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MIESTAS KOVOJA PRIEŠ
GAZO KOMPANIJĄ

SUKILĖLIAI UŽĖli SAN SE BASTIAN
PRIEMIESČIUS

Gazo kompanija Chicagoj pačian teisman su reikalavisumanė didinti ratas už ga- mu, kad jis neišduotų kompa*
zą. Tuo reikalu ji kreipės I i l i - ' 1 1 1 ^ "injunction" be argunois prekybos komisija*, š i m e n t * i š , m i * f ° ^ ^ ' T e i 8 "
,. „
.
mas sutiko. Rytoj teismas imnepripazmo jai didesnių ratų.
,,
.. 4
. . T\
. _ . s i s klausyti argumentų.
T;r ,
Kad taip, tei kompanija krei-'į - „ . ^ s d v o k a t a s B H o d e .
pes apygardos teisman, k a d ' ^
fc
j j & nQ _
gavus "mjuncbon", kad minė r | vadidinti
ratas n u o10
M
ta komu.ua, arba miestas, a r „ nno&im6ių.
T a s
neteisinga

ATMETA RADIKALŲ PASIŪLYMĄ, KAD
JV PASIGAILĖTŲ
V y k s t a kruvinos kautynės dėl
Toledo miesto

MADRIDAS, rūgs. 8. —
SAN SEBASTIAN, rūgs.
8. — Sukilėlių kariuomene Pati radikalų vyriausybė pri
skubiai apsupa šį miestą iš pažįsta, kad pietvakaruose
• ^idin^raTas ^
*
. f r n e P r o t i n « a - Š k »*
^
p
visų šonų. Priešakinės sargy nuo Madrido, Toledo miesto
ns r s.
'dinimas labiausia apsunkintų
bos šiandien įsiveržė į prie apylinkėse, vyksta kruvini mū
Dabar miestas kreipės tan mažiuosius gazo vartotojus.
miesčius.
šiai. Radikalai pasiryžo nepaKomunistai ir anarchistai duoti Toledo. Šin frontan siun
visame mieste skleidžia skar čiama paskutinė milicijos at
Artimiausiuoju laiku Anglijoje bus pjjkdėta transliuoti televizija. Čia vaizduojama
dines su gazolinu ir kerosinu sarga, o Madrido apsaugai British Broadcasting studijo Aleksandros jįmuose, Londone, kur daroma bandymai su
ir visuose namuose kamšo di mobilizuojama policija.
televizija.
namitą, kad padegus ir sugrio
Radikalai pripažįsta, kad
Chicago namų savininkai
vus miestą, kai jin žygiuos Madridui pavojus didėja, ka
subruzdo burtis vienybėn, ren
sukilėliai kaipo pergalėtojai. dangi sukilėliams pagelbon į
gti masinius mitingus, protes
tuoti ir kovoti prieš didelius
Basąue
nacionalistai y r a Toledo apylinkes siunčiama
priešingi miesto naikinimui. kariuomenė iš šiaurinio fron
INDIANAPOLIS,
Tnd., mokesčius už 1935 metų ne
Jie sako, kad jei j a u negali to.
AVASHINGTON, rūgs. 8. rūgs. 4. -r- Katalikai kampa- kilnojamus turtus.
WASHINGTON, rūgs, 8.
W A S H J N | T O N , rūgs. 8.
ma miesto apginti, reikia jį
— Vakar — Darbo dieną, an — Atidaryt^ trečioji pasaulio — Vakarykščia Darbo diena nieriai dėl Kristaus baigė 100
Įvairios pilietines organiza
paduoti taip kaip yra. J u k pa
gliakasių organizacijos — U- mechanišku pajėgų konferen organizuotiems darbininkams mitingų atviram ore Indiana cijos per ilgus metus, kovoja,
tys sukilėliai vengia bombar
nited Mine Warkers, preziden cija, kurioje j dalyvauja kele tikrai buvo apsiblausi die valstybes pietinėj daly ir iš kad mokesčiai už nekilnoja
1
duoti miestą.
tas J . L. Lewis kalbėjo peo* tas tū'kstančfc inžinierių, mo na. Amerikos Darbo federaci vyko į Tennessee. Tš tenai mus turtus nebūtų didesni,
Iš miesto ginėjų nesutikimų
radiją.
kslininkų ir jbramonininkų, at- ja skaidosi, ačiū darbininkų vyks į BuffaJo, N. Y., o pas kaip vienas įkainojimo nuošim
reiškiasi peštynes ir kautynės, i PARYŽIUS, rūgs. 8.
stovaujančių-152 tautas.
vadų tarpusaviam nesutiki kiau grįš namo — Bostonan. tis. Šiandien imama apie trys
Jįs
iškėlė
reikalavimą,
kad
Kampanieriai populiariai y- nuošimčiai.
Nėra jokias drausmės ir susi- Prancūzijoj \l liaudies fron paprastiems darbininkams ma
mui, pirmybės ir garbės sieki]žengiajT\aJblba sake U,. S.
'...tas*\ uLkuria malonės vatety^ ^ i a u s i « ^ygioiBia»4ifltų nus
muj^žįo&.brgjmjsaciju* .suiri ra žinomi, pašauįįninkai apaš-j Nuo didelių mokesčiu, m a
vafetyBgg
\
S
H
i
w
i
u
s
T^rTfell
pfotaija ir eTgiSsi.
bes priešakin atsistojo socia tatytas 2,500 dol. per metus,
mais naudsjasi jos priešai ra talai. Tai D a v i j Oo^lšfeTn'ls' namų savininkai daugiausia
Hull.
J
i
s
nurodė,
kad
paskuti
Komunistai su anarchistais listai su liberalais, susiduria
sutrumpinus darbo valandas niais laikais išradimų ir inži- dikalai — socialistai ir komu Boston, Mass., ir jo pagelbi- nukenčia. Ant jų užkraujama
sugalvojo išsivaduoti iš gre- su pavojumi.
ninkas Marius Risley. J i e didžiausia mokesčių
nistai.
našta.
iki 30 per savaite.
nierijos
genijus
pasauliui
da
siamo pavojaus. J i e pasiūlė
Pereitą šeštadienį įsigalio dirbo India^iapolio vyskupo Turtai per aukštai įkainojami
Komunistai stato griežtą
vė
daug
gerų
dalykų.
Bet
tas
Pramonės gali tiek mokėti.
sukilėliams paduoti miestą ne
jo apie vieno milijono narių J. E. Ritter globoje.
ir per didelės ratos skiriareikalavimą vyriausybei, kad
pat
genijus
turi
galimumo
ga
Visi žymieji
e'konomininkai
sugriautą, jei jiems bus priža
mo
suspendavimas Amerikos Dar
ji viešai imtų remti Ispanijos
Apie
150,000
asmenų
kita-!
«minti
ir
naikinimo
mašinas
—
pripažįsta, kad toks atlygini
dėta amnestija. Tačiau sukilė
bo federacijoje. Šiems na tikiu klausėsi jų kalbų apie
radikalus, kuriuos sukilusi ka
Namų savininkai patariami
mas y r a reikalingas, jei nori karo inžinus, kas bus panau
lių vadovybė atmetė šį pasiū
riams vadovauja angliakasių Katalikų Bažnyčią ir jos dok- mokėti t i k ^ nuošimčius skirriuomenė baigia varyti ožio
dota
būsimam
kare.
ma sulaukti gerovės ir panai
lymą, pažymėdama, kad krau
organizacijos prezidentas Le- trinas ir kelios dešimtys as- tų mokesčių, o prieš 25 nuoragan. Socialisto
premjero
kinti darbininkų tarpe skur
geriams radikalams negali bū
Į tai atsižvelgus, valstybės wis, kurs organizuoja pramo menų pasiryžo arčiau susipa- simčius protestuoti apeliacijų
Blumo vyriausybė neklauso
dą.
ti pasigailėjimo.
sekretorius nurodė, kad pašau nines unijas, kas priešinga žinti su katalikybe. J i e p a - j b o a r d u i (mokesčių patikrini
komunistų. Tad šie grasina
Kad tai atsiekus, būtinas lis kolabiau vengtų politinių
Sukilėliai tuotarpu veržda
mo komisijai).
Am. Darbo federacijos nusis vesti vietiniams kunigams.
skaldyti '*liaudies frontą" jį
reikalas darbininkams organi konfliktų ir išradimai būtų tai
mies mažai naudoja ginklus ir
tatymui.
apleidžiant i r nusisukant prieš zuotis.
Vyskupas Ritter dėkodapaties miesto nebombarduoja.
komi
daugiau
taikai,
bet
ne
ŠIANDIEN " D R A U G O "
ma
vyriausybę.
j
Šiuo
darbininkų
skaldymosi
j
s
kampanieriams
už
jų
Jie tikisi, kad radikalai be
naikinimui. Tik tuo būdu gaRADIJO VALANDA
kampaniją
Katalikų
Bažny
Atrodo,
kad
Prancūzijos
naudosis
ne
tik
radikalai,
bet
kraujo praliejimo miestą pa
SIŪLO PIRKTI DAUGIAU j ] § t u būti užtikrinta taika ir ap
11
liaudies frontas", a r vėliau,
ir fabrikantai, kurie kovoja čios naudai, kvietė juos grįžti
BONŲ
duos i r patys pasiduos.
saugota civilizacija.
Šiandien 4 vai. popiet iš
Indianapoliso
vyskupijon.
Vya
r
anksčiau
turės
griūti.
J
i
s
prieš
darbi
ninku
solidarumą.
Dalis
gyventojų
apleido
stoties
1 2 1 kU
slcupas
p
a
r
e
i
k
kad
"kiekvi.;.!
™
C
į
° ->, ^
sudarytas
iš
nesuderinamų
WASHWGTON,
rūgs.
8.
miestą —* per Biskajaus įlan
N O T R E DAME PREZI
ir<Wti
Drau 0
nam vyskupijos mieste bus S
"
« ' re8uharS
element,ų.
Tai
žaizda
tautos
KANDIDATAS
LEMKE
—
Iždo
departamento
sekre
kos galą nusikėlė PrancūziD E N T A S KALBA PER
parūpinti jiems mitingai.
\ ™ H J ° P ^ g r a m a . Ausi kviečia
kūne.
KALBĖJO
CHICAGOJ
torius
Morgenthau
artimiau
jon.
RADIJĄ
;mi pasiklausyti gražios lietusiomis dienomis visuomenei
D. Goldstein yra perėjęs ka ( viškos muzikos ir įvairių praDarbo
dieną
masiniam
su
pasiūlys pirkti 914 milijonų
VOKIETYS PRINCAS
PALESTINAI
PASKYRĖ
WASHINGTON, rūgs. 7.—
talikybėn žydas. Yra uolus ka nešimų.
sirinkime
Chicagoj
kalbėjo
Udolerių
naujų
bonų.
Šioje
su
VES
KARALAITĘ
DIKTATORIŲ
— Notre Dame universiteto
talikavS, giliai susipažinęs su
moje yra 400 milijonų dol. už prezidentas kun. J . F . O'Ha- nion partijos kandidatas į katalikų tikėjimo tiesomis ir
DOVANŲ LAIMĖTOJAI
as
HAGA,
Olandija,
rags.
8.
traukiamos
naujos
paskolos.
LONDONAS, rūgs. 8. —
nepaprastai iškalbus. J a u ke
ra, C.S.C., vakar pradėjo kai-! Prezidentus kongreso atstov
" D R A U G O " PIKNIKE
—
Oficialiai
paskelbta,
kad
W
i
š
X
o
Anglija nusprendė nenusileis
linti metai jis visoj šaly apaš
beti per radiją katalikų va- j - *****
- lakota,
Sekantieji asmenys prašo
vokietys
princas
Bernliard
Zu
NELEIDŽIA
SKELBTI
ti Palestinos arabams, kurie
talauja
tarp
nekatalikų.
Kai
Kaip
paprastai,
jis
tarp
kit
landą.
mi atsišaukti į " D r a u g o " raS
kovoja prieš žydų įsigalėjimą. Lippe-Biesterfeld susituoks su ŽINIŲ APIE EUCHARIS
įkur
jam
tenka
susidurti
su
ko
pareiškė,
kad
laimėsiąs
lap
Kun. O'Hara kalbės per
tinę atsiimti dovanas, kurias
Olandijos karalaite Julijana,
TINI
KONGRESĄ
kričio
mėn.
rinkimuose.
Siunčia Palestinon vieną ge
nesmagumais,
nes
tarp
pro
penkis sekmadienius
tema:
laimėjo " D r a u g o " Labor Day
būsima karaliene.
testantų
yra
katalikybes
ait
nerolų su 15,000 karių ir jam
"Katalikų Bažnyčia ir jaunipiknike;
MANILA,
Filipinų
salos,
>>
rių
priešininkų.
Bet
daugiur
paveda " numalšinti'' arabus.
ŽUVO
J.
KOSMINSKAS
Sophie Tamulis, 4640 So.
GEN. SMIGLY ITALIJOJE f rūgs. 5. - 1937 metų pradžio mas
ramiai ir su pamėgimu klau
Wood S t ; Florenee, StankiūIje čia įvyksiančio 33-iojo tarDarbo dieną automobilių ne soma aiškinamų apie tikrojo
ISPANŲ KUNIGAS NU
KVIEČIA DALYVAUTI
tė,
1639 No. Wood S i ;
ROMA, rūgs. 8. — Lenkų ptautinio Eucharistinio kon
laimėje netoli Boswell, Ind., tikėjimo tiesas. Mitingus turi
T E I S T A S MIRTI
SIAURĖS PARODOJE
Anton Origas, 3425 So. Union
gen. Rydz-Smigly atvyko Ve greso publikacijų komitetas
žuvo J. Kosminskas, 2,°# m. visados atviram ore — gatvė
Ave.;
Moga Anderson, 3858
necijon, kur jis turės pasitari gavo žinių iš Vokietijos, kad
se,
aikštėse, arba parkuose.
MADRIDAS, rūgs. 8. KAUNAS. — Spalių 1 — am z. 4149 Artesian ave.
W. Van Buren St.; Charles
mų su Italijos vyriausybės vai nacių cenzūra neleidžia vokie
Podraug nemokamai skleidžia
Radikalų "liaudies teismas » »
21 d. Japonijos sostinėje To
Nash, 1423 So. 49th Ct., Cice
dininkais.
čių spaudai paduoti žinių aįvarias katalikiškas brošiūras.
KIEK LIETUVOJ YRA
nuteisė mirti kun. Gregorio
kio įvyks Šiaurės tautų pa
ro; Anthony Linkus, 3425 So.
pie šį kongresą.
GYDYTOJŲ
Sanchez, karmelitą iš Toledo,
roda, kurioje kviečiamos daly
Wallace St.
FEDERALINIS AGENTAS
KAUNAS.
—
Lenkijos
sta
del jo pasisakymo už suskilėvauti i r Lietuvos prekybinės
PAKLIUVO KALEJIMAN
BAUGINA
VISĄ
PASAULI
lius.
firmos. Pareiškimai dalyvauti
KAUNAS. — Apskaičiuo tistikos biuras paskelbė duo
PLATINKITE "DRAUOA*
MINSKAS, rūgs. 8. — Sov. priimami ligi rugsėjo 22 d. jama, kad šiuo laiku Lietuvoj menų apie žemės kainas Len
Imigracijos inspektorius W.
S. Sevalier vakar pašauktas Rusijos karo komisaras Voro- Siūloma išstatyti: prekių pa-,'yra 740 gydytojų, kurie turi kijoje 1933 m. Pasirodo, -pi
PENKI ASMENYS
trafiko teisman ir nubaustas šilovas čia kalbėdamas, kaip vyzdžius, katalogus, plakatus, i teisę praktikuoti. Latvijoj, ku giausia žemė esanti Vilniaus
SUŽEISTA
penkias paras kalėti. Tai už paprastai, grasino visam pa skelbimus, liaudies meno pa-;ri gyventojų skaičiumi mažes- vaivadijoje. Lyginant 1928 m.
CHICAGO
SRITIS. —
Miesto centre susidaužė du neatsargų automobilio valdy sauliui. Girdi, sovietai y r a pa vyzdžius, fotografijas ir kt. I nė už Lietuvą, gydytojų y r a ir 1933 m. žemės kainas, ma
gatvėkariai. Penki asmenys mą. J i s teisme prisipažino, siserengę karan ir gali kad ir j Smulkesnes apie parodą ži-1 tris kartus daugiau. Lietuvoj tyti, kad 1933 m, jos nukrito Šiandien nepastovus oras; v§6iau.
^ ^
kad buvo kiek tai " i š s i g ė r ę s " . šiandien pradėti karą.
I nias teikia Ekonominis d-tas. gydytojų dar daug kur reikia. 50 nuoš.
sužeista,
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Skelbimu kalnoa prisiunčiamos pareikalavua.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražina
Jsi neprašoma tai padaryti ir neprisiunciaiiia tam u*a
lui pašto ienklu.
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DIENOS IOAUSIMAI
GRA2I PRADŽIA
Šeštadienio laidoje, rašydami apie pir
madienio pikniką, lyg žinodami pasakėm, kad
tai bus graži dienraščio ' ' D r a u g o ' ' jubilie- j
jaus minėjimo pradžia. Taip ir buvo.
Į dienraščio rudenini pikniką suplaukė
netikėtai daug žmonių. Didžiulis Vytauto
Parkas užsigrūdo mūsų prieteliais ir rėmė
jais, kurių tarpe matėsi svečių ir iš tolimes- j
nių kraštų: kun. A. Būblys iš Thompson, i
Conn., V. Noreika iš Paterson, X. J. ir daug l
kitų. Beje, ir Lietuva buvo atstovaujama, j
Dalyvavo kun. Rudžinskas, kuris, pavit sėjęs
Chicagoj porą mėnesių, grįžta atgal į Lietuvą.
Mums smagu yra pažymėti, kad į tą
mūsų parengimą atvyko beveik visi gerb. ku
nigai klebonai, mūsų bičiuliai profesijonalai,
daug biznierių, veikėjų ir t.t. O jaunimo bu
vo tiek daug, kad ir prasigrūsti per jį ne
buvo galima. Atrodė lyg tai būt buvus jau
nimo diena.

