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BUS ATKAKLI KOVA U2 BŪTĮ

AVASHINGTON, rugp. 31.
— Paskelbta, kad kartu su 
603,000 darbininkų medvilnės 
tekstilių rytoj sustreikuos dar 
ir 150,000 darbininkų vilnos 
audinių pramonėje. Šioje pa
staroje pramonėje su streiku 
suskubta, kadangi audinių sa
vininkai atsisakė turėti bet 
kokius pasitarimus su darbi
ninkų vadais dėl darbo sąlygų 
ir atlyginimo.

Kaip medvilnės tekstilių sa
vininkai, taip ir vilnos audinių 
pramonės savinnkai ignoruoja 
darbininkų reikalavimus ir 
nieko nedaro iš paskelbtų 
streikų.

Medvilnės tekstilių pramo
nės streiko komiteto pirminin
kas F. J. Gorman taria#! su 
šilko 'Ir’ ftyon' ffirbhi(dtilĮ va
dais. Norima ir šiuos darbi
ninkus jtraukti kovon už buitį.

Medvilnės tekstilių darbi
ninkų unijos j»sitvarko strei
ko vedimui. Darbininkai pa
siskirsto į būrius po 10, kurių 
kiekvieno priešakyje bus vyre
snysis — kapitonas. Tuo bū
du bus sėkmingesnė kova 
prieš atkakliuosius darbda
vius, kurie neturi noro skirtis 
su senoviška tvarka — darbi
ninkų verguve.

Savo keliu vyriaus^!* nu
sprendė tuojau tirt^ dalykų į 
stovf ir paskiau abi puses pri
versti daryti taiką.

Iš Macon, Ga., pranešta, , 
kad ten tekstilių fabrikuose,! 
prieš laiką dalis darbininkų 
metė darbą ir sukėlė riaušes, 
grasindami fabrikų admini
stracijos personalui. “Areštuo
ti 6 riaušininkai.

BEDARBIU SMIČIUS DI
DĖJA AMERIKOJE

PIENAS TURI BŪT PAR* 
PUODAMAS TIK UŽDA

RYTUOSE INDUOSE

11

BAISOS LEDAI 
LIETUVOIE

f;PIKNIKAS (VYKSTA PIRMAūitL
GRAŽIAM VYTAUTO DARŽE

VYKSTA VK 
VIENUOKj

SAVO PADARYTA STAČIAI MIL- 
AMUS i ŽINIŠKI NUOSTOLIAI

AVASHINGTON, rugp. 31. 
— Nežiūrint krašto vyriausy- 
bės pastangų, šią vasarą vi
sam krašte ir vėl pradėjo di* 
dėti bedarbių skaičius. Ap
skaičiuojama, kad bedarbių 
skaičius sudaro gausingą ar
miją — apie 10 milijonų as
menų.

Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas W. Green ran
da, kad už tą stovj i»rmoje 
vietoje reikia kaltinti pačią 
NRA administraciją, kuri da
ro didelę klaidą neklausydama 
patarimų, kad visose pramo
nėse įvestį 30 valandų savai
tės darbą.

Kita nedaiflo didėjimo prie
žastis, tai jaunų darbininkų 
skaičiaus priaugimas. Šis pri
augimas yra spartesnis už 
tuos, kurie turėtų apleisti dar
bus dėl senatvės, arba mirties.

29-ni palaidaus pieno prę, 
kybininkai gavo įsakymą iš 
Illinois maisto ir pieno pro- 
dūktų viršininko, IL L. Lep* 
mano, kad jie palaidaus pieno 
pardavimą tuojau nutrauktu. 
Pienas turi būt parduodama* 
buteliais, arba kitais kokiais 
stipriai uždarytais indais.

Pieno prekybininkai jiepasL 
tenkina tuo įsakymu. Jų ad
vokatas kreipias teisman

Šiandie© iš Chicagos išvy
ko 1 Lietuvon »ftv. Kazimieru 

seserų • vienūetyjoe ‘generalinė 
viršininkė, motina Marija. Lie 
tuvtfje ji vjaitųos savo vienuo
lijas seserųeaimfls. Jau sep- 
tyneri metafty* paskutinį kar
tą ji laukėsi Lietuvoje.

Kartu su motina Marija 
vyksta Lietuve© sesuo M. Vin- 
sentų ir se»u« lh Genovaitė, 
ši pastaruoju %avo -atvykusi

LAUKUOS^

f

PACRORĖ 2,000 DOLERIŲ
Trys plėšikai vakar užpuo

lė American Steel and Wire 
Co. ofisą, 2364 So. Ashland 
avė. Ofise buvo vos tik par
vežta iš banko apie 2,000 dol., 
kari apmokėti darbininkus.

TIESON UŽ TĖVU 
NUŠOVIMĄ

tilt Lietuvos dalyvauti ftv. Ka- 
ftomiėro seserų* vienuolijos Ift-

- • A 1 • * ’l ■

Koronerio teismas ipMpren. 
dė, kad Anna Maietta, 15 m. 
amžn kiiri e ama motiną

STREIKAS^ RIAUŠĖS 
SPOKANE

SPOKANE, Wash., rugp. 
31. — Čia sustreikavo gatvė- 
karią ir autobusų darbininkai. 
Reikalauja didesnio atlygini 
mo.

Gatvėkarių kompanija mėgi
no paleisti gatvėkarių dalį su 
streiklaužiais. Pasireiškė strei 
kininkų riaušės.

Prieš “riaušininkus pavarto
ta ašarinės bombos, 
ka asmenų sužeista.

VISI TURI DIRBTI KRAŠT 
* GEROVEI

tttišova mettTTą 'Vr tėvą, bfltų 
patraukta tieson už tėvo nu
žudymą.

Koronerio teismas rado, kad 
motina netyčia nušauta ir Au
na už tai neatsako.' Kas kita 
yra tėvo nužudymas. <

Mergaitė pirmiau tvirtina 
kad ji neturėjus pasiryžimu 
žudyti tėvą. Sako, notėjus tik

r pituloje. 
į Tą pat laiką išvažiavo į ry- 
j tas seserys: M- Ludvina, M.. 

Abrisą ir M. Dtolorosa. Pa
staroji šiemet lankys Mt. St. 
Mary’s k«legiją/pera«ton, Pa.

^ošinai Mfcrifri ir palydo
vėms iMikimeriannrngos kelio-' 
Hės ir laimingo sugrįžimo

KAUNAS. — Šių metų rug<* 
piūčio naėn. 12 dieną, 1 v. p. p. 
per Šiaurės Lietuvą perėjo 
smarki audra su ledais. Vie
tomis visai sunaikintas vasa
rojus, linai ir daržovės. Iš
muštos kriaušės ir obuoliai. 
Daug paukščių užmušta. Dau
giausia nukentėjo Linkuvos. 
Joniškėlio, Pasvalio valsčiai.

Šiemet Šiaurės Lietuvoj ja
vai ypač gerai užderėjo, bet 
gaila, kad du kartus iš eilės 
juos sunaikino ledai. Pasku
tinį. kartą, f. y., šio mėn. 12 
d., ledai iškrito laukinio obuo
lio didumo ir taip .daug, kad 
Vietomis išsilaikė 15 valandų 
nesutirpę. Rytą sukilę žmonės

I

Bus (c'omi programa; dainuo 
milžiniškas choras

Pirmadienį - Labo r Day, rugsėjo mėn. 3 d., įvyksta di 
raščio “Draugo” piknikas gražiam, ruimingam Vytauto d 
£e, 1|5 gat., tarp Crawford ir Cicero avės.

