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Sekretorius Swansonas išvyko i Panamą
AUTOMOBILIŲ GAMINTOJAS FORDAS
GR|2TA DETR03TAN
-

VOKIECIA! pabėgėliai praneša
APIE BADA UKRAINOJ

DETROIT, Mich., rūgs. 9.— tą dienų parvyko iš rytų. Ir
Ford Motor kompanijos vado jis tais klausimais tyli.
vybė pranešė, kad patsai For
das ateinantį pirmadienį grįš AVASHINGTON, rūgs. 9.^iš atostogų. •
I NRA administratorius JohnAutomobilių kodo pasirašy son pranešė laikraštininkams^
mų ir NBA klausimais vacovy kad Fordo klausimas neišsprę
bė tyli. Sako, tai paties šefo stas. Tačiau jei Fordas perj žengs krašto įstatymu jis
reikalas.
i
Fordo sūnus jad prieš kele bus patrauktas tiesom

KUBOS KARIUOMENĖS SER
ŽANTAS PASKIRTAS VADU
—————————

•

Dar kartą Vokietija atsiprašė
J. Valstybių
SEKRET. SWANSON
IŠVYKO J PANAMĄ

KAS DAROSI BOLŠEVIKŲ
VALDOMOJ UKRAINOJ

E R LYNAS (per paštą).—
GATVĖ KARIŲ KATASTROFA*
Breslavo pabėgėlių stovyklose
buvo apklausti vokiečiai pabė
CHICAGOJ; APIE 30 ASM.
gėliai iš pietų Ukrainos, kurie
SUŽEISTA
pranešė, kad dar 1932 metais
Admirolas R. JG. Byrd pasirengęs antrojon į žemės pietų ašigalį kelionėn. Čia atvai
Jo niekas iš kubiečių nepasi i visame kaime, netoli Stavropo- zduojamas garlaivis Pacific Fir, kuriuo bus vežami šiai ekspedicijai reikalingi daiktai ir
Clark ir Lawrence gatvių sunkiai sužeista. Keliolika len
!
lio,
buvo
G,
000
gyventojų.
O
tiko. Sekretorius tad nė laivo
skersgatvy7, kur
kryžiuojasi gviau. Sužeistas ir vieno gatmaistas.
1933
m.
kovo
mėnesio
pradžio

neapleido. Už poros valandų
jgatvėkarių bėgiai, vakar įvyko vėkario motormanas.
je
beliko
tiktai
5,000.
Visi
kiti
Indianapolis apleido uostą iv
Policija ir gatvėkarių komNUBAUSTI UŽ DALYVA
Svarstys Chicagoj vartojamo šiurpi katastrofa.
mirė iš bado.
išplaukė j Panamą.
Susidaužė du žmonių kupini panija nori rasti katastrofos
VIMĄ PAMALDOSE
gazo ratų klausimą
Berdiansko gatvėse kas
gatvėkariai. Apie 30 asmenų kaltininką.
dien,', miršta ne mažiau dešim MEXIC0 CITY, rūgs. 8.—
SERŽANTAS VYRIAU
Illinoiso valstybės prekybos rastą brangumą.
Kompani
ties žmonių. Kai kuriuose kai , Taųaco miestelio, Tabasco vals
, 11 KOMUNISTŲ NUBAUS
VOKIETIJA RENGIASI
SIUOJU VADU
muose beveik visi žmonės iš I tyb-» gyventojų dalis nuėjo į komisija; pagaliau suskato, Įsi ja skelbė, kati ji papigina gaTA MIRTIES BAUSME
KARAN
zą. Pasirodė kaip tik atvirkšgilinti
į
gazo
ratas,
prieš
ką
mirė.
Dviejuose
kaimuose
ne

' HAVANA, rūgs. 9. — Ku
y• _ •
artimąją Chiapas valstybę ir
, ciai.
toli
Dnieprostrojo
iš
bado
mi

gauta
didžiadsios
protestų
krn
LONDONAS, rūgs. 9.
—
BERLYNAS, rūgs. 8. —
bos saloje ramu. Taip yra
tenai dalyvavo katalikiškose
Pirmadienį
minėta
komisi

Vienas amerikoniškas korės į' Duesseldorfe 9, o Karaliauprieš kokią naują netikėtą po rė apie 4,000 žmonių. Tagan- pamaldose ir iškilmėse.
vos.
/
ja
pradės
viešuosius
išklausi

rogo apskrity keturių kaimų:
pondentas pareiškia, kad Vo-ičiujų 2 komunistai nubausti
litinę audrą.
Per
keleris
metus
gazo
varGrįžus
jiems
namo,
guber

nėjimus.
Kiek
bus
iš
to
nauSteinbach, Annental, Koenigs
kietija rengias karan ir slap- mirties bausme už Hitlerio
Vyriausybės pareigas einan
natoriaus
Garrido
įsakymu
jie
totojai
protestavo
prieš
nepapĮdos,
netolima
ateitis
pasakys.
berg ir Chriščatovo, gyvento
smogikų žudymą.
ta ginklus kala.
ti radikalų junta (komisija)
nubausti
po
200
pesų.
jai vokiečiai visi išmirė.
Nacionalsocialistų (fašistų)
paskelbė, kad vyriausiuoju ka
PRIEŠINASI SAUŪNŲ
Tai vadinasi religinė “lais
partijos/ vadai laikosi tos fi GRASINTOJAS SUIMTAS
riuomenės vadu skiriamas ser
GRĮŽIMUI
DAR KARTĄ ATSIPRAŠĖ vė” Meksikoj.
losofijos, kad karas valstybei
žantas Batistą. Jam suteikia
yra būtybė. Karas nėra ko PHILADELPHIA, Pa., rūgs.
BERLYNAS, rūgs. 9. —
ma pulkininko ranga. Jis bus
Valstybės komisija svarsto
KARDINOLAS VIS DAR
NEW YORKO GUBERNA
kia tai baisybė, bet idealus ėjo 8. — Policija suėmė G.
generalinio štabo viršininku. Tomis dienomis Hitlerio smo
klausimą, kaip ir kokiu būdu
NEPASVEIKĘS
žmogaus veikimas. Be šio vei- Havideh, 45 m. amž., paeinan- .
TORIUS CHICAGOJ
Areštuoti tikrieji karininkai gikai čia kitus du jaunus ame
svaigieji gėrvmai Illinoise tu-,
kimo tautiškoji dvasia ir vy-itį iš Lenkijos ir gyvenantį Pit-*
bus paleisti ir grąžinti kariuo rikiečius apmušė už nacional
rėš būt kontroliuojami, kada
LONDONAS, rūgs. 8. — Jo
Tiškumas išnykstu.
, tsburghe. Jis kaltinamas gramenėn. Jie bus Batisto vado socialistų vėliavos nesaliutavi- Emin. kardinolas' Bourne, Vakar Chicagos pasaulinėn bus panaikinta
prohibicija.
m . .... ...
, ,
• sinančio laiško pasiuntimu
mą.
• "VVestminsterio arkivyskupas, parodon atvyko New Yorko Komisijos nariai yra nusista
vybėje.
Tad mihtariškas mokslas vi.
,,
.
.
...
i** Philadelphijos kardinolui,
valstybės
gubernatorius
Leh

Vokietijos
užsienių
reika

aukštosiose
r
Junta deda pastangas palai
tę prieš buvusiųjų saliūnų grą sose Vokietijos
vis dar pilnai nepasveikęs ir
man.
Jį
sveikino
Illinoiso
vals
lų
valdininkas
atlankė
J.
V.
mokslo įstaigose dėstomas.
kyti saloje tvarką, kad neduo
žinimą.
negali eiti savo aukštųjų pa
*lvhės
gubernatorius,
o
paro

ambasadorių
ią
žodžiu
atsipra
Vaikai ir jaunimas persunkia GERINA NEMUNO VAGĄ
ti progos J. Valstybėms įsikiš
reigų.
dos vadovybė svečią pagerbė NORI MOKESČIŲ IŠ LI mi militarine dvasia.
ti. Tačiau įsikišimas neišveng- šė už nemalonų įvykį.
Vandens kelių rajono pri
patrankų šaudymu.
tinas, (jei seržantas ims vado
REIKALAUJA GRĄŽINTI
GONINIŲ
žiūrimi
ties Zapiškiu dirbo
vauti igndusiems ir užsitarna SIUNČIAMA PAKRAŠČIŲ
PILSUDSKIS TARĖSI SU
PARLAMENTĄ
100 darbininkų, kurie pagilino
PAVOGTA DAUG “WASARGYBA
vusiems karininkams.
RUMUNAIS IR BOLŠECooko
apskrities
tuntų
įkai

Nemuno vagą ir nukasė dido
m
RANTŲ*
.
VIKAIS
NEW YORK, rūgs. 8. —
VIENA, rūgs. 8. — Austri
notojas Jacobs reikalaujA, kad
ką salą, trukdžiusią susisieki
MIRĖ IRAKO KARALIUS Aštuoni pakraščių
sargybos jos socialistai reikalauja vy
pelną darančios ligoninės ne
Miesto rūmuose iš Cooko būtų išimtos iš mokesčių mokė-1 VARŠUVA, rūgs. 8. — Za- mą. Tačiau skubių ir būtinų
destrojeriai
(laivai) iš rytų riausybės, kad ji iš naujo su
Nemuno pagilinimo darbų vBERN, Šveicarija, rūgs. 9. siunčiami į Floridos pakraš šauktų parlamentą, kurį palei- J apskrities ofiso pavogta mo- jjmo
leščyki rezorte, pietų Lenkijoj,
ra daug. Laiku jų nenudirbus,
— Nuo širdies ligos staiga mi čius, kad būti arčiau Kubos. do ir pasiryžo be jo apseiti.
arti Rumunijos sienos, lenkų
kesčių “garantų” vertės 87,susidarytų didelių laivinin
lOOO dol. Vagis vargiai pasipel
rė Irako karalius (Peisai, 48
Ties Marshall. Square Westį'diktatorius maršalas Pilsudskį
kystės klinčių. Tam reikalui
Iškilmingųjų sekundicijų šv. nys, nes “warantų” numeriai YVash skalbykla, 2617 W. Cer- turgj° slaPtus pasitarimus su
m. amž. Prieš keletą dienų jis
KAN. A. JANČEVSKIS
norima gauti apie pusęmil. lt.
Mišiose, pagerbdamas žilagal viešai paskelbti.
čia atvyko gydytis. Buvo daug
’mak road, susprogdintos dvi Rumunijos premjeru, kad suAUKŠTAI PAGERBTAS
lėšų.
susirūpinęs dėl įvykusių Irake
vį kunigą, sutiko koncelebruobombos.
įdaryti bendrąjį frontą prieš
asiriečių skerdynių.
Vokietiją.
TYTUVĖNAI. — Rugp. 20 ti pats arkivyskupas. Koncele PELNE MIRTIES BAUSMĘ
EKSKURSIJA
Iš Bagdado pranešta kad d. kanauninkas Antanas Jan- bravimo ąsistoje buvo šie žy
Pranešta, kad į Zaleščyki
LENKIJAI GRESIA KITA
mirusiojo sostą užėmė sūnus čevskis, šios parapijos klebo mieji kunigai: universiteto pro
Baigės byla dviem plėši
nuvyko ir Rusijos bolševikų ka J Kauną buvo atvykusi nau
STREIKŲ BANGA
Ghazi.
ro komisaras Vorošilovas ir ja Klaipėdos krašto ūkininkų
nas, šventė savo kunigavimo rektorius prof. kan. B. Česnys, kam, kurie nužudė policmoną
seminarijos vicerekrtorius ka Redlich. Prisiekusieji teisėjai VARŠUVA, rūgs. 8. — Ne-, bolševikų atstovas Varšuvoje. |ekskursija. Jie apžiūrėjo Kauaukso jubiliejų.
nauninkas Jakubauskis, kun. vieną
Ross Kingą, nubaudė'genai pasibaigus Varšuvos staĮ Spaudai uždrausta skelbti ną, jo apylinkes, kai, kurias
GAISRŲ IŠVENGIMO
Į šias iškilmes suvažiavo iš
dr. Ūsoris ir kan. Jarulaitis. mirties bausme, o jo sėbrą J. tybos darbininkų streikui, Lo- ftP>® šiuos pasitarimus.,
įstaigas ir vakare iŠvn/.iavo
SAVAITE
įvairių Lietuvos vietų jubilijaJubilijato ąsistoje buvo jo Gongiorno, 199 metus kalėti. dzės darbininkų streikas jau
atgal. Prieš tai ekskursij lan
to draugai, bičiuliai ir vikarai,
WASHINGTON, nigs. 8. —
draugai ir vikarai.
kėši šiaurės ir rytų Lietuvoj.
NE JO VIENO KALTE
kelinta savaitė tęsias ir jo gaiš
viso
30
kunigų.
Y
patingą
Gaisrų išvengimo savaitei mi
Po bažnytinių iškilmių bu
Iš Cooko apskrities ligoni- iaR nenumatomas,
Joj dalydavo 42 žmonės.
reikšmę
suteikė
šioms
iškil

