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Fabrikų apsaugai So. Carolinoj
pašaukta milicija

TARP DEŠIMTIES JAU
NUOLIŲ YRA VIENAS
LIETUVIS

i f- u*

JIS YRA ŽINOMAS RELI
GIJOS PRIEŠAS

SAKO, VOKIETIJOJ MAIS
TO YRA PAKANKA
MAI
• CHICAGO. — Kalifornijos

Jie

gali najleisti ton
» sov. Rusijos

vi<

NUREM BERGAS, Vokie
TECHNY, III. — šiandien valstybės demokratų partija
ŽENEVA, rūgs. 7.
WASHINGTON, rūgs. 7.- jau gavo grasinimų, kad jis
Dievo Motinos šventę, rūgs. nerado sau tinkamesnio kan tija, rūgs. 7. — Vokietijos
dien atidarytas- T
Amerikos Darbo federacijos stato kariuomenę pramoninin8 d., Dievo Žodžio kongrega didato į valstybės gul>ernato- žemės ūkio ir maisto ministegos metinis suvažiai
prezidentas W. Green šian- kų apsaugai.
S'
cijos Švč. Marijos P. Misijų rius, tad kandidatu išrinko ris \Valter Darre pranešė na
dien vakarų paskejbė įsaky-! Streiko komiteto pirmininLenkai
deda
pasta
cių
partijos
suvažiavime,
kad!
AVASHINGTON,
rūgs.
7.socialistų
rašytojų
ITpton
Sin
namuose 10 jaunuolių daro
mų, kad visos fedfe*ucijai pri- kas pareiškia, kad milicininamžinus įžadus. Už dviejų dairų. Dar nesenai šis vy alkis, arba badas negali ištik- j Tekstilių fabrikų savininkai jai laimėjus nuolati
klausančios unijos privalo kų įsikišimas šion darbininkų
metų baigę kunigystės moks ras karštai skelbė socialistų ti vokiečių tautos, nepaisant atsisako taikintis su streikuo T. Sųjungos taryb
visomis priemonėmis remti kovon lemia ne kų gera. Galus jie vyks į tolimus pagonų partijos programų. Kadangi karo, arba boikoto. Vokieti jančiais darbininkais ir šiuos Lenkija esanti “dfc
tekstilių darbininkų streikų. Į Ii pasireikšti dar didesnis
kraštus skelbti Kristaus E- socialistai kiek viso krašto, ja turi nuosavo maisto, ku- pastaruosius kaltina už suke- tybė.” Ir sako, kad ;
Daug kas spėja, kad gali kraujo liejimas. Gorman nustiek Kalifornijos valstybės rio nėra per daug, bet pakan ijamę didesnį nedarbu krašte. laimės, tai kovos ir
vangelijų.
pasireikšti visam krašte gene- prendė tad kreiptis pas previetų Rusijų, kad ji
politikoje yr-a kai nykštukai, karnai, visiems gyventojams. į
Tarp šių jaunuolių yra
ralis darbininkų streikas, 1 zidentų Rooseveltų ir prašyti,
Į
Prieš organizuotus darbi- nuolatinės vietos.
o Sinclairų ėmė slėgti ambinors pats Green tokiam strei kad į So. Carolinų būtų pa vienas lietuvis — Pijus Ma- eija patekti į gubernatorius,
Anot ministerio, jau ir šian ninkua ypač atkakliai kovoja
Komisaras Litvi
kui nepritaria.
siųsta
krašto
kariuomenė čiulionis iš Wilkes-Barre, Pa. jis iš socialisto virto demok dien maisto importas Vokie- medvilnės tekstilių instituto,
pareiškia, kad sovi<
streikininkų apsaugai, kadan
ratu, pradėjo kampanijų, ža tijon kaskart mažėja ir ne- • \ew Yorke, prezidentas Slo- ja nusprendė įstot
jaučiama maisto stoka.
WASHINGTON, rūgs. 7.- gi milicininkai pastatyti ko
an.
dėdamas bedarbiams ir vargjungon taikos palai]
Prezidento Roosevelto skir voti prieš streikuojančius dar
Streikuojančių darbininkų
; šams geresnę buitį, ir laimėjo1
metimais. Bet jei £
tas arbitracijos boardas šian bininkus.
.
komiteto pirmininkas Gorman
Į kovų.
ja negaus nuolatin
dien popiet susirinko posėdin
Gorman pareiškia, kad jau
štai kų atsako Sloanui:
Jam dar neužtikrinta gutaryboje, visiškai i
ir ėmėsi darbo, kad ko vei- ' 85 nuošimčiai visų darbininMADRIDAS (per paštų).— bematoriaus vieta. Rudenį į
“Nekurį laikų klausiausi sys T. Sąjungai.
kiau gruzinus taikų tekstilių kij išėjo streikan.
Katalikų dienraštis EI Deba-. VyįęS rinkimai, kurių pasek
• . -i”
Sloano išvedžiojimų. Jis visų
pramonėje. Boardas pirmiauLONDONAS, nigs. 7.
Maskvai yra užtil
Šiandien streikininkų riau-lte bara
vyriausybę mių negalinto žinoti. Nors
laikų puola darbininkus ir jų
šia išklausys darbininkų ir šės įvyko kai kuriose Penn- Į.u^ ios apsileidiuuj., kad a^a- -demokratų>^Aartįj» Kali£omi- Profesinių unijų kongrese
tojimas T. Sujungi
vadus, tačiau nutyli apie tai,
darbdavių argumentų ir.iš to
sylvanijos ir Naujosios Ang tinkamai neminėjo garsaus joj yta galinga, tačiau res Weymouthe, dauguma balsų kąip fabrikantai savo grasi- !‘ linga tik dviejų tre
padarys išvadas su planu,
savo tautos
misionieriaus publikonai turi nuosavų kan atmestas socialistų reikalavi- nitnais spaudžia, darbininkus, va^av*mo dalytSf 1
lijos vietose.
<
kokiomis sųlygomis turi būt
kun. Juniįiero
Serra 150 me- didatų ir jie daug dirba Sin- mas, kad pasireiškus naujam įjuos varu laikydami fabrii8*#*]1*! r
»
užbaigtas streikas ir nutrau
tų mirimo sukaktuvių. Dien- clairo nenaudai. Per rinki
vieton
taryboje.
Ti
kuosc, kad jie neprisijungtų
karui
sukelti
generalinį
strei

ktos streikininkų riaušės ir
1 rastis pažymi, kad šis reiški mus paaiškės j ar demokratai
streikan. Taip pat jis nieko statys kliūčių sov.
kų.
<
kraujo liejimas.
nys liudiją, kad vyriausybė nėra padarę klaidos skirdami
nesako didesnio darbininkams
Pirmiausia šis boardas payra nepalanki Katalikų Bažr Sinclairų savo kandidatu.
atlyginimo ir geresnių darbo
‘ informuotas, kad tekstilių
KONFLIKTAS SU ŽYDAIS
nyčiai.
sųlygų klausimais.
HAMILTON, Bermuda, rū
Prieš savo išrinkimų kan
ŠIAULIUOSE
streikininkų skaičius jau per
Šios sukaktuvės buvo iškil
“Mes vykdysime šios prašokęs 400,000 ir kad vyksta gs. 7. — Dr. Wm. Bebee ir mingai minimos kone visuose didatu Sinclair pagarsėjo su
jo
pagelbininkas
Otis
Barton
savo
“
epic
”
kampanija.
Žo

KAUNAS.
Šiauliuose monės darbininkų organizaviriaušės įvairiose krašto daly
didesniuose Kalifornijos mieHAVANA, Kuba,
nusprendė
ateinančių
savaitę
dis
“
epic
”
yra
padarytas
iŠ
Vilniaus gt. apie 20—21 vai. j mų, nežiūrint to, kad tas yra
se.
stuose. Dalyvavo milijonai
f *
jo kampanijos šūkio keturių ėjo provizorius Masiulis, ku-, priešinga Sloano nusistaty- Rantiago mieste va
Boardas pakvietė išklausi ištirti vandenyno gelmes 1,- žmonių. O Ispanija paneigė
angliškų žodžių pirmųjų rai- riara vienoje gatvės vietoje ’ mui. Kada tai atsieksime, ta- vidurinės mokyklos
nėjimui darbininkų streiko (XX) — pėdų gilumoje.
tų
istorinį
įvykį.
Ikišiol dr. Bebee yra išty
..............
. džių. Tas Sukis yra: End po- ( BUsispietę uniformuoti žydų da bus nereikalingi streikai. ir streikuojančių d
komiteto pirmininkų GormaSu policiji
Misijomenus kun. Serra j- verty in Califoroia — galas jaunjmo “Hecholuc” organiz/ Dirbome,* kiek galėjome šio kautynės
nų]
Pranešta, kad paskiau ręs tik .YX) pėdų gilumų. Ne
, .
,
., .-_
. .
mene, kun mėgino
seniai
gi
įsileidęs
jūron
jis
kūrė
visų
eilę
katalikiškų
miskurdui
Kalifornijoj.
Remnariai
nenorėjo
pasitraukti
bus išklausinėtas tekstilių
. • i • 1-- x
streikininkams
vy
pasiekė vos 350 pėdų gilumų. sijų visam plote, kur šiandien ( daraasis šiuo šūkiu jis dar it- nuo šaligatvio ir leisti praei- ,kantai
atsisakė tartis su mu
pramonės atstovas Sloan.
yra Kalifornija. Jis mirė 17- §jandien žada įvairių gery- j ti. Prov. Masiulis, grūsdama- mis. Jie dar ir dabar tvirti Tnonstracijų.
Streiko komiteto pirminin
84
metais.
Į fojų bedarbiams ir vargšams ( gjg pro susibūrusius, vienų jų
Po poros valand
kas Gorman vakar tvirtino, NORI DAUGIAU PAŠAL
na, kad mes neištesėsime strei
POS
ir visiems kitiems, jei bus iŠ^ stumtelėjo, tada ten stovėję ke. Parodysime, kad galime. dymo padarytos pi
kad jis neis į jokias derybas
NUŽUDYTAS
REDAK

rinktas gubernatorium. Jo po-^ ^ti uniformuoti žydai ėmė Esam pasirengę į derybas su ant galo — taika,
su darbdaviais iki bus užda
PHOENIX,
Ariz.,
rūgs.
7.
TORIUS
litinė programa yra pusiau praeivj mušti ir sužalojo jam jais. Bet Sloaų nenori susiei- cija paleido keletu
ryti visi visam krašte teksti
—
Radikalų
sukurstyti
šelpia
soci&listiška ir demokratiška. Į
įr veidų. Sužinoję apie ti su mumis.
lių fabrikai. Šiandien jis pa
triukšmadarių
MINNE|APOLIS,
Minn.,
mi
bedarbiai
sukėlė
riaušes
ir
Jis
žada
dideles
mokesčių
t
lietuviai
jaunuoliai
tuo
keitė savo nusistatymų, ka
“Ištesėsime streike iki ar
Streikininkams
rūgs. 7. — Nežinomi žudikai naštas turtuoliams it. ^HNK labai pasipiktino ir apie 21—
puolė
vietos
federalinio
šelpi

dangi So. Carolina valstybė
bitracijos boardas paskelbs
niams, kaip paprai
nušovė
buvusį
Saturday lengvatų kitiems.
122 vai. susigrupavę išdaužė savo nuosprendį ir paduos tai
je didžiulių tekstilių fabrikų mo biurų, reikalaudami gau
Press ir Pink Sheet redakto
Kad jo virtimas demokra-! kelių žydų organizacijų lan- kai planų. Nėra baimės mums vavo raudonieji ga
apsaugai pastatyti milicinin sesnio šelpimo.
Policija ašarinėmis bombom rių H. Guilford, 40 m. amž., tu būtų nuoširdus, reikia a-* gus, būtent, “Hecholuc,” Ha- prarasti kų nors. Tekstilių
kai. Tas įvyko tos valstybės
NUTRAUKTOS !
kurs atkakliai kovojo prieš . . . TT .
o. . .
• .. ' tr.* »•
mis išblaškė riaušininkus.
gubernatoriaus įsakymu.
* . • bejoti. Upton Sinclair yra ži- kl&li organizacijos, Višinskio darbininkai streikuodami alks
politikierių sųjungų su žudi
• SEV1KAIS DE
Boardas labai gyvai ėmėsi
nomas prieš religijų kovoto 4 nr., išdaužyti 3 langai, pro taip, kaip jie dirbdami alko.
RŪPINA3I RINKA
kais
taikos grąžinimo darbo. .Kai
jas ir ateizmo skleidėjas. Sa- kuriuos įmesta 11 akmenų ir Jei boardo planas bus darbi
WASHINGTON,
ŽĄSIMS
kas spėja, kad jam pavyks
vo viena išleista priešreligine lengvai sužeisti 6 tos organi- ninkams nepalankus, streikas
Nutrauktos su bolš
PALEIDO MERGAITĘ
suvesti abi puses krūvon, iš
knyga jis pareiškia, kad reli- zaci jos nąriai — Šmuilavičius bus tęsiamas iki bos laimė
Anksčiau kasmet į Vokie
damos derybos sko
ŽUDIKĘ
lyginti nesusipratimus ir už tijų iš Lietuvos būdavo išve
gija neprivalo kolektuoti sau GirŠa, Furmanas ftapšė, Šnei- ta. »»
jimo reikalu. Sov.
daryti šį didelį darbininkų žama apie pusę milijono žų- ■
jokių fondų arba turėti paja- deris Aronas, Galpernas Mau
Cooko apskrities grand juatsisako mokėti sko
streikų, kol jis dar neišjudo »ų, bet vokiečiams pakėlus,
mų. Tačiau tų knygų parduo- ša, Flygelis Mauša ir ČižokoGAISRAS MIŠKUOSE
ry paleido Am., Maiett,, 15
kalanja daugiau pi
pilnai. Paskiau kadangi bus muitus ir suvaržius įvežimų,
vskaitė Sara. Visi gyvena Vim.
amž.,
kori
an,
dien,,
merikos vvriansvbt
sunkiau atsiekti taikų, kada mūsų žųsims Vokietijos rinka
MTSSOULA, Mont.,
rūgs.
šipskio gt 4 nr. Į šioe orga
dama savo motinų,
nušovė
dė neduoti daugiau
abi pusės bus įsikariavusios. pasidarė neprieinama. Mūsų
Pagaliau jis viešai nė neiš;1 nizacijos būstinę buvo įsibrio— 1,140 gaisrų šiemet iŠmotinų ir tėvų.
kolų Europai.
So. Carolina valstybėje, nžsienių ministerijos ekonomi
sižada socializmo.
( vę keli asmenys vidun ir bu- (tiko miškuotas apylinkes —