Tas yra šiemet paskutinis “Draugo’” piknikas. Ti 
si, kad Chicagos ir apylinkių lietuvių visuomenė, kuri 
dos gausingai lanko “Draugo” rengiamas pramogas, 
kartą gausingai suvyks ir parems mūsų išeivijoje vienu 
katalikišką dienraštį.

“Draugo” rėmimo reikalą daug įvertina mūsų ifieiv 
vadai, profesionalai, įmonininkai ir visi kiti susipratę H' 
viai. “Draugas” palaiko tarp lietuvių behdrųosius ryš 
be kurių nebūtų galimas tautiškas ir katalikiškas vvikir 
Daug kartų ir tai gana plačiai buvo rašyta ir aiškinta, 
jokia kitokia veikla, arba pajėga negali pavaduoti dienra 
“Draugo” kilnaus ir brangaus tautiško ir katalikiškio da 
Amerikoje.

Šiame įvykstančiam piknike bus plati įvairių žaidiirnj į 
grama. Be to, dainuos garsus milžiniškas dvylikos musų 
parapijų chorų choras, vadovaujant prof. A. Pociui.

Visi lietuviai į “Draugo” pikniką š) pirmadienį.

ROPlEflUS REŠKIA VIL
TĮ^

»-♦* . -. •v * '

NORI APSAUGOTI SAVO JAUNIMAS NETENK 
PASTOVAUS DARBU

matyti baigiančias 
VMrzefi,

Nukentėjusių apylinkių žmo 
nės labai nusiminę. Į nuken
tėjusius rajonus atvyko savi
valdybių atstovai. Agskaičiuo- 

11 jurui nuostoliui, kurie yra la
bai dideli.

dar

BERLYNAS, rugp. 31. 
Vokietijos vyriausybė n 
dė, kad visi iki 25 metų 
žiaus asmenys, kuįp

•’ CAStf'EL GAN GOLFO, Ita, 

^ląį’rugp, 31. -- Šventojo Tfa- 
> Pijaus XI audiencijoje bu-

m, u ICTTl. k»nu. nuiyiu.J *.»» • * _ . ' .
pabauginti.’1’ paleizd»ma 'i Jp0 vy9kup„» -Tj

visus šešis revolverio 
Bet koronerio teisme pasisakė, 
kad ji norėjo nužudyti tėvą.

GRĮŽO MHWAUIEES

skupas J. M. Gannon. Plačiai 
kalbėtasi apie Amerikos, ypač. 
Pennsylvanijo8„ . darbininkų 
buitį. Popiežiui reiškė vilties, 
kad prezidentas-Rooseveltaa 
suras priemonių, kad pageri
nus šiandieninį ekonominį dar
bininkų stovį J. Valstybėse.

-«*

PARYŽIUS “SUGRIAU
TAS” SU BOMBOMIS

ŽENEVA, rugp. 31. — Saar 

krašto organizuoti darbinin
kai, kaip tai, slaugęs, mainic- 
riai ir administraciniai tar
nautojai, kreipės T. Sąjungom 1 taip moterys, apleistų bet 
kad jų visų teisės būtų ap- .kį dirbamą darbą ir jų vi 

saugotos po įvykdyto tarno užimtų vyresnieji amžji

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
31. — Jo Ekse. Milwaukees 
arkivyskupas S. A.' Stritch 
grįžo iš Europos, kur išbuvo

Kelioli j aP*e m®ne®*UR- Arkivysku- 
! pas parsivežė Šventojo Tėvo 
Į Pijaus XI apaštališką palai

di minimą Milwaukee arięiyysfcu- 
(J pi jos kunigijai ir tikintįe-

FAKTAI APIE MEDVILNĖS 
TEKSTiliy STREIKįi

f

HYDF, PARK, N. Y., rugp. 
31. — Prezidento Roosevelto 
ūkio manadžeris Mose» Smith 

Plėšikai pagroliė šiuos pini-; surengė vaišes prezidento pa
pus ir nudumė su automobiliu, garbei. Vaišių metu preziden-

LITVINOVAS BUS KAUNE

KAUNAS. — Laikraščiai 
rašo, kari Sovietų Rusijos už-

' i £sienių reikalų liaudies komi
saras Litvi novas, vykdamas 
rudenį, greičiausiai rugsėjo

tas pareiškė, kad naujoji san
tvarka turi būt vykdoma. (Vi
si privalo dirbti vieningai ne 

■kurios krašto dalies, bet viso 
krašto gerovei. Rytinės val
stybės privalo gelbėti vakari
nėms valstybėms. Šiam nacio- 
naliam darbe neturi būt atsi-

siems.

GRASINANT1S LAtt 
PREZIDENTO

L

NEW YORK, rugp. 31. - 
I'ederaliniai agentai suėmė 
Ben. Vara, 32 m. amž., kurą 
rašė laišką prezidento ftoose* 
velto žmonai, reikalaudamas 
168,000 dol., kitaip gi graain 
damas pagrobti prezidento du 
anukus. Vam laiške pasira
šęs “Zangara.”

WA&HINGTON, rugp. 31. 
— Ryšium su paskelbtu vi- 
Sam krašte medvilnės tekstilių 
darbininkų streiku reikalinga 
susipažinti su šiais faktais:

Sis streikas tiesioginai i f 
netiesioginiai ištiks apie du 
milijonus asmenų,

FkišioL, imant aplamai, kiek
vienam šios pramonės darbi
ninkui tekdavo 10 dol. 86c. sa
vaitės uždarbio. ‘j*

Streikas 'apims 1,281 fab
riką/

6ių fabrikų didžiausias skai

PARYŽIUS, rugp. 31. — 
Užsibaigė šiame mieste ir apy
linkėse oro manievrai. Gauta 
išvada, kad jokios pajėgos ne- 
turėjo galimybės apginti Šio 
miesto nuo sugriovimo orinė
mis bombomis ir teoretiškaiI I . • ■ ' _
dauguma miesto pakeista griu į 
vėsiais* Miestą puolė 98 lėk
tuvai. Vos keletas jų “numu
ši©.”

Krašto saugumo vadovybė 
dabar džiovins galvą, kad su
radus naujų ąpginimni prie
monių.-, t

- f k rašte plebiscito sausio mėne
sį.

Visvien, kam Saar kraštai 
turėtų tekti, tų darbininkų 
grupių savasčių, socialūs ir 
draudimo teisės iš kalno turi 
būt apsaugotos. Tai gali pa
daryti T. Sąjunga, kuri valdo 
Saarą.

NEKLAUSO KONGRESO 
KOMITETO

KAUNAS. — Dvi užsienio
m., į Vakarų Europą, sustos J žvelgiama į politines partijas, firmos siūlo 10,000,000 R. pa
kelioms dienoms Kaune at- Į Tai visų bendras ir visų atsa- 
lankyti Lietuvos vyriausybės, komingas darbas.

skolą ipotekos 
voje steigti.

bankui Lietu

į. ■ z

RŪPINASI NUKENTĖ
JUSIAIS

KAUNAS. —į- Nukentėju
slėms nuo šios' vasaros audrų 
šiaurės Lietuvos ūkininkams 
šelpti komitetas prašo vyriau
sybę, kad šiems ūkininkams 
būtų duota miško medžiaga 

sugriautoms troboms atsista
tyti. Visuose valsčiuose vei
kią komitetai, prasidėjus kū
limui, rinks aukas javais un- 
kentėjusiems. Sužinota, kad

WASHIN,GTON, rugp. 31.
— Kongreso žemesniųjų rū
mų militarinių reikalų komi
tetas nusprendė, kad karo sek- vyriausybė ir Maisto vadovy-
retorine Dern pašalintų iš uži-Įbė jau sutiko, kad iš nukentė-,

- ■ - T - - • • -VA • I__mamos vietos armijos oro 
korpusų viršininką gen. Fon*

čius yra pietinėse valstybėse, ;k)is.
kur dauguma darbininkų yra) Karo sekretorius paneigia 

negrai — vyrai ir moterys, šį komiteto reikalavimą.
ko pigiausia apmokami.

