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" DOVANA KARDINOLUI
KAUNO BAZILIKOJ BUVO PAMALDOS
KAUNAS (per paštų). - Į CTNV A
Rugpiūčio mėn, 26 d. visa
Lietuva iškilmingai minėjo
UIUJ
lietuvių kariuomenės įžengi—
mo Vilniun keturiolikos metų
LONDONE
sukaktuves ir jau trečių kar- Laikraštis &
tų šventė Vilniaus geležinio; dian vedam
fondo dienų. Kaune diena ! rašo apie K
prasidėjo iškilmėmis rugpiū- kud lietuviai
čio m. 25 d. prie karo muzie- ir ja be galo
jaus, kur susirinko daug vai- jie turi pan
stybės valdininkų, karino- Klaipėdos k
menės viršininkų ir didelės liaus žygiai
4**2'
žmonių minios.
gi autonomi,
'Ant rytojaus, rūgs. 26 d., lu'ra abejoju
o tai buvo sekmadienis, jau nas Lietuvos
nuo pat ryto Kaunas mirgėkad Kis
jo tautinėmis vėliavomis. Mel- 3 ra glaudžit

SiPTEMBER

KB

A!

the

■i

’
Chicagos arkivyskupijos , metų, prašau jūs\
ENKAI GAU generajinj8 vikaras, J. E. vys-Į madieuį, rūgs. 16 d,
SĄJUNGOS kUpft8 g j.
pasiuntė to- * sas šv. Mišias paaii
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CHICAGO

įgs. 14. — Žy- kj laiškų visiems arkivyskiįas sov. Rusi- pi jos klebonams:
T. Sųjungon.
Penktadieni, rūgs. 21 d., Jo
ių kliūčių. Pas Eminencija Chicagos Karditai negalimas nolas Arkivyskupas minės sakomisaru Lit- vo vyskupavimo 25 metų suu jis buvo Ma- kaktuves. Didesnę dalį savo
Slovakijoj. Da- Į vyskupavimo metų Kardinokur pasislėpė, las paaukojo Chicagos vyskuparodyti, kad pijos iškėlimui. Kad Jam at-
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SOLOIER FSELO
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TEKSTILIŲ PRAMO1

ADMISSION-FREE

NĖRA TAIKOS
WASHINGTON, rūgs. 14$
— Tekstilių pramonėje sĮreikas vyksta ir apiė taikų nėra

stasi visose Kauno bažnyčio- užsienių vųk
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Iškilmingos pamaldos buvo kvėps, arba

bazilikoje.

vo žmonėms, kad k
madienis, rūgs. 23 d
rtas visiems arkiv
katalikams priimti 1
nijų Kardinolo intei
nežinau kitokios doi
ri tiek daug džiaugs
dinolui padarytų, ka
da Jam bus pranešt
raina, kad Jo kunig

Šv. Mišias laikė tri«a8> pare

kan. Byla, o pamokslų sakė Guardian, 5
kun. Chomskis. Bazilika bu- Į ,nI negalima
vo pilna žmonių. Buvo daug: as* stiprių i
•;
I •
aukštųjų valdininkų ir karluo, nulmenės vadų, taip pat įvairių
Manehest
organizacijų atstovybės.
garsus sav
Vakare sukaktuvės buvo tačiau stoja
minimos valstybės teatre, kur
dalyvavo ir valstybės prezidontas. Įžangos; žody tarė ge- ninil T jif
lūžinio fondo pirm. kan. prof. I AbAL IIJI
Kemėšis. Jo žodžiais, metai
—
į metus renkamės minėti anų PARYŽTI
didingų mūsų netolimos pra- Revue dės i
eities įvykį. Renkamės panau kelbė straip
jinti ir sustiprinti pasiryžt- reiškia
ps
mų baigti 'didįjį tautos žygį į Prancūzija
Vilnių. Mūsų tauta su Vii- kų Baltijos
niurni stipriai suaugo nuo se- baltės valst
nų laikų, tie saitai su juo nie gusios išskė
kada nebuvo trūkę, Vilnius priimti prai
visados buVo visos tautos gy- rašytojus, ž
venimo centras. Vilniaus tie- kybininkus.
tekilnas nė kiek lietuvių nuo dėlė pastan
jo neatšaldė, bet dar daugiau Bet jų reil
visą tautų su juo surišo. Sų- į ekonominiai
moninga tautos valia veržte niai ryšiai

PRANCŪ

ISDAUŽYTI LANGAI

JSTOS T. SĄJUNGON

QUITO, Ekvadoras, rūgs.
14. — ftios respublikos kong
resas nusprendė kraštui įs
toti T. Sųjungon.

Rytoj Visi Vazjuojare j Marijos Okį

MILANAS, Italija, rūgs.
14. — Premjero Mussolinio
laikraštis Popolo d’Italia pa
reiškia, kad J. Valstybių pre
zidento Roosevelto naujosios
santvarkos principai neturi
nieko bendra su fašizmu, o
dar mažiau su komunizmu.
Taip pat tarptautiniam žy
gyje prez. Rooseveltas nepa
siekė savo svarbiausių ketu
rių objektų: ginklavimosi su
mažinimo, tarifo sienų apgrio
vimo, valiutų stabilizavimo ir
draugingų santykių su kito
mis valstybėmis sustiprinimo,
pareiškia tas laikraštis.

ŽENEVA, .rūgs. 14.
Prancūzijos užsienių reikalų
ministeris Barthou ir Angli
jos užsienių reikalų sekreto
rius Simon šiandien aštriais
žodžiais išbarė Lenkijų už jos
nusistatymų tautinių mažumų
klausimu. Ypač daug vėjo ga
vo Lenkijos užsienio reikalų
ministeris Beckas, kure vakar
pasekelbė, kad Lenkija atsi
sako toliau\ ♦ pildyti
H tautinių
mažumų sutarties sąlygas.
Lenkijai nurodyta, kad ji
tuo būdu griauja pačių Ver
salio taikos sutartį nes tau
tinių mažumų globojimo rei
kalas yra neatskiriama toB
sutarties dalis.

Streiko komitetas yra daug
susirūpinęs dėl streiko pavy
simo. Visose streiko srityse
sutraukta daug milicininkų ir
policijos, kuri trukdo streikininkama, kad ir ramiausį pikietavimų, o riaušėse daugiau
' šia nukenčia patys streikinini kai.
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Komitetas tad planuoja at5 si šaukti į transportacijos or
ganizuotus darbininkus, kad
jie atsisakytų transportuoti įvairius tekstilių produktus.
Tai būtų savo rūšies embar
go, jei transportacijos dar
bininkai nors iš dalies prisi- 1
dėtų prie šio didžiojo streiko.

Iš Providence, R. I., pra-;
neša, kad tenai kiek nurimo
T. Sąjungos rūmų korido
Į streikininkai, kada iškeltas
riuose privačiai kalbama, kad,
federalinės kariuomenės pa
rasi, Lenkija apleis T. Sųjunnaudojimo klausimas. Tačiau
8 jei imtų pasikartoti didelės
riaušės, yra galimybės guber
natoriui gauti federalinę ka
riuomenę. Kol kas vis dar or
ganizuojamos nuosavos pajė- į
gos.
,
Burlingtone, N. C., durtu- .
SUIMTI KETURI RADI- >
vais sužeista keli streikinin- '
KALAI
kai, susikovus jiems su mili- ■
HAVANA, rngs. 14. — Ku cininkais.
boje suimti keturi sabotažu įConnecticut ir Maine vals
tariami radikalai sąryšy su
tybėse dalys milicijos pašauk
Morro Castle laivo katastrota tarnybon.

Lonaconinge, Md., streiki
ninkai sukėlė riaušes.

Halsted gat., susprogdinta
Buvo areštuotas ir vėl pa- prieš gaisro pasireiškimų ka- dviem sėbrais važiavo pavogCHIC|AGO IR APYLINK.
l bomba. Iševreta salinno prie- leistas Morro Castle laivo ra- pitonas Wibnott nepalankiai į tu automobiliu ir neturėjo no-' — Debesuota, numatomas lie-I
šakio dalis.
dijo operatoriaus pirmasis prasitaręs apie Alaguų.
ro pasiduoti policijai.
tus; vakarų daug vėsiau.
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randasi naujokyno patalpos, atidaroma aukš
P*t> R AUG A S”
toji mokslo įstaiga — dvasinė seminarija.
Ttetna ksuidlen, lSikyrua sekmadieniu*
&is
|vykis yra tikrai pažymėtinas ir sveikin
JMEttATOS KAINA: J Am e riko* Valstybėj:
t«.00. I’uael metų — $I.6u; Triina mėnesiams
tinas. Jis parodo ne tik Marijonų vienuolijos
!$.••; Vienam mėm-alul — 7 6c. Kitose valstybėse
RCita: Metama — |7 00; Pusei' metų — M-VO.
vedėjų sumanumų ir darbštumų, bet ir mūsų
.tie.
l| kainos prisiunčiamos pareikalavus.
visuomenės susipratimų ir pažangų Ji kas
imi Ir korespondentams raktų neffrųžlna,
tai padaryti Ir ncęrisiuačlAnui, tam tlkskart labiau romia mokslo įstaigas, nes jau
•snkly.
(tortus priima — nuo 11:00 Iki 1S:00 vai.
čia, kad jei ne mokyklos, mūsų tautinis gy
Ibimai sekančiai dienai priimami iki
venimas šiame krašte nebūtų ilgas.
5 vai. popiet.
Marijonai turi daug prietelių ir rėmėjų.
Tiesa, turi įr priešų. Aišku, kad jų neapken
"DRAUGAS”
čia ir juos šmeižia įvairaus plauko bedieviai,
I4THUANLAN DAILY FBIEND
kurie visadą pirmuosius šūvius taiko į vie
Publlshed Daily. Ezcept Sunday.
3RIPTION8: One Xear —
Sis
nuolius, nes jie jiems pavojingiausi. Marijo
Three Months — $1.00: One Moiith
Ona Taar — $7.00; Sis Months
nai turi priešų įr, taip sakant, savųjų tarpe,
ta 'DRAUGAS" brtaj
best resulta
kurie jų darbams pasipriešina, dažnai neži
ratas on appllcatlon.
LUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago nodami patys, kų darų. Bet tai įvyksta visai
dėl smulkmenų, dėl asmeniškumų, kurie, tiesa, dirbantiems skaudus yra dalykas, tačiau
IOS KLAUSIMAI
rimtieji darbininkai neturi laiko ir negali
dairytis ir klausytis kas kų pasako, nes rei
— a

PADĖKIME DIRBANTIEMS
■ V. I

,

t

.

