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STREIKAS TEKSTILIŲ FABRIKUOSE
STREIKAS PRASIDĖS ŠEŠTADIENĮ NEBEUŽTENKA KVIES SOVIETUS R. HESS - REICHO prancuzija dirba uz

PUSIAUNAKTĮ PAJAMŲ SĄJUNGON PREMJERU RYTŲ PAKTĄ

Apie 600,000 darbininkų
rikiuojasi kovon u

KITI 300,000 SUSTREIKUOS PASKIAU

AVASHINGTON, rugp. 31). , 
— Medvilnės tekstilių darbi- Į 
ninku streiko komiteto pirmi
ninkas F. .J. Gorman paga
liau paskelliė streiką, kurs 
turi prasidėti šeštadieni 11:30 
naktį.

Šin streikan išeis apie 600,- 
000 darbininkų — vyrų ir įnrf- 
terų. Apims visą kraštą.

Šio streiko paskelbimas ne
liečia apie 300,000 darbininkų, 
kurie dirba vilnų, šilko, rayo- 
no ir sintetinių siūlų fabri
kuose. Spėjama, kad artimiau) 
siomis dienomis ir šie darbi-1 
ninkai išeis streikan. j

Paskelbto streiko darbiniu- j 
kų reikalavimai yra šie:

■1, 30 valandų savaitės dar
bas. Iki šiandien dirbama 40 
valandų.

2. Palikti 40 valandų savai
tės atlyginimą.

3. Unijos pripažinimas.

TAIP TAI BANKAI LIKVI-TAS BUS PADARYTA PER JIS BUS HITLERIO PREM-! ms_;e
duojami CH1CAG0J t. sąjunCos šuva- jeru pavaduotoju M,tleCa.° ministeris Rosenberg

buitį Kaip čia gali žmonės tikfi- 
į tis atgauti kiek pinigų iš už
darytų bankų Cooko apskrity,

PROFESIONALĖ UNIJA 
LAIMĖJO

siūlęs lenkams LietuvąŽIAVIMĄ BERLYNAS, rugį). 30. —
Pasklidą gandai, kad diktato
rius kancleris Hitleris paskirs 
sau pavaduotoją su 
premjero titulu.

Šion vieton yra numatomas 
ministeris be tekos Rudolfas

LONDONĄ^, rugp. 30. — 
Užsienių reikalų ofisas paskel-

jei bankus likviduojant išlai-) bė, kad Anglija, Italija ir 
Į dos yra didesnės už pajamas. Į Prancūzija gyvai tariasi, kad

Iš 146 likviduojamų bankų), 
tik 22 turi daugiau pajamų, 
kaip išlaidų. Kitos visos turi 
didesnes išlaidas už pajamas.

Likviduojamų bankų išlai-
Krašto darbo tarpininkavi

mo ir taikos hjoardas įvykdė 
referendumą Illinois Central dos yra politikieriams pintis, 
geležinkelio dirbtuvių darbiniu Kelinti metai jie žeriasi iš 
kų tarpe. l ankų turtų dideles sumas.

T. Sąjungon pakviesti ir pri
imti sovietų Rusiją.

T. Sąjungos suvažiavimas 
: šiemet prasidės Ženevoje rug- 
! sėjo m. 10 d. Tuo metu bus 
padarytas galutinas sutarimas

Hess.

PARYŽIUS, rugp. 30. — j KAUNAS. — l)ie Neue
Prancūzijos vyriausybė daug į \Vcltbuhnc Nr. 31 įdėjo straip 

rei<^10 I dirba už rytinių Europos val-Įsnį, kuriame nagrinėja lenkų
stybių Lokarno paktą ir tiki
si, kad jai pavyks šin paktan 

■kaip nors įtraukti Vokietiją 
i ir Lenkiją.

užsienių politiką. Straipsnio 
autorius pažymi, kad Baltijos 
valstybės, vokiečiams pradė
jus ruoštis kolonizuoti “Rytų

Referendumas išėjo profesi-Į 
•onalės unijos naudai, t. y., Į 
dauguma darbininkų pasisakė, 
kad jie yra priešingi kompa
nijos unijai ir nori priklau
syti Amerikos Darbo federa
cijai.

SOCIALISTAS VIRTO 
DEMOKRATU

ir sov. Rusija oficialiai bus 
pakviesta įstoti T. Sąjungon..

Šiandien gi Anglija, Italija 
ii Prancūzija teiriaujas, ką

NUBAUSTAS PAG0N1Z- 
MO AGITATORIUS

Prancūzai galvoja, kad jei , erdvę,” pasijutusios dideliame 
pasiseks paktan įtraukti Uit- pavojuje. Pažymimas iVokie- 
lerį, tada ir maršalas Pilsud-) ti jos mėginimas Voldemaro 
skis turės pasiduoti. Kol kas puču birželio mėnesį 7 d. pra-
nei Berlynas, nei Varšuva ne
atsako nieko tuo klausimu. 

Kai kurie prancūzai valdi-

SAUGOKITĖS KLASTO
TŲ PINIGU

Paskelbta, kad (’hieagoj 
skleidžiami klastuoti pinigai 
— 10 dolerių federalinės at
sargos banknotai. Sakoma,

Paskelbtas streikas pasiro- Į banknotai taip vykusiai at- 
<le neišvengiamas, kuomet tek- spausdinti, kad tik ekspertai

LOS ANGELES, Cal., rupp. 
30. — Socialistas rašytojas 
Upton Sinclair virto demokra
tu ir Kalifornijos valstybės 
demokratų partija ji nomina
vo savo kandidatu į valstybės 
gubernatorius.

Kai kas galvoja, kad jo tas 
demokratų pusėn perėjimas 
yra vilingingas. Sako, yra 
baimės, kad jis, patekus jam 
į gubernatorius, gali valstv-

BERLYNAS, rugp. 30. -
Oficialiai paskelbta, kad nu 

apie tai galvoja kitos visos j baustas kovotojas prieš krik- ninkai pareiškia, kad Lenkija 
valstybės. Sako, juk T. Są- ščionybę August Hoppe, kurs• veikiausia bus palaužta pri- 
junga yra didelė šeima. Į Por laikraštį Nordland ragino sidėti prie pakto, kada jai ne-

vokiečius nusikratyti krikščio- pavyks savo pusėn patraukti
nybe. ( Baltijos valstybių, ypač Lie-

Oficialiam pranešime pažv-, tuvos. Ši pastaroji nuošir-
mėta, kad Hoppe neturi teisė* džiai remia paktą.
vadintis Hitlerio' jaunimo „ , , ,, . .. . ¥ Sakoma, kad šio pakto on-- , , spaudos vadu, nes jis prieš į . , , . . ,Oekoslovakiia, i ? . , .¥ . ginalas kiek tai pakeičiamas,kuri laiką pasalintas iš naciui, ...... . . . ,rkad jis butų prieinaniesms \o 

i kietijai ir Lenkijai.

MUSSOLINIS VALDAS 
AUSTRIJA

PRAHA, 
rugp. 30. — Buvęs Austrijos 
vicekancleris Fr. Winkler pa
reiškia, kad šiandieninis Aus
trijos vicekancleris princas 
von Starheinberg nuo 1929 
metų Italijos premjero Musso- 
linio apmokamas.

organizacijos.
Vienam mėnesiui sulaikytas 

Nordlando leidimas.

stilių fabrikų savininkai atsi
sakė vesti taikos derybas su 
darbininkų vadais.

Yra žinoma, kad streiko me
lu daug fabrikų bus uždaryta,! 
o kai kurie bandys operuoti) 
su streiklaužiais. Tad reikia 
tikėtis kruvinų susirėmimų.

Darbininkų vadai pareiškia, 
kad šiuose tekstilių fabrikuo
se darbininkai stačiai nežmo
niškai išnaudojami. Tačiau 
krašto vyriausybė globoja 
pramonę ir nuduoda, kad ne
mato to išnaudojimo.

tegali pažinti jų netikrumą. 
Apsisaugojimo priemonė ne- 
paduodama.

Be to, pietinėje Ulinoiso 
dalyje skleidžiamos pusdoleri- 
riės monetos, kurias lengviau 
galima pažinti, negu bankno
tus.

NORI STAMBAUS ATLY
GINIMO

Už KONSTITUCIJOS 
SAUGUMU

J. Valstybių pilietis Krank 
Iloffman iš Chicago 1920 me
tais nuvyko į Rusiją, kad iš 
ten pasiimti Amerikon savo 
motiną.

Iloffman pateko į čekes na
gus ir su kitais kartu buvo 
nužudytas sušaudymu.

M1IAYAUKEE, Wis., rugp.
30. — American Bar ass’u su
važiavime daug kalbėta apie 
krašto konstitucijos saugumą.
Kai kurie advokatai numato, apie 150,000 dolerių atlygini- 
kad konstitucija kaskart vis nio už vyro sušaudymą. Šis 
daugiau neigiama, išleidžiant
įvairius jai priešingus įstatv- komisijai Washingtone. 
mus. Tas gi yra kenksminga 
krašto unijai, kuri tuo keliu
gali būf suardyta.

GRĄŽINA ATGAL

bei padaryti daug visokių ne
gerumų. Austrija šiandien yra visi-

Toks galvojimas yra be pa- &koje Mussolinio valdžioje, 
grindo. Gubernatorius nieko j pareiškia \\ inkler, kurs yra Į 
negali veikti be legislatūros J pabėgęs iš Austrijos. Jis yra

nacių vadas.

SUGADINO MANEVRU 
PLANUS

aiškaus pritarimo. Jo parei-' 
gos yra nustatytos konstituci
joje ir jis negali iškrypti iš 
tos linijos. Tik tada būtų ne
smagumų, jei legislatūroje im
tų vyriauti socialistai. O tas ________
nenumatoma. PARYŽIUS, rugp. 30. —

Resjlhbl ikoną spauda daug per kariuomenės oro laivyno 
rašo apie Upton Sinclair kan- manievrus planuota naktį vi- 
oidaturą. Ši spauda baugina same mieste užgesinti šviesas 
piliečius. Taip daro tuo su- j j,. pU]ti miestą iš oro su “bom 
metimu, kad Kalifornijos dau- foomis.”
guma piliečių pereitų respub-1 ftiam pIanui pa8iprip5ino ra 
likom, pusėn, kada ateis rin- djkalai _ konuinistai ir so- 

ikinu> (,iena ru(leni' , eialistai. Pradėjo grasinti
' Kadangi U. Sinclair yra riaušėmis. Kariuomenės va- 
demokratų jiartijos kandidatu, dovvbė atšaukė tos rūšies puo- 
jis reiškė noro pasimatyti su limo išbandomą.
prezidentu Rooseveltu. Ko-Nužudytojo žmona dabar 

reikalauja iš sovietų Rusijos dėl ne, jam pasakyta. Tik pa 
žymėta, kad prezidentas ne
turi noro ką nors kalbėti apie

eikalfls pavestas tarptautinei Kalifornijos valstybės politi
ką.

PASISAKO LAIMĖJUSI

JAPONAI PROVOKOOJA 
SOVIETUS

SIMPATINIS STREIKAS 
ABEJOTINAS

M A SIUVA, rugp. 30. —x Ja
ponų ir mandžiūrų aktyvumas 
Mandžiūkuo valstybėje aiškiai 
liudija, kad japonai nori 
įtraukti karan sovietus, anot 
žinių iš Chabarovsko. Kiek-

Angliška spauda praneša, 
kad simpatinis gatvėkarių dar 
bininkų streikas (’hieagoj yra 
abejotinas.

Kitados Amerikos Darbo 
federacijos prezidentas W. 
Green yra nupeikęs tos rūšies 
streikus. Tas įvyko po nepa-

vienam žingsny sovietai pro. • • , • Q L „ •. J 1 i siseku^io San r rancisco ge-
vokuojami. Pograničnaja mie
ste (Suifengo) japonai j>ada- 
rė kratą bolševikų geležinke
lininkų klūl>e ir jį uždarė.

NUMATOMAS KITAS NA
CIŲ SUKILIMAS

neralinio streiko.
Tad Chicagos organizuotų

darbininkų kai kurie vadai no
ri, kad W. Green nepritartų 
nė planuojamam gatvėkarių 
darbininkų streikui Chieagoje.

dėti tą “Rytų erdvės” kolo
nizavimo darhą. Laikraštis 
tvirtina ir atvirai pareiškia, 
kad birželio 7 d. įvykiai Lie
tuvoje buvo vokiečių inspiruo
ti ir finansuoti.

Lietuva pati pinnoji ėmu
sis žygių Baltijos valstybes ' 
konsoliduoti. i '

Šių metų pradžioje Litvino- 
vas padarė žygį, kuris turėjo 
demaskuoti vokiečių rytų pla
kus; jis pasiūlė sudaryti Bal
tijos paktą ir garantuoti Bal
tijos valstybių nepriklausomy- 

| bę. Vokietija atsisakė. Latvi
ja ir Estija išsisukinėjo. O 
lenkai? Izmkai tuo metu de
rėjosi su vokiečiais dėl Lietu- 
vos pasidalinimo. Alfredo Ro 
senbergo vadovaujamos nacių' 
partijos “užsienių biuras” 
lenkams pasiūlęs vietoje kori
doriaus visą Lietuvą su Klai
pėdos kraštu. Tuo būdu Lit- 
vinovo iniciatyvą atmetė ir 
lenkai.

Lietuva, — toliau rašoma 
laikraštyje, — Latvijai ir Es
tijai pasiūlė susitarti dėl ben
dradarbiavimo. Latvių ir es
ti, visuomenė tuo siūlymu ma
žai tesidomėjo ir tik liepos 12 
d. Rygoje ir Taline įvyko per
maina. Latvija ir Estija pa-

LA PAZ, Bolivija, rugp. 30.. 
— Bolivijos kariuomenės va
dovybė skelbia, kad boliviečiai 
ir vėl sutriuškinę paragvajie-

1 VIEN A, rugy). 30. 
ofieialis laikraštis Reichspost 1 eh kompanija.
praneša, kad austrų naciai ren! ---------
giasi kitan sukiliman prieš vy
riausybę. Naciai koncentruo
jami Jugoslavijos pasienyje, 
tarp Bled ir Maribor, ir Ju
goslavijos autoritetai nesu-

Jie pareiškia, kad streikuo- 
i jantieji autobusų darbininkai I galiau Įsitikino, kokiu keliu 
Į ir be to galės kaip nors susi- eidamos gali patikrinti savo 

Pus- taikinti su Chicago Motor Coa nepriklausomybę. To pasėkoj
I .

laiko jų veikimo.

je įvyko ir pozityvių vaisių 
Įdavė Baltijos valstybių atsto-

NUŠOVĖ TĖVĄ IR MOTINĄ
.James Maietta, 43 m. amž., 

1109 So. Damen avė., susival
dė su savo žmona ir šoko pa
starąją mušti. Tuo metu bu
vusi namie jų duktė Auna, 15 
m. amž., pagriebė revolverį ir 
puolėsi gelbėti motiną. Tačiau 
neišgelbėjo. Paleidus keletą 
šūvių sužeidė motiną ir tėvą. 
Motina tuojau mirė, o tėvas — Į 
paskiau ligoninėje. Mergaitė 
suimta.

