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BUS KOVOJAMA CHICAGOS KARMAS ANTRADIE
SU NEGEROVE
NI APLEIS ITALIJA
1

TIK NORI, KAD PRIE TO “LOKARNO”
RRiSIKTŲ IR VOKIETIJA
Lietuvos sienų garantija?
— ne lenkų pareiga

MASKVAI NORĖTŲSI
GAUTI DAUGIAU
’ PASKOLOS

TUO REIKALU ŽENEVOJ
PASIRAŠYTA SUTARTIS

r .» -L
ŽENEVA, rūgs. 28. - Prieš
uždarysiant 15-ųjį T. Sąjun
gos susirinkimų didžiosios
valstybės — Anglija, Prancū
zija ir Italija, pasirašė sutartį,
kuriaja apdraidžiama Austri
jos respublikds nepriklauso
mybė. Į Austrijos vidaus rei
kalus niekas negali kištis.
Italija daug dirbo už šių su
tartį ir laimėjo.

PREZ. ROOSEVELTAS
ŽADA VYRIAUSYBES
PAGALBĄ

Vakar buvo pas Popiežių
atsisveikinimo audiencijoj

AVASHINGTON, rūgs. 28.
WASHINGTON, rūgs. 28.
POPIEŽIUS APDOVANOJO MŪSŲ
— Prez. Rooseveltas šiandien
— Krašto vyriausybė, kaip
GANYTOJĄ
Baltuose Rūmuose priėmė
sužinota, labai nusivylė pri
1934 metų konferencijos va
pažindama bolševikų vyriau
RYMAS, rūgs. 28. — Jo
dus rūpintis vargšų reikalais.
sybę. Manyta, kad tas pripa
Kknin.
kardinolas Mundeb n .
Šios konferencijos vadų prie
žinimas duos kraštui didelę
»*
,
Chicagos arkivyskupas, šian
šakyje yra Nevvton D. Baker
RYGA. — Iš Rygos atšauk medžiaginę naudų — bus pra
dien atlankė Vatikanu ir buvo
iš Ohio, buvusis prezidento
tas anglų pasiuntinys Knateh- plėsta prekyba su sov. Rusi
AYilsono administracijos karo NEW YORK, rūgs. 28. — pas Šventųjį Tėvų Pijų XI at
boull Hugessen rugsėjo 11 d. ja ir bolševikai iras mokėti
Prez. Rooseveltas iš Baltųjų sisveikinimo audiencijoje. Kar
sekretorius.
įteikė latvių respublikos pre skolas.
Eina dar viena sunki žiema Rūmų per radiją vakar vaka dinolas apie vienų valandų
Pasirodė, kad taip nėra.
zidentui savo atšaukimo raš
milijonams šio krašto bedar re kalbėjo krašto moterų klu kalbėjo su Popiežium, daugiau
Komisaro Litvinovo žadėjimai
tus.
ir
bių ir vargšų. Tad vadai su bų konferencijai, kurioje svar šia apie Bažnyčios reiki
pasirodė muilo burbulas, bol
Vakare latvių ministeris pir
sirinko pas prezidentą, kad styta bėgamosios problemos. ypatingai apie Chicagos
Toliau min. Beekas nuro
ševikai atsisako mokėti skolas.
mininkas. ir užsienių
reikalų
išgirdus jo nuomonę ir vy- Tai buvo paskutinė konferen- vyskupijų.
do, kad Lenkija neturi jo
.
.
.Jie pareiškia, kad jei AmeriI
ministens Ulmanis naujo Lie- .
.
,
, ,. , ,
, _
Šventasis Tėvas
riausylęs
nusistatymą
dėl
to
’ rijos sesija.
kio pasiryžimo apsaugoti Lie
. . __
.„ika nori sulaukti skolų mokėWASHINGTON, rūgs. 28.
tuvos pasiuntinio Vileišio, is
. Prezidentas kalbėjo apie kardinolų parvežti savo ar
tuvos, arba Čekoslovakijos
jimo, privalo dar daugiau sko- ’ — Vakar pratęsta, kad prez. šelpimo darbo.
Rygos išvažiuojančio Hugessesienas.
linti Maskvai ir užtikrinti di- Rooseveltas paskyrė boardų iš I Prezidentas reiškė daug nuo skleidžiamas kraSte prieš vy-' vyskupijai apaštališką laimino, taip pat išvažiuojančio vo
delį kreditų įvairių prekių trijų NRA programos vykdy- j širdaus pasitenkinimo, kad šie riausybę pramanomas žinias, nimų, o dovanų Jo Eminenci
kiečių pasiuntinio, dr. Marjai įteikė dvi ostijoms sudėti
pirkimui.
mui. Šis boardas kontroliuos f žmonės daug rūpinasi bedųr kurios yra niekas kitas, kaip
tiaus, garbei surengė priėmi
dėžutes, nepaprastai imi m i
Patsai sovietų ambasado NRA.
bių
ir
vargšų
likimu
ir
mobi tik paprasti plepalai. Šiuos
mų.
padabintas ir papuoštas i'Rin
rius TrojanovBkis pripažino,
Dabar šiam boardui pagal lizuoja visas galimas pajėgas plepalus sugalvoja ir skleidžia
Per priėmimų Ulmanis pa
giais akmenėliais, vienų kar
• -z • ' • 2 - - ‘
kad nutrauktos derybos sbo- bon paskirtas' kitas, taip va-' tų nelaimingųjų šelpimui.
vyriausybės priešai, kuriems
dinolo privačiai JjįĮribMjlŽits^
sakė kalbų, kurioje, kreipdarūpi išimtinai tik nuosavi rei
. . T. lų klausimu ir vargiai kada dinamas, administratyvis boar
. MASKVA, rūgs. 28. — So
Prieš
negerovę
kovoti
yra
masis i Lietuvos pasiuntinį, i,
kitą — St. Mary of the Lake
das, iš penkų asmenų ir pri kilnus darbas ir šis darbas kalai, bet ne krašto, arba žmo<<*• ji
i
! bus atnaujintos,
vietų vyriausybė atnaujina
pareiškė: “Šiandien vakarei
seminarijos koplyčiai
dėta dar du patarėjai.
kampanijų prieš visus tuos
turi būt nuolatos vedamas. nių gerovė.
J.
Valstybių
vyriausybė
pla

tarp mūsų pirmų kartų yra
Grįžęs į viešbutį AmbassaPrezidentas padavė pavyz
valstiečius, kurie ikišiol prie
Kas link krašto vyriausybės,
Didžiojo
kapitalo
spauda
navo
statyti
Maskvoje
amlmnaujas Lietuvos pasiuntinys
dor Jo Eminencija. rado imons.
šinasi žemės ūkio kolektivizšaukia, kad dabar jau “viskas sakė prezidentas, ji viską da-į džiui vakarykščios dienos prn-Į
sadai
puošnius
rūmus.
Dabar
Jo
Ekscelencija
(Vileišis.
Jis
.»
ro, kad pagelbėti vargo spau-(Ganymą, pasireiškusį Wall «obertl’ Šventosios s udųų
mui.
šis planas. J. žuvę,’’ kad NRA paduotas ra
atvyko į Latvijų po laiminga paneigiamas
•
A4' '' •*
ongregacijos pase e
ų,
Šį kartų vyriausybė imasi
ir kad krašto biz- džiamiems gyventojams. Jis 'gatvėje. Prasimanymas tuožvaigžde, nes jis tuoj po savo Valstybių ambasadorius Bul- kdikalams,
l’ * ,*
X «•
taciau nurodė į seniau savo Jau pasiekė vVashmgtonų ir
griežtų priemonių. Nepaklusniui užstatyti spęstai.
paskyrimo į Rygų, dar prieš litt Maskvoje gauna keletą
tik ten jam padarytas galas žiaus patvirtintų minėtos kon
nuosius ūkininkus ima spau
pareikštų
nusistatymą.
mėnesių
atostogų.
Gausingas
Iš tikrųjų gi- taip nėra. Vis
akreditavimą, jis jau dalyva
pareiškiant, kad tas yra netei gregacijos dekretų, kuriuo
sti dideliais mokesčiais. Pa
jo
štabas
Maskvoje,
matyt,
kas kas yra, tai ir toliau ne
vo liendradarbiavimo sutarties
Šelpimas visupirma priklau
Chicagos arkivyskupijos kuni
sybė.
žymi, kad iki 1937 metų visi
bus
sumažintas.
’
bus leista pramonininkams so pačiam valsčiui, kuriam
pamatinio akmens dėjime. Mes
gų seminarija St. Mary of the
Tas prasimanymas buvo,
perdėm ūkiai turi būt sukosauvaliauti Prezidentas šie- vargšai gyvenų. Jei valsčius
jį kuo karščiausiai sveikiname
kad trys sekretoriai apleidžiu Lake autorizuojama pripažin
lektivizuoti ir pavieniai ūki
kia to, kad visi darbininkai tuo reikalu išsemia visas sa
savo tarpe ir prašome jį per
prezidento kabinetą, ir kad ti šv. Teologijos mokslo laip
ninkai išnaikinti. Visur turi
susiorganizuotų galingon or- vo pajėgas, tada valstybė per
duoti Lietuvos vyriausybei
prezidentas jau tuojau paskelb snius. Išduotas dekretas yra
vykti bendras darbas.
ganizacijon,
kad
galėtų
sėk
nuoširdžius latvių vyriausybės
ima šelpimo darbų. Kada pa
i
siąs iždo departamentui nau nuolatinis.
•
. <'• • > - Ji, T
mingai ginti savo teises.
sveikinimus. Tų mūsų tikro
galiau valstybė netenka reika
'Chicagos kardinolas arkiv> ją sekretorių.
draugingumo įrodymą netru AVASHINGTON, rūgs. 28.
lingų šelpimui priemonių, ta
Tas ir yra bėgamoji “prob skupas rytoj vyksta į Ven> - ikus perduos ir mūsų pasiunti — Tekstilių pramonės vadAi
da pati vyriausybė eina pa
lema.” Daug žmonių tiki to jų, o antradienį garlaiviu R>"<
nys Lietuvai, p. Sėja, kuris po ilgų pasitarimų pagaliau
galbon. Tokia tvarka turi pa
kiems plepalams ir blogai da — į Ameriką.
--------------------- - |
artimiausiomis dienomis iš nusprendė, kad visi streikavę
silikti ir toliau.
rų O tos rūšies prasimany
NEW YORK, rūgs. 28. — vyks į savo paskyrimo vietą. darbininkai be jokios diskri
PASPRUKO IŠ KUBOS
mų yra galybės. Ir vis pažy
Kaltinamojo B. R. Hauptmanminacijos bus priimti atgal į
AVASHINGTON, rūgs. 28.
MADRIDAS, rūgs. 28. —
mima, kad tai iš “patikimų
MIAMT, Fla., rūgs. 28. —į
no advokatas Fawcett planuo
darbų. Darbas kol kas bus Buvusis karalius Alfonsas pa — NRA naujo boardo (štabo)
šaltinių.
Iš Kubos su lėktuvu čia at
ja savo klientą teisme ginti re
atsakytas tik tiems, kurie airei galiau taria savo žodį dėl ra pirmininkas dr. Richberg pa
vyko buvusis Kubos preziden
miantis jo — Hauptmanno
ko metu pasižymėjo pagiežos dikalų siautimo Ispanijoj.
skelbė, kad administratoriaus
tas dr. Ramon Grau San Mar
beprotybe, jei prieš jį įrody
ir smurto žygiais prieš kom
Alfonsas atsišaukia į ispa Johnsono autoritetas jau pa
tin, kuriam savo krašte pai i
mai bus taip aiškūs, kad ne
OAKLAND, Cal., rūgs. 28. panijas. Šių darbininkų liki nų monarkistų partijų, kad ji sibaigė ir šiandien naujas
darė ankšta. Jo bičiuliai įsp«
bus galima išsisukti nuo aš— Vakar anksti rytų keleivi mo klausimas specialiai bus visomis išgalėmis gelbėtų šiaa boardas tvarko NRA.
; jo jį, kad jis ko veikiau dum
trios bausmės.
Jis pažymėjo, kad šis boar NEW YORK, rūgs. 28. dieninei krašto vyriausybei
nis lėktuvas su trylika asme svarstomas.
tų iš salos. Nereikėjo ilgų ra
' Jei bus imtasi tosC* lūšies
'r •* < nų iš Reno skrido į čia ir vos
Tekstilių pramonininkai pa nugalėti radikalus, kurie sie das nedarys kokių žymių at National Association of Men’s
ginimų.
plano, tada kaltintojas pašau
nesusiknlė su krintančiu me skelbė, kad jie pripažįsta spe kia susovietinti kraštų ir tuo mainų NRA programos vyk Shirt and ĘoyR’ Blouse Conks specialistus kaltinamojo
dyme, tačiau pasiaukos grieš- tractors nusprendė pirmadienį
teoru, kurs tačiau su didžiau- cialaus darbo boardo paga būdu panardyti jį skurdan.
TOKIJO, nigs. 28. — G p
proto patikrinimui.
tajai kovai su negerove (de uždaryti gavo fabrikus, palei
siu trenksmu nukrito lėktuvo mintų taikos planų ir žada
so kasykla įgriuvo FukuŠnna
Ikišiol yra žinoma, kad
presija). Kol kas gamyba ne- dus apie 25,000 darbininkų
.... .priešakyje. Matę įvykį manė, vieningai dirbti su prezidento
SUBADĖ POLICMONĄ
prefektūroj. 26 darbininkai,
Hauptmannas labai įveltas i , ,
,
....
Ibus kontroliuojama ir kainos siuvėjų.
. 1L v
liepsnodamas lėktuvas paskirtu tekstilių pramonei
lakūno Lindbergho kūdikio i! krinta. Tačiau lėktuvui tas
raatyt» &yvi palaidoti.
Jauna moteriškė, pasisakius1 nebus nustatomos. Gal teks
boardu.
Tai yra protestas prieš kra
pagrobimų ir nužudymų. Tei-J
Streiko komiteto pirminin Margaret Clark, vakar vidu- tas daryti ateityje.
što vyriausybę, kuri įsakė,
nepakenkė, išėmus staigų jo
SHANGHAJUS, rūgs. 28.
smas išspręs šį svarbų klau
kad Visuose fabrikuose, ku
susipurtymų nuo oro bangų. kas Gorman vakar atsišaukė miestyje iŠ pasalų puolusi su
— Italija savo atstovybę E i sima.
SOjFIA, rūgs. 28. — Jugo riuose siuvami drabužiai iš
------------------į darbininkus, kad jie paeiti - peiliuku vėrė į nugarų trofi
nijoj pakėlė ambasada.
kos piliemonui Witsch, 40 m. slavijos karalius Aleksandras medvilnės audeklų, iruo spa
LONDONAS, rūgs. 28. — kėtų šiuo boardu.
VISIEMS ŽINOTINA!
atvyko atlankyti Bulgarijos lių 1 d. turi būt įvesta 36 va
amž.
130,000 angliakasių streikas ne
Vakar rytų jauna moteriškė
Suimtoji pasisakė, kad tas karalių Borisų. Tas yra ne landų savaitės darbas ir padi
Baigiasi saulės šviesos įvyks Valijoj. Padaryta tair ‘j*
.
».
nužudė nušaudama Chicago policmonag prieš porų metų paprastas politinis įvykis Bal dintas darbininkams atlygini
taupymas. Neužmirškite 5ian ka su kasyklų savininkais.
Lawn
policijos nuovado* de areštavęs ir prisidėjęs prie kanuose.
—r*—
mas 10 nuoš.
dlen iš vakaro laikr^lžiuf.
CHICAGO IR APYLIN
nustatyti viena valanda at- * SKAITYKITE IB FLATIh tektyvų L’ Kolbų, kurs mirė nubaudimo jos mylimojo. Už
Šios dvi valstybės po karo Darbdaviai nepatenkinti tuo KES. — Nepastovus oras; nw
6
v.
Kryžiaus
ligoninėje.
tai
ji
atkeršijus
policmonut
gyveno labai nedraugingai.
įsakymu ir uždaro fabrikus. matomas lietus.
gal.
KITĘ “DRAUGĄ”

