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Kubos vyriausybe ginkluoja gyventojus
VOKIETIJA VĖL IŠTRENKĖ PBflNCOZiJĄ !$ PUSIAUSVYROS

NAUJOS RŪŠIES TRAUKINYS — 110 MY LIŲ PER VAI..
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Ženevoj atidaryta T. Sąjungos
tarybos sesija
J. V, VYRIAUSYBĖ PIRKS
MAISTĄ BEDARBIAMS
KUBOJE GINKLUOJAMI
PILIEČIAI

VOKIETIJA STOVI UŽ
GINKLAVIMAS!

Union Pacific geležinkelių sistemo bogijdo pirmininkas W. A. Harriman praneša, kad
pildomasis komitetas autorizavo hoaęj^, kad šis užsakytų padirbti čia atvaizduojamų trau
kinį. Šis naujos rūšies traukinys galė|^ažiuo»ti apie 110 mylių per valandų. Priešaky: bus
operuojamoji traukinio dalis, paskui^—bagažui ir paštai skyrius ir du vagonai, kuriuoz* • keliauninkų.
__ • i... Žinoma K.,..
__ __pajėga.
2-_ _____
_ • 1se bus vietos 11
116-ai
bus operuojamas.. elektros
Visas aturės
būti iš aliumino arba nedėmetojo plieno.
♦
KUNIGAS APKALTINTAS
UŽ HITLERIO KRITI
KAVIMĄ

VYRIAUSYBE PIRKS
MAISTO PERVIRŠI

CHICAGOJE

VELLEYFIELD, Que., Ka-, Komunijos, o šiaip viskas sunada, rūgs. 22. — Sudegė vie-, naikinta,
tos istorinė katalikų katedra J P^r keturias valandas ugnia
ir seserų vienuolynas. Nuosto- iį0™*0 «* *!aisl'u- Se8c’
1 rų vienuolvnas užsidegė, kada
lių bus apie 1,0..',rn> dolerių.!ant j# iuv„ d„Kantjs kated.
Jėzaus ir Marijos seserų ' ros bokštas,
vienuolyne buvo apie 500 naš- j Netolies vienuolyno esanti
laičių. Jie visi lig vieno išgel- bernaičių akademija išgell)ėta.
bėti. Vienas ugniagesys sužeis
Per pastaruosius 12 mėne
tas.
sių šioj provincijoj sudegė jau
Iš katedros išgelbėta tik šv. šešios katalikų bažnyčios.

YVASHINGTĮON, rūgs. 22.HAVANA, rūgs. 23. —Ku
PARYŽIUS, rūgs. 22. —
AMSTERDAMAS, Olandi Iš Baltųjų Rfubų paskelbta, BAIGIAS ŠVIESOS TAU
bos vyriausybė, kuriai vado Prancūzijos vyriausybė iš nau ja, rūgs. 22. — Žiniomis iš kad prezidentas Rooseveltas
PYMO LAIKAS
vauja bolševikiškos
juntos jo ištrenkta iš pusiausvyros (Vokietijos, Bocbume katalikų nusprendė už 75 milijonus dostaty1_p^nklą
skirtas prezidentas San Mar nauju Vokietijos pareiškimu. kun .Augustus Stoecker teismo , lerių nupirkti maisto produk
Rytoj, rugsėjo 24 d., Chica-i
j YLAKIAI, Mažeikių apsk.—
tin, nusprendė apginkluoti vi-Į Vokietija pažymi, kad jei Pran Į nuhaustas 7 mėnesius kalėji- tų perviršį ir šiuo maistu šelp goj baigias šviesos taupymo I
sus sau palankius krašto gy elizija visų Vokietijos pasienį mo įr 9 mėnesius tvirtovėn, ti bedarbių šeimynas.
laikas ir laikrodžiai bus nus-ta RASTA DAUG SENOVIŠ- jlfugp. 20 d', parapijos salėje
suruošta laimėjimai,
kurių
ventojus ir juos pasiųsti prieš pakeitė požeminiais fortais, kadangi bažnyčioje per pa
KŲ LIEKANŲ
Visam krašte šiandien apie tyti viena valanda atgal. Bus
pelnas
skiriamas
Vytauto
Disukilėlius.
tai ji, A okietija, būtinai yra mokslų kritikavo
kanclerio
3,5'X>,000 šeimynų viešaisiais j ilgesnieji vakarai.
MERKINE, Alytaus aps. .Jdžioįo paminklui statyti. Tat
Tiliečių rekrūtavimas tuoj reikalinga tokiu pat būdu ap Hitlerio vyriausybę.
fondais šelpiama. Šelpiamiems |-----------Netoli Merkinės piliakalnio I™“ rnoSS Vytauto
PuišioDuesseldorfe, Rinelande, gu gi be maisto yra reikalingi dar
prasidės įvairiose salos dalyse. drausti savo rytines sienas.
NUŽUDE POLICMONĄ
jo
komitetas
savo
rūn<
čiu.
ant dešiniojo Nemuno kranto
Be to, Vokietija reikalauja, bernatorius uždraudė 8 savai ir drabužiai, pastogė ir žiemos
Tai bus “revoliucinė sargy
Daiktai laimėj, buvo sulink
vokiečių jau metu šiluma. Visa tai norima
ba,” kadangi kariuomene jau kad jai būtų leista įsigyti sun tėms katalikų
Užpraeitų naktį plėšikai už yra pakiluma, žmonių vadina- ti iš aplinkinių kaimų, kurių
nuolių organo “Junge Front” parūpinti.
kiųjų artilerijų.
negalima pasitikėti.
puolė keturis Federal Reserveima šviesiakainių. Ant šios pav.
leidimų.
banko tarnautojus, kurie vagoJ burnos senovėje, matyt, stove ,
‘
ta
kokio
.bokšto
ar
šiaip
kokio
^lkesnių
gyvuliuk^ ir kitų
BYLA DEL VOKIEČIŲ
ITALIJOS LAIMĖJIMAS
KASCIUŠtfOS PAŠTO
nėliu iš pašto rūmų vežė į ban
pastato. Žemės paviršuje ran- daiktų.
ITALŲ TEISIAS NUS
PARLAMENTO RŪMŲ
ŽENKLELIAI
rkų pirmosios kliasos
paštų.
PRENDĖ ŠVENTOJO
statyti
'VIENA, Austrija, rūgs. 23.
Plėšikai pagrobė du pašto k re dama titnaginių įrankių lieka Paminklų norima
■ PADEGIMO
SOSTO NAUDAI
nų, plytų ir puodų šukių. Ins- turgavietėje, dabartinio medi— Sudaryta nauja Austrijoj
WASHINGTON, rūgs. 23.- pšius.
9
vyriausybė yra ne vien kanc LEIPCIGAS, Vokietija, rug
Gen. Tado Kasciuškos pager Jiems bėgant, sudužo jų au pektorius Balzaris netikėtai nio kryžiaus vietoje. Pamink,VATIKANAS,
rūgs.
22.
—
lerio Dollfusso laimėjimas, bet sėjo 22. — Parlamento rūmų
bimui J. Valstybių vyriausy tomobilis. Tuo metu pasisuko rado negiliai žemėje gražiai iš las būsiąs didelis, betoninis,
1931
m.
miręs
kardinolas
Pa

1 raižytų plytelių, yienų jų, su kuriam projektų padarė viepodraug ir Italijos laimėji- Berlyne padegimu kaltinami
bė išleidžia pašto ženklelius su du poliemonai, kurie
norėjo
gones!
paliko
testamentu
300,mas.
jo atvaizdu. Paštų departamen piktadarius sulaikyti. Jie vie kažkokiu senovės dievaičio at nas vietinis skulptorius.
penki komunistai. Iš jų vyriau i
ODO
lin,
šventajam
Sostui,
kad
”as
kad
vaizdu. Balzari? pasiėmė su
Kancleris Dollfuss iš savo sias kaltininkas yra Marinus
nų
poliemonų
nužudė
ir
pas

panaudoti) katalikų mokytojų 13 d. šie ženkleliai bus par
NEPAPRASTAS PRE
savimi parodyti žinovams, ki
kabineto pašalino Italijos fašiz Van der Lubbe, olandas,
pruko.
seminarijos reikalams.,
ZIDENTAS
tas padėjo saugoti savivaldymo priešus ministerius, kurie
duodami Chicagoj ir keliuose
Šeši
teisėjai
nagrinėja
bylų.
Mirusiojo kardinolo brolė kituose didžiuosiuose miestuo
buvo palankūs Vokietijos na
NRA IŠNYKS
Jie
pareiškia,
kad
parlamento
SAN JOSE, Costa Rica,
nas užvedė bylų Italijos teis- se.. O paskiau — visame kraš
cionalsocialistų partijai.
rūmų padegimas yra lygus su- me, kad paliktąjį testamentų
rūgs.
22. — Šios respublikos
SENIUI DYGSTA NAUJI
te.
«
'
Massachusetts
valstybės
gu

Dauguma Austrijos gyven- kilimo nusikaltimui
prezidentas Jimenez paskelbė,
pakeisti, kad tie 300,000 lirų
DANTYS
bernatorius
J. B. Ely kalbėda
tojų sveikina naujų vyriausy- •
__________
kad kiekvienas žmogus turi tei
tektų jam, o ne Šventajam Sos
PRIEŠ SVAIGALŲ ŠMU- mas šimtmečio pažangos paro
SKUODAS,
Mažeikių
aps.
•bę, kuri neturi jokių sijų su
VISI PRIEŠAI BUS IŠ
sę apie jį blogai rašyti, kalbė
tui.
GEUAVIMĄ
doje pareiškė, kad NRA tvar- ^Vienam šio miestelio gyvento
Vokietijos fašistais.
ti, kad ir niekinti. Ir įsakė,
TREMTI
Jis pralošė. Teismas pripa
jui, turinčiam 66 metus am
ka
pati
savaime
išnyks,
kada
kad dėl to nė vienas asmuo ne
žino kardinolo palikimų nekei YVASHINGTON, rūgs. 22.žiaus, ištrupėjo be jokių skaus
pagerės
laikai.
KOKIO IMASI ABSURDO
HAVANA, rūgs. 22. — Bol čiamuoju.
turi būt areštuojamas.
Atšaukus prohibicijų, numato
mų vienas krūminis dantys ir
ševikiškos juntos įkirtas premas pigiųjų svaigalų šmugelis
jo vietoje pradėjo augti nau •Vienas jaunuolis prezidentą
BUS STATOMI NAMAI
BERLYNAS, rūgs. 22.
zidentas San Martin nusprenBUS KONSEKRUOTAS
vimas iš užsienių. Kova prieš
nubaudė
jas, kiek mažesnis už buvusį. Į apšmeižė. Teismas
Karaliauciaus evangelikų (pro j ^ė, kad visi jo
vyriausybės
SPALIŲ M. 25 D.
G
Inusikaltėlį pabauda. Prezidentų šmugeliavimų pavedama pa
Artimiausiomis dienomis
testantų) bažnyčios vadovybe priešai turi būt išgaudyti. Sve
kraščių
sargybai. Tam tikslui Chicagoj bus pradėta statyti
Čia įdomu pastebėti, kad tas užmokėjo pabaudų ir; liepė
paskelbė, kad ji nusprendė iš timšaliai bus deportuoti, o sa
,
YVASHINGTON, rūgs. 22.- ■bu»
skiriama 14,8000,00 dol. -|C(X)ko ap8kritj„s slaugjų na. tas asmuo, nežiūrint savo am jaunuolį paleisti.
evąngelikų liturgijos pašalinti viskiai bus ištremti bausminėn Amerikos Katalikų universite
žiaus, niekad nėra vartojęs
, žodžius “aleliuja” ir “amen.” salon.
mai.
to rektorius monsign. J. H.
SUŽEISTAS
LAKŪNAS
FAŠISTAI PRIEŠ
vaistų ir niekad nėra pasinau
Tie žodžiai, girdi, yra hebra
Rvan bus konsekruotas titulia
MIRĖ
DOLLFUSSĄ
doję** gydytojų pagalba. Jo
jų išraiškos. O pas vokiečius
SKALBYKLŲ KODAS
LAKŪNAS POST
riniu Madra vyskupu spalių 25
dantys sveikutėliai, balti, kaip
nieko kas žydiška neturi būt
SVEIKSTA
į d. Nekalto Prasidėjimo baž JACKSON, Mich., rūgs. 23.
15—20 metų jaunuolio, ir pats VIENA, rūgs. 22. — Aus
pakenčiama.
nyčioje — krašto šventovėje. '— Anądien rastas pelkėse su Laundry Ovners National
trijos fašistų (beimwebr) orga
QUTNCY, III., rūgs. 23. — Konsekratorium bus Indiana- sudaužytu lėktuvu pašto lakū ass’n padarė ir pasirašė kodų, jis tvirtas.
nizacijos vadai skelbia, kad jie
T. SĄJUNGOS TARYBOS Sužeistas lakūnas Wiley Post polio vyskupas J. Uhartrand.
kurs bus pasiųstas į Washingnas H. L. Neff mirė vietos li tonų, kad gauti patvirtinimų.
nelinkę vieningų derlių dirbti
DIDELI POTVYNIAI
SUSIRINKIMAS
sveiksta ligoninėje. Jis giliai
goninėje.
su nauja kanclerio Dollfusso
DUSETOS, Zarasų apskr. —
apgaili savo sudaužytų JėktuALEKSANDRIJA, nigs.
vyriausybe. Pažymima,
kad
ŽENEVA, rūgs. 23. — Nor vų YVinnie Mae, kuriuo pada 22. — Atsistatydino Egipto
IŠVYKO J VVASHINGTONĄ Šio valsčiaus Bilaišių kaimo ir
daugelio kitų Šventosios pau austrų fašistai yra artimesni
vegų premjeras Mowinckel va rė rekordinį skridimų *aplink premjeras Tsmail paša Sidky. RE1KALAUJA ATSISTA
TYDINIMO
LankęR Chicagų žemės ūkio pių ir Sartų ežero pakraščių j Vokietijos hitlerininkams, ne
kar atidarė T. Sąjungos tary žemę. >
Serga.
bos 76-ųjų sesijų.
DĖS MOINES, Iowa, rūgs. departamento sekretorius Wa- gyventojai šiemet lieka be šie kam. kitam.
SUBRUZDU LĖKTUVŲ
tuosius lėktuvus ir atlyginimas 22. — Iowa valstybės ūkinin llacp išvyko į Wasbingtoną. no ir dabar jau , išparduoda
BAIGĖS VASARA
gyvulius, nes Šventosios pot
VAIRININKAI
RASTAS DIDELIS DEI
mokamas taip, kaip buvo ope kų organizacija reikalauja,
sekretorius
vyniai visų vasarų laiko už
ATĖMĖ PINIGUS
MANTAS
ruojami negreitieji lėktuvai. kad žemės ūkio
Šiandien rytų baigės vasara
Keleivius ir paštą lėktuvais
lieję pievas ir net dirvas. Šven
Vairininkai tariasi apie Wallace atsistatydintų.
ir prasidėjo ruduo.
RIO JANEIRO, Brazilija, vežkijantieji vairininkai yra streikų, jei kompanijos
SCRANTON, Pa., rūgs. 23. tosios, Sartų, Rašų ir kitų vie
•tuo
HAYS, Kas., rūgs. 23.
— — Keturi plėšikai užpuolį tų pakraščiuose vanduo yra
rūgs. 23. — Minas Geraes pro susiorganizavę unijon. Didžio
klausimu
nieko
neveiks.
ORO STOVIS
Keturi plėšikai apiplėšė’ vie Dunlap Šilk Co., Peckville, tar pakilęs daugiau
kaip metrų
vincijos deimantų kasyklų sri sios oro linijų kompanijos ne
Kiekvienam yra žinoma, kad tos bankų. Pagrobė apie 3,000
ty rastas apie 2,000 karatų dei nori jiems didinti atlyginimo.
nautojus, kurie vežė iš banko virš normalaus lygio. Nuo pot CHIGAOO IR APYLINKES
vairininkų
darbas
yra
pavo- ir 12 asmenų. Paskiau šiuos 8,100 dol. Atėmė pinigus ir vynių čia kenčia virš 309 ūki- — Šiandien numatoma gied
mantas. Jo kaina esanti apie Vairininkai sprendžia, kad
paleido laukuose.
ra ir vėsiau.
šiandien jie <turi operuoti grei jingas.
‘ ninku.
paspruko.
J
780,000 dolerių.
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DRAUGAS