LONDONAS, rugp. 31. — 
žiniomis iš Barbino, tenai ban 
ditai sudaužė traukinį. Žuvo 
II asmenų. <

BERLYNAS, rugp. 31. — 
Prūsijoje uždrausti virtusio 
bolševiku socialisto rašytojo

žmonės, ypač kurie prival
užlaikyti šeimas.

Savo pastovus darbus 
leidę jauni vyrai galės d 
bo gauti nkiuūse, o jaunos 
terys —• privačiuose narni 
ir virtuvėse. Be s 
riausybės leidimo atei 
jauni vyrui ir jaunos 
rys negalės būt nusamdos 
pastovų darbą fabrikuos; 

I įvairiose įstaigose.

Visi bedarbiai, senesni 1 
40 metų amžiaus, kurie d 
jaunų vyrų darbą įr kurie 
ri dideles šeimas, gaus iš 
riausybės paramą — iki 
dol. per mėnesį.

Apleidę darbą jauni v 
kviečiami kreiptis į di 
draudimo ofisą, kurs nūn 
jiems vietas mokytis are 
Jiems bus duodaipas mak 
pastogė ir dar kiek bus 
mokėta per dviejų metų k 
slo terminą.

jusiu ūkininkų bekonai būtų 
priimami be eilės, tik jie pri
valo turėti specialius seniūnų 
pažymėjimus, kad bekonai tik
rai užauginti . nukentėjusio 

ūkyje.

BERLYNAS, rugp. 31. — 
Nacių partija rengia savo me-

ityje 
s n>

KLAIPĖDA. — Klaipė 
vasarvietėse iki Yugpiflčio 
buvo įsiregistravę jau 
5,000 vasarotojų.

ORAS
CH1CAOO IR APYI 

Maksimo Gorkio raštai, kurie'tinę pramogą Nuremberge. KftS. — Numatomas lie 

yra kenksmingi valstybei. • Dalyvaus ir diktatorius. popiet daug vėsiau.

•.i h. ’ /-• ■■
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DIENOS KLAUSIMAI

IMU DOS MUlKYMa SVARBA

isi pripažįsta, kad spauda takai svar- 
idtasnį vaidina žmonijos gyvenime. Ku- 
gose įkiltose nerasi šeimos, kuri nepre- 
ruotų bent vieną laikraštį, "kurios na- 
i neprast] knygynas. */>•., 
tęs, lietuviai, taip pat prisiskaitom prie 
-ingos tautos. Tačiau spaudos atžvilgiu 
sanie pasilikę nuo kitų tautų. Nors ir 
ntata spaudos reikšmę, nors spauda

Ląbai svarbus dalykas yra ndįnti katali- - 
kišką l'paudą/ljet taip pat begalį yjrfc-svar
bu lakiau susidomėti lietuvių pralok ar au
kštesnėmis maltyktomisr llnme tyrušte. pia ne-

jKassa:

taikymui.
, Be to, būtų bergždžias dubi Ag statyti 

mokyklas ir didžiausias pinigų sumas išleis
ti jų užlaikymui,! jėi lietuviai tėvai neleistų 

į jas savo vąikų. Mūsų visos pastangos tada 
bitų tuščios. Jau dabar nektirios mūsų mo- 
kvkloa pradeda priiminėti kitataučių vaikus, 
ves lietuvių mokinių nebeužtenka. Baisu,, ^>ktų, gali yetytiįvairiau 
kad visas mūsų' pastatytą- ir mūsų užtaiko-1veiksnių skatinam*, Dėt 
mos Mokyklas , neužjdufctu svetimtaučiai. Į tik potencijoj. Pvdk-
Kbks būtų mums paženunimas ir kokie Gide- Dkoj P*tailikimą| tokioj poten-

BARIO DINA * TAUTINI ŠVENTI

Iš etinėę žfaiogaus psichofi
zinės galios" yra potencijona- 
huno būvy. Jo pojūčiai ir jau
smai gali pluzrifcafti įvairių a- 
kštinų veikiant ir reikštis į- 

vairiaūsiomis formomis. Jo 
protas, kaip nedeterminuota 
jėga, gali tarnauti visų tiesos 
formų užkariavimui ir reikš
tis visose mokslo ,įr žinijos sri
tyse. Jo nedete^minuota valia 
gali sustoti prie įvairiausių

foriną', įskiepytų mltaSs pavel

dėjimu ir 'fcčcijaline aplinka; 
tai laimime gimdami be jokių 
pastangą ir be jokių vątg^' 
Tokiu .btfdui Rūtinė

ftetHfedienigj įugsėjo 1 d., 1§34 
, w 1 'i'iiiimiiĮHiM n oa*s».■■■!=■

Ii nuostoliai lietuvių tautai!

Lietuvių tėvai, kurie galėdami neleidžia
jsavo vaikų į savas, lietuviškas, mokyklas, tre- 
jbpai nusikalsta. Nusižengia prieš tikėjimų, 
nes neduoda sAvo vaikams auklėjimo iikėji- 

į iūo dfaBioje. jįiy ‘ nusikalti; eavo tautai, nes' 

tautos'atburtirtimodarbe,.kovo/ed4i vaikai* neduoda progos Umokti lietuviškai 
klausomybės svarbiausią rolę suvaidino, j skaitvti.. raavti. nosinti iJKtivės kltbriih. tta-skaityti, rašyti, pažinti Lietuvos tatbriją, ge- 
I $ę«utengiame, kad Išauginti'savąją, ografiją. Tokie tėvai pasirodo nedėkingai^ 
lą į didelę galybę' jos pakankamai ne- l. savo tautiečiams, kurie daug dirbo,
une ir užtektinai neplatiname. Ypač tcad pastatyti lietuvių mokyklas irnuolat au- 

alūerikiečisi toli pradedame atsilikti.
ug belĄlėidžiame knygų, laikraščių skai- 
I skaičiaus nebeauginame. Tai yra yie- 
š liūdniausių mūsų gy venime reiškinių, 

dšiamėe, kad lietuvių veikimas mažėja, 
jaunimas nutausta, tačiau . nesigriebia- 
isų galimų .priemonių, kad'išplatinti ir 
ittės minties laikraščius if knygas, ku- 
idžiausią turi jėgą veikimui išjudinti ir 
d>eį šiame krašte palaikyti.
Poryt, Darbininkų Dieftoj, įvyksta diern 
D “Draugo” piknikas. Tai jau bus tre- 
Ii eil« Šiemet. l)ane
įer daug. Bet, atsižvelgiant j šių dienų 
ominius sunkumus, nėra perdaug. Jei 
į dienraščiai nebūt reikalinga finansinė 
Ina, nė vieno* pikniko nerengtume. Taip 

būti, jei kiekviena lietuvių katalikų 
Amerikoje skaitytų “Draugą”. Bet 
om, kad toli gražu taip nėra. Neda- 

tenka padengti pelnu iš piknikų ir 
rtų. Dėl to ir prašom, kad į rudeninį 
ugo” pikniką kuo daugiausia žmonių 
tų, kad paremtų vieni n lėlį tautinės ir 

krypties dienraštį, kad jį sustiprin- 
niai, kad jis galėtą dar sėkmingiau

Hi su tautybės ir religijos priešais ir 
i išeiviją šviesos ir kultūros keliais. 
“Draugas” per 25 metus kėlė išeivijos 

