviratis yra nevieną ne- Tėvynės Ašaros. M. Gustaičio, 24 pusi............................ $0.10
GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE
landą popiet. Saulė degina, taip pat gabus karikatūristas- atsargų važiuotoją sustabdinęs
Ateikite patys, ,arbn pasiųskite pinigus laišku.
Edlė automobilių kelia daug piešėjas. Turi didelį pamėgi-^r išgąsdinęs. Jis nežiūri padulkių. Saujelė žmonių. Visi nią ir gabumų scenoje, jis vojų, veja pabėgančius plešiVARTOK WELDONA TABI.ETI 8
jsmalsiai žiuri. Moterų būrys nuoširdaus ir linksmo būdo. ,kus, stabdo pavojingų rakiei
Aptiekop© Knyriit* cn paveikupstoja našlę, apgaubtą juo- Lietuvoje turi motinėlę, o bro terių trokus, jis nepaiso zvimlala 24 puslapių "Hlatory of Rha! umatism" dykai. Krelpkla |:
Įdu velionu. Moterys šnabžda., lj Anglijoje. J. Poška yra biancių kulkų, jis žmonių gv2334 South Oaklev Avenue.,
WKi/noN,\ mnp.
ramina ją. Du išbalę našiai- daug mane paskatinęs, para- vvbių ir turtų sargas' ir pirmoCHICAGO, ILLINOIS
Oeali H. Atlantic City. W. J.
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Nesirūpink nlelAJtma.
plslnkaaomla *
išbėrimais, apuorata
Ir kitais odos ne*srumals. Tik
r»uk srdantl antiseptika Zeno
na narna
Aptlekosa
»6<k. «•«..
SI.00.

f OP

SK It

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
Thla ls s Farnoua Vlvanl Rot and la*
’lud»« tara powd«r. |1.0«; Rou(«, Tla,
Tįsaus Craam
Dapllatory tl.M.
račiai Aštrintam
Bath Salt t.00.
Toliai Watar lt.lt. Prrfuma |1 Tt. Brllllantlna 7le. Rkln Whltanar 71c.
Totai
Valus lll.M. apačiai price.' »1.»T for all
taa plaoaa ta latroduoa thla liną
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Siunčiama per paftt* COD
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Ant nulietus, rugsėjo 5 d., 1933

D RS UOX S

gul būt, geresni negu kitu
dautas nubaudė Birštono biūPRANEŠIM*!
tautų.
j ro šaulį Maslauską C mėli. kaYra žinoma, jog ir dabar*
| Įėjimo, 20') litų liaudos ir mešv. K. A. K. 9 skvriaus me tams ištremti į kitij apskritį,
Amerikoj
yra
kelį
geri
lietu
tcity ir savo laiku apie tai
kn(|
S(.k„lines
viai lakūnai. Sakoma, kad jei Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va;|«e»inia „uairmknuaa įvyks ra-' ,
‘•Drauge” bus pranešta.
vai. vakaro. la|uua
t,.ukS||WV„ ir k5
Ten buvęs
*‘ūtų pasisakę lietuviais, kare, Peoplea EMnnturo ko- ąs. n diena, ,
vargiai būtų galėję užimti uu- mpanijos pastangomis įvyks Sv. Antano parapijos mokyk sįnosį je» Birškono klcbao
nuolatinė antradienio radijo’loj. Prašomos narės skaitliu į„ vvv|)t.
PRISIRENGĖ PRIE NAU kštas vietas aviacijoj.
DIDŽIOJI LIETUVIŲ DUO
Taigi, šis Amerikos Lietu programa iš stoties WGES, ’gui atsilankyti.
JO SEZONO
'Korespondente
NOS KEPYKLA
vių Aero klubas ir suorgani- 1360 kilocykles.
_L
_____ .____________ !
---■.zuotas
tuo
tikslu,
kad
iSmo
Programa
susidės
iš
rinkti-1
III
'
•
___ F, Budrik, radijo _
. %
_
( užimti
UŽTARNAUTA BAUSMĖ
Malonu yni pranešti lietu-, Jos.
lietuviu lnuzikos instlinnentų krautu- įkl"us ^tuvius parodyti savo nų dainų, kaip liaudies taip A, taus apBkrį.tie8 komejiRENDA DĖL SVEIKATOS
vių visuomenei apie, . .
vės savininkus, 3421 So. flal- «ablkn,,J sumanumų, kad gau ir operetiškų kurinių, taip pat1
Ant rentlos dideli Ir šviesus kam
bariai, ant antrų lubų. Su visais mo
pasise linus spoi t, lizinuose,
prisirengė
prie
rudenant
nereikėtų
slėptis
bus
žavėjančios
muzikos
ir
jprisirengė pn
derniškais įrengimais. Atsišaukite pas
moksle ar kituose dalykuose.
'
domių kalbų. Kalbės dr. Sliasuvi'nlnkų,
’
iiinio sezono. Šiomis dienomis nuo lietuvio vardo.
Šiuo sykiu pakalbėsime apie;
Klubus. susirinkimus laiko kis ir Strikol, o juokdarys Ča11118 So. Spaulding Avė.
New Procese Bakery, didži. pcnnalevojo, pertvarkė ir per
Telcf. Ceilaroiest 1.5M7
3333 S. Halsted St.
Jis Kepurė papasakos naujų
lietai, duonos kepyklą, k-'taisį sav“ krautuvę. Papildė
žinių. Be to bus patiekta įdo
ri randasi garsioje Cliieagos
na®j®nlls prekėmis,
mių žinių ir patarimų. Todėl
lietuvi, kolonijoje Bridgeporlaikai P° ,ruPutį
5332 So. Long
Avė.
nepamirškit pasiklausyti.
, prie
• 34-tos
,
• Ąf
. praeina,
darbai šiek tiek
ge
Zu.
te
ir
Morgan galr
...
.
8 
TU. bcmmlIc z 84OX
PETRAS
KATTFIA
• lra tai
, . pirmutine
•
.. . lietu, rėja,
tai. bizniams 6geriau kloVISŲ GOLFININKŲ
vių.
.
Mirė ruLnėjo 2 d.. 1933 m..
PROGRESS FURNITURE
1:40 vai. ryto. 43 metų am.'..
,
iii
/n,sis.
Tai
p-nas
Budrikas
prisiDĖMESIUI
vių duonos kepvkla Chicagor
Kilo iš Panevėžio upskr.. PalaKOMPANIJOS RADIJO
vinytės purup., l’agajų vienkie
jo. Ši kepykla broli. Kūrins, ,e"gė -prie geresnio biznio,
mio.
Amerikoje tegyveno 23
PROGRAMA
metus.
k, rankose buvo sėkminga ir1'™ S™8"1? '®'k, grąžinimo | _ ltvtoj Southmoor golfo lauVisos anglių kompanijos pakėlė an
Paliko
dideliame nuliudinie
glių kainas, taip aukštai, kad žmo
l.icterj
Veronikų,
po
tėvais
KuTrumpam laikui pasiulijiper depresijos
depresijos metus žvmiaiIP'nus Budiikas piisidvda Skobus lyg Ir praGžia Chicanėms sunku beįpirkti,
o
lietuvių
per
brolį Kazimierų, bro
Progress Furniture Co. ra rpeikaitę,
CHANE COAL KOMPANIJA vietoj
pasirašė
NRA.
darbo
išlygas..
lienę
M
ortų.
pusbrolį
Kazimie

