a \

DRAUGAS
VIENATINIS TAVTDfM IR
TIKYBINE*! MINTIES LIE
TUVIŲ DIENKASTIS
RIKOJE,

8

r?

DRAUGAS
THE MOST INFLCENTIAL
IJTHUANIAN DAILY W
AMERICA.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas,,J 2334 So. Oakley Avenue, OBIOAOO, ZLLOIOI8
No. 224

ŠEŠTADIENIS, RUGS£JQ-SEPTEMBER 22 D., 1934

EZVTSRBD Al OOOHD-CLAHB MATTZR MARCH II. 1111. AT

OO. 1L1LINO1S UMDBR THE ACT OF HARCH

KAS NUŽUDĖ

PREZIDENTAS NORI, KAD TEKSTILIŲ BAISI AUDRA
JAPONIJOJ
DARBININKAI GRĮŽTŲ DARBAN
T***

Paskelbtas specialaus boardo
padarytas taikos planas

LEIIENANTA

1,346 JAPONŲ ŽUVO,
DAUG SUŽEISTŲJŲ

0OPT

1 So A
Telefonas: Canal 7790

META1-VOL. XVIII

■ ■

■-

■' u-

RYTOJ GENERALE
KOMUNIJA7!

SAKOSI JIS NIEKO NEŽI SUIMTAS JAUNAS VALKA
TA PASISAKO KALTU'
NĄS APIE LINDY KŪDIKIO
Rytoj, rūgs. 23 d., Chicagos arkivyskupijos visi katalikai
PAGROBIMĄ
TOKIJO, rūgs. 22. — Siau
Chieago Lawn nuovados po savo parapijų bažnyčiose priima Šv. Komuniją Jo Eminenci-**

tęs viesulas Japonijoj padarė
baisybes. 1,346 asmenys žu
vo ir 4,203 sužeistųjų. La
biausia nukentėję pramonės
centrai ir geležinkeliai.

NEW YORK, rūgs. 22. —
Suimtas dėl lakūno Lindbergho kūdikio pagrobimo ir nu
žudymo B. R. Hauptmann,
kurio namuose ir garadžiuje
rasta dalis išmokėtų pinigų
už kūdikio grąžinimą, nepri
sipažįsta kaltu ir fantastiškai
aiškinasi.
i
Sakosi, kad jis neturi nieko
bendra su tuo pagrobimu.
Girdi, jam tuos rastus pini
gus yra davęs vienas vokietys, kurs yra išvykęs į Vokie
tiją ir ten miręs. Jis prašęs
pinigus laikyti iki jo grįžimo
ątgal Amerikon.
Girdi, ilgą 'laiką jis nė ne
žinojęs, kad tai buvę tikri pi
nigai ir tik prieš keletą sa
vaičių ėmęs bandyti, kad juos
iškeltus. Iš viso išleidęs apie
150 doleri^. %.«SPolicija pareiškia, kad Haupt
mann kalba prasimanymus.
Savo keliu New Jersey val
stybė reikalauja suimtojo. JĮ
vadina Lindy kūdikio žudiku.

licija sulaikė jauną apšepusį
valkatą, Williamą Duba, 28
m. amž., kurio tėvai turi troko daržą (farmą) Oak Lawn.
Jis pats pasisakė, kad jis aną
naktį nužudė policijos leite
nantą Day, nežinodamas, kad
tai leitenantas.

jos Kardin i? Mundeleino, Chicagos Arkivyskupo, intencija,
kad tuo būdu suteikus savo Ganytojui Kardinolui brangiau
siąją už viską dvasios dovaną jo jubiliejaus sukaktuvėmis.
Pereitą sekmadienį visose bažnyčiose skaitytas J. E. vy
skupo B. J. Sheil laiškas gerb. klebonams dėl generalės Ko
munijos. Kunigai per visas Mišias išaiškino žmonėms tą da
lyką ir Mgino, kad visi prisidėtų prie tos dvasios dovanos

WASHINGTON, rūgs. 22.
Darbininkų streiko komiteto
— Prez. Rooseveltas paskel pirmininkas Gorman pranešė,
bė pareiškimu. Reikalauja, kad šis komitetas negali at
kad streikuoju tekstilių pramo šaukti streiko be pačios uni
nės darbininkai tuojau nu jos pildomosios tarybos nuo
Kardinolui.
trauktų streikui ir grįžtų dar sprendžio. Jis pranešė, kad
ban. Pareiškia, kad visi strei ši tary ba šiandien sušaukiama ' TOKIJO, nigs. 21. — Kone
kavę darbininkai, nepaisant specialin posėdin, kuriam bus visą Japoniją ištiko baisus
Sakosi, kad jis naktį šalia
jų priklausymo į .unijas, bus svarstomos darbo boardo pa 'taifūnas (viesulas). Daug kliu
85 gatvės miegojęs. Nežino
priimti atgal į savo vietas.
skelbtos rekomendacijos ir vo šiam miestui ir Osaka.
mas prašvis spyręs jį su ko
atšaukimas priklausys
Toliau prezidęntas reiškia streiko
*
* "L
Netoli Kyoto viesulas nu
ja. Tada jis pašokęs ir smo
vilties, kad pranionininkai iš nuo tarybos. Savo keliu strei- ,
vertė nuo bėgių du keleivinius
gęs su pagaliu į galvą tam'
savo pusės gelbės vy riausybei, kas turi vykti visu tempu.
traukinius. Yra žuvusiųjų ir
drąsuoliui. Pas užmuštąjį ra
RYMAS, rūgs. 21. - .U
kad grąžinus pramonei reika Prez. Rooseveltas aukština
sužeistųjų. Osaka sugriauta
dęs
18
dol.
ir
pasiėmęs.
Taį
lingą taiką.
Eminencija kardinolas Munsavo skirto boardo greitą ap- eilė maldnamių ir gyvenamų
viskas.
Prezidentas pažymi, kad sidirbimą ir pareiškia, kati
delein, Chicagos arkivyskupo -.
namų. Dalis miesto užlieta.
Suimtasis pasisakė, kad jis
nesusipratimų išlyginimas bus raporte paduotas taikos pla
šiandien Šv. Petro bazilikoj •
Ten pat sugriauta keletas mo
WASHINGTON, rūgs. 20.
yra buvęs kokį laiką bepročių
atliktas teisingai, abiem pu nas yra originalus ir turi būt
kyklų ir žuvo vaikų. 'Vienam
įstaigoj, Dunninge.
— Krašto Katalikių Moterų minėjo 25 metų sukaktuves,
sėm kooperuojant, taip kad vykdomas.
maldnamy žuvo 15 asmenų.
Policija nebežino, ar tikėti taryba turės čia metinį suva kaip konsekruotas vyskupu ir
Vieniems ir kitiems nebūtu npo
S-H žiavimą, kurs prasidės rugsė po šiandieninių Mišių kardi
jo pasakojimais.
Iš visako matosi, kad prezi Gelbėjimo darbą vesti iššauk
skaudos.
ta kariuomenė.
jo m. 29 d.įr baigsis spalių nolas viešai pakartojo tikcjiSpecialus darbo boardas dentas greitai paskirs taikai
-----/noišpažnrtįrr kitus vyskupo
taip pat kreipės į darbinin Vykdyti boardą Tr^patafrš nu
pasižadėjo ofiso įžadus, kokius buvo pa
kus, kad nutrauktų streiką, o traukti streiką.
_
dalyvauti suvažiavime . Daly daręs prieš 25 metus, kada
vyriausybė ims rūpintis jų Ii-'
vaus keletas vyskupų ir prezi buvo konsekruotas vyskupu.
kimu.
ATĖNAI, Graikija, rūgs. dento Roosevelto žmona pasa
Unijos vadai turi specialų
Jo Eminencija laikė skaity
ŽENEVA,
rūgs.
21.
—
1935
kys
prakalbą.
20.
—
J.
Valstybių
vyriausybė
posėdį. Studijuoja darbo boar
tinas Mišias, patarnaujant ke
m.
sąusio
m.
13
d.,
Saro
teri*
Jo
Eksc.
arkivysk.
A.
G.
Cinorėjo
iš
Graikijos
išgauti
pa

do raportą ir prezidento pa
turiems amerikiečiams kuni
NEW’YORK, rūgs. 21. —
'
jj*'j
įvyks
plebiscitas.
Gy

cognani,
apaštališkas
delega

sprukusį
čia
iš
Kalifornijos
reiškimą. Svarsto streiko nu
gams. Nepaisant kardinolo
BERLYNAS, rūgs. 20. —
Greenwich policijos nuovadoj
ventojai
pasisakys,
ar
jie
nori
tas
J.
Valstybėms,
suteiks
pa

naturalizuotą
graiką
Thomas
traukimo klausimą.
noro, kad sukaktuvių minėji
Užsienio reikalų ministeris
priklausyti Prancūzijai, ar paskelbta, kad pagaliau ima Coumas, kurs kaltinamas žmojg laiminimą prieš pat suvažia
mas būtų visiškai privatus,
von Neurath pareiškia, kad
išsiaiškinti lakūno Lindbergho
vimo uždarymą.
žudyste.
AVASHINGTON, rūgs. 21. Vokietija šiandien neturi lai Vokietijai.
tik dalyvaujant artimiausienns
kūdikio pagrobimas ir nužudy
Graikų teismas rado, kad
— Prezidentas Roosevėltas pa ko galvoti apie kokius imperi- Plebiscitą vykdys T. Sąjun mas, atliktas 1932 metais.
jo draugams, viešumo nieku
nuo 1914 m., saus. 15 d., Grai
skelbė viešai specialaus dar jalistinius žygius svetur, ka gos komisija. Balsavimų ir
būdu nebuvo galima išvenp t i
Policija suėmė vokietį Bru kijos įstatymai nepripažįsta
bo boardo pagamintų planą, dangi ji yra užimta savo vi krašto tvarkai prižiūrėti bus
HA ir YAlDflIC
Kardinolo Mišių klausyti su
nUJt nALIlUJt
sirinko nemažas skaičius Vakuriuo turėtų būt užbaigtas daus atgimimu.
suorganizuota tarptautinė po no Richard Hauptmann, 35 graikų naturalizavimosi sve
m.
amž.,
vedusį
ir
nedirbantį
tur,
o
Coumas
naturalizavosi
tekstilių darbininkų kruvinas
licija, kurion bus priimti įvai
Prūsų Lietuvoje, Tilžėje ir. tikano aukštųjų prelatų if,
Be to, šiandien Vokietijos
streikas.
rių tautybių, išėmus prancū karpenterį, kurs apie 14 metų 1914 m., <fc|al. 17 d. Tad jis kitose vietose dabar nėra nei į grupė šiaip tikinčiųjų — vvsvarbiausieji troškimai yra1
Šis boardas savo ilgu ra
zus ir vokiečius, buvusieji mo nelegaliai gyvena šiame kra yra Graikijos valdinys ir ne vienos bažnyčios, kurioje bū-l nJ *r moterų, tarp kurių buvo
sukoncentruoti Šiais gyvais
išduodamas.
portu rekomenduoja, kad prez.
ką vokiškai kalbėti kareiviai. šte.
tų laikomos lietuviškos pamal ir turistų.
reikalais: įgyti ginklavimosi
,
Jo
namuose,
Bronxe
(mieRooseveltas tuojau paskirtų
dos. Pasilikę be lietuviškų pa
lygybę ir atgauti Saro teri
Visi šie policininkai turės aį0
jr garadžiuje pada
Po Mišių kardinolas palai
ŠAULIŲ S-GA STATO
kitą board,ą iš trijų asmenį)
maldų,
Prūsų
lietuviai
evanbūt
nesutepto
karakterio
ir
toriją.
mino susirinkusiuosius ir nuryta nuodugni krata. Išardy
NAMUS
ir jam pavestų, kad jis galu
gelikai šventadieniais klauso-'vyko į rVįeSbutį, iš kur tuojau
drausmingi. Jie bus apgin ta langų rėmai, grindys, sie
tinai išspręstų tekstilių pra
kluoti revolveriais ir šautu nos. Keliose vietose rasta vi Plėsdama savo kultūrinį vei si transliuojamų per radio iš išvažiavo į Popiežiaus vasa
monėje darbininkų unijos pri
vais. Neturės kulkasvaidžių, so 13,750 dol. po 10 ir 20 dol. kimą, Lietuvos šaulių sąjunga Kauno katalikiškų pamaldų. rinius rūmus, Castel Oandolpažinimo klausimą ir tvarky
arba ašarinių bombų.
aukso certifikatais (bankno pradėjo visame krašte statyti Prūsų lietuviai, kurie myli fo. Privati audiencija pas
tų visus kitus tarp darbinin
nuosavus namus kultūros savo kalbą ir nori pasiklau Popiežių tęsėsi apie vieną va
tais). Tai dalis tų 50,000 dol.,
kų ir pramonininkų pasirei
reikalams. Saulių namai, tau syti Dievo. žodžio lietuvių kal landą. Kardinolas pranei ■
NEW YORK, • rūgs. 21. — ŽYMUS ANGLŲ ŽURNALI kurie išmokėti už pagrobto
škusius nesusipratimus.
tos namai. Šiuo šūkiu _ -KvadoSTAS LIETUVOJE
, • **» ba, nevengia klausyti ir kata- Popiežui apie Chicagos arki
kūdikio grąžinimą.
Rekomenduoja, kad darbo Plėšikai naktį įsilaužė Uorn
. Suimtas Hauptmann, pasa- vaudamosi Lietuvos šaulių są  likiškų pamaldų. Nors jos ir vyskupijos stovį i r pažangą.
departamentas ir federalinė Exehange Bank Co. šakon,
KAUNAS. - - Žymus anglų J koja kaimynai, buvo mažai junga jau įsigijo gražus na katalikiškos, bet užtat lietuviš
prekybos komisija ištirtų apie Avė. D ir 10 gat., ir laukė iki
Šventasis Tėvas įgaliojo
žurnalistas Bernąrd Newma- “šnekus. Jis ' gyrėsi metęs kar- mus Kaune, Tauragėje, Ute kos. Daugelis Prūsų lietuvių
tekstilių pramonės galimumus šiandien ryto banko atidary
kardinolą parvežti Chicagos
nas, daugelio laikraščių ir žur penterio darbą, kadangi apie noje, Anykščiuose, Varėnoje, ūkininkų jau apsiprato su
brangiau apmokėti darbinin mo.
4
' *•
Kelmėje. Rugsėjo 2 dieną to kauniškių tarme ir klausosi, arkivyskupijos kunigijai ir
nalų
bendradarbis,
rengia
tarp
’
25,000
dol.
pelnęs
spekuliaci