DARBININKAI KOVOS IR
LAIMĖS

j

KATALIKŲ LAIKRAŠTIS
PEIKIA VYRIAUSYBĘ

ATMETA SOCIALISTŲ

LEISIS I VANDENYNO
GELMES

MOKINIAI KOV(
KARIUOMEI

' -J

»

,

«—*

'

streiko

kur įvyko kruvinos

riaušės,1 nis departamentas per atsto-

streikininkų taip vadinami
skraidomieji būriai susiaurino savo veiklų pasirodžius
kariuomenei aplink fabrikus,
Šios valstybės gubernatorius

Iš kalėjimo ji visgi paduo-

M1CHIGAN, CITY, Ind.,
vybes ir konsulatus rūpinasi • ta dar Juvenile teismo autosurasti naujų rinkų. Jau nu- rite tams.
rūgs. 8. — Pavalgius grybų
matoma, kad į kai kurias valmirė J. Pruaaičiko trys ieistybes bus galima įvežti žų- SKAITYKITE IR PLATU [mos nariai. Du liti pavojinsų ir žąsienos.
KITE “DRAUGĄ“
g&i serga. I

.r j v

išvengimui,

bet

f ibri- į

, vę šaudoma, bet apžiūrėjus, f vakarinę Montana, žieminę I-

knlkų nerasta. Spėjama, kad daho ir vakarinę Washington
šaudyta iš gųsdintnvų. Gre

Kamineckui taip pat

buvo išdaužyti 3 langai.

.

ORAS

valstybės dalį. Daugiausia gai

timam name gyvenančiam pi arų sukėlė griaustiniai. Vie
liečiui

.

CHICAGO IR .

tomis dar šiandien kovojama —- Šiandien giedri
prieš gaisrus.

kiek šilčiau.

'.•v
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WWWIUJI|I|I I ■yiH'iii
ji ui. iiiiąi
Įsteigti
arbitracijos
tarybų.
“DRAUGAS”
Reikalavimas 30 valandų darbo su 40 vaIna kasdien, Uskyrua aekmadlealua
landų įuokestŲui išrodys neteisingas; jei ne
IUMEKATOS KAINA: J Amerikos VulstybCM:
Rugpiūčio lt-12 d. vištoje kad Baltijos • jūra yra jos ir
g— 14.00. l’uael metų -- $«.6O; Trims neueatoina
Švenčiausios Panelės gimimo diena
pastudijuosime ir nesužinosime, kad medvil
•; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybės*
Lietuvoje įvyko pirmoji jūrų kad prie jos Lietuva plės .sa
amt*: Metalus — $7.00; Pusei' metų — $4.00.
Paskeltifia mus prief dorybių: —
r
nės dirbtuvėse bendrai ^darbininkai teuždirbo
-•2c.
dieųa. šiųjų šv'ąųt^ Lietuvos vo galybę.
• »,•
kainos prisiunčiamos pareikštavun
Ir
kyla
.siela,
įspūdžių
kupina,
apie 10 dolerių savaitėj. Ar tai yra perdaug
ame ir korespoadeulauis raktų nerralin*.
visuomenė nepaprastai domė
tai padaryti Ir ncprisiunčlama tam tlksĮ aukštį siekimų beribių.
Netrukus prie uosto molo
už penkias darbo dienas savaitėje!
tsnk'n
josi,
nes
suprato
visokeriopų
priima — nuo 11:00 iki 11:0* vai.
Kas sielų paverž, kas mintis sustabdys,
buvo pašventintas kuklus kry
Dėl to netenka stebėtis, kad šį streikų
sekančiai dienai priimami iki
jūros reikšmę Lietuvos valsty
Kad jos nesikreiptų į Kristų!
žius, kuris kiekvienam praei
remia žymiausi krašto sociologai, tokie vy
5 vai. popiet.
bei. Nežiūrint darbymečio it
Kad nusikamavusi žemėj širdis
viui primins, jog čia žuvo jūrai kaip ninsgr. John A. Ryan, National Catkitų pareigų, į Klaipėdą tą
Atgal į padanges neskristų!
i rų skautų laivas “Budys”,
holic Welfare Conference socialinio departa- Į
dieną suvažiavo apie 60,000
“DRAUGAS”
Jei žemės purvai suterliojo jausmus,
drauge su savim pasiimdamas
mento direktorius ir visa eite kitų.
žmonių, visų luomų, amžiaus
UTHUANIAN DAILY FREEND
Širdis kietoms kerpėms apaugus,
tris jaunas aukas.
Šis
streikas,
kuris
yra
vienas
iš
didžiau

ir
pažiūrų.
Nedidelis
Klaipė

Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
Į Motiną Dievo pakreipkie šauksmus, —
ICRIPTIONS: One Tear — $6.00; Six Montha
sių ir ypatingiausių šio krašto istorijoj, dos miestas buvo pripildytas
Didžiosios jūros dienos iš
!•; Three Months — $2.00; One Month — 76c.
Ji sielų išgydys, apsaugos.
I — One Tear — $7.00; Slz Montha — $4.00;
iššaukia
labai
reikalingas
diskusijas
įvai

kilmės
prasidėjo
rugpiūčio
12
jūros
ištroškusių
Didžiosios
rtUMa.
Nes tam ir Marijos gimimo diena
to 'URAUOAS'' brtops best resulta.
riais
teoretiškais
ir
praktiškais
darbo
ir
ka

dienų
taip
pat
pamaldomis,
ku
Lietuvos
gyventojų.
ratas on applicatlon.
Apvaikščioti mums y m duota,
JAS” 2334 8. Oakley Avė., Chicago pitalo santykių klausimais. Suprantama, kad
rias celebravo Telšių vyskupas
Kad mūsų siela nešvari, alkana
Klaipėdos miesto lietuviai ir
nuo streiko daug kas nukentės. Jau dabar
Justinas Staugaitis. Šiose iš
Ateitų į dangiškų puotų. \
J. K.
yra užmuštų ir sužeistų. Darbdaviai, mėgin . lietuviškumui prijaučiantieji kilmėse dalyvavo ir Lietuvos
DIENOS KLAUSIMAI
dami nugalėti organizuotuosius darbininkus, gyventojai Didžiosios Lietuvos Prezidentas Smetona, ministe- V AID (IIIIMK CTAIIE “£eu»atf*U šlovė”. Mickevisavo dirbtuves stengsis užpildyti skebais. svečius priėmė su išskėstomis riai, Klaipėdos Gubernatorius MHr MHVAnAtf 0IAnC"čius susįjaudino.
DSL DŪKIOJO STREIKO
rankomįą, atvira jįirdimv Tik Navakas, Klaipėdos autononii
Dėl to' kįla susirėmimdi.
i; '
— Puikiai, priėteliaa, ska- s
aršūs vokietininkai Didžiosios nė vyriausybė ir kelios dešim
Streiko laikas būtų trumpesnis, krašto
|mba. Aš taip pat esu lietuvis,
Ludimo dirbtuvių streikas, liečiąs 600,000 gerovė greičiau pakiltų, jei visa šio krašto Lietuvos žmonių- niekur nesi tys tūkstančių žmonių. Prezi-j
bet savos kalbos esu gerokai
ninku ir 500 lokalinių unijų, išsiplėtė visuomenė padėtų streikuojantiems laimėti ir leido, jiems duris užsklendė. dentas ir gubernatorius šia
primiršęs. “Sveiks, Mindauge,
Jūros diena prasidėjo gedu proga pasakė ilgas kalbas, ku
lįst. Pastaruoju laiku streikuoja 300,000 priversti darbdavius išpildyti organizuotųjų
karaliūnai”. Gražu. Mėginsiu
lingomis pamaldomis už tuo.*,
b darbininkų. Streikas turi užgyrimą ir
riose išdėstė Baltijos jūros rei
darbininkų teisingus reikalavimus.
ir aš lietuviškai rašyti.
kuriuos jūra anksčiau ar vė kalingumų Lietuvos valstybi Simonas Stanevičius buvo
Amerikos Darbo Federacijos.
Adomas Mickevičius savo
Nieks nepasakys, kad streikai yra geras liau pas save priglaudė. &ogarsus Žemaičių rašytojas. Jo
5uvo padaryti visi galimi žingsniai, kad
niams
reikalams.
Gubernatcdalykas. Tačiau tai yra paskutinė kovos prie {mos katalikams pamaldas at
. _
pasakėčios “Arklys ir lokys”, žodžių netesėjo, nes jaut gy
«ti šio didžiojo streiko. Darbdaviai atnūs
plačiau
nušvietė
ir
wrei-i.
( ...
monė prieš darbininkų išnaudojimų. Kol laikė kun. Jurkus, o evange
,
“Aitvarai
ir kiti kuriniai venimas Tkū/uvo palankus. Ta
tisns organizuotųjų darbininkų ir tar
kapitalistai nepakeis savo nusistatymo ir ne likams — kun. Dagys. Jie abu berio direktorijos atstatymo dar ir dabar tebėra laikomi čiau jis jautėsi lietuvis.
inį pasiūlymus. Jie nesutiko vesti deryStanevičius užsitarnavo mū
sustos išnaudoję darbo žmones, tol bus strei pasakė gražius pamokslus, pa priežastį, pažymėdamas, kad lietuvių dailiosios literatūros
iu unijų vadais.
jokia jėga nei Klaipėdos kra
sų tautos pagarbą. Jis suriu
kai.
žymėdami, kad Baltija yra lie što, nei Baltijos jūros iš Lie perlais.
Kapitalistų užlaikomoji spauda kasdien
ko gražių lietuviškų dainų,
tuvių tautos jūra, kad čia am tuvos neatims, nes dėl jos kie Simanas Stanevičius gimė
iais straipsniais-, karikatūromis ir netikrašė gramatikų ir išleido pa
CLEVELAKDIKČIŲ LAIKRAŠTIS
žiais mūsų lietas kraujas, kad kvienas lietuvis kovos ligi pa Žemaitijoje, vidurinius moks
s žiniomis stengiasi kenkti darbininkams
sakas.
Mūsų platesnei visuomenei nebuvo žino dėl jūros žuvo milijonai žino- skutinio kraujo lašo. Prezide lus ėjo Kražių gimnazijoje. Jų
ėti streikų, kiek galėdami šmeižia jų vavisų šių ntas Smetona taip pat pareiš baigęs 1821 metais įstojo į Vi
Toji spauda būtinai nori įtikinti šio kra- ma, kad Cleveland, Ohio, mieste eina lietu- Inių. Mūsų pareiga
rferaomeaę, kad bile koks gelbėjimas strei>- vių katalikų laikraštis — “Clevelando Lie-, įvykių akivaizdoje ryžtis būti kė, kad Įvairūs Rytų erdvės lniaus universitetą. Drauge su
juo universitete mokėsi jau
ikains, kad vyriausybės pažadėjimas šel- tuvių Žinios”. Tiesą, lajkraštis nedidelis, ta-'netik mūsų pajūrio, bet ir to- ieškotojai mūs kovoje dėl Klai
šeimas yra pylimas žibalo į ugnį ir eiau vietos lietuvių reikalus jis stengiasi pa-Įlimos jūros valdovais, nes lie- pėdos neatbaido ir jokiais sa nemažas būrys Žemaičių bajo
rų jaunuomenės. Tuomet kad
Dar senų senovėje Lietuvoje
rmas krašto gerovės. Esu vyriausybė aks- deligti. Jį leidžia P. Šukys, kuris turi nuo tuvių tauta dabar tik pajūrį vo grųsinimais neišgųzdins.
ir
lenkai
profesoriai
paragin

valdo,
o
ne
jūrų,
nes
neturi

augdavo labai daug smalingų
r darbininkų agitatorius ir, girdi, tuo savų, neblogai įrengtų spaustuvę. Clevelan
Po visos eilės dar buvusių ka
davo
studentus
tirti
Lietuvos
me
savo
tautinio
laivyno
ina prie ‘‘sugriovimo Amerikos”.
do visuomenė turėtų P. Šukio pastangas la
lbų, įvyko didžiulis kariuome istoriją, papasakodavo apie medžių. Jų būdavo tankiausi
Nors
jūra
įšėlusi
rūsčiai
dra

miškai. Tuo laiku ir Lietuvos
Toji propaganda varoma dėl to, kad no-' biau paremti, kad jis galėtų “Clevelando
nės ir visuomeninių organiza
garsių Lietuvos praeitį. Tad upės buvo labai vandeningo?
sko
mūsų
žemės
krantus,
ta

