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Hitleris dovanojo Hindenburgui dva
FORDAS TARIAS] SU SAVO FABRIKŲ 

VEDĖJAIS
PRANCŪZIJOS MIESTO CALA- 
IS VALDYBA ATSISTATYDINO

SMERKIA VISAS DIKTA
TŪRAS

IŠKILMINGAI UŽDĖTAS ČIKAGIEČIŲ LIETUVIŲ VAINIKAS ANT LITUANI- 
COS LIEKANŲ. „

Graikija pasiryžusi griauti 
svetimšalių kontraktus

HITLERIO DOVANA 
HINDENBURGUI

PARYŽIUS, rūgs. 2. —
Kad atsidėkoti Vokietijos pre 
zidentui Hindenburgui už jo 
reiškiamų palankumų Hitleriui 
ir naoionalsoeialisti} partijai,
Prūsijos vyriausybė jam dova 
nojo kitų 5,(MM) akrų dvarų ša
lia dovanoto jam prieš kelis 
metus Neudecko, Rytų Prūsi
joj. Dovanotas dvaras per vi
sus laikus išimtas iš mokesčių.
Hindenburgui mirus, ta dova
na tenka jo sūnui, o paskiau 
jpėdiniams.

Ryšium su ta dovana Prūsi- HAVANA, rūgs. 1. — Ru
jos ministeris prezidentas-ka- bos-salų ištiko baisus karihe-

FORDAS TARIASI SU 
SAVIŠKIAIS

MARQUETTE, Mich., rūgs. 
2. — Automobilių gamintojas 
Fordas sukvietė čia pas save 
savo fabrikų vedėjus ir su 
jais tariasi, kas turės būt da
roma) automobilių pramonės 
kodo klausimu.

Sužinota, kad Fordas nori 
būt nepriklausomas pramonin
kas ir vargiai sutiks pasirašy
ti automobilių kodų.

KUBĄ IŠTIKO VIESULAS

pitonas Goering paaukštintas 
kariuomenės generolu.

VISA VALDYBA ATSISTA
TYDINA

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Pro 
testan prieš Prancūzijos vv-

LONDONAS, rūgs. 1. —
Generalinė amatų unijos tary
ba suvažiavime smerkia visas 
diktatūras, nepaisant to, ar 
jos būtų kairiojo, ar dešiniojo 
Bparnų. Visos diktatūros yra 
neteisingos žmonių laisvės at
žvilgiu, pareiškia taryba.

PRANCŪZIJOS SKOLOS IR 
VYNAS

PARYŽIUS, rūgs. 1. -Pran 
cūzijos vyriausybei kaž kokiu 
keliu pranešta, kad ji negalės 
j Amerikų savo vyno ekspor
tuoti, jei nepradės karo skolų 
mokėti Amerikai.

AIRIŲ SROVĖS VIENIJAS 
PRIEŠ DE VALERĄ

DUBLINAS, rūgs. 1. — 
Trys tvirtos airių politinės 
srovės vienijas, kad sudaryti 
bendrų j j frontų prieš valsty
bės tarybos prezidentų de Va
lerų.

jinis viesulas. Yra daug žuvu-Į 
šių žmonių.

MIRĖ NEW YORKO VYS
KUPAS PAGELBININKAS 

DUNN

NĖEW YORK, rūgs. 1.
riausybę atsistatydina Calais ‘Vakar Šv. Vincento ligoninėje 
miesto visa valdyba — majo-J širdies liga mirė New Yorko 
ras, tarybos nariai, teisėjai iv arkivyskupijos vyskupas pa-
kiti renkamieji valdininkai. 

Calais miestas visais lai
kais daugiausia vertėsi iš tu- 
li-nių juostelių pramonės. Se
niau daug šių .juostelių buvo 
eksportuojama. Šiandien eks
portas visai sumažėjo. Miesto 
valdyba randa, kad už tai kal
ta pati centro vyriausybė. .Ji ,

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 1. 
— Už komunistiškas agitaci
jas bulgarų kariuomenėje teis
mas nubaudė 5 komunistus 
mirties bausme, o kitus 9 — 
ilgus metus kalėti.

CHICAGOJE

gelbininkas J. J. Dunn. Buvo 
64 m. amž.

SUDEGE GREITASIS 
LAIVAS

Sekmadienį, rugp. 23 d., Lietuvos karo tkaitis, kuris šį atvaizdų prisiuntė, “Drau- 
Jonas Vailokaitis Chicagos lie- go’’ redaktoriui tarp kitko rašo.- “Karo mu-muziejuje p 

tuvių vardu uždėjo vainikų ant Lituanicos 
a. a. mūsų didvyrių S. Dariaus ir S. Girėno 
atminčiai pagerbti. Atvaizde matyti chica- 
giečių vainikas, šv. Kazimiero seserų gra
žiai nupieštos juostos ir bank. p. J. Vailo
kaitis, kuris chicagiečių buvo įgaliotas vai
nikų ant Lituanicos uždėti. P-nas J. Vailo-

zięjuje specialė.je vitrinoje šalę Lituanicos 
yra sudėti: Dariaus ir Girėno rūbai, dieny
nas, jų keletą^ dolerių, pinigų rastų jų ki
šenėse, amerikoniški pasai, elektros lemputė, 
kišeniniai laikrodėliai, ir kiti įvairūs jų dra
bužių ir daiktų palaikai.’’

IŠĖJO Iš ADMINIS 
TRACIJOS

AVASHLNGTON, rūgs 
Iš NRA administracijos atsis 
tatydino čikagietis Dudley 

suvaržė visokį importų į Pran ! Cates, kurveikė patariajam 
cūzi.įų. Tad užsieniai neperka :darbo boarde. Tai, sakoma,

Micbigan ežere užvakar va
karų sudegė greitasis motori
nis laivas “Texas”. Laive bu-

1 _  vę 10 asmenų sušoko į vande-
’nį. Visi išgelbėti.

DU PLĖŠIKAI NUBAUSTI

minėtų juostelių.
Tokio urmu miesto viršinin

kų atsistatydinimo nebūta 
Prancūzijos istorijoj.

NORI SUGRIAUTI KON
TRAKTUS

ATRNAI, Graikija, rūgs. 2. 
— Graikijos k parlamentui į- 
duotas sumanymas, kuriuo no 
rimą užsienių ministerį įparei
goti, kad jis panaikintų kai 
kuriuos graikų
padarytus kontraktus su sve
timšaliais. Jei sumanymas bū
tų pripažintas, kliūtų ir ame
rikiečiams.

šaukiami 
ršin I kai

gydytojai apiplėšti kur nors 
juos viliugingai pakvietus per 
telefonų.

nakties metu 
sergančius. Li|

pas J 
kurie

62 DAUGIAU PALEIDO

I Cooko apskrities tuntų įkai-" 
nuotojas Jacobs iš savo ofiso 
paleido 62 tarnautojus dau
giau. Sakosi jis tai daro išlai
dų mažinimui.

ILLINOISO VIEŠKELIAMS

Illinoiso valstybėje vieške
liams išvesti ir kai kuriems 
praplatinti krašto vyriausybė 
skyrė 15 milijortų dolerių.

SAUSIEJI KOVOS

KAUNAS (per paštų) — denyno spalvomis išpaišytų, į 
Sekmadienį, rugp. 20 d. 3 kurį įpinta ne viena didelio 
vfft. po pietų karo muziejuje
gražiai ir iškilmingai buvo-už
dėtas chikagiečių lietuvių vai
nikas ant Lituanicos liekanų.

viena
skausmo ir gailesčio ašara.

Judviejų išskridimas iš New Į 
Yorko liepos 15 d. nebuvo pri-1 
puolamas: savo pasiryžimu

I ždėtas vainikas yra is gyvų norgjote apvainikuoti lietuvių 
gėlių, perjuos^ puošniu kas-,dien* pasaulinėje Cbihcagos 
pinų, kurį Kaunan, Chicagos |Parodoje, kuri įvyko Jiepos 16 
lietuvių ir vyriausiojo lietuvių dalyvaujant 60,000 lietu- 
dienos. Chicagoje pasaulinės Jsuplaukusių iŠ visos Ame- 
parodos komiteto pavedamas, Koks neapsakomas džia
atvežė dir. Jonas \ ailokaitis. į Ugsmas pasipylė, kai per ra- 
\ ainikas uždėtas pagal karo'dijų j netuvių dienos, aikštę 
muziejaus ceremonialų, daly- j pranešė, kad du lietuviški sa- 
vaujant pulk. lt. Gustaičiui, kalai, nugalėję Atlantikų, 
av. kapitonui Morkui, kitiems skrenda per Airi jų. Bet auš- 
civiliniams lakūnams ir gau
siam būriui šiaip žmonių. Vai
nikų iš automobilio muziejun 
atnešė keturi vyrai, iš kurių

tantis rytas atnešė milžiniška 
skausmų, kai sužinota, kad 
Juodu žuote, ir taip netoli 
nuo Lietuvos. Visi Amerikos

raširdės pusseserės Mykolai
tienės, iš namų MartinkaitMs, 
mūsų lakūno kap. Martinkaus 
sesers. Ji taip nuoširdžiai Ta
vęs gailisi, prisimindama, kuo
met savaitėmis slaugė savo 
namuose Tave, negalintį po 
sunkios lėktuvo katastrofos pa 
sikelti.

Visų Judviejų artimųjų 
skausmas didelis, bet jie, kaip 
ir visa lietuvių tauta, žino, 
kad Judu įsųmonijote jaunųjų 
kantų prie didesnių pasiryži
mų, kad Judu paaukojote sa
vo gyvybes Lietuvos ir lietu
vių tautos garbei ir visos žmo 
nijos progresui, už kų Jud
viem gali atlyginti tiktai vie
nas Dievas.”

protestas prieš administrato
rių Jobnsonų, kurs nesiskaito 
su jo jo patarimais.

Minėtam patariajamam dar 
bo boarde dar pasilieka Am. 
Darbo federacijos prez.»Green. 
šis pasiryžęs dar toliau ko
voti.

TURKESTANE NAMINIS 
KARAS

STMLA, Indija, rūgs. 1. — 
Rytų Turkestane pakilo karas

vyriausybės «tarp tunganų ir kirgizų. Vyks
ta skerdynės. Apie 500 žmo
nių nukauta. Kirgizai paėmė 
senąjį -tunganų miestą Kašga- 
r<b

“MIEGAMOJI” LIGA

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 1. — 
Ugi vakar1 šiame mieste ir a- 
pvlinkėse nuo “miegamo
sios’’ ligos mirei 52 asmenys.

TRENTO, Italija, rūgs. 1.— 
Antradienį ir vakar 7 laipioto 
jai sutiko mirtį Dolomites kai 
nuošė. Žuvusių tarpe yra vie
nas kunigas ir keletas vokie
čių.

Už gatvėkario konduktorio 
nužudymų teismas plėšikų C. 
Galias, 27 m. amž., nuliaudė 
ligi gyvos galvos kalėti, o jo 
sėbrų Kuratko, 31 m. amž., 14 
metų kalėti.

GYDYTOJUS SAUGOJA 
POLICIJA

Įvykusiam Chicagoj sausųjų 
vadų suvažiavime nutarta li
kusiose 24-se valstybėse vesti 
atkaklių kovų prieš Slapiųjų 
veikimų.

DIDESNIS MŪRININKAMS 
ATLYGINIMAS

iVakar dienų pradėjus Chica 
goj mūrininkams imta mokėti 
po pusantro dolerio už darboChicagoj duodama policinė 

apsauga gydytojams, kurie valandų.

Federacijos atstovai a. a. kun. 
P. Kraujalio laidotuvėse

Kun. J. Navickas mums ra
šo, kad laidotuvės buvo labai

Rugpiūčio 17 d. Vilniuje pa
laidotas žymus mūsų tautos 
veikėjas a. a. kun. prof. Pet
ras Kraujalis. Laidotuvėse dn 
lyvavo A. L. R. K. Federacijos 
ekskursijos į Romų ir Lietu- 
vų vadas kun. dr. Jonas Na
vickas, M. I. C., klierikas V.