kus, kaip to reikalauja unija. Atėjusius bankan viršininkus
ki dideli šaulių namai buvo iš netik pamaldų, bet taip pat tikintiesiems apaštališką pa
ir
tarnautojus
suvarė
į
kam-I
,a
»
tin
”
politiko"
turinio
knyjomis
Wall
gatvėje.
Nurodo, kad darbo deparkilmingai pašventinti Utenos visokių pranešimų, paskaitų, laiminimą.
I
•.
bari,
privertė
atidaryti
gele-l™
“
Taikos
"Utarfių
revisija.
”
tamentas sukliasifikuotų tek
Ėmė ilgą laiką susekti apskrityje, Saldutiškyje. Sau- koncertų ir tt. Prūsų lietuviai
"“""kęs daug medžią Hauptmanną. Išmokėtų 1932
stilių pramonėje visus dirba Sinę spintą ir, pagrobę 50,200 Jai
NORI PAKEISTI PARKU
lių namuose buriasi visos kul nežiūrėdami, kad vokiečiai
gos. Papildyti savo žinioms
doL
banknotais
ir
sidabru,
iš

mus darbus, kad tuo keliu nu
m. 50,000 dol. banknotai pra tūrinės Lietuvos organizaci
persekioja yra pasiryžę orgaŠį mėnesį Newmanas lankysis
dūmė.
stačius už kiekvienos kliasi.. • . ....
,, .1 Chreagos rekreacijos konudėjo
pasireikšti
tai
vienur,
tai
jos.
nizuoti pnvatiškas pamaldas ..
®
,
Vokietijoje, Lenkijoje ir Lie
fikacijos darbą skirtingą at
.
.
J
.
, .
it . sija nusprendė, kad pasauli
kitur. Visa eilė jų iškeista
ni lestuose ir kaimuose, dievo- . J
\
,r. /
tuvoje.
NEW YORK, nigs. 21. —
lyginimą.
. ,
......
nės parodos sritis turi eut pnbankuose, parduotuvėse, liet čių tarnautojus, kad jie įsidė- ,baimingų
lietuvininkų namuo
.
J"
Boardas šiuo raportu paga International Seamen’s Union
MpjJ- keista parku, kuriuo galėtą
daugiausia gazoliną stotyse. mėtų automobilininką ir auto
liau reikalauja, kad streikas of America distrikto komite
_____ ________
J/ naudotis visų kliasių įmonės.
Detektyvai rado sritį, kurioje' mobilio laisnių numerį, kada i ’
tas
paskelbė
40,000
jūreivių
' tuojau būtų nutrauktas, kaip
4 plėšikai vakar pagrobė Be to, nutarta ir kai kariuos
daugiausia keičiama tų pini jiems pasitaikys keisti aukso
streiką
visuose
prekybos
lai

tik prezidentas paskirs naują
CHICAGO IR APYLIN gų. Tačiau nebuvo galimybės certifikatus (banknotus), ku : 5,500 dol. iš Pulasky Loan parodos namus palikti savo
tekstilių pramonei darbo boar- vuose, kurie operuoja Atlan- KES. —* Numatomas pragie- nutverti keitėją. Tada detek rie nuo 1933 metų ištraukti iš and Building ass’n, Bridge- vietose taip, kaip jie yra šiam
tiko pakraščiais.
dą.
'drėjimas; kiek šilčiau.
dien.
tyvai kreipės į gazolino sto- apyvartos.
t
' porte.

^™RAŠTUI

SVARBIAUSIEJI VOKIETI
JOS "MIMAI"

POLICIJA

KARDINOLAS MUNDELEIN VAKAR
DUVO PAS POPEiy AUDIENCIJOJ

AMERIKOS KATALIKIŲ
MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

ŽMOGŽUDŽI

NEDUODA MELSTIS SE-

50,200 DOL PAGROBĖ
Iš BANKO

ORAS

ŠėMadietns, rūgs

Mim*
ginusių organizacijų.
daug kalbame ir
rašome apie jaunimo nutautėjimą. Bet retai
ftelne kasdien, ilskyrua sekmadienius
EMUMUHATOS KAINA: J, Amerikos Valstybėse:
užsimename apie svarbiausias nutautėjimo
ia— ««.00. Pusei metų — |3 50; Trims mėnesiams
,00: Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse priežastis. Jei norime savo jaunimą išlaikyti
i Metams — >7 00; Pusei' metų — >4.00.
i — .eic.
tautiškai susipratusiu, dvasiniai ir fiziniai
Iblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
dradarblams Ir korespondentams raitų negrąžina,
kad mūsų moterys
tyakoma tai padaryti Ir neprlalunčlaina tam tlks- sveiku, pasirūpinkime,
■Blkttklų
būtų organizuotos, šviesios ir kad aiškiai su
tortus priima — nuo 11:00 1M 11:04 vąĄ.
ritamai Bukančiai dienai primanai iki
prastų, kad nuo jų daug pareina mūsų tauty
5 vūl. ptoplėt.
bės likimas šiame krašte.
Moterų Sąjunga turi švietimo skyrių.
Svarbu, kad jis būtų gyvas, kad jis veiktų
ir kad nuolat kelt^ lietuvaičių taUtittę ir re
LllHUANLAN DAILY FRUOfD
liginę sąttionę. Kuo daugiau sąjungoj bus
,r . .FuMtOhed Daily. Eicept (tand&y.
fectoPTIONp: One Tear — >4.00; Blx Monthe
.10: Thčce Mohths — >1.04; One Month — TU. narių, tuo didesbę naudą turės mūsų visuo
« _ One Tear — >7.00; Slx Monthe — >4.00;
menė, tuo būsime stipresni tautiniu atžvil
— .OSe.
nrUMnt In 'DRAUGAI" brlnge beit reeulte.
giu. Tat, kas tik galime, eikime Moterų Są
rtMttafcM retee on anDlteetton.
ilUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago jungai į talką.

ĮMNA
■b

“DRAUGAS”

DIENOS KLAUSIMAI
K

JT. KM.

švedai ame vilkių

ėaibinolab mundelein

Vakar Romoje Chieagos Arkivyskupas
feminencija Kardinolas Jurgis Mundelein
»l|Mnėjo vyskupystės sidabrinį jubiliejų. RyChieagos arkidieeezijos tikintieji savo .
&J>Aytčjo intencija priims šv. Komuniją ir
F
būdu šį jubiliejų paminės dvasiniu būSįčjama, kad virš milijohas katalikų ryeis prie šv. Komunijos. Be abejojimo, nuo
neatsiliks nė lietuviai katalikai, kuriems
Kardinolas Mundelein yra labai paMRttkns, nes lietuviai jam yra gerai pažįstadar iš tų laikų, kada prieš apie trisdebietų J. Km. teko vadovauti KaraiieAngelų lietuvių parapijai Brooklyn, N.
|| V. Tos parapijos senesnieji lietuviai dar gexai atmena, kaip gražiai jis sutvarkė tos
J parapijos reikalus. Apie tą klebonavimą lie‘ ttivių parapijoj ir pats kardinolas dažnai,
£,
s'ū lietuviais susitinka, mini.
į t Garbingasis J ubiliatas daug kartų yra
^pabrėžęs, kad jis jokių dovanų vyskupavimo
7 sukaktuvių proga nepriims. Vietoj medžiagi** irių dovanų, J. Km. prašė, kad visose j© val' Ežioje esamose parapijose įvyktą misijos ir
kad ta proga tikintieji ir jp intenąijU' pasb

Ubo
fibfc.

fSni
? Hbte

MOTERŲ SĄJUNGOS VAJUS

Šiuo laiku yra vedamas A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos naujų narių prirašinėjimo vaCentro valdyba jau keliais atVėjais raa ***
feiao kuopas negaišinti brangaus laiko, bet
'dirbti ir prirašinėti lietuvaites katalikes prie
Mattdingos moterų organizacijos. Organizaciaugintas pareina ne vien nūo centro val
dybos, bet ir huo kuopų. Jei kuopos yra rieiktfos savo kolonijose, tą greit pastebi Visuo
menė ir tada nesunku gauti naujų narių. Dėl
ta BVaVbu, kad ypatingai vajaus metu kuokiek galėdamos, (langiau veiktų.
Motetu Sąjunga reiktu labiau sūsidontėtt. Tai yra Viena iš veikliausių ir reikalib
Mbtinėlė padavė jam tsj žiedelį draūg
su ražančium, kurį ir dabar tebeturėjo.
Koks nužemintas ir skaisčios širdies jis
tada buvo^Su kokiu dideliu nusižeminimu
kartodavo žodžius, kuriuos jį getas tėvas
(Tęsinys)
Augustinas mokė. “Viešpatie^ nesu Ver
Mažas būdamas Rautos
tapti tas, kad įžengtumei į mano širdį, bet
igu. Būdavo, žaizdavo būk kunigas u- tark žodį ir bus išganyta mano siela”. Ir
tą kartą Raidas verkė. Jo venbdis buvo
Bcbiog nušviesta*. Kaip jo motutė jį ma
“Agnus I)ei.“ “Agnus Dei” kalbėjo loniai pabučiavo po tų iškilmingų pamal
‘ kunigas... Skambutis tris kartus suskatn- dų; toks saldns buvt) tas bučkis. Ir dabar
KtmiRas priėmė šv. Komuniją.
lyg jautė motinos lūpas. A h, jo širdelė
. — Kas čia dabar darosi? Žiūri, sle- tada buvo nesutepta, skaisti, graži, maRautas. Tie mažiniui, vaikučiai pirV MMMbe suolūosv priims pirmąją šv. Ko— Brabgusai Dieve, ką motutė ma
nyt ų, kad žinotų, kam Žemai jis nupuolė^
r ’• Ilgas, labai ilgas lūikotaipis nuo jo
kaip toli nukrypęs nuo doros kelio.
u ■pirmosios šv. Komunijos. Kaulus įsivaiz
Mišios šv. pnsihaig/N Rautas paslinko
B litavo, kad jis esąs jų tarpe. Gražų, naujų
Hiotlllės pasiūtą siūleli dėvėjo. Jo tėvelio toliau i kampą. kad. geriaib^yilėtų pasislė
c •Abksinis žiedas nnt mažojo pirštelio - tas pti. Ki nigas įėjo į zakristiją, dužieji vai>
E
žiedelis su kmiuo jo tėvelis priėmė keliai iv visi kiti išėjo iš bažnv.' mVJmuHvfurmąją šv. Komuniją.
las pasiliko vienas, tik jautė motinėlės
A. r, Snndyfi

