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D R A D O A S
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.
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The most influenti&l
Litbuanian Daily ifl
America.
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METAI-VOL. jvn

Telefonas: Canal 7790

SVEIKINAME MARIJONU KOLEGIJOS RĖMĖJU SEIMĄ!
CHICAGOS KARMNOLO LAIŠKAS

PRANEŠA, KAD DARIOS IR GIRĖNAS
NENUSAIHI
Prūsijoj sušaukta patariamoji
valstybės taryba
DEL DARIAUS IR GIRĖNO
ŽUVIMO

KAUNAS (per paštą). —
Inž. aviacijos puilkiuinkas Įeit.
Gustaitis griežtai užgina sklei
džiamas Lietuvoje ir užsie
niuose žinias ir gandus, kad
mūsų didvyriai lakūnai Darius
ir Girėnas pašauti Vokietijoj.

KUBOJE NAUJA REVO
LIUCIJA

HAVANA, rūgs. 15.—Kaip
tik bolševikiškos juntos skir
tas prezidentas su savo kabi
neto nariais paskelbė, kad kraš
to konstitucija panaikinama ir
kraštas valdomas revoliuci
niais statutais, Pinar dėl Rio
provincijoj užsipliekė nauja re
voliucija, kuri visu smarkumu į
plinta.
Prieš revoliucininkus siun
čiama kariomenė, o negrįžtantięji tarnybon karininkai, ku
rių yra apie 400, iš National
viešbučio neišleidžiami. /Viešutis apsuptas patrankomis ir
kulkosvaidžiais.

Motore jokių pašovimo žy
mių nerasta. Nė viena dalis ne
sugadinta šaudymu. Tai patvir
tina Li'tuanicos motorų apžiū
rėję Lietuvos aviacijos spe
cialistai.
Taip pat visas žinias* ir
gandus griežtai užgina med.
dr. pulk. Oželis. Jis pareiškia,
kad tyrinėjant lakūnų lavonus,
juos balzamuojant ne tik ne
rasta 'pašovimo žymių — kul UŽTYLĖJO APIE ŽEMĖS
DREBĖJIMĄ
kų, l(et nė jokių, pėdsakų, ku
rie duotų pagrindo manyti,
kad lakūnai bcvo paliesti šau PORT OP SPATN, Trinidad, rūgs. 15, — Atvykę jš Ve
namo ginklo — kulkų.
nezuelės keleiviai sako, kad
SUŠAUKTA PATARIAMO ten Caracas apylinkėse ištiko
smarkus žemės drebėjimas.
JI TARYBA.
Krašto vyriausybė tačiau už
BERLYNAS, rūgs. 16. . — draudė apie tai paduoti žinias
Nacionalsocialistų partija va ir pasaulis apie įvyki nieko ne
kar pagaliau oficialiai sugrio žinojo.
vė parlamentarinį valdžios sis
NUTRAUKS KAMPANIJĄ
temų Prūsijoj.

Posėdžiauti sušauktas Prūsi
POONA, Indija, rūgs. 15.
jos “staatsrat,” t. y., pataria
— Indų) vadas M. Gandhi nūs
narius parinko Prūsijos pram
prendė nutraukti kampanijų
jeras gen. .Goerin. Tarybon įprieš Indijos vyriausybę.
narius parinko Prūsijos valdo
eina 56 parinkti vokiečių vadai
IŠ ŠLYNOS DIRBS
ir priede dar Prūsijos kabine
AUUMINUMĄ
to nariai.
MONMOUTH, Ilk,
rūgs.
15. — Vietos kolegijos prof.
SENUS VALSTIEČIUS
McClenahan rado priemonę,
SIUNČIA DARBAN
kaip iš šlvnos gaminti aliumi
MASKVA, rūgs. 15. — Ja numą. Šis išradimas yra fak
vų valymui Kaukaze sovietų tas ir. jau patentas gautas.
valdžia pašaukė
—80 metų
amž. valstiečius. Sako, ir jiems HITLERIO VYRIAUSYBES
PASTOVUMAS
reikalingas šioks toks užsiėmi
mas
DBNVEB, Colo., rūgs. 15.—
5 SAVAIČIŲ PALIAUBOS

NEW YORK, rus. 15. —
Streikuojantieji šilko fabrikuo
se darbininkai padarė
su
darbdaviais 5 savaičių paliau
bas.

w.-„.

A-

Iš Dievo malonės ir Apaštališkojo Sosto palankumo
ŠvenČ. Marijos Popolo tituliaris Kardinolas
Kunifjas,

18 d., vakarui. Atidėjimo prie
žastis — tai per vėsus oras.
Numatyta, kad daugelis šio
sporto mylėtojų reikš oru ne
pasitenkinimo.

.minamaI
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Chicafjns

Arkivyskupas

Chicago arkivyskupijos kunigijai ir tikintiesiems.
Mylimiausieji:
\
Man esant čia per aštuoniolikų metų daug kartų teko į jus kreip
tis su atsišaukimais, visados svarbiais ir kone visados pinigo reika
lais'. Iki šioliai tačiau aš pats sau nieko neprašiau. Šįkart darnu
išimtį. Šio mėnesio 21 dienų aš pradedu savo vyskupavimo dvide
šimts penktuosius metus. Tai retas įvykis: tas žmogui pasitaiko tik
prie gyvenimo saulėleidžio; tik vienas mano pranokėjų čia tiek ilgai gy
veno. Apskritai imant, toks įvykis pažymimas džiaugsmingais minė
jimais. Įvyksta priėmimai ir vaišės, sunešama daug brangių dovanų.
Iš jūs ne vienas gal atsimenate dideles eisenas, kurios tęsias per kelias^valandas, pilietiškus priėmimus, kurių priešaky yra miesto ir val
stybės viršininkai, gausias dovanas ir pareiškimus, kuo tos rūšies
progos praeity pažymėtos. Stovėdamas savo jubiliejaus metų an
goje, aš noriu, kad nieko panašaus man nebūtų rengiama ir duodama.
Mano žmonės vos tik pergyvenę nepaprastai sunkiuosius laikus. Juo
dieji ekonominio slėgimo debesys vis dar kabo ant parapijų ir didį
pajamų sumažėjimų jaučia kiek klebonai, tiek parapijiečiai. Tokiais
laikais negaliu leisti jiems, kad jie turėtų man skirti bet kokias pinigiškas dovanas, arba prisidėtų prie vyskupijos darbų, kurie gal man
rūpi. Tai visa gali būt palikta geresniems laikams.
Tačiau šio reto įvykio negaliu be pažymėjimo praleisti. Pasiti
kiu, kad šios vyskupijos tikintieji nemanys, kad esu savimeilis, jei pri
sipažinsiu, kad iš jų laukiu didžios vertės dovanų. Laukiu ne ko
daugiau, kaip tik dvasiškos dovanos. Ši dovana yra tos rūšies, kad
prie jos gali prisidėti, be jokios išimties, visi, kiek vyrai, tiek mote
rys ir net vaikai, ir dėl to tokia dovana turės didesnę vertę už auksų,
sidabrų ir brangius akmenius. Tai turint mintyje, pasitariau apie
tai su savo vyskupijos kunigais ir nusprendėme, kad ateinančius me
tus nuo rugsėjo iki rugsėjo paskelbti jubiliejaus metais vyskupijoje;
kad tuo jubiliejaus metų laikotarpiu visų parapijų bažnyčiose įvyktų
misijos; kad tos misijos vieno kurio vyskupijos districto ar miesto
dalies, bažnyčiose vienu kartu būtų vykdomos; kad į tas misijas būtų
paragintas kiekvienas katalikas su savo šeimynos nariais; kad misijas
lankytų ir tie, kurie praeity gal buvo ir apsileidę; tad kada ateis ak
tuali jubiliejaus diena, mes galėsime vieningai stovėti prie altoriaus,
visi Dievo malonėje, visi vienos didelės šeimos nariai, visi kaip vienas
su viešuoju savo tikybos išpažinimu, savo Bažnyčiai ir mūsų dvasiš
kiems vadams ištikimybe: susivieniję prie mūsų altorių Kristaus aki
vaizdoje lygiai taip, kaip tikimės būti priešais Jo sostų danguje.
Tuo būdu, mes turime vilties, per ateinančius metus mūsų vysku
pijai laimėti daug didelės dvasiškos naudos. Minėti metai mums bus
tuo labiau reikšmingi, kadangi jie susiję su minimomis mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus Kančios, mirimo ir iš mirusių prisikėlimo su
kaktuvėmis. Tai Kristaus Bažnyčios gimimo ir Švč. Eucharistijos
įsteigimo sukaktuvės. Tad šiais metais turime nepaprastu būdu pasi
naudoti, ne tiek tikslingai suplanuotomis ceremonijomis, net nė ne oruti
KURTI NEBYLIAI MAL
DININKAI ROMOJE

NEPALEIDŽIA 1$ AKIŲ
KUBOS

WASHINGTON, rūgs. 15.Krašto vyriausybė labai susi
domėjusi įvykiais Kubos saloj
ir atydžiai tėmijasi, kas ten to
liau turės būti.
(Vyriausybė neturi nė ma
žiausiojo pasiryžimo kištis į
Kubos vidaus reikalus, kaip ii
Juos visus į vieną maldinin- gai ten nebus kliudomi J. V.
kijų iš visos Italijos suorgani piliečiai.
zavo kun. U. Montevecchi. Jis
šiai grupei ir vadovavo.
DAR DU MINISTERIAI

VATIKANAS, rūgs. 15. —
Tarp daugelio maldininkų gau
singų grupių, kurios per rug
pjūčio mėnesį aplankė Romą
ir Vatikaną, buvo ir italų kur
čių nebylių 400 asmenų gru
pė.

Aį kraštą lankantis vokiečių
prof. dr. Henschel iš Hassell VARGIAI PREZIDENTAS
pareiškia, kad Hitlerio vyriau
ATVYKS J CHICAGĄ
sybė per ilgus metus pasiliks
WASHINGTON, rūgs. 15.Vokietijoj. Tai dėl to, kad ji
įsigijusi gilų gyventojų pasiti Prez. Rooseveltas kituomet ža
dėjo atvykti į Chicagą spalių
kėjimą.

SHARKIO KUMŠTYNES ATI
DĖTOS PIRMADIENIUI
Mūsų garsaus tautiečio bokšininko Jack Sharkio (Žukausko) kumštynės su boksininku
King Levinsky vakar neįvyko.
Atidėta pirmadienio, rugsėjo

Jurgis Kardinolas Mundelein

mėn. pradžioje, kad dalyvauti
Amerikos Legijono suvažiavi
me ir aplankyti pasaulinę pa
rodą.
Aiškėja, kad to nepadarys.
Spalių mėn. pradžioje
New
Yorke įvyks krašto katalikų
labdarybių suvažiavimas. Te
nai jis vyks sakyti prakalbą.