Lietuvių
^iniąs
”
padidinti
ir
paįvairinti.
Į nustatyti visuomenės opiniją taip, kad
cijų paradas, o paskui — žve
Įfcnytų, jog madinis darbininkų išėjimas į ,Kno dąųgi^n Ir kuo didesnių turėsme laik čiau ji savo baųgavimij, savo jų būrinių ląivų paradas ir nenuostabu, kad daugelis tų Senieji smalingi medžiai virs
nrj * j * *
jaunuolių buvo užsidegę karš-' davo miškuose į upes, o jų
Iką, sustabdymas pramonės, atėmimas tū- raščių, tu^JėngVjau galėsime išlaikyti savo didumu primena žmogaus, tau vandens sporto šventė.
ta tėvynės meile.
ir
smala tomis upėmis nutekėda
inčiams darbininkų algų, iššaukimas rei- tautybę šiame krašte. “Čl. Liet. Ž.” gražiai tos gyvenimą bei kovas
Jūros
diena
buvo
plačiai
pa

Tuo
pačiu
laiku
jau
labai
vo į Baltijos jūrą. Iš tų sma
> Šelpimo organizacijoms rūpintis tūkstan- ir plačiai garsino A. L. R. K. Federacijos savo baltomis putomis ant ta
minėta
ir
visoje
Lietuvoje.
garsėjo
žinomas
lenkų
kalba
msios žemės ra^o amžių am
lų ilgainiui susidarė dabar
• naujų bedarbių yra griovimo darbas, 24 kongresą.
Tam tikslui jūros dienos ko rašąs poetas Adomas Micke Baltijos pajūryje randamas gi
•
#
•
žiams
žmogaus,
i,r
tautų
istori

kn, kad taip būtų, jei tik tokiais niotymitetas buvo išleidęs keletu vičius. Stanevičius panoro su ntaras. Pažymėtina, kad gin
A. L. R. K. Federacijos Cbicagos apskri jų. Lietuvos jūra — tai dide
I streikas būtų iššauktas. Bet taip nėra.
knygų, spauda parašė daug juo susitikti ir pasikalbėti a- taro randama ir kitur, bet ti
Organizuotieji darbininkai nori siunaži- tys savo susirinkime nutarė minėti Spalių lė istorijos knyga, kuri pate
straipsnių. Be to, visame kra pie Lietuvos praeitį ir kasdie krojo ir gerojo gintaro ran
nedarhą, ragindami įvesti 30 valandų da- mėn. 9 d. (Vilniaus gedulo dienų). Bus ren ko į mūsų rankas. Ir šiandien
šte buvo surengta eilė mitin ninę sunkią hūklę. Po ilgų pa dama tik prie Baltijos jūros,
savaitėje, kad tuo būdu būtų imama eks- giama prakalbos su visokiais paįvairinimais. sukeliavo tautos sūnūs prie
daugiausiai ties dabartine Pa
Tų pavyzdį turėtų pasekti visos mūsų kolo laisvos Lietuves jūros ne kam gų, prakalbų, paskaitų ir 1.1. stangų abu poetai susitiko.
darbininkų.
Dabar
jūros
mintį
po
šios
šve

— Ar tamsta lietuvis, — langa. Gintaras jau labai se
Darbdaviai atmetė šiuos svarbiausius da- nijos. Neturėtų likti nė vienos parapijos, ku kitam, kaip įžvelgti jūros kny
ntės
beveik
visi
Lietuvos
gy

buvo
klausė Adomas Mickevičius niai visame pasaulyje
rioj tinkamu būdu nebūt įminėta Vilnius gos turinį, kuris mums bran
abnkų reikalavimus:
ventojai
tinkamai
supranta.
J
Stanevičiaus,
plačiai žinomas šiaurės aukso
Įvesti penkias dienas darbo savaitėje, ir apkalbėta jo vadavimo reikalai. Juk tai gus baltomis jos putomis pra
Didžiosios
Lietuvos
organiza-!
_
įjaip
vardu.
tttoažinaht darbininkams algų (jiems mo- šiuo tarpu yra svarbiausias mūsų tautos rei eičiai ir ateičiai rašomas. Čia
cijos,
kurios
rengė
šią
šventę,
' dar kalbėjo saulių sųjungos
Dabar kas tik nuvažiuoja į
Ir poetas!
tiek, kiek dabar mokama už 40 Valandų kalas.
mano
ją
paversti
tradicine
ir
•
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•
viršininkas
pulk.
Įeit.
KalmaPalangą, tas mato keletą gin
Rašinėju...
iko savaitėje).
ateityje
Lietuvos
visuomenę
ntas,
Klaipėdos
įgulos
virši

— Nė jau lietuvių kalba ga- taro parduotuvių ir dirbtuvių.
Lapkričio mėn. 18 dienų Cbicagoje bus
'• 2. Priimti atgal į darbų visus tuos dardaugiau sąmonininti Baltijos ,ima
raSytiT
O gintaro papuošalai Lietu
4nkus, kurie buvę paleisti iš priežasties svarbus įvykis. Organizacijos ir draugijos ninkas pulk. Lanskoronskis ir
voje yra labai išsiplatinę. Net
— Puikiausiai.
prašomos tų dienų nieko nerengti. Netrukus kiti. Visi jie pabrėžė, jog šian- jūros reikšmingume Lietuvos
fcimo unijose.
f. ■
Tsb.
Stanevičius perskaitė od^ ir kunigaikštienė Birutė buvu
dien lietuvių tauta prisiekia, valstybei.
bus pranešta, kas ir kur tada įvyks.
Pripažiųti. unijas. .
=T=
sį ant balto kaklo su gintaro
Ifcr.
------- — ■■-■•.■■ryji!---- h
lybo, kurs, nors, būdamas Jos kulnies pri Žvaigždei pakilti viršum aptemusio dangaus nančiam Mesijui, pasaulio Išgelbėtojui. Šv sniureliu pasipuosusi.
Kun. Pr. J. Vaitukaitis.
mintas, tačiau, neliaus vedęs nenustojamą ir praskleisti padrąsinimo ir vilties skaisčius i Povilas buvo parinktas pašaukimas, kad būtų
Didžiosios Lietuvos pajūrykovą prieš Dievą. “Iš moteriškės atėjo nuo spindulius dėl nusiminusio bei nuliūdusio tikrasis tautų apaštalas. Taigi, kokia vertin- je kasniet gintaro randania adėmės pradžia, ir per ją visi mirsime” (I’a< žmogaus ir nušvilpti prakeiktą žemę. Ta ga malone Marijos siela turėjo būti apdova
5 centnerius. Prieš didįjį
niuksi. XXI, 33). Šventoji Dvasia taip fofl- Žvaigždė buvo’ Mergelė,5 kūri sutrins šėtono nota ir aĮKlabinta, kada pirm Ji atėjo į šj i Plc
bėjo. Šėtonas nugalėjo Ievą. O Marija nu galvų, panaikins jo galybę ant pasaulio ii pasaulį, kad laiko pilnumoje Ji taptų verta karą lietuviški gintaro papuo
. Kas gi nusidžiaugia šia dieua, kuri mini galėjo šėtonų. Pats Dievas galėjo > sutrinti pagiiųdys naują gentkartę^ patinkančių Die būti Dievo Motina. Ir dėl to Ji buvo malo šalai gerai eidavo į Rusiją,
įlaimintos, Nekalčiausios ir Švenčiausios žaltį bei šėtoną, kaip Jis nubaudė jį, kai, pa vui ir kovojančių šėtonų.
nės pilnoji, Dievo galybės ir gerumo kilniau- Turkijų, Persiją ir bendrai į
Mielės Marijos,” Dievo Motinos, Krikšeio- sikėlęs į puikybę, danguje jmkėlė maištą, ir
A, savo šifdis, savo akis ir rankas pakel sias tvarinys. ,
telimuosius Rytus. Karo metu
M Pagalbos — gimtadienį! Juk Marija gi jis buvo nutrenktas į amžinas pragaro kan kime į Mariją. Ji yra žmonių giminės AušMėnesiams ttiian:, tuojau prieš 6venč. gintaro prekyba buvo susto
li Ir pasirodė Aušrinė, iš kurios prieglob čias. Dievas galėjo parinkti vyrą, žmonių rinė! Ji yra ta Žvaigždė, kuri, kaipo Dievis- Panelės
Marijos gimimą, Jos laiminga motiišauš amžinoji Diena! Kadhngi Mari- giminės ir tvarinijos galvą, kad jis sutrintų kojo Sūnaus Teisingumo pirmtakas, viltin- ! na — Šventoji Ona, be aibejonės, patyrė di- jusi. Kai 1922 metais Palanga
( gimė, mūsų Viešpats, pasaulio Išgelbėto- žalti bei šėtoną. Tačiau, Dievui patiko kitaip gais spinduliais gaivino žmoniją tamsumoje, jdelio džiaugsmo, lygaus dangaus džiaugsmui. atiteko Lietuvai, tai ypač. daug
Betrukus ateis j šį pasaulį.
gintaro pirkdavo Amerikos
parėdyti. Jis sutrynė žaltį per moteriškę ir
Palaimų šaltinis.
• Dieviškuoju apšvietimu, Šventoji Ona supraMarija buvo Dievo kūrybinės galybės jon vaisių. Bausmės dieviškąją ištarmę skai
’
’
to, kad ji bus nepaprasto ir stebėtino kūdi- lietuviai. Dabar gintaro daug
hniausias tvarinys. Ji, kūnu ir siela, buvo tome: “Aš padarysiu neprietelystę tarp ta
Marijos tikroji didenybė yra tame, bod kio motina. Kas dieną ji aukavo tą savo šir- parduodama į Siriją, Beirutą,
Gižiausia iš visų Dievo sutvėrmų. Marija vęs ir moteriškės, tarp tavo vaisiauą ir.jbs Ji biu o išrinkta būti Dievo Motina, Ta pra-jdies turtą Dievui aukštybėse ir laimino ge- Eigiptą, Bagdadu ir kitur. Pa
6) pasaulį neatėjo, kaip visi kiti Adomo vai- vaisiaus; ji sutrins tavo galvą ir tu' tykosi * kilnioji privilegija, kurios niekas neturėjo ir ( ruiną to Dievo, kurs pagaliau pamatė jos aša- langos gintaro pramonininkai
sutepti pirmpradėje nuodėmėje. Iš visų .jos kulnies” (Prad. III, 5). Taigi, nuo visos Jcuri priklauso Jai venai, Ją iškelia į garbi/i-' ras ir atsidavimą, kurs pagaliau leis pagiroRroa dukterų, Ji buvo skaisti, nekalta ir amžinybės, Marija buvo skirta sutrinti pra giausias viršūnes. Ta majestotinga privile- ’dyti išganymo viltingai žvaigždei, kuri nu net gamina daugybę rąžančių
Krata, apdovanota dangiškomis malonėmis
gariškąjį žaltį ir per Savo Sūnų dėl nupuo gi ja Ją iškėlė į padanges ir suartino su Die švies Amžinosios Teisybės garbingai kilstan- mahometonams. Mat mahome• tona’ tiki» kad gintariniai ra' dovanomis, kurios atitiko Jai, kuri turėjo lusio žmogaus iš naujo laimėti ramybę, ma vu. Tai visa Jų daro daugelio palaimų šal čią Saulę.
Iti Dievo Motina. Atsižvelgiant į gamtas lonę. meik/ ir amžinojo gyvenimo vilticgą tiniu, kaip Seųąjame, taip ir Naujame Įsta
llieiia, kuri buvo skirta uuo amžių — pa žančiai maldai turi ypstingos
tatymus, tiesa, kad Ji turėjo pasiduoti žmo- paaitikųjinią.-O karžygiškoji Mergelė iš Jos tyme,
atsižVeigiant į Jos Dieviškojo Sū- šaulio Išgelbėtojo Motinos gimimo diena —- reikšmės ir dėlto jų labai isIfekos prigimties silpnumams, bet nekaltybė- sČs,šakdabar ir visada sergėk ir globok , naus tobulybę ir šventumą ir dievybę. Mari pagaliau nušvito. Iškilmių dvasia prisipildė i platina Arabijoje ir kitur,
5 ir sielos tobulybėje Ji viršijo net danffiš: sdvo vaikelius kuo pragaro žudančių žalin ja yra stebėtiniausias naujas tvarinys. Ką ftv. Joakimo namai. A, kas gali nusakyti, !
^es Juodkrante kalbama,
UCsit'is angelus ir archangelus, cherubinus gų ir nesitikėto prakeikimo!
žmogus yra prigimties eigoje, ką Jėzus Kris-1 kiek daugelį malonių Dievas davė tą laimin kad yra daug gintaro. Anais
r grafinus.
^Štai, kur Dievo tėviškas gerumas! Ne Jus yra garbės eigoje, tuouii Marija yru ina- >g4 valandą! Kas gali abejoti, kad šventosios metais du Amerikos lietuviai
lonės eigoje.
motinos — Šv. Onos — kambarys buvo ste
NuįhioIiis mūsų pirmiesiems tėvams,
ten norėjo net gintaro kasyk
trukus,
kai
pirmas
nusižengimas
buvo
papil