Žuvusieji paliko našlaičiais 
keletą mažų vaikų. Nušautas

vų konferencija.

SUIMTA TERORISTŲ 
GAUJA

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 30. — Policija suėmė ko 
munistų gaują, kuriai vado
vavo jauna moteriškė Vilma 
Vai. Ši gauja rengėsi visam 
krašte sukelti terorą.

TURI GRĄŽINTI PERMO
KĖTUS MOKESČIUS

Cooko apskrities teisėjas 
Jareeki nusprendė, kad ap
skrities iždininkas grąžintų

FORT WAYNE, Ind., rugp. apie pusdevinto milijono dol. 
30. — J važiuojantį Chicago - mokesčių, neteisėtai iškolek-

LE0BEN, Austrija, rugp.
30. — Čia mirties bausmė pa
korimu įvykdyta dar vienam 
naciui, Francui Ebner, gydy- kad jis pasiliktų lovoje 
tojo sūnui, kurs dalyvavo na
cių sukilime, kuomet nužudy
ta kancleris Dollfuss. Ryšium

SPR1NGFTELD, III., rugp. )čius Grand Čako srityje. 
30. — Susirgo gubernatorius 
llorneris. Gydytojų įsakyta, 13 SUŽEISTA

ORAS
HAVANA, Kuba, rugp. 30.

— Užsibaigė paštų ir telegra-)New York busą smogė vienas .tuotų 1931 m. už nekilnojamas 
bų kalinys Uo\vard Beck pa- su tuo sukilimu jau 15 naeių^fų tarnautojų ir darbininkų automobilis. 13 asmenų su- Isavastis. Tas paliečia didelių 
siųstas atgal Floridon. pakarta. J streikas. žeista. mokesčių mokėtojus.

Chicago j areštuotas pabė
gęs iš Floridos sunkiųjų dar- APYLIN-

tėvas buvo bedarbis, gal iš to KĖS. — Debesuota ir šilčiau; 
paėjo ir vaidai. numatomas lietus.

CHICAGO IR
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DIENOS KLAUSIMAI

jiZUITŲ V1E8ŲQWJO8 SUKAKTIS

Šiomis dienomis; Jėzuitų Vienuolija mi- 
nėje 400 metų savo gyvavimo sukąktuves. 
Minėjimą^ praėjo pasaulio beveik nepastebė
tas. Jis buvo daromas tik pačių jėzuitų vie- 
Bųglių tarpe. Didžiąsias iškilmes vienuolija 
atydvilų iki 1040 metų, kada sueis 400 metų 
nuo vienuolijos užgyrimo Bažnyčios Galvos 
— Popiežiaus. Tada visame pasaulyje, kur 
tik Jėzuitai darbuojasi, bus viešai ir iškil- 
roįagai sukaktuvės minimos.

Jėzuitų Draugijų (vienuolijų) įsteigė šv. j 
IgąącRs 1534 ul-» rugpjūčio 15 d. Vienuolijos 
įsteigėjas, miręs 1556 metais, paliko įsteig
tus vienuolynus Italijoj, Ispanijoj, Fortuga-

Prancūzijoj, Vokietijoj, Brazilijoj. Hin- 
dųstųBe, Japonijoj ir kituose kraštuose. Šian- 
dįęHr Jėzuitų pasaulyje yra netoli 25,(XX). Jie 
vedjia beveik visuose kraštuose. Jų nuopel
nai Katalikų Bažnyčiai ir bendrai žmonijos 
kultūrai yra milžiniški. Jėzuitai ypatingu bū
du rūpinasi Žmonių švietimo reikalais ir mi
sijomis. Jie vadovauja daugybei kolegijų ir 
universitetų, išleidžia daug žurnalų ir moks
liškų knygų. Jėzuitai vienuoliai yra padarę 
daug vertingų išradimų, be kurių žmonija 
šiąadicn nebegalėtų apsieiti. Toji vienuolija 
yrardavųsi pasauliui daug žymių mokslinin-
tok 1

Jėzuitai ir Lietuvoje savo skyrių jau į- 
steigė, teisingiau sakant, atnaujino. Jie ten 
jau, u šiai k o gimnazijų, leidžia žurnalų, veda 
niidjas. Tačiau lietuvių Jėzuitų tuo tarpu 
dar nėra daug.

Prancūzai buvo skaitomi geriausi lenkų 
draugui. Jie juos gynė, finansavo ir visokiais 
būdais gelbėjo, kad išauginti “didelę ir ga
lingų Lenkijų”, kuri būtų lyg kokia siena, 
per kurių bolševizmas negalėtų perlipti ir 
atsitikime konfliktų su Vokietija, turėtų gel
bėti Prancūzijai. Bet kada lenkai susitarė su 
vokiečiais, prancūzų politikams tai nepatiko. 
Ir negalėjo patikti. Tiek dėta jėgų Lenkijos 
gynimui ir stiprinimui ir tikėtasi ja pasi
remti, bet, štai, toji pasirodo taip nedėkin
ga, kad daro net slaptas sutartis su aršiau
siais Prancūzijos priešais vokiečiais. Dėl t) 
pruncūzų spauda, kaip vakar paskelbėme, iš
kėlė aikštėn vokiečių lenkų slaptų susitari
mų su laiku užgrobti Lietuva.

Nors ir be prancūzų ląikraščių paskelbi
mo buvo nujaučiama kokiais tikslais susitarė 
vokiečiai su lenkais, tačiau gerai, kad skel
biama apie pavojingas taikai slaptųsias su
tartis. Tuo būdu pasitarnaujama ne tik Lie
tuvai, bet ir bendrai taikos palaikymui Eu
ropoje.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos kaimy
nai slaptai tariasi pasmaugti jos nepriklau
somybę, mūsų tauta turi vienytis ir auginti

Į Katalikų Mokyklą
Nedaug luiko lieka, kad tė

vai apsimųslytų ir nuspręstų 
galutinai, į kokių mokyklų 
leisti savo vaikus. Bet, tėvai, 
kurie yra praktiški ir susipra
tę katalikai, nėra abejonės, 
kad savo vaikus leis į katali
kų mokyklų. Jie gerai žino, 
kad katalikų mokyklos pirma
sis uždavinys yra vaikams, ku 
rie pradeda pradinį mokslų, 
nušviesti nemirštamosios sie
los vertybę, juos mokinti Die
vo pažinimų ir mylėjimų. Tai 
esybiška pareiga vaikų auklė
jime tvirtai juose pagrįsti kri
kščioniškąjį būdų, sutvirtinti 
dorovinę sąžinę ir valių.

Jokia kita pareiga taip tvir
tai neriša tėvų, kaip atitinka
mo mokslo ir išauklėjimo da
vimas savo vaikams. Tuo at-

savo jėgas. Be to, visoms Pabaltijo valsty- 1 žvilgiu Katalikų Bažnyčia tvi- 
bėms — Lietuvai, Latvijai ir Estijai yra bū- (rtai stovi ir nemaino savo už
tinąs reikalas sudaryti stiprių sąjungų, nes imamos vietos. Tai be galo 
ne vien Lietuvai, bet joms visoms vokiečių (svarbi pozicija. Tai visa gali-

Ml. VOKlJtelV LBFKŲ SĄMOKSLO

Kun. A. T. (Samata) , Žmogus ne pats save suku-, buvusių generacijų idėjas, prį- 
ria, ne iš nieko atsiranda ir tyrimų, pasaulėžiūrų ir jų dva-

mirštn, kati jie bus atsakomi- 
ngi pus Dievų už savo vaikus, 
kurie buvo pavesti jų globai.

Iš katalikų tėvų daugelis y- 
iu net tokių, kurie rūstauja, 
kai iš nuodėmklausio negauna 
išrišimo, jei savo vaikus lei

ne tuštumoj užauga, subręsta 
ir veikia. Jis yra tėvų pagim- 
domas. Gimdamas jis paveldi 
savo rasės kraujų ir jos per 
ilgus metus laimėtas ypatybes. 
Rasė teikia žmogui tam tikrų

šių; organizuotą raligiją, kuri 
ugdo jo sąmonę ir formuoja jo 
sielų; sotijatinės ir juridinės 
institucijas, kurios jį jungia 
su kitais žmonėmis ir kurios 
jį globoja, gina ir normuoja;

jo veikimui formų, natūralių J istoriją, kuri jį jungia su bė
jo veiklos determinacijų. Jis 
yra germanų ar romanų, slavų

džia į viešąsias mokyklas. Ka- ar anglo saksų rasės vaikas

lenkų sąmokslai yra pavojingi. Sudariusios 
sąjungų jos lengvai galės apsaugoti savo ne
priklausomybę.

« # •
Prezidento Roosevelto krašto gerovės 

gaivinimo planui įgyvendinti stoja ant kelio 
kapitalistai, jų palaikomoji spauda ir komu
nistai. Darbdaviai visokiais būdais stengiasi 
griauti tą planą. Jie nesiskaito su vyriausy
bės nustatyta tvarka, nebenori tartis su or- ° .. , x. xM , .V1

a ..... . . , ' 1 . m . savo vaikams duoti tikvbiskąganizuotujų darbininkų atstovais, dėl to vi-

ma įterpti vienan šūkin: “Ka
talikų vaikai turi eiti į katali
kų mokyklų!”

Katalikų tėvų pareiga savo 
vaikams duoti katalikiškąjį iš
auklėjimų aiškiai pažymėtą 
Kanone 1115. kur sakoma: 
“Tėvams sk’rta didelė parei
ga, pagal jų geriausią išgalę,

šame krašte plinta streikai, kurie šiuo mo
mentu kraštui labai pavojingi. Išrodo, kad i 
kapitalistai pradėjo kirsti tų šakų, ant ku
rios jie sėdi. « '•

ir dorovinį išauklėjimą, stip
rinti jų kūniškas jėgas, tobu
linti pilietišką dvasių, ir rū
pintis jų laikinu gerbūviu”. 

Apgailėtina, kad daugelis iš
katalikų tėvų pamiršta šven-

, Lietuvių socialistų dienraštis prieš porą pareigas, kuriomis duotų 
savai;-,,! rašė, tod va,-gouįmnkl,Li,^>l« (Wsir).žilllą savo vai.
prasti menininkai. Bet savo 205 nr., aprašant
Federacijos kongresą Clevelande, jau sako:
“Laike apeigų vargonininkai tikrai puikiai 
giedojo”. Kaip jie būt galėję puikiai giedo
ti, būdami prastais menininkais? Tų gali iš
aiškinti tik socialistų rašytojai, kurie kata
likų nekenčia labiau negu velnias kryžiaus.

karna siekti tobulybės ir pel
nyti amžinąją laimę Dievo ka
ralystėje. Tėvai taip pat pa-

mgi čia kaltinti nuodėmklau
sį.' Algi Bažnyčia neįsako tė
vams, kad jų pareiga yra sa
vo vaikams duoti katalikišką
jį išauklėjimų i fcamgi po ko
jų paminti gyvenimo svarbiau 
šių uždavinį: “Pažinti Dievą, 
Jį mylėti, Jam tarnauti, ir 
kad paskui pelnyti Dangų?

čia nuodėmkiausis neturi 
būti kaltinamas. O Šventoji 
Bažnyčia turi būti klausoma, 
štai, Kanonas 1374 įsako: 
“Katalikai vaikai • neprivalo 
lankyti nekatalikiški) mokyk
lų... Vien vietinis vyskupas ga
li spręsti, taikantis Apaštališ
kojo Sosto nurodymais, kokio-

Jis paveldi savo rasės fizijo 
logines ypatybes. Po jo gyslas 
vaikščioja jo rasės kraujas. 
Bet su fizijologija glaudžiai 
yra susiję ir dvasiniai pradai. 
Tad žmogus draug su fizijo- 
loginiais paveldi daug ir dva
sinių savo rasės pradų, kurie, 

„ i nors su jo fizišku būtinumu 
nedeterminuoja, vis dėlto tu
ri jam nemažos įtakos.

Tolinu žmogus gimsta, au
ga :r g> vena tam tikroje že
mės teriterijeje. Gimtoji žemė 
daro jam didelės įtakos. Jį vei
kia ir formuoja fizinių, terito- 
ririų, oregrafinių ir klimate

vusiomis iki šiol generacijo
mis, kuri jiustato kolektyvi
nio likuųo gaires ir teikia nuo 
lutinio įkvėpimo ateįties žy
giams. *

Visa prasės, gimtosios že
mės ir istorinės aplinkos įta
ka suformuoja žmoguje tam 
tikrus ypatybes, kurių visuma 
ir vadinama tautybės vardu. 
Tad Iamybė ir bus lizinių ir 
psicholog'inų formų visuma, 
kuri determinuoja mūsų jaus
mus, mintis ir veiklų. Gali ir 
nebūti kurių nors šių tauty
bės pradų, bet tas nepanaiki
na pačio tautybės fakto. Tos 
pačios įtakos veikia visus tuos, 
kurie gimsta ir auga tose pa
čiose aplinkybėse. Tokiu būdu

se apystovose ir kokiais surne- J Jaiue neišdildomų pėdsakų, 
timais katalikų vaikai leidžia
mi lankyti tokias mokyklas, 
kur, būtų laisvi ir apsaugoti 
nuo sukiaidininio pavojų”.

nių sąlygų visuma, palikdama j visa grupė žmonių turi tų pa

Žmogaus kūnui ir dvasiai tu- 
ilios įtakos gimtinės dantį

Tat, tame dalyke vyskupo 
galutinas sprendimas 
mas klebonams, kurie pareis 
kia ir aiškina tikintiesiems, ko 
reikia laikytis. Dėl to, katali
kams tėvams Šventoji Bažny
čia, visų mūsų Motina, užde

gus ir jos oras bei klimatas, 
jos kainai ir lygumos, jos u- 
pės ir ežerai, jos visa materi- 
jalinė struktūra. Toji vieta, 

duoda j.ur |j.vaį įr seneliai gyve
no ir kur jis pats gimė ir už-

čių ypatybių. Visam šiam ko
lektyvui bendra individualybė 
ir sudaro tautybę. Visi jo na
riai turi savotišką jutimo, gal
vojimo būdų. Gražiai sako 
prof. M. de Munnynck.: “Nė- 
įajiė vitnc mūsų sielos atžvil
gio, kur tėvynė nebūtų uždė
jusi savo antspaudo. Mes Žvel-

augo, yra vadinama jo tėvy- gįame į pasaulį tam tikru, sau 
ne. Tėvynės dėka žmogus yra tinkamu matymo būdu, mūsų

spręsmai apie žmogų bei dai
ktus turi saviško pospalvio, 

išdavos
įpina j pasaulio aidijų savųjų

Yra pasauly vieta, kuri jam '■ gaidą, kadangi mūsų tėvynė
...... T„ x , ypatingai brangi, sava, nes ji vra mus veikusi, kadangi ap-

abnmnti,ljagn^s jį * veikusi, daug jam savų j tarpas atsispindi
pareiškęs: Jei.,/“nepaklaus#-1 v- lr nat; nw.’

susijęs, suaugęs su tam tikra 
teritorija. Jis nėra palaidas ą-

da pai eigą, kad savo vaikus j jaus gajėtų beprasmis-ir.r ūsų pastangos ir jų
leistų) katalikų mokyklų. Tai- kaį pQ q aid..
gi, reikėtų susiderinti su Ka
talikų Bažnyčios parėdymu ir

Bavo laiku daug buvo rašyta dėl vokie
čių lenkų padarytos šutai ties. Žinant kokiuo
se hlcguose santykiuose gyveno tos dvi tau
tas, jų staigus susibičiuliavimas buvo lyg 
kokia misterija. Tas įvykis sukėlė didelį ju
dėjimų Pabaltijo v abtyhrse. Buvo jaučiama, 
kad Vokietijos susitarimas su Lenkija nieko 
gero nelemia. Pabaltijo valstybių politikai 
pradėjo tartis dėl tampresnio tarpusavio ben
dradarbiavimo. Garsiau pradėtu kalbėti apie 
sąjunga. Nors viešai neskelbia, bet, matyt, 
žiaotu, kad vokiečiai ir lenkai yra padarę ir 1 
daptą sutartį,

Iš šių metų Lietuvių Katalikų Federaci
jos kongreso darbų aprašymų reikia padary
ti išvada, kad 24 kongresas pasižymėjo vys
kupais, referatais, rezoliucijomis ir gražiu
vargonininkų giedojimu bei dainavimu.