t~

niečiai, kurie sudaro organizacijos bran- į^
duolį. Kai kitų laikraščių egzemplioriai
čia tik rankos pirštais skaitomi, '"Gareac" čitf nantites tūkstančiais Vien Wvo-1 x
J
,,, • v 0
.
i
. »v. Mergelės Marijos stebu- tuvą, Klaidatikiai iį skelbė
Ji
tnrnji- Klonio ir Scrantų rajonuose yra . ..
•
,
; . »»,
. • . ,.
•"*•*•••
khn ds
būdu
keli tūkstančiai Susivienvmo narių ir
»
****»«
«*«
****<* l**uvlų k a l b a > g e r a i
" G a r s o " skaitytojų. Laikraštį remti į r « P ^ n k y m a . yra begalinės v,- suprasdami katalikybės sunpalaikyti yra įvairių būdų: prenumera-, r t ? s > t l e k d *- l » t i e * ••y*t»*» kią būkle ir liaudies pageida
vimas, skelbimai, davimas spaudos dar-, apsireiškimo fakto didingumo, vimus, kad greičiau priims
bu, pardavinėjimas atskirais egzemplio-1 t » k jo pasėkų galingo veiki- tų tikėjimą, kurs skelbiamas
riais,. prirašinėjimas naujų narių, kas mo. Geriau ir aiškiau visa tai jai suprantama kiiba. Daug
P O SVIETĄ PASIDAIRIUS monkės yra lygu kaip cad
didina skaitytojų skaičių ir pajamas,' iš esmes s u p i k i ir įvertinti,'kam tas naujas skelbiamas tii girtis save esant tikra nrmir t. p . "
i dirstelėsimo bent trumpai į u-'kėjiUias patiko. Pirmiausiai
Nuo senų čėsų, kai dar Hliu- ke. Dėl to Bostono malkiniai
Ten, kur dabar yra Sus-mo raštinė ir nų laikų gyvenimo aplinky- Į ponai ir didikai, ypač tie, kvpas gyveno Amerike, cicili«tai cicilistai neseniai nubalsa\o,
ny, yra
didelis
centras,
kuriam kh>'bes,
tas j r e li g inę
bei ir tautinę
kur
išeina
" G a i lietuvių
s a s " , būtent
W)yoniing
sąlygas
lietuvių dvasios
tautos'rie
jau irnuo
seno su
bijojo
lenku
įtakos
kovojo
ja, be
to,
buvo nubalsavę, kad JW yra"1 kad jie paeina ne iš monkės,
laikraštis daugiausia patarnauja. Del to tų D u k j e
dar masinami didelių bažny
apvlinkių lietuviai turėtų daugiau dėtis prie
*
čios turtų ir žemių, noriai ta kilę iš monkės. Toks nubalsa- a l e iš didelio slieko, štai kaip
Visos
" G a r s o " išlaikymo, kad jis vėl galėtų išeiti
apsupančios mūsų kra
po kalvino pasekėjais. Kata vimas patiko net seno krajaus jie išfigeriuoja. Esą, juo gi8 pusi.
M'4 Europos tautos tuo laiku
likams atėjo- labai sunkios die "pažangiems" — pirmeiviams liau į praeitį, tuo žmogus bubuvo
Bendrai apie mūsų spaudos reikalus
Jau krikščioniškos. Ir
(laisvamaniams) ir vienas jų vo panašesnis į monkę. Panos.
Protestantai
vėliau,
įsiga
" G a r s a s ' ' taip rašo:
Lietuva po ilgo ir ištvermin(dr. Avižonis) po visas kan-'gaMau jo negalima ir atskirti
lėję
ir
pasijutę
stipresni,
la
"Mums, Amerikos lietuviams, laikraš- go senovės tikybos laikymosi
celerijas buvo ieškojęs metri- nuo monkės. Da toliau monbai
žiauriai
ėmė
persekioti
tis irgi turi begalinės reikšmės. Raudo-' apsikrikštijo, bet žemaičiai vis
kų, nuo kokios monkės jie y-; kės pavidalas prapuola, o ant
nas, gerai organizuotas internacijonalas dar tvirtai tebesilaikė savo* katalikus: deginti bažnyčias,
ra kilę. Metrikų, žinoma, ne-j galo prieina prie amebos —
siekia persunkti mūsų išeiviją komunis religijos. Tik Vytautui Did plėšti ir grobti jų turtus ir
tine dvasia, užnuodyt lietuvystės ir ka- žiajam, Lietuvos kunigaikr p r k v a r t a versti likusius kata rado, ba monkės nemoka ra- paprasčiausios gyvybės fortalikystės dvasią. Demoralizacija varoma č i u i > apaštalaujant, trūko že likus prie protestantizmo. Ne šyti, tik surado ir ištlumočijo, • mos, neturinčios nei kojų, nei
plačiu maštabu. Nutautėliai komunistai maičių kietas pagonybės šal sant kunigų, nebuvo kam pa kaip monkė virto žmogum. E- rankų, nei galvos, nei kaulų;
są,
žmogus-monkė
norėjo yra tai gabalas gyvos slidžios
ir socialistai didžiausią dėmesį yra at
mas ir kraštas įėjo katalikiš- laikyti tikėjimas. Visa Žemai
tapti gražesniu, ne apžėlusiu, j medžiagos, vadinasi didelis
kreipę į savo spaudos plėtimą ir tik
t
i
ja
vėl
skendo
naujoj
klai
kon tautų šeimynom
spaudos pagelba jie savo įtaką palaiko.
ooj. Kalvino mokslas lyg mu dėl to išpešiojo plaukus. Pa- sliekas. Iš to gyvo* m.-xlžiaŠiluvoje
t.da,
kaip
ir
kito
Prieš demoralizuojančią spaudą
reik
ras užliejo visą Lietuvą. Žmc liko tik uodega. Uodega mon-jgos gabalo išsivystė žmogus
se
vietose
buvo
panaikinta
pastatyt skaidrinančią spaudą, kuri rū
kei buvo geras prietaisas lai- — cicilistas.
deivės
šventykla.
Tais
laikais,
***>
nebežinodami
tikros
tk
pintųsi <mūsų tautine, kultūrine pažan
pioti po medžius. Einant že- Į Kaip tam gyvam gabalui—
1 sos
ėni
kaip
sako
padavimas,
kažin
>
*
dvejoti.
Kiti,
nieke
ga, gelbėtų nuo ištautėjimo.
me, kadangi uodega visą lai-1 sliekui atsirado rankos ir ko
ei
kokiu
būdu
šile
tvruliuose!
8'
'°
nelaukdami,
puolėsi
l
'"Teisingai lietuvių filosofas proi.
ką vilkosi kai kokia paipa, Įjos malkiniai cicilistai nefi1 1 1
buvo
rastas
Šv.
Mergelės
p
a
i
^
^
^
i
Perkūno
prieglobStasys Šalkauskis apibudina: "Spauda
l
ir
^m'e v ^ fi garbinti. Ši per kiek laiko ji nusitrinė ir geriuoja, ba visiems gali būti
yra viena stipriausių visuomenės auk veikslas. Vos atsirado paveik- ^l
nukrito.
aišku: užėjus sausrai, kokia
lėjimo priemonių: ji barsto žmonių tar slas — sukilo žmonėse kažkoks luvos bažnyčiai irgi atėjo la
Užėj.us deprešinui, kada rū buvo pereitą vasarą, sliekas
pe gyvybės ar mirties priemones". Čia nepaprastas pagarbos ir mei bai sunkūs laikai, nelaimė sereikia pasakyt, kad Amerikos Ik tuvių lės jausmas, tarytum jautė, kė nelaimę, bažnyčia sudegė. ' bai pabrango, kai kurie žmo sudžiūvo, sutruko, atskilo da
katalikų visuomenė šiomis priemonėmis kad kas juos traukia vykti \ Nebuvo kam atstatyti: ponai nės užsrnorėjo atgal virsti lys ir iš jų pasidarė rankos,
yra kur kas silpniau aprūpinta, paly Šiluvą ir ten maldose pavesti buvo kalvinai, o ūkininkai — monkėmis. Amerike vra net kojos; tasai sliekas tada pra
ginus su idėjiniais priešais. Prieš 1 ka stebuklingai Šv. Panelės glo netesėjo. Žemė ir visi jos tur jvktų, kur žmonės (nudistai) dėjo vaikščioti.
Beje, Bostono cieilistų tėvas
talikų dienraštį " D r a u g ą " stovi 1 so
bai savo vargus ir rūpesčius tai jau anksčiau neteisėtu bi"- virsta monkėmis. Jie vaikšto
cialistų ir 2 komunistiški dienraščiai;
Maikis pasigenda savy dūšios.
ii išprašyti Visagalio reikali uu užgrobti atiteko kalviną nuogi, kad plaukais apželtu.
prieš 3 katalikų savaitraščius ("Garsą",
Mat jis pamiršo, kad Šliupas
ngos paguodos įvairiuose sie- ms. Bet tie artojai - katalikai 0 kai pradės po medžius rai
" A m e r i k ą " ir "Laivai ') stovi aštuoni l o s i r k u n o
tvirtai laikėsi savo tikėjimo. čiotis, tada atsiras ir uodega. jo disiig užmarinavojo viskės
įvairių kitų srovių savaitraščiai — k o - !
skalnose,
džioge ir, tą džiogą užkabino
munistų, sklokininkų, socialistų, sandą-1 Tačiau neiigti buvo garbi- Netekę vadų, vienas kitą stip
Moi.kė, kaip žinote, yra pa jam ant kaklo, lyg karvei zvariečių, tautininkų ir bespalvių (nesro- n a n i a M a r i j a g į i u v o j e . Neil- rino, meldės}.:ja?. laukė ar ne juokos objektas.
Cicilistams ną; tą džiogą su savo dūšia
vimų). Kitų periodinių laikraščių * v i l g - i g a i t e k ( > d ž i a u g t i 8 i r g e r ^ t i R > įvyks kokia permaina. Perpil girtis, kad, va, aš paeinu iš
ji* ir dabar tebenešioja.
