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Havaną ištiko viesulas; kova nutraukta
—

KĖSINTAS! PRIEŠ AUSTRIJOS
KANCLERĮ; LENGVAI SUŽEISTAS

CH1CAGOJE
>:

SAKO, TAI PRASIMANY
MAS

DARBO SEKRETORE KATALIKŲ
LABDARIU SUVAŽIAVIME

NEAV YORK, spal. 3. — K a pramone; suaugusiųjų moksliNukentėjusiųjų Insullio kre
miną.
Iš raudonojo “rojaus” paspruko
ditorių advokatas paskelbė, talikų Lalslarybių suvažiavi
Kas link apdraudos nedari*)
kad jam pavyko susekti S. in me vakar kalbėjo darbo dcLatvijon lakūnas
metu sekretorė pasiūlė įvestų
Misa
sullio sudėtus svetima pavarde parta.. e:iio sekretorė
visiems darbininkams privalo
pinigus Harris Trust and Sa- Verkius. Be updraudos nedarKUBĄ IŠTIKO VIESULAS Į PAŠAUTAS AUSTRIJOS
mąjį sistemą.
jvings blanke. Tų pinigų ps?J Į
metu klausimo sekr. pasifilė J
----------į
KANCLERIS
Nereikia turėti vilties k ras
Įapie vienas milijonas dolerių.
HAVANA, spalių 4. — Va
oj uos ekonomiškus planus gc- tni grąžinti
gerovę, jei pirKreiptasi
teisman,
kad
tų
pini
kar popiet Kubą ištiko didelis
VIENA, Austrija, sjml. 4.—
rovės grąžinimui:
miaui nebus nustatytas už dar
gų
išmokėjimas
būtų
sustab

lietus ir viesulas. Tad čia ne Kėsintųsi prieš Austrijos kan
bą teisingas atlyginimas, sa
Pensijų senatvėje; viešuo
dytas.
noromis revoliucija nutraukta cleri IKdlfussą. Kancleris leng
kė sekretorė. Kuris į ruoniukų,
sius
darbus;
nemokamai
darbų
7
— atidėta. Kai kuriose salos ' vai sužeistas, o šovikas sugauBankas išaiškino, kad buvu
pigiai apmoka darbininkus, tas
suradimą
visam
krašte;
darbo
Kalifornijoj
baigiama
statyti
milžiniška
Azusa
užtvan

dalyse žmonės iš anksto aplei- tas.
sia Chieagos vaistininkas C. S.
varžo pirkimo jėgą, kuri yra
ka.
Ji
suturės
vandenį
baseine,
iš
kurio
Pasadena
miestui
do namus, kad išlikti gyviems.
Suimtas šovikas vadinasi
Eflax pereitais metais liankan stabilizavimą pramonėje; žc- visų pramonių gyvybės krau
pristatomas vanduo. Apsaugota nuo žemės drebėjimo.
Rudolfas Dertil, tarnavęs Aus
sudėjo apie. 150,000 dol. ir pats mės ūkio programą susijus su jas.
VOKIETIJOS
ŪKININKAI
"
VOS NENUŽUDYTAS KU t rijos kariuomenėje. Dar ne
“SAUSASIS” PAKLIUVO išvyko į Graikiją ai ne InsuBOS PREZIDENTAS
uis.
nustatyta, kas jis per vienas—
KARO VETERANŲ PARADAS
TEISMAN
PAKEISTI VALSTIEČIAIS
ar socialistas, ar kas kitas.
Iš Graikijos pats
Tnsullrs
HAVANA, spal. 3. — Va
tai blogas prasiVakar
Cliicagoj įvyko mil- nuo šaligatvių, namų stogų, iš
BERLVNAS, spal. 3. —
NEW YORK, spal. 3. —Su pranešė, kad..........................................
„
kar į važiuojanti Kulnis prezi PASPRUKO BOLŠEVIKŲ i,r , •
•
, .
,
il»„;„
manymas
tvirtinti,
kad jis Gili žiniskas pastarojo
karo
vetera langų, automobilių ir iš kitų
Į \ okietijos vyriausybe nusprrn ; keliais k>tais patrauktas teis-Į
•
...
1
.
dentą San Martin nežinomi žu
lidclin- nų paradas, kurs sekė
eagos banke paliko
kone vietų su dideliu susidomėjimu
LAKŪNAS
dė, kad tie visi ūkininkai, ku-iman buvęs H sausasis” maj.
dikai papliūpa ėmė
šaudyti,
per visą dieną.
[akimis lydėjo žygiuojančių verie valdo ūkius iki 3i0 akrų, j C. J’. Mills, kiįrs prieš B metus indėlius.
'račiau prezidentas išliko svei
RYGA, spal. 3. — Latvijon nuo šiol turi būt oficialiai vr- laimėjo 25,00(1
l’arade dalyvavo apie 120,- teranų gausingas kuopas. Kai
dol. Duranto
D
kas.
REIKIA LAUKTI BRAN 000 veteranų, suvykusiųjų iš kurie veteranai turėjo dailiai
atskrido iš sovietų Rusijos la Ginami valstiečiais, kad tuo bū dovaną už patiektą planą, kaip
ištaisytus,
taip vadinarpus
GESNIO PIENO
kūnas Grigo r i Kravič,
kurs du juos atskirti nuo didžiųjų būtų sėkmingiausia
visų, J. Valstybių dalių.
vykdyti
APSIŠAUDYMAI VYKSTA tarp Petrapilio ir Maskv* s va
“flotus.” Matyta įvairiausių’
prohibiciją.
,
žemvaldžių.
Buvo atstovybės iŠ Prancū
Reikią laukti brangesnio pi p
karojjinklų dalių veteranai.
žiojo paštą.
zijos, Kanados, Filipinų salų j
Be
to,
nuspręsta,
kad
ateity
1
Kaip
kiti,
taip
ir
jis
kaltiII AVA NA, spal. 3. — Nėra
no
(
’
liieagoje
ateinančią
Visi savo kariuomenės dalių
Jis atskrido su
bolševikų
kvortai ir iš kitur.
'tvarkos. Mieste dažnai girdisi paštu ir pareiškė, kad atgal valstiečiai negali Iii kam užra- namas sankalbiu prieš probi- Į savaitę — H centų
uniformose.
Paradas surengtas ryšium
šaudymai ir bombų
sProg-. negrįš. Latvijos autoritetai išsa\o ūkių. \ alstieciui mi- biciją
|vietoj
10
c.
Tam
tikslui
pieno
Tai buvo tikrai istorinė diea
dinimai. Gatvėse matosi nusi-Įpmp pa;t;J įš aplūžiusio jo lėk-1 rus’ -i° flk! lmveldi -»° vyriau-1
• kodas jau pataisytas.
Sako su Amerikos Legijcno suvažia ,,a K’hicagoj.. i Tokio milžiniško
SUSIRINKO LEGISLAgėrę kareiviai.
; žmonių supludimo čia niekama, kad žemės ūkio departa vimu.
tuvo ir perdavė bolševikų ats- siasis sūnus, arba vyriausioj:
duktė.
Šimtai tūkstančių žiūrovų \los nebūta.
Tai linksminasi po įvykdy tovvbei.
mento sekretorius \Yallace tai
TūRA
tų karininkams skerdynių.
Tik arijanų rasės valstie
patvirtins.
.kambaryje kilo gaisras: buvo
Seržantų vadovaujami karei
čiams leidžiama valdvti ūkius.
SPRINGEIELD, III., spal.
PRANCŪZAI GRASINA
‘užsidegusi kušete. Gaisrinin
viai nužudė keletą karininkų,
4. — Vakar susirinko nepapSKUNDŲ BOARDAS
ANGLIJAI
kams buvo pranešta, kad gaiš
kada tie pasidavė ir pradėjo
AMERIKIEČIŲ VIEŠBUTIS raston sesijon legislatūra. Gu
VEIKIA
’ ras vra labai didelis, tačiau
apleisti sugriautą
National
bernatorius tuojau
pasiūlė,
PARYŽIUS, spal. 3. — PusSUGRIAUTAS
i .
.
PLEČIASI
NEDARBAS
vietoje pribuvus, greit
buvo
viešbutį.
N RA skundams priimti boa r
kari b&fų nutarta išleisti 30 mi
ofieialus laikraštis Temps skel
likviduotas. Sudegė tik kušete
Užvakar ir vakar daugiau bia Anglijai grasinimus. Pa HAiVANA, spalių 3.
Pat lijonųi YRI. boiių vargšų šelpi-jdas Chicagoj jau veikia. BoarUTENA.
-Čia
labai
pradėjo
j
r pora pagaĮviu. Namo savikaip 100 asmenų
nužudyta reiškia, kad Anglija turi pasi ranki) šoviniais sugriautas Na mui ateinančią žiemą.
do ofisai yra 201 North Wereikštis nedarbas. Statyba raa'flinko parPjškjinu,
nuostoliu
šiame mieste. Sužeistųjų bus rinkti vieną iš dviejų; arba bū tional viešbutis buvo ameri
Ils gat.
keletas šimtų.
Boardas gavo
apie 2,500 ža ir kiti didesni darbai sus-'^ padaryta 20,000 litų su17,000 VEŽĖJŲ STREI
ti’vienybėje su Prancūzija nu kiečių viešbutis. Buvo atidary
pareikala- maj
.1. Valstybės kol kas nenori siginklavimo klausimu,
skundų ir veda
išklausinėji toję. Darbininkų
KUOJA
arba tas 1930 m. ir reprezentavo
vimas visai mažas. Pirmiau
kištis. Lūkeriuoja svarbesnių Prancūzija darys sąjungą su apie 4 milijonus dolerių kapita
mus.
dnrhininkai, dirbdami per va
įvykių.
NEW YORK, spalių 3. —
Užsienių reikalų ministeri
Vokietija ir tuo būdu pnlauž lą.
sarą, susitaupydavo ir žiemos
Šiame mieste streikuoja 17,00)
NEPAISO PROTESTŲ
joje, ekonominiame departa
Europos valstybių pusiausvy
sezonui, o šiais metais tenka
t rokų vežėjų su
padėjėjais.
NORI BETARPIŠKŲ
mente, gauta telegrama iš Bei
rą (balansą).
1,300 DARBININKŲ
jiems
ir
vasarą
—
didžiausį
Dauguma C'ooko apskrities
Numatoma, kad
sustreikuos
DERYBŲ
jog sviesto draudimas
SUSTREIKAVO
darbi sezoną — skursti, nes
komisijonierių
priima
iš
vy