• * •
Prieš savaitę laiko per neapsižiūrėjimą

R Būde s

EMILIJUS
Ąjlba savo sūnaus pbrsbkio

TOJAS

(K vokiečių kalbos vertė J. Navickas) 

(Tęsiąys)
BRUT.\IS: Aš tai sakau su šiurpu... 

jo vienatinis sūnus!
HLCILULS: Virginijus?
BRUTAS: Taip.
Į4UUUJJUS: Ąr tavo tvirtinimus tu

ri įrodymų ?
BRUTAS: Aš lai sužinojau is imties 

berniuko. Aš norėjau tau šį dalyką pra

ypatybių įdiegusi ir pati pa
sidavusi jo veiklai. Ten yra 
susidaręs intymus bendravo 
mas. Tėvynę turinčiam žmo
gui anarcliiškumas yra sveti
mas. Tėvynė jį iš visų pusių 
supa ir veikia, jį determinuo
ja ir praturtina.

Galop žmogus yra dvasinis 
savo istorinės ir socijalinės a. 
piinkos vaikas.^Jis paveldi jos 
kultūrines tradicijas, kurių dč 
ka jis savaime, iš mažens, ta 

rijas, o tik, pasinaudodami mpa civilizuotu žmogumi; jos 
naujaisiais socijologijos, etno- visuomeninius papročius, kurie

tų Bažnyčios, tebūnie... kaip 
pagonis ir muitininkas” (Mat. 
XVIII, 17).

J. Keliuotis

Tauta, Patrijute ir Žonnija
Gyvename naci jonai izmo a- 

mžių, kiliame žodžiai “tau
ta” ir “patrijotizmas” nuolat 
minimi ir komentuojami. Dėl 
jų turinio ir prasmės nusta
tymo daug diskusuojama ir

nio ar sintetinio kelio. Mes 
čia, nenorėdami įsipainioti į 
bergždžius ginčus, visiškai ne
sigilinsime j kraštutines teo-

į pirmų mūsų dienraščio puslapį buvo įdėta , net kovojama. Vieni teikia' giafijos ir psichologijos davi-! pažaboja jo egojizmų ir aistrų;
L. D. S.* seimo sveikinimas. Šios lietuvių ka- jiems absoliučios prasmės, ka
talikų darbininkų organizacijos seimas įvyks
ta rugsėjo 24 dienų, Monteiio, Mass. mieste, 
kur gyvena L. D. S. pirmininkas gerb. kun 
Jonas švagždys.

rini turi būti palenkiamos vi
sos kitos vertybėj. Kiti jų vi
siškai neigia. Treti šiai prob
lemai išspręsti iėško eklekti-

niais, pasistengsime duoti vis- kalbą, kuri jam suteikia gata- 
pusišką jų aptarimą, kuris, 
mums renius, galės patenkinti 
visus, kuriems rūpi dalv%f"es-
mė, o ne jų periferija.

vų, gal per tūkstančius metų 
kurtų, fizinės, emocijonalinės 
ir intelektualinės išraiškos 
priemonių, kuri suteikia jam

mūsų dvasioje ir mūsų širdy
je, kadangi kalba, kuria mes 
kaibame, atmuša mumyse mū
sų protėvių pėdsakus, kadan
gi bendrasis mūsų tautos vei
kimas vykdo mūsų pasitikėji
mą ateitimi. Tėvynė apipavi
dalina mus iš visų pusių, įsi 
brėždama giliai ir neišdildo
mai į mū>ų esmę”. Tad tauta 
bus aplinka, sudaryta iš tų vi
sų veiksnių, kurie gali turėti 
jtakos į žmogiško individo ge
nezę. Tai gimdanti aplinka, iš 
kurios individas kyla, kurioje 
gyvenu, iš kurios jis gauna 
savo egzistenciją.

(Bus daugiau)

REMKITĘ KATALIKO. 
RAJĄ SPAUDĄ

bai myli ir gerbia kaip dievaitį. Vienas 
tavo žodis jį patenkins; o nuo Emilijaus 
galvos atsitolins nelaimė.

LIUCIUI JUS: Gerai padarei, Brute, 
kad man pirma pranešei; aš tau dėkoju. 
Ktai ateina ir Emilijus.

BRUTAS (pats sau): Tik ateik! 
Brutas laukia kaip savo sūnaus -keršy
tojas.

XI SCENA
Emilijus, Kalpurnijus, Arzenijus ir 

buvusieji
EMILIJUS: Pagaliau prisiartino il

gai laukiama valandėlė. D! Kodėl mano 
sūnus manęs čia nelaukia ?! Kad jis atei
tų, kad jis ateitų, tada aš jį apkabinčiau.

KALPURNIJUS: Jis ilgai neuž
truks. Emilijau! Aš jau įsakiau, tuojaunešti pirmiau, kad nemigusi Ii nūs tėvo ir 

neįstūmus į skausmų tam momente, ku ki i jį čia atvesti. Tuo tarpu turim susitarti 
jis tikėjosi būti laimingas. Tavo išmintis , apie išpirkimo kainų.
pritaikys būdų. kaip sulaikyti Emilijų nuo 
katastrofos. Be to Virginijus buvo tikrai 
aek'ojamas. Kaip jis greit šią religijų iš
pažino, taip greit ir vėl jos išsižadės, ypač
kai cąruatys cuvo tėvą, kuria jį taip la- . daug daugiau.

BRUTAS: Kų! Ar patricijus gali 
leisti save jiarduoti už vargšo vergo kai
ną!

KALPURNIJUS: Ne; jis kainuoja

EMILIJUS: Suprantamas dalykas. 
Kiek tu reikalauji?

KALPURNIJUS:;Milijoną sestersų.
EMILIJUS: Tai gausi iš mano iž

dininko.
KALPURNIJUS: Dėkoju tau pro

konsule! (pasfileukęs pats sau). Pinigų 
skrynios,' rytoj būsite pilnos.

BRUTAS (pats sfc.u): šykštuolis!
EMILIJUS: Virginijus ilgai užtrun

ka! Kalpurnijau, prašau jį greičiau atve
ria).

L1UCILIJUS: Atleisk nemandagiam 
šykštuoliui! Jis nieko negalvoja kaip tik 
prisikrauti turtų.

EMILIJUS: Aš jnu tą pastebėjau.
LIUCILIJUS: štai ateinu tavo sū

nus. Emilijau, aš prašau tave suvaldyk 
tėvišką meilę, iki visai nebus išpildytos 
reikalingos išpirkiniui sąlygos.

• EMILIJUS: ^t\š darau kaip tu nori. 
Kad mane tik meilė neišduotų!

XII SCENA
Virginijus, Kalpurnijus, Oktavijus ir 

buvusieji

LIUCILIJUS: Ar tu Virginijus?
VIRGINIJUS: Taip.
EMILIJUS (pats sau; kai pažvelgia 

į Virginijų): Motinos veido bruožai tik
rai panašūs į jo veidą.

LIUCILIJUS: Žinok, kad nevisada 
buvai vergas, ir kad surandama tavo tė
vas. Žinok, kad tu patricijus didelio ir 
narsaus vado sūnus.

VIRGINIJUS: Ar galiu aš tikėti?
LIUCILIJUS: Aš tau sakau štai ką: 

turėk drąsos; šiandien štai šioje salėje... 
jei jis to nori... esi laisvas.

VIRGINIJUS (nori jam dėkoti, bet 
susitaiko).

LIUCILIJUS: PirriM negu aš prista
tysiu tave tavo tėvui ir tu jį apkaltinsi, 
turi atsakyti man vieną klausimą: Virgi
nijau Plake, ar likai išikimas savo tėvo 
tikėjimui!

EMILIJUS (į Liucilijų): Delko sta
tai šį klausimą?

LIUCILIJUS (į Emilijų): Tu man 
prižadėjai nekliudyti. (Emilijus klauso 
su atyda kaip ir pirma; į Virginijų): Vi

rginijau ar esi ištikimas savo tėvo tikė
jimui, ar gal perėjai į begėdišką krikš
čionių sektą?

VIRGINIJUS (sudeda ant krūtinės 
rankas). Aš esu krikščionis. (Visi, išsky
rus Liucilijų, Brutą ir Oktavijų, nuste
mba).

EMILIJUS (skausmingai): Krikš
čionis ?

VIRGINIJUS (kaip aukščiau): Taip 
aš tai pasakiau ir vėl pakartoju; aš ne
galiu kito sakyti, tada aš meluočiau; aš 
esu krikščionis ir tuo didžiuojuosi.

EMILIJUS: Dievai šventieji! Mano 
sūnus krikščionis! (Jis krinta bejėgis; 
Virginijus skuba jam pagalbon).

VIRGINIJUS: Tėve, mano tėye!
BRUTAS (pats sau su laukiniu 

džiaugsmu): fttui, yra įgano kerštas!

(Gyvas paveikslas)

(Uždanga užsileidžia

(Daugiau bus)
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Rugsė jo-Sept. 3 d. 1934
VYTAUTO DARŽE

115 St. tam Meri ir Cicero Amie

PROGRAMA
10:00 A. M. — Baseball — K of L 24 kp. V9. Oldtimers

12:00 P. M, — Baseball — Clergy vs. Oldtimers.

1:00 P. M. — Prasidės Šokiai.

2:00 P. M — 12 parapijų chorų choro dainavimas ir po to, liaudies 
dainos, kurias išpildys visa publika.

3:00 P. M. — Lietuvių stipruolių imtynes.

4:00 P. M. — Virvės Traukimas — Ženočiai vs. Singeliais 

6:00 P. M. — Garbingų Svečių žodis.

8:00 P. M. — Laimėjimai.

Širdingai kviečiame visus skaitytojus, biznierius, profesijonalus ir vi
sus mūsų rėmėjus atsilankyti į mūsų kataliku dienraščio “Draugo” La- 
bor Day piknikų^

DIENRAŠČIO “DRAUGO” LEIDĖJAI.

Puošnusis VYTAUTO DARŽAS, kuriame gausite progos pasimaty
ti su senai matytais pažįstamais “Draugo” piknike RUGSĖJO 3 D. ŠOKIAI NU011KI 9 VAL.

SASNAUSKO CHORAS, kuriame randa si 12 vargonininkų, kurių parapijiniai chorai 
sudėtinai dainuos “Draugo” Labor Day piknike, po vadovyste Komp.
ANTANO POCIAUS.

Lietuviai stipruoliai turės progos “Draugo” Labor Day piknike pa
rodyti ka jie gali.
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Į ATLANTIC CITY

Š¥. ANTANO PARAPIJA

Choro vedėju yru P. Gutos- 
kis, kurios vyrus laimėjo no-j 

Įminacijų j valstybės atstovus,'
o pianu priturė visoms daino- i Binghamton, H. Y. I o iš 
uis K. Kanslerytė, Sv. Antano J'“1! ";etY 'rikirao tautui it 
purupijos vargonininkė. bužirčiai, dainuvimo |»< i ru-

Cit> choras upsistos Murtini- 
jiie viešbuty. Viešės dvi die- 

IUI“.

Aiimih du įlomis jiu.s musų 
L1*-bonn vit'i pralotus M. L.

spūdingas. Didelio įspūdžio' rko. dviejų šeimų mūro namų prisidėjo kuomi nors, dalyva- 
arti parko: 2503 Woodmere vo ir paiėinč pikniką.
Avė. ir jau persikėlė
Stepui lobiai yra seni
go’! skaitytojai, visų kilnių'geraširdžiams - rėmėjams. A

Seserys sugrįžo

padaręs Chieagos vargoninkų
----------  choras, vadovaujant komp. A.

Vasaros laiku turtingesni i- y Pociui, kaip bažnyčioj su
ma atostogas, o darbo žmo- turtinu giedojimu kėlęs žmonių 
i^ėms priseina atostogas imti jįr<jjs prje Dievo, taip ir va- 
kaip darbo netenka. Taip at- vare koncerte žavėjančiai at
sitiko ir su “Draugo” Šv. An-’ lik?s savo dalįt IS koncerto 
tano parapijos koresponden-gerug įspūdžius, 
tais. Iš darbo atleidinėjo, ta
proga buvo išvykę pasilsėti ir Su kuu. Pauliuku iš Cleve-
praeitos savaitės puslapy žinių lando drauge buvo atvažiavęs
iš Detroito nepasirodė. Girdis ku,L Juo2as I“*"’*“*- to» 

diktinas. Paviešėjęs pas gimi
nes, ypač pas ūkininkus Bar
kauskus, New Boston, Mieli.,

nusiskundimų: esu, kas atsi
tiko su koi espondentais. Ato
stogos sutrukdė: vieni buvo iš
vykę į C’iicagą, kiti į Grand
Rapids, o man buvo proga at-1 
lankyti (Tcveiandų, kur ilgokų 
laikų teko bendrai jiatlirbėti.
Nežinau, kaip kitiems korės-i / I
pondenlams teko atostogas pra . 
leisti..Mano pasimatymas su.
idėjos

kur drauge su kun. Pauliuku, 
Blažiais ir D. Braziu, kuris su 
savo automobiliu nuvežė, su
grįžo į rytus savo vienuolynų.

! dijo (vis tai ačiū mūsų va. . . . , » v. • . -xI . . ... Erikus, ir l.'.'.n, A. Skripku iš
!goainiiiktū K Konciūtcil, Mv, ... • ... .. .....' . i Imago, rl. Scenai žada pa-

| Seserys jau sugrįžo į n,ūsų ’.1 tusiu .utrupijos .■hutus imtu ,iulj )h) Jr
suruošti ekskursija į Aliu . , . ., , v.. ‘ . kotui pvje atlankvti New xoiursija, apie 55. . *. . ",. .. 1 .. 11> t ir Scraition, Pa.