“DRAUGAS”
Ileln* kasdien, ttskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pu
•et metu — >*.50; Trims mėnesiams — 91.00; Vienam i
toėnsslui — 7 0c. Europoje — Metams 97.00; Pusei me
tų — 94.00. Kopija .Otc.
Bendradarbiams Ir korespondentais raštų ne*r«Mna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprjslundama tani

tikslui palto tankių.

Kedaktorlus priima — nuo 11:0* Iki 11:99 vai.
kasdien.
...

“DRAUGAS”
H- . %.

LITHUANIAN DAILY FR1END
Publlshed Daily, Czcept Sunday.

BUBSCRIPTIONS: One Tear — 9« 00; 81z Montks
— 91.401 Tbree Montks — 91*99: One Monta — 74c.
Kurope — One Tear — 97.99; Blz Montks — 94*99;
Oopy — *91o.
Advertisuik in "DRAUGAS" brlncs best reeulta
Adrertlstiia rates on apptloauon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley AveM Chicago

DIENOS

KLAUSIMAI

MOKYMAS IR AUKLĖJIMAS

Chicagos mokytojai per ilgą laiką algų
negavo, nes miesto iždas buvo tuščias. Iždas
ištuštėjo dėl to, kad pdlitikieriai visomis pu
sėmis žurstė žmonių sumokėtus pinigus. Pa
likę be algų mokytojai, pradėjo nerimti. At
sirado agitatorių, kurių tarpan įsimaišė ir
komunistai. Neseniai buvo atstatyta iš dar
bo daug mokytojų, nes tuo manyta suma
žinti mokyklų išlaikymo išlaidas. Tai dar
labiau padidino agitaciją. Prasidėjo mokslo
metai. Dapg mokinių pakėlė streiką, atsisa
kė lankyti mokyklą, tuo norėdami pareikšti
iš darbo atleistiems mokytojams savo sim
patiją* t
Tuo būdu pagriauta, viešųjų mokyklų
autoritetas. Demoralizuojami mokytojai, o
labiausia mokiniaį. Ir taip jau viešose mo
kyklose mokinių auklėjiftio sritis bu\o visai
apleista. Ten ėjo tik paprastas mokymo dar
bas. Dabar bus dar blogiau. Dėl to katalikai,
turėdami savo mokyklas, savo vaikus turi
leisti tik į katalikiškas mokyklas, nes, kaip
teisingai “M. L.” pažymėta, šiandien jau
visiems gerai žinoma, kąri J&eną ir kaip buą
auklėjama ,jaunuomenė, tokia, bus ryt poryt
visuomenė, toki bus žmonės. Todėl visi kas
tik nori įvesti visuomenėje vienokią ar kito
kią tvarką, vienokius' ar kitokius procesus,
veržiasi į jaunuomenės auklėjimo dirvą. Ši
toj kovoj už jaunuomenės auklėjimo teisę pir
moj eilėj susiduria trys didžiausios galybės
— Kristaus įsteigtoji Bažnyčia, šeima (t. y.
patys tėvai) ir valstybė. Yra žmonių; kurie
jaunuomenę auklėti nori atiduoti vien tik
valstybei per jos tam reikalui pritaikytas
auklėjimo įstaigas (pav., mokyklas ir kt.), o
Bažnyčią ir tėvus nuo jų kūdikių nori visai
atstumti. Kiti pripažįsta teisę tėvams kartu

skridimą ir t.t. Kad tas mil- dų ir jų šalininkų darbas, kužiniškas darbas būtų sėkmin 'rj ir lakūnai ir visuomenė b il
gesnis ir kad plačioji visuo- tų aukštai įvertinę ir net ant
meuė galėtų geriau susipaiin- lėktuvo įrašę. Tai būtų buvęs
ky, sandari^ ir socialisty,“ “ *««“*> <•?***» “ “ 'goriausias pavyzdys yisuomcatstovų. Kai. kurie asmenys manymais ir ateitų komitetu nei, kaip reikia įvertinti Dabuvo išrinkti net ir ne iš su į talką, mūsų komitetas 1933 riaus-Girėno pasiryžimas! Bet,
sirinkimo dalyvių (pav., kun. m. sausio 13 d. Liet. Auditu j žinoma, lengviau kritikuoti ir
rijoje šaukė draugijų atstovų' kitus mokyti, negu kokis geII. Vaičūnas, adv. K. G ūgis ir
Galutinysis žmogaus tikslas yra tik tas vie
kt.), kad tik būtų žymesni vi ir visuomenės susirinkimą. At ras darbas pačiam įvykdyti.
(Tęsinys)
silankė vos
asmenų1
m , jei
♦ • kolllltctaM
,
•* ±
vbllVO <« Op
.uo keliolika aouzvz.u
'Ta«i
nas, nors ir kažin kas kažin ką kitaip saky
sų visuomeninių grupių atste- truAiiuK,
tai naujieniečiai-kri
tų. O jeigu tikrasis žmogaus tikslas yra am Bet kur šis “patriotas” S.jvai. Taigi, „linftos visuomeni- »« abu ■**« »«•*> ir
žinojo gyvenimo laimė ir jeigu auklėjimo S. buvo ankščiau: kodėl jis pi ne•s grupės buvo patenkintos
tikai buvo dešimteriopai ap
uždavinys yra tai laimei žmogų tinkamai pri nna nekritikavo visų komite ir laikė tą darbą esant teisė tame susirinkime pats S. S.? sileidę. Būtų įdomu žinoti, ar
rengti, tai kas gi turi pirmoj eilėj rūpintis to darbų ir sumanymų, ku- tą. Net ir “N-os” anksčiau Nežinia, kodėl į tą susirinki jie visi buvo Dariaus-Girėno
jaunuomenės auklėjimu. Ar ne tas, kam pa- riuos komitetas sklbdavo vi- nerale, kad fondas ir komite- ”» neaWi0 nei rt“as "NnI) skridimo rėmėjai.
reporteris
vesta teisė ir pareiga nurodyti į tą laimę į suomenei ir vykdydavo, pasi tas neteisėtai sudaryta. Tai
Baigdamas, S. S. rašė:
vedančius kelius! Taip, tąm! 0 tą teisę ir .tikėdamas visuomenės pritari- kam dabar (po laiko) pulti ’lei Protiškoji "»■>»'' «kii
Sudėjus šiuos visus Chicapareigą yra pavedęs pats Dievas per Krislų'niu ir palankumu pačiai įdė awglw
fondo g.uuvjuo
globėjus i.
ir komitetą? Rytojų armija. Nežinia, kodėl
vienai tik Bažnyčiai. Dieviškasis Išganyto jai! Bet S. S. rodo, kad žino Buvo ištisi metai laiko kriti-yb>i dabartiniai gOS “transatlantinio Skridimo
jas Apaštalams yra* aiškiai pasakęs: “inan jo visus k-to narius ir kiek kuoti šias įstaigas ir duoti! kritikai-mokytojai, kurie da, Komiteto” apsileidimus į yrė
uoliai rašo “N-ss na* krūvą, susidaro didžiausia
yra duota visa valdžia danguje ir žemėje. vieno darbus. Jeigu jis deda joms pamokymus ar nurody-lbar
Eidami tad mokykite visas tautas, krikšty si tokiu patriotu ir rodo iš mus, kaip būtų galima grei- [komiUų Šm-ifamčius ir kai- spraga ir didžiausias smūgis
dami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šven mintį, kaip komitetas turėjo čiau ir daugiau aukų surink-1einančius straipsnius. Koniite- transatlantiniam skridimui ir
įokydami juos laikyti visa, veikti ir kaip neįeito vei- ti. Bet “N-os” tada nemokė, tas būtų su džiaugsmu priė tuo pačiu, be abejo, bus viena
tosios Dvasios, mokydami
ką tik esu jums sukęs. Ir įtai aš esu su ju- kti, tai ka.u.slepiasi ir kodėl Fom,o g|oW>. globojo*fo„. męs ir S. S., ir “,N-ną” reda- jg svarbiąją priežasčių žuvimo
ktorių, ir visų kitų asmenų !mįgų didvyriu (k-to pabrauk?nas iki pasaulio pabaigos
. o skridimo rėmėjų u,,..,;
mis per visas dienas
pabaigų ” savo pamokymų nedavė prieš dą,
komi patarimūs ir kitokią pagalbą įaj Komitetas apsiėmė dide
(Mat. 28, 18-20). Tą Apaštalų teisę yraĮlfckūnų išskridimą? Dabar totetas tik vedė propagandą ir, lakūnams, kurie buvo pasiry- liai atsakomingą darbiu bet
paveldėjus Bažnyčia, ir iš Jos niekas kita^įkie pamokymai, ir kritika ne- kitais būdais rėmė skridimą.
'? re“ie »Knuim?*'žę įvykdyti didelį žygį lietu- jo neatliko. Tokiam darbui
negali tos teisės atimti, nes kaip sako šv. i reikalinga; tokia kritika da- r , .
Fondas ir musų komitetas vei- vių tauto9 garbei Visi, kam Įtinkami žmMlA8 tlirti„ hfl1i
Įtinkami žmonės turėjo būti
Tėvas Pijus IX, Bažnyčia “savo Dieviškojo Įkar yra dmagogiška. Ir paga- kė skyrium. Tad komitetas ne-'
nors
kiek
rūpėjo
skridimas.
parinkti, energingi, veiklūs, įĮkūrėjo tapo pastatyta tiesos pagrindu ir šu-|ban nepasakoma, ką ir kaip skelbė to fondo apyskaitų
i *,. ,
i u-- • m ..JSa^jo laisvai ateiti į tą sus takingi, o netaip kokiai tušlu, kad mokytų žmones Dievo tikybos ir sau- komitetas turėjo veikti. 1 aigi, * * daru
fondo globėjai. Tode |,nQ
jokio jtongos mokesčio ,-.iai vietai lyg „„ kainSiiiu ui_
gotą jai pavestąjį palikimą”.
‘
tokia kritika yra visai nerim
tik
ta, bet “N-os” mielai deda komitetui negalima prikiš.!;, suteikti įvairių naudingų' k;itk jSsk
koks nors biurokratiškumas.1 patarimų
* •
’
■
■
J
ar pamokymų, arba nų? kurie tikrai nuo*širdžiai
tokius straipsnius be savo pa
Komitetas buvoi ne
PASTABĖLĖS*
ne skirtas,
skirtas, patį koinįtetą kritikuoti. Ne-'dirbo ir prakaitavo, kad skrlstabų įr tuo būdu ima atsako
bet išrinktas ir vi
♦; v;.»r.zw«o»,stada buvo visi (Kiną realizuoti, kiti nei pirš
mybę už tokius nesąmoningus
Chicagoje susiorganizavęs lietuvių Aero
manė
ir
kiek
pati
visuomenė “jj.nų’’ redaktoriai, reportekaltinimus.
to nepajudino. Kai kurie na
, pritarė skridimui. Komiteto1 riai ir tie uolūs
,,
klubas spalių mėn. 8 d. rengia aviacijos die
riai minimo komiteto yra žiną su įvairia programa. Pelną skiria Da Komitetas buvo visuomenės narių ir fondo globėjų darbas 1 dradarfciai, kurie dabar rodo
,• i • i
,noma, nėra pratarę jokios pra**- -,buvo neapmoka,,,a.*;
*,k,ekv,ę.
savo uolamą>
“pa. ;ka|W|i.s> 1o‘io
ki.
liaus ir Girėno paminklo statymo naudai. atstovų sudarytas. Kap. Da.
Paminklo fondo komitetas šiam sumanymui riaus prašomas, Lietuvos kon- nas dirbo, kiek galėjo. Tik triotišktutų” ir ypač didelĮ'li(.m
risi(titi prielaįūni,
pritaria ir jį remiu. Šiuo gražiu sumanymu su^as A. Kalvaitis 1S32 m. lie gaila, kad savo veiklumų ro- gail„tlaganu. dįl ūkto, fo. lskridin)P
komftete tup5jo
pos
mėn,
13
d.
sušaukė
įvai