.

Neseniai Tėvų Marijonų vienuolijai suėjo
naštai nuo atsinaujinimo. Ta proga buvo

tinkamas paminėjimas. Mes, ameririųi tų .istorinį įvykį minėjome praėjusį
|F«f*rį, Lietuvoje surengė vasarų, nes šv.
[liūties ark. Jurgis Matulevičius, kurį pats
iežius pavadino šventu vyru, Marijonų
įuolijų atnaujino 1909 m. rugpiūčio 29 d.
Tie 25 metai yra sunkaus darbo ir nuorūpesčių metai. Tai buvo pasiruošimo
lięms ir' rimtiems darbams laikotarpis,
per kurį vienuolija sustiprėjo savo dvasinė
mis jėgomis, nes per tų laikų daugiausia dė
mesio buvo kreipiama į vidujinį stiprėjimą,
j paruošimų darbininkų. Dėl to šiandien mari
jonai jau gali pasidžiaugti pasišyentusiųis,
pasipuošusiais darbininkais, kurie, kantriai,
dažnai prie sunkių aplinkybių dirba naudin
gus ir didelius darbus Bažnyčiai ir tautai.
Mums nereikia vykti į kitus kraštas, kur
marijonai darbuojasi, kad pamatyti jų darbų
nuopelnus. Mes, Amerikos lietuviai, juos tUrime ir sųvo tarpe. Jie mūsų gerovei darbuo
ti nuo 1913 metų. Darbų vaisiai yra gau
sūs. Jais tikrai nnoširdžiaL_gajjnie pasididiiuoti. Jų pasidarbavimo tWSBPlAmerikos Iierių religinė ir tautinė sųmonė žymiai paMes visais žvilgsniais sustiprėjome, nes
Jtiarijonai davė mums visų eilę misionierių,
rie važinėja su misijomis po mūsų koloniJie leidžia laikraščius, kurie informuoja
Šviečia išeiviją ir energingai jų gina nno
Subedievėjimo ir ištautejimo. Jie rašo ir spauknygak. Jie dirba įvairiose parapijose,
tremia organizacijų veikimų. Tačiau vienas
^džiausiu jų nuopelnų — yra įsteigimas bėr
ių kolegijos, iš kurios jau išėjo visa eilė
itų mūsų tautai darbininkų. Kolegijos pra
buvo kukli, bet šiandien ji jau veikia
iu mastu. 6iemet Marianapolio kolegijoj
losi apie šimtas jaunuolių, kurie rimaistematingui puošiami gyvenimui ir
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LENKŲ PASIPŪTIMAS
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Brutas ir buvusieji

BRUTAS: Kalpurnijau, kų tai reižkia?
AMU «AYO BOMAŪS’PEKBEKIO
Ar patricijus ginčijasi su vergu?
TOJA8
MUC.IJUS: Oho! Oho! Aš esu paliuosuotasis!!
^įl vokiečių kalbos vertė J. Navickas)
KALPURNIJUS: Aš turiu su Emili
(Tęsinys)
jum ĮMikalbėti.
M15CIJI S: Jis man pasakė, kad jis
MUCIJUS: Emilijus dabar negali su
liandien ryte nieko nepriims.
nieku kalbėti. (Pats sau). Tai reiškia jis
KALPI.’RN MUS: Eik ir jam pasakyk, nori teisti, vis vien tas jrnt.
kad aš Čia esu...
BRUTAS: Jis tuoj ateis ir atsisės
MLCIJl’S: Jei aš jam pasakysiu, krd
teisme.
čia ori, ln: ,iis daug supras apie tai ..
MUCUU8: Tada galėsi tu su juo pa
Į-KALPURNULS: Begėdi!
kalbėti.
MCCJJl S: Turėk ir man pagaibo %
esu pono pu (mosuotasis.
|
KALPURNIJUS: Tada jau bus per
KALPc”L’lJL’S: Tai tu nenori .ui? vėlu.
MCCJJL
Jis man įsakė jo netruk- I
MUCIJUS: Kų aš galiu? Aš pildau
..
1 pono įsakymų.
KALPURNUUS: Tebūnie taip, tai j
BRUTAS: čia tavo tiesa.
einu (Pamėgina; Mueijus pasipriešina). į
MUCIJUS (pats.sau): Pagaliau pa
MUCjJFS; Bet tu man neisi. Jis ne- gyrimas! Ar jis nėra viena kartuvių vir
jokio svečio, pirm negu aš jam vė? O varge, pagyrimas išeina iš mela
mėšiu.
gio burnos... tolyn, tolyn! (Išeina).

•tto

IV sc:
Brutas ir KAlpurnijus

KALPURNIJUS4. Ar tu žinai? Mano
sūnus uždarytas kalėjime.
BRUTAS (apsimfcįjdamas): Kaip? Ar
tai galimas daiktas? f/
KALPURNIJUS: Tiesa, aš atėjau rei
kalauti iš Emilijaus pasiaiškinimo.
BRUTAS: Pasiaiškinimo? Aš galiu
tau jį duoti.
KALPURNUUS: Kaip tai? Ar ir tu
ką žinai?
BRUTAS: Taip, if aš buvau truputį
įsipainiojęs į šią istoriją.
KALPURNUUSt Tai sakyk... papa
sakok, ką tu žinai... į.'r;
BRUTAS (rinitad): Ar tu man prieš
keletą valandų neuigynei vergo Virgini
jaus?
•
KALPURNUUS (baimingai),: Bet;
Bei tu žinai, kad aš negalėjau jį atimti...
BRUTAS: Bet tū buvai man prižadė
jęs, niekam apie tai nė žodelį nepasakyti...
Tebūuie taip, (ironiškai). Žinok, kad Bru
tas už jam atliktų darbų visada užmoka!
(Kalpurnijus dreba). Tu atėmei man ver

'

.

7

Mūsų veikimo centras — A. L. lt K. Fe- i
deraeija yra grynai idėjinė organizacija. Dėl I
to jai vadovauti yra sunkiau negu bįle kitai
organizacijai. Jos skyriams, apskričiaius ir
pačiai net centro valdybai reikia surasti ir
nurodyti darbus, kokie rišusi su Federacijos
konstitucijoj užbrėžtais dėsniais. Jei kurioj
kolonijoj yra keletas sąmoningų veikėjų, gi
liai suprantančių mūsų vienybės reikalų, katalikiškojo ir tautiškojo veikimo idėjų, nuo- !
iat pasiryžusių, pasišvęsti, ten Ftefleracijos
skyriai ir apskričiai gyvi ir veikimo atran
da per visus ketinus metų sezonus. Ten, kur
tokių veikėjų nėra, labai sunku yra tų ko
lonijų draugijas pritraukti prie Federacijos
ir dar sunkiau jas išlaikyti. Per pastaruo
sius dvejus metus, rodos, daug ir nuoširdžiai
buvo dirbama, kad praplėsti Federacijos vei
kia dirbti.
kimų po visas mūsų kolonijas, tačiau, kada
M&rijpnų; kaip ir daugelio kitą kongre kongrese reikia išduoti to intensyvaus Pildo
gacijų vienuolių, pbalsis, yra dirbti ir mels mojo Komiteto darbo raportas, nėra ko per
tis. To obalsio jie įr laikoj. Jie neieško sau daug parodytu!
1
asmeniško pelno ir garbės, dėl to daug daPraėjusių metų kongrese mano raporte
rbų nudirba. Taigi, kiek galėdami, padėkime buvo pabrėžta du dideli darbai atlikti: įsto
tiems nuoširdiems darbininkams! Jie dirba jimas į National Catholic Welfare Conference
daug, kantriai ir šventų darbų.
ir gavimas keliolikos Amerikos vyskupų Fe
Dvasinės seminarijos įstejgimas ir užlai deracijai pripažinimo ir jos darbams palai
kymas reikalaus daug lėšų. Visuomenės pa minimo. Tuo būdu pernai Federacija buvo
rama būtinai bus reikalinga. Ir jos susilauks. legalizuota dvasinės vyriausybės atžvilgiu ir
Amerikos lietuvių katalikų visuomenė nuo pašalinta visos kliūtys, stovėjusios ant kelio
širdžiai ir naudingai dirbantiems visuomet organizacijos augimui. Tai buvo dideli mūsų
padėjo, padės ir ryt atidaromąjį} aukštąją laimėjimai, šiemet sekretoriatas ir visa cen
mokyklų — dvasinę seminarijų išlaikyti.
tro valdyba rūpinosi, kad su Federacijos idė