ų savo vaiKucius /•"•ui*'u,”m busais išvažiuos’
!į šv. Antano parap. mokyklų. į rugsėjo 1 d. Viengi vulandai

ivooumere n i.uieuii ihiuuiuį. ....... ... ..... «.• t i. i r ... .. , ... 1 parapijų. Mokykla prasidės ru-,’e suiuosti eksk
e gyventi. Lai Dievas šimteriopai atly-.1 1 J r............... 1 .... ,,, .. • .... .. gsėjo 3 d. Būtų gerai, jei visi atie <d>. Ikskiu “Drau- gina visiems musų parapijoj ...... , .. ; ,.... I ... . (lietuviai leistų savo vaikučius žmones, u\itin b Binghamtouietis

dalbų .ėmėjui, Į cm. Olšauskas ' E tikrWJy» PadafytlJ ««* IhUslo< Pbil ,ue!P,lia> Pa., o pa-į SKAITYKITE IB F LA TIN

Balsavimai. Rūgs. 11 d., Mi-į 
cliigan valstijoj įvyksta nomi-j 
nacijos balsavimai. Patartina,1 
kad lietuviai kurie gali, kad 
visi eitų balsuoti. Sekančiame 
“Drauge” Detroito Žiniose ra
site nurodymus už kokius tin-

LIETUVIŲ DAINOS SKA
MBA PER RADIJO

rais žmonėmis bei duotų jiems »kui trauki toliau
, progos išmokti lietuvių kal-
1 bos ir įsigyti gružų lietuvių į-
1 pločių, 
i

Išvažiuoja į vienuolynų

Atlantic K II L “DRAUGĄ »»

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS

Klierikas Bolis Ivanauskas, 
M. 1. C., vieši pas tėvelius.

Tel. CANal 0257
Ren. l’HOfepect M5I

DR. P. Z. ZALATORISPranciška Borisiūtė išvažiuo 
ja į Šv. Kazi’miero vienuolyną 

įų ir toliau —agoje. Su ja važiuoja ir 
! į vakarus, bet dėlto, kad neor- kitos dvi mergaitės. Ji via la-1
gan iz uotai gyvena, netuii sa-1 bai Mera mergaitė ir jau išj Dienoms Tei. LAFayette 5793 j t parapijos^ kuri yra centras! jaunystės dirbo bažnyčioje .ai- ~ ""

i viso lietuviško veikimo, apie ’ >ant altorius bei valant sank-
! juos nieko negirdėsi nei lietu-^uariuin-
vių nei anglų spaudoje. Apie i Dieve duok jai ištvermės ir!

Omaha., Nebr. — Omaha yra
_ - ““ 'toliausia lietuvių kolonija va- Ja 1 5kalniausia kandidatus balsuo- , ......... n,;,.,.. karuose. Yra lietuvių ir toliau v HUvti. Patemykite.

DENTISTAS
1440 SO. 4»Lh CT.. CICERO. ILL.

Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 
3147 SO. HALSTED ST., CUICAGO 

Faned. Sered. Ir Subat. 2—9 vat

ŠV. JURGIO RARAPU A
Parapijos karnivalas “Biru

lės” darže gražiai pavyko.! • . ’ , . , ... ... ..® 1 J juos ir jų kilmę net vietiniai 1 l*i>iai:kojimo isteseti naudin-

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki B popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pūgai sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH IIA1.STED STREET 
Rezidencija 6000 So. Artestau Avė.

Valandos: 11 vyto Iki 4 popiet 
• iki b: 10 vakare

...... .... .Žmonių suvažiavo labai daug,, . • • . ,clevelandie-!Ku«s- 3 d. išvažiuos j Vincą- . . . . ... .. . gyventojai nieko nežino,cieveianuie į ® . ypač biznieriai labai gražiai
Šiais išliko gerų įspūdžių vi- «« n.okslų. Mana,ūpo- >Bk '

lės kolegijos niekados, sako, . ‘ , .. . . ja. Mes turime savo parapijų,
neuzi'iirsiųs. visas patogumas Apie jos veikimų dažnai maty-

ura ilgais

sais atžvilgiais.

Veikla, c.’cvelandiečių tarpe,

Kitaip yra su mūsų koloni-
gerui

moksleiviams ten yra. Kolegi- Karnivale Laivo daug kulbė- t i žinučių. Bažnyčioje mes gir-
kokių palikau prieš 12 metų, ■ jO(. vvdį,jas p10f, kun.. Navic-, l°Jlb politikierių, jų tarpe ir'd'uue Dievo žodį savo kalboje, 
tebėra, bet dalelis skirtumas kas visįems mokiniams lig ti-'ktlalas lietuvių. Programa su-! Mokykloje mūsų vaikučiai 1110-

gume ir darbe mūsų tautai
Darbai

Pas mus darbai labai
eina. Dirba dviem šiltais. Tik 
kas nenori, nedirba. Tautietis

; orrice Tel. REPulillr 7696 
Kės. Tel. GKOreliilI U«I7

7017 K. FA1KFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQVETTE KOAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. LAFayette 050

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vat: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANal 0402

Office Phone 
PBUepect 1028

veikime. Vieni prieš kitus nu-jkraj. tėvas 
sistatę ir giieštai to laikosi. |
Galima pasakyti, kad dėl to-j • Tr;.s Sv. Antano parap. 
kio nusistatymo nei vieni, nei 1 
kiti nelaimės. Daug atsiektų, 
jei visi katalikų vadai veikė
jai susirinkę tarpe savęs iš
siaiškintų ir, pasidavę broliš
kų rankų, bendrai veiktų. Tų 
clevelandiečiai gali lengvai a- 
tsiekti. Be vienybės ir sutar-,, 
ties politikai nebus galo. Kaip*).;

los
mo-

seserys Pcanciškietė?s

aidėjo is vii vės traukimo ir le- kinami, be visų kitų dalykų, j 
nktynių. Parapijai atnešė gra-|įr lietuvių kalbos, 
žaus peluo. Rugpiūčio 19 d. labai nu-j

džiugai! bažnyčioje, kai išgir-Į
jau atvažiavo, kitos^pvi atva-į Mokytojos, seseiys I raneis-j jau klebonų aiškinant, kad6v 
ziuos šių savaitę. Dvi seserys, kah c, J»m gijžo į mus puia- Antano mergaičių choras di
tos pačios, o trys 
nauja perdėtinė.

naujos
du

ir'1'ŲU- Mokykla naujai išdažy-j kartu į mėnesį dainuos iš ga- 
, ta su \ įsais patogumais. Yiok- j iįngOS radijo stoties, KICK,

---------- - ' j s^as prasidės rūgs. 4 d. į 1420 k. Choras dainuos kiek-
Rugp. 26 d. Detroito vysku-i Kiekvienas tėvas bei moti-, vieno mėnesio pirmame ir tre

lei. LAia/ette M)
DR.A. RAŪKUS

OIOTTOJAB U CHIRURGUUB
X—SPINDULIAI 

8051 <Srd Btr.
(Prie Archer Ar*. h*U»ll Kelete) 

*» *n<loe: nuo 3 lh> * vai Takam
tr nadAUamla •aaal

DR. A. P. GURSKIS
as M. J. Gallagher sugrįžo iš'na privalo leisti savo vaikus eiame'antradienyje, nuo 7:30 

lies pomiKai neims gaio. A-aiFT.jUropos, atlankęs septynis kra' j parapijinę mokyklų, kur iki 7:45 vakare, mūsų laiku,
kLT A:-P1Lj *lus- Stoty patiko skaitlinga' juos segutės gražiui auklėja, o vienų valandų vėliau, negu 

I minia su benais, kareiviais. užaugę būtų geri kata- Cbicagoje.
Spaudos korespondentams vy-,, likaį ir llkl.į lietuviai. Pirma kartų dainavo rug- Hemlnek 2061
skapas papasakojo, kad Euro-, _______ : piūčio 21 d., o dabar dainuos

ipos ekonominė padėtis gere-į Muz j ir M čįžauskaį bU-l4 ir 18 d. rugsėjo.
Po atostogų šios kolonijos, janti. Kuomet Austrijos pre-; vo įcVyk<. į ( bieagų. Dalyvavo i Beveik visi lietuviai klausė- 

korespondentai tariasi bendro h‘įieras buvo nušautas, tuo me- ų Vaičimienės pagerbimo va-įsi lietuviškų dainų. Kas netu- 
! rėjo savo radijo, ėjo pas kai 
į mynų, kad išgirdus gražaus

lins, taip greit vienybė užvie-' 
špataus, o tos vienybės būti
nai reikia.

DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak

DR. JOSEPH KELLA

Res. and Office 
3359 So. IjeavlU SU

GANAU 0700

bendro ! miel as buvo nušautaI
mis jėgomis darbuotis, kad tu buvęs Vienoj ir dalyvavęs,kuro programoj 
kas penktadienį užpildžius pu- j laidotuvėse. Apgailestavo, kad ___
slapį įvairiomis vietos žinio-, Austrija neteko žymaus \ado.; gį sek nndienį sodalicija in Į dainavimo. Matote, choras bu

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

mis. Orui atvėsus, yra daugiau • -----------
laiko skaityti ir geriau spali- TTugp. 25 d. L. Vyčių 102 
dų platinti. Apie spaudos p’a- kp- P'yko piknikas naujame 
tinimų korespondentai vėliau Boosevclt darže. Jaunimo da- 
patieks žinių; dabar tik orga- Jyvavo apie 300. Pelno liks.! 
nizuojama stiprus komitetas' <'ikl. komisija: P. Padolskas, 
spaudos platinimui. • F. Tautkus ir J. Narauskasį

---------- I gražiai pasidarbavo, sukvies-
Kun. B. M. Pauliukas, O. P.,Į darni jaunimo. .Visi linksmai 

porai dienų buvo nuvykęs į , vakarų praleido. Matėsi ir ve- 
Federacijos kongresų Cleve-
land, Ohio. Sugrįžęs papasa
kojo, kati kongresas buvęs į-

corporc eis prie šv. Komuni
jos. Fo Mišių susirinkimas.

Tylutė

PADĖKA

šv. Jurgio parapijos pikni
kas pereitų sekmadienį buvo ; kas savaitę.

vo labai gerai išlavintas. Re
peticijas darė kas dienų, visų 
vasarų.

Kai choras piimų kartų pa
sirodė prie mikrofono, tai sto
ties savininkas labai prašė, 
kad lietuviška programa būtų

L

DR. VAITUSH, OPT.

dusių .-įnagiai polkų šokant.

S. ir V. Stepulioniai nusipi-

SKAITYKITE

jekniingiau-ias, nes visi paro
dė širdingų prielankumų, ypač

Labai gražiai dainavo solo 
Marijona Leonavičiūtė. Ji kad

TeL CAKal OU'J

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampan Deavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo i. iki 8 vakare 
SeredoJ pa*al sutarti

DR, J. J. KOW ARSKAS
PHY8ICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8;

S to 4 and 7 to 9 P. 11. 
Bunday b y Appolntment

Tel. CANal 3123 V

DR. S. BIEžlS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cennak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.

' Seredoiuls ir NedSIloiuls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nao 3 Iki 4 Ir nuo • Iki I vak. 
Nadėlloaila pairai sutarti 

Ofiso lelef. ROUIevard 78M 
Namq TcL FROspoct 1930

Telefonas RF Public 7808

OfL-o: lel. LAFayette 4017 
Bes.: Tel. UEIUock 6280

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vari. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2650 W. 69tli SU 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.

TeL BOULcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 1 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Lietuvis ChirurRas ir Gydytojas
2515 WEST 69th ST.

LIETUVIS
OrTOMETKICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Paįen<vlns akių Įtempimų, kurie 

eeti prleiastlml galvos skaudėjimo

Seredomls Ir NedOllomis pagal sutarti Qf jj gg, Jei. HEMloCk 6141

DR.I.DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnto 003«
Ofiso vai.: 2—4 Ir •—I p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

Valandos:
2 > 4 popiet; nuo 6.8 vakarais

mo, skaudamų aklų karAtJ, atitaiso 
trumparegyste Ir toilregyste. Priren 
gfa teisingai aklniua Visuose atsid- 
tomuose egzaminavimas daromas so

profesiįonalai ir biznieriai su- u jauna mergaitė bet turi la- parodančia manausias kiai-1 ’’ , L . - , 7 «»• S • Sppclalė atyda atkreipiama Jteikė daug dovanų. Štai au- į bai gražų balsų. \ ienų dainų, i mokykis vaikus. Kreivos akys ati-j-------------------------------------
l;Os: O rilta rūtelė choras dedi- Ned«lfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- TcL Of,8° BO, LlCT*ri1 M1

' slliklmų akys atituisomoM be akinių.
Mar.v 50c. Po $1.00.: K. kavo kun. Juozui Ju.sevuuui, &ainon pigiau kaip pirmiau. 

Kundrotas, D. Armonas, J. Je-i kuris vasaros metu mokino! ^712 SO. ASfilAND AVĖ.Ki
rašfinas; po $2.00: K. Jenelio- jaunimų lietuvių kalbos ir di 
uis, M. Adonaitis, V. Yarnec- kčiai prisidėjo prie lietuvių 
kienė, K. Armonas, J. Sutkai-į dainavimo per radijo Omalio

Phone Boulevard 7589

Rcz. VICtory 2343
-14

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAS6IUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien-'V'"’ ^uk^e*a’ ’!• j-
rastis, išeinu 2334 S. Oakley Avė., Cldcago, III. Me- z'™’l b- S.na.tia; po Ne t.

» tams $6.00.
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun v

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- ka>’ l • ^aniiHauskas, po $<. .
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2JD0.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi-
ni» žurnala»j!334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me- K' M,ll,'r- J' hl’“r'

I tams $2.00. 'linK ,hdell P.v,a«’b p-
J. Petrauskas ir P.

$5.00: P. Laurinaitis, S. Ain- 
Lrazns, S. Z,iras, A. Vitkaus-

J. (judinas, V. Vasiukonis, Dr. 
Kibzey, K. šlapšis, K. (Jrab- 
liauskas ir K. Zeleniakas, K.

tik mane, bet ir visus 
Omalios lietuvius tu • radijo 
programa labui džiugino. Ma
tuti1, labai Įiialonu žmogui iš
girsti dainavimų savo kalbo
je, bet dar daugiau džiugino 
ta mintis, jog milijonui sveti-

25 METy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. A. J. BERTASH
Ofiso Tai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756 W. 35th Street

Office Tel. Wentwortb 6110
Res. Tel. Hyde Perk 1391

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LJGŲ 

HPirr’iAi
6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų. 7 Iki S rak. 

TA*kTriw

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Z/
f/

'A
J'/

JizbuJis ir F. Radzvila, P. Ma- mtaučių laip f»at klausosi liu 
tkevičius, J. Kairys. $10.00 tuviškų gražių dainų, 
aukojo K. Su panauskas. Vai- Sekančios mergaitės prikišu 
gių: K. i Jaunis, T. Jurėnas, so prie choro ir dainuoja per

“VYTJS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 473G S. Wood
•St., Chicago, 111. Metams $1.80. L linukas.