Šių iškilmių proga Aleksan- 
draj ir Jonas Vailokaičiai Da
riaus ir Girėno fondui paau-

_ . T -._ •__ v. , , - - kojo 1,009 litų. Per inž. Hiksųant Lituanicos likučių buvo sa Uetuva, meldėsi visi Ame-1 j)arjaus

dviejų pavardės yra ant lietuviai ilgesio akimis, at- 
Lituanicos (Juodu K. .Jan- kreiptomis j Rytus, liūdėjo, 
kus ir J. Žiugžda). A ainikas Meldėsi už Judviejų sielas vi-

uždėtas šiais dir. J. Vailokai
čio žodžiais:

“Chicagos lietuvių ir lietu
vių dienos vyriausio komiteto 
esu įpareigotas šias dideliai

rikoje gyvenantieji lietuviai. 
Kai Judu laidojo liepos 29 d., 
besibaigiant pamaldoms Kau
no bazilikoje, prasidėjo gedu
lingos pamaldos (dėl 6,vai. 

garbingas, bet kartu iT labai į laiko skirtumo) Chicagoje, 
liūdrtas pareigas atlikti: uždėti j gražioje Šv. Jurgio bažnyčio- 
vainikų ant karsto mūsų gar
bingiausių lakūnų a.a . S. Da-

je, giedant milžiniškam chorui 
ir pilnutėliai bažnyčiai cbica- 

riaus ir S. Girėno. Uždedamas [ri^ių ir iš įvairių Amerikos

iškilmingos, ^alyvavo didelės 
žmonių minios. Iš Nepriklau
somos Lietuvos į laidotuves 
atvykę: kun. Mironas, kun. 
prof. Česaitis, kun. Kraujalis,

Šaulys, M. I. C., ir p-lė Julė dr. K. Pakštas, dr. Cesevičius, 
Trakinaitė iš Brockton, Mass. j p. M. Yčas.

vainikų ant Lituanicos, tikiuo
si atspėsiu chieagiečius, nes ši
tas lėktuvas Judviejų, Garbin
gieji Didvyriai, yra ir garliė 
ir tragedija.

Cliicagiečiai, norėdami pa
reikšti savo didvyriams sujung 
tųjų Lietuvos ir; lietuvių ame
rikiečių meilę, uždėjo Jud
viem* vainikų ne metalinį, bet 
gyvų Lietuvos gėlių, perjuos
tų kaspinu, pagamintu ne dirb
tuvėje, bet chicagiečių sesučių

ir Girėno fondui meta 
lo dirbinių ir mašinų fabrikas 
bu v. Šmidt paaukojo 312,93 lt. 
(fabriko darbininkai dviejų va 
landų uždarbį — 192,93 lt. ir 
fabriko tarnautojai vienos die
nos uždarbį — 120 litų).

NUSTATYTA BAUSMĖS 
VYKDYMUI DIENA

Nubaustam mirties bausme 
plėšikui žudikui G. Dale vakar 
teismas paskyrė spalių mėn. 
13 d. sėsti elektros kėdėn. Tų 
pačių dienų kitiem dviem plė
šikam bus įvykdyta minties

miestų atvykusių lietuvių.
Baigdamas turiu atiduoti 

Judviem tų gyvųjį žodį, kurį 
gavau, lankydamas su savo 
žmona Judviejų namus Chica
goje. Tau Dariau — nuo Tavo
liūdinčios motinos, kuri pak-I bausmė, 
rikštino šitų orlaivį, gal ne 
jausdama tos didelės tragedi
jos, kuri grėsė jos mylimam 
sūnui. Tau Girėnai, — nuo Ta 
vo vyriausiojo brolio, kuris iš 
tisomis dienomis

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLINKES 
- Šiandien iš dalies dehesuo- 

vakareraudoja, ir. ta; nepastovus oras; 
lietuvaičių tautiškomis ir van- * nuo giliai liūdinčios Tavo ge- numatomas lietus.
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LIETUVOS GYVENIMAS
(Musų korespondento).

Jau -visiems įgryso mūsų leidžia “Žvaigždę” ir “Misi- 
-•‘kalbos bubolis”. Juk kiek jus” (šis pustamsi, daugiau žud^,ių ir žmogvag^.
pas mus yra galvų, tiek yra įdomus inteligentijai). Aineri-
rašybų, tiek gramatikų, o darjkos lietuviai katalikai taip 
daugiau taisyklių. Štai, žymus pat laimingesni: jiems tėvai

išganingų jaunimo rėmimo darbų ir į kataJ i-J kalbininkas p. Vikt. Kaman- marijonai leidžia ^cnra^i'elektrinė kėdė arba kalėjimas.

Tikrai praktiškui remti mokyklų yra ge
riausia priemonė — leisti į jų savo vaikas. 
Tuo būdu ne tik mokyklų, bet ir parapijų 
paremsime, nes mūsų mokyklos labai aukš
tai yra surištos su parapijų gyveniniu.

Šiomis dienomis ir mokyklos ir mūsų 
visuomeninio veikimo sezonus prasideda. Tad 
ir į darbų! Mūsų vaikai į lietuviškas mokyk
las, o mes visi įsikinkykime į naudingų ir

kiškų ir tautiškų veikimų!

PASTABĖLĖS

YRA KUO SUSIRŪPINTI

• • e o e * eBuvusiuose mūsų organizacijų seimuose 
daug laiko pašvęsta jaunimo reikalams. Gal 
Joūt niekuomet Amerikos lietuvių tarpe ne
buvo tiek daug susirūpinimo šiuo klausimu, 
kiek šiais metais. Nepraėjo nei vienas sei
mas, nei viena konferencija, kur ir refera
tuose, ir kalbose, ir rezoliucijose nebūt karš
tai raginama auklėti jaunimų katalikiškoj ir 
tautiškoj dvasioj ir jį organizuoti.

Tuo susirūpinimu reikia džiaugtis. Nors 
dažnai daugiau pakalbame, negu padirbėja- 
me, bet vis dėlto ne be reikalo. Štai, pernai 
Federacijos kongrese Pittsburglie plačiai iš
sikalbėjome apie jaunimo reikalus, pasigin
čijome, išnešėme rezoliucijų ir to pasekmėje 
šiemet, džiaugiamės, kad mokslus einančioji 
jaunuomenė suorganizuota į Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacijų. Šių metų kon
grese nutarėme ir šių jaunutę organizacijų 
paremti ir L. Vyčius stiprinti ir sodaliete? 
bei Šv, Vardo di augi jas jungti bendram dar
bui. Kitais metais ir šiuo nutarimo įvykini- 
mu gal pasidžiaugsime. Tik reikia padirbėti 
Be darbo nieko nebus.. Kiti už mus neati
dirbs. Mūsų pi iešai tik''džiaugsis, jei mes 
snausime, nieko neveiksime, nes tada jie mū
sų jaunimą pasigauna ir savo tikslams su
naudoja. Dažnai net katalikų jaunimų prieš 
katalikybę ir tautybę dirbti nustato.

Federacijos kongrese daug kalbėta ir nu
tarimų padaryta dėl lietuvių parapijų, ypa
tingai mokyklų rėminių ir jų palaikymų. Čia 
tai pats svarbiausias, pagrindinis darbas. Jei 
mūsų parapijos, šie didieji tikėjimo ir lie
tuvybės centrai, gerai stovės, jei turėsime 
stiprias lietuviškas pradžios ir aukštesnes 
mokyklas, tada ir mūsų tautinė ateitis šia
me krašte bus labiau patikrinta. Jei išnyktų 
mūsų parapijos, netektume savų mokyklų, 
tuoj žlugtų visas mūsų tautinis sųjudis Ame
rikoj. Tai gerai suprato Federacijos kongre
so dalyviai ir dėl to energingai ragina visuo
menę parapijas ir mokyklas visokiais būdais 
remti.

AMERIKOS LIET. R.K. FEDERACIJOS 
23 KONGRESO PROTOKOLAS

(Tęsinys)

A. L. R. K. FEDERAOIJOS SEKRETO
RIAUS RAPORTAS XXIII 

KONGRESUI

Darbo Pradžia

Užsibaigus XXII Kongresui, naujai 
išrinktoji Federacijos Centro Valdyba 
šiaip pasiskirstė pareigomis: kun. J. Ani- 
botas, iKasios Vadas; prof. F. B. Mas- 
tauskas, pirmininkas; p. K. Krušinskas 
ir kun. J. M įsius, vice pirmininkai; L. Ši
mutis, raštininkas; kun. M. Kazėnus, iž
dininkas; kun. <lr. J. Navickas, kun. Pr. 
Juras ir kun J. Balk finas, iždo globėjai 
Kun.xdr. .1. Navickas apsiėmė rūpintis 
moksleivių ir studentų organizavimu, o 
kun. J. Balkumis — informacijų biuro ve 
dejų. šiume susirinkime nutarta -laikyti 
XXIII Kongresų Chicagoje.

Daugiau susirinkimų metų bėgyje val
dyba neturėjo, nes sunkoka buvo visiems

NUOIKKS
Amerika paskelbė karų kri

minalistams. Policija deda vi
sas pastangas išnaikinimui plė

čių. Žmogžudžių, žmogvagių 
gaujos, plėšikai, rakieteriai 
nežino kur dėtis, nes nejuokai

tauskas išvertė Moravskio “Draugų” ir “Laivų”. Žino-‘B(?t piktadarybi>8 vis tik ne. 
knygų “Vakarai prie Lema-^na, aš nesakau, kad Lietuvos 'sį|įauja 

kurių išleido Šv. Kaži- katalikai inteligentai nuskriauno
miero dr-ja. Rods, ko gi dau- sti. Ne. Jiems skiriamas dien-

----------- Igiau reikėtų. Kalbininkas iš- rastis “.Rytas” yra labai įdo-
Už kelių dienų prasideda mokslo meta*, vertė, vadinas, kalba turėtų mus, talpina vertingų straips-

būti labai gera. Tačiau, pasi- nių. Aš tik primenu, kad vie- 
įodo, netaip esama. Ir kalbi- nuoliai labai retai į jį tepara- 
ninkų tarpe esama didelių ski- šo. Vienuoliai turėtų painfor- 

katalikiškoje mokykloje. Mes, lietuviai ka-'ituinų. Taip, p. St. Dabušis,' muoti pasauliečius apie savo 
talikai Chicagoje turime gerai pastatytų pra-' žinomasis mūsų knygų “dabu- kongregacijas, kaip tai pada- 
džios mokyklų prie kiekvienos lietuvių pa-Įšintojas”, šį vertimų sumaišė re tėvas Bonaventūra, O. P.,

LTETUūOS FINANSININ
KAS APIE LIETUVIŲ 

DIEJĄ

.Vaikai grįžta į mokyklas. Sųmoningi kata
likai nė neklausė, kur savo vaikus siųsti. 
Jie gerai nusimano, kad jų vaikams vieta

lapijos. Ir kas savo vaikus leidžia ne į savo su žeme. Mat jo kalba esanti 
mokyklų, tas nusikalsta ir Bažnyčiai ir tau- bloga. Jei jau kalbininko vė
tai. Tų patį reikia pasakyti ir apie aukštes- rtimo kalba yra bloga, tai 
nes mokyklas, kurių taip pat turime. Juk ne kaip gi su mumis mizernai- 
svetimtaučiams, bet lietuviams įsteigta Ma- siais. Taip. Anot jų, visa tau- 
rianapolio kolegija, šv. Kazimiero ir šv. Pra- ta kalbos nemokanti, o tik jie 
nciškaus Seserų akademijos. Kas galėdamas'— keletas kalbininkų — te- 
į šias mokyklas'vaikų nesiunčia, pats gali J mokų. Labai keista. Kai vi- 
jausti negerai darus. Mūsų jaunoji karta tu-Jsur kitur kalbininkai niokosi*deligentains. Juk nepaslaptis, i 
ri būti gerai išmokslinta, šviesi. Bet jei tik-įkalbos iš tautos, pas mus tau- kad mūsų dvasinį gyvenimų 
rai norime, kad ji būtij tautos ateitimi, duo-'ta turi mokytis kalbos iš ka!
kime jai dorų, katalikiškų ir tautiškų išauk
lėjimų. Lietuviška, katalikiška (pradžios ir 
vidurinioji) mokykla šiame svarbiame darbe ir dar senesnių laikų lietuviai, 
ateina tėvams į pagalbų. Dėl to naudokimės savo gimtosios lietuvių kalbos 

(visai nemokėjo, kadangi tada 
tokių gudruolių grafomanų, a 
la St. Dabušis, visai nebuvo.

jonus.