nėti prez. Rooseveltas pas
vo surengtos vaišės, kurių me nės penktojo aukščio per lan-Į, w
.
HORNELL, N. Y., rūgs. 8.mėms Kauno arkivyskupo me
Be
to,
pastaromis
dienomis
t>*
.. .
.....
kyrė pradžią spalių mėli. d.
tu pasakyta įspūdingų kalbų gą išoko ir žuvo B. Arnoki, 60
. ’ .... _ .
.
i Pieno traukinio
inžinierius
ORO STOVIS
tropolito J. E. J. Skvirecko
ėmė
bruzdėti
Lodzės
galante'
~
ir linkėjimų jubilijatui. 'Gauta m. amž.
••
•
j. #
3 v - | King pareiškia, kad ne jiR vie
rijos
ir
odų
fabriko
darbimn~
. , . . .
HARLINGER, Tex., rūgs. atsilankymas.
daug sveikinimo telegramų.
*
j nas yra kaltas už katastrofą CTTTCA0O IR APYI.TCTCfcS
f ant geležinkelio arti Bingham- — Šiandien iš dalies debesuo
8. — Nukentėjusiose nuo ura Vainikuose ir gėlių žieduo Jubilijatas nuoširdžiai vi- Vakar Chicagoj palaidotas Bb
gano srityse pradėtas atstaty se skęstanti Tytuvėnų bažny siems dėkojo, džiangdamasis' miręs ėjęs gaisrų, depart. I Pagaliau yra pavojaus, kad ton. Sakosi jis gavo klaidin- ta; kiek vėsiau. Vakar popiet
mo darbaą. Apie 10,000,000 do čia jau iš pat rytd buvo pilna garbingųjų Bvečių ir, bičiulių komisijonierians pareigas D..dar žibalo pramonės darbinin- 'gus signalus iš traukinio, ant aukščiausia temperatūra buvo
atsilankymu ir jų palankumu. J. Carmody.
I kai gali paskelbti streiką.
' kurio užvažiavo.
lerių nuostolių padaryta.
1 tikinčiųjų — parapijiečių.
94 1.

HAVANA, Kuba, rūgs. 9.
— J. V. laivyno sekretorius
Sivanson vakar atvyko Hava
nos uostan karo laivu Indianapolis.
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Šeštadienis, rugsėjo 9 d., 1933
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kuip geri Kristaus kareiviai tenai stoję dėl
Jo kovotume ir savo galvas už Jį padėtume.
1911. I. 25. Mes esame pasirengę pirmiaušia kiekvienas sąyo šalyje, tarp savo žmonių '
dirbti ir kovoti sielų išganymui ir Dievo gar
bei. Pjūtis visur gausi, o darbininkų visur J«
5jo aidus rugiu ' wkin* ant kcU«” aP^tar | lietuviu,
maža. Seniuu, girdėdami tuos žodžius, mal-'liaui
radaltry
Visose Lietuvos bažnyčiose bina ir nD*
dingi žmonės mųstydavo apie tas šalis, kur įsūni
prieš Sumų susirinkę žmonės *1°
i
dar tautos stabmeldybės tamsybėse skendi, logil
lys, A. Strazde- paveda Dievui sunkius savai- 1HUS b vaI
Dabar tuos žodžius reikia taikyti ir prie dau- nių.
lis, J. Maironis ^ės darbus ir suklaupę iš šir su *^uo K'5
gelio katalikiškų šalių. Taigi čia mes mano- Įatvii
rašte parašytų jįeg traukia “Pulkim ant k?- žinti.
me pirmų pirmiausia stoti į darbų. Bet, man salė,
širdies troški- iįų:” pilksermėgiai sodiečiai,
Strazdeli;
rodosi, ne labai būtų gera, kad mes ir čia kas,
aopierėly. Minė- pūslėtomis rankomis nuo dal- sa* žmonija
taip siaurai darbų paimtume, kad nė vienas ria į žmonių galvas. Pasakys tųjų dainų kūiryba (ypač A. gės, arklų, neseniai dar at-! P^biti v
mūsiškių nenorėtų niekur kitur veikti, kaip kokį jautresnį žodį, sukurs Vienažindžio iir A. Strazdelio) stoję nuo rugių baro, semia
tiesa pei
tik savo šalyje ir savo tautiečiams. Mums skurdesnį vaizdelį — ir gaili veik niekuo neisiskiria nuo tų įį gįog giesmės jėgų kitai saantiki
turi rūpėti visa Katalikų Bažnyčia ir visa' ašarėlė, išsiveržusi iš mėlynų iš širdies plaulkiančių liaudies vaitei, naujiems darbams. Kur j**1! protus
žmonija. Kur tik yra kas padaryti didesnei akių, nuplauna pailgų lietuvio dainų. Strazde]lio ir Vienažinžmogus nepulsi ant kelių,
Dievo garbei, tenai reikėtų mums skverbtis. į veidų. Lietuvių liaudies dai- džio dainos, isusiliejusios su neatgimsi •— juk ta giesme
Tikiuosi, mūsiškiams visada rūpės visos Baž-j nas, pasakas, patarles, prie- nuoširdžiomis liaudies daino- tokia artima lietuvio širdžiai,
nyčios reikalai, kad jie mokės savęs išsižadė- žodžius, apskritai liaudies kū- mis, nupynė giražų dainų vai tokia nuoširdi, atspėja visus
rybų “slegia” nelengva jaus- nikų ir dabar nelengva beaft- jo troškimus ir vargelius. (Da
mo našta, meilūs žodžiai, vaiz- skirti, kurias gėles
j
sukaišiojo bartiniuose giesmynėliuose šių'
dingos kryptys, pasikalbėji nežinomi liaudlies dainų auto- giesmę jau gerokai pakeitė
mai.
Tuo jausmingumu, nuo- riai, o kurias Strazdelis ar įvairūs taisytojai savanoriai,
NEGEROVĖS ŠAKNIS
širdumu ir tegalima išaiškin- Vienažindys. IDaug. kur žino- prašalino svetimybes, “apdai-į
ti, kad lietuvis su daina gulė nės per išleisttuves ašarodami lino”. Origirtale tikresnį jos
ir kėlė, valiodamas šienpiovys1 traukia Vieniažindžio: ‘‘Su- veidų pamatysi). Kiek pažiūsuko lankoj plieno dalgę, ra-'diev kvietkeli tu brangiau-(rėkim į svarbesnius šios giesliuodamas piemuo ganė žalma- sis”: dainuodiami išlydi bro-'mės prašymus, tokius artimu i ,
rgę, niūniuodama rovė line- liūs, jojančius į karo laukelį, įr brangius lietuvio širdžiai. •
liūs rovėja. Neveltui dalis Lie- bet jie, gal btJt, nieko nežino
. M
jįmajoafcį pieva
Juozas Boėka
>
*
tuvos Dainava vadinama. G ra apie Vienažintdj ar Strazdelį.
žiųjų liaudies dainų nežinomi Daina artima jų širdžiai, tin- ...
, .
. v, ,
. _ .
. i Lietuvos pakeles, kryžkeles.
autoriai kartų kartoms įskie- ka momentui -— ir dainuoja.
Idarželius puošia išdailinti kry .
pijo jausmingumų, žadino vai
lazdas—Strazde-' žiai, paminklai, Rūpintojėlių
zduotę, ramino širdį. Paskum . ^un’
motinėlė, “griauždama” linų
ta,s iva^r*atis pasakojimais statulos. Žmonės, praeidami
kuodelį, mokė savo baltaplau- *l
aPįpintas asmuo, pro kryžių, galvų palenkia,
kelį lietuviškos išminties apie savo 'daineles įliejo į liaudies keleivis atsisėdęs pailsi ir vie
gaidžiukų ir vištytę, apie sti- ^iau^’ Pai°dėi mužikėlių var- nas pats mušto: “Didis ir geklinius raganų namus, į jo ^US *r durnas, surankiojo naš- ros širdies Dievas. Jis laimi
jaunų ausį įdainavo vaikiškos J bitelių ašarass, suprato krū- na mūsų laukus, duoda gerą
dainos žodžius:
muose .čittlba nčio strazdelio derlių, sveikatėlę”. Tačiau
giesmę ir visa. tai surašė. To- pats Rūpintojėlis ir pasilieka
“Vai kiškėli nabagėli,
dėl Strazdelis liaudžiai toks lietuviui nežinomas,
Kur padėjai žiponėlį?
artimas, toks mylimas ir ne- Žino, kad jis “bagaslovija”
Žiponėlis ant tvoros, _
atskiriamas uo tų nežinom j jų namelius, gyvulius, laukus,
O kiškelis ant dirvos....
liaudies dainųi autorių. Š. m. javus, guodžia našlaitėlius, bet Į
Ilgų laikų lietuviai nežino- balandžio m. 11 d. suėjo 100 kas yra tas Dievas? Kun. A
jo, kad dainų ir kitokių gra-jm. nuo kun. Ant. Strazdo— Strazdelis, lyg atspėdamas ve
žiu dalykų galima parašyti, Strazdelio miirties. Šiame ra-Įsų lietuvių susirūpinimų ir no-

RMJUM ANT ttUŲ” 100 METy

Ižetna kasdien, i'žskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metami — $6.04, Pil
asi metų — |8.60; Trims mėnesiams — 18.00: Vienam
mėnesiui — 76c. Europoje — Metame >7.00; Pusei me
tai — 14.00. Kopija .08c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąMna. jei nepraboma tai padaryU ir neprielunčlama tam
tikslui paito tankiu.
Redaktorius priima — nuo 11:0* Utį 11:00 vai.
kaadlen.
Skelbimų kainos prisiunčiamas pareikalavus.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Bunday.
BUB8CRIPTI0NS: One Yesr — *4.00: Blz Montbs
— |1.60; Three Montbs — *8.00; One Montb — 760.
Bisrope — One Tsar — *7.00; Blz Montbs — 14.00;
Copy — .08c.
Advartlslng ln •'DRAUGAS" brings best results.
Advsrtlalng rate* on applloatlon.
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DIENOS KLAUSIMAI
PJŪTIS DIDELt, DARBININKŲ MAŽA

(Medžiaga paimta iš greit pasirodančios kny
gos: “Arkivyskupas Jurgis Matulevičius”)

(Tęsinys)

1911. I. 17. Turime organizuoti geros va
lios žmones, mylinčius Dievų ir Bažnyčių, tu
rime juos žadinti prie darbo dėl Dievo, Baž
nyčios ir sielų, vesti į kovų prieš nedorybių
ir netikėjimo dvasių, skelbti Kristų ne tik
jiems, bet ir drauge su jais ir per juos. Rei
kia stengtis sudaryti tokias gerų maldingi]
Žmonių, tikrų katalikų kuopeles ir draugijas,
suorganizuoti tokius religingumo lizdelius, su
kurti tokius intensyviško katalikiško gyveni
mo židinėlius, bet tuo dar neapribokime sa
vo veiklumo. Niekad neturi nustoti mums rū
pėję tie, kurie -nedorybėse skęsta, tie, kurie
klaidžioja tamsybėse nepažinę arba netekę
tikėjimo, nutolę nuo Kristaus ir Bažnyčios.
Niekad jų nevalia mums pamiršti: visa da
rykime, kad juos prie Kristaus atvestume.
Tiesa, malonu dirbti tarp maldingų ir dėl
maldingų žmonių, o nelengva prieiti prie tų,
kurie pilni prietarų prieš Bažnyčių ir Jos
nemyli, neapkenčia, o net ir'prieš Jų kovoja.
Bet mums reikia ir j jų tarpų Kristaus mokslų
įnešti ir jų sielas išganyti. Geras Kristaus
vynyno darbininkas neturi palikti nė kiek
dirvos neįžiūrėjęs, savo prakaitu, o jei rei
kia, ir krauju neaplaistęs, kad tik Kristaus
karalija augtų, tarptų.

į,

nių rankose. Taigi, keli tūkstančiai žmonių
turi visko per daug, o milijonai — nieko.
Tai yra svarbiausioji pagrindinė negero
vės ir pikto šaknis. Apie šį pagrindinį pa
sauly piktų prieš 40 metų popiežius Leonas
XIII plačiai rašė. Jis reikalavo, kad turtuo
liai nors dalis savo turtų skirtų vargšų nau
dai. Jie turėtų tai daryti neraginami ir no
privalomai. Jie turėtų tai daryti savo pačių
gerovei. Neturėtų laukti vargšų sumišimų.
Savo didžiųjų turtų dalis skirti vargšams ne
būtų koks gailestingumo, tik teisingumo dar
bas. Teisybė reikalauja, kad žemės turtais
privalo naudotis ne koki parinktini ir pri
vilegijuoti, bet visi žmonės — visa žmonija.