sugrįžimas
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eai kaip sveikata”. — Ir, iš- Smėlynė huo to laiko, kaip
tikrųjų, Lietuva, tėvynė mūsų1 KfeipMos kraštas* prisijungė
yra netik kaipo sveikata, bet i prie Didžiosios Lietuvos, yru
ir jėgų stiprintoja ir sVeika-Į prieinami lietuviams. Nualin
tos davėja. Nesuterštas oras,: tų jėgų žmogui, sveikatos ir
Nerasime beveik tautos, ku- siturinčio lietuvo turėtų būti jos gamta, jos laukui ir miš-;poilsio atžvilgiais, tai tikras
ri Šiek tiek nežinotų apie Ko- Į pareiga aplankyti savo tėvy
kai, upės ir upeliai, jos patik- rojus. Graži ten gamta, švelnių. Seniau, o dar ir dabar,'nę. Nors*dideli miestai svetur šteliai netik kari paliegusį kO-Inas oras, ĮJU&yUas, jūrų krankeliauninkai sako, kad visi ke-j iškarto traukia, bet lietuvio
ną stiprina, bet ir nnvargin-! tai, smėlio kalnai vilioja raliai veda į Romą dėl to, kad širdis visuomet bus palinkus i tų dvasių gaivina. Neveltui įnybės mėgėjus. Lietuva turi
Roma yra lopšys krikščiony- į tą kraštą, iš kurio jis yra aplenkusieji Lietuvą grįžtą iš visa tui, kas mums yrti cėiku
bes, kad Romoje ratolasi kri- kįlęs, arba jo tėvai atvykę. jos visai kitoki — tvirti kū-1 linga sveikatos atžvilgiu. Mi
kšČionybės atstovas, Kristausj Kaip gėlės, medžiai ir kiti nu ir siela. Gyvendami šioje'nėti Lietuvos kurortai skaitambasadorius ant žemės šv. i
šalyje, vaikydami dolerius, ir liūgai lankomi het ir svėtimTėvas.
’
i
vėl nusikamuoja, ir vėl išbly į taurių, čia galinta pastebėti
Įvairių tautų keliauninkai,
kšta, ir vėl kūnas ir siela nu ! svečių net iš Berlyno, o juk •
net ir nekatalikai, stengiasi at
vaagsta. Nėra tikros ramybės, vokiečiai pačioj Vokietijoj tulankyti Romą.
Roma visus
nėrą tikro poilsio, nėra tos ri nemažai įvairių kurortu, dūi
traukte traukia prie savęs.
meilės, to džiaugsmo ir to Ii- lankymąsis Lietuvos kurortui)
Vieni vedami tikybinio jaus
nksmumo, kokis randasi mūsų se parodo, kad verta tose gramo aplanko Romą, kiti iš įdo
tėvyhėje. Lietuva, tėvynė inn žiose vietose valandėlę praleismumo. Ir taip per amžius vi
sų, tikrai yra sveikatos teikė- ti. Lietuviui, nors ir menkas
si keliai veda į Romą. Ir yra
ja kaip kūnui, taip ir sielai.
būtų tėvynės mylėtojas, vien
priežastis, kodėl įvairių tau
• • i prabočių kraštą tik dėl. įdomumo. irx sveikatos
Atsimink
,
tų keliauninkai taip daryda
atžvilgiu, apsimokėtų attankyŠialn krašte priskaitoma a- tį savo tėvų žemę. Jei svetivo ir daro. Roma tai senovės
pie milijonas lietuvių. Tame nii žmonės kasmet mindžioja
garsenybė, jos valdovai seno
skaičiuje yra ne tik bemoks- gražiausias Lietuvos vietas,
vėje visą žinomąjį pasaulį va
Laukuose
lių, beturidų; žymi dalis yra kodėlgi ne mes, kurių yra paldė. Roma — pirmųjų krikšįsigijUsių nemaža turto ir gra reiga karts nuo karto atlau
1 čionių krauju aplaistyta, poe
gra

žiau gyvenančių. Itaugelis jau-, kyti žemę, iš kurios mūsų tū
tų apdainuota, rašytojų apra
ne ra nos kartos yra baigę aukštus 1 vai paeina.
šyta ir t.t.
' mokslus, pasiekę profesijas ir
„ .
x .. ,
Kaip visi keliai veda ke
„. .
v.
Reikšminga s atsilankymas
gražiai verčiasi. Šiahdren ne
liauninkus į Romų, taip kad
desėtkais, bet šimtais galima
Kiekvieno lietuvio inteligeir mažas kelelis mūsų tautos Į
' skaityti įvairius lietuvius pro- nto atsilankymas Klaipėdos
sūnus ir dukteris veda į Lie
’ ■ fesionalus ir kasmet jų skai krašte turi didelės reikšmės.
tuvą dėl to, kad Lietuva yra
eius auga. Nerasime veik nei Klaipėdiškiai, būdami per ilmūsų tėvų ženrė, kad Lietuva
’ vieno, kuris neatsitrauktų kai gus amžius pavergti ir mutkiyra toji šalis, kurioje per am- j
kuriam laikui nuo sav© nuola- narni vokiečių taip vadinama
žius mūsų prabočiai gyveno, I
tinio užsiėmimo ir nepašvęstų “aukšta kultūra“, nutolo nuo
kad kaip Roma yra krikščio-j
dalelės Savo brangaus laiko ir savo tėvynės Lietuvos
ir
nybės lopšys, taip Lietuva y !
} turto poilsiui ir sveikatos pa- buvo priversti žiūrėti į Berra mūsų tautos lopšys.
j
1 taisymui. Poilsis yra reikalin- lynų ir į kaizerį, kaipo į kokį
Graži Lietuva
' gas kiekvienam nuvargusiam žemiškų dievaitį, iš kurio mažmogui. Savo tautos žmonių lonės viskas paeina.
’ .
Aplankiau daug įvairių km
* randame įvairiuose šio kraštu
Prisijungus Klaipėdos kraš
štų; tek© susidurti su įvairiais
1 kurortuose; vieni jų lankosi tai prie Lietuvos, daug dar
žmonėmis;’ iuflg»u didėlių'nite
sveikatos dėliai, kiti linksmam Į žaizdų tebėra neužgydytų. Kai
, stų ir mažų miestelių, bet vis laiko praleidimui. Kelionėms 1 kurie ir dabar dar su panieka
, si jie (Paryžius, Berlynas,
i ir pragyvenimui kurorte rei- žiūri j lietuvius, manydami,
, New York ir kiti) nei širdies
e kalinga nemaža pinigo išmes- kad lietuviai yra kokie tai
netraukė, nei f neviliojo taip,
ti. Kam išteklius leidžia, bū pavargėliai, nieko gero savy. kaip mūsų gražioji Lietuva su
L1 tinai turėtų atlankyti savo tė- je neturintieji. Tinkamas Amesavo gražiąja ’ gamta, vaišin
vų žemę. Menkas būtų lietū- rikos lietuvio pasirodymas
gais žmonėmis; savų, nors ma
1 vis, kuris gėrėtųsi kitų tautų Klaipėdos krašte netik atidaro
žyčiais bet jaukiais, ir širdį
'• kurortais, atlankytų įdomias aptemdintas akis vietinių gy■ viliojančiais miestais, šiandien
1 vietas, o praleistų Lietuvą su ventojų, bet duoda suprasti ir
* ateivių lietuvių sūnūs ir dukjos gražiąja gamta it tinka- vokiškam gaivalui, kad LieL terys daro tai ilgesnes, tai trurnuis kurortais.
tuva ir užjūryje turi sūnų, ku
’ mpėshes keliones, išleisdami
J Gražioji Nida, Juodkrantė, rie
tėv^s rei’
nemažai pinigo. Kiekvieno pa..- .
.
kalus ir visuomet pasirengę
te laive su Lietuvos esperahtinin-1 re*kale tiesti pagalbos tranką,
išsiveža p. Lindhagenas iš Vilniaus ir vietoj
atsakymo susilaukė priminimą, fcai Vitalius
a, vykstančia Stokholman, drauGrąžink skolą
kūrėjai lėmė jam kitokį politikas, ekonomi
ėjų vidudieniu pasikalbėjime pa
jos ir kultūrot vaidmenį, negu tą, kokį len
iaus įspūdžius, kurie be Moko
,’ilniaus uknpanty naudai nesako d“l,s 5avo MvW
™
kai Vilniui sudarė paversdami nreudėįjančiu
s
jų
čia
nekartosiu,e,
tik
n^in"
avimi
i
An,enky
netik
*er,
provincijos miestu.
Lindhagenas pabrėžė: ■'silyMi r™katy, tvirtas jėgas, bet ir
Kokius p. Lindhagenas išsivežė įspūdžius
anam, bet padorts žmonės supta. tOTt°- N,>i vi<m,s ne’’"vo ‘Waiš Vilniaus ponams paklausėjams galime mes
[atsakyti, nes p. Lindhagenas grįždamas Šlveitaieo!..”
(Tęsinys S pusi.)
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artymumą, matė jis ją. — Ne kas kita,
vien kad iluzija, — mintijo Kaulas. Bet ’
kaip tai gali būti, jo motutė stovėjo prieš
Šv. Antano statulą. Taip ta pati vargšė
motinėlė, maža, juodai apsirengusi; ta pa
ti meili, maloni, žilaplaukė, dangiška šyp
sena, atjaučiančia širdimi motutė į jį žiū
rėjo. Te, prieš Šv. Antano statulą, ji sto
vėjo, te su ištiestomis rankomis jo laukė.
— Dieve brangūs ar aš iš proto ei
nu? Jis norėjo bėgti, bėgti į paskutinį įka
sau Iro kampą iš ten pasislėpti, bet kaž
kas kojaR varžė...
Tolrtmoj pasigirdo traukinio švilpi
mas. ’Pai fTeitas rengias važiuoti į Chieagą. Jo draugas Tadas laukto jo. Neužil
go laikas važiuoti. Turi jis šį dalbą atli
kti ir kelianti; turi paimti tą lemputę.
Tam ir atėjo.
-Išėjo iš klausyklos ir sunkiais žings
niais artinosi prie lemputės.
Motinos paveikslas išnyko. Pasiliko
vien Mgnetė tos mažutės auksinės lempu
tės. Priėjęs artyn, pažiūrėjo į lempelę. To
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kia graži, ilga, auksinė, maža ugnelė de
gė lempelės gilumoj; keli brangumynai
puošė mažą lemputės parašėlį. Pradėjo
Kaulas skaityti;
“Už mano brangųjį sūnų Antaną Ka
rtoną. Ijai ši lempelė visados dega jo at
minčiai prie Šv. Antano ir te jis jį sau
goja visame kame.”
Rautos — Antanas — sukniubo ant
kelių. Tai buvo jo mamytės dovanėlė. Čia
ir buvo auksinis laikrodėlis — deimantas
ir visos kitos dovanos?
— Dievuliau! Gerasai Dieve! Visas
veidas apsipylė ašaromis. Staiga pajuto,
kad kas laiko ranką ant jo peties. Iš syk
pamanė, kad tai buvo policijantas arba
Tadas. Bet tai buvo senas zakristijonas.

aukojo ją. Kada ji gyveno, visados žibin
davo mažas lempeles prieš ŠV. Antano
statulą už savo sūnų. Aš jį gerki pažino
jau. Jis kur tai išvažiavo ir negrįžo. Jo
motina vis sakydavo, kad jis kada nors
sugrįš. Prieš mirsiant surinko visas jo
suteiktas jai dovanas ir iš jų buvo pada
ryta ta lempelė, kad Visados žibėtų prie
Šv. Antano. Ji pasitikėjo ŠV. Antanu ir
visados sakė, kad jis išklausys jos ir kad
jos Antanukas sugrįš hamo.
Rautos linktelėjo galvą. Zakristijonas
geriau įsižiūrėjo į jį.