Radau reikalo pamainyti a- 
ntgalvį. Ateityje mėginsiu da
žniau parašyti gerb. skaityto
jams savo nuomonių. Niekas 
man dar neuždraudė reikšti 
savo mintis, niekas dar nepa
reiškė nepasitenkinimo; redu
ktorius priima mano raštus ir 
įdeda į “Draugą”, todėl, 111a-

talpindamas “Ryte” straips- . . .. , . . / , nau, visi man pritaria.
nį apie domininkonus. Vėliau ______
tų patį straipsnį talpino “Šal- 
tinyj”. Tų patį galėtų pada
ryti ir kitų kongregacijų na- į 
riai. Taip pat vienuoliai ga-

Kubos gyventojai pagaliau 
nustojo kantrybės; atgrįso 

I jiems žiaurios valdžios ir po

lėtų parašyti religinį gyveni-:
mų gaivinančių’straipsnių in

licijps persekiojimai ir žudy
linai. Revoliucijos metu daug

užstelbia kasdieniniai rūpes
čiai ir vargai. Juk tada pana- 

ji lietuviai, Vytauto Didžiojo §ūs straipsniai mus atgaivin
tų. Tokių straipsnių, manau, 
pageidaus ir kiti.

bininkų. Vadinas, anie senie-

Lietuvių R. K. Darbininkų Sųjungos me
tinis seimas šiemet įvyksta rugsėjo mėn. lt

ir 12 dienomis, Šv. Juozapo parapijos salėj, . ...,1T . , -. ... ... savaime lenda i galvų,vvaterbury, Conn. Si organizacija yra labai °
svarbi. Ji turi daug nuopelnų ir Lietuvai ir

Sekant mūsų dabartinius kal-

Liūdim dėl neįsikūnijusio a. 
a. S. Dariaus ir S. Girėno tro
škimo atskristi iš New Yorko

bininkus bent tokios išvados 1 Kaunu ir atvežti mums niū

kraujo pralieta. Gaila, bet “kų 
pasėjo, tų ir pjauna.” Maclia 
jdos šalininkams atsilyginama, 
[dargi net su kaupu. Prieš me
tus skaičiau viename žurnaleI
'apie baisius Macliados žiauru
mus: žmonių šaudymų, kori
mų, . visokį kankinimų. Tuo 
kart įsidėmėjau žiauriosios po 
licijos viršininkų vardus: Ji 
ntinez ir Anciartes. Dabai 
skaitydamas apie revoliucijų, 
apie įniršusios minios žudy-,sų. užjūrio brolių linkėjimus.. . . ...»

v j- i • • • •• mus instinktvviai ieškojau tųJie didvyriai, jie pergalėjo , , . .,. .»,vardų. Ir ilgai nereikėjo iešk<>-

Bankininkas p. Jonas Vai
lokaitis, kuris lankėsi Chica
goje ir dalyvavo Lietuvių Die 
noš programoj pasaulinėj pa
rodoj, “Draugo” redaktoriuj 
rašo: “Jau laimingai grįžo^ 
į savo numylėtųjų Lietuvų. 
Kelionė pasisekė labai gerai 
ypatingai labai malonu prisi

minti tokių gražių Lietuvių 
Dienų Chicagos pasaulinėje pa 
rodoje. Matyti, kad Amerikos 
lietuviai gerai susiorganizavę 

i ir, kur eina mūsų tautos gar
bė, moka visi vieningai dirb
ti. Mudviem atvažiavusiemsI , ■
tai davė daug džiaugsmo. Be
ndrai buvova labai gražiai a- 
merikiečių sutikti ir priimti. 
Ačiū! “Gerb. pp. A. ir J. Vai
lokaičiai uždėjo vainikų ant 
“Lituanikos” cliicagiečių va
rdu Dariaus ir Girėno atmin
čiai pagerbti.

.... . • • Yu>nintpluiiiip 1<m1>iIi1.'ii tlio .^vtlantų, tačiau nepasiekę tė- .Amerikos lietuvių visuomenei. Seniau L. D. t !,,-„- j t • . ti. Vienas buvo pagautas ei-aštvi “Rvte” be svietiški ,i Pynes žuvo. Jų mirtis bus: . , ,asiyj ny$ę , oc svieusKių - r Jnant gatve ir gyvas sudrask vS. kuopos veikė visuose Amerikos lietuviu nl ... 1 • j-
katalikų rašytojų, retkarčiais | » l-aakatm.maa naudu,.
šj tų parašo ir vienuoliai. Ka- dosniems, pozityvesniems dai- . . . . , .
rtais užeini ' ‘ ™ mmios ir pasislėpė grabonaus

centruose. Dabar kai kur jos apmirė. Pavys 
džiui Chicagoje. Ar nereiktų mūsų veikėjams ' 
pagalvoti, kad čia atgaivinti vienų kitų L. Į 
D: S. kuopų ir veikti su visa organizacija 
darbo žmonių gerovei. Seimas nedaug gero 
tepadarys, jei atskiri veikėjai kolonijose ne-
pasistengs atgaivinti kuopas ir jas palaikyti. . ... - i,,:,,.. • - •. ... • • +-i • _ a r n inėja pasitaikančias dideles iš- n 11 » kūnam taip labai rupi-kol kas Chicagoje tik vienas p. Ant. Bace- J 1 - ,..••• -i1 Kilmes šv. Petro ir Pauliaus,na>1 musU dabartiniai reks-

rimtus įdomiusjkailis, nei įietenos, kuriomis .r • ... .. T, . įstaigoje. Ten jis sau galų pa-kun. d-ro Pr Petraičio, S. S., .‘“'P '■« tavom pere.č.„ę. Be. 
ir fr. lt. M. Saulio, O. P.,!^ turėt, galvoj bendras 
straipsnius. Pastarasis gyvena gautos labui kūrybinis darbas, žiaurumag
Komoj, todėl kartais- apraši- 0 ne asmens kionielis ir klse-

Daugelis priima patarimus, 
mažai kas jais naudojasi.

Publius Syrus

vičius tepalaiko L. D. S. narių grupelę vaka
ruose. Jo gražų ištvermingumo pavyzdį tu
rėtų pasekti buvusieji nariai, grįžti organi- 
zacijon ir joje laikytis.

• • •
Lietuvių Kolegijos Rėmėjų Draugijos 

seimas šiemet įvyks rugsėjo 17 dienų, 
Aušros Vartų par. svet., West Side. Džiau
giamės turėdami kolegijų, bet neužmirškime, 
kad reikia daug lėšų jai užlaikyti. Dėl to iš 
anksto pasiruoškime daly vauti seime ir pa
remti šių naudingą ir reikalingų nuims įstaigų.

Komunistų laikraštis Cbica-
1 • • • . . . . . . . goję, aštriai kritikuodama’bazilikoj ir kitur. Vienų kur.,™- ” urapntrmta., tmp .ne-į

ir kun. IL Andrius- kitiems prikaišioti išda- tarp
tų užėjau n- kuii. n. .Aiiunus- o - ...........lkjtko taip pradeda: “Tūlas
k„8, S. J., stra^nj. Viri tarpu R R

savo vardo pasirašyt... Okei,straipsniai dvelkia nustingu-; ^ra patriotais tik tol,
mu ir Dievo meile. “Ryto”iko1 randasi Pri® tautos lovio, 
redakcijai derėtų pasikviesti ^eJau JU V^S11 šių lakūnų li- 
daugiau vienuolių nuolatiniais .kimas nieko nepamokys, 
bendradarbiai:. Mūsų liaudis! Mūsų spauda žuvusius la
šino žvilgsniu laimingesnė: jai kūnus pagerbė, talpindama il- 
tėvai marijonai leidžia savait-' ginusius straipsnius jų gar- 
raštį “Šaltinį” ir “Šventųjų bei, keldama ir mūsų pasiry- 
Bendrtivimų^’, tėvai jėzuitai žiinų. 1J

štai, mano vardas.

Eduardas J. Kubaitis

Didvyriai sunkiose aplinky
bėse dažnai džiaugiasi, taip 
kaip narsūs kareiviai karuose

Seneca

ĮDOMIAM pasiskaity
mui ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS
J. E. Vyskupas Petras Būžys 

Katalikų Tikyba I to
mas ....... . .........................85c.

Jėzus Kristus II to
mas $2.00 (su kietais ap

taisais $2.50)
Šventoji Dvasia III to

mas ................................. $1.25
Trumpa Apologetika .65c 
XXIX Tarptautinis" Eu

charistinis Kongresas $1.0€ 
Kreipkitės į

DRAUGAS PUB. CO., 
2334 8c. Oakley Avė.

ar bent daugumai į vienų vietų susiva- 
žiuoti. Tačiau ankietomis sekretorijatas 
tarėsi visais svarbesniais reikalais su vi
sais centro valdybos nariais. Dėl tos pa
čios priežasties ir Federacijos tarybos nė 
vienas susirinkimas nesušauktas.

Sekretorijatas atspausdino 2000 egz. 
praėjusio kongreso protokolo ir referatus, 
išsiuntinėjo gerb. klebohams, Federacijos 
skyriams, s iuntinėjome ir ten, kur nėra 
skyrių, kad supažindinti platesnę visuo
menę su Federacijos darbais.

Netrukus po Kongreso sužinota, kad 
Lietuvos vyriausybė neleido atidaryti Ka
talikiškojo Universiteto Kaune, dėl to 
Centro Valdyba pasiuntė protestų, tai 
paskelbė spaudoj ir paragino visų visuo
menę tarti savo žodį tuo reikalu. Tokių 
protestų kopijų ir į centrų nemažai pri
siųsta. Iš to spėju, kad valdybos paragi
nimas nebuvo veltui padarytas. Kaip at
skaitose pastebėsite, ir aukų šiek tiek 
Katalikų Universitetui dar surinkta, nors 
jis ir neleista atidaryti.

i Federarijos Prisidėjimas prie N. O. W. C.
Praėjusių metų kongrese Pittsburgh ’e 

padaryta graži pradžia afilijuoti Federa

cijų su Nacionale Katalikų Gerovės Kon
ferencija (National Cathollc VVelfare Con- 
ference). Gerb. kun. M. Kazėno rūpesčiu 
tuoj po kongreso įvykusiame Seserų Pran- 
ciškioč.ių vienuolyne bankiete J. E. Vysa- 
kupas llugh Boyle įteikė Federacijos Kon
stitucijos užgyrimų. Tai priimta su dide
liu džiaugsmu, nes šis užgyrimas buvo 
lyg ir raktas prie išvedimo mūsų organi
zacijos į platesnį pasaulį.

Netrukus po kongreso, gerb. kun. Jo
nas Balk finas ir aš pasiėmę J. K. Vys
kupo Boyle užgyrimo laiškų, nuvykome 
į National Catholic Welfare Conferenee 
centrų Vašingtone, pasitarėme su jo ge
neraliniu sekretorium gerb. kun. J. J. 
Burke, C. S. P. ir nfilijavome Federacijų 
su šiuo svarbiu Amerikos Katalikų vei
kimo centru Šio centro vadovybė reiškė 
pageidavimo, kad mūsų Federacijos val
dybų sudarytų pasaulininkai žmonės ir 
kad vyrų ir moterų veikimas eitų labiau 
paskirai, taip kaip amerikiečių National 
Council of Catholic Men ir National Cour.- 
cil of Catholic WoiUen. Bet išaiškinus mū
sų organizacijos padėjimų, kliūčių afili- 
javimui nebestatė.