dar daugiau vežėjų.
I Lietuvai -nuimtas.
PREZ. ROOSEVELTAS
retas kuris gauna ilgesniam
riausybės
2,040,500
dol.
paskoPARYŽIUS, spal. 3. — Vo-!
HUDSON, Mass., spal. 3.—
NEW YORKE
laikui pastovų darbą. Bet ir
kietijos atstovai Ženevoje rei-Į
Firestone guminių avalų fab UŽ UNIJOS PRIPAŽINIMĄ lą, kad šių pinigų pagalba už
Pinigų kainos —
baigti slaugėms namus statyti. >«vęsj<okiai dienai darbo, vos
šk i a norą turėti
betarpiškas II NEAV YORK, spal. 3.
— rikuose 1,300 darbininkų sukė
mainyba
AVEIRTON, AY. Va., spal.
derybas su prancūzais
Du komisijonieriai griežtai prasimaitina su seimą, o apie
nusi-1 šiandien iš Chicago atvyko čia lė streiką. Reikalauja 25 nuoš.
sutaupąs
nėra
ir
kalbos.
Vyrai
ginklavimo klausimu.
prez. Rooseveltas ir iš stoties daugiau atlyginimo ir unijos 3. — Apie 10,OfX) streikuojan protestuoja. Sako, paskola neVAKAR:
tai
čiųjų plieno fabrikų darbinin- j reikalinga, tai tik pinigų cik uždirba į dieną 2—,'J| lt.,
pripažinimo.
nulydėtas į savo namus.
Gryno aukso uncijai $32.12
kų reikalauja, kad kompanija vojimas. Tačiau to nepaisoma* skaitosi geru uždarbiu, o mo
PRIEŠ KOMUNISTUS
Sidabro uncijai.......... 4Oc.
terų uždarbis veik per pus mn
i lytas. Taip pat gražiai sutvar pripažintų jų uniją. K< mpani
GRAŽIAI SUTVARKĖ
Britų svaras ................. $4.78
žesnis, todėl daugumoj jas ir
LONDONAS, spal. 3.
kė du savo kr.žbis ūkininkas ja atsisako.
TRŪKSTA FONDŲ
KRYŽIUS
Prane, frankas ................ 06
ima darbdaviai
vietoj vyrų.
Al. Joneikis.
Anglijos darbo partijos suva
Kanados doleris .......... 98
Cicero miesto fonduose su Čia darbininkai būtų labai pa
žiavime Hastingse
dauguma
ALEKSANDRIJA. — 1893 Visus šiuos kryžius jauni
PRIEŠINGA DOLERIO
Vokiečių marke ............. 37
sekta kaž kokių
neaiškumų. tenkinti, jei gautų darbo ir to
balsų nutarta į savo organiza ni. Klauseikių kaimas
INFLIACIJAI
buvo uias gražiai
apvainikavo ir
Italų lira....................... . .30
ilgesniam
Nutarta mokesčių fondą aps kiomis sąlygomis
ciją nepriimti pusiau komunis pastatęs prie vieškelio gražų nigpiūčio 20 d. klebonas kun.
Olandų florinas ...............62
Miesto savivaldybei rei
,
v, .
i
. Jocas
pašventino. Ta pačia
tiškų organizacijų.
AVASHINGTON, spal. 3. — kaičiuoti: kiek surinkta ir kiek
kryžių, bet per ilgą laikotarpi
1
_
.
ketų pasirūpinti bedarbių li Pereitais metais J. V. dolerio
’ proga padarė M. Joneikio .r Amerikos Darbo federacijos kam išleista.
jau buvo gerokai apakur?.. R Jautakio
Rrimvnosp
kimu ir jiems suteikti kokio vertė buvo 100 centų, o vakar
suvažiavime pareikšta, kad fe
KOMUNISTAS NUŠAU
f
Šiemet, Šventųjų Metų proga, Jėzaus Širdies intronizaciją. derącija yra priešinga dolerio
nors darbo, kol dar Žiema ne — 64 c.
RADIJO STOTIS
TAS, KITI SUŽEISTA
atėjo, nes žiemą bus dar sun
jaunimo tarpe kilo
sumany Po to klebonas pasakė j.-pūdin infliacijai.
ORO STOVIS
Pakraščių sargybos stotyje, kinu.
BILBAO, Ispanija, spal. 3. mas kryžių atnaujinti. Visame gas kalbas.

LIETUVOJE

— Ginkluotų komunistų susi
rėmime su civiline
sargyba
Lejona miestely, vieTTbs komu
nistas nušautas, keli sužeista
ir keturi areštuota.

I

kaime padaryta rinkliava ir Šventinimo apeigose d’dyva
daug
surink'ta apie 50 litų. Iš tų pi vo iš apylinkės kaimu
nigų gražiai perdažyta ir tvo žmonių.
rele aptverta kryžius taip, kad Kryžiai mūsų tautai yra bn
dabar atrodo lyg naujai sta- ngintini ir nereikia jų apleisti.

PITTSBURGH, Pa., spal. AVilmette, bus įsteigta galinga
CHIGAGO IR APYLINKES
GAISRAS KAUNE
3. — Pranešta, kad vakarų radijo siuntimo stotis.
— Šiandien iŠ dalies debe
Pennsylvanijoj šiandien apie
temperatūros
Rugsėjo 1.0 d. vakare Lais suota; mažas
21,000 angliakasių grįžo j dar-1 SKAITYKITE IR PLATTN
vės ai. 19 ns. miegamajame pakįtėjimas.
KITĘ “DRAUGĄ”
bą minkštųjų anglių kasyklose.

2

Tročiadieiiis, spalių’4 d., 1933

15 K X U G X £

“DRAUGAS”
Iftelna kasdien, į'iskyrua sekmadieniui

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $$.00. Pu-

Ml metų — $3.50; Trims įnėneslains — $2 00; Vienam
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metamu $7.00; Pusei rne— *4.00. Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raktų negrųJei neprašoma tat padaryti ir neprjslundlama tam
tllutlul pakto lenkių.

Una,

Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki 11:M yal.

Įlasdlso.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITU (J AN LAN DAILY FR1END
Publlsbed Daily. Ezcept Sunday.
8UB8CRIPTION8: One Tear — $0.00; Slz Montks
— $1.89: Three Montks — $1.00: One Uontk — TSc.
lUurope — One Year — $7.00; Slz Montks — 14.00;
Copy — .01c.

kdvertlsln* In “DRaUOAB" brlngs best results.
▲dvertlsln* ratas on eppllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS

KLAUSIMAI

RUSIJA IR PRANCŪZIJA
IK'1 Prancūzijos žyniaus politiko Herriot'o atsilankymo Sovietų Rusijoj “Tr.” rašo:
Rusija anksčiau buvo susiartinusi su Vokie
tija, bet nacionalsocialistų valdžios iškilimas
atšaldė vokiečių prancūzų ir taip ne labai
karštus santykius. Dabar Maskva pati links
ta Paryžiaus pusėn. .Jau šį pavasarį prancū
zai pasirašė nepuolimo sutartį su Maskva, o
dabar norima užmegzti dar glaudesnius san
tykius. Kartu pradėjo reikštis artėjimas tarp
Sovietų ir Lenkijos. Vienas bolševikų vadų,
Radek, pradėjo rašyti labai besimeilinančius
Lenkijai straipsnius. Mat, Maskva turi įvai
rių pavojų tolimuose rytuose, ypač iš japonų
pusės ir todėl jai svarbu geri santykiai su
Lenkija, ir apskritai, su vakarų Europa. Len
kijoj ilgi stengiamasi palaikyti gerus santy-’
kius su Maskva. Mat, Maskva ir Lenkija yra
-pasidalinusios t kvailių. Lenkų endekai jau
seniai tvirtino, kad lenkams esu reikalingi
geri santykiai su Maskva, kad bendromis pa
jėgomis išlaikytų ukrainiečius.^Pilsudskis tam
priešinosi, bet ir jis pastaruoju laiku palinko
šiton pusėn.
BIJO BENDRO DARBO