H^vas jiarinke maluniansią. 1š kurios Išgaftv. Jonas Krikštytojas buvo jturtingas buklingai šviečiančia Šviesa nušviestas tą išvtojas tarėjo gimti, apreikšdamas, kad Ji dytas, netrukus, kai teisingumo bausmė buvo gausinga ir pašvenčiamąja malone net prieš ganingą valandą ir kad angelai iŠ dangaus las atidaryti, bet tam reikėjo
didelių kapitalų.
Tabt,
(Pabaiga 3 pusi.)
Dtrius žalčio galvą ir sutriušJuąa šėtono ga įvykdyta, Gailestingasis Dievas leido Vilties | jo gimimą, kad būtą vertas pirmtakūnas atei• e— *.«•«*'
ncK''
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IŠVAŽIAVIMAS: SEMINARUOS ATIDARYMAS
HINSDALE, ILLINOIS ĮVYKS

Sekmadienį, Rugsėjo-Sept.

16

d.,

1934

ftis Marijonų Rėmėjų išvažiavimas sujungtas su Marijonų dvasinės seminarijos atidarymu. Iš
kilmių eiga: Rėmėjų ir geradarių intencijai 12 vai. iškilmingos Mišios, kuriose giedos jungtinis
choras, palaiminimas Švc. Sakramentu ir pamokslas; po pamaldų programa: chorai, solo, duetai,
kvartetai, kalbos, įvairūs žaidimai ir pasilinksminimai.
Kiekvienas atsilankęs į iškilmes, gaus gražių pirmosios lietuvių Amerikoje seminarijos atidary
mo atminčiai dovanėlę.

MARIJOS
KALNELIUOSE

S
S

J iškilmes galima nuvažiuoti šiaip: 1) Burlington traukiniais, kurie išeina nuo Western Avė. ir
18th St. sekančiomis valandomis ryto 9:38; 11:28; o vakare traukiniai grįžta iš Clarendon Hills į
Chicago 6:01; 7:54; 8:47 vai. Minėtomis valandomis stotyje bus mūsų žmogus, kurs parūpins va
žiuojantiems tikietus ir juos nulydės į Clarendon Hills ir parlvdės į Chicago. Pasažieriai iš Clurendon Hills bus trekais nuvežti į iškilmes ir atvežti į stotį.
2) Automobiliais važiuojantiems: a) Važiuoti į vakarus 25th St. iki galo, ten pasukti į kaire ir
paimti 26th St. ir važiuoti iki Ogden Avė. Paėmę Ogden Avė. kelių, važiuokite iki Joliet Rd. — Route 66, pasukę į kairę, imkite šį kelių ir juo važiuokite kol pervažiuosite tiltų, einantį virš geležinke
lio bėgių, ten imkite pirmų po dešinei 55th St. kelių, juo važiuokite iki Madison St., ten bus padė
tus ženklas: “MAR1JAN FARM PICNIC,” pasukite į kairę ir važiuokite iki 63 kelio, pasukę į de
šinę. (čia bus taip pat ženklas), važiuokite tiesiog į Marijonų ūkį.
b) KITT KELTAI: Važiuoti 79th St. į vakarus iki Archer Avė. ir šio kelio laikykitės kol pri
važiuosite Willow Spring, ten rasite po dešinės tiltų, jį pervažiavę, važiuokite iki Joliet Rd. —
Route 66, pasukę į kairę, važiuokite iki naujo tilto, ten bus ženklas: “MARIAM FARM PICNIC,”
pasukite į dešinę ir važiuokite tiesiog kol privažiuosite Marijonų Ūkę.
RĖMĖJŲ VADOVYBE.
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

ĮHMuuwMNmHHwiHHmMaHranNnuHH«MUMaHaMMHMMuin«uMnMmnnHiiMuUMnuiMnHnnd!
a
Kap. P. Jurgėla pasiuntė to
tos džiaugsmui ir eiti Lietu- naudai! Valio, Lietuvos aviaGARBĖ
LIETUVOS
KARO
vos
galybės
ir
garbės
keliais
kį
sveikinimų:
cija! Valio, Tėvynė - Lietuva,
Tikos Lietuviii Centu Palaikymas ir Stiprinimas
prie Vilniaus bei priešo užgro- kurios naudai lietuvių lakūnai “Nuoširdžiai sveikinu Tam
AVIACIJAI!
ibtų Lietuvos kraštų atvadavi- aukojasi! Valio, Lietuvos avi- stų taip garbingai įvykdžius

»r
(C. Antano Rakausko, Federacijos pirminin
ko, referatas skaitytas A. L. R. K. Fe
deracijos 24-tame kongrese,
Cleveland. Ohio).
Tiinys) Pasirinkdami mirtį, drįstume pasi
pažinti savo Vadui, Kuris brangina mus
kepo Savo Tėvo tobuliausių, dekoruotų lietuių tautinėmis ypatybėmis kūrinį ant že
mį ir sykiu mėgintume laipsniuoti savo iš
imtį aukščiaus Amžinosios Išminties.
į Tautybė yra įgimta Dievo dovana. Jos
m pirksi nei parduosi. Bet pas kai kuriuos
irsų tautos vaikus randasi drųsos išstatyti
tolybę prekės vieton, žibrėti vien tik savo

nukojimo, darbo, pūslėtomis rankomis pra
Birž. 25 d. iš Kauno išskri-1Ino’(Pasirašė inž. B. Simo-1 arijos vadas!” (Pasirašė: la- didį žygį Europos padangėje.
kaite ir ašarose įsigyto cento įdėjome, kad
mūsų gyvenimas čion būtų kiek galint pilnes do pulk. Gustaičio vadovauja- Į kaitis, k-to 1-is vicepirm., P. I kūnas A. Kiela, klubo pirm- 1933 metais Darius ir Girėnas
f kas, Pajodytė, sekretorė).
(Tęsinys 4 pusi.)
nis ir kad savųja kūryba būtume naudingais nia Lietuvos karo aviacijos 3 -.Jurgėla, k-to sekretorius).
ir gyvais Dievui ir Lietuvių Tautai. Vaduo lėktuvų eskadrilė ir, apskri-Į Amerikos Lietuvių Aeroklūjantis šiuo obalsiu, organizavome draugijas^ dusi Europą, po mėnesio grį- bas pasiuntė šį sveikinimų:
idėjines, labdaringumo ir fraternales pašal žo. Senosioms valstybėms pa-1 “Garbingasis
Pulkininkel
ŠILDOMI
pos ir apdraudos centralines organizacijas, rodyti Gustaičio sukonstruoti Am. Liet. Aeroklubas šiuo nuo
kūrėme parapijas su gan gražiomis bažny ir lietuvių pastatyti lėktuvai širdžiai sveikina Tamstų ir
čiomis, apsišarvavome sava spauda, rimtais ANBO IV. Ta proga rugpiū- Tamstos vadovautos ekspedi
laikraščiais, net ir savu dienraščiu “Drau čio pradžioj Dariaus - Girėno cijos dalyvius sėkmingai įvy
Geriausių Išdirbysčių
PARSIDUODA.
go” asmeny, įsteigėme visų eilę parapijinių paminklo statymo komitetas kdžius tokį didelį ir garbingų
Sumažintam
pradžios mokyklų, net ir savų ligoninę Chi- pasiuntė Lietuvos aviacijos vi žygį. Jūsų lankymasis Euro
.
.....
.
, . .. ,
KAINOM
(
merga,tėrns. kolegą ber- ršininkui pulk. Gustaičiui to pos sostinėse buvo ne tik gar
Ift Gothenburgo j Stockholmą ke
lione elektriniais traukiniais ima 6
naičiams, kurioms vadovauja mūsų vienuoli kį sveikinimų:
bingas
Lietuvai,
bet
ir
labai
valandas, per gražiąją Švediją. SI
anens, vien tik kad jam būtų gera, vien tik
kelionS jungia mūsų Atlantiko ir
jų vienuoliai ir vienuolės. Žodžiu, sudarėme
įspūdingas
Europos
tautoms:
Didžiai gerbiamasis Pulki
Klaipėdos laivų susiesieklmą. Tarp
KRAUTUVĖSE
k jo gyvenimas būtų pripildytas saldybėKlaipėdos Ir Stockholmo tiesiog plau
visų
eilę
lietuvybės
centrų,
o
prie
jų
Centrų
n
į
n
ke!
Buvusio
Dariaus
GiLietuva
rodė
ne
tik
geruosius
kloja mūsų naujas laivas "MARI.11, reiškia būt persisunkusiu savimeilės yEHObM," keliones laikas 24 vai.
Centrų — Federacijų, kad visi tie centrai pa rėno skridimo rėmėjų vyriau savo lakūnus, bet ir savo sū
pybėmis, kurios, tikinčiam į Meilės AutaIšplaukia Iš
York
našiai kaip organai žmoguje, pildydami sa sio komiteto ir dabartinio Da nų išradimo ir darbo lėktuvus, i
rį neprivalėtų rasti vietos širdyje. Neprivo pareigas po drausme ir autoritetu vyriau riaus - Girėno paminklo sta Tas dvejopas lietuvių pasiro
J Kungsholin, .... Rugsėjo 12
' vfetume būti akli ir dėl dolerio leisti sau ir
Drottningholm ... Rugsėjo 25
sio Centro — užtikrintų savo, o sykiu ir tau tymo komiteto vardu nuošird dymas yra dvigubas lietuvių
j^iajai kartai būti Ezavais su savo tautybe.
Gripshobn
.......... Spalių 3
tinio kūno išeivijoj sveikatų ir gyvybę. Po žiai sveikiname Tamstų ir Ta laimėjimas.
Doleris, tiesa, galingas. Jis gali būt svarKungsholm .......... Spalių 25
kelių dešimtmečių kūrybinio darbo mes ma mstos vadovautos lakūnų gru
1933 m. kap. Darius su Gi
b t&utų dalinančiu ar jungiančiu faktoriuKrefpkltės j vietlnj agentą, arba:
tome, kad iki šiol dėtos pastangos ir prie pės narius taip garbingai įvy- rėnu pirmi iš lietuvių perskri
n Nuo dolerio priklauso ekonominių sųlySWEDISH AMERICAN LINE
monės nedavė to ko mes tikėjomės — būtent, džius didelį žygį. Jūsų skridi do Atlanto vandenynų ir štai
181 N. Michigan Avė.
gj gerumas. Kur tos sųlygos yra geresnės,
Chicago, III.
kad mūsų jaunimas toli gražu neįtrauktas į mas per didžiąsias Europos ga žuvo prie pat Tėvynės lau
a:u, ten viskas auga - bujoja, plečiasi, stitų religiniai tautinį kūnų, kurio gyvybė turi valstybes parodė pasaulini Lie kų. Šiemet Tamstai su trimis
pfca, lai k osi pastoviai; ten viešpatauja pasibegalinės reikšmės ne vien išeivijai, bet vi tuvos aviacijos vertę ir paty savo konstrukcijos lėktuvais
tkinimas. Visai kitaip yra ten, kur ekono
sai lietuvių tautai. Kas ypatingiausi a, kad rimų' skraidymo merio srity. buvo lemta įvykdyti dar svar
mių sąlygų barometras rodo priešingon punet pati jaunimo organizacija — Lietuvos Tamstos sukonstruoti ir Lie besnis žygis: rodyti Europai
Prie tokios dalykų padėties griebiamasi
KVIEČIAME ATIDA
Išmonių tas sąlygas gerinti. Gimsta emi- Vyčiai — svarbų vaidmenį vaidinusi išeivi tuvos aviacijos dirbtuvėse sta lietuvių lakūnų gabumus ir
joj, išaugusi iki kelių tūkstančių, šiandie te tyti lietuviški lėktuvai nuste kaip tik Tamstos išradimo lė
RYTI ČEKIŲ
gpija dėl kurios tauta dalinasi, smulkėja,
skaito vos tūkstantėlį narių. Kad depresija, bino pasaulį ir duoda progos ktuvus. Tie du dideli lietuvių
SĄSKAITAS
sinėja, nebent emigravusios dalys pasilieČia rasite didžiausį pasirin
tėvų apsileidimas, vadai, kurie vyčiams or lietuvių tautai didžiuotis ga laimėjimai aviacijoje yra be kimų visokių pečių, visų poBalansas turi būti
ktautiniai gyvomis. Mūsų smegenys ir ranne mažiau $100.
ganizuotis nepritarė, arba, suorganizuotus, biais savo lakūnais — didvy galo reikšmingi mūsų tautai, puliariškiausių išdirbysčių
mys jei ne geresni, bet ir ne blogesni už
1»
A
RANKI
’S - J >R A CGIŠK A S
vietoj tėviškos globos ir pamokymo, už maž riais. ftis Jūsų žygis tai nau Am. Liet. Aeroklubas su pa vartojančių visokio kuro.
ki tautų drąsino ir mus kų nors geresnio
TVIRTAS
ALCAZAR, CR0WN,
možius koliojo ir vaikė lauk iš svetainių, jas ir garbingas laimėjimas sigerėjimu ir pasididžiavimu
a susikurti. Lemiąs geresnės ekonomines
MOORE, QUAKER,
yra tame kalti, tai dar ne viskas.
Lietuvai po Dariaus ir Girė-. sekė Tamstos ekspedicijos ei
HALSTED EICHANGE
sgas doleris paviliojo trečdalį lietuvių tauMONOGRAM,
gų
ir
nuoširdžiai
sveikina
Ta