Po šio atsilankymo sekretorijatas ga
vo iŠ N. C. W. C. centro tokio turinio 
laiškų:

12 October, 1932
“Iieur Mr. Simutis:

ThlH is to conftrm my conversntlon wlth Fut- 
her Italkunas and yourseif, hore at tho offi'cc, 
somų days ngo. I nced not say how plcascd we 
are for tho n»tke of Catholic unlty, in matters 

‘of ueneral piihlie Cathollc intercit, to havo your 
FCįdiratlon afflliatc with the National Cathollc 
VVelfare Confcrence.

Your Fedcration as such, because it hrs 
prlcsts on its Uoard and nmong Its offfrtals, wili 
pietine eommunlcate, on all matters of reneral 
policy. through Itn own General Secretary with 
the General Secretary ot the National Catholic 
VVelfare Confcrence.

Your men membi ni In their organization wlil 
nfflliute with the Nati'onal Cou^rll of Cathollc 
Men, paylnir the npeclally agrecd upon fee of 
Fifty Uoliam a xear to the National Council of 
CathoHc Meti.

Your organlzatlon of wonten wlll afflliatc 
wlth the National Council of Catholfe VVomon, 
paylnr the npeetally agroed upon fee od Fifty 
Daliam a yoar to the National Council of Cathollc 
VVoinen.

It Is underntood thnt on all questions thnt 
partlcularly concern the activltlen of Cathollc lay 
orgunlzati'onn, your nien's orgn'nlzatlon tnay cor- 
reapond and co-opernte wlth the National Council 
of Cathollc Men: and your uomen'a orgunlnatlon 
u it h the National Council of Cathollc VVomen.

The sp<*elal annual diles have been agrecd 
upon wlth ,ne by the Executlve Secretary of th# 
National Council of Cathollc Men and the Execu- 
u've Secretary of the National Council of Cathollc

VVomen. 1 have also sent them copies of th 
letter.

VVlth good ulshes, 1 retnaln 
I Very slndorely yours, »

John J. Burke, C. 8. P.
General Secretary’*.

Į ftj malonų lulfiką atsakyta:
October 20, 1932

"Dear Fathor llurke:
J was plenscd (o get your kind letter ln 

uhich you confirni our conversatlon In VVaahing- 
lon on October 3rd. I have communlcated wlth 
the members of the Central Commlttee of the 
American Llthuanlan Roman Cathollc Foderatlon, 
and I tnay statė, that they all wcre pleased ulth 
the results of aald conversatlon, and wlth tho 
fact, thnt our organlzntion has been afflllated 
wlth the National Cathollc VVelfare Conferen..e 
for the beneflt of the Llthuanlan Cathollcs.

VVo have agrecd to ufflllate the men m e nubers 
of the Fedcration ulth the National COuneil of 
Cathollc Men; and the uomen mombers wlth tho 
National Council of Cathollc VVomen, the annual 
due« of fifty doHars each betng pald aocordlngly. 
Thts ullt be dohe as soon as ue communlcu'.o 
ulth our treusurer in Pittsburgh.

There has been an annotincement made in 
all the Llthuantfan Catholic papers of our affllla- 
tlon wlth the National Cathollc Welfare Confe- 
renee and lt hn» been met ulth the most cordl.il 
comrmmts. By thls ue are assnred of the support 
of our press and the Llthuanlan Cathollc socletles.

Hoptng that ue may bo of souie asslstance In 
general to the Catholt'c Actlon In thls country. 
and thunklng you for your klnd asslstance and 
courtesy, 1 remaln

Very slncerely yhurs,
LflOhArd ftmitts,

General Secretary”. 
(Bus .daugiau)

cordl.il
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Labdaringos Sąjungos Rudeninis Išvažiavimas
Sekmadienyje, Rugsėjo-Sept. 3 d. 1933 m.

LABDARIŲ ŪKYJE

Kelrodis: Važiuoti Joliet keliu No. 4 iki Lemont Road, sukti i šiaurę iki kelio pabaigos, paskui 
sukti į vakarus ir važiuoti iki matytis lietuviška iškaba.

Bus visokių žaidimų, pramogų ir įvairenybių. Bus vaikams arkliukai (ponios) jodinėt. de
ra muzika, gardūs valgiai ir gėrimai.

Širdingai kviečia visus,

3EE

LABDARIŲ SĄJŪDI G A

--------- -8-.......- 4-----------
BE

MOKYKLA M. S g03 Piknikas

Atostogų laikas jau baigia- 
visi mokiniai po vasaros 
ingos turi grįžti į mokyk

lą ir imtis intensyvaus darbo, 
kad atsiektų savo užsibrėžtą 
tikslų. ŠŠ. Petro ir Povilo mo
kykla prasidės rugsėjo 5 d., 
7:45 vai. šv. M i šiom i s ir Svč. 
Sakramento palaiminimu. Vi
sų mokinių yra priedermė a- 
teiti į bažnyčių, išklausyti šv. 
Mišių ir maldauti Viešpaties 
Dievo palaiminimo mokslo pa
sisekime.

Tėvai turi žinoti, kad jų 
vaikai privalo eiti į tokių mo
kyklų, kur pasauliniai mokslai 
yia sutaikomi su katalikų ti
kybos mokslu ir mintimi. Nes 
vaikai mokomi pasaulinių mo
kslų, taip pat turi eiti amži
nos tėvynės keliais, kad at
siektų savo amžinąjį, galuti
ną tikslų — Dievų. Mokykla 
turi išmokinti ir išauklėti mo 
kinius visuomeniškai, kad jie 
suprastų visuomenės prieder
mes — atskirų asmenų, visos 
visuomenės ir valstybės atžvi
lgiu. O visuomenės dorovės 
dėsniai yra giliai įleidę šak
nis i tikybų. Tik tikyba te
gali priversti žmogų atsižadė
ti savęs ir pasiaukoti visuo
menės labui. Tėvynės meilė, 
artimo meilė, teisingumas, tė
vų pagarba ir vyresnybės ger
bimas turi geriausių dirvų ti
kyboje.

Tėvai privalo savo vaikus, 
jau galinčius, siųsti į mokyk
lų, kur pasauliniai mokslai v- 
ra dėstomi sutinkamai su ka
talikiškuoju tikybos mokslu, 
kad vaikai jaunose savo die
nose įprastų augti dorybėse 

malšinti blogus įpročius.
Įunuomenę reikia ne tik tam 
eromis valandomis mokyti 

tikybos, bet visas kitas mo
kymas turi kvepėti krikščioni
ško pamaldumo dvasia.

Visi tėvai katalikai, susi
pratę lietuviai patrijotai tu
rėtų savo vaikus leisti moky
tis į ŠA. Petro ir Povilo mo
kyklų, kur mokoma pasauli
niai ir tautiškai mokslai su
taikomi su katalikiškuoju mo
kslu bei mintimi.

Jubiliejui
Sekmadienį, rugsėjo 3 d. Vi 

ktoro ir Juzefos Anušauskų 
minima 25 metų vedybinio gy
venimo sidabrinis jubiliejus. 
Gerb. jubilijatų intencijai bus 
atlaikyta 9 vai. iškilmingos 
šv. Mišios, kurias aukoja pp. 
ftirvinskienė ir ftimonaitienė. 
O vakare gerb. jubilijatų pa
gerbimui bus puota.

Šį sekmadienį, rugsėjo 3 d. 
Moterų Sąjungos įvyksta di
delis piknikas parapijos dar
že. Šiame piknike bus įvairių 
pramogų, ypač “Ice Cream 

iSpecial”. Visus nuoširdžiai 
| kviečia atsilankyti ir kartu 
.linksmai laikų praleisti bei ge
rai pasivaišinti. Nes sųjungie- 
tės visuomet moka gerai atsi
lankiusius palinksminti ir pa
vaišinti. Ris

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS

Rugsėjo 10 d., 1 vai. popiet, 
L. R. K. S. A. 137 kuopa ruo
šia milžiniškų pikniką-išvažia 
vimų pp. Škiemų ūkyje, šie
met, iš didžiulių išvažiavimų, 
šis bus paskutinis. Todėl kie
kvienam yra gera proga, prie 
geros muzikos smagiai laikų į 
praleisti ir troškulį numalšin
ti skaniais gėrimėliais bei pa
sisotinti gardžiais užkandžiais. 
Šiame piknike bus vietos vi
siems, seniems ir jauniems, ir 
visi būsite savo atsilankymu 
patenkinti.

Pp. Škiemų ūkyje piknika
ms yra graži ir patogi vieta, 
kurių suteikė dovanai ir prie
de dar duoda didelį trokų va
žioti pasažierius. Pp. Misiūnų 
ir Patapavičių komisija labai 
gražiai ir daug darbuojasi pi
kniko pavykimui.

Transportacijos valandos 
bus pranešta kitame “Drau
go” numeryje.

S. Kasputis, pirm.

CLEVELANDO TIPIŠKOJI MERGAITĖ

“Cleveland’o News” tipiškosios mergaitės 
Šimtmečio Pažangos parodai kontesto pirmeny
bės laimėtoja lietuvaitė Alvina Salasevičiūtė, j- 
žyini jaunimo ir kitose katalikiškose draugijose 
veikėja./(Žiūr. “Draugo” No. 207 koresp. iš Cle- 
veland, Obio). Specialiu laivu su palydovėmis ji 
šiandie atplaukė į Chicagų į Šimtm. pažangos 
parodų. Įvairių tautų parodoj ji atstovaus lie
tuvių tautų. Į Clevelandų grįš rugsėjo 5 d.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

kyklos 8 kambary. Susirinki
mas yra labai svarbus. Bus 

į i sportas iš Federacijos Kon
greso, taip pat iš draugijos 
bankieto, kuris bus spalių m" 
nesį.

Visi nariai būtinai turi at
silankyti. Prašomi atsivesti ir 
naujų narių. Ši draugija pa
vyzdinga vyrų draugija Cice- 
roj. Kviečiami visi katalikai 
vyrai ir vaikinai.

Anastazas Valančius

RED. ATSAKAI

D. Tamstos piešei i u rašytos 
korespondencijos duplikata* 
sunkiai įskaitomas. Prašome 
parašyti rašalu.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ
Juozas Pcška

vinskiui, kuris irgi ar tik ne 
iš Lietuvos žydų paeina.

Pereito sektu. “Draugo” pi
knikas buvo gyvas liūdininkus, 
kad “Draugas” turi daug ir 
labai daug rėmėjų — draugų, j

Žmogeli tu mano! Bergmanj 
darže, gali sakyti nebuvo vie 
tos apsisukti.

Net gaila vargšų! Turiu o- 
meny ciceriečius. Tiek ruošė
si prie tos kovos prieš vest- 
sidiečius. Tiek prakaito, var- 

igo... ir galų gale pralaimėti. 
Kalbu apie virvės traukimą
‘Draugo” piknike.

Žinovai sako kad dolerio 
banknotas privalo išlaikyti 9 
mėnesius.

Bet kažin ar kada turėsime 
dolerį kuris pas mus taip il
gai išsilaikvtų.

Senatvė, 
ne metu.

pojūčių dalykas,
Curtis

GALUT1NAS-0IDIS
REFRIGERATORIU

IR

RADIJO STOTIS AJJ , Gerb. mūsų klebonas kun. 
----------- i H. J. Vaičiūnas, gal, nesuspės

Rytoj rugsėjo 3 d. visi ei- sugrįsti prieš piknikų, tat vi- 
ceriečiai rengiasi važiuoti į 'si darbininkai, kurie kokius 

labdarių centro piknikų, lab- 'darbus dirbo praėjusiam pik-
darių ūky. Nuvažiavę visi ga- nike, dirbs ir šiame, 
lės gauti šviežių produktų, j-------------- -------
šviežio pieno. ,, t>.. . . Draugija Šv. Antano is Pa

žinomas Ciceros lietuviukas ...
, , .. dvos mėnesini susirinkimų laivengras su savo orkestrą iš- j ‘ *

važiavime visus linksmins. sekmadienį, rugsėjo 3 d.,
Trokas stovės prieš 9 vai. va^ P°P*eL parapijos mo- 

iryto prie parapijos svetainės.'
Rugsėjo 3 d., tuoj po pir-lKurie norite važioti prašo-'

mų Mišių Sodaliecių susirin- 1 niį nesivėluoti. Vėliau taip pat 
kimas, o Sųjungiečių po su- j)US baugiau, kas nuveš į ūkį. 
mos, mokyklos kambaryje. į y Pirmadienį, rugsėjo 4 d.