Būkime kaip anas gerasis ir gailestinga
sis Evangelijos Tėvas, kuris, stovėdamas pri).
durų, laukia savo sūnaus palaidūno pargrįž
tant, o išvydęs jį eina pasitikt, puola prie
jo ir apkabinęs jį bučiuoja, vedasi jį į savo
namų, papuošia naujais rūbais, kelia jam
puotų. Bet dar labiau stenkimės pasekti anų
garsųjį Evangelijos Ganytojų, kuris, palikęs
ramiai besiganančias 99 aveles, eina per gi
rias, klonius ir kalnus ieškoti vienos pakly
dusios, o suradęs jų, ima ant savo pečių ir
neša atgal pas anas gėrusias. Tegul mūsų
uolumas vis eina į tų pusę, kur žmonės Kris
taus dar nepažįsta, arba bent nepilnai Jį pa
žįsta, o ypač kur prieš Kristų kovojama, kad

AMERIKOS UET. RX FEDERACIJOS
(Tęsinys)

Fed. 23 sk. Lawrence, Mass...........................
Viso ................................. •...,.........

Liepos mėn.

♦

Vargonininkų centro mok. Wllkes Barre, Pa.
ėv. Petronėlės dr-ja Chicago, III.....................
Fed. 12 sk. Cicero, 1U.......................................
Llt.K.8. A. centro mokesti'.* ......................
Viro .................................................

2.00
1.00
14.00
10.00
27.00

Iti.'gpkičlo mėn. {eigos

BalanflLo mėn.

labdarių Sąjungos 7 kp. Chicago, UI. . . 81.00
I*. Valčekauskienė .................................................
1.00
l'ž Lietuvos bonų kuponus .......................... 327.50
Federacijos 6-las skyrius, Homostead, Pa. 2.00
Draugijų mokesčiai, Sheboygan, Wla . .
4.00
Sv. Juozapo parapija, DuBois, Pa.................
1.00
Draugijų mokesčiai, Montello, Mase.............
4.90
Federacijos skyriaus Kockford, III.............
6.00
Fod'trarLos 23-člo skyriaus, Chicago, UI.
6.00
Stanciko teatralė grupė. Chicago, Ui............
1.00
AuAros Vartų par. Federacijos sk., Chicago 6.00
Av. Vincento par. Federac. sk. Pi'itsburgh, 9.00
Norwood, Mum. Federacijos skyrius ....
10.00
Viso ........................................................... $378.60
V įsų metų (eigos .......................... $1059.50

šv. Onos dr-ja Fed. 3 sk. Chicago .........
Sv. Agotos dr-ja Town of Ijike, Chicago
Fed. Skyrius, Indiana Harbor, Ind..............
Fed. 47 sk. Provldence, R. I. Viln. nažl.
K. Kruftlnskas už rašomąją niažlnėlę . .. ,
Valkelio .Tėb us dr-jos Rrooklyn.N.V. už II
Didžiojo New Yorko Fed. apsfcr.................
Kar. Angelų par. choras. Brooklyn, N. Y
Katalikų Klubas ................................................
Federaeijoa skyrius Orcat Ncck, N. Y.
Kun. A^nboto čekis Ift 1932 m......................
Viso .............................................................
Fed. 47 sk. Vilniaus nnžlaičlums .................. 10.00
Fed. 47 sk. Provldenes. It. 1..........................
10.00
Fed. 19 sk. Chicago, III...................................
7.00
Fed. >5 sk. Vilnimis naž'alčtams ................. 12.00
Fed, 23 sk. Vilniaus nnžlaiči'ams ................. 12.00
A kad. Rėm. dr-ja Marųuette Park, Chicago 1.00
L.R.K.8.A. 112 kp.Fisd, 62 sk.BrldgevIlle, Pa, 1.00
Sodallečių dr-ja Fed. 52 sk. Hrldgevllle. Pa. 1.00
Fed. 3 sk. lloston,Masa. 11 dr-Jų duoklės 11.00
Fed. 15 sk.Chicago, III............................................9.00
6v. Kazimiero par. Ptttsburgh, Pa. Fed.
•9 sk............................................................. 15.00
Viso
....................................................... 89.00

8.00
12.00

MMgpi.iėlo mėli.

iėmokėjlmsl

Sveikinimo kablegrama | Kauną ............
BVclklnlgias ) Vafngtoną ...............................
Viso ...............................................................

$1.21
1.34
$7.55

Rugsėjo mėn. Išmokėjimų nėra.
Sekretoriaus alga už rugsėjį ........................... 60.00
Persiuntimas ražtinės daiktų Ut Rrooklyno 11.19
Pažto ženklai ........................................................... 14.00
Kabelis Kaunan /...................................................
3.25
Viso ...........................................................
$76.14

Saldžia tįsios ft.rdlc, dr-ja Fed. 19 sk. Chicago
Izibdaryhės Sąj. 8 ik. Fed. 19 ak. Chicago
Sodalletjos dr-Jn, Fed. 3 sk Morton. Mass
iv. Petro par. choras Fed. 3 ik. Boston, M.

Sekretoriaus kelionės Išlaidos ) Vsėlng-

•X

Sekretoriaus alga už lapkričio mėn........... 50.00
‘ Kun. Balkuno kelionės lilaldos Į VuŽingtoną Federacijos reikalais ............................. *12.09
Viso ....................
62.00

Sausio

j jėn.

alga už gruodi ............................
.....................................

50.00

Sekretoriaus algaui saus)
............................
"Draugui" už ialžkusIr vokus........................
Statlonery .....................................1.......................
Viso
....................................

50.00
3.00
1.00

Sekretoriaus
Vi'so

Kovo mėn.
Sekretoriaus alga už vusar) .....................
Viso ..........................................................

14.00
60.00
50.00
60.03

60.00
60.00

UlUikIUo mėn.
Sekretariaus alga ui kovo mėn.....................
50.00
"Draugui'' ui Fed. 22 Kongreso protokolų
knygos 2000 egi...................................
"Draugui" ui 3000 lalikų draugijoms Ir
140 lalikų ..............................................
Raito ženklai* ui tulikų Ir protokolų li18.00
sluntlnėjlmą ..........................................
Viso .................. ....................................... $123.95
Sekretoriaus alga ..............................................
Kun. Dr. J. Navickui ui pervežimą Fe
deracijos archyvo Ut Brooklyno |
Thomproną ............................................
Viso.................................... .. ......................

Sekretoriaus alga už geg. mėn.................
Rąžomosios maitnėlės pertaisymas ..........
Viso ....................................... • •................

Liejai mėn.
Sekretoriaus alga ui biržei)

x.

Viso ........................................................

..

.

Pramonėje žymi dalis pelno turi tekti dar
bininkams ne vieniems pramoninkams.
Minėta socialė nelygaus turtų padalini
me, tvarka taip tvirtai įsigalėjusi, kad kraš
to vyriausybė nedrįsta jų ir liesti. Jų palie
tus, gali pasireikšti, Dievas žino, koks per
versmas. Verčiau palaukti, imtis bet kokių
aplinkinių priemonių. Štai dėl menko daikto
automobilių gamintojas Fordas kiek tai pu
čias prieš krašto vyriausybę. Nenori kiaušy
ti. nei daugumai pasiduoti. O kas būtų, jei
jam būtų įsakyta dalį savo pramonės pelno
grųžinti darbininkams?
Tačiau ateis laikas, kada ši negerovės
šaknis bus sunaikinta.
Iždininko raportas

Itugp. mėn.
Sekretoriaus uiga už liepos mėn; ............. 50.00
"Draugui" už spaudą, "Kvietimą į kongresą" 3.25
Iždininko paito ženklai ................................... 11.65
Iždininko ražtinės lfilat’dos ................................ 12.95
Valdžios taksai ant čekių .......................................... 38
Viso ........................
173.23
Visų metų tėlaldos ........................... 1886.32
Visų metų )elgos ................................ $1059.50
Balansas nuo 22-trojo kongreso
681.12
Viso ............................................................. 1590.63
704.31
50.00 Lieka ............................................
18 Lietuvos Laisves Pusk. Bonų po |100 $1800.00
83 Lietuvos I-atsvės Pask. Bonai po $50 4450.00
1 Lietuvos Bonas be .kuponų ......................
60.00
164.00
U. S. Bonas .............................................. ..
60.00
13*4 “Draugas” Publ. Co. ŽAry .......... '.
135.00
{vairių iėrų ............................................................. '225.00
Metropolitan State Banko kvitą ui U.S. Bo
ną .................................................................
50.00
Liet. Darb. Sąj. Paskolos nota ...... 5000.00
Buvusieji studentai Federacijai skolingi
doleriais ................................................... 20,882.60
Buvusieji studentai iFederacljai skolingi
žvelcarižkals frankais ............ 146.3g4.00fr.
Buvusieji studentai Feederacljal skoh’ngl
Voklotljos markėmis ............ 11,184.00 mk.

Tai tiek padaryta nuo praėjusio kon

greso ir taip šiandien stovi mūsų Federa

cijos reikalai.
Nuo

savęs

dėkoju centro

valdybos

nariams, ypač kun. M. Kazėnui už koope
racijų, visiems apskričiams, skyriams ir

visai organizuotajai katalikų visuomenei

f

už paramų.
.....................

...

Uctaivk) K. K. Federacijos tiki* sutraukoje taip
atrodo:

Pajamos sulig fondų:
Vilniaus nažlalčiaifis ....................................... $94.
Katalikų Universitetui ................................
30.
I*-as Kružinskas ui rąžomąjąmažinėię
16?
Kuponą) ui L. L. Paskolos bonus ui S m. 445.
Federacijos skyrių metinėsduoklės
.... 244.

Ižvlso ............................
Balandas ifi 1932 nu

Organizactjos T«rt*i

Vasario mėn.

lUržel'o mėn.

Lcpkrlėki mėn.
Kun. Kazėnui už persiuntimą Iždo Ut Brooklyno ...........................................................
N. C. Counell of (’atholte Men duoklė
N. C. Coun-R of Cathollc Womnn duoklė
Sekretoriaus alga už spalių mėn................

Gruodžio mėn.

Gegužės mėn.

Npallų ir.ėn.

19žrj<jUo mėn.

tonų Federacijos afllijavinio reikalais 14.25
Vytauto spaustuvei B’klyn, ui spaudos darbą 7.00
"Drauge/' spaustuvei už spaudos darbus
6.30
Viso ......... i..............................................
192.55

...

Leonardai Aimutis

14 viso pajamų ............................................$1.

Išlaidos įvairiems Federacija* reikalams
Kelionės ) VVashlngton N.C.W,C. reikalais
Iždo Ir Raštinės perkėlimas .............. ..
Spauda ir pažto ženkleliai mėtinėje ....
Metinis mokestis ■ N. C. W. C.....................
Ražti'ninko alga už 11 mėnesių .............
Centro Iždinės Išlaidos .............. -.................
Mažmožiai: telegramos, pažto ženkleliai,
pataisymai ..............................e.........................

U vIl\> .....................................................

Ižde

$886.32

**cash'' Uoka .......................... $704.31
List. R. K. Federacijos Iždininkas
Man. Magiais ff. Jžasėnas,

P. S. Joki organizacija be pinigų ne
gali progresuoti. Kaip matote iš atskaitos,
kad Federacijos skyrių metinės duoklės
nepadengia paprastų Federacijos Gentį'o
išlaidų. Tat skyriai turėtų tuonii susido
mėti ir padaryti kokias nors pramogėles,
kad centrų finansiškai paremti ir tuomi
'sustiprinti visos organizacijos darbuotę.