no
žygio.
Linkime
Tamstai,
(Daugiau bus)
t Atvykome. Daug rūpesčio, triūso, pasiECONOMY, ORBON,
NATIONAL BANK
garbingas Lietuvos Lakūne,
ir mstų ir to žygio bendrus ■
I
DETROIT STAR
Tamstos vadovaujamai Lietu lakūnus. Taip pat linkime dar
įjos gimtadienis
Halsted St. ir J9th PI.
Mūsų Sveikinimai.
ir kitų,
,
Narys FEDERAL
vos karo aviacijai ir toliau sė daugiau garsėti ir tobulėti a kurie visi yra apkainuoti ko
t\St KANCE KORPORACIJOS I
Mes
skubėkime
su
angelais
eiti
pas
Ma

kmingai tobulėti lietuvių tau- viacijoje Lietuvos garbei ir
mažiausiomis kainomis.
'dangiškas giesmes apie naujai gimurijų,
skubėkime
su
angelais
pasveikinti
nau

Laralienės grožį ir garbę! Angelai, nors
T
Šildomi Pečiai
imos dvasios, tačiau — džiaugsmingu jai gimusių Dievo Motinų. Tų meilingiausių- rir
nuo
NE NUSIMINKITE
Tentu uolumu pirmieji skubėjo pasveikin- jį kūdikį, kurs yra skirtas būti mūsų Kara
NAUJA!
ATSIDARĖ
Jūs galite gauti pas savo vaistininką
liene
ir
Apgynėja,
kūdikišku
paprastumu
ir
laimintųjį kūdikį ir duoti savo sargybą
tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilgą
kūdikišku atsidavimu sveikinkime: “Sveikas,
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojaus
,lobą.
preskripclja. Tai yra tikrai gera nau
gražusis malonės ir Dievo kūdikėli! Mūsų
ir aukščiau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
(Malonės kūdikis, dovana iš dangaus, Du širdžių visame nuolankume, mes nusilenkiame
Virtuvių Gesintai Pečiai
lke vien turtas, nes Ji buvo šventųjų ir prieš Tave ir Tau aukojame mūsų pagarbų
3201
Lituanica
Avenue
nuo
Šiųjų tėvų duktė, bet Ji buvo dar dau- ir meilę. Būk pasveikinta, Dievo Tėvo Duk
kampas 32-ros gatvės
neg dėl Jos aukštos vertybės, kad turė- tė! Būk pasveikinta, Dievo Sūnaus Motina!
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas
Mėnesinis treatmentas už Doler) —
Įteityj būti Dievo Motina. To meilaus Būk pasveikinta Šventosios Dvasios Sužiepilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
io kūnas turėjo susilaukti dviejopos dotinė! Iš mūsų širdžių gilumos, Tau atsi
Importuoti gėrimai, užkandžiai ir "valstybinė” iš Lietuvos.
ir aukščiau
site pilnai patenkintas. Jūsų pinigai
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į "Kauną.”
pės: 1) kad jame tarėjo gyventi nekal duodame ir kviečiame Tave į šį šaltų ir nuo
Kombinacijos Pečiai nuo bus Jums sugrąžinti
usioji siela, ir 2) kad turėjo būti Gyvojo dėmėmis suteptų pasaulį. 'Visos tvarinijos
■ ■ R ■ ■
)?o buveinė. Ištikrųjų, ji buvo Dievybės vardu, sveikiname Tave, pagerbiame Tave!
trnakulas!
REUMATIZMAS •
Tebūnie palaimintas Tavo atėjimas į šį pa
ir aukščiau
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Stengkimės gerbtinai pažvelgti į to ne- saulį. Palaimintas, tris kart tebūnie palai
SAUSGELE ' S
jrasto kūdikio sielų. Žmogaus siela yra mintas mūsų meilingas ir gailestingas Die
•
>
Parduodame ant lengvų iš
Neslkankjklte savęs skatis- ■
nanomas ir misteriškas tvarinijos stebu- vas, kurs į šių ašarų pakalnę siuntė nusidė
mokėjimų.
mals,
Reumatizmu. Rauogėfe, «
1. Ji paeina iš dangaus ir yra skirta į jį jėlių paguodų ir pagalbų!”
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun
Gera nuolaida už senus
giu — raumenų sunkumu: nes ■
3137 80. HALSTBD ST., CHI0A00, ILL.
>ti atgal. Tai yra paties Dievo paveikslas
skaudėjimai naikina kūno gy- _
pečius
Tu,
karališkoji
Duktė,
Tu
gimdysi
pa

vybe Ir dažnai ant patalo pa- ■
Unainnias. Tai yra siela, kuri žmogų iŠguldo
■
Šeštadienį, Rugs.-Sept. 8, ’34
virš kitų Tbevo neprotingųjų tvarinių, saulio Išgelbėtojų, kurs sutrins žalčio galvų,
C APSTOTI COMPfUTNT) mostla. lengvai' praftallna vlrftmlnė- ■
k) valdytojų. Tai yra Riela, kuri žmogų kurs nugalės šėtonų. A, kad aš žinočiau, kaip
tas Ilgas;' mums žtandle dau- _
Gardūs užkandžiai — gera muzika — pasilinksminimas
gybė žmonių siunčia padūko- ™
o suprantantį, kurs galėtų pažinti savo vertai tave pagerbti ir aukoti mano širdies
"Oood Time” Visiems Užtikrinamas
nes pasveikę. Kaina 80c. per ■
paltą SSe. arba dvi u* $1.05.
vų, kad Jį mylėtų ir kad Jam tarnautų, giliausių atsidavimų. Tu, Palaiminimo Duk
Mr aad Mrs. J. ir P. RAOHUNAI
Knyga: ••ŠALTINIS SVEIKA- ■
visa galime sakyti apie paprasto žmo- tė, kuri savo gimimu pasauliui prirengei tik
TOS'' augalais gydytis, kaina _
Padidinome ir gražiai išpuošėme vietų. Užprašome vi
2536
W.
63rd
Street
80 centų.
™
• sielų, imant jo paties prigiiųtį. Tačiau, rosios laimės viešpatavimų, mumyse uždegk
sus draugus, darbininkus, biznierius, profesijonai us ir
Tel.
Hemiock
8400
ant apie Marijos sielų, kuri aukščiausiai
tuos, kurie nieko neveikia. Nepamirškite dienos: rugsėjo
" Justin Kulis ■
Jta virš visos Dievo tvartaijos, tai visa karštų meilę, kad galėtume Tave mylėti, ir
8 d., laikas 6 vai. vakaro. Būsime prisiruošę priimti sve
4183
Archer
Avenue
SS69 80. HALSTED ST.
■
tiesa nepaprasčiausiame ir kilniausiame garbinti Tayo Dieviškąjį Sūnų, žmonių gimi
čius ir 9 d., t. y. sekmadienį.
Chicago, UI.
■
Tol.
Lafarette
3171
nės Atpirkėjų ir pasaulio Išgelbėtoju.
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LABDARINGOS SĄJUNGOS IS VAŽIA VIM AŠ
Kelrodis: Važiuokite bite keliu iš Chicagos iki Joliet 4 kelio. Šiuo keliu privažiuosite Lemont.'
Suktis į šiaurės į platųjį kelių. šiuo keliu važiuoti pusę mylios. Kukti į vakarus ir važiuoti
kol pamatysite lietuvių vėliavas arba iškabas prie Labdarių ūkio. Šiuo keliu 3 mailės į Lab>W
darių ūkį. Važiuokite bile keliu iš Chicagos iki Joliet 4 kelio. Šiuo keliu privažiuosite Lemont
Road. (Yra iškabos). Lemont Road važiuokite į šiaury, kol užsiliaigs kelias. Sukite į vakarus ir
važiuokite kol pamatysite lietuviškas vėliavas arba iškabas prie Labdarių ūkio. Šiuo keliu dvimylios į ūkį. Ši kelrodį išsikirpkite ir vežkitės sykiu.
Širdingai visus kviečia į šį išvažiavimų.LABDARINGOJI SĄJUNGĄ.

LABDARIŲ ŪKY

SEKMADIENI, RUGSĖJO-SEPTEMBER 9,1934
Galėsite riešutauti ir visaip pasilinksminti šiame smagiame išvažiavme, gražiam ūky.