— Ar ne tu tas pats žmogus, kuris
klausei apie išpažintį? Aš pasakiau tėve
liui ir jis mielu noru išklausys, .jeigu tik
norite.

— Aš... aš... aš, žiūrėjau į šią lempu
Rautos vos vos galėjo atsistoti. Tolu
tę, mąstydamas apie... ė... apie šią lem moj visu smarkumu traukinys važiavo...
putę; vos guriimai ištarė.
Pasigirdo paskutinis freito švilpimas. Rau
— Daugelis žmonių sustoja čia pažiū- las uždėjo rankas Ant .uivo veido...
— Taip, — prašė jisai visai nusilpnėift tos bUnįiplės, — tarė zakristijoną*. —
Viena parapijonka, vardu Karlonienė, pa- jufeiu balsu, — noriu eiti išpažinties.
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DYKAI

Įžanga - 100 gražių

“VISI RYTOJ Į LIETUVIŲ DEMOKRATŲ DIENĄ*

PROGRAMA PRASIDĖS 12 VAL. Kalbės majoras Kelly, Congrassmaji A. J. Sebath., Sheldon
W. Govier, Aid. John Toman, Michael J. Plynu, Robert M. SweiUer, Leslie V. Beck, Hugh B.
Connelly, ir kiti miesto valdininkai. Kalbės Chieagos žymūs lietuvių profesijonalai, biznieriai ir
politiškų klubų atstovai. Jeigu lytų, išvažiavimas įvyks sekantį nedėlaienį RUGSĖJO 30 D.

Rengia COOK COUNTY LIETUVIŲ’ DEMOKRATŲ LYGA

Sekmadienį, Rugsėjo - Sept. 23, Rysis Woods, 87 ir Westeni ai.

DYKAI

Ižanga

100 Dovanų

DYKAI

dovanų
Lyga kviečia visus dalyvauti.

Kontestai

Baseball

DYKAI

Programa
t

BE

=

Liepos mėnesio viduryje an
“DRAUGAS”
Kiekvieno kataliko
yra
kštinius (žirnius, vykius, pu
priedermę skaityti katalikiš
pas) augalus smarkiai puolė Katalikiškas!
ką spaudą ir ją platinti ki
amarai. Labiausiai nukentėjo Lietuviškas l
širdingai sveikiname A. L R. K. Federacijos 24
tą tarpe, kurie neskaito kakongresų, jo dalyvius Ir linkime geriausių nutarimų dėl
Lietuvoje liepos mėnesio o- žirniai. Jų derlius vietomis suPatriotiškas!
Tautos ir Bažnyčios labo.
.
iras
buvo
labai
nepastovus.
Di'
mažėjo
net
50-60
nuoš.'
Rūdys
Dėl tolumo mes asmeniškai kongrese dalyvauti ne
galime, tai prašome dalyvių priimti mūsų skyriaus nu deli karščiai keitėsi su sraar-įir kiti kenkėjai šiemet visai
tarimų.
kiais lietumis. Nevienodas bu- Į mažai tepasireifikS. Miežiai, a4 9 skyrius pilnai patenkintas praeitų metų A. L
R. K. Federacijos Centro Valdybos darbais, tad mūsų vo ir kritulių pasiskirstymas , vizos ir mišinys per liepoj mė.
skyrius pageidauja, kad dr. A. O. Rakauskas ir Leo- atskiromis vietomis, net tam nesį žymiai pasitaisė ir vertlnardas Simutis pasiliktų valdyboje Ir toliau tęstų savo
pačiam apskrity, vienoje vie-1 narni aukščiau, kaip vidutigražų pradėtų darbų.
A. L. R. K. Federacijos 4 9 skyriaus
toje buvo lietaus perteklius, niai, geresni negu pernai (bu
Ashland Avenue prie 47-tos gatves
Kun. P. V. StrakaiMkaa,
vo. Linai per liepos mėnesį
o
kitoje
—
jo
trūko.
Garbės Pirmininkas ir Dvasios Vadas
Augalams liepos mėnuo bu- taip pat pasitaisė ir uždeiyjo
Pirmininkas Vi. Pa-* suskas
Raktininkas Josepii A. Norkūnas v0 paiankus, ypač tose vieto- lygiai, kaip ir miežiai.
Taupymo Skyrius
\
Dabar Lietuvos ūkininkams
A š, žemiau pasirašęs, pareiškiu, kad negalėdamas se, kur buvo pakankamai drė
Čekių Sąskaitai
būti kartu asmeniškai, tai bent dvasia su jumis daly
gmės. Pasitaisė vasarojus, li svarbus klausimas, kaip užde
Saugios Pasidėjimui Dėžės
vauju tame Federacijos kongrese, melsdamas nuo Vi
rės bulvės ir koks bus rugių
sagalio palaimos jūsų darbuotėje katalikybės ir lietu nai, bulvės ir šakniavaisiai.
Pinigų Siuntimo
vybės labui. Fiat!... Fiat!!...
Mažiau buvo palankios sąly sėjos oras. Numatoma, kad
Kaus Vlillknuskas, Philadelphla, Pa.
Keleivių Čekiai
gos laukų darbams: pradžioje bulvių derlius bus geras ir
Liet. Vyčių Cent.ro vardu sveikinu Sitų Am. Liet. trukdė sausra pūdymų dirbi geresnis, negu pernai. Nenu
Kasieriaus Čekiai
R. K. Federacijos seimų, suvažiavus) Clevelande. Linki
matoma per daug dide’ių lie
me jums rimtai svarstyti lietuvių katallklSkos Visuome mą, o į mėnesio pabaigą —
nės klausimus Ir kad jūsų nutar'inal sulauktų gausingo lietus kitus darbus. Šiais me tų, kurie galėtų bulvių derlių
vaisiaus.
tais rugiapifltė buvo dviems sugadinti. Tš visko galima ma
Drovers National Bank
Sveikindamas prašau, kad savo sesijose neužmlrSnyti,
kad
sekant
šių
metų
oru
tumėt ir mūsų jaunimo, ypač L. Vyčių organizacijos. savaitėms anksčiau, negu ki
Drovers Trust &. Savin g s Bank
Ajmet Liet. Vyčiai užaugo dvigubai. ••Vytis", organizaci tais metais. Rugiapiūtės pra ir rugių sėja nebus perdaug
jos žurnalas, žymiai pagerėjo, vienok dar begalinė masė
ASHLAND AVENUE PRIE 47-tos GATV., CHICAG0
lietinga. Šiemet Lietuvoje gemūsų jaunimo neorganizuota, klaidžioja iVnerikos mi džioje oras buvo geras, vėliau
šinyje ir tankiausiai yra svetimtaučių, o kas skaudžiau darbą trukdė lietus. Kai kur rai užderėjo sodai. Vaisių yra
BANKININKAVIMO VALANDOS
mūsų tikybos prieSų sunaudojami bei Išnaudojami.
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
lietaus pasitaikė ir daugiau, pakankamai ir daug daugiau,.
Bedievybės vadai naudojasi Jaunimu. Pritraukę prie
Subatomis
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
d
savęs, siunčia juos ) mūsų jaunimo linijas ir stengiasi tačiail abrygusių rugių labai negu pernai buvo. Jau dabar
Šio banko indėliai yra apdrausti po sąlygomis
privilioti savo tarpan. norėdami suardyti mūsų veikimų. maža. Rugių branda, yra auk rinkose vaisiai yra pigūs
Savo paskutiniame seime Vyčiai aiškiai išreiškė
Bankininkavimo Akto 1933 m.
Tsb.l
šta.
tvirtų prisirišimų prie idealo Tautai Ir Bažnyčiai, ir

A. L. R. K. Federacijos 24-to Kongreso Užrašai DABARTINIS LIETUVOS
LAUKU DERLIUS

(Tęsinys)
204 Columbia St., Cambridge, Mass.
Geriausios Dievo palaimos jūsų darbams
Imki
Kun. Dr. J. Navickas

Vardan A. L. R. K. Moterų Sąjungos
sveikinu A. L. R. K. Federacijos 24 kongresų
Nuo savęs linkiu gausių ir naudingų nutari
mų.
Marijona čižauskienė, Cent. Pirm.
Širdingai sveikinu Federacijos kongreso
dalyvius, linkėdamas k.uo geriausių darbo vai
sių katalikybės ir lietuvybės gerovei. Nuo
širdžiai kviečiame visus kongreso dalyvius
ir drauge visus Federacijos narius vykti ki
tais metais Lietuvon su mūsų milžiniška, ne
paprasta Studentų ir Profesijonalų Sąjungos
rengiamąja ekskursija.
Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ii
Profesijonalų S gos Cmtro Pirmininkas,
Jenas Morkūnas

Širdingai sveikinu Federacijos 24 kongre
sų. Lai šviesa ir tiesa mums vadovauja.
Antanina Nausėdienė

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvių Katalikų
Federacijos kongreso dalyvius ir linkiu Visa
galio palaimos tautos ir Bažnyčios reikalų
svarstyme, katalikiškos šeimos ir tėvų auk- .
Įėjimo klausimai tebūna šiam kongresui svar
biausi.
Kun. Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.
Sveikinu Federacijos kongresą Chieagos
Lietuvos Vyčių vardu.
• Juoeas Poška
Sveikiname šį Federacijos kongresą ir
linkime savo nutarimuose geriausių pasekmių
neužmirštant ir jaunimo reikalų.
Lietuves Vyčiai. A. J. Mažeika, pirm.
Iat&kais sveikina:
Sveikinam Katalikų Fedcraclj.nl atstovOs Ir linki
me pasisekimo visuose svarbiuose tarimuose. Tepadeda
Dievas nustatyti kelius lietuvystės palaikymui!
.lamų

Merginų <lr-ja, Cleveland,

O.

Nuoširdžiai Jumis sveikinu ir linkiu, kad Jūsų dar
buotė sukurtų aiškių - vieningų lietuvių katalikų ak
cijos programų, mūsų išeivijoj.
8u tikra pagarba.

A- J. Aleksris
Sveikiname ir linkime geriausios sėkmės jūsų už
brėžtuose veikimo klausimuose. lai Jūsų nutarimai bū
na paakstlnimu ir tvirtu kelrodžiu kaip Bažnyčios taip
ir Tautos dervoje.
Olevelando Lietuvių Kultūrinio Darželio Sųjunga,
P. V. čcuniilts, pirmininkas
K. S. Karpius, raštininkas

šv. Pranciškaus Vtenuolyno sesutės sveikina A. L.
R K. Federacijos 24 kongresų ir tš gilios širdies maldauja V. Dievo geriausių pasisekimų Ir naudingiausių
nutarimų. Prie tos progvu, Vienuolyno perdėtlnė, gerb.
Motina M. Dovydą Ir visos sesutės nuoširdžiai dėkoja
Federacijos valdybai ir visiems nariams už suteiktų pa
galbų. o ypač šiais metais, kada Vienuolynų buvo ap
lankiau! didelė nelaimė — ugnis.

Ka-1 išreiškus tikrų padėkos žod) ir už visas gera
darystes. padarytas Vienuolynui, gerb. Motina M. Do
vydą Ir visos seseutės kviečia gerb. dvasiški Jų Ir visus
Federacijos atstovus atsilankyti J Vienuolynų (Pittsburgh. Pa ) ant 24-tos dienos iškilmingų apeigų.
Kun. J. V. Skrlpknn, kapelionas

Mes visi 18
nvelklname A I..
čiausio palaimos
katalikų gerovės.
A. I.. R K

skyriaus nariai, N«w’ Brltafn, Conn..
R. K. Fed. kongresų, linkėdami Aukš
Jūsų sunkiuose darbuose dėl visų liet.