“AMERIKA” savaitraštis, l.eidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

_____ Brooklyn, N. Y. . __________________ _

įadijo: E. Alukoniūtė, G. Gra
ži tė, E. Jesonytė, B. Kanste- 
riūlė, K. ir M. Leonavičiūtės, 
P. Lukaitė, S. Sabutytė, 1. Ta- 

Tnriu širdingai ačiū šeimi-i mulevičifilė, E. Jačinskiūtė, S.
ninkams, komitetui, darbinin- 
kams-ėms ir visiems, kurie

Stankiūtė, D. Danuuskiūtė ir
jos motina Danauskienė.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1S01 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki. 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Caoal 0523

DR. CHARLES SE6AL
AlTTfi Afl

4729 So. Ashland Ava.
2 lubos

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 3 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 1:10 vai.

vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki 13 
valandai dienų.

Telefonas MlDway 2880

Ofiso TcL CALumet MM
Rea. ToL DRKzel *1*1

DR. A.A.ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Balsted St.
Kampas liet 8treet 

Valandos: 2—4 popiet. 7—• vai. vak. 
Nedėliomis Ir ėventadienlafr 10—12

Res. Phone 
ENUIcwootl (1611

Office Phone
TKIanglc 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halšted Street 

ROOM 210
Tikt 1-4 to I-* nl raksca

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAItds 0994 

Rea: Tel. PLAze 2409
Valandos:

Nuo 19-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-S v. v.
VediUlMlAia kuo 19 Iki lt Ston*



/
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Penktadienis, rugp. 31, 1934 DRAUGAS

KAIP MAN PATINKA
KUM. CHARLES E. 

COUGHLIN

Pastebėjau anglų spaudoj: 
kun. Charles E. Coughlin ra- 

SALČIAUSIAS EILĖRA1TIS diJ° Vagiamai šį sezonų pra-

Rašo Andrius Šnipas

IŠ KELIONĖS IVARGO
NININKŲ SEIMĄ

Rugpiūėio 2(‘ d. auštant Chi 
eagos vargon:n*akai pasileido. 

| sidės spalių 21 d., Chieagoj'į eland, O. Automobiliai 
Neseniai šiame skyriuje pra' 31 girdėsime per WJJ1) stotį. ’buvo; A Mab(|eikos, B. Janu

parkų į Lietuvių Kultūros Da
rželį, kur stovi Dr. Basanavi
čiaus paminklas. Čia trumpa 

i programa, padedama vainikas,
• Lietuvos ir Amerikos himnai.

Vakare koncertas. Be vieti
nio Clevelando choro, Grei-I

VISI BUS PIKNIKE
Cicero kvieslys labai gražiui 

patilarbavo: užkvietė visus 
ueprig ui alingo Cicero biznie- Į J

• rius j “Draugo” Labor Day

šiau skaitytojų prisiųsti eilė
raštį, kuris būtų toks ‘šaltas’, 
kad mus šiose kaitrose kaip i

lai džiuginanti žinia Ame- jr j<. Gaubio.
rikos visuomenei! Rytas vėsus, kelionė puiki.

Prieš kiek metų kun. C'ou-
tonikų atgaivintų. Štai svka [ K1'1“10 vyskupas įsakė įsteigti 
pasirinktinas K. Gaubiu, So. vienoje mažoje kolo-
Cbicagos parapijos vargonini
nko:

RUDENS VAKARAS

Tvoros pykši, stogai braška, 
Šuo kieme kaukia,
Vėjas šviipia, sniegų blaško — 
Darkos, dūksta lauke;

Tai langines paklebena, 
Kiemo vartus daužo;
Tai prie durų subildena,
Tai palange čiaužo, 

įsisukęs į darželį,
Čirbdo kriaušę, slyvas; 
i£ai pripuolęs prie svirnelio, 
Došijas, kaip gyvas.

Gyvuliai po kūtes baubia, 
Juodbėrasis žvengiu...
Rodos gamta kaž-ko siaubia. 
Liūdnų įaudų rengia...

Margalis
Skaitytojai, prisiųskite sa

vo mėgiamiausius eilėraščius 
šiam skyriui.

FIZINIAI BEJĖGIAI, KU
RIEMS VISVIEN PASI 

SEKĖ

Dešimtų valandų jau buvome

J. Burba 
Kemtis Tavern 

Šlajus
Paul K. Sedar 
Leo Shviegada 
St. Bukauskas

tinus vedamo, jų solistų-čių ir piknikų rugsėjo 3 d., į Vytau- 
svečių, dar tenka vargoninin- į0 javjjų. 

kų Sasnausko oktetui pasiro-" gįe biznieriai pasižadėjo šau J. Butkus 
dvti su savo dainoms ir vadu niaį piknike pasirodyti ir ne-1 Mr. Šimkus
A. Pocium, tiražus vyrui, gra-Angoloj. Nustojom pusryčiams. ,. ... ...... .... ,,'zi uniforma, gražiai dainuoja.Save pasistiprinę ir “žirgus

nijoje arti Detroito, Mieli. Ji’CpaSėrų leidomės, nes dar še- 
įsteigė; ir dar kaip! Šiandien, j šioms valund. ms turėjom ke- 
pagarsėjęs kaip radijo pri-jjįo> \ ienur, kitur važiuojant 
ėst , klelionas Mažosios tiėle- sustojom, nes matėm kad prieš

Delegatai ir clevelandiečiai ne-

mano nei vienos Cliicagos ko
lonijos biznieriams pasiduoti

lės parapijos. Parūpi jonų jis 
turi virš 30,000,000. Prieš de-

J. Bocunas,
T. Juknius,
Mrs. Bložis ir Sūnai 
Mary s Beauty Shop 
B. Lenarts .
Mr. Daukša, '
Charles Bakery 
F. Saibalas,
V. Skirius,
Al. Stasiulaitis

i Lithuanian Caoperative Stora 
i Dr. J. Shinglman 
į Warren and R&ck 
Joe Shamet 
Charles W. Ellis 
J. Arlauskas ir A. Zakaras
W. Babitz prop.
Grant Theatre

1404 So. 49th Ct.
Bruno R. Drake,
Assistant Cashier 
Cicero State Bank 

48th Avė. and 25th Place.

Į NE NUSIMINKITE'
‘ J ils galite gauti pas savo vaUtim'nk* 

tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilgą 
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojau* 
preskrlpcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

K. Kričauskas 
Mr. Tamuliuuas

' Anthony B. Petkus
F. Stonis 
Pr. Zaj&uskas 
Mr. Zvibas
Milius, Laundry man,
A. Milauckas 
Jonas P. Baubkus 
Joseph Zigmont ir Sūnus 
V. Vaišvilienė
O. Valaitienė ir O. Krenciene 
A. J. Lutkus,
J. Kaikaris,
J. Kakanauskas 
Charley Ustupas,
Peter datkus,
Wm. Stankus,
Juozapas Chmieliauskas 
Peter Kovaliauskas.
Juozapas Mikulis.
Agnieška Pupelienč 
Mary Tamulinas,
And. žvalauskas
L. W. Kizas. advokatas 
Jurgis Jankauskas
K. Vasiliauskas 
Liberty Taiki ,

į J. F. Kimbark ir Šoris,
J. Kavaliauskas,
L. Lileikis,
P. Jakštas.
Mr. Bernotas,
A. Bertašius,
Joseph Mockus, Jr.
K. Andrejauskas,
Mr. Stancukas

sigailėjo katučių.
Jau antrų dienų gaunama ! Bernadišiua sav. 

kvietimas išpildyti programų 1 p Miliauskas 
per radijo, kad ehieagiečių bu- jolm Brazauskas 
Įsus oro bangomis girdėtų net Povilas Putrimas 

i visi Clevelando lietuviai. j Sakalas
'argonininkai j. Navickas, 
garbė* daly- Kazimieras Balčiūnas 

viai, kur vyskupas pusę savo (Jhas. Syrewicze & Son 
kalbos pašventė vien apie gie- j Edvardas Misius 
dujinių.. Fiatus aprašymas til-! joseph Keserauskas, R. Ph. 
po vietinėj anglų spaudoj. Lipsky s Music & Radio Store

Per tris dienas visur ir su I Dj. g. £ Dowiat, 
visais dalyvavom. Vienų die- Į pj- A j Gussen 
nų pašventė)u savo, Vargoni-1 pj. p Atkočiūnas 
ninku Sųjungos, reikalams, i pr R^len M, Wisnow 

ežero, net ;ki 69 gatvės. I Dvasios vadas kun. J. Siiuo-Įjonas Mikolainis,
Dairomės, kur čia Sv. Jur- naitis atlaikė šv. Mišias už’Jftseph 3kiris 

gio bažnyčia. Tik, staiga' mirusius vargonininkus. Visi'j Paterebas 
mus sustabdo k.ausdami: ‘Are 'drauge atgiedojom egzekvijas’ Arton Lukauskas 
you delegates from Chicago?’ ir gedulingas Mišias. Susirin-.A F Pocius 
Tai buvo Šukys ir Vilkelis. kus j kambarį aptarėm savo j And gintis 

Padarius pažintį, Ona Milie-, bėgamus reikalus ii- juos pasi-Įj Rnbis 
liek tuojau papuošia mus ženk- ,-yžom įvykdyti gyvenimam lš-| j pauga

i5ved;Įshinl«H“ valdybų, kuri Įiasi-' Anton Varpučenskis 
daugiau darbo įdėti,! toms Permins 

varg. A. Mondeikų, J. Brazai-j kad visi Amerikoj gyvenantie-1j0}m Stašaitis 
Ii, \. Dauk.-ų, B. Janušauskų jį vargonininkai būtų Sųj’in-'
pas Baikauskus; A. Pocių, J.Įgos nariais.

Ch i eagos p rov i ne i jo; 
nininkai kibai dėkingi cleve- 
iandiečiains už jų draugišku
mų, ypatingai ačiū Šukiams už 
surengimą draugiško vakarė- 1 
lio savo namuose

5 vai. būsim vietoje.
Štai, jau matosi didelis bo-1

vynis mulus atvykęs į Koy»lL.(as A. Pociui, šūkterėjo:, ,
Oak, Mielu, pastebėjęs, kad ..Vyrui, jul, Clc.elaudus; ten1 
dirva visai čia nuplati, suma- ,jlu,te ,„.ljol.as suteiks'1 k 1
nė pašalinti 15 minučių Pev'raktu«”
radijo kiekvienų sekmadieni. Į , ... . .., ..... . Is pat pradžių pasirodė mie-i kad paskatinus žmones prie . ,. .1 r 1 sto grožis: <udeb, tankus me

džiai dengia mie:.tų. Neveltui 
sakoma: “Cleveiand is forest 
tovvn”.

Važiuojam toiyn šalimais E- 
rie ežero, net iki 69

Iš spaudos kų tik išėjo d\’i 
.anglų kalba knygos, kurios a- 
pibedina fiziniai bejėgius žmo
nes, kuriems visvien jiasaulv- 
je pasisekė atsiekti aukščiau
sias pozicijas: “Curzon: the 
Lašt Pbase”, parašyta Karold 
Nicholsono (Hougliton, Miff- 
lin spaustuvė); “Prince Eu
gene”, parašyta Paul Fris- 
chauer (VViiliam Morro\v spau 
stuvė).

Prezidentas Pranui in D. Roo 
sevelt yra šių dienų aiškinu
sis pavyzdys bejėgio žmogaus,

prie
jo parapijos. Pirmų sykį jis 
gavo tiktai dešimts laiškų. Du 
bar klausančioji visuomenė 
kas savaitė jam prisiunčia 
100,000. Šiandien jo ofise laiš
kams perskaityti ir atsakinėti 
dirba 80 sekretorių. Vieton 
mažute® undinėlės, jis šian
dien statoj bažnyčių $1,000,000 
vertės, fcbindū’n jis kovoja su 
visais, !<urI^BlęSįik^ingi Kri
staus idea!'
bijo graftel 
nių turto
gi bankienai, sukčiai broke
riai. Kuomet kai kurie politi
kieriai norėjo “peštuko” bur
nų uždaryti, tai 350,000 klau- i- .i-.i., T - T-J ’ Kudirkų — pas Jagminus; K.
šovų savo laiškais uzprotesta- Gaubį> N Kn)į __ Savic_ 
vo. Jau. ir kalėti, bombų bu- ,!us> R _ bro,.
vo | namus pametę, bet šis visien)s ikioB; aT,;
“peštukas” kunigas tik nu
purtė dulkes nuo sutanoj ir 
vėl “davai” priešams per ra
dijus;). Kunigas Charles E.

bažnyčios; lietuviškas restora
nas čia pat.

Aprūpinti nakvyne, einame
,, . . padaryti vizitą klebonui kun.Coughlin i.ir jaunas, 42 metu ..... : ..

- , r -1 - • ' llktl.aicamžiaus. Gimė Haniilton, Ka-< 
nadoj. Kunigu įšventintas 1916 
metais.

Broniui Virbickui (Chica
go). Knygos anglų kalba apie 
Lietuvų patariu Tamstai dvi:

I
Grant Works Coal Yaxd

Joseph Kishknnas 
John Anglickis 

'•‘i' go-i j j Remdžius
Bennie F. Diržius 
Anthony L. Matui

..... . nio užsiėmimo pilni vilties ir.
' ilkeliams i............................................ 1 Mr. Vastakas,..... , ipfbiivzm.o daugiau veikti muuz levinių namų praktikoms' • v. .su Bažnyčios ir r|ir- parodymų ištaigų - giažių 

.vietų, kun. A. Karužiškiui, ku
ris visus vargonininkus už- 

nx įimlaryti yaigonų išbandy- kvietė pas save į kleboniją ir 
mų. Į draugiškai pavaišino, muzi-

Sulaukus vakaro einame į kailis V. Greičiams, kurie la-

’-iui. Tačiau jo namie 
neradom. A. Pocius pasivėli-

Tautos labui
Syluk

F. Šeputis,
Helenš Beauty Parku*.

Nuža-Tone
Mėnesinis treatmentas už Doleri — 
pilnai garuntuotas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne be
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
busi jums sugrąžinti •

RHEUHITISM
Paia— Agony Starta To L«av« fe 

24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old worM 

does make progresą—now comea a 
presrription whieh is kne^vn to phnr- 
marlsts as Allenru and srttbfa 44 
bours alter you start to take thta 
b»lft keting formula paln, agony and 
Infiammatlon raused by ezceaa urlo 
neld has started to depart.

Allenru does Just what thla mile* 
aays lt will do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottie at lead- 
lng drugstores ev«rywhera for SS 
renta and if lt doesn't brlng the joy- 
ous resulta you expert—your Bonay 
Vhole heartedly returnod.

VISADA
USMIRtTA

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMU
Vedančias Tobulybes Keliu 

Parsitrauk Tris Knygas
Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS, M. I. 0.

I knvga:
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo 

aptaisais $1.25.
II knvga:

SIELOS TAKAI TOBULYBtN pusi. 269, audeklo ap
taisais $1.25.