Kitame namo gale manoma įBIZNIERIAI, GARS:
gurno jėgoms naujų laimėjimų
į
Tėvynės gerovei. Tegu Tamsrengti moksleiviams skaitykla.
TĘS “DRAUGE’
_______ I tos vadovaujami padangių e— Namelis, kuriame gyve
Nėra vykdomas obalsis sa
(Tęsinys iš 3 pusi.)
ireliai grūmoja visiems plėšrieLIETUVIAI DAKTARAI:
no ir mirė daktaras Vincas
vas pas savąjį.
perskrido Atlanto vandenyn,!““““ geležiniams paukščiams,
Draugija Užsienio Lietu-1 Kudirka, priklauso Naumies- i AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARIU:
Prieš kelis metus mūsų tauLietuvos garbei ir staiga žuvolkurie kėsintųs-i Lietuvon verLietuvos garbei ir staiga žuvo
_
tos budintojai, didžiu balsu irįviams Remti (DULK) gavo ! čio vokiečių tautybės gyven- į
Tel. CANal 0257
Euiojios vidury. 1934 metais/
P
spaudoje ir per radijo šaukė: Į oficialų raštų iš Lietuvos ko-1 tojui. Ten jis laiko savo mė- į
Res. PRGupevt
ject *6A8
Tamsta su keliais jaunesniais
\ H
t
‘I u-*1 remkime lietuvių įstaigas. O nsulo Sao Paulo (Brazilija), siny. Naumiesčio būru;
burmistras 1
DENTISTAS
lakūnais įvykdei tolimų skri-?11^ atvadavimų. ^7ldy_klt, kų šiandie matome? Jei tik re- jog liepos 27 dienų Lietuvių dailininkas Z. Skirgaila senai 1446 SO. 4»th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
dimų per didžiųsias Europos i r*nj’10s.
pa angej^’ ngia kokį mažų vakarėlį, arba! Sųjunga Brazilijoj notarialiu tlarė pastangų šį name
namelį nu-1 8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
GYDYTOJAS ir CHI,
valstybes ir, kas svarbiausia,.siekdami aukštybių, ir nepri- baliukų, tuoj atsiduria pagal, raštu pirko 1000 kv. metrų1 pirkti ir jame įrengti Kudir- Paned. Sered. ir Subat. 4—9 vai.
1821 SOUTH HALST
parodei pasauliui savo kons-; ^e^kit juodųjų debesių!
Rezidencija 6600 So.
ežerų ir brangiai moka už sa-1 žemės sklypų už 12,000 milrei- kos muziejų. Tačiau savinin Dienoms Tel. LAFayette 6793
Valandos: 11 ryto Iki 4 po
trukcijos bei Lietuvos gainyBūtų labai gražus ir patri- kę. Dėlto padaro brangius bi-.sų D-ro V. Kudirkos mokyk- , kas už jį pareikalavo 15,(XX) Naktimis Tel. CANal 0402
< Iki 8:10 vakar*
bos lietuviškų lėktuvų vertę, jotiškas darbas, jei daugiau lietus, kad ne visi lietuviai ga-llai statyti. Minėta sųjunga y- litų. Tuo tarpu kai visų nuoANBO lėktuvai ir Tamstos va atskirų asmenų, draugijų ir li nuvažiuoti. Daugelis ir ne-' ra atitinkamoje įstaigoje įre- monė, jis tėra vertas tik 5000
Tel. LAFayette 7650
dovaujamos jų trejukės skri- organizacijų siųstų panašius žino kur. Kenkia mūsų para-, gistruota ir turi juridinio as-! litų su visu sklypu. Muziejaus Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vale.
dimas aplink Europų teikia! sveikinimus Lietuvos aviacijai pijonis ir visoms įstaigoms. Re; mens teises. Mokykla gyvuo-. reikalas buvo atpuolęs. Ta
Nedėh'oje pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGiį
Tamstai Lietuvių Aviacijos] (puĮfc. Gustaičiui, Aviacijos ngiant panašius vakarėlius sa ja jau penkis metus, bet visa čiau neperseniai tuo reikalu
4140 Archer Avenue
Genijaus vardų ir pabrėžia ga-| Viršininkui, Kaunas, Lithua- voj parapijos salėj, arba pas laikų buvo nuoniuojamoje pa-; Naumiesčio burmistras lankė Office Tel. REPubUc 7«»«
Ree. Tel. GHOvehUl 0817
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vak re
rbingų pradžių Tamstos vado- Lįa), kad Lietuvos aviacija lietuvius, vietiniai biznieriai talpoje. Šiam sklypui įsigyti' si pas Lietuvos Prezidentą
7017 S. FA1RFIELD AVĖ.
Res. 2136 W. 24th St
vavimo Lietuvos aviacijai. Su jaustų visos savo tautos ir gautų nemaža pelno, pav., bu DULR š. metų pradžioje yra Smetona, kuris pažadėjo pa
Tel. CANal 0402
pasigerėjimu sekdama Tams- J išeivių pritarimų ir jos žygių ceriai, grosernės, aludės, ku pasiuntusi 5,(XX) lt. iš aukų, i rainos. Kaip tik namas bus
242* W. MARQLETTE ROAD
tos kūrybų ir atskirų lietuvių i jvertįnįni.X- Didžiuokimes ja! rie gelbsti visoms lietuvių ka snrinktų Pietų Amerikos lie atpirktas, burmistras nutarė
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS
Res. and Ofie
Office Phone
VaL
8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 2-12 ryto PROspect 1028
lakūnų žygius, lietuvių tauta
2659 80. Leav St.
P. J. talikų įstaigoms ir katalikiš tuviams.
surinkti visus didžiojo Kudir
Nedėl/oJ susitarus
CAN M>706
džiaugiasi savais padangių di
kos palaikus ir apstatyti ka
kai spaudai. Nuo ežero nei vie
dvyriais ir ramiai žiūri į Lie :— Naujoji Klaipėdos kraš nas neatvažiuoja į mūsų pa
Draugija Užsienio Lietu mbari taip, kaip jis buvo Ku TeL CANal 6142
tuvos Nepriklausomybės atei to direktorija remdamasi Klai rapijų piknikus, nesušelpia lie viams Remti rugpiūčio 24 d dirkos paskutinėmis gyvenimo
PHYSICIAN and 8URGEO:
tį. Dariaus ir Girėno žygio nu pėdos krašto statutu dėl ne tuvių įstaigų. Argi jau neuž- per grįžtančių Anglijon liet. dienomis. Bus atpirkta lova,
2403 W. 63rd St., Chicab
stebinti ir sujaudinti Ameri mokėjimo lietuvių kalbos pas ,te.*ka parapijų salių, kad rei ekskursijų, pasiuntė Anglijo:, kurioje Kudirka mirė, sermė
DENTISTAS
OFFICE HOURS;
2201 W. Cermak Road
kos lietuviai dabar stebisi Ta kutiniuoju laiku atleido daug į kia važiuoti kur. kitur, pas a- lietuviams dvi dėžes įrištų lie ga, kurių vilkėdamas Kudirka
2 to 4 and 7 to 9 P.
(Kampas Leavltt St.)
mstos žygiais ir ištisa ANBO direktorijai priklausančių va nglikus, ir ten nešti doleru- tuviškų knygų.
Sunday by Appolntsaent
palaidojo savo tėvus ir kita
Valandos:
Nuo 2 iki 12 ryto
lėktuvų serija; jie žvelgia Li ldininkų. Mažai mokantieji lie kus. Argi angliškai išvirta vi
Nuo i Iki 8 vakare
lel LU«jette 1057
tuanikos nušviestu keliu į ry tuviškai pasižadėjo per metus skas gardžiau.
ir nepeša. Mums, seneliams,
SeredoJ pagal sutarti
DR. STRIKOfl
tus ir linki Lietuvos oro sau- lietuvių kalbų gerai išmokti.
Mums vra smagu linksmin jau sunku. Girdime kalbas ir
GYDYTOJAS IR CHIRUROk
TeL CANal 5122
« į, 3
tis ten, kur mūsų tdolerukai y- skaitome laikraščiuose didelė
aroJYTOJAS ir CHIRURGAI
=
4645 So. Aahland Av
X—SPINDULIAI
ra sudėti ir kur mūsų įstai mis raidėmis: gelbėkime lietu
Šeimininkei, kad pataisius gerus, skanius valgius —
OFISO VALANDOS:
3051 West 43rd Btr.
gos, kaip auksas šviečia. Ten
Nuo I Iki 4 Ir nuo I Iki S ♦.
labiausiai reikalingas GERAS PEČIUS.
vybę. Mes esame palankūs re (Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Nedėliomis pagal sutarti
ir mūsų širdys yra. Sakoma,
Velandoe: nuo I iki S vai. vakare
Nors būtų ir geriausia šeimininkė, bet neturėdama ge
Ofiso telef. BOUlevard 78
Baredomii ir nedėMomla
mti
savuosius
ir
savas
įstai

2201 W. Cermak Road
ro pečiaus, nesutaiso tokių valgių, kokių ji nori.
ir akmuo ant vietos būdamas
rotarti
Namų TeL PROspect 198
gas
ir
norime
girdėti
lietuvių
Valandos
1
—
2
Ir
7
—
8
vak.
j apželia. Taip ir mes, seneliai,
Į glaudžiamės prie savo įstaigų, dainas dainuojant savose paSeredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti TeL BOVLevard 7042
REZIDENCIJA
o kurie bėga kitur, tie daug rapijų salėse.
Juozas

SKAITYTOJŲ BALSAI

GARBĖ LIETUVOS KARO
AVIACIJAI

ĮVAIRIOS ŽINIOS

PIRKO MOKYKLAI
SKLYPĄ

DR. P. ATKOČIŪNAS l

DR. P. Z. ZALATORli

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKDN«

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J. J. KOWARSKJS
1C.

DR. A. RAČKOS

DR. S. BIEŽIS

DR. A. P. GURSKIS

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 t. vak.

Gerkit ir Reikalaukit

6631 S. California Avė.
Telefonas RFPubllc 7868

Ofiso: TeL LAFayette 4017
Res.: TeL HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
Vizose

3f-

Mutual

Allnfce

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVI.

Trijg

Žvaigždžiu !

fjk/i

Kentueky

Boarbon

faLietuviai

š“
SU

DR. VAITUSH, 0PT.

V
J
ii

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU
SPECIALISTAS
PAengvina aklų Įtempime, kuria
•atl priežastimi
vaivos skaudėjimo
svaigimo aklų aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS IR ČHIRURGA8
mo, skaudamų aklų karšt), atitaiso
trumparegystę ir tollregystę. Priren
4157
ARCHER AVENUE
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
TeL VIRginia 0016
kimuose egzaminavimas daromas su
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
elektra, parodančia mažiausias klai
Nedėliomis pagal sutarti
das. Speclalė atyda atkreipiama 1
mokyklon valkus. Kreivos akys atltalsomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
Nedėh'oJ nuo 10 Iki 12. Daugely at Tel. Ofiso BOUI.evard 5016—14
sitikimų akys atltaisomoN be akinių. Ro. VICtory 2343
Kainon pigiau kaip pirmiau.

-OLT-DONDULir-

oz

Degtinės
SYIA1

&?-

*»

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

t...,

bi*fr •
K-t-" '
jį*
F
V*
JK

Tas. pats ir su apšildomais pečiais.
Jei neturi gero pečiaus — išleidi daug pinigų už kuru
— anglis, malkas ir tuo pačiu negaunate tinkamos ši
lumos.
Roosevelt Furniture Go. krautuvėje rasite didžiausių
pasirinkimų geriausių, vėliausios mados pečių kaip
virtuvei taip ir apšildymui.
Uesinis Virtuvės ’eems
029.50
Aliejinis Apšildymo Pečius

059.50

Mes dirbame nuosavoje dirbtuvėje .Seklyčių Setus ir
parduodame už 039.50 ir aukščiau.

ė.
b

Roosevelt Furniture Co.
•

i

K

1NCORPORATED

"•_____

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

Tek YARD9 0803

25 METŲ PRITYRIMO
BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN

Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių.

ALŲ

P. J0VARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav. ?

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY S740

DR. A. J. BERTASH

Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:20-8:20

756 W. 35th Street

DR. CHARLES SEGU
4729 So. Ashland Avė.
S lubos
CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

DR. JOHN SMETANA

SOUTH
SIOE
BREM
CO.
, • t ■ •;
‘ .>
.•*
_ - •'
»A'

OPTOMETRISTAS

Urmu — wholesąle parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.
Yards 2084 ------------ arba I----------- - Boulevard 7179
ST

1801 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.
,
Phoae Ganai LT?0023

DENTISTAS

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

BR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgus ir Gydytis
2515 WEST 69th ST
Of. ir Res. Tel. HEMlock 41

V a 1 a n d o
4 popiet; nno 6 Office Tel. Wentwortk 68
Res. Tel. Hyde

DR. SUSANA A.
MOTERŲ IR VAIKŲ
8PECIALI8TS

P

6900 SOUTH HALSTEl|
Valandos: 1 iki 4 po pietų, 7

ISskvriia H<riwtoni.

“■

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

OFISAS

»
~ .
.t
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEEfR.
.
- >

(įpėdiniai City Furniture Co.)’

M.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vat vak.
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 62th 81.
Valandos: 10-12 ir 8-2 vai. vak.
Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. C. Z. VEZEĄ

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:20 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki II
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Res. Phone

ENGlevrood 6641

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. MCCRAD1E
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM

.r

116

H k I I Rl. vskars

OflMO Tel. CALminet 68&S

Rrs. Tel. DIl£xeUl

DR. A. A. ROTU .
Rusas Gydytojas Ir Chlrurg

Moteriškų, Vyriškų, Vaihr
visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted.
Kampas tlst Street
Valandos: X—4 popiet, 7—9 vak.

Nedėliomis ir IvenUdientafs

lt

DR. MAURICE KAH
GYDYTOJAS Ir CHIRURO

4631 80. ASHLAND

A

Tel. YAKdfl 6SS4
Rea.1 Tel. PI.Ams MOS,
Vslandoa:
Nuo 16-12 v. ryto:! 2-S Ir T-k

1« U |

VIETINES ŽINIOS

AŠTU0N10LIKIEČIŲ
“HOME COMING"
KARNIVALAS

ATTONNEY GENERAL
OTTO KERNER DALY
VAUS M. P, L A. G. G.
PIKNIKE

šiame piknike.

O kurie dar riti, kad bus du trokai, kurie)

manęs nepažįstate, gausite pro
gos susipažinti ir, reikale pa
galbos, aš visados būsiu pasi
rengęs pugelbėti, jei tik bus
galima.