-----

nėmis džiaugsmo demonstracijomis, kiek savo vidinėmis rekolekcijo
mis ir savo dvasiško gyvenimo ir uolumo atnaujinimu. Nieku ki
tu to visa atsiekti negalima, kaip tik gerai ir ištikimai atliktomis misi
jomis. Misijų laikas yra dvasiško gaivinimo laikas; tai mums paves
tų naudotis Dievo malonių laikotarpis; tai pasikartojimas to, kada
gerasis Piemuo ieško dingusių ir išblaškytų avelių; tai proga, kada
ramybė ir atgaila taip dažnai ateina į pažeistas ir pavargusias sielas..
Parapijai misija yra Dievo siųstoji; ji atgaivina dvasiškų žmonių gy
venimų; tai dvasiškas parapijiečiams prablaivėjimas; tas duoda pa
sitenkinimo ir laimės jausmo klebonui. Jei toks dalykų stovis yra paraniio', tai kokios reikšmės tos abelnos misijos gali turėti dideliam
miestui, kaip kad Cb't''n,ro, didžiausiai pasauly vyskupijai! Su Die
vo pagalba tikimės, kad šis la'kas bus dieviškųjų malonių lankymosi
laikas ir tas duos didelės naudos kiekvieno miesto daliai, kiekvienam
katalikiškajam namui ir šeimynai. Mes tikimės, kad Šventosios
Dvasios ugnis kaip didžiausias įsiliepsnojimas prasisklės visam mieste
ir vyskupijoj ir ‘‘apsiaus tikinčiųjų širdis dieviškosios meilės ugni
mi.” Mes tai pasitinkame su maldaujančia dvasia lygiai taip, kaip
kitados sveikinome įvykusį mūsų didį Eucharistinį Kongresų.
Bet jei norime turėti pasisekimo, visupirma esame reikalingi Die
vo malonės. Be mūsų tuo tikslu privačių maldų, mes prirengsime
dar ir viešąsias Bažnyčios maldas, kurias kunigai ir tikintieji po kiek
vienų šv. Mišių kalbės per ištisus metus sekmadieniais ir privalomo
mis šventomis dienomis. Del to, Kardinolas Arkivyskupas įsako, kad
pradėjus šio mėnesio 21 d. ir baigus to paties mėnesio 21 d. 1934 m.,
per visas metų dienas, kada rubricelės leidžiama, kiekvienas kunigas
įjungtų į Mišias, kaipo “oratio irnperata pro re gravi,” maldų iš votivinių Mišių “ad postulandam gratiam Spiritus Sancti” — iš eilės
tryliktoji, naudojama votivinėms Mišioms Romos mišiole. Pagaliau,
sekmadieniais ir privalomomis šventomis dienomis po kiekvienų Mi
šių celebrantas su susirinkusiais tikinčiaisiais jų gimtųjų kalba atkal
bės čia prisiunčiamų trumpų maldelę. Tas turi būt atkalbama tik po
kitų šventojo sosto nustatytų maldų.
Tas daroma 1) kad primintų mums, kad tai yra misijų metai;
kad kame nors mūsų mieste ir vyskupijoj tuo momentu Dievas šau
kia savo vaikus, kad jie darytų atgailų ir susijungtų su Juo; 2) mūsų nužemintam pas Dievų prašymui, kad gal mes esame reikalingi,
kad Jis mus pašauktų, kad galėtumėm iš gerai atliktų misijų nau
dotis vaisiais ir pelnyti Jo malonių, kurios taip gausiai šiub šventu
laiku teikiamos; 3) kad kaipo milžiniškas prožektorius šios misijos
galėtų įsibrauti į kiekvienų mūsų vyskupijos dalį ir kampelį ir
Dievo draugingumo švieson ir ramvbėn patrauktų daugelį sielų, ku
rios yra tamsybėse ir mirties šešėlyje.
Nė vienas vyskupas per pereitus šimtmečius nesusilaukė tokios
didelės dovanos. Žinoti, kad bendra dėkonės malda kyla iš mi
lijono širdžių kunigų ir žmonių, kurie yra vos perėję per valantį
misijų procesą ir yra atnaujinę meilės, ištikimybės ir pflsiaukojimo
Dievui ir Jo Bažnyčiai, yra lygu dangaus ragauti ir kone užtikrini
mu patekti laimingon Amžinatvėn.
Tegul šis didis darbas, į kurį mes įžengiame, bus aukojamas di
desnei Dievo garbei, Jo Bažnyčios pažangai, mūsų miesto ir vys
kupijos gerovei, mūsų nemirtingų sielų išganymui.

CH1CAGOJE
KOMISIJA DIRBA

Ištikimas jūsų Kristuje
JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN,
Chicagos Arkivyskupas.

LffTUVIV BLAIVININKŲ SEIMAS
A. L. R. K. Pilnųjų Blaivi- kun. J. J. Jakaitis, Tėvų Maninkų metinis seimas įvyks Ma 'rij°nU Provincijolas. Pamoksrianapolio kolegijoje, Thomp-, b
vienas « Tėvų Mason, Conn., rytoj, rūgs. 17 d. jn^nŲ'
..
J Seimo sesija prasidės 11:30
Seimas prasidės 9:30 v. rv- ’ vai. rytą. Pietūs^ bus 1 vai., o
-tą iškilmingomis šv. Mišiomis, antroji sesija — 2 vai. po piekurias laikys dvasios vadas tų.

Illinoiso valstybės svaigių
jų gėrimų komisija dirba sta
tutų projektą., kuriuo -turės bū
ti kontroliuojamas
grąžintų
svaigiųjų gėrimų pardavimas.
Komisija daugiausia susirū
pinusi tuo, kad negrįžtų nepa
kenčiami senovės saliūnai,
lėktuvai yra niekam netinkan
GAZO KOMPANIJA
nors pardavimas alaus juos ir
ATSIKERTA
ir reikalinga juos pakeisti na
vėl atgaivinta. Tad yra suma
[ jais, kurie galėtų per minui
ATSISTATYDINS
nymas, kad
šiandieniniuose
('bicago gazo kompanijos ad skristi nors penkias mylit
■ TOKIJO, rūgs. 15. — Iš ja naujoviniuose saliūnuose deg vokatai, argumentuodami pre greitumu, o aukštyn kilti ponų ministerių kabineto, kaip tinė nehfttų vartojama, tik/par kybos komisijos posėdy, pa pusmylį per ininutą.
reiškia, kad visoki prieš kompa
pranešta, dar du ministeriai duodama.
pasiryžę atsistatydinti. Tai fi Pagaliau vienas svarbiau ’niją keliami skundai dėl dide Apie tai rašoma oro tam;
siųjų dalykų yra, tai nustatyti lių gazui ratų yra nieku nepn- bos biuletine.
nansų ir namų ministeriai.
pardavimą “laisnius”
ir už ’matuoti ir neteisingi. Kompa
degtinę
mokesčius.
Valstybei
nija, sako jie, nedaro gazo SKAITYKITE IR PLATĖS.
dienos sviesos taupy
KITĘ ‘‘DRAUGĄ”
mas NEBUS PRATĘSTAS ir savivaldybėms yra svarbu vartotojams skriaudos.
iš degtinės gauti didelį pelną.

ORO STOVIS
Chicagos majoras galutinai
RANDA, KAD J. V. LĖKTU
nusprendė nepratęsti
ilges
TRYS PASALINTI IS
VAI NETINKAMI
CHICAGO IR APYLINKES
niam laikui dienos šviesos tau
TARNYBOS
Iš Chicago policijos -tarny J. Valstybių kariuomenės va j — Šiandien iš dalies debepymo. Tad šis taupymas baig
sis rugsėjo 24 d. — sekmadie- bos pašalinti trys policmonai. dovyhė randa, kad šiandieni- suota; numatomas mažas lie
niai kariuomenės naudojami tus; kiek šilčiau.
Iš jų du už girtavimą.
4 „
'
.

fo&tariipnta, rugsėjo 16. 193"
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Bendradarbiauta Ir koreapondentama raitų nafrąJel neprašoma tai padaryti ir ueprialuučlama tam
i ui paito tankių.
Redaktorlua priima — nuo 11:0* Iki 11:11 vai.
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"len.

Skalbimu kalnas prtalunčfamos paralkalarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
6 vai. po piet
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DIENOS

KLAUSIMAI

KILNAUS DARBO RĖMĖJAI

Kiekvienas gražus sumanymas turi turė
ti darbininkių ir rėmėjų. Kitaip kad ir kil
niausias ir naudingiausias sumanymas būtu
sunku įvykdyti į gyvenimų.

Marijonų kongregacija, turėdama visuo
menės paramų, įsteigė bernaičiams kolegijų.
Be tos paramos ji nebūt drįsusi to didelio ir
labai atsakomingo darbo pradėti. Pamačius
būtinų tokios įstaigos reikalų ir pajutus, kad
plačioji lietuvių katalikų visuomenė bus to
pradėto darbo užpakalyje, šiandien Marijo
nų kongregacija neša didelę naštų — užlaiko
kolegijų, kuriai įeikia pašvęsti daug jėgų ir
daug lėšų įdėti.
Išlaikyti kolegijų, kurioj mokosi virš šim
tas vyrų, kur mokytojauja keliolika moky
tojų, knygyno, laboratorijų ir kitokių reika, lingu dalykų įtaisymas tai yra milžiniškas
darbas. Ypač sunkį yra to darbo pradžia ir
tai dar šiais sunkiais depresijos metais, ka
da tėvai neturi iš ko už savo vaikus kole
gijoj pilnai užmokėti, kada ir pati dosnioji
visuomenės dalis žymiai mažesnę paramų be
gali suteikti.
Dėl to ir svarbu, kad yra grupė pasi
šventusių žmonių, kurie ne vienų kartų, bet
per ištisus metus remia kolegijos reikalus.
Tie pašisventusieji žmonės yra susiorganiza
vę į Marijonų Kolegijos Rėmėjų Draugijų,
kuri lytoj Aušros Vartų parap. salėj, Cficagoj, laikys savo metinį seimų.
Kolegijos rėmėjai daug gražių darbų yra
nuveikę praeityje. Jų parama buvo giliai
įvertinama ir branginama. Šiais laikais tos
organizacijos parama dar labiau yra reika
linga. Ji tiesiog šventų darbų dirba. Ir mes
džiaugiamės, kad tos organizacijos narių yra'
gausingas būrys. Tie kilnieji žmonės gerai
nusimano, kad dėl medžiaginių sunkumų ne
gali nukentėti mūsų kultūrinės ir tautinės
įstaigos. Jos turi išsilaikyti ir plėsti*, nes
f i- - ■ •— a. - -

ŠVENTIEJI METAI IR KATALIKIŠ
KOJI AKCUA
d. A „JL.

»
(Tęsinys)

6v. Tėvas, skelbdamas 6v. Metus,
kaip tik ir turėjo norų, kad visi žmonės
suprastų įvykius, dėjusius prieš 19 šim
tų metų, mokėtų įvertinti Kristaus kan
čių ir atpirkimų, reikštų įlėkinguinų Kri
stui, mokėtų naudotis atpirkimu ir sakra
mentais ir turėtų drąsos kantriai ir iš
tvermingai nešti savo gyvenimo kryžių.
Kitais žodžiais kalbant, ftv. Tėvas norėjo ir nori, kad Šventaisiais Metais žmo
nės priartėtų prie Kristų, prie Šventumo
ir greičiau žemėje įvyktų “viena avidė”.
Jei taip, tai Sv. Metai verčia ntus
rimčiau jmddniryti pro 19 šimtmečių is
torijų, padaryti apžvalgų tiek visos Baž
nyčios ir žmonijos, tiek paskirų tautų, ra
slų, šeimų ir asmenų gyvenimo ir suvesh
« Kristaus dvasios laimėjimų ir pralaimė
jimų balansą Kitaip, nemokėsime suprai ati, kokius reiknldvimus mums stato 8v.

kitaip mūsų tautinis veikimas šiame krašte
prieitų liepto galų.
a
Kiekvienas susipratęs lietuvis dėl to tro
kšta, kad ryt įvykstantis mūsų vienintelės
bernaičių kolegijos seimas pavyktų, kad jis
būtų gausingas dalyviais ir nutarimais. Mes
pasitikime, kad seimas suras priemones ko
legijos rėmėjų skaičių padidinti ir tai greitu
laiku. To reikia. Kuo didesnis bus rėmėjų
skaičius, tuo bus stipresnė organizacija ir
jos darbai bus gausingesni. Taigi, mes ma
nome, kad seimo dalyvių didžiausias rūpes
tis ir bus, kad kilnių kolegijos rėmėjų or
ganizacijų išauginti į gausingų, stiprių, vie
ningų su skyriais .visose Amerikos lietuvių
kolonijose. Jei pripažįstame, kad Kolegija
mums reikalingu, taigi visi ir dirbkime, ją
visokiais būdais remkime. Tai darykime sistematingai ir organizuotai.