LIETUVOS GYVENIMAS

lvkuose Labai sumanių.
i
tautininkai ir kitos grupės prie jo sumanyto
SVEIKINAME
Patyrinėjus
pilies
apylinkę,
j
'
žygio įvykdinitno prisidėtų. Tiesa, mūsų dien
raščio redaktorius buvo užkalbintas įeiti į
_______
! pastebėta, kml būtu čia ka- ;
komitetų, bet jis negalėjo sutikti, nes visa KAUNO ŽYDAI BOIKO .nias, kur padėti paimtus iš vo- ^aise miesto užėmusio apie
darbo pradžia ėjo ne tuo keliu, kuriuo tu
ikiečių gimnazijos mokinius.'kukius 6 ha ploto. Netoli pi-j
TUOJA VOKIEČIŲ
rėtų eiti. Komitetas buvo organizuojamas ne
Įliuvo kilęs sumanymas įstei
būta ir kapinių, kuriose
GIMNAZIJĄ
demokratišku bildu, bet diktatoriškai. Ne vi
Igti žydų gimnazijų su lietuvių įstinov®s lietuviai laidojo savo
suomenė parinko žmones į komitetų, bet
*L’-U aP*e dešimts metų, kaip dėstomąja kalba ir joje šutai- j min usiuosius.
“N-nų” redaktorius. Jis, matyti, norėjo ap- Laime įsteigta gimnazija su pinti tuos mokinius. Bet tuo Į Vi»*i Impilties tyrinėjimo du
sistatyti tokiais žmonėmis, kurie pasiduotų dėstomųjų vokiečių kalba. Šios tarpu iš šio sumanymo nieko i^ai archeologinės medžiagom
jo diktatūrai ir kad visa komiteto ir fondo gimnazijos mokytojais buvo neišėjo. Jis galės būti įgyven j ligi šiol dar nedavė, tačiau
kontrolė pasiliktų socialistų ir jų laikraščio daugumoj vietos vokiečiai ar (imtas tik kiek
Kitu požiūriu. Km i
lėk vėliau. Nuo J“* carinis kitu
rankose. 'Lai dabar jau aišku ir dėl to mes ba Vokietijos piliečiui.
įų mokslo metų pradžios vo-jl‘ai^a* P4110^0’ kaip musų pro
drąsiai galime pareikšti savo nusistatymų.1 Iki šių metų gimnazijai
gįlntmzijo’s ,nokiniai žy- seniaį gynėsi nuo priešų pultuo klausimu, apie kurį čia kalbame.
kėši neblogiausiai. Jų lankė
išskirstyti po kitas žydųdinėjiinų, kokias ir kokiu bū,
... , • •
arti šeši šimtai mokinių, ku-L
|<ln jie statydinosi tvirtoves n
Kalbėdami apie nevykusiai suorganizuo- .
, . .
. Ar lietuvių gimnazijas. įsu.— I
j
.
o.,
!
ne
ln°Ledavo po 800 litų į___________
(kiek
reikšmės
turėjo tos tvitų komitetų, mes nepasisakome prieš skridi
stojamojo mokesnio ir po 400 PRADĖTA UOLIAU TYRI- 'rI°vės krašto saugumui.
mo idėjų ir prieš tų žmogų, kuris pasiryžo
Kun. Pranciškus Vaitukailitų kasmet už mokslų. Dau
Kaip girdėtis, senovės lic- l . .
„
NĖTI LIETUVOS SENO
skristi. Mums rūpi, kad naujai sumanytas
,
i tis, Kv. Kryžiaus parap. vikagumų gimnazijos auklėtinių
tuvių pilonas vra susidome.,
’
,
,
VŲ. IMPILTIES PILIA
žygis būtų pasekmingas. Visiems yra aišku,
A
.
iras, įžymus pamokslininkas,
sudarė žydų tautybės moki
įes
net
pats
Švedijos
princas.
....
..
,
,,
KALNIO KASINĖJIMAI
kad nei p. Janušauskas nei “N-nos” neturi
‘ v,
v
vmt
(veikėjas, artimas “Draugo”
niai, nes žydai iš senų laikų
Maždaug X — XVII amimo-i.
x
v
tiek pinigų, kad iš savo kišenės galėtų nu
_. x
.
... . .. n kitų katalikiskuiu laikiusvisuomet reikšdavo simpatijos
Dar nepasibaigus kalbom? se Lietuva su Švedija turėjo,
pirkti lėktuvų ir jį tinkamai prirengti skri
.. ,
..
<iu bendradarbis (rasvtoias)
\
/
vokiečiams ir vokiečių kalbai j apie nepaprastos moksliškos, nemaža reikalų. Galima ma-L.
dimui. Dėl to reikia kreiptis į lietuvių vi
, .
, , šiandie mini savo vardadienį
,
bei kultūrai.
I reikšmės radinius Velvkiškių nvti,
• 7 kad švedai,7 iperplaukę
ji I Sveikindami
. .....
i_,
suomenę, kad ji reikiamų pinigų sumų su
gerb. .../.i.-;.,
veikėjų, pu
Bet štai, šių metų pavasarį j piliakalny, jau ateina žinių a-11 Baltijos jūrų, nekartų susidudėtų. Tam tikslui reikia apie $25,000. Tai I
blicistų, linkime kuoilgiausių
• ,
iLietuvos žydu simpatijos vo- pie panašius radinius Impil--1 davo ir su Impilties tvirtodidele pinigų suma. i-ii
Kad tų sumų surinkti, i
17 ‘
r j
metų įr kuostipriausios svei
...
,
. -.
.... kiečiams staiga išnyko. ILitle- ties piliakalny. Impilties pi ve, kaip atsitikdavo su gar
reikia tokio komiteto, kuris turėtu visišką i . .
.
katos.
... ...
j .
.... ... imu paėmus Vokietijoj valdžių liakalnis yra Kretingos aps siąja Apuolės. Švedams svar
visuomenes pasitikėjimų. Kad tų pasitikeji- .
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n pradėjus visokiais būdais krity, Darbėnų valsčiuj ant bu yra surasti Lietuvoje kai
mų turėtų, jis neturi Imti socialistiskas ar
1
■’
, .. .
...
...
......
1 žydus persekioti, ir Lietuvos Pasodos upelio kranto, supil kokių savo pėdsakų. Jų prin- |b.is ir nesulaukia... I ž šitą
kitoks, bet visuomeniskas. Naujo žygio su- v . .
.
, j zvdai subruzdo. Žydai prekv- tas, matyt, labai seniai. Jis cas yra žymus archeologas ir linukų ir pavojingų darbų žvemanymas turi Imti taip suorganizuotas, kad
J
1
biįlinkai jau buvo net bepra minimas vokiečių raštuose jau mano sekančių vasarų atvykti D* Lili skurdžių duonų. Ypač
jis nekenktų pastatyti paminklų mūsų did
dedą skelbti vokiečių prekėms 14 amžiuje kaip neįveikiama į Lietuvą susipažinti su pilių 'sia's Cibais. Žuvies kaina dar
vyriams Dariui ir Girėnui, kurie savo drąsa i
kasinėjimais ir užtinkamais Ha^lau utp*go negu žemės uir nepaprastu pasiryžimu sukėlė tautoje dau-1 boikotą. Bet iš to boikoto nie- lietuvių apsigynimo vieta, ir
Li° produktai. rl aip, visose
giau drąsos, entuziazmo ir pirmieji iš lietu-|?ko neišėjo, nes žydai Lietuvo išlikęs ligi mūsų dienų svei jose radiniais.
Tuo tarpu Impilties tyrimo Lietuvos vandenyse (jurose, o
je yra tik pirkliai, o vartoto kutis, dar nepaliestas.
vių pravedė kelią lėktuvu per Atlantikų į
jai yra lietuviai, kuriems pri
Impilties piliakalnį tiria ge darbų nudirbta tik trečdalis. žcruošė ir upėse) buvo sugau
Lietuvą. Jų atmintis turi būti tinkamai pa
sidėti prie boikoto, žinoma, nė nerolas V. Nagevičius, pade Šiemet pilis bus perkasta ske ta žuvies:
gerbta ir pastatytas paminklas, kuris ir mū
1930 m. 2,140,000 klgi uz
ra jokio pagrindo. Žydų per- dant kitiems archeologams. IŠ rsai ir neužlyginta palikta sesų jaunųjai kariai ir visiems kitiems primin
ckiojidias yra grynai viduji- tolo piliakalnis atrodo laba? kantiems metams. I^ėšas tyri-i 2,280,000 lt.
tų kaip reikia pasišvęsti savo tautai.
nis Vokietijos dalykas, ir lie- didingai. Aplink vidujinę j‘o mo darbams duoda Švietimo j 1931 m. 2,350,000 klgr. uz
Bendrai dėl prisidėjimo prie kėlinio nau-1tuviams nėra reikalo į tai ki- ‘dalį eina lanku supilti du vo ministerija.
Tsb.— 11,920,000 lt.
jam skridiniui fondo organizuotoji lietuvių štiš.
(lai, o jų viduriu — griovis.
' 1932 m. 2,400,000 klgr. uz
katalikų visuomenė tol negalės dėtis, kol ne Užtat tose srityse, kurio' Iš trijų pusių jį supa upelis,
LIETUVOS PAJŪRIO
1,200,000 lt.
•
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ŽVEJAI
lietė
grynai
žydų
reikalus,
jie
į
kurį
pilies
volai
nusileidžia
susidarys visų Amerikos lietuvių bendras ko
Iš to matome, kad nors žu
mitetas, atstovaująs visas mūsų grupes, su savo nustatymų pravedė. Pir- nepaprastai stačiais neprieina
Abu Kuršių marių pakraŠ vieš kasmet pagaunama dau
moj eilėj čia tenka suminėti I mais šlaitais. Iš ketvirtosios,
daryta demokratišku būdu ir turįs visiškų
vokiečių gimnaziją.
pasitikėjimų. Mums rodo#*- kad ftei vienasniekiniai, kurių būvi
laikraštis, nei viena kuri grupė neturi teisės
kaip 300, gimnaziji;
imti į savo rankas tokio dalyko, kuris yru
vieno žydo Kauno vokiečių nis priėjimas.
-------- - c — x--------------- .
.
ilki’
visų bendras reikalas. Tuo labiau negražu gimnazijoj nepasiliko. Šituo I Tiriant, piliakalnis via ra’-'ma apie 1030 šeimų, iš viso Į \UH^
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r . ■ ikietukai srJekulentai, kurie žiū >
vra darvti partini bizni is tokio sumanymo, trunnazijai buvo suduotas la- zomas tranšėjomis. Jau tik pi 'apie bOOO asmenų. .Ik* turi .
.
.
... 1
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,
.. i i ,
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,
iri ne zveių reikalų, o tiktai
kuris liečiu visą mūsų tautų.
:bai skaudus smūgis, nes iszy-|rmą tranšėjų prakasus paais- |Skl\|)elius žemes, augina dar- j
_
Idą jie turėjo stambiausių pa-ikėjo, kad pilis supilta iš įvai- žoves, sėja po kiškutį rugių.
N-nų suorganizuotas komitetas ii. Ja(ja]į. pa|)a,. te|<s pUra|P.i viii žemės sluoksnių, kurie, | vasarų užsidirba iš vasaroto
Svarbu, kad pajūrio -žvejų
nusausko skridimui finansuoti yra partyviš-. jvi, įjiases gimnazijoj panaiki-(kad žemės neslinktų, buvo su-|jų. Bet didžiausių pragyveni-1 žuvis, tinkamai apdirbta (rū
kas, socialistiškas. Dėl to jis toks yra, kad nti, bet ir tai gimnazijos fi-(tvirtinami kuolais. Apatinė vo-'mo šaltinį jiems sudaro Kur- kyta, džiovinta, konservuota
‘N-nų’’ redaktorius tokio norėjo ir taip jį Jnansinė būklė tiek pasunkėju-įlo dalis tuo pat tikslu supla-[šių marės ir neramioji Balti- ir šaldyta) lengviau pasiektą

Mes ligšiol nieko nesakėnie dėl “Naujie
nų” organizuojamo naujo skridimo per At
lantikų, nes įminėme, kad lakūnas p. .Janu
Sauskas, kuris via pasiryžęs tų žygį atlikti,
pasikvies pasitarimui mūsų visuomenės at
stovus ir stengsis sudaryti komitetą, į kurį
įeitų visų mūsų grupių atstovai ir tuo būdu
užtikrins komitetui visuomenės pasitikėjimą.
.
Bet p. Janušauskas, pasidavęs visiškai “Nn
tun.
B<t
uz
tat
mūsų
\
įsuomenė
negali
nų” įtakai nematė reikalo skaitytis su vi
suomene ir visų savo skridinio reikalų pave buti jam dėkinga. Kažin ar ir p. Janušauskas
dė į socialistų laikraščio rankas, lyg ir neno jo diktatorišku darbu pasidžiaugs. Pagyvenrėdamas, kad plačioji katalikų visuomenė, sime — pamatysime.

Lietuvos miestus ir mieTada čia žuvies var
is padidėtų, ir žvejai už
i kietijos.
j nuo priešų užpuldinėjimų tos juos užklumpa audros. Tada J savo žuvį gautų geresnę kainą
j paug gydy apleido taip pat ; apylinkės gyventojai. Apsigy- ant kranto stovi jų žmonos iri Girdėti grupė asmenų, vald- UJaipėdog vokiečių girtina-lūiino žvilgsniu ši vieta parin- vaikai, su malda ir baime št-!žios padedama, stengias įstei;zijų.
'
kta labai vykusiai, matyt, sre-jrdy, laukdami grįžtant savoĮgti didelę akcinę bendrovę,
1 Dabar žydams kilo klausi-Inovės lietuvių būta karo da-1 maitintojų "ir globėjų, — kar 'kuri rūpintųsi pagalbų.