ŽENEVA, rūgs. 28. — Len
kijos užsienių reikalų ministe
ris Beekas įteikė konfidencialę notą Prancūzijos užsienio
reikalų ministeriui Barthou.
Tai rytų valstybių Lokarno
pakto reikale.
Min. Beekas notoje parei
škia, kad Lenkija neatsisako
prisidėti jų,ie rytų Lokarno
pakto, bet reikalauja, kad ir
Vokietija prisidėtų.
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DIENOS KLAUSIMAI
O KAIP SU SPAUDA?

Amerikos katalikų visuomenė išsijudino
lizuotai kovoti su nepadorumais teatruoKova vedama visu frontu ir, be abejojidaug gero bus padaryta visam kraštui,
lų gamintojui ir teatrų savininkai bus
ersti skaitytis su organizuotąja katalikų
ir mažins jaunimo demoralizavimą fil-

Jr?.

dieną Chicagoje gatvėmis maršavo
' t&kstančių katalikų mokyklų mokinių ir
" reiškė savo griežti) protestą prieš šlykšlUs teatruose. Šis parudavimas atkreipė
sį«ne tik Chicagos, bet visos Amerikos
Aną

jmenfs.

Filmos, radijo daro didelę įtaką į žino
ki to, jomis galima daug gero ir blolaryti. Krašto vyriausybės ir visuomeI vadų yra šventa pareiga prižiūrėti, kad
radijo visuomene šviestų ir auklėbet netvirkintų.
Bet kaip su spauda! Spauda turi dar
jėgą ir Įtaką į žmones. Ar ne laijau rimtai galvoti, orgą^r.uętis ir taip
visų frontu pradėti vesti fcbvą prieš tuos
Kas ir knygas, kurie leidžiami grynai
biznio, kurie nevadovauja, nešviečia, bet
tauja žmonių blogiems palinkimam*, tiėig tvirkina. Kaip šio krašto teatrai pavir| Ištvirkimo landynėmis, taip ir spauda perpiktinančiais raštais, sensacingomis
is, šlykščiausiais vaizdais.
taip Vra, galima būtų nurodyti dauįvyzdžių. Užtenka paimti j rankas bidmiesčio dienraščio vieną numerį, kad
prie ko šiandien priėjo šio krašto
Tiesa, ji teknišku žvilgsniu yra paavrksčiausio laipsnio; žinias paduoda
i ir shiulkmeniškai, -fotografijas gauna
»is, telegrafais, kablegramais. Tai vi
lo begalo didelę teknikos pažangą. Taar daug kas pagalvoja nuo ko tunka
dienraščių leidėjai Išmeskite iš tų
įrašėių smulkmeniškus divorsų bylų teisžinias apie plėšimos,
žmogžudystes, žmogžudžius ir kito
rai

ir

didesnę

lw.

aprašinėjiums,

kias baisenybes ir ilyk^tybes, kas juose be*
liks. Nuolatinis ir detaiis žmogžudysčių ir
žmogžudžių aprašinėjimas, labai neigiamai at

siliepia į jaunuosius dienraščių skaitytojus.
Kas jmdarė Dillingerį didvyriu, jei ne spau
da! Kas privaišina mažesnių Dįllingerukų,
jei ne spaudos nuolatinis būbnijimas apie
kriminalistų ‘pasižymėjimus’ ir išgarsinimas
priemonių, kaip jie taip žymias vietas spau
doje užkariavo.

