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NIAUKIASI AZIJOS RYTU PADANGES
JAPONŲ VYRIAUSYBE PLANUOJA 

(SPĖTI SOVIETŲ RUSIJĄ
Sovietų Rusija atsako

japonams gnasfnimais
TOKIJO, rugp. 17. — Ja-1 

ponų vyriausybė planuoja pa
siųsti notų Maskvon ir įspėti 
sov. vyriausybę, kati ji paliau
tų vykdusi smurto darbus ant 
rytinio kinų geležinkelio, Man
džiūkuo (Mandžiūrijoj).

Pažymima, kad tas įspėji
mas bolševikams nebus grasi
nimas, tik jiems nurodymas, 
kad jie gerai apsidairytų ir 
pagalvotų, kų daro. • •Dalis japonų spaudos rašo 
apie karo galimumus.

ITALIJA IŠTRAUKIA 
KARIUOMENĘ

RYMAS, rugp. 17. — Itali
ja ištraukė savo kariuomenės
korpų — 48,000 kareivių, išs i
Austrijos pasienio. Kariuom? 
nė grąžinama j savo nuolali- I 
nes stovyklas — už 25 iki 50 ' 
mylių nuo pasienio.

Kariuomenės ištraukimns 
aiškinamas tuo, kad Austrijai
jau nėra pavojaus. I

MUKDENAS, Mandžiūkuo, 
rugp. 17. — Rytinio kinų gele
žinkelio, Mandžiūkuo, vicepre
zidentas Kuznecovas pasakė 
prakalbų Harbine šio geležin
kelio rusams darbininkams 
i(sov. Rusijos valdiniams). Jis 
paragino geležinkelininkus, 
kad jie su didesniuoju susido
mėjimu tėmytusi į tai, kas to
liau bus japonų daroma gele
žinkelio klausimu. Sakė, kad 
sovietų Rusija turi pakanka
mai pajėgų apsaugoti geležin-

BOLŠEVIKAI NETEKO 
DVIEJŲ DIRIŽABLIU

MASKVA, rugp.- 17. — Už 
25 mylių nuo Maskvos į Doli* 
Trudnaja angarų, kuriam bu
vo du ne maži dirižabliai, aud1 
ros metu trenkė perkūnas. 
Aliudu dirižabliai sunaikinti. 

Sovietų vyriausybė ža^T
dirbdinti naujus.

kelį ir geležinkelininkų ateitį. MUSSOLINIS TARSIS SU
Anot jo, sovietų vyriausybė

jau yra baigus išilgai visu 
pasieniu apsaugos pasirengi
mus ir neparduos geležinkelio 
dalies taip pigiai, kaip to no
rėtų japonai

Kuznecov pagaliau pažymė
jo, kad jei japonai pageidauja 
karo, jie turės karą. Kaip tik 
prasidėtų karo veiksmai, so
vietus remtų trečioji galinga

AUSTRŲ KANCLERIU
RYMAS, rugp. 17. — Pra

nešta, kad artimiausiomis die
nomis Italijon atvyks Austri
jos kancleris Schuschnigg ir 
turės apie kų tai pasitarimų 
su premjeru Mussoliniu.

valstybė. Jis neišvardino šios
valstybės.

PILIEČIAI TURI TEISĘ 
PIKIETUOTI

HAMMONDE VYKSTA 
DERYBOS

NEW YORK, rugp. 17- — 
Vyriausiojo teismo teisėjas 
Tlofstadter nusprendė, kad pi
liečiai turi teisę pikietuoti vai 
gomųjų produktų parduotuves

Bendras Cleveland'o lietuvių choras, kuris A.L.R. K. Federacijos 24 kongreso pramogose išpildys žymiau
sių programos dalį. Chorui vadovaus muzikas Vincas Greičius, šv. Jurgio par. vargonininkas. Iš kairės į de
šinę žiūrint sėdi: kun. Antanas Karužiškis, Švč. Panelės N. PagalboR par. klebonas, Federaciios 30 sic. garbės 
pirm., kongreso rengimo komisijos narys; kun. Vincas Vilkutaitis, šv. Jurgio par. klebonas, ItorigrėM rengimo 
komisijos narys, Feder. sk. dvasios vadas, daug rūpinasi kongreso prirengimui; muzikas Vincas Greičius ir kun. 
J. Andziulaitis, šv. Jurgio par. vikaras.-Kongresas įvyksta rugp. 21, 22 ir 23 dd. Prasidės iškilmingomis šv. 
Mišiomis, kurias celebruos J. E. Vyskupas Joseph Sch rembs.

Prancūzai abejoja apie Hindenburgų 
testamento tikruma

PARYŽIUS, rugp. 17. - 
Francūzų spauda abejoja, kad 
mirusio Vokietijos preziden
to Hindenburgo paliktas po
litinis testamentas būtų tikras, 
ypač kur yra minimas Hitle
rio vardas. Spėjama, kad an
troji testamento dalis gali 

| būt, arba Hindenburgui mirus 
suklastuota, arba jam sergant 
pakišta pasirašyti.

Ypač įtartinas per ilgas die 
nas testamento ieškojimas ir 
jis staiga atrastas prieš pat 
plebiscito vykdymų.

PALEIDŽIAMA TŪKSTAN
ČIAI KALINIŲ

BERLYNAS, rugp. 17. — 
Iš Vokietijos kalėjimų palei
džiama tūkstančiai politinių 
kalinių, kad jie turėtų progos 
sekmadienį dalyvauti plebisci
te diktatoriaus Hitlerio reika
lu.

ALASKOJ STATOMA STREIKAI - KOMUNISTŲ
ŠVENTOVĖ DARBAS

JUNEAU, Alaska, rugp. 17. 
— Netoli Čia ant aukštosios ir

1IAMMOND, Ind., rugp. 17.
— Ticver Bros. kompanijos ir protestuoti įirieš dideles
muilo faltriko vadovybė turi 
derybas su streikuojančiais

kainas.
Bronxo (miesto dalies) duon

darbininkais. Tarpininkauja . kėpių grupė kreipės teisman, 
federalinis taikintojas W. F. į kad gauti “injunction” prieš 
White. Fabrikas kelinta die-, susiorganizavusius Iftpylinkės
na uždarytas.

PRIIMA TIK MOKSLUS 
ĖJUSIUS

Karo laivyno naujokų ėmi
mo ofisas Chicagoj — naujuo
se pašto namuose, skelbia, kad 
priims apribotų naujokų skai
čių tarp 17 ir 2.5 m. amžiaus. 
Pageidaujami tik baigę vidu
rines mokyklas (high scbools), 
h rba lankę kolegijas.

AREŠTUOJA PIKIETI- 
NINKUS

Plebiscito ir kalinių palei
dimo proga propagandos mi
nisteris Goebbels paskelbė tri
jų dienų iškilmes visam kraš
te. Įsakyta visur namus ir gat
ves nupuošti vėliavomis ir ža

piliečius, kurie protestavo 
prieš dideles kainas duonai. 
Teisėjas nepripažino duonke
piams “injunetiono.”

Edgewater Beach viešbuty 
streikuoja elektrikininkai, vi
rėjai ir patarnautojai. Strei
kininkai pradėjo pikietuoti 
viešbutį. Policija areštavo jų 
keletu.

Antradienio vakarų ties 
viešbučiu susprogdinta bomba. 
Policija randa, kad tai elektri
kininkų darbas, nors aiškių

TORONTO, Ont., rugp. 17 .'’rodymų netun

— Pagrobtas turtingas bravo- Elektrikininkų streikas pasi 
rininkas J. S. Labatt iš Lon-' reiškė ir bomba susprogdinta,
don miesto po 65 valandų pa- (kadangi elektrikininkų unijos 
leistas. Už jo paleidimų gro- viršininkui neleista viešbučio 
bėjai reikalavo 150,000 dol. namuose išsinuomoti butą.
Ar šį pnma, ar kiek mažiau Į Teismas paleido visus areš- 
išmokėta, nėra žinoma. rimtuosius.
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HITLER AIŠKINA 
SAVO ŽYGIUS

i KALTINA UŽSIENIO NE
PALANKUMĄ VOKIETIJA

HAMBURGAS, rugp. 17. 
Vokietijos diktatorius Hitlerii 
šiandien čia sakė prakalbų 
kuri buvo transliuojama per I 
radijų ir girdima visam kraš 
te.

Kalbėjo apie įvyksiantį sek 
madieni plebiscitų. Ragino 
gy ventojus, kad jie savo bal
sais paremtų jo žygius.

i Hitleris aiškino, kokiais su- 
į metimais jis sujungė krūvon 
reicho kanclerio ir prezidento 
ofisus ir patsai užėmė juos. 
Sakė, kad to reikalavo krašto 
apsauga, o ypač ekonomipis 
stovis. Be to, tas skubus per
versmas buvo reikalingas, ka
dangi užsieniai reiškė panie
kos vokiečių vyriausybei. Kad 
apsidraudus nuo vienokių, ai 
kitokių katasįrofų, jis, Hitle 
ris, tuojau ir perėmė pt’ežiėen 
to autoritetų. Kitaip gi Vo
kietija per ilgas savaites 
būtų turėjusi autoritetinę

NEW YORK, rugp. 17. — 
National Civic federacijos pir-

didingos kalvos tarp milžiniš- Į mininkas R. M. Easley paskel-
kų medžių statoma Alaskos.bė, kad darbininkų streikų
gi obėjos šv. Teresės šventovė.. bangų mūsų krašte sukėlė Itn- 

Tas yra nedidelėje saloje, i munistai ir galutinai nustaty- 
kuri užvardinta Shrine (šven-Įta, kad tas padaryta įsakytu-i
tovė). stačiai iš Maskvos.

vado.

NACIŲ VĖLIAVA PIRMOJE 
VIETOJE

MONS. DUNNE PASKIR
TAS ARBITRU

Šv. Kryžiaus bažnyčios rek
torius mons. D. J. Dnnue pa
skirtas arbitru. Jam pavesta 
spręsti klausimas, ar didinti 
3 centų daugiau per valandų 
atlyginimų viršutinių geiežm-

liumynaia. Vokietija turi įro- kelių tarnautojams Chicagoj.
dyti pasauliui, pareiškia mi
nisteris, kad vokiečių tAuta 
ir fuehreris (vadas Hitleris) 
yra vienas ir tas pat.

Šiandien Hitleris atlankė 
Hamburgu, kur jis kai impe
ratorius pasitiktas. Visas mies 
tas ir uostas nupuošti.

Gatvėkarių tarnautojams 
padidinta 3 centai, o viršuti
nių geležinkelių kompanija ne
norėjo to daryti. Pagaliau su
liko pasiduoti arbitracijai.

ILLINOJAUS VALSTYBĖS 
DIENA

STREIKUOJA CIGARŲ 
DARBININKAI

MANILA, F. S., rugp. 17. 
- Sustreikavo darbininkai

dviejuose cigarų fabrikuose. 
Nors fabrikai uždaryti*, bet 
darbininkai nerimsta. Fabri
kų apsaugai pastatyta kariuo
menė. •

Po sovietų vyriausybės pri
pažinimo daug komunistų at
vyko į Ameriką, ir pati komu
nistų partija pradėjo smar
kiau ir drąsiau veikti.

Tai tik pradžia, pareiškia 
Easley. Jei komunistų niekas 
nesutrukdys jų veikloje, čia 
bus dar blogiau. Ikišiol jie 1 
daugiausia veikė pramonė* 
centruose, o dabar persimeta 
į nukentėjusius nuo sausros 
ūkius, kad prieš vyriausybę 
sukurstyti ūkininkus, i

BERLYNAS, rugp. 17. — 
Vidaus reikalų ministeris pa
skelbė vyriausybės , nuospren
dį, kad visam krašte nacional
socialistų (nacių) partijos vė
liava (svastikas) būtų deda
ma pirmoje vietoje. Jis įsakė 
sunaikinti respublikos vėliavą 
— raudonos, aukso ir juodos 
varsų.

Iš to suprantama, kad po 
įvykusio plebiscito Vokietija 
turės tik nacių vėliavų.

TRIUKŠMAS PRIEŠ GU' 
BERNATORIŲ

2,500 PASIRENGĘ 
STREIKUOTI

ST. LOUIS, Mo., rugp. 17.

šimtmečio pažangos paro
doje, Chicagoj, vakar įvyko m. 21 d. ant Mobile and Ohio
T Ilinojaus valstyličs diena, da
lyvaujant valstybės milicijai.

BERLYNAS, rugp. 1 
Kari laimėti plebisciLą Šnaro 
teritorijoj, Vokietijos Vyriau
sybė nusprendė išleisti specia
lus pašto ženklus.

• ST. CROIX, Virgin salos, 
rugp. 17. — Salų gyventojai 
)>akilo prieš gubernatorių P. 
M. Pearsonų. Reikalauja, kad 
jis atsistatydintų. Vyksta de
monstracijos.