smu padėtis irgi nėra geresne. Supran- į K a t a l į k b e i U i a į į l e i s t į g a k . dyti skausmų nedejavo, bei
tama, spaudos gaiybe ne tiek .pareina i . .
., ,- . •
, , ._.. visiškai atsidavė Aukščiausio
, ., w.
,•*,,,. ,
• BIS ir pilnutiniai suklestėti, jo valiai, pasitikėjo vien J o Apreikš Jis paslėptus jiem^ uoliausiai darbuotis Bažnyčios
nuo laikraščių kiekvbes, kiek nuo ui. ,
. . . .
,.
l
, . ,- "
,.
įkelia pastojo labai sunkios galinga apvaizda. Ypač galin daiktus. Išsipildys Viešpaties labui — Kristaus vynuogyne.
n-u
kokybes. JJelto mušu pra vole turimus j
* x
•
gai pasitikėjo Šv. Panele. Da žodžiai: nepaniekinsiu nuže
Subruzdus katalikams ginti
laiki-amu* įeinti, kad jie kokybė* žvilg-1 aplinkybes
iŠ vklaus
,r iš apsi
oro. žnai karštose maldose paskęs mintos ir sutrintos širdies. savo teises, vyriausybė dau
Lietuviai, kaip
n; senai
sniu — savo turiniu ir įdomumu atsi krikštiję, savą kunigu d'-'r ne davo, laukdami ištiesiant pa Dievas negali neišklausyti pa giau ima žiūrėti teisybės ir
stotų aukščiau radikalu ir liberalu laik- turėjo. Nuo pat pradiios len- galbos rankos ir vildamiesi sižeminusių ir visiškai Jam
raseni
katalikų reikalus ginti prieš
Nereiktų nei " G a r s u i " mažėti, nei ki- ^V kunigai užėmė vietas. Jie, geresnės ateities sulaukti, iš atsidavusių širdžių. "Malda protestantizmo darc'mas skriau
tiems mūsų laikraščiams bijoti dėl savo atei- būdami dideli patriotai, nesi- įįj.cįniaį tverė nežiūrint isiu- žeminančio save pereina per das. Katalikai tada patys ėmė
ties, jei jie būtų plačiau skaitomi ir uoliau Į laikė prie žmonių, ir, t u r ė d a - ! t u s i ^ ^ ^[mo
lv
p{ivkūno debesis; ji neturi ramybės, ko kelti protestantams bylas
ir
remiami. \ r a labai dar daug katalikiškų m[ dar tikslą juos nutautinti, l ^ ^ y į į i k L { ,. alo 8 0 b andy- lei neprisiartina ir neatsistoja, per teismą atsiiminėti, kas
šeimų, į kurias nepareina nė vienas katali- i n e kiek nesistengė išmokti lie- , _ • , ' r- ^ Wiill P o f L , . kolei Aukščiausis nepažvel
i ;vi
i •]
v.,.
. 4 .
,
...
i
,
I n o n K t - i K i i l m e i l i . ji>ei/ i\.<x>
jiems priklausė.
kiškas laikraštis. Daug yra tekių katalikų, 'tuviškai ir skelbė lietuviams nugalės tą žmogų, kuriam ke g i a " (Ekl. 3r>, 21) " T a u viNesnaudžia ir Šiluvos kata
kurie savo sunkiai uždirbtais centais pare- ] k a t a l i k l l tikėjimą tiktai len- ntėjimai suteikia tvirtumo, va luonirt patiko nuolankiųjų ir
likai. Bet jie neturėdami jo
uuia mūsų utėjos priešininką spaudą. Lėl to | k i g k a L M e t | i v l a i „į i c n k i š k , į ratingo gyveninio liūdesiai — žemųjų malda" (Jud. 9, 10).
kių dokumentų, įrodančių jų
įtiktų būti nuoseklesniems — novyti bedie nemokėjo ir nesuprato skel
gausaus ramumo ir laimės! Apturi Marijos užtarymą. J i teises ir būdami silpni, nieko
viams botago, kuriuo jie katalikus x>laka.
biamųjų jiems tiesų. Todėl lie Tokius žtnonių
pergyventus išsklaido suklydimo debesis ir negali padaryti.
tuviai naują tikėjimą, einantį dėl religijos skausmus ir pa vėl sušvinta teisybės saulė.
DVASINĖS KULTŪROS FONDAS
Ir štai įvyksta
stebuklų
iŠ Lenkijos, priėmė paviršu keltus didžiausius vargus pa Dievui laiminant, Marijai už
stebuklas. Pati dangaus Kara
" Š a l t i n i o " bendradarbis A. J. •Stanius tiniškai, kaip reikiant nesu šalinti vien savo naturalemis tariant, lietuvių paklydusi tau
prasdami jo, tik tiek, kiek Vy jėgomis jokiu būdu niekam ta ir vėl sugrįžta prie tiesos lienė, Dievo Motina, stiprybės
iškelia tokį klau.-imą:
krikštui, nebūtų pavykę. Tik Dievo h ir vėl tampa katalikiška. 'Jog ir palaimos pilnoji ateina au
Šiandien labai madoje visokį fondai: tautas, rengdamas
Ginklų fondas, Vilniaus Geležinis fondi s, .juos išmokė. Tolesniam kata Marijos pagalbos ranka tą te negirdėtas nuo amžių daiktas, dringoj kovoj padėti. Netikė
Spaudos fondas, stipendijų fondas ir dar likų mokslo plitimui ir geres- gali padaryti. Bet argi gali kad tas būtų palikęs nesušelp tai apsiniškia arti riogsančių
senosios bažnyčios degėsių, ne
kitoki.
iiia»m tiesų pažinimui nebuvo
Dievas užmiršti tuos žmones, tas, kuris norėjo būti tavo ap
ginamas, šaukėsi pagalbos, kaltiems piemenėliams ant di
Tie visi fondai, jei jie gerai tvarkomi, galimybės.
palikti juos ibe paguodos, neprašėsi užtariamas" (šv. Ber delio akmens. Pasirodo neže
yra labai naudingi. Kolektyvus darbas visuo
Be to, tais laikais iš tiesos
miška moteriškė visa savo di
met pajėgesnis. Bet vis tik pasilieka laikina, kelio nuklydo Liuteris ir Kal suraminus? Kiti Dievo galy nardas).
dybe ir kilmingumu. Pieme
silpna priemonė, kuri neįstengia atsispirti vinas. Juodu ėmė skelbti nau- bės planai. Pasotins Jis alkIšlikę kel; ištikimi bažny
šių laikų trejopai jėgai: ginklui, pinigui ir ą mokslą, prieštaraujantį ka- Šančius ir trokštančius teisy čios kunigai, pamatę dideli nys regi jauną, skaisčią, gra
žiai pasipuošusią,
palaidais
spaudai.
lalikų Bažnyčios tikėjimui. E- bės savo ranka ir peties ga- katalikybės pavojų, iš visų jėplaukais, kūdikėliu rankose,
Pasaulis jau tie k įsibėgėjęs blogąja link rezijos mokslas, atėjo ir į Lie- lybe išblaškys visas klaidas, gų, kiek beišgalėdami, ėmė
graudžiai verkiančią panelę.
me, kad laikinom priemonėm, kad ir stip
Piemenėliai, nieko nesupras
riausiais laikinių turtų fondais, vargu jį bus Kristaus ir Bažnyčios priešai kovoja vien
maldai, pirma įvertinti savo si.los pa
dami, išsigąsta ir nedrįsta ei
galima sulaikyti iluo katastrofos. Su triukš žemiškom priemonėm, o katalikai turi ir
jėgas ir niekuomet nekovoti antros reikš
ti artyn. Tuoj vienas jų tar
mingom džiaugsmo ovacijom pasirašytos su antgamtinių priemonių. — Steigdami įvai
mes ginklais.
tari vs šiandien lieka bevertės. Nusmukusios rius fondus, užmiršome pirmoj eilėj įsisteigti
Kai kas mano, kad šiandien mums tik po pasiųstas, nubėga pas kal
dvasios vairuojama spauda nebesilaiko jokių dvasinių turtų fondą, iš kurio galėtų semtis reikia neigti ir veikti. Ne. Reikia ir melstis, vinų pastorių ir praneša ką
pa dorumo ribų. Tautoms išpiauti nesigaili jėgos, ištvermės, dvasinės pagalbos visi tie, ir gerų darbų daryti ir daugiau Dievo meilės matė. Mažatikis pastorius pa
įsgyti. Be Dievo palaimos, viskas gali žlugti. sijuokia iš jų, kad matė kaž
ma pinigų. Nevienas tą viską matydamas ima kurie kovoj ima silpti.
Tad katalikai ir turėtų steigti dvasinės kokią šmėklą ir nusišypsojęs
spėti, kad Europos tautų katastrofa visai
Istorija mums primena, kad katalikai
kultūros fondą, kur dėtų maldos, gerų bei numojęs ranka nemano ei
arti.
besimelsdami išblaškė galingus priešų puldarbų, pasiaukojimo akcijas.
ti.
Nereikia nusiminti, tik reikia rimčiau kus, sunaikino didžius laivynus. Žymus šių
Tai bus jėga, kuri stiprins kitus ir gai
pagalvoti. Priemonių tai katastrofai išveng-: dienų sociologas J. Pizaardo aiškiai nurodo,
(Bus daugiau)
vins mus pačius. Mums reikia daugiau dvati yra labai gražių. Įsižiūrėję j mūsų priešų k a d
šių laikų pavojui išvengti risi pirmoj sinės yienybės, daugiau atjautimo, kad esa
ginklus; jėgą, spaudą ir pinigą, užsimiršta
| PLATINKITE ' • DRATTGĄ *'
ui e, k a d įues t u i i m e dar įį-alįu^e&uių ginklų.
eilėj turį sujungti savo sielas bendrai me vienas kūnas Kristuje.