POuTIKJERIŲ PIKNIKAS
SEKMADIENI

veš žmones į ūkį. Kurie kų j
aukojo, viskas bus sunaudota i
9 d. rugsėjo.
go Heights, ltoohester, N. Y.,
Labd. Sų-gos 1 kuopa visus
Roseland. — Dėl lietaus, U
(p-lė Krajutė), Waterbury,
kviečia atsilankyti.
Rap. nited Lithuanian America
Conn., (K ttnutra) ir kitur.
Dievo Apvaizdos parap. —
Charles P. Kai
Politicul klubo piknikas, kur;
Bankietas vestas ‘new deal’ Chicaga ruošia “Home Corn
buvo rengiamus praeitų seliną
Marųuettc I’ark Lithuanian
Vargonininkų Chicagos pro-, (naujo apsėjimo) tvarka. Su ing” savaitę, o aštuoniolikiedicuį, neįvyko. ^Laikas įvyk
American Citizens Club ant
vincųos iniciatyva, praėjusį' sėdus už stalų, V. Daukšu, Chi čjai, užbaigę vasaros pramo
šį sekmadienį, n’gs. 9 d., Wilt
tiek išaugo, pasidarė stiprus,
West Pullmaji. — Labd. Sųketvirtadienį, Shoreland vieš eagos varg. prov. pirm. tarė gas, rušia “Home Corning”
wood miške 127 ir Wentwort
kad jau gali skirti milžiniš
gos centro metinis išvažiavi
buty gražiai pagerbtas komp. įžangos žodį ir programų pa karnivalų. Visos parapijos drMoterų Sujungus mėnesinis
gat. Vis: kviečiami susirink
kas dovanas suėjime į vienų
mas į labdarių ūkį, rūgs. 2 d.,
A. Pocius sąryšy su Lietuvos vedė vesti adv. J. liagdžiūnui- gijos pasižadėjo jame dalyvaupolitinę grupę. Dovanos sie susirinkimas įvyko rugsėjo 2 iš priežasties lietaus atidėtas prie Balčūno svetainės, 107 i
vyriausybės apdovanojimu D. Bordenui. Po kun. A. Linkaus ti. Nutarta į šitas iškilmes yIndi ida gat., ne vėliau ki
kia šimtus dolerių. Delko šis d. Apsvarstyta visi kuopos rei į rūgs. 9 d.
L. K. Gedimino ordinu, kurį invokacijos (maldos) laike va- jmtingu b(k|u kvie6tį visua
valordų, nes iš ten pn
politinis klubas skiria tokias kalai. Rengimo komisija pra Trokai nuo parapijos sve
vakarų oficialiai įteikė Lie lgio išpildyta programa: kal senus aštuoniolikiečius, kurių
dideles dovanas lietuviams. nešė, kad piknikas, kuris tu tainės, 12225 So. Eiuerald Avė. ridės didelis automobiliais i
tuvos konsulas Cbicagai A. bėjo teisėjas F. J. Finnegan, daug yra visose lietuvių ko
Dėlto, kad sujungti visus į rėjo įvykti 9 d. rugsėjo, dėl išeis: pirmas 9:30, o antras 1 trekais paradas.
Kalvaitis. Pagerbimo bankiete L- Hiniutis, kuris taip pat j- lonijose. Rengiama šimtai vi
vienų politinę mašinų, kadan svarbių priežasčių, atidėtas į vai. popiet. Už nuvežimų ir
Jei dienų būtų lietinga, ji
dalyvavo arti 200 žmonių: dva teikė New York vargonininkų sokių naujanybių ir kas va
rugsėjo
16
d.
Bus
toj
pačioj
gi lietuviai skaudžiai skriau
parvežimų reiks užsimokėti knikas bus Balčūno svetainė
siškijos, muzikų, Pociaus bi prov. atsiųstų dovanų — kan karų bus išpildytas ypatingas
vietoj
(Marųuette
parke).
Vi
džiami vietinėje politikoje. Po
25c, išskyrus darbininkus.
Visi prašomi atsinešti
čiulių, spaudos darbininkų, kles ir kons. Kalvaitis, kuris programas. Kainivalo pradžia
sos
pasižadėjo
kų
nors
paau

litinis gyvenimas yra taip su
Visi
kviečiami
į
piknikų!
perskaitė
Lietuvos
vyriausy

profesijonalų, biznierių, veikė
eito sekmadienio tikietus; j
Šeštadieni, rugsėjo 15 d.
organizuotas, kad tiktai orga koti.
Komisija
bus geri. Kurie tikietų netui
jų, inteligentų ir t.. Be cbica- bės apdovanojimo adresų ir
nizuotos
grupės
gauna
pagal

be tikietų galės dalyvauti, m
ieČių, buvo svečių iš Cbica- jubiliatui prisegė D. L. K. Ge Jau prasidėjo parapijos mo
Labd. Sujungus centro išva
bos,
o
neorganizuotos
grupės
dimino ordinų. M. Janušaus kykla. Vaikučiai sugrįžo į sa
įžangos nebus.
žiavimas kaip jau paskelbta p
kienė, J. Kudirka, O. Piežie- vo pasišventusių mokytoji] glo nieko negauna.
vyks rugsėjo 9 d. Labdarių ūBruno T. FeV-cus
ne. K. Sabonis ir A. Pieržin- bų. Be senų mokytojų matom' Gal kas sakys: “Mums ne ky. Visi, kurie rengėtės vftžiuo
Brighton Park. — Sukanka
skienė padainavo po dvi Po keletas naujų. Visi šios kolo reikia politikierių. Mes pasta ti rūgs. 2 d., prašomi nepainiVYČIŲ BUNCO PARTY
20 metų, kaip Nekalto Prasi
ciaus dainas. Visiems akomp. nijos lietuviai turėtų naudotis tysime teisingų valdžių”. Te
dėjimo P. S. parapija gyvuo
pianistė U. ttkiri&tė. Progra- šita brangia įstaiga, o gaila, gul būna ir taip, bet pakol mes
Krautuvė
Town oi Lako. — Liet. V
ja ir jau neturi skolų. Taigi
ma baigta A. Pociaus Įkalba, j.a<j jar rasįme tokių nesusi- prie to prieisim, mums reikia I
reikėtų parapi jonams surengti čių 13 k p. bunco party įvyl
kurioj jubiliatas pabrėžė, kart, 1>ral5lil)j karie nesirtpjna sa. politiniai susiorganizuoti. Mi
siųlo naujausius
jubiliejaus paminėjimų. Kaip rugsėjo S d., 6 vai. vakare. I
Lietuvos vyriausybės apoova-lvo vaikeHų ka, tautisku auk. nėtas klubas patarnauja lietu
1935 m. Mados
tik dabar, rudenį, ir rugsėjo party bus šokiai. Visi praš
nojimas ir šis pagerbimas pri Įėjimu. Vieni skriaudžia savo viams, neklausdamas jo parti
mėnesį ir sukanka 20 metų ju mi atsilankyti. L anga 25c.
klauso ne jam vienam, bet vaikelius, išlikdami juos be jos arba principų. Bile lietu
Kares
biliejus.
Parapijonas
visiems Chicagos vargoninin tikėjimo pažinimo, kiti dar vis ir jam stengiasi pagelbė
DOMININKAS
kams - muzikams, su kuriais vis nenustoja būti svetimtau ti. Per pusantrų metų šimtai
VALECKAS
jis ilgus metus darbavos mu čių pastumdėliais ir per jų lietuvių gavo nuo viršminėto
Mirė rugsėjo 6 d. 1 934 m.,
10 vai. ryto, Riilaukęs pusės
zikos - meno srityje, ir Sas mokyklas varo savo vaikelių klubo pagalbos. Tat kodėl ne8 CMC.
RADIOS
ROSELLI
amžiaus. Kilo 16 Biržų apskr.,
Vabalninku
parap.,
Unčiški'o
kai
nausko choro “Kožnas vie ištautinimo darbų. Gėda to pagelbėti tam klubui, kodėl
PAMINKLŲ DIKBEJAI
mo. Amerikoj išgyveno su virš
labai žemom kainom
nas”, “Tykiai Nemunėlis te kiems nesusipratėliams.
30
metų.
netapti jo nariu arba dalyvau
Specialistei Iškalime ir lšillrHPaliko
dideliame nuliūdime
mc visokių rūšių paminklų Ir graka”, “Šok žirgeli” ir “Plau
ti jo pramogose? Padėk klu
tris pusbrolius: Jonų, Povilų ir
Pranciškų Marozus tr draugus.
bnamių.
nuo
ti linksma”. .
Priklausė prie šv. Antano
vieno žodžio vienam gerb. kle bui, pagelbėsi sau.
Mūsų ši imyna specializuoja šia
draugijos, Cfeeroje.
Per bankietų taip pat gauta bonų. O juk bažnytiniam gie Ar buvo kada girdėt, kad
me darbe per šešias kartas.
Kūnas pašarvotas grab. Pet
kaus koplyčioje, 1410 So. 49th
telegrainais sveikinimų nuo dojime A. Pocius yra daugiau Attv. General dalyvaus lietu
Veskite paminklų reikalus
Court. Laidotuvės Įvyks pirma
dieni, rugsėjo 10 d„ iš koply
šiai su pačiais išdlrbėjals.
vargonininkų iš Rytinių val siai nusipelnęs. Netaktas iš ko vių tarpe? Niekad!
čios 8 vai. bus atlydėtas } šv.
Antano parapijos bažnyčių, ku
iki
stybių, o V. Daukša įteikė sa misijos pusės.
Ti kietų mes jau išilalinom
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po -pavo parašytų ir sukomponuotų
.maldų bus nulydėtas j šv. Ka
Po programos sekė šokiai, 4,500. Kurie dar neturite, gau
zimiero kapines.
j A. Pociui pavestų dainų.
Nuoširdžia? kviečiame visus
griežiant Metrikio orkestrai. site vietoj.
gimines, draugus-ges ir pažysDaugeliui bankieto dalyvių
tamus-mas dalyvauti šiose lai
Rap. Aš dažnai sutinku su lietu
Vienas blokas | rytus
dotuvėse.
pasirinkimas apie 50
buvo nesuprantamas vienas
viais jei ne šiokiais, tai to
didžiulių vartų
Nuliūdę: Pusbroliai Ir DrauK»li
dalykas,
delko
rengimo
komi

skirtingų modelių
SKAITYKITE LR FLATIN kiais reikalais ir visados už
laidotuvėms patarnauja grasija, į programų neįdėjo nei
tariu, apginu savo tautiečius.
bortus A. Petkus.
Telefonas
KITĘ “DRAUGĄ”
Trys telefonai:
Cicero 2109.
Taigi, aš noriu matyti .visus

GRAŽIAI PAGERBTAS
KOMP. A. POCIUS

SEKMADIENį VAŽIUOSIM

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

PAMINĖKIM SUKAKTI

PROGRESS

PHILCO
$20.00

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

$295.00

HILLSIDE, ILLINOIS

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Udlrbėjal anUtenlo rOSlea paminklą
ir Grabaan>lq

Didžiausia paminklų dirbtuvė
CUicagoJ
bu vIri M metų prityrimo

Kas norite įsigyti sau radio su visais vėliausios ma
lus pagerinimais, užeikite į
l’rogress Krautuvę, pama
tykite ir pabandykite nau
jus Philco radios 1935 m.
mados. Tai radios, kurie iš
pildo pilnai visus reikala
vimus. Gražūs, patogūs, pri
ima kaip vietines stotis, taip
ir Europos. Prie to, police
ir amateur calls, ir kitus
sbort wave broadeastininius, be static ir treš kėjimų.

Kas turite senų radio, Progress Krautuvėje galite jį
išmainyti ant naujo Philco.
Gausite daug didesnę nuo
laidų. Užeikite pasiteirauti.

3222-26 S. Halsted St

Tel. VICtory 4226
Vedėjas J. Kalėdinskas

Po vasaros karščių, rudeniui Dabar viskas jau aptilo,
artėjant, pradeda atgyti ir vi Gnl, sparnus vargšai nusvilo?
sos devynios mūzos. Štai, šia Visi klausia, kas nutiko?
t ndie ant savo delno turiu dai- Į Kad taip ramu pasiliko.
nų, kurių atsiuntė viena ma
no tavorškų. Šekit mane ir dai Na, vyručiai, pasispirkit!
nuokit:
Lžia!.. savo k romus girkit!
Komunistams dirvų ruoškit,
Buvo čėsai, šiltos dienos,
Mulkiais Jenų skiltis puoškit!
Neršė cicilikų J ienos;
1 Katalikus puolė, plūdo,
Esą, ožio ragan visus grūdam.
PRAŠAU NESIJUOKTI

Nuo rugpiūcio penktutčlės
Nepraleido nei dienelės:
Kas ne jų — visus koliojo,
Kaip išmanė, taip terliojo.

Dabar, kaip žinote, iš nauja;
žodyno išmestas vienas žodis:
Prosperity. Ir darbas gauti
taip lengva, kaip sava ausis
pamatyti.
Rodės, it smarkus urganas,
Mano kaimynas, kuris jau
Ar Vezuvijaus vulkanas:
net pamiršo, kas tai yra dar
Šaudė dūmus, purkštė sierų,
bas, apėjo visas Čikagos ša
Viskų darė per nenderų.
pas ir visose jam mandagiai
atsakyta: užsirašysim tamstos
Šiaudadflšiams laurus skynė
vardų, pavardę ir adresų, ir,
Ir vainikus iš jų pvnč,
Kati patruukt pliuškių - mer kai tik atsiras darbo, laišku
pašauksiin dirbti.
gaičių,
Nusibodus kaimynui tokia
Iš jų išrinkt karalaitę.
meliodija, vienoj dirbtuvėj jis
taip pasakė: “Išrašau užrašy-,
! Trys savaitės kai praėjo,
ti mano penkiolikos mėnesių
I Cicilikai suslabnėjo;
j O, gal, “perlų” jie pritrūko? sūnų, kad jis, kai pakviesit į
darbų, būtų 21 metų amžiaus.
O, gal, visiškai susmuko?

PlrkJte tiesiai Ii dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Ltetuvig.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graod Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
IAUOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

<1. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Alfred Roselll, prea

Rez. PENSACOLA 8011
UELMONT 3485
, Office: HILLSIDE 3885
Vincent Roselll, secr.

GRABORI Al

LACHAWICH
IR SONOS
LIETUVIAI GBABORIAI

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKJ

GRABORIUS
Turiu automobilius visokie]
darbu būsite užganėdi'att
reikalams. Kaina prieinam
IR CANal Mik arba M18
2314 W. 83rd PL, Chicago
3319 Lituanica Avenue
Chicago, 111.
1439 S. 49th Ot Cicero, HL

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla
Reikale meldžiu atslteuktl. o

TeL CICERO IMI

SIMON M. SKUDAS

ANTANAS PETKUS

ORABORIUS ir HAL8AMŲOTOJAB
Patarnavimas geras Ir nebrangus

GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street
Telefonas MONroe 3877

J. F. RADŽIUS
Ino.
LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už >25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
888 W. 18th Hž. Tel. CAMal 8174
Cbloago, III.