dienis sugaišti! O kiek išlaidų.’ — Traln- bar, kut pradėjo rinkti parašus, vienas
vajus ten, tramvajus atgal, bažnyčioje au- pasirašo, kitas pradeda abejoti, trečias
kos, žvakės, kiti dalykai... Juk svetimas vėl gąsdinusi, kad reiksią j taškui mokėti
klebonas veltui nieko nedarys... Nepai dideli mokesčiai, sunku būsią išsimokėti...
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.
sant tų nepatogumų, tačiau visi nutarė Kiti vėl: gndi, aš ligi tol vaikščiojau į
me pradėti ieškoti lietuviams bažnyčios, lenkiškų bažnyčių ir gerai buvo, bus ge
(Tęsinys)
jei ne vidumiestyje, tai kad ir šv. Pranciš rai ir toliau: pramokau jau lenkų kalbos,
* Mums reikia lietuviškų pamokslų!
kaus bažnyčioje, kur buvo vilties grei ir mano vaikai moka, kam tų lietuviškų
Visi, kurie tik buvo susirinkę, karš čiausia gauti, nes ši bažnyčia nepriklausė pamaldų? Pats save prigaudinėja ir nesą
tai mano pakeltam klausimui pritarė. Nu Varšuvos vyskupui. Čia viską sprendė mones plepa!.. Aš viešai buvau jiems pa
tarėme surinkti kiek aiškesnių žinių apie pats vienas jos rektorius kum įlilskis. Su skelbęs, kad už patarnavimų aš neimsiu
h lietuvius: kiek jų yra! ar palaikys visi vienu greičiau galima bus susikalbėti. nė skatiko atlygio, nes aš ir be to turiu
mūsų sumanymų? kur patogiausia būtų Taip visi manėme, taip ir nutarėme nuo 1 sau vietų ir turiu iš ko gyventi. Bet vis
šv. Pranciškaus pradėti ieškoti.
dėlto kai kurie nenorėjo prisidėti ir gana.
jiems tas pamaldas laikyti?
Aš apsiėmiau pervesti derybas su
Pamaldų reikalingumas vis daugiau
Patogiausia, be abejo, visi pripažino,
aiškėja
kad turėti , lietuviškas pamaldus ar kun. Bilskiu ir nueiti pas Varšuvos arki
Pasirodžius man viešai vakarėlyje,
ba Visų šv» ntų parapijos bažnyčioje, ar vyskupo pi vaduotojų — vyskupų Rūškį
pasikalbėti
apie
tų
dalykų,
o
kiti,
p.
Mi

pasidariau dabar visiems jau žinomas ir
«v. Kryžiaus, ųr kurioje kitoje vidunnieskužiui
vadovaujant,
rinkti
parašus,
no

visi žinojo, kad esu pasiryžęs eiti jiems
čio bažnyčioje. Manoji bažnyčia, šv. Pran
rinčių
prie
mūs
sumanymo
prisidėti.
į pagalbų kiekvienoje valandoje. Taigi
ciškaus, kiek iš kelio. Ji Kenajume Mies
“
tlreit
galimu
pisakyti,
bet
negreit
nuo to vakaro ir prasidėjo lankyihas Prante, w lietuviu daugiausia tarnauja Nauja- jame M'iest«i. J šv. Pranciškaus bužnyčių padaryti”, sako žmonių patarlė. Tai ir ’ ciškonų bažnyčios. Iš visos Varšuvos, kur
atvykti
iš vidumiesčio reikia sutrukti ne ; nuims greit pasisekė nutarti, bet kai pra- | tik buvo lietuvių, traukė j Praneiškdnns.
įna-žiau 2V minučių šen, 2d minučių atgal, ' dėjome vykinti tų dalykų, nusitęsė jis ga- Į Vieni — ėjb aprūpinti uhvo sielų reikalus,
lai jau
ir 4() minučių. O šv. Mišios?, o na ilgai. Žinomas yra lietuvio būdas, kai , kili vėl pasimatyti su lietuviu kunigu,
pamokslą.-!. o tramvajaus laukti ?.. Tai reikia kų galutinai išspręsti, jis nesisku- 1 ypač nesenia* dar iš Lietuvos atvykusiu,
šiai kiek u-ikaliiiga tam laiko kas šveiita- bins duoti paskutinio žodžio. Taip ir da- Mat, žmonės savo krašto pasiilgsta pana

PRAEITIES PABYROS

šiai kaip amerikiečiai pasiilgsta už jūrų
likosios savo tėvynės. Kas sekmadienis
priplaukdavo tiek lietuvių į mūs bažny
čių, kad gulte apgulta būdavo mano klau
sykla. Kitokių pamaldų dar aš vienas, ne
pasitaręs su rektoriumi, daryti negalėjau.
Laukiau jo pargrįžtant.
Po pamaldų retų kurį šventadienį kad
nebūtų buvę pas mane kambaryje įvairiaušių interesantų. Ir vis lietuviai. Kai Į
kurie su ašaromis ateidavo skųstis, kad
jie negalį apsirūpinti savo sielos reikalų
dėl to, kad nesuprantą lenkiškai.
Pargrįžęs iš kuracijos kun. P. Bils
kis pats pastebėjo, kiek daug čia lietuvių
ir kaip jie norėtų gauti bent kiek lietu
viškai išgirsti. Tiesa-, ir prieš mane čia
buvo lietuvis kunigas. Ir tada jau dau
gelis lankė šių bažnyčių. Dabar, kai uš
pažadinau juose viltį, kad galės susilau
kti
k tikrai lietuviškų pamaldų ir pasižadė
j
jau
jiems patarnauti',, tai ir visai skaičius
lankančius*! padidėjo.
Aš kun. Bilskiui vis dar nesiskubi
nau kalbėti apie lietuviškas pamaldas, kol
gerai nesusipažinau su juo. Reikėjo pir
ma ištirti jo nuomonė, o paskui tik prn-

/

i?

dėti klabenti. Nereikėjo man ilgui nė lau
kti. Pats kun. Bilskis, pastebėjęs tiek lie
tuvių ateinant į bažnyčių, ėmė kubieti
apie juos. Pagavęs progos aš ir paduodu
jam mintį, kad būtų labai gera įvesti vie
nų kurių valandų lietuviškas pamaldas.
Tada jų dar daugiau prigužėtų. Mano rek
torius, kaip jau esu seniau minėjęs, mė
go, kad jo bažnyčia būtų visuomet pilna
žmonių ir kad būtų prašmatniau, negu
kur kitur. Jum mano mintis patiko. —
“Ar žinai kų, kunige kapelionai, o ta
mintis ne bloga!”
Jei šitaip dalykas eina, man to tik
ir reikėjo. Aš pasisiūlau tų darbų imti
ant savo pečių ir nešti kantriai, neapleis
damas kitų ?avo pareigų. Sutariame, bet
vis dėlto be vietinio vyskupo žinios miujienybes tokias daryti ir kun. Bilskis ne
drįso. Jo nuomone geriau būsią, jei pa.-iklaustumėme vyskupo Rūškio, kuris tuo
metu arkivyskupui Popieliui sergant, bu
vo užėmęs jo vietų.
Gerai, aš pasiiadu eiti pas vyskupų
ir šį dalykų pervesti ^gališkai.

(Dauginu bus)

Trečiadienis, spalių 4 d., 19$3
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kvmo ne tiktai iš Rnchester’io,
!)•
,bet ir iŠ apylinkių kolonijų.
Vyturys

3

ižiai jį mokinti. Valio jaunimo sitne Vilniaus ir viso lenkų.
Tegyvuoja nepriklausomoji
prietelius, klebonas .Jonus M. pagrobtojo Lietuvos krašto. Lietuva ir Vilniaus krašto li.v
Bakšys, visas jaunimas ir jų Į 2) Visos tautf)R re5kaius> knj'tuviai!
muzikos vadovas prol. K. Ba-. j jetuvos vyriausybė ir toliau!
Rezoliucijos komisija:

.Jei suserga, ar miršta arti
Zys'
‘drąsiai vestų diplomatinę iri Kun jonas Bakšys, J. K.
mas draugas, ar giminė, žmoIŠ CENTRO SUSIRINKIMO nėšio devynioliktoji diena jau
Baigus programa, buvo vie- .juridinę kovų dėl \ ilninus at jchapas, Robertas šerelis, JoXT
. •
gų apima. didelis *gailestis. Jei
---------nebe taip toli. Nepajusime
šas
susirinkimėlis, kuriame dn gavimo.
nas p Levickas, Pranas Rim....
...
, . .. . .
,
.
.... susižeidžia ar suserga žmogus,
Labdariu organizacijos een-d aip ji ateis. O kas bus jei ji...............
.
•
n
lyvavo ir jaunimas, o organi ,
Pageidaujame, kad Lio kus- George J. SavaS'e, P. Sve. . , .
,
. I
...
.
. , jis įaueia didziausį savo kūne
tro susirinkimas buvo rugso !mus užklups nepasirengusius'
zatorius \\S. skyriaus Dr jUV()s kariuomenė, šauliai ir tikas.
Vyturys
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skausmų.
Bet kaip gali. jaujo
Nartu
parap. i .Juk
luitu didelis
.
Juozas Saunom prirašė pris ' ,j<as Lietuvos jaunimas eitų J
sti šiandien tėvynė'
tėvynė Lietuva,
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_ Isti
salėj. Dalyvavo daug atsto- musų organizacijai ir musų
"Vilniaus lėmėjų 9 naujus na SIl tvj,-tu tikėjimu Vilnių nt-•
kada jos širdis draskoma, ka
vii. Iš raportų paaiškėjo, kad vedamam labdaringam darbui!
rius. Tas rodo, kad rocliesto- gauti.
da iš gyvo jos kūno išplėšta
visos labdarių kuopos uoliai j Kas toj lapkričio 1!) <1.! Ne
riečiai iš širdies remia Vil
ir draskoma plėšraus lenkiško
4) Vilniaus krašto lietuviai
ruošiasi prie 14 seimo, kuris jaugi dar nežinote! Tai Lietuniaus vadavimo darbą. Garbė
aro.
per 13 metų netiktai garbln
įvyks lapkričio 1!) d., Šv. Pa . vių R. K. Labdarių Sąjungos
tai kolonijai.
Suėjo 13 ilgų ir skaudžių
gai atlaikė savo pozicijas, bet
neles Gimimo parap. salėj, Ma- svarbusis metinis seimas, į ku
Ar myli Mariją? Ar nori ametų, kaip gen. Želigowskis
Susirinkime
priimta
sekanatsparumas
prieš
okupantus
Į
pį
e
ją, pasiskaityti gražių
įouette
Parke.
Vietiniai 23 kp.
v.
.
,kuopų at, 
Žymus vokiečių lakūnas da
ri. suvažiuos
1
.
1 r,
visų
klastingu būdu pagrobė tikrą
cio turimo rezoliucija, kurią sustįprėjo ir įsigijo Neprikišu- skaitymų? — Jei myli ir no
teka daugiausia
dėl seimo 1pa-. i stovai
į
. . . ,
. •
"
ir į kurį• taip
pat, \turi-• ją Lietuvos sostinę Vilnių ir lyvavęs orlaivių lenktynėse nutarta pasiųsti Amerikos ir somos Lietuvos ir Amerikos yį apje ją daug — daug gra
sidarbuoti. .Ji turės nustatyti line pakviesti
....
.
,
Chicagoje.
visas kitas
draušiandien Lenkija neteisėtai jį
Lietuvos spaudai ir Lietuvos j-e| uvių pasitikėjimą. Todėl.
tvarką, paruošti delegatams
žių dalykų išgirsti, tai būti
gijas ir organizacijas.
tebelaiko.
Paminėjimui to kioje dienoje, kada visi tikri '[Atstovybei "VVasliington, D. C. Į mes pageidaujame, kati Viipietus. Pasirodo, kad 23 kp.
nai pasiskaityk ką tik išėju
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“SVEIKA MARIJA!”
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Iš pranešimų paaiškėjo, kad
Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
rgio
parapijos
svetainėje.
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y
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^
ar
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e
lietuvių
išda
Sėtuvių
parapijos
svoni
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Kas
tą
darbą
pa