------------ Iciceriečiai taip pat skaitlingai
Sekmadienį, rugsėjo 10 d. ^a(ja dalyvauti Marianapolio 

Šv. \ ardo draugija, vaikinai kolegijos rėmėjų išvažiavime
ir vyrai eina bendrai pirmose 
Mišiose 8 vai. prie šv. Komu
nijos. Iš vakaro išpažintys 3 
vai. ir 7 vai.

Mišios ŠŠ. Petro ir Povilo

Marijonų ūky. Žada atvykti 
ir Ciceros vengras su savo mu 
zika, kuri linksmins visus pi- 
knikierius.

Trokas stovės 12:30 prie pa
rapijos svetainės. Kurie norės,

bažnyčioje, pradedant rugsėjo jvjgį gak-s pigiai nuvažiuoti ir 
5 d., bus šiokiomis dienomis parvažii10ti .Užsiregistruoti re’ 
7:45 vai., o sekmadieniais ir i kia pas A. J. Janušauskų, 1233 
šventadieniais pirmos Mišios į s 49tK Ct., taip pat J. Mote- 
8 vai., antrosios — suma lt kaitį ir A Tvarau8kQ.

X Šv. Antano parapijos pi
knikas įvyks rugsėjo 10 d., Vy 
tauto darže. Tai bus paskuti
nis šių metų piknikas. Cicerie 
čiai smarkiai rengiasi.

X Baltramiejaus Šepučio sū 
nūs Petras jau priminė, kad 
kitų sekmadienį turės vežti pt- 
knikierius į parapijos pikni 
kų. Šeimininkės dabar eina 
per namus ir biznierius rin
kdamos produktų

vai. R-ia.

Pyktis padaro tai, kad ne
kalti paerzinimai tampa pra
džia tragedijų. Jeremy Taylor

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Drcugę” ii 
remkite v:sns tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

PADfiKONf:

JUOZAPAS
VARPUČENSKIS

kuria mirė Rugp. 28 Ir tapo 
palaidotas Rugp. 30, o dahnr 
ilsiai šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutlnĮ patarnavima Ir 
palydėjo jĮ i tą neiSvengiamą 
amžinybės vieta-

Mes atmindami' ir apgailė
dami jo praslftalinima lfi musų 
tarpo dėkojame musu dvasiš
kam tėvui Kun. Statkui, kuris 
atlydėto Iš namų j bažnyčių Ir 
atlaikė Įspūdingas pamaldas už 
jo siela.

Dėkojame varpm. Daukšui, 
seserims Kazimierietėms už ai- 
tdrin papuošim ir už jų maldas

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, gėlių aukotojams, grab- 
nešlams Ir Garsaus Vardo Lie
tuviu draugystei.

Dėkojame rrahoriui J. F. 
Eudelklui, kuris savo geru ir 
rr-andaviu natarnn vlmu garbin
gai nulydėjo ji Į a-nžinastt. o 
mu-^s palengvino perkerti nu
liūdimų Ir rūpesčius. Dėkojame 
visiems, kurie paguodė mus 
musu nubudimo valandoje Ir 
pagalios, dėkojame visiems da

lyvavusiems laidotuvėse žmo- 
n<»p«. n tau mylimas vvre ir 
teveli, lauk mus pas tave 
teinant.

Nuliūdę Varpučensklu ft-ima.

Bet užtat turbūt niekas ne- i 
galėjo ciceriečių nugalėti biz- '
nio varvine. Šemetulskis (ei- ĮIceriečių “lyderis“) iš džiaug- i 
snio net rankas trina.

“Dainos” choras nebuvo 
skaitlingas. Tas trukdė p. J. 
Sauriui gauti iš choro dainos 

kokybėje. Reiškia yra daug 
šiaudinių narių, kurie nemato
pareigos.

Kun. I)r. K. Matulaičiui 
i “Šaltinio” redaktoriui išva- 
į žiavusiam 30 d. rugpiūčio —
■ Lietuvon linkui laimingos ke
lionės. Tr kurgi nelinkėsi, kad 

I prižadėjo aplankyti mano ma- 
, mytę Marijampolėje ir per
duoti mano sveikinimus £vvu 
, žodžiu.

i Už kcletos savaičių mūsų 
tautietis Sbarkis apdaužys ža
ndus maxwell’ės žydeliui Le-

Geresni Laikai Ateina !
Žmonės su tikru išsiilgimu jų laukia. Pastaroji depresija visus 

laikė prispaudus. Daugelis nukentėjo nuo to, kad savo sutaupoms 
pasirinko silpnus bankus, kurie tik pasigyrimais buvo paremti.

Bet buvo bankų kurie nesireklamavo ir buvo stiprūs.

. PRAEITIS YRA GERIAUSIA REKOMENDACIJA. Mūsų ban 
kas buvo vienas iš pirmųjų atsidaryti po žinomos ‘'Bankų šventės”.

UŽEIKITE — BŪSIME LAIMINGI JUMS PATARNAUTI.

Remdami prez. Roosevelt'o 

planų, mes pasirašėme

FTP kodų ir todėl mūsų darbo va
landos pasimainys:

Kasdien nuo 9 valandos ryto iki 3 valandai po pietų.
Ketvirtadienių vakarais nuo 6:30 vai. p. p. iki 8.30 vai. po pietų. 
Šeštadieniais nuo 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų.

*

Metropolitan State Bank
NARYS FEDEJRAL RESERVE SYSTEM

2201 West Cermak Road Chicago, III.

LEOJUNI'J

IŠDAVIMAS
UŽ PUSĘ

KAINOS!

Standard padarymo Šaldytuvai, 
verti $125.00. čionai parsiduo
da tik po

$67.50
Norgc Refrigeratoriai po

$99.50
Sparton Re'frigeratoriai po

$99.00
Gibson Refrigerntoriai po

$93.50
Apex Refrigeratoriai po

$79.00
Majestie Refrigeratoriai po

$69.50
METALINES 

LEDAUNES
Už ’/2 Kainos

$9.50
ir aukščiau

MATYKITE TUOJAUS

PEOPLES
FURNITURECO.

KRAUTUVĖS 
2636 40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVĖ.

Tjafayette 3171 
Chicago, III.

»
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SV. P. M. GIMIMO PAR. RUDENINIS PIKNIKAS!
SEKMADIENYJE, RUGSĖJO - SEPT. 3 D., 1S33 M.

Vytauto Darže, 115th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.
Už šv. Kazimiero kapinių

PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA 25c.
Šiame piknike Ims visokių Spitaklių, būtent baleto šokiai, akiobutų, štukos, ir milžiniškas jė- 3

gų mėginimas. Gera muzika bei gardūs valgiai ir gėrimai.
Visus nuoširdžiai kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI |

a
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CHICAGO J E

NAUJAS SUMANYMAS
ATSIŠAUKIMAS IR PA

KVIETIMAS

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPUOS, 

WEST SIDE

Kap. St. Darius ir St. Girė-j 
nas savo žygiu per Atlantiką j 
ir garbingu mirtimi pakėlė mū '

PIKNIKAS GERAI 
PAVYKO

X Mokyklos remonto ir da
žymo darbas varomas pilnu 
tempu. Kai kurie talkininkui 
dirba kasdien nuo ryto iki va

ja ryt turės gražų piknikėli, Piknike nori išgirsti chorą 7:30 vai. vakare, Šv. .Jurgio
“Rūtos” darže. Pasamdyta iš Rožių žemės dainuojant, y- parap. svet. Narės malonėkite;
skambi muzika. Šliogerienė su pač apie Darių ir Girėnų. | pribūti ir užsimokėti savo
Jankevičiene labui daug dir- ,, , -• , duokles. O. Kliučinskaatė, rast.“ j X Koselanuiečių ‘Sakar- . ’
i“’-, “d Uk daUgia“ Pe'n° P“' Makar” choras daro pratybas, |--------------------------------------
dailus. jkgd galėtų skambiai dainuoti f

X Kimball Co. streikinin-Į linksmas daineles kolegijos rė
kai stipriai laikosi-- mėju piknike, Hinsdale, 111.

I
X M. Dobrovalskienė su sū- Ramygalos Aido klubas lai- 

karo. Baigus dkrbų* miela grįžo iš atostogų ir džiau kys susirinkimų penktadienį,
į mokyklų užeiti. Kambariai turėjus good tina. rugsėjo S d., baruuskio sve

X Labdariai jau prisirengę tuinėj, (buvusi M. Meldažio)
Praėjusį sekmadienį Vytau-

sų tautos vardų. Jiedu ir «-’to pai |<e įvyko Šv. Kryžiaus ("bus šviesūs, švarūs, gražūs.
merikieeius lietuvius gražiai parap. piknikas ir pavyko la-| x Mokyklos remonto ir da-!vykti 1 savo g^ia^ į pikui
n plačiai pagarsino. Dėl to,bai gerab Pelno buvo arti žymų darbas neapsiėjo be lė-|k9- Nuveš ir parveš J. Okso 
m stibi tina, jt i užsimota je n- Toks pasisekimas ga-|§ų. Gerieji talkininkai savo brokas.
paminklų thieagoje stalyti. iėj0 įvykti tik per klebono ir laikų pašventė be jokio atly-
To jie užsipelne. ‘parapijonų uolų pasidarbavi- ginimo, bet medžiaga: dažai, noj laukiama daug linksniui

Tačiau paminklas paminklui niil- jvarnišas reikėjo pirkti. BeJpiknikierių. M. K. rėmėjų 19 !
nėra lygus. Yra paminklų, kuj piknikas buvo įvairus. ir!slra pagalbos, parapijos iždui skyrius ’eina į lenktynes su 33 į
rie jokios naudos neneša ir.sniagUs. buvo trys poros ris- sunku Siais iaikais viską ap- 'skyrium. Jonas Atroškevičius 
yia tokių, kurie visuomenei tjnįnk-ų. Baneevičius, kurs ri-11,l<->keti. Dėl to kleb. kun. J. suorganizavo daug savo drau- 
tarnauja per ištisas metų ei-|tw<į su ,„įižinu negru, išėjo Mačiulionis nuoširdžiai prašo gų biznierių.
les. Pastatyti paminklų kur ,ailnėtojas. Grąborius Bagdo- kiekvienų gerb. parapijonų se 
nors parke yra geras dalykas. llps buvQ refereje kmadienį per ekstra kolektų
Bet jį retai kas lankys ir jis I {paaukoti stambesnę aukų lė-
apčiuopiamcs naudos neneš. 'ra didelis pa £oins apmokėti.' Jei
Mes pastatykime tokį pamin- j raPUai laimėjimas.
klų, kuris amžiais minės jų
brangių atmintį, kels tautos y Agota Razbadauskienė su mokės galionų dažų, tai ne tik 
vardų ir pasididžiavimų, be to 'gavo šeimyna išvažiavo atos mokykla bet ir bažnyčia bus 
neš naudų lietuvių visuomenei J togoms į Spring Valley, III.