Anę ir religinę sąmonę, jis daug nusipel-H 
praeityje, ir dabar visuomenei ištikimai 
Ikttja. (Ateityje jo vaidmuo Amerikos lie
to gyvenime bus dar svarbesnis. Kuo su
linės paramos susilauks, tuo jo darbas 
Sekmėngpanis. Visų savo skaitvtojų, prie-

.........  iii'.i ‘ - —i

kiekvieno individo M<vijgij Jlhielphijoje , (
atlieki.didelę ridėję; ir Sį- "rinkimai Ir visi-darbai 
šiai galima pasakyti, kad rase slapti. Neužilgo pasirodė sky- 
ir gimdanti aplinka kiekvieną riai visoje Pennsylvanijos vai. 
mūsų būtybės dalelę ir vąšą Į ik tada daugelįs angliakasiu 

prisidėjo prie tos organizaci
jos. Vėliau skyriai pasirodo 
kitose valstijose ir 1885 m. or- 

500,v

<• Darbo Vyčiai,; pirma didutė mąg .ir pipNis Darbo Dienok 
darbo ore<fonaacįįa'iiįA. V.į--paradas.iii Ūf-
steigė ptlio. l>i>“Hą. kaipo tau- Ne* Voį’ke buvo pradėti p*- 

tinę ftvehtę. * • . miieji žingsniai įvesti įštaty-
lš pradžių Darbo Vyčiai bu- uią, padarant pirmą rugsėjo 

jvo slapta drabužių darbininkų a čn. pirmadienį legaie Švente 
d r augi ja,'«ūč r gani žais (a ir ją. vadinti Darbo aMena. Ki-

jKy^miį. Betu. t Visi ’susi-'vos yalst, pasekė
1Wvo'pirii»B8 jeftityiriMs buvo priim-

mūsų sielos psichinę jėgą pr&> 
turtina pozityviais nusiteiki
mais, kurie mus apginklupja . 
akcijai ir kurie tūri aiškų Į ganizaciją ąkąįty. turėjo

ouo-1 i # - 4 •
Darbo {Vyčių, programa vie

šai buvo paskelbta 4 "

žmogiškull^eHingumą*’, Tfcip 

i»dį\ydas, tautybės veikiamas.

•koja jd'iSįąikyiriui. Jie neįvėrtiha ir moky

tojų pastangų, kurie daug darbo j r rūpesčio 
įdėjo kol (prisirengė prie" mokytojavimo pa
reigų.

Prasidedant mokslo mętams, lietuviai
Betunėtų kitaip ir galvoti.' Jie turi siųfeti ęa- 
vo .Vaikus. į lietuvių mokyklas, nes kitaip jięt 
pasirodys nesusipratusiais ir nedraūsmirffi 

" gaiš lietuviais. Kitokio vardo jiems ir nega
lima būtų duoti. Jei mes norime lietuvių

. .. .*N4
įsigyja ar aiškią ir gražią grai

, ltJ.■, tl(k .... , kų minties šviesą, stiprią ir
cijoj yra ne8Ufcdbi&jimas atlik- , x j .

* - > \ | galingą rotynų dvasios orgam-
ragės me

tafizinį iiealygUą ių gilų 
jausmingumą, slavų kūrybinę 
fantaziją, jų prigimties turti
ngumą
Žodžiu
laimi tai, kas buvo sunkiu da
rbu ištisų generacijų įgyta per 
daugelį tūkstančių metų. 

Tautybė žmogui dovanai,

ui. Ji
bandė sujungti visus darbini
nkus, patyrusius ir nepatyru-

tl'ŪTO vieno žy«pp«ega Įėjimas. -j* _ u
parfrinkii m v&o, ti«S, pa- T', ?"* ?***’'
.idavima. ivairi.n.i., wnf„l. ta,!Z’"> **S J 4’ », h
gidavbnas į 
žiu. diktatūrai, 
pusės, šis pot< 
žmogaus; pri; 
tas tailin 
pusės, jis reiž 
mą, nesUai 
ką nors ko 
kai dirbti.

ceel
-

B. iGdt ’l

las Coloraio valat. 1887 m. 
tais i*ačiais metais Oregon, 
New JciKOy, Ne v York ir Mas- 
sacli usett s priėmė panašius 'į- 
statymus. Visos kitos valsty
bės ir ter'torijos, apart j^iih- 
ppinų, sekė pavyzdį tr 'šiau- 

dit n rugsėjo mėnesio pirmas 
pirmadieni* via vipna’ šž- 
riiouių'higabų -J. A. v. šven-

Darbo Diena J. A. V. visai 
Ką kita vaikoma reįškip, nes, 
pąprasthi, t j Jdiedą įtas mot 
užsibaigia “aakacijos”, ir jie 
turi kloti vii prie darbo —

.JT .
vyko bendras Darbo Vyčių su 
sirinkimas New Yorke, prie 
iUnioa ^uare.. j Nariai . įbuvoj vą kti, į pįblcjklas, nes papras- 

“ ttii pirmą d;eną po Darbo Dia
nos visam Liašte atsidaro mo
kyklos. FLI&

ausiu įspūd 
,iž vienos 
urnas yra 
nėpapras- 

iš kitos 
jo silpnd- 

ęgalėjimas 
b* praktiš- 

troškimai
neriboti, bet jp ęUgebejimai
riboti, jis n 
pojūtinių įr em< 
MkĮenimų^ 
vWs žinijos, 
falinių <ląrbų 
tup nuolatos 

Ižiąogaufi gyve

. patirti visų 
Upių pe- 

pasišavinti 
tegali visų 
irbti. Jis 

(i. Visas 
tai nuola

tinis pasirinkimas. Tautybė 
kaip tik jam patiekia natūra-

jaunąją kartą išauginti sąmoningais lietu

viais ir katalikais, kitaip to tikslo neatsiek- 
srine, kaip leisdami savo vaikus ipotebšs ir. dilino būdui. Tuo
kur sisteinatingai vedama auklėjimas religi- Pa(leda jam pasirinkti konk-

niais ir tautiniais pagrindais.

DAKBININKV RRIKALAI

ną ir horizontų pUtįumą- 
du, jis pter Vūūipą laikį kvieč?aiiii' nuvykti ir paiMaty 

ti pirmą darbo parodą. Toks 
tai buvo piunas apvaikščioji-

be didesnių pastangų, sutei
kia tam tikrą kultūrą, vadina
mą tautinės civilzacijos vardu, 
tai jam sudaro tarsi antrą pri
gimtį, kuri leidžia jam dauge
lį veiksmų a|Likti lengvai, sa
vaimingai. šios bendrosioms yi- 
eo kolektyvo žymes ir sįi^aro 

tautinj vieniBgumą. Jo narius

savo tūvtts, kurie jį pagimdė, va ir dėl savo asmens vertin 
išaugino, išauklėjo ir apdovl * gurno. Mums brangus savasis 
nojo dideliu ir vertingu pati- kraštas, savoji kalba, literatu
kimu.