mas Model 103 “Hoover
gos lietuvių golfininkų turnapakėlimo kainų dar nupigino. Kam
paaugo.
rą, brolienę liną, du ftvogerlua
dijo
programa
iš
stoties
W3
reikia
anglių,
telefonuokit
tuojaus,
i •—
Kostumeris
Iieoną ir Aittnnų. Kurpeikius ir
Special” su 3 šmotų “dustmento. Tai bus išmėginimas |
,
gausit daug pigiau negu kur kftur —
Washingtono vyriausybė da
gimines, o Lietuvoj moti’nėlę
. ,
,
...
'
Bv ir puikiai užsirekomendavo
Telefonas
Veronikų ir se.erį Albinų.
ing tools” tiktai už
“kas ka gali,” o vėliau pra-|
•
,,
REPI B1.IC 84(12
baj- įvairiomis priemonėmis
Klintis pašarvotus 12319 E'
..
,,
„
.
.jpas
visus
klausvtoius.
nieraid Avė. laidotuvės įvyks
' J
bando gaivinti pramonę ir bi Dr-jos Šv. Petronėlės susi sules tikras “faitas . Rytoj
Antradienį, rugsėjo 5 d., iš na
mų S vai. bus atlydėtus i ^v.
znius,' kad ko daugiausia be- rinkimas įvyks rugsėjo 5 d., golfininkai renkasi 8 vai. ry-į Turbūt, at tik ne pirmų ka
Petro ir Povilo parapijos 1 ažModel 341 “Hoover Special
nyt'ių, kurioje įvyks gedulingos
darbi, būt galima į darbus 7:30 vaL vakare’ šv- Jur8io te. Southmoor klubas yra prie Irtų teko girdėt mergaičių sekADVOKATAS
pamaldąs už velionio si’elų. Po
blizgančiu nikeliniu ‘finisli’
pamaldų bus nulydėtas j šv.
suvaryti ir šelpimą panaikin- jį"™?-.svat N?±_^!°n6kite Kean avefir 131 str. Visi kvie-* sietų dainuojant per radijo,
2 E. 103rd PI. prie State St.
Kaslmteiro kapines.
su “dusting tools,” tiktai
Tel. PL'Ll.nian 5950
ti. Tą, k, valdžia pramonėms’ Pribūti ir užsimokėti savo ėiami. Rengia tik kų susior- Dainavo sutartinai.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
Ketvergo vakarais nuo 7 iki' 9
gimines, draugus-gės ir pažys. ...
... ,
... t duokles,
leno S. Woml SI.
LAFayettc <1393
tamus-mas dalyvauti Aicse lai
" ganizavusi Lietuvių Golfinin$31.95
ir bizniams liepia daryti da- i
Tai dėka kompozitoriui Podotuvėse.
Rašt.,
0.
Kliučinskaitė
k
ų
Sąjunga.
Dėl
platesnių
in