de ne visi asmenys, kurie su- vimn
' , ,
,
turėtų susidomėti visa mūsų Chicagos ir atiko
būti
renkami
į
k-tą.
Bet
I
.....
.
yk
°
dami
8*^
rių
srovių
veikėjus
ir
organi

pylinkių lietuvių visuomenė, nes tai bus me
naujieniečiai, matyti aurų įgyti,
tinė lietuvių aviacijos šventė ir pelnas eis zacijų atstovus pasitarti. Iš daugiausia sumanymų iškeldaĮ
ne^k(!j°> kad Darius
kelių dešimčių* kviestųjų as vo if daugiausia dirbdavo pa-jdai
(Bus daugiau)
gražiam tikslui. , u
- ’1
,rf«
.rj.
menų atvyko uos 18. Kap. Da tys lakūnai, • kurie geriausiai |^f Girėnas tiki ai skris, ii ga?
Atsiranda lakūnų, kurie nori Dariaus ir rius paaiškino susirinkimo ti jautė skridinio reikalus ir jo manė, kad šie lakūnai jau pa 7’£’ VŲ MA UIJONŲ MISIJOS
(Ureno neužbaigtų kelionę baigti. Tokių drą kslą, įtikino sumanyto skridi trūkumus. Komitetas nekaltas, Rankamai ‘ ‘ pasipinigavo ” ?! IIVGSEJO III SPALIŲ MEN.
suolių pasiryžimas yra girtinas ir, jiems įro mo galimumu *ir prašė para kad visuomenė ir pačios “N Ar ne? Jei šiandien taip labai
brangina lakūnų žygį, tai ga
džius savo kompetentiškUmą tokiam žygiui, mos, kad jo ir, Girėno pirktas os’’ per šaltai žiūrėjo į lakū
Rugsėjo 24 ligi spalių 1 d.
reikia juos paremti iv tinkamai kelionei pri lėktuvas būtų įgalima pritai nų pasiryžimą. Komitetas su Įėjo naujieniečiai sudėti ar pa Misijos i r 40 valandų Švč. Sa
rinkti aukų ir nupirkti “LIrengti. Tačiau nevalia tokio pasiryžimo sa kinti tolimam skridiniui. Bu- rengė Aviacijos šventę (ku
kramento garbinimas — Kevintis kuriai nors vienai grupei, išnaudoti jį vo nutarta kas ners veikti ir Irios skelbimas “N-oms” buvo TUANIKAI” motorą, ar gazo wanee, Iii.
partiniam ar kitokiam bizniui ir juomi ken-į^04^ buvo išrinkti skridimo į apmokėtas k-to pinigais), iš- lino, ar alyvos, ar propelerį,
Spalių 1 ligi 8 d. Rekolekci
kti pastatyti paminklą tiems didvyriams, ku fondo globėjai ir skridimo rė lcido skridimo rėmėjų ženkle ar radioaparatą, ar parašiu
rie buvo tikri idealistai, kurie taip plačiai mėjų komitetas iš 11 asmenų. lius, juos platino, surengė ke tus ar kitokius prietaisus, ku jos — Rockford, III.
mūsą tautos vardą pagrasino ir kurie ki Tie visi asmenys buvo parink letą bankietų, ragino kitas riuos šiandien rekomenduoja
Spalių 16 ligi 29 dviejų sa

su valstybe vaikus uuklėti, bet Bažnyčios bi
jos iš tolo. Pati gi Bažnyčia neginčija, dargi
visuomet primena, kad jaunuomenę auklėti
4_
tėvai turi ne tik teisę, bet ir būtiną, pareigą.
O, valstybė turi auklėjamąjam darbe padėti. (Buvusio vyriausio skridimo
Tik pirmoj eilėj tą teisę ir taip pat pareigą rėmėjų komiteto ir dabar
Bažnyčia pasilieka pati 4 sau.
tinio lakūnų paminklo sta
Žmogaus gyvenimo tikslas, pasiekti am
tymo komiteto viešas
žinąją laimę aname pomirtiniame gyvenime.
pareiškimas)

ATSAKYMAS J PRIEKAIŠTUS DĖL DARIAUS IR
6IRĖN0 SKRIDIMO

tiems parodė pavyzdį kaip reikia pasišvęsti ti iš įvairių srovių (demokra kolonijas sudaryti
savo tautos gerovei.
tiškai): iš katalikų, tautinin- rėmėjų komitetus

sylvanjjoj. Jei Susiyienymas taip tirštai karo nukeutėjusieniH Lietuvoj!
išbujotų visose mūsų kolonijose, kaip jis
“Jaunimas nemato jokių kliūčių, jis
yra išbujojęs AVvoming Klony ir Schuyl- nepažįsta jokio kelio be išėjimo ir tiki,
kill apskrity, Pennsylvanijos valstybėj,- kad žmonija amžiais* laukė jo ateinant,
tai mūsų l'raternalė armija išaugtų iki kad rastų jame teisybės, energijos ir gro
(Pabaiga)
60-80 tūkstančių narių. Vien didžioji Clii- žės išvaduotoją” — sako Alarden.
Amerikos lietuvių nacijonalis frater- caga turėtų kelis tūkstančius narių.
Šiais laikais mūsų jaunimas pergy-.
nalis Veikimas ir ateity galės stipriau pa
Mūsų visuomenės vadai, mūsų veikė vena tautinės apatijos ir sustingimo pe
sireikšt tik vienoj didelėj centralizuotoj jai į tai turėtų atkreipti dėmesį.
riodą. Nesijaučia to entuziazmo susirin
organizacijoj, kokia yra mūsų Susivienykimuose, vakaruose, 'susiėjimuose.
*
Mūsų Jaunimas ir Kalba
inas. Susiskaldę į mažas. lokalines taip
“Pasaulio reikalai yra Dievo valdžio
Yra žmonių, kurie tiki, kad lietuvių
vadinamas i»ašfrtpines draugijas draugi
jėles mes, pač fratemaiizftio žvilgsniu, je ir jaunimo rankose — sako Truitibull. jauniigas, užmiršęs lietuvių kalbą, mylės
Pasigilinę istorijon, pastebėsim, kad Lietuvą ir už ją užsistos neprasčiau už
nulžai atsieksime. v « . •
•
didelę teisybę. Kai at- | tuos, kurie kalbės lietuviškai. Tik, esą,
►Susivienymas stengiasi eit su gyveni Trumbull. > . p&sttkė
I. I .« . .
1 
*I
1
si
randa
reikalas
jaunimas
nepaiso sunke
reikia
iAflgdyti
jame lietuvišką sąmonę.
mu ir jo iškeliamais reikalavimais. Iš
Kalba mus tisus stipriausia jungia.
100 dolerių $usivięnymo pradžioje įves nybių ir kliūčių. Italijai, Graikijai, Ser
tos pomirtinės nūnai yra išaugęs į Ap bijai, Bulgarijai, Čekoslovakijai laisvę iš Kalba yra tautinės gyėybės sultinis. Kai
raudos skyriaus 7 laipsnius rtuo 150 dol. kovojo jaunimas. Kas gi apgynė Lietu dalis tautos arba visa tauta užmiršta sa
iki 3000 -dol. apsidraudimo sumomis,t į vos laisvę ii- nepriklausomybę? — Jau vo kalbą, o prisiima svetimą, ji dažniau
Pašaipos Skyriaus penkis laipsnius nuo .3 nimas tą padarė savo gyvybe ir sveikata. sia prisiima svetimą' dvasią, svetimus pa
Darius ir Girėnas taip pat da ne »e pročius, dvasinę kultūrą, svetinius visuo
iki 18 dolerių savaitinės pašalpos; turi
Jaunameėių skyrių, su pomirtinėm nuo niai. Apie jų žygį kalba visas pasaulis, meninius bei politinius ideklųs. Istoriniai
italų, pbancūzų, vokiečių, čekų ir kitų
34 iki 250 dolerių. Su šių metų rudeniu nekalbant apie mus pačius.
, Pasaulinio karo metu Amerikos lietu tautų ntgimihiai ėjo draug su atgimimu
įveda-pačitis moderniausius apsidraudimo
skyrius. “20 Year Pavment Life”, “20 vių jaunimas, susispietę* po'Į^stuvca Vy jų tautinės kalbos. Ir lietuvių tautos at
Year Endowment” ir “ Endowment Plan čių vėliava, buvo mūsų išeivijos tautinio gimimas ėjo tuo pačiu keliu. Dalis tau
at Age 60”. Reik tikėt, kad šie_ skyriai veikimo avangardas. Havo entuziazmu, tos ir šviesuomenės, užtiiirSę gimtąją kal
patrauks ypač mūsų jaunesniąją kartą savo veikimu vyčiai žadino tautiečius pa- bą, sulenkėjo, surusėjo, suvokietėjo, persiaukot Dievui ir 3’ėvynei. Kiek gražių siiindniiiiy šių tautų dvasia, papročiais.
rašytis į Susivienymą.
Su pasigailėjimu tenka pabrėžti, kad vakarų, vūiiliniriių, koncertų surengta, Tik Vavd kalbos kuriniuose gali pas;
lietuviškoji fruternal? dirva dar pūdy- kiek vakarinių kursų įrengta, kuriuos? ne reikšt tikras ir pilnas tautos talentas ir
nnioju uzžihis žolėmis Ir usnimis. Daug vienas jaunuolis ir. jauntlolė išmoko rn- genijus.
Dėl to kalbant apie jaunimo aulaiky
įjėriau dalykai šiuo žvilgsniu stovi Penn- j Syti ir skaityti. Kiek aukų stfriųkta dėl

ORGANIZACUOS, JAUNIMAS IR.
MOSį JĖGŲ KONSOLIDACIJA
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skridimo lakūnams. Tai būtų buvęs ti vaičių
ir romu krai patriotiškas “N-nų” va- Pa.

Misijos — Scranton,

mą nuo ištautėjimo, turim dit didžiausių sižiūrėdavo, kad jų pastangos ir darbas
pastangų kalbos palaikymui. Vyčiai ir ki yra bergždžias.

tos mūsų jaunimo organizacijos ir drau
gijos neturėtų skubintis su užleidimu lie
tuvių kalbos angliškai. Susirinkimuose ir
spaudos organuose turėtų vyrauti lietu
viškoji kalba. Mūsų rašėjai į didžiulę an
glišką literatūrą nieko naujo neįneša, tik
gaila tam tikslui lietuviškų skatikų, ku
rie taip sunkiai ir negausiai surenkami j
mūsų lietuviškų organizacijų iždus.
Gražių vilčių telkia naujai persior
ganizavus mūsų katalikiškoji moksleivi
ja ir studentija. Studentų Organizacijos
skyriai turėtų atsirasti visose mūsų kolo
nijose. Vidurinės ir aukštas mokyklas
lankančios lietuviškos jaunuomenės tini
me tūkstančius. Tik reik ją suvienyti, pa
traukti prie gražaus tikslo, t’ia daugiau
sia gal pasidarbuoti mūsų e dvasiški ja.
“Studentų Žodis” gražiai užsirekomen
davo, drąsiai iškėlė lietuvystės ir katali
kystės vėliavą. Svarbu, kad po jos spar
nais susispiestų kuo didžiausias mūsų
moksleivijos ir studentijos būrys.

Mes organizacijų turime tiek ir to
kių, kiek reikia, ir, kas svarbiausia, ko
kias gyvenimas iššaukia. Jei jos silpnos,
merdi, tai visi esame kalti. Mūsų organi
zacijas slopina mūsų pačių ydos, apsi
leidimai, mokėjimas tik kitus, danginu
dirbančius, negailestingai kritikuoti,, iš
peikti jų darbuotę. Tas jau ne vienam
veikėjui pakirto energiją, norą darbuotis.
Žvelgiant į ateitį, mums katalikams
nėra reikalo dairytis naujų organizacijų.
Jei turime Darbininkų Sąjungą, tai pasisįengkime, kad jos skyriai atsirastų vi
sose mūsų kolonijose. Jaunimą, raiykim
prie Vyčių, moteris prie Moterų Sąjungos,
moksleivius studentas prie * Studentų Or
ganizacijos ”, muzikai vargonininkai de
dasi į Vargonininkų Sąjungą, o visiems,
kam tik rūpi savišalpa, fratsinališkumas
ir kam tik amžis ir sveikata pavėlina, dė
kimės prie mūsų nacijonalės fratemalės
organizacijos — Lietuvių Romos Katali
kų Susivisnymo.