III SCENA

-

A.L.R.K. Federadjus Sekretoriaus Raportas 24 Kaųnsei

jomis įeiti į visas lietuvių katalikų draugi
jas ir organizacijas, kad sujungti visą išeivi
ją bendram katalikybės ir tautybės išlaiky
Lenkai, patys buvę kitų vergais ir ne be mo darbui. Nors tote mūsų nuoširdžios pas
sunkumų įsteigę nepriklausomą valstybę, vi tangos nebuv$ttuaČios, nors daug padaryta,
su smarkumu pradėjo sirgti imperializmo ir bet toli gražu dar tikslas neatsiekta. Aš čia
pasipūtimo liga. Pirmiausia, jie nepasitenki bent trumpai mėginsiu duoti šiokį tokį vaiz
no savo žeme, bet užgrobė daug svetinių ir dą, kas ištikro buvo nuveikta.
vis dar svajoja daugiau pasigrobti. Be to,
pasidalinimas
pavergtąsias tautas; lietuvius, ukrainiečius,
[k R. K. Federacijos 23gudus ir kitas visokiais tbl|tįais persekioja,
4U
'etom susirinko
nežiūrint tų
iš devynių asmenų
tinių mažumų sutąrtia
(•audė naujai iši
tai darytu ;
ir šiaip pasis# Irstė pareigomis: J. M. gerb.
pral. M. L. Kfušas — Dvasios Vadas; Dr.
Šiomis dienomis Lenkijos atstovas Tau
Antanas Rakauskas — Pirmininkas; Kun. Jo
tų Sąjungoje padarė pareiškimą, kad Lenki
nas Balkūnas ir Antanas Žvirblis — vice pir
ja jau visai nebepildys tautinių mažumų su
mininkai; Leonardas Šimutis — sekretorius;
tartį. Su mažumomis ji elgsiantis kaip jai
Kun. Magnus Kazėnas — iždininkas; Kun.
patinka ir Tautų Sąjunga ar kas kitas netu
rės teisės į “jų reikalus” kištis. Tai yra ]g. Albavičius, kun. Pr. Juras ir Anastazas
skandališkas pareiškimas, paeinąs iš lenkiš Valančius — kontrolės komisija. Šiame su
ko pasipūtimo. Nieks daugiau gero Lenkijai sirinkime nutarta išleisti į atskirą knygutę
nėr padaręs, kiek Tautų Sąjunga, kuri ją kun. A. Lipnicko referatų: “Šventieji Metai
globojo ir gynė, skriausdama kitas tautas, Ir ir Katalikiškoji Akcija”. Tas referatas buvo
štai ji parodo biaurų nedėkingumą savo ge skaitytas 23 kongrese.
Aš neabejoju, kad plačiai paskleistas gra
radarei. Taip pasielgti tik lenkai tegali.
žus ir turiningas kun. Lipnicko referatas
Lenkai mažumas persekioja jokių sutar daug naudos atnešė. Išgarsinta mūsų orgačių nežiūrėdami. Bet be sutarčių jų rankos
7
zuiniam darbut
būtų dar laisvesnės. Kai kurie Tautų Sąjun ryžę tautines mažumas sutriuškinti. Vilniaus
- • JAmerikos Marijonų darbas nesibaigė ir gos nariai tai numato ir lenkų reikalavimams krašto lietuviams reikės teikti didesnę para
mų, negu ligšiol teikėme, kad jie galėtų ategi
įsteigimu. Jie eina pirmyn. Štai, nepritaria.
j. jų uuosavam ūkyje, Hinsdale, Ilk, kur
Iš to visko matyti, kad lenkui yra pasi- silaikyti lenkų užsimojimams lietuvių tautiE. Rude’s

v

nizacijos idėja, išaiškinta žmonėms šventųjų
Metų reikšmė ir Katalikiškosios Akcijos sva
rba. Būt gera, kad panašaus turinio knyge
liu ne po vienų, bet po kelias į metus būtų
galima išleisti.
Sekretorių ootvarkė 23-ėio kongreso
nutarimus ir referatus, atspausdino j atskirų
48-nių puslapių knygą, išsiuntinėjo Federa
cijos skyriams, gerb. klebonams, redakcijoms
it visur kitur, kur tik mųtė reikalo kų nors
supažindinti su Federacija. Ši knyga, pava
dinta: “Mūsų rūpesčiai šventaisiais Metais’’
ir į šį kongresų atvežta kaipo dovanėlė gerb.
atstovams.

Kone visi mūsų-vardai yra
kilę iš hebrajų, graikų ir lo.
reiškia lietuviškai: Adelė — kil
mingoji, Adolfas — brolis, Adomas — raudonoji žemė ar
ba mano tėvas, Agnietė (Jonieška) — skaisčioji arba ne
kaltoji, Agota — geroji Albi
nas — baltasis, Aleksandras
— žmonių apgynėjas, Alfon
sas — gerų norų vyras, AlbosIš viso centro valdyba laikė keturis su tuzija — prisikėlus, Andriejus
sirinkimus, nes dauguma valdybos narių gy
vyras, Antanas •— žydinveno Chicagoje. Susirinkimuose plačiai lies- tis, Baltramiejus — kuri stp
ta visi svarbieji mūsų visuomenės reikalai, kelia bangos, Barbora — sveVisi nutarimai, kiek leido gyvenimo sąlygos, timšalė, Domicėlė — marti,'
buvo vykdomi gyvenimam
Domininkas — koris priklau
so Viešpačiui, Elena — pado
Santykiai su N. G. W. C.
rioji, Elzbieta — Dievo gatFederacijos prisidėjimas prie National
bintoja, Feliksas — laimingaCatholic Welfare Conference, sudaro ne tik
daugiau išlaidų (reikia mokėti $100.00 į nie-J
ugningasis, 1
•
. ,
, , . Izabele — gražioji, Jadvyga —
tus), bet ir daug daugiau darbo sekretorių- Į,
kariaujančioji, Jeronimas —
tui užduoda. Dažnai tenka susirašinėti su jų .
. . ..
T
- Dievo
x , • -z...................... < Sventvardm, Jonas
centru Vašingtone, atsakinėti i Įvairiausius
malonė, Jurgis — žemdirbys,
klausinius, prisidėti prie bendrosios Ameri
Justinas
teisingasis, Juoza
kos katalikų akcijos ir kovoti dėl vieno ar
pas — priaugijn««, Klemenkito protestonų ar bedievių pasikėsinimo įsas — gailestingasis, Konsta
statymų keliais suvaržyti katalikų teises, lai
ntinas — patvarusis, Kotryna
svę ir veikimą šiame krašte. Pasirodo, kad
— švarioji, Kristijonas
Kri
tokių pasikėsinimų yra daug ir N. C. W. C.
stui•priklausąs žmogus, Leo
energingai kovoju dėl katalikų teisių apgy
nas — liūtas, Liudvikas —
nimo. Prie tos kovos dedasi ir Federacija. Ir
liaudies gynėjau, Liucija
tuo galimą didžiuotis, kad mes, Amerikos lie
šviesos skleidėja, Magdalena
tuviai katalikai, priaugom jau ir prie to, kad
— moteris, kilusi iŠ*. Magdalos
Amerikos katalikų gyvenime galime užimti
miesto Šv. Žemėje, Matilda
gana svarbią vietą ne kaip palaidi, bet orga
— valdovė, Mykolas — vien
nizuoti žmonės. Gana daug susirašinėjimų buT
j x x ,
. x- • • •
ii tik Dievui tarnaująs, Monika
ptttatų teko S.ųrti Įvmr^n, kongresMor(a _ Rar
manams ir Įstatymo leidimo Įstaigomis dėl v. ..
,

u

pj&vesti vadinamo “Gimdymo ko,tro-; c‘^

musioji, Ona ?—■'
Praėjusį rudenį Chicagof buvd National
Petras -— uolą, Povilas — maCouncll of Catholic Men konvencija, kurioj
žasisj. Regina — karaliene, Si
Federacija buvo atstovaujama. Federacijos
monas — atsiliepiąs, Sofija —
atstovais toj konvenoijoj dalyvavome: pirmi
išmintis, Tadas",— garbė, Vin
ninkas dr. A. Rakauskas ir aš pats. Į kon
cas — laimėtojas, Viktoras —
vencijų buvo, atvykęs J. 'M. pral. M. Krušas
laimėjimas, Zigmantas — nuir kun. J. Mačiulionis. Ši konvencija ypatin
galėtojas, Zuzana — baltoji
gu būdu gilinosi ne vien į katalikiškąjį vei
i lelija. Bet šitie vardai pasikimų, bet ir į ekonomiuiusrir socialinius šio ? daro muips reikšmingesni, at
krašto klausimus. Paaiškėjo, kąd'katalikų vy
siminus, kad kiekvienų iš jų
riausieji veikėjai stovi už Prezidento Roosenešiojo didžiausi Bažnyčios
velto krašto gerovės gaivinimo planų, nes
šventieji ir šventosios, kurie
jame yra daug panašumo į dėsnius, kurie
per šv. Krikštų tapo mūsų da
pabrėžti enciklikose, “Rerum Novarum” ir
ngiškaisiais globėjais ir dabar
“ Quadragesimo Anno”.
nuolat meldžiasi už mus.
(Daugiau bus)
Pasitikėk vien Dievo gaileniam veikimui padaryti galų. Dėl to, atėjus
Spalių Devintųjai, jų tinkamai paminėkime j stingumu ir per visų savo am
ir Vilniaus krašto reikalais nuosekliai pasi-'žių rūpinkis užsitarnauti joj
! mirimo valandai.
kalbėkime.
““““