•Nuliūdę: Moteris. Brolis. !li-<>
bar, p-nai Kučinskai darė per
iciui. Progress akordinistų du
Menė. I*u-brolis,
švogerlai Ir
gintinos
formacijų telefonuokite dr. I. jėtas ir šį sykį gražiai grojo.
visus depresijos metus. Jų
I.aidotuvėins patarnauja graborius J. E. Eudeikis. Telefo
ADVOKATAS
pramonė visu laiku buvo ple SUORGANIZAVO LIETU- Bložiui — Ganai 6122.
Pats programos vedėjas dai nas
Yards 1741.
VIŲ AERO KLUBĄ
i
____________
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
Š2V
čiama ir vis daugiau darbini
navo solo. Be to, klausytojai
Telefonas STAte 7660
3417-21 So. Halsted St
Valandos 9 ryte iki fa popiet
nkų buvo į darbų priimama.
Isupažindinti su Progress FurBRANGINTINAS
Rugp. 27 d. Lietuvių Aero
2201 W. Ctennak Road
Dar praėjusių vasarų prie se
1 niture . Co. Padaryta kele.tas
PATARIMAS
Tel. Boulevard 4705—8167
Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčlo«
klubus 4aikė susirinkimų. Pra
nosios kepyklos buvo prista
jus greit pavargstate. Jeigu jus ;
_ vakarais
iki 9
naudingų pranešimų.
V. N. j Jeigu
netenkate spėkų tik truputį pasiju-1
elefonas CAAnl 6l_.
nešta, kad čarteris jau gautas,
tytas sparnas ir nauji duonai
i dinus. jeigu jus ne esate taip t v ir-1 Namai: 6459 S. Rockwell St.
i Tapęs legaliu klubas, išrinko
tas kaip kad buvote pirtniaus jeigu Į
utarnlnko, Ketvergo ir Subatos
kepti krosniai įtaisyti.
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai, su-----Vakarais
7 Iki 9
....... ... . .
i valdvbų: pirm. A. Kiela, vice i
mažino jūsų tvirtuma, priimkite
Lcidėjiai Lietuviškų Radio
Telefonas
KEPub
1c 9000
Broliai Kučinskai turi daug . ‘ J
,
pirm. V. \ įlkas, sekr. I). Pae- j
Programų.
trokų, kuriais savo duonų iš
nodes, pagelb. sekr. p-lė PaeNedėldieniais: 8 vai. ryte
vežioja'po visas C'iiicagos lie
Suprantamoj
kalboj
išdėstytas
svarbiausias
Lietuvos
ir
nodes, ižd. John Vaišyila,
tuvių kolonijas. Prasimušė sa
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau-'oydytojaus prcskrlpcljų kuri atgra-i ^^^„^“u^igUusteS kainas? ir 1 vai. po piet. iš W.C.F.L
chairman S. Skrabis. Į klubų r
970 k., ir 1:30 vai. po piet.,
Simus:
:I tančiains. Šis • pastebėtinas
‘rA»
savo bizniu ir į tokias C'liicaTONIKAS : P.**ukit LAFayet.e 8980
įsirašė E. Ciplis, M. Ciplis, F.
,.
I«al1 dabar būt nupirktas kiekvienoj
W.A.A.F., 920 k.
J. OKSAS
gos vietas, kur lietuvių visai
įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno." | vatstinyčioj. Mėnesinis treatmentas
Areška, C. Livius, V. Urban, 2. Kasdien
...
j kainuoja .Vienų Doleri, Nusipirkite
2649 West 43rd St.
nėra. Reiškia p-nų Kučinskų
Klausinius;
] buteli■ tuojaus — pilnai garantuotas.
F. Bružaitė.
duona populerizuojasi ir sve
Klubo tikslas organizuoti i 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
timtaučių tarpe.
Amerikos lietuvių jaunimų, 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
Kad biznis sektųsi, tai rei
kuris nori mokytis aviacijos. 5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
kia dviejų dalykų. Įteikia tu1
... v
.. .
Oru lekiojimds gyvenime pro-i
Pasitarkit
su
Dr. Ross, dykai,
reti žmonėms patinkamas nre- . . ....
,.
. ,
6.
Kasdien
rinktinos
beletristikos ar poezijos skyrių;
Ku gera kvarba gali MtebOkl% jiarta,
. ... .
. /
'deda užimti svarbių rolę; daug
apie savo ligą ar silpnumą.
rytl. Gali nuAvicatl «avo namus, vlkės ir mokėti jas poimlerizuo
. ».
. .
< < I 1 - , ,r,ii ’ ’ "
(
Rką panaujinti, perdirbti, pratęsti
yra reikalaujančių gerų laka- 7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui ’ \
Vėliausi ir gcriuusi^
nudovėjlmą. Bet turi būti tam tik
ti žmonių tarpe. Broliai KuA x. , , .
,
gydymai išgydymai
ra kvarba. Kvarba. kuri Ilgiau tęnų, o tapti lakunu —; daug 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų'
nlas. apaaugon, gražiai atrodys Il
įvairių krauju ogų,
činskai abu tuos dalykus at
gam dėvėjimui. Mes Altoklą kvartą
reumatizmo, inkatų,
parduodame.
kainuoja. Taigi klubas suor
apie sveikatų;
puolės, urlnarlų
Ir
sakančiai atlieka. Tad ir se
vi'sų
užkrečiamųjų i
Llquld Velvet dėl alenų Ir lubų.
ganizuotas tam, kad prieina 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
ligų. Taipgi speciali (
M a ate r Varnlah dėl grindų, rakan
kasi jiems.
gydymai
augrąžinldų Ir medinių pagražinimų.
ma kaina būtų galima išmo
mul energijos ir sti-1
Yra svarbu, kad lietuvių bi
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;!
Florino dėl balto “enamel” At
prumu be laiko nuvaizdas Ima, grt—40 Tyra kvarba dvi
kyti gerais lakūnais ir niecba- .
_
...
-.-i
,
•
i
,
/
.
?
sllpūniems
a»meni!.i»
4r
lytiniai
darbo 14 lauko.
zniai ir lietuvių pramonė auvyrame,
tnnsa
,.
T— . ,
nikais. Nėra abejonės, kad 11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai-silpniems
Serganiys žmonės yra kišečiamil^
gtą « stiprėtų. Prie tą pra3240 S. Halsted St.
tytojams;
ateiti dėl sveikatai naudingų in-'
. ,- - ,
. i........
pasisekimo. Kluformacijų.
kurios
bus
sutelktos,
monių ir biznių (laue- -musui,
.
. ... ,
m ur,
,» v i *vi
•
j
±-i- * ,• - i>lormuuijų, ^unus Uu
.
’ibo pirm. A. Kiela yra geras: 12. “Drauge” lietuviška visuomene randa vienintelį tautines 7 dykai be jokių pareigų
ra žemos ir ’
tautiečių tini lizdai bio ir Iliiimechanikas Be to
'ir
r tikvhinėa
Amenknip.
!f
t)r- K®"9 kainos yri
tikybinės minties
minties tlionrašti
dienraštį Amerikoje.
visiems prieinamos. Dalinta susi-,
sų tautiečių tarpe auga kapi-,. ‘
’
tarti dėl lengvy teniokėjltntį. kad
jis yra išradęs kelis pagerini UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
kiekvienam nesveikam žmogui duot
talas. 0 viena iš sąlygų taumus automobilių ir orlaivių Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.30; trims mėnesiams tl progos ISsIgydytl ir tapti sveiku.
INSURANCI
tos» Stiprybės yra jos kapita
inžinams.
$2.00;
vienam
mėnesiui
75c;
per
išnešiotoją
—
12c
į
sa