SOFIA, Bulgarija, rugp. 17. 
— Audra su ledais sunaikii

Apie 2,500 rTarbininkų pasi- , . f™........... ,7 “ 7 w
, ... , r skeletų bulgarų kaimų Cnoul

rengę sukelti streiką ho rugp. , &pylillkSM 7
geležinkelio, jei nepasiseks de
rybos dėl didesnio atlyginimo. 

Šis geležinkelis yra paduo- 
— tas likviduotojut

Spauda praneša, kari Chica
goj planuojama padidinti pie
nui kainų.

ORAS
CHTCAGO TR APYLIN 

KĖS. — šiandien nepastovus 
oras; debesuota; vakarą nu
matomas lengvas lietus; Šil
čiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
]

tautiečių. Rodos, vadinas katalikais, tačiau 
dedasi prie bedievių spaudos paluikymo it 
tokio veikimo, kuris griauna ne tik kataliky
bę, bet’ ir lietuvybę. Iš visų Amerikos kraštų 
suvažiavę vyrai veikėjai j kongresų, tais klau
siniais turės pasitarti ir padaryti tinkamas 
išvadas.

Moterų veikėjos savo posėdyje svarstys 
klausimų, kaip auklėti augančiųjų kartų, kad 
ji pasiliktų tautiniai sveika, kad mokėtų lie
tuvių kalbų, pažintų savo tautų ir jos siekius.

Kas nežino, kad nuo moterų labai daug 
pareina tautybes išlaikymas. Jei motinos at
sisakys savo vaikus auklėti katalikiškoj ir 
tautiškoj dvasioj, nedaug tepadės mūsų mo 
•kyklos, orgahizacijos ir spauda. Į Federaci
jos kongresų susirinkusios moterų veikėjos, 
be abejonės, nustatys planų, kaip paveikti, 
kad mūsų moterys būtų sųmoningos katalikės 
ir susipratusios lietuvaitės.

Visos lietuvių tautos akys nukreiptos į 
Vilnių. Federacija visais laikais, kiek tik 
leido sųlygos, rūpinosi Vilniaus vadavimo rei
kalais, šelpė to krašto našlaičius, rėmė Vii- j bkimės to, kas amžinai pasto- 
niaus krašto lietuvių sąjūdį. Kadangi pasta- jvu» kas eina visam kam pa-

Amerikos lietuvių katalikų akys nukreip- j ruoju iaiku Vilniaus klausimas ypatingai pa- grindų. \ ienoj tik Katalikų 
yra tikra artimo

MuckerniAnn S. J.

Katalikų Veikimas

Katalikų Veikime Bažnyčia tvertas. Jis judu ir gyvena 
purinio savo nuostabių jaunat- Dievo Trejybės amžinumo ra- 
vę. Po dviejų tūkstančių metų te. Tui suprantama tik dva- 
ji nenuvargo, nenusilpo. Prie-, šiai, kuri pati kvėpuoja Dievo 
šingai, Bažnyčia duoda mūsų malonėje. O kuip skurdi ta 
suvargusiam amžiui gyvybės., dvasia, kuri jos visai neturi! 
Reikia pripažinti, pasaulis , Dėl to mūsų pareiga grųžinti
šiaip ar taip bet einu prie 
vadinamosios Dievo karalys
tės. Nieks negali trūnyti ne
veikios stovy. Dievų taip pat čia, 
filosofija apibudina kaip Ac
tus Purus, t. y. Grynuoju vei
kimu. Gėtė negalėjo kitaip į- 
sivaizduoti amžinybės, kaip 
tik vis grynesnį, vis tyresnį 
veikimų.

žmones prie tų gaivių Apreiš
kimo šaltinių. Šiandien įvai
rūs okultistiniai mokslai jau- 

kad yra kažkas anapus
medžiagos. Bet veltui žmogus 
ieškotų ten atsakymo į savo 
amžinatvės troškinio klausi
mų. O Katalikų Bažnyčios mi-

koltomis įvairių draugijų ple
vėsuojančiomis vėliavomis ap- 
vaik ščiojant miesto arbu mū
sų tautos žymesnius įvykius.
Po jos stogu buvo susibūrę de- 
sėtkai įvairių pašalpinių, dai
lės, literatinių ir religinio ir 
tautinio pobūdžio dr-gijų per 
kurias, kaip per organizmo gy 
slas ji ėmė sau medžiaginį pe
nų, o jį suvirškinus perdavė 
savo sūnains dvasinio maisto i 

formoje.
Tai buvo kun. V. Paukščio,! 

kun. J. Halaburdos ir kun. Vi
nco G. Vilkutaičio laikais, kuo 
met darbai gerai ėjo ir lietu
viui tūkstančiais plaukė iš Lie- j Cleveland, Ohio, kurio vado- 
tuvos, o, karui užėjus, plūdo vaujamoj parapijoj įvyks A. 
šimtais iš anglių kasyklų į L. R. K. Federacijos 24 kon- 
Clevelandų, Detroitu ir kitus gresas. Jis daug rūpinasi, kad

Gerb. kun. V. Vilkutaitis, 

šv. Jurgio parap. klebonas,

fGŲ VEIKIMO CENTRO KONGRESAS

į Clevelandų, kur rugpiūčio 21, 22 ir 23 
lomis įvyksta mūsų veikimo centro — A.
{. K. Federacijos 24 kongresas, 
šiuo kongresu lietuvių katalikų visuome- 

via susidomėjusi labiau negu kuomet nors 
niau. Ir mes visai nesistebime kodėl.
Mūsų visuomenė, ypač jos vadai, aiškiai 

uto, kad Amerikos lietuviai tautiniu avil
iu stovi krvžkelyje. Jiems reikia dabar, 
jau pasisakyti ir nusistatyti, ar pasukti 
o rūpesčius ir veikimų į vienybės kelių, 
ir toliau veikti palaidai, neorganizuotai, 
d r inkus pirmųjį kelią dar yra daug vilties 
itiniam išsigelbėjimui, kuomet pasukus ant- 
>ju, žengtume į tautinę mirtį.

Gyvas susidomėjimas Lietuvių Katalikų 
deracija ir jos kongresu, yra labai reikš- 
ttgas dalykas. Tai yra noras pasukti lietu- 
j veikimų j išganingų vienybės kelių, nes 
įsą Federacija yra vienintėlė vlėnytoja. Jai 
pi sutraukti visas t a utim e’š -’ centralinės or- 
niza< ijas ir lokalines draugijas į vienų sti- 
iį ryšį ir per savo skyrius organizuotųsias 
tuvių katalikų jėgas išjudinti katalikiškam 
ikimui ir tautiniam išsigelbėjimui.

Šio kongreso programoj matome įdėtus pen 
s labai svarbius ir aktualius klausinius: a. 
-lietuvių mokyklos ir jų ateitis Amerikoje”; 
“Lietuvių centrų palaikymas ir jų stip- 

limas”; c. “Vytai katalikiškoj ir tautiškoj
vijoj”; d. “Moterys ir tautinis jaunuome-

.1 4 * * ' *’> * *
s auklėjimas , e. Vilniaus vadavimo reika- 
i.

Mūsų ptadžios mokyklos prie parapijų, 
uidemijos ir kolegija religiniame ir tauti- 
ame išeivijos gyvenime labai svarbų vuid- 
etiį vaidina. Visi sąmoningieji lietuviai ka
li kai tai gerai supranta, Bet kad pastaruo- 

i laiku lietuvių mokyklų (vjrBe pradžios) 
okinių skaičius pradėjo mažėti, mokyklų 
»dčjai ir visuomenės vadai pradėjo rinitai 
i-i t fipinti ir dėl to netenka stebėtis, jei sta- 
una klausimas: kas atsitiks su lietuvių mo- 
vkloii Amerikoje ateityje? į tų klausimą 
irės u t.--akyti į Federacijos kongresų suva- 
avę veikėjui.

Tvirčiausiais lietuvių centrais Amerikoje 
ra ; terapijos ir organizacijos. Daugelyje ko
mi jų lietuvių parapijos gerokai apardytos, 
es kažkodėl lietuviai bėga iš savo kolonijų, 
p i \vena ten, kur nėra nei lietuvių para- 
ijo , nei organizacijų, nei lietuvių biznierių 
»>i profesijonalų. Tokiu būdu silpnėja lieto 
i n organizacinis ir tautinis judėjimas. Būti
ni reikia susirūpinti, kad būtą sustabdyta.) 
in.-iį ( ' litrų ardymas. Iš čia iškils ir jaunimo

sidarė aktualus, dėl to ir mums, Amerikos Į Bažnyčioj 
lietuviams, teks daugiau padirbėti. Federaci
ja, pasidariusi Vilniui Vaduoti Sųjungos cen
tru Amerikoje, turės daugiau darbo. Tat, ge
rai, kad kongreso visas posėdis yra skiriamas 
Vilniaus vadavimo reikalams.

Kada susirenka rinktiniai visuomenės va

ta jėga, nešanti žemei palai
mų. Giriasi tiesa ir visokio 
plauko humaniškumas tikrųja 
artimo meile. Bet jo veidmai
niškų veidų parodo putys dar-

! bai: rašomi amžinos taikos pa-
dai, iškelia tokius klausimus, kurių išanksto į kuj o už Ua.
nėra galima numatyti. Be abejojimo, pana- |avi>i ir ruoiia,Msi karuL 
šiai įvyks ir būsimame Federacijos kongrese.
Mes čia suminėjome tokius dalykus, kurie 
yra centro valdybos numatyti. Kų iškels pa
tys kongrese atstovai, apie tai tik po kongre
so tegalėsime kalbėti. Tuo tarpu linkime Lie
tuvių Katalikų Federacijos 24 kongreso at
stovams geriausio pasisekimo rišti painius ir 
aktualius mūsų visuomenės klausimus ir sėk
mingai nustatyti ateities darbams planus.

Dievo nustatytais pagrin-,21? betvarkėj, blaškomoj sie- 
dais kurkime valstybes. Grie-' Ka*°P suskamba ramios 

džiaugsmo harmonijos stygos.
Katalikų Veikimo žmogus 

turi būti visas persiėmęs Die
vo mokslo paslaptimis. Kas no

meilė. Ji yra didelė organizuo- ™ kllti jos vadu, tam didelės 
idėjos ir aukšti sumanymai 
tik iš jų turi eiti. Dievo moks
lo paslaptys jį turi padaryti į 

sparnuotų, nepalaužiamų. O ka 
talikų veikimo vado darbas 
yra didelis. Jam reikia kovo
ti netik su žmogaus piktybė
mis, bet ir su demoniškomis 
jėgomis, šių dienų katalikų

stikai realiai jaučia ano pa
saulio ankstumų. Jų iš prad- ,niįostus .Tame laikotarpyje tvė! tinkamai prirengti kongresų 

rėsi, organizavosi ir bujojo’

Pasauly ligšiol eina aštriau- j veikimo vadas tiesiog turi bu
sią kova už idėjų. Juk daug į įj mįnį0B laikomas ir gerbia- 
galvų yra susispietę po Mark-Įmag kaip'šventasis, kaip pa

siųstasis Kristaus Bažnyčiai 
sunkiu laiku. Mums reikia šve-

0LEVELANDIE6IAI

n P (fi-/tirt

so vėliava. Kiek yra visokių 
kitokių gaivalų, kurie veda ar 
stengiasi vesti pasaulį prie su-1 nLų Augustinų, Benediktinų, 
irutės. Dėl to Katalikų Baž- Bonifacijų, Pranciškų, Domi- 
nvčiai reikia budėti. Reikia ninku, Ignacijų, Teresių, EIz- 
sudaryti stiprius būrius, Kata 
likų Veikimo Komitetus su di
dele valdžia. Jie turi apimti

Cleveland, Ohio, lietuviai, pas kuriuos į- 
vvksta Lietuvių Katalikų Federacijos kongre 
sas, jau nuo senai yra pagarsėję savo tauti
niu veikimu. Dar prieš Didįjį Karų jie buvo 
neblogai susiorganizavę į draugijas, draugi
jos į sąryšį ir daug veikė, kad kelti lietuvių 
tautinį susipratimų ir gražiai garsino lietu
vių vardų svetimtaučių tarpe. Ten išaugo 
sa eilė žymių veikėjų ,kurie ir šiandien svar
bias vietas užima mūsų visuomenės gyvenime.