MUCIJUS (pasirodo, kada teisėjai
gą, kurį aš noriai būčiau laikęs, o aš at
keršydamas painiu tavo sūnų.
užima vietas, sako Liucilijui>: Prefekte,
.f - <<
sū- ininia apgulus rūmų lankia sprendimo.
KAI^PURNUUS: Tu esi mano «•*
naus įdavikas 71
LIUCILIJUS: (MucijnS): Greit pa
• f-;
BRUTAS (šaltai) Taip, ir visos ta- šauk Emilijų!
vo pastangos jį išgelbėti yra veltui.
MUCIJUS (eina į Emilijaus kamba
KALPURNIJUS: Emilijus yra geras., rį, grįsta ir praneša): Prokonsulas Emi
jis jį išgelbės- (Nori eiti į Emilijų Brutas lijus! (Tada jis išeina į priešingų pusę;
įeina Emilijus, visi nusilenkia; Kalpurni
jį sulaiko). •
> . • ' 'Y'
BRUTAS: Klysti. Tavo sūnus yra jus skuba priešais ir paola po kojų).
krikščionis, ir Emilijus pyksta, kadangi
KALPURNIJUS: Emilijau, prie tavo
šiąnakt užtiko jį pas savo sūnų, kuris kojų...' V
*
jam buvo užgynęs priešintis tėvui.
EMILIJUS (liūdnai): Ko tu nori?
KALPURN1JŪB: Tai yra negalima!
KALPURNUUS: Gelbėk mano sūnų!.
Atiduok, jį tėvui... aš jam išvarysiu tas Jis nekaltas.
* EMILIJUS: Tylėk! Jis Jrrikščionis ir
kvailybės... aš prisiekiu visiems dievams!
BRUTAS: Jis yra krikščionis, tai dėlto turi mirti. (Eina į savo vietų).
KALPURNIJVŠ: Kų tas gali reikš
jau tikra; žinoma jis tokiu ir pats prisi
pažino.
teisinimai
rįįV'u-:
*
J Tavo
•
* • yra nenaudingi.
.-v ti?
Jis Inoj bns pasmerktas mirti.
EMILIJUS: Jis tai pats pripažino.
KALPURNIJUfc: Prakeikimas! Tiek
KALPURNIJUS: Aš jam tai užgydaug pinigų aš dėl jo išleidau! Nelaimin ni.au.
' u’ /
gas sūnau!
EMILIJUS: Tu .jau esi kartą priža
V SCENA
dėjęs ir nedarai. Prašymai daliar jau vel
Llucilijus, Uįiėjast nctųraa, Mucijua ir
tui, jei jis čia šioje salėje neišsižadės kri
buvusieji vėliau Emilijus
kščionių tikėjimo.
, (Daugiau bus)
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Iškilmingomis Mišiomi
■B Marijos Kalneliuose, Hinsdale, III

ama

Po Pamaldų

Šventa prisiminimo ARK
JURGIS MATULEVIČIUS.
Marijonų Kongregacijos. at
naujintojas ir pirmasis Ge
nerolasJo Šventenybė PIJUS XI, laimina
Marijonų darbuotę

MŪSŲ MALONINGOJI MOTINĖLĖ

Jo Ekscelencija Vyskupas PETRAS
PRANCIŠKUS BCCYS, M. I. C., ant
rasis Marijonų Vienuolijos Generolas.

Did. GeritĮ. Jo Malonybė Tė
vas CIKOTO, M. I. C.,‘dabar
tinis Marijonų Vienuolijos Ge
nerolas.

švento prisiminimo kun
F. KUDIRKA, pirmu
tinis Amerikos Marijo
nų provincijolas..

b. Kun. J. J. ,
iiį Vienuolijos
Gerb. Kun. H. J. VAI
NAS, Šv. Antano par. i
ceheKruos iškilmingąsias
šias.

Rengiamoji iškilmių komisija
Kun. A. J. Andriušis, M. I. C., A. Bacevičia,
Bambalienė, T. Atroškienė, X- Stumbrienė.
<•

■

'

Kulikauskas

MARIJONŲ DVASINE
Šioji pirmoji lietuvių Amerikoje
dvasinė Seminarija, rugsėjo 16 dieną,
šiemet, bus atidaryta didelėmis iškilmė
mis. Mūsų gerb. rėmėjų, geradarių ir
bendradarbių intencijai, 12 vai. vidur
dienį, bus laikomos iškilmingos Šv. Mi
šios, kuriose giedos jungtinis iš Chicago, Aušros Vartų ir iš.Melrose Park,
Švč. Panelės Škapliemos choras, palai
minimas Švenčiausiu Sakramentu ir pa
mokslas. Iškilmių metu, kiekvienas daly
vis gaus pirmosios lietuvių Amerikoje
seminarijos atminčiai dovanėlę.
Pamaldoms užsibaigus, vyks graži
programa, kurių sudarys chorų giedoji
mai, solos, duetai, kvartetai, muzika ir
kalbos. Kad visi girdėtų, bus naudoja
mas “Laudspeakeris”. Taipgi bus išlaimėjimai ir įvairūs žaidimai ir pasi-

--------------

KUNIGŲ SEMINARIJA
linksminimai, pritaikinti jaunimui ir subrendusiems. Dalyvių proga bus įtaisy
tas restoranas, kurs visus pasotins.
Marijonų rėmėjai, geradariai ir
bendradarbiai pilni energijos bei pasi
šventimo darbuojasi šio išvažiavimo ir
seminarijos atidarymo iškilmes bei pro
gramų padalyti kosekmingiausiorais ir
įdomiausiomis. Dievas palaimins, nes
kur sutartina vienybė daryti kilniuosius
darbus, ten yra Dievo pagelbo.
Visus nuoširdžiai kviečiame mūsų
rėmėjus, geradarius, bendradarbius tau
tiečius lietuvius dalyvauti pirmosios lie
tuvių Amerikoje dvasinės seminarijos
atidarymo iškilmėse ir išvažiavimo pro
gramoje, ir pasidžiaugti lietuvių apšvietos bei kultūros pažanga.
Rėmėjų Vadovybė

Did. Gėrb. I
KAS, M. I. C
Dvasinės Kuni
rius.

Marijonų
os Rekto-

Marijonų Dvasinės Seminarijos atidarymo proga, iškilmingųsias Mišias oelebroo^ gerb. .Kun. II. J. VAIČIŪNAS, šv. Antano pa
rap. klebonas. Pamokslų sakys gerb. Kun. PR VAITUKAITIS, Šv.
Juozapo parap. klebonas.
Kalbės du įžymūs kalbėtojai, visuomenininkai, “Draugo” redak
torius p. LEONARDAS SIMUTIS ir “Draugo” redakcijos narys,
p. IGNAS SAKALAS.
TROKAJS NUVEŽIMAS

WEST SIDE. Tie, kurie nori važiuoti į Marijonų Seminarijos
atidarymo iškilmes, o neturi kaip Jai Roosevelt Furniture Kompa
nijos naujas, erdvus trekas išvažuos 9 vai. ryto, nuo R'osevelt Fur
niture Co. krautuvės, 2310 W. Roosevelt Rd. Visus norinčius nuveš
veltui.
BRIGIITON PARK. Marijonų Rėmėju 35 skyriaus išvažiavi
mas į Marijonų Seminarijos atidarymo iškilmes rugsėjo 16 d. No
rintiems važiuoti Ims trekas 10 vai. ryto, ties 44 gatve ir Fairfield
Avė. Kurie važiuosite malonėkite iš anksto pasiruošti.
Valdyba.
KELIŲ NURODYMAS

CHICAGO, ILL. Aušros Vartų parap. chorą®, ku riam vadovauja varg. Juozas Brazaitis, giedos rytoj Ma
rijonų Seminarijos atidarymo Proga 12 vai. iškilmingose Mišiose. Prie Aušros Vartų choro prisijungs ir Švč,
Panelės Škapliemos choras, MELROSE PARK, ILL. kuriam vadovauja panelė varg. Juoeafina Romanaitė,
Šiam jungtiniam chorui vadovaus varg. Juozas Brazaitis.

Gerb. Kun. J. VAITKEVI
ČIUS, Marijonų Dvasinės Ku
nigų S.uninarij-os profesorius? ,

_

I iškilmes galima nuvažiuoti šiaip: 1) Burlington traukiniais, kurie išeina nuo \Vestem Avo 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 tikictus ir juos nulydės į Clarendon Hills ir parlydės į Chicago. Pasažieriai iš Clarendnn llills bus trokais nuvežti į iškilmes ir atvežti į stotį.
2) Antomobiliais važiuojantiems: a) Važiuoti į vakarus 25th St. iki galo, ten pasukti į kaire ir
paimti 26th St. ir važiuoti iki Ogden Are. 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
tas ženklas: “MARljlN FARM PICNIC,” pasukite į kairę ir važiuokite iki 63 kebo, pasukę j de
šinę (čia bus taip pat ženklas), važiuokite tiesiog į Marijonų ūkį.
b) KITI KELIAI: 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, važiuokit® iki naujo tilto, ten bus ženklas: “MĄRIAN FARM PICNIC,”
pasukite į dešinę ir važiuokite tiesiog kol privažiuosite Marijonų Ūkę.