LIETUVOS GYVENIMAS
SUNKIOS LIETUVOS DE
RYBOS SU VOKIETIJA

ANTROJO LENKMEČIO
PARODA ŠIAULIUOSE

Pirmasis lenkų sukilimas
prieš rusų valdžių įvyko 1831,
antrasis — 1863 metais. Šie
sukilimai priimta vadinti le
nkmečiais, nes jie buvo lenkų
pradėti ir vadovaujami. J ant
rųjį (11363 m.) sukilimų Lie
tuva buvo gana plačiai įtrau
kta ir daugiau už pačius len
kus nukentėjo. Tiesa, Lietu
vos liaudis, bendrai imant, ne
buvo palanki sukilimui, nes
tik 1863 metais rusų caras
labiau kreipti savo prekybų į I Aleksandras II buvo panaikiRėmėjų valdyba, be abejonės, ryt dienos' kitas užsienio rinkas, ypač į nęs baudžiavų, o baudžiavom
Gerb. kun. Vincentas Kulikauskas, M.
seime norėtų matyti susirinkusių visų mūsų Angliju, kad ekonomiškai ne- panaikinimui buvo labai prieI. C., tik kų sugrįžęs iš Europos, rytoj,
šių apylinkių šviesūnijų, visus visuomenės1 būtų labai priklausoma nuo šingi Lenkijos ir Lietuvos le
Marijonų Kolegijos Rėmėjų seime da
veikėjus, visų mūsų organizacijų ir draugijų didelio ir nepatikimo kaimy- nkai dvarininkai. Taigi suki
rys platų ir įdomų pranešimų.
atstovus. Ji nori pajusti, kad jų sunkus dar no. Ir neapsirikta. Vokiečiai limo vadų, dvarininkų paža !------------ ——— ------- 11
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bas įvertinamas ne tik pačioje kolegijos va dabar muitais ir draudimais dams mūsų liaudis negalėjo !^ausulllu Lietuva praneša vi- Zarasų apskr. vietoje, ties pidovybėje, bet visoje plačioje Amerikos lie taip yra apsitvėrę nuo užsie pasitikėti; bijota, kad jie ne-!sus s*70 kaimynus. Taip, La- liakalniu randama įvairių setuvių katalikų visuomenėje.
nio prekių, kad su jais pro grųžintų baisių baudžiavų. Vis įvijoj, kur yru pravesta tiksli nienų, pulk. Tarasenka tuotik ir Lietuvoj buvo daug su-'piliakalnių registracija, jų y- jau ryžosi jį ištirti. Gavęs vyKadangi kolegija yra visuomeniška įstai kybą sunkiai įmanoma.
ga, visuomenės aukomis įsteigta, dėl to prie Šių metų pirmų pusmetį Lie kilėlių, nepakenčiančių rusų’™ 343 ir Estijoj — 147. Lie riausybės paramų (tik 700 lijos užlaikymo visi turime dėtis, visi, kam tik tuva išvežė į Vokietijų savo jungo. Lietuvoj sukilimų žiau-|^uv°je užregistruotų piliakal- tų), jis su savo sūnum gimpusantro tūksta- nazistu išvyko tyrinėti tų vierūpi mūsų tautinė ateitis šiame krašte, tu ''prekių tiktai už 21 milijonų riai malšino Vilniaus generaln&o, bet tai dar ne viskas, A- tų. Pradėjęs kasinėjimus su
rėtų būti nuolatiniai jos rėmėjais.
litų (28 nuoš. eksporto); vo gubernatorius Muravjovas, per
pie Lietuvos piliakalnius ži- trim darbininkais ir gavęs nekiečiai betgi per 6 mėnesius tat pramintas Koriku. Daug
nios teberenkamos.
apmokamų padėjėjų p. Visuoįvežė savo prekių Lietuvon už žmonių tada buvo pakarta, su Piliakalniai yra didelis tur-'niio — Šidlausko asmeny, pu
PASTABĖLĖS
šaudyta; daug sodžių išdegin
27 mil. litų.
ta; tūkstančiai į Sibiru pės- tas mūsų krašto senovei pažt-* Ik. Tarasenka Velykiškių p»Prancūzų vyriausybė pradėjo taikintis 1934 metų vasario mėn. bui čiomis išvaryta.” Tada (1834) inti. Anot mokslininkų, pilių' liakalny, Dusetų valse., užtiprie sovietų Rusijos. Tikisi bolševikus išnau giasi prekybos sutartis su Vo
ir lietuvių spauda buvo uždrau ' kalniai yna jūra šaltinių, iš j ko tokių įdomių dalykų, kad
doti savo krašto bizniui. Lenkai tuo susirū kietija. (Dar Voldemaro lai
sta, kurių sunkiai pavyko at- kurių galima semti žinių apie j^u po poros dienų pasamdė
pinę, nes jie bijo dviejų dalykų: kad neišir kais sudaryta, nepalanki Lie kovoti tiktai po 40 metų — garbingų ir turtingų lietuvių 'dar keletu darbininkų ir kasitų tarp jų ir prancūzų ligšiol buvusi glaudi tuvai). Jau pradėtos derybos
tautoa praeitį. Piliakalnių gau 'įėjimus ‘‘pagilino”. Ir iitit
1904 metais.
bičiulystė ir kad nesustiprėtų Rusijos pozi- gjgj naujos sutarties sudarymo,
sunfSR? liudija jų tokių buvus. pulk. Tarasenkos pastangų vai
Septyniasdešimties metų acija, kuri Lenkijai yra pavojinga. Vokiečiai> Atrodo, derybos bus labai suDeja dėl lėšų stokos ir ki- šiai pasirodė nepaprastai di±
f“’
±£ »« priežasčių, Lietuvos Pilia-'ddi. Jis surado kapų, karia. ,
_ rTr
.
,r .
cūzų—rusų prietel iškurnu. Nors sunkoka įsi bos derybas ima painioti ir ro lenkmečio) sukaktuvėmisJ. . .
netrukus Šiauliuose bus atida- khl,ua‘ ">oksl'"l"kll ~ arkeo-lme I-III suntmety po Krisvaizduoti, kad tarp tų dviejų valstybių grei politikų. Jie nori išgauti palogų kastuvo yra beveik nepa- j taus gimimo buvo deginami
tuoju išsivystytų artimi ir draugiški santy {lengvinimų Vokietijos pilie- ,-vts “1803 met« sukili"10 I®
liesti. Iš viso iki šiol buvo nuirusiųjų lavonai. Kape buv-e
kiai.
{čiams gyventi Lietuvoj ir y-,'od*”W surinktu
kasinėti vos astuoni Lietuvos rusta apdegusių kaulų, įvai
...
|paė geri; sglygų pataikyti va- sukilimo laikų ginklai, rūbai, .......
.....
• . ,
. . piliakalniai, ir kiekviena kar- rių anų laikų daiktų ir kitų
atsi.
,
.
.
New Yorko gyventojai, tur būt, pamatė kiškumų Klaipėdos krašte. Vo atsisaukimai, •i{sakymai,
i • ♦ xx -r.
t’J buvo randama vis nauju liekanų. Darbas buvo laboj
...............
ant kurio kampo yra “prosperity”, jei triukš kiečių spauda dabar vėl sma minimai, paveikslai ir t.t. Pa- /, ,
. „i k
i - x
•
• dalykų, nušviečiančių mūsų sunkus. Bekasinėjant užėjo
bus Lietuvos visuomenei
mingai išėjo Į miesto gatves jos pasitikti. rkiai puola Lietuvą už klaipė rodą
..
.
..
,
senovę. Pavyzdžiui, daug įdo smarki audra su lietum, ku
, \
J
° ‘
Kiti miestai, matyti, to dar nepastebėjo. Ypač diškių vokiečių neva varžy- žiaunos vergijos ir kančios,.mių
senienų buvo rasta, k a lk' menkai deginto molio ka
• laikų priminimas.
Tsb.
pastaruoju laiku, nes ekspertų žiniomis, per mus, už pastangas Lietuvos
sinėjant 1932 metais Apuolė.- pų galėjo sugadinti. Teko jį
šių vasarų praėjusį pavasarį šiek tiek atsi evangelikų bažnyčių atskirti
piliakalni, Latvijos pasieftv, įvairiais būdais gelbėti. Čia
PILIAKALNIAI — LIETU
gaivinęs biznis vėl susmuko. Tačiau reikia
Mažeikių apskr. Čia daug pa- daug sumanumo ir p&sisvennuo Vokietijos priklausomybės
VOS PRAEITIES VEID
tikėtis, kad netvyorkiečiai neklysta. Prie dasidarbavo arkeologas gen. Na- timo parodė dalyvavę kasinėjiir kitų. Taigi Lietuvos—Vo
RODIS
l>ar vedamos kampanijos gerovės grąžinimui
muose darbininkai. Jie sermė
gevičius.
laikai turėtų pradėti gerėti. Visi to laukiame. kietijos derybos bus sunkios.
gomis ir net save kūnais pri
Na, kada tiktai apie 30 nuoš.
Kiekvienas išeivis lietuvis,
Vienas iš žymiausių mūsų
•
•
•
dengė iškastą kapą, kad tik tą
Amerikiečiai lietuviai vėl susilaukėme Lietuvos užsienio prekybos ei- gimęs ir augęs Lietuvoje, ži piliakalnių tyrinėtojų yra pu brangių mūsų senovės liekana
gerb. kun. prof. J. Vaitkevičiaus, M. I. C., ną į Vokietijų, tai baimė ne-|no» kad J° tėvynė yra piliaka- lk. Tarasenka. Jis surinko ži lietus nepagadintų. Ir išgel
žyniaus pamokslininko ir mokslininko. Gerb. didelė, jei ir nebūtų susitar kilų kraštas. “Piliakalniai”, nias apie 1500 piliakalnių Ir bėjo. Molinis kapas atsargiai
Profesorius savo pamokslais yra pagarsėjęs ta. Lietuva savo teises už e- ‘'Pilkalnis”, “Pilkapiai”, ‘Pi sustatė specialų arkeologinį pi buvo iškeltas ir padėtas sau
Gilinai’, “Piliakoniai”, “Pi- liakalnių žemėlapį, kuris buvo
ne tik Amerikos lietuvių tarpe, bet ir Euro- konomines lengvatas
gioj vietoj. Jis žymiai praturn’;lioniai” ir t.t. — tai vis lietu- išleistas prieš keletu metų.
)>oj. Paskutiniuosius du metus gerb. misio
čiams negali pardavinėti.
viŠki vietovardžiai, kokių kiPerskaitęs “Mūsų Rytoju- tins Vytauto Didžiojo muzienierius gyveno Romoje. Šiomis dienomis jis
Tsb.— Itos tautos neturi. Piliakalnių jc” žinutę, kad kaž kurioje jaus senovės skyrių. Tsb.—
atvyko į Cbicagų. Sveikiname!

Metai, ir Šv. Tėvo balsas neras reikiamo
atgarsio gyvenime.
Vedant Kristaus mokslo laimėjimų ir
pralaimėjimų balansų, prieš mūsų akis
stojasi ne bet kokia 19 šimtmečių istori
ja! Kiekvienas jos puslapis milijonų žmo
nių krauju ir ašaromis išrašytas, milži
niškais vardan Kristaus atliktais žygdar
biais paženklintas. Daug kų pasako pro
gresyvus Kris-taus sekėjų augimas: pirmo
š. viduryje tikintieji buvo skaitomi tūks
tančiais, antrame š. jau jų skaitome 2
milijonu, 3-rtie — >5, 4 — 10, 5 — 15,
6 — 20, 7 — 28, 8 — 40, 9 — 38, 10 — 58,
11 — 70, 12 — 80, 13 — 85, 14 — 90,
15 _ ioo, 16 — 125, 17 — 175, 18 — 250,
19 — 315, 20 (1933 m.) — apie 350 mili
jonų. Nereikia užmiršti, kad šalia kata
likų dar didesnis skaičius yra krikščionių
klaidžiat iki ų.
Dar svarbiau yra žinoti, kų tie ti
kintieji pasiekė, kokius darbus jie nuvei
kė. Čia pirmenybę tenka atiduoti šven
tiesiems. Atvertę šventųjų katalogų, tiesiog pasakišką skaičių randame vyriškos
' ir moteriškos lyties asmenybių, kurios

Lietuvai patogiausia preky
ba būtų su Vokietija. Rinka
didelė, susisiekti arti ir pa
togu. Nepriklausomybę atga
vus, pirmaisiais metais net iki
8C nuoš. Lietuvos užsienio, pre
kybos ėjo su Vokietija. Pas
kui šis procentas vis mažėjo.
Smarkiau ėmė mažėti nuo
1931 metų, kada Vokietija ėmė labiau varžyti Lietuvos (ir
kitų šalių) produktų įvežimą.
Iš kitos pusės, Lietuva ėmė