Aš siūlau Dariaus ir Girė-Ip.mkįme laimingai sveikoms 
no atminčiai jų drąsaus žygio sugrįsti.
ir tragingosios mirties pami-

.... X Plačiai žinoma darbštinejimui pastatyti našlaičiam* ,
. , . visuomenės veikėja M. Sudei-ir seneliams prieglaudų, kuri ...

kienė buvo sunkiai susirgusi.
sveiksta. Linkinio

šoms apmokėti, jei visi pa 
rapijonvs paaukos nors po 
tiek, kad kiekvieno auka ap-

mums yra reikalinga ir kuri 
per šimtmečius tarnaus lietu- j^akal Jau 
viama ir minės mūsų di.lvy-1 ''langiai veikėjai stip

atnaujinta, išdažyta. Tada vi 
sienis bus jaukiau atsilankyti 
ir Dievulis pagarbinti.

Parapijiečiai, nesuvilkit ge
ri). klebono prašymo. Aukos 
bus užrašomos.

X Visi talkininkai dirbu
sieji atsineškit rytoj vakare

rių lakūnų vardų, kels mūsų nos fcXe*katos- parapijos knygutes, kada būt
ainiuose pasišventimo ir pa- X Rugsėjo 3 d. įvyko išva- galima įrašyti, kiek kuris die- 
siryžimo jausmų. žiavinias į labdarių ūkį. Mū- mj dirbo paaukojo parapijai.

Lietuvių Labdarių Sąjunga kuoPa anginai daly-! X Altorių Puošimo draugi-
jau ir gerų'pradžių vra pada-i'au^k iknilce kuopa turės sa i
riusi. Ji pastatė ligoninę, ji I™ .būdų ir muzikantus. Ko- I V 
tūkstančius lietuvių yra su- ,1*1^*^ ^aibuojasi, kad gerai 
šelpusi, ji nupirko gražų ūki, PrĮsirengtų« Į komisijų įeina 
kuriamo planuoja statyti prie ,' e^k®jos E. Ogintaitė, Ražba- 
glaudas. Taigi, plačioji visuo- ^ausk&itė, O, Navickaitė, Ge-1 
menė turėtų prisidėti ir tuoj Ogintienė ir Mažėt-
pastatyti ten prieglaudų Da-(k*en<’’ zino,ni biznieriai J. Mo 
riaus ir Girėno atminčiai pa.įr,dzejauskis ir Norkus savoj 

trekais nuveš į piknikų ir pt ,

^^Ameriko/
Limia

“BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS’’gerbti. ' ! , . . .. ___ -

». , . v. . , ' 1' UŽ L)C. Pirmas trekas "is- < Greita kellon? J Lietuvą per švetŲJų. ■
»Sia proga kviečiu VISUS at-' v;,(. , Uilval išplaukia 1S Neu Yorko .. .... .važiuos 9 valandų ryto, ani Į riPr .,7. Ka„, w. 57th st.

vykti rvtoi i labdarių ūkį, ku-i. , . ... i ---- o-----
Jia> — P° sumos apie 12 va-• m. l. “gripsholm”. Rugsėjoname rengiame išvažiavimų . , , .... , .. m. i- “Kckosholm” Rugsėjo ia. i;landų nuo bažnyčios. Piknike ; M.i1»i>K<xrr)'iN<iHoi,M*' Rūgs. ao

prieglaudų statymo naudai. , visokill „ardumvn* Be IM- L ki Agshoiju spalio i9 ,
I U. \ lbOKlŲ <1 U1II\nij. Dideli, balti it gulbes laivai. Erd-|

vus ir gerai ventiliuoti kambariai.Nuoširdžiai
atvvkti.

kviečiame visus ’

J. V. Dimša.
Labd. S-gos orgunizalor.

į to, pasiimkite 
šus, nes daug yra riešutų

GARSINKITĖS “DRAUGE"
Lietuviai, visi važiuokime i) 

užtvenkime labdarių ūkį.

J vylė

• V un II l.il rv»*in i/n i tai,

(lltiellUS lliai- Kelionėje; judoml pavei'ksl.nl. koncer
tai Ir Šokiai. Keliaujant "Baltuoju 
Švedų Laivynu,” kelionė būna por- 
trumpa. ---- o---- -

Kreipkis f vietinį agentų, arba
SWEDISH AMERICAN LINE
ĮSI \. Mlelilgan Avė., Chleago, III.

8 vai. vakare. Prašome narių 
skaitlingai susirinkti, nes Jais 
tariamasi apie ateinantį išva

Progrese
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE

X Marijonų ūky Darbo Dir ziavllll{J- Kamygalietis

PRANEŠIMAS
Dr-jos Šv. Petronėlės susi

rinkimas įvyks rugsėjo 5 d.,

Apsirūpinkite su an
glimis dubųr, pakdl y- 
ra dar žemos kainos. 
Nelaukite pakol pa
brangs. Dabar kainos 
kyla ant visko, Taip pat 
ir ant anglių. Jeigu pi- 
rksite dabar, sutaupy
site daug pinigų ir gau
site geresnių anglių. 
Pirkite anglis iš

GRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS BERNADIŠIUS, sav.

16th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
TEL. CICERO 311

Jeigu pirk ite anglij pa- mus, užtlkrinam kati husite užganėdinti.- □ - - i

LACHAWICZ IR ŠONAI

Siylo mažiausias kainas 
ant visokių namams 

reikmenų
Pirkite čia dabar

■ir taupykite piiiiyusl

Gražūs Seklyčioms Setai
Nuo $24.50 iki $98.00
Miegamų ir Valgomų 

Kambarių Setai
Nuo $19.50 iki $95.00

liefriyeratoriai ii Ledaunės
Nuo $9.50 iki $99.00
Naitjaiisi 9x12 Kaurai
Nuo $12.50 iki $58.00

Prabai i ų PI o v y k los
Nuo $35.00 iki $125.00

Puikūs Mat rasai
Nuo $3.95 iki $30.00

• Gražios Plieninės Lot os
Nuo $2.95 iki $15.00

Šildomi ir Gesiniai Pečiai
Nuo $19.75.iki $$97.50
Naujos Mados lladios
Nuo $7.95 iki $100.00

Tai yra patogiausia ir di
džiausia krautuvė Bridge- 
porte.

C. L. S. D. L. B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrebi} kainos utitinka depresijos laiką. Tolumai nedaro skirtumo 

Moderniška Koplyčia Dykai 
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CHICAOO, ILL.
2314 West 23rd Place 
Tolefonaa Canal 2515—2516

CTCERO, ILL.
1439 So. 49th Court

Telefonas Cicero 5927

r®
3222-26 So. Halsted St.

Vedėjai: J. Kalėdinskas 
J. Romanas

lUMIlIlIlIllIlIlIlIllIMIIIIIHIIUIHIIIUU

Duodame gražius ir įdo
mius Lietuviškus rntlio pro- 
gramus kas ketvergų, 9:30 
vakare iš stoties \V.S.B.C., 
1210 kiltK’yęlcft.

Į LIETUVĄ
Iteguliariški Išplaukimai — 
Smagi Kelionė —
Žemos Kainos
Del platesnių informacijų krei

pkitės į mūsų agentus arba

SCANDIN AVIAN 
AMERICAN LINE

130 N. La Salio St. 
Chicago, III.

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai < 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi Ir geriausi 
gydymai išgydymui < 
įvairių kraujo ligų. 
reumatizmo, inkstų.' 
pūslės, urinarių ir, 
vi'sų užkrečiamųjų 
ligų. Taipgi speciali < 
gydymai sugrųžini- ( 
mul energijos ir sti
prumo be laiko nu-1 

ir lytfuial’ silpusienis asmeninis 
, silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
' ateiti dėl sveikatai naudingi) in- 
, formacijų, kurios bus suteiktos 
dykai be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir 
, visiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų i&mokėjimų, kad 

-kiekvfenam nesveikam žmogui duo 
kti progos išsigydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
I /TIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str., Chicago. III. 
(nikitc ele\-torių iki penkto aukš
to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų' 
ir 508 dėl moterų. Valandos; 10 a. 
m. iki' 5 p. m. Nedėlioinis 10 a. 
m. iki 12 vai. Panedėliais, Seredo- ■ 
mis ir Subatomis nuo 10 a. rn. iki

.-8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa-' 
Ičiame name.

Ar jūs Tu .ite tą “Nesijaučiu 
Gerai” Jausmą?

Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo Vaistininką ir už dolerį nu
sipirkite sau butelį______ ___________

Nusa-Tone
' Po visų pasaulį paskelbusį tonikų, 
i kuris stimuliuoja jūsų apetitą, at- 
Į gaivina visą jūsų sistemą, ir Jiis jad- 
| sitės tvirtesniu ir miegosite ge.riu.us.
Viso mėnesio treatmentas viename 

' butelyj tabletkų. Prabėkite šį treat- 
‘ inentą tuojaus ir Jeigu po dvidešimts 
dienų jus busite neužganėdintas, jusu 
pinigai bus Jums sugrąžinti — Jus
neimate Jokios rizikos.

; Reumatizmas sausgėiė-
■ Nesihankjktts savęs skans-m mals. Reumatizmu, Sausgėla, 1 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
■ — raumenų sukimu: nes skau- . 
g dėjimai naikina kūno gyvybe

Ir dažnai ant patalo paguldo. I 
CAPSICO COMFOVND mo- |

® stls lengvai praAailna vlriml-a
■ nėta Ilgas: mums Šiandie dau-T 
_ gybS žmonių siunčia padėki 
™ vones pasveikę- Kaina SSc petį
■ paštą Ižo arba dvi ui |l.St.
- Knyga: "BALTINIS SVEI

KATOS” augalais gydyties, kai-
■ na 11 sentų.

■ dustin Kulis
•lis 80 HA1-RTED trr.

_ Catesge. UI

PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE BU IU
Įvyks Pirmadienį, Rugs.-Sept. 4,1933 m.

I

Kaip į piknikų nuvažiuoti! 6 taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo Weatem avė. ir 38th St. sekančiomis valandomis:

10:13 ir 11:45 valandų ryto Chicagoa laiku. Ant stoties minėtoms valandoms bus palydo
vai ir jie parūpins tikiotus. Tik prašome nevėluoti. Nuobraukinio Clarendon Uitis stotyje tre
ką ii bua nuvežti į famių. ,

Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6:38, 7.49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus.

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison St. ir 
važiuoti į pietus iki 63rd St. Po dešine matysis Kolegijos - namai ir Marijonų farma.

Tų dienų taipgi bus laikomos šv. Mišios 11 vai. ryto (Cliicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

Visus kviečiame dalvvauti

RENGĖJAI
•BE



I

fteRtadionis, rugsėjo 2 4., 1933 D « x tr o x s
nipionship bracket will be 5. Bcn Šnekutis also encount-1 ionsliip gunie will be in tlie ' 
played tliis week between B. ered some real coinpetition in'next Saturday’s issue of‘Brau j 
Šnekutis and B. Orinis. Ben bis semi finui round against gas’. J. L. Jatis ;
Šnekutis was runner up lašt Otto Klauba, anotber new en-

Įyetir, wbile Bruno Orinis, who try tbis season. Klauba looked 
d n ne\v eomer tbis vear, did likę a sure winner tbis season

.laek Loveloek of Oxford

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

ORGANIZUOJASI LIETU
VIAI GOLFININKAI

XX "Ot partieiput,. Inst season. jutlging Irom foną and re-ltllc „O1.W.S n.c01.j (or tl,„ milo' 
kast ynais Champion, putation, Imt it sccms Ihnt ul i-.į,,,,.,,,,,, win„ing ,|H. 

l)f. .1. Kilbukus was oat oi ovorconfidcnco was lds ;„vent in 4 „linutes 7.G swo„Js.
• TENNIS town upd therefore unable to mistake. After \vinning the(-T. Prineeton-Comell team

----------- I,lay- F™“k Šnekutis,, 1931 M sėt 0-3, Klauba lošt tlia'Von ,he 11|M from ,lle Oxford.
The Marųuette K of L open lianipion, was eliminated by seeond and tbird sets by the team

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso m landos: 1-4 Ir 4-t vaL rak. 
Rezidrncijos Ofisas: 2959 W. 6Vtb Mk 

Valandos: 14—11 ryto 
Berodomls Ir Nedėliomla pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
D E N T I S T A H 

1110 SO. luti. IT., CICERO, II,L.Vtar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
SI 17 SO. HAI.STED ST., CHICAGO* 
l’unetl., Sered. Ir Subat. 2—9 vah

Anų vakarų Belskio aptie-'tournament is no\v iii the fiftb Bruno Orinis in tbe semifinal šame score of G—3, G—3, 
kon susirinko lietuvių golfį- round. The finais in tbe cha- round by a score of G—4, 7— rpjie consoiatįon round is

——- — T " now in full swing. Scores of
GRABORIAI:

rinkų būrelis pasitarti savo 
mėgiamo sporto reikalais. Tą 
patį vakarų sudaryta lietuvių 
golfininkų sąjungos užuomaz
ga. Sąjunga angliškai vadin
sis — Litbuanian Golfers As 
sociation. Į valdybų išrinkta, 
p. Pivariūnae, p. Vitkus, dr. 
]. Bložis, dr. St. Biežis ir p. 
Pačiulpa. Naujoji sąjunga ne 
trukus suorganizuos turname 
ntų, į kurį pakvies visus lie
tuvius golfininkus.