Šeštadienis, rugsėjo 9 d., 1933

praleisti, pasimaudyti saulės aplankė Pasaulinę parodą. nas eis nupirkimui gaidų cho I. Albavičius, Dr. Biežis, Dr. .PLATINKITE “DRAUGĄ”
spinduliuose ir pakvėpuoti tv Taip pat buvo atvykęs iš A- rui.
Rložis, Dr. Bertašius, I. Saru miško oru.
rizonos p. Stewart De P6y, kuChoro nariai ir komisija'kalas su žmona ir p-lė KarTat visi pamatysim pikni
RADIJO STOTIS AJJ
Aš tikiu, kad northsidiečiai r's »'ra Pa8ars^j?s daininin- kviečia draugus ir . pažįsta-Į piūtė iš C’rystal Lake.
ke, Vytauto darže rytoj, rūgs
pasinaudos šia proga ir sykiu’ka8 ir vis* vasar* Paleido,mus iš visų kolonijų ir apy- Per vakarienę geib. pral. J.
Iš atostogų grįžo Šv. AntaX Labdarį, centro išvaiia-'pa™">a parapijos reikalus. Be New Yorke dainuodamas per link*, atsilankyti j Sj nepa. Macejauskas papasakojo daug
no parapijos vikaras, kun. Klo rime Labd. S,-gos ūky, mūs, įvairios programos, kokia rno
fe
įdomių žinių iš Lietuvos gy MAŽIAUSIOS
ris. Sako, daug sveikesnis ir
IJianta šiam išvažiavimni, n0. |o'keatnj. Vie^° ir P' CuMar’ ks,nai laik»
ir »»«>•
stipresnis, tiek nelinksmas, nes 3-čioji kuopa gražiai darbavos riu pranešti visiem. nani» da-I^P Pat P“*^**’ pianistas pažinti su mūs, choro nariais. venimo ir džiaugėsi, kad pol
trijų metų atvykęs į Ameriką
I1'
neberado savo tėvuko, kuris pelno padarė suvirš $100.
Ieva Lukošiūtė, rašt.
dyk,, kuriuo, tikiuosi, visi nu-liS West Virginijos. O vėliau
ANT
rado sveikus ir gražiai gyve
vengras išvažia
jau ilsisi Šv. Kazimiero ka • X Ciceros
i
buvo
atvykęs
p.
T.
Fletcher
ŠILDOMŲ PEČIŲ,
. -•
_ Isistebč-s. Chicacroie vvstosi na-:
nančius savo gimines, drau
puose.
..........
..............
.
....
............
iš
Oliio
su
savo
Cadillac
PhaeDĖDEI
—
KUN.
PRAL.
J.
Uetuvos (šaulių-kaMATRASŲ, KALDRŲ
gus ir pažįstamuosius. Links
kurie piknikierius linksmino; 'trijotinischoras,
kurio
tikslas
ton
kuriu0
ža,lė
j°
v
.'
8
'
aykin
MACEJAUSKUI
SURUOŠ

X Taip pat grįžo iš atosto visi prisišoko ant gražios pie-'1 l>ku**
' IR BLANKETŲ
ma taip pat buvo ir toms tri
važiuoti
atgal
į
universitetą
TOSE
VAIŠĖSgų ir parapijos klebonas, kun. vos po medeliais.
Ibus populerizuoti Lietuvos ka
ms sesutėms susitikti su savo
H. J. Vaiėūnas, kuris irgi sa
riškas dainas, kurių žavi me- Arizonon.
dėde, kuris, kaip ir seniau, at
Prie išvažiavimo daugiau- liodija ir širdį veriantieji 2o-J Jaunas Kazimieras jau tre- Praėjusį ketvirtadienį, grakos jaučias sveikesnis.
rodo sveikas, raudonas, pilnas
KRAUTUVĖSE '
siai prisidėjo J. Motekaitis ir džiai pirmuosius tėvynės lais- čius metus lanko Arizonos u- žiame adv. P. Kai, Cook apskr.
energijos,
gyvumo.
X Cieeriečiai jau prisirengę Ant. fvarauskas, o troką pikvės gynėjus vedė į kovos lau- niversitetų; mokinasi žurnali- prokuroro padėjėjo bute, 6500
prie šaunaus pikniko. Trusti- nikieriams nuvežti ir,purve- k
Vakaras pas vaišinguosius
ka() iikovojus Wvynei
zino. Pasižymėjęs moksle ir‘|S. Maplewood avė., trys sesusas Stanislovaitis ir komiteto žti davė A. Bernadišius, už ką
adv. ir ponią Kai gražiai pra
svą rytojų. Tos dainos taip siekia redaktorio vietos uni tės: p. Kal’ienė, p. Bložienė
narys M. Dambrauskas smar- širdingas jam ačiū.
leistas.
Rep.
veikė į jaunuolius kareivėlius, versiteto leidžiamo žurnalo, (dr. I., Bložio žmona) ir p.
kiai darbuojasi; taip pat ir
X Daug dalyvavo ir Mari kad nežiūrėdami daug skait- tame žurnale dažnai pasirodo Paukštienė (įžymaus Mkrąuekiti parapijos komiteto nariai.
tte parko gyv. žmona) suruo
žodžių: “Mielu noru!” jonų Kolegijos Rėmėjų išva lingesnio priešo, pamiršę, kad jo straipsniai, už kuriuos gan
IŠVYKO ATOSTOGOMS
turi vien tik surūdijusį sau-!na daug kredito nuo profeso- šė (žinoma, prie to prisidėjo
žiavime.
Ciceros
vengras
ir
Nesnaudžia ir Ciceros veir jų vyrai, ypač adv. Kai)
s. Piknike jis “išpildys” čia buvo atsivežęs savo muzi tuvą ir porą šovinių, bet dai rįų ir draugų studentų.
kantus, kurie visus palinksmi nos vedami jie žengė per di S. Gricienės viena dukrelė vakarienę šiomis dienomis at Graborius Juozapas Eudeireceptus.
vykusiam iš Švėkšnos savo dė- kis, turįs graborystės biznį
Šis parapijos piknikas bus no. Kolegijos reikalams pada džiojo karo kanuolių išverstus yra seselė Marija Joną, Šv.
dei kun. pral. J. Macejauskui. 5340 So. Kedzie avė., išvyko
laukus ir savo geležine drąsa Kazimiero vienuolyne,
paskutinis šiemet. Jame bus ryta gerokai pelno.
Naujos mados pilnai par
Vakarienėj, be pral. Macejaus- atostogų į Paw Paw, Mich.,
ir
pasiryžimu
iškovojo
tėvy

duktė, Jadvyga, yra gerai ži
visokių įdomybių. Kurie atsi X Staiga mirė a. a. Markūceliuoti Geri ir Gražūs Šil
ko, dalyvavo dar kun. A. Ba'- prie Maple Lake. Sugrįš ateinei
laisvę.
Daug
būt
kas
pa

noma dainininkė ir artistė
niūtė, 19 m. amž.
lankys, pamatys.
dytūvai verti $35.00, dabar
sakyti, ką sukūrė Lietuvoje to (Makalų šeimynoje lošia Al tutis su savo vikarais, kun. [nančią savaitę.
•parsiduoda tik po
ji kariška daina.
dutės rolę).

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

SiaSąvaite
KAINOS MIESTE

PEOPLES FURNITURE

C H I C Ą G O J E

Tat aš čia ir noriu praneš
Gražiai pavaišinus svečius
ti northsidiečiams, kad mes išleido sykiu ir sūnų į Arizo
s susirinkimą sekmad., turime džiaugtis ir didžiuotis, ną mokslui tęsti.
Rep.
rugsėjo 3 d., parap. mokyklos jog tokios dainos populerizuo| kambaryje, 2 vai. popiet. Visi tojų užuomazga randasi pas
1 nariai kviečiami laiku susi mus. Kurie atvyksite į para
rinkti, nes turime daug svar pijos išvažiavimą, turėsite pro
40 VAL. ATLAIDAI
bių reikalų svarstyti. Valdyba'**08
kariškių chorą
pamatyti ir išgirsti nors dalį
Rugsėjo 10, 11 ir 12 d., Ne
tų dainų. Esu tikras, kad bū
kalto Prasidėjimo P. Šv. baž Sekmad., rugsėjo 10 d. Šv. site patenkinti. O kai mini
nyčioje bus 40 vai. atlaidai. .Kazimiero Akad. Rėmėjų su mas choras pasirodys pilnoji? KĄ VEIKIA GIM. PAN. ŠV.
PAR. DIDYSIS CHORAS
Šia proga, visus parapijoms sirinkimas tuoj po sumos. Ko savo galybėje, pradžiugs Chiir kitų kolonijų lietuvius šir misija širdingai prašo atsila cagos ir visos Amerikos lie
Rudeniui atėjus, par. didy
dingai kviečiu naudotis bra nkyti visas rėmėjas, kurios tuviai.
Lietuvytis sis choras, vedamas varg. Ja
ngiomis Dievo malonėmis. Rū buvo pasėmusios tikietų; pra
nušausko, pradėjo gražiai tva
pindamies įvairiais savo me šomos grąžinti tikietus arba
rkyti savo veikimą.
S. P.
džiaginiais reikalais, prisimin pinigus.
Rūgs. 24 d. choras rengia
kime ir apie savo sielos rei
didelį šokių vakarą, parapi
kalą, kuris yra visušvarbiaujos svetainėje. Choro nariai
sias reikalas, nes tai mūsų a-,
Labd. Sąjungos 5 kuopos ! pasiryžę vakarą padaryti kuo
mžinvbės reikalas. Atlaidai ysusirinkimas
įvyks sekmadie sėkmingiausiu. Išrinktoji ko
ra Dievo malonių laikas, tat
nį, rūgs. 10 d., 2 v. popiet, Šv. misija, kuriai vadovauja veik
stengkimės tuo brangiu laiku
ir tomis Dievo malonėmis pa NORTHSIDIEČIAMS NAU-1 Jurgio parapijos mok. kamba- li ir sumani choristė F. StoJIENA
ry. Malonėkit visi nariai su- giūtė, nenuilstančiai darbuo
sinaudoti, sutvirtindami save
„
----------si rinkti.
V-ba jasi vakaro pasisekimui.
tikėjime, kad sėkmingiau galė
Kaip jau visi žinome, atei---------Kadangi pirmas šį sezoną
tumėm kovoti su savo sielos
nantį sekm., rūgs. 10 d. įvykSvečiavos
rengiamas toks vakaras mūsų
priešais ir tą kovą' laimėti.
sta šiemet paskutinis parapiŠiomis dienomis pas Sofiją parapijoj, tat, reikia tikėtis,
Kun. A. Briška
jos išvažiavimas į dar gražiai Gricienę buvo svečių. Jos su publikos bus pilna gražiai įžaliuojančius .Teffersono miš- nūs, Kazimieras, buvo parvy- rengta svetainė. Tikietai par
Draugija Gvard. Pirmos Di kus, kurie yra patogiausia vie kęs atostogoms iš Arizonos u- davinėjami; jų galima įsigyti
vizijos Šv. Kazimiero Karai. ta vasaros kaitrioms dienoms niversiteto ir ta pačia proga pas kiekvieną choristą. Pel-

IŠN.PRAS.P. š. PARAP.,i “Z
BRIGHTON PARK

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT '

KJĮ “DRAUGAS” JUMS DUODA:

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienon
klausimus;
3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;

5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;

7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų

$8.50 vertės Vatiniai Matrasai, minkšti ir tvirti.

*4.95
Maišytų vilnų didžiausios
mieros dubeltavi blankietai,
verti $4.50 dabar po

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

*2.48

Pilnos mieros, gražios ir
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės; šiltos vatinės kaldros $3.00
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai vertės po
tytojams;
*1.79
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.

UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
'Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUD. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,
Chicago, Illinois

tarpe buvo dalis katalikų ir dalis pra- , žinoma, žmonės minkštesnės širdies, noKiekne-kiek apie rusų kariuomenę
voslavų. Taigi liudininkų priesaikai pri- J rintieji gerus santykius palaikyti su lenir jos suskirstymą
įmtį buvova reikalingi abu su pravoslavą kais — patriotais, nenorėdavo užimti ka- j
Prieš didįjį karą Rusų valstybė bu
“batiuška”. Bylai pasibaigus, išeiname riuomenėje kokią kilnesnę vietą. Iš to
vo laikoma viena didžiausia iš visų Eu
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. G.
mudu kartu su “batiuška” ir, kadangi išeidavo tik didžiausia žala mūsų tautai,
ropos valstybių. Jos sienos tęsėsi prade
mudviem abiem reikėjo važiuoti į vieną o ypač tikybai. Geresniems vengiant už
dant nuo Prūsų ligi tolimosios Kinijos
Lenkų patriotai
pusę: man ligi Pranciškonų gatvės, o imti tas svarbiąsias vietas, įsiplakdavo
bei Japonijos ribų. Tokiai be galo ilgai
“batiuškai” ligi Nalevki, kur jis gyveno. koki niekšai, tikri rusų pataikūnai ir,
Apie lenkų patriotus nėra ką nė kal
sienai apsaugoti nuo priešų reikalinga bu
Todėl susėdom į vieną tramvajų (stryt- kaip vilkai įsibrovę į avidę, draskė bei
bėti. Jie stačiai siuste siųsdavo, išvydę
vo ir dideliausia kariuomenė. Bet iš tik
karį) ir greta sėdėdami kalbamės. Vos naikino kas jiems po kojomis pasipainio
katalikų kunigą šalia rusų “batiuškos”
rųjų, kiek Rusai ramiu metu laikydavo
įžengėme į tramvajų, kaip visas vagonė davo...
(šventiko), o jei nugirsdavo dar su juo
apginkluotų kareivių, sunku tikrą tiesa
lis sužiuro į mudu. Nuostabu: kunigas su
Tokią nemalonią ir nenormalią ka
rusiškai besikalbant, tai amen: vadinasi,
pasakyti. Kiekviena valstybė šiuose daly
“batiuška” kartu! Varšuvoje neregėtas riuomenės kapelionų visuomenėje padėtį
pardavikas, jndas, išgama, nevertas, kad
kuose laikydavo ^griežtą paslaptį. Žinonusikaltimas! Dar labiau nustebo važiuo mūsų ganytojai — vyskupai jautė gana
jam ranką geras lenkas paduotų... Bū
vai spėliodavo daug maža, kad ramiu mejanti publika, išgirdusi mudu rusiškai gerai. Jie stengėsi kiek galėdami savo už
nant armijos kapelionu, gi neišsisaugosi,
i tu Rusai nuolatinės ginkluotos kariuomekalbančius. Taip visų observuojami mudu uojauta ją minkštinti, daryti pakenčiamą
I nės turėdavo kokį milijoną su viršum vy
kad nesusidurtum pareigas eidamas su
važiavome apie gerą pusvalandį...
tiems, kuriems reikėdavo ją kęsti. Pavyzrų. Karo metu galėję išstatyti į karo lan
rusų šventikais. Kariuomenėje būdavo be
Be abejo, lenkai manė, čia tikrai ko- j džiui, mano vyskupas J. E. Antanas Kaką parengtų kareivių apie 12 milijonų.
veik visas pulkas stačiatikiai, o kataliku
kls išdavikas, parsidavėlis, “obruRitielis” j rosas, prieš išvažiuojant man į skirtąją
Per paskutinį karą, sako, ji pastačiusi
vos keli šimtai, ar dar mažiau. Visur, kur
važiuoja. Tuo tarpu mudu abu kuo geriau- Į vietą, pasikvietė mane pas save į Seinuš
apie 10 milijonų. Kiek tačiau vyrų buvo
tik bus kokios ceremonijos su tikybos
šių pažiūru. Aš tikriausias savo šalies 1 ir, kuo nuoširdžiau kalbėdamasis, sten
apeigomis, be'abejo, šalia katalikų kuni patriotas, o jis, “batiuška” — žmogus gėsi išdėstyti visus laukiamus mane ka dar nepaimtų!!
go, bus pakviestas ir pravoslavų šventi šviesus, plačiai išsimokslinęs, plačių pa riuomenėje sunkumus, drąsino tai visa
Ta didžiulė kariuomenė ramiu metu
kas. Vienokias pareigas eidami, kaip da žiūrų, kuo palankiausias katalikams ir dėl Dievo garbės ir artimo meilės vyriš būdavo išskirstyta po visą imperiją. Kiek
bar nesusitiksi f Kaip nekalbėsi rusiškai, vietos gyventojams, rusų biurokratų di kai nukęsti.
viename beveik didesniame mie.ste ir mies
jei jis kitaip nemoka!
Nepaisydamas nieko, aš nutariau sa telyje galima buvo rasti mažesnį ar didžiausias priešas, dabar, jei dar gyvas,
Atsimenu vieną juokingą atsitikimą greičiausiai bus jau tapęs visišku katali vo vyskupo valią šventai pildyti ir pa , dėsnį kareivių skaičių. Vienur jie buvo
siūlytas man pareigas vykinti — bus man reikalingi saugoti šalį nuo išorinių prieiš savo gyvenimo. Buvo kariuomenės teis ku...
Žinodamas tokį lenkų nusistatymą, iš to kokia garbė, ar nebus — vistiČk! • i šų, galinčių kiekvieną valandą įsiveržti į
me nagrinėjama svarbi byla. Liudininkų