4^HhltWJCZ£(2- 1
las. •NOTARY
Reikia priminti, kad daugevaitę. Lietuvoje metams $7.00.
I /TIKIMAS SPECIAI.ISTAS
,MORTO«E BANKUS
bonus
PUBLIC
35 South Dearborn Street
Visi tikri tautiečiai džiau- Ks klubo narių yra Amerikon
kampas Monroe Str., Chicago, III. (
giasi, kad broliams Kučins- 'augę lietuviai, kurių noras ySIUNČIAM PINIGUS 1 LIETUVĄ
takto ele\ storių Iki penkto aukS1 to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų,
kams gerai klojasi duonos ga- ra išauginti didelę Ameriko
LAIVAKORČIŲ
A O KWT U RA
ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 a.
m.
Iki*
5
p.
m.
Nedėliomls
10
a.
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
minimo biznyje. Dar labiau lietuvių aviacijos organizaci, m. Iki 12 vai. I’anedėllals, Seredo2334 S. OAKLEY AVENUE,
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
ntls lt Suhalomis nuo 10 a. tn. Iki
galime džiaugtis brolių Kučiparodyti, kad lietuviai taip
i8 p. m. Ofisas 30 metų tume pa-1
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
člatne name.
nskų pasisekimu, kad jie yra ; j)at yra gabūs ir sumanūs ir.,
Chicago, Illinois *
gerų darbų geri rėmėjai. Štai ■
kad jr “Draugo” reikalai. .
Praėjusį sekmadienį buvo re
7,7
OFFICE
ngtas “Draugo” piknikas. V. į
r
rGEE — U0W CAN
z
THE aoss SAMS
Stancikas, veiklus “Draugo“
JdE FKbA'S GOT
ME Ou6R.OI?EN
NA WM1G L£V,N
41
agentas, uoliai rūpinosi to pi-J
KIS
NUTHIK ? 1
riS AiL BUNK •!
kniko pavykinau. Taigi jisai
ACCOUNT
• UltTtllN*—
FlfcGHR ri
hoiai
ČAM
the
ov r
••
p-nų Kučinskų ir jiaprašė na- ;
7?
(ė
BOSS HAME
aukoti duonos visam piknikui. ‘
LB5S th^n
Broliui Kučinskai mielai su- Į
NŲTHIM’
tiko tų daryti ir minios piknikierių atvykusių iš įvairių ko- J
lonijų sotinosi vien p-nų Ku- :
-03
i
b
O
činskų gardžia duona.
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Sumažinta

Iš ŠV. JURGIO PARAP..
BRIDGEPORT

HOOYER DULKIŲ
VALYTOJAI

SPORTAS

J. P. WAITCHES

JOHN 6. BORDEN

Jos. F. Budrik, Ine.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

M “DRAUGAS” RIMS DUODA:
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AR NESVEIKAS?

OKSAS EXPRESS

A Pot of

Painf!

t i ii

DR. D. M. ROSS

K. S. JAKUBAITIS

J5-

“DRAUGAS" PUB. CO.

t ->

Tegyvuoja broliai Kučins- '
kai ir jų darbininkai!.
K
• X
J
Lauksime iš p-nų Kučinskų
daugiau bizniškų siurprizų. Iš- į
rodo, kad jų bus netolimoj a- j
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O
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77v