Tautybė vi a būtinas faktai 
Kaip vaidas ?K gali laisvai p& 
sirinktį sau tėvui' taip nėra 
galimumą ĖftuvaBškĮdįDasirin- 
1<J i kati UidybtM.4

jungia ne objektyvinės.- idėjos 
lij'pasirinkimat^Adetėrihinuo- būti . įvairių pažiūrų
ja ji Um tiktam jutimo, gal- ir religijų), bet bendra dvasiu 
__”__ • _ ___  1 . 1 • m (rnlvnMpnn. be

Poryt darbininkų diena. Siame krašte 
viena diena metuose skiriama darbininkų po 
ilsini. Pastaraisiais keleliais metais toji die
na neteko savo prasmės, nes dauguma dar
bininkų, neturėdami dai^io, visą laiką, silsisi. 
Tačiau darbininkų klausimas dabar yra pa
sidaręs aktualesnis negu bite kada pirmiau 
Didysis nedarbas yra uždavęs didžiausį gal
vosūkį ne tik darbininkų vadams, bet ir val
stybių galvoms bei įstatymų leidėjams; kį- 
lančioji streikų banga tą padėtį dar labiau 
komplikuoja; naujoji dalyba (New Deal) kas 
kart labiau susitinka su sunkumais ir dati-j 
giau priešų susilaukia. Nuo to Viso kenčia ll 

darbininkai. Dėlto vadinamoj Darbo Dienoj 
į darbininkų klausimą reikia įsigilinti lt 
rimtai svarstyti.

O*** --------- ——. ■■■■ I .

rečią gyvenimo KrypU- Ji d°- 
vuuai jam teikia tą brangų 
ugdymą, kurio dėka jis gali 
.savaimingai tam, tikru būdu 
reaguoti į aplinką ir sugebėti 
praktiškai ir konkrečiai veik
ti. l’aip tautybe mums teikia

galvosena (* 9 * 
ndras būdas jBmg^^EHvoti ir 

veikti. Tad tautybę sudaro ne 
idėjų bendrumas, bet formų, 
kurios yra įbrėžtos mūsų kū
nuose ir mūsų sielose ir kurios 
apsprendžia mūsų veikimo, ga
lvojimo ir jutimo būdą. Ji su
teikia mums labai brangius į

ra, menas, savoji istorija, nes 
visa tai byloja apie mūsų dva
sią, kurįą mes gaVome draug 
su tautybe, nes visa tai mums 
artimą, supi aatarna, miela.
«♦-. "'*.•♦ 'Ja t*'
".Kaip .VniktiS visą gyvenimą 
tūri būti’ dėkingas savo tė- 

vmn«, jąm gyvybę suteikusie- 
mįį taip i'i<ogba) kaip tauti- 

I.ča ^’.Uzaci^Da vaikas, visą
' 32E#!11* graži‘
Sri»RūtaiWdifži.

!gęs savo jlhulybl/lyjrilR Vil
kui, išsižadf jū^aęi savo tėtę.
IšsižadHęrf tautybės aH- 
’trūksla ūuo tūkstančius matę 
Wgį,tNMifnės
virsursavos rūšies <tUfflMl’^J^iWdidžiosios pa
lai yra žygis prieš savo> sU®Ua' k^ri| 2*#*™ taut^' 
ties prigimtį, atentatas prk’T,1*8 pavidalu.' Ir įji pasiauko- 
kultūrą. Tai išimtini atsitiki-į**vo dvynei jis negali 

reikalguti jokia užmokesčio

v
K

1 >
Ii

fizines ir psichologines for.|Pro,''ius> kar.iy dska 

mas, kurios determinuoja mū
sų jausmus, mintis ir inūsų 
veiklą. Atsižvelgiant į natūra
lų mūsų prigimties nuogumą, 
sako žiųomas .pųaocfizų sofi- 
jologas J. T. Datos, kiekviena 
šių (taritybės JV'K-) dispozi
cijų mus pratuftiria, o jų vi
suma mus jėga-iškelia į tam

kultūros, lygį-niveau.
■1-

Mes iš save tautybės gauna

me savos rūšies konatūralinę 

tam tikro laipsnio išsivystymo

me spontaniškai reaguoti į į- 
vykius. Iš jos gauname ištisą 
eilę moralinių papročių. Tokiu 
būdu tautybė yra savaimingas 
žmogaus ugdymo veiksnys. 
Tautinė civilizacija giliai pa
keičia žmogų, socijalinėj apli
nkoj kaip rezervuaru' telkda
ma įpročius ir pažintis, ką 
visuomenė perduoda kiekvie-* 
nos naujos generacijos indivi
dams. Todėl žmogus, neigiąs 
savo tautą ir savo tautybę, ei

niki. Natūralu* žmogus linkęs 
mylėti ,*aio tautybę, nes ji 
yru jum didele gėrybė, o ptie 
gėrio savaim-ngai Smogus lin
ksta. Tėvynės meilė aistringu 
lnus pagauna, uždega, jaudina, 
paskatina prie didžiausio Tu
ro jizmo žygių. Didžiųjų tau
tos istorijos įvykių atsimini
mai, didesni fantas laimėjimai 
ir stiprūs jos pasiryžimai ri
šu tautiečių sielas padega en- 
lazijazmu ir kolektyviniu 
džiaugsmu. Kilę tautai pavo
jai sukelia- mumyse didelį ne
rimą, mės nesvyruodami ryž
tamės ją ginti, net rizikuoda-

' mi saver gyvybe, nes kova dėl
1

kaip vaikai negali reikalauti 
attygViiliio už tai, kad myli 
savo tėVuS. Ir žmonės eksplo
atuoją patrijotizmę, reikalau
ją atlyginimo už savo tėvynei 
meilę, paprastai yra laikomi 

niekšais, savos tėvynės išda
vikais. Kilnioji tėvynės meili 
negali būti apmokama. Patr*- 
jotiznmąriuk tai praplėsta ir 

nuskaidmta j aries savęs mei

lė. (Bus daugiau)

^->h-
gias kaip žmogžudys,, nužudę* savos tautybės yra draug ko-. leidžiame.
LiJP.Į.lJi f mi.ii , . Į ' imm —

Kame prakilni širdis, atvy

ri, aiškus siekimai, ten retai 
perdedame, d Ar rėčiaus apsi- 4

tos begėdiškos sektos, arba aa buniind- 

žiosiu po savo kojom.
VIRGINIJUS: Tėve, kiekvienam ki

tam dalyke klausau tavęs, bet šitom tu
riu klausyti tik vieno Dlevd. ' ' 1

EMILIJUS: Kaip drįsti savo tėvui 
duoti tokį atsakymą? (Nutveria kardą, pa-’ 
grūmoja ir vėl padeda). Dievai, sulaiky
kit mano ranką, kad nepraliečiau nekal
tą kraują! (Sėda). Tavo veide aš matau 
f-&vo mylimos žmonos veido bruožus. Taip, 
prieik tik arčiau Virguaijau, ttt dar esi 
mano sūnus; eikš prie šitos širdies (ap
kabina jį). Ar tu mane myli.

VIRGINIJUS (meiliai). Vtaa širdimi.
EMtl.I.irS: Aš Ui suplaūtul... Tu 

nenori man, pikto. Mano priešai tave už
nuodijo... ir padarė tave krikščionim... Bet

kaltas? Išvaizda prigtuna... taip, tai yra 
tik pakeitimas mano nuostolio į gėdą. 
Drebėkit jūs mano sūnaus išdavikai, dre
bėkit jūs visi, jūs krikščionys; jei mano 
sūnus turi mirti... tai jūs visi mirsit dar 
prieš jį. Drebėkit prieš apgauto tėvo py
ktį! (Krinta į kėdię).