Šeštadienis, rūgs. 15 d., 1934
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Civilės Tarny- vairius užsiėmimus, kad aš rystę, mechaniškų inžinierysbos įstatymai priimti: Califor-1 jam galėčiau pagelbėti vienų tę, vaistininkystę, ligonių da
nijoj, t'oloradoj, Illinois, Kan- pasirinkti. Kųkioje dirvoje jis bojimų, girininkystę ir p. Be
sas, Maryland, Massachusetts, gali rasti daugiausia progų? 1 mokslo kursų, laipsnių, lėšų
New Jersey, New York, Ohio
Atsakymas. Vidaus Departa-1 v,lst ^alavimy, dar praneir Wiscousin.
mautas, VVaskiugtoua,
per
>'»
Pr°r«»‘JW žmoiueuias,
vv usuingione, r
-. ša-;
_ . “’ klek...
Pasportai keliaujant į Kanadą j vo Apšvietus Ofisų išleidžia i
“P*®
*r ttP*e l^ur'
“Ouidancv LeafleU”. Tai ava- bo l>roK“ k»l«KW Ijaigusieu,-..
ir Meksiką
rbiailsios knygutės. Tos kny Tos knygutės parduodamos po
Klausimas. Ar naturalizuogutės aprašo apie tiesažinys- 5 centus už kopijų. Galimu
tas pilietis privalo turėti pastę, medicinų, dantininkystę, gauti nuo U. S. Government
portų, kuomet aplanko Kana
žurnalistikų, muzikų, knygų Printing Office, Division of
dą arba Meksiku!
vedinių, architektūrų, civilę Public Documents, Wa*hingrus.
Atsakymas. Pasportas nerei inžinierystę, elektriškų inžinie-' ton’
kalingas, bet svarbu su savim
turėti natūralizacijos certifi- |
LIETUVIAI DAKTARAI: .
Atsakymas.

kagų atlėkti, kad mums gud
----------- Ibai pasakytų; kada, LituaniAugusto pradžioje Čikagos , kai pakilus, jos inžuias su vi- Į
antrasis skridimas Lietuvos; šokiais rodzykliais užkaito ir j
Aero klubui raportavo, kad j lakūnas buvo priverstas jų že-1
skridimas gali įvykti kiekvie- ’ mėn nuleisti, paskui su šarma- į
į AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
katu.
nų dienų, pradedant augusto | ta samdytis kitų aroplanų, kad ;
Tek CANaJ 0367
13, Tuojau į Čikagą pasiųstai jį atvežtų į Lansingo portą pa
Renkant užsiėmimą
Rea. PKOspect 6659
kelio mapos, radijo knygos, o, sakyti ALTASS ir suvažiavur
Klausimas. Mano sūnus da
DENTISTAS
Kaimą aerodromui įsakyta būt sietus žmonėms, kas atsitiko
bar žada stoti kolegijon. No 1446 SO. 4Mk
CT., CICERO, ll.L.
rodi. Gyventojai kasdien vai- Į su Lituanika II, mano delnas •
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
riu gauti informacijų apie įGYDYTOJAS Ir CHIRURGUS
>343 SO. UAJLMTKD ST., CHICAGO
kietojo atrytais užrietę galvas,; kažkaip keistai ėmė niežėti, a-1
Paned. Sared. Ir Subat. X—9 vai.
1021 SOLTH UALSTED SIKEKT
ar nepamatys viršui antrojo le laikiau sučiaupęs lūpas ir!
Kezldvuclja 6606 So. Artvalau Avė.'
skridimo
laukiau, kas toliau bus.
Manoms Tat LAFayette 67*3
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
Naktimis TaL CAJSol 0403
• Iki 8:30 vakare
Tuo tarpu Lituanika II kur
Dabar jau spakainiai galime
ten Kyhlerio karalystėj, Vis atsidusti: Lituanika II su vi- r
Tel. LAFayette 7650
kaasine, buvo strajinama, kaip sais rodzykliais padedama į!
Office: 2643 W. 47th Street
pons Grigaitis sakė, ne spor- garadžių. Sulaukus pavasario f
Vak: 2 ne 5 popiet 7 iki 9 vak.
Nedėliojo pagal sutarti
^Amerikos
tiSkam, ale moksliškam skri- vėl priseis nauji rodzykliai dė- ■
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
dimui
su visokiais, dzūkiš t i, nes tie, gal, bus surūdziję,
Ljnua acttee Tel. KKPubUc 7«M
4140 Archer Avenue
Rea. Tel. UKOvehlll o«17
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
kai Šnekant, rodzykliais: ast- ar iš stailos išėję, o cicilistų
7*17 K. l'AlUktKLD AVĖ.
Ifi Gothenburgo j Slockholmą ke
Res. 2136 W. 24th St.
ronominiu rodzykliu, navigaci poperai vėl bus biznio.
lionė elektriniais traukiniais Ima 6
valandas, per gražiąją Švediją. Ši
I
Tel. CANal 0403
niu rodzykliu, dead reckoming
kelionė jungia mūsą Atlantiko Ir
Klaipėdos laivų susteslekimą. Tarp
3433 W. 11ARQI ETTE ROAD
rodzykliu, horizonto rodzyk — Del ko tiek daug žmonių
ir Stockholmo tiesiog plau į
Gerb. kun. Pr. Vaitukaitis, šv. Juozapo parap. klebonas, Ma- Klaipėdos
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kloja mūsų naujas laivas “MARI- Į
Rea and Office
Office Phone
miršta!
liu, pakopimo rodzykliu, nu
EHOLM." kelionės laikas 24 vai.
; Vat 3-4 ir 7-9 vak. Ketv. .#-13 ryto PROspeck 103»
rijoaų seminarijos atidarymo iškilmėse sakys pamokslų.
235V So. Leavltt 8b
MedėlfoJ susitarus
CAKAL. 070«
nešimo rodzykliu, aukščio ro — Dėlto, kad daktarai re
Išplaukia iš Ncw York
Drottningholm ... Rugsėjo 25
dzykliu, ledo perspėjimo rod ceptus rašo anglų kalba, kuri,
Gripsholm ............. Spalių 3 TeL CANal «1J3
zykliu, indukatoriniu kanipa- kaip žinome, yra mirusi.
• —«*<
Kreipkitės Į vietini agentą, arba:
su, aperiodiniu kampasu, radi
PHYSIC1AN and SURGSON
Klausimas. Suprantu, jogjbininkų certifikatus:
SWEDISH AMERICAN LINE
‘ DRAUGAS’J
jo kamposu, radijušu, metali
2403 W. 63rd St., Chicago
DANTISTAS
I
naminis darbas vėl leidžiamas
1. kurie turi pasilikti namie, 1811 S. Michigan Avė. Chicago
niu propeleriu ir kitokiais ro
OFFICE HOURS:
2201 W. Cerm&k Road
3
to
4 and 7 to 9 P. M.
NRA
kodeksų,
bet
reikalaujakad
prižiūrėti
asmenį,
Katalikiškas!
dzykliais.
(Kampas Leavltt 8t->
Sunday by Appoįntment
aš galiu gauti tokį certifikatų,
2. kurie kenčia dėl kokių
Jau nuo augusto 26 d., ka Lietuviškas!
Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto
fizinių
trukumų,
ma
koki
ten
certifikatai.
Kur
da Įeit. Vaitkus su Lituanika
Patriotiškas!
Nuo x Iki 3 vakare
TeL
aš tik namie galiu padirbti
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
3. kurie pripratę prie narni-į
Teisingas!
II turėjo iš Viskansino į Čišiokį tokį darbeli.
nio darbo ir kurie yra per se
——
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
TvL CANal eia
Atsakymas. Visų pirmiausia ni prie fabrikinio darbo.
GYDYTOJAS M CHIRURGAS
=5•*
4645 So. Ashland Avė.
X—SPINDULIAI
Šeimininkei, kad pataisius gerus, skanius valgius — ‘ reikia kreiptis prie išdirbėjo,
Valstijos Civilės Tarnybos
OFISO VALANDOS:
3051 Wssš 43rd 8tr.
arba darbdavio, kuris išduoda
3 iki 4 Ir nuo • Iki 3 rak.
labiausiai reikalingas GERAS PEČIUS.
Įstatymas
(Prie Archer Aek
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
naminius darbus, nes po ap
t v
Nors būtų ir geriausia šeimininkė, bet neturėdama ge
balandos: nuo 3 Iki • vai.
Oftao
■•rėdomi* Ir
2201 W. Cermak Road
ro pečiaus, nesutaiso tokiij valgių, kokių ji nori.
Klausimas. Kokios valstybės
likacija į kodekso viršininkų
Tel. PROepeet lase
privalo pasirašyti darbininkas turi civilės tarnybos kvotinius
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
rėdomi* Ir Nedaliomis pagal sutarti Tek BOULevard 7643
ir darbdavio atstovas. Sekan- dėl įvairių darbų valst. valdREZIDENCIJA
tieji gali gauti naminių dar- žioje!
ŽIŪRINT PRO DELNĄ

OR. P. ATKOČIŪNAS

OR. P. Z. ZALATORIS

. _ ?£DŲ

OR. A J. JA VOK

DR. F. C. WINSKDNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

Imigrantų Problemos

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. P. GURSKIS

BUKITE VISI LINKSMI!

Urmu — v holesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas '

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Roosevelt Eumiture Co. krautuvėje rasite didžiausių
pasirinkimų geriausių, vėliausios mados pečių kaip
virtuvei taip ir apšildymui.
Gesinis Virtuvės Pečius ....
S29.5O
Aliejinis Apšildymo Pečius ...

Tel. Yards 2084 ------------ arba-------------- Boulevard 7179
J

4142 ARCHER AVĖ.

■lakinių akys atitaisomi
Kainos pigiau kaip pirmiau.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 3656 W. 69tli SU
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. valu
Sere domis ir NedOUomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
4157 ARCHER AVENUE
Ofiso vak:
Nedaliomis

M13—14

Ofiso
VMJtory

Gerkit ir Reikalaukit
A

-

M

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

a- DR. CNARLES SE6AL

0TZ

Mes dirbame nuosavoje dirbtuvėje Seklyčių Setus ir
parduodame už £39.50 ir aukščiau.