O

X

•V. • » '
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Antradienis, rugsėjo 5 d., 1933

hxs

LIETUVIAI DAKTARAI:
organizacijos, Dariaus ir Oi- ir Ateitininkų vadas R.. V. C. AUSTRIJA TURĖS I)AU~
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
vfoo paminklo fondo, Rusijos atstovas gerb. kun. A. Lipniu-( G1AU KARIUOMENES
VIENA, rugp. 29. — Aus
katalikų, kuriuos persekioja kas. Ant rytojaus rugp. 25 d.
bolševikai, lietuviškumo, ir 1.1, jau apleido Chicagų; išvažia- trijos karo ministeris pranešė, Ofiso: Tel. CALumet 4039
Res.: Tel. HEMlock 6286
Priiuuuit rezoliucijas kulbė- vo Lietuvon, kartu su kun. kad artimoj ateity vyriausybė
D K N T I S T A H
llltt SO. lUlh CT., CICEUO, ILL.
Dr. Matulaičiu.
paskelbs įstatymą, sulig kurio;
jo
Eed.
apskr.
pirm.
A.
Žvirb

jant muz. J. Sauliui). LošiI tur., Kutv. ir Pėtn. 10—9 vai.
Paskutinę kalbų pasakė ge bus sudaryta nauja austrų ka-į
3117 SO. HALSTED ST., CHICAGO'
*
nias pilnai pavyko. Publikom lis, upt. V. Petrauskas, kun.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1‘uhud., Seitd. ir Subat. 2—9 vai.
li). pralotas M. L. krušas, tuo riumuenė su trumpuoju tarny
Mačiulionis ir kiti.
3147 So. Halsted St.
Fed. 23 kongresas prasidė- Prisirink» Pilna »■«>"»■> I’“Išrinkta Centro valdyba n- mi ir baigtus bankietus malda bos terminu. Kas metai mank- Ofiso tV.andos: 1-4 Ir 8-8 vai vek.
jo rugpjūčio mėnesi. Itugp. 22 ,ko t“™!’- sak' Dnksma oštiuimui bus šaukiama ligi 20,- lU'sideiicIJoe Ofisas; 2856 W. <0tk St
teinantiems metams. Posėdis apie 12 vai. naktį.
peretė publikai patiko.
Valandos: 14—II ryto
Tel. UEMlock 8151
d. buvo iškilmingos šv. MiSeredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti
baigtas
malda
ir
Lietuvos
Iii-!
kongresus
baigės
gražiomis
000
jaunuolių.
Tai
bus,
taip
va
»•
i* su kunigų v:
- ij Rugį).
sios,
kartu
Vieny1 24 d. buvo atskiro? milu.
iškilmėmis geru ūpu ir nuo- dinama, pagelbinė
valstybės
paskaitos moterinųs ir vyrams.
lies. Gi rugp. 23 iš ryto pra
Tel. LAFayette 7650
Bankietas pas seseles Kazį- | taika. Daug kalbėta, daug rū- saugai kariuomenė.
(Naryauekas)
/ GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
dėta posėdžiauti McKinley pa Prasidėjo ryto Šv. Jurgio par.
mierietes
pintųsi apie įvairius mūsų,
2420 W. MAKQ4 ETTE UOAD
rko auditorijoj, kadangi šie svetainėj.
Valandos:
LIETUVIAI DAKTARAI:
Vakare
apie
8
vai.
atstovai
'
kaip
katalikiškame,
taip
tauMoterims paskaitą skaitė
l» iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Gydytojas
ir
Chirurgas
nepaprasti uŠventieji
ir kun. Dr. Matulaitis. Diskusa-!^1' svečitti rinkosi į Šv. kaži tiškame gyvenime trukumu s.
U tarų. ir Kutv. vak. pagal sutarti
... Metai
.
Kcx. 0458 b. M.U‘LtWWl) AVĖ.
4140
Archer
Avė.
Tel.
LAFayette
3057
Chicagoje Pasaulines pažangos vo Nausėdienė, S. Sakaliene,!111 iero
auditorijų, kur Priimta daug rezoliucijų.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
metai, tat ir buvo nemažai suDirvos„ red„.K. Ra-!Pa^ sesvlil* rūpestingai ir
Dabar kįla klausimas, ar
Bes. 2136 W. 24th St.
sidomea, a sis ongre- •
į5 ! skoningai buvo papuošti sta- visi nutarimai ir pagamintos
Tel. CANal 0402
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL UUVjette 5793
sas indų iviksmmgiimsias katp
llaL Prie sUlų ant grįndų sto. rezoliucijos bus įvykintos, ar
i
X— SPINDULIAI
k«ta i > s, taip auy sat
mūsų sįlpnybėuiis> I vėjo painios. Visas vid|iu« pa jos pasiliks tik ant poperos,
Office Phoos
Kės. and Office
3051 West 43rd Str.
PROspect
1028
2359
So- Leavltt st ( Val.; 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak.
(Prie
Archer
Avė.
netoli
Kedzie)
r-tgltUmt A Vlba» 7- UUaS Pageidauta, kad mokytojos se- Puošimas darė nepaprastų į- 'kaip veik kasmet būdavo.
Valandos: uuo 2 iki 8 vai. vukaro
CANal 0706
tieredomla Ir nedė-iomis pakai
bu ų a statytas ant teisingudaugiau mokytų lietu-' sPūdį- Akademijos orkestrai
Office. 4459 S. California Avė.
sutarties
Man rodos, kad šie Šven
Nedėlioję pagal sutarti
nioi a 11a o.
įviškumo mokyklos vaikučiui?, griežiant, svečiai valgė ska- tieji Metai turėtų mus raginti
Kongresan suvažiavo atsto
Phone GROvchill 0027
taip pat kad ir tėvai daugiau lua* sesučių paruoštų vakarie- daugiau prie nuoširdesnio vei
PHYBIC1AN ANO 8URGBON
Valandos: 2-4: 7-> P. M.
vų iš tolimų Amerikos kraš
Trečiadieniais ir sektnad. susitarus
2403
W. 63rd St., Chicago
kreiptų dėmesio į lietuvių k:.-,nV- Svečiui atstovus sveikino kimo.
Tel. OI. ir litai. UUDveltU 0817
Ona Aleliūnienė
tų; kaip pasauliniai taip dva
OFBICB BOUR8:
6017 b. W.V>UTEAAW AVĖ.
......
. .... 4
Ubų. Tuomet nereikės dejuoti, i^eva ^lusukaityfė. Vakarų veS to « ana 1 to 0 P. M.
f™; buy° .'r “ IJCt"V“1f;‘ keti tautybė .niršta. Taip pat
L Siutulis. Pasakyta .tauguuday by Apsolntuent
KNYGOS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
rbingi svečiai: jaunimo “Pa- .... .
.................. ..... .
<810 80. W£STERN AVSS.
I--kalbėjo kunigai A. Lipnicka kalbų. Tarpais dainavo musų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vasąrininkų” ir “Ateitininctucatfo. m.
Parašė
2423 W. MA,ltQlE»TE KO.U)
ir kiti. Paskaitos visoms ųa mėgiamieji dainininkai: M. Ja
t Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
kų’’ vadas kun. A. Lipnickas tiko. Nutarė kas niet W tvar-'nu^ausk^en® K. Sabonis ir E. Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C. IlOUlvvaitl 7580
Nedėlioj susitarus
.ltcz. HEM.ock 7691 ~
ir kun. Dr. Matulaitis.
Dorybės
$1.00
Rakauskienė. Pijanti įžymų
kos laikytis.
Gydytojas ir Chirurgas
Posėdį pradėjus, išrenkama
Kristaus Patarimų Ke
muzikos
veikalų
išpildė
SaboTaip pat buvo patenkinti ir
4645 So. Aaliland Avė.
Pilone CANal 6122
prezidiumas ir einama prie ri
liais
$1.00
vyrai, kuriems paskaitų skai-,1^^Ofiso
valandos:
DANTISTAS
mto darbo.
Perkant visas kartu $4.0e
tė kun. Pr. duras.
| Po gražių ir nuoširdžių kaNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