Kaip visos upės ir upeliai renkasi į
Atsiranda žymių ir eilinių reikėjų, Nemuną, taip visos centralinės organizukurie nepasitenkina jau gyvuojančiomis cijos, draugijos, klubai, skyriai ir grupės
organizacijomis jp jų veikimu. Jų noru turėtų suplaukti į Katalikų Federaciją.
yra tuojau įsteigti jų vieton naujas. Ne Tuomet Amerikos lietuvių katalikų akci
kartą tas mėginta ne vien žodžiais, bet ja išbujotų mūsų Bažnyčios garbei ir mū
ir praktiškai darbu vykdyti. Bet greit ap sų tautos naudai.

Mūsų Jėgų Konsolidacija

I

šeštadienis, rugsėjų 23, 1933

S

sidės prie apšvietos bei kultū
ros katalikiškojo, tautiškojo
jaunimo auklėjimo.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOHlETUViy
KOLONIJAS

šindami vieni kitus. Orkestrai Skaitykite ;r platinkite
gražiai griežiant, jaunimas šo
dienraštį “Draugę” ii
ko iki yėlumos.
,

remkite v’sus tuos pro
X Pinnadienj ir antradienį,
Šio pikniko pamarginimas
MISIJŲ KVIESLYS
greitumu, grįžkite'visa Širdi rugsėjo 25 ir 26 dd., 3:30 vai.
buvo — rinkimas “karaliaus” fesionalus ir biznierius,
mi prie savo Sutvėrėjo, dary- popiet mokyklos mokiniai tugiama didelis surprizas. Apie *r “karalienes’ . M. Juškaus kurie garsinasi jame.
šš Petro ir Povilo bažny- darni atgailą ir svarstydami rcs “Penny-Bazaar”. Pelnas,
tai dar negaliu kalbėti. Už kaitė, populiari sodalicijos pi
cioje, Rockford, III. pyksta \iespaties mūsų Išganytojo Lajp pa^ skiriamas mokyklos
poros savaičių bus plačiau pa rmininkė, laimėjo balsavimus;
misijos nuo spalių 1 d., 7:30 žodžius: “Nes kų padeda žmo loikalarns. fcjame bazare bus RUDENINIS PIKNIKAS
gavo 7,000 balsų. “Karaliaus”
skelbta.
vai. vak. iki 8 d., 4 val.j)o- (gui, jei jis laimėtų visų pn-jgražių įr įdomių dalykų ir at-j
vieton pateko kun. K. E.^Paupiet, 1933 m.
šaulį, savo gi sielai kęstų nuo- ai lenkusieji turės kuomi pasi- Sekmadienį, rugsėjo 24 dieRūgs. 5 d. mūsų klebonas lionis, gaudamas apie 13,500
Misijų laiku, visiems henri-1 stolį, arba kų žmogus duos eėrėti. Prašoma visus daly-,'r,ų, Šv. Pranciškaus parapija
atlaikė šv. Mišias vaikelių, balsų. Kun. Paulionis savo
lai, kiekvieną dienų, išimant savo sielai atvaduoti!” (Mat. vauti.
j LIETUVĄ
[rengia labai įdomų rudeninį [kurie lanko parap. mokyklų,
sekmadienius, Mišios ir pamo-[XVI, 26). Išganytojas ragina X Šeštadienį, rugsėjo 30 d., .piknikų Washingtono parke,!Atėnei
vieton įgaliojo “karalium”
1 Reguliariški Išplaukimai —
ja
ir
pasaka
grąžę
pay
ketai bus 9 vai. rytais, o 7:30 mus, duodamas išganingus pa ' 8 vai., Šv. Vardo draugija ruo!142 St.‘, Indiana Harbor, Ind.
Smagi Kelionė —
parapijos
Žemos Kainos
vai. vakarais bus kalbama rą mokinimus, savo siela, jos iš šia parapijos svetainėje pirmų, Piknikas prasidės ryto 11
veikėjų.
Del platesnių informacijų krei
Brangus yra dalykas katažančius ir sakomi pamokslai ganymų statyti aukščiau, la rudenini šoki. Užkviesta gar-[valandų ir tęsis iki vėlumos.
pkitės į mūsų agentus arba
Piknikas pavyko visais at
bei palaiminimas Švenč. Sa biau branginti už visų mato
orkestrą, kuri atsilankusius j Vakare bus šokiai parapi likiškoji-lietuviška mokykla.
O kaip yra liūdna žiūrint į žvilgiais. Vidurnakčiui artina SCANDINAVIAN
kramentu.
pasaulį su visais jo tur-.šokikus užganėdins. Nepamir-Įjos svetainėj, 3903 Fir St.
LINE
tuos
nekaltus vaikelius,’ ku- ntis žmonės linksmi išsiskirs AMERICAN
tais
ir
net
už
pačių
mūsų
gy

130
N.
La
Šalie
St.
Į
.
ekite
šių
šokių.
Šiuomi nuoširdžiai kviečiu
Mokyklų vaikams misijos
(Tiuos tėveliai siunčia į viešą tė.
Chicago,
III.
vybę. “Nebijokite tų, kurie
Rep.
X Sekmadienį, spalių 1 d., visus vietinius ir apylinkiij ko
spalių 3, 4 ir 5 d., 4 vai. posias mokyklas. Kame tie vaiužmusa
kūnų,
sielos
gi
negali
firmose
Mišiose
Sodalietės,
lonijų lietuvius į šį taip įdo
Motinoms pamokslas ir
Į keliai nusikalto, kad tėvai ne
užmušti;
velyk
bijokite
To,
merginos
ir
moterys
in
corpomų piknikų.
kūdikėlių palaiminimas
geidžia į katalikiškųjų mokyk
Kun. K. Bičkauskas
spalių 6 d., 3 vai. popiet, Kurs gali ir sielų ir kūnų nu re priima šv. Komunijų. Su
lų. Tėvai nepagalvoja, kad už
gi amsdinti į pragarų'” (Mat sirinkimai Sodaliečių tuoj po
lesniųjų mokyklų mokitai jie turės atsakyti prieš
X, 28).
8 vai. Mišių, o sujungiečių po
niams-ėms, visiems vaikinams
Dievų.
ir merginoms specialis pamo-: Šv. misijų laikas tai Dievo sumos. Spalių t d. suma su
Tėvai, leiskite savo vaikus
kslas bus spalių 7 d., 4 vai. va- Į malonių gausingumas, tik peik įstatymu Švenč. Sakramento.
į
katalikiškųjų
mokyklų. Die
kare.
į jas naudoti, reik giliai į save Spalių 7 d., pripuola pirmas KAS NAUJA ŠV. KAZI
vas jus laimins ir senatvėje
MIERO PARA?.
Gerb. Tėvas V. Kulikauskas,'įeiti, peržvelgti visų savo gy- penktadienis ir vakare bus
nuo vaikų susilauksite paguo
M. 1. U., neseniai grįžęs iš .veninių, gerai įsižiūrėti, įsiti prie Švenč. Jėzaus Širdies pa
Parap.
Rugp. 27 d. parapijos pik dos.
Europos, pradės misijas sek krinti kiek esate paaukavę sa maldos.
nikas labai gerai pasisekė.
madienį, spalio 1 d., 7:30 vai. vo gyvenimo dienų Dievo gar X Pirmadienį, rugsėjo 18 d.,
Žmonių buvo daug iš visur.
vakare, įžanginiu pamokslu ir bei, savo ir savo artimo sie vakare sodalietės turėjo eksParapija pelnė.
SA
pirmadienio rytų, 9 vai. su los išganymui. Šiose misijose, tra susirinkimų, mokyklos ku
triks mums antrų pamokslų. , šiais jubiliejaus mūsų Išgany- m baryje. Nutarė vieningai ir
Skaitau “Drauge”, kad dau MOKYKLOS ATIDARYMAS
O visų kitų misijų eigų atliks tojo kančios, mirties ir iš nu- uoliai darbuotis parapijos įgerb. misijonierius, Tėvas A. .mirusių atsikėlimo devvnioli- Į vykstančiame lapkričio mėn. gely visos Chicagos ir kitur
parap. mokyklos taisontos, da Apreiškimo P. Šv. parapijos
Petrauskas, M. I. C. Misijos ktojo šimtmečio sukakties šve bazare, kad pelno padarymžomos ir 1.1. Nepasilieka taip mokykloj mokslas prasidėjo
baigšis sekmadienį, spalių 8 ntais metais, Švenč. Panelės viršintų kitas draugijas.
pat ir Gary, Ind. Dirbama Ir Į rugsėjo mėn. 11 d. Mokiniai
d., 4 vai. popiet Šventojo Tė ražancavos garbei paskirtame X Mokyklos Rėmėjos turėjo
ei
čia. Keli vyrukai išvalė ir iš susirinko į bažnyčių 13 vai.;
)
YD
vo palaiminimu. Išpažintys mėnesyje, pasirūpinkite visi ^susirinkimų trečiadienį, spanų
plovė bažnyčios lubas ir sie- jiems buvo atlaikytos šv. Mibus klausomos visomis dieno susitaikinti su Dievu, įeida 20 d. mokyklos kambaryje. Nu
tarė dėti visas pastangas, kad ««• Pask»i lahai Kražiai #• Sios ir Pasak>'tas priUiklnta.
į *** K?'/ <» Į
mis rytais ir vakarais, o vai mi į Jo malonę, atlikite gera
_ I __pat
_ 2. 1ir__ mokyklos— pamokslas.
Ttoninbol o o
dažė. m
Taip
kodaugiausiai
suteikti
parakų išpažintys bus klausomos išpažintį, priimkite vertai Iškambarius išdažė. Dabar kam Šių mokyklų turėtų lankyti
ketvirtadienį, spalių 6 d., tuo ganytojų šv. Komunijoje ir mos mokyklai. Tuo tikslu ruo bariai švarūs, miela seserims visų lietuvių katalikų vaiku
fo
jau po jųjų pamokslo. Rytais pradėkite visai naujų, dorybių s‘a spalių 14 d. įdomų vaka švariuose kambariuose moki čiai. nes tik šių vienų katali
bus laikomos Mišios 5:30 vak pilnų Dievuje gyvenimų. K-as rų su brangiais išlaimėjimais. nti mūsų vaikelius. Mūsų ge kiškų mokyklų Brooklyno lie
X Juoz. Digris, 936 3rd St.,
ir išdalinėjama šv. Komunija.
tuviai ir teturi. Mokytojos vi
Beloit,
Wis., jau dvi savaitės, rb. klebonas net nežino kaip
Broliai ir Seserys Kristuje,
ŽINELĖS
sos yra seserys Dominikonės.
kaip sunkiai serga. Ant. Ben- atsidėkoti savo geriems priekam rūpi sielos išganymas,
KIEKVIENAM PATARTINA IŠGIRSTI, tų naujų
Nauja mokykla
dorius, Rockford, III., jau pe teliams už jų pasišventimų. Jie
.karrP rūpi prisirinkti neįkai
nepaprastų rekordų su paveikslais. Budriko krautu
X Šį sekmadienį, rugsėjo
sutaupė daug pinigo parapijai.
nki
metai,
kaip
serga
ir
net
vė tai vienatinė krautuvė, kurioje galite ta rekordų
nuojamų turtų “Danguje, ka 24 d., 7:30 vai. vakare Seselės
Sena Brooklyne St. James
Dievas visiems atlygins.
negali
pasijudinti.
Abudu
li

pamatyti, išgirsti ir nusipirkti. Kaina 75 centai.
lĮigh scliool tapo uždaryta dū
me nei rūdys ir kandys nega- mokytojos ir Mokyklos RėmėKiti nauji rekordai tiktai po 65 centus. Siunčiame ir
goniai aprūpinti šventais Sa
liai namo senumo. Jos vieton
dina ir kame vagys neiškasa'jos rengia “Bunco party”, pa
Nuo
rugsėjo
17
d.
mūsų
ba

į kitus miestus.
ir nepavagia” (Mat. VI, 20) lapijos svetainėj. Visas pelnas kramentais pasiveda Dievo žnyčioje eina Misijos, kurias pastatyta diecezijos modernia
Apvaizdai. Gailestingų darbų
REIKALAUJAME AGENTŲ šio dailės rekordo
ka McClaughlin High scliool,
lankykite šv. misijas, klausy skiriamas mokyklos užlaiky
IŠPLATINIMUJI
padarytų artimieji ir pažįsta duoda misijonierius Bružikas, kampas Vanderbilt ir Greene
kite Viešpaties Dievo balso mui. Kiekvienas tautietis, kujėzuitas. Praėjusios jo Misijos
BUDRIKO KRAl’TUVfiS NAUJAUSI RKKOROAI:
mieji atlankydami juos.
kiabenančio jūsų širdyse, ne-'ris supranta katalikiškos, tau6002—Dariaus—Girėno Atminčiai. Dainuoja 8. Rimkus, baritonas
čia davė gražių vaisių. Dau Avė. Senam vyskupo name aAnt antros pusės: Kareivėliai. 8. Rimkus Ir Klena .Sa
praleiskite šio brangaus laiko, |tiškos'mokyklos svarbumų, agelį atšalusių prie Dievo pa psigyveno mokytojai broliu
dauskaitė, duetas
PATtMIJIMAI
8000—-Varpelis Valcas, ir 21 Metų Kalėjime. S. Rimkus Ir Rud
kai.
Vyskupas
Molloy
persi

kurs bėga akies mirktelėjimo [teis į rengiamųjį vakarų ir pri
traukė. Šiandie tie eina į baž
uko Radio Akordijonistal
kėlė naujon vieton. Ši mokyk
3002— Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai. K. Paže rakis Ir Budriko
nyčių,
klauso
šv.
Mišių,
daž