rudeninis išvažiavimas į lab
tuviškai parašė Kun. Antanas
rin. ” °1---- 1
_:„ :_
---. _.__
.
P. Svetikas, kuris visą vikų, kurie skundžia ir išduo- painėje,
,-),M Mudson
Avė.,
V i- . pritars visa lietuvių tauta.
darių ūkį šiemet gerai pavy darys! Aišku, kad labdarių
'Petrauskas, M. I. C.
v* J* • 3 v • • X—
'
’’
1lniaus
•
'IV
• •
všiuo
.
Dienai• paminėti
ko. Kadangi kuopos šauniai veikėjai, nes mes negalime ti- savo širdimi darbuojasi tėvy- dft sav0 brolį priešams iš ko
5) Mes, Rochester’io lietu
Knyga turi 200 puslapių
ar ^aĮ senovgs paprati- pareiškiame:
pasidarbavo, dėl to ir pelno jkėtis, kad pašaliečiai už mus nės garbei, pradėjo vakarėlį
viai
ir
toliau
seksime
Lietu
rašto, 8 didelius ant gražios
atidirbtų. Dėl to neturi pasi gražiai prakalbėdamas ir pa mu. Gerb. klebono kalba, nors
padarė.
1) Neatsižvelgdami į tai, Į vos vyriausybes ir kilnaus
popieros švč. Marijos ir Jė
likti nė vienos draugijos ir or reikšdamas tikslą. Prisiminė ir neilga, bet buvo patriotin kad Lenkija jau per 13 meti}, Lietuvos jaunimo darbus ko
Šios kuopos pridavė centrui
zaus paveikslus.
ganizacijos Chicagoje bei apy tragingai žuvusius lakūnus Da ga ir jaudino klausytojų jau laiko pagrobusi Lietuvos so Įvoje ‘dėl .Vilniaus atvadavimo
padarytą pelną: 3 kp. — 89.Knygos kaina, imant po vie
linkėse, kuri nebūtų gavusi rių ir Girėną, kurie perskridę smus.
|stinę "Vilnių ir visą Lietuvos jr visa<la pritarsime tai teisė
30; 8 k p. — 79.57; 1 k p. —
Atlantiką
garbinga
didvyrių
pakvietimo į labdarių seimą.
Baigus gerb. kalbėtojui va-j^ra^° trečdalį
mes, Roclie- |aj kovak -O vilniečius lietu ną, 35 centai.
76.00; 5 kp. — 62.00 ; 7 kp.
mirtimi
paaukojo
savo
gyvy

Tad, pasidarbuokime ir ge
l-aro vedėjas P. Svetikas kar- ,s^er *° lietuviai, neišsižadėjo- |Vius kiek galėdami moraliai ir “DRAUGO” KNYGYNAS
— 9.00; (i k p. — 1.20; 23 kp
rai prisirengkime!
Labd. bę Vokietijos miškuose prie šiai kalbėjo kad lenkai sulau ne, neišsižadame Ir neišsižadė medžiaginiai remsime,
2334 So. Oakley Avė.
— - 50c. Viso priduota $311.57.
Soldino miestelio tautos gar
žė
net
savo
konstituciją
nužuj
Dar ne visos kuopos pridavė
bei., paprašė pagerbti didvy
Labdarių 10 kuopos valdy rius sustojimu, ką susirinku dydami lietuvį kareivį Juozą
Tai padarykite šio mėnesio
ba dėkoja komisijai ir visie sieji ir padarė.
Bakanauską, kad tiktai susta
centro susirinkime.
bdžius lietuvio karštai plaka
Kas dar neturi draugijoms ms sari am s ir visiems westPo
to,
pakvietė
didžiulį
jau
nti širdis tėvynės meile. Len
pakvietimo laiškų į seimą, pra pullmaniečiams už parėmimą
nimo
chorą,
veriamą
prof.
K.
kfcms yra uždrausta žudyti pą
šonu* kreiptis į sekretorių — mūsų kuopos išvažiavime rug
Bazio,
kuris
pirmiausiai
pa

prastą kareivį, todėl lenkai ji
P Fabijonaitis, 2334 So. Oak- sėjo 3 d. labdarių ūkyje. Tai
giedojo
Amerikos
ir
Lietuvos
pgi
dėkojame
Čepuliams,
Ma

pakėlė į puskarininkus, kad
lcv Avė., Cliicago, III.
himnus,
vėliau
“
Laisvės
Var

lišauskams, Krenciams, kurie
galėtų sušaudyti. Neprileido
pas
”
(Vanagaičio),
“
Kur
bė

prie jo net močiutės, kad nu
visados nepraeina pro šalį m'u
AR RENGIAMĖS?
ga
Šešupė
”
(Sasnausko)
ir
sų kuopos neaplankę.
šluostytų ta šaltą prakaitą sa
“
Gimtinė
Šalis
”
(Čižausko).
vo žuvusio sūnelio. Bet ateis
CONSOLE
Ar žinote, kad lapkričių mė
L. S. 10 kp. valdyba
Gražu buvo klausyti, kaip su laikas, ir labai greitai, kad
silieję dainininkų balsai aidė skriaudikas turės išduoti at
MODELIS
jo: skambink per amžius vai skaitą nuskriaustąjam ir bal
$4050
kams Lietuvos.
to aro plunksnos bus išnešio
Chorui baigus pirmąją da tos keturių vėjų. Jo karšta
ĮMOKĖTI
lį, pakviestas kalbėti ukrainie kalba sugraudino klausytoją
tis veikėjas p. Dmitriw, kuris |girdig Reikia priminti, kad p.
#4.00
talikiškos organizacijos buvo savo kalboje karštai apgailes Svetikas yra labai karštas tė
gausiai atstovaujamos, o ka tavo, kad Lietuvos širdis Vii- vynainis ir nenuilstančiai dar
Balansa mėnesiniai
talikiškos mokyklos Blessed nius yra amžinų priešų ranko buojasi tėvynės labui, ypač
NRA PARADAS
jSacrament ir šv. Juozapo na se, o Ukrainų tauta neša sun Vilniaus atvadavimui.
parankią kelienų kontrolę" ir sma
ESTEBftTTNA kad daugiau
la kų vergijos jungą. Baigė lin
„
-•
i
• , 'šlaičių
------ r--—prieglaudos
«=>------------ benai
------- —
gią siuvimui šviesą. Yra tyki, at
ir
daugiau
moterų
atlieka
savo
• .
? "U"?"-* TL lkai *™žiai Pasil'od5kad greitu laiku ui' Choras baigė programą se
lieka
tobulą darbą.
siuvimo
darbus
turint
šitokią
ma
p y o d e s i į mes, o •1iiMIT# 2jBrt,j ;r klausytis, kaip' plevėsuotų Lietuvos trispalvė kančiomis dainelėmis: “Vil
šiną gelbėti jas! Šis naujas Console
Kada nevartojama, gražų konsomiestas per savo 100 metų gy-!-ir mažyčiai vaikučiai, moki
Modelis. Graybar Elektrikinė Siu
vėliava Gedimino kalne, o U- niečiams” (Čižausko), “Mat
lą
galima vartoti bile kat
vavimą nebuvo matęs. Tą va- nami ir auklėjami katalikišda
”
(Vanagaičio),
kuri
buvo
vama
Mašina
palengvina
siūti.
Šve

krainų vėliava Kieve ir Lvo
ram kambaryje kaipo prielniai bėganti, veikli ir įrengta su
bar, įvyko didžiausias N. B-k()se į,taigOTei pra,enki nei
išpildyta visiems svetainėje
ve.
dinį bahlą.
naujausiais prietaisais, talpinant
A. paradas, kuriam dalyvavo ■kitų mokyklų, ir net aukštesDėl svarbių priežasčių neat- sustojus ir, ant galo, galinga
Matykite demonstruojamas šias puikias siuvamas mašinas artimiausioje jums
apie 85,000 žmonių su daugy -riųjų, muzikales organizacivvkus stud. Jonui Č. Morkfl- Vanagaičio “Vilnius”. Nepro
. Elektriko Krautuvėje
be visokių gražių-gražiausių
, • ,
. i šalį‘ bus pažymėti,
kad kiek
nui, pakviestas
svarbiausias
j
’
.josflotų ir apie 60 muzikalių or
iio vakaro kalbėtojas klebonas "ienas Pasir«>yma»
Metinė vakarienė
ganizacijų. Žiūrėtojų, spėjama,
kun. Jonas M. Bakjya, kuris,!1''; atrodo v,s «eresnis ir 5™
Iv buvo apie 175,000. Parade da Spalių 8 d. įvyksta metinė sujaudintas vakarėliu, pirmiau '
kad, trumpu laiku ebo
U priežasties “Kcinllcps
DūhnieslĮ/je: 72 W. Adams St.—132 So. Dearborn St.
lyvavo militarinės organizaci- gv> Jurgio parapijos vakarie- • .
,
i
,
ras
bus
vienas
iš
geriausių
Telephonc RANdolph 1200, Lopai 1226
O<-cii(tat :<>ttnl Tnlįsii", vi
šiai pagyre skaitlingai dalv*
llriiailmy
—
4562
Broadvvay
jso, visokios draugijos, mokyKomitetas gražiai darbuo- vaujantį jaunimą, o papeikė
Ashland—4834 So. Ashland Avė.
vi^ Amerikos H^Uvių
so*
prv-kčs
paearslnlrp.
I neratt Sq-.iarc—261 R Milwaukee Avė.
South SOtte—3460 So. State St.
klų vaikučiai, industrijos irį jasi ir yra vilties, kad bus gc- tuos patriotus, kurie save to įc ,on^'
Irvtng Perk—4833 Irvlng Park Blvd.
Knglcvvood—852 VV. 6 3rd St.
tni-i) pairarvIiLniuoM- vijaunimui, o di
Ma<llM-n-<'raw(l3r<l--4231 W. Madlson St. South Chlcajco—2950 E. 92nd St.
krautuvių darbininkai. Buvoja ,eknlės Bus ,nlmpa pro; kiais vadinasi, bet viešai pat- ^Lsnė garbe jų vadui prof. K.
Knsplan<l—11,116 So. Mfchlftan Avė.
rSiim 25c. h„s nplc 2%.
Ori
pirkimų
ant
išmokėjimo
užlaikymo išlaidos yra pridedamos
ir tautos: vo-1 I
m-i •
, atstovaujama
. . .
Igrama, o paskui šokiai. Tikiriotiškumo neparodo, kad ir Kaziui, kuris moka pritraukF E D E UAL KUPONUS I) U O D A M E
kiečiai, italai ir lenkai. Lietu- {
.
;šį vakarą nedalyvaudami to-|ti jaunimą prie dainos ir gra.
......
,
,
Imasi
gausaus
svečių
atsilaniiai oficialiai nedalyvavo, nes
”
*
Į/ tai būtų buvę perdidelės lė j
— ■ ■ ■ - - -—
—
šos. Bet lietuviai buvo atsto- !
vaujami darbininkų eilėse.
.nJN
OUR
OFFICE
Gražiausias reginys buvo, ka
da darbdaviai ir darbininkai
’MHAT S0ES
tvuis COAT «s IOR.PČ
VOOk.
mS^KCE »S Auu
petys į petį ėjo eilėse, nes iki
SCRATCHfcp ANb MS
šiol dar tokio atsitikimo nėra
AtNT&OT N-MO
/
c-c-cap
buvę. Toji demonstracija pa
/V
9 P
rodė, kad visi sykiu eina sa
vo vado prez. Roosevelt’o nu
rodytais keliais, kad gražinus
y
krašte gerbūvį. Žmonių ūpas
labai pakilo. Po parado krau
tuvės tuojau pranešė, kad jų
pajamos padidėjo daugiau, no
gu buvo tikėtasi. 6 mylių pa
rado linijai slenkant minios
plojo rankomis, gėrėjosi taja
dvasia ir gražiais flotnis. Ka

SVEIKA MARIJA!
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GRAYBAR Elekr‘tikinę
Siuvama Mašina

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS
RŪCHESTEH, N. T,

N

Electric

IMAM *

»'

f

f S . — k. 4. .