DR. JOHN SMEIANA

loosevelt Furniture Co.
'

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760
---------

.

„

.J,

.

Mutual LiprCo.
4707 S. Halsted St
T.L TA8D3

Valandos:
2 > 4 popiet; nuo 6 - 8 vf
Office Tel. Wentworth 6130
Rea Tel. Hyde Faxk 8896

DR. SUSANA A. SIAUS
MOTERŲ IR VAIKU UGŲ

specialists__
6900 SOUTH HALSTEH ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 1 SU 8 vok

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st.
2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.

Ofiso Tek c

Siti

DR. A.A.ROTN

OFISAS

4729 So. Ashland Av<
S lubos

Rusas Gydytojas ir Chlrurgna
ILU

- OFISO VALANDOS:
10 iki 13 vak ryta nuo 1 Iki 4
po pietų fr aaa 7 iki 8:80 vak
Nedaitomis nuo 10 Iki 13
dieną.

OPTOMETRISTAS

Phone Canal 0523

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

iv ilttl DAKTSSA1:

CHICAGO.

M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

I—• p. SS.
sutarti

Ofiso Tat auo 1-8: ano 6:86-8:80

25 METŲ PRITYRIMO

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. J. BERTASH

4712 SO. ASHLAND
Phone Boulevard 7589

DR. J. RDSSELL

.

756 W. 35th Street

S59.5O

INCORPORATED
(įpėdiniai City Furniture Co.)\

arti 47th Street
Vak: auo 8 iki 8 vakar*
Šaradoj pagal sutarti

Ofiso: TeL LAFayette 4017
Rea: Tel. HEMIock «38«

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

SOUTH SIDE BREVING CO.

lumos.

4645 So. Ashland Are.

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragaviino.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER.
LIETUVIB
OPTOMETRICALLY AKIU
SPECLALIKTAS
Palengvins aklų {tempimą, kuri*
Mti priežastimi galvos skaudėJimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotufflo, skaudamą aklų karėti, atitaiso
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsaminavima* daromas su
elektra, parodančia mažiausia* klai
das Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos auo 10 Iki S v.
Nedklfoj nuo 10 Iki 13.

DENTISTAS

Telefonas REfubllc 7888

DR. A. G. RAKAUSKAS
DR. VAITUSH, OPT.

DR. C. I. VEZEL’IS

6631 S. Califomia Avė.

GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

Tas pats ir su apšildomais pečiais.
Jei neturi gero pečiaus — išleidi daug pinigų už kurą
— anglis, malkas ir tuo pačiu negaunate tinkamos ši

DENTIST AS
4204 ARCHER AVĖ.
comer Sacramento
Vak: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Motenikų, Vyriškų, Vaikų to
visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 Bo. Hilsted St.
Kampas 31st SfMt

Tslsadea; 3—4 poMsA »■—• vak vak.
Nedaliomis Ir Iveatedienlafc 10—11
—— ■

Rea Phone
6641

Office Phone

> ■ ■

M-

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

DR. MADRICE KANN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 318

Taki H u M m

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y ARde 0904
,1 Tel. PLAsa 9406

Valandos:
Nuo 13-13 ▼. ryto: 8-8 Ir 7-8 v. u.

xg

« ia

u raf rt T

Šeštadienis, rūgs. 15 d., 1934

inas, gražiai giedojo mišparus.
Gerb. kleb. kun. A. Baltutis
kiekvienai dienai turėjo pa
užbaigai pritaikintų pamokslų. kvietęs svečių kunigų. Jų bus
Laukiama daug žmonių iš vi-, ir šiandien.

VIETINES ŽINIOS
BAIGIASI ŠILAVOS
ATLAIDAI

M

tuvės buvo uždarytos ir iška
bos trumpai, bet gražiai išaiš
kino, kad “Uždarvta Dėlei
t • .
Tt
*>'■ Švenčių”. Visi žino, kad žy
rašo Labas
dai užlaiko visokius krautuves
Įvairių tautų gyvenančių Pi
Cicero. — Draugija Dievo
tarp įvairių tautų. Ateina šve
Motinos Sopulingos rengia pi lsen distrikte (į kurį įeina
Per visų žmonijos istorijų
knikų rugsėjo 16 d., Daiueljo Weąt Side ir 18-ji kolonija) atsirasdavo tokių žmonių, ku ntė ir švenčia, nors tai ir ne
ūkyje, W. 87 $t., Willow komitetas rengia automobilių rie spėdavo metus, mėnesį ir patiktų kitataučiams.
Lietuvių katalikų tarpe ra
Springs. Trokas eis 1 vai. po-!paradų šiandie popiet, o peš net dienų ir valandų, kada bus
piet. Važiuoti reikia Archer čiųjų paradų ryt, 2 vai. po pasaulio pabaiga. Kiek tų ‘pfl- ndasi tokių, kurie bijosi pei
„
, •
,
sipažinti savo tautybę arba tiAvė. iki Kean Avė.; Kean Av. piet. Paradas susiformuos Ha- sauho
pabaigos dienų praėjo, ....
............ , .
- ,.
1 nė. suskaityti
,
;•
1 kejnnų. Bijo išjuokimo už ti
iki 87 St.; 87 į vakarus 1 nuti rrison parke, prie 18-tos ir j negalima
lę, kol kelias baigsis. Tuoj Wood gatvių. Maršavimas eis) ftuį ir šiaig metaig> tūlas kybų ir pravardžiavimo dėl
tautybės. Jei žydai nesibijo
pakalnėj ir ūkis.
18-ta gatve iki Halsted, Hal-j ypėjįkas, VVilbur Glenu Voliva,
Jeigu lietus būtų iki vėlu sted iki 20 gatvės, 20 gatve pranašavo, kad bus pasaulio prisipažinti žydais, lietuviai
mos, tai 7:30 vakare, parapi iki Dvorak parko (20 ir May Į pUĮ)aįga rugsėjo 10 d., š. m. turėtų turėti dar daugiau drų-

GICEROS MOTERŲ
PIKNIKAI'

ĮVAIRIŲ TAUTŲ
PARADAS■ '