4712 So. Ashland Avenue
Chicagos Fed. apskr. pirm.
Sielos Takai Tobulybėn 1.00
Nedėlioinis pagal sutartį
Popiet ej< bendras posėdis.,
žavios muzikos, gražia’.
GYDYTOJAS ii» CHIRURGAS
VaL: Nuo lt ryto iki 8 vakare
A. Žvirblis, vice pirm. kun. J.
Misijonieriaus Užra
Ofiso telef. BOUlevard 7820
L. Šimuti' perskaitė rezoliu- 'išpildytų dainų, jautriai atsi2201 W. Cermak Road
Misius, nuoširdžiai sveikina at
šai (Brolių Marijonų
Namų tel. PROspect 1930
Tel. Ofiso BOUlevard 5013—14
eijas dėl Spaudos platinimo, sveikino mūsų mylimas sveValandos 1 — 3 ir 7—8 vak.
stovus ir svečius. Ir prezidiu
Vertimas)
$1.25 ltcz. VlCtoiy 2313
VilniaSs vadavimo, studentų čias, jaunimo ‘Pavasarininkų’
Seredomis
ir Nedėlicvnis pagal sutarti
mo pirm. dr. A. Rakauskas
Šias knygas galite
gauti
Tel. BOUlevard 7042
REZIDENCIJA
patiekė nuoširdžius sveikini
Draugo” Knygyne,
6631 S. California Avė.
756 W. 35th STIiEET
GRABORIAI:
mus skaitlingai susirinkusiems
2334 S. Oakley Avė.
Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 1:88-8:88
Telefonas HEPublic 7008
ty f xt žp t a
a a
atstovams.
Telefonas YARds 1138
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
LACHAVICH
Sveikino gerb. pralotas M.
GRABORIAI:
arti 47 ih Street
Vai.: nuo » iki • vakare
L. Krušas, sveikino Kat. Vei
Tel. CA.\a 0257
IR SONOS
bereuuj pagal sutarti
l.cs. PROspoet 6059
Graborius ir Balsamuotojas
kimo Centro vardu jaunimo
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. HEPublic 8340
vadas gerb. kun. A. Lipnic- pBUrnauJu laidotuvėse kuoplglausla. Tunu automubihas visokiems
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
Tel. CANal 6122
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
kas ir praneša apie jų orga
darbu busite užganėdinti
Čia pigesnės kafnos, nes daugiau prityrimo.
reikalams. Kaina prieinama
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. Išlikimas
Tel. CANal 2515 arba 2518
nizacijų veikimų Lietuvai.
patarnavimas visuomet prieinamas už
3319 AUBURN AVENUE
1821 SOUTH H.U-STED STREET
2314 VV. 23rd PI., Chicago
NAUJĄ ŽEMESNE KAINĄ.
Be to, kun. Alf. Lipnickas
DENT18TA8
Kiekvienam pagrahul musų koplyčia su vargonais
Rezidencija GODO So. Artėliau Avė.
Chicago, HL
dykai*. Nubudimo valandoje nepamirškite
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
2201 W. permak Road
skaitė referatų “Šventieji Me 1439 S. 49th Court, Cicero, Dl.
mus pašaukti. REPUUL1O 8340, musų
6 iki* 8:30 vakare
patarnavimu busite patenkinti.
(Kampas Leavltt St)
tai ir kų jie reiškia.’’ Gerb.
TEL. CICERO 1117
Valandos: Nuo 9 Iki lt ryte
Nuo 1 Iki 8 eakare
referentas aiškiai ir vaizdžiai
Ųic.
Heredoj pagal sutarti
LIETUVIŲ GRABORIUS
Phone BOUlevard 4130
5340 SO. KEDZIE AVĖ.
Tel. GKOvehi’J 1505
nupiešė, kokios linijos turė
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)
Moderniška
koplyčia
dykai.
tumėm laikytis, kad būti pra
868 W. 18th St.
Tel. C A.Vai 6174
ktikuojančiais katalikais
ir su
Chicago. III.
GYDYTOJAS- ir CHIRURGAS
t
GRABORIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sipratusiais lietuviais. Atsto
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomie po pietų ir Nedeldieniais
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.
Tel. VICtory 4088
4142 ARCHER AVENUE
Husų patarnavimas
vai buvo- referatu stačiai su
Uk susitarus
visuomet jąžlninyaH Ir
2422 W. .'i-Uiųtnit ROAD
Tel. VIKgiuia UU36
GRABORIUS
žavėti. Referato diskusantais nebrangus, nes neturi
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
me išlaidų užlaikymui
Koplyčia Dykai
buvo kun. M. Kazėnas, dr. P. ■kyrt«.
{VAIRŪS DAKTARAI:
4830 WEST 15th STREET
Atkočiūnas, pralotas Krušas,
Nauja, graži ko*
Ofiso Tel. VICtory 6803
Offlos Phons
Kės. Phons
Cicero, Ulinoia
ENGIcuood 0041
“Vyties’* red. A. Lapinskas
WENlworth 3000
Rcz. Tel. DUExc; 9101
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
plyčia dykai.
INCORPORATBD
ir kiti. Visi nuoširdžiai dėko
Henry W. Becker
3307 Aubum Avenne
jo gerb. referentui.
(Llcensed Embalmer)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Itusaa Gydytojas ir Chirurgas
Referatas skaitytas M. Zu
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
7850
S. HALSTED STELEI
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
Patarnavimas geras Ir nebrangus
Specijalistas
odos ligų ir
ja us “Garso” red., “Mūsų jau
ROO.11 >18
718 W. 18th St
Vai. 2-8 ir 7-9 vai. vakare
veneciškų ligų
nimas”. Diskusantais buvo
Tel. UOMroe 3377
GRABO RIGS IR LAIDOTUVIŲ
Ofisas 3102 So. Halsted St.
kun. A. Valančius^ “V.” red.
* vbd*jas
TeL LAFayette 3572
Kampas 31st Street
A. Lapinskas, stud. Morkūnas 1646 WEST 46th STREET
J. Liulevičius !
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Tel. BOVIevard 5203—8413
Perkėlė savo ofisą po numeriu
ir kun. Balkūnas. Čia turiu
Greborlua
Į
Nedėli'oniis ir šventadieniais 10—12
Ir
pažymėti kun. Balkanų nepa- Tel. CICERO 294
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Balnam uotojea
e
prastų iškalbų ir patrijotišPatarnauja
ChL
SYREWICZE
SPECU AUSTAS
cagoje Ir aplellaLIETUVIŲ
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS .
kūmų. Jisai pasakė tų, kų kiti
k*j6.
ORABORIUB
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
LaldotuvAms pUnas patarnavimas
Didelė Ir graži
diskusaritai buvo praleidę.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
aallmsa ui MS.88
▼ai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Koplyčia dykai
COPLTOT
---------pietų:
7
—
8:30
vai.
vakare
Tel. YARds 9091
Kalba kun. Magnus Kazė- 1JW4
Ti»
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
4082 Archer Avė.
ltcz.: Tfl. PLAza 3200
Nedėllomla 10 iki 12
nas, taip pat kalba cJiicagie. —
tomis kainomis už' aukštos rūšies palaidojimų. Mes
VALANDOS;
Telefonas MIDway 2880
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7*9 v. v.
nieko
nerokuojame
už
atvežimų
mirusio
žmogaus
kū