I.J. ZOLP
ORATORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VKD4JA8

TeL CICERO 284

SYREWICZE
ORABORIUS
Laidotuv#m. pilnas pataraavlma
galima, už >36.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, 3

1646 West 46th Street
Tel. BOUIevard 3303—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite•••

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmų
tuo pačiu vardaj

A. MASALSKI
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė,
T«l. Boulevard 4139
Tel. LAFayette 3673

J- thilevlčiu
Orabortua

tar

Patarnauja Cb
yllnkl

Šeštadienis, rng». 8 d., 1934

SV. ANTANO
Bus visokiausių įdomybių, kokių dar niekas piknikuose neregėjo. Kviečiame visus Ciceros,
Chicagos ir apylinkės,lietuvius, bulvariškius, visus biznierius, klubus ir draugijas į mūsų užbaigtuvių Piknikų. Bus visokių žaidimų. Gros At* Metrioks’ muzika, bus imtynių, etc.
Kviečia visus KLEBONAS, KUNIGĖLIAI IR KOMITETAS.
Nepamirškite, kad šis piknikas yra tikras “surpraiz” piknikas. Visi jau žinote, apie tai:
nereikia aiškinti. Dalyvaukite kuoskaitlingiausiai.

- SEKMADIENYJE, RUGSEJO-SEPT. 9 D., 1934
/YTAUTO DARŽE, 115-tos gatv.

tarpe So. Crawford ir Cicero Avės

PRADŽIA 11 VAL. RYTE

£

-

Kazanauskaitė išrinkta iš Vy
auditorijos name, 3137 S. Hal- ruoštų man ir mano žmonai mų savo kepykloj valgių skai
Praneiimai
čių ir Nekalto Pras. dr-jos ko
“sųrprise party” rugsėjo 1 d. tlingam svečių būriui.
sted St.
Adv. N. Valasina
misijų pirm.
Šia proga Račiūnai šiandie, ir parodymų nuims tiek daug
Brighton Park. — Šv. Pran
Kas rudenį mergaitės
dų vakare buneo žaidimu, kurį
*■» sure- ciškaus Seserų ienuolyno rė rūgs. 8 d:, turės grand open- palankumo.
v’
ves Nekalto Prasidėjimo Pa ngia šokių vakarų. Šįmet ren mėjų 2 skyriaus šeimyniškas ing. Bus smagi muzika, gar Ačiū už brangių dovanų (raVisiems, kurie kuomi nors
gia kaukių (masųuerade) ba išvažiavimas atidėtas ant to dūs užkandžiai.
Rap. i .... . . ,..
,
.... prisidėjo prie mano varduvių
nelės Šv. sodalicija.
j
r 'dijo) ir kitas dovanas. Ačiū
Bingo žaidimų su labai graspaliu 20 d.
Pv• . ---------liau iš priežasties 40 vai. atvisiems ir visoms kas tik kuo paminėjimo, rugp. 28 d., O.
Kad
padėjus
padengti
sese

LIETUVIAMS
LAIŠKAI
laidų musų parapijoj.
;
odo, kad ryloj bus graži žioni rankų darbo dovanom
prisidėjo prie minėtos puotos. Zdanevičiūtės namuose: rengi
CENTRALINIAM
CHI

rų
namo
remonto
lėšas,
tam
u Daug lietuvių rengiasi ves Aušros Vartų parap. choŠirdingai dėkoju Normantienei. mo komisijai, svečiams, BorKomisija
CAGOS
PAŠTE
'tikslui
dr-ja
rengia
bunco
paras.
loti į Lietuvių Labdarių
ir Jakubauskienei už gražų pa sienei ir jos sūnui Petrui ii
rty
spalių
20
d.
Dovanos
bus
j
Barų
ves,
žaidimams
vadongos ūkį, kur rengiama
sidarbavimų. Ačiū Martinai- Bnrnside. Širdingai ačiū už
Brighton Park. — Šv. Pran901 Andrukaitis Jos.
ninis išvažiavimas su į- vaus Vyčių 24 kuopos ir cho- rank^ darbo. V. Norvaišiute 1 ę}skaus Segerų vienuoiyTlo rg
čiui už svetainę ir ačiū duon- j prisidėjimų ir brangių dovaišrinkta
komisijos
vedėja
ir
902
Auciunas
Chas.
ausiais margumynais. La-'^o vyrai
A. Vard&uskas
kepįams Valonams už iškepi-Inu.
mėjų 2 skyriaus susirinkimas
siuvinio
klasės
prižiūrėtoja.
904
Braunis
John
įce
cream
pardavinės
sodaių kuopos ir veikėjai rūįvyks sekmadienį, rūgs. 9 d.,
933 Sipelei Joms
Be to, svarstyta ateinančios
si, kad gausingų svečių licijos ir choro mergaitės.
2 vai. popiet, parapijos mo
Jeigu pasitaikytų lietus, tai žiemos sporto veikimas. Moni kyklos kambary. Visi rėmėjai
gerai pavaišinti ir palink-,
PERMANENT WAVING
iti. Tai bus paskutinė šie- viskas bus parap. svetainėje. ka Žibaitė išrinkta sporto ve- prašomi susirinkti, nes yra
Specializuojame Bonat — Naivette Automatic
Kas atsilankys — džiaugsis; dėJa- Visos mergaitės intere svarbių reikalų apsvarstymui.
proga bendrai visiems Chi
Permanent Waves
suojasi sportu. Rūgs. 16 d. me
Smagiausias — Gražiausias Wave, kokį galima gauti
is ir apylinkių lietuviams kas praleis — gailėsis.
Valdyba
SPECIALIAI RUDENIUI — OIL TREATED PERKomisija rgaitės rengia “lnking party”
eiti su visų kolonijų labProgress Furniture Co. 3224
MANENTS — $1.98 IR AUKŠČIAU.
į Tbateher Woods. Visų dienų
ų veikėjais gražiam mūsų
So.
Halster
St.,
primena,
kad
' VARTOJAME GERIAUSIAS MEDŽIAGAS
Brighton Park. — Draug’ja
praleis
lauke,
tyram
ore,
prie
DARBAS GARANTUOTAS
je ir tuo pačiu kartu pare(’Vi. ’d. Pirma Pi v šv. Kazi rytoj bus reguliarė 11 valan
visokių
žaidimų.
Julija
MorUŽSIIMAME
VISAIS GROŽIO PADABINIMAIS
kilnų labdarybės tikslų.
dų
prieš
piet
radijo
programa.
kiūtė prižiūrės tos dienos tva- miero Karai, iainys m'nesinį Klausytojai turės malonumo'
LOUISE BEAUTY SHOP
Some atvykti visai dienai
susirinkimų
rugsėjo
3
d.,
prrkų.
Korespondentė
Louise Račkauskienė, sav.
West Side. — Po atostogų
smagiai valandėlę praleisti.1
t, kas negali, nors kelioms
;
rap.
mokyklos
knd-ary,
2
va

4458 SO. FRANCIS C O AVĖ.
mdoms. Taigi, ligi pasima pasilsėjusios Nekalto Prasidė
Programa bus ypatinga, įdo
Del sutarties, telefonuokite: LAFayette 9723
landą
popiet.
Vi<i
nariai
pra

jimo P. Šv. dr-jos narės nau
SVEČIAI
to rytoj labdarių ūkyje.
mi
kiekvienam
pasiklausyti.
šomi la.ru pribūti, nes tinime
Labd. ja energija stoja į darbų. Tai
Dalyvaus radijo artistai. Ne
pasirodė mėnesiniam dr-jos su West Side. — E. Sautra ir keletu svarbių reikalų svars pamirškite užsistatyti savo
-----------“
Valdyba
sirinkime rūgs. 4 d. Čia suda V. Butkus iš Waterbury, Con- tyti.
radijo ant stoties WGES, 11
ryti planai veikimui.
nect., buvo apsistoję pas biz
vai. ryto.
Rap. XXX.
GRANiyjPENING
_____
Pirmiausiai, mergaitės nori nierius , Lutkus;
atsilankė
Maloni valanda laukia visų,;
Vest Side. — .Jaunimas spa pasidarbuoti parapijai. Jos ei į “Draugo” Labor Day pik
Bridgeport. —' Plačiai žino kurie rytoj klausys Budriko
ti ruošias prie piknikėlio na į talkų visam parapijos jau nikų, aplankė pasaulinę paro
tos darželyje. Visos jaunuo- nimui, kuris rengia didelį pa dų ir kitas žymias Chicagos mas biznierius J. Račiūnas pa radijo programos iš stoties
silinksminimo vakarų Rūtos vietas. Viskas labai patikę.
didino ir artistiškai išgražino WCFL, 970 k. nuo 1 iki 2
draugijos dedasi.
Rap.' savo Beer Garden, - Lietuvių vai. popiet. Programų išpildys
?iknikėlis prasidės 5 valan- darželyje, rūgs. 9 d. Stefanija
žymūs dainininkai: Justas Ku
dirka, O. Piežienė ir kiti. Mu |
zikos numerius išpildys Budri- (
j ko radijo orkestrą pilname sų- j
statė. Visuomet verta Budri-Į
AKORDU ONAI
I ko radijo programos pasiklau
syti.
V. K.
Budriko Krautuvė importuoja tiesiog iš išdirbėjų Italijoniškus, Rnskus, Vokiškus ir Amerikos išdirbvsčių
t*
akordi jonus.
Kaino* : 10 bosų *24.00 48 bosų *75.00’100
ho-? *98.00 iki *350.00 Parsiduoda leng
Gary, Ind. — Šiuomi tariu
vais išmokėjimais. 25 lekcijos dykai.
3
nuoširdžiausių padėkos žodį
Gary miesto lietuviams už su-

VIETINĖS ŽINIOS

f

GAMA DAUG SVEČIU
LABDARIŲ ŪKYJE

RADIO

PO ATOSTOGŲ Į DARBĄ

IMO PIKNIKAS

metus

MU

Oicf Cfoldi

..u lucrezia

PADĖK*

Boki

IŽYMI METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDĖ

JOHN B. BŪRDEN
Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

“TUS RŪKOTE!’ suriko draugas, didžiai nuste/ bęs. ‘Ir dar prieš koncertų! Ar jus ne bijote,
kąd cigaretas gali pakenkti jusu balsui?’

(Metrodotltan 8tate Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki S
Panedėllo. Reredos Ir Pėtnyčloe
vakar&fa ( Iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.

“‘Bijoti? Ne Šito cigareto!’ aš atsakiau. Juk
tai yra Old Gold.’

Telefonas KEPublIc 9«00

1

, P. CONRAD

“Ai ų rimtai sakau, šeši metai atgal su užrištom
akim, ai bandžiau rigaretus ir pasirinkau Old Gold.

FOTOORAFAS
' Atsidarė nuosava, mo
derniškų studlo su HolI lywood šviesomis.
'
420 WEST «9r»l RT.
Rnglcwnod 5840—5RMS

Ai iiskyriau juos dėl jų ivelnumo .. . nes jie buvo taip
draugingi gerklei. Ir ai juos liuosai rakau nuo to laiko

be jokios gerklei iritatijos.”

Jos. F. Sudrik, =

Radios, Rakandai, Oil Bumers, Elektrikiniai Dulkių Va
lytojai, Skalbyklos, Refrigeratoriai.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonai: BOUlevard 4705-8167

Lietuvių Radio Valanda Leidžiama nuolatos per 6 me
tus.
Nedėliomis iš Stoties W C F L, 970 K. nuo 1 iki 2 vai.
po piet. Lėšomis Budriko Krautuvės.

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano
Movers

(pasiralo) LUCREZIA BORI

Seniausias Lietuvis
Moveris Chieagoje

Crane Coal Co.

7100 80. TAI,MAN RT.
7129 80. ROCKWHJi ST.
Tel. RFPnKIc 50M-0051

5332 So. Long Avė.

Mina didelį ačiū jums, plė Bori.
Pavelykite mums pridėti Štai kę:—

Chlcago. UI.

TEL.' RRPDBI.IO

Mes parduodam anglis lo
miausiom kainom. Poeahontaa M. R. U7.00 tona*.

Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip
lengvas ant GERKLES ir NERVU.
Katrie perkate an*,1s Ii
draiverlų, siųskite juos
|
CRANE COAL CO. Gausite
(ersenee anarlla. uš maliau
plnfųų.

AMERIKOS CIGARĖTAI

POPIF.FU’OJAM Ir PENTTOJAM
Atliekame visus namų dablnfmo

darbua Darban pigus Ir uttĮkrin
ta* 1914 m. po pĮsros rolė — Be.

Švelnus gerklei

JO8KPM AUGAITM
B. SOth Ava
CMeeno, m.
Tel. Imfayette 9719

cigareta i.
.E. •

■t..

ai u!)?/
■

■

PERKAM

NOTARY

LIETUVI8-

PUBLIC

KUS BONUS

REAL ĖSTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumą Pamatuotas Biznis
2608 WB8T 47th STRIKT

N
i'.';'.'I IK

Tel. LAFayette 1083