Nors gerokas metelių skai kurieflis atrodė nesveikos vai
čius nuo Vilniaus užgrobimo dentuvės padaras, kiekvienais
jau prabėgo ir Lietuvai tame metais vis aiškėja.
laikotarpy teko pragyventi įJau šiandien net ir didžiųjų
vairių momentų, milžiniškus valstybių spauda ir atsukingi!
darbus atlikti ir, suvedus tų vyrai, kurie buvo senui Vii '
darbų santrauką, mes matome, niaus klausimą palaidoję, pra-!
Visuomenė turėtų pradėti piktintis ne kad Lietuva atsiekė socijaliaižmoniškai dideliu garsinimu Hauptmano, ku kųltūriniame ir ekonominiame deda tuo reikalu įdomautis, jį Į
nagrinėti ir net Imti Lenkiju,
ris, išrodo, bus pagrobęs ir nužudęs Lindgyvenime daug laimėjimų, bet nors ir nedrąsiai, pripažįsta,
bergho kūdikį. Susidaro toks įspūdis, kad
spalių D d. sukaktuvės įrodo, jog lietuvių tautai reikaliiga
įtanrtasis toj baisioj žmogžudystėj, yra žymes
uis ir už patį Lindberghą, ar už krašto pre kad Lietuvos išorinėje politi- atlvgillti uz įdarytas skriau
zidentą, nes skelbiama jo visas gyvenimas koje dar neatsiekti pageidau- das, kad Hetuvių lautos reika.l
su fotografijomis visokiausiose pozose, ap jami rezultatai; dar neišpildy- laviniaį turi rea,ių įr neginfy.
principinių pagrindų;1
rašomas kiekvienas jo krustelėjimas. Jaunuo ta užbrėžtoji tautos politine finų
liai, kurie yra linkę prie blogo, prie pasižv- Pr°Kiania, kad, esamas tarp Lietuvos ir
Tų
sukaktuvių
išvakarėse,
Lenkijos status quo yra laisy.
mėjimo, nežiūrint kad tai dėl to ir gyvastį
reikia padėti, iš kriminalistų darbų apraši beanalizuojant sunkią nenuil tinas. Atrodo, (kad suregulia
nėjimų spaudoj randa jiems rodomus kelius į stamą kovą, kurią tenka vesti vimas V’ilniaus klausinio ir grą
blogą.
* .
lietuvių tautai, mes matome, žininias Lietuvai kas iš Jos
J. M. did. gerb. pralotas Mykolas L. Krušas, A. L.
Tai visą turint galvoj, Amerikos kata kad diena po dienos, metas po j neteisėtu būdu paimta
yra
R. K. Federacijos dvasios vadas ir Šv. Jurgio parapijos
likų visuomenė, turėtų rimtai, energingai ir meto užimtoji lietuvių, Vil vien tik laiko ir formos klauklebonas, kuris šiandien švenčia savo globėjo — šv.
organizuotai kovoti prieš tą spaudą, kuri, niaus reikalu, pozicija aiškė
Mykolo šventę. Ta proga sveikiname ir linkime ilgiau
taip kaip ir nepadorios fitmos, piktina ir de ja, kristalizuojasi, įgaudama
sių metų.
Kodėl įvyko tokių permai
moralizuoja šio krašto jaunimą. Geriausia ko pastovią teigiamą formą.
vos priemonė — neskaityti blogų laikraščių
,I kė»e. Ateity manoma įsteigti
Kaip senai, didžiųjų valsty nų; kodėl lietuvių tautos bal
ir knygų ir remti savąją, katalikišką spaudą, bių dominuojama, Ambasado sas jau bent dalinai supras
jų ir kitose vietose.
kuri nepataikauja, bet teisingai visuomenę rių Konferencija išnešė spre tas!
Kiekviename sveikatos cen
v
tas
informuoja, šviečia ir auklėja.
tre paskirtomis drenomis ir
ndimą, jog Vilniaus klausimas
Žiūrint į evoliucinį pasauli
skaitomas galutinai baigtu. A- nės politikos vystymąsi nesu Lietuvos ligi Didžiojo karo I valandomis yra priiminėjaAUGINKIME LAKŪNŲ PAMINKLO
trodė, kad visas pasaulis pa nku matyti, kad brutalė jėga, pabaigos kūdikių sveikata bu- j nios mėsčios moterys ir motiFONDĄ
sipriešino teisėtai lietuvių pre kuri iki šiam laikui buvo vy vo tik atsitikimai rūpinasi,nos su vaikais.
tenzijai, susidarė įspūdis, kad rįausįas vjslj tarptautinių gi- Organizuotos ir planingos ko- Į Moterims duodami nemoka
Dariaus - Girėno paminklo fonde yra liėtuvių tauta, stipriai stoveišrišimo faktorius, palaip- mos su kūdikiu mirtingumu ,mį patarimai, kaip reikia elg$6,600.00. Paminklą planuojama statyti bent dama tautinių interesų, pare sniui užleidžia vietą naujai te .nebuvo. Dabai jau kas kita. Ljg įr kaįp jįrkti? kad nepauž $10,(KM). Vadinas, dar gerokai trūksta pi mtų istoriniais, etnografiniais orijai — paremtai kilniais tei Sckant užsienių pavyzdžiu, kellktų savo ir kūdikių sveinigų, kuriuos greitu laiku reiktų sukelti, jei bei kultūriniais principais, sa sėtumo principais; kad tautų Lietuvoje \ ra daugiau,
, katai, kaip kūdikiai auginti,
norime, kad paminklo statymo darbas būt rgyboje utsiioiino nuo savo apsisprendimo reikalas, vieton 20 organizacijų, kovojančių su maitinti įr gaugoti nuo ligų
.pradėtas šiemet.
draugų; į lietuvius žiūrėta su teoretinės doktrinos, įgyja pra vaikų mirtingumu ir besiru- Tokį patarimai teikiami vaiLigšiol šių musų didvyrių paminklo fon savotiška panieka. Jiems su ktiškos reiksmėst
pinančių neturtingų
motinų lRams įr mokiklinio
amžiaus.
dui daugiausia darbavosi Chicagos lietuviai. teiktas politinių trumparegių
sveikata.
Šiuo laiku Lietuvos motinoms
Tad ir šiose 9 d. spalių su
Kadangi tai nėra vien chicagiečių, bet visos vardas, kurie nepermato
to
Dauguma šių organizacijų ir vaikams globoti organizaAmerikos lietuvių reikalas, dėl to ir kitų užsispyrimo ir griežto reika kaktuvių išvakarėse atrodo,
kolonijų lietuviai turėtų prisidėti. Tiesa, yra lavimo pasekmių. Net mūsų kad debesėliai, apgulę politinį yra susibūrusios j didžiulę są- cijų sąjunga yra susirūpinusi
jau prisidėjusių, tačiau sulyginamai dar vi pačių tautoje aisirado tam ti krašto horizontą .pamažu nyk jungą — Lietuvos motinoms ir mokiklinio amžiaus vaikų
sai nedaug. Fondo komitetas prašo, kati vi kras elementas, kuris pametęs sta, kad jau netolimoj ate.ity ir vaikams globoti organizaci-' globa. Prieš mokiklinio antsi šiam reikalui padirbėtume ir nė nepaju pasitikėjimą tvirtino, jog tai pragriedrės ir Lietuvos dan jų sąjungą. Šios organizaci- Į žiaus vaikų auklėjimą bei glosime, kaip atliksime gražų darbą — pasta bergždžias darbas, bereikalin gus, pasirodys saulutė, kuri jos vyriausias tikslas yra vi- ba jau seniai rūpinasi ir ki
organizacijos,
tysime žuvusiems lakūnams tinkamą pamin ga kova, tuščias energijos eik užgydys tautai padarytas žaiz tokiais būdais kovoti su kūdi- tos Lietuvos
kią ir motinų ligotumu bei Kai kurios, kaip pavyzdžiui
klą.
vojimas siekti to, kas, jų su das, atnešdama daugiau kul
tūrinių bei materijalių kraštui mirtingumu Lietuvoje. Siek- šaulių sąjunga, vaikų auklė
<
4
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pratimu, nepasiekiama.
dama šio tikslo, sąjunga stei jiniu jau rūpinasi nuo 1920
Bet... keli metai Europos po gerybių.
Hitleriui labai nepatinka, kad Anglija,
gia sveikatos centrus, kūdi metų.
Tsfc.
Prancūzija ir Italija pasirašė sutartį, sulig litiniame sukury atnešė nuos Todėl ir spalių 9 dienos liū kių ir vaikų lopšelius bei prie
kuria bus garantuojama Austrijos nepriklau tabių permainų. Ankstyvesni dnos sukaktuvės turėtų būti glaudas, darželius, vaikų aik — Rugsėjo 6 dieną antrą ka
somybė. Kaip žinoma, Vokietijos naciai pla sąjungininkai stojo griežton kartu ir raminančios, nes, at šteles ir kita. Didžiausios mi rtą turėjo susirinkti posėdin
navo Austriją užgrobti ir prijungti prie Vo politinėn kovon, o buvusieji rodo, kad netolimoj ateity ge- nimos organizacijos nuopelnas Klaipėdos krašto seimelis. Ta
kietijos. Dabar, bent per kai kurį laiką, sa priešai sudarė draugingumo dulos dieną pamainysime ra tai sveikatos centro įsteigi- čiau skirtu laiku į posėdį atsutartis. Kas galėjo permaty maus Irijumfo diena, o tuo
vo plano naciai negalės vykdyti.
f
ti, kad amžini priešai lenkai tarpu daugiau pasiryžimo, da rnas. Lig šiol sveikatog cen-Įvyko tik 15 atstovų. Klaipėdos
•
4*
•
trų yra įsteigta 15: Pažveti-(krašto statutas reikalauja, ka<‘
ir vokiečiai susidraugautų; rbo ir ištvermės.
Lietuvių visuomenė susidomėjo dienraš kad tradiciniai lenkų bičiuliai
nyje, Linkuvoje, Vendžiogalo- posėdžio kvorumą sudarytų 20
čio ‘.‘Draugo” sidabrinio jubiliejaus paminė prancūzai nuo jų atšaltų, kad
Vis tiek kokiame luome gy je, Baltuose, Veiveriuose, Sa- atstovų. Tuo būdu antrasis
jimu, kuris Įvyks lapkričio mėn. 18 i., Lie
Klaipėdos krašto seimelio po
bus prieita prie Pabaltijo* Są ventumei, stengkis išlaikyti lake, Svėdiniuose, Kėdainiuo
tuvių auditorijoj. Per 25 metus kėlęs lietuvių
Dotnuvoje, sėdis neįvyko.
širdį gryna ir skaisčia. Nie se, Panevėžyje,
religinę ir tautinę sąmonę, “Drangas” ištikro jungos realizavimo.
Smil REMKITE KATALIKIŠ
Visų tų faktų akyvaizdoj, kas suteptas neieis į dangaus Šiauliuose, Skapišky,
užsipelnė visuomenės ne tik susidomėjimo,
Vilniaus klausinės, kuris kai karalystę.
giuose, Telšiuose ir Rumsiš- KĄJA SPAUDĄ
bet ir paramos.
______ .
simas.

GLOBA

i

A

perspėja, vienas kitam padeda. Jie kartu do, tapdama tuo būdu dvasios motina;
4) Krikščioniškosios moterystės lai
Dievo bažnyčioje, kartu prie Viešpaties
mė
pareina nuo josios buities pilnatvės
stalo, kartu baimėse, persekiojimuose ir
džiaugsmuose... Dviese jie gieda psalmes laipsnio, arba kitaip nuo didesnio pirma
ir himnus ir lenktvniuoja, katras geriau vaizdžio realizavimo.
siai gieda savo Viešpačiui. Kristus mato
Iš šitokio krikščioniškosios moterys
ir girdi juos ir <1/Jaugsiuingai siunčia
jiems savo ramybę, nes kur du susirenka, tės problemos išsprendimo plaukia kele
| Kaip atrodytų moterystė,' jei šitos ten ir Jjs būna tarp jų (cit. At. VVintef- tas gana įdomių išvadų. Kai kurias iŠ jų
lys būtų įkūnytos praktiškam gyve- >ig “Liturgie und Frauenseele”. 111 psl. čia ir paliesime.
a) Kunigystė ir moteris
le, tebūna mums leista, baigiant šį III-V” Aufl. Herder. 1926).
Nuo senų laikų žmonės suka galvą,
Trumpai sutraukus minėtas mintis
relį, pavaizduoti Tertulijono žodžiais:
apsakys laimę tos moterystės, kn- krikščioniškosios moterystės problema kodėl moteris negali būti kunigu. Tani
reikalui jie yra sugalvoję įvairių aiškini
Bažnvčios akivaizdoj sudaryta, auko- galima taip nusakyti:
mų, pav., moteris nemokanti laikyti pas
1) Krikščioniškosios moterystės
satvirtinta, palaiminimu patvirtinta,
■lo apskelbta. Tėvo priimta!.. Koks mavaizdis per sakramentinį jos charak- lapties, būtų daug papiktinimo, jei abi
jungas jungia tikinčiuosius viena teiį yra Kristaus ir Bažnyčios susijungimo lytys susitiktų prie altoriaus ir Lt. Bet
klausinio esmė glūdi visai kur kitur.
paslaptis;
imi, viena ištikimybės priesaika, vieKas gi via kunigas! Kristaus atsto
2) V\ras, kurio jiirmavaizdis yra Kri
gyvanimo būdu. vieno Dievo tarnybų!
,‘yra broliai, abu dirba tą patį darbą; stus, kaip Bažnyčios galva, teikia mot> vus žemėje santykiuose su Bažnyčia, ką
atsiskyrimo tiek sielos, tiek kūno; rini sielos gyvybe* ir savo meile ją Įia gražiai pareiškia senas posakis: “saeerdos ėst alter Christus”, “kunigas yra
dengiau, jie yra du viename kūne O šventina;
*3) Moteris, kurios pirmavaizdis yra antras Kristus”. Bet mes jau žinome, kad
kūnas, ten vra ir dvasia. Jie karmeldžiasi, kariu klūpo, kartu pasnin- Bažnyčia, kaip mistinis Kristui s kūnas, Kristus yra Bažnyčios sužadėtinis, jai tei
brandina savyje dvasios gyvybę, ją gim kiąs gyvybę ir ją pašvenčiąs. Ne kitoks 1
jfflja; vienas kitą painoko, vienus kitą
A Maceina

BCtoniskos Moterystes
‘ Klasinis
1.

6.