MAŽMOŽIAI

aoa Chicagos ir apylinkių.
Per visas S dienas rytais ir
Marąuctte Park. — šiandien vakarais žmonių buvo pilna
baigiasi Šiluvos atlaidai Šv. bažnyčia. Gražius pamokslus
Dievo Apvaizdos parup. ka
Panelės Gimimo parapijoj. Va jake Tėvas Bonaventūras. Gra rnivalas prasideda šj vakarų
kare, 7:30 vai., Ims iškilmingi žų įspūdį darė visu žmonių be- t. y. rugsėjo 15 d. ir bi s laimišparai su procesija. Misio ndros, garsiai kalbamos mal- komas šeštadieniais ir sekmanierius Tėvas Bonaventūras, dos ir giedama litanija. Cho- dieniais. Į šitų parapijos jmidominikonas, pasakys atlaidų ras, vare. Janušausko veda- Įrengimų nuoširdžiai kviečiami
______ __________________ | šios kolonijos lietuviai ir taip
pat iš toliaus. Ypatingų pa
gatvių), kur įvyks kalbos, mu'lKaip 1Hir šimtmečius taip ir S°S’
kvietimų
siunčiame buvusiems jos salėje turėtumėm pramo
NAUJAI ATSIDARĖ
gų. Kviečiami visi atsilankyti. zikalė programa ir šokiai. I>ai šiemet, susilaukėme rugsėjo lt)
Didelis skandalas kilo apie
aštuoniolikiečiams
į mūsų
Linksmai praleisite laikų.
nuos didžiulis iš įvairių tautų j Susirenka Volivos sekėjai karo medžiagų pramonę. Biz
“Homecoming” karnivalų.
Komisija sudarytas choras. Lietuvių šo- Klausytis savo “pranašo” žo nis tai biznis, ypatingai Ame
Kun. Ig. Albavičius
kėjų grupė pašoks tautinių šo- džių Praeina popietis, ateina rikoj, bet kuomet pardavėjai
3201 Lituanica Avenue
kiu. Įžanga visiems dykai.
j vakaras, nieks nesidaro. Pra šių prekių įvairiais būdais ku
Aukotojų duoehumas, be akampas 32-ros gatvės
Ra
P
' bėga ir vakaras, vis dar nesi rsto vienų šalį prieš kitų', kad
bejo, daug prisidėjo prie mū
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas
mato “svieto galo’’. Voliva padidinus savo biznį, tada lai
sų parapijos paskutinio pikui
Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “valstybinė” iš Lietuvos.
“
Draugo
”
šeimynėlė
didėja.
aiškina, kad dėl “neprielan kas valdžiai išsitarti tuo rei
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kauną.’
ko pasisekimo. Keletas iš žeDu nauji skaitytojai ir vėl da- kaus, nepastovaus oro” nega kalu. Ar tik patys vedėjai šių
-P
West Side. — Aušros Vartų n,iau minėtų asmenų per nie sidėjo. Šj kartų “Draugų už
t Altoriaus Puošimo draugija *us Jau helis syk aukojo pa- sisakė Ona ir J. Mankai, 1905 lėjus įvykti jo pranašystė. Bet pramonių neįklinips į balų per
Į rengia piknikėlį rugsėjo 16 d., raI>ij°s reikalams, bet daug y- So. 50 Ct., ir Albertas Maek, i užtikrina, kad už 2,920 dienų, savo godumų.
P arba rūgs. 10 d., 1942 m., ištikRūtos darže, 6 vai. vakare. ra *r tokių, kufle galėjo paNE NUSIMINKITE
1900 So. 51 Ct.
rųjų susilauksime pasaulio pa Jūs galite gauti pas savo vaistininką,
! Draugija kviečia visus atsi- re,1,ti savo parapijų aukonjis.
Linkiu viso gero seniems, baigos.
tam tikrą TONIKĄ, kuris per ilgą
į lankyti ir smagiai laikų pi a-, bet neaukojo. Šie biznieriai nu
laiką buvo vieno Įžymaus Gydytojaus
naujiems ir būsimiems “Brau
preskrlpcija. Tai yra tikrai gera nau
Į leisti tyrame ore. Bus gera mu kojo: Jonas Samožka, 1442 S. go” skaitytojams.
Tokiani “pranašui” reikia jiena dėl vyrų — tik reikalaukite .
I zika ir kitokių pasilinksmini-1^9 Ct.; Jonas Žilvitis, 1446
švelnaus paglostymo, kokį ti
Draugnešis
So. 49 Avė.; Jdrgis Andziulis,
mų.
ktai prof. Kampininkas gali
1324
So.
49
Ct.;
Jonas
BagurNepamirškite
atsilankyti.
Mokykimės
krikščioniško suteikti.
Mėnesinis treatmentaa už DolerJ —
skis,
1538
So.
49
Avė.;
Charles
pilnai garantuotas. Jeigu jūą nesi
Užtikrinam, kad visi smagiai
kantrumo ir meilės.
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne būUčtupas,
1437
So.
49
Ct.;
Al.
laikų praleis.
Valdyba
Per žydy .šventes, jų krau10"1
Tamuliūnas, 1447 So. 49 Avė.; «■■■■■■■■■■■ »
Taipgi A. Lutkus ir Stalyga.
; REUMATIZMAS ■
Remkime tuos, kurie eina į
ROSELLI BROTHERS, INC.
_______
/
■
SAUSGĖLĖ
I
pagalbų parapijai.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
■
North Side. — Šv. Mykolo
•_
Nesikankykite savęs skaus- B
O
..
\
Specialistai iškalime Ir l.šdlrM■ mals. Reumatizmu, Sausgėle, _
d# »
parapijos išvažiavimas rugsė
)
■ Kaulų Gėlimu, arba MS&lun- ™
me visokių rūšių paminklų ir graNetrukus prasidės vidujinis
glu — raumenų sunkumu: neg B
jo 9 d. Jefferson miškuose pa
bnamlų.
skaudėjimai naikina kūno gy
sezonas, tai yra, šokiai, vaka
vybę ir dažnai ant patalo pa- B
Mūsų Šeimyna specializuoja šia
rvyko. Dėkojam Dievui už gra
guldo
_
rienės, teatrai ir t.t. Kitų mė
me darbe per šeštas kartas.
«
CAPSIOO COMPOUND mos- ■
žių dienų, nes jau paskutinis
tis
lengvai
prašalina
viršminč|
nesį pradėsimo organizuoti
Veskite paminklų reikalus tie
tas ligas: mums šiandie dauI, šiemet buvo išvažiavimas.
siai
su pačiais išdirbėjais.
gybS
žmonių
siunčia
pade
koB
Dramos klubų. Klubas ieško
nes pasveikę. Kaina 50c. per _
Daug žinųnju aplankė, gra
paštų 55c, arba dvi už $1.05. —
jaunimo, kuris yra gabus sce
Knyga: "ŠAUTINIS SVEIKA- |
žiai dienų praleido ir parėmė
TOS" augalais gydytis, kaina
noj.
Vėliau bus pranešta
50 centu.
■
parapijos reikalus. M»tėsi ir
“Drauge”, kada laikysime su
keletas biznierių. Jaunimas li
Justin Kulis ■
sirinkirnus ir kokius narius
Vienas blokas | rytus ūpo
nksminosi, dainavo. Komisija
3269 SO. HALSTED ST.
■
priimsime.
Parapijos Rap.
didžiulių vartų
Chicago, III.
■
(.visiems širdingai dėkoja.
IBBBBBBBBBBKomisija
Nauji moderniški Pečiai apšildymui kambarių. “Oil
Trys telefonai:
Burners” dega su aliejum. Stubų užlaiko vienodai šil
Rea. FEMSACOUA MII
tų, nereikia nei anglių nei pelenų nešti. Duoda sanita
BELMOMT 6486
riškų sveikų šilumų , Office: H1LL8IDB 8865

KVIETIMAS

KAUNAS TAVERN

PIKNIKAS RŪTOS
DARŽE

■

"

"■

■■■

I

PAVYKO

S

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE |

OIL BURNERS

HILLSIDE, ILLINOIS

VIENI BAIGTI, KITI
PRADEim

KAINUOJA PIGIAU KAIP ANGLIAI

$39,50 iki $99.OO’ sulig didu’

Kainos po
mo ir gražumo padarymo.
Pamatykite didelį pasirinkimų Budriko Krautuvėje.
Telefonas; Boulevard 8167

Jos. F. Budrik,

Ine.

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

Lithunnian ltadio Hour cvery Sunday frorn
1:00 to 2:00 P. M., over WCFL, 970 K., radio
station.

ALEX ALEŠAUSKAS and SON

North Side. — Vasaros da
rnai baigti. Piknikai, gražiai
pavyko.
Dabar lieka rudeni? vienas
didelis darbas — tai bazaras.
Į šį darbų rengias visi pava
pi jonai ir draugijos; aukoja.
Nerasi žmogaus, kuris nesi
rūpintų savu likimu. Parapi
ja mūsų visų. Kų mes dirha
me dėl parapijos, dirbame sau.
Taigi, yra vilties, kad ir tas
darbas bus sėkmingas,
i Bazaras prasidės spalių 7 d.
j tęsis 14 d. ir 21 d. bus užbai
ga. Taigi, ruoškimės prie ru
deninio bazaro.
P. Rap.

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 80. TALMAN RT.
7126 80. ROCKWEUi ST.
Tel. lt E Public 5099-6051
Mes parduodam anglis že
miausiom kainom.
tas M. R. 87.00 tonas.

“Draugo”
ketvirtadienio
laidoj, rūgs. 13 d., tilpo žinu
tė apie baseball White Sox
komandos žaidikų, Bob Boken
i -Bakonauskų, kurį A. Kiela
paskelbė lietuviu esant.

1

Į

INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

_ «-> B.IU* ,, x
PlUHOlCZ^/ '
MORTGAfiERANKERSdr*

KUS BONUS

RE AI j ĖST ATE — STIINCTAM PINIGUS Į LIETUVĄ
L A I V A K O R C IŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

9608 WBST 47th STREET

Tel. LAFayette 1088

GRABORI Al
LACHAVVICH Telefonas YARdz 1138
IR S0N0S
STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRAB0RIAI

Liepos 11 d., 1934 m., šia
me dienraštyje Andriaus Šni
po skyriuje tilpo apie Žaidikų

Boken sekamai:
“Ar žinote, kad žaidikas
(short-stop) Chicagos Wliite
Sox svaidinio komandoj yra
jaunas lietuvis (tikras žemai
tis) Boh Boken (Bakanauskas)? (Padėka B. Paliliūnaltei už šį faktą.)”
' Ic.

URAB0RIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieina ipa.
8319 Lituanica Avenue
Chicago, 111.
Cicero, HL

Patarnauju laidotuvės* knopiglauata
Raikai* meldžiu atalėaukti, o mano
ifnti
darbu būsit*• uiganėdi

109 & «9th Ct

Tel. (ICKRb MM7
TeL LAFnyette S57S

J. Liulevičius
Graborfafl
ir

RnlMumuob.jM

Patarnaują Chtcagoje Ir apylinkėj*.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

PATĖMIJIMAS

Furniture and Piano
Movers

..V>

Vinoent Ramiu, secr.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 3109

Sva. -------------------------------- -----

Jfard» 1741-1742

I.J. Z0LP
GRABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 West 46th Street

LAIDOJflM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

JF.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Te». BOUlevard MOI—6411

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma
_ tuo pačiu vardu).

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlerard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAL8AMUOTOJAS
Pataraavlmaa geras Ir nėbrangus

718 Wwt 18th Street
Telefonas UONroe »»77

J. F. RADŽIUS
Ioe.

LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už |t& 00 Ir auklėtas
Mod*ml*ks koplyčia dykai
•68 W. 18th St. Tel. CAMal 8174
Chicago, I1L

AeŠtadienis, nigs. 15 d., 1934

PIKNIKAS
tynės prasidės vidudieny. 12 porų čempijonų kumštininkų ir 5 poros garsių ristikų kumšči uosis
ir risis nuo penktos iki 11 vai. vakare. Skaniais valgiais ir importuotais iš Europos gėrimais vi
sus svečius nuolatos vaišins. Niekam nebus markatna. Patrijotinės dainos nuolatos skambės po
platų Vytauto parkų. Visiems užtikrinta “good time”. Įžanga tiktai 25c. Už įžangos tikietus
bus duodamos dovanos kas valandų. Niekas nepraleiskite šios progos; seni ir jauni, ypatingai
draugai, prieteliai, kaimynai, biznieriai ir visi geros valos žmonės malonini prašomi atvykti į Ro
žių Žemės piknikų. A. Peldčius trauks krutamus paveikslus, kurie bus rodomi par. salėje, rugsė
jo 25 ir 26 d.
KUEBONAfl ir KOMITETAI

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ii* Cravvford Avė.
Rengia visos Chieagos ir apylinkės lietuviams, Visų Šventų parapija. Pradžia bus 12 valandų
dienų, o pabaiga 11 valandų vakare. Grieš Babe’s Nighthawks orkestrą. Baseball, indoor ir lenk-