Taip pat pažymėtina ir tas faktas, kad
gausingoji publika buvo nepaprastai links
mai nusiteikusi. Tokią nuotaiką palaikė uo
lieji pikniko darbininkai, kurie tarnavo pu
blikai su šypsena. Jie nusipelno pagarbos ir
padėkos. Jie dirbo nuoširdžiai, dirbo be joIchr atlygini m o, nes žino, ka£ mūsų katalikiš
koji ir tautiškoji spauda reikalauja stiprios
paramos, kad dienraščio išlaikymui reikalin
ga daug lėšų, kad dienraštis '* Dnaugas'' taip
nuoširdžiai tarnavęs visuomenei per dvide
šimts metų ii* daug nusipelnęs, ir ateityje
turi stipriai laikytis ir tarnauti tiems tiks
lams, kuriems jis ligšiol tarnavo."
Žodžiu sakant, dienraščio jubiliejų pra
dėjome minėti tikrai gražiai ir iškilmingai (
Tikimės, kad tie patys mūsų rėmėjai ir bi
čiuliai, visi draugieciai padės mums dar vieną
jubiliejaus paminėjimo iškilmę suruošti. Ka
da, kur ir kaip tai įvyks — tuo tarpu dar
negalime pranešti, nes planai nėra užbaigti
ir del to skaitytojų sumanymai, patarimai
nuoširdžiai bus priimami.
Kaip žinoma, 1909 metais pradėjęs eiti
'* D r a u g a s " per septynis metus ėjo savaitraš
čiu, o 1910 m. virto dienraščiu.

i

MŪSŲ LAIKRAŠČIŲ REIKALAIS
" G a r s a s " savo 36 numeryje pa>isako
sumažėsiąs dviem puslapiais. Ligšiol jis iš
eidavo aštuonių puslapių, o nuo *>7 nr. eis i
tik šešių puslapių. Toji žinia nėra džiugi
nanti. Rodos, turėtumėme eiti prie savo laik
raščių didinimo. Bet įvyksta priršingai.
" G a r s a s " yra Lietuvių lt. K. Susivieni
jimo Amerikoj organas. Jį skaito visi orga
nizacijos nariai, už jį ekstra mokesčių ne
mokėdami. Laikraštis laikosi iš Lėšų Fondo,
į kurį nariai moka mažiau, negu į bile kitą
panašios rūšies organizaciją. Sus-mo Lėšų
Fondas neša deficitą. Praėjusiame $eime bu
vo pasiūlyta didinti mokesčius į lėšų fondą.
Bet seimas pasiūlymą aOmetė. Dėl to valdy
ba turi imtis kokių nors priemonių, kad ma
žinti išlaidas. Pradėjo nuo 4 t Garso".
Pats " G a r s a s " apie tai sako:
"Gaila, kad didžiausią skaitytojų ti
ražai turįs laikraštis, nors ir laikinai,
•bus sumažintas. Mes iš anksto žinome,
kad idėjiniai priešai iš to pasidžiaugs,
jie tą mėgins išaiškint L. R. K. S. A.
silpnėjimu. Bet tai bus tuščias jų džiaugs
mas.
" V i s dėlto mūsų nariai turi daugiau
apsimąstyt, daugiau
susirūpuit
savo
laikraščio r e i k a l a i s .
Ypa
tingai tuo turėtų feusiiūpint peiiu&ylva-

•

'

•

•

•

'

•

•

-

J

. ' •

..

••

I
%

)

: Tylioje Pažaislio Šventovėje...