Rockfordo majoras planuo
Akordijonistal
la bus dar gerokai praplėsta,
3003— Riet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka. Budriko Radio
nai
eina
prie
šv.
Komunijos.
ja nuosavų miesto elektros išAkordijonistal.
nes vietos yra visas kvarta
dirbystės įstaigų. Įstaiga kai Dabar ir vėl girdime gi las.
RANKINIS FONOGRAFAS, $15 vertės, tiktai už
nuotų du ir pusę milijonų do žius to misijonieriaus pamok McClaughlin High scliool
slus
apie
katalikų
tikybų.
lerių. Majoras bando iš vald
lanko nemažas skaičius lietu
Pamatykite NAUJĄ 1934 RADIO "Budriko Krautu
žios gauti šiai įstaigai pasko Bet daug dar yra žmonių vių.
atšalusių
nuo
tikėjimo;
jie
vėje.
Taipgi naujų radio su fonografu krūvoje.
lų. Išrodo, kad šitas majoro
Išleistuvės
užmanymas — elektros įstai- nebežino kur dėtis ir ko ieš
BABY GRANO RADIO tiktai..................
ga būtų žmonėms didelė naš koti. Yra vilties, kad po šių Marijona Vencevičienė sure
ta, nes reikėtų per daugelį meįMisi^ ir Sie *ngriž P^e Die- ngė išleistuvių pokylį savo
tų mokėti didesni taksai.
vo,
jauniausiai dukrelei Onutei
---------kuri rugsėjo mėn. 11 d. išvaRugs.
10
d.
Moterų
Šųjunžiavo į Juniorate Doniinicai:
Už kelių mėnesių bus pra
dėta. statyti naujas Nelson ti gos kuopa buvo surengus ba«-jKouthhampton, L. I., N. Y. OM ltas ties 15th avė. ir South ket balių vietinių mokytojų ,nutė baigė P. Šv. Apreiškimo
ii
Main st. Sis tiltas kainuos 18M,en» Kasimieriefių naudai. parap. mokyklų. Buvo uoli so
(.Mas duoda valdžia, i MoteriMės daug darbavosi, dėl dalicijos ir choro narė.
to daug ir pelnė. Žmonių bu Svečių tarpe buvo p-lės Zo
sė, Stasė ir Veronika Kisie
Wiley Post, aplink pasauk vo daug.
i
liūtės iš Amsterdam, N. Y.,
lakūnas, ketvirtadienį, rugsė
THOR Elektrikinė Skalbykla tiktai ..
Š.
P.
M.
Ražancavos
dr-jn
pp.
Brundzai (Onutė yra p.
jo 21 d. aplankė Rockfordų.
Elekfrikinis prosas dykai su kiekviena skalbykla
Primintina, kad jis pradėjo 1u‘P Pat buvo suruošus prn- F.rundzienės sesutė) ir kiti.
savo kelionę aplink pasaulį tų^'°^ seserų naudai. SusirfnLinkėtina jaunai mokiniai
II
pačių dienų, kaip ir mūsų gar-moterėlių, bet galė pasiekti užsibrėžtų tikslų. Rep.
Telefonai
tieji lakūnai a. a. Darius irJ°
^ftr daugiau. Kitų syTrečias ir paskutinis
Blvd. 8167
Girėnas į Lietuvų skrisdami l^i manoma gerinu pasidarbuo
piknikas
juv0
Iti gražiam tikslui. Jau renBlvd. 4705
P. Šv. Apreiškimo parapi
3417 So. Halsted Street, w» 00
nuiv
National Lock Co. su dar Jau 31 valstybė balsavo jos piknikas įvyko rugsėjo 10
bininkais streikas dar neužsi prieš prohibicijų. Dabar reik d., Klasčiau.-, — Clinton Par
Jds. F. Budriko krautuvės duodami KeuviSki
baigė. Darbininkai turėjo ant tik kad 5 valstybės balsuotų ke, Maspeth, N. Y. Oras pikradio programai
Besibaigianti Chicagos Pasaulinė Pažangos paroda, pa
Ncdėliomia: W. C. F. L. 970 K., 8 v. ryte ir 1 vai. po piet
didėjo ddr trimis eksponatais, kuriuos atvedė laikoma paro radienį, rugsėjo 19 d. susirin prieš prohibicijų ir prohibįci--nikuj pasitaikė puikus, tat
W. A. A. F. 920 K., 1:30 vai. po piet
doj liūtė. Kažin, ar ilgai juos M. Kemp’iutė pienu girdys. kimų ir nutarė streikuoti kol jos panaikinimas taptų įsta- ir sutraukė minias žmonių,
Ketvergain: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarai*.
NRA sutaikins.
Džnmglių žvėrys, jau dabar, rodos, ilgisi džiunglių.
tymu.
. Tėmytoj&s
; Visi gražiai linksminosi vai-
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fteštadienis, rugsėjo 23, 1933
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metams kainuoja — Amerikoj nis šokių vakaras. Pradžia 3 25c. į metus. Tai yra už pusę
PRANEŠIMAS
$1.00, Lietuvoj — 60c.
vai.
i į įstojimo mok.
“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Visiems gerb. Vargonininkams. Zok risti jonams, Klebo
Nuoširdžiai kviečiu visus j Komisijos buvusio bankieto
[jas darbuotis bazare ir turė- (skiriamas Tretininkams) Air
būsimo
šokių
vakaro
pra-'
nams
pranešu, kad jau laikus užsisakyti Kalėdinių labai gra
šios kolonijos lietuvius, para
[ti būdas. Ačiū!
merikoj — $1.00, Lietuvoj —
žių
su
lietuviškais, lotyniškais ir angliškais parašais ir lin
pijonus, biznierius, profesijo- Somos susirinkime išduoti.sa
Kun. H. J. Vaičūnas,
kėjimais, plotkeiių. Prašome nesivėlinti su užsakymais. Visus
60c.
vo raportus.
Ši sekmadienį, 3.30 popiet,
Klebonas I Amerikoj išeinantieji laik nalus ir draugijas į vakarų.
pelnas skiriamas kolegijai. Užsakymus siųsti, šiuo adresu:
- Taip pat kviečiu choro na I Valdybos susirinkime nutar- Br. Vladas Cibulskis, M. I. C., 2334 S. Oakley Avė., Chicago,
prasidės mūsų parapijos ba
raščiai savaitinis “Laivas’’
,ta vajų prailginti iki šokių vaIII. Užsisakant prašome pažymėti kiek plotkeiių pagaminti
rius ir svečius iš kitų j>aru
zaras.
• •U
RADIJO STOTIS AJJ
(skiriamas Apaštalystės Mal,karo, kuris įvyks spalių 15 d„ ir po kiek: baltų, ružavų, mėlynų ir geltonų.
f ------!dos nariams; tinka ir visiems) i PW
(parapijos svetainėj. Šokiams
Širdingiausiai prašau visus
11
Ciceroj eina šuruni-burum. 1 metams kainuoja $2.00.
Varg.
B.
Janušauskas,
A
.
L. VYČIŲ “DAINOS“
grieš gera orkestru. Įžanga
Ciceros ir apylinkės lietuvius,
Rytoj rugsėjo 24 <1., 3:30 v. i “Draugas“, dienraštis, m?- Stogiūtė, K. Gervilis ir J. Į25)C.
CHORO VAKARAI
Jonas
biznierius, draugijas ir bulva-|
^GOTMMtUg^
riškius dalyvauti ir paremti ',P°P*‘P’u>
• Antano pa , ^a|U}. $6.00. Dienraštį skaito Stanislovaitis užtikrina sma-:
šv. Antano parapijos bazarų.
)a^aia&’ ,eme . aZU jvisi Amerikoj, Lietuvoj ir k'r- gų pasilinksminimų. Grįeš ri-į
Liėtuvoe Vyčių “Dainos“
Labai gražiai pasidarbavote ir 1Hs QS 1 1US Pasau lllls )a j tose šalyse. Yra ir daugiau nktina orkestrą.
choras 1933-4 m. sezonui yra
i katalikiškų laikraščių. Visų
savo vakarams-koncertams upasirodėte šių metų parapijos, zara3’
Jūsų, brangieji, atsilankvBus įvairiausių daiktų ir 3ion negaliu suminėtį.
žėmęs šias dienas;
jiiknikuose. Tariu nuoširdų a'jinas priduos mums daug Sma
Linija
dovanų.
lvas nori užsirašyti bent vie |gUmo įr malonaus draugišku- Šv. Pranciškaus Vienuolyno Lapkr. 19 d., Meldažio salę
eiū visiems, kurie parėmėte.
Visos Ciceros draugijos ei- na minėtų laikraščių, gali pa“BALTASIS ŠVEDŲ
(koncertui ir šokiems).
Rėmėjų 3 skyrius rengia bur.r.
į darbą Bazare jos tarės
fai. j“*
Turiu tikros vilties, kad ir
LAIVYNAS’’
Sausio 21 d.. Lietuvių Au
Ieva
Lukošiūtė,
choro
rast.
jnco
party
rugsėjo
23
d.,
7
vaGreita
kellonfl
J Lietuvą per Švediją,
parap. bazarų paremsite. Ba savo būdas. Taip pat ir Cice- kraščių pardavėju. Ypatingai
laivai Išplaukia iš New Yorko
ditoriją
Vytauto
Didžiojo
kan

------- --------landų vakare, skyriaus raštiUle r 97, gale W. 57th St.
zaras bus sekmadieniais nuo ros vengras turės savo būdų, dėl dienraščio “Draugo“, ku
tatai.
Martjuette Park Lietuvių A-1 įlinkės B. Kalvaitės name,
DROTTNINGHOLM
. . Ku
3:30 popiet ir vakare. Trečia kurioj atsilankusiems duos ge-. rį galima užsisakyti lengvais
. KpaltoJ
Balandžio 15 d., Lietuvių KlNtiSHOl.M . . . .
merikos
Piliečių
klubas
laikys
4441
S,
Wood
St.
Komisijoj
DROTTMNGHOLM
. Spalio
dieniais ir šeštadieniais tik rų patarimų, “vaistų“ ir t.l.
1 > I« )'1T\ 1N GHOkM
. . Lapk.'
ifcftrokėjimais — po kiek kas >svarpų susirinkimų sekmadie-; veikia K Ogintaitė, J. Raz- Auditorijų nuujui operetei.
GKIPSHOLM ............
Gruodžio U
Visos būdos dr-jų jau pri
vakare. Bazaras tęsis per ši
gali mokėti laikraščio išnešiorUgSgjo 24 d., 2 vai. popiet,, badauskaitė, A. Snarskienė. L. V. Dainos choro valdyba Kalėdų Ekskursija j Lietuvą
ir kitų mėnesį. Už visokias ruoštos. Kai kurios draugijos
Didėti, balti it gulbčs laivai. Erd
tojui. Gera proga visiems už-! parapijOK svetainėj. Visi na- Bus gražių dovanų. Visi pravus Ir gerai ventiliuoti kambariai.
aukas parap. bazarui būsiu savo būdų.-žada ypatingai pa sisakvti ‘ Draugų ir kitus ';ai
atsivesti nauju ' šomi atsilankyti ir paremti seKelionėje, judoini paveikslai, koncer
puošti.
Valio,
visi
ciceriečiai
tai ir Šokiai. Keliaujant “Baltuoju
labai dėkingas.
katalikiškus laikraščius. Dau- ,narių, nes neužilgo baigsis seris.
Švedų Laivynu,“ kelionė būna perryt 4 vai. į parapijos svetai- gelis jau yra taip padarę. Ki '
trumpa.
narių
įrašymo
vajus.
Dabar,
Labai prašau visas draugi- nį, į buzaro atidarymų.
Kreipkis | vietini agentą, arba
Wt 00 OUR Rarr
ti net pasako: neprotingas bu per ši vajų, vyrai gali įstoti SKAITYKITE IR PLATIN
SWEDISH AMERICAN LINE
vau mokėdamas $7.03 ir $8.00 į klubų už 50c., o moterys už
KITE “DRAUGĄ“
IMI N'. Mk-hi^an Avė., Cliicagu, III.
bedievukams; nežinojau, kad
dienraštis “Draugas“ daug gv
NE NUSIMINKITE
resnis ir pigesnis: metams tik j
LACHAWICZ
IR
ŠONAI
Jus
galite
gauti pas savo vaistininką
Po Misijų, pirmas darbas $6.00. Tu, sako, vyras, kad
tam tikrą TONIKĄ, kuris per ilgą
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojo
J'Us metinis parapijos bazaras, įpratinai mane skaityti “Drau
preknpcija. Tai yra tikrai gera nau
_
ANT
—
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
kuris prasidės spalių 3 d. ir tę- gų“. Dabar su juo niekad ne
Įsib per tris nedėldienius.
ŠILDOMŲ PEČIŲ,
siskirsiu. Tai gražus pareiški- ,
MATRASŲ, KALDRŲ IR
1 Žmonės bazaro tikietus pla nas ir pavyzdys kitiems ka j
BLANKETŲ
tina. \ isos diaugijos renka tulikams, kurie dar skaito be J
Mėnesinis treatmentas už Dolerį —
( pilnai garantuotas. Jeigu jus nesi40 VALANDŲ ATLAIDAI darbininkus ir i> iždų skilia dieviškus laikraščius.
( jaučiate tvirtesniu, arba jeigu ne buI ule pilnai patenkintas. Jūsų pinigai
ŠŠ. PETRO IR PAULIAUS ,aukų. Visi smarkiai rengiasi | Mes esame katalįkai! Rem-!
bus jums sugrąžinti.
BAŽNYČIOJE
j prie darbo. 5 ra vilties, kad j-į,nP savųjų spaudų. Padaryii sėkmės bus geros. Bazarai khn tvirtą pasiryžilnjĮ įr i§. I
KRAUTUVĖSE
B. A. L.
S. C. L.
S. D. L.
Rugsėjo 24, 25* ir 26 dd..įpas mus visada buvo sekmm- laikykiiu duotųjį žodį.
bus atlaidai. Prasidės suma gi, šiemet tikimės bus vienai
PAORABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
“Draugo“ Prieteliua
į iš sėkmingiausių. Nes ir laisekm., rugsėjo 24 d.
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai <
Pagrabų kainor atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
apie savo ligą ar silpnumą.
Pamokslus sakys: •ekmad. kai jau geresni, negu pirmiau
Moderniška Koplyčia Dykai
KVIETIMAS
Asmeniškas,
mandagus
simpatiškas
patarnavimas
P. Rep.
per Sumų,kun. M. Švarlis; va buvo.
Vėliausi Ir gerlausH
gydymai išgydymai
CICERO, ILL.
CHICAGO, ILL.
įvairių kraujo ligų,’
kare kun. J. Maltis iš Gary,
; Rugsėjo 24 d., parap. salėj,
reumatizmo, inkstų. <
1439
So.
49th
Court
2314
West
23rd
Place
Ind.
pūslės, urin&rių
ir
(vakare įvyksta Gini. P. ftv. puTelefonas Cicero 5927
vfsų
užk rečiam ų j ų <
Telefonas Canal 2515—2516
Pirmad. rytų kun. V. Čerligų. Taipgi specialiu
, rupijos didžiojo choro rudenigydymai sugrąžini
napskas, vak. kun. A. Martinmui energijos ir sti- i
prumo be laiko nu-.
kuB.
K
’ silpuslems -asmenims
ir lytiniai'
^/llca^ar *»
1 silpniems vyramą
Antrad. rytų kun. J. ŠauSergantys žmonės yra kviečiami
' ateiti dėl sveikatai naudingų inNaujos mados pilnai par (formacijų,
linskas, vak. kun. K. Bičkau
kurios bus sutelktos <
celiuoti Geri ir Gražūs Šildykai be jokių pareigų.
skas iš Indiana llarbor, Ind.
DAR APIE ŠILUVOS
Dr. Ross kainos yra žemos ir'
1 dytuvai verti $35.00, dabar , visiems
prieinamos. • Galima susi-,
Pirmad. ir antrad. pirmo?
ATLAIDUS
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad
parsiduoda tik po
* kiekvienam nesveikam žmogui duo<
Mišios 5 vai. paskutinės 9
k tl progos išsigydyti ir tapti sveiku.,
.
*19.75
vai.
’
j
Stebėtinai daug žmonių šie- j
$24.00 vertės Kitchen HeaVisas dienas iškilmingi mi roet lankė bažnyčių kasdiena. 1