III knyga:
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00 

Čia nuplėfik

parapijos svetainę, nes ten su-. Imi puikių vakarienę iškėlė 
ruošta delegatams susipažini- komp. A. S. Pociaus garbei, 
nio vakarėlis. Čia padaryta' Greičiai yra labai gerai žino- 
platesnė pažintis su daugeliu i mi elevelandiceiams, kaipo di

deli muzikai: Vincas via var-• . I
Antrų dienų iškilmingos Fe- .-onininkas kompozitorius; jo, 

deraeijos Šv. Mišios, kurias lai ^n,on*i soiistė# dukrelė Regina: 
Kė vyskupas Scbrembs. Chiea- l)'an,!'l,S sunūs Vincas smuike 

Sasnausko t v’1’tuozas* 1°^>a muzikali šei- 
Me

V
Jonui Kasalukui (Long Be-1 Greičiui, diriguojant komp. A. j ^■‘a^ ibevulis duoda 

ach, Cal.). Dėkoju už knygų Pociui, vargonais grojant ko-.’'RiaUs’a’ ten darbuotis.
mp. J. Žilevičiui, įspūdingai' Taipgi dėkojame namų sa- 
giedojo Mitterio “Nominis Je- v'minknms, kurie davė vietų 

apsistojimui. Gyvenom taip,

kuris pasiekė garbingiausių į,Į‘Lithuania: Past and Present ’,
atsakomingiausių pozicijų A-j P^'as^a Jj“ ^Harrison^ ir • SUVažiavusių delegatų, 

va-1
rgsta su paralyžuotomis kojo-
merikoj. Mūsų prezidentas ^ur Lithuanian Cou-

niis; tiktai tvirtas pasiryži
mas verste verčia prie akty
vumo.

Nepaisant l.ejėgumo, prezi
dentas Roosevelt yra aktyviau 
sias iš visų buvusių Jungtinių 

kValstybių prezidentų.
Dabar rašytojas Nicholsonas 

savo knygoj įrodo, kaip bejė-

sin”, parašyta Miss Winlow.
Dėl kilų laiške paminėtų kny
gų, patariu kreiptis į p. Anta
nų Kalvaitį, Lietuvos konsu- ^os va,gonininkų 
lų Chicagai. ; choras, padedant

----------- ' į deniui, B. Nekrašui
varg. X.

ir
1 myna yra didelė pagalba ba-

•'
jiems

■ žn včiai.

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo T JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali paAalintl. 
Gargaliuok su Llsterlne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad ils vaistas atlieka 
greit, ko kiti
padaro per 4 dls

“Califofnia” ir už registruotų 
laiškutį, kuriame radau tams- 

. tos parinktus lietuvių eilėraš-Įsu” mišias
; . . . . a _ lems, daineles ir vertimų j an-1 Po Mišių pietus, daugiau pa KalP namie.

j glų kalbų. Neužilgo jos .tilps žinties su vietiniais ir delega-Į Penktadicn c rytų skubokai 
tais. į išvažiavom j Chicagų. Grįžom Į

2 valandų paradas į miesto kiekvienas prie savo kasdieni-

pozicijų, kentėdamas neišpasa
kytus skausmus. Lord Curzon 
vargo nugarkaulio paralyžių, 
bet savo tvirta valia patapo 
žymiausias Anglijos kasos ka
ncleris.

Lord Curzono nugarkaulis 
nebuvo visai lankstus; jį au- 

„ rakinduvo taip. kaip lig žmo
gus būtų prie stulpo pririš
tas. Bet jo dvasia stūmė jį
prie pasųsekiiho!

Princas Eugene gimė bejė
gis, siipnaus proto, bevalis. 
Tėvai nieko iš jo nestikėjo. 
Bet... primas Eugene perga
lėjo savo silpnumus, patapo 
vienas garsiausių generolų.

Princas Eugene, Curzon, pre i 
zidentas Rooscvelt, yra pavvz- i 
džiai, kų gali tvirtas pasiry
žimas akvvaizdoj fizinio bejė- 
guiuo pasiekti.

‘‘Kaip Man Patinka” skyrių-
>• $ fili

M*

Uerb. ‘'Draugo" Adininl.stracijal:
Siunėiu Jums 1................ už kuriuos nlsiijskite knygas:
KEISTAIS PATARIME KELIAIS, audeklo aptaisais. »1.25 
S1EL«-S TAKAI TOBl’LYBftN. audeklo aptaisais. $1.25 
DORYBĖS, audeklo aptaisui?: |1.2B.

Arba: Siunčiu $3.00 už kuriuos prisiųskite tisaą tris KL'N. K. MA
TULAIČIO knygas, audeklo aptaisais.

Mano adresas

Vardas, Pavardė
Street

LAMBURT FHARMACAl 

OOMPAKY
8t. Louia, Mo.

LISTERINE

W OlZJg OFFICE

to' I ’F' ’****' »«•* vi •» ” 4 •



n pa r n X s

v. Kazimiero Akademijoj Mokslas
ftvento Kazimiero Akademijos mokslo 

programa yra padalinta į šešis kursus, bū
tent: keturių metų Gamtotyros mokslus; 
keturių metų Komercijos prisirengiant ko
legijai - mokslas; keturių metų komercijos 
- neprisirengiant kolegijai - mokslas ir ke
turių metų Dailės ir Namų Ruošos moks
las. Sulig noru ir sugebėjimu pasirenkama 
vienas iš šių šešių kursų.

Be to dar dėstoma Tikyba, Lietuvos 
Istorija ir Lietuvių Kalba bei Literatūra. 
Šioje Įstaigoje Lietuvių Kalbos ir Litera
tūros painokos yra Amerikos Valdžios už
tvirtintos ir priskaitytos prie Klasinių 
Kalbų.

Knygynas, Fizikos ir Chemijos laibo- 
ratorijos gerai įrengtos. Biologijos Kabi
netas turiningas gyvais ir apsaugotais pa
vyzdžiais, modeliais ir vaizdais, Namų 
Ruošos Laboratorija, Moderniška Virtuvė 
ir Siuvimo kambarys pripažinta vieni iš 
geriausių ir tinkamiausių įrengimų Chica- 
goje.

Mokosi stenografijos, 
rašyti mašinėle ir tvar 
kyti knygas.

Akademijoje mokslas prasidės rūgėjo 10 :1. (pirmadienyje) 9 vai. Mokslas pra 
dedamas iškilmingomis pamaldomis, pasivedant Aukščiausiojo Globai.

Baigusios akademijų 
mokės pagaminti ska
nius valgius.

Gerai pastatytais gamtos mokslais 
mergaitės paruošiamos tolimesnėm 
studijom: farmacijos, medicinos, slau
giu ir t.t.

Akadcnuk.ii; Simfoninis orkestras, čia jos taip gerai išsilavina, kad kitos baigusios Akademiją priklauso 
prie garsaus Moterų Simfoiiio Orkestro Chieagoje.

AKREDITUOTA MOKYKLA
šveoSr) Kazimiero Akademija yra Illinois l niversiteto 

ir Illinois Valstybės Valdžios užtvirtinta. Čia paduodame 
Valstybės Mokyklų Direktoriaus laiško ištraukų:

“Tbis will signify that Saint Casimir Academy, 2001 
West Marąuette Road, Chicago, Illinois, has been in- 
spccted bv reptresentatives of tbis office, and has been 
l'omul in the matter of equipment, course of study and 
instruction, to be in aceord with the reąuiremcnts of the 
State Supėrintendent of Public Instruction and of the 
School Law of Illinois for regularly recognized four 
vtar high schools.

“Graduates of the school, therefore, are entitled to 
edinission to recognized universities, colleges, and teach- 
cr’s colleges of the statė, tvhich haje agreed to admit 
the graduates of regularly reų^g^žcd four year high 
schools”.

Jei jums rūpi jūsų du 
katalikiškų išauklėjimų ,
' eiliniui. Tai įvykdinti J

dėmi ja. Čia teikiamas mokslas yra praktiškas, nuodug
nus ir paremtas religiniais pagrindais. Mokytojos sten
giasi .išlavinti savo auklėtinėse aiškų protavimų, skais
čius papročius, švelnius jausmus, sugebėjimų naudin
gai dirbti darbus ir mylėti Dievą ir tėvynę.

Mergaitės išmokslinimas Šv. Kazimiero Akademijoje 
nesudarys jums daug Išlaidų. Mokant iš anksto už visą 
vienų metų mokslų, reikid sumokėti $40. Mokant dali
mis. sumokama po $5 į mėnesį.

Be šio pagrindinio mokesčio pirmais ir antrais mokslo 
metais sumokama: 1) už naudojimąsi knygomis reika
lingomis mokslui $5 į metus* 2) už gimnastikos, pamo
kas, naudojimąsi knygynu, lapelius pomokos turiniui iš
aiškinti ir žinioms patikrinti ir įvairias kitas smulkme
nas $0.50 į metus.

Trečiais ir ketvirtais mokslo metais sumokama: 1) už 
naudojimąsi reikalingomis mokslui knygomis $0 į metus; 
2) už gimnastikos pamokas, ir 1.1. $0.50 į metus.

Mergaitės lankančios Akademijų dėvi vienodų unifor
mų, kurių be didelių išlaidų galima įsigyti ten pat.

Ateitis, duokite jai gerų 
slų, kuris paruoš jų gy 
ums Šv. Kazimiero Aka

Rimtai pasimokinus, linl 
snia pasimankštinti.

Įstaigai rūpi jos auklėtinių fi 
zinė sveikata, todėl joms teikia 
progos linksmai žaisti tyram?

ĮSIREGIS1 RAVIMO 
Vilai A

2601 W. Marquette Rd.

S Oi.U ACč 
OKCHA7K

I Jaonamečių orkettraa. Išmokusios muzikos įneš j gyvenimą tyro džinugsmo akordą.

*
11 JI % -V
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VIETINĖS ŽINIOS
KAS NAUJO NORTH 

SIDĖJE?
PASKUTINIS ŠEMET 

PIKNIKAS
Per kokį laikų nieko iš mū

sų kolonijos veikimo “Drau
ge” nesimatė. Nejaugi visas 
veikimas būtu apmiręs. Ne, ir 
(Jar syki ne. Veikimas verda, 
kunkuliuoja: įvairūs draugijų 
darbai dūlami, įvairūs jnuen- 
gimai ruošiami. Daug praėjo

So. Chicago. — l arapijo

IŠ KLUBO SUSIRINKIMO
Mcirąuette Pork. — Lietuvių 

Am. Piliečių klubas laikė mė
nesinį .sus-mų, kuriame apkal- 

' beta daug svarbių reikalų. Pi- 
• kniko rengimo komisija, vudo- 

.1 vaujatna adv. C. P. Kai, pu-

VISI į LABDARIU 
IŠVAŽIAVIMĄ

BIZNIERIAI IŠ MUSHTON 
PARK

Zenkus rf 
Paukštis e 
Žickus se 
Stankus p

lošėjui sudaro

paiapijos pikniko, kuris įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 2 d. para
pijos darže ir svetainėje. Pa
rapijos daržas yra didelis, me- 

žyntių ’ vykių, visiškai span-, džiais apsodintas ir moderniš

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D—ro J. Basanavičiaus. 
Dviejose dalyse. Viena 25c, abid» 
▼J 60c. Dabar galima jas gauti 

“DRAUGE”
2334 So. O aklėj/ Avė. Ckicago, IH,

.. ..... ... . i Visi tariasi Saunitū paniro Viršminėti.Širdingai kviečiame lietuvių I , .
• , i ■ .. - ,dvti “Draugo ’ Lubor Day pi Vyčiu 21 kuopos basvbuAl ty-

kinkė ir subytiuli Cicero biz-įnų, kuri; tos prieš Oldtmio* 
iuoriun: Irių tymų “Draugo” Labo!

K. Jonaitis, Količienė, Si ’ Day piknike, rugsėjo 3 d. 
Pribodskis, O. Purkauskieuė,
L. Račkauskienė, Sakaiis, Jos 
tbulier, John Juška, P. Bu- 
chiuas, Jos. Skriskus, J. 1‘au
kštis, John Vaidžiūnas, Victor 

•šlepikas, K. Karanuuskas, h r. j 
Raiškia* Joe Oskirko, Ralph 
Evans, K. Dauskurdas, J. Ze- 

j paltas, Chas Vertelka, A. Jo- 
1 giela, Vincenta Paukštis, Kli- 
mau^kas, M. Bludžienė, Pelix 
Gųbista, Bačiumas. K. Šatas,
S. Staliauskas, J. Kasčiukas,

Sųjuugir 
2 d., į lub-

memenę j 
išvažiavimų rūgs 
dui ių ūkį.

•Nei viena idėjinė draugija Į. 
be visuomenės pugalbos nieko 
negali nuveikti. Tai], ir Įdubti 
Sųjunga. Todėl šiuo kviečia
me, ir prašome, visuomenę pa
remti labdarius atsilankant į 
išvažiavimų. Visi liuknnai lai
kų praleisime, maišus riešutų 
parsivešime.

Paremkime labdarius, kurie 
dilba kilnius darbus. Tie dar
bai visiems yru žinomi.

komitetas ir• darbuotojai suldar6 toki Pranežilll4> kuris vi- 
klebonu priešakyje rrtpestin- bUS »tebino- Pranešė, kad ga
gai rengiasi prie iškilmingo i VVS leidimų iš South Purk ko- 

1 misijonieiiaus padaryti platfo
rma šokiams ir keletu šimtų 
sėdynių.

V. Birgel'.s, klūbo iždininkas 
pranešė, gavęs iš “Draugo” 
spaustuvės 5000 tikietų ir tik 
po vienų bus duodama kiek
vienam kuris tik dalyvaus pi
knike. Dovanų bus apie 50.

J. Juozaitis pranešė, kad 
grieš gera muzika; ir kad bus 
sporto rungtynės lietuvių su 
svetimtaučiais.

P. Bakutis pranešė, kad 
gėlimo ir užkandžio parūpin
ta 5000 lietuvių.

Ant galo perskaitytas kvie-

kai piknikams įrengtas. Sve
tainė šokiams taip put patogi. 
Todėl tikimės didelės žmonių 
minios, nes šis jau bus pasku
tinis šių metų piknikas.

doje ne],a? y mėtų. Dėlto nega- 
įbė mū< kolonijos draugijų 
darbuotojams, korespondenta
ms, kurių juk yra kiekvienoje 
draugijoje po vienų. Kad už
pildžius tų spragų, aš čia pa
duosiu keletu svarbesnių ži- .....

................ , . ... Šiomis dienomis pas musulitui is musų kolonijos veiki-■, , , , “
‘ 'klebonų kun. Vaitukaitį vieši

, jo artima giminaitė Vitalija 
Pastebiama didelis kolonijoj j)aniarotiytė iš Mt. Carinei,

^judėjimas, tai ruošimasis prie 
rudeninio visų draugijų išva
žiavimo į dar gražiai žaliuo
jančius JeDersono miškus. Iš
važiavimas rengiamas rūgs. U

Pa., atvykus tikslu įstoti į Šv. 
Kazimiero Seserų vienuolynų.