Leonina Pažkūnaitė — Se prie Kristaus J o numylėtas
sielas.
suo M. Barbora.
Pažymėtina, kad iškilmių
Irena Misevičiūte — Sesuo
i
1—
metu Pažaisly dalyvavo ir k i
M. Elena.
»
Vyskupai ir Aukštieji Dvasininkai Pas Lietuvos
Aleksandra Jablonskytė —* lų Lietuvos moterų vienuoly
Šv. Kazimiero Seseris. - Jaudinančios Abito
nų atstovės: Šv. Elzbietos se
Sesuo M. Aurelija.
Marijona Ambrazaitė — Se šerys, Benediktines, Pranciš
Įvilkimo ir Įžadu Apeigos. - Ka Veikia šv.
kietės Amerikietės,
suo M. Juozapatą.
a Kazimiero Sesers Lietuvoje.
Katarina Čingaitė — Sesuo
«f. žvilbutis
M. Juozapina.
r- Sveikas Ganytojau, — ;kes ant altoriaus, sud gti, g *
nfrgėjo baltutėlėj drobėj lie tirpti iš Kristaus meilės.
Gi pirmuosius įžadus Aukš
čiausiajam sudėjo penkios nau
tuviškomis gėlėmis išrašytieji
Iš jų lūpų prasiveržia loty
jokės: Sesuo M. Florentina
žodžiai gražiuose vartuose...
niškos giesmės žodžiai:
1
Ona Griniūtė, Sesuo M. AnTas buvo rugpiūčio 15 d.
Pasaulio karaliją panienuntiata — Salomėja Naruše
Tą difną Marijos šventovėje i kinau dėl Kristaus meilės...
vičiūtė, Sesuo M. Kleofa —
— Pažaisly, Lietuvos Šv. Ka
IMdysis Lietuvos vyskupą*
Emilija Macelytė, Sesuo M.
zimiero Seserų centre, didelis pašventina kryžius, rožančius,
Silvestrą — Konstancija InI iškilmės.
škaplierius, abitus, juostas,
Sugirgždėjo, sulingavo sun vėliomis, vainikus, žiedus.
Dadarė rekordą. Anglijos lakūnė Mrs. Beryl Markham, kuri iš Londono viena skrido krataitė, Sesuo M. Valentina
kieji kanclerio Paco liedinti
^
^
Vainikuos paskendusioj ba į New Yorka. Atlantą perskrido, bet išsibaigus gazoliniui buvo priversta nusileisti Naujoj I— Elena Kisieliūtė.
varpai. J ų balsas aidėdamas žnyčioj galingai suskamba gie Škotijoj. Lėktuvas sudaužytas, bet pati tik lengvai sužeista.
Jos visos malonioje Motinos
t <
per plačius pušynus skelbė, smė.
Kongregacijos globoje semsis Draugas'' atlieka visokius
kad atvyksta Lietuvos bažny
dvasinių jėgų ir išminties, že spaudos darbus greitai, gerai
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Oarfielrt Headachp Powzdžiai ir jaudinančiai nupie -- kartoja jos Arkivyskupui gina, kad ten ir mirusios ka darželį. Visose mokslo įstai suo M. IIi Hari ja.
fior. 4 (1070S 10c; 1 2 už 25o.
F. Selemonavicia
Danutė Mušinskaitė — Se
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les clioro balsas. Duryse pa
sirodo baltai apsirengusios po- ti, renk savo sielą kovai.
mos visą amžių dirbs Dievo
šia
^ i
— Visa galiu su Tuo kuris ir Artftno meilės tarnyboje,
stulantės. Jų rankose — de
kaina!
gančios žvakės. Ak ir jos, be mane stiprina, — kalba dre kol dėl jų paskutinį kartą
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Naujas receptas!
Siuskite 5 centus pašto ženklais —
kštu visiškai pasišvęsti Die
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rių konservų ir preservų d a - : Jėzum Kristum!
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rūtas numatomas rudenį; t<j- rko Feder. skyriai atskirai mūsų daiktų nerevizavo. Tas tės nepavydėtina. Visa kieta,
pirmas ispanų gestas, pralei- akmeninė ir kalkinė, ar koku.
.-is porų mėnesių.
rengia kursus savo parapijoRes. 6924 S. Talman Ave.
sti
mus
per
muitinę
nieko
ne-j
kita,
negalima
pravaziuojrnt
Organizacijų pranešimai
Eea#
Tel# GROvemii ooi7
te. Kursams prelegentus tu
K. Sriubienė, Moterų Sų-gcs rėti savo. Tai gražus skyrių j žiūrėjus, padarė nnpms pačius Į suprasti, negalima taip pat su Ollice TeL HEMlock 4848
ispanus artimesniais ir šimpa-1 prasti, ar gali čia augti koks
atstovė praneša, kad Sų-ga užsimojimas Kat. Akcijoje.
giažiai gyvuoja ir veikia. Bai
Skyriai (parapijos) neren
gia naujų narių vajų ir jau giančios kursų nainie, savo AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARE DRAUGIJOS NARIAI 2423 W. Marąuette Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rengiasi prie seimo, kuris bus lankytojus (klausytojus) siųs
V ei. 2-A ir 7 - 9 vak.
Ofiso P h o n o
nės,
and Office TeL CANal 0257
kitais metais Chicago, 111.
Ketv.
ir Nedeliomis susitarus
į Fetl. Chic. apskr. kursus.
PKOspect 1028
2359 S. Leavitt St.
įves. PROspect CG5D
Akatlemijos Rėmėjų Dr-jos
CANal 0706
J. Šliogeris

^m**m*^^^^^

nigsūjo 17 d. Visi kvlečiaim Tercsgle ir Antanaitienė repi remti pn^nogų gražiam tik-' ngiasi važiuoti į Sv. PranciS.-I ui. Kviečiami ir svečiai b kaus seserų rėmėjų seimų PitUitų kolonijų.
( isburgli, Pa., rugsėjo Ti d.
A. Snarskienė su ilukiel \
Rap.

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215
D A B A R

REAL
Visokio*

Ispanijon Įvažiuojant
i, *

OR. J. J. K0WAR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(KOHAHSKAS)
GYDYTOJAS

IR

1821 So. Halsted Street

CHIKUltGAS

ilezidencįja GG00 So. Artesiau Ave.
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiatj
6 iki 8 vai. vakaro

2403 VV. 63rd St., Chicago
OFFICE HOLUS
(Užbaiga)
Į (spanijų, kad jos neaplenkė
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
me lietuvių
inteligentiškų ,1110. Laivas buvo nemalonus,
Sunday by Appointment
keleivių plaiįįiė dar keliosde- [ bet ir jaiuie norėjusieji rado?imtys paprastų Ispanijos pi me ir gerumų, radome ir malo
liečių, kurie važiavo visai ne numų. Ar nemalonu
gražių
PHYSICIAN and SURGEON
žmoniškose sąlygose: jie gu-' mėnesienų naktį sekti Vidur4645 So. Ashland Avenue
Jėjo sugriuvę ant paprasčiau-'žemio jūros paviršiu,
kada
Ofiso Valandos
sių grindų, be jokių patogu nors ir neperdidžiausias lai
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
mų, \isai nepridengti iš vir vas smarkiai nešė sidabriniu
Nedeliomis pagal sutaiii
Ofiso
Telef. BOUlevard 7820
ius stogu ir ant jų pūtė vi vandens paviršium, kada nie
Namų TeL PROspect 1930
sų laikų šaltas nakties vėja> ko aplink daugiau nematėme,
iš jūros bangų... Vieni snaudė tik jūros vandenis, svetimų Tel CANal 6122
susirietę, sutūpę, kiti kiek iš padangę, svetimas bangas ir
sitiesę. Moterys
kankinosi, tų patį, gerai pažįstasnų mė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Road
giaudėsi prie kaminų, vaiku nulį... Čia atsiveria plati sva»
Valandos 1--3 ir 7—8
čiai, kaip užmušti, išsidriekę jonių sritis ir svajoji, svajoji
Saredoini* ir Nedėl. pagal sutarti
miegojo, jūros vėjas juos mei vienas stovėdamas prie laivo
REZIDENCIJA
liai bučiavo ir, manau, ne vie- pakraščio atramos pasirėmęs
6631 & Callfornia Ave. Talafoaat RJBPnbUc 7868
r a s jų bus taip nubučiuotas, Niekas ,čia netrukdo, niekas
taip numylėtas, kad turės su nenutraukia svajonių... BūdaĮ V A I R Ū S
^
motina ir žemele atsisveikinti. mas gana toli UUQ Lietuvos
O gal įpratusiems niekas ne mielai svajonėmis skrendi į
jų, mielai prisimeni ten dar
kenkia.
OJ1SAS
4729 So. Ashland Ave.
Tai vU pilkosios I»fpanijps tik kų švintantį pavasarį, ten
2 labos
pirmieji įspūdžiai, blogieji į- likusius artimus žmones... Ma

TeL BOUlevard 7042

DR. STRIKOL'IS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

DR. S. BIEŽIS

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

•»*«J»

DR. CHARLES SE6AL

spūdžiai. Tačiau be ju. turė^ nai apie lai, kad nors prieš
jouie ir labai aialoniy, kurių skis stovi dar nežinom* Isp*
niekuomet aeužmir4i»e k Ifr uija, Uek wtuft«snė Praijeft.
sigailesinie, kad pasukome į zija, kad nors dM geras ga-

CfflCĄOO, ILU
Telefonai MIDway 8880
OFISO VALANDOS:
Nu> 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4
vakaro. Nedėlioiąia »uo 10 iki Į į,
vaL

Tel VIRgiaia 0036
Ofiso vaL: 2—4 i* 6—« p. m.
Nedeliomis pagal antartį

D A K T A R A I

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4031 So. Ashtaud Ave
TeL YARds 0W4
Ee*.: TeL P4,Ąia iiioo
\ VAMND0S:
tfw iO^U •. «ytu; U k 7^ v. vak.

t

;

•

'

^ 1

DAROME

MORGICIUS
Gerom Išlygom

B. R. PIETKEWICZ
2608 West 47th St.

LAFayctte 1083

^-

^

j)

JOKIŲ SUODŽIŲ
JOKIŲ PELENŲ
- S I L V E R F L A S H " — RANGE OIL
Vandens l>nltiuno — Ncsinirda — Švariai Defla — T4ygUg
PliODlKTAS

DIDŽIAI Sl<> I I i:i. O l l . H A I I M K I I O T O J O
ŠIOJ TivUITOKIJOJ
>Ics j^i-cltai nrisUUom.' ir jfaian tuoj a m e pilna inicra «n VHy S c a c r
u[i/jūiviais, .viiikuolais (rttkuLs.
K I O M L T U i : i K l \ A l l l l J A l S P i k lAMJš š A U U T i :

CANal 2020

TRSANGLE O I L C O M P A N Y
2430 West 26th St., Chicago, 111.
KI

Kii

\IJI:J\I

\ISOKU<:MS ŠILDYTUVAMS

PETER BALSITIS, Manager
J?

\

2158 VV. Cermak Road
VaL:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketveriais pa^al sutarti

zjuo do. Leavitt bt.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. J. BERTASH

^^r^*mr*^rm^+

GYDYTOJAS IR CH1KURGAS

DANTISTAS

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14
Res. KENwood 5107.

AiiluinohiliŲ,

DR. F. C. VV1NSKUNAS

DR. G. Z. VEZEL'IS
arti 47th Street
Vai.:
nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Viesulo,

CANal 2315

TeL CANal 0402

4645 So. Ashland Ave.

E S T A T E

I usniai H** —* Ugtiu*,,
Stiklu ir t. t.

tP*

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel.

llūšios

v—

DR. JOHN SMETANA

DR. P. Z. ZALATORIS

Pirmus Morgičius
Skolinant ir Perkam

D AN TĮSTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, I1L
U tam.,
Ketv. ir Petn. iO—9 vai.
S147 So. Halsted St., Chicago
Pautai., beietl. ir iSubat. 2—9 vai.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ava
Vaiaiiuos: 1—3 popiet u 7—tt:30
vakare
REZIOJ^NCIJA
LAFayette S061
2619 W. 43rd S i
Valaudoa; 9—10 ryto ir 5—6 vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti
Residence
6609 S. Artedan Ave,
PROspect 3403

DR. A, J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998
VĄ1AND0S:
2*-4 POPiet ^ <-^9 vakare
Trečiadieniais ir Beksiadiėmais
pagal sutartį
.

*

; <im+fĄš&*''

^

Už pcnkiŲ tficiiŲ aLsidaia mokyklos. Mokiniams
ir vėl bus reikalingos visokios knygos. "Drauge" ga
lite gauti:
Lietuvos Istorija — Pranas — 40e.
Mažas Katekizmas — Kųn. V. K. — 20e.
Vaiky Žvaigždutė — P. Bendorius
Pirmoji dalis — 30c.
Antroji dalis — 40e.
Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis
Antroji dalis — 40c.
ABC Pradžiamokslis — 30e.
Šventoji Istorija — Kun. Šuster — 30c
Giedojimo Mokykla — $1.00
Mandagumas — Kun. A. St. — 20e.
ir daug kity mokyklai reikalingų knygy.
Nusipirkite reikalingas knygas pirm mokykly atida
rymo. .
"Draugo" knygyne taipgi rasite visokiy naudingy
knygy pasiskaitymui.