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

ATSIŠAUKIMAS

IŠ ŠV, KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

ŠIA SAVAITĘ
MAŽIAUSIOS
KAINOS MIESTE

C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN -

Nusa-Tone

REOPLES, FURNITUREGO.

AR NESVEIKAS?

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN, PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

šparai 7:30.

Misijom Bružikas sakė įspū- !

Parapijonai ir apylinkių ka dingus pamokslus rytais ir j
talikai pasinaudokite šių at- vakarais. Kleb. kun. A. P. Ba- 1
[laidų Dievo malonėmis. Atlai liūtis ir kun. Bružikas džiau
dai, tai Dievo balsas, kuris gėsi matydami dideliais bū
žadina žmogų pažvelgti į gv- riais žmones kasdien einant
veni.no tikai, ir duoda pro- iiv Sv- komunijos. (Kon.unigos Sakramentais i5g;,lvl, ^ntų .šduhnto v.rš ti.lkkl).
•
... • ,
-•
• i
atlaidus mis. Bruži
nuodėmėms
sužeistų
sąžinę
ir! Baigiant
K
. ... • a- a*,
, i,suteikė .Hv. ....
Tėvo palaip&sistiprinti
tikėjime, kad
lai-1 Įkas
. .
... -v
meti
išganymų.
, minima; su visuotiniais atlaiKun. A. Unkwnda's>.s,rd,n«ai “v"'k,no vums
esančius Dievo malonėj; ragi
no saugotis blogų darbų, be
dieviškų raštų: knygų ir laik
raščių, nes bedieviški raštai
yra nuodai. Skaitydamas to
kius raštus žmogus nei nesiVasaros metu rengti pikni- i juntu, kaip tampa suklaidiu
kai ir išvažiavimai visi, mūsų i tas; prašė visų būti. Dievo ma
]«stangoni, gerai pavyko. Sis l.uiėj, pildyti Dievo įsakymus,
ndie galime džiaugtis ir Die neapleisti šv. Mišių, dažnai
vui dėkoti, kad leido tų* dar eiti išpažinties ir prie šv. .Ko
bų atlikti. .
, munijos, skaityti vien katali
Dabar, rudens mętu, turim’ kiškųjų spaudų: knygas, laikkitų darbų. Jie stovi prieš ,naščius, draugauti su dievo
mūsų akis. Pirm negu pradė tais žmonėmis, prisirašyti.prie
sim veikti, reikia (mprašyti katalikiškųjų draugijų ir t.t.
Mark pa rk iečių dėmesiui
Dievo palaimos.
Gerb. klebonas jau paskel Daugelis, ypač moterys klau
bė, kad rugsėjo 25 d. |>as mus šia, kiek koks katalikiškaprasidės Misijos. Jos baigsis laikraštis kainuoja.
spalių 1 d. Misijas duos Tė Lietuvoj išeinantieji mėnesi
vas J. Bružikas, jėzuitas, iš niai “Žvaigždė“ (skiriamas

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

Lietuvos.

Apaštalystėj Maldos nariams)

Rudeninė Ekskursija
LIETUVA

'

ters po

DR. B. M. ROSS

1

VŽTIKIMAS SPECIALISTAS

$14.95

35 South Dearborn Street
. kampas Monroe Str., Chicago, Iii.
Imkite elevžtorių iki penkto aukš>to. Priėmimo kamb. 606 dėl vyrų,
ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 a.
'm. iki 5 p. m. Nedėliomis 10 a.1
im. iki 12 vai. Panedėliais, Seredo-,
mis ir Subatomls nuo 10 a. m. iki
*8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa. člame name. *

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
Dienraščio “Draugo“ laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų
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.

SPRINGSINIAI MATRASAI
Garantuoti, kad duos geriausį poilsį, verti $20.00,
dabar tik

*9.95

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

.95

PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU

Maišytų vilnų tlidžiausios
inieron dulx)itavi (Manketai,
verti $6.50, daliar po

LAIVU

*3.79

lle De France

tl.it.

;

Pilnos mieros, gražios ir
šiltos vatinės kaldros vertės
*3.50 pu ..........

*1.95

lle De France

dorintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis
į “Draugo“ laivakorčių skyrių, koris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir
tinkamai prirengs kelionei. .
...

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avenue

I Nešikui k 7 kits sąrąs skausI mala Reumatlsmo. Sausgėla
Kaulų Oėltmų, arba Mėšlungiu
I — raumenų sukimu: nsa skauI dėjimai naikina kūne gyvybe
Ir dažnai ant patale paguldė.
CAPSICO COMPOUMD meI stie lengvai prašalina vlrtel| nėta Ilgas; mums liaadls dau
gybe žmonių siunčia padėka1 vonss paavelka Kaina 10c per
I paštų (te arba dvi ai
I
Knyga: “BALTINIS SVEI
KATOS“ augalais gydytlee, kai> na lt statų.

Vatiniai Matrasai po
ir aukščiau ....

LAPKRIČIO (NŪV.) 4 D.
’

Reumatizmas sausgėlų,

Chicago, III.

Caieage. IU

PEOPLES
FURNITURE CO.

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
ThB I. • Pamous yivanl
and inelodvs facv pvsder. *ta«: Rnus*.
Ttrvu. Criam |I.M. Dap'latory |I.M.
račiai Aalrin.ant
Bath Salt t.M,
Telia* Water tl.tt. Permina U T». Prt1Kantine 7Sc, Skln Whlteser 7Ir.
Totai
Value lll.ee. Spartai prtee. II.*7 for alt
ten pleoee to lutroduoo thle liną

Urs.

KRAUTUVĖS
2536 40 W. 63rd STREET
Kemlock 8400
417783 ARCHER 4VE.
Lafayette 3171
•.
Chicago, UL

..................... .....

1111

Justin Kulis
Siti 80. BALSTBD ST.

Vardas

................................

Adresas...........................................
Siunčiame per paitų COD
Pinigai grąžinami. Jei

nepatenklntaa.
J

Bm Vsa 58O-5tb Avenue, Ntw York

,

Šeštadienis, rugsėjo 23, 1933

DR X U n X s

skiriamas Dariaus ir Girėno gsėjo 24 d., yra skiriamas vi ir kun. Kinta iš Elizabeth, Npaminklo statymo fondui. Ko- siems prapertieriams. Klebo-|J. Gerb. svečiai atvyko j Chi____
|initetas deda pastangų, kad nas kun. I. Albavičius ir pa i engę pasaulinės parodos ap
susirinkimas įvyks rugsėjo 24 vakarus
gražiai pasisekti], rap. komitetas visus kviečia lankyti.
d., 1 valandą popiet, Meldužio Uus ^‘,u muzika, grieš lietu- rytoj į parap. bazarų. Taip
iViškus ir amerikoniškus šo-Jpat kviečiami ir visi kiti. Pa-ulėje.
LIETUVIAI DAKTARAI:
kįus. Taipgi bus visokių pa- j žiūrėsim, kaip mūsų pruperVisi naiiai atijkite į sus- i.targinimų. Kurie ateisite, bfl-įtieriai suks ratus ir bundys
Tel. LAFayctte 3057
mų. nes daug s\aibių daljkų'^jię, patenkinti; gražiai pralei-'savo liukę.
turime svarstyti. Kurie pasl-Lite ,aik(( ir tuo
gra
Tat, sekmadienio sulaukę
X Biznieriai remia parapi likę su mokės,-,mis, kad neini- >žų
Rengėjas
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
Į bazarų visi traukini
jos talkininkus. J. Dobrovol stojus teisės prie pašalpos Ii- j
_______
X—SPINDULIAI
Prapertierių pamatyti
skis — ketvirtadienį, M. Ka goje arba pomirtinės, prašo3051 Vtest 43rd Str.
minskas — penktadienį užfun- imi užsimokėti. Jeigu kas ne
Ir visus juos pasveikinti. J.
(Prie Archer Avė. netoli Kudzie)
dijo skanius pietus, kad tik gali užsimokėti, lai praneša
i Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
SeredomU ir nedėliomls pagal
gražiau ir greičiau baigtų da klubui.
Švenčiausios Panos Marijos
sutarti
Korespondentas
žymo darbų.
(Ružancavos) draugija Dievo
GKOvelilll 0027
Apvaizdos
parap. laikys svar Pilone
Parapijos bazaras eina vi
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.
(šv. Kaz. Akad. Rėm. 10 sky
su smarkumu. Parapijonai — bų sus-mų sekmadieių, rūgi. Trečiadieniais Ir sekinad. susitarus
rius rengia šaunų piknikų su
biznieriai ir nebiznieriai de 24 d., 1 vai. popiet, Dievo Ap
bunco party sekmadienį, rug
dasį aukomis, perka tikietus vaizdos parap. salėje. Prašo-1 Lietuvis Gydytojas ir CltinirKas
sėjo 24 d., “Rūtos” darže.
0850 SO. WE8TERM AVĖ.
ir t.t. Veiklesnės draugijos sa nie visas nares susirinkti, nes 1
Chicago, IM.
Bunco party prasidės 4 vai.
vo skyrius užpildė įvairiais turime svarbių reikalų svars
popiet, o piknikas G vai. vak.
daiktais. Ypač Dievo Apvai tyti apie ateinančio mūs^ dr- BOUlevard 7589
Rez. HEMlock 7691
Piknike bus visokio valgio ir
zdos moterų ratelis gražiai, su jos sidabrinio jubiliejaus va
X
Šiandien
vakare
7
vai.
gėrimo. Be to, nepamirškite
pasišventimu savo skyriuje kariene.
labdarių
linksmas
vakaras.
šokių kontesto, kuris taip pat
darbuojasi. Taip pat gražus
Marijona Neberiezient,
DENTISTAS ,
įvyks “Rūtos” darže. Porai, Kviečiami skaitlingai atsilan būrelis ir pavienių parapijom)
Komisijos
nare
4712 So. Ashland Avenue
kuri geriausiai pašoks senovi kyti į “Rūtos” daržų. Giliu- pasišventusiai dirba bazare, o
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
škų valcą, bus duodama pini kingas gaus gražų kalakutų. už vis daugiausiai mūsų zokSVEČIAI
ginė dovana. Visi galės įstoti Įžanga į daržų 10c. Pelnas ristijonas A. Butkus. Bazaras
Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14
į šitų kontestų. Kas nenorės skiriamus bažnyčios dažymo visakuo yra turtingas. Kiek Šiomis dienomis dienrašti Rez. VlCtory 2S4B
į kontestų Stoti, galės šiaip fondam
vienas atsilankęs turi progos “Draugų” atlankė gerb. kun.
sau pasišokti ir pasilinksmin
gražiai laikų praleisti.
dr. J. Končius, Mt. Carine',
756 W. 35th Street
Draugija Aušros Vartų v.
ti.
Pa.
lietuvių
parap.
klebonas
Bazaras
būna
šeštadienių
ir
ir in. rengia vakarą su šokiais,
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
Lauksime visų atsilankant. rugsėjo 30 d., Statkūno sve sekmadienių vak. Prasideda
Jei būtų blogas oras, bunco tainėj, 2303 W. 22 PI., kampas 4 vai.
|
G R A B O R I A 1:
party ir piknikas įvyktų pa S. Oakley avė. Vakaro pelnas Ateinantis sekmadienis, rurap. svetainėj.
Visas pikniko ir bunco pa
GRABORIAI:
rty pelnas skirifnias seserims
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Kazimierietėms.
M. D.