Kristaus atpirkimo dėka Katalikų Bažny
čioje pasiekė tobulybės laipsnį, priskaitytos buvo prie šventųjų ir angelų ka
riuomenės ir šiandienų, gyvendamas dan
guje, rodo žmonėms, kokių aukštų garbę
jie gali pasiekti ir net siunčia jiems iš
dangaus į žemę savo pagalbų. Bet ir či-i
žemėje Kristaus mokslas ne mažesnius
stebuklus padarė ir dabar tebedaro. Po
visų pasaulį išstatytos bažnyčios, prieglaudos, ligoninės, našlaičių įstaigos, pla- i
čiai vedamos misijos gražiausia yra to
liudininkas: nuolatos čia skelbiamu Link- '
sma Naujiena, gyilmni dvasios ir kūno
paliegė.liai, penimi alkani, šluostomos aša
ros, žodžiu, visoje pilnumoje atliekama
gailestingo Samariečio misija. Daug kar
tų Kristaus mokslas sušvelnino įtemptus
tautų santykius, panaikino rasių, luomų
ir klasių antagonizmų, šeimoms davė ne]>ajudinamus pagrindus, milijonams pas
kirų žmonių parodė gyvenimo tikslų ir
suteikė laimę.
Bet kitaip atrodo antroji istorijos pn! sė. 356 milijonų katalikų, šiek tiek daugiau protestantų ir pravoslavų drauge,

bet kur dar 1200 milijonų žmonių ?! Kiek
viename amžiuje per visų 19 š. jų būdavo
daugiau; ir šiandienų, turint galvoje žmo
nių skaičiaus augimų, dalykas nė kiek
nepagerėjo. Ar nejaudina mūsų tokio di
delio skaičiaus žmonių šaltumas ir visiš
kas nesidomėjiinas tuomi, už kų milijo
nai galvas paguldė, kuomi pats Dievas
susirūpinęs buvo prieš siųsdamas į žemę
savo Sūnų? Bet gal viskas dabar geryn
eina, ir Kristaus atpirkimas tarpsta? 0,
ne! Kiek šiandienų yra žmonių, kuriu
protuose visiškas pakrikimas ir chaosas!
Jie nieko negalvoja nei apie I>ievą, nei
apie Kristų, nei apie Bažnyčių, nei apie
amžinatvę, nei apie gera ir bloga, dora
ir nedora. Tas pats chaosas jų gyvenime
ir darbuose. Juk ar nematome, kaip tau
tų antagonizmas sėja karus, ir žmonių
krauju apšlakstyta žemė nebespėja išdžiū
ti, ar nematome, kokia rasių neapykanta,
koks baisus moralinis skurdas, zenito pa
siekęs didmiesčiuose šeimų pakrikimas,
kokia socialė neteisybė, dėl kurios mili
jonai vaikšto be darbo ir alkanų, kaip
fckiropoje, Azijoje ir Afrikoje, neaplen

kiant Pietų Amerikos, vis labiau plečia
si iš vienos pusės komunizmas, o iš ant
ros — fašizmas, abu norį nugriauti nuo
sosto Dievą, o jo vietoje pastatyti kos
mopolitizmą arba nacionalizmų, pasaulį
arba tautą, koks neteisingumas, neteisė
tumas ir žiaurumas žmonių santykiuose,
dėl ko kalėjimai perpildyti žmonių vai
kais ir teismai užveisti bylomis, visiškas
nepaisymas Dievo ir Bažnyčios įstatymų
ir sąmoningas jų ignoravimas, velnioniškų
įtūžimu vedama kova prieš Dievų, Kris
tų, Bažnyčią, antgarntvbę! Nežinau, ar
šiandienų begalėtų būti žmogus, kuris to
visko nežinotų.
Toks tai balansas gaunamas pažvel
gus iį žmonių gyvenimų.
Būtinas yra reikalas surasti priežas
tis, kodėl taip yra, kodėl paties Dievo
pramintais žemėje keliais ne visi nuėjo
ir kodėl šiandienų ne visi dar eina.

M
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(Daugiau bus)
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P K A U O X S
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Gerb. kun. dr. Jonas N avie

kas, M. I. C., Marianapolio
Kolegijos direktorius ir Rė
mėjų draugijos pirmininkas.
Federacijos ekskursijos j Ro
mų vadas, kuris grįžęs iš kelionės pasinėrė į sunkų kole
gijos tvarkymo darbų. Rytoj
Gerb. kun. prof. J. Vaitke-,
seime girdėsime jo pranešimą ' viČius, M. I. C., kuris prieš
1 raštu.
keletu dienų atvyko iš Romos,
• ‘_____________________ •
Į
sakys pamokslų Marijonų Ko

idi jie išskrisdami užmokėjo legijos Rėmėjų seimo atidary
inž. V. Jesulaieiui $250.00 už mo iškilmingose pamaldose.
darbų atlyginimo. Gi tikreny
bėj (remiantis inž. V. JesnRĖMKITK KATALIKISlaičio žodžiais) lakūnai jam
nemokėjo nei cento už darbų. KAJA SPAUDA
Tie $250.00 buvo skirti kelio
nei į Lietuvą. Kaip žinoma,
lakūnai rengėsi skristi atgal
į Amerika ir V. Jesulaitis bū
tų buvęs reikalingas Kaune,
RUGSĖJO MENESIO
prirengiami lėktuvo.

Didžiausi

Marianapolio Lietuvių Kolegija, Thompson, Conn., kurios rėmėjų draugijos seimas įvyks rytoj Aušros Vartų parapijos salėj.

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS

; ta jungtinių jėgų piknikas, pa
trapi jos naudai.

nosiu, kad jau laikas ižeiti.j.”
Sharkis pasakė.
• Šoferis ženklus rodė ir 9:30
ir 10:00 ir 10:30... Sharkis, ži
Juozas Poška
noma, juos matė bet... apleido
Chicagiečiai (žinoma Jietu- salę tik 11:30. Nejaugi jam
v'ai!) pereit, savaitę labai su-: taip patiko!
s’)aut^nę
užimti buvo. Pnoi ,
.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

Kalbant apie mūsų lakūnus..
Ar žinote, kad Amerikos ita
lai suaukavo 500,000 lyrų (su
virš $25,000) gen. Pinedo (ku
ris žuvo prieš porų savaičių)
naujam lėktuvui pirkti. Paly
ginkime su mūsų pačių au
koms Dariui—Girėnui.
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MISIJOS
kalingų Dievo malonių. g Į d bus bažnyčioje daroma an
---------|viltimi ir pasitikėjimu glaus- glims kolekta. Nes jau žiema
reikia kuro. Gerieji,
86. Petro ir Povilo bažny-jkimės prie savo geriausiosios artinasi,
remiamieji pSrapijonai, kaip
Čioje, spalio 1 d. prasidės aš- 'Motinos, o būsime išklausyti,
arrtotot vro ivont;
jr visuomet rūpinasi savo patuonių dienų misijos. Jas duos Šie metai yra-šventi jubi-1
..
reikalais tain ir da žastia Juk jums .lau žinoma.: Akimirksniai: Konsului A.
SUGRĮŽO “DRAUGO”
Gaus metai.
reikalais’ taiP
rta- „ x
____ _ _
______
„ v,
____
plačiai pagarsėjęs, įžymus liejaus
metai. Devvnioliktoio
Devynioliktojo Tap,JOS
bar parodys savo gerųjų šir-,Bet atsarSumo ^,iai pakar. I( Kalvaičiui buvo užkrauta ma
ADMINISTRATORIUS
misijonierius, gerb. Tėvas A. šimtmečio sukaktuvės, mūsų
Chi-1 loni pareiga, būti gražiosios
tosiu: Jaclc Sharkey
dį.
Petrauskas, M. I. C. Jis yra mylimiausiojo Išganytojo skau .
Mrs. Sharkev garbės “globė
cagoje.
X Mokykla: Seselės if mo
neseniai grįžęs iš Lietuvos. Iš džios mirties, garbingojo Jo
Užvakar vakare sugrįžo iŠ
Sliarkio pareiškimas, kad ju...” Dauguma stebėjosi, kojo galime daug ko sužinoti, atsikėlimo ir mūsų atpirkimo, kiniai rengia didįjį centinį pi jis nėra joks “kažin kas”, — dėl Skieto dainininkai nega- Thompson, Conn. kun. J. Mapasimokinti ir naudotis. Ro- išganymo metai. Išganytojas knikų — “Penny Picnic” pa nieko negelbėjo. “Mes tave lgjo P»^ainuoti lietuvių liau- čiulionis, “Draugo” adm. ir
ckfordiečiai ir apylinkiečiai atėjo į šį pasaulį ir mirė kry rapijos darže, rugsėjo 25 d. mylime Sliarkuti ir norime tau d*es
Juk tai buvo Aušros Vartų parap. klebonas.
atvykę į misijas išgirs jo gra žiaus mirtimi tam, kad mes Visi kviečiami atsilankyti į tų parodyti...” — Chicagiečiai vieniatelė proga Sharkį supa- Drauge su juo sugrįžo kun. V.
žių, malonių, aiškių kalbų ir būtume amžinai laimingi. Jo piknikų.
žindinti su mūsų gražioms dai- Kulikauskas ir kun. prof. J.
pareiškė:
Tinkamiausiu,
meiVaitkevičius.
pasinaudos jo giliai pamoki valia, kad mes visi patektume
X Sv. Vardo draugija pra lės priparodvmu, sako — su Į nelems... Iš daugybės svečių
nančiais, sielų keliančiais, tu į amžinų dangaus laimę ir a- eito sekmadienio susirinkime
pasakytų kalbų, geriausiai pra
riningais, su pavyzdžiais pa mžinai su Juo gyventume. vienbalsiai nutarė surengti ru rengti bankietų. Nutarta — ėjo: L. Šimučio, P. Grigaičio
SVEČIAI
padaryta
(Ypač
jei
nutarime
vyzdžiais pamokslais.
Kiekvienas žmogus, kuris no gsėjo 30 d., parapijos svetai
ir J. Brenzos... (Gal už tai,
dalyvauja Al. Kumskis).
ri
būti
amžinai
laimingas,
tu

Šiomis dienomis dienraščio
Šis misijų laikas labai pa
kad buvo trumpos!)... P. Šalnėje, pirmų, rudeninį šokį.
Na
tai
ir
baliavojo
pereito
ri
būtinai
naudotis
Kristaus
togus ir miestiečiams ir ūkitimieras — gabus toastmaste- “Draugo” redakcijų atlankė
X
Mokyklos
Rėmėjos
pra

pirmadienio
vakare.
Apsakinė

ninkams. Spalio mėnesio pra- atpirkimo vaisiais. Kiekvienas
kun. J. Miliauskas Wilkes
ris...
eito
trečiadienio
vakarų
susi

ti
smulkmeniškai
tų
balių,
bū

tižioje dažniausiai būva gra- į zmokua privalo tobulėti, šveBarre, Pa. lietuvių parap. kle
Kadangi Al. Kumskis buvo
tarė
parengti
spalio
14
d.,
pa
tų
didelis
darbas.
Tad
pasi

žus, šiltas oras ir javai bei ntėti, gyventi pagal Dievo ir
bonas ir kun.‘Kundreckas Luužimtas garbės svečiu, M. Padaržovės nuo laukų nuvalyta, j Bažnyčios įsakymų. Kiekvie- rapijos svetainėje “Masque» tenkinsime jau mums įprastu
zerne, Pa. liet. parap. klebo
išsireiškimu: Viskas pavyko vilonis labai gerai jį pavada nas. Gerb. svečiai atvyko pa
Beveik, kiekvienas ūkininkas lias
turi dėti visas pa- radę Dance”.
vo (pinch hiting)...
kuo gražiausiai!
sižiūrėti pasaulinės parodos, o
turi savo automobilių, tik rei stangas pažinti Dievų, Jį my
PATUMIJIMAI
rytoj žadėjo dalyvauti Mari
kia geros valios, noro sutvar lėti, Jį garbinti, Jam tarnau
Spaudoje
vienas
mūsų
ofi

Būtų
bergždžias
dalykas
vėl
jonų Kolegijos Rėmėjų seime.
kyti savo šeimynų, kasdieni ti.
National Lack kompanija primesti tų lietuviškų “punk cialų (New York) skelbė, kad'
nius reikalus, kad galėtų vie- Šiose misijose, Švenč. Pane
dar nesusitaikė su darbinin tualumų”, todėl geriau pra- Darius ir Girėnas nebuvo jau
. ni vienu laiku, kiti kitu lai- lės
lė garbei paskirtame mėne
kais. Darbininkai jau turėjo leiskime — neminėję!
taip laboj išėję iš pinigų. Giku atvykti į misijas ir nau- syje, šiais šventais jubiliejaus
kelis kartus susirinkimus ir
« Dievo malonėmis. O vie- 'metais, kiekvienas roekfordiepaKitas dalykas nepatikęs.di- j
miesto gyventojai gali tis ir apylinkietis turi d&lyįgeidavimai dar neįvyko. Ma- dėsniai pusei svečių; tai pro
ienų dienų dalyvauti, ar vonti ir naudoti. Dievo malo lnomflj kad
savaitę
grama.
tai ryte, ar vakare misijose, nėmis. Gerb. Misijonierius nu
Jūs, taipgi, pamegsite
taikins.
Sudaryk tu man žmogau to
tik reik geros valios, pasišven rodys mums, kaip atsiekti mū
kių ilgų ir nuobodžių.... Visa I
DROVERS BANKOS
timo ir susirūpinimo savo sie su svarbiausių, galutinų tiksRockfordo
darbai
jau
gėrėl
a
į
rn
e,
kad
keli
iš
numatytu
los reikalais.
lų-Dievų, kaip Jį geriau pal*lja ir žmonėms po didelės be- vfliustnm nentvvkn
PATARNAVIMĄ
žinti, pamylėti. Jam tarnauti, Į ,iarbfel priwpanL, pradeda1
*
*
Ištisas spalio mėnuo yra pa
švęstas Švenč. Panelės Mari- kaiP Ker’» teisingi žmonės gali ;aišk6ti įereSnė ateitis*.
Sharkis (kaip ir visi boksi
Tikras draugiškas patarnavimas
jos garbei. Viešpaties Dievo būti dar geresni, teisingesni
ninkai) savo treniruotės metu
su atsakančiu hankos valdymu at
valia Ji išrinkta Jo vienati i> didžiausi nusidėjėliai gali j Rooseveltam daug deda pas turi gulti 9 vai. vakaro. Kad
nešė Drovėrs Bankai tūkstančius
nio Sūnaus Motina, taip pat ir laptį išganyti, šventi, jei tik ^ngų atgaivinimui į betvarkę perdaug nesusivėlinus hankienaujų* kostumerių 1933 metais.
mūsų dvasiškoji Motina, ir naudosis Dievo malonėmis.
įėjusios šalies. Gyventojai pra te, Sharkis paliepė savo šofe
K-aa
per Jos rankas Dievas teikia
deda suprasti kooperacijos ir riui atvykti 9 vai. jo parsi
Didelė dalis Drovers turto yra grynais pinigais ir Jun
mums savo malones. Spalio 7
vienybės svarbų. Kaip vieny vežti. “Jei 9.30 dar tebebrtd. pripuola Švenč. Panelės rabė ir išvien veikimas reika siu salėje, tai atsistok tarp
gtinių Valstybių Valdžios Bonais.
ŽINELES
žancavoR šventė. Pradėdami
lingas valstybės gerbūviui, dury ir duok man ženklų. 2ispalio 1 d. ir baigdami lapkri
taip pat vienybė reikalinga pa
X L. Zubinienė po sunkios
čio 2 d., kiekvienų dienų pinDrovers National Bank
rapijos sėkmingumui.
lygas visiems žmonėms iško
sime savo mylimiausiajai Mo Rockfordo apskrities ligoninė
voti.
Drovers Trust &. Savings Bank
tinai gražiausių-ir brangiausiu je operacijos “gallRtone” jau Asmuo, kuria,užima kito da
7 Haltt.d at 42- Street - CHICAGO
gėlių vainikų, kalbėdami Rė žymiai pagerėjo ir S. Valiu rbininko darbų laike streikų Reikėtų kų nors parašyti ažančių ir maldausime, kad Ji lienė šiek tiek stiprėja.
dėl geresnių darbo sųlygų, jis pie naujos mados moterų ir
Banko valandos: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 po piet
teiktųsi paaukoti Švenč. Tre X Šį sekmadienį, rugsėjo (kenkia sau tiek daug, kaip merginų kepures, kurios geSubatom nuo 9 vai. ryto iki 2 po piet
jybei mūsų maldas, prašymus, 17 d., 4 vai. popiet ŠA. Petro tam, iš kurio atima darbą, nes riau tiktų vyrams, negu joms.
vargus ir išmelsti mums rei- ir Povilo parap. darže įvyks Įjis trukdo geresnes darbo są
Tėmytojaa