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, UL

A

b\(o
Tieeiadienis, rugsėjo 9, 1936

Taksu Klausimu
TAKSOS SUJUDINO NAMŲ
SAVININKUS
Vienas nemaloniausių klau
simų, t- i taksų mokėjimas.
Taksos niekad nebuvo malo
nus dalykas. Netiktai šian
dien, bet ir prieš šimlnečius.
Kada lietuviai gyveno po
Kusijos valdžia, jaute taksų
sunkuma, ir dažnai protestuo
davo. Praneūzijoj net revoliu
cija kilo dėl didelių tak^ų.
Taigi, taksų klausimas nėra
naujas. J i s yra taip senas,
kaip pati sena žmonių drau
gija. Kiekvienos šalies pilie
tis moka taksas, bet sykiu )ui
reiškia ir didelį protestų.

n T? 4 T o ^ s

PROTOKOLAS

11
Aš norėčiau, kad kiekvienas \
Draugo" redaktorius, S. Sunamo savininkas mano straip
batienė, Šv. Mykolo parap.
choras iž Chicagos, 111., J.
snius taksų klausimu atydžiai
Brazaitis, V. Daukša — var
studijuotų. Tada geriau susi
L.
R.
K.
Vargonininkų
Sąjungos
25-tyjy
Mėty
du Chicagos Varg. Provinci
pažins su didžiausia proble
Jubiliejinio Seimo, Įvykusio Rugp. 19 d., jos, Šv. Grigaliaus choras, Ci
mų, kuri visus paliečia.
Taksų klausime žmogus nie
1936 m., Šv. Jurgio Parapijas Patalpose, cero, 111., Ieva Lukošiūtė, Ka
stas Sabonis, M. Kazakevičiū
kados nvibūna prelegentu. Jis j
Brooiklyn, N. Y.
tė — Šv. Juozapo parap. chopareiškia savo skundų, vėliau
10 vardu, Chicago, 111., S. Siieško pagalbos. Ieškodamas
Seimas pradėtas 10 vai. To- kun. K. Paulionis, kun. J. Vapagalbos jis sau pagelbsti. kilmingomis šv. Mišiomis, ku- lantiejus, komp. J. Žilevičius, monavicius, iš Providence, R.
Bet mes turime daug "gerade- rias laikė vietos klebonas kun. J . Uždavinys — Vilniui \ u - 1., J. Šaliūnas, iš AVilkes
j ų " , kurie nori žmonėms pa K. Paulionis, asistuojant kun. duoti Sąjungos vardu, A. Ma Barre, P., A. Vanagaitis, Chi
cago, 111., Jovarauskas ir Be
gelbėt, bet, vieton žmonėms,
Dr. M. Ražaičiui, subdiakonu! žeika — L. Vyčių vardu, bro
rtulis, Roosevelt Furniture
pagelbėt, jie sau pasigelbsti.
kun. A. Bakūnui, ceremonio-j lis J. Banys — Marianapolio
Katrie jau gavote taksas už rium buvo kun. A. Petraus- Kolegijos vardu, A. Visminas Co., Cliicago, 111.
1935 m. ir jaučiate, kad tak- kas. Pamokslų sakė Varg. S- j — N. A. Vargonininkų proLaiškais sveikino: kun. A.
sos yra perdidelės, patartina g ( J g d v a g i ( ) s v a d a g k u n j S i _ ' v i n c i j o s v a r d u , A jįj^^
^ Adomaitis, kartu pareikšda
užfmokėt pirmų dalį, arba pu monaitis. Mišių metu giedojo Čižauskas, M. Čižauskienė, J. mas ligos priežastį dėl kurios
sę, ir tada Board of Appeals vietiniai ir svečiai vargonini Tamošaitis — " Naujos Muzi negalėjęs
dalyvauti
seime,
paduoti apeliacijų ant tam ti- ^
vadovavo
ir
vardu. A. Radzevičius jkun. Pr. J . Vaitukaitis, iš Chivargonais kos"
kros blankos kurių galima p r i t a r _ k ( > m p j ž i l evičius, — vargonų dirbimo kompn- cagos, 111., Mikas L. Lazutka,
gauti. Jeigu blankų atsargiai „ j ^ [R h o n o r u m g s C o r . nijos vardu, priduodamas če-(prisiųsdamas aukų $5.00 iš

Man tenka susidurti su šim. . .
• . • . 1
*&*!**
* *****
^ ^ Į d i s J e a i i ^ ^ J . S a i g e i i b e r g e r , kį $25.00 iš $200.00 užsiliku
lais žmonių kūne visados rei- paaiškinsite, suprantama, bo- OfferteriiEii:
imu: " O l & c t o r " - sios skolos; kitus žadėjo atsi
skia nepasitenkinimų didele- I n ] a s taksas sumažins. Jeigu
Miterero. Offertorium diriga lyginti kada išgalės, J. Šaumis taksomis. Bandau ž m o g u i ' t 0 neužtektų, vėliau kalima
vo komp. A. Pocius. Po Mi čiūnas ir X. Strumskis.
dalyki paaiškint, bet pats ta- j ^peliuot į County Court. TeiTelegramomis sveikino: koksų klausimas yra didelis ir S ybe visuomet galima atsiek- šių buvo palaiminimas Sv. Sa
kramentu. Po palaiminimo at mpoz. kun. J. Čižauskas, iš
komplikuotas. Reikėtų kelioli- ti.
Adv. Charles P. Kai
giedota <4 Te Deum Lauda- Detroit, Mieli., Dr. Stulga, iš
kų mėnesių laiko pašvęsti, kad
Chicagos, 111., Dr. J. Mikuta
IIIUS".
jį suprantamai išaiškinus ir
Adv. K. Savickas
Užsibaigus pamaldoms, tos vičius ir J. Mikutavičius, iš
perdavus taksų mokėtojui viAtidarė Nauję
pačios parapijos salėje pra Mincrsville, Pa., J. Hodelis,
r j t to klausimo tikrenybę. Pa
lietas seimas. Centro dvasios iš Limerick, Pa., kun. Dr. J.
vyzdžiui, šiandie žmogus ga
Ofise
vadas kun. J. Simonaitis at Navickas, Leonardas Simutis
vo taksas už 1935 m., kurios
yra truputį didesnės negu praAdy. K. Savickas grįžęs iš kalbėjo malda. Centro pirm.
Gydytojas Pasako Kaip
eitų metų. Jis kritikuoja vy- j Lietuvos pilnas energijos ir J . Kudirka, pasveikinęs sei
įiansybes atstovus ir visų jos plačiau prasilavinęs teisių sky mo dalyvius, pasiūlė, išrinkti
Išvengti Persišaldymo
prezidiumų.
Vienbalsiai
išrin
mašinų. Bet vyriausybės ne T [iinje, šiomis dienomis atidai ė
Vienas žymus sveikatos specialfiBtas
kti:
pirmininku
—
komp.
A.
yra pasakęs, kad 8 3 % iš visų šios
galima kaltint, nes jai reikia savo naujų ofisų vidurmiesty«aiies
syventetfu yra etosų ; paliesti,
Pocius, vice pirm..— J. Stul- £o patarimas
yra vengti persišaldy
palaikyti visas valdymo apa- 1 >t, ;VJ \\vA Handolph st., Chimo palaikant savyje atsparumą.
j.;aitis,
raštininkais
—
A.
Vis
NUGA-TONE — dabar moksliškai
ratas, be kurio šalis n e g a l e - eago, 111., Suite 1806,
tele"i .
sustiprintas su VTTALMINAIS A ir D
minas ir brolis J. Banys.
y r a jau jrodęs ta stebėtiną sveika
tų gyvuoti, tvarkytis.
Central 7767.
budavotojo ir palaikytojo atspa
Suregistruota 30 vargonini tos
rumo. Jis paliečia kai tik silpnuo
lavins, lietuviams, didelė
Tat bandysiu per laikrašsius organus. Juos sustiprina taip,
nkų iŠ įvairių kolonijų.
kad nuod,ųs. kurie sveikata silpnina,
(ius aiškinti taksų klausimų garbė, kad susilaukėme savoj
patys nuo savęs pašalina^ Dabar
Naujų narių priėmimo, kny jie
jums kai tik laikas budavoti atspa
ir dėstyti taksų mokėtojams, tarpe tokį energingų, mokytų
rumą prieš šalčio persišaldymą. Mė
naująjį
NUGA-TONE turintį
kaip jie yra taksuojanii, ko- ii pilno entuziazmo jaunuolį, gų patikrinimo ir skundų ko- gink
VITAMINUS A ir D. P a r d u o d a m a s
garantuojamas pas visus vaisti
dėl nėra lygiai taksuojami ir kaip adv. K. Savickas. Svei- misijon išrinkti: Centro dva irninkus.
Lengvas imti ir palaiko j u s
kur eina jų sumokėtos taksos, kiname!
Ieva Lukošiūtė sios vadas kun. J. Simonaitis, vaizdo.
Nuo užkietėjimo imk—VGA-SOL—
A. Aleksis ir J. Čižauskas.
tai idealus liuosuotojas. 2 5c ir 50c.
Rezoliucijų komisijon išrin
kti: komp. J. Žilevičius, A.
Stanšauskas ir J. Tamošai LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tis.
Sveikinimai
JUOZAPAS
S\eikiiio žodžiu: Centro dva
KLEMENCAS BALTAS
šios vadas kun. J. Simonai
Persiskyrė su ši.uo pasauli* rūgs. 5 d., 4 vai. ryto,
tis, Kunigų Vienybės Centro j
TĖVAS
1938 'm., sulaukęs 47 metų amžiaus, gimęs Lietuvo
pirmininkas kun. J. Balku
je, Reibenių kaime, Skaisgirių valsč. Šiaulių apskr.
mis,
kun. Dr
Amerikoje išgyveno 29 metus.

A.
SESUO MARIA TERESITA, C. S. C
(Magdalena Braukaitė)
Mūsų mylimą Seselę M. Teresitą, sulaukusią 27 me
tų amžiaus, Aukščiausias pasiėmė pas Save 1936 m.,
rugsėjo 5 d., 1:00 vai. po pietų.
A. a. Seselė gimė 1909 m:, sausio 27 d. Mahanoy
City, Pa. Velionė buvo 8 metus šventuose įžaduose,
vienuolyne išgyveno 11 metų.
Paliko nuliūdusias: Šv. Kazimiero Seseles, savo my
limą motinėlę Oną Braukienę, dvi sesutes: Adelę ir
Oną, brolį Juozapą, dėdę Chicago j ir gimines Pennsylvanijoj.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 9 d., 9:00 vai.
ryte, iš Šv. Kazimiero Seserų koplyčios, 2601 W.
Marąuette Road, Chicago, Illinois.
Prašo pasimelsti už jos vėlę: Seserys, Mamyte ir
Gimines.