Proga

is

pir

los

lo

yra

Keletas

įdomesnių

išvadų

K.

turi būti ir Jo atstovas — kunigas. Jis
yra Bažnyčios sužadėtinis, tik \gal kiek
tolimesne prasme. Bet jo rolė tokia pat,
kaip ir Kristaus: teikti Bažnyčiai malonę,
gaunamą iš Kristaus. Sužieduotiniškas ku
nigystės charakteris ypač aikštėn išeina
vyskupo konsekracijoj; kada baigiantis
apeigoms vyskupas yra lyg sužieduojamas
su savo vyskupija. Jam įteikiamas žiedas,
kalbant: “Imk šį žiedą, ištikimybės ženk
lą; nes tu turėsi Dievo sužadėtinę Bažny
čią, nepaliečiama ištikimybe papuoštą, ne
jialiestą saugoti”, ftitos simboliškos ves
tuvės leidžia mulus suvokti kunigystės
šventimų giliausią prasmę. Kunigas turi
būti santykiuose su Bažnyčia Kristaus vie
toj, turi daryti tuos pačius veiksmus, ku
rinis Kristus dieviška malone gaivina sa
vo Sužadėtinę. Kunigas pradeda Bažny
čioj naują gyvenimą Kristuje, jį stiprina
ir maitina. Žodžiu, jis yra aktingasis šito
gyvenimo principas, dieviškos malonės tei
kėjas — tarpininkas.
Štai kodėl kunigo šventimus gali pri
imti tik vyras. Moteris yra Bažnyčios at

vaizdas. Ji pagal savo prigimtį gali būti
tik sužadėtinė, malonės priėmėja, pasin
gasis princijias. Būti sužadėtiniu ir aktin
guoju gyvybės teikėjo net ir antprigimtinėj srity gali tik vyras.
b) Celibatas
Jeigu kunigas, o ypač vyskupas, yra
Bažnyčios sužadėtinis, jeigu jam reikia
atstovauti Kristus santykiuose su Bažny
čia, o šitie santykiai yra, kaip matėm,
matrimoniališki, — todėl labai tinka, kad
kunigai ir ypač vyskupai nežinotų kito
kių sužadėtinių, kaip tik tą vieną, su ku
lia yra sužieduoti per šventimus. Atai gi
Hausia kunigystės celibato prasmė. Žino
nia, čia nėra esminis kunigystės dalykas.
Bet aiškėjant Kristaus ir Bažnyčios paslajičiai, celibatas vis labiau įsigalėjo dva
sininkijoj. Ir šiandien Bažnyčios vyriau
jsybė šiuo atžvilgiu yra tiek griežta, kad
mdaro jokių nusileidimų. Tiesa, gtaikųkatalikų kunigai yra dar vedę. Bet ir ten
vis pamažu einama prie visuotinio celi
bato. Vyskupai ir ten negali vesti.
(Daugiau bus)
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Šeštadienis, rūgs. 29 d.. (9 U
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CICEROS ŽINIOS I
SVEIKINAME
Rūgs. 30 d. pripuola šv. Je
ronimo Šventė — mūsų gerb.
klebono vardinės. Ta proga
sveikiname savo dvasios vadų,
linkime sveikatos ir ilgiausio
amžiaus.
Parapijomis
Šį sekmadienį, 3 vai. popiet.
Šv. Antano parap. bus ne pa
prasta iškilmė — pašventini
mas seserų mokytojų namo,
kuris tik baigtas padidinti ir
atremontuoti. Dabar seserys
mokytojos turės gražų ir rui
mingų gyvenimui namų. Šv.
Antano parapija turės visus
į parapijai būtinai reikalingus

M£=«

lENRASClO

25 METU
LAPKRIČIO - NO V. 18 D., 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street
mūsų parap. mokyklų. Iškil
mėse dalyvaus visi ciceriečiai.

tukaitis buvo ligšioliai? Jei dos apaštalas, katalikiškųjų
jis būtų pas mus atėjęs ketu draugijų ir organizacijų gai
kyklų, klebonijų ir seserims
ri metai tam atgal, mes būtu vintojas.
mokytojoms namų. z
Ciceroje vienas pedliorius
me turėję naujų mūrinę baž Ta pačia proga spalių 4 die
T_
.
,
Į žvdas neteisingai įtarė viena
nų šv. Juozapo parapijos kle
So. Chicago. — Nors gerb. nyčių ir gražių mokyklų”.
Kad ir gana sunkūs laikai,1,.’. . .
.. ... . .. ,
,
.
.
(lietuvi jaunuoų, būk į jj so- kun. Pranciškus J. Vaitukai
Parapijonai, žinodami, kad bonijoje bus parengti pietūs
bet Šv. Antano parapijos
žilio!
T
•
x
•
1
'vęs.
Tr“’ Lietuvis tapo areštuotas tis neseniai dar atvyko į Šv. spalių 4 dienų išpuola gerb. lietuvių gerb. dvasiškiams ir
e
nės kas reikalinga viskų aprū
ir po to mirė. Šiam žydeliui, Juozapo parapijų klebonauti, klebono vardinės, tam tikslui inteligentams.
pina. Garbė parapijonams, ga
kuris iš lietuvių duonų daro, tačiau, jau daug gero nuveikė Šv. Juozapo parapijos svetai
Rikių Antanas
rbė dvasios vadams. Jie gar
lietuviai, ypač mamos, turėtų ir žmonės labai patenkinti iš nėje, ateinantį sekmadienį, bū
bės neieško, vien tik dirba.
su šluota iš Ciceros išginti.
savo klebono, kurs yra tikras tent, spalių 7 dienų, bus mini
-KLA
ganytojas ir ištikimas vadas. ma parapijos visų Pranciškų
Šv. Antano parapija pradė
Parapijonys mato savo kle vardinių šventė su pokyliu ge
jo “Worlds Fair” bazarų, ku
bono darbuotės gražias sek rb. kunigo Pranciškaus J. Vai
Sveikiname gerb. kun. Jeronimą Vakiūną, šv. Antano pa ris būna sekmadieniais popiet
rap. klebonu ir dienraščio “Draugo” bendrovės direktorių,
ines, dėl to kiti net kalba, klau tukaičio pagerbimui.
rytoj švenčiantį savo vardo dienų. Sveikatos ir ilgo amžiaus! (nuo 3 vai.) ir vakare; trečia
sdami: ‘‘Kur tas kunigas Vai
dieniais ir šeštadieniais nuo 7
Tas pokylis bus šaunus
Amerikos
vakare iki vėlumos. “Worlds Ciceroj butlegeriai dar neiš
atmintinas,
nes
parapijonys
Linija
Pirmų dovanų laimėjo M. IFair” bazare, parap. svetai nykę. Rūgs. 26 d. vyriausybės
gnatavičienė, antrų — M. Gri- gerai žino gerb. savo klebonų,
18 Gothenburgo j Stockbolmą ke
nėje yra visokiausių įvairybių. agentai prie 16tli Str. ir 51
kurs yra garsus pamokslinin llonS
galaitienė.
elektriniais traukiniais Ims S
Avė.
surado
dideliausj
btavoKlebonas nuoširdžiai kviečia
kas, įžymus rašytojas ir pub valandas, per gražiąją. Švediją. SI
Jūs žinote visokių žųsų:
kellonS Jungta mūsą Atlantlko Ir
Dėkojame visiems atsilan- licistas, visuomenininkas, kil Klaipėdos
Ispaniškų, lietuviškų ir tokių
laivų suslesiekimą. Tarp
visus parapijonus, ciceriečius rų. Turėjo dirbti dienų ir naKlaipSdos Ir Stockholmo tiesiog plau
ctį,
kol
išgriovė
visų
įtaisymų.
Kurių nė aš atskirt nemoku.
kiusiems
už
gražiu
paramų
ir apylinkės lietuvius, bulvarinus vadas, vargdienių ir mok- kidja mūsų naujas laivas "MAR1EHOLM,” keliones laikas 24 vai.
Bet ir be to viskų suprasim!
škius ir visus biznierius į pa
Komisija sleivių labdarys, katalikų spau
vienos baltos, kitos margos
Išplaukia U New York
Šeštadienj, rūgs. 29 d. apie
rap. bazarų.
Na, pagaliau rūšiuot jas vargas!
|
Oripsholm
............. Spalių 3
8 vai. vak. Joe Shamet šau
Tik žinom visos jos vienodos...
Kungsholm........... Spalių 26
Bet vienodumas joms pabodo, i
. U-T l
“
' olm ........... Spalių 30
Didinant seserų namų pasi niai vaišins svečįus. Adresas Z
Nes pagaliau tas vienodumas
Jau didelis skaičius Chicagos lietuvių, įvertino mūsų
1500
So.
49
Avė.
olm .... Lapkr. 17
darė nemaža išlaidų. Todėl vi
Gerų žmonių akyse — dūmas!
garsinamus piečių bargenus, aplankė mūsų krautuvę ir
Kreipkitės i vietini agentą, arba:
sų parama, ypač šiuomi laiku,
Taip žųsys išvedžioti ima:
įsigijo sau tų moderniškų su visais patogumais piečių.
BWEDISH AMERICAN LINE
—- Mes — žųsys tik iš pašaukimo!
yra labai geistina ir reikalin
Jeigu
jūs
dar
neaplankėte
mūsų
krautuvės
ir
neturė

181 N. Micbigan Avė. Chicago
Aiškiau pasakius mes tik — žųsys...
ga. Ačiū visiems.
Mūs žųsų vardas — pats tikrasis!
jote progos
t—
a pamatyti
.
- didžiulio piečių stako,.v- padarykite
-*
• •
> Tik mums aruodai avižų tų...
Cicero. — Draugijos Moti-1 tai artimausioinis
dienomis.
Nesigailėkite.
Šį sekmadienį, popiet įvyks nos Dievo Sopulingos pikni- j
__________ O kitos... dėį mūs, kad ir žūtų!...
ta'at«fArymas> naujo fontano kas rugsėjo 16 d., A. Dainelio |
Family vaistinėje, prieš pat ūkyje, Willow Springs, gra
įrengtus namus: bažnyčių, mo

RENGIASI PAGERBTI
SAVO KLEBONĄ

BU1LEGER1AI DAR
NEIŠNYKĘ

Žąsys - Tautininkės

GRAŽIAI PAVYKO

HITlfRIHlNRy DARBAI
KLAIPĖDOS KRAŠTO
MOKYKLOSE %

KVIEČIAME ATISA
KYTI ČEKU,
SĄSKAITAS' *

žiai pavyko. Atsilankė daug
priešvalstybinę medžiagų tiria,
’svečių. Visi linksniai laikų pru
aiškina būdus, kuriais ji pa
leido. Piknike dalyvavo ir mu
teko į Klaipėdos krašto auto
sų gerb. klebonas kun. K. J.
nominių organų išlaikomas
Vaičiūnas, biznierius (Roose
pradžios mokyklas.
velt Furniture savininkas) M.
Daugelis šių mokyklų mo Jovarauskas, grab. A. Petkus,
kytojų yra uždarytų priešval rūbų siuvėjas V. Zakaras ir
stybinių vokietininkų Klaipė A. Milius, duonos kepėjas F.
dos krašto partijų nariai. Tsb. Miliauskas.