II SCENA 
Virginijus ir buvusia 

VIRGINIJUS (Ant krūtinės kryžius; 
skuba į salę, kad pagelbėti tėvui): Ach!, 

mano tėvas.-
EbtlLUUS: Keno balsas!... (pažįstu 

ir šoka įnirtęs): Kvaily! kaip drįsti? Eik... 
aš nenoriu matyti tave akyse... Tu nesi 
mano sūnus... Nevadink daugiau mane tė
vu, niekše!

VIRGINUUS: Kuo įžeidžiau tave tė
ve?

EMILIJUS: Kuo tu mane įžeidei? Ar 
dar galėjai ką nors blogesnio padaryti? 
Kas tave suviliojo^ kad tu drįsai sugė
dinti garsią mūsų šeimą? Kas tave prie 
to atvedė, kad tu atnešei gėdą ir negarbę 

dienų laimė ir paguoda, innuo viena šis ncka'tas berniuką# taip ajisimbsti? Ne ;f,šiai.g«lMt Drebėk... .Atsižadėk pdfcaliau

EMILIJUS
*BA SAVO BflVAUS PBfc&KXO

TOJAI

I vokiečių kalbos verti J. Navickas)
(Tęsinys)

S’*’A “ ■ •Mto A4” ‘ •
TRECIAS VEIKSMAS*

Salė Emilijaus uamtiose 

I SCENA
Emilijus vienas sėdi už stalo.

EMiLIJCK: Koks tėvas buvo taip 
toliningau kaip aš? Ką padedu ihan ga- 
? Šimto vergų ponas, kurie klauso 
no įsakymų, tautos gerbiamas, stovįs 
» ciesorių didelėje malonėje* vyras, tu- 

brtti visų minlolių laimingiausias, bet

tinis sūnus!! Visos mano viltys yra ja
uta. Aš tikėjausi galėsiu jį apkabinti... jį, 
kurio taip ilgai nebuvau matęs; ir pirm 
negū jį pažinau, pirm negu galėjau jį 
apkabinti, žiaurus likimas vėl man jį iš
plėšė... Aš krikščionies tėvas? (Stoja ir 
vaikščioja). Taigi ar turiu aš tą iŠ šir
dies pavaryti, kurį taip labai geidžiau 
apkabinti ?, Ne, pirmiau kaip kad gyvatė 
maitinsis prio mano krūtinės turiu juos 
išnaikinti!.. Rus taip geriau aš pasilik
siu be sūnaus, negu kęsiu šeimos gėdą! 
(sėda). Aš galiu jj, krikščionį priimti? 
Tėvynės įstatymai man tai draudžia ir 
sako ji verta mirties. Ar galiu aš jį at
stumti ir pavesti žiaurumo kankinimams? 
O tas labai žeidžia tėvišką širdį.. Ai 
taip mylėjau... jis turi tokį gražų bū 
tokius kilnius jausiuos, kari jis mane Į 
traukia su visa siela... Jo žvilgsnis su 
vi mane. .To kilni širdis saldus šypanis, ži

vo tėvą nelaimingu, kad jis tave apleis

tu Ar tu nori, kad jis iš širdgėlos nu
mirtų!

VIRGINIJUS: Ne, ne tėve, kaip ne- 
kulbėk... Tu nežinai, aš noriu pašalinti 
tau visus skausmus ir suteikti ramybę 
bei pesilinksbllnimą. *

z EMILIJUS: Taip? Tu to nori? Tai
gi tik Vieno aš iš tavęs laukiu; tik vieno 
man būtų gana, nuimti vargų naštą. Aš 
tik tuo pasitenkinčiau, kad tu išsižadėtum 
Krietios/

VIROINUUS: Tėve aš to Ui nega
liu.
, EMILIJUS: Tik Ui padaryk ir tada 

bus laimingiausia mano gyvenimo diena. 
Aš esu turtingas; tau nįeko netruks, ir 
kiekvienas tavo noras bus pilnai paten-

loj to, drasko mane tūkstančiai d va 
b ir širdies skausmų! Kjisgi yra šių j baučios akys, apsvaigina mane rižiangs- 

ti kančių kaltininkas T O dievai, tas, j mu ir meile... (stoja). Bet ką aš sakan? 
turi būti paskutinių mano gyveni- j Visa yri tik viliojimai... Bet ar galėtų 

Lttaa
S

mi 5

tu jų nekenti, ar netiw ? Taigį leisk man-j kinta* fib^tai tarnų lauks taVo įsakymų, 
i.uiintvšį’UekenČiaiųų ženklą, fciakrų amu- 
lėtą. kurį iu Ant krūtinės nešioji. (Nori
nuibltrkryŽių).

VIRGINI.niS (pasiryžęs): Ne tėve; 
pirma duok man numirti.

EMJLIJJUS; Ar tu nori padaryti sa

į ir jia fjsada išpildys.
4 ftROINtJUS: Tėlle, aš negaliu, aš

nčgaliu...
EMILIJUS: Tu negali? kodėl?

. ” • J* " . i./v (Bus daugiau) .
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DU BROLIUKAI KUNIGAI

1. Du broliukai kunigai,
Du broliukai urėdai,

Tik aš viena vargo diena 
Grėbiau lankoj šienelį. >

2. Man šienelį begrėbiant . 
Kirtimėlį bekertant

Ir nulūžo grėblelis,
Naujo grėblio kotelis.

3. Bėgau greitai tekina 
Pas brolelį verkdama

Randu brolį berašant 
Gromatėlę įskaitant

4. Mesk broleli, rašyti 
Imk grėblelį taisyti

Užkyl juodas debesėlis 
Sulįs lankoj šienelį.

5. Nei aš mesiu rašyti,
Nei aš imsiu taisyti

Tekyl juodas debesėlis 
Telyj lankoj šienelį.

u LIETUVA TA VYNĄ MŪRŲ -

Lietuva tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme,
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės,
. Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerovei

Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina,
Ir šviesa, ir teisa, mūs žingsnius telydi;

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos; vienybė težydi.

Dukart
Šokiams gros AT5 ME F 

RICKS’ Orkestrą.
Dukart

STAR SPANGLED BANNER
Oh say, can you see by the dawn’s early light, 

What 80 proudly we hailed at the twilight’s 
lašt gleaming!
Whose broad stripes and bright stars, through 

the penlous fight ,
O’er the ramparts we watehed were so 
gallantly streamingT

And the rockets’ red glare, the bomhs bursting 
in air,

Gavę proof tĮirough the night that our flag 
was štili there;

Oh! say, 4oes that star-spangled hanner yet
*wave,

O’er the land of the free, and the home of the 
brave T

Francis Scott Key

Dukart

Dnkart

10:00 A. M. —-Baseball — K of L 24 kp. vs. Oldtimers

12.-00 P. M. — Baseball - Clergy vs. Oldtimers.
' ’ 1

1:00 P. M. — Prasidės šokiai. —:
* ? .. • '•* t ’ ‘‘“f • . 4 - \ - • • - . tS* ' * -J Ks ■ *

2:00 P. M. — 12 parapijų chorų choro dainavimas ir po to, liaudies 
dainos, kuriąs išpildys visa publika.

3:00 P. M. — Lietuvių stipruolių imtynės.

4:00 P. M. — Virvės Traukimas — Ženočiai vs. Singeliais 

6:00 P. M. — Garbingų Svečių žodis. «
t • » •

8:00 P. M. — Laimėjimai.
F’ T r . ...” *►. / » F • t’f * ✓

Širdingai kviečiame visus skaitytojus, biznierius, profesijonalus ir vi
sus mūsų rėmėjus atsilankyti j mūsų kataliku dienraščio “Draugo” La
bor Day pikniką.

DIENRAŠČIO “DRAUGO” LEIDĖJAI.