Shops

J

Trečiadienis, spalių 4 d., 1933

I Visus kolonijų darbuotojus Sirdingai kviečiame.
Turime
daug svarbių reikalų svarsty
Valdyba
i n.ui.

svarbūs klausiniai organizaui- LIETUVIAI DAKTARAI:
jos naudai,
Tel. LAI'ayette 3057
1 Kviečiami klubai, kurie dar
nėra centro nariais, atsiųsti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
atstovus, kurie praneš lietuvių
X—SPINDULIAI
Lietuvių Respublikonų Cen- veikimų politikoj
Paul P. Barsheack, sek..
3051 West 43rd strFederacijos Apskričio mene tralinės Organizacijos Cook
(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
sinis susirinkimas įvyks šį va Co. susirinkimas įvyks ketvi- J
-------- --------Seredomls ir nedcMomla pagal
sutartį
karų, spalių 4 d., 7:30 vai.1rtadienį, spalių 5 d* 8 vai, ‘ PLATINKITE “DRAUGĄ”
vakare, Ąušros Vartų parap. ; vak., adresu: 2608 W. 47th i
Ptuine UKOvehUl 0027
mokyklos kambary. Skyrių, St. Šiam susirinkime bus renValandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekniad. susitarus
draugijų, apskričių atstovus it 'karna valdyba ir svarstomat

C H I C A G O J E
OPERISTAS J. BABRAVI
CIUS KONCERTAVO

HH X V»X S

PRANEŠIMAI

Sekmadienį, spalių 1 d. Lie
tuvių Auditorijoje įvyko p.
Juozo Babravičiaus koncertas,
kurio klausėsi virš penkių ši
mtų dainų mylėtojų. Daugiau
sia malonumo klausytojams
davė ir entuzijazmų sukėlė se- ”
kančios dainos: “1 am No
GRABORIAI:
Propliet” — Kacbmaninov;
“The AVedding” — Dargo-1 ’
Telefonas YAllds 1136
niishki; Aria from opera “Eu- Į
LACHAVICH
gene Onegin” — TchaikovsIR SONOS
ky; “Kazkek” — Matus. YGraborius ir Balsamuotojas
LIETUVIS GRABORIUS
patingai daug “bis” šaukta
laidotuvėse kuoplglausla- Turiu automobilius visokiems
po “Volga Boatmen” (Coene- Patarnauju
Kelkale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busi ta užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
mun) ir dueto iš Verdio “Tra
Tel. CANal 2515 arba 2516
3319 AUBUBN AVENUE
vintą”, kurių dainavo p. Ba
2314 W. 23rd PI., Chicago
Chicago, UI.
bravičius su Genevieve Šidiš
1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
kis.

STANLEY P. MAŽEIKA

Kadangi visa muzikalė pro j
granui buvo atspauzdinta an
glų kalboje, tai kai kurių lie*
tuvių dainų pavadinimai kiek
netiksliai atrodė. Pavyzdžiui,Vanagaičio “Godeles” pava
i’inta “Memories“; Aleksio
“Graži čia giružė” pavadin
ta “The Beautiful Forest”.

J. F. RADŽIUS

TdL. CICERO 8927

Ine.
įmone

BOUIevard

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

4139

A. MASALSKIS

668 W. IKth St.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet jąžinimjas Ir
nebrangus, nes neturi
ma Išlaidų užlaikymui

_

ANTANAS PETKUS

skyrių.

Nauja, graži ko

*

Labai daug trukdė koncer
plyčia dykai.
tui blogas salės rezonansas,
3307 Aoburn Avenue
nes pačias tykiąsias gaidas vi
duryj salės jau nebuvo gali
ma girdėti. O gerb. daininin
kas šį sykį ypatingai daug
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
pianissimo dainavo.
,
VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET
Trumpai “lietuviškai” ta
Tel. BOUIevard 5203—8413
liant, p. J. Babravičius gera:
dainavo ir savo klausytojus Tel. CICERO 204
SYREVVICZE
pilnai patenkino. Tų buvo ga
GRABORIUS
lima spręsti iš aplodismentų laidotuvėms pilnas patarnavimas
■allmas nt $15.••
gausumo ir publikos ramaus
KOPLYČIA DTKAJ
užsilaikymo*.Bet .man vis tik 1344 R fiOt.b Ava.. Pifv**n. Th
atrodo, kad buvo laikai kuo
met mūsų gerbiamas daininin
kus geriau dainas interpretuo
Javo. O dabar rodos trūksta
“sielos”, arba kaip kai kurie i
sako, “ugnies”. Seniau daini- į
įlinkas geriau perduodavo kinu
w
sytojams dainos dvasių; Šį
1 artų ypatingai perdaug vai- '
Gino veidu ir rankomis, o tas i
sudarė vodeviliškų nuotaikų ir i
gan daug atitraukė nuo kon
certo rimto pobūdžio.

I.J.ZULP

Genevieve Šidiškis ir S. Ri
mkus taipgi atsakančiai pasi
rodė, už kų jiems klausytojai
daug daug katučių suteikė.
Visiems dainininkams pijani-

nu akompanavo p. J. Bijanskas.
K. R

Tel. CANal 6174

Chicago, Iii,

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3377

Tel. LAI'ayette 3572

J. Llulevičius
Graborius
lt
Balsamuotojas
Patarnauja Chlcagoje Ir aplellaktje.

Didelė lt graži
Koplyčia dykai

4OV2 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

pašaukite:

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2656 YV. OUth St. '_______________________
10—12 ryto

Valandos:

j TcL LAiajette 5793

Seredomls ir Nedėllomls pagal sutarti

Iii.

DR, A. J. JAVOIŠ
Val.; 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioja pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

,,

-

D E N T I 3*T A S
1446 SO. 4#lli OT„ CICERO, ILL
Ular., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sored. Ir Subat 2—• vai.

GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

BOUIevard 7580
lies. HEMlock 76# 1

Of. Tel. REPub-i c 7606
Res. Tel. GKOvehlU 0617
6917 S. VVAbHTENAVV AVĖ.

Vai.; 2—4 lr 7—9 vai. vakar#

Res. 2136 W. 24th St.

r DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

TvU CANal 0402

DEN TĮSTAS

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Kez. VICtory 2343

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2423 W. MAltųtEiTE ROAD
Res. and Office
2350 So. Loavitt St. Vai.; 2-5 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlloj susitarus
CANAL 0706

Office Phone
PltOspect 1028

DR. J. J. KOWARSKAS
I’HYSICIAN

DR. A. J. BERTASH

and SURGEON

TAMOŠIUS A. 3TENCEL
Mirė sikiiiuil., spalių 1 d., 1933 m., 9:30 vai. vak.,
27 liūtų uiiižitius. <lini,;s Hhebovgan, Wis.
Paliko dideliame* nuliūdime moterį Stanislavų, po
tėvais Andrulailė, dukterį Marijonų, motinų Marijo
nų, patėvį Vincentų M insloiv, du broliu: Albertų ir
Kazimierą švogerkas Lucillf ir Helenų, seserį Barborų, šVoger, Pranciškų AuSrus, dėdę ir dėdienę StenceHus, seserį Onų ir gimines.
Kūnus pašarvotas 1903 Ituhle St. Laidotuvės įvyks
Ketvirtadienį, Spalių 5 <1., iš namų 8:30 vai. bus at
lydėtas i Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčių, kurio
je įvyko gedulingos pamahlos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystamus-nias dalyvauti šiose laicFotuvėse.
Nuliūdę: Moteris. Duktė, Motina, Patėvis, Broliai,
Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Kadžius.
Telefonas Ganai 6174.

6122

DR. S. BIEŽIS

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

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

CANal

Phone

2403 W. 63rd St., Chicago

756 W. 35th Street

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak.

Office Phone ltes. 6107 S. Francisco
Prospect
Phone Grov. 0951
spect 2230
l'hone

DR. j. szoraici

Nuiiudę liekame: Moteris Su-

na

Seredomls lr Nedėliotus pagal sutarti

OTDIlf H1 M0

y

as

“• *• T- S™11115

nui h- Giminės.

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

PHYSICIAN and SURGEON
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cliieago
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažei'ka. Telefo
nas Itards 1138-.

Telefonas

4645 So. Ashland Avė.

REPublic

7868

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

Ncdėliomia

G R A B O R I A i:

Tel. CANa. 0257
Res.

pagal sutartį

Ofiso telef. BOLIevard 7820

FROspect 6659

DR. P. Z. ZALATM

Namų tel. PltOspect 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. BOUIevard 7042

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Seniausia' ir Didžiausia

6 iki' 8:30 vakare

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

GRABORIŲ ĮSTAIGA

Eudeikis

Rezidencija 6600 So. Atteslan Avė.
Valandos: 11 ryto iki i popiet

DEN TĮSTAS

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

1821 SOUTH HALSTED STREET

DR, G. Z. VEZEL’IS

Tel. GKOvehlU 1595

UR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 4-9 vak.
Seredonus po pietų ir Nedėidlenial,
tik susitarus

Tel. LAN ai 6122

DR. G. I. BLOŽIS

2422 YV. MYliųiETiE ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

BR. T. DUNDULIS

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

Nuo

1

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

iki 8 vakare

Tel.

Seredoj pagal sutartį

ĮVAIRŪS
Re*. Phone
£NGIcwood 6641

YTltgmia

0036

DAKTARAI;

Office Phone
. YYENlvvorth 8000

Ofiso TeL VICtory 6893
Rez.

DR, A. R. McGRADIE

TuL

DREzel 9191

dr, a, a, rotr

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4605-07 South Hermitage Avenue

vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Specijalistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR, CUAfilES SEGAL

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėlfomis ir Šventadieniais 16-.-12

7oo0 bo. HfczS.ed atreet
ROOM 210

2506 W. 63rd St.

NIKODEMAS
BUTKEVICH

il19rMY.T«4MWWWHRI

DR. A. 6. RAKAUSKAS

REPublic 3100

a|a

laidotuvėms pulurnuuju gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas YARdu 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
spalio 1 dieną, 3:45 vai. vak ,
lyja m., suiauKęa 37 metu am
žiaus, gimęs Tauragės upak>-..
Upynų
purap..
1 amonkaltės
kaimo.
Af.ierikoj išgyveno 20 mitų.
Paliko
dideliame nulludimo
moterį Marijonų po tėvais Yogelaite, 3 sūnūs:- Bernard 14
m., Leonard 12 m., Kichard 11
m., pusseserę Oną Sakalauskie
nę. švogerį Povilą ir gimines,
o Lietuvoj motiną, brolj Joną,
2 seseris Bronisiavą, Rozaliją
ir gimines.
Kūnas
pašarvotas
randasi
6123 So. Keiiueth Avė. Laido
tuvės įvyks ketverge spalio 5
d.. 8 vai. ryto iš namui i Gi
mimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimi'ero kapines.
Visi a. a, Antano Žimančiaus
giminės, draugai ir pažystami
esat nuoširdžiai kviačiami da
lyvauti laidotuvėse į'r sutelkti
jam paskutinį- patarnavimą Ir
atsisveikinimą.