PRAEITIES PABIROS

*19.75

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STREET
Hemloęk 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171
Chicago, III.
K.

neapginkluotą šalį, kitur vėl buvo reika
lingi saugoti nuo savų priešų, kad ne
kiltų revoliucijos ir sumišimai. Taigi bu
vo manoma, kad didžiulė kariuomenė Ru
sų valstybei nemirtingąjį vainiką pelnys,
o tuo tarpu ta armija, ne kas kitas, buvo
Rusijos suirimo priežastimi. Mat, kokiu
ginklu kas kariauja, nuo tokio ir žūsta.
Kareivių durtuvais rusai rėmė savo vy
riausybę, kareivių durtuvai ją į skutelius
sudraskė t...
Patogesniam vadovavimui tai didžiu
lei milijoninei armijai reikalinga buvo ji
suskirstyti į atskiras mažesnes dalis, ar
ba kaip vadindavo — į atskiras apygar
das (“okrugus”). Tokių karo apygardų
visoje Rusijoje buvo, rodos, apie’ 14. Kiek
viena karo apygarda turėjo savo vyriau
sią štabą* su vyriausiu štabo viršininku
ir jo patarėjais bei padėjėjais.
Apie karo apygardos štabą ėjo ratu
visas tos apygardos kariuomenės gyveni
mas ir reikalai. Iš Čia eidavo visoki su
tvarkymai bei paliepimai. Į čia vėl 12
visų atskirų dalių plaukdavo visos žinios
bei raportai.

•' "rw<f!iw>r

(Daugiau bus)

1

Šeštadienis, rugsėjo 9 d., 1933

, kai kurios rinktinės (Utenos) likai suaukoja žymiai daugiau,
'pasistatė žymiai geresnius už'nei įvairūs ui t ra tautini aka i.
'paties centro. Pavasarininkų Kam gi tad daroma šitokie
i kuopos aė viena namų dur ne- skirtumai, kad pavasarininturi. Šiaulių rinktinėms pade-'kams nenorima ir %ž pinigus
da vyriausybė. Šaulių būriai leisti sušaukti susirinkimų ir
(taip pat statosi namus. Jie už- pasi naudoti salėms! Juk tai
sitraukiu paskolas iš taupomų- Į tik nesusipratimai.
..jų kasų, organizuoja rinklia-1
vas, loterijas ir taip susime- ,
tižiąją pinigų. Reikėtų statytis (
namus ir pavasarininkams —I
' •
' Centras ‘i 1
centrui• •ir lkuopoms.
i jau renka pinigus namams, ta- 'J
čiuu dėl kuopų neteko girdėti,
kad kuri nors jau. bfitųr pūsis-1
’■ taeiusi namus. Juk pavasari-J'
1 ninku ganiai turėtų būti viso
katalikiško judėjimo namais: j
1 čia galėtų rasti sau pastogę ir j'
‘ į visos kitos katalikiškos organi-,
I zaeijos savo šaukiamiems susi-;
1! rinkimams. Dabar dažnai ši
toks judėjimas >tel|>a parapijų
, salėse, kurias tačiau teturi tik
. i nedaugelis parapijų. Todėl ka
\UVEDŲ
talikiškoms organizacijoms p’ i į
^AMERIKOS
. siglausti nėra kur. Dažnai bū I
.< .
. .
I
Ltn/ja
i na atsitikimų, kad šauliai Į sa- j
vo namus katalikiškoms orga- Į
“BALTASIS ŠVEDŲ
į nizacijoms neleidžia nė už piLAIVYNAS”
Greita kelionė Į Lietuvą per Švediją,
) nigus daryti susirinkimų. Tuo , Laivai išplaukia iš Ne« Yorko
rter 97, gale W. 57th St.
i Į gi tarpu šaulių namams kata- j

(Alusų korespondento
JUOZAS POŠKA
Draugo" spec. korėsp
Cliicugoje paskutinėms dio-(lietuviškai kalbėti. —Nežinau'^
nonis, bokso mėgėjų tarpe di-; kodėl, bet .kaip suscinu su lie- d
džiausiąs sujudimas. Jack 1 turiu, tai jaučiuosi lyy su broSbarkev, Amerikos sunkio myli# kulbųs." “Bet esu tikrai
rio bokso čempijonas atvažia nustebintas girdėti jus taip
vo Cbieagon ir ruošiasi kovui gražiai lietuviškai kalbant’-’
su Levinsky. Lietuviuose su-j
tęsiu. "Turiu mokėti. Juk
sidomėjimas irgi didžiausias manu tėvui visados su manim.
Ir kurgi nebus! Jack Shnr- lietuviškai tekalbėjo." — “O;
key*— lietuvis.
ką jūs manote apie Dariaus ;
Kad tų lietuviuose susido Į Girėno katastrofų!”
mėjimų pasotinti, “Draugo” i “0 baisus dalykas... .Buvę 1
įedaktoriai pasišaukę mane didelis smūgis išgirsti tų liūci- 1
“girdi turi gauti “Draugui” nų žinių”... sujaudintu, balsi. ?
pasikalbėjimų su Jack Shar-I Sharkey atsakė. ‘ Man Dr.:1
key!” — “Gerai, bandysiu”... Kapočius iš Bostono sakė kad
Vakar popiet nuvykau į' vokiečiai nušovė mūsų laku- P
Trafton’s gimnastikų salę, ISO nūs. Sako ir kulkų rado laW. Randolph St. Tai vieta kūnų kūnuose ir lėktuve.”
kur Jack Shdrkey treniruojajr man pasidarė nesmagu '
si. Salė prikimsta sporto mė įkalbant apie tų nelaimę, todėl '
gėjais, o vidury pastatyta 2 pasukom kalbų kiton pusėn.
1
ringai, kuriuose daug boksi- > teinančio pirmadienio vsv. '
ninku treniruojasi. išeina karą, Chicagcs Eetuvių sudaj1
Sharkev. Didžiausios ovaci- rytas komitetas rengia bankie-■
jos jam. 1‘radėjo jis savo tų ... man pagerbti ir supažin !
mankštų: per virvę šokti, bok- dinti su lietuviais. Bet ištik-!
suotis ir t.t.
rųjų jaučiuosi nesmagiai. .Jie
Pabaigęs savo treniruotę jis dirba, rūpinasi lyg, kad aš bū-!
eina į savo persirengimo kam- £įau kažinkas .Tai man reikė-k
barį. Bijodamas prarasti ge- tų rūpintis, suseiti su visais
rų progų, nusekiau paskui jį. 'susipažinti....”
Jo persirengimo kambary. “Bet juk jūs ateisite!” pa 1
prisistatau jam. Sakau visi klausiau.
“Draugo” skaitytojai norėtų “žinoma! .Ir esu laimingas,1
susipažinti su tamsta, tad ti- turėdamas progų. .Chicagcs
kiuosi kad leisite sugaišinti j lietuviuose aš turiu daug drau
keletu minučių jūsų laiko." gų įr pažįstamų, todėl bus sma
"Imk to laiko kiek tu nori".... gu su jais susitikti
atsakė Sharkev su šypsena ! Tuo laiku jo treneriai, pra-j
veide. rIas mane padrąsino į dėjo raginti jį eiti į~“showeri
ir ... greitai užsimezgė nuošir-, batli.” Jis jiems liepė keletą
dus, draugiškas pasikalbėji- niinučių palaukti, kol jis pa-,
mas.
i diktuos man savo kelias miu-'
“Mačiau jus treniruojantis tis Ghicagos lietuviams,
ir esu įsitikinęs kad lengvai nu etai jos (užrašau žodis į žo-'
galėsite savo priešininkų (be- dį, kajp Sharkev sakė, žinoma
je kalbamės angliškai pakol lietuviškai.)
kas)” sakau.
“Lietuviai yra toki žmonės,
“Na tai sunku pasakyti, su kuriais gali kalbėti kaip sn .
nors žinoma aš tikiuosi" -at- savo gimimais. Kaip atvažiuo
sakė Sharkev. "tinai, aš labai ju į Chicagų, tai kaip ; save į
norėjau, tęsia toliau jis, panda- namus. .Mane lietuviai labai
ryti savo treniruotės stovyklą gerai čia priima. .Aš noriu pa- 1
Tabor farmoje pas Bačiūnų dėkavoti tiems kurie padarė
Ten ežerai, miškai, kuriuos aš galimybę sueiti į pažintį su ma
labai myliu, .čia mieste* d h-deniais žmonėmis mano tautymai, dulkės... Bet, kad manęs (bis. Per “Draugų“ sveikinu
'kontraktas ten neleido." “At- visus ir dėkoju už malonų prirodo, kad esate lietuvis - patri- ėmimų.
oatas! klausiu. *‘0 taip aš esu
Jack Sharkey.
tikras lietuvis ir labai norėčiau l’o kelių dar nuoširdžios kai-į
aplankyti savo tėvų žemę. Ir bos minučių persiskyriau su i
čia mano didžiausiam nuste- juo išsinešdamas geriausius

SPORTAS

DKOTTNINGHOLM .............. Kugs. »<»
KtNGSHOL.M ..................... S|talio III
DKOTTNINGHOLM .......... Spalio 31
DKOTTN1NGHOUM .............. I,apfc. 2tt
GKII’SHOLM ...................... Gruodžio U

Progress
FURNITURE CO.
KRAUTUVĖJE

NAUJOS MODERNIŠKOS UŽEIGOS

BLUE EAGLE TAVERN
4941 So. Ashland Avė.

Kalėdų ekskursija į Lietuvą
Dideli, balti it gulbės laivai. Erd
vus ir gerai ventiliuoti kambariai.
Kelionėje: judomi pavertusiai, koncer
tai ir šokiai. Keliaujant "Baltuoju
švedų Laivynu,” kelionė būna perLrumpa.
Kreipkis j vi.-tlnf agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
ĮSI N. Miehlgnn Avė., Oilcago, Iii.

Telefonas: YARDS 3745

įvyksta

Šeštadiehį-Sept. 9, 8 v. vak.
Geras alus, užkandžiai ir šokiai prie geros muzikos

Visus draugus ir kostumerius kviečia
A. SALDUKAS ir S. JURAŠKA, Sav.