BARGENAI

Naujos mados, gražios ir
tvirtos Standard padarymo,
pilnai garantuotos drabu
žių plovyklės, vertės $70.00
dabar tiktai už

*37.50

Naujos mados parlor setai,
tvirtus, gražūs, patogūs, pa
sirinkimas mohair, šilk rayon, velvet ar tapestry, ver
ti nuo $i)0.(X) iki $125.00,
dabar tiktai

^ĄQ.5Q

ir *67.50*

SABSINKITĖS “DRAUGE’

m.

$50.00 vertės
Porcelianiniai Parlor
Šildvtojai už

*29.95

.

$25.00 vertės
Virtuvės Heateriai po

*14.95
Matykite Tuojau

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVUS
2536-40*W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177-83 ARCHER 4VE.
Lafayette 3171
Chicago, III.

» Mxn
ACSROS VARTŲ

JA. J V;

n

štpštadienrs, rngsėjo 16, 1?t33

s

Kiekvienas atsilankęs j šį į
vakarą pamirš savo vargus bei'
rūpesčius, 'paskendęs žavingos
muzikos ir liaudies dainų me.
liodijose.
Vaidilutė'

PARAPIJOS DALIS COLIŲ TALKININKU

Z*

ax

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

jrie neturi supratimo apie sa- selėj’’*. Jei jau visa parapija
vo vaikelių tinkamą auklėji- rengia “veselę”, tai, tur būt,
imą.
K. “žeaisis” įlymūs asmenys.
Rep.

ŽINIOS IŠ ŠŠ. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

X *į vakarų prasideda me>
BENO “LIETUVA” 18 V A1 .
' 7
Itinis parapijos bazaras. Ati-j
- 21AV1MAS
1
.
.
•' darymus bus triukšmingas. jis
Rėmėjų 1 skyriaus susirinki trauksis rytoj ir sekančiais ke j
Rugsėjo 17 d., Birutės darmas įvyks pirmadienį, rugsė liais šeštadieniais ir sekma-į
žt prie-Archer avė. ir 79 g.
jo 18 d., 7 valandą vakare, Sv. i
• •
X Šv. Petro ir Povile pa benas “Lietuva” rengia pik
Prie
bazaro
udliai
12«?wKryžiaus parap. svetainėj. Vi ruošiasi visi parapijonai ir vi- rup. rudeninis piknikas įvyk
Uw-f
‘iniką, kurio pelnas eis Dariaussos. narės
prašomos
skaitliustn
rūgėjo 17 ,1.. ttonwy'» Girtw>
infclai statyti. Iii. .
.
sos parap. draugijos. Bus
gai
susirinkti
ir
nauju
nariui
.
.
,
grove,
prie
123
.r
Union
»v.
rntf
,
g
(lario-TiBijlkl
, piknikui
n
•» *
- daug visokių doinybių. Gerb
atsivesti. Pirm. E. Gedvilienė biznieriai prisidėjo ganuiomi, į Visl.ua jau prirengta, tik jav^ jovaūq Jfenng “Lietusį
1
dovanomis. Atsilankykime vi. laukiau,.- svečių iš visur ir vi- 'va„
(ai jai labai dėkingas.
w
Draugija Sv. Elzbietos mo- Įsi ir išbandykime savo laimę. sieins užtikriname linksmą va- v— kviečiami atvažiuoti ir
4ji
*erų ir mergaičių laikys mene.
x parapijonai džiaugiasi,!1*11^ Muzika bus «era' l' paremti pikniką gražiam tiksF'*-.'.a*
“* susirink,n,» sekmadienį,
jaunoji karta stoja žangu 25c.
A p.
rugsėjo
17 d., 2 valandą po,
..
į eiles parapijos darbuotoju,
Praleidus parapijos ru
įpiet parapijos svetainėje. Vi- Neseniai susiorganizavo šios dieninį pikniką, vestpulmanie' sos narės prašomos skaitlingai i
...
.
, , .
• •
- j
t,
....
„ . . 'parapijos jaunos moterys. Jų c:ai rengiasi prie dar nebūto
susirinkti.
~
Valdyba
Visi linksmi, visi stiprūs vyrai, nuveikę parapijai daug gražių ir naudngų darbų. Visi'dalyvauju
draugijos tikslas yra remti sa.Chicagoj įvykio. Visas Wesi
Marijonų Kolegijos Rėmėjų Seime.
vo parapiją ir jos mokyklą. • Pullmanas rengia didžiausią
Šiandien vakare visi talkininkai susirenka į “Rūtos” daržų dalyvauti D. Gasparkįenės, Aušros
Draugija Šv. Pranciškos Ro
X Parapijos mokykla jau “veselę”, kuri įvyks spalių 1
Vartų Moterų ir Merginų draugijos pirm. surengtam vakarėly, parapijos naudai.
’ Rugsėjo 19 d. 22 talkininkams Petras ir Kazimiera Šliogcriai iškėlė savo lėšomis skanius pietus. mietės moterų ir merginų mė atsidarė, kurią lanko virš po d., Vytauto parke.
nesinis susirinkimas bus sek- ra šimtų mokinių. Tai susi
Visi talkininkai taiia širdingai ačiū.
Linija
Kas zenisis , nesakysiu, o,
Bažnyčios dažymo fondan aukos plaukia; aukojo M. Kalasinskienė, P. Vaicekauskienė, M. Birjo- mad., rugsėjo 17 d., 2 vai. po- pratusių lietuvių katalikų vai
žinoma, visiems bus įdomu su
“BALTASIS ŠVEDŲ
Ryt bažnyčioj bus ekstra kolekta tiems, kurieda nori prisidėti prie bažnyčios ir mokyklos dažymo, jP*raPij°s mokyklos kain kai, kurie brangina savo ka
žinoti. Taigi, rengėjai visus
LAIVYNAS”
baryje. Narės malonėkite at talikišką ir lietuvišką mokslo kviečia tą dieną atvykti į \ y- Greita kelionė į Lietuvų per švedijų.
Visi talkininkai sveiknu gerb. kun. kleb. J. Mačulionį sugrįžusį iš Thompson, Conn.
I
,
.
i
•
j i
I Laivai išplaukia iš New Yorko
Visi talkininkai sekmadienį, rugsėjo 17 d. vakare bus “Rūtos” darže surengtame Kolegijos Rėmėjų silankyti, nes randasi ligonių. įstaigą- Deja, kaip visur taip tauto
parką ir dalyvauti “ve- j
— -- -W..........
57th~ St.
I'ler
97, gale
piknikėlyje pagerbimo *isų atstovų ir svečių dalyvavusių Kolegijos Rėmėjų Seime.
-o—
Valdyba šitoje parapijoje yra tėvų, ku
murmi rsoiroLM ....... kurs. ao
Talkininkai baigia savo darbus. Daugiausiai talkininkų buvo vakar jų taipc ir Step. Rokas. Vi

-

fj

siems dirbusiems ir aukojusiems širdingai ačiū;

'

narių. Nėra abejonės, kad na, lės savo pažadus išpildys.
I Valio, 21 kuopa! Duokite pa
nio vak, rūgs. 11 d. Užsibrė- vyzdį v kUomg knopvnw> kad
šta šis-tas veikti, bet kadan-jkur vieningai ūkiama, ten ir
gi ūpas, kaip visoj Są-goj, taip sekniės 5ūna gražios. Koresp.
ir mūsų kuopoje, nupuolęs, ne 1__________
žinia l>aip pasiseks.
ŠAUNUS VAKARAS

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP,, CICERO

LACHAVVICZ IR ŠONAI

ANT
ŠILDOMŲ PEČIŲ,
MATRASŲ, KALDRŲ

Rudeninė Ekskursija
LIETUVA

C H I C A G O J E

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWNOFLAKE ,

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.

Ile Db France

iš

pkitčs į mūsų agentus arba

kuopos rengiamojo vakaro,1 SCANDINAVIAN
kuris įvyks spalių 15 d., ftv. AMERICAN LINE
Kryžiaus parapijos svetainėj.
130 N. U Salia St
Tai bus pagerbimas naujų na

Kalėdų Ekskursija j Lieiuvą

KAINOS MIESTE

Netrukus Tovvn of Lake įnegalįs su “Draugu“ skirtis. I,yk61ių prizams
isti£iuota. vyks didžiulis vakaras, kurį
s. c.
S. D.
Linkini geriausio pasisek'.%
...........
,,
,
•
rengia
V.
Stanciko
teatralė
*
Taigi išrinkta komisija sure
mo ūkyje. Taip 'pat prašome nginini bunco party. Vakarai'^“!*- Statomu scenoj “AdoPAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
neužmiršti kai kada aplanky dar nepaimtas. Kaip sužino- ™s lr
»» koncertu.
Pagrabą kainos atitinka depresijos laikij. Tolumas nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
ti mūs ciceriečius.
Sime, pranešime.
IKoncertinėj dajy dalyvaus poAsmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
Rudeninis šokių vakaras vi ĮP»l"»nškiausi solistai, geriau
Juozapas Perminąs, 1307 S.
CHICAGO, ILL.
CICERO, ILL.
akordimstai, gabiausi amui43tli. Ct., naujas mūsų para si, smarku,nu rengiamas. Jau1439
So. 49th Court
2314
West
23rd
Place
- ūkininkai,
V. Daukšos chor >
pijomis-ir biznierius, atvyko’ros ir energingos kom. narės
1
Telefonas Canal 2515—2516
Telefonas Cicero 5927
parinkti dainininkai ir kiti.
iš Tloxeyville, Mieli., užėmė užtikrina “good tirne”.
K. Kiškflno vietą. Nedaug te Išklausyta daugybė įvairi nko kalbėtis, bet, matyti, abu pranešimų; visi priimti.
labai mandagūs ir šnekūs žmo Taip pat susirinkime išneš
nės. Sakė, per 10 metų skai ta reikalavimas Chic. Apskr.
to “Draugą” ir toliau nema pirmininkei, kad sekantis Ch.
no skirtis su dienraščiu.
Apskr. susirinkimas būtų Sau
Lietuviams patartina susipa kiamas šį mėnesį, kaip papra
žinti. su nauju mūsą biznie štai, paskutinį sekmadienį, o
rium ir geru parapijonu. Rep. ne kitą mėnesį, kaip praėju
siame susirinkime dvi kp. nu
18 MOTERŲ SĄ-GOS 2 KP. tarė. Yra kuopų, kurios netuVEIKIMO
įėjo progos išgirsti 16 seimo
------------ raporto, patikrinti rengiamo
Moterų Są-gos vietinės kp. įvakaro kom. ir užsibrėžti veiGERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
susirinkinias įvyko pirmadic- kimą žiemos sezonui.
A. S.
Dienraščio “Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursiją
į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti, visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J.
MACIJAUSKAS.
rių. Vakaras, kiek teko gir
dėti, bus įdomus: vakarienė
•c* ./ytfgKS
ir graži programa.
EKSKURSIJA IŠPLAUKIA
•T*
Skaityta du kvietimai: į;
MOTEEŲ SĄJUNGOS Marijonų Kolegijos Rėmėjui
jscimą; atstovėmis išrinktos:!
|21 KP. SUSIRINKIMO
M. Paukštienė, AT. Martišių- i
PRANCŪZŲ UNIJOS DIDŽIULIU
Moterų Sąjungos 21 kuopos nė. Kitas' kvietimas — į Šv. !
Mėnesinis susirinkimas įvyko 1 Pranciškaus Rėmėjų seimą, kn
LAIVU
r a.
rugsėjo 10 <1. Susirinkimas bu Į ris* įvyks spalių 1 ik, Pitts
vo skaitlingas. Įsirašė dvi nau 1-argli, Pa. Atst. išrinkta S.
jos narės: dain. E. Rakauskie Uartkaitė ir J. Stugienė.
Ile De Franee
Visos sąjung'retės pasižadė
rtė ir čA. Balčiūnienė. Hęjun
gietės džiaugusi naujomis na jo pasidarbuoti gavime naujų
rėmis.
* i
Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis
1 LIETUVĄ
Išklausyta pranešimas i-^į “Draugo” laivakorčių skyrių, kuris išrūpina visus reikalingus dokumentus ir
Moterų Sąjungos 16 seimo. Vi- Į Regūliariild Išplaukimai —
tinkamai prirengi kelionei.
Smagi
Kelione
—
sų keturių atstovių praneši
žemos Kainos
mai priimti delnų plojimu.
Del platesnių informacijų kreipranešimas