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuo pigiausi*. 
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2315 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Ohieago

1439 S. 49th Court, Cicero, III 
'1EL. CICERO 8927

these matebes and tlie eliamp-

MARŲUETTE K OF L AT 
SHEBOYGAN T0M0RR0W

Tbe loeal Litbuanian Base- 
ball club, Marųuette K. of L. 
will meetj tbe strong Imm. 
Conception parish team of 
Sheboygan, AVisconsin in an 
interseetion game on Sun 
Sept. 3, and another game tlie 
follovving day. Tbe Sheboygan 
tunu is rated very strong, be 
ing City ehampions tbis sea 
son, liaving won over fifteen 
games.

Pitone BOUlevard 4139

A. MASALSKIS
.GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet .sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 

plyčia dykai
3307 A n būro Avenne

Tbe Marųuette K of L team __
vili be reenforced by a fev ISbi. 
good players vho bave re 
tumed irom tbe St. Adrian’s 
C. Y. O. Tbe St. Adrian’s 
bave finisbed in tbe runner 
up position for players re- 
turning to tbe Marųuette K 
of L team have.been outstand- 
ing in tbe league.

Tbe Chicago team is ma- 
naged by Jack Juozaitis, o 
Veteran in tbe Chicago Uist- 
riet Litbuanian Athletic Ac- 
tivities. Both teams bave tbe 
advice of their loeal priest.
Rev. P. Katauskas vili be 
seen on tlie coacbing line for 
tlie Chicago boys, vliile Rev.
J. Sblikas vili coach tbe liome 
tovn boys.

Tbe Chicago lineup vili in- 
dude sucb players as, Kar
iais, Beinoris, Wilmonas, Ra
ginis, .Taksis, Gudaitis, Dar-1 
gis, Renikus, Cicėnas, Rimkus 
and Rakunas. Chi. Fan

I.J.ZOLP
ORABORITTP TR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46t.b STREET 

Tel. UOL'lcvard 5293—8413

CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm r pilnas patarnavimas 
galimas už $85.09 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. fillth Ci«wn. Tli

A A
KAZIMIERA 

PETRAITIENĖ
(Po tėvais Zakarauskaitė)

Mirė rugp. 30 d.. 1933 m.,
1:45 vai. popiet, pusės amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio apskr., Pane
vėžio parap. Amerikoje Išgyveno 12 rų» tų.

Palike dideliame niiifudlme 
vyrą Dominiką, dukterį Karo
liną Ir gimines. Lietuvoj© pali
ko motiną Uršulę, tris brolius: 
Juozą. Joną Ir Antaną, dvi se
seris Oną į'r Elzbietą Ir švoge- 
rį ir gimines.

Kunus pašarvotas 4721 So. 
Roekwell St. laidotuvės (vyks 
pirmadienį, rugsėjo 4 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo P. Sv. parapijos 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės slo'ą. 
Po pamaldų bus nulydėta J Sv. 
Kazlmfero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį- 
stalnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Ditkiė, Mo- 
tlnn, Ifrollnt. Seserys, š'l'geil*, 
Brolienės Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja grn- 
borlus J. F. Eudeikls. Telefo 
nas Yards 1741.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbiliuB visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AOBUBN AVENUE 

Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS
Jnc.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
068 W. IStU St. Tel. CANal 0174

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-.J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IK BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimai geras Ir nebrangu*
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3377

Tel. I.AFayctte 3372

J. Uulevičius

M

Graborius
Ir

Balsam uolojas
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aplella- 
kftje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

J, J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir . ,/
LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

LEONAS GAIŽAUSKAS '
Mirė į'iigp. 31 <1., 1933 m., 8:30 vai. vak. 24 melų 

amžinus. Gimęs (’hieagoje.
Paliko tlitb'liaine nuliūdime motinų Uršulę, seserį 

Oną l.’nknuskas, švogerį Kazimierų, du broliu Stanis
lovų ir Simonų: švogerkas Mario ir C'atberine, pusse
serę levų Jakubonis, tetų Petronėlę Staškauskas, gi
minaitę Elzbietą L’ubeževiėių, sužiedotinę Tbeopbilia 
Muekievieli ir gimines.

Kūnus pašarvotas 3215 Union Avė. Ijaidotuvės j- 
vyks Antradienį, rugsėjo 5 <1., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į »sr. .Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamablos už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuošiidžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystanius-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Sesuo, Broliai, Svogeris, Svoger- 
kos, Pusseserė, Teta. Sužieduotine ir Giminės.

T-aidotuvėms patarnauja graborihs S. P. Mažeika. 
Telefonas Yards 1138.

BERNICE W0LBAS
(po tėvais Vytaitė)

Mirė Kugp. 31 d., 6:50 vai.
vak.. 31 mete amžiaus. Kilo iš 
Ukmergės apskr., Siekių parap. 
Ceslonlų kaimo. Amerikoj išgy

•veno 11 metų.
Amerikoj paliko dideliame 

nulludime vyrą Joną, duktere 
Evelyn, brolį Jeronimą ir gimi
nes. Kanadoje du-brollu Povi
lą ir Praną, broliene Bernlce ir 
gimines. Argentinoje brolį Jo
nų. Lietuvoje tė\us, sesere ir 
gimine*

Kūnas pašarvotas Mažeikio 
koplyčioje, 3319 So. Auburn 
Avė. laidotuvės įvyks Pirma
dieny, rugsėjo 4 d., iš koplyčios 
8 vai. bus atlydėta į Gimimo 
Panelės Sv. parap. bažnyčia, 
Marąuette Parke, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldi) bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapinėj.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįsia- 
nius-mas dalyvauti šiose laido
tuves.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, tėvai, 
broliai, brolienė ir gimlnėis.

Laidotuvėms patarnauja gri- 
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAUayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedė.ioinls pagal 
sutarties

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANal 0402

Tel. HEMIoek 8151

DR. V. S. NARES
(Narjaueku.s)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2120 W. -MARULE 1TE ROAD

Valandos:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
lies. 0150 b. MAl’LEMOOD AVĖ.

Tel. L.YPujette 5703

Pilone GROvcliill 0027
Valandos: t-4; 7-9 P. II.

į Trečiadieniais Ir sdkuiad. susitarus

DR. J. W. KADŽEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

$069 80. WE8TERN AVĖ.
Chicago. III.

Office Phons Res. and Office 
PROspeet 10282359 So- Leavitt St

CANal 0706

OB. J. J. KOWARSKAS
PHYHICIAN AND 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8: 

t to 4 anų 1 to 9 P. M. 
Bunday by Appointuieut

DR. A. J. JAVOIŠ
Val.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

BOLlcvard 7589
Res. IIEALoek 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DKNTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo lt ryto iki 8 vakare

Tel. Ofiso BOLlcvard 5913—14 
Rtz. VlCtory 2343

DR. A. J. 6ERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 4:89-8:8*

DR. M. T. STRiKDL'IS
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak. 

Nedčlioinis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. Of. Ir Kės. GROvehlJ 0617 
09Ui S. \VASHTENAU AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2 123 W. M.Ulųl E.TE ROAD 

Vai.: 2-4 fr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

GRABORIAI:

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8 

4645 SU. ASHLAND AVĖ. 
arti «7ih Street

Vai.: o ..o v iki < vakare 
ksereuoj pagal autarti

Mione CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėllevnis pagal sutartjj 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonai REPublic 78C8

Tel. REPublic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJA ŽEMESNĘ K-UNA-

Kiekvienam pagral ui musų koplyčia su vargonais 
dykai. Nulludtmo valandoje nepamirškite

mus pašaukti. REPUBLIC 8349, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
6340 KO. KEDZIE A V E.

(Neturim© sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

3238 S. HALSTED ST.

INCORPORATED
Henry W. Becker

(Llcensed Embaliner)

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų: Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Rsikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiau3į pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Tel. CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENI IMTAM

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavlti 8t.) 

Valandos: Nuo B 1U 11 ryto
Nuo 1 Iki S vakar© 
Marsdoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0930

Tel. CANa. 0257
».es. PKOspett 0659

DR. P. Z. ŽALAI ORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6009 So. Aiteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

e iki’ 8:30 vakare

Tel. GKOvehill 1595

Uti. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS n CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldienials

tik susitarus
2422 W. .u-Uv^eUliE ROAD

ĮVAIRŪS D ▲ E T A R A I:
Res. Phons 

ENGleHuud 0041
Offlo* Phons 

WENlwOrtn 3900!

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HAUSTEB bTBKEl
. ROOlt 11*

Vai.: t-4 Ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė bavo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECLTALISTAS

11 Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakar© 
Nedėlioinls 10 1M 12

Telefonas MIDway 2830

Offic®; Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 V est liortt Street
Vai.: k to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sckmad. pagal sutarti 
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj

Cb’csę-o. Iii.
Phone: HEMlock 6700

Kapitonas 
Pasauliniame kars

Ofiso Tel. VICtory G893
Rcz. Tel. DKExc. 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

SpecijaJistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampus 3 lht Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v. 
Ncdėli’omis ir šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TcL YAKdtt 0991 

Rcz.: Tel. UI.Aza 3290 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. r. 
Nedėldienials nuo 10 Iki 12 dieną 

Phone PROspect 1021

DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 Ir 7—9 vai. vakaro 
Nedėlioję pūgai sutartį

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR ŠUMERŲ TRR 28 METUS NEOCRUTr 

ILUP L ĮSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Spečlališkal gido ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir puslės. užnuodijlmą kran-. 
jo, odos. liga* žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo t—8 valandai vakar©. N©dėliomia nuo 11 ryto iki 1 vai. 

4200 YVEhT 20th UF. ksnųi©© Reuter Avė. Tel. URAulord 5679
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JURGIO
LABOR DAY - RUGSĖJO-SEPT. 4 D., 1933 

Vytauto Parke, 115 St. tai*p Cravvford ir Cicero av.
ĮŽANGA 25c. PRADŽIA 10 VAL. RYTO

;mc:

RUDENINIS PIKNIKAS
RENGIAMAS MOKYKLOS NAUDAI 

Geriausia muzika, užkandžiai ir gėrimai. Pasisvečiuosite su draugais.
Širdingai kviečia KLEBONAS ir RENGĖJAI

ŽUVO JAUNAS LIETUVIS madienio lietuviškosKUN. DEK. M. KRIAUČIŪNAS progra- pildyta 15-kos minučių lietu- D|QTYNF^ RIK fi-TA Va
inos bus nepaprastai žavėjan-'vių programa iš Pasaulinės; * l»M> Dvv O 11} f A

LANDĄ VAKARE
i tais įvyks Europoje baisusis 
karas ir po to prasidės nauja 
ekonomiškojo gyvenimo tvar
ka. Nebus nuomų, palūkanų it 
pelno.