Karo metu ir po karo Clevelando lietu
viai katalikai pasirodė kaip tikri savo tau
tos mylėtojai, patrijotai. Įvairiems Lietuvos 
reikalams jie dideles pinigų sumas yra sudė
ję. Būdami veiklūs ir dosnūs Lietuvai, jie 
vis dėlto ir savo vietinių reikalų neapleido. 
Jie šiandien turi dvi jiarupijas, kurioms vado
vauja kun. Vilkutaitis ir kun. Karužiškis. 
Šv. Jurgio parap., kurios ribose jvvks kon- 
gresas ir kurioj klebonau ja kun. V. Vilkutai
tis, jiasistatė gražių bažnyčių ir mokyklų. 
Kun. Karužiškro vedamoji parapija tik'prieš.

l. i -m ,!s. nes jei jai nimas 
ą įo t vai pastotė ir Įsteigė, mūsų visos pa- 

♦ Įisibiikyli centrus bus tuščios.
Kaip pernai taip ir šiemet kongrese daro

mi atskiri posėdžiai vyrams ir motorinis. Tai 
laron.i tuo tikslu, kad tuofe posėdžiuose nno- 
tugniau ir ni viriau būtų apsvarstyti t ie vi- 
uonitmės klaniniai, kurie liečia vyrą ir nio- 
eni veikiau atskilai. Vyrai šiemet tarsis 

'abiaii praplėsti katalikišką ir tautišką 
\ turė.- išsiaiškinti, kodėl jų

an
pc- m. >

liai-

erdvingo ploto žemės, švarioj 
vietoj, prie plačiosios Superi-

mūsų draugijos. Jos buvo se
kančios: Šv. Jurgio, L. R. K.
A. Sus. 8 ir 50 kuopa, S. L. A: <>r gatvės. Klebonijos prieša- 
14 kp., Liet. Sūnų Kareivių'1^ Puikus sodas 8U įvairiais 
Šv. Kazimiero, Šv. Motinos medeliais ir gėlėmis. Tai idea-' 
Dievo Aušros Vartų, Liet. Sū-! ližka kuni8° rezidencija. Apie 
nų Kareivių Šv. Kaz. Gvardi- mokyklų didelis vaikams žai- 
ja, Šv. Juozapo, Šv. Jurgio-sti ir mašinoms pastatyti ap- 
Giedorių, Dr. Vinco Kudirkos, I J-vertas daržas. Aplink visur 
Cleve. Liet. Taut. Benas, T.
M. D. 20 ir 47 kuopos, Cleve.
Liet. Namų ir Paskolos Draug.
Cleve. Liet. Teat. choras, Cle
ve. Liet. Draug. Salės Bendro
vė, L. R. K. A. Sus. 142 kp.,
Liet. Vyčių 25 kp., Liet. Sūnų 
Benas, Tautos Fondo 22 sky- j 

rius, A. L. T. Sandaros H3 kp.,
D. L. Kunig. Vytauto po globa 
Šv. Petro, L. R. K. A. Mot.

įvairios krautuvės. Ne per ar
ti didmiesčio, kad jis kenktų 
gyvenimui ir ne pertoli, kad 
sunku būtų su juo susisiekti. 
Oras, sulyginamai švarus, nes 
arti ežero ir netoli Gordon pa
rko. Biznio ir gyvenimo namai 
lietuviams prieinami, todėl y- 
ra beveik visi patogumai, ku
rie prilaiko mūsų žmones ar
ti savo bažnyčios. Taigi čia

Sųjungos 26 kp., Clev. Liet.įir randaai visas lietuvhi cen' 
Draug. Sųryšys, Varpo ir Mi- tias: bažnyčia, lietuvių krau

tuvės, lietuvių bankas,i rtos chorai. Nckurios minėtų
bietų. Musų Katalikų Veikimo j .jar įr šiandie geraį va
vadų statulos, kaip.anų šven- gvvucja ir loSia SVarbių rolę, ,tuv^ betaine,

tųjų, turi atsistoti ne tik baž- , niūsų draugijiniame gyveni-'Brazi 
žymiausias musų pajėgas, ge-,Myėiose prieš altorius, bet ir*me

“Dir-
“Clevelando žinios”, Lie

riausius vadus. Europos kultūros panteonuose.
Dabar kai kur pasauly no-J to junkimės visi, kas

rimą nusikratyti Dievo tvar-'P° Kristaus vėliava stovi. Ma
kos, o vietoj jos pastatyti žmo! takus nušvies aukštoji Jo 

gaus tvarkų. Tikrumoj labai karalystės vizija. Visi stokim 
dažnai tai daro dėlto, kad Die- I didelį atnaujinimo Kristuje 
vo karalystės pagrindų visai! darbą. Jokia organizuota, ar 
nepažįsta. Bet iš to aiškėja laisvai veikianti jėga tenepa- 
vienas Katalikų Veikimo sva- ■ ^keka be darbo. Ar galima
rbus uždavinys, būtent — at
vesti žmones į pilnutinį Dievo z
mokslo supratimų, ntgaivinti | ir politinės jėgos jungia 
juos šventuose religijos šalti-. sb kai mūsų Kristaus Vietifti-

Bet laikas yra didžiausias 
perfnainų faktorius. Jis per
mainė ir Šv. Jurgio parap. ap
linkybes. Praslinkus keliems 
metams senoj vietoj, visokios 
dirbtuvės ėmė stelbti mūsų ir 
taip mažų medinę bažnytėlę. 
Taip kad galop Oregono ir

šiandien stovėti rankas nulei- Hamiltono bulvarai pasirodė 
dus, kai visos dvasinės, moks-

Obelinio duon- 
Brazio vyrų drabu

žių krautuvė, Jokubauskienės 
ir Vilkelio graborystės namai, 
visas būrys gydytojų ir keli 
advokatai. Visi kai vienos mo
tinos šeima.

Kun. Vilkutaitis, pats būda
mas mėgėju literatūros, tapy
bos ir muzikos, norėdamas pa
sidalinti tomis dvasios tobuli
nimo gėrybėmis su savo para- 

- -1 pijiečiais, dėjo daug pastangų

bet daro žymią

nmose.

O jialainiintos Dievo paslap
tys, dėl ko taip mažai širdžių 
jumis visiškai persiėmę! Argi 
ne graži yra Šventosios Tre
jybės paslaptis? Pagal Dievo 
pirmavaizdį visas pasaulis su

nkas šaukia viso pasaulio ka

kelis metus susiorganizavo, 
pažangų ir turi gerą ateitį.

Be to, Clevelande veikia visa eilė drau
giją, lietuvių bankas, yra lietuvių biznierių, 
profesijonalų. gabių menininkų. Šiais 1934 
metais susiorganizavo stiprus Federacijos 
skyrius, kuris, suvienijęs visas to miesto lie
tuvių draugijas, dar labiau išjudins lietuvių;,. r. T1 ' . - i-° .7 , n . hunus. Pamatę sios sakes lai-
tautinj ir religinį veikninj. . • _ , . . . .svę, tuoj ėmėsi darbo: steigėtautinį ir religinį veikimų.

Reikia tikėtis, knd Federacijos kongre-

naujesnei kartai perankštūs 
ir pertroškūs. Ir, Štai, pažam iir laiko įsteigimui 8™žau9 k”S 
gcenča parapijiečių mintys ta- kuris 'iidlu"u ir |tall"s
po nukreiptos toliau į rytus,'kok>bc VIrSlJa V18us Ank lie‘ 

Į tuvių parap. knygynus. Pats 
būdamas savininku gražaus 
balso ir mokėdamas groti če- 
lo, skambinti piano ir dūduoti 
vargonais, stengėsi įsteigti ge- 
riausįus vargonus, kurie balsų

talikus į vienybę ir bendrą “ arčiku taiP ga-
darbų? Mūsų amžiaus yra kul
tūrų lažybų amžius. Kus to 
nemato,, tų prastai kalbunt, ga 
Įima būtų pavadinti neregiu.

A. M. “S.”

TRUMPA ŠV. JURGIO PARAPIJOS APŽVALGA
Cleveland, Ohio. — Lietu- . kurios pirmuoju pirmininku 

viai anais metais, vykdami į buvo J. Vilkutaitis, kun. V.
Ameriką, kaipo aukso šalį, vi- 
vuose metuosę spietėsi kaip 
kaip bitės į Savo viengenčių

laikraščius, tvėrė draugijas ir

Vilkutaičio tėvas, ir kurios va
rdu vėliau tapo sutverta da

lina išsireikšti. Viename pa
rapijos laikytame susirinkime 
IX) ilgų ir karštokų diskusijų 
nutarta kraustytis į naujų vie
tų, būtent ant Superior ir JB. 4
67 gatvės kampo, kur ir po šiai1 gražuma ir kombinacijų įvai-
dienai randasi Sv.'Jurgio buž-'™““ S“U lygi'' varS»n>i tarĘ' 
nj.vja I Am. lietuvių neturi.

Čia turint vadu jaunų, ener-' Klebonas kun. Vilkutaitis y!, 
gingų klebonų asmenyje kun. ra kua'«as- dis
Vinco Vilkutaičio, kuriam šių',iki Pat n,irlira Sražla‘ llžlaik‘' 
vasarų sukanka 23 metai kum- n,ot,n’ P8S sav0 lr »

gražiai ir iškilmingai palai
dojo. Jam visų laikų tarnauja 
lietuviai, o ne svetimtaučiai 
tarnai. Visą namų ruošų pri
žiūri jo sesuo Kotryna Vilktt- 
taičiūtė. Bažnyčios prižiūrėto
jas irgi lietuvis. Jis visuomet

. . , - , . , , - ,' stengiasi užlaikyti lietuvį vartai yra trejybe, be kurios ne “ J 1
. . I gonininkų, nors kartais, turi

viena parapija negali seknun- ° .

gavimo ir 15 metų šitoj para-
bartinė Švento Jurgio parapi-1 pijoj, atsivėrė mainos darbų, 
ja. • * ♦ Į Į Jam klebonaujant išstatytas

Šv. Jurgio parapijai, kaip dabartinis moderniškas Dievo 
ir daugybei kitų Am. lietuvių namas su visais jaunimui ir

ras sutelks į bendrą ftontų visus clevelandie-J organizavo parapijas. Centru parapijų, teko pergyventi daug huaugusieins patogumais: baž 
' čius ir kad Clevelande susidarys vienas iš viso tautinio ir religinio vei-! skaisčių ir juodų dienelių. Ji nvčia, mokykla ir auditorija,
I . • . «• - * ■ , , •, , , , • r • i w • 1 I _ 1 / \____ _  i  T.v ' 4 n a a.ieo 4 ■«. I.. . lu, lr,,l*,< iu v, Anebrangins to, Hvirfjausiu lietuvių katalikų centrų Ameri-kimo, kaip Lietuvoj, taip ir ši-

koje. i čia buvo ir yra Katalikų Baž-
- -------------- 1 nyčia.

Tolimuose rytuose padangė niaukiasi. Ja-' ‘cievelandui irgi teko priimti 
ponija su Rusija rjmtai pradeda pyktis. Vie-J savo globų neunžą būrį lie 
na kitai grųsina, Ir nei viena nei kita nenu
sileis, karas neišvengiamas. Tiesa, Rusijos

Imlžcilim. bijo karo. no« jie naiančia, kad' „ |ji(,,uvof ,gn m_ k

dar būdama ant Oregon ir F 
21 gatvės, kur jatl dabar sto
vi dirbtuvė buvo liudininkė 
viso tų dienų clevelandiečių 
bruzdėjimo. Ji bnvo motina

tuvių, kurių dabar skaitoma! tų visų draugijų ir organiza-1 riuos gabiai mokina seserys 
Pranciškietės iš Pittsburgho. 

Bendrai, išorinė ir vidujinė
apie 15,000. Pirmutinis jų bu- cijų kuopų, kurios, jei ne tie- 
vo Pranas Frelmonas, kuris sioginiai, tai bent per jos įte-

daug nesąmoningų katalikų ir vlmui Rusijoj.

kadai prasidėjus, gali kilti prieš juos Tevo-Jįepog 31 1887 m., sutvėrė
liurija ir tada pasidarytų galas jų viešjmta- pirmųjų draugijų Clevelande,

būtent Šv. Jurgio draugiją,

nesmagumų. Jis yra ištikimas
savo darbui. Jei jį kas atitran-

” •’ j kja nuo hažny(v.i08 darbo tai
minas ir maži vaikučiai, ku-

liga.
šių vasarų klebonui kun. V. 

Vilkutaičiui sueina 25 metai 
kunigavimo ir 15 metų kaip 
čia Clevelande, iš ko jis turi 

i ■ ; < ą

(Tęsinys 4 pusi.)

gai bujoti. Čia randa tikrų prie 
glaudų, sportų mėgstantis jau

kmę tvėrėsi ir aplink spietėsi.; Šv. Jurgio parap. bažnyčios ir
Ji matė tas skaitlingas lietu-'rodo išvaizda gali džiaugtis 1 

. . , . . . __ . - daug džiaugsmo, nesvių parodas su benu ir jieks- kiekvienas praeivis. Muro na-; 
ir raitais kareiviais iš- mas pabudavoljąs ant dideliočiais
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A. L R. K. Federacijos 24 Kongreso 
’ - Dienotvarite

*. L R. K. VARGŪHININtŲ SEIMAS CICEROS KATALIKAI! >
Valdyba paskelbė Vargoni- j rasti vietos ir teikti rekomen- 

. ninku seimų, rugpiūčio 21 - 22 į dacijų klebonams. Są-ga rflpi-
, _____ i dienomis, Clevelande, O., kur naši sukelti didesnį kapitalą,*Akcijos _  seimas, Cleveland,

Pirmoji Diena — rugp. 21 d. — I posėdis ir Federacijos kongresas ir to- j kad būt galima išleisti dau-1 Ohio.
J. E. Vyskupas Joseph Schrembs oelebruos kongreso aXi-Įrnis Padioraia dienomis. Šįmet, giau giesmių ir dainų savo ir j Raginu jus, brangūs mano 

darymo iškilmingas mišias. Tai bus rugpiūčio 21 d., 9:30 vai. galima tikėtis skaitlingo var- kitų kompozitorių jas teikti parapijonai, aktyviai dalyvau- 
ryto, Sv. Jurgio bažnyčioje, Cleveland, Ohio. Amerikos lietu- gonininkų suvažiavimo, nes nariams ir jų chorams mažės- ti minėtame seime. Jeigu ka- 

vargonininkui yra gera proga nėmis kainomis. Są-ga kelia1 da nors buvo svarbūs katali- 
išvažiuoti tada, kada jų kle-i choruose dvasinę ir tautinę i-'ky Federacijos kongresai, tai 
bonai važiuoja į tą pačią vie- deją jungdami juos į sąjungas,1 £iUo laiku kur kas svarbesnis, 
tą seimauti.