Fed. 18 sk.. New Brltafn, Conn.
Rašt. K. Steponaitis

Lietuvių Katalikų Federacijos 24 suvažiavimo dalinkime dldžlaualo pasisekimo svarstyti visus
reikalus Ir susidomėti dabar priaugančiu jaunimu bei
palaikymu lietuvybės.

lyvlr’.ns

L. R. K. Suslv. Amerikoje 142 kuopa, Clevleand. O.
Villmaltis Anlaama pirmininkas,
Paulė GktgoMcnė, raštininkė
Kataliku Federacijai
visokios Dievo palaimos!

pasvlklnfmal

Ir

linkėjimai

šv. Ka/tmero Hoacrya

K. Moterų Sųlungns 24 kuopa sveikina
A. I,. R. K. Fcderaaljos kongresų Ir Vargonininkų Su
ltingos seimų Ir linkine dėl šių abiejų garbingų orga
nizacijų geriausių pasekmių.
Mot. H-gos M
A. L. R

Pilnas Banko Patarnavimas
DROVERS BANKOSE

pasirodžius mūsų Bažnyčios priešams seimo posėdžiuose
Išrėžė griežtų nusistatymų prie* panašios rūšies gaivalus.
Prieš seimų Vyčiai skaitė 1033 narius. Ar tai Jau
yra toks skattllus kurluoml katalikiškoji visuomenė ga
li didžiuotis? Juk panaši jaunimo organizacija Ameri
koje turėtų gėrėtis mažiausia 50,000 narių skaitliumi.
Vyčiai netiek reikalauja jūsų materialės pagalbos, tik
trokšta širdingos kooperacijos. TrOksta tinkamo vado
— bei vadų, kurie užsiimtų grynai organizacijos reika
lu ir jų saugotų. Savomis mažomis jėgotnls per pasta
ruosius du metu Vyčiai įstengė ne vien išlaikyti skoloj
paskendusių spaustuvę, bet siaučiant bedarbei ir finan
siniam nupuolimui atmokėjo šiek tiek savo skolos, ir
dar kuomet nuo sausio mėnesio šių metų narystės mo
kestis tapo svrnažintas nuo $3.00 iki $1.80. šioks Vyčių
organizacijos stovis duoda mums truput) džiaugsmo. Bet Į.
tolimesnis augimas mūsų
vlenlntėlės LIETUVIŠKOS
KATALIKIŠKOS Jaunimo organizacijos Amerikoje pri
klausys nuo jūsų kooperacijos.
Dar kartų linkėdamas susirinkusiems delegatams )
ėm. Liet. R. K. Federacijos seimų Dievo palaimos vi
same veikime, pasilieka,

t

Šeimininkei, kad pataisius gerus, skanius valgius —
labiausiai reikalingas GERAS PEČIUS.
Nors būtų ir geriausia šeimininkė, bet neturėdama ge
ro pečiaus, nesutaiso tokių valgių, kokių ji nori.

7

Aukščiau rodomais Greitaisiais Ga/laiviais
Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir
Europa Bremėrhavene užtikrina patogią kelionę
į Kauną. *
■

Kun. A. Valančius,

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai žino
mais kablnlnlais gar
laiviais.

L. Vyčių 'centro Dvasios Vadas

Gyvu žodžiu kongresą sveikina kun. Juo
zapas Simonaitis, Kunigų Vienybės vardu; L.
Simutis — L. R. K. S. A. centro valdybos;
M. Tumasonienė — Homestead, Pa. lietuvių
vardu; Pukelienė — Aušros Vartų Moterų
dr-jos, Cleveland, Ohio; J. B. Saliflnas —
“Garso”; Sv. Kazimiero Akademijos ir Šv.
Kryžiaus ligoninės rėmėjų — A. Poškienė;
kun. J. SklTpkuS — Seserų PranciŠkieČių Vardu.
*
J. Venslovas mandatų komisijos vardu
išduoda raportą, iš kurio pasirodo, kad kon
grese dalyvauja šie atstovai:

Patogus geležinkeliais
susisiekimas Iš Bre
meno ir Hamburgo

Informacijų klauski
te pas vietin) agentu
arba
• •

»

A. L. R K. Fed. apskritys. Ptttsburgh, Pa: Kun.-Į
A. Jurgutis, kun. Jonas M Vaišnoras, A. Paleckis, Kas
teri tau Vaišnoras, Jonas GrėblIOnas.
L. R. K H. A. Chleagoa apskritys — Ant. PeldžAia.
L. R. K. Moterų Sųjuhgos Chieagos apskritys —
K. Račkienė.
šv. Kryžiaus ligoninės — Albina Poškienė. ChlcagoKatalikiškų Dr-Jų Hųryšls Philadelphla. Pa.: Kun
Ig. Valančiomis ir kun. J. CepukaKls.
Didžiojo N. Y. L. R. K. Fed. apskritys — Knn
Pijus LokoMs.

Iš Plttvbsirgh, Pa.

(Daugiau bus)

ni i

i

■

Arba keliaukite populiariais
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS
DIUTSCHLAHD
HAMBURC
NE W YORK
ALBERTBALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE
NORTH CERMAN LLOYD

Centro Vaki ybos nariai:
Dvasios Vadas — Pral. M. Krušas, Chlcago, III.
Pirmininkas — Dr. A. Rakauskas. Chlcago, III.
Iždininkas — Kun. Magnus Kasėnas. Ptttsburgh. Pa. '
Sekretorius — L. Šimutis, Chlcago, IM.
/
Vlce-Piėn. — Kun. J. Balkūnaa. Maspeth. L I.
i
Rev. Kom. Narys — kun. I. Alhavičlus, Chlcago, III. |
*■
I
Atstovai |m centrų:
L. R. K. 8. A. Sekretorius. J. B. šaitanas. Wllkes-*
Barre. Pa., šv. Kazimiero Akademija •— Knn. B. Ur-•
ha. Chlcago. IIL, Kunigų Vienybės Centras — Kun
J. Simonaitis, Eltzabeth, N. J.

<
Iš apskričių:

dienos 1 LIETUVĄ

Tas pats ir su apšildomais pečiais.
*
Jei neturi gero pečiaus — išleidi daug pinigų už kurą
— anglis, malkas ir tuo pačiu negaunate tinkamos ši
lumos.
Roosevelt Furniture Co. krautuvėje rasite didžiausią
pasirinkimą geriausių, vėliausios mados pečių kaip
virtuvei taip ir apšildymui.
Gesinis Virtuvės Pečius .....................
£29.50

Aliejinis Apšildymo Pečius

130 W. Randolph St, Chicago

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chieagoje
. 7100 80. TALMAN SI
7126 80. ROCKUELL ST.
TH. RF.Pnhtlc &OM-8O&1

£59.50

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom.
tas M. R. 87.00 tonas.

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

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED
(įpėdiniai City Furniture Co.)

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

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

INSURANCE

PERKAM.

NOTARY

PUBLIC

1TUVI8-

_1

KUte BONUS

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznii

2608 WBST 47th STREET

Tel. LAPayette 1081

rage. 22 d., i 93 t
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Šokiu Kontestas

Rengia AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SV. KAZIMIERO
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ SKYRIUS

Aušros Vartų Parapijos Rūtos Darže

SEKMADIENĮ, RŪGS. -SEPT. 23 D., 1934 m.

Ar manote, kad mokate gerai lietuviškai šokti? Ateikite į šį pikniką ir pasirodykite kaip
mokate pasisukti prie smagios smarkios lietuviškos muzikos. Gal išlaimėsite čampijonatų. Bet
ar šokate ar ne, visi atsilankykite dėl “good-tiine.” Pradžia apie 5 vai. popiet, įžangos į dar
žą nebus jokios.
Širdingai kviečia visus,
RĖMĖJOS

iHinnnBinniiiBaBnaannaaaHnBanninBnnnnnannaiiiHnnnnaaiiKaiiBaKiggHinnnaHaaiiaanaiaanaiigiiuannuaBanaannannnannaae'
Į LIETUVĄ

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
tas sergantis kokia nors ligų
ir, be to, privalėjo turėti šiektiek pinigo. Lietuva daug nu
stojo gražių vyrų ir merginų,
daug nustojo ir turto.
Atvykęs lietuvis į šių šalį
pakėlė jos gerovę, nes, kaipo
sveiki vyrai, tiko prie visokių
z darbų. Lietuvių šeimos išdavė
daug gražaus, sveiko, protin
■p5**'
,7

M

GRAŽIAUSIŲ IR
GERIAUSIŲ

ILDYTUVy

I

didžiausį pasirinkimų vi
>• Er
s
suomet rasite

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

go ir stipraus jaunimo. Ir, štai,
tams, išjuokite smulkmeniškas Iš Šimučio recepto matyt, kad singos kartybės, nuo kurios
šiandien, nors šioje šalyje lie
sąskaitas ir jas spaudoje j«i- ten yra įdėta gerus dožas tei
(Tęsinys 5 pusi;
tuviai nėra taip skaitlingi,
skelbkite”. Sakoma, kad geri'
.
kaip kitų tautų ateiviai, bet
šiandie jau visiems yra ai-jjienas ant šimučio. Liga, vy vaistai niekados nėra skanūs
TTP'PTTVTAT T1AKTAPAT'
lietuviai turi rinktinių vyrW> gku, kad socialistų pažadėji- ručiai, liga pastvėrė socialia-1
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI;
kurių vardus skamba po visųjlnaį įr garjjgg žodžiai yra pa- tų putliaikų ir jo pasekėjus.
i TeL CANal 0257
TV
kultūrngų pasaulį: Žukausko, najQS gUmaiastiko išpūstiems
Kės. PROspect 8858
Didelės
“
išminties
”
,
“
paža

Gudmano, Osipavičiūtės ir ki-baliūnams, kuriems sprogus,
DENTISTAS
tų. O kiek dar yra 1 ietuvių, Į pasigirsta garsus pišššš!!!! Jie ngūs”, naujieniškai - šiinkiš^EDŲ
144
B
SO.
49th
CT., CICERO, ILL.
kurie svetimais vardais dide tai demonstratyviai įrodė am kos spalvos daktarai ir dvoUtar., Ketv. ir Pėtn. 10—t vai.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
>147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
liūs darbus yra nuveikę? O žinos atminties antruoju tran katai dabar tikrai turės pro
Puned. Sered. Ir Hubat. 2—8 vai.
1821 SOUTH HALSTED STREET
^Amerikoj
kiek yra ir tokių, kurie gė satlantiniu skridimu. Tų skri gos savo macniais protais pa
Rezidencija 8800 So. Artcslan Avė.
dinas savo prabočių kalbos ir dimų įgyvendinti šių vasarų dirbėti, kad tų sąžinės invali
Livija Dienoms TeL LAJfayette 6702
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
Naktimis Tel. CANal 0403
6 Iki 8:20 vakare
paėjimo, bet yra gabūs ir sve planams sprogus, pasidarė ri dų Pijų išgelbėti nuo ligos pe15
Gothenburgo
į
Stockholmų
ke

timiems tarnauja?
Lietuva kiai nemaloni atmosfera, ne sekų, o socialistų klonių — lionė elektriniais traukiniais Ima 6
per' gražiųjų Svedljų. St
Tel. LAT'ayette 7650
šiam kraštui davė ramius pi patogūs orai ne tik socialistų negeistinų komplikacijų. Daug valandas,
kelionė jungia mūsų Atlantiko Ir
Office:
2643
W.
47th
Street
laivų susiesieklmą. Tarp
liečius, -mokančius sugyventi barakuose, bet net ir Lietuvos reiks prakaituoti ypač įkibai, Klaipėdos
Klaipėdos Ir Stockholmo tiesiog plau
Vai.: 2 ik’. 5 popiet. 7 Iki 9 vak.
mūsų naujas laivas “MARIsu visais žmonėmis. Ir tie lie Gero klubui dunkstelėjo pano kuomet tenka pergyventi kri kloja
Nedėliojo pagal sutarti
EHOI.M," kelionės laikas 24 vai.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tiškiausios
valandos,
o
čion
tuviai, dėdami savo sveikatų sėn, o nabagų Grigaitį apėmė
Išplaukia Iš N»-w York
4140 Archer Avenue
Office Tel. REPublic 7898
už būvį, dažnai užmiršta, kad didelio laipsnio karštis. Žmo Šimutis be pasigailėjimo, net Gripsholm ............ Spalių 3 Rea. Tel. GJROveblll 0017
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
7017 8. FAIRFIELD AVĖ.
yra skolingi savo tėvynei Lie gus, apimtas karščio, papras nei tų “pažangių išminčių” Kungsholm ........... Spalių 25
Res. 2136 W. 24th St.
tuvai. Tų skolų reikėtų steng tai, kalba nesąmones aroa su neatsiklausdamas, prisispyręs, Gripsholm ........... Spalių 30
Tel. CANal 0402
Drcttningholm ... Lapkr. l7
i
per “Draugų” reikalauja so
tis atsilyginti jei ne savo atsi
2123 W. MARŲLETTE ROAD
lig lietuviško išsireiškimo — cialistams štai kokio recepto: Krefpkltės j vietini agentą., arba:
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS
Res. and Office
lankymu, tai skatinimu, kad
Office Phone
SWEDISH
AMERICAN
LINE
VaL 2-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryto PROspect 1028
klajoja.
Lietuvių
visuomenė
tu
2258
So. Leavltt St.
“Vietoj plepėti niekus ir ko 1811 S Michi°un Avė. Chicago
Nedėlfoj susitarus
suaugusius jaunimas, kuris tu
CANAL 0708
ri ištekliaus, lankytus į Lie retų per daug ir nesistebėti liotis, jionai socialistai, pasa
tuvą. Aplankęs Lietuvą jauni Grigaičio gausiai pasireišku- į kykite žmonėms teisybę kodėl
m TeL CANal 81J3
mas taptų visai kitokis, nes j- siais vapaliojimaiš per “Nau- atidėjote skridimų kitiems me
PHY8ICIAN and SURGEON
liet LALayette 8087
gvtų daugiau meilės prie sa
2403 W. 63rd St., Ohicago
DENTISTAS
vo tautos ir kalbos, ko labai
OFFICE HOURS:
2201 W. Cermak Road
mums reikalinga.
2
to
4 and 7 to 8 P. H.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
(Kampas Leavltt St)