Dukart

KANAPA

1. Pasėjau kanapę
Ant marių krantelio,

Ei vija kanapija 
x Ant marių krantelio

2. Išdygo kanapė
Ant marių.krantelio 

Ei vija kanapija 
Ant marių krantelio

3. Užaugo kanapė ir L-t.
4. Nurovėm' kanapę ir U-t.
5. ftukavom kanapę ir t t.
6. Pamerktai kanapę ir t. t.
7. Ištraukėm kanapę ir t. t.
8. Paklojom kanapę ir t. t, 
J). Išmynėm kanapę ir t. t.

Dukart

ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO
1. Ant kaino karklai siūbavo,

Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,

' Pakalnėj vanduo liūliavo, 
liūliavo, liūliavo.

2. Tenai vaikščiojo mergelė (Dukart)
Ten vaikščiojo mergužėlė,

* Balta, graži lelijėlė, 
lelija, lelija.- » 1 4.• ' . \ . L ‘ ■ ’ ' • ' A

3. Štai ir atjojo liernelis (Dukart)
Ir atjojo liernužėlis, 

t Baltas gražus dolniėlis, 
dobilas, dobilas.

•
4. Mergele mano jaunoji (Dukart)

Margele mano jannoji,
Kur šių naktelę nakvoji,

~ nakvoji, nakvoji!

5. Aukštoj tėvelio klėtelėj (Dukart)
Aukštoj tėvelio klėtelėj,
Margoj močiutės lovelėj, 

lovelėj, lovelėj.

Dukart

VILNIAUS KADRILIAI!
, , $

.Jau aušta aušrelė, netoli diena.
Rengias jau į kovų visa Lietuva. <

Vilniaus kalneliai! sveikiname jus.
11 ar Ruoškite drųsuoliams tinkamus kapus! 

Priešo mes nebijom, nebaisi kova; $
Karžygiui brangesnė y r garbė šalies!

Vilniaus kalneliai, ir t t. > 
ftimtų metų pušys čia mus apraudot,
Siūbuodumos vėjo mums dainas dainuos.

Vilniaus kalneliai, ir t. t. • 
čia sena močiutė mūs’ neapraudoe,
Tik raiba gegutė kartais užkukuos.

Vilniaus kalneliai, ir t. t

K K 5
■ ’gM

/ J|f ♦yH K * dK*
■■■ - v



r nw A Trn » p Šeštadieni.-, rugsėjo 1 d., 1934

SV. ANTANO PARAPIJOS UZBAIGTUVIŲ PIKNIKAS
į SEKMADIENYJE, RUGSfJO-SEPT. 9 D., 1934
VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Avės 
| pradžia 11 V AL. RYTE

L2—L2-JZZS.' tll©.
'■ '.' 7 r., ppa SS

MISIJOS

Bus visokiausių įdomybių, kokių dąr niekas piknikuose neregėjo. Kviečiame visus Ciceros, 
Chicagos ir apylinkės lietuvius, bulvariškius, visus biznierius, klubus ir draugijas į mūsų už- 
baigtuvių Piknikų. Bus visokių žaidimų- Gros At’ Metricks’ muzika, bus imtynių, etc.

Kviečia visus KLEBONAS, KUNIGĖLIAI IR KOMITETAS.
Nepamirškite, kad šis piknikas yra tikras “surpraiz” piknikas. Visi jau žinote, apie tai:

nereikia aiškinti. Dalyvaukite kuoskaitlingiausiai.

... *----------------------------------------------—
laikas, kuriame klausomės ti- ryt dienai galėdamas atlikti jį ginusias Melroae Parke vaiki- j 

šiandien. Bėda tau jei pasken-1 na> pasižadėjo dalyvauti

g "J * i
gi

kybinio mokslo mokytojo - mi
vadovauja J. B. Balchunas, B. 
J. Jakutis, Bracliulis ir Juo
zapavičius.- E. Z

GRAŽIAI ATSTOVAVO 
LIETUVIUS

, rolę 11 svaidos politikoj, 
i Dabartiniu laiku Bridgepov 
.to Lietuvių Poetikos klubuidtfs žemės įeikaluose nenori “Draugo’’, Labdarių piknikiia 

nei kelių dienelių pašvęsti' se ir Tėvų Marijonų semina i-
sijonieriiuis ir tuo įgijame di
desnį supralimų savo bran
gaus tikėjimo reikaluose.

“’ŠvT Mirijcs yra didelei nau
dingus nnrirdieuns daugiau au.- 
p/ųsil tavy tikėjimų, kad su
lig to tikėjimo tinkamai ir ;š-

Awanee, ni. — Nuo rugsč 
iki 6 d., Sv. Antano baž- 
je bus Misijos, kurias ves

8-s J. Bružikas, S. J. Šia
agi# proga vilius parapijų* 
if kitų miestelių lietuviu*

““Wh “e

veninių ir taip gyvenant kad 
bh(ų go’ima. atriekti/galutinų 
ir tikslų laimingųjų ateitį am
žinybėje.

40 vai. atlaidai

L

mųįonėmįa.

Mulių nauda
taip žmogaus kūnas reika- 
ja kasdieninės duonos, taip 
a Imk h u dvasios peno. 
d goriau Dievų pažinus, ra- 
ingr. įsigilinti į tikybinį mo
li, kun galį teikti tas, ku- 
yra jy ragavęs,

t*

<ad geriau Dievų pažinus, 
k ištįkimiau Jam tarnavus

Tam kas Tave suvienytų su jos Jlinsdale, III., atidaryme. 
Dievu, pataisytų visų tavo gy- rūgs. Jil d. 
senimų, sustiprintų viltį amži
nusios laimės.

Bun. g. J Battkmi

11 Wardos JK’nokratų piku:- j■ 
P. Gudįbus įr P. Yaluckas, ; Ouks” darže, Bridgt

laikantieji valgomųjų daiktą pOrt0 Liotiivių Politikos klubo 
krautuvę, J 418 N. 18 ava I

t? or - LIETUVIAI DAKTARAI:B Įilgspcrt. Kugp. 26 M- Iambrjkos LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI: 
L Kardos Demokratų piku:- - ------ ------------------------ r' —.--------------- ------

DR. P, ATKOeiON AS Tel CANal 0957
Kės. PRO»pęct M69

DR. P. Z. ZALATURI3DENTISTAS
I 1440 SO. 49th OT., CICERO. IIX. 

Utar., Kėtv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
Į 9147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 

Paned. Sered. ir Subat. Z—9 vai.

pastangomis dalyvavo dau: 
“DrangoM piknikui aukojo do Mdgeportiečių lietuvių: 
vanų.

Piknikun k.iii iečiai atvažiu

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1891 SOUTH UALSTED STREET I
Rezidencija 0400 So. Arteslan Avė.

. Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
( Iki 9:80 vakare

PIKNIKAS PARAFUOS 
NAUDAI

j Ilk — 6v. Antano

Bujojo 7 iki » d. bu. Piknike, su i»»į-
»ti#id»i. Per atlaidus pa-l1'*1“ P«wrgiinmait rengiu- 

moksliu rukye tas pats niiai-' 2 d.
jonieriue. Atlaidai ym Dievo1 Msiul«“ zno">»- lu°8»
maloniu iaikae. tat atengkinrfa'i1“™!“j“ !l,ikali“«a paramos, 
tuo brangiu laiku ir tomis D|«-! Ta*>- •‘vieitami parapijom* 

piknikų, ir. prisi 
tos paramos. Bus-

Gudiii; duktė Juze fina lan
ko aukidesnų mokyki^, kurią 
Įmigs ateinančiais metais.