Ateinančią savaitę įvyks Ka 
talikų Federacijos — Katalikų

IŠ L.. Y. CHIC, APSKR. 
SUSIRINKIMO

viai vargonininkai giedos laike mišių. Tai bus iškilmės, ko
dų nedaug mūsų gyvenime tepasitaiko. Pamokslą sakys J. 

M. d. g. Pralotas M. L. Krušas, Federacijos Dvasios Vadas. 
^Kun. M. Kazėnas, Federacijos iždininkas, apdovanos visus 

vargonininkus, kurie giedos kongrese atidarymo iškilmėse).
£. 11:00 vai. Kongreso atidarymas Šv. Jurgio parap. sa

lėj, 6527 Superior Avė. Kongresą pradės vietos klebonas kun. 
Vilkut&itis ir rengimo komisijos pirm. Ona Mihelich.

a. M&Idė atkalba Dvasios Vadas J. M. d. g. Pral. M.
Krušas.

b. Pirmininko dr. A. Rakausko kalba.
3. Mandatą priėmimas.
4. Kongreso prezidiumo ir komisijų rinkimas.
Pertrauka pietums.

II Posėdis
1. Sveikinimai.
2. Centro valdybos raportai.
3. “Lietuvių mokyklos ir jų ateitis Amerikoje”, kun.

Juozapo Simonaičio iš Elizabeth, N. J. referatas. Koreferentai:
Ig. Albavičius iš Chicagos ir kun. J. Skripkus iš Pitts-

Pa.
‘Amerikos lietuvių centrų palaikymas ir s/iprtnimas” 

it. Rakausko iš Chicagos referatas. Koreferentai: Pet- 
Mulioiis iš Clevelando ir A. Pileckas iš Pittsburgh, Pa.

Antroji diena — rugp. 22 d. — Posėdis III.
9-tą vai. prasidės du atskiri vyrų ir moterų posėdžiai.
1. Vyrų posėdyje referatą apie “Vyrų katalikiškąją ir 

lutiškąją akciją” skaitys kun. M. J. Kazėnas iš Pittsburgh,

dalyvavimas bus žymus ir pro 
gramoj. Įdomu, kaiji kitos pro 
vincijos vargonininkai pasiro
dys? O ką mano vargoninin
kai nepriklausantieji sąjungai 
daryti tomis dienomis? Ar ne- 
terlėtų ir jiems atvažiuoti pas 
savo bendradarbius? Juk visi 
tos pačios idėjos ir profesijos 
darbininkai, o nepažįstam vie
ni kitų. Kur ir kada galima 
susi jiažinti?

Ta: per metinę vargoninin
kų šventę, Cleveland, O.

Vargonininkų Sąjungos tiks- 
*a. Koreferentai: kun. J. Balkūnas iš Brooklyn, N. Y. ir las yra gražus; ji jungia vi-

I kad su jais būt galima suren- 
Chicagos vargonininkų pro-Į.^1 masinius koncertus, rašyti 

vincija bus skaitlingiausia at-1 Juos’ W giedamus veika- 
stovais, nes net trimis auto-1 ^us’ so*istus i* pačius .vedėjus, 
mobiliais rengiasi važiuoti. Jų ,^en^*ama (albumas)) į kurį

Eomp. A. Pocius iš Chicagos. Šiam posėdžiui pirmininkaus 
lr. P. Cesnulis.

2. Moterų posėdyje referatą skaitys Kotrina Račkienė: 
“Moterys ir tautinis jaunosios kartos auklėjimas”. Korefe- 
rentės: S. Sakaliėnė iš Chicagos ir Poškienė iš Chicagos. Po

odžiui pirmininkaus Ona Mihelichienė iš Cleveland, Ohio.
Pertrauka pietums.

Posėdis IV.
1. Kongreso Komisijų raportai.
2. Rezoliucijų svarstymas.
3. Nauji įnešimai.
4. Valdybos rinkimai.
5. Kongreso uždarymas.

Trečioji diena — rugp. 23 d.
ftis posėdis prasidės 9 vai. ryto. Dalyvauja visi kongreso 

atstovai ir svečiai. Svarstoma Vilniaus vadavimo reikalai. 
Juos referuoja L. ftirnntis, Federacijos Centro Sekretorius. 
Tariamasi kaip sėkmingiau išplatinti Vilniaus pasai ir ženk
liai ir kaip išplėsti akciją dėl Vilinaus atvadavimo.

Vargonininkai savo seimui tvarką nusistatys patys. Jie 
cviečiami dalyvauti visuose Federacijos Kongreso posėdžiuo- 
’e, nes jų vaidmuo Amerikos lietuvių gyvenime yra labai

šmingas.

sus vargonininkus į vieną dr- 
giją, kad pagelbėjus jiems su-

KONGRESO PRAMOGOS

fttai, girdime, kad Amerikos 
Katalikų vyskupai kongrese 
dalyvaus; net laikys iškilmin
gas šv. Mišias atidarant kon
gresą. Vėl sakoma, kad iš Lie
tuvos atvyksta kankinys vys-įeis visos Amerikos lietuvių 

bažnytinių chorų veikimas.
Tat Zia reikalingas bendras 
darbas.

Mūsų dvasios vadai, maty
dami dar negalingą Sąjungą, t. yra svarbūs klausimai.

kūpąs Matulionis.
Amerikos lietuvių jaunimo

klausimas; šių laikų Amerikos 
lietuvių katalikų padėtis ir t

visaine mums padeda. Kunigų 
Vienybė leidžia Bažnytinį Oie- 
smynėlį, kuris jungs visas ba
žnyčias bendrame giedojime.

Užtat, vargonininkai turėtų 
būt dėkingi dvasiškijai. Todėl 
šįmet vargonininkų seimas lai 
būna skaitlingas ir kad užsi- 
brėštas darbas būtų įvykdytas.

Tat, visi į seimą!
Lai gyvuoja Varg. Sąjungą!

Syluk

Liet. Vyčių Chicagos apskr. 
susirinkimas įvyko rugp. 14 
d., Aušros Vartų jiarap. sve
tainėj. Susirinkimą atidarė pi
rm. J. Poška malda. Atstovų 
dalyvavo iš šių kuopų: 4-to> 
— 1, 5-to8 — 3, 13-tos — 1, 
14-tos — 5, 24-to8 — 4, 36 — 
1, 112 — 3. Nutarimai pers
kaityti ir vienbalsiai priimtti

Išklausyta raportas iŠ lie
pos 4 d. pikniko. Pasirodo* 
liks gražaus pelno. Už tat te
nka padėkot komisijai už uo
lų pasidarbavimą.

Apskričio savybinis išvažia 
vimas atidėtas. Iš Liet. Vyčių 
seimo pranešimą darė J. Po
ška, papildė J. Juozaitis. Ra
portas priimtas su padėka.

tos. Rašykite: Mrs. Lottie Šukys, 6802 Superior Avė., Cleve
land, Oho. ,

Kongreso Renginio Komisija:
Ona Gr. Mihelich, pirmininkė,
J. Venslovas, automobilių parodos ir tikietų tvarkytojas 
L. Šukienė, butų,
Ona Stapulionienė, rėmėjų ir priėmimo,
J. Sadauskas, programų rinkimo,
P. Cesnulis radijo programo vedėjas,
A. Rakauskaitė, J. Iviaskaitė ir O. Skuzinskaicė — deko-

, racijų.

Todėl, mano brangieji par., 
lažiuokite į kongresą nors vie 
nas iš Federacijos skyriaus. 
Jeigu mano sveikata leistų, ii 
as mielu noru vykčiau.

Ciceros katalikai visuomet 
mokėjo tinkamai pasirodyti ir 
rimtai dirbti. Tikiu, kad 
šiemet tai parodysite,

Sveikina visus brangius ci
ceriečius ir parapijiečius. Die 
ve, laimink visiems dirbti nau 
dingus Dievui ir tėvynei dar
bus.

Jūsų klebonas,
Kun. H. J. Vaičūnas

dge) į St. Joseph, Benton Ha
rbor, Miehigan.

Laivas “S. S. Theodore Roo
sevelt’’, vienas didžiausių ir 
gražiausių Miehigan ežere. Ke 
lionė per ežerą į vieną pusę 
užima netoli keturias valan
das. St. Joseph, Benton Har
bor, bus galima svečiuotis virš 
dvi valandas. Važiuojant ir pa 
rvažiuojant bus galima pasi- 
lokti prie puikios orkestros, 
gražioj šokių salėj.

Komisija, su pagalba L. V. 
Chicagos apskričio pirm. J. 
Poškos, rengia lietuvišką pro
gramą, kuri susidės iš lietu
viškų dainų ir šokių. Progra
mas bus 12:30 vaL, Marine 
Ballroom, tarpe šokių (inter- 
mission).

. • ,•v * **• * i
Ekskursijos bilietų galima 

gauti pas bile Vyčių narį. Dėl 
informacijų kreiptis į Joną

Nutarta rengti didelį »P*-jJnoiaitj, B822 S. Rockvell st., 
krič.o vakarę. Dalykas pave, j t,lephone Kai_

',na tik vienas doleris. Jonasstas valdybai.
Susirinkimas baigtas mai- , 

da, kurią atkalbėjo knn. M. 
^Urbonavičius.

Reikia pastebėti, kad L. Vy j 
11 čių Chicagos apskritys pagy

vėjo. Į susirinkimus atsilanko 
kas kart daugiau atstovų. Gra 
žus reiškinys. \

M. Brazauskaitė, koresp.

Mėlynoji bangžuvė nėra pil 
nai užaugus, jei neturi 75 pė
dų ilgio.

s

rf

RYTOJ L. VYČIŲ 112 RP, 
EKSKURSIJA

U Gothenburgo , Stockholmą ke
li on* elektriniai* traukiniais Ima 6 
valandas. per gražiąją ft vedi Ją. fti 
kellonfi Jungia mūsų Atlantiko tr 
Klaipėdos laivų sualeaiektmą. Tarp 
Klaipėdos lr Stockholmo tiesiog plau 
kloja mCaų naujas laivas "MAR1- 
KHOLM,” kellon«s laikas 24 vai.' 

Išplaukta Ift New York
Chicagos jaunimas rytoj 10 Kungsholm, .. Rugpiūčio 18 

vai. ryto išvažiuos iš Chica- Prottningholm . Rugpiūčio 25
gos (nuo Miehigan Avė. bri- Gripsholm .........  Rugsėjo 6

Kungsholm, .... Rugsėjo 12
Krefpkltės J vietini arentą, arba:

»WEDISH AMERICAN LINE 
.181 N. Miehigan Avė. 

chloro, m.

Kongreso išvakares — rugp. 20 d.
Kongreso rengimo komisija jau viską turi prirengus di- 

|leliam įvykiui mūsų mieste — Cleveland, Ohio. Prašome gau
singai susirinkti į kongresą ir jo iškilmes bei pramogas.

Pirmadienio vakare, rugp. 20 d., Šv. Jurgio parap. salėj, 
627 Superior Street, įvyksta atstovų ir svečių priėmimas 
(reception). Kurie atstovai ir svečiai atvažiuos iš vakaro, 
luoširdžiai prašome atsilankyti susipažinti su vietiniais vei
kėjais ir maloniai laiką praleisti. Įėjimas nemokamai.

Kongreso pirmoji diena — rugp. 21
9:30 ryto iškilmingos pontifikaKnės mišios, kurias laikys 

E. Vysk. Joseph Schrembs, gausingam būriui kunigų asis- 
įojant. Iškilmei pritaikintą pamokslą pasakys J. M. d. g. 

{jcalotas Mykolas L. Krušas. Giedos vargonininkai, suvažiavę
savo seimą ir Federacijos kongresą.