Laidotuvių direktorius
Chicagos, 111., Kazys Bazys,
iš Rodiester, N. Y., prisiųsda
mas laiške savo kvotą nuo &v.
Jurgio parap. choro $10 pa Mass., vardu L.. K. Studentų
ir Profesijonalų Sąjungos.
laikymui ''Muzikos Žinių",
Pertrauka 10 minutų.
Gimimo Pan. Šv. parapijos
(Pabaiga bus)
choras, iš Chicagos, 111., V.
Rčkutis iš Chicagos, 111., V*.
So'iys, iš Girardville, Pa., Juo
Kiekvieno kataliko yra priederB.
Laučka, iš Lawrence, m ė skaityti savo katalikišką spau
zas

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir
Grabnamių
•%**

>.v^"

*'**.*•

O—r—r™" •

Didžiausia paminldų dirbtuvė Chicagoj
o
Suvirs 50 metų prityrimo
o
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus

Skalbimui ir Prosijimo
Marinos už

o

Gražūs žieminiai pečiai po

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
Chicagos Lietuvių

$

19.50

Pečiai su Anglimi
gasu po

527 NORfiTSEŠTERN AVE.

$

arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

ir

49.50

Pečiai vsu alyva (Oil)
Burners po

Chicago, Illinois

(j ražus Bedroom setai —
Parlor setai po

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

38.00

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus
j. F. Radzius
S. M. Skudas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sunūs
Lactiawicz ir Simai

• . • I leob ten yeart younger. My hair l t no longt*
faded and ttreaked with grey. Once again It bot that
lovely lutter and rich shade that John admired to before
we were marrled. And I owe it all to Clairol which, in
one quick 3 - i n - l treotment, shampooed, recond'itioned
and tinted my hair to its present natural-looklng beauty*
•

•

•

Ask your beautician about o Oairol treotment for
yoor hair. Or write for FREE booklet, FREE advfct
on caro of hair and FREE beauty analysit.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ]

Not with common, old-Ushioned h*\r dyes...but

katuiatty.

• • W lith

YARds 1741-1742

1410 So. 49th Ct., Cicero
Phone CICero 2109
Phone CANal 6174
668 West 18th Street

718 West ISth Street
Phone MONroe 3377
1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203
Modtl No; lO-S-160

10734 S. Michigan Ave,
Tel. PULlman 5703
•i.

i

•

—

—

—

i

—

—

—

—

—

»

—

—

J. F. Evdeikis

4605-07 So. Hermitage Ave.Į
Phone YABds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave Į

S. C. Lachavricz

4244 E. 108th Street
Phone PULlman 1270
arba CANal 2519
4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

Bev«rly King, Consultant

V

Pleai* tend FREI Oairol bookUt, FREE odVic* and PStt oftaTyitfc

N«m»
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Clry
My Beautician I s — » . . , . . . .

, . .r —

. Stat*.
r

JI IJ

i,

.n

—

—

2314 West 23rd Plaoe
Phone Canal 2515

O a i r o l , Inc., 132 W*st 46th Street, New York CTty

KELNER — PRUZIN

54.50

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj]

J.F.EUDEIKIS

Geriausia* patarnavimą* — Motarla patarnauja
ma
«ao W. 1501 Ave.

s

Ciceros Lietuvių Laidotuviyj
M. n .ti JREPublic 8 3 4 0 Nariai Chicagos,
Direktorių Asociacijos

Paliko dideliame nuliūdime moterį Kophie, po te
tars Rutkauskaitė, dukterį Sophie, sūnų Klementų,
kuris buvo sykiu su tėvu sužeistas, broli Kazimierų
ir brolienę Leonę ir jų šeimų, du švogerius: J . Rut
kauskų ir A. Pateiki, dėdę Teodorių HimpnavuMų,
posseserj Drigotienę ir daug draugų ir pažystamų,
o Lietuvoje motinų Oną Baltienę, brolį Blazų, 4 se
seris: Olisa, Marijonų, Julijonų ir Onų ir daug kitu
giminių. Kūnas pašarvotas 1G20 S. 47 Cl., Cicero, 111.
Telefonas Cicero 6GU3-M.
Laidotuvės įvyks Ketv. r.ugs. 10 d., 8 vai. ryto
iš namų į Šv. Antano parap. lmžnyčių, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velioiv.o sielų, o iš ten bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
iVisi a. a. Kiemenco Raito giminės, draugai ir pažy
stami -esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.
Nuliūdę liekame.: M o t e r s , Dmktė, &*mst
Motum,
Seserys, 'Broliai, Brolienė, Stofjens, Dėdė, Pussese
re ir Giminės.
Laidotuvių direktorius A. Petkus. Tel. Cicero 2109.

GART, EfD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

dą. Kas skaito katalikišką spaudą,
tas platina Dievo karalystę cia
ant žemės.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

1 1 1

UDEIKI

A. Petkus. Tel. Cicero 2109

S. P. Mažeika
A. Masalskis

8319 Lituanica Ave.

Phone YABds 1138
3307 Litnanica Ave.
Phone BOUlevard 4139

1D37 metų radios visi] išdirbysčių išuiainome se
ną, radio ar piano
Midget radio.s po

s

9.95

JOS, F. BUDRIK, INC.
3417 S. Halsted St
Tel. BOUlevard 4705

BUDRIK FURNITURE
MART
3347 S. Halsted S t
7 vai. Nedelioj W.CF.L. šavuinB
programas su didele orkestrą.
5 vai. vakare W.A.A.F. Panedėlį
ir Pėtayciioj.

Vajaus Alkos Marijonu Seminarijos
Pirmųjų Pėdomis Eina Kiti, Tuos Paseks Kiti
Ir Bendrai Atliksime Didelį Darbą
Tėvų Marijonų seminarijos, riam rūpi, kad
m n s ų
Marijos Kalneliuose, koply-1 visuomenė susilauktų tinkamų
«vios statybai baigti vajaus — vadų, kuriuos kaip tik ruošia
talkos aidai sklinda po plačią Tėvai Marijonai, nenusisuks,
lietuvių katalikų visuomenę ir bet nuoširdžiai parems dedavisur randa didelio pritarimo. 'mas pastangas, kad seminari
Vakar skelbėme aukas pir jos koplyčiai dar šį rudenį
mųjų talkininkų — dr. P. At būtų uždėtas stogas ir dali
kočiūno ir M. Stulg-aitienes. nai įrengtas vidus.
šiandie skelbiame naujus tal
Visos aukos, ar tai pavie
kininkus, būtent bridgeportie- šių, ar draugijų a r organiza
čiiis, Jurgį ir Oną, Radavičius, cijų, bus skelbiamos dienraš
938 W. 31 pi., kurie taip pat ty " D r a u g e " ir savaitrašty
aukojo stambią sumą — 50 4 ' L a i v e " .
d°l. Be šių geraširdžių, dar
Visas aukas prašome siųsti:
stojo į talką mažesnėmis au
Very Rev. V. Kulikauskas, M.
komis, būtent Chas Vertelka,
E. ir F . Vaitekūnai aukoję I. C , St. Mary's Seminary,
Hinsdale, Illinois.
po 50e.
Vajaus Komisija
Vajaus Komiteto susirinki
me visi nariai pasiėmę tam
tikras knygutes aukoms rink
Gaus Dovanas
ti prašomi kuogreieiausia pri
duoti naujų, stojusių j talką
/monių vardus, pavardes ir
Rugsėjo 27 d., Vilniaus Ka
aukas.
tinėliuose bus išdalintos vi
Kvieskime talkon kiekviena siems biznieriams " D r a u g o "
lietuvį, apeliuokim į jo širdį ir piknikų rėmėjams darbinin
tikėkim kad kiekvienas, ku- kams dovanos.