0s kraštas nebežymimas eAus Vokietijos teritorija
ir
’par neseniai toms mokykloms
atsiųstuose žemėlapiuose did
Jau seniai žinoma, kad Klai žioji Lietuva pažymėta kaip
pėdos krašto mokyklose esa Rusijos dalis. Tatai vaizdžiai
ma didelės netvarkos ir vai parodo, kokia dvasia lietuvių
kai auklėjami grynai prieš He vaikai auklėjami Klaipėdos
tuvius ir Lietuvų nustatytoje krašto mokyklose. Pažymėtina,
dvasioje. Klaipėdos krašto vo kad mokvklose atliekamuose
kietininkai mokytojai preina j paišybos darbuose beveik vif?
net ligi to, Icad vaikams liebuvo paišomi daiktai,
pia niekinti Lietuvos ▼aMT" | papuošti svastikos ženklais ir
lię ir lietuvių tautų, o jie pa-, hitlerininkų vėliava. Net Klai
tvs kaip pavyzdį stato Vokie- pf<įos krašto direktorijos pirrengia
t i jų, Hitlerį ir liepia jam mel mininko Dr. Šreiberio sūnaus,
DARŽO SAVININKAI
st is.
kuris mokėsi Liuizės gimnazi
Sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 30 d., 1934
Taip pat jau irgi seniau bu joje, sųsiuvinyje rasta '
Širdingai kviečiame visus draugus, drauges ir pažįsta
vo žinoma, kad Klaipėdos kra tų ne tik paminėtų
mus
į mūsų išvažiavimų. Bus skanūs užkandžiai, gardūs
što mokyklose ir knygynuose bet ir uniformuotų hitlerinin
gėrimai ir šauni muzika.
esama prieš valstybinės lite kų. Visi šie paišybos darbai
Kviečia Savininkai, SPAUTIS.
ratūros. G egužės 28 ir 29 die atlikti ne laisvu nuo mokyk
SHADY TREE IN N
nomis valstybės saugumo po los darbo laiku, bet per pa
Archer Road, Willow Spring, III.
licija patikrino visų eilę Klai mokas ir matyti, kad jiems
Skersai Oh Henry Park
pėdos krašto knygynų, Klai- temas ir uždavinius davė kra
pėdos miesto knygynų ir bi što mokyklų mokytojai.
Greta sakytų piešinių yra
bliotekų ir mokyklų knygy
nus. Po kratos buvo konfiskuo mokytojų tikrinimo parašai.
tos per 1200 knygų, jų tarpe Mokyklose vartojami vadovė
apie 550 mokyklų vadovėlių, liai persunkti vokišku patrio
CICERO, ILLINOIS
150 žemėlapių, daug įvairių tizmu, Lietuvos bei kitų tau
Rengiu
šaunų
vakarą
savoj svetainėj, 14 St. ir 49 Cfciurt <
paveikslų ir apie 60 vaikų pai tų neapykantos dvasia.
tš rastų vadovėlių ir mo
Šeštadienio Vakare, RUGSĖJO 29 D.,
šybos uždavinių.
Visos tos
knygos daugiausiai buvo įvež kymo priemonių aiškiai nuš
Tai yra šiandieną, 8 vai. vakare. Įžanga 28c.
Bendrovės dalininkai ir šiaip lietuviai kviečiami daly
tos iš užsienių ir hitleriško vinta Klaipėdos krašto moki
vauti, o būsite pilnai piatenkinti prė gražių žaidimų, val
turinio. Daugumoje jų kurs* fiių ir mokytojų priešvalstybi
gių, gėrimų ir confetti. Geriausia muzika po vadovyste
tomą, prieš Lietuvos nepri nė veikla. Valstybės saugumo
“Felix Woods and bis Worlds Fair Rythynj K ings”.
klausomybę. ir Klaipėdos kra policija visų mokyklose, kny
L. L N. B. Direkcija
9
što priklausimų Lietuvos val- gynuose ir bibliotekose rastų
į
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Aplankyti mūsų krautuvę dar nereiškia, kad čia turi
te pirkti. Mes tik norime, kad jūs pamatytumėte mūsų
prekes ir kainas o paskui sulyginti su kitomis krautu
vėmis.
\
Taip pat turėtumėte pamatyti mūsų pačių dirbtuvė
je padirbtus Seklyčių (Parlor) setus,
kurie padirbami prityrusių žmonių ▼'
vartojant geriausios rūšies medžiagų
ir parduodami tik už

(KIEKVIENAS SETAS PILNAI GARANTUOTAS)

Roosevelt Furniture Go.
,

INCORPORATED
(įpėdiniai City Furniture Co.)

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

2310 W. Roosevelt Road
Phooe: 8EELEY 8760

J0» galite gauti pas savo vaistlnfnką
tam tikrą TONIKĄ, kurta per Ilgą
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojaus
proskripelja. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik relkalaufclte.

NugaMėnesinis treetmentae už DolerJ —
pilnai garantuotas. Jeigu JOe neslJauMte tvirtesniu, arba Jeigu ne bfl.
te pilnai patenkintas. Jūsų
□s Jur
ims angrąžintl

e

J REUMATIZMAS'

■

SAUSGBLB

a
Nerikąnkykite savęs skaus■ mals. Reumatizmu, Sausgėle.
B Kaulų Gėlimu, arba MMlungiu — raumenų sunkumu: nesi
■ skaudėjimai naikina kflno gy- ,
H vybę ir dažnai ant patalo Pi
■ ruldo
■
CAPRTOO COMPOIIND mos
tts lengvai praAallna vlrtmlni- 1
tas Ugas: mums žlgndle dau
gybė žmonių siunčia padėk ti
nęs pasveikę. Kaina 80c. per |
paltą Sic. arba dvi už >1.05.
Knyga: ■»AI.TINIS SVEIKA
TOS" • augalais gydytis, kaina
80 centų.

Justi n Kulis
S269 80. HALSTED
Chiengo, UI.

ST.

Šeštadienis, rūgs. 29 d., >931
PAREMKTĮ<y PRAMOGA

ne dalyvaus: P. Martinkus, dariau atsilankyti ir sudary

ti. Sloksnaitė, K. Lobikaitė, A. ti tikras lietuviškas pabaig
Urytė, E. Lukas, A. Benaitis, tuves.
J. Poška, L. Paulauskas,
J.
Tiesa, visi skyriai bendro
į Beneckaitė, S. Beneckaitė, A.
mis jėgomis ir centro komite
Šimkus, V. Miškinaitė ir S.
tus reugiasi. Galima jį prire
Jonikaitė.
ngti gražiai pasidarbavus, bet
112 kuopa minės savo 10 pikniko sėkmės plikiu ūso nuo
metų gyvavimo sukaktį įspfl- visuomenės. Be visuomenės pa
dingu “Dinner Dance” vie- j ramus paliksime bejėgės. Tad
nam iš gražesnių viešbučių kviečiame, prašome užsukti į
Tikietai bus po $1.50.
į Vytauto daržų, šį sekmadienį

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius
—
L. VYČIŲ CHIOAGOS APS Šv. Jurgio purapijos jaunuoKRICIO VAJUS
liains, pagaliau pasisekė už---------mėgsti toj parapijoj L. Vyčių
Apskr. naujų narių vajus i ^UOPOS užuomazgų. Žinant,
išjudino lietuvių jaunimų Chi-'koks didelis Vyčių draugas ycagoje. Iš visų parapijų plau- ru Pre^- M. Krušas, Šv. J ur
bia džiuginančios žinios. Jau gio parap. klebonas, nėra abe
nimas pradeda atbusti, prade jonės, kad jo globoje Vyčiai
da suprasti lietuvių organiza išaugs į tikrai stiprų vienetų.
cinio veikimo svarbų. Mato,
kad jiems ne vieta įvairiose! Vajaus lenktynėse pirmų vie
svetimtaučių
organizacijose tų laiko užėmusį 13 kuopa. Ir
kuriose jie laikomi tik pas-' .i°s darbai rodo juos neturint
tumdėliais. Ypač, kad lietuviai mažiausio noro iš pirmosios į
turi tokių kilnių organizacijų, vietos pasitraukti. Kuopai pi
rmininkauja Augustas Beliaukaip Lietuvos Vyčiai.
skas.

Apskr. pirmininkui, pade
dant keliems susipratusiems

PIKNIKŲ UŽBAIGTUVĖS

— į Rėmėjų piknikų.

Brighton Park. — šv. Praueiftkaus Rėmėjų 2 skyr. ren
gia bunco party S. Račkaus
kienės'name, 4458 S. Pranoiseo Avė., rugsėju 27 d., 7 vai.
vak. Šeimininkė atsilankiusius
maloniai priims ir pavaišins.

Visi prašomi paremti pramo
gų.
R&porteru

Tyla SKAITYKITE ♦‘DRAUGĄ’*

LIETUVIAI DAKTARAI:

i

Jau visiems žinoma, kad Šv. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI:
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų draugija rengiasi prie ant
Tet. CANal 6237
ro pikniko ir visų piknikų už-'
Hea. PHOegevt *«5*
baigos. Rėmėjoms teko paskuDENTISTAS
jtinis sezono sekmadienis, ru- 144* SO. 4UUt CT., C1CKHO, ILU
Ut*r., Ketv. Ir Pėta. 10—8 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Igsėjo 30 d., tat Vytauto dar 1147 80. UAL8TKD 8T., CHICAGO
1U21
801 TU HALSTED STREET
Paued. Serzd. Ir H ubąt. S—* vai.
Iže piknikų šįmet daugiau ne-

DR. P. ATKOČIŪNAS

Sveikiname gerb. kun. Mykolą, U:bo
naviČių, Šv. Petro ir Povilo parap. kle
bonų, Kenosha, Wis., kuris šiandien šve
nčia savo vardo dienų.

Kaip atskiros kuopos stovi
vajuj:

DR. P. Z. ZALATORIS

Heiuit-uclju 6*00 So. Artestau Avė.