SIųIo mažiausias kainas

LACHAVVICZ IR ŠONAI

ant visokių namams
reikmenų
Pirkite čia dabar
ir taupykite pinigus!
Gražūs Seklyčioms Setai
Nuo $24.50 iki $98.00
Miegamų ir Valgomų
Kambarių Setai
Nuo $19.50 iki $95.00
Refrigeratoriai ir Ledaunės
Nuo $9.50 iki $99.00
Naujausi 9x12 Kaurai
Nuo $12.50 iki $58.00
t
Drabužių Plovyklos
Nuo $35.00 iki $125.00
Puikūs Matrosai
Nuo $4.50 iki $30.00

Gražios Plieninės Lovos
Nuo $2.95 iki $15.00
.Šildomi ir Gesintai Pečiai
Nuo $19.75 iki $$97.50
Naujos Mados Radios
Nuo $9250 iki $100.00

PIRMADIENIO VAKARE
RUGSĖJO 11 D.

Kas iš mūsų nenorėtų susi-' bankiete kurį rengia Chtcapažinti su Jack Sharkey! Ži-'gos lietuviai jam pagejbti.
noma — visi. Bet iki šiol nc-j Nereikia sakyti, jis labai j
turėjom progos tų savo norą vertino tų jam teikiamų garpatenkinti. Mat, labai retai bę, ir pasižadėjo minėtame
Kbarkey Chicagoje lankėsi. Jei bankiete dalyvauti anot jo pa
ir atvažiuodavo, tai tik vie- ties žodžių. “Mielu noru!”
nai, dv iem dienoms.
Taigi, dabar telieka tik
Bet, štai, atėjo puiki proga. munis ruoštis, kad skaitlinga1
Sliarkey kumščiuosią Chicago- {dalyvavus tame nepaprastame
je, Wbite Sox Stadiume, rug-,parengįme,
sėjo 15 d. su King I^evinskv.
, ,
. .
. Bankietas įvvksta pirmadte
Kad toms rungtynėms pi!-’ .
‘ \
.......
np rugsėjo 11 d., Midlant
nai prisiruošti, jis atvyko Chi 1 .
•• •
.
. ..
.Club auditorijoje, 1/2 W. A
cagon visa 10 dienų anksčiau.» ,
, , ’ ...
■
°
, dams st. Prasidės 7:30 vul
Tų progų išnaudodami, dalis, speciali tani reikalui, ko
misijos: konsulas A. KalvaiPo vakarienės, 9:30 vai. vade
tis kun. A. dalančius, Al. norintieji galės pasišokti.

Iškilmingas Atidarymas
GRAND OPENING

Tai yra patogiausia ir di
džiausia krautuvė Bridge
porte.

3222*26 So. Halsted St
' V ėdėjai: J. Kalėdinskas
J. Romanas

Reguliariiki Išplaukimai -—
Smagi Kelionė —
žemos Kainos

į

Del platesnių informacijų kroipkitės į mūsų agentus arba

SCANDINAVIAN
AMERICAN L LN E
ISO N. La Šalie St.
Cbicaco, I1L

Duodame gražius ir įdo
mius Lietuviškus radio programus kas ketvergę. 9:30
vakare iš stoties 5Y.8.B.C.,
1210 kilocyrles.

NE NUSIMINKITE
Jus galite gauti pas savo vaistininką
1 tani tikrą TONlnĄ. kuris per ilgą
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojo
preknpcija. Tai yra tikrai gera nau, jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nusa-fone
j Mėnesinis treatmentas už Dolerį —
1 pilnai garantuotas. Jeigu jus nesi
jaučiate tvirtesniu, arba jeigu ne bu1 Lite pilnai patenkintas. Jūsų pinigai
bus jums sugrąžinti.

Pasitarkit su Dr. Ross, dykai
apie savo ligų ar silpnumų.
.f

S. D. L.

S. C. L.

B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pag m b ų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Moderniška Koplvėin Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CICERO, ILL.

CHICAGO, ILL.

2314 West 23rd Place
Telefonas C anai 2515—2516

,

1439 So. 49th Court
Telefonas Cicero 5927

Vėliausi ir geriausi
gydymai išgydymai
-j&U (vairių kraujo Ilgų.
reumatizmo, inkstų.
f1
pūsles, unnarių
ir
,
vl'aU
užkrečiamųjų
>
speciali
/d
lydymui
sugrąžinlnml energijos ir stipritino be laiko nu
stipusiems asmenims
ir lytfniai
silpniems vyrams.
Sergantys žmonės yra kviečiami
ateiti dėl sveikatai naudingų In
formacijų,
kurios bus suteiktos
dykai be jokių pareigų.
Dr. Hoss kainos yra žemos Ir.
visiems prieinamos. Galima susm
tarti dėl lengvą Išmokėjimų, kfl
kiekvienam nesveikam imogul
ti progos Išsigydyti Ir tapti sveiku?

avi

l 2TIKJMAS KPECIAMSTA8

35 South De&rborn Street

KLEMENCAS KALAINIS

Mirė rugsėjo 3 d., 1933 m., 1:45 vai. popiet, sulau
kęs pusės amžiaus. Kilo iš Biržų apskričio, Vaškų parap., Titkonių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Domicėlę, dvi
dukteris, Paulinų ir Eleną, brolį Povilų, du švogeriu
Antaną Statkų ir Juozapų Oksų, švogerkas Onų Stat
kienę ir Onų Oksienę; Lietuvoje brolį Jonų ir dvi se
seris ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4126 So. Roekwell Str. Namų te
lefonas: Lafayette 1624. Laidotuvės įvyks šeštadienį,
rugsėjo 9 d. Iš namų 9.30 vai. bus atlydėtas į Nekal
to Prasidėjimo Hv. P. M. parapijos bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugns’-ges
ir pažystamus-nias dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys. Broliai, Seserys. Svo
gėriai, ftvogerkos ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabelius J. Liulevičius.
Telefonas Lafayette 3372.

kampas Monroe 8tr., Chicago. III.
Imkite elevatorių Iki penkto aukš
to. Priėmimo kamb. 608 dėl vyrų
ir 508 dėl moterų. Valandos; 10 a.
in. Iki' 5 p. m. Ncdėliomls 10 a.
m. iki 12 vai. Panedėllais, Scredomis tr Suimtomis nuo 10 a. m. iki
8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa
čiame name.

■
HMtkankyktts
akfcua— mala, Raumadamti. Bauarėla.
Kaulų Gėlimų, arba Mėlluaalu
■ — numanų auklmu: nea akaudėjimu naikina, kūno syrybl
tr dainai ant patalo paguldė.
CAPSICO CblIFOUKD mo■ atta lengvai prašalina vi rimtnėta ilgas; muma Handle daugyb* įmonių siunčia padėka™ Tonas paeralky. Kaina tlo par

g

g

■ paltų »5o arba dvi

ui |1 SI

"lALTINIR HVr.r.
KAT08" augalais gydyilaa ku
■ aa II eeatų.
-

Knyga:

t

Mtft'dienls, rugsėjo 9 d., 193tt

B H 11 H T S

vai. popiet. Visos sąjungietės PASISAMDĖ DAUG NAUJU
DARBININKŲ
prašomos skaitlingai susirink
Mano straipsny Filatelis ti ir nuujų narių atsivesti.
Phillips Petroleum Co., Ar
Valdyba cher and \Vestern avė., priė
I Gerb. klebonas ir komitetas tų Dėmesiui” “Draugo” No.
iš anksto kviečia visus savo!212 b’^riovė spaudos klaida,
mė NBA durbo sąlygas ir pa
16 LITHUANIAN AKRO
i kolonijos biznierius ir para-4
^a'^ steigiamasis susisamdė 250 nauų darbininkų,
Ipijonis kuo kas galį aukomis, įlinkimas sunkiamas rugsėjo
CLUB SUSIRINKIMO
iš jų 190 yra lietuviai. Ta koi i , , v-v-rinia'^u prisidėti prie šio dide-j1 d-J 0 tin^° bfiti ru^° 11
........
, , mpanija turi daug gazolino sto
’ 1 ...
L lio parapijos darbo. Taip pat d- T*t- filatelistai, nepamirš
Kugsejo 3 d. klubas laikė K.
................
cių. Dvi Petro Dargio gazopamaldų, P“™P,l'^o
Pt
gausiai la**«•>
-savo savaitini susirinkimą. Bei
.
,.o
.
. . .. ir
. atsivežti
. •
iii,. A. , .
• •
, ,ino stotys, prie 68 and M esparapijos susirinkimas. Atšilo- ‘
_ fe ... __ y,„kti
savas
knlek.
rodo1.
. «_
, ,,
nkė daugiausiai tų, kuriems ,J<ytis' Vis,,ki“ P»™Pi>> I“ rinkti ir atsivežti savas kolek- kia pasakyti, kad nariai
,
tėra ir 47 and California, yra
Iniciatorius
didelio entuziazmo klubo veirūpi parapijos reikalii, kaip ri'^2>^uu““ ™u “Qs
tos kompanijos'nariai.
kime. Naujais nariais įsirašė
RiUgpiūėio
31
d.
parap.
kny

ir savi asmeniniai bei šeimy
sekantieji: kap. Tlieodore S. LIETUVIAI DAKTARAI:
gyno kambaryje įvyko susi
niniai.
Turskis,
U. S. Army, Joe Bairinkimas mūs parapijos jauSms-mo tiksi, pranešė gurb.'
motonj> ka,.ios daugialI.
Tol. LAFayette 3057
chunas ir Magdalen Stakus.
klebonas kum i. Albavkfms ir^; -in gi„lasioS| aagusios.
Kapt. Turskis pareiškė turį,-;
nurodė, kok.e yra svarbiausi Myvaujant gcrK klcbonui> I
Pernai suorganizuota V. Sta garbės įsirašyti į klubų ir
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
bėgamieji reikalai, kurie iš
X—SPINDULIAI
gvildenta susirinkimo tikslas jncįko Teatralė grupė, šiemet džiaugiasi, kad Amerikos lie
kiekvieno parapijono reikalati
tuviai
sumanė
tokį
darbų:
or

ir vienbalsiai nutarta dėtis , perorganizuota ir valdžios le3051 West 43rd Str.
šiokios tokios paramos. prie naujos dr-jos Moterų ra- galizuota.
ganizuoti Amerikos lietuvių
(I’rle Archer Avė. netoli Kedzie)
Vrenbalsuu nutarta uolrn, re wio
valdybl( fiuda. j
_
skraidymo mėgėjus ir mokyti Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Seredonils ir nedėliomis pagal
sutarti
ngtrs pne parap,jos tazaro, r0 6ios: pirm. Bundvinienė, ra-'dinimų. Spalių
p d. s,.lloo| aviacijos ir mechanikos.
kuris prasidės rugsėjo 16 d.,
št. A. Garbašauskienė, ižd. — Dali svetainėje, prie 48-tos ir
Didelė garbė, tęsė kap. Tur Flutnc GUOveliUI 0027
parapijos salėje. Bazaras tę Z. Lorencienė. Šio naujo jau
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
ĮSo. Donore Str., vaidins ope skis, Amerikos lietuviams, kad Trečiadieniais
ir sekniad. susitarus
sis visų mėnesį. Baigsis spa nųjų moterų ratelio veikimo
retę “Adomas ir Ieva”. Be neužmiršta savo tautos ir drą
lių 15 d. Bazaras eis šeštadie
tikslas yra — kiek galint re- to, dar įvyks gražus koncer- siai pasisako, kad jie yra lie
nių ir sekmadienių vakarais.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
mti parapijos reikalus, ragin- įhs> kuriame dalyvaus talen- tuviai.
6869 SO. WESTERN AVĖ.
Pažare žadėjo darbuotis ir sa, .
, _A. „.
.
. ,ti prie darbuotės ir vienybės tuoti artistai Saboniai. RepeKlubas taip pat apkalbėjo
Chicago, Iii.
vo skyrius turėti šios dntugt-Įviaaa jaunasias parapijos mo-Jtinijos jau daromos.
programų pagerbimui Dariaus- liOUlevard 7589
7; ?-08’
ir nešti n.oten, tarpsnį šis vakaras bus tikra meno Girėno.
Rėz. HEMlock 7691
\PaS-aJ tut + .a<°7 r - ^.'^katalikiškąjį ir lietuviškąjį a- puota. Jaunium, sako, bus iš' Klubo valdyba pareiškė, kad
Apvaizd., Moterų ratelis. Ga
paštalavimą.
Į visų Čikagos kolonijų.
trumpu laiku bus nupirktas
Įima tikėtis, kad ir kitos drDENTISTAS
Naujai moterų draugijai)
x
Townleikietis
nuosavas lėktuvas.
gijos paseks šių draugijų pa
4712 So. Ashland Avenue
greitu laiku bus paruošti įKatrie nori tapti klubo nasižadėjimų, pav., jaunimo vyVai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
statai ir prasidės darbuotė
Moterų Sąjungos 21 kuopos riais ir esantiems nariams, pra
čių kuopa, R. K. Susivieniji- v .
\
. ,. . . .
. 77
~
...
--------. ’ *.
.
. Naujam moterų rateliui tenka mėnesinis susirinkimas įvyks nesame, kad sekamas susinn- Te| Wf|
Ottso BOUlcvard 5913—14
nm ’uopa, įe u'nJ 10 ’U Į- Įtik palinkėti sėkmingos dar-'sekmadienį, rugsėjo’10 d., pa- kimas bus ateinantį sekmadie-1 r<-z. v ICtory’2343
Seserų draugija, Tretininkų ir
parapijoje
J rapijos mokyklo8 kambary, pni 9:30 vai. ryto, 814 West"
[]R
kitos, nes parapija gyvuojan
33rd Str.
756 W. 35th Street
čioms draugijoms visame pa
A: Kiela, Klubo pirm. Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
I A I:
deda. Prašoma kiekviena dr-1
gija prisidėti ar darbu ar au
GKABOR1A1:
ka prie šio didelio darbo —
LACHAVICH' Telefonas YARds 1138
bazaro.