DABAR
MAŽIAUSIOS

K. Kiškūnas, 1307 So. 48tk
Ct., išmainė savo biznį ir nainą ant ūkio su Juozapu Pe
rminu iš Hoxeyville, Midi. K.
Kiškūnas yra geras “Draugo”
rėmėjas. Išvažiuodamas į ūki
Praėjusią žiemą, per vakaatnaujino prenumeratų. Sake riniu(j kurguSi
da

Išklausyta

Ri;NfiSHOL.M ....................... Spalio 10
DROTTNIMGMOLM ........... Spalio 31
DROTT.MNGHOKU .............. 1-apk. 2tt
GRFPSHOLSI . .................. Gruodžio »

REP.

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

2334 South Oakley Avernie

Chicago, III.

Chicago, III.

Dideli, balti lt gulbes laivai. Erd' vus ir gerai ventiliuoti kambariai.
Kelionėje; judomi pavefkslai, koncerj tai ir šokiai. Keliaujant “Baltuoju
i Švedų Laivynu,” kelionė būna per
ti-u m pa.
------- o------Kreipkis į vietinį agentų, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Mk-hlgan Avė., Chleago, III.

IR BLANKETŲ ’

AR NESVEIKAS?
'Paaitarkit su Dr. Ross, dykai \
apie savo ligą ar silpnumą.

Naujos mados pilnai par
celiuoti Geri ir Gražūs Šil
dytuvai verti $33.00, dabar
parsiduikla tik po

*19.50

Vėliausi Ir geriausi <
gydymai išgydymai
Įvairių kraujo ligų,4
reumatizmo, inkstų,,
pusiesi urinsuių
ir
\£oų
užkrečiamųjų"
ligų. Taipgi speciali,
gydymai sugrąžini-'
mui energijos ir stl- <
pruino be taiko nu’ supusiems asmenims
ir lyti'niai*
! silpniems vyrams.
Sergantys žmonės yra kviečiaoni
' ateiti dėl sveikatai naudingų in- *
, formacijų,
kurios bus sutefktos,
dykai be jokių pareigų.
Dr. Ross kainos yra žemos ir'
, visiems prieinamos. Galima susi- <
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad
► kiekvienam nesveikam žmogui duo<
kti progos išsigydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
LATUUMAS SPECIALISTAS

35 South Dearboru Street

$8.50 vertės Vatiniai Mat
racui, minkšti ir tvirti.

*4.50

Stambus Nebojimas

Maišytų vilnų didžiausios
mi-eros dubeltavi blankietai,
verti $6.30 dabar po

*3.79
Pilnos mieros, gražios ir
šiltos vatinės knldros $3.30
vertės po

*1.95
Tai yra patogiausia ir di«ižiausia krautuvė Bridgeporte.

i®
3222-26 So. Hfristed St.

. .

Vedėjai:

kampas Monroe Str., Chicago. III.
* Kilkite elev.itorių iki penkto suki
lto. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų (
ir 508 dėl moterų. Viilandos; 10 a.
'm. Iki 5 p. m. Nedėliomis 10 a.
, m. Iki 12 va-1. Panedėlials, Seredo-(
mis ir Subatomis nuo 10 a. m. iki
18 p. m. Ofisas S0 metų tame pa. ėiame name.

•

J. Kalėdinskaa
JT. Romanas

iiimiimimmmmMiMiniimfmnnii
Duodame gražius ir įdo
mius Lietuviškus radio programus kas ketvergą. 9-;30
vakare iš stoties VT.9.B.C.,
12U) kiloeyvles.

yra geras terminas tiems vyrams
moterims, kuriems stokoja gyvur
lr spėkų — y.ra tik pusiau tiek tvii
tl, kiek jie turėtų būti.
___

Nuaa-Tone
yra Gydytojaus Specialisto preskripictja, kuri sutelkia geresnę sveikatų,
' dai giaus spėkų, ir dauginus gyvu
mo tūkstančiams vyrų lr moterų
j virš keturiaadeStmts arba keturias
dešimta penkių metų amžiaus. Jūsų
vaistininkas parduos Jums vieno mė
nesio vartojimui Nl'OA-TONE tabletku už vien* dolerį, tikrieji yra
pilnai garantuoti — nepriimkite už
vaduotojus — jus galite gauti tikra-

4 ■■■■■■■■■■■■
ZRiiuDRtizinas sausgėla
■ Naatkanky kita ntvęa akanea mala, Reumatlamu, Sausgėla.
Kasių Šėlimų, arba MMIuaglu
■ — raumenų sukimu: nss skau■ dėjimai naikina kūno gyvybę
_ lr dainai aat patalo paguldo.
CAPgICO COMPOUMD ma■ stls lengvai pradallna vlrihnt■ n ėta ligas: mums Mandlo dau_ gyb* žmonių siunčia padėkavonss paavaikę. Kaina >«e per
■ paltų Ižo arba dvi ui

B

■
■
„

■
a

UTINIS STKV ■

KATOg** tugalaia ardytus, kai■ a*
II sontų.

■
B

:

ilDSlin Kolis' ; :

B

ŽSM SO BLLLSTKD ST.
Cfeleaga. tlt

I"

II
1^ .

Knyga:

*
*
■
_

■
■

—

ėi-iUditinis, rn^sčjo IC, 19.73

c Rx rox s

IŠ ŠV. JURGIO PAR AP.,
6RIDGEPORT

C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

pažinti. Nepamirškite šeštadie- išių metų, klūbas susirinkimus
nio, atidarymo dienos.
X.X. Ilaikys' naujoj vietoj: 814 W.

dėkų kiekvienam, kuris prisi
j dėjo kad piknikų jiatlaiius se- RAMOVA GARDENS TU
lkalingu. Dar kartų širdingiau- RĖS RUDENS ATIDARYMA
Į šiai ačiū.
Rėmėjos
----------I

j

-----------------LITHUANIAN AERO
KLUBO VEIKLA

LIETUVIAI

I33rd St.
Ofiso: Tel. CALumet 4039

3147 So. Halsted St.
1 Ofiso valandos: 1-4 tr 6-8 vai. vuk.

Rezidencijai Ofisus: 287,6 W. 69lh St._____________ _________

Seredomis ir Nedėliotais pagal sutarti

L. Vyčių 112 kuopa rengia
Graborius ir Balsamuotojas
metinį rudeninį šokių vakarų LIETUVIS GBABORIUS
i
..
vii
Pa.tnma.uju laidotuvės* kuoplglauaUu Turiu automobilius visokiem?
Sekmadienį, spalių 1 d., para- Reikale meldžiu atal&auktl, o mano
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama
pijos salėj. Orkestrą bus ži
TeL CANal 2816 arba 2619
3319 AUBURN AVENUE
noma Jolinny’s Revellers. Šo 2314 W. 23rd PU Chicago
Chicago, UL
kiai prasidės 8 vai. vak. Įžan
ga 25c. asmeniui. Visi nariai 1439 a <9th Court, Cicero, UI.
TCL. CICERO B9IT
kviečiami atsilankyti ir savo
Ine.
<
draugus, drauges atsivesti.
LIETUVIŲ GRABORIUS

J. F. RADŽIUS

Komitetas

Pitone BOUIcvard 4139

A. MASALSKIS

t

W. l«tli St.

GRABORIUS

ANTANAS PETKUS

Mini) patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus; nes neturi

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET

ma UUaldų aRalkymul
skyrlą.

Nauja, graži ko*

Tel.

plyčia dykai.

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras tr nebrangus

I.J.ZŪLP
1646 WEST 46th STREET
Tcl. BOUIevard 5203—841S

"i *

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimo*
galimas ai 9>6.99
KOPLYČIA. DYKAI
1344 R. 6Oth Ava. l.lnam, TU.

Res. 2136 W. 24th St.

Kflnan

pašarvotas

1243

J. LhilevičJus
Graborius
Ir

Balsam nolojas

- Patarnauja Chlcagoje Ir aplellaMjs.
Didelė Ir grali
Koplyčia dykai
4092 An-ker Ava.

LAIDOTUVĖMS

vai. bus atly<WMa ) Ht. Attrac-

tus pamplio* bažnyčią, kurtoje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta j kv. Kazimiero ka

pines.
Nttoftlrdžial kviečiame visus
gimines, draugtts-ges Ir pažystamus-mas dalyvauti ėlose taldotuvčse.

jlludę Motin*. Tčvas, HroNulludc
llal. DČ.K lr (UminėM.
lAldotuvėm* patarnauja grah.
iAchavtch Ir 80nus Tel. Cicero

6*27 arba Canai 2616—16

MANDAGIAI
SIMPATlftKAI

So.

48th Court. Cicero.
l-atdotuvės Įvyks l'lrmadlenj.
Rugsėjo 18 d. 10 namų 8:80

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANal 0402

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. M.UKJUEiTE KOAD
Res. and Offt'ce
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
NedėlioJ susitarus
2369 So. l.eavltt St.
CANAL 0706

Office Phone
PROspect 1028

DR. J. J. KOWARSKAS
FHYSICIAN and

Phouc CANal 6122

SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

DR. S. BIEŽIS

OFFICE HOURS:

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointiucnt

2201 JV. Cermak Road
Valandos

1—3 Ir 7—8 vak.

Seredontis ir NedėlicVutis pagal sutarti

DR. M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS Ir CH1KUKGAS

Telefonas ItEPubllc

4645 So. Ashland Avė.

7868

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

Tel. CAKa. 0257
Kc». PROspect 6659

pagal sutartį

Ofifsu tek-f. DOttcvard 7820

DR. P. Z. ZALATORIS

Namų tcl. PltO^pcet 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tcl. UOUlevard 7012

1821 SOUTH HALSTED STREET

DR. C. Z. VEZEL'iS
D E N

EUDEIKIO 30 metų ypaiiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenlrinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

Rezidencija 6600 So. Artcbian Avė.
Valandps: 11 ryto Iki 4 popiet

6 iki' 8:30 vakare

TĮSTAS

4645 So. Ashland Avc.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

Tel. GROvoltiU 1595

UR.A.L.TUŠKA ..
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
y*l.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seredomis p<f pietų tr Nedėidiem&ls
tik susitarus

TcL CANal 6122

DR. G. I. BL0Ž1S

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS

2422 W. AlAKMUET'žE ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Lcavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

VISI TELEFONAI: REPUBUC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHĖR AVENUE

Nuo 1 t'ki 8 vakare

Seredoj pagal sutartį

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

TcL

ĮVAIRŪS

Tel. VICtory 4088

VIRglnla 0036

DAKTARAI;

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVtCIA IINDERTAKING CO:

Res. Phone
Office Phone
ENGltraood 6641 .. M kbi iwortn aoOO

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Henry W. Becfcer
(Llcenaed Emb&lmer)

3238 S. HALSTED ST.

ir

z LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

pašaukite: •
R E Public 3100

7eo0 fco. Halsted Street
ROOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

CHICAGO, ILL.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specijolistae odos ligų ir
veneciškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

Seniausia ir Didžiausia

HPECIJAUSTAS ' ’
Dži^.ų. Moterų Ir Vyrų Ligų
V*l.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų; 7—8:30 vai. vakaro
»
Nedėliouils 10 lkl 12

GRABORIŲ ĮSTAIGA
-EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už' aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Roikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namas ir atveš į mūsų Įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiau3į pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Kampas Žįst Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėli'omis Ir Svontadieniats 10—12

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIŲ

4605-07 South Hertnitage Avenue

2506 W. 63rd St.

Ofiso TcL VICtory 6698
Rez. Tel. DREzel 9191

DR. A. R. McGRADIE .. DR.A.A.ROTH

INCORPORATKD

Tcl. LAKayette 3672

patarnauja

Paliko dideliame nubudime
moliną. Joana, tėvę PrancISkų. <fu broliun Stanislovę, Ir
Leonardą., dėdę Albiną Matą Ir
gimines.