Susirinkimas
, bus.
13 — Town of Lake 300 b. Chic. apskr. susirinkimas Au- j
Dienoms Tel. LAFayette 67»8
112—Marųuette Park 175 b. šros Vartų parap. salėje (\Vestl L. Vyčių 112 kuopa laikys Lietuviai mėgsta linksmai Naktimis Tel CANal 0403
24 — West Side
000 Sidėj).
iregularį susirinkimų spalių 2 laikų praleisti, mėgsta išvaGRAŽIAUSIŲ IR
Lapkr. 11 d. — “Dainos” j d., parapijos svetainėj, 8 vai.|žiuoti, suseiti, paremti, kaip
5 — North Side
IMK)
GERIAUSIŲ
Offioe: 2643 W. 47th Street
14 — Cicero
000
choro koncertas, West Lietu-' lygiai. Visi nariai kviečiami mes atsimename lietuviškus pa Vai.: I Iki 6 popiet, 7 Iki 0 vak.
36 — Brighton Park 000
vių Auditorijoj (buv. Meldą-Į atsilankyti ir atsivesti naujų pločius, tradicijas. Lietuvoje
Nedėliojo pagal sutarti
narių.
4 — 18tli Street
000
žio salėj).
didelio darbo užbaigtuvės, tai Į Ofrice Tel. REPublks TOM
24 ir 4 kuopos jau yra gavę
Lipk r. 25 d. — L. Vyčių
į Ree. Tel. GROvehlU 0*17
Vienų
valandų
prieš
susirin
iškilmingas bankįetas.
didžiausį pasirinkimų vi.
7*17 8. FAIKF1ELD AVC.
naujų narių, bet šiam “Jau-’Cbic. apskr. seimelis ir met.i- kimų bus Dramos ratelio pra
suomet rasite
Rėmėjos širdingai prašo nuo
nimo” Nr. nesuspėjo priduoti uis šokių vakaras.
ktika. Visi nariai turintieji ro latinius Šv. Kazimiero seserų
skaitlinės ir tuo gauti balsų, j
------ ---------------2123 W. MARQUETTE ROAD
les, ir norintieji gauti roles įprietelius, rėmėjus ir visų vi
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
Marųuette Park. — Gimimo naujam veikale, būtinai turi
7-9 vak. Ketv. 0-13 ryto
suomenę į piknikų užbaigtu- Vai. 1-4 UNedėlfoj
susitarus
KRAUTUVĖJE
KAS JAUNIMO VEIKIAMA Pan. šv. parapijos L. V. 112 atvykti 7 vai.
ves šį sekmadienį, Vytauto
kuopos 10 metų sukaktuvių
Tel. CANal 6122
112 kuopos pramogos
“Daines” choras jau dirba šokių vakaras gerai pavyko.
Tel. LAFaycttc 3057
Spalių 9 d. dalyvaus in co
Dalyvavo virš 300 jaunimo iš
Praėjusį antradienį, Lietu- ,visų Chicagos lietuvių koloni rpore McKinley parke, Vii
DENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
niaus gedulo iškilmėse.
vių Auditorijoj, įvyko pirmo-Į jų ir iš Indiana llarbor.
2201 W. Cermak Road
X—SPINDULIAI
(Kampas Leavitt St.)
ji “Dainos” choro 1934-35 m.Į Komisijų sudarė 6 veiklūs
Spalių 14 d. 12 vai. popiet
3051 West 43rd Str.
Valandos-. Nuo 9 iki 12 ryto
Archer Avė. netoli Kedzi'e)
sezono re peticija. Rengiamasi. kuopos nariai: pirm. J. Juo- visa kuopa važiuoja į ūkį, kur (Prie
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Nuo 1 iki 8 vakaro
Seredomls ir nedėliomis pagal
prie koncerto, kuris įvyks lap- zaitis, kuopos vedėja K. Lobi įvyks metinis ‘Weenie Roast'
sutart)
Scredoj pagal sutarti
rkričio 11 d.
kaitė, valdybos nariai A. Šim ir “Hike”. Bus galima ir ar
Choras pradėjo savo moks kus ir L. Paulauskas, S. Sva- kliais pajodinėti (horseback'
TeL CANal *131
lų gražia daina “Į giružę”, naitė ir S. Jonikaitė.
riding). Visi nariai susirinks
kurių’ sutaisė ir spec. “Dai
Louis Paulauskas, vienas , prieš 69 ir Rockwell St. 11:30
DENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
nos” chorui pavedė muz. P. naujų narių, nustebino visus;vai. ryto. Iš čia važiuos tro
4204 ARCHER AVĖ.
Sarpalius.
savo darbštumu ir nenuilstan kais. Tikietas iš anksto 30:*.
2201 W. Cermak Road
corner Sacramento
čiu darbu; vakaro sekinės
Gruodžio 9 d. bus statoma Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Valandos 1—1 Ir 7—8 vak.
Juozas Žukas laimėjo CYO
daug
priklausė
nuo
jo
veiki

scenoj'
dvi
juokingos
komedi
Seredomls
ir Nedaliomis pagal sutarti
Seniorų Teniso titulų
Ofiso Tel.: LAFayette 3660
mo.
jos,
parapijos
svetainėj.
LošiREZIDENCIJA
Rez. Tel.: VIRginia 0669
šis naujausios mados MOO
Praėjusį sekmadienį, rugsė
6631 S. Califomia Avė.
RE šildytuvas, kaina tik | jo 23 d., Hamilton parke įvy
—
Telefonas RFTubJc 7868
kusiame Chicagos CYO teniso
DENTI8TA8
G A S
__ M
R A Y
turnamente, lietuvis Juozas
4143 ARCHER AVENUE
Ofiso: T£l. LAFayette 4017
Kampas Francisco Avė.
Žukas
nugalėjo
Davė
Bardei
Rez.: Tel. HEMlock «2M
Didelės mieros — Gramafoir tuo laimėjo seniorų teniso
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
no mados šildymui pečiai
verti $40.00 parsiduoda
titulų. Žaidimo rezultatai bu
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo povo: 7—3, 2—6, 8—1, 6... 4.
tik po*-''***’’"
4142 ARCHER AVĖ.
ragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
Ofiso valandos: 3-4 ir S-g vai. vak.
L. V. C8iic. apskr. mėn. susi
BEER.
Rezidencijos Ofisas: 265* W. «*th 81

DR. A. J. JAVOIŠ

ŠILDYTUVŲ

DR. J. J. SIMONAITIS

PROGRESS

DR. A. RAČIUS

DR. A. P. GURSKIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. BIEŽIS

DR. V. E. SIEDL1NSK1S

BUKITE VISI LINKSMI!

DR. A. G. RAKAUSKAS

$24.75

Labai platus pasirinkimas
Ui mažiausias kainas
Lengvais Išmokėjimais

OIL HEATERS
’ MOORE
ORBON
CROWN
QUAKER

ALCAZAR
COAJSTACK

rinkimo data pakeista

L. V. Chic. apskr. susirin
kinias, kuris turėtų įvykti spa
lių 9 d., dėliai Vilniaus nete
ki mo metinių sukaktuvių iš
puolančių tų dienų, sus-mas
perkeliamas.

Šios kokybės Amhrosian alų išdirba.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVI8
OPTOMETRICALLY AKIU
SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą, kuris
Mti priežastimi galvos skaudėjimo,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo aklu aptem.mo, n«r v uolu
mo, skaudamu aklų karšti, atitaiso
4157
ARCHER AVENUE
trumparegystę ir tpllregystę. Priren
.
Tel. VIRginia 003*
gia teisingai akinius. Vlsupse atsiti
Ofiso vai.: 3—t Ir I—8 p. m.
kimuose egzaminavimas daromas su
NedtUomls pagal sutarti
elektra, parodančia mažiausias klalz
das. Speclalė atyda atkreipiama |
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki g v, Tel. Ofiso BOULevard MII -14
Nedgtfoj nuo 10 Iki 12. Daugely atsltlktmy akys athalanmoe be akinių. Rez. VICtorj 2111
Kutuos pigiau kaip pirmiau.

SOUTH SIDE MG CO.

DR. T. DUNDULIS

f.

Urmu — wbolesale parduoda ir pristato į alines kompanijos dalininkas ir atstovas

Iš jaunimo veikimo

L. M. NORKUS
L. V. Chicagos apskr. me
i
tinio šokio rengimo komisija
3225 So. Lituanica Avė.
jau kontraktavo McCormick
TeL Yards 2084 ------------ arba------------- Boulevard 7179
salę (West Sidėj) tam didžiu % . - .................. ,-------- ----------------------- :—'
liui šokių vakarui, lapkr. ’2o
d.

Gerkit ir Reikalaukit

MONOGRAM

šiemet dvi L. Vyčių kuopos
Cbicagojc minės savo metine*,
r
sukaktuves: 24 kuopa švęs 20
metų nuo jsikūrimo ir 112 kp.
UŽ MAŽIAUSIAS KAINAS
! — 10 metų. Abi kuopos yra
1
LENGVAIS
i pavyzdingOK visoje Amerikoje.
OILOHEATERS

ViMze

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

I

“S SK

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

AIIjiCm

Katucky

Boorbez

DR. JOHN SMETANA

Ir
LlatnvUko* <

OPTOMETRISTAS

DegtlnJg

Rugsėjo 30 d. — šokių va
karas, Šv. Kryžiaus parapijos
Į salėje. Rengia tos parapijos L.
13222-26 S. Halsted St Vyčių 13 kuopė.
Spalių 2 d. — L. Vyčių 112
Tel. VIOtory 4226
kuo|H)s susirinkimas parapijos
\ ■ iėjas J. K&lėdinskaA j salėje (Marųuette Bark).
Spalių 11 d. — L. Vyčių

g:l0-g:>0
756 W. 35th Street

Ofizo Vai. nuo 1-8; nue

Tel. LAFayette 7C50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJA* ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: S—4 ir 7—> vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 040S
Office I’hone

PROspeet 1028

Res. and Office

2356 So. Leavitt St.
CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1CIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St, Chicago
. OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOClevard 7820

Namų Tel. PROss>c« t 1P3O

Tel. UOl Lcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti «7th 8treet
JYal.; nuo 9 iki 3 vakar*
'' Serzdoj pagal auUrtl

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WBST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Office Tel. Wentwortk <»•
Rez. Tel. Hyde Park

IMI

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI 8TĖ

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandoe: 1 iki 4 po pietų. 7 Iki g vak.
TAekyvna Beredoma

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Tel. CALumet *803
Hes. Tel. DRKsel *1*1

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

OFISAS

KvaJgidžii

CHIC. JAUNIMO KALEN
DORIUS:

DR. A. J. BERTASH

6 iki 8 v. vakare

4729 So. Ashland Avė.

Mutual Trijų

IŠMOKĖJIMAIS

Valandos: 10-12 Ir 8-> vai. vak.
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti

Valandos; 11 ryto iki 3 popiet

3 luboe
CHICAQO, ILL.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:10 vai
vakaro. Nedėliomis nuo 1* Iki II
valandai dienų.
Telefone* MIDway 1R80

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų li^ų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street
Valamlns: 2—4 popi'et, 7—8 vai. vak.
Nedėliomis ir iventadlenlals 10—12

11801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas
i Pastebėk i t mano iškabas
! Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
|

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Vhoat Ganai Oltt

Res. I’hoas A.
ENGlew«x«l **41

Offfce Phone

TRIangle 0A41

DR. A. R. MČCRADIE

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda OOP4
Kr/.: ToL PLAsa 2400

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 230

Vai.: 3-4 ir 7-8 vai. vakaro

Valandos:
Nuo 10-13 v. ryto; 2-3 ir 7-3

V

z

L

n u.

v.

Nedėldlenial* nuo 2* iki 18 dienų

—

fe® f?.'

Šeštadienis, rug*. 29 d., 1934
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PfcOF

— Lebdcu

VIETOK ŽINIOS
PAMALDOS NAUJU
LAIKU

n'

Žymūs miesto valdini-1 Town of Lake.
UKRAINIEČIŲ AVIACIJOS tingas.
nkai yra pakviesti kalbėti a- gos Sujungęs susirinkimas iš
pie politikų. Malonėkite atsi priežasties rėmėjų pikniko jDIENA
vyks šeštadienį, rugsėjo 29 d.,
vesti ir naujų narių.

)

ŠY, MYKOLO ATLAIDAI

Rytoj 2 vai. popiet, Šv. My
kolo (ukrainiečių) kieme, prie

7:30 vai. vakare. Visi labda
riui kviečiami srsirinkti į
Brijhton Perk. — Moterų rupijos mokyklos kambarį,
Sujungęs 20 kuopos susirinki šomi ir naujų nulių utshd
N vakarų, spalių 1 d., pa
raP- mokyklos kambary, 7:30
BIZNIERIAI, G.
vai. N«rės malonėkite nesivė
TĘS “DRAUJ
^ntJ. Juodaitis, sek r.