BRIDGEPORTIEČIŲ
DĖMESIUI

Neturintiems automobilių, o 
norintiems važiuoti į labdarių 
išvažiavimų, rūgs. 2 d. šiuo 
pranešame, kad trokas iš Bri

linais į “Draugo” Labor Day j dgeporto išeis nuo 33 g. ir Li 
piknikų. A. Malinskas, klūbo j bianiea avė. 9:30 ryto. Kiek 

d." Viki Khiu7Siik.naš pa-l i5v?!ius į Cleveland,, į Varge plru,.f gražia\ pakalbėjo apie'™'“ «*>'<* '“‘važiuoti ir pa
Vargonininkui K. Gaubiui

M

A A

ROBERT BUTNER

rupijos na 
visi ten būsime.

įvažiuoti už 25c. Jei susidarys 
daug norinčiųjų važiuoti, bus

andai. Tikiuosi, kad'nininkų ir katalikų Eederaci- Uįen,aštį “Draugų”, kuris nie 
jos seimus, jį pavadavo Solija ka(j neatsisako įdėti klūbo pra
Ivaškevičiūtė. Reikia pastebė-j nešimu<s korespondencijas, j Pai,ntas ,r lutas trokas. Vietų 
ti, kad Ivaškevičiūtė gražiai Kvietimas tapo vienbalsiai pri i u^-s*fca^> ti įeikia iš anksto pas
vargon..

T. Tebelskis. .Julia Restaurant, 
Krank Blant, daines Žylius, K. 
Kuzmo, M. Baigo, V. Galins
iu, V. Gotautas, M. Wenckū- 
nus, \Yaltcr Rulinskas, A. Ge- 
drailis, Ad. Rinkimas, J. Ok- 
sas, A. Budins, Al. Precinaus- 
kas, Marozas Bakerv sliop, V. 
Naureikis, M. Vertelka, J. Ke- 
ravieius, Chas Kušas, J. Bič
kus, Milašienė, N. Abaravičius, 
Balzekas Motor Sales, Skun
kus, Pilipauskas, M. Petkie- 
wicz, Z. Namavičius, S. W. 
Norvells, Sii. Nalivaika, Mid-

Mirė rugpiūi'io 29 d.. 1934
m. 7:45 vai. vakaro, aulaukęs 
33 -lietų amžinus. A. a. Rober
tas i.lmė Chi'eago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
motei-) Jadvygą, du sūnus Ko- 
btr< ir Jauieo, dukterį Ritų, 
molinų Elzbietą, dvi seseris 
l’lorence ir Bronlslavų, dėdes 
ir gimines.

Kimus pašarvotas 1938 fa
lui Iport Avė. laiidotuvės įvyks 
piunudien). rugsėjo 3 d., iš na
rni. bus atlydėtas į Dievo Ap
vaizdos para plius bažnyčių, ku- 
tioje įvyks gedulingos patnal- 
dts .ii velionio sle'ų. Po pa- 
iiia'dų bus nulydėtas į šv. Ka- 
zmiiero kapines.

Nuof-i'rdžiai kviečiame visus 
gimines ffllugus-ges ir pažysta- 
i'.ius inas da'yvauR šiose laido
tumėte.

Nuliūdę: Moteris, Šonai. Du
ktė. Motina, Seserys Ir Gimt
uos.

laiidotufėm-t patarnauja gra
beliui1 I. J. Zolp. Telefonas 
POL'levard 5203.

STANISLOVAS
PAULIKAS

Mirė ruKpiūčio 29 d., 1934
m. 3 vai. po pietų, sulaukęs 
15 melų amžiaus. A. u. Stanis
lovas gimė Chieugo, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvų Julijonų, motinų Pranciš
kų, seserį Onų 16 metų, dėdę 
Juozapų Nlunovų ir dėdienę ir 
pusseseres; Lietuvoj paliko nu
liūdime kitus gimines.

A. a. Stanislovas buvo mo
kinys Dievo Apvai'zdos parapi
jinė! mokykloj.

Kūnas pašarvotas 724 West 
17lli St. Laidotuvės įvyks pir
madienį, rugsėjo 3 d.. Iš namų 
S »vai bus atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčių, 
kur.oje įvyki g dujingos pa
maldos už vcLo-’N' rl'elą. Po 
pamaldų bil« nu’yd tas į šv. 
Kazimiero Uap'ne.i.

Nuošird'-.liu kvie.'šnine visus 
gimines, dr.įiuim.i ir pržystamus 
dalyvauti šin^e latdot įvėse. , .

Nuliūdę; Tė.as. Mitina, Se
suo, Dėtlė, liė.l’ei.ė. Pusseserės 
ir Giminės.

Laide‘ u ' ‘- nstarnauja gra- 
borius ii. M. Sl.u l . Telefonas 
MONroc 2?'7.

valdo ir taisyklingai j įr vįsį klūbietiai žade- don<1 arl,a Gudų krau- J ianj Barber and Beduty Par
bažnytines giesmes gieda. į(, dalyvauti “Draugo” piknš

Rapcrteris

Kitas didelis parengimas į- 
\yks rugp. 30 d. Taip pat pa
kviestos visvs mūsų kolonijos 
draugijos pi sidėti darbu ir 
kitokia parama, kad Šv. My
kolo dienoje surengus didelį ta?, b-Bent Vargonininkų 
vakarų Mykolams pagerbti.; kų.jangos nuiro sekretoriaus 
Tas dalykas pavestas Šv. My-! portlelį. Be te, jis buvo ir se:- 
ko’o drjai. Visas to vakaro j r -° raštininkas. Sveikinam Ne
pelnąs bus skiriamas parap. j kodcipai tave naujose pareigo- 

'naudai. se, stovintį V. S. priekyje.

r "*••’** • '^•,2 2*^^ /
> crnvluih! iGiliu; d’tielis ir svarbus įvy 

kis Šv. Cecilijos ’ draugijoj, 
kuri neseniai susivienijus su 
šv. Kazimiero dr-ja rengiasi 
prie iškilmių rūgs. 23 d. Tų 
dienų bus pašventinta šios dr- 
gijos nauju, didelė ir graži ba

ke rugiėio 3 d., Vytauto dar-
vze.

Reikia tu iniinti, kad jeigu 
rugsėjo 9 d. būtų lietus, klu
bo piknikas nukeltas į sekan
tį sekmadienį, rugsėjo 16 d.

Rap

tuvėj. Norintieji važiuoti tro 
kr, [įrašomi nesivėlinti. Rap

AT3IIMKITE

Mūsų kolonijoje pastebėta 
biznio epidemija, nes per pa
lyginamai trumpę, laikų 
penki asmenys virto biznio- , savo brolį,
liais. Kai]) jiems biznis eisis, 
dabar negalima pasakyti, bet

IŠLEiaTUUfiS

West Side. — šv. Kazimie
ro Akademijos Ryjjįjejų 10 skj 
riuus piknike, rugp. 26 d., Itū 
tos darže giliukis teko No. 11L 
Dovanų prašomaą atsiimti ifc 
P, Šliogerienės, W. 23rd Į

. Place. Rengajos

“DRAUGE”

lor, W in. Krauklis, K. Kupris, 
J. Koucevicz, K. G remontas, 
J. Vv'aitkus, A. Ticzkus, A. Di- 
šis, ]g. Paurazas, Paul M. 
Smitli. J. Parkauskas, F. 
Vouug, J. Manikas, Šarauskas.

'Kvieslys

K OF L £4 KP. TYMAS

JsrZ'MautoH D»
>Ypi’£ SS

Žostautas 2b
Acius 3b 
Jenkevičius cf 
K ia u rakis lf

ROSELLI BROTHeR^, 3MC-,
PAMINKLŲ DIRBI "AI

J
Spcciai U-.i Ir t.MlIrbl-

mv vl-ol.i . i ū J j <>:n L.L'.ų ir gra
bini mi j.

Mum j " Uoynn •
nic (lirli p-r iu

■' •ji/JHiju šla- 
L.irtas.

Ve hite pairfnhl-t reikalus tie
siai bu p Vi .-b : J. račjhl'.

MOL’Ni i
KAPINĖSE

vis tik yra :io'as linkėti ge- 
žnytinė vėliava. Tų dienų ry-p-įausio pasisekimo ir paši
lų visi draugijos nariai eis in džiaugti, kati niėsų tautiečiai
corpore prie šv. Komunijas, o 
trečių valandų popiet bus vė
liavos pašventinimo iškilmės, 
į kurias pakviesta, ir dar kvie 
čiamy, keli šimtai kūmų. Po 
pašventinimo parap. svetainėj; 
į zyks p;ctū.r, o popiet prasi
dės balius, kuris tęsis iki vė
lumos.

Stasys Simutis, porų mene- 
net šių paviešėjęs Chicagoj pas 

“Draugo” red., 
grįžta atgal į 'Montrealį. Jo
draugai ir pažįstami rengia 
jam išleistuvių vakarėlį, kuris 
bus šeštadienio vakare, rugsė
jo 1 d.. S vai., Juškos salėj,

Alfred RoseUl, prez

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENUACOLA 0011 
BELMONT 3485 

Office: H1LLSIDK SS8& 
Vluocnt Uoseli!, secr.

VENDIAN MONUMENT CO.. INC.
vis kas kart smalkiau kyla bi- 2417 \Y. 43 St., prie AVestern 
znyje bei politikoje. Mes visi avė. šilališkiai ir jo draugai 
turim savuosius paremti. beį pažįstami prašomi atvykti.

Lietuvy tis i Rengėjai

GRABORIA I :
Udlrbėjal ankžtesnSs rflMes Paminklų 

Ir Grabaamlų

Žymus mūsų kolonijos biz
nieriuj didelis politikierius ir 
įnansistas, vietinės spulkos 
lezidentas S]?akauskas minė

jo savo 59 metų sukaktuves ir 
dėl tos priežasties jo namuose 
biznio ••‘loję anų šeštadienį
Įvyko didelis balius, kuriame 1 
dalyvavo Špokausko draugai 
bei gilt inės. Sudėta daug gra
žių linkėjimų. Žinoma, neap- 
acita ir be vaišių. Linksminta
si, dainuota ir šokta.

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senųjų Eurojių. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

r*

Didžiausia paminklų dlrbtuvž 
Chicagoj

--------- O.
Suvlrž 50 metų prityrimo

------- o-------
Pirkite tiesiai 18 dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus
------- o - —

Uea atUknme darbą daugeliui žymes
nių Ckicagos Lietuvių.

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABOEIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausta 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi'ntl 
TeL CANal 2616 arba 3610

2314 W. 23rd FU Chicago 

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL
TeL CICERO 5037

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Litu&nica Avenue 
Chicago, 111.

527 N. WESTERN AVĖ. I SIMON M. SKUDAS ANTANAS PETKUS .
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAJS 
Patarnavimas geras Ir nebrangus 

718 West 18th Street
Telefonas MONroe 3377

GRABORIUS
Koplyčia dykai

1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois

Phone Cicero 2109

Visi Telefonai:

Ine.
LIETUVIŲ ORABORIUS 

Palaidoja už |25.00 Ir aukžčlau 
Modernlftka koplyčia dykai 

«68 W. 18th St. Tcl. CANal #174 
Chicago, III.

Šį mėnesį įvyko mūsų orga
nizacijų, '•ų.tingų, bei katali
kiškojo teikimo kongresų - 
seimų* kuliuose dalyvavo ir 
mūsų kolonijos veikėjai, štai, 
Vyčių !-<iine mūsų kuopų at
stovavo keletas jaunuolių, ku 
xių priekyje buvo Al. Mansta- 
vičius. ( levelantle įvyko kala 
likiško veikimo vienytojos Fe
deracijos ir kartu Vargonini
nkų seimai, kuriuose •dalyvavo 
varg. N. kmys, iš Vargonini
nkų seimo parsivežė didelį da-

Chicago i jB

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

e

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metiį 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Tcl. BOUIcvard 5#03—8413

TeL CICERO 204

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas pat&m&vlmaa 
galimas už (26.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, UI.

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite •••

REPublic 8340
5340 So. Kedzic Avė.
(Neturime sąryšių su firma 

tuo pačiu varduj

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tcl. LAFayctta 3672
J. Llulcvičius

Oraborius
Ir

nalsamuntnjas
Patarnauja Chlca- 

goje ir apylinkėj*.
Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

#OC# Andaar Ava,
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= & ■Ojigtjj

r-
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VIETINĖS ŽINIOS
MARQUETTE park 

ŽINUTĖS
Parapijos komitetai ir dar

buotojai su virėjoms uoliai 
’ darbuojasi, kad piknike sve
telius kuonuogeriausiai pa-i 
tenkinus. (Jraborius .1. M.l 
Bagdonas net pradėjo žilti , 
Išgalvodamas, kuip geriau

Mūsų kolonijos “Draugo’' 
agentas ir visi koresponden-
tai, turbūt, ifivyko atosto , ...

, , . ,, . • pasirodvti savo parapijos pigoms, kad nei “Drauge bei ’ • 1 . ,,
,tT . ,, . . ................. kilike. Reiškia, visa Mar-“ Laive nesimato žinučių iš .....
x. ». . D . ouette Parko kolonija, kaipšio gražinus kampelio. Bet 1 , . .....
.... . »• , , i bizniai, profesionaliai, taip irtiek to. Pas mus iki šiol bu-į f/ .

. , ... . , , visi luti atvyks i mūsų pikiavo viskas ramu. Štai, dabar . . , , . . T
... . .... . .. kų. laip-gi lėktuvu atlėks .1.Visi pradėjo judėti ir rengtis e’

prie paskutinio šių metų pa
rapijos RUDENIO PIKNI
KO, kuris bus sekmadieni, 
rugsėjo 2 <1., Vytauto darže.

aip-gi
Krivis ir A. Kiela su foto
grafu J. l'rbonu, ims paveik
slus.

Pas mus netik rūpinamasi,
Šiame piknike bus visokių Į “šios ašarų pakalnes“ gero-i 
“Spitoklių“. Drapiežnas dzu-ve, kų valgysim ir kuo vilkė-! 
kas Baneeviėius lamdis len-įslm, nemažiau mums rūpi ir 
kų, J. Samoškų juodukui pa-, mūsų sielos reikalai. Retai
akius pajuodins, o stipruolis 
F. Jakaitis savo galingas jė
gas išmėgins. Jis apsiima bi- 
le katrų Cliieagos lietuvį nu
galėti.

Albina Jakaiėiūtė parodys 
savo nepaprastus šokių gabu 
mus.

kurihj parapijoje taip daug 
žmonės eina prie ftv. Komu
nijos. Mūsų bažnyčioj per 
septinis mėnesius išdalinta 
virš trisdešimts tūkstančių 
komunijų. Iki pabaigos metų 
bus virš astuonias dešimts 
tūkstančių.

Štai, nuo Įl d. rugsėjo pra-

VISI DIRBA Pranešimai

Nepaprastas stipruolis Jakaitis, kuris 
ateinant} sekmadienį, rugsėjo 2 d., Gimimo 
P. ft. parapijos piknike Vytauto darže demon
struos savo jėgas sunkiojo svorio dalykų kil
nojime. Žada parodyti tokių triksų, kad tik 
stebėtis reikės. Visi pamatykit tuos nepapra
stus žmogaus' jėgos triksus.