Nedėlioję pagal sutarti

Tcl. Of. Ir Res. GROvehM 0817
6017 S. WASUTENAW AVĖ.

Val.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Tel. MONroe 3377

J. J. BAGDONAS

Cicero, llltnotfl.

Office. 4459 S. California Avė.

718 W. 18th St.

ORABORITO IR LAIDOTUVIŲ
▼KDAJA8

.

Cicero, Illiuois
CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKDDAS

3307 Auburn Avenue

SYREWICZE

Mirė liugačjo 15. 1993. 2:00 v.
ryti-, 16 metų amllaua. Gimus

i

Tcl. CANal 6174

Tel. CICERO 294

ADELTNE MATAS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

Vai.; 2 iki 6 popiet, 7 Iki * vak.

Chlcago, III.

PADĖKA GERAŠIRDŽIAMS

Kaip kasmet, taip ir šie
met Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 8 skyrius uoliai
dėjosi prie rėmėjų Centro pi
kniko. Skyrius džiaugiasi ga
Įėjęs seserims pagelbėti, bet
jei čia nebūtų geraširdžių rė
mėjų, biznierių, skyrius nebū
tų galėjęs tai padaryti.
lšvardvmui visų, kurie au
kojo tam piknikui, daug vie
tos užimtų. Tat 8-tasis skyius reiškia širdingiausių pa-

Palaidoja ui $25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

I

4140 Archer Avenue

SENIAUSI LIET DV1Ų GRABORIAICHIGAGOJE

S1ANLET P. MAŽEIKA

Tel. LU’ayetle 7630

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

DR. A. J. BERTASH

LACHAVICH
IR SOMOS

, Tvl. LA^eue

Valandos: 10—12 ryto

DR. A. P. KAZLAUSKAS

VYČIŲ VAKARAS

dent'istas

1416 SO. 40tli CT„ CICERO, ILL
Utar., Ketv. Ir I’ėtn. 10—-9 vai.
8147 80. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sered. Ir SubaL 2—9 vai.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. J. W. KADZfWICK

Telefonas YARds 1138

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

LIETUVIAI DAKTARAI:

DR. A. RAČKUS

I

,

Re*.: Tel. HEMIook. 6286

Neseniai susitvėrus minėtas i
Tel. LAFayettv 3051
k 1 Cibas rado tarp lietuvių d i- )
Ramova Gardens, 3508 So. delio susidomėjimo ir pritari- Į
X Mutertj Sujungus 67 kp.
Halsted St., yra pilnai posi nio. Organizatoriai šio klflboi
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
PASKUTINIS PIKNIKAS mėnesinis susirinkimas įvyks ruošas prie atidarymo rudenX—SPINDULIAI
nei
patys
nemanė,
kad
trumpu
—T------Į sekmadienį, rugsėjo 17 d., 2
sezonui. Atidarymas įvyks še- laiku įsirašys tiek daug nu
3051 West 43rd Str.
Rodos, vasarų jau užtekti- vai. popiet, parap. svetainėj,
stadienį, nigs. 16 d. Naujus
Mėnesis kai sutvertas klū (Prie Archer Avė. netoli Kcdzie)
r.ai buvo piknikų. Važinėjome Visos narės kviečiamos atsilanuo 2 iki 8 vai. vakaro
pusininkas Jobu Thomas ( Tu- ,has, narių jau yra suvirs tris- Valandos:
Soredonils Ir nedėliotais pagal
{)o laukus, kvėpavom tyru o- akyti. Kurios pasilikusios su moša), kuris išpirko buvusį
sutarti
ru. liet atsisveikinimui su va- mokesčiais, malonėkit užsimo- dalininkų p. Molį, dabar su dešimts.
Kadangi klūbas nėra įsteig
sara rengiama dar vienas pi- keti.
Valdyba
darė visai naujų bizniui pla tas dėl pelno ar jiasinaudoji- l’lunie GROveliUI 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
kilikas. Priežastis — tai Šv. Į
------------------r.ų ir tvarkų. Dabar žmonės mo, todėl smarkiai auga na Trečiadieniais Ir sektnad. susitarus
Kazimiero Akademijos Rėmė-Į LIETUVIAI PILIEČIAI
gėrėsis didesne programa ir riais, nes šiame klube lekiojų S skyriaus dėkingumas pa
PAGERBS C. P. KAL
geresniu patarnavimu, negu jinio mokslas atseis per pusę
Lietuvės Gydytojas ir CTtimrgos
rapijai, dėlto visas pelnas ski
pirmiau būdavo. Orui atvėsus pigiau, negu kur kitur.
6869 SO. WESTERN AVĖ.
Antradienį,
rugsėjo
19
d.
riamas parapijos naudai.
Chicago, 111.
žmonės
norės
pasišokti
prie
parapijos salėj įvyks nepapra
Rugsėjo 10 d. laikytame su
Piknikas rengiamas ateina- stas vakarus. Marųuette Par- smagios Geo. Stephens muzi
sirinkime klūbas nutarė pa BOUIcvard 7389
utį sekmadienį, rugsėjo 17 d.,|ko UetoTiu Amerikos Piliečiu [kos- Orkestrą grieS kas vaka
Rez. HEMIock 7091
statyti savo orlaivį-glider, ku
Manąuette Parke, prie 70 ir klūbas rengia šaunias pageri,. rea n"° P«t atidarymo. Prie to,
lis skraido po orų be inžino.
California Avė. popiet.
tuves vienam iš savo narių, bus ir artistų-dainininkų vo- Minėtų gliiler yra pradėjęs
Rėmėjos 8 skyriaus kviečia kuris šiuo laiku yra Assistant p<a'l‘1 piogramai.
DENTISTAS
statyti John Vaišvilas, 6111 fe.
visus parapijoms atvykti -j States Attornev. Į vakarų kvie J Įžangos nebus
4712 So. Ashland Avenue
Kainos už a lbany Avė., taigi dabar paparkų ir nors po penktukų čiami visi klubo nariai ir na lalgius ir gėrimus bus tokios tys klubo narįai baigs statyti
Vai.: Nuo' 10 ryto Iki 8 vakaro
praleisti parap. naudai. Rėmė rės. Vakare taip put dalyvaus
pat kaip visur. Šokiai, muzi- minėtų gliderį. Čia tai bus,
jos žada paruošti skanaus u> daug aukštų svečių. Bus už- . ka ir programa visai dykai.' prajžįos niokslas statyti or-1 Tel. Ofiso BOUIcvard 3913—14
r . .
.
.
I
~
|
»**v»*vm**m ašarom*. VA v/z, . Rez. VICtory 2343
kandžio, baltos košės, visokio
kandžio ir gėrimo. Viskas bus • l’p. Budris ir Thomas nori uz- laivį, o pastačius mokytis
gėrimo ir daug įvairenybių.
dykai. Be to, bus ir trumpa, laikyti švariausių ir gražiau skraidyti.
Jei šaltesnis vėjalis pūstų, smagi programa.
sių įstaigų Cbicagos lietuviu
756 W. 35th Street
lai jis nesulaiko ateiti į par Netik nariai, bet ir visi šio.- patogumui. Jų vieta yra labai i Nuo pirmos dienos spalių, Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
kų. Pakvėpuosim tyru rudens apylinkės biznieriai ir profe-į tinkama ir patogi bankietams ,
oru, nes, gal, tai paskutinis sijonalai kviečiami atsilanky- klubams, draugijoms ir priva- J
G R A B O R I A I:
sykis papiknikauti. Žiemų tiek ti.
Koresp. itinėms parems. Ateikite susiir tiek priseis būti viduj.
Tat visi, seni, jauni, sekma
G R A B O R I A I:
dienį traukit į parkų, į rėmė
EUDEIKIS ir SuNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
jų piknikų. Kviečia Rėmėjos
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.

a'

DAKTARAI:

Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Telefonas MIDvvay 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tol. YARds 0094
Rez.t Tcl. PlAz* 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v.
Nedėldienials nuo 10 lkl 12 dieną

Offico;

Res.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
1

Vak: 2 to 4 Ir 7 to * P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 9v. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kars

I*hi>nc I’ROspcs-t 1021

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:
1—4 Ir 7—9 vai. vakar*
Nedėlioję pagal autartj

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

10 IR MOTERŲ PF.R 28 METUS NEMURIKT
KAIP UfSl&ENfcJUSIOS ir NEI8GYDOMOS JOS YRA
Speclaltžkal gydo Ilgas pilvo, plauNų. Inkstų Ir pūslės, užnuodtjlmą kranJo. odos, Ilgos, ialsduo, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilga* Jeigu kttl ne
galėjo jus ižgydytl, ateikite čia Ir parsltlkrlnklte ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Itgydė tūkstančius ligonių. Patai imss dykai
OFISO VALANDOS: Kuodis nno 10 valandos ryto lkl 1
valandst ir nuo 6—I valandai vakare. Nsdėliomts nuo 11 ryto Iki 1 ve)
4200 WFJčf jftth HZ.
kampas Keeler Avė.
Irt. CitAaford 6971

o

šeštadienis, rugsėjo 16, 1933

P ft A U O X »

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARA. RUDENINIAI PIKNIKAI

Atvažiuokite, kad linksmai praleisti laiku atsisveikindami su vasaros dienomis. Bus ge
ros muzikos, gardūs užkandžiai, skanaus alučio.

RUGSĖJO - SEPT. 17 DIENĄ, 1933 M.
PASKUTINIS RUGSĖJO SEPT. 24 DIENĄ, 1933
ABUDU BUK LAIKOMI

Visus kviečia

Vytauto Darže, 115th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

porų dainelių, A. č’iapas, visų | Halsted St., telefonas BouleAUJOS DAINOS
mėgiamas radijo dainininkas Į vard 4705
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO
taip pat dainavo solo. Įdomią
STASYS NAVICKAS
kalbą apie sveikatą pasako
Visose Lietuvos ligonių ka3.
Ko
liūdi
mergužėlėbOi
eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
dr. M. Strikol. Be to, buvo gra sos? v.ra apdrausta 40,715 asįžios muzikos, įdomūs praneši-'menų su 30,000Šeimoms narių, 4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
mai. Iš to galima spręsti, kad Taigi, iš ligonių kasų gauna 2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
Peoples Furniture Co. prog-i pagalbos, iš viso apie 70,000 L Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
rainos patinka klausytojams. žmonių. Ligonių kason jina iš
“DRAUGAS” PUB. CO.,
darbininkų ir tarnautojų apie į
TRYS GRAŽŪS LIETUVIS- pušešto nuoš. jų uždarbio.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJU
SEIMAS
Prasidės pamaldomis Aušros Vartų bažnyčioj.
Pamokslu sakys kun. prof. J. Vaitkevičius.
Pranešimą iš kelionės po Europą padarys
kun. V. Kulikauskas

KI RADIJO PROGRAMAI

Septintasis Marijonų Kole-jV. Kulikausko, tik ką sugrigijos Rėmėjų seimas jvvks žusio iš Europos, pranešima*
Cbicagoje, Aušros Vartų pa-j apie kelionę, apie Šventųjų
rap. salėje, 2323 W. 23r<l PI. i Metų iškilmes Romoje ir 1.1.
Seimas prasidės iškilmingo- į Bus išklausyta centro valdymis pamaldomis 10:30 vai. ry- bos raportai, svarstoma kaip
to. Iškilmėms pritaikintų pa-’sustiprinti rėmėjų organizacimokslų pasakys gerb. kun., ja, kad stipriau paremti vieprof. J. Vaitkevičius, M. I. C./nintelę lietuvių bernaičių kotik ką sugrįžęs iš Romos.
Jegijų.
Po pamaldų bus bendri pie- j Kolegijos Rėmėjų Centras
tūs. Seimo posėdis 2 vai. po prašo draugijų, kuopų, apskripietų.
- įčių, eentralinių organizacijų
Tarp svarbių dienotvarkės atstovus ir svečius atvykti į
punktų numatyta gerb. kun. seimų ir visas jo iškilmes.