Socialistai ir Šimučio Receptas

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

■■■■■—■■

Profesija

f

Lietuvis jaunuolis, išėjęs
mokslus tampa advokatu, ku
nigu, gvdytojum; reiškia profesijonalu. Tokia tauta negali
japseiti be mokslo žmonių. Ka
dangi šiam krašte mes turime'
vien tik parapijines mokyk
las ir neseniai įsikūrusių ko
legiją, tat gana sunku yra ti
nkamai išmokti savosios kal
Šis naujausios mados \tUO bos. Bet, jei kas turi noro ir
meilės prie savosios kalbos,
K. RE šildvtuvas, Kaina tik
tai, žinoma, nėra sunku. Šian
dien mes girdim, kaip blogai
Did elės mieros — Gramafo- mūsų jaunieji prof'esijonalaj
lietuviškai kalba. Išmintingas
no mados šildymui pečiai
dalykas būtų mūsų jaunuo
verti $40.00 parsiduoda
liams
gerai išmokti savąją ka
' tik po
lbą, «)$ pamylėti ir ja patar
nauti savo žmonėms. Kad su
kurti meilę prie savo kalbos
Laimi platus pasirinkimus
ir žmonių, reikalinga atlankvUž mažiausias kainas
i ti savo tėvų žemę Lietuvą. Ten
Lengvais Išmokėjimais
pamylėsime savo kalbą ir mū
sų ryšiai su Lietuva taps daug
tvirtesni.

$39.50

• i $24.75 *
OIL HEA1ERS
MOORE
ORBON ,

Mums dar nelaikąs žūti sve
timų tautų bangose. Argi jau
mes gyvename tam, kad mus!
CROVVN
užlietų svetimoji banga? Argi
QUAKER
gyvename tam, kad pasiduoALCAZAR
1 ti svetimų tautų įtakai? Argi
gyvenam tam, kad būti žalio
COMSTACK
ji svetimoms tautoms medžia
MONOGRAM
ga? Atsiminkime praeitį ir ga
OILOHEATERS
rbingą mūsų tautos istorijų, o
tapsime milžinais dvasioje ir
| nieks neišplėš iš mūsų tėvyUŽ MAŽIAUSIAS KAINAS įnės ir savo tautos meilės. Ne
bėra caro, nei jo kazokų, Lie
LENGVAIS
tuva, kurios vardas nuo žemIŠMOKĖJIMAIS *
lapio buvo nutrintas, šiandien
i gyva, skaisti ir graži; jai le| nitą gyvuot tarpe visų kitų
i tautų. Tat ir mes. išeiviai, ati siminkime, kad esame lietu
i viais ir jais turime būt.

F '

3222-26 S. Halsted St
f.

Tel. VICtory 4226
P, •

Vedėjas J. Kalėdinska3

Chicagos Lietuvių Politikos Klubas
SEKMAD., RUGS.-SEPT. 23 D., 1934
Miliausko Darže, 87th St. 2 blokus į rytus nuo Kean Avė.

■".
X•
.
Keturios dovanos pinigais ir daug kim dovanų. Risis
Joe Bancevieius su lenku J. Wallače'jš.St. Louis už $50.
iki pergalės, ir kiti ristikai; kumštynėstaipgi iš-Angli
jos drūtuolis kilnos vogas. Dainuos Roselando moterų
choras. Užtikrinam gerus laikus atsilankusiem, o įžanga
visiems veltui.

GERKITE

mžma.

(Prie Aroher Avė. netoli Kedada)
4alando«: nuo S Iki 8 vai. rakete
•eredomla Ir nedėllomle >8—1
sutarti

„

dr.a. p, mis *•

DENTISTAS "
4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Rez. Tel.: VIRginia 0669

G A S

DENTISTAS
X - R A Y

4143 ARCHER AVENUE
Kampas Franclsco Avė.

Bunday by Appolntment

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL CANal 8122

4645 So. Ashland Avė.

DR. S. BIEŽIS

OFISO VALANDO8:
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki S vak.
Nedėllomle pagal sutarti
Ofiso teief. BOUIevard 7828

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Namų Tel. PROspect 1820

Valandos 1—8 ir 7—8 vak.

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti Tel. BO1 Levard 7042
REZIDENCIJA '

DR. G. Z. VEZEL’IS

6631 S. Califomia Avė.

DENTISTAS

Telefonas ItEPublk' 7888

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea.: Tel. HEMlock 8286

DR. A. 6. RAKAUSKAS

AMBRO8IAN ALŲ

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER.
šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREVflNG CO.
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

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

4142 ARCHER AVĖ.

DB. VAITUSH, OPT.

.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 2658 W. 68th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vai. vak.
Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU
SPECIALISTAS
Ptfengvtna aklų {tempime, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo akių aptemimo, nervuotu4157
ARCHER AVENUE
1 mo, skaudamų akių karst}, atitaiso
Tel. VERgtnta 0038
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
Ofiso vaL: I—4 Ir 8—t p. m.
gta teisingai aklniua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
Nedaliomis pagal sutarti
,
elektra, parodančia mažiausias klali das. Speclalė atyda atkreipiama I
mokyklos valkus. Kreivos akye atli taisomos Valandos nuo 10 Iki S v. Tel. Ofiso BOULevard 5811 -14
I Nedėli'oj nuo 10 Iki 12. Daugely at- Rez. VICtory 2843
, sltikimų akys atitaisomos be akinių,
i Kalno, pigiau kaip pirmiau.

OR. T. DUNDULIS

1 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
)
Phone Boulevard 7589

DR. A. J. BERTASH

Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 1:80-8:86

756 W. 35th Streat

Gerkit ir Reikalaukit
Visose

?-

Altnlaa

Mutual

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių.

ZZRZ

Trijų

Kentaeky

Bourbon

DR. JOHN SMETANA

t»
LlstnvUkog 7

OPTOMETRISTAS

DR.J.RDSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*

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

Valandos:
2-4 popiet; nuo 8-8 vakarais
Office Tel. Went*orth <8 88
Res. Tel. Hyde Park 3898

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
RPECIALISTft

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų, 7 Iki S vak.
lisVvr..« Heredoma

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL

Ofiso Tel. CAbnmet 8888
Res. TeL DRKzcl 8181

OFISAS

DR. A. A. ROTH

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos
CHICAGO, ILK

tvalgidita

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 18 vai. ryte. nuo 1 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:10 vai.
vakaro. Nedėllomle nuo te Iki 18
valandai dienų.

TeleConas MIDaray 2MO

Rusas Gydytojas Ir Chirurges

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street
Valandos: S—4 popiet, 7—9 vai, vak.
Nedėllomle Ir tventadtenlafti 16—18

Degtinis

SHTI
>9.i

N<» tiek rūpinkis žemiška
garbi' ir turtais, kiek sielos
išganymu, kas laikinas, ne a-

X—SPINDULIAI
3051 Weat 43rd Str.

DR. V. E. SIEDLINSKIS

BUKITE VISI LINKSMI!

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČIUS

PIKNIKAS SU DOVANOMIS
Rengia

DR. J. J. KOWARSKAS

.iŠ 1

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St
Tel. YARDS MOS

180L S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas
Pastebėkit mano įškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Ncdėliomis nėral
skirtų valandų. Room 8.
Phone Can&i 0523

‘v

Office Phone
TIUangle 0044

Res. Phone
BNGIeVeud 8841

DR. A. R. MCCRAOIE
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 218
.v
Teki 1-4 U H nk nkATS

r-

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAKds 088 4
Rez.: Trt. PI .Am 3100
Valandos:
Nno 18-18 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. V.

M«44UU«ftleM ano 1| UR U Atone

freštadienis, rūgs. 22 d, 1934
SE=

npyrnVM

bus , nkietus ir kitokius pamargi vietinių seserų - mokytojų nau
i nimus.
..
■
•
dai.
Valdyba
daugiau negu patenkintas.
Štai, nigs. 23 d. 4 vai. poKarnivalas tęsis iki sekma
į piet įvykstu dalelis kortų dienio rūgs. 23 d.
(Tęsinys iš 4 punl.)
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius
PADŽKONĖ
Dalyvaujanti ’buneo lošimo ir šokių vakarus
teks socialistams nemažai v»u
Brightan Park. — šv. Terc-1
ginti
L.
Vyrių
o-jos
naęių
skai
parai>.
salėj.
Po
lošimo
grieš
Jaunime!
sės draugijų laikė susirinkimui
kytis tik j jų pasižiūrėjus.
čių
’
Chicagoje.
Vasaros
—
tinginiavimo
Ulė
The Roseland Buddies.
taravo, Šimuti, už tai. Pa
rūgs. 13 d. Perieidusios gražią į
Visų Šventųjų jaunų mote J
Visi darban!
uosčius tų vaistų visi socialis nėšiai prabėgo.
vasarėlę, nu rėš pilnos energi
rų draugijėlė kviečia visus at-'
Su rudeniu, atvėsus orui, attai liktų be žado, o jų patriajos labai įdomavo ateinančiu
silankyti, smagiai ir linksmai
rkai greičiausiai tektų blauz gija visokis draugijų - orga
draugijos veikimu. Vasarų' ne
ŽINUTĖS IŠ L. VYČIŲ
BARBORA
dos padžiauti. Kaip ten nebū nizacijų veikimus.
Marąuette Park. — šį sek laikų praleisti. Bus daug gra
laikant susirinkimų susidarė
CHIC. APSKR. VAJAUS
RAUDONIENĖ
Cbicagos lietuvių katalikištu bet visuomenės sveikatos
daug reikalų. Svarbiausias — madienį, rugsėjo 23 d., Mo žių dovanų. Pelnas skiriamas
kuri mirė rugsėjo 17 d., 19S4 |
ir tapo palaidota rug. 21 d.,
vardan patarčiau socialistams kąsis jaunimas taip pat pra
Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. tai dabar einantis parapijos torų Bų jungos <37 kuopa ren
1934, o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilus
išgerti po vienų pilnų arbati deda intensyvų 1934-35 m. da ir .jau šiandien galime pasigi karnivalas, kuris visais atžvi gia smagų išvažiavimų Mar
Ir negulėdama atidėkoti tleni«,.|
kurie suteikė jai paskutini Pa
nį šaukštuką iki dugno iš Ši rbuotės sezonų.
rti keliomis dešimtimis naujų lgiais yra įdomus augusiems ąuette parke.
tarnavimą Ir palydėjo Ją į tą
Šio jaunimo organizacinia narių.
neišvengiamą amžinybes vtetą.
Visų sųjungiečių ii brangių
mučio jiems priskirtos bonkuir vaikučiams.
Mes atmindami ir apgailėda
mi Jos praslšalinimą iš mūsų
tės. Nebūkite bailiai.
Jeigu, me gyvenime vadovaujamųjų
Šv. Teresės draugija turi svetelių laukiame nuoširdžiai
Vajuj tuom tarpu pirmųjų
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui pralotul Kun. kleb.
pagaliaus, ir visi iškristumėle, rolę užima L. Vyčių Cbicagos vietų užima Marąuette Parko patį to įvairumo vidurį, tai atsilankant. (Jai paskutinį ka
M. L. Krušut, kun. šiaultnskai,
apskr.,
rišas
vienetan
visų
pa