Kietsimas
Gerbiamas Teisybės Mylė

tojau Profesoriau!
1. Rugp. 14 d. Savitarpinės 

Pašaipi )S draugijos susirinki
me kilo ginčas. Vienas įrodi
nėjo, kad rugp. 5 d. pasauli
nėj parodoj įvyko lietuvių die
na, o kitas sako, kad tų die
nų. buvo tik cicilistų pasipini
gavimo diena. Ką ' profeso
rius manai apie tą ginčų!

2. Tame pat susirinkime ki
lo kitas ginčas dėl katalikų.

“Draugo“ Labor Day pikni- 
’ ko rengimo komisija su savo 

• pagt Ibininkais, kviesliais, vi- 
1 sose kolonijose smarkiai dir
ba: nešioju 'įsiems kvietimus, 

i platina pikniko tikietus, kvie- 
' čia vė us remti katulikiškųjų 
spaudą: knygas, laikraščius,Į 
priima piknikui dovanas ir 

, 1.1. Jau apie tūkstantis biznie
rių, profesijonalų pasižadėjo 
dalyvauti “Draugo“ piknike 
rugsėjo 3 d., Vytauto darže.

Rap

MAROUETTE PARKO 
LIETUVIAI ANT KOJŲ

| sidės Šiluvos atlaidai mūsų moncy* . t, ui tie kareiviai ne
bažnyčioj. Vėl tūkstantinė mi- dalyvauja! Visur. Jauniems ir 
nia eis prie ftv Sakramentų, sveikiems \yiams verta įsira- 
ftįmet per Šiluvos atlaidus šyli į Lietuvos Kareivių dr-ją. 
Tėvas Bonaventūras Pauliu-' -------- ,------------

balsuose lygsvara. I^abai būtų 
malonu jį vėl girdėt trumpoj 

Eridgeport. — Dr-jos ftv. j ateityj. P.-v.grmnos vedėjos pa- 
Pe'.ronėlės susirinkimas atidė-1 ido ,ių pranešimų apie

biznio eigų ir cliioagiečių vei
kimų. š< Krautuvė savo man
dagiu patai vaviiiiu įsigijo pi
lnų pasitikėjimų kostumerių 

malonėkite atsilankyti. lšgir-|tarPe ir tūri daug gerų muzi-

tas iš priežasties Labor Day 
šventės. Susirinkimas įvyks 
rugsėjo 4 d., 7:30 vul. vak., 
ftv. Jurgio parap. svet. Narės

site visokių raportų.

O. Kliučinskaitė, rašt. 
Brigliton Park. — ftv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų o 
' skyriaus susirinkimas įvyks se 
kmadienį,'rugsėjo 2 d., tuojau! 

, po sumos, mokyklos kaiuhn- 
Į ryje. Visos lėmėjos prašomos 
Į atsilankyti ir naujų narių at-Į 
vivesti. Valdyba žada duoti do- į 

' venų tai narei, kuri daugiau-
------------ i šiai prirašys naujų narių iki

Vyrai, moterys, jaunimas ir^aujų Metų. Susirinkimas yra 
kns tik gyvas, rengiasi prie'iabui J R.
trijų piknikų: rugsėjo 2 d. į _______
parapijos piknikų, Vytauto da-'į Town of Lake. — Šv. Kaz. 
rže, rugsėjo 3 d. į “Draugo“
piknikų, Vytauto darže ir rū

kų ir muzikos mėgėjų, ku
riuos dažnai tenka girdėt per 
radijo.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

CAGOS PAŠTE

2 Budreck C.
G Duvlaris Maike

gsėjo 9 d. į Marąūette Parko 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo piknikų Marąūette Pa
rke.

Iš marketparkit *.ų pusės, 
pasisekimas minėtų piknikų 
užtikrintas, kadangi visi pro- 
fesijonalai, biznieriai, piliečių

NOVENOS
Kų tik išėjo iš spaudos

Akademijos Rėmėjų l skyr. | Novena, prie ftv. Antano 15c.
susirinkimas iš priežasties j Novena Neperstojančios Pa- 
“ Draugo“ pikniko perkeltas į gal bos-................................... 10c
antradienį, rūgs. 4 d., įvyks) 
mokyklos kambary, 7:30 vai. 
vak. Prašomos rėmėjos skait
lingai susirinkti. Kurios turi
te pinigus už parduotus cent
ro pikniko tikietus, prašomos! 
grąžint i sus įlinkime. Norime

klubas žada visus remti. Rap. | baigti rajiortą. Pirm. S. J.

GRAŽIAI ATRODO

•t.

Novena prie ftv. Teresėlės, 
Mažos (lėlelės antroji laida 10c

Daugiau imant, duodame 
nuolaidų 

galima gauti

‘DRAUGAS’’ PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė,, 

Chicago, III.

kyti.“ Šneka visados iš an
tro galo, o kartais, kai per
daug jau susidaro “raznmo,“ 
tada jį net pro gerklę demon
struoja. Jei kitų sykį pasitai
kytų jam ateiti Į mitingų ne 
ragavus varnakės, sveikas pa
klausk jo, ka tie “mokyti“ ei 
eilistai sukūrė, piiklodui, kad 
ir Čikagoj? Kokias jie įstai
gas turi, palaiko ir veda? Ak, 
tiesa, buvo įsteigę kojolinę 
korporacijų, bet ir ta susibo- 
stino. Kai atsakydamas į tų

j kas, dominikonas, sakys pa- 
• mokslus ir įsteigs kanoniškai 
) ftv. Ražančiaus brolijų.

Pas mus j Šiluvos atlaidus 
važiuoja žmonės ne 

tų miestų ir valstyjų.

VISI VAŽIUOKIM Vytauto daržas dabar pali
jus gražiai atrodo: žolė ža- 

Cicero. — L. R. K. laibdari Kuoja, paukšteliai po medžius
atvažiuoja žmonės net iš ki- ilgos Sų-go.- centras rengia iS-j vinimi, dm/o pi įžiūrėtojo B.

Tovaišo kanarkos linksmai/važiavimą savam ūky, sekmad. 
//u/z rugsėjo 2 d. Ten bus visokių

“DRAUGO” SKAITYTOJŲ 
SKAIČIUS AUGA

Vienas laisvųjų sakė, kad ka- klausinių pradės mikčioti ii
tulikai yra nemokšos, neturi 
vadų ir taip toliau. Iš katali
kų pusės sakė, kad katalikai 
savo tarp? turi vadų, biznie
rių ir patyrusių profesijonalų; 
katalikei nereikalauja, kad 
kas jų pinigus skaitytų ir ki-

biaškytis, apdovanosiu jį asi
lišku modaliu.

Dėl pastarojo jūsų ginčo, 
mano delnas rodo, kad su tuo 
laisvamaniu, kuris sakė, kad 
katalikai lietuvių tarpe yra 
midžiuvusi šaka, yra tas trn-

tus reikalus tvarkytų. Kų | ladis, jog jis nėra skaitęs Kry 
profesorius apie tai galėtai pa | Jovh pasakėčios apie kiaulę 
sakyti ? į po ąžuolu. Taigi, ve kaip

3. Kitas laisvamanis kallvė- Krylovas rašo;

RADIO i P. CŪNRAD
----------------- J j FOTOGRAFAS

įspūdžiai praeito sekmadie •' *’8i<*?;rė ųu°*avi- 1 1 1 : dernišką studlo su Hol-
nio radiio programos iš sto )i iywood Avienomis.

1 , . Į 420 WEST 03nl ST.
ties iVGES, leidžiamos Prog- i Eiiglcwixxl 5840—58SX 
iess Fnraitv.ie krautuvės pni-L,. ________

čiauška. krokodilius riaumoja,, j<flSt progresą krautuvė visa-
šuneliai loja — atrodo tikras 
pavasaris. Sako, elektros švie-

dos leidžia gražias programas.įvairumų, ypatingai visus vi
lioju riešutai, nuo kurių šiais
metais net šakos linksta. , sos ibi “Draugo” pikniko bus 1 gj geriaus*ai patiko. Rusų Ku 

Cicerus 3 kp. pilnai pasiren P° čaižą išvedžiotos. Vi- Pan kazokų vyrų kvarteto (lai- ’
gus su ivni'iais bizniais. Be sas daržas lūs gražiai nušvie- rtavimą nepriiyginsi prie kito į 

stas, kad minios piknikieriųkokio kvinteto. Nepaprasta) 
ir vėlų vakarų galėtų links-,
minti- prie smagios muzikos.

Cicero. “Draugo” akai- k,ad a,-tik laMa-
tvtoįo .kairiu, vis didėja: ae-i™'- F*8* Sir',ies lie'
rieji grįsta atgal prie “ Iirau- )"'«‘n«ky»_i>- Pareina la 

dienųir airi jieji užsisako. Tas 
paroto, kad “Draugas“ teisi
ngas žinias paduoda ir daug 
pamokina;? ių straipsnių de.ki.

po”,

Rugp. 28 G Stanley Kontri
mas užsisakė “Draugų“. Prie

laimių veikhj. Tų dienų via 
num Inimi.igam teks lotas. Ku 
rie neturi dar loto bilietų, 
kreipkitės prie narių; jie mie
lu noru patarnaus.

Kurie < save išpirdavę 3 kp. 
knygutes, prašomi pinigus ir

ATOSTOGAVO

Praeito sekmadienio man bet

Rap.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chicago. 111-
TE l,. REPtJBTiIO

Katrie perkate anglis iš 
dralverių, siųskite juos J 
CRANE COAL. CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pini'gų.

progos gabnia priminti, kad | ^'ctus p, iduoti K. Sriubie- 
S. Kontrimas yra gerai paty
ręs barberis. specialistas mo-

1
terų ir vaiki) plaukų kirpime.

Cicaro. -- Marijona Nava 
kaitė iš Mabanoy City, Pa., 
praleido vakacijas pas dr. At
kočiūnų. Šiandien apleidžia 
Cicero, [.ubui dėkinga visiems 
už vaišes.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Nathe) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 

Panedėlto. Seredos Ir PėtnyČlos
vakarai's C Iki 9 

Telefonas CANal 11711
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPuhllc 0<I(1O

POPIERL’OJAM Ir PENTCOJAM
Atliekame visus namų dablnfmo 

darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

JO8EPH AEGAITI8 
ĮSOS 8. 50th Avė. Cicėno, UI. 

Tcl. l-afayette 6710

Jau 20 metu luii barbėčiau;a.a «•
Kaikurj laikų buvo apleidęs 
Cicero. Daimi sugrįžo ir vėl 
atidarė la'iernę, vardu Star

nei, 1315 S. 50th Avė., arba
Barauskui, 1330 S. 50th Avė- Į __ ___
nes reikia sutvarkyti atskaita i Adolfas Bladikas, 1329 So.

5ti Ct., po sunkios operącijos

Rr<n < jp» jaučiasi \ isiškai pasveikęs 
Bus “Draugo’’ piknike. Rap į

jo, kad katmikai Ii tuvių tarpo Kiaulė kartų, bęknisinėdd- i 1 OTls'),ial ,>arI(,r. adresu 143/ 
yra taip kaip nudžiovusi me-j ma pieva, ąžuolų didžiulį pri- 'i'e. St. Kontrimas kvic-

ėjo. Radusi -po juo daugybę. • (’ia visus savo senus ir nnu-ius 
gilių, priąprogo, priputo; pri- j l^tumerms. Pasitenkinimas 
jutusi išsimiegojo. Numigti

i

džio šaka; jie nieko nereiškia.
Kaip tamstai tas ginčas at

rodo!
,9usirinkimę buvę*.

Mana delno parod’ iras
Pagodotas Susirinkime bu

vęs.
Pirmų tamstos, tavorščiau, 

klausimų aš jau ankščiau ant 
delno išvirozijau kitam savo 
tavorščiui. Taigi nekartosiu, 
nes juk skaitei.

Kų aš galėčiau jiasakyti į

si, praplėšus! akis, vėl pakilo. 
Pakilusi ėmė ir čia, savo pa- 
pratiruu, žemę knisti.

— Kų čia prasimanai! — 
suki linksėjo jai varnas iš 
medžio. — Ąžuolas, jei šaknis 
išk: aisfsi, nudžiūti juk gali.

— Gi t( gu džiųstn, kad no- 
ri, — sako jam kiaulė, — man 

i jis nerūpi. Mums gilių terpi-
antrų klausinių, fttai kų nia- kia, ne ąžuolo: nuo jų mes
no delnas rodo. Tas laisva
manis, kuris šnekėjo, kad kata
likai nemokšos, vadų neturi, 
buvo Jurgelionio farmos kiau
lių instruktorius ir į mitingą 
atėjo jau gerokai kuku nuo 
naminės skystei ijos. O, žino
te, visi, kurie tik patenka į 
tokį “stonų,“ būna labai “ino-

lunkam.
— Kų tu čia plepi, neišma

nėlė! — neiškentęs atsiliepė 
ąžuolas

užtiki inlas.
Senas Kostumeris

/ Brolis Via ’.as lankosi po Ci
cero ir kviečia eiceriečius į 
“Draugo“ Labor Day pikni
ką. Lubai pnttnkintas cicerie- 
čiais ir jų diiosnunui. Žinoma, 
cicei iečiai moka su visais ma
ndagiai pasikalbėti ir be do
vanu nc'š'eidžia.

Visos Cic«*rou draugijos, ku 
rios tik gavo kvietimus, vien 
balsini nutarė dalyvauti *I)rat 

!go’ I^bor Day piknike.
- Kad savo knvalę gal?- I n™”sija Kareivių išrinko

luin pakelti ankštyn, pati pa-1net ",’l9vn* i Pik"ik«- TalP 
matytum, jog ir tų giriamųjų i P* kate atstovams ik kasos pa
giliu tu iŠ ųžnolo turi. skyr“' ,a‘F fakant-

Tavorščius suprasi: kas ąžuolas, o kas — kiaulė.

S
KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.

Durtuvu griinitynAn. nuodingi rasai, lėktuvų pašovlmas, artilerijos 
irriatisntr>|, įmonių sprogdinimas Ir kitos kare baisybės aprašyta W. 
T. Sf’ANI.ON'O parašytoje Ir I-Ja premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’
(GOI), H AVĖ MF.RCY ON ESI)

400 pusi OražOs, tvfrtl apdarai. Kaina tik $1.25, su persiuntimu 
0t.sr». Reikalaukite: '•Draugas", 2S34 80. Oakley Avė., Chicago, III.

GRANO O P E NI N G
RUGSĖJO (SEPT.) 1 D., PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

Muzika ir užkandžiai
KAUNAS TAVERN

3201 Lituanica Avenue
kampas 32-ros gatvės 

IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas 
Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “valstybinė“ iš Lietuvos. 

Mandagus jiatarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kauną.“

ALEX ALESAUSKAS and SON

INSURANCE
N0TARY

PUBLIC

Fumiture and Piano 
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 80. TAIiMAM ST. 

7126 SO. ROCKWEI,I, ST. 
Tcl. Rl’.Piibtlc 5000-6031
Mes parduodam anglis že 

m įaustom kainom. Porahnn 
tas M. R. >7.00 tonas.

JMTMGE EANKERS

PERKAM
LIETUVI8

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083
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