Chicago,

DR. P. ATKOČIŪNAS'

DR. F. C. WINSKUNAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6850 SU. UESTEKN AVĖ.

ANTANAS ŽIMANCIU3

Ofiso: Tel. CAIaimet 103#
lies.: Tel. HEMlock 6286

Tel. LAI'ayette 7650

DR. J. W. KADZEWICK

A|A

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

SIMON M. SKUBĄS

AlA
Mlrė spalių 1 d„ 1933 in
8:4 • vai. vakare kilo Iš Rušeinių apskričio, šidlavoa pa
rapijos. Kepurininkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Palik.,
dideliame nuHudlme
sūnų Edward, broli Jobą lr
brolienę Teklę Bagdonus, bro
liavaikius ir gimines; o Lietu
voje dvi seseris Liudviką a'r Ju
lijoną Ir gimines.
Kimus pašarvotas 4605 8o..
Hermitage Avė. larldotllvės
vyks ki Ivlrtadlonf. spalių 5 <J„
iš koplyči as 8 xal. bus allydėtas ) šv. Kryžiaus parųipljoš
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugiis-ges Ir pazysluuius-mas dalvvHutl šfose lai
dotuvėse
Nuiiudę: Siunim, Krolis, IttoJlenė Ir (.iminės.

DR. A, RAČIUS

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Feraute aavo

oliaą po numenu

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAICHICAGOJE

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų/
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengYdna grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

SPECU AUSTAS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Džiu,
Aiuterų lr Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomls 10 iki 12

♦---------------------------------------Office;

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAR<1„ 6994
Rez.: Tel. PLAsa 8260
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-9 v. v.
Nedėldteniais nuo 19 Iki 12 dieną

Re*:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 VYest 63rd Street
Vai.: 2 to e lr 7 to 9 P. U.
Ketv. lr 8ekmad. pagal eutartj
Ryto vai. Sv. Kryžiau* Ligoninėj
Chicago. Iii-

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

Phone: HEMlock 6700

l’hone FRO^poct 1024

DR. G. E. FfFZKRALD
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
«

VALANDOS:
1—4 ir 7—9 vai. vakar*
Nedėlioję pagal sutartį

Daktaras

Tel. VICtory 4088

WISSIC,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAV1AVICIA UNDERTAKING CO:

Specialistas iš
Rusijos

GYDO V1BAR LIGAS VYRŲ IR MOTLRUTRR
___ M KETUS NFMUIUITT
ŪMIOS Ir VBMOYDOMOS JOS V RA
RAEP UlStSEN&jfmiOS
Rpeclališkal gydo Ilgas pllvoi plaučių. Inkstų lr pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. Ilgus, letsdas, reėmatlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu Utį ne
galėjo jus tftgydytU ateikit* čia Ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OF1HO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto IU 1
valandai lr nuo š—8 va) gudai vakare. Nadėltomis nuo 11 ryto tkl 1 ved.
4906 WKST 2<lh BT.
karapaą KMŠcr Avė.
TeL CRAwford 5571
—■■ ' ...... .
• ««»■ ■'

INCORPORATED

Henry W. Rev-Ke*
(Llceneed Bmbalmor)

3238 S. HALSTED ST.

DR. MAURIGE KAMI

Telefonas MIDway 2880

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas

CHICAGO, ILL.
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Trečiadienis, spalių 4 d., 1933
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Piknikas ir Šokiu Kontestas
—

įvyks

—

SEKMADIENI, SPALIŲ (OCTŪBER) 8 D., 1933
Aušros Vartų Parapijos RŪTOS PARKE

*
I
BE

■ESE

Kokių konteste gali dalyvauti visi seni ir .jauni, kas tik moka lietuviškų polkų. Trys pri
zai bus duodami toms poroms, kurios pagal teisėjų sprendimų pašoks gražiausiu lietuviška
polkų: PIRMAS PRIZAS — $2.50; ANTRAS PRIZAS — $1.50; TRECIAS PRIZAS — $1.00.

Kviečia visus,
RENGIMO KOMISIJA

CHICAGOJE RADAU
dvyrių atmintis, kurie savo gy l X Federacijos skyrio susi|vybę paklojo dėl tautos gar-[rinkime nutarta paminėti ViiLIETUVYBĘ
Įbes, dalyvaukite mūsų aviaci- niaus gedulos dienų spalių 9
Cliicagos lietuvių mokyklos
'd. Vakaras įvyks parap. salėj.
jos šventėj.
Bus kalbos ir graži progra-i yra geriausi lietuvybės eentma, kurių išpildys parap. mo- Irai. Tai patyriau lankydama
Šiandien renkasi Roselando ir West Pullmano
kvklos vaikučiai, gerb. seso šv. Kazimiero Seserų vedamas
rų mokytojų priruošti. Jžanga mokyklas.
lietuviai j parapijų sales kad sudaryti rinklia
visiems dvkai. Rinkliavos no.
.
Jau
ne pirmų syk, Clueago-

VIEŠOSIOS RINKLIAVOS MITINGAI
GAUSINGI

vos komitetus. Sekmadienį Lietuvių Aviaci
jos šventė.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

SUORGANIZUOTAS DA

&

38E=

jo asistentams kunigams, po- daugiau panašių laiškų. Kitų
r.ioms Šliogerienei, Gedminie-1 syk patalpinsime laiškų vie
pei ir Vidmontienei.
jro pasaulinio karo veterano,
Chicaga ir lietuvybė bus^^ris yra labai jaudinantis it
man malonūs atsiminimai. .žingeidus.
.i
Jonas T. Zuris,
Petronėlė Šeporaitienė
Draugijos Pirmininkas

MOTERYS PRITARIA AD
Cicero, III. — Spalių 4 d.
VOKATŲ DRAUGIJOS
‘‘
1 je. Tačiau, pirmų syk buvo ŽYGIUI KAD AMERIKA Cicero Lietuvių Pagerinimo
X Sąryšy su šv. Mykolo die į progos atsidėjusiai aplankyt IŠTIRTŲ TIKRĄ PRIE Politikos klubo susirinkimas,
7:30 vai. vak., Lukštienės sve
ŽASTĮ LAKŪNŲ ŽU
na, rūgs. 30 d. biznierių ir pi mokyklas. Ne pirmų syk lan

J jau įvykusius Dariaus- ne lengvai sudarys reikalin
tainėj, 1500 So. 49th Avė.
RIAUS-GIRĖNO PAMINK rm. Gedimino “spulkos” p. kiau mokyklas ir ne pirmų syk
VIMO
Girėno paminklo statymo ma gas rinkėjų kvotas.
Klūbiečiai kviečiami atsila
LO FONDUI RINKLIA
Mykolų 'Jasnauskų atlankė pa klausiaus pamokų. Bet pirmų
sinius susirinkimus renkasi
Susirinkimai rytoj
VOS KOMITETAS
Karolina Lengvienė, gyve nkyti. Komisijos išduos rapor
sveikinti didelis būrys gimi syk pamačiau geriausių siste
daug žmonių. Visur didelis pa Vakar pranešėme, kad ma
tus. Eina gandai, kad atsilan
Praėjusį pirmadienį Aušros nių ir artimųjų draugų ne tik mų ir tikrai gražų lietuviškų nanti Cicero, III., Lietuvių .Ad
siryžimas pasidarbuoti viešo sinis susirinkimas Šv. Jurgio
vokatų Draugijai prisiuntė se- kys kai kurie miestelio valdi
... .
i Vartų parap. salėj įvyko skai- iš West Side, bet ir iš kitų auklėjimų.
sios rinkliavos dienoje, kuri'i parap. salei
bus ne penktąjį.
....
,
ninkai. -Visi būkit.
x x j• tlingas susirinkimas tikslu su- kolonijų. Atsilankusiems p. Lankant Chieagos lietuvių kaneio turinio laiškų, kuris
bus-šio mėnesio pabaigoj mie dienyjt, bet ketvirtadienyje,'
, ....
A. Tumavich
...
, .
,
m . Įdaryti kolonijoj komitetų vie- M. Jasnauskienė iškėlė turtin- mokyklas, visur buvau prašo rodo tos moteries tikrų pat
sto gatvėse. Kaip kitoje vieto
vadinasi, rytoj vakare. Taip - . . . , ..
. _ .
«. . .
,
ma pasiklausyti lietuviškų pa riotizmų, kokis privalo viešje matysite, West Sidėj susi pat ir Nekalto Prasidėjimo Įsajai rinkliavai Danaus-Gire- gą vakarienę,
APDOVANOTAS PRAN
darė stiprus vietinis komite , parap., Brigliton Parke, iš no paminklo statymo fondui. Pp. Jasnauskai yra duosnūs mokų. Stebėjaus ir džiaugiaus, patauti kiekvieno lietuvio šir
Neįstengiau tuo laiku seseri-'dy.ie dėlei žuvimo mūsų lakū CŪZŲ KARO ATSTOVAS
tas,
pasiskirstė
pareigū
J komitetų išrinkta devyni parap. ir visiems katalikų rei
. kuris
.
.
.
.  penktadienio atkelta į ketvirPranzūzų karo atstovas Lie
ną pasakyt, kaip jaudino ma- [mb Dariaus ir Girėno. Bia jos
rns. irv darbų jau pradėjo. Jis,
x pasirodė,
■
, , vietos veikėjai, būtent. P. Bi kalams.
. itadienį. Mat,
kad
tuvai ir kitoms Pabaltijo vals
ne Amerikos lietuviukai savo jl^kas:
pasiryžo suorganizuoti 250 n- , . . . r . ,
....
'
i ketvirtadienis toms kolonijo- zauskas, A. Grybas, P. Pabitybėms pulk. Archen iš šios
ūkėjų. C’iceroj taip pat jau
.
+ 8į vakarų po pamaldų, mikliu lietuvišku liežuvėliu, j “Aš labai įvertinu ir džiaujonaitis, O. Budrikienė ir sud1
.
.
.uis patogesnis.
Vien
džiaugiaus,
nors
jutau
ilgiuosi
Tamstų
pradėtu
kilniu
(
vietos
išvyko. Respublikos prenudaryta komitetas, apie kur),
susirinkimai įvyksta 'sirinkimo numatyti kooptavi. šiaukiamas visų biznierių ir
pranesme vel.au. B So. Ch. !niev0 A
U(los
„.ui: P. Šliogeris, A. Valonis, draugijų susirinkimas, pasi žinojau, kad jie tų lietuviškų į žygiu ir aš manau, kad visi ridentas Antanas Smetona atmiklinimą daro sekdami savo vienu balsu Tamstų tam svar- sisveikinimo audSencijoje apdo
cago tuo tarpu pranešimo dar
,Oxi f TT .
/ _ T,
T Tn«$.v-iZhia M
kaip būt galima geriau
, A
.
m
. ,
-lej, 18tli ir Union, ir Šv. KryJusevitius, M. Zihaite ir tarti,
.
.
,.
y.
.
.
v.
mokytojas Kazinuerietes.
biam žygiui pritars. O jei kas vanojo pulk. Archen \ y-tanto
nesame gavę. Ten ir konute-1 .
, . m
„u
prisirengti pne ateinančio
.
.. ‘
'zians paiap. salėj, Town of
Kaupiene.
... .
.
.
Nežinau, ar užteks vien pa- priešingas būtų, tai tas n?- ,Dydžiojo ordinu 3-io laipsnio,
rengiamo parapi- ,
v. a
.
'Lake. Šv. Mykolo ir Šv. Pa, | Komiteto nariai pasidalino sekmadiemo
...
,.
sakymo aciu toms seserims, lietuvis, o išgama. Mūsų bra
\
, .
, ,. „ ,
Didelis judėjimas eina West pelės Gimimo parapijų salėse pareigomis šiaip: P. Bizauskas įos baliaus pagerbimui visu ■
..
.
.
m
'
«J°
S
to,
gal,
nei
nelaukia.
Gal ngūs didvyriai padėjo savo
.
Pulhnane ir Roselande. Šį va, mitingai įvyksta penktadienio | — pirm., P. Pabijonaitis — dirbusių talkininkų. Pelnas „ .
aš viena tų, joms paprastų, palvas už mūsų tėvynę, o mes, Geriausios Anglys Ui
j rast., P. Šliogeris — ižd.
skiriamas bažtiV^ioš dažymo
karą. 8 vii., į Šv. Petro ir Po- i v akare
svečių. Bet, kad ir paprasta mylimieji tautiečiai, jei juos
Visi
komiteto
nariai
•
suši