LIETUVIAI

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTĮ) PARAPIJOJ,
WEST SIDE

DR. A. RAČKUS

Ofiso: Tel. CALumet 4030
Re*.: Tel. HEMlock 0200

3147 So. Halsted St.
Valandos: 10—12 ryto

r

Metinės Sukaktuvės

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busit* užganėdinti
Tel. CANal 2615 arba 2510

2314 W. 23rd PI., Chicago

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, BL
1439 S. <9th Conrt, Cicero, Iii.

A. MASALSKIS
JONO J. LEVINSKIO
Jau sukako metai kai negai
lestinga mirtis atskyrė iš miisų tarpo mylimą sūnelj ir
broliuką.
Netekome savo mylimo sū
naus ir brolio rugsėjo 23 d.,
1932 m. Nors laikas tęsiasi,
mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas
sutelkia Jam amžiną atilsį.
Ir atmindami tą Jo'liūdiną
prasiSallnimą iš m tisų tarpo,
yra užprašytos gedulingos 4v.
Mišios už jo sielą, antradieni,
rugsėjo 26 d., Svenč. Paneles
Gimimo parapijoj bažnyčioje.
Mar^uette parke. 7:45 vai. ry
to.
Kviečiame visus gimines, dra
ugus. kaimynus ir pažystamus
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę Tėvas, Motina. Se
serys, nrolis, Brolienė Ir Gimi
nės-,.

DR. F. C. WINSKUNAS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET

Nauja, graži ko

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

plyčia dykai.

4140 Archer Avenue

ORABORIU8 IR BAL8AMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

I.J.ZOLP

Res. 2136 W. 24th St.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Office Phone
PROspeet 1028

ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ
▼KD4JA8

Nuliūdę Moteris, Nflnal. Itrolial
Ir Giminė-*.
Laidotuvėse patarnauja grab.

8. M. 8kudas Tel. Monroe 3377

Res. and Offi'ce
2350 So. Leavltt St.

Nedėlloj susitarus

DR. J. J. KOWARSKAS

Plione CANal 0122

PHYSICIAN and SURGEON

DR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir Nedėliotnis pagal sutarti

DR. M. T,

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Telefonas REPubUe 7808

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Tel. CANa. 0257

Nedėliomis panai sutartį
Ofiso telef. BOUlevard 7020
Namų

lies. PROspeet 0059

DR. P. Z. ZALAI ORIS

tel. PROspeet 1830

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. BOUlevard 7012

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 So. Aiteslau Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 iki 8:30 vakare

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Tel. GROvelilU 1595

UR. A. L. YDŠKA

Seredoj pagal sutartį

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredonus po pietų ir Nedetdieuiais
tik susitarus

TeL. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

(Kampas Leavltt St.)

VlSt TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

2422 W. MARU L .LITE ROAD

DENTISTAS

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 1 fkl 8 vakare

4142, ARCHER AVENUE

Seredoj pagal sutartį

Tek YIHginla 0030

Tel. VlCtory 4088

ĮVAIRŪS

DAKTARAI;

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Res.

PAVLflVICIS UNDERTAKING CO:

Office Phone
.'\4ENtwortb 3U00

DR. A. R. McGRADIE

INCORPORATED

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Henry W. Beeker
(Llceneed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

Phone

SNGlewood 0041

VooO so. Halsted Street
vai.:

CHICAGO, ILL.

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

J. Llulevlčius

Tol. BOUlevard 5203—8413

G ra bortus

Ir
Balsam uotojas
Patarnauja Cbtcagoje It apiellaMf*.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Tb

4092 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja
MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI

•

ir

DR. CHARLES SEGAL
Pergalė savo ofisą po numeriu

Seniausia ir Didžiausia

,

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
veneriškų ligų

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Roikalui 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, nęžiūrint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIK( pirm negu kreipsitėg kur kitur.

Eudeikis

pašaukite:

JŪSŲ GRABORIUS

,

Didysis Ofisas

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

Kampas Hat Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 ▼. v.
Nedėliomls ir šventadieniais 10- 43

DR. MAURIGE KAHN

ISPECUALISTAS

Džio.ų, Aloierą Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—ė po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomls 10 iki 12

GRABORIŲ ĮSTAIGA

Liūdnoje valandoje

2506 W. 63rd St.

; DR.A.A.ROTH .

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIŲ

LABAI PIGIAI.

REPublic 3100

Ofiso TeL VlCtory 0893
Res. lei. DREsel 9191

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Tel. LAFayctte 2572

1646 WEST 46th STREET

GRAB01UU8
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už tžl.ėt
' KOPLYČIA DYKAI

Mirė Rugsėjo 22. 1928. 11:23
vai. ryto pusamžio meti). Kilo
Iš Trakų apskričio, Žiežmarių
parap.. Morkflno kaimo.
Amerikoje Išgyveno 26 metus
Paliko dideliame nultudlrrfe
moter) Oną. po tėvais S'rmukšmkė. keturis
sflnus Hi-mardą, Petrą. Pranciškų Ir Vincen
tą. brol| Juozupą ir gimines.
O Lietuvoje brolį Jurgį Ir gi
mines.
Kūnas pašarvotas 7246 Ro.
Falrflnld Avė. laidotuvės įvyks
Antradienį, rugsėjo 26 d. Iš
namų 8....» vai. bus atlydėtas
į tvenč. Punelės Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kažlmiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines.
drnugus ir pažysta
mus dalyvauti šios.* laidotuvė
se.

2423 W. MARUL E H E ROAD
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto

CANAL 0700

Tel. 'MONroe 3277

SYREWICZE

BERNIARDAR
MARKŪNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANal 0402

718 W. 18th St.

Tol. CICERO 294

.

Tel. Of. Ir Res. GROvehLl 0017
0917 S. WASHTENAW AVĖ.

Vai.- 2—4 Ir 7—9 vai. vakar*

2201 W. Cermak Road

SIMON M. SKUDAS

3307 Anbnrn Avenue

ta..

Nedėliojo pagal sutarti

Chicago^IĮL.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
oebranrua nes neturi
me išlaidų .užlaikymui
įkyrią.

A

Office. 4459 S. California Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Moderniška koplyčia dykai.
008 W. 18th Nt.
Tel. CANal 0174

GRABORIUS

1344 R. 6Dtb

Val.: 2 iki S popiet. 7 iki 9 vak.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.60 ir aukščiau

• Pbone ‘BOUlevarfl 4139

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. LAFayctte 705(1

Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yna patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

J. F. RADŽIUS

CICERO *927

Tel. LAFayctte 6733

SeredomU ir Nedėliomls pagal sutarti

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAI CHIGAGOJE

LIETUVIS GKABOBIUS

Pancd., Sered. Ir Sukat 2—9 vaL

Rezideueijo* Ofisas: 2050 W. 6 U Ik St.

DR. A. J. BERTASH

STANLEY P. MAŽEIKA

Utar., Kotv. ir Pėtn. 10—9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašelpinio klubo mėnesinis

DENTISTAS

1440 SO. 49tli CTi, CICERO, ILL

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR, J, W. KADZEWICK

LACHAVICH
IR SONOS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

Telefonas YARcb 1138

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Telefonas MIDway 2880
Office.

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS

2355 West 63rd btreet
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir 8ekinud. pagal sutarti
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj
Cbtcaeo. III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994
Rez.: Tel. 1‘LAza 8200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v.
Ncdėldlonluls nuo 10 iki 12 dieną

Res.:

PROspeet 2011 BEVerly 0081

*

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Plionc PROspeet 102 4

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2458 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję

«

pagal

sutartį

KISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR BUZTURŲ PER 9Š METUS M EW RIRT
KAIP ItSISENftJl’glOg Ir NEIŠGYDOMOS JOH YRA
Speclallėkal gydo Ilgas pilvo, plr učių. Inkstų Ir pūslė*, ežnuodljlmą krau
jo. odoe. Ilgas, žalsdas. reumotlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir. persitikrinkite ką jis jums gali pėda
ryti. Praktikuoja per daugel’, metų ir Išgydė tūkstančių* ligonių. PatariOlai dykai.
OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo i—S vsdardal vakare, Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 vai.
XeL CRAvrtord 6070
0909 WD,I 10Lh ST.
kampas Keežsr Ava

B

t) RAH H

S

Rugsėjo 23, 1933

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARA. PASKUTINIS PIKNIKAS

J uoj ateis Salta žiema. Tad atvažiuokite visi j šį paskutinį šių metų pikniką, nes tai bus pas
kutinė proga pakvėpuoti tyro oro, ir "linksmai laiką praleisti laukuose, iki kito pavasario.

Rugsejo-Sept. 24 d. 1933 m.

Širdingai kviečia visus,

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

CHICAGOJE

KUN. S. IRTMONAS AP
LEIDO AMERIKĄ

KLEBONAS IR KOMITETAI.

SVEIKATOS SAVAITE

RADID

tikras prekes, kurias nupigiiu

JAU

UŽSAKYTA 15,(XX)

tomis kainomis šiuo laiku ga-1 Brolis Vladas
jau gavo
Su bloga sveikata negalima
tikėtis gražios išvaizdos (pa
Įima pirkti J. Budriko k ra u-»užsakymą 15,000 plotkelių pa, Knn. St. Irtmonas, Raudon
NAUJAS DAKTARAS
Sulaukus
sekmadienio
kožtuvėje, 3417 So. Halsted
!ganant* gruodžio 1 d.
dvario klebonas, šio mėn. 16 veikslas imtas' iš Hvgeia).
nam malonu jmsiklausyti gra
‘ AUTOMOBILIS PARDA
d. sėdo į laivą “Bremen” ii'
žių radijo programų, kurias Nepraleiskite šių programų.
VIMUI
išplaukė Lietuvon. Gerb. sve
r*?l
duoda. Jos. F. Budriko korpo
Svetys
Gražus 7 pa&senger 1929 Stutz
čias Cbicagoje išbuvo apie po
racija. Tat ir ryt dieną yra
šeimyninis karas. Gerame stovyje.
ŽINIOS IŠ KAR'NIVALO
rą mėnesių laiko. Viešėjo pas
rengiami trys dainų, muzikos
Lankai kaip nauji.
Šildytuvas.
<1. g. pral. M. Krušą. SėsdaProjektorius.
Visi
aukštos
rūšies
ir poezijos programai: 8 va*,
Karai valas, kuris prasidėjo
Imas į laivą rašo: “Vis dar
įtaisymai. Atrodo ir bėga kaip
ryto iš stoties WCFL su gra- I
rugsėjo 19 d. tikrai smagus.
nauja mašina. Kaina tik $400. Tenegaliu atsipeikėti nuo patir
ir
žiomis poezijomis; 1 vai. po
lefonuokite
IIAR. 3006; Sekma
Žmonių kas vakaras skaitlin
wt |O (MM IfcaT
to vaišingumo: ilgai, ilgai nia
dieniais
SAG.
7754.
piet
su
gražia
muzika
ir
Ma
j
gai atsilanko.
Darbininkai
lonėsiuos tomis Chicagoje pra
kalais ir 1:30 iš stoties WAAL
smarkiai darbuojasi. Kiekvie
leistomis valandomis. Esu be
bus* rinktinos mūsų žymiausių
nas savo būdoj žiūri, kad kai
galo dėkingas visiems šilali
ADVOKATAS
myną subytinus. Karnivalo įĮ
* dainininkų dainos ir smagi mit
škiams ir žengdamas iš Ame
2
E.
103rd
PL prie State St.
Z i k fi •
,vairumo nVgalima nei aprašy
Tel. Pl’IJjinan 5959
rikos į laivą, siunčiu visiems
Ketvergo vakarais nuo 7 Ik? 9
ti. Tik atsilankius gali viską
Per šias gražias programas
4600 S. W<xxl St.
LAFayette (393
širdingiausius linkėjimus.”
Rugsėjo (Sept.) 27 d., Lie bus įvairūs naudingi praneši
pamatyti.
Galite Pirkti
tuvių Auditorijoje prasidės mai apie biznio eigą ir tam
Šio šeštadienio vakarą. įvyk- į.
ŠILALIŠKIAI GYVI
PIANĄ ar RADIO
Sveikatos Savaitė. Pradžią 7
sta tas brigbtonparkiečių lauPUSDYKIAI!
Chieagos lietuvių uaktara
ADVOKATAS
vai. vakare. Įžanga 10c. Bus
•kiamas “Bake Sale” Šv. Te“
Draugo
”
No.
216
teko
pa