žinokite, kad tuomi nepadary
kun. Petrauskui, kun. Linkui
112 ir Town of Lake — 13 yra bingo butų, prie kurio spie rių teks pasigerėti šios vasa
EMILIJA URBA
ir tėvui Alfonsui, kurie atlaikė
rapijų
(Cbicugoje)
L.
Vyčių
’
site skriaudos nei visuomenei
įspūdingas pamaldas už jos kiekuoĮJOs. West Bidės 24 smar čiasi didžiausia minia žmonių, ros sezono gražiu oru ir pasi
(po tėvais Venckaitė)
lą. Ir gerb. pralotul, kuris pa
kuopas,
“
Dainos
”
chorų,
įvai

gerėti
gamtos
grože.
nei tautai. Katalikams iš to
nes laimėtojams duodama ge
sakė prltaiktnlfis pamokslus.
Mirė rugsėjo 20 d. 1934 m.,
kiai vejasi.
Dėkojame šv. Mišių aukoto
1:30 vai. popiet, sulaukus 21
rius
sporto
ratelius
ir
1.1.
Bus
visokių
smagių
žaidi

bus taip gi nei šilta nebalta.
ros dovanos.
metų amžiaus. A. a. Emilija
jams. Jonui ir Juzefai Zaka
(Ateinančių
savaitę
šioje
vre
I
gitnė fhlcago, III.
rauskams, Petronėlei StaražinBet užtai galėsite pasigirti pa I Didelis skaičius Cbicagos toje, tikimės, galėsiu paskel
Be to, dr-jos narės rengiasi mų, užkandžio, gėrimo ir t.t.
Paliko
dideliame nuliūdime
skattel, J. S.. Jadvygai Vitkaus
vyrą Charles, dukter) Dotores,
kaitei, Veronikai Galnaltel, kun.
šauliui, kad tikrai krikščioni I liet. jaunimo jau stovi po L. bti visų kuopų stovį vajuje). dar prie didesnio įvairumo. 1 Vadžia 2 vai. popiet. Bąjunsūnų Charles, motiną Emiliją ir
Baltučiui ir Elzbietai Gervaltėvą Joną Venckus, dvi seseris:
tel; gėlių aukotojams, AnnWin
škų pasiaukojimo darbų atli I Vyčių vėliava. Bet dar daug
Bugs. 22 d. tame pat bute bus į gietės nuoširdžiai visus kvio
Josephine ir Aldoną, dėdes An
terš ir Armour anid Co. dar
taną
Stulgą
ir
E.
M.
Norkų,
bininkams. Dėkojame varg. A.
H. M.
kote— atidavėte savo. gyva i yra .jaunimo, kuris galėtų, ir
Vajaus reikalais, L. V. Chi- gardžių, gardžiausių pyragų, čia.
dėdienę Venckienę, uoftvius Ma
8. Pociui ir valkų chorui. Dė
rtyną ir Stanislovą Urbus, ftvokojame Tretininkų dr-jal už att
stį. Kam čia jums tas klupu-. privalėtų, stoti 1 Vyčių eilės- cagos apskr. pirmininkas j..pyragaičių, kepsnių ir visokių
gerj kun. \Valter P. Urba ir
lankymą velionės
šermenys©.
gimines.
Dėkojame J. A. Kruszui už pa
tas su antruoju skridimu. (le na.
Poška lanko visas Cbicagos' namie gamintų gardumynų,
Kūnas paSarvotąs 1 340 So.
tarnavimą karinės?. Dėkojame
50th Avė. t’lci-ro. Laidotuvės jgruboriul J. P. Eudrtktul, ku
idaus mirus, nei gyviems kanNoras, kad jaunimų dar ne L. V. kuopas. Jau aplunkė 4, |į reiškia, visko, kų tik geros
vyks pirmadienį, rugsėjo 24 d.,
ris savo geru ir mandagiu pa
iš namų X vai. bus atlydėta j
kytis.
tarnavimu garbingai nulydėjo1
j šeimininkės gali išgalvoti.
priklausantį šioje kilnioje L. 13, 24 ir 112 kuopas.
Šv. Antano parapijos bažnyčią,
ją į amžinastį, o rtiums pa
kurioj įvyks gedulingos pamal
Juozas Tautyla Vyčių -joje, supažindinti stt
________
Į Užtat, kviečiame visus atsilengvino perkęstt nuliūdimą Ir
dos už velionės sielą. Po pamal
rūpesčiui:. Dėkojame
grabnedų
tins
nulydėta
j
Šv.
Kazimie

P. S. Patartina, kad lietuvių jos kilniais nlealais, darbais.• J. Juozaitis, L. V. 112 kuo- lankyti kiekvienų vakarų, o
ftianis ir visiems, kurie paguo
Roseland. — Vasaros dieno-! ro kapines.
dė mun mūsų nuliūdimo _ va-1
Nuoširdžiai
kviečiame visus
visuomenė, kurių ponai sočia-jgyveni*,U ir patraukti jon. pa pos pirmininkas, per 5 inėne-|yPa<‘ šeštadienį ir pasipirkti lės praslinko, visokie piknikai
landoje ir pagalios, dėkojame
ginu'nes, draugus-ges ir pažysvisiems dalyvavusiems
laido- i
lįstai drįso suvilti, griežtai pa]akrtiwo R y chieagos apskr. sius išauginęs savo kuopų 90
tamus-mas dalyvauti šiose laltuvėse žmonėms; o tau a. a. .
gražiai pavyko. Orui atvėsus,
dotuvdse.
Barbora,
lai Dievas sutelkia
reikalautų pasiaiškinti. Dar vadus paskelbti narių vajų.
Nuliūdę: Vyras, Vaikai, Tė
narių, sako, kad šio vajaus
Spalių 2 d. (Antrad.) — draugijos savo parapijos salė
amžiną atilrį.
vai. Kosėrys, llėdės, Ib-rhcnė,
vienas P. S. Labai geistina,
Uošviai, švogeris Ir Giminės.
metu gaus dar antra tiek na Svarbus L. V. Cbicagos apskr. jo rengia vakarus, šokius, baNuliūdę liet:?,: Vyras, PosflVajus tęsis 3 mėnesius, pra
Laidotuvėms patarnauja granlai, l’us.-K.m-LČ L sesers Drfkkad būtų apvartomas bei išvė
rių.
borlus A. Petkus.
Telefonas
susirinkimas — Aušros Vartų —
tC.
- - ■ —
Cicero 2109.
dinamas maišas su surinktu dedant rugsėjo 1 d.
parap. salėje.
4 B B B B B B B B B B B B^
skarbu, kad jame neišpūtų skv
Tikimasi, k-a d kiekvienas Iš JAVBIMO DA.EBU0TS3
REUMATIZMAS ■
lės, pro kurias, paprastai, ne Vytis - Vytė įsijttos į šį kilnų
-----------Visus raštus ir korespon-deROSELLI BROTHERS, INC-,
padės
pastebimai, išbira nemaža ska- organizacijos darbų
SAUSG6L6
I
L. V. “Dainos” choras, pra- ncijas skirtas šiam skyriui
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
rbo.
i, T. mums šio vajaus metu išaU- ėjusį antradienį (rūgs. 18 d.) prašoma adresuoti ‘Jaunimas’
Nesikankykito savęs skaus- B
Specialistai Iškalime Ir Išdlrblmals,
Reumatizmu,
Sausgėle, _
pradėjo savo darbuotės sezo-1 redaktoriui.
Kaulų Gėlimu, arba Mėšiun- —
mc visokių rūšių pamhik'.ų Ir gragiu — raumenų sunkumu: nes |
bnamlų.
nų. Chorui vadovaus J. Bau ris,
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa- B
Mūsų šeimyna spcclšlizuoj* šia
NE
NUSIMINKITE
nepavaduojamas chorvedis.
guldo
—
me
dartie per šešias kartas.
CAPSIfIO COMPOl'ND mos- ■
Chicagos lietuvija ir dabar Jūs galite gauti pas savo vaistininką
tis lengvai prašalina vlršminė- ■
Veskite iiamšnkių reikalus tie
tas ligas: mums šiandie dau
tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilgą
dar negali užmiršti “Dainos’' laiką
gybė žmonių siunčia padėko- B
siai su pačiais išdirbėjai*.
buvo vieno Įžymaus Gydytojaus
nes pasveikę. Kaina 60c, per _
-31 preskripcija. Tai yra tikrai gera nau„Visokių šaltam Onuo Reikmenų, *
1933-34
j)ena dėl Tyrų
tik relĮtala ūkite
choru produktyvaus 1OQ*J
paštą 95c,' arba dvi už <1.06. ™
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■
IF'TK'
i. sezoUo, kurio metu choras
i
TOS“ augalais gydytis, kaina
.
i
60 centų.
■
pastatė J. Žilevičiaus garsių
jų “Vytauto kantatų” ir opeJustin Kulis ■
y
i-,,
Mėnesinis treatmentas už DolorJ —
Vienas Mokas | rytus nuo
8259 80. HALSTED ST. B
retę
Lraztiote .
pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesldidZInltų vartų
j
v__ : \Jausito tvirtesniu, arba Jeigu n* būChicago, III.
B
CllOrO vadovybe lšdl-roo J- J 8|te pilnai patenkintas, jūsų pinigai
domų darbo planų ir šiam se- bua
•u<tr*ilntl
IDCt)
zonui.
Trja telefonai:
Rez.
PEltSAOOLA tOll
Chorai pirmininkauja enerBEIiMONT S486
gingasai L. Tenzis.
, ortlce: HIUjSLDU SS86
800IALI3TAI IR ISIMUOIO
RECEPTAS

JAUNIMAS

gardumynų. Kiekvienas
.
.
.
.
-

$V. TERESĖS DR-JA
PARAP, KARNIVALE

RENČIA SMAGI! IŠ
VAŽIAVIMU

$

VAKARAS 6RAŽIAM
TIKSLUI

I

a r davimas

NEGIRDĖTAI SUMAŽINTUM KAINOM

* MOUNT CARMEt
/ŪME O

Nuga Tone

H1LLSIDE, ILLINOIS

CO., INC.

VB€T1AN

Puikus .šildomi pečiai,
dėl vartojimo visokio ku
ro, $40.00 vertės, po

$24.50

$9.00 vertės vatiniai
MATRASAI, po

$4.95
$20.00 vertės Bpringsiniai
MĮATRASAI, po

$9.95

$3.30 vertės, pilnos
mierofi šiltos KALDROS
P"

$1.98

PLOVYKLŲ Baigenai
Naujos MAYTA'U po

$59.50

$6.30 vertės dobeltavi
maišytų Vilnų Blanketai
po

Naujos THOR po

$3.48

ir dau? kitu.

$35.00
'

lengvus Išmokėjimai Pritaikohii Visiems
Sic pasiūlymai trumpam laikui. Matykite

MANUTACTUIklNO

4 i 79-8 J Archer Avė.

COM

tnojaus

P A. N '

2536-44) W. 63rd St.

Tel. Lafayettc ?. 171
Tel. Tfemlock 8400
CHICAGO, ILLINOIS

i

Town of Lake. šv. Kryžiaus
parap. L. V. 13 kuopa, prieš
savaitę turėjo savo pirmųjį pa
rengimų — bunco ir šokių va
karų. Pasisekimas puikus. Kuo
pa uždirbo keliasdešimt dole
rių.
Nariai didžiuojasi ir džiau
giasi gaudami didcAę paramų
iš savo dvasios vadų kun. A
Bkripkos ir kūn. Statkaus.
Marąūette Park. Gimimo P.
Hv. parap. L. V. If2 kuopa
rūgs. 23 d., parap. salėje turės
savo metinį šokių vakarų. Tai
jau dešimtais iš eilės.
Tikimasi sutraukti daug gra
1 žaus jaunimo ir suteikti jiems
progos, praleisti linksmai lai
kų.