2 vai. po pietų automobilių paroda į Lietuvių Kultūrinį 
|arž<‘lį. Parengta specialė programa. Bus padėti vainikai prie 

Jautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus biusto. Atsto- 
įrie atsiveš vainikus, prašome apie tai pranešti iš anks-

DAROME PASKOLAS
nuo $500.00 iki $2,500.00 

ant Pirmų Morgičių ir gerų namų

LITHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

713 West 18th Street
J

Rugpiūčio mėnuo yra geriausias laikas pirkimui, Jums 
reikalingų rakandų — dėl to, kad šiame mėnesį visa 
prekyba sumažėja.
Mes gi nenorėdami atleisti tame prekybos sumažėjimo 
laikotarpį savo diirhtuvės darbininkų — nutarėme nu
mušti mūsų prekių kainas kuo žemiausiai. .

, , _ x-‘r. 1 - - * *■ t r
Ir štai dabar Jums pasiūlome pasinaudoti tuo kainų 
numušim.u. Tai stačiai negirdėti bargenai. visoje ra
kandų prekybos istorijoje. -

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 SO. TAI,MAN OT. 

712* 80. ROCKWEMi OT. 
Tel. REPuMtc MM-AOSl
Mes pa.rduodam anglis fte- 

m iau šio m kainom. Poraboo- 
taa M. R. 97.00 tonas.

J A-.

KVIEČIAMS ATIDA- 
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS

Balansas turi buli
Į* ne mažiau $100.

PARANKUS lffiAl’GIškAM 
TVIRTAS ■

I lATIIIAl BAIK
Halsted ir J9th Pt 

Nary* FEDERAL 
, ISSt’KANCE KORPORACIJOS

F:45 vai. vakare įvyksta koncertas. Programos dalį išpil 
ps mokyklos vaikučiai, Seserims Pranciškietėms vadovau- 
mt. Dalyvaus bendras jungtinis choras, kuriam vadovaus 

jarg. V. A. Greičius. Dainos parinktos gražiausios. Solo dai- 
|uos chicagiečiai solistai: M. Janušauskienė, E. Rakauskienė, 
|rt. Justas Kudirka, Kastas Sabonis, vietinė solistė S. Grei- 
ienė; komp. A. Pocius, skambins piano solo; V. Greičius, Jr., 
inika solo; Vargonininkų choras. Bilietų kainos: 75c ir 50c. 

Kongreso antroji di&na — rugp. 22 d.
Iškilmingas bankietas 7:30 vaL vakare, Statler viešbutyje. 

Įilieto kaina $1.50. 7:00 vai. vak. radijo programa iš WJAY 
»ties. Kalbės žymūs kongreso atstovai. Bus rinktinė muzi 

|al i nė programa.
Trečias vakaras skiriamas pasikalbėjimams ir pasižmo- 

ėjimams. .. -••••'’•’ " '
Kur apsigyventi?

Komisija rekomenduoja atstovams ir svečiams Hotel St&t
, prie 12-tos ir Euclid Avė. Atskiri kambariai kainuoja
2.50 dol. “Dormitorj rates” specialiai atstovams $2.00 

ieną. Cleveland Hotel yra miesto vidury ir Hollender Hote 
rie Superior avė. ir lst Street. Kambarių kainos po 2.50 dol

aukščiau.
Kurie atstovai norės apsistoti pas privačius žmones, tesi

*ipia iš anksto ir tevažiuoja tiesiog į P. A. ftukio įstaigą, 
Superior Avė., kampas 68-tos gatvės. Bus nurodytos vie

DĖL GERŲ

ANGLIŲ
pašaukite VICtory 2264

Taylor Coal Sales Co.
2450 SO. HALSTED ST.

ftį sezoną mūsų kainos yra visų žemiausios. 
Užsisakykite dabar.

AUKftTOS KOKYBflfcS ANGLYS

INSURANCE

NOTARY

PUBLIO

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

Tik pamatykite!
$69.50 vertės seklyčių ,(Parlor) setai dabar parduoda
mi tik........ ;.......................................... už #39.50

(^ie setai yra padirbti mūšy nuosavoje dirbtuvėje 
ir Jūs pirkdami gaunate pilną garantiją. Didelis ir j- 
vairus pasirinkimas spalvą).
Nors dabar yra dar karštas oras, bet žinote, kad taip 
visados nebus. Žiema su savo šalčiais ir vėl ateis. Ap
sirūpinkite dabar savo namus geru pečiumi. Mes kaip 
tik turime didelį staką geriausios išdirbystės pečių. Jų 
kainos taip pat numuštos beveik pusiau. i

Gražfls, meniškais išaudimaia divonai (Karpetoe) 9x12 
pėdų did.................................................... tik $14.95

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED 

(įpėdiniai City Furniture Co.)
M P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone. SEELEY 8760 .

VYRAI — ATYDA!

Štai yra «peclatla pranešimas, kuria 
bua Įdomus kiekvienam vyrui, kurta 
Pasiekė -‘viduramži" Ir Jaučia relka- 
nneumą tam tikro gaivinančio TO-

I NIKO Kad sutelkti galimumą tftks- 
tančlams. kurie dėl kokios nors prl*- 
ftantlea atidėlioja uiataakytl

I

tiesto* nuo dlstributorių. ft| Gydyto-
> jaus preskrfprtja dabar parduodama 

ridose valotlnyčloae. Vienas Doleris 
ui mėnesio treatmentą — būkite sa
vimi gaukite buteli Mandlen — ga- 
MhtuoUa.

■ saaassBss^a»a
• ‘REUMATIZMAS-
f SAUSGBLE Z
I
— i Nestkankyklto aavąs skaus- ■
■ mals. Reumatlsmii, Sausąčlr. ■ 
m Kaulu Gėlimu, arba MSftlun-

riu — raumenų sunkumu: nes S
R skaudtjtmal naikina kūno gy- B 
B vybą lr dažnai ant patalo pa- “
• guldo ■
■ CAPSIOO COMPOUND mos- 

tis lengvai gralallna vlrftmlnė- ■
■ taa llgaa: mums Mandle dau- a
* gyM žmonių siunčia padftko- *

■ nes paavelką. Kaina ROc, per ■
■ pastą S5P, arba dvi už tl.AS. , 
Z Knyga: "MAI.TINTR SVEIKA- R 
R TOl" augalais gydytis, kaina «
* (8 centų.

R
J u sti n Kulis ■
5988 80. HALSTED ST. R

Chicajro, m. ■
■ R B B R ■ BRRRRI.



n r A tt n ’a* s šeŠlmlienis, mgp. 18 d.,

A. L. R. K. FEDERACIJOS 30 SKYRIAUS APŽVALGA ftiaiue sus-me nutarta ren- eis. Dabar Federacijos 30, 
gti Federacijos kongresu Cle- skyriuje priklauso apie 18 

.j ! velaudc. Sekantieji asmenys draugijų {skaičius ir abi pa- 
sudarė rengimo komisijų: O- jap'ji.

KUOPA AUGA
Kadangi Federacijos 30 lkutaičio ir kun. A. Karužiš 

skyriaus organizatoriai pa- kio leidimu ir pritarimų or- 
siekė savo tikslų — suorgani- ganizuoti Federacijos skyrių., 
zavo 30 skyrių,tai, gal, nebus’Į komisijų įėjo: Ona Miheli-* 
prosalį šiek tiek apie juos čia chienė ir A. Vilimaitis. Taip- 
ir pažymėti, kas pirmais šio, pat šiame sus-me išrinkta lai- 
skyriaus sumanytojais ir or- kinoji valdyba, kurių sudai*ė: 
ganizatoriais buvo ir kaip ta-' A. Vilimaitis — pirm., J, ka- 
po skyrius suorganizuotas, j dauskas — rašt. ir P. Mulio-

Pinnutiniais šio skyriaus lis — ižd. Kitas sus-mas nu-; 
sumanytojais yra J. Satinus- tarta laikyti balandžio 27 d.,» 
kus ir V. Greičius. Iš jų gi- toje pačioje vietoje — pas 
mė ši mintis ir išaugo į 30 Fe- Šukius. ’ » .
deracijos skyrių. Daugiausiai {Antras Federacijos 30 sky-}8*08 va^as kun. V. Vilkutai- 
aio skyriaus organizavimu iš riaus sus-mas įvyko baland- ^1S’ us mas 8U8 A ar 
pradžių rūpinosi J. Sadaus- žiu 27 d. Sus-mų vedė A. Vi».P°r^ ^stovų. Skaityta poia
kas. Pamatus skyriui padėjo limaitis, pirm., nutarimus pe-į
x. ' toji v i a- t o j " v. t.-i . o kitas nuo JA. v dimaičio, ku• šie asmenys: J. Sadauskas, v. rskaite J. Sadauskas. Klebo-* . f .. .„

n -x- * t • i • t> x vi • i vi name patiekė rezignacijų išGreičius, A. lvinskas ir P. nų atsiklausnno, kas link or-. . . . , _ ® ,
, » . . ,, , .. . pirmininkystės. J. venslovasSukvs. Šie asmenys turėjo be- ganizavmio Federacijos sky-.fv, . ,, . , .... v, . išdavė raportų iš Liet. svečiųrods, net porų sus-mų iki bu- liaus, komisija pranese, kad,

už 2 savaites. Mano teisingu
mu, sakė, nepatikėjo Centro 

į gydytojas ir atėmė dar vienų

šiosk ietie, P. (Jlugodien
Vilimaitienė, V. Šukien 
Dumbliauskienė, B. La<

lo B. K. S. A. 14- kuopos1 gavaį^ę 3;^ »akė, dovanoju už 0. Stapulionienė, L. Zau
na Mihelichienė, adv. P. Čes
nulis, J. Sadauskas, O. Stepu- 
lionienė, A. Rakauskaitė, S t 
lvinskaitė, V. Šukienė, St. A- 

ndrikiūtė, J. Venslovas ir ku
nigas V. Vilkutaiti».

i Ketvirtas Federacijos sky
riaus sus-mas įvyko Šv. Jur
gio parap. svet. Sus-mų ati
darė O. Mihelichienė, vice pi
rm., o maldų atkalbėjo dva-

laikytame susirinkime nutar-
A. L. K. K. Federacijos 3C ta daug naudingų dalykų. Kuo

1 skyriaus valdybos nariais y- 
ra: kun. V. Vilkutaitis, dva
sios vadas, kun. A. Karužiš-

vo šaukta daugiau veikėjų į mūsų abu klebonai sutinka
pagalbų.

Pakvietus

org. skyrių ir dar pasižada

pa nepaprastai energingai da- 
abuojasi ir vajuje.

Šiame susirinkime įsirašė
j Lis garbės pirm., O. Milieli naujas narys, prieš 3 metus 
chienė, pirm., P. Šukys, vice ; atvykęs iš Lietuvos Alfonsas 
pirm., J. Sadauskas, nut. ra- Vanagas, kuris mėgsta menų 
št., J. Venslovas, iždininkas, ir daug darbuojasi. Prisirašė 
P. Muliolis ir jA. Rakauskai- taipgi Alfonsas Alekna, patri- 
tė. ,✓ jotas ir gabus muzikantas; jis

visas ir nieko nereikalauju; Skužinskienė, M. Andzi 
mažiau bus vargo. nė, O. Martišauskienė.

1 Rengtas bankietas Dumbliau smulkesnės. Visiems už 
sko sode buvo grabus ir pelno ačiū.

, davė 16 dol. Kuopa padėkojo 
komisijai už gražų pasidarba
vimų, gerb. Dumbliauskui už 
sodo leidimų rengti card par
ty ir už visų darbuotę.

Didesnes aukas davė: S. Mu-

6 metų sukakties pagi 
vakaras bus rugsėjo 16 
.Jurgio parap. salėje. Pi 
Vilimaitis pranešė, kad

(Tęsinys 5 pu»l)

Ja

Kongreso rengimo komis.- Ivw,a ork,!!rtr«- Visa Seinų yra 
Sus-mo nariai.

gas,
kuri deda visas pastan- 
kad surengtų kongresų Įsirašė Konstancija Pavilio-

LIETUVIAI DAKTARAI; 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MA

laiškų, vienas nno L. Simučio, ir Vargonininkų seimų, sBsi- j “enc “fVT? Jonas Pav,- 
deda ii šių narių: abiejų kle-,honls' Abudu d,del‘ Patr,Jotal- 
bonų, pirm., nut. rast., ižd.,' lie,tuv'ų tarpe veik5iai- K Pa’
iždo globėjos ir iš šių dar: O. j 'dlor“™ė P™ Moterų

r - - * 1 • - 1 1 Sų-gos 26 kuopos ir yra fina-Stepulionienes, Šukienės, adv. 0 /
priėmimo vakaro. Vakaras iš-|P- 
ėjo lygiomis.

Česnulio ir St. Ivinskaitės.
Senelis

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. OT., CICERO, ILL,.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai. 