tis sportininkas J. Juozaitis,
Nedėldienials nuo 10 iki 12 dieną
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Office;
Res.:
kad mūsų jaunimas nepapras
PROspect 2011 BEVerly 0081 PIioik; PROspect 1621
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
tai apsileidęs tautybėj, kad
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
Dr. JOHN F. RUZIC
lietuvius vadina pažeminan
didžiausį
pasirinkimų
grabų
ir
kitų
reikmenų
ir
už
tų
gydytojas ir chirurgas
LAIDOTUVĖMS
čiais vaidais, kad jų tarpe yGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
2355 \Vust G3rd Street
ra keletas čempijonų ir kad
patarnauja
2456 WEST 69th ST.
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
Vai.: 2 to 8 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Bekmad. pagal eutartj
čempijonato garbę paveda ai
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj
VALANDOS:
MANDAGIAI
Ch^ero. 111.
riams. pasivadinę save airiais.
teikia, ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
1 — 4 Ir 7—9 vai. vakare
Phone: HEMlock 6700
Nedėliojo irngat sutarti
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Tai baisus nesusipratimas ir
SIMPATIŠKAI
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
dalelis smūgis lietuviams. Kie
ir
sitės kur kitur.
no kaltė, kad mūsų jauniuuis
LABAI PIGIAI.
mindo savo tautybę f Ar ne
laikąs susiprasti nors dabar ir
Kapitonas
Specialistas iš
Liūdnoje valandoje
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adų'.
pašaukite:
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JOS YRA
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4605-07 South Hermitage Avenue
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šatkaitė. Tuomi ir baigias tos
ryti. Praktikuoja Der daugelį metų Ir Išgydė tukstančlua ligonių. Patart*
2506 W. 63rd St.
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
dienos posėdis.
,
valandai ir nuo S—8 valandai vakar*. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 v>l.
8200 WEbl 28th SZ.
kampas Keeier Ava
Tel. CBAwford 55T«
Vakare buvo sulošta Liet.
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Antradienis, rugsėjo 5 d., 1933