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI

Sekmadienį vėl turėsime pro
gos išgirsti gražų lietuvių pro
Oražus 7 passcnger 1929 Stutz
gramą oro bangomis: 8 vai. šeimyninis karas, derame stovyje.
Šildytuvas.
ryto iš WCEL stoties, 970 k Lankai kaip nauji.
Projektorius. Visi aukštos rūšies
Jurgelionis deklamuos eiles
įtaisymai. Atrodo ir bėga kaip
Gerb. pral. J. Macijauskas, Įmūsų žymių lietuvių poetų su nauja mašina. Kaina tik $400. TeŠvėkšnos klebonas, kuris va muzika. 1 vai. popiet, WCFL, lefonuokite HAR. 3006; Sekma
dovaus “Draugo” organizuo Makalų šeimyna pasirodys pi dieniais SAG. 7754.
jamai rudeninei ekskursijai j rmą sykį šį rudenį, pasipasa
Lietuvą “Ue De France” lai kodami savo bėdas ir laimę, Pigiai dėl išnuomavimo na
vu, lapkričio mėn. 4 d. švėkš- kaip laimingai pyaleido va- mas, arba parduosiu, ant
niškiai ir kiti jo pažįstami re- saros karščius ir vakacijas. gouth gįdej tinkama geriaungia gerb. Pralotui pagerbimo ^uo šio nedėldienio 1:30 vai. sia dėl Tavern. Kreipkitės:
puotą rugsėjo 21 d., Krenciaus popiet WAAF, 920 k. bus traJ. P. EWALD,
salėj, Town of Lake.
nsliuojami rekordai — repro
840 W. 33rd Street
dukcijos dainos ir muzika mū
Yards 2790
Ramygalos Aido klubas tu- si) žymių lietuvių dainininkų
tos Savaitę turim tik sykį į rėš savo “Barbecue” išvažia- iy muzikantų. Taipgi bus groPROGOS
metus. Tat, ar gali būti nors virną sekmadienį, rugsėjo 17 jamas tas paveiksluotas reko- AntNEPRALEISKITE
pardavimo restaurantas su akiek abejonės, kad mūsų vi-H’’ Wi,low Spr,ng’ IH-, Juozo rdas, pagaminu-Dariaus Ir | Jaus bianiu. Bimis labai gerus J?
"
’
v
et__ jvj__ v
,___ .
TT
___
, . v« •
x.: nlai Išdirbtas, esu priverstas apb
lSPai('io darže> skersai . O He .Girėno atminčftti.
Šias lietu- Atsišaukitesuomene nenorės užži. dešimtuueouiiiuĮnry Park. Kviečiame visus at vių programas duoda gerai ži
3437 SO. HALSTED STREET
ką susipažinti su tokiu svar- J
vykti, linksmai laiką praleisti nomas biznierius Jos. F. Bubiu klausimu, kaip sveikata.
idrik, Incorporated, 3417 HSo.' Parsiduoda labai pigiai, ar-.
Jei pas daktarus kįla abejo ii su visais pasimatyti.
Ramygalietis | —________________________ ba mainysiu ant Chicagos pro-'
jimas dėl lėšų, tokį abejojimą
perty, farmąį Michigan valsti-.
joje, dvi mylios nuo Hart, Mi-'
įeikia į šipulius
sudaužyti,
pa
.
M*
cbigan. Geri budinkai, naujas
sakant jiems tiesiog į akis:
namas 7 kambarių. Galima pi
darykit įžangos 10 centų ir
rkti su gyvuliais r įrankiais,
rengkit paskaitas Lietuvių au
ar be jų. Galima išnuomuotiį
ditorijoj.
Juozipotis
iki penkių metų arba ir ii-Į
GRAŽI RADIJO PROGRA-i
giau. Parsiduoda iš priežas-'
MA LINKSMINO KLAU
ties vyro mirties. Iki 19 d. šio
l$uo Spalio J, 1033. )els gallon
fotografų kodas. Tuomet kainos
SYTOJUS
mėnesio atsišaukite: Veronika
bus brangesnės Ir nebus leidžia

fe C H I C AG OJE
SVEIKATOS SAVAITĖ

Girdima vis tikresnių žinių,
kad Sveikatos Savaitė įvyks.
_ ,
.
.
.
...
Bet, girdisi dar ir abejonių
. dėl patogios vietos. Nenorė
čiau tikėti, kad mūsų daktalai nepasitikėtų savai publi
kai. Kas nežino, kąd praeitais
l ietais Lietuvių Auditorija bu
vo permaža dėl paskaitų. Tat
nemanyčiau, kad daktarai ei
tų į mažesnę ir heparankesnę
: svetainę. Svetainės lėŠoųis pa
dengti daktarai turėtų nusta
tyti mažiausiai įžan
gos 10 centų. Tegul daktarai
Praeito antradienio vakare,
aukoja savo laiką, o mūsų pu
Rytoj,
rugsėjo
17
dieną,
įpastangomis
Peoples Furnitu
blika mielu noru prisidės prie
lėšų padengimo. Kasdien mes vyksta A. R-jų draugijos cen- r(. kompanijos, iš stoties WO
buv0 ieidžiama jdomi ir
praleidžiam bent po kelis de tro regularis susirinkimas vie] graži radijo programa, susišimtukus mažesnės svarbos nuolyne, 2 vai. popiet.
malonėkite pri-? dedanti iš dainų, muzikos ir
menkniekiams, kaip tai sal e_Visi —skyriai
A
A.
_
•!___•
’
dainiams, tabakui, gumai ir siųsti atstoves su pilnais ra kalbų.
t.t. Mes tai darom kasdieną'purtais iš buvusio metinio piŠį sykį klausytojams buvo
per ištisus metus. O Sveika- jkniko.
»
Valdyba naujenybė girdėti naują due
tą, taip pat solo A*. Ambrozai
tfs, kuri švelniai padainavo

RADIO

ma fotografams duoti dovanų prl
dėčkas. arba blle kokias magaryčlas.

Per 8) mėnesi pas mus kainos
Ir visos ISlygos yra. po senovei.
Todėl fotografuokltės dabar, kol
kainos dar pigios.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
3315 So. Halsted St.
T-l. Yanls I54«

Misevičienė, 3143 So. Lowe av.

Po to kreipkitės: V. Misevic,
Route 1, Hart, Michigan.

ADVOKATAS
2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PUI.I.man BOSO
Ketvergo vt\»rals nuo 7 Ikf 9
1600 8. Wood Si.
LAFayette 6393

JOHN B. BORDEN

RUDENS ATIDARYMAS RAMOVA GARDENS
3503 SO. HALSTED STREET

Telefonas STAte 7660
Valandos t ryta Iki t popiet

Šeštad., Rūgs. - Sept. 16,1933

PUBLIC

Vžkviečiume visus atsilankvti

PERKAM
Lietuviškus
BONUS

NOTARY

Įžangos nebus
O. BUDRIS
ir
Savininkai
J. THOMAS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAKOROIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE J MŪSŲ SPULKĄ
TEIHINOUMU

PAMATUOTAS

2608 W.ST 47th STR.

'

BIZNIS

Tel. LAFayette 1083

DJDEL’S GRANO OPENING

Panedėllo. 8eredoa fr Pėtnyčloa
vakarais 6 Iki 9
Telefonas CAN.I 0122

Namai: 6459 S. Rockwell St
Utarntnko, Ketvergo Ir Buba tos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas REPub.lc 9600

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnai.
?s«auklt LAFayrtle 80H0

K. S. JAKDBAITIS

A Pot of

JOHN KAZLAUSKJAH, Sav.

Paint f 5

Šiandien, Rugsėjo (Sept.) 1 6 d., 1933
Visus pažįstamus ir draugus kviečia atsilankvti adresu

4650 SO. WESTERN AVĖ.

I,lquld Vaivai d<1 ulonų Ir lubų.
Maatar Varniai, dal arrlndų. rakan
dų Ir madinių parrailnlmų.

kur galėsite linksmai praleisti laiką, nes bus gera mu
zika, gardūs užkandžiai, ir skanaus alučio.
Tuo pačiu sykiu paremsite savo tautietį, nuo se
niau gerai žinomą muzikantą.

Floylra dal balta 'anamal" atvaladavlmo. (0—<« Tyra kvarba dal
darbe II lauko. .

3240 S. Halsted St.
>1

*49.50
Nors Budriko krautuvė dirba Ruliff Prez. Roosevelto N R A
Kodekso jau mėnuo laiko, bet kainos dar nėra keliamos
aukštyn, nes Budrikaa pripirko daug prekių kada kainos
dar buvo žemos.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
kurie yra eleklriniai rekordai, išduodantieji labai gražų,
aiškų balsą, tiktai po 65 eentu« kiekvienas. Dabar tik ką
tplaikėme nepaprastą rekordą su dviem paveikslais, atvaizluojančiais gostinę Kauną ir Dariaus—Girėno laidotuves,
o tint antros pusės “Lituanieos” ir lakūnų paveikslai. Šių
rekordų kaina tiktai 75 centai. Klauskite po numeriais:’
—4)002 A "Du Sakalai." <1alnuo«i Stasys Rimkus
jg—6003 R "MsrS Kareivėliai" (fttmkaue), duetas: Elena Ha
rio uskaltė Ir Htasyo Rimkus
10,282—Pamylėjau — polka — Ir OI Tu Bernužėli — daina—
M-banolaus orkestro
16,281—Kuomet flokst—polka—Ir Tarpe Rūtų — polka — Mahanotnm orkestrą
16.279—ėlelk Pea Mane Ir Einu per Klemų—dainos—Mahanoje’>o -Orkestrą
16.278—Karininkų Fokstrotas Ir Noriu Miego—T.let. VleSbučio
Orkestrą
16,276—Pelan»ros JflroJ Ir A8 Myliu Ruglagėllas—fkstr—Liet.
Vlz-Rly

OrV

16.274—Krlenėlu’-e' »r A 8 Mergelė—dolnoa—Vincas Niekus Ir
IO”" Rnii’innlts
16,271—Autre-v Tne-si Nekils Ir Kdr Lygūs Traukai — dainos—
K--n Mc'-vklos Choras
16 ’TO—Tprku Vestuvės Ir Rytu delną — T.leluvlti Vleėhuė’o Ork.
16966—Mokėtos Ir Tk>rh"s. Aržuollnlpl Pnma*"l — St, Pauraa.
16*6b—t»iik»„ jv Tokio v-tki-.ee — pnitre*. Ma,*''r*u O-kesĮra
16*66—r.„3|p.. r-’-'lev Ir K"r|M,BJ, Vfllv^ells — Mltreoello Ork.
16238—ėi<«i Iftrožljlmas |r Sveikas Broli — Stankūnas Ir Tsm|r

S»r» kvarba gali M.bbkl* pada
ryti. Oall nulvlMtl sava namiu, vi
lk* paaanjlntl. perdirbti. pratęsti
nuriavtjlm*. Hat turi btttl tam tik
ra kvarba. Kvarba. kari llrfaa tyetea apaauaoa. srallal atrodys ti
ram dovijlmul. M<-« kitokį* k v* r b*
parduodama.

ĮVYKSTA

4650 SO. WESTERN AVĖ.

2201 W. Oermak Road

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

JOHN’S BEER GARDEN

Mobair Parlor Setai po
’r $85e
Skalbiamos Mašinos: Thor, Frederiek, Maytag, Apex,
Wustinghou.se, Prima, po

J.P.WAITCHES

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

INSURANCE

’r $9O.

F0TD6RAFU0KITĖS
DABAR

FRAMEŠIMJU

Bus Programas—Muzika—Šokiai—Dainos
Gros Geo. Stepbens Orchestra, Dainuos Stasys Rimkus
Atidarymas ivyks

4-rių štaotų Bed Room Setai, tiktai

16233—v

, Polka Ir Naujas Gyvenimas Vak-as — Rrooklyno

18224—starkiui Vainikėlis Ir Kur Nemunas Ir Dauguva — J.
ntėouek*'*
ir»,*—»ue*o
Bernv'-knv jr Pnn« P'-*'l*—.Tonos Bu»ėn*o
16198—Vestuvių Vairas Ir Nauja Ostdynė. Masurka — J. Dlrvells

Visos anglių kompanijos pakėlė an*
gilų kainas, taip aukžtal. kad žmo
nėms sunku be|plrktl,
o
lietuvių
GRANE COAL KOMPANIJA vištoj
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
reikta anglių, tslefonuoklt tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur kitur —|
Telefonas
RKPVRLIC Mfll

Jos. F. Budriko krautuvės duodami lietuviški
radlo programai
Nedėliomia: W. C. F. L. 970 K., 8 v. ryte ir 1 vai. popiet
W. A. A. F. 920 .K., 1:30 vai. po piet
Ketvcrgais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

»