9147 SO. UALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai.

TeL CANal 0287
Res. PROspea

DR. P. Z. ZALATO

Šiame sus-me nutarta kvie
sti R. Adomaitį, Šv. Jurgio 

varg., kad sudarytų 
progra

dalyvavo: A. lvinskas, šul P'™det‘ P™ *edemetjos sky w

kitus veikėjus,,ei0 i P“^11**-
Federacijos 30 skyriaus sus-l šmrae Bu8'u“! nutarta P“’ parap 

balandžio 20 d., rašyti «u«.^kataUkiškoms
draugijoms laiškus ir kviesti- „

mas įvyko 
Šukių namuose. Šiame sus

kiai, P. Muliolis, A. Vilimai-j 1’aus^)a^^ apsiėmė atlikti |)enjram chorui,
tis, J. Ruzas, A. Bukauskai-.valdyba. Nutarta -vieš . prie. Nutar,a da tl dvi • kai. 
tė, O. Mihelichiepė, St. Ivin-Į«» .^"aus .r abi musų pa-' -. nų įžangos bilietus; por rapijas. Kitas nutarimas —: ‘ ® x , . ..

Ku" t - . • y i ipo Mc. Išrinkta komisija pa-'■ rengti Lietuvos svečiams: ka-1. _ . . . Tr... ,x.' sitanmui su A. Vilimaičiu
skaitė ir J. Sadauskas, 
riam teko vesti sus-mas 
užrašinėti nutarimai.

•k šiame sus-me išrinkta ko-'Vitkui 8utikimo vakar»* 
misija, kad atsiklaustų ir gau i Trečias sus-mas nutarta lai 
tų mūsų klebonų: kun, V. Vi-j,kyti gegužės 22 d., Šv. Jur . 

! ' gio parap. svetainėje. Šiame
TRUMPA ŠV. JURGIO PAR.į sus-me susilaukta dar vieno'

ir
naun. F. Kemešiui, prof. B. >Įkas link 

pirm.
jojo atsisakymo iš

APŽVALGA i įžymaus veikėjo — J. Venslo-

I Liepos 12 d., Šv. Jurgio 
parap. sVet. {vyko nepapras
tas Federacijos sus-mas, kurį 
atidarė vice pirm. Ona Mihe
lichienė, o dvasios vadas kun. 

i vo asmenyje. j y; Vilkutaitis atkalbėjo mal-
(Tęsinys iš 2 pusi.) , Trečias skyriaus sus-mas -3.

laikotarpį jis daug ko girdė- į Jau 1^° šv- Jurgm .parap. j giame sus.me įgrinkta skel- 
jo ir matė, bet viskų, kaip ti- f6vet- Sus-mų atidarė A. rinkimų komisija: J. Sa
kras Kristaus pasekėjas, kant- J lnnaitis, skyriaus pirm., maĮ-*daugkas ir Venčkauskienė. 
riai nukentėjo. Vietiniams ir ^a- Jau huvo gauta pora lai-
svečiams delegatams belieka Į škų: nuo L. Šimučio ir Liet. 
jį tik pasveikinti ir palinkėti Į Generalinio konsulo, New Yo-

Šis sus-mas susilaukė P-lės 
Švč. N. Pagalbos parap. kle- 

1 bono gerb. kun. A. Karužiš- 
I kio ir jo parap. visų draugi
jų atstovų; viso net septynių 
kurių priešakyje buvo pats 
klelionas. Šiame sus-me kun. 
A. Karužiškis pakeltas į sky
riaus garbės pirm. ir išrink
tas į seimo komisijos narius.

laimingai sulaukti dar kitų 25 r^e
metų kunigavimo. 1 Pastarųjame sus-me užsire-

Pas jį būna už vikarų tykus, gistravo net 21 atstovas. Nu-'
ramus ir malonaus būdo, jau-' tarta rengti vakarų Liet. sve 
nas kų tik įsišventęs kun. čių priėmimui. Išrinkta ofici- 
iJuozas Andžiulaitis. Dieve' alė skyriaus valdyba: kun. V. 
jums padėk ir toliau pasekmi-' Vilkutaitis, dvasios vadas, A.
ngai skelbti Jo žodį mūsų bro-: Vilimaitis, pirm., Ona Miheli- _ . ,

. x- v I v - • • T c j Liepos 30 d., Šv. Jurgionų išeivių tarpe ir vesti lie-1 chiene vice pirm., J. Sadaus-__ __
tuvius prie susipratimo ir bro-1 kas, nut. rašt.; J. Venslovas, 
liškos meilės. J ižd. ir A. Rakauskaitė su P.

Senas Parapijietis Mulioliu iždo globėjai.

//" 1 1 ' ' —3
NAUJAI -ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

• kampas 32-ros gatvės
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė” iŠ Lie
tuvos. Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus 

I į “Kaunu”.

parap. svet. įvyko skyriaus 
sus-mas, kurį atidarė O. Mi 
fcelichienė, maldų atkalbėjo 
dvasios vadas. Visiems minė
tiems sus-mams raštininkavo 
J. Sadauskas.

* vs

Gerkit ir Reikalaukit

1935 Metų 
PHILCO

Radios
Parsiduoda

Mažiąusiomis
Kainomis

PEOPLES
Krautuvėse

Atvaizdas naujo Philco 500 
Radio Modelis

Nauji Philco Radios, turi 
visus pagerinimus:

Pasiekia Europos broad- 
castinimo stotis, gauna po
licijos ir amataur broadcas- 
tinimus. Taipgi priima visų 
vietinių stočių perdavimus 
be mažiausio static ir traš
kėjimo. Peoples Krautuvėse 
parsiduoda už labai

MAŽAS KAINAS
Pasirinkimas

Nuo

$20.00

Komisijų raportai: muzika- 
lį pranešimų padarė V. Grei
čius, apie viešbučius praneši- 

’mų darė J. Venslovas ir O.
Mihelichienė; programų bei 
skelbimų rinkimo pranešimų 
darė J. Sadauskas. Šiame sus 

'-me pe rinkta skyriaus valdy
ba. Sekanti nariai pateko 4 
valdybų: Ona Mihelichienė,
išrinkta pirm., o P. Šukys, 
vice pirm. Delegatais į seimų ’ 
išrinkti: adv. P. Česnulis,
kun. J. Andžiulaitis ir Ona 
Mihelichienė. Į Centro Valdy-' 
bų kandidatai perstatyti; ku
nigas A. Karužiškis ir adv.
P. Česnulis.

Tai-tiek šig skyrius padarė,
; sutraukdamas į Federacijos 
globų abi Clevelando lietuvių 
parap. ir didžiumų liet. kata- 

1 likiškų draugijų. Gaila yra, 
kad dar kai kurios mūsų dr- 
gijos iki Šiam laikui nepri- 

! siuntė savo atstovų, nors ir 
Į jos buvo kviestos prisidėti.
‘ Be abejonės, kad ir jog laiku
prisidės ir iš vieno darbuo-įLafayette 3171

iki

$295.00
Lengvus išmokėjimai pritai

komi visiems, didelė nuolai

da už senus radios į mainus 

ant naujų.

2536 W. 63rd Street 
Tel. Hemlock 8400 

4183 Archer Avenue

nsų raštininkė. Daug darbuo
jasi. Nors ir čia augus, vienok 
lietuvybė jai yra didelė bran
genybė. Du jos sūneliai gra
žiai lietuviškai kalba. Čia tė
veliams didelis kreditas. .

Be to, įsirašė ir Ona Navic
kienė.

Mykolas Šamas pareiškė, 
kad buvo sužeistas. 3 savaites 
buvo namie gydomas dirbtu
vės gydytojo. Pripildė blankas

Dienoms Tel LAFejette 6TVS 
Naktimis TeL CANal 0402

DR. A J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 UU S popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėliojo pagal sutarti

Office Tel. REPublic 7894 
Ree. Tel. GROvebUl 0017

7017 S. l Alltl II I.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
942S W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėltoj susitarus

JeL IuAEayette 8087

DR, A, RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

(Pris Arcber Avė. netoli Kedsle) 
Valandoe: nuo 9 Iki 9 vai. vakare 

Seredomis Ir nedėliomis »a«al 
sutarti

DR, A. P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Phone Ilemlock 2061

DR. JOSEPH KELLAj
DENTISTAS j

1 6558 So. Western Avenue
i Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
i Nedėliomis pagal sutartį

TeL OANal 6129

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt 8L) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—S ir 7—8 vak. 

Seredomis ir NedSliomls pagal sutarti

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVI8 ,
OPTOMETHICA1.L,Y AKIU 

SPECIAUSTAS
Palengvins aklu {tempime, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akiu aptemimo, nervuotn- 
mo. skaudama akių karit). atitaiso 
trumparegyste ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzamlnavlmee daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 Iki S v. 
Ne<4Sli‘oJ nuo 10 Iki 19. Daugely at
sitikimų akys at įtaisomos be akiniu* 
Kaino, pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

GKi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

OHso: Tel. LAEayette 4017 
Res.: Tel. HEMIoek 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-1 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tli BU 

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—S*p. tn.

Nedėliomis pagal sutartj

Tel. Ofiso BOCLevard 6619—14 
Rez. VICtory 1949

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 6:90-9:11

756 W. 35th Street

GYDYTOJAS ir CHIRUR

1821 SOUTH HALSTED ST 

Rezidencija 8600 So. Artesiu

Valandos: 11 ryto Iki 4 p 
6 Iki 9:10 vakare

Tel. LAFayette 7650

DR. F, G. WINSKUI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 

Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St. 

TeL CANal 0402

Office Pbone 
PROspeet 1028

Rea and Office 
2960 So. Leavitt S

CANkL 07

DR, J, J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
9 te 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

OFISO TALANDO8:
Muo 9 Iki 4 Ir nue 4 Iki S vak.

NedėUomls pagal sutarti-. 
Ofleo telef. BO U levard 7990

Namų TeL PROspeet 1990

TeL BOULcvard 7042

DR. C, Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street 
VaL: nuo 9 iki 8 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja

2515 WEST 69th ST. 

Of. ir Res. Tel. HEMIoek 61

Valandos:

2 - 4 popiet; nno 6 - 8 vi

Office Tel. Wentwortb 9890

Res. Tel. Hyde Park 8!

DR. SUSANA A. SI
MOTERŲ IR VAIKŲ 

SPBZjlALIST®
6900 SOUTH HALSTED* S1 

8 pn 1 ‘h;»jd od t (gi T :eop«

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.

9 lubos
CHICAOO. ILL

OFI80 VALANDOS:
Nuo 10 Iki 11 vai. ryte. nuo 8 Iki < 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vai.

vakaro. Nedėllomla nuo 10 Iki li 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2H6O

Ofleo TeL CALumet <969
Tel. DREsel

DR. A. A. ROTH
Ruaaa Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted 

Kampea Hat Street
Valandoe: 2—4 popiet. T—t vaL 
NedėUomls tr Iventadienlefh lt—

Ree. Phone 
ENGIevrood 9941

Office Phene
TRIangle

DR, A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210
▼ai*: M U i-i iki. vakAft

■ MiJPTt KAHN

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND 4 v
Tel. YARde 0664 

Rea.: TeL FLAaa MM
Valandos:

Nuo 16-11 v. ryto; 2-8 ir 7-8 flj
nuo 1« U L
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nikšeštadienis, rugp. 18 d., 1834 n pav nVR

UETUVIU SIMFONINĖS 
MUZIKOS KONCERTAS

RUGPIŪČIO 19 D.
»WIFT BRIDGE OF SERV

ICE, PASAULINĖJ 
PARODOJ

Koncerto pradžia 8 vai. vak.
Lietuvių kompozitorių sim

foninius kūrinius išpildys Chi 
cagos Simfonijos Orkestras po
vadovyste Eric De Lamarter.

Siame koncerte, pirmoj da
ly, bus išpldyta J. Naujalio

peros artistė Barbara Darlys 
(Br. Drangelienė). Ji sūdai- Į 
nuos komp. A. Vanagaičio du
kūrinius: “Ilgėjimas” ir “Ma
mytė”, pritariant simfonijos 
orkestrui.

Koncerte dalyvauja taip ]rtit 
du Dzimdziai: J. Olšauskas ir 
A. Vanagaitis. J. Olšauskas iš
pildys kanklių dainų prita
riant orkestrai ir kartu su A. 
Vanagaičiu padainuos porų 
liaudies dainų. į

George Viktoro suorkestruo- 
tas liaudies dainų vainikas ir 
lietuviškų melodijų valsas, už 
ims atskirų dalį programos

‘Ruduo”, J. Kamavičiaus Taip pat bus demonstruota ir
“Lietuviška Suita” ir V. Ja- 
kubeno “Simfonija”.

Antroj daly — liaudies dai
nos ir šokiai. Šio koncerto 
žvaigždė — Chicago Civic 0-

NEGIRDETI
BARGENAI
PROGRESS

KRAUTUVĖJE
ant

šokių muzika, kuriai gros mū
sų žinomi armonistai: A. La
banauskas ir Al. Šemeta. Šo
kius išpildys “Jaunosios Bi
rutės” šokėjai.

Antroji programos dalis su
kurta Chicagoje.

Pirmosios dalies muzika, at
vežta iš Lietuvos. Tuo reikalu 
vyko į Lietuvų J. Olšauskas 
ir parvežė net šešius simfo
ninius kūrinius.