105 W. Monroe St.. prie Clark
šeimyna padidėjo. Neseniai bai
rodomi paveikslai, iliustruo MAINYSIU modernišką Maresės moterų ir mergaičių drTelefonas STAte 7040
stebėti,
kad
šilališkiai
pager

gęs mokslus Dr. Jonas ŠukeVatnndO" 9 rvte Iki S nopl*t
tos
paskaitos
ir
specialių
nau

iquette
parke
namą
ant
senoj
jos narės tame pasidarbavo.
2201 W. Cermak Road
vieius (Szukiewicz) atidarė o- bė kun. St. Irtmaną ir sutvė jų mokslo atidengimų. Širdin namo. Agentų nereikalauju. J
Atsilankę į karnivalą ras sta
Panedėllo,
8eredoa fr Pėtnyčto.
rė šilališkių dr-ją. Maloni ži
fisą 5058 So. Ashland avė.
vakarais * tkt 9
gai
lietuvių
visuomenė
kvie

Atsišaukite:
1
lus nudėtus namie keptais va
Telefonas CAlVal «122
nia. Nors nepažymėta dr-jos
Namai:
6459 S. Rockwell St.
Jaunasis
daktaras
gimė
Chi
čiama
atsilankyti.
lgiais, kokių tik kas norės.
7135 SO. R0CKWELL ST. 1
tikslas ir veikimo planas, bet
Utarnlnko, Ketverto ir Subatos
Vakarai- 7 Iki «
Dėlto Brigliton Parko gaspadi- c-agoj gegužės 20, 1909. Augo tikiu, kad p. L. Šimutis, ra-1 Sveikatos Savaitė rengiama
Telefonas REPnblc 9«00
nėlės nors vieną subatėlės die ir pradinį mokslą ėjo ant To- gintojas šilališkių prie susi-Į pastangomis Amerikos Lietu
GERI VARTOTI PIANAI
IŠNUOMAVIMUI
ną pasilsėkite, nieko namie wn of Lake ir Brigliton Par būrimo į dr-ją, be abejo, turi vių Daktarų draugijos.
PO
Išsinuoinuoja krautuvė. Ge-'
ke. Nuo šešių metų amžiaus
r.ekepkite.
Atėjusios
j
kamiroj vietoj, tinkama bile ko-,
ir gerų planų.
*
$25.00
Kraustau Rakandus, Pianus Ir prtSekmadienį, rūgs. 24 d., kiam bizniui. Randasi Mar-1
r»->tpų nng'ls ui pigiausias kainas:
valą nusipirkite ir sykiu pa pradėjo lankyti Seward GraGROJIKU
AT
PTANAI
Black Rand >7.50; Harking $8.011;
remkite parapiją. Tikrinu, kad n.-mar mokyklą. Ją baigęs 1922 Neseniai, pabaigoje 1930 mo'.9.45 vaL ryto įvyks Lithuani- 'qįette pirkę,' 2.519 W?*69‘Št
MIl ers Orėk $9.75.
PO
sila * an
o n Aero
A orn (Muki
Amorino sucn. Yra sykiu ir pagyvenimas.
PaAaub't I.AFayctle 8980.
Club nF
of America
būsite patenkintos. Teresietės j Kietais, įstojo į Lindbloom tų,. buvo suorganizuota suaJ. 0 K S A S
$48.00
Atsišaukite:
dėjo pastangų, kad visko pa- High School. šešiolikos metų liškių dr-ja tikslu pagelbėti sirinkimas adreso 814 W. 33nl
£349 West 43rd Street
gaminus. '
sulaukęs, baigė .» mokyki* ir |«atat**. 6l.W“ baznyftos bo- St. (užpakaly buv. Universal ANTANAS SHADBARAS
beta
Amo ai Harhn rroroi '/itin
2519 W. 69th St.
aukštesnius mokslus pradėjo !k5,
«- Apie
Sį darbę gera, žino bankos). Visi nariai kviečia
Atėjusios šį vakarą ką ga
eiti Loyolos universitete ir P- *imu,is ir kit' na,lJos d'" mi susirinkti, i Koresp. T. A.
IŠNUOMAVIMUI
5332 SgAONG Avė
lėsit nusipirkti ir rytojaus pie
penkių kambarių flatas, pe
trane kolegijoj. Nuo 1928 iw> nariai’ tat- S“1- fia lr y”
■m. kmjslk; = MO2.
tums, o po to, tegul Dievas
šiomis dienomis prisiųsta iš čiais šildomas, su visais pato
tų medicinos mokslus ėjo Chi- ,ikslaa “ Pabudinti pirmiau
‘duoda visiems laimingai nu
naujų knygų, neseniai gumais, ant antrų lubų. Kam
susiorganizavusius šilališkius i Kauno
• •
"j>4
važiuoti į Vytauto daržą, į pa cago Medical School ir joje arba sujungti bendrai abi dr- išėjusių
pinis namas, randasi arti Švįš spaudos.
buvo
vienas
sėkmingiausių
stu
skutinį šiais metais mūsų paVytauto Didžiojo Albumas, Jurgio bažnyčios, Bridgeporjas. Šilalės bažnyčios bokštai
Visos anglių kompanijos pakėlė an
te. Renda pigi. Atsišaukite pas
denių.
Ją
baigė
pernai
ir
vie. rupijos pikniką dar syįtį pu
glių kainas, taip aukštai, kad žmoH.
Sinkevičiaus
raštai,
Ang

statyti dr-jos taip negalima
•.'-5ms sunku bef pirkti,
o lietuvių
savininką:
kvėpuoti tyru oru ir su savo!r,us In(?tus buvo internu West
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
lų-Lietuvių kalbos Herlito žo
palikti
kaip
ji
yra.
Jau
seniai
3341 So. Halsted St.
pakėlimo kalnų dar nupigino. Karu
kaimynais sueiti ir smagiai Side ligoninėj, kur turėjo pui
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus,
dynas (400 puslapių kaina tik
arba
buvau
rašęs
“
Drauge
”
,
kad
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Tclefonuoktte PHOSPF.CT 3938
kią
praktiką
operacijų
dary

laiką praleisti.
Telefonas
šilališkiai šauktų nors susirin $1). Altorių šešėly, Šv. Raš
REPVBIJC 8402
$15.00
NAUJOS
MADOS
me.
Kartu
jisai
lankė
Illinois
Kepėja W. H. Y.
tas, Didžioji Savaitė ir dau
kimą.
Privačiai
raginau
p'.r
MIDGET RADIOS
SUGRĮŽO IS
Post Graduate Medical clinic.
gybė kitų beletristikos* veika
mininką
tą
daryti,
bet
man
ne

PO .
Dabar
laboratorijose daro
lų.
LIETUVOS
Geriausios Anglys Už
$7.95
kraujo tyrinėjimus ir specija- pavyko. Žinoma, ‘mažo’ nieks
Mes
atiduodame
ta
pačia
i
NAUJI CROSLEY
lizuojasi kraujo ligose. Jisai nebijo ir neklauso.
Žemiausias Kainas
kaina, kiek Lietuvoje kainuoRADIOS
yra Štabo narys Cbicago Free Lauksime daugiau žinučių 'ja> Kiekvienam yra gera proPO
Attorney & Counsellor-At-Law
Dispensarv. Jo ofiso valan apie šilališkių veikimą.
lga
įsigyti
pigiai
reikalingų
IŠ PALAIMINTOS LIETU
3112 SO. HALSTED ST.
$17.50
dos: 2—5 popiet; 7—9 vale
Šilališkis Antanuką I knygų.
12132 UNION AVĖ.
VOJ DR JOS SUS M0
Tel. VICtory 2394
NIAUJI PHILCO RADIOS
Ofiso tel. Prospect 2230; rezi
‘Spaudos Fondo’ įgaliotinis
Chidago, III.
PO
dencija 6107 So. Francisco aIr
vėl
pradėjo
praktikuoti
vi

J. Kriščiūnas,
Susirinkimas įvyko ’ rugsėjo ve., tel. Grovehill 0951.
$20.00
Phone PULLman 2316
suose teismuose kaip ir
• 917 W. 34 St.
13 d., Chieagos Lietuvių Au
Dabar
laikas prisipirkti
Naujam profesijonalui lin
NAUJI
ZENITH
RADIOS
pirmiau.
Cbicago, III.
ditorijoj. Susirinkimą atidaro
L.
R.
K.
S.
A.
Chieagos
PO
anglių dėl žiemos
kėtina geriausios kloties. Rep.
pirm. F. Bacevičius, o rašti
Apskrities kuopų atstovų su
$29.5**
Res. 10742 S. Wabash Avė.
ninkas perskaitė praėjusio susvažiavimas įvyks rugsėjo 24
Labai
platus
pasirinkimas
PERKAM
INSURANCE
mo nutarimus, kurie liko pri
Phone PULLman 8092
d., Gimimo P. Šv. parap. sve
LIETUVIAMS LAIŠKAI
visokių kitokių Standard
N0TARY
Lietuviškus
imti.
tuinėj, G8 ir Wasbtenaw avė.,
OENTRALINIAM CHIpadarymų radios įrengtų
3 vai. popiet. Visos kuopos
gražiausiuose naujuose ka
NIAM PAŠTE
PUBLIC
BONUS
Apie draugijos rengiamą ko
binetuose.
turi
atsiųsti
atstovų
arba
lai
ncertą ir šokius, kuris bus la
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
pačios valdybos dalyvauja,
■ PIRKITE, DABAR IR
pkričio 26 d., Chieagos Lietu 503 Durzinikui Jurgiui
LA1TAIORCIŲ
AGKMTURA
nes
susirinkimas
svarbus.
Rei

505
Digriui
B.
TAUPYKITE Iš
Visados garantuojame ko
vių Auditorijoj, darė praneši
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
DIDŽIAŲSTŲ
VERTYBIŲ
kės
svarstyti
Apskrities
ir
vi
kybę ir teisingą vogą.
507
Dzievieniui
Tonini
TKisnrauMc pamatuotas rizmis
mą kom. nariai J. Jackus ir
KRAUTUVES
Yardas ir ofisas:'
sos organizacijos reikalus.
2608 W.8T 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
B Jakaitis. Koncertas rengia 517 Kirsniui Viktorai
12132
SO. UNION AVĖ.,
Apskr. valdyba
534 Pukienei Mrs. E.
mas visu smarkumu. Per tų
Tel. PULlman 5817
vakarą bus priimami nauji na
Wcst Pullman, III.
riai nuo 18 iki 35 m., be įsto
Galite nusipirkti daugiau
Paskutinis Labdarių Ūkyje
ą
i®
jamojo mokesčio.
anglių žemesne kaina iš

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

DABAR
PROGRESS

J.P. WA1TCHES

FURNITURE CO.

OISAS UPRESS

IŠ ŠV, JURGIO PARAP..
BRIDGEPORT

ADV. F. B. BRADCHUUS

IUMONIS COAL CO.

PRANEŠIMAI

p .

PIKNIKAS

Auditorijos raportą, kurį da
Tė B. Jakaitis, priimtas. Pri
imti nauji nariai. A. Janušau
RŪGS. - SEPT. 24 D., 1933
skienė, A. Vaitekfinas, A. PeLabdarių Ūkyje, Lemont, III.
traitienė, M. Rašinskienė, S.
Rirūkis. Pranešta, kad jau po- j
Bus geros muzikos, vaikučiams “ponies” jodinėti, arkliu
kas
išlalmėjimui, gardūs užkandžiai, skanaus alučio. Visi
nkios savaitės kai serga J. PI a
uys. Pašalpos išmokėta $25.00. galite važiuoti, nes trokai nuveš visus. Trakai išvažiuos ly
giai 8 vai. ryto. Lauks visų prie parapijų bažnyčių durų.
Serga ir kiti trys.
Kviečia visus, Labdarių Ūkio Užvaizdą
Nutarimų rašt. G. P.

Painf f

K. S. J AKUBAIT1S

g»r» kvartų vali atabbklų pada
rytu Oall nulvtaatl aavo namus, vls..
panaujlntl. pordlrbtt. pratęsti
nudovtjlmų. Bet tart hStt tam tik
ra krarha. Kvarba, kurt lltltu tf■l*s. apšautos, graliai atrodys ti
sam <tov«Jlmut. ... lltokl* kvarb*
parduodama.

•M

Llquld Vslvat dal stonų Ir tukt).
Maatar Varnlsh dal rrlndų. rakan
dų Ir madinių pacrailnlmų.
F,ex1«-o dal balto '-anamal” atvalsdavtme. 10—10 Tyra kvarba dal
darbo U lauka,

3240 S. Halsted St

3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai: J. Kalėdinakas
J. Romanai

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

Peoples Coal Co.

Užsisakykite savo anglis
šį mėnesį kol kainos dar že
mos.
4 ton*
1. 2, or 3 ton* or moee
Pombonta* M.R.
Screened 50<% Lamp >7.20 $8.75
W. Kentucky M. B.
50<5fe lump ..................... 5.25 5.00
Idimp ........... I........... 4 25 5.75
Black Ban<1 .....................
Egg ...................... 4.00 7,50
Lump ................................ 5.25 7.76

Iv.