C H I C A G O J E

PATAISYMAS

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

DR. A, RAČKUS ,

DR. J. W, KADZEWIGK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

IR 6ONOS

LIETUVIS GRABORTČS

<761

A.

A.

JUOZAPAS
KALEINIKAS
mirė Rugsėjo 8. 1933. 2:23 vai.
po piet, pusamžio metų. Kilo
iš Kalvarijos apskr., Rudami
nos parap.. Rudelio kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime
>noter) Magdaleną., po tėvais
Svetlauskaitė, 5 sūnūs J’etrą.
Jurgi, Joną, Dominiką ir Juo
zapą. dvi marčias. Oną ir Elz
bietą. dvi dukteris Ameba Grėbliunas Ir Marijoną, žentą Jo
ną. brolj Dominiką, 6 anukus
ir gimines. Lietuvoje 3 brolius,
2 seseris ir gimines.
Kūnas pašarvotas 3130 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3933 Lai
dotuvės Įvyks Antr&dien), Ru
gsėjo 12 d. iš namų 8:00 vai.
bus atlydėtas į flv. Jurgio p ar.
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielą. I’o pamaldų jaus nulydė
tas Į 3v. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Subudę Moteris, Hunai, Duk
terys, M fc.rė los, žentą.--, Brolis,
Anūkai ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab.
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138

Patarnauju laidotuvėse knonglsuale
Reikale meldžiu atsišaukti, <> mano
darbu busite užg&nėdlnj
TeL CANal 2515 arba 25^6

2314 W. 23rd PU

STANLEY P. MAŽEIKA

Graborius ir Balsamuotojas

Taria aatomabilias visokien*
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVENUE
Cbieago, HL

L439 S. 49th Court, Cicero, Ui
TtfL. CICERO 9917

J. E. BADŽIUS

Plione BOVlcvard 4130

LIETUVIŲ GRABORIUS

A. MASALSKIS

Palaidoja už 32&.OO ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet jąžliilngas ir
nebrangua nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Anbnrn Avenae

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDBJA8

1646 WEST 46th STREET

•68 W. 18tb St.

į

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DENTI8TA8

1440 80, 49tli ttf, CICERO, ILI*
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., CHJCAUŪ
Paned., Sered. ir Subat 2—9 vai.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak. ,
Rezidencija* Ofisas; 2056 W. OOUi St.

—

Valandos: 10—12 ryto

Tel. HEMlotk 8151

Sercdoinls ir Ncdėllouils pagal sutarti

DR. V. S. NARES

Tol. LAFayette 7050

(Naryauckas)
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8 2420 W. MAKQIE'1TE KOĄD
Valandos:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
U tam. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Res. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Office I'hotie
PKOspect 1028

Tel. LAFkyette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

Res. and Office
2350 So. Leavitt St.
CANAL 0706

Val.; 2 iki S popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS

Nedėlioję pagal sutarti

PHYSICIAN and BURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

Tel. Of. ir Res. GROveliiU 0617
6917 S. WASHTENAW AVĖ.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIKURGAS
24-3 W.
KLbVD
Vai.: 2-4 į'r 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
NedėlloJ susitarus

DR. M. T, STRIKOLTS
UYDYTOJAB Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė..

Plione CANal 0122

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

Čia pigešhės kainos, nes daugiau prityrimo. Nežiūrint
kur gĄveJiate mūsų ypatiškas, ištikimas patarnavimas
visuomet prieinamas už Naują. Žemesnę Kainą. Kiekvie
nam pagrabui mūsų koplyčia su vargonais dykai. Nu
liūdimo valandoje nepamirškite mus pašaukti. Republic
8340, mūsų patarnavimu būsite patenkinti.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nauų tel. PKOspect 1939

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3

Tel. BOLlcvortl 7042

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

DR. C. Z. VEZEL'IS

REZIDENCIJA

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

DENTISTAS

Telefonas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
seredoj pagal sutarti

DR. G. I. BLOŽIS .

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DENTISTAS

1821 SOUTH HiRblEU STREET

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Valančium: 11 ryto lai 4 popiet

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

6 iki* 8:30 vakare

Tel. GROvoiiiU 1595

UK. A. L. YUŠKA

DR. T. DUNDULIS

Tel. VICtcry 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVIOfl UTAKING CO:
DJCORPORATKD

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3238 S. HALSTED ST.

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Sereuonua po pietų ir Nedeidlentais
tik susitarus
2422 \V. ji.Ui'^Li-i ib ROAD

4142 ARCHER AVENUE
Tel.

VlRgiuia UU36

l V AIRŪS
Res. Phone

PAKTAR A Ii

Office Phone

E.v Gtcvvouu 6641 . . M b.l iwortu 5060

DR. A. R. McGRADIE

Henry W. Becket
(Llcensed Bmbalmer)

GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

CHICAGO, ILL.

Tel. LAEayette 3579

Graborius
ir
Balsam uotoJaa

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už fSS.Oš
KOPLYČIA DYKAI

Patarnauja Chlcagoje ir apisuaktje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

1344 R ftOth kvet. Dinaro. Dl

4099 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS

Mirė Rugsėjo 7 d.. 1933. 6:43
vai. vak. 19 metų amžiaus.
Oimus Chicngoje.
Paliko dideliame nubudime
motiną Marijoną, tėvą Joną.
tris brolius Boieslavą. Kons«
tantlną ir Albertą, dvi seseris
Bladisiavą ir Julijoną,
tetas
Oną Hhushlenę ir Sofiją Uogie
nę. dėdę Juozapą Malinauską,
krikšlo-motlną Mortą Jasienę,
krlkšto-tėvą Pranciškų Žukaus
ką ir gtmtnca
Kūnus pašorvotas 1309 So.
6t»th Ct., -Cicero, III.
I Aldot u vės Įvyks Plrmadien),
Rugsėjo 11 d. iš namų 8:00
vai. bus atlydėtą Į iv. Antano
parap. bažnyčią, kurtojo Įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta Į Av. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-rnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

LAIDOTUVĖMS
patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGZAI.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogau* kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

REPubUc 3100

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

,

_ _x .

..

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

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

.

7868

DR. P. Z. ŽALAI ORIS ;

Tel. CANal 6122

7»50 So. Halsted btreet
ROOM 210
vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. MONroe 9377

Tel. UOUIcvard 5203—8413

REPubUc

Tel. CANa. 0257

Seredoj pagal sutartį

718 W. 18th St.

J. Llulevlčlus

'

6631 S. uaiiionua Avė.

Nuo 1 į'ki 8 vakare

(Neturime sąryšių iu firma tuo pačiu vardu)

SIMON M. SKUBĄS

vak.

ir 7—8

Seredoiuis ir Ncdėlievuls pagal sutartį

5340 S0. KEDZIE AVĖ.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET

]

DR. S. BIEŽIS

Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso te»ef. liOLievartl 7b2O

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

ANTANAS PETKUS

BRONISL AVA
MARKCNAlTft

Tetos,' Dėdf

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Chicago, UI,

SYREVVICZE

Hat, KCHery*.
Krikšto-tėvai.

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

i.cs. PKOspect 6659

Tel. CANal 0174

Tol. CICERO 294

Nubudę Motina. Tėvas. Hm-

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. KEPubile 8340

JUOZAPAS EIIDEIKIS IR TĖVAS

(ne.

DAKTARAI:

LIETUVIAI

■—

- --

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eavo ofi'aą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUAUSTAS
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.- ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas MlDway 2880
Office;

Rea.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 VVest 63rd Street
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Cbieago. III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Ofiso Tel. VICtory 6893
. Kez. T ei. bKEiei 9191

. DR. A. A. ROTH .
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
veneriskų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ‘

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YAKds 090 4
Res.: Tel. PI. Asą 3200
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 ir 7-9 v. i
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dieną

PlM.ne PKOspect 1024

DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 Ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal sutarti

G WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOl'ERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP l ĮSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclallškat gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų lr pustės, uinuodljlmą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatisntą. galvos skausmus, skausmus nuga
rėj*, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gan neda
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ižgydė tūkstančius ltgoatU Patelimas dykai.
OFISO VALANDOg: Kasdle nuo 10 M »n-n- mg Iki 1
valandai ir nuo i—I valandai vakar*. Nadėlloml* ano 11 ry'n iki i vai.
4200 WEST Mth ST.
km..
f A-.I ui. < H-A»r<>r<l aATfl

šeštadienis, rugsėjo 9 d., 1933
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ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILLINOIS I

PASKUTINIS 1933 METU PIKNIKAS I
Neužilgo ateis žiemos laikas. Tatgi visus kviečia Klebonas ir Komitetai. Netiktai kviečiami pavapi- g
jonai bet atsilankykite ir čikagiečiai. Visuomet turėjote “good-tinie” šv. Antano parapijos piknikuo- g
se, ir ant šio paskutinio — 1933 m. — bus jums užtikrinta — alučio — valgio — ir pasilinksmini- g
mo. Tatgi neapleiskite šią paskutinę progą’ pasilinksminti su Ciceriečiais. J. BANCEVI6IUS imsis ristvnėse su laukiniu žmogum.
Visus kviečia

VYTAUTO DARŽE, RUGSĖJO - SEPT. 1O D., 1933
3.2 BEER and OOOD BEER

TWO ORCHESTRAS

s

Come a-smiling for that wi.ll be your admission ticket. AVinter will soon be liere. Enjoy voursek’
before nature eovers motlier earth witli a blunket of snow. We assure vou a wonderful time with your
friends froni Cicero.
PASTOR and COMMITTEE

.
KLEBONAS ir KOMITETAI =
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nal banke, šis bankas randa-' vių ekskursijos. Pirmąją suda
sį prįe Halsted st. ir 19 PI.' ro turistai, o antrąją — pro
p_nas Valūnas yra dirbęs Uni- vincijos spaudos laikraštininversal sta(e tanke.
I rupijos rengiamąjį rudeninį
kai, kurie į čia užsuks autopiknikėlį. Visus atsilankiusius
I
' mobiliais grįždami iš Karaj Lietuviai dainininkai ir mu-|
I
į maloniai priimsim.
1 Lauciaus. Klaipėdoj apžiūrės
LATVIŲ
EKSKURSIJOS
Jzikai išpildė 15 minučių pro-j
-----—
!
uostą, įdomesnes vietas, kuLabai gražu girdėti, kad vi'grantą Pasaulinėj Parodoj. La
Į si tėvai, kurių vaikučiai lan
bor Day, rugsėjo 4 d. per ra-1 1 Klaipėdą atvyksta dvi lat- rortus ir paplaukios po jūra.
ko parapijinę mokyklą, žada
dijo stotį WCFL ir W9XAA. ’
atsilankyti
į
piknikėlį
ir
pri