šiuo pirmuoju lietuvių sim-

Konip. J. Naujalis
Vienas iš pirmųjų kompozi-^. 

torių, kuris dar spaudos už
draudimo laikais garmonizavo 
lietuvių dainas, organizavo 
chorus ir užlaikė muzikos mo
kyklų iš kurios išaugo daug

Ateinančių metų sausio mė 
nesį sukaks dvidešimts metų, 
kaip 24 kuopa gyvuoja. Tų 
įvykį žadama iškilmingai pa
minėti'. Tam tikslui komisij 
išrinkta iš M. Žibaitės, I. Ai- 
tutytės, S. Kazanauskaitės.

Nutarta surengt bunco par
ty. Komisijon išrinka: S. Je
nkevičius, W. Kiaurakis, C. 
jDobrovnlskis, A. Stankus. Die 
na vėliau bus i>askelbta.

Į sporto komisijų* darinktas 
W. Mikšis.I

Iždininko pagelbininkų ap
siėmė II. Rudytė.

. Susirinkimas baigtas mal
da. M. Brazauskaitė, koresp.

VIEŠNIOS IŠ PITTSBURG5I, 
PENNA.

REFRIGERATORIŲ

PLOVYKLŲ

Negirdėtai sumažintos
Kainos ant

Refrigeratorių
Naujos mados Standard 

padarymo refrigera toriai, 
vertės $120.00, numažinta 
kaina tik . '

$77.50
Kiti nuo $25.00 iki $250:00

muzikų — kompozitorių.
Ryt koncerte Pasaulinėje Pa

rodoje bus išpildyta Chicagos 
Simfonijos ^Orkestro, jo kūri
nys “Ruduo”.

Komp. J. Naujalis gimė 10 
d. balandžio 1869 m. Baigė

foninės muzikos koncertu rū- muzikos mokslus Lenkijoj ir
pinasi ir lėšas deda, Margutis.

Tokios rūšies koncertas yra 
pirmutinis Chicagoje ir visoj 
Amerikoj. Reikia didžiuotis, 
kad garsusis pasauly Chicagos 
Simfonijos orkestras išpildys 
lietuvių muzikų kūrinius.

Koncertas bus transliuoja
mas per WGN radijo stotį 
(720 kil.) nuo 8:00 iki 9:00 ir 
nuo 9:15 iki 10:00 p. m. Rap.

Vokietijoj.

Town of Lake. — šiomis die 
nomis biznieriai Kinieinai, 
4411 So. Donore St., susilau
kė svečių iš Pittsburgh, Pa.: 
Bronės ir Stefanijos Zelenau- 
skaičių ir Natalijos Zapolskiū- 
tės. Viešnios su Kinčinais ap
lankė jtfisaulinę parodų, ‘Drau 
go’ redakcijų ir kitas Chica
gos žymesnes vietas. Rap.

L. R. K. 3. A. 142 KP. 
VEIKIMAS

Naujausios 1935 metų ma 
dos MAYTAG plovyklės 
Modelis No. 110, sumažinta 
kaina tik

$59.50

RYT ŠV. K. A. R. DR-JOS 
CENTRO PIKNIKAS

Rytoj, rugp. 19 d. Šv. Kaz. 
A. R. dr-jos centro piknikas, 
Marųuette Parke. Pradžia 1 v. 
popiet. Prie pikniko prisiren
gta. Seserys ir rėmėjos lauks 
savo prietelių atsilankant į pi
knikų. Rap.

Brighton Park. — Šv. Ka-
Akademijos Rėmėjų

Komp. i. KarnaviČius

Praeitų sekftiadienį įvyko 
Labdūringos Sųjungos 1 kuo
pos piknikas. Nora diena bu 
vo gųsdinanti lietumi, bet su
važiavę labdarių bičiuliai gra- 

parėmė. Kadangi viskasziai

(Tęsinys iš 4 pusi.)
sija jau bilietus padarė ir pra- "7 ”. C • /" V* !. . ... .. . , Centro piknikų, kuris jvykssė visų narių platinti, kad . v.* , 3

zimiero

, . . n i rugpiucio 19 d., Marąuette pa-vakaras butų sėkmingas. Bus 81 , . . . . , .... , ... . ... rke, sestas skyrius ir visi bn-aidinta juokinga komedija’ ..... .. .suv
... . - t. • - ghtonparkiečiai ruošiasi.“Žydas statinei© . Rezisonau .. , . ...Šįmet sueina penkiolika meja P. Glugodienė. Kiti komisi
jos nariai: M. Dumbliauskienė,
E. Lapinskienė, M. Andziulai! , , . „ . . . ... .
x- •- Tr ,- -x- • tt .t. .dėl reikia šauniai paminėti tųtjent, B. Vilimaitiene, V. 8u- ,

darybės nariai ir darbuotojau' 
prašomi laiku ateiti, nes turi
me keletu svarbių reikalų sva
rstymui. Valdyba A. T

Kitos nuo $29.50 iki $99.50
Maytag

Drabužių plovykla pilnai 
pernaujinta, pirmiau parsi- 
duodavo po $175, dabar tik

$49.50
Lengvus išmokėjimai pritai

komi pagal išgalę

Didelė nuolaida už senas 
plovyklos ar ledaunes į mai
nus ant naujų.

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4223 

Vedėjas J. Kalėdinskas
■ne

Rugpiūčio 19 d., Barausko 
svetainėje, 1 vai. popiet, įvyks 
dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
svarbus mėnesinis susirinki-1 
mas. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes yra dųug reika-

• lų svarstymui. Išgirsime rapo- Į

Vos keletu metų tam atgal, 
komp. kamavičiaus vardas 
suaidėjo po Lietuvos padangę. 
Pernai metais, statyba Kaune 
jo parašyta opera “Gražina”.

Ryt koncerte, 8 vai. vakare 
girdėsime jo simfoninį kurinį 
“Lietuviška Suita”.

Komp. J. KarnaviČius gimęs 
Kaune Lietuvoje. Jo pirmas 
lietuviškos muzikos smuikui 
kūrinys — liaudies dainų tra
nskripcijos, buvo išpildyta 
1907 m. “Dainos” draugijos 
koncerte Kaune.

ELENA BARTUSH LAIMĖ
JO ANTRĄ VIETĄ

rtų iš praeito išvažiavimo. Ku 
rie atsilikę su mokesčiais, pra
šomi užsimokėti.

I. Lukošiūtė, finansų rašt.

Nepamirškit užsistatyt savo 
radijo ant stoties WGES, 1360 
kilocykles, 11 vallndų sekma
dienio rytų, iš kurios girdėsit 
nuolatinę lietuviškų radijo pro 
gramų. Jas leidžia Progress 
Furniture krautuvė. Bus gerų 
dainininkų ir kalbėtojų. J. R.

Kiekvienų sekmadienį ma- 
louu pasiklausyti gražios radi
jo programos. Tat ir rytoj Bu
driko korporacija duos dvi 
gražias radijo programas. Pir
ma bus iš stoties WCFL nuo' 
1 iki 1:30 v. popiet, o antra

MATEIKAITĖ 
STEFANIJA

Mirė rugpiūčio IG d., 193 
m. 7:20 vul. vakaro, aulaii 
kus 10 metų amžiaus. A. -a. 
Stefanija gimė Chicago, 111. 1

Paliko dideliaiuu nuliū
dime mylimų motiną Oną, tė
vą Mykolą ir gmuies. I

Kūnas pašarvotas 4519 S. 
Roekwell St. Laidotuvės į- 
vyks pirmadienį, rugp. 20 d. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėta 
į Šv. Kryžiaus parapijos Baž- | 
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi- | 
sus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-mas dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja 
graburiuB J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

nūo 1:30 iki 2 vai. iš stoties; dų.

WAAF, 920 kil. Abi progra
mos pasižymės gražiomis dai
nomis ir muzika. Priminima, 
kad bus dar ir svarbių prane
šimų apie specialį išpardavfj 
mų ateinančių savaitę Budrike 
krautuvėje, 3417 S. Halsted 
st. radijų, skalbyklų ir rakan-

Y. Z

buvo geraširdžių suaukota, 
tai liks gražaus pelno. Auko
jo sekantieji: P. Navickienė, 
M. Sudeikienė, O. Vaznienė, 
M. Martišienė, O. Srubienė, O. 
Šalvaitienė, J. Čepulienė, So. 
Side K re v,-ing Co., lietuviškas Į 
žydukas. Visiems aukotojams 

T Rap.

Plačiai žinoma lietuvaitė 
dainininkė Elena Bartush Chi
cago Tribūne dainininkų kon
teste kaipo solistė laimėjo an
trų vietų. Tai reiškia, kad ji 
yra viena geriausių daininin
kių Chiiagoj. Sveikiname ir 
linkime siekti dar didesnių pa
sižymėjimų!

Pranešimai
eciu.

tų nuo įsikūrimo Šv. Kazimie-1 
ro Akademijos draugijos. To-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Marąuette Park. — Labda-1 
rių Sųjungos 23 kuopos susi
rinkimas įvyks sekmad,, rug
piūčio 19 d., parap. svetainė
je, 2 valandų popiet. Visi lab-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfred Roaelll, prea.

Speciali*!*! Ukallme Ir UdlrM- 
me vlaoklų rūšių paminklus t>

MOhu iclrayn* epecializuoja Ala
nte darbe per Šešias bartas.

Veskite palink lų 
•lai su pačiais lšdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokai | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trya telefonai:

. . . _ „ . _ .... . _ i sukakti, kviečiami visi brigh-kiene, L. Zaunis, It vitamene.•, .... . . 1 tonparkieciai atsilankyti j Ma-Po losuno bus pasilinksmini- , , .! i ąuette parkų. Rėmėjos visusmas. Kalbės buvęs Susivieny- 
mo pirmininkas P. Muliolis a- 
pie vajų ir naudų jaunimui 

Į prigulėti prie Susivienymo, i 
taipgi klebonas kun. Vilkutai- 
tis ir vikaras kun. L. F. And
ziulaitis, kuopos nariai.

Iš Katalikų Federacijos sk.
> raportų patiekė pirm. A. Vili- p. ...

pavaisins.
Kiekvienas skyrius turės sa

vo stalų. J. R.

i maitis ir O. Mihelichienė. A-j 
bu atstovauja mūsų kuopų. 
Pranešė, kad visu smarkjumu 
rengiamos prie Federacij 
n greso.

Clevelandiečiai yra gerai su
sipažinę su Federacija, nors 
skyrius vos ‘dabar suorgani
zuotas lietuvių veikėjo J. Sa
dausko, “Clevelando Žinių” 
skyriaus “Garse’*" redak torio. 
Jis visur Įtadcda dirbti dar
bą, kaipo choristas prie cho
ro, padeda ruošti kongresų, 
spaudų platinti ir t.t. Muzikas 
V. Greičius visomis .jėgomis

I Šv. K. A. R. 9 skyrius šir
dingai kviečia visus cicerie- 
čius ir bulvariškius skaitlin 
gai dalyvauti Šv. Kaz. Akad. 1 

dr-jos centro piknike, 
sekmadienį, rugp, 19 d., Mar
ąuette parke, prie 71 ir Cali
fornia.

skyrius ir šįmet turės sa
vo stalų.

Kiekvienas centas eis Šv. 
Kazim. seserų vienuolyno pa
laikymui. Koresp.

IŠ L. VYČIU 24 KP, 
VEIKIMO

WFxST SIDE. — Liet V. 
24 kp. susi rinkimas įvyko ru-

rengiasi šauniai pasirodyti su
naujai suorganizuotu choru. 

Greičio visa šeima yra mu
zikai - profesijonalai.

Išrinkta atstovė į Federaci
jos kongresų kuopos nut. raš
tininkė F. Glugodienė. Baigus 
susirinkimų kalbėjo kun. L. F.

gp. 9 d., parnp.salėj. Susirin
kimų atidarė pirm. sumalda. 

Nauja narė, J. Džiugai tė,
vienbalsiai priimta.

Raportų iš jaunimo pikniko
išdavė komisija, pranešdama 
kad piknikas įvyks rugp. 26 
d., Rūtos darže. Darbininkai

Andziulaitis apie Joponų šei-Į šiam piknikui išrinkti: C. Do- 
1 mos gyvenimų. Kalba buvo la- brovalskis, S. Jenkeičius, J. 
bai graži. | Petraitis, J. Glebauskas, M.

P. Glu nė, koresp. f Stankelis.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

Rea. PENSACOLA »O11 
BELMONT S48& 

Offlee: HIIjLSIDE 8S«6 
Vlacent Ro«elll, eeer.

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIBTUVUI GRABORIAI

Tdefonas YAfids 1138

STANLEY f. M/-U

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.E
Laidotuvių pirektorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Patarnauju laidotuvėse kuoplfflaueta 
Reikale meldžiu atsisaukt!, o mano 

darbu būsite užcanėdi'ntl
Tek OANal Mik arka Mikasu w. asrd FL, OhtoBffo

1439 B. 49th Ot Cicero, UL 

Tai. ČIOBRO SMI

GRABORIUS
Turiu automobilįus vi šok i er
rūkalams. Kaina prieinami 

8319 Lituanica Avenue

Chioago, UL

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas gerta tr nebrangus
718 West 18th Street

Telefoną* MONroe MIT

J, F, RADŽIUS

ANTANAS PEKUt
GRABOKIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT

Cicero, Illinois
Phone Cioero 2109

Ine.
LIETUVIŲ ORABORIUS 

Palaidoja u* >15.»0 ir aukšClM 
Moderniška koplyčia dykai

Tel. CANs 
111.