North Side. - Mūsų bainy-!
čios globėjo Šv. Mykolo atlai- gos ukrainiečių aviacijos dieWest Side. — Ryt Aušros
dai bus šeštadienį, rugsėjo 27 na. Bus šventinamas lėktuvas,
Vartų bažnyčioje pamaldos
d. Klebonas iš sakyklos pas kurį įsigijo jaunų ukrainiečių
bus na'uju laiku: vienų valan
kelbė atlaidų tvarkų.
aero klubas. Lietuviai prašodų
vėliau negu “saving time”.
So. Bostono cicilistų tėvui! Ateinantį mėnesį Čikagoj
Pirmos šv. Mišįos bus 5:30 mi šioj ukrainiečių iškilmėj
Maikiui neseniai buvo nesėes- bus strošnūs dyvai: balšavikų Vaikai ruošiami prie Dirma- valandų, antros
8:30 vai.; dalyvauti.
vonės
tis. Nuvažiavęs maniebram pas subė-gimas protestuoti prieš
vakare 7:30 vai. iflkilmingi mi Matyti, kad ir ukrainiečių
vienų tarnu rį perdaug patrau- vainų. Iš Bruklyno rengias sa Mūsų bažnyčioje bus teikia šparai. Bus svečių kunigų.
jaunimo tarpe prasideda judė
kė iš savo džiogo naminės ir I vomis kojomis bėgti ščyrų bal mas Dirmavonės Sakramentas
Tenka girdėti, .kad ir para jimas aviacijoje.
su savo šoble, kuria kapitalis šavikų guzietos štabas ir vi lapkričio 18 d. Atvažiuos nau pijos choras tai mūsų parap.
tus fnituoja, pradėjo kiaulėm sa Pruseikos sklokos konian- jasis vyskupas, J. E. Wm. O’- globėjo šventei rengiasi su gra
CHORO ŠOKIŲ VAKARAS
visokus zbitkus daryti. Farmc-Į da. Kaip pati “L” rašo, bė Brien, didelis lietuvių priete- žiomis giesmėmis.
ADOMAS SAVICKIS
Šie metai yra y imt ingi me
riui toks cicilistų šulo manio- gikų kelias būsiųs per Alba- lius. Seserys mokytojos ruošia
mirė rugsėjo 28 d. 1S34 m. 1
Marąuette Purk. — Ryt va
VLAl
vai. ryte, sulaukęs 44 metų
bras nepatiko. Pagriebė už krū ny, Svracuse, Buffalo, Erie, vaikučius prie šio jų gyveni- tai katalikams. Tat reikia pa
amžiaus. Kilo Lietuvoj, Kražių
kare, rugsėjo 30 d., parap. cho
ŽIBU]
miestely, Raseinių apskričio.
tų, išvilko iš uniformos, atė-' Cleveland, Toledo, So. Bend me svarbaus įvykio.
simelsti, kud Dievas atitolin
Amerikoje iš gyveno 21 meras, vadovaujamas varg. B.
mirė rugsėjo 21
metua.
a.
tų nuo žmonijos visas nelai
mė šoblę, džiogų ir uždarė į ir finišas Čikagoj.
10:20 vai. ryto.
Jaunimo parodavime
Janušausko, rengia didelį šo
Paliko didiname nuliūdime
sės amžiaus, kilo
mes.
sūnų Edmunde, seseri Juzefų,
kiaulių tvartų. Išbeliavimui
skričlo. Tėlšių va
kių vakarų (Lollypop Frolic),: l^ehavičienę ir švogerj Leonų
Nusišnipškit visi, kurie sa Mūsų mokyklos 7 ir 8 sky
kaimo
Balius
Lehavlčių krikftto-dukter} SoIreikėjo 25 dol., kurių sobosto- kot, kad lietuviški balšavikai riaus mokiniai dalyvavo kata
Amerikoje tšgyvč
parapijos svetainėje. Pradžia
fijų, sesers du sūnus Viktorų
Paliko didUlame'’
Rengiama
draugijų
balius
įniečiai eicilistai nepajėgė su
ir Jonų ir sesers dukterj Ste
moterj Ona po tėvais’
8 vai. vakare. Grieš gera mu
neprogresuoja. Prieš kelis me likų mokyklų parodavime. Vi
lių Pocienę; o Lietuvoj moterį
naitė, du posūnius Juos
tikslu pagerbti visus šios ko zika. Bus visokių pamarginikelti. Maiklui teko
darytis
Onų ir dukterĮ Bronislovų, gi
Alfonsų, podukrę Onų ir gimini
tus jie tik miestų atrytais mar sus vaikučius pavėžino į mar
mines ir draugus.
nes; o Lietuvoje ciocių Ir gi
skylė po tvarto pamatais ir šuodavo, o dabar jau daro k ros šavimo vietų Fabijonas su sa lonijos Mykolus. Balius įvyks mų. Kiekvienas, o ypatingai
Kūnas pašarvotas 4134
S.
mines.
1
Rockwell St.
Kūnas
pašarvotas 1316 SU
pabėgti, paliekant savo uni kontri bėgimus.
Laidotuvės Įvyks Antradienj,
vo didoku West Side Ekspresą rugsėjo 30 d , parapijos svetai jaunuomenė, galės iki soties
Cicero Avė.
spalių 2 d. IS namų 8 vai. bus
Laidotuves įvyks pirmadienį,
formų ir' visų amunicijų.
atlydėtas Į Nekalto Prasidėji
prisišokti.
Co. troku. Vaikučius tvarkė nėj, 7 vai. vak.
spalių 1 d. Iš namų 8 vaf. bus
mo Pan. Šv. Mar. parap. baž
atlydėtas į Sv. Antano parapi
Į šį balių kviečiami atsila Kadangi pirmas šį sezonų
nyčių. kurioj įvyks gedulingos
Už savaitės, kaip jis pats pa
jos bažnyčia kurioj įvyks gedu
— Kada aš atvykau į Clii- kun. A. Jeskevičius, M. 1. C., nkyti visi parapijonai, mūsų
pamaldos už vėllonio aieLą. Po
lingos
pamaldos už velionio,
pamaldų
bus
nulydėtas
j
5v.
sakoja, išsisunkęs naujos na cago turėjau, tik eilę drabu br Antanas Sandys ir B. Či
rengiamas toks vakaras, tat
sielų, l’o pamaldų bus nuly
Kazimiero kapines.
gerieji biznieriai, jaunimas. reikia tikėtis publikos bus pi
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.
minės, nuvažiavo farmerį paNuoširdžiai kviečiame visus
Nuoširdžiai kviečiame visus
žių, o dabar, žiūrėk, turiu di žą uskienė.
gimines, draugas-es ir pažĮsBus gera muzika.
gimines, draugus-^s ir pi
čestavoti, prisitaikė prie uni delį namų ir dar banke kėš,
tamus-as dalyvauti šiose lai
lna
gražiai
įrengta
svetainė.
tamus-as dalyvauti šiose laido
šv. Onos draugijos piknikas
dotuvėse.
tuvėse.
formos, šoblės, džiogo ir per — pasigyrė Jonas Mannalis.
Įžanga
35c.
Nuliūdę
sūnus,
sesuo,
švogeNuliūdę moteris, pocūnai, poRyt vakare Šv. Onos drau Tokio baliaus mes dar netu
rls, krlkšto-duktė, sesers vai
dukrė ir giminės
kornus parbėgo į So. Bostonų.
kai
ir
giminės.
rėjom. Čia pamatysim, kiek
Kviečiame lietuvių jaunimų,
— O uš atvykęs j Chicagų gija rengia piknikų Įiarapijos
Laidotuvėms patarnauja graLaidotuvėms patarnauja graCicilistų sąjunga, kurios Mai
mūsų
parapijoj
randasi
Myko

ir
choristus
iš
kitų
parapijų
borius A. Petkus Telefonas Ci
borius J. Liulevlčius Tel. LAFat-j darže jiaiapijos naudai. Visus
ayette 8572.
cero 2i09.
kis yra generolu, dabar, sako, nei drabužių neturėjau,
lų. Pelnas vakaro eis parapi atsilankyti į mūsų vakarų. Mū
kviečia atsilankyti.
sako
Antanas
Pupsis.
geriau laituos kapitalistus, ba
—
sų choristai gražiai priims.
jai.
Mokyklos reikalai
šoblė jau išbandyta ant far- — Kaip tai ?
Ieva Lukošiūtė, koresp.
Tikimos, kad Mykolų balius
ROSELLI BROTHERS, INC.,
— Nes aš gimiau Chicagoj, Tėvai ir motinos prašomi dė
merio “buržujų.”
bus
vienas
šauniausių.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
ti pastangų vaikelių gražes
— atsakė Pupsis.
Pranešimai
Komisija
Specialistai Iškalime Ir l.šdlrbiniam išauklėjimui. Visų pirma
mc visokių rūšių |mmiuk.:q Ir graprižiūrėt vaikus, kad jie savo
bnamių.
Lietuvių Demokratų Lyga
vai. popiet. Vaikučiai važiuo
namų darbų tinkamai atliktų
Mūsų šeimyna ‘■pcclallzuoja šta
kite su tėvučiais, nes gausite Cook County laikys specialų!
me
darbe per šešias kartas.
Mokytojoms bus didelis pale
r*-.
visokių dovanų dykai. Bus le susirinkimų pirmadienį, spa-,
Veskite paminklų reikalus tie
ngvinimas, jeigu tėvai koope
siai su pačiais išdirbėjai^
nktynės. To\vnof lak iečiai pasi lių 1 d., 8 v. v., Lietuvių Au
ruoš šiame svarbiame mokykVisokių šaltam Oruo Reikmenų.
matysim piknike.’
S. J. ditorijoj. Nariai-ėš prašomi
los reikale.
skaitlingai atsilankyti į šį su-1
Tėvai taip pat privalo žiū
Būkim susipratę ir sekim sirinkimų, nes bus raportas iš
rėt, kad jų globoje esantieji
pasižeminusiaisiais. Kas pa rūgs. 23 d. išvažiavimo ir svavaikučiai šventadieniais
šv.
Vienas blokas | rytus nuo
sižeminu, bus paaukštintas, I rstoma apie spalių 27 d. šodidžiulių vartų
Mišių išklausytų. Tėvas ir ino,
I kių vakaras bei masinis mi
sako Išganytojas.
tina atsako prieš Dievų už
savo vaikus.
Trya telefonai:
Tėvai taip pat privalo žiū
Rcz. PENSACOLA BOll
BELMOST 848b
rėt, kad jų vaikeliai be reika
, Office: H1LLSIDK SH85
lo neapleidinėtų mokyklos.
Alfred Roselll,
Vincent Roeelll, secr.
Visi prašomi aukomis prisi*
UMUrMjal
dėti prie mūsų parapijinės mo
G RA BO R I A I
kyklos išlaikymo.
$9.00 vertės vatiniai
Puikus šildomi pečiai,
Didžiausia paminklų dirbtuvė
MATRASAI, po
Chicagoj
LACHAWICH Telefonas TARda 1138
dėl vartojimo visokio ku
West Side draugijų atstovų
$4.95
Buvlrž RO melų prityrimo
IR SŪNŪS
ro, $40.00 vertės, po
ir valdybų dėmesiui
1
■
1
0
■'
........
$20.00 vertės' Springsiniai
.LIETUVIAI OKABOKIAI
ORABORIUS
Pirkite tiestai iš dirbtuvės ir
Sekmadienį, rugsėjo 30 d.
$24.50
Patarnauju laldotuvėaa kuoplgiausla
MĮATRASAI, po
taupykite pinigus a ė
Raiką la meldžiu atsišaukti, e mano Turiu automobilius visokiems
tuojau po paskutiniųjų Mišių
—----- fdarbu btlsttą ulganėdtetl
Mae
atlikome
darbų
daugeliui
iym
$9.95
Tel. OANal Mik arba Mik
reikalams. Kaina prieinama.
šv., t. y. 12:30 popiet, parap.
nių Ctaicagoa Lietuvių.
2314
W.
23rd
PL, Chloro
3319 Lituanica Avenue
mokyklos kambary įvyks Fe
Chicago, III
deracijos skyriaus susirinki
1439 K 49th Ct Cicero, HL
TeL OfOTOO IW1
I *v»- *4 '♦ J.
_____
mas. Visų draugijų atstovai,
arti
Graad
Avė.
valdybų nariai, veikėjai ir vei
Te . LAFaycttc 3S72
• c W‘->,
> ■
M
kėjos šiuo prašomi susirinkti.
J. Liulevlčius
Telefonas SEEIey 6103
I Bus svarstoma apie Spalių 9
f.raborlud
ORABORIUS
Ir
V ■'
Chicago,
Illinois
Koplyčia dykai >
j d. paminėjimų. Kadangi vie_ . 5®
ll*l«m >. (njas
1410 SO. 49th 00URT
Patarnauja ChlraInas valdybos narių išsikėlęs j
$3.50 vertės, pilnos
goje ir apylinkėj**Cicero, Illinois
kitų, tat jo vieton reikės damieros šiltos KALDROS
Didelė Ir graži
Phone Cicero 2109
Koplyčia dykai
rinkti naujas. Prašomi skait
po
PLOVYKLŲ Bargenal
i
Visi
Telefonai:
4082 Archer Are.
lingai susirinkti.
V-ba
Naujos MAYTAG po
$1.98
$6.50 vertės dobeltavi
A. MASALSKIS
$59.50
maišytų Vilnų Blanketai
GRABORIUS
Naujos TH0R po
aRABORIUB Ir KAIDOTUVIU
VEDSJAB
po
$35.00

fcnipiieaė

A A

Išpardavimas
NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOM KAINOM

KAPINĖSE

HILLS1DE, ILLINOIS

VENGIAM MONUMENT CO., INC.