West Side. Aušros Vartų
parap. 24 kuopa taip pat tru
mpoje ateityje rengia savybės
vakarų.
Kuopos dvasios vadas kun.
A. Jeskevičius organizuoja
bnsketbolo tymų.
CtttCAODB JAUNIMO
fcALKNOORIUs
I
_______
Rugsėjo &3 d. (sekm.) —
• Marfpfette Patfco L. Vyčių 112

kuopos X žOtitifiis šokių vakarn-*. Gimimo P. ftv. parap. sa
lėje.

Udlrbėjal auUteenSa r&ftea $*uMnkl«
ir - *
Didžiausia paminki
paminklų dirbtuvė
ChlcaffoJ

Buvlri IMi metų prityrimo

------- o-------

Pirkite tiesiai 1S dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

—----- o--- •--Mea atlikome darbą dkngellul žymes
nių tkleagoa Dletkvtų.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEĖfley 6103
Chicago, Iliinois

Alfred Roselll, prea.

GRABORIAIi
l_ACHAWICH
IR SONOS
LIETUVIAI 0RAB0RIAI

Yards

1741-1742

LAIDOMM PI&UUI NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty
4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
darbu būsit© utranėdfntl
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. OANal M1& fcrba »U
2314 W. 23rd PL, Ohioago
3319 Lituanica Avenue
Chicago, 111.
1439 8. 49th Ct Cicero, Dl.

Patarnauju laldotuvėM kuoplglausla
Raikai© meldžiu atsišaukti, o mano

Tel. OIOKRO 1W7
Tel. LAFayette S671

j. Llulevičius
Grabortus
tr

nalsamuotojas
Patarnauja Chi na
goje tr apylinkėj©.

Visi Telefonai:

Vincent KošeiII, secr.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

ArcMnr Ava

I.J. Z 0 L P

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORrUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. BOUlevrd BŽOS—8418

Tel. Boulevarl 4139

ORA.BORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ
VEDSJA8

JVOŽAPAS EUŪEMIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

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

SIMGN M. SKOBAS
GRABORIUS Ir BAUlAlrtJOTOJAS
Ratarnavimas geras Ir nebrang iu

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 11377

J. F. RADŽIUS

i

Ino.
LIETUVIŲ ORAB0RIU8
4|
Palaidoja už $26.0« Ii* aukščiau
Modemiška koplyčia dykai
•«8 W. imli ©L Tel. UANai 6174
Chloago, 1U,
....

šeštadienis, rūgs. 22 d., 1934

Sekmadienį, Rugsėjo - September 23 d., 1934
VYTAUTO DARŽE prse 115-tos ir Crawford Avė.
PRADŽIA 11 VAU RYTO.

Maloniai užprašome visus mūsų parapijomis — kaimynus, priet
biznierius į šį mūsų parapijos rudeninį pikniką. Bus skanių valgių
nie tikrai “good time”.
KLEBONAS ir KOMITETAI

ĮŽANGA 35c.

metų — % dividendo, po 3!
----------metų — visą uždirbtą divideMarąuette Park. — Rugsėjo
ndą ir 1 nuoš. ekstra, kuris 9 d. buvo didžiulis Marųuettt Į
pilnai užsimokės kas mėnesis. Park Lithuanian - American ,
Galima mokėti kada kiek* Citizens klubo piknikas. Jis;
nori; dividendas bus mokamas nustebino visus tuo, kad lienuo 4 nuoš. iki 6 nuoš. kasi tuviai taip susidomėję politi
G mėnesiai.
niais reikalais, kad tūkstanGalima padėti $100.00, arba ėiai žmonių dalyvavo piknike
daugiau, ir dividendas bus mo- Visi politikieriai sujudo ir
karnas kas G mėnesiai.
'
paskelbė “skandalą”, kad Ma
Kurie gyvenat toliau, galit rųuette Park lietuviai jau suprisiųsti pinigus paštu. Kny- siorganizavo į vieną politinę
gėlė bus prisiųsta. Šion drauPolitikierių, apskaiėiagijon J. A. V. vyriausybė de- vimu> buv? 14’000 žmonių. Mū
da pinigus tomis pačiomis sąpriešai labai nusigando palvgomis ir ant to paties divi- Infltę tą minią.
J dendo. Saugiausia vieta piniKlubas šiuo reiškia padėkos
gams taupyti. Dėl platesnių visiems biznieriams, profesijožinių rašykite laišką j drau- nalams ir visiems mūsų veikii giją arba asmeniškai atvyki- mo rėmėjams. Mūsų klūba>te. Justin Mackiewich, sekr. niekados neužmirš tos didelės
---------------------minios, kuri dalyvavo ir rėme •j
5 JUDAMIEJI PAVEIKSLAI mūsų išvažiavimą ir dės ‘pas
tangų, kad visiems atsimokėt
ividendas kas W. Pullman. — Sekmadienį už moralinį ir finansinį parė
nažiau kaip 4 rugsėjo 23 d. 7:30 vai. vakare mimą. Taip pat kviečiame vi
ilgiau kaip 6 • A. Peldžius rodys krutamus [sus profesijonalus, biznierius
it pinigus po paveikslus iš Lietuvos ir iš ir visus lietuvius priklausyti
draugija moka * pasaulinio karo. Be to, bus j klubui ir dalyvauti su mumis,
dividendo; po 2 grašį ir juokinga komedija.
Jūs priklausymas ir rėmimą®

darbininkams ir visiems atsi
HAWLEY, Pa., nigs. 19.
lankiusiems. Lai Aukščiausias — Penki plėšikai iŠ vietos bau
visiems gausiai atlygina.
ko pagrobė apie 35,O(K) dm.
Knn. J. Paškauskas, kleb.

KALKUTA, Britų Indija
rūgs. 20. — Ganges upės žio
tyse apvirto laivas su žmonė
mis. Prigėrė 45 asmenys.

PARDAVIMUI arba MAI
NYMUI 40 akerių ūkis. Su
gyvuliais ir paukščiais. Geros
triobos.; prie gero kelio ir ne
toli nuo miesto. Atsišaukite:

1935 PHILCO
RADIOS

Atmaina ofisų valandose

Pranešimai
Moterų Piliečių Lygos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, rv
gsėjo 26 d., Feilowship House
831 W. 33rd PI. 8 v. vak. Vi
sos narės prašomos būtinai at Ryt, 11 vai. priešpiet, radi
silankyti, nes bus svarstoma jo klausytojai bus suįdominti
daug svarbių dalykų.
gražia programa, kurią ProS. W., raštininkė
gress Fumiture Co., krautuvė
3224 S. Halsted Street, leis iš
stoties WGES. Programų ve
dėjas <lain. J. Romanas pra
nešė, kad programa bus ypa
tingai prirengta. Dalyvaus ke
lėtas gabių radijo dainininkų
į su naujom dainom ir muzika.
; Prie to, bus įdomių kalbų įi
svarbių pranešimų.
Rap. J.

RADIO

|2YMI METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDĖ

ANĘS TANKIAI KLAUSIA apie cigare-

M

tus tie, kurie turi ambicijų prie dainavimo.

Aš visuomet sakau:—‘Rūkykite, jeigu jum patin

ka—bet pasirinkite cigaretę, kuris yra lengvas ir

Dabar valandos šiokios:
2403 WEST 63rd STREET

Telefonas PROspect 1133

Panedėlio, Utarninko, Seredos
ir Ketvergo vakarais nuo
7 iki 9 vai.

2 E. lC3rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI.
Tekfonas PULlman 5950

Groja stebėtinai gražiai
Pagauna visas stotis

Kas popiety nuo 3 iki G,
Seredomis iki 9 vak.
jSubatomis visą dieną iki 9 v.v

Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan 8tate Bank Namo)
Valandoa Kasdien nuo 9 Iki 5
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčloa
vakarute # Iki 9
Telefonas CAJfal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublIc MOO

Budriko Pranešėjas

Kaip ir visada, praeito sek
madienio Progresą Fumiture
krautuvės radijo programa bu
vo įdomi ir įspūdinga. Maišy
tas trio savo meliodingais ba
lsais tikrai žavėjo klausyto
jus. Dainininkė Ona Piežienė
vykusiai padainavo I^aumanskienės “Vakaras”.

praneša

Kampas Western ir 63rd St.

Bud riko radijo programa iš
stoties WCFL, 970 k., sekma
dienį, nuo l iki 2 vai. popiet.
Klausytojai neapsivils. Dai
nuos merginų trio. Duetas Če
paitis ir Aseila. Budriko or
kestrą duos daug naujų šokių.
Programa bus girdima gana
toli.

Jus kurie lavinaties dėl Rad

MRS. U. ASTRAUSKAS
R. R. No. 4, Box 84
Plymouth, Ind.

ALE WAVE
Pagauną Europą ir kitus
' kraštus

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIU
SĄSKAITAS
Balansas turi Imti
ne mažiau $106.
PABANKUS DRAUGIŠKAS
• TVIRTAS

HAISTED EKCHAHGE
NATIONAL BANK
Halsted St. ir J9th PI

Klausytojas

" Narys FEDBRAL
INSURANCE KORPORACIJOS

švelnus.’

“Daugelis mano sandraugų Metropolitan ope
roje sutinka su manim, kad Old Gold yra tikrai

lengvus—gerklei cigaretai, be jokių šiurkštumų

arba aštrumų.
“Yra daug puikių cigaretų. Bet aš manau, kad
Old Golds yra ypatingai puikus . . . nes jie yra

taip labai švelnus.”
(Pasiralo) LILY PONS

Aliu jums plė Pons.

Pavelykite mums pridėti Się maię sutraukę:—
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old

Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Golds ir yra taip
lengvas ant GERKLĖS ir NERVŲ.

'niobUAL AMERIKOS CIGARETAI

ĮJLY PONS . . . garai operos, radio Ir koncertų Žvaigfdj

© P torįIIa/d Co., Inr

Sie/zi/r)

gerklei

CIGARETAI

Roseland. — Rugsėjo 16 d.,
Vytauto parke, Visų Šventųjų
parapijos piknikas gerai pa
vyko. Žmonių buvo daugų vi
si gėrėjosi įvairaus sporto žai
dimais ir nesigailėjo pinigų
prie įvairių, biznelių. Pajamų
pasidarė virš 600 dol. Pelno
liko virš 400 dol.
Rludens metu tiek pelno podaryti, tai, galima sAkyti, pi
knikas gerai pavyko.
Garbė priklauso darbuoto
jams ir rėmėjams. Parapijos
komitetas, Av. Kazimiero aka
demijos rėmėjos, ypatingai Elena Genienė su savo organi
zuota armija ir visi kiti dar
bininkai rūpestingai visiems
patarnavo. Širdingai dėkoju
biznieriams, kurie ankojo pik
nikui įvairių dalykų, visiems

Pagauna Europos ir Ame
rikos stotis. Groja rekor
dus taip gražiai ir aiškiai,
kad dar yra visai mažai
publikos kurie yra girdėję
tą nau,ja muzikali instru
mentą. Muzika kokią tiktai
norite. Vertėtų Jums išgir
sti. Tai yra naujas išradi
mas.
DYKAT DOVANOS TR RA
DR) EEMLAPIŲ KNYGA
atsilanknsiems
pamatyti
Budriko krautuvėj. '

FOTOORAFAS
Ataldarė nuosavą, mo
dernišką. gtudlo ru Hollyurood Avi pro m Ir.
420 WEST «Srd ST.
En(lrwiiiNl 5840—5885

Katu* perkate anglie 1A
dralverlų, afųaklte Juos
|
CRANE COAL, CO. Oauette
geresnes angį Ir. u« maJIau
plnfgų.

3417-21 So. Halsted St
Telefonas Boulevard 8167

Lietuvių valanda leidžiama
iš stoties W0FL, 970 k., kas
nedėldienis nuo 1 iki 2 vai.
popiet

POPTKRFOJAM Ir PKVTIOJAM
Atliekame visut namų dablnfmo
darbua Darbas pigus Ir uAtlkrlntaa 1994 m. popleroa rolė — Ao.

JOSKPH AtJOAITIR
1*08 R. 5OUi Avė.
Okv-ro, m.
Trl. Ijafeyott* *719