ISth st. 
Chleego,

laf SUS

I.J, ZOLP
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲVBDSJAS
1644 Wwt 46th Street 

Tel. BOUIevard IMS—S4IS

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.

. (Neturime sųryšių sa finui

tuo pačiu v&rdn{

Tel. cicero :n
SYREWICZE

ORABORIUS
Laldotuvlma pilnu patarnavime

•limas u* »I5 «»
LOPLtCIA DYKAI

1344 «. 60Ut Ays., Cicero, ]

A. MASAL8I
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulevard 4139

TcL LAPayette MII

J. Liulevičii
Graborius

Ir
Ralnamuotoja

Patarnauja CI 
toje ir apyllah

Dldalš Ir tra
Koplyčia dyki

A
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RUGPIUCIO 19 D., 1934

Šis piknikas bus labai įdomus. Choras dainuos; puiki, didelė orkestrą grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. .T. Budrikas linksmins svečius ‘‘broadcasting” lietuviškas daineles. Jaunimas 
žais baseball; senesnieji, trauks virvę. lšlaimėjimas radijo 7 vai. Valgio ir gėrimo bus geriausių 
ir PMriU- Šilti barbeeue ir kiti įvairūs žaislai. Kviečiame senus ir dabartinius parapijonus ir visus 
kaimynus. Užtikriname gerus laikus.

A. Peldžius trauks krutaiuus paveikslus. . KLEBONAS ir KOMITETASVYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Cravvford Avė.
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VAŽIUOJA I FEDERACI
JOS KONGRESĄ

IŠVAŽIUOJA NAMŲ 
SAVININKAI

Pirųiadienio ryte išvažiuoja 
Federacijos kongresų, kuris 
us Cleveland, Ohio, šie vei- 
itjai: J. M. gerb. pral. M. 
rusas, kun. A. Skripkus, kun. 
f. Albavičius, kun. Pr. Vai
tkaitis, kun. J. Mačiulionis,1, 
f. I. C., koinp. A. Pocius, mu- 
ikas V. Daukša, muz. B. Ja- 
ušauskas, muz. J. Kudirka, 
iuz. K. Sabonis, muz. J. Bra- 
aitis, muz. N. Kulys, muz. K. 
iaubis, muz. A- Mondeika, dr. 
i. Rakauskas, M. Janušans- 
ienė, dr. Al. Račkus ir K. 
lačkienė (jau išvažiavo va- 
nr), E. Rakauskienė, S. Ša
ulienė, J. Poškienė, P. Vai- 
ekauskienė, O. Aleliūnienė,
L Paliliūnaitė, A. Simutienė, 
t. Peldžius, P. Šaltirnieras ir 
;. šaltimierienė ir L. šimutis.

Rytoj, rugp. 19 d., West 
Side Namų Savininkų Sąjun
ga rengia metinį išvažiavimą 
Big Tree Inn (John Miknio)! 
darže prie Archer Avė (G blo
gai į pietus nuo Kean Avė.) 
Važiuoja visi namų savinin
kai. Bus gera muzika, bufetas, 
žaidimai, ir t.t. Tikimos skait
lingo išvažiavimo.

LABDARIŲ PIKNIKAS
West Sid£, — Parap. Rūtos 

larže rengiamas smagus pik- 
įikėlis Labdarių 7 kuopos se- 
cmadienį, rugp. 19 d. Bus gero 
nuzika ir kitokių margumy- 
lų. Šviečiame visus.

RĖMĖJŲ PIKNIKAS
Town of Lake. — Rugp. 19

d. įvyksta metinis išvažiavi
mas Šv. Kaz. Akademijos Rė
mėjų centro Marųuette parke.

Visi skyriai ruošias prie iš
važiavimo, neatsilieka nei To- 
wn of Lake skyrius: tikietus 
platina, aukas renka ir pačios 
rėmėjos daug aukoja. Nuošir
džiai prašome Šv. Kryžiaus pa
rapijonus skaitlingai atsilan
kyti ir paremti. Suvažiavę li
nksmai dieną praleisime, suei
sime pažįstamų ir paremsime 
brangią įstaigą Šv. Kazimiero 
vienuolynų.

Godotinas profesoriau I 
Man teko susiginčyti su vie

nu cicilistų postu (šulu) dėl 
įvykusios lietuvių dienos pa-

Mv dear Žemaiti. Tamsta 
gyveni Amerike ir gerai ži
nai, kad čia fri kontrė. Nepa
daryk neniandraus Dėdei Sa

saulinėj parodoj. Aš sakau, mui zbitko, kitam sprando ne- 
kad tai nebuvo lietuvių diena, nusuk, palicmonui ant korn^ 
bet tik cicilistų pasipinigavi-Į neužsirioglink, už ką galėtų 
mo diena. , ! tave sureštinti, ir gali visą a

Bet mano oponentas ginči-Įmžių spakainiai gyventi,
ja. Sako, taip, nors ir mažai 
lietuvių ten buvo, bet vistiek 
ten viskas buvo lietuviškai.

nori daryti, kaip nori vadin 
tis kaip nori šnekėti ir t.l.' 
Plaukas nuo galvos nenupulr.

AS sakau, kad nors viskas Priklodui’ ""sįmyslys kas sa- 
ten lietuviškai, bet negalima ve P“'™*1'"1' Prnfl-"

LABOR DAY,

“DRAUGO”
PIKNIKAS

Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934 m.
VYTAUTO DARŽE,

115-tos gatves tarpe So. Cravvford ir Cicero Ave’s

—

bb

uakyti, kad lietuvių diena, nes 
mažai lietuvių; dalyvavo ir ko 
mitetas neatstovavo nei orga
nizacijų, nei parapijų, tik pa
tsai save.

sorium, ar kitu kokiu vožnįu 
cinu, na, ir ką tu jam pada- 
dysi? Nutruks kokiam nors ba- 
rberiui, šiančiui, agentui gal
voj vienas šulas, kad pasiva-

DIDELIS BRUZDĖJIMASTaip ir Čikagos cicilikai. Su 
simyslijo save lietuvių diena 
pasivadinti ir dabar nori svei-
kiems lig, įkalbėti. Tamsta. PrieS “Draugo” I-»bor

Ponas prapesoriaa, k, tu a- 'i db”,s save kuniKu’
pie Ui manai! Norėčiau, kad! ž,u' na- ir k“»knži»; »uairay»-
tamsta, kaipo mokytas vyras,

Tat, raginu townoflakiečius , *4 klausimą mums išeksplei- 
suvažiuoti į Šv. K. A. R. cen-^ny^ttn1, 

tro pikniką. Rėmėja S. J. Paprūsio Žemaitis

lys kas nors čainišku aliejum 
ramatizmą gydyti, ar kornams 
nuimti, kojotą išrasti, na, ir 
ką tu jam padarysi?

Nieko šiurkštaus nėra mano

gerklej..kadangi aš rukau 01d Golds
sako

YvrniAę Nito ’[OLD GOLD RŪKYTOJAS NUO 1932]

“TEI AKTORIUS vaidina keletą kumštininkų karakte- 
I tių filmoj, tai kai kurie Žmonės jgija supratimą, 

kad jis yra perdėm kietas kaip vinis.

“Bet tai ne visada teisinga. Imkite pavyzdžiui ma
no gerklę. AŠ turiu daboti ją kaip ir kiekvienas kitas 
judžių Žvaigždė, kuris dirba priešais 'maikf.

"Štai kodėl aš stoju už Old Golds—jie niekuomet 
nedrasko gerklės. O kas daugiau, jūsų skonis sako 
jums, kad jie yra grynas tabakas—pakankamai su- 
sendintas — o ne 'puoštas’ dirbtinais kvapsniais.

“Suerzinta gerklė yra tokia bėda, kad aš /terizi- 
kuosiu. Taigi aš plauksiu Švelniai su Old Golds.”

(Pasiraiyta)

JAMES CAGNEY

Mes norėtumėm pabrėžti ve ką, p. Cagney:— 
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

AMERIKOS CIOARSTAI

Pamatykite James Cacnry Wamer Bro*. Paveikite, “HERE COMES THB NAVY”

gal, dar nežinojai, kad mūsiš
kiams cicilistams lietuvybė da

Day pikniką visose koloni 
jost uolūs katalikiškos spau-

bar taip kvepia, kai katei la-!dos rėmėjai, kvesliai tariasi 
šiniai. Kai seniau buvo daug!8U vietiniais biznieriais, orga- 
grinorių ir cicilizmas Šliupo ' nizacijomis, klubais šauniai 
dažnai raudonai dažomas, jįe Į pasirodyti ir paremti rudie- 
lietuvybę patvory laikė, neii’ni dienrašio “Draugo pik- 
cento šaukė Lietuvai neduoti
Ale dabar, kai cicilistų raudo- 

• numas visiškai nubluko, kai
j visas cicilistų teorijas rėksmo- • 
nai susirinko, ir verkiant, rei 
kia glaustis prie kapitalistų 
reikia lietuvybe, tautos vardu 

J prisidengus pinigautis. Jei 
pinigas jiems nekvepėtų, bū
kit šiur, kad ir šiandie cicilis
tai lietuvybę skradžiais žemių 
siųstų.

I

ti

©p.Lofiii»acx.ttE. Švelnu* ęerAZe/; cigare jai

ti pikniko tikietus, kviest 
draugijas, organizacijas, klū 

• bus atsilankant į jų susirin 
kimus, ir išdėstant, kaip nau
dinga yra remti katalikiškoji 
spauda.

r.iką, rugsėjo 3 d., Vytauto 
darže.

Piknike bus graži progra
ma: dainos, įvairus sportas.

Paraginkit biznierius netu
rinčius katalikiškų laikraščių, 
kad užsirašytų skaitytų, ir 
remtų “Draugą ” skelbimais 
garsindami savo biznius.

Kom.

I8RENDAVIMUI 2 flatų mū
rinis namas su krautuve, ren- 

Visų parapijų jaunimas hnk-Į^ fletai g kambariuf5. 
nninsis visą dieną prie sma- Į"Renduosius pavieniai fletus ir 
gios orkestros . Šeimininkės ikrsmtuvę, ar vięą namą. Atsi- 
pagamins visiems svečiams gaukite: Box 209, “Draugas“,
skanaus užkandžio. Vyrai pa
rūpins šaltų gėrimų. Tat, visi 
Chicagos darbuotojai kviečia
mi “Draugui“ į talką: platin

2334 S. Oakley Avė.

PARDAVIMUI FARMA, pi
giai, mieste. Gerai įrengta, su 
gyvuliais. Rašykite PAUL 
LYNCH, Camey, Mich.

NAUJAS MUZIKAMS 
INSTRUMENTAS

1935 METŲ IŠRADIMAS

Perduoda rekordus taip 
aiškiai, kaip kad girdite 
per radio. Dabar kožnas 
gali turėti namuose tokią 
muziką, kokios tiktai nori 
ir, kada tiktai nori.

Tokio iobulumo ir aiš
kumo pirmiau nebuvo ga
lima pirkti nei už tūkstan
tį dolerių. DABAR tokis 
naujas instrumentas parsi
duoda už £89.00 
sykiu su radio ir 6-šiais 
naujais rekordais, lengvais 
išmokėjimais. Seną radio 
priimame mainais.

Z? « .

b
sa

ai s'

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

Tel. BOUlv. 4705-8167

Budriko Radio Programai—
WCFL 970 K., nedėliomis, 1:00 iki 1:30 vai. po piet. 
W A A F 920 K., nedėliomis, 1:30 iki 2:00 vai. po piet 
WIIFC 1420 K., ketvergais, 7:30 iki 8:30 vai. vakare.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandoe Kaadlen nuo 9 Iki 5 

Panedėllo. 8eredoe Ir Pėtnyčioa 
v&karafo « Ikt 9 

Telefonas CAMal 1175 
Namai: 6459 S. RockwėH St.

Telefonas REPubllc MOO

P. CONRAD
FOTOORAFAB 

Atsidarė nuosavą. mo-
I dernliką studio su Hol- 
, lywood Šviesomis.

420 WF.ST «tr.l ST. 
Englevrood 5840—688X

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

CMram, III.
TEū. RVFTJBLIC MOS

Katrie perkate anglie IK 
dralverlų. siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Oauslte 
Beresnea anrlts. ui maliau 
plnfrų.

POPTERCOJAM Ir PEOTUOJAM

Atliekame vteue namų dablnfmo 
darbus. Darbas pigus Ir uitlkrln- 
taa. 1914 m. popieros rolė — Be.

JOSEPH acoaitik 
B. BOth Are. (Veno, III. 
Tel. lAfayelte 4719

fI

J