Tai yra garbė mūsų tautai. Į
SUVAŽIAVIMAS Į “RŪ
sidėti
prie
parap.
reikalų.
! Dainavo baritonas St. Rimkus; j
TOS” DARŽĄ
Bažnyčioj yra gražus altorius su stebuklingu
Piknikėly prie aiskrimo darjaunas artistas Jonas Serei- į
Panelės Šv. Aušros Vartų Vilniaus paveikslu.
Jbnosis mergaičių sodalicijos
J
ka
piano-akordinu gražiai grie Į
Parapijos rudeninis pikni narės, vadovaujant B. Petrai
Kadangi norima bažnyčios vidus išgražinti, iš
MAINYMAI AMERIKOJE IR LIETUVOJE
|žė lietuvišką meliodiją; WCF
dažyti, įtaisyti naujų reikalingų bažnytinių rū
kas čia pat. Visiems parapi- tytei. Prie užkandžių darbuo
LIETUVIAI, kurie turite Lietuvoje ukius, namus,
ji orkestrą išpildė du lietuviš
bų ir kitų dalykų, tat reikalinga geraširdžių
jonams-ėms lengva suvažiuo sis Šv. Onos draugijos narės,
vekselius ir norėtumėt išmainyti Amerikoj ant namo,
fundatorių. Pirmutinę auką prisiuntė bažnyčios
kus Šokius: “Dzūkų polka” ir
ti ir sueiti. Dienos šiltos, gra vad. Šiaulienei, Stumbrienei,
ūkės arba kitokios nuosavybės, mes jums galime iš
išdažymui Mon. Birijotienė.
Rsp.
“Lietuvos kvietkos”.
žios; visus linksmina. Tat ir Pocienei. Moterų ir merginų
mainyti ant to ką jus reikalausite.
■
Lietuvių programa sekma
vestsidieč.iams, susirinkusiems draugijos narės dirbs įvairius kodekso priėmimo.
Su kai ku vei. Todėl dabar pravartu pa
SK0LINAM pinigus, perkam, parduodam ir išmaidienį iš WCFL 1 valandą po
rugsėjo 10 d., savam darže, darbus, vadov. Senevičienei, riais papildymais ir pataisy si naudoti ta proga.
nom Lietuvos Laisvės Bonus, Morgičius, Namus, Upiet, buvo įvairi ir graži. B
malonu bus apvainikuoti vi Čiapienei, Gasparkienei, Kli- mais kodeksas buvo priimtas.
kius ir biznius visose valstijose.
Makalų šeimos apsilankė pats
sus parapijos vasarą nuveik kūnienei. Kitus darbus dirbs
Chicago Portrait PhotograGAMINAM ir peržiurim Legališkus Rastus pirki
Makalas ir sutarta, kad jie
tus darbus. Štai, parapijos tal parapijos talkininkai. Bus ge phers’ Ass’n turėjo susirinki
mui
arba pardavimui.
1
•
grįš prie radijo rugsėjo 17 d.
kininkai trumpu laiku atliko ra muzika. Nepaprastų vyrų mą praėjusį trečiadienį, kur
PADAROM notas dėl prašalinimo rendau-ninkų, ku
00.
daug gražių ir naudingų pa chorą organizuoja grab. La- -kodeksas buvo perskaitytas,
rie nemoka rendos.
Atėjus vėsesniam orui, žmo
rapijai darbų. Visi mokyklos chavičius. Biznierius I. Aukš-1 Fotografai kodeksą patvirtino
VIEŠAS NOTARAS
nės daugiau laiko praleidžia PRADĖJO DIRBTI BANKE
kambariai koridoriai išpleste- tuolis surašinėja West Sidės ir pasižadėjo laikytis.
namuose, todėl kiekvienam ma
MES DABAR TURIME kelis
ruoti, pataisyti ir išdažyti. Bingelius
drutuolius virvei Į Kodeksas ineis galion nuo
lonu
yra
pasiklausyti
gražių
A. S. Valūnas pradėjo dirdidelius bargenus, ką tik ga
Bažnyčios k,bos, sienos, zokri- ,raukti jr ,,e(ia $1# ua b įs,)ali, ra. 1 dienos,
radijo
programų.
Štai,
ir
ryt
;
bti
Halsted
Exehange
Natiovom iš resyverio forklozuoti
stija išplautos, tik laukia duo- jkad ženočius lengvai nutrauks.
Pagal kodeksą fotografinių čikagiečiai ir kitų miestų lio
.......... už morgičius.
frnių parapijom} prisidėjimo su rpaįp paį vįgį laukia šakar- studijų savininkai galės dirbti
tuviai
turės
progos
išgirsti
nei
1 - Farma, 72 akrai, su buauka. Sekmadienį bažnyčios iš Makar choro iš rožių žemės. į 52 valandas savaitėje, o jų
tris
gražias
lietuvių
dainų
ir
dinkais, gera žemė, sodnas, a
dažymui aukos bus užrašinė Be to, bus ir J. J. Bagdonas, Į darbininkai po 40 vai. savaimuzikos
radijo
programas,
ku

pie 55 mylios nuo Chicagos,
jamos. Kviečiami visi skait sportininkų vadas. Bus viso- tėję
rias
duoda
Jos.
F.
Budriku
arti Valparaiso, prie gero ke
lingai atsilankyti į mūsų pa- kių įvairumų.
Kodeksas draudžia fotogra radijo ir rakandų krautuvė a
lio, kaina tik $4,200.00 Įnešti
Pikniko rengėjai
fams duoti kostumeriams įvai dresu 3417 S. Halsted st. Chi Tbor, Maytag, Apex, Pri
reikia ................ .
$2,500.
ma, Westinghouse, Easv
rjų magaryčių, kaip va veid- cago.
Washer.
2 - Farma, 84 akrai žemės,
X Altorių Puošimo dr-jos J rodžių, paišelių, ekstra foto
su gerais budininkais, sodnas,
Budriko krautuvė užpir
Pirma programia bus anksti
susirinkimas įvyks sekmadie- 'grafijų, kuponų ar kitokių dai
ko
daugybę
mašinų
kol
kai

apie 12 akrų miško, 45 mylios
ryto, 8 vai., iš stoties WCFL.
JII.IIS NAMON
nį, rugsėjo 10 d., 4 vai. po ktų.
nos nebuvo aukštos ir da
nuo Chicagos, arti cementinio
taipgi ir 1 vai. popiet iš tos bar parduoda už žemas, kai
piet, parap. salėj. Visos na
. Pagarsėjęs lietuvių fotogra- pat stotiefi> 0 tre^ia _ lygiai nas.
kelio, kaina tik $4,700. Įnešti
Savininkas Alos Įstaigos
rės prašomos susirinkti.
sutelks
jums
Informaci

fas Stankūnas, 3315 So. Hals^pict iš WAAF stoties,
reikia ........................ $3,000.
Nuo Spalio 1. 1933, }els galion
jas Ir patarimus dykai.
fotografų kodas. Tuomet kainos
S. Balčiūnienė, pirm.
ted
st.,
yra
narys
abiejų
mi

3 - Gasolino stotis su 40 ak
920 kil.
bus brangesnės Ir nebus leidžia
Jo patarimai per perei
ma fotografams duoti dovanų prl
nėtų fotografų organizacijų.
tus 3 metus ncknrtcnts
rų farma, prie naujo cementi
dSčkas, arba blle kokios maga
Be gražių dainų, kuriomis
buvo naudingi. Jis yra
FOTOGRAFŲ KODEKSAS Jisai vienas iš lietuvių teda
ryčias.
nio kelio apie 40 pėdų pločio,
apie 20 metų praktika
lyvavo minėtuose suvažiavi Budriko duodamos programos
Per I) mčnesj pas mus kainos
arti Michigan City, netoli eže
vęs Ir patyręs daug Įvai
Ir visos ifilygos yra> po senovei.
National
Photograpbers’ muose. Jisai sako, kad kode
rių ruilų biznių................
ro. Kaina tik $3,500. Įnešti
Todėl fotografuokltSs dabar, kol
Ass’n turėjo savo suvažiavimą kso turės laikytis ir tie, ku
kainos dar pigios.
reikia ........................ $2,000.
liepos mėnesio pabaigoje Wi- rie nėra fotografų organiza
4 - Išrodo kaip dvaras, 127 akrai, namas dviejų
nona Lake, Ind. Be kitų rei- cijų nariai; Kainos už fotograaugštų, 10 kambarių, vanduo ir maudynė viduje, labai
jkalų tame suvažiavime buvo,fjjag į,us organizacijos nusta
didelė barnė, žemė su mišku prieina % mylios prie
FOTOGRAFAS
apsvarstytas ir priimtas foto-' tytos, o ne pačių fotografų
cementinio kelio, vieta labai tinkama dėl vasarnamių
grafų
kodeksas.
Paskirta
depaskirtos.
3315 So. Halsted St
(cottages), gasolino stoties, sandwichiams stand arba
Visos anglių kompanijos pakėlė an
legacija
buvo
išvykus
į
Waroad
house, netoli Michigan City ir arti 4 didelių ke
T.-l. Yards IMU
P-nas Stankūnas sako, kad glių kalnas, taip aukžtal, kad žmo
sliingtoną tartis su valdžia dėl i
nėms sunku be|plrktl,
o lietuvių
lių: New York, Detroit, Benton Harbor, Chicago. Kai
per rugsėjo mėnesį visus dar GRANE COAI. KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
na tos vietos pernai buvo $17,000., dabar parsiduoda
bus atlikinėsiąs senomis kai reikia anglių, telefonuoklt tuojaua Naujos elektrikinės skalby
gausit daug pigiau negu kur kftur —
klos
vertės
$75
po
tik už $10,500.,taipgi yra paimta už morgičius. Įnešti
nomis ir taip gi duosiąs per Telefonas
PERKAM
REPU
BU
C
8408
INSURANCI
*39.00
reikia $4,800., o kiti paliks Federal Farm Loan $5,700,
tą mėnesį dovanėles po sena
Lietuviškus
apie 13 metų mokamas nuošimtis ir suma, tik $211.25
Skalbyklos $60 vertės po
NOTARY
LIETUVIAMS
GERA
PROGA
į pusę metų.
BONUS
*29.00
PUBLIC
Ant rendoa A to ras Ir 8 kambarfų
ADVOKATAS
5 - Namas Chicagoj, arti Bridgeporto~ant Halsted
flataa fttoras tinka dėl bučernėe Ir
Skalbvklos vertės $90 po
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
grocarnės arba kitokio biznio. Renda
2 E. 103rd PI. į>rie State St.
gatvės, 4 pagyvenimų, medinis. Galit nupirkti MasIA1VAKORAIV
AGKUTCRA
parai sutarties. Fiat* atiduosiu ui
$49.50
Tel. rtT.timin 5880
K et vergo vakarais nuo 7 Ikf 9
ter Certificate už $3,500. JneŠt reikia $2,000., taipgi
pusę kalnoa tam. kurta apallma pri
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
GALIMA PIRKTT
LAFayette 8888
žiūrėti namų. Vi'eta graži, arti Doug- 48U0 H. W<xxl St.
forklozuotas. Žinokit, kad ten lotas kainavo daug
TKIRIMOIMII PAMATIOTAR BIZNIS
las Parko. Atsmaukite:
MOKANT PO $1 ’
daugiau.
2603 W ST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
3241 OGDEN AVĖ.
SAVAITE

C H I C A G O J E

AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIA, MOKYKLA IR
KLEBONIJA

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTįl PARAPIJOJ,
WEST SIDE

pasižymi, bus patiekta dar nan
dingi} pranešimų. Todėl patartina visiems pasiklausyti šių
programų.
Harmoniste

Paskolos-Pardaviniai-BARGENA!

RADIO

f-Tl

l.l n I illlT/\fl

T l Ir

loll Ir ,rl

z1

zx

*

Skalbyklos

FOTOGRAFUOKITĖS
DABAR

W. J. STANKŪNAS

J.P.WAITCHES

Vanbnrra ADIS

JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
106 W. Monroe St.. prie Clark

A

K. S. J AKUBAITIS

Rot of

Paint!

Ru gers kezrh* rali Neboki* pada
ryti. Galt nuivleott savo samus. ri
sk* panaojlntt. perdirbti, pratarti
nuderejlm*. Bet tari boti tam tik
ra k verba. Svarba, kari tlrtaa t*elaa. apeaatoa. (raliai atrodys ti
ram dėvėjimui. Mee Šitokį* kvark*

parduodama
Ll*u1d

Maater
dų

Ir

Velvet dėl elenų Ir lubų.
Varalah dėl rrlndų. rakan
medinių parrailnlm*.

Flsytre dėl balte "enamel" atvaledavlme. to—IS Tyra kvarba dėl
darbe U lanke.

3240 S. Halsted St.

Pigiai dėl išnuomavimo na
mas, arba parduosiu, ant
South Side, tinkama geriau
sia dėl Tavern. Kreipkitės:
J. P. EWALD,
840 W. 33rd Street
Yards 2790

Telefonas RTAte 7880
Valandos
ryte Iki 8 popiet

I

2201 W. Okrmak Road
Panedėlto, Reredos fr Pėtnyčloe
vakarais 8 1kl
Telefonas CANal 8139

3417-21 So. Halsted St

I

Namai: 6469 8. Rookwell St
Utaralnko, Ketverto Ir Bubėtos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas REPnh le 9400

OKSAS EXPRESS

Kraustau Rakandus, Planui ir pri
NEPRALEISKITE PROGOS
statau Anglis u< pigiausiai kalnas.
Ant pardavimo raataurantaa su a- Palaukit LAFayette
yette 8880
laua bizniu. Biznis labai geras Ir Re
niai IMlrbtar, eau priverstas aplelaJ. OK8A8
tl. Prladaatl patirsite ant yfetoa.
AtaUauklt*M»7 80. HAlJiTED STREET

Jos. F. BiMlrik, Ine.

2649 West 43rd St.

Tel. Boulevard 4705—8167

Leidėjiai Lietuviškų Radio
Programų.
Nedėldieniais: 8 vai. ryte
ir 1 vai. po piet. iš W.C.F.L
970 k., ir 1:30 vai. po piet.,
W.A.A.F., 920 k.
K

MES TURIM aplikacijas (applications) valdžios
dėlaamų paskolų ir mes jums pagelbėsim išpildyti

jas 4ykai.
MES JŪSŲ BIZNIO niekam negarsinam.

Visą

transakciją atliekam savo privatiškame ofise.
MUSŲ BIZNIS yra pamatuotas teisingumu. Su rei
kalais kreipkitės asmeniškai arba rašykite:
M’ ’

J. Namon Finance Co.
6755 S. Westem Av. Chicago, III., U.S.A.
Tel. OTovehill 1038