p;irmoj Vietoj

"failiuotų" savo taksus. Nes bavosi virtuvėj ir padarė pel
Ziniu - Zmeles
jei tylėsime, tai kitą metą dar no suvirs $200. Pirm. buvo;
30 nuoš. pakels.
M. Sudeikienė ir O. Norkienė.
feuvo susirgęs žinomas biz
Sv. Kryžiaus parapijos Mo
Kurie norite
"failiuoti"
^ i wi*v i - i ^ .
4.
sekantieji aukojo d a i k t a i : nierius A. Snorevičius. Bet
terų Sąjungos 21 kuopos na
per klubą, kreipkitės i nuta- >,*«->*; , l r ^
..
••*
eis bar vėl po senovei sėkmin
rės Labor Day " D r a u g o ' ' pi
v,: , .
*
įCesnai, W. Bargaila, Piktur- gai varo savo biznį.
knike, Vytauto parke, resto
nmų raštininką Antaną Šamo-I . p i n i • -A*™.
T «.
P
$5X K J
U
rane labai pasižymėjo įvairiu
e i kįl S. * C* !K!a m a°r a
k*a s * f
šką, norite
6743 So.
Rockwell
st. K u - |Id™
"
rie
per
Civic
Council
'
*
™
>
^ta
ne
u v c touncil, k a n s k a s p 0 | 2 ( X ) w b
valgiu, kuris visus piknikieJauna marketparkietė Joankreipkitės adresu 343 S. Diar- U 0 1
,
,7. .
J Z
A
rius, " D r a u g o " bičiulius pa
l „ ™ ef i*
am
ano
" S k r v p k o , Viskontas, E . 0 - na Evanauskaitė gavo darbą
born st., Kooms 601—G02.
. ,. . B . , ,,A T '
tenkino. Šaunios sąjungiett\s
\ i V . ' . .„
_ . igmtiene. Po $l.o0: Luneekis, Peters Bros. real estate fir
"rainuojant"
per Civic T
^ XT
,. T
'
pelno padare virš dviejų šim
„:, reikia
...,_... nusinešti
^ y.. savo i Laurynas, K. kupetis, J. Če- moj, 1647 W. 47 st. Pažymė
Council,
pulis, J. Norkus, J. Sudeikis, tini jos tėvai, kurie yra dos
tų dol.
klubo narystės kortą.
F .Aleksandravičia, Pucelis, nūs kilnicais reikalams.
Korespondentas F. B.
Kitų parapijų darbininkai
Maldžius, Levickis, Sereikis,
taipgi pasižymėjo. Cieeros vy
AfriKos driežas. Šiomis die
G. Stakauskas, Šamas.
PLATINKITE '' DRAUGĄ'
rai gražiai visus vaišino.
nomis Lincoln parko, Chica- ^—^——
Iš biznierių aukojo: Kinči
goj,
žvėrynui
pargabenta
iš
Visiems dienraščio piknikų
nas, Šniurevičia, Mondzijaus
Afrikos
keletas
rūšių
želvių
darbininkams, Chieagos ir Ci- Į
Šv. Jurgio parapijos pikni kas, J. Počulp, N. Počulp, Ju
i ( t u r t l e s ) ir driežų. V i e n ą tų
kas, rugpiūčio 30 d., pavyko ška, Krikščiūnas,
Nemunas,
. ..
! driežų matome atvaizde. Jį
COMPANY
Rotojaims, uoliems
neblogiausiai.
Pilno
liks
apieljoeg
Meat
Market,
Fruit
Storėmėjams
.
*
v
1900 So. Union Ave.
širdingiausia, ačiū už visokią; laiko
žvėryno
direktorius $i>000.
're, Rudokas, Kartiva, UrbeFloyd
Young.
paramą.
Tel. CANAL 2183
Širdingai dėkoju savo biz- lis, Pivorūnas, Rumšą, Povii rderiams ir parapijonams už laitis, Stautienė,
Čepuliene,
aukas ir paramą. Dėkoju dar Bartkienė, Raifl^s, C. Bart
Planuojamas Išvažiavi
bininkams, parapijos komite is aite, Lakumskaitė ir Šim
mas perkeltas
kiene.
tams ir kaimynams.
PILIEČIŲ KLUBAS PRO
RENDON KAMBARYS
Iš biznierių labai daug pa
Lai Dievas visiems atlygina.
TESTUOJA PRIEŠ KĖ
Katalikiškų laikraščių Chi
sidarbavo tam tikslui: Sama:, Rendon apšildomas kambarys.
LIMĄ TAKSŲ
Pralotas M. L. Krušas,
Kreipkitės į 6425 So. Richmond.
eagos reporterių ir Chieagos
Sereikai ir Kupetis.
klebonas
biznierių bei veikėjų ir uolių
Klebonas ir Komitetas
RENDON KEPYKLA
MARQUETTE PARK. spaudos darbininkų paskuti- Lithuanian American Citizens
RENDO>J kepykla su dviem mū
TOWN OF LAKE. — šv.
riniais
pečiais.
Tinkama
urmuinis šių metų išvažiavimas į C l u b M arquette Parke laiky- Kryžiaus parap. piknikas geSužeidė
wholesale. Telcfonuokite BOUlevard
\ i l n i a u s Kalnelius buvo pa- t a l n e P r i e š i n i a m susirinkime, ! rai pavyko, šiuo norime iŠ.
0861.
skelbtas rugsėjo 13 d. Dabar, r u g p i n ; i o 3 0 d . p a r a p . svetai-! reikšti 'širdinga padėką vi
BRIGHTON PARK. — Prio
PARDAVIMUI UŽEIGA
del svarbių priežasčių ir kad ^
išne§g protegtą prie§ k§_'siemS) k a s tik k o k į u b Q d u prf
namo 4534 S. Washtenaw av.
Pardavimui užeiga. Geriausia ant
geriau prisirengus, išvažiavi- \[mą taksų ant namų ir ragina sidėjo.
automobilio sužeista Irtna Stu visos 63-čios gratvos. Pardavimo prie
mas perkeltas j rugsėjo 27 d. visus namų savininkus kadi Moterų Są-gos 21 kp. dar giyte, 4 ir puses metų. Ran žastis: lipra. Krei])kitės i ARHTUR

DĖKOJAME.
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CHERNAUGKAS GOAL

Is Politikos Lauko

•

dasi Šv. Kryžiaus ligoninėj.

•

«

CLYVE, 532 W. 63rd ST.
REIKALINGA

DARBININKĖS

LIETUVIAI ADVOKATAI i

Reikalaujama merfrina suvirs 19
Prospert 1012 metų amžiaus, namų darbui. Nerei
kia skalbti. Geruose namuose. Kreip
kitės i Mrs. Leavitt, 430 S. ElmATTORNEYS AT LAW
wood Ave., Oak Park, Euclid 9617.
6822 So. VVestem Ave.,
Valandos: kasdien nuo S:80 po piet . .Reikalaujama mergina namų dar
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki bui. Nereikia skalbti nei virti. Maža
6:00 vakare.
Šeimyna. Geruose namuose. Būti nak
188 W. Randolph St.
Valandos: kasdk-n nuo 9:00 ryto
timis ar ne. Kreink'tes i Scnmidt,
i k i S-.Oft no T^tot
1537 &o, Avers Ave., ROCkvrell 5691.

State 4690

KAL & ZARETSKY

W

4

mas!

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LTETUVTS ADVOKATAS
4631 Sonth Ashland Avenae
Reg. 6fS15 S. Rorkwe!l Street
Telephone: REPnhlio 9723

JOHN B. BORDEN
del jūsų minčių suraminimo I
Jūs, kurie mylite neapribotą l e p u m ą gulėti l o v o j *
su nepaprastai gera apysaka ir didžiai patenki
nančiu uŽ8irūkymu . . . susidraugaukite šį vakarą
su Lengvu Užsirūkymu
. . . lengvu užsirūkymu iš
turtingo, brandaus-kūno tabako . . . Lucky
Strike!
Jūs paragausite augščiau-apkainuoto tabako puikų
skonį . . . visus tuos puikius vidurinius lapus,
Derliaus Grietine. Jūs pažinsite rūkymo džiaugsmą
su ta lauktina gerklės apsauga, suteikiama nuosavo
Lucky's proceso. — "It*s Toasted". Lengvas
Visirūkymas
j ū s ų m i n č i ų suraminimui!
Lengvas
Užsirūkymas
dėl jūsų gerklės!

LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Certnak Road
(West 22nH St)
Metronolitan ftate Bank name
Valandos kasdien nuo S iki 5
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios
va rašais nuo « iki ft
Telefonas CANal 1175

Namaf: 6459 S. Rockwel1 St.
Telefonas RKPnb'le 9600

REIKALINGA

DARBININKĖ

REIKALINGA mergina namų
bui. Pritvrusi. Būti naktimis.
nuo $5.00 iki $6.00 j savaitę.
pkitės: 1901 S. Millard Ave.,
foną-, ROCkwell 9069.

dar
Alga
Krei
tele

PARDAVIMUI N A M A S
Tikras Bargenas
Pardavimui 4iamas. I^abai pieriau
Tobulam stovv. Kreinkites \ 2312
W. 72nd St.. REPuhlie. 9S54.
Pardavimui 2 apartamentų namas.
| ir 5 kambarius. 8 m. senumo.
Hot water šiluma. Lotas: 3 0 ' x l 2 5 \
Arti Marqnette Park.
Bargenas.
Ralvgos.
Vienintelis aerentas. Telefonuokite: BEVerly 4482.

E M I L DENEMARK, INC.
Buick - Cadillac - La Salle
Atsakanti Vartoti Karai

• * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * •
Virš 1,300,000 dovanų išdaiinta
del >aSweepstakes"
Tik pagalvokit! Viri 1,300,000 dovanų jau yra išdalinta tame didžiuliame
tautiniame cigaretu lošime, jūsų Lucky
Strike "Stveepstakes". Ar jūt jau įsto
jo*? Ar jūs laimėjot jūsų Luckies plokščią 50 gardžiu Lucky Strike*
blėkinv?
Ant radio yra perduodama muzika.
Atsisukite **Your Hit Parade'* - tre
čiadienio ir šeštadienio vakarais. Klau
sykite, spręskite ir studijuokite melo
dijas - tuomet pabandykite jūsų Luck*
Strike "Sweepstakes'
Ir jeigu jūs dar nerūkote Luckies.
nusipirkite pakelį šiandien ir taipgi
pabandykite juos. Gal būt jūs tuo ką
nors netenkate? Jūs j vertinsite Luckies
viršinguma - Lengvą Užsirūkymą ii
tortingo, brandaus-kūno tabako.

/ucfaea

lengvas užsirūkymas

IS TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-nirS TOASTED"

l t M . Tto Aatrfcaa Tobaee* C M P I V

RUDENS IŠPARDAVIMAS
Rudens sezono prad/ia užtiko mus «u dideliu staku
puikių, vartotu karų vertybių, ypatingai iš geresnių
automobilių. Kainos šių metų žemiausios. Atveski
te savo seną karą. Neatsakysime ne vieno teisingo
pasiūlymo.

BTTTCK '8 5, 5 Club Sedan, tobulas, grarant
PTTTCTC *S4. 5 S<»<1an 47. tobulam «tovy
BITICK '34, 5 Sedan 67, Juodaa, kaip naujas
BTTTCK '34. C u b Sedan 61. tmnk, puikus
BTTTCK '34. 5 Sedan. tobulai b^&ąs
BTTTCK '32, 5 Sedan. puikus karas
BUICK '30. 5 Sedan 57, labai peram stovy
CADTT.LAC '84. 5 Sedan. kaip naujas
CAniLT^Ar* '30, 6 Town Sedan. Reroj tvarkol,
CAr>TTT,AP 'tt. 7 Sodan. pr»*'is karas, parant
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam stovy
CADILLAC '32. 5 Town Sedan, labai peras karas
rAr>TTT,AC "SI, 5 Sodan, 1oVbi trūkumu
C\T>II-L,AC -29. 5 Sedan. atsakantis, žetna kaina
PHRYSLFR '35 5 Sedan trunk. kain naujas parant
CTTFVPOLFT '31. 2 Coupe, perai bopas
CHEVROLET *80, 2 Door Sedan. gražus mažas karas
DODGE 'SS, 5 Sedan, švarus mažas karas,
FORD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas .
F-ORD '34 2 door Sodan, labai puikiam stovy
HUPMOBTLE '30. 6 Sedan. tvirtas mažas karas
LA SALLE "34, B Sedan. labai puikus karas
LA SALLE '31, 5 Sedan, g-eras karas, žema kaina
LA SALLR "80. 5 Sedan. peras karus tema kaina
LA SALLE '30, 7 Sedan, peroj tvarkoj
LINCOLN 'SS, 7 Sedan. puikiam stovy
LINCOLN '81, 7 Limo. labai gražus karas
LINCOLN '30, 7 Town Car. puikiam stovy
NASH '32. 5 Sedan, čionai perą vertybe
OAKLAND '30. 5 Sedan, peroj tvarkoj
PACKARD '34, 5 Sedan. tobulam stovy
PAOKARD *31, 7 Sedan. perai bėgas, žema kaina
PONTIAC '34, 5 Sedan, nepaprastas pirkinys

$S»5.
215*

J »•
l(rW.
••*.
*T5.
•**•
745.
***•
145.
<l*5.
*45.
125.
*•*.
SPECIATJ.

•

2MMI.
!•*.
J*&.
*4&.
i**.
*•*•
ll#ft.
645.
1*5.
*45.
175.
7t5.
275.

Mainykite savo aenaj} karą aukščiausia kaina ant vieno IS Siu pui
kių vartotų karų, Ir balansą mokėkite patoplata mėnesiniai* mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu.

3860 Ogden Avenue

Tel. CRAwford 4100

E M I L DENEMARK, INC.