fondan
vilo ir Visų šventų parap. sa
Žemiausias Kainas
Reikia nepamiršti, kad bū+
Praeitų
sekmadienį
auUc
.
T
k>velandiet
K
tačiau
radau
pas
visai
užmirštume,
tylėtume.
lęs renkasi ištikimi lietuvių | gjmasjg sekmadienis yra labai ,r'nl<*rno isalioti dalyvauti CeJjas tai, ko niekur kitur, t. y. 'tai būtų tikrai keista ir neX—
“- *
.1 1 _ X
1
4 A.t 1 « « » «
1*^"
. XX A
tautos sūnūs
ir dukterys,
kad1 svarbi diena ehieagiečiams.’|v-rd
^^n^an’e Komitete su spre- jo šie parapijbnai po $2.00:
I dėkingi pasiliktčmėm jiem?
P. ir B. Paliuliui, J. ir Pr lietuviškumų!
pasitarti, kaip sėkmingiau pa Toj įvyksta lietuvių aviacijos nd*’arnuo.iu balsu,
12132 UNION AVĖ.
Tsitikrinkite tai patys, cle-'p-j ja pralietų kraujų. Taigi,
Žurkauskiai;
po
$1.00
P.Kai
sidarbuoti viešosios rinklia šventė su įvairia programa,
Nutarta tuojau atsišaukti į
Chicago, III.
vos dienoj, kurioj surinktos sensacingais skraidymais, iš visas draugijas, ypatingai mo- nis, J. Brazaitis, J. Krušas,|veIandie(’iai- kai lankysite Chi aėiū labai Tamstom, kad užcagos Parodų. Nesidrovėkite 'stojat už mūsų didvyrius, mūPhone PULLman 2316
aukos eis Dariaus ir Girėno parašutų šokimais, lenktynė terų ir mergaičių, ir pradėti M. Mažienienė, R. Povilaus- užeiti
pas seseris į jų vienuo-įpų garbingus drąsuolius, nes
kienė,
P.
Adomaitienė,
Ur.
Mic
Dabar
laikas prisipirkti
paminklo pastatymui Chica-|"mig
mis ir
ir kitokiaig _pabūklais.' registruoti rinkėjus,
kevičienė,
J.
Budzinauskienė,
|
;
nQ
’
,
2
v
6f
’
1
Mar(
l
uette
R(L
Jie
nesigailėjo
save
paaukoti
•
I Vnloi-to
«i-olL--r,4-*■ :į L-oviZ-icnp .T RnHzinftiiskionė. I
goję. šiose kolonijose, mano-.pįenoa pei, nas e-'ls -rDariaus-Gi-I
Nutarta tunioTi
tuojau atsikreipti
anglių dėl žiemos
i .
i*
i • - w n__ Jų vaisingumas tikrai lietuvi- n omos
hiinm
nnip
tuos
x5nek&
mes
bijom
apie
juos
šnekė
.
•
.
-i
i
•
i
...
•
i
'
*
_
_____
_
___
__________
—o- ___________
, M Šernema, taip pat susidarys komi-’rėno paminklo pastatymui įturinčius^ automobilius ir su. j|Ag^
KaseUauskienS,
— 5kas. Tai bal5n is patyrim0.
kad juos TokWiai nužod6 Res. 10742 S. Wabash Avė.
tetai iš darbščių žmonių, kn- Kam yra brangi šių mūsų di- registruoti (mažiausiai X15)'
star -Rnvnii
BnTau sn
” iomis
vis» cmrnifn
savaitę T _i _-««««"».
merik
f T,• “"“‘'^’
’ /oJ'
•
inmi« vien
__ • x:___ ,_____ j A
*______
ii__»
Phone PULLman 8092
vežiojimui rinkėm ir visam ta nene, i r..raminas, rov. r>kii- ...
.
i
‘
’
x
- . x. _ tRadomskienė,
, , __aM., ir jos pačios mane visur po kreintn i tai atvda. nes ik
mantas,
Ver.
dienų patarnavimui.
buvo šios šalies piliečiai ir
Ant galo nutarta pageidau Birjotienė, E. Karlavičienė, M ,8a™ "'ok,yldas “P’“1“'?0Oadeikienė, Man. Pocienė, O. I KaZ,n' ka|P; bat
ja., ginėjai. Taigi linkiu Tam
ti, kad rinkliavos diena būtų
betuvskumo laika- stom geriausių pasekmių.”
I šeštadienis, ne pirmadienis,- Paplauskienė, A. Marazaile, geniojo,
ei fBia,
’in
tnr
imt
ir iri Seserų
Spsnrn
<
i—x— in
tur būt,
irgi
x\dvokatų
Draugija gavo •ir
I nes šeštadienį didžiuma žmo- O. Judikienė, Ona ir Juozas
Kazimieriečių nuopelnas. Jos
Judikiai, O. Bartkienė, V. Ja
1 nių nedirba.
per savo mokyklas ir šeimy-Į
Į Susirinkimui vadovavo kleb. sevičienė, A. Povilauskis, Ad.
nose palaiko tų lietuviškumą
kun. J. Mačiulionis, o prano- Zentakienė, V. Petraitienė, .1. Taip pat turiu garbės vie
Visos anglių kompanijos pakėlė an
ADVOKATAS
Išimus darė klebonas ir Ig. Sa Rokienė, J. Vilniškis, Doru
glių kainas, taip aukžtal, kad žmo
šai padėkoti visiems, su ku 2 E. 103rd PI. prie Stote St nėms sunku beįptrktl, o lietuvių
kalas.
Rep Rusteikienė, Ag. Kraujalaite,.
CRANE COAI. KOMPANIJA vietoj
Tel. PVL.I.dMin 5t5O
riais teko Cliicagoje susipa
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
Anelė Beikaitė, O. Bernauskie 1
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus,
Ketvprro vakarais nuo 7 Ikf P
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, žinti ir patirti lietuviškų vai- IflOO R. Wood St. LAFayette •••' gausit daug pigiau negu kur kitur —
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Povilauskis.
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.
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Vakaras, kurį rengė Aušro.Telefonas
REPUBLIC 8403
kinis.
Viso
$69.91.
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Vartų v. ir m. draugija, Staš
t,- v
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riaus ir Girėno paminklo sta tonn, N. V, su savo žmona Ju-i
Albavičini, kun. A. Briškai ir
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tymo fondui pavyko. Šiuo dė le buvo atvykę į Chicagų pas
105 W. Monroe St.. prie Clark' Visados garantuojame k&
kojame “Draugui”, Peoples'savo pažystamus p. Viršulius
Telefonaa BTAte 7MO
kybą ir teisingą voga.
Valandos • ryte Iki t popiet
Fumiture Ci>., Budrikui ir ir pas giminaitį A. Vudukaitį,
Vardas ir ofisas:
2201 W. Cermak Road
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
“Atsimink Telefonuoti “Margučiui” už garsinimų, 2301 So. \Vestern Avė. Aplan statau
Paned^llo, 8eredos tr PMnyčIoc
12132 SO. UNION AVĖ..
anglis už pigiausias k''lr-««;
vakarais • Iki •
12t,*ck Barni |7 6<>: Hacklng M.09
Staškūnui už salę ir muzikan kė Aušros Vartų parapijos
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Namai: 6459 8. Rockwell St.
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Galite nusipirkti dauginu
Kai jaunieji išvažiuoja į mo
2649 West 43rd Street
Telefonas KEPnb Jo MC3
ulf
dovanų
(šinkų),
kuri
teko
gražių
darbų.
Taipgi
aplankė
kyklas kituose miestuose, pri
anglių žemesne kaina iš
minkite jiems kad telefonuotų namon No. 5 (D. Deonizui), S. Girė Pasaulinę Parodą, StockyarPeoples Coal Co.
reguleriškai. Dėl kaž-kokios priežas no broliui Jonui už atsilanky das ir kitas vietas.
PERKAM
Užsisakykite savo anglis
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ties, jauni studentai matosi neranda mų. (Jis dėkoja draugijai už
.
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Biznieriai
Petras
ir
Barb
šį mėnesį kol kainos dar že
daug laiko laiškų rašymui, ir rezulta
NOTARY
Lietuviškur
mos. »
tas, lieka susirūpinę tėvai. Bet telefo atjautimą). Taip pat policnlo- Paliuliai persikėlė į naują už
BONUS
PUBLIC
nuoti ima tik kelias minutes, tai lai nui Žanrai už tvarkos dabo eigą: 2301
So.
AVestern
4 tone
1. 3, or S tona or mor*
kykite savo vaikus arti prie savęs jimą. Gi visiems už atsilanky Avė., Turi daug patyrimo
Pocahnntaa
M.R.
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
tankiais pasikalbėjimais telefonu per
Serortiol 50% Iaimp 37.30 M.7S
mą.
biznio
vedime.
Namas
atnau

LAITHOM61Ų
AGIITCBA
ištisus mokyklos metus. Studentai ga
W. Kenturk y M. R.
50% liunp ..................... 5.25 5.80
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Rengimo komisija: F. Žeb jintas, gražiai atrodo. Atsili pašaukti į savo namus ir kaštą at
........................
5 25 5.7b
Black Barni ..................
kreipti į jumis, jei jūs taip norite. rauskas, P. PAbijonaitis ir S. lankusins maloniai pavaišina.
TKunroumj pamatuotai biznis
R.no 7.8f*
Kur tik šauksite kaštas yra vidutinis. >K. Rokas.
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
MSip ....................... S.25 7.78
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