LIETUVIU AUGSTESNIO

Twų Marijonų Kolegija, — Marianapolis, Thompson, Conn. Kolegija turi aštuon'ų
uu tų mokslo kursų. Pirmieji keturi metai yra Aukštesnės Mokyklos — Classieal High
Sclioo] — kursas; Antroji dalis — tai keturių metų kolegija — College cF Arts — kursas.
-Marianapolis Kolegija pradeda mokslo metus Rugsėjo 12 d., 1933. Norintieji savo vaikui
siųsti j aukštesnius mokslus, rašykite adresu. Mariana polis College, Thompson, Conn.

2 meti) Commereial School. Mokslo metas prasideda Rugsėjo 8 d., 1933. Norintieji siųsti savo mergaites i
aukštesnius mokslus, rašykite adresu: St. Casimir ^.cademy, 2601 \V. Marąuette Road, Chicago, III.
i.

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 jaunųjų kartų
mylėti savo tėvus, juos gerbti ir senatvėje jų neapleisti. Taigi
visi siųskime savo vaikelius ne vien tik į pradines, parapijines
mokyklas, bet taip pat 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 atšutinki. »iai aprūpins, šiame reikale teprisideda ir gimi
nės, nes ir jiems bus džiaugsmo ir malonumo, kada matys
savo giminių vaikelius dorus, gražius ir tvirtus moksle ir
tikėjime.

LIETUVAITE, AR MYLI MUZIKĄ?
Ar nori
Išvystvt savo muzikalinj talentų!
Iškelt lietuvių vardų savo ir svetimtaučių tarpe?
Atstovaut lietuvius ne tik Cbicagoj, bet
ir visam pasaulyje?
Mėgiamu būdu užsidirbti kreditų?
Taigi
Užsiregistruok Av. Kazimiero Akademijon šiandien.
Būk jos Praizinės Symphonijos Orkestros narė.
Gausi progos susipažinti su visų amžių muzikos
kompozitoriais — Naujalis, Žilevičius, Šimkus, Bach,
Mozart, Bcetboven, Tschaikouski, Von Suppė, Grieg,
Sousa. Massenet, ir šimtais kitų.
Mokykla prasidės rugsėjo 8tų dienų su šv. Mišions,
devinta vąjandų.
‘
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Lietuvių visuomenės didžiausia laimė tai jaunimo dorame
ir gražiame išauklėjime. Jokia gerovė negali susilyginti su
jaunimo atatinkamu išauklėjimu. Jaunimas dorai išauklėtas
myli savo tautų, jų 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
tauta pakels į garbinga vieta tam pasauly garbingiausių tau
tu. Bet jeigu jaunimui pasigailėtume ir sutrukdytume jam
siekti atatinkamo mokslo, jis gali negarbę padaryti mūsų tau
tai. Taigi visuomenės yra pareiga jaunimą atatinkamai išauk
lėti, nors tai ir kainuotu daugiau negu užlaikyti milijoninę
armija kareiviu. Taigi visi lietuviai tepadeda mūsų lietuviu
brangias mokslo ištaigas, o vpač aukštesnio mokslo, išlaikyti
iš kurių tikimės susilaukti eile didvyrių, kurie aprūpiųs mūsų
lietuviu visuomeninius reikalus.

PRANEŠIMAS

VILLA JUOZAPO MARIJOS įsteigta lietuvaitėms globoj
šv. Kazimiero Seserų.

Tėvų Marijonų Naujokynas, Marian Hills, TU. kur taip pat dėstoma aukš

tesnio mokslo subjektai. Norintieji stoti į Marijonų Vienuolynų rašykite adre

su: Marian Fathers, llinsdale, UI.

Kviečiame mergaites norinčias mokytis aukštesnėje mo
kykloje — Classieal High School ir Muzikos^ mūsų Vilioję.
Mokslo metas prasidės rugsėjo (Sept.) 11 dienų.
Mokestis už mokslų ir užlaikymų $20.00 i mėnesį.
Mergaitės norinčios būti vienuolėmis ir neįsigalinčios
mokėti, rašykite šiuo adresu:
SISTERS OF ST. CASIMIR
Vilią Joseph Marie, Newton, Penna. ■

AKADEMIJA

2301 West Marąuette Road
Chicago, Illinois

Av. Juozo po-Marijos Vilią, Newton, Pa. netoli Pili ladelphi jos, dėl aspirančių norinčių
ftoti j Av. Kazimiero Seserų Vienuolynų. Dėstoma aukštesnio mokslo subjektai, Norinčios
stoti j Av. Kazimiero Seserų Vienuolynų rašykite adresu: Sisters of St. Casimir, Newton, Pa.

Av. Pranciškaus Akademija, Pittsburgb, Pa., vedama Avento P r a n c č k a u s 'Seserų
dėl
mergaičių derinčių stoti j Av. Pranciškaus Seserų Vienuolynų. Akademija turi 4 metų Classieal High School kursą
Noriučios stoti j Av. Pranciškaus Seserų Vienuolynų rašykite adrpsu: Sisters of St. Francis, R. D. 9. South Hills,
Pittsburgb, Pa.
*
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