American Legion Dariaus Girėno postas 271 ruošia dide
les iškilmes ateinantį trečia
dienį, rūgs. 19, J. Yuškos sve
tainėje, prie 2417 W. 43 St.,
8 vai. vak. Šiame vakare bus
taip vadinama “the ceremo- j
nies of the Installation of new
officers” su kalbomis ir muzikale programa. Po visam bus
šokiai, užkandžiai. Viskas at
silankiusiems svečiams bus dy
kai. Visi atsilankiusieji ekskareiviai, kurie turės su savi
mi taip vadinamas Discbarge
Certifikates, bus priimami kai
po šio vakaro svečiai. Tatgi,
eks-kareiviai,
nepamirškite
trečiadienio vakaro.
Dariaus. - Girėnas Post 271
J. S. čaik&uskas, adjutant

kia ant trumpų bangų visų ir svarbių pranešimų. Progra- žadėjimų, o tikrai susilauksi
Amerikų, Europų ir kitur. Net moj dalyvaus geriausieji lie:
daugumas klausysis Lietuvoje. tuviai menininkai. Šiuos proS. J. gramus leidžia Progress FurRyt dienų plačiosios Chica-i
niture kompanijos krautuvė,
gos ir kitų miestų lietuviai tu į
Ryt, 11 vai. prieš piet, sto 3224 S. Halsted St. Programas
rėš progos pasiklausyti iš sto
ties WCFL, 970 k, 1 — 2 v. tis WGES perduos gražių lie-, tvarko ir joms vadovauja dai
popiet įspūdingos radijo pro tuvių programų, iš rinktinių} nininkas J. Romanas.

not, kad Lietuvių Savininkų}
Susivienijimas iš Cook Coun-j
tv rengia išvažiavimų nedėlioj
rugsėjo 16 d., Justice Park
darže, Kean ir Archer Avė.
Šiame piknike bus duodama
dovanai keptos bulvės ir sil
kės. Pradžia 1:30 vai. Įžanga
dykai. Grieš A. Venckevičių
orkestrą.
Frank M. Valaitis

DIDIS

Šv. Kazimiero Akademijos gramos, Lietuvos prez. A. Sme dainų, muzikos, įdomių kalbų i•
*
Rap. 000*
Rėmėjų dr-jos susirinkimas iš tonos 60 metų sukaktuvių pa
keltas iš sekmadienio j ant gerbimui.
Drąsiai vykdyk savo pairi
radienio (rugsėjo 18 d.) vaka-} Programa prasidės Budriko
rų iš priežasties įvykstančių radijo orkestrą, kuri gros spe-1
Drabužių
PAJIEfiKOJIMAS
iškilmių — Seminarijos atida cialų paruoštų prez. Smetonai
KAJETONAS MARTINAITIS, VanPLOVYKLŲ
rymo, Hinsdale, III. Susirinki maršų, varduvių suktinį
slovlAki'ų kaimo. Skirsnemunės para
ir
pijos, Raseinių apsk. mirė nepsrseTown of Lake. — Draugija mas, kaip visuomet, įvyks Šv.
ir
PARSIDUODA
nal ir paliko kiek turto. Jo žmona,
kitus
muzikalius
numerus.
Vo

Šv. Pranciškos Rymietės mo Kazimiero akademijoj.
anie 17 metu prasisalino nuo Jo su
Kaurų
Mažiausiomis
Kazimieru G&rdauaku tr p»*i#mė su I
kale
j
daly
dalyvaus
Chieagos
terų ir merginų laikys mėnesi
savim vaikus, dabar Jie g&'t būt apie
24 metu amžiaus. Nežinau po kokia)
VALYTOJŲ
Visų A. R. D. skyrių atsto Grand Operos artistė-dainininKainomis
nį susirinkimų rugsėjo 16 d.,
pavarde Jie gvvena — Martinaitis ari
Oardauskaa Kas žino kur tokia ftelMIESTE
2 vai. popiet, parapijos moky vės prašomos dalyvauti šiame kė Barbara Darlys (Drangelie
mlyna randas, prašau pranerti, arba
pats lai atsUaukia.
(7)
klos kambaryje. Narės malo susirinkime, nes turime ypa nė) prie akompanimento Jono
MBS.
ANELĖ
BratClTĖ
nėkite dalyvauti, nes yra daug tingai svarbių reikalų svarsty Byansko ir Pečukaitės. Bus
VACIKAVSKAS
ltlO So. SI Cnurt,
Cicėno, UI.
svarbių reikalų svarstymui. mui. Šis bus bene paskutinis duetas Justo Kudirkos su PieKurios pasilikusios su mokes susirinkimas prieš mūsų “in žienė. O garsus vargonininkų
čiais, malonėsite užsimokėti. di jonų vasaros’’ piknikų, kurs choras, vadovaujant komp, A.
KRAUTUVĖJE
Valdyba įvyks rugsėjo 30 d , Vytauto Pociui, visus "nustebins savo
daiže.
harmoningu dainavimu. Pri
prasidės ketverge, rugsėjo,
taikintų kalbų pasakys Lietu
(September.) 20-ta, 1934,
Pikniko centro komisija ir
7:30 valandų vakare
vos konsulas Chieagoje Kal
skyrių pikniko komitetai pra
vaitis. Taipgjį kalbės žurnalis
JOSEPH J. ORISH,
šomi atvykti susirinkiman su
tas Pieža.
4631 South Ashland Avė.
raportais, kas ir kiek nuveik
Telef. BOUlevųrd 2800
WCFL
radijo
stotis
ir
ta būsimam piknikui.
WAAX9 truuapųių bangų sto
A. Nausėdienė,
tis, per kurias minėta progra
Šios 1935 mados > Naujausia
A.R.D. centro pirm. nia bus transliuojama, pasieKVIEČIAME ATIDA MAYTAG PLOVYKLAS po

ŠALTO ORO
Reikmenys

RYTI ČEKIŲ
SĄSKAITAS
Puikūs naujos mados $40.00
vertės Šildomi Pečiai tik po

£22 50
Alyva kūrinti šildomi pečiai
tik po

$47.50
$20.00 vertės tvirtfis
ŠILDYTUVAI
tik po

tarė Ollie Hardy i Stan Laurel

£12-50 ,

Balansas turi Imti
ne mažiau $100.
P A B A N R l’.S

1) B A C GIŠKsj

TVIRTAS

HALSTED EACHflHGE

NATIONAL

Naujos TH0R plovyklos

BANK

Halsted St. ir 19th Pi
Narys FEUfiitAL
INSI’RAM E KOKPOK M IJI.S

Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(Wert 22nd St.)

“Dabar, tu paimk šį ei garėtų, matai?”

Naujos mados ABC Plo
vyk lės po

Naujos APEX arba BEE
VAC plovyklės po

NaujoR WESTINGHOUSE
plovyklės po

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo • Iki S
Panedėllo. Seredoe ir Pėtngdloe
vakarato S iki »
Telefonas CAMal 117S

“Kas—gi?”

“Suprantama kad—tu; Matai, tai yra Old Gold
cigaretas—supranti ?”

Namai: 6459 S. Rockwell St

•T.ip.aip."

Telefonas REPiibllc

"Tylėk ir klausyk, ar klausyti? Matai, Old Golds yra
padaryti ii grynos tabakas, supranti? T odai natūraiei
jie ne tiktai turi geresni skoni, bet taipgi yra liuosi nuo
šiurkštumų ir ne erzina gerklės. Lengvumas gerklei yra
svarbus kiekvienam!—ypatingai pagarsėjusiam judžiif
artistui tokiu kaip ... ar

"Kas—ar ai?"
“Suprantama nei Be tu busi linksmesnis rūkytojas, kuo
met tavo gerklė pajus smagumą ‘švelnaus it šilkas’
Old Golds.”

MM

vertės Springsiniai
MATRACAI

£995
$9.00 vertės Vatiniai
MĄTRASAI

<4.95

ForroonAPAs

Atsidarė nuosava, mo
dom Liką studlo su Hollyvrood Šviesomis.
490 WKST Ižed HT.
Rnglcwood M40 MSI

$6 50 Maišytų Vilnų dobeitavi BLANKSTAI po

$35.00 kaip nauji
HOOVER šlavikai po

- £3-45
p. Hardy galėtu paaiikinti iiuo budu, p-ne
Laurai:—Neauga geresnis kaip kad vartojama

$3.75 Puikios, pilnos mieros
KALDROft po

Old Gold. Ir jis yra tyrus. (Be dirbtinio paska
ninimo.) Todėl Old Golds yra taip lengvus ant
GERKLES ir NERVU.

£1.98

$20

kaip nauji

EUREKA

šlavikai po

Katrie perkate anglis I*
dralverlų, siųskite juos
J
C RANE COAL CO. Oeusite
geresnes anglie, už maliau
plntgų.

ruaML AMERIKOS CI GAR ETAI

3222-26 S. Halsted St
Pamatykite Laumil ir H a*trr naujausiame pilname juokų paveilde,
“BABES IN TOYLAND", Hal Bot <h Produkfi|oi«-

gerklei

Vedėjas J. K&lėdinskfts
Duodame gražius radio pro
gramų# Nedėliomis litų vai.
ryte iš W. G. E. S. stoties,
1300 kilocykles.

cigaretai

HM

POP1ERIIOJAM Ir PK.YTVOJAM

Atliekame vtaua namų dablnfmo
darbus. Darbas pigus tr uttlkrtntaa. 1S14 m. popleros relė — M.
JO«CPB AUGA1TI8
1«M B. Mtk Am.
Otorro, nt

Tel. Lafayette 41 !•

Hl

2536 W. 63rd Street
Tel. Hemlock 8400

4183 Archer Avenue
Tel. Lafayette 3171

Cbicago, III.