STANLEY P. MAŽEIKA

527 N. YYESTERN AVĖ.

ANTANAS PETKUS

Į RĖMĖJŲ PIKNIKĄ

$3.48

ir daug kitu.

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems
Šie pasiųlvmai trumpam laikui. Matykite tuojaus

M AN UFACT U B INO

4179-8 J Archer Avė.

COMPANYI

2536-40 W. 63rd St.

Tel. Ijafayette 3171
Tol. Hemlock 8400
CHICAGO, ILLINOIS

Town of Lake. — Rūgs. 30
d., V ytauto daržan suvažiuos
Sv, Kazimiero seserų priete- j
! liai, kad piknikų padarius vie
nų sėkmingiausių.
1 Townoflakiečiai irgi nepaei- (
liks; skaitlingiausiai šuva (
žiuos. Vietinis skyrius deda
pastangų, kad skvr. būtų k ne
puikiausiai atstovaujamas.
Bus trekas ir kas tik norės,
galės važiuoti. Trokas išeis
tuojau po sumos, apie 12:30

Yards

LAID01AM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue
*■'

La -JsAu. . ŽJMli ikk

1741-174^

B

m

jA j

~

I.J. Z"OLP

1646 Weit 46th Street

Tel. BOUIcvard k»0«—Mik ■

JUOZAPAS EUDE1KIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firnii
_ tuo gačiu vardui

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SNŪDAS
ORABORIUS Ir RA14AMUOTOJAH
Patarnavimas garas ir nebrangu.

718 West 18th Street
Telnfonaa MONroe MVT

J. F. RADŽIUS
t ’f
Ibo.

LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už JJB OO Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
MS W. i8th SU Tel. CANal «lU
_
...
CIDcago, UI.
_____

itadienis, nigs. 29 d., 1934

RENGIAMAS ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJAI

uto Darže, 115 St. tarp Crawford ir Cicero av

Marąuette Parko Am. Lie
tuvių Pįliečių klubas rytoj 2

V

Bininkų ir daini- j parap. salėj. Be kitų dalykų,
'
x''T"
bus išduotas raportas iš buvu
ūžia
.lai
■RTstotics WGES, 1360 ki- sios Marųuette Parko Lietuvių
Dienos.
locykles. Prie dainų bus rink
Susirinkime taipgi žada da
tinos muzikos, įdomių kalbų ir
lyvauti Wardo komitteeman
pranešimų. Šias programas
Mie.hael J. Flynn ir keli kiti
nuolat kas nedėldienį leidžia
politikieriai. Todėl bus gera
Pnogress Furniture Co. krau
proga klubui pareikalauti ke
tuvė, 3224 S. Halsted St. Pro
lių dalykų dėl šios kolonijos,
gramoms vadovauja daininin
ypatingai kad parkas būtų pa
kas J. Romanas. Rap. XXX
gerintas. Pagerinimas parkų
šiuo tarpu yra labai svarbus,
nes neužilgo bus pradėtas Da
riaus - Girėno paminklo sta, tvmo darbas,
i
.
Po susirinkimo bus pasivai
šinimas.
J. L. J.
.

/

i

dų, o išgirsite gražių progra
mų.
Budriko Pranešėjas

PRADŽIA 1 VAL,

Dclko visi atvažiuos i Piknikų!
Ar turi nuliūdimą? Čia rasi džiaugsmo elixirų! Ar jau sulaukei senatvės ir žilų plaukų?
Čia atnaujinsi savo energijų ir savo ambicijų. Ar esi vedęs ir su Šeimyna? Na, tai užpundyk
savo mvlimųjai ir savo vaikeliams tikrai “good time”. Ar esi singelia! Tau tai ištikro čia bus
“Lukis”. Galėsi su kojoms smagiai triptelėti prie gražiausios muzikos, su gražiausiomis pa
nelėms, — išgert, užkąst, ir vėl patancavoti. Va-jai, Vajai, koks good time, bus visiems 1
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjos.

PONSELLE, MARTINI, I Chesterfield Cigaretų išdirbę-i r
k
STUĖCKGOLD IR KOS jų. Anaunceriu bus
Ford g
TE LAN ETZ’O ORKES
Frick. O programa bus per-11
TRĄ ANT CHS RADIJO
duodama per WABC — Co- t
TINKLO
lumbia radio tinklų.
Į.
Radio programų leidėjai Ir 1
rengėjai pripažįsta, kad kuo- J
► mct šios rūšies programa grįš- •’
' ta ant oro su tais pačiai daly- 1
1 viais, ji turi naudų “atgal
’ žiūrėjimo,” išradimo, kad bu' ,vo mėgiamiausia ir pasinau■ dojimu šiuo radiniu. Pavyz
džiui, p. Kostelanetz praleido ’
, dalį savo- atostogų Londone
- ir Paryžiuje, ir sugrįžo su ke- (
- liom naujom mintim, kurios j'
- duos dar daugiau originališ- 1
1 kūmo jo surengimams popua liariškos ir modemiškos mu- •
- zikos. Pasižymėję dainininkai- '
i- ės turėjo laiko peržiūrėti vis sus patarimus, kuriuos susi
kuri jlaukė nuo klausytojų nuo prakad ėjusių metų programų, ir visi
bal- .prižada dainuoti daugiau gė-.
srija .rai žinomų
mėgiamų Ameand- rikos dainų, kurios padarė jų :
i 9:- pirmus programus tokius mė(10 giamus. Prie to, žinoma, jie

(Gerai tyrinėk save, tik aps
svarstęs išsirink luomų.

Gražios Dovanos - 05.00 ir kitos

KAM REIKflTV, iš d vaaiAklJos, ge
ro virėjo ir darbininko prie namų.
Moku visus darbus, turiu rekomen
dacijas. AtstAaukite:
BOX 56, “DRAEGAS”
2334 So. Oaklejr Avenuc,

Lietuvis Advokatas

iii————

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

PARDAVIMUI — Dviejų aukSčių
medinis namas — mūrinis pamatas
— abu 6 kambarių. Karkto vandens
(Metropolitan State Bank Name) • Šiluma.
Barmenas.
Atsiftaukite —
'
S HAIAITF1* s-r. SUKVS —
Valandos Kasdien nuo 9 Iki B
Panedėlio, Seredoa ir Pėtnyfflos į DOODY — ANTONISEN, Ine.
vakarais < Iki 9
Telefonas CAKai 1176

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublIc MOO

FOTOGRAFAS
Atsidarė nuosavų, mo
demiškų atudio su Hollywood Iviešomis.
420 WEST 45rd ST.
Englearood 5840—5888

praneša
Atmaina ofisų valandose
Dabar, valandos šiokios:

klausia
2403 WEST 63rd STREET

Wamer Bros. žvaigžde paveiksle "Madame Du Barry”

Kampas Western ir 63rd St.
Telefonas PROsnect 1133

Panedėlio, Utaminko, Ketver
go ir Pėtnveios vakarais nuo
7 ’iki 9 vai.

Maloni plč Del Rio:
Musų tikslu, kuomet mes sugalvojome Old Golds,
buvo padaryti Švelnesnį cigaretų kokio Amerika nie
kuomet pirmiau ne turėjo ...
□garėtas, kuris patiktu kiekvienam iš priežasties
jo Švelnaus lengvumo—liuosų nuo šiurkštumų ir
kartumo.

%
z.

Tabakas vartojamas Old Golds yra liuosas nuo
dirbtinio paskaninimo ir kitų prideČku. Nuo to
paeina lengvumas — gerklei ... Be iritacijos nors
ir Švelniausiai gerklei.
Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC.
ISTBGTA KM

Katrie perkate anglis Ii
draiverlų, siųskite Juoe
j
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes angįta ui maliau
pinfgų.

POFIERI'OJAM Ir FF.NTl'OJAM

2 E. lCSrd PLACE

Kampas State ir 103rd PI.
Telefonas PULlman 5950
Kart popietų nuo 3 iki 6,
Seredomis iki 9 vak.
Subatoims visų dienų iki 9 v.v

Atliekame visus namų dablafmo
darbus. Darbas pigus Ir uitikrlntas. 1914 m. popisroa rolė — 6c.
JO8F.PH AUGAITI8
IMI 8. 50tb Aro.
CUcero, IU.
Tel. lAfajrctte 8716

Pas Budrikų didelis pasi
rinkimas
Philco, Zenith, Crosley,
R C A Victor, Westinghouse
Radios, kainos daug piges
nės kaip kitur.
PHILCO

M 8.00
BABY GRANO RAMOS

INSURANCE

* 9.50

NOTARY

RUS BONUS

PUBLIC

> REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

10-tube RADIOS

*39»OO
12-tube RADIOS

P. S.—Kita svarbi priežastis yra ta, plė Del Rio:

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

*49.00

Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old
Gotd. Ir jis yra tyras. Todėl Old Golds ir yra taip
lengvas ant GERKLĖS Ir NERVŲ.

2608 WE8T 47th STREET

LENGVAIS

Tel. LAFayette 1083

SI

IŠMOKCJIMJAIS

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
■

AMERIKOS CIGARĖTAI

VJ
•IV*

1

O A L_ ■

Furniture and Piano

Seniausias Lietuvis
Voveris Cb i nagoje
7"*° 80 TALMAN 8T
7124 KO ROCKWEI,I, RT.
T. I

o r. Lorillerd

ucZ/i/o

Co.. Ine.

gerklei
*>

■ iivi u ■ z’Jį

HII'uIkI.

MI9B

parduodam anglie

CIGARETAl

r,,

, <* 'gaįį’T' Jofe

• *'• * *■

mlauaiom kainom. Pneahoa*
tas M. R. St 049 tonas.

3417*21 So. Halsted St

Telefonas Boulevard 8167

Budriko Radio programas

Nedėldieniais, 1 iki 2 vai.
po piet, W C F L, 970 K.