Jaunas ^Valteris Nemčaus čios lietuvio širdį, nes susi- Parodos Hali of Science, 12:45 
kas, 16 metų, Cbicagos lietu- dės iš lietuviškų dainų ir mu- vai. popiet, dalyvaujant Bud-! 
vis išvyko šių vasarų į Min- zikos retai per radijo girdė- riko akordinų orkestrai, Sta-1 
nesotos valstijų. Bet nelemta tų. Todėl, nepamirškite paši- siui Rimkui ir kitiems, per
jam buvo iš ten sugrįžti. Ru- klausyti visų trijų Budriko radijo stotį WCFL ir W9XAA . ,
gpiūeio 13 d. jis tapo trauki- krautuvės programų rytoj, o! n i -i r- «• gdonas, Jenas Masonas, Louie “DRAUGA”
pio užmuštas. - 'rcsigailMte • .™^° "‘f? . ’ ““«d- St W“h~r * Ch" '-------------------------------------

j M • .programų išpildys pakvietus ue Levitski.
Ši liūdna žinia tįk šių sa-į Beje, dar primenu kad La-! American Pederation of La-; __

vaite pasiekė velionio 2 sesu- , , .. , • - ,. 1 . bor Dav, 4 d. rugsėjo, bus u- bor.tęs ir broli gyvenančius 6457 
Kenwood Avė.

■ Šie jauni lietuviai yra naš 
laičiai galima įsivaizduoti

J. J. Bagdonas ir Bancevi 
čius referuos. Risis: — St. Ba

M M RAŠYTOJO SAPNAI

koks skausmas jiems buvo su
laukti tos nelaimingos žinios.

RADIO

Penkiolikos metų mirties su dos. Visi Cbicagos ir apylin- 
kakčiai paminėti, ateinantį pi kės lietuviai kunigai, taip pat 
imadieni, per Labor Day, ru- Šv. Jurgio parapijiečiai ir vi- 
gsėjo 4 d., 8 vai. ryto, Šv.Ju- 'si lietuviai kviečiami daly- 
įgio bažnyčioj bus laikomos n auti tose pamaldose.

Sekmadienio lietuvių radijo ' 
be abejonės, bus užpildyta, 
kaip ir paprastai, Budriko 
krautuvės programomis, kurių 
bus net trys: 8 vai. ryto, WCF 
L, 970 k., ir 1-mų vai. popiet 
iš tos pat stoties. 0 1:30 vai. 
popiet iš stoties AVAAF, 9201 
k.

Pasikalbėjus su p. Budriku 
sužinojau, kad šios trys sek-

Sumažinta
už velionį iškilmingos pamal- Kun. pra. M. Krušas.

VVELCOMEIMARIAN 
HILLS, HINSDALE, 

ILLINOIS

Tat, visi, be jokios išimties, 
važiuokime į Marijonų pikni
kų, rūgs. 4 d., Marijonų ūky
je . J. Sabaliauskas

RENDA DĖL SVEIKATOS
1 idziulis MiinjOIlų pikniką- bariai, ant antri) lubų. Su visais mo

jau prieš visų cllicagiečių a- dernlSkals Įrengimais. Atsišaukite pas

kis. Be abejo, esate skaitę, gi ‘ilUŠ So. Spaulding Avė. 
rdėję ir dalyvavę kasmet tų Tcier. cedarerest 1587
dienų rengiamam piknike. Ku į '
rie dalyvavo, laukia ir šio pi- J 
kniko; kurie niekad nėra bu
vę, tikiuos, šįmet atvažiuos.

Piknike, kurs įvyks rugsė
jo 4 d., bus visko pakanka- , 
mai. Bus visokio valgio ir gė- Į
rimo; įvairūs žaidimai, kaip I v180” anglių kompanijos pakėlė an- 

. . gilų kai’nas, taip aukštai, kad žmo-nntai, lenktynes, virvės trau- nėm« sunku bejpirkti, o lietuvių
.’ . GRANE COAL KOMPANIJA vietojklllias, bėgimas ir 1.1. Ne tik pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam

. ... ... . , reikia anglių, telefonuokit tuoju us,jauni, bet ir senieji galės da
lyvauti.

gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

KF.I’IBLIC 8402

Šis piknikas duos progos 
kiekvienam pakvėpuoti tyru 
oru, atgaivinti savo jausmus. 
Gražūs medeliai ir sodelis kie
kvieno veria akį; čia užmirš
ti savo kasti leninius vargus, 
rūpesčius. Visur jausite lietu
viškų dvasių; išgirsite lietuvi
škas dainas, valgysite lietuvi
škus valgius.

Chieagiečiai ir apylinkės lio j 
tuviai, tikiuos, išgirs mano 
balsų, kuris lig trimitas šau
kia visus suvažiuoti į Mari
jonų piknikų, rugsėjo 4 d.

Kviečiu visus. Vietos bus 
užtektinai. Suvažiuokite kaipo

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pl'LLman 8950 

Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9 
4800 H. U'ood Rt. ItAPnyeile 8393

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas RTAte 7880 

Valandos 8 ryte Iki K popiet
2201 W. Ctermak Road

Panedėllo. Reredoa fr Pėtnyčloe 
vakarais * Iki 9 

Telefonas CANal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.; 

Utarnlnko, Ketvergo ir Subatoe 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas RF.Pttb Ic 9800

OKSAS EXPRESS
Viena milžiniška šeima pasi-i Kraustau Rakandus, Planui Ir pri

statau Ang1la_ už pigiausias kalnas.
pasisvečiuoti,matyti, pasisvečiuoti, pasi

džiaugti ir paremti kilnių į- 
ataigų.

Pnftauklt I.APayette 8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

Kaina
HOOVER DULKIŲ 

VALYTOJAI

Trumpam laikui pasiuliji- 
mas Modei 105 “Hoover 
Special’’ su 5 šmotų “dust- 
ing tools’’ tiktai už

Model 541 “Hoover Special 
blizgančiu nikeliniu ‘finisb’ 
su “dusting tools,” tiktai

$31.95

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Leidėjiai Lietuviškų Radio 
Programų.

Nedėldieniais: 8 vai. rvte
Ir I vai. po pief. iš W.C.F.L 
970 K., Ir 1:30 vai. po piet., 
W.XXF., 920 E

Jl’LIVS NAMON

Savininkas šios Įstaigos 
sutelks Jums Informaci
jas Ir patarimus dykai. 
Jo patarimai per perei
tus 3 metus nekurlems 
buvo naudingi. Jis yra 
apie 20 metų praktika
vęs Ir patyręs daug Įvai
rių rūšių biznių................

PaskclBS-Pardavimai-BARGENfl!
MAINYMAI AMERIKOJE IR LIETUVOJE

LIETUVIAI, kurie turite Lietuvoje ūkius, namus, 
vekselius ir norėtumėt išmainyti Amerikoj ant namo, 
ūkės arba kitokios nuosavybės, mes jums galime iš
mainyti ant to kų jus reikalausite.

SK0LINAM pinigus, perkam, parduodam ir išmai- 
nom Lietuvos Laisvės Bonus, Morgieius, Namus, La
kius ir biznius visose valstijose.

GAMINAM ir peržiurim Legališkus Raštus pirki
mui arba pardavimui.

PADAROM notas dėl prašalinimo rendauninkų, ku
rie nemoka rendos.

VIEŠAS NOTARAS
MES DABAR TURIME kelis 
didelius bargenus, kų tik ga
vom iš resvverio forklozuoti 
už morgičius.

1 -.Farma, 72 akrai, su bu-
dinkais, gera žemė, sodnas, a 
pie 55 mylios nuo . C'hicagos, 
arti Yalparaiso, prie gero ke
lio, kaina tik $4,200.00 Įnešti 
reikia ........................ $2,500.

2 - Farma, 84 akrai žemės,
su gerais liudininkais, sodnas, 
apie 12 akrų miško, 45 mylios 
nuo C’hicagos, arti cementinio 
kelio, kaina tik $4,700. Įnešti 
reikia ........................ $3,000.

3 - Gasolino stotis su 40 ak
rų farma, prie naujo cementi
nio kelio apie 40 pėdų pločio, 
arti Michigan City, netoli eže
ro. Kaina tik $3,500. Įnešti 
reikia ........................ $2,000.

4 - Išrodo kaip dvaits, 127 akrai, namas dviejų 
augštų, 10 kambarių, vanduo ir maudynė viduje, labai 
didelė bamė, žemė su mišku prieina L4 mylios prie 
cementinio kelio, vieta labai tinkama dėl vasarnamių 
(cottages), gasolino stoties, sandwichiams stand arba 
road house, netoli Michigan City ir arti 4 didelių ke
lių: New York, Detroit, Benton Harbor, Chicago. Kai 
na tos vietos pernai buvo $17,000., dabar parsiduoda 
tik už $10J500.,taipgi yra paimta už morgičius. Įnešti 
reikia $4,8(M)., o kiti paliks Federal Farm Loan $5,700, 
apie 13 metų mokamas nuošimtis ir suma, tik $211.25 
į pusę metų.

5 - Namas Chicagoj, arti Bridgeporto ant Halsted 
gatvės, 4 pagyvenimų, medinis. Galit nupirkti Mas- 
ter Certificate už $3,500. Įnešt reikia $2,000., taipgi 
forklrauotas. Žinokit, kari ten lotas J<ainavo daug 
daugiau.

MES TURIM aplikacijas (applications) valdžios 
dėl namų paskolų ir mes jums pagelbėsim išpildyti 
jas dykai.

MES JŪSŲ BIZNIO niekam negarsinam. Visų 
transakcijų atliekam savo privatiškame ofise.

MUSŲ BIZNIS yra pamatuotas teisingumu. Su rei 
kalais kreipkitės asmeniškai arba rašykite:

J. Namon Finance Co.
5755 S. Westem Av. Chicago, III., U.S.A.

Tel. GrovehiU 1038

LONDONAS, rūgs. 1. 
Rašytojas H. G. AVells parašė 

j naujų knygų, kurioj apipasako 
ja, kas pasauly įvyks ligi 2116 
metų. Jis randa, kad 1940 me-

PARSIDUODA NAMAS
pagyv. mūrinis namas, ran

čiusi gražioj apielinkėj Mar
ti uette Bark, Arba mainysiu 

' ant mažesnio namo arba bun-
gulovv Cbicagos apielinkėj. 

Atsišaukite
6219 So. Whyple St.

1-mų lubų

INSURANCE,
NOTARY I 
PUBLIC

n < 13.R. *

.MORTGAGE BAHKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O K K T U R A

PRISIRAŠYKITE Į. MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

JOHN POLULACH
VVHOLESALE MEATS 

8158 South Honore Street
Res. Phone:

Radcliffe 8373 Radcliffe 1527
Bus. Phone BOULEVARD 2000

ST. YUŠKA
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Čia užlaikoma gardaus Alučio SCHLITZ. Pato 
gi vieta užeiti svečiams, ir paragauti mūsų gar

daus alučio.

6241 So. State Street

LIIHUANIAN VILLA
LIETUVIŲ VASARNAMIS

Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties. 
Išrendavimui fornišiuoti kambariai.
Tinkama vieta parems ir šeimyniškiems pokyliams. 
Naujausios mados patogumai.
Rezervacijos priimamos per telefonų. Svečiai iš kitų 

miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais.

ONA STANKŪNIENĖ, Vedeja
11212 So. Westem Avenue

Tel. Beverly 2300 Chicago, III.

A Rot of 
Paint f

K. S. J AKUBAITIS
Su k»r* krarbn rali atabOkl* pada
ryti. Gali nuėvlMtl aavo namu*, vl- 
•b* panaujinti, pardlrbtl, prat*ntt 
nudavtjlm*. B.t turi būti tam tik
ra kvarba. Kvark*. kuri lietau t»- 
•taa apaauRoa. rrallal atrody. li
tram davtjlmul. Mra Šitokį* kvark* 
parduodama.

I.lquld V.lv.t d.l ai anų Ir lubų. 
Maatar Varniai, daf grindų, rakan
dų Ir madinių pagražinimų.

Planko dal balte “anamal" ai
vai įdavimo. «0—40 Tyra kvarba dal 
darbo II lauko.

3240 S. Halsted St.
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