P. Yahmkas atvyks į “Drau 
go” l,ųbor Dny piknikų su 
būriu f-ųv» bičiulių.

ž tai apturėjus laimingų vp'malonėmis pasinaudoti sų-j a^ardodi i 
įkustli. reikia dalyvauti tvirtini luini save tikėiime. kori ; dėfi prie tfl

uz 
nokestį, tvirtindami save tikėjime, kad
sijose ir klausyti nūrijonie- 
us pamokslų. Jei mes nori
kų nors išmokti, samdome 

kytojų, kad mokytų , kad 
?rantamai išdėstytų mums 
sinomų dalykų. įgiję supra
to prieiname prie tikslo. Tat

ix uu’ hm»h cu»v ęuztjnuc, ąou . • < %
sėkmingiau 6»l«un»m kovoti mu»ika. Kviečiami ir sve

čiai atailankytį iš kitų mies
telių. Pradžia 1 vai. popiet-

. Komisijų

Prieš I abff Dąy orui atši
lai., piuisuko garnys įr apdo- 
vanojo laikrodininkų Petrą ir 
On.ų Metrikus gražiu sūneliu, 
kūrinai prie krikšto bus duo- 
lųs vardas litras. Linkime ju- 
neriui gerai augti ir būti to 

l.iu patriotu, kaip ir tėvai.

vo sii užrašais ent automobi- 
l.ų: “ BridSjftpm-t Lithuapi.iv 
Political Club”, taip pat kiek 
vienas klūbielis turėjo to pa 
ties užrašo ženk’elį. Girdėjau 
klubo sek. B. J. Jakaitį p-.\ 
garsiakalb; sveikinant klubo 
vardu J1 uardos wordkomiti- 
nionų Ii. B. Coonelley.

Gerai organizuoti bridgepor- 
• tiečiai galėtų sulošti svarbią

Dienoms Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel CANal 0402

DR. A. J. JAVUIŠ
Office: 2643 W. 47tb Street 
Vai.: J Ik: B popiet, 7 Iki 9 vak.

Nedėli'oje pagal sutarti

teL 14»»rwt|e SM7

DR. A. RAUKUS

3051 0tr.

Offlre Tel. REPublIe 7«86
Itea. TeL GROvehill 0417

7017 S. FA1KFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
• Z42S W. MARQUETTE ROAD 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
Vai 9-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-lJ ryto 

NedėlfoJ •ULiltarm

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel CANal 0409

Office Pbone
PROspect 1028

Res. and Offlc. 
2959 So. LeavIU St.

ennan 0704
sų savo lipios priešais ir tų 
kovų laimėti. Todėl, sulaukę 
atlaidų, darykime savo sųžinės 
atskaitų, eikime išpažinties ir 
pasistiprinkime Angeliška ja
duona. Pasinaudokime. (Tai ki-

misijų klikas yra Dievo ma- j tos tokios progos nebeturėsi- 
lių laikais ne tik kad atlik- me.
nėm gerų išpažintį, priim- ( Nedaug yra išminties pas tų 
liėm šv. Komunijų, bet yra žmogų, kuris atidėlioja darbą

qg

US tlINT MEUOSE
NIKE

Antanina Avilpauskieuė oidytoj, 
“Draugo” lpntestįninkė su 
savo eonais “Draugo” Labor 
Day piknikui renka darbinin
kus, kviečia svečius. A. Švil- 
pauskienė yra viena uoliausių

OAI

(Pri. Arohv xt.ll K*W9>
V Kando*: nvo f Iki I vakar. 

MradomU Ir n.dMlom|. x«al

s= '*1— £ Z2T ——

TIEMS, KURIE MANO PIRKTI 
SAU RAKANDUS

fc/r - '■
Jūs be abejo matote iš spaudos, kaip šioje šalyje papli
to įvairūs streikai. Ir dar jiems ne galaš. Streikai kyla 
iš to, kad darbininkai reikalauja didesnio atlyginimo. < 
Darbininkai be abejonės laimes. O kada darbininkams 
bus daugiau mokama, tuoj bus pakeltos kainos ant įvai
rių prekių. Tų prekių tarpe rasis ir rakandai.
Jeigu Jums reikalingi rakandai, kodėl nepirkti dabar, 
kada kainos dar žemesnės.

Štai keli mūsų krautuvės bargenai: v ’ z

GELEŽINĖ LOVA, aPRINGSAI IR MATRASAS
(Visas komplektas)

VIRTUVIŲ STALAI SU 4 KRĖSLAIS .

$12.95 
$ 9.50

—*

3 DALIŲ BEDRUM SETAS...................   ^39.50
NAUJI GESINI AI PEČIAI $69.00 vertės DA- '

BAR TIK ....................................... $29.50
KARPETOS 9x12 pėdų didumo..........................2.95

Roosevelt Furnitūra Co.
INCORPORATED 

(įpėdiniai City Furniture Co.) ’
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BKRTULI8, Sav.

I 2310 W. Roosevelt Road
Pbone: SSELEY 8760

Biznierių Vaičiūnų ir P. Ša 
kėno, 7.47 N. 15 avė., ugnies katalikiškos • spaudos platinto• . • . r »* e 1 <• • l fl 1 . t •sunaikintas narnas ir-graži di 
u^Iė salė. Namas pataisytas 
o adė dar taisoma; dabar bu* 
mažesnė.

P. šakčuas, sakoma, tūrtin

•ir'
Ran.

ŪB., A, P, GURSKIS
DERTISTAS
4204 Ą40JKER AVI.

, v . , .. A., comer Bacramentobanaų. taotarpu j,c fk sau,Va, 9, gt
Kiek tai esama neva dir-

priestarauja ir viskų ardo.
. . - ■- L

Klausimas. smarkiai pradėjo nykti cici-
r, , c - , lietai. Kas daryti!Godotinas profesoriau! >»

Noisaid Tamošius.
Būk toks gadnas atsakyti Atsakymas: J^pešil deliveriu 

man į šiuos vožnius klausi-, pttreikalaukit Palangos plia- 
mus: žo smėlio, ant .kurio D r.šliu-

1 kas atsitiko su Jurgio, pas veliodamasis kąitinas 
Kleofaso farmon ir kiaulėm! prieš saulę ir pabarstykit ten, 

kur cicilistai mitinguoja. Jei 
tas nemačys, tada pareikalau
kite marsiečių, kad pristaty-

2 Kur dingo Kujolo-Bin-j 
golo korporacija!

3. Kas pasidarė su Kleofa- 
8o arkliukais! Seniau vis aiš
kindavo, kuriais arkliukais ga
lima jodinėti ir kurie greičiau 
rūnydavo, o dabar negirdėti. 

Senas tavo tavoričius.

Atsakymai: 1 Karina tebė
ra, o kiaulės, žinodomas, kad 
šių vaęarų bus saura, visos iš 
anksto padvėsė.

2. KujolorBingolo korpora
cija persiniufino į Marsų 
Ten biznis geriau eina. Mat 
Žemės žmonės su dviem ko
jom, o Marso gyventojai su 
keturiomis.

3. Radęs, kad gražuolių rin 
kūno biznis malonesnis ir pel- 
'ningpsnis, arkliukius pardavė 
Čikagos peperėksninkams.

tų kujoliškų trųšų.
Klausimas: Ar didelis yra 

Dėdės Šamo pinlgas-nikelis!
Jonas Kurpė.

Atsakymas: Ne kiekvienoj 
vietoj. PriklodUi, už nikelį ne
gali restorane pusryčių pa
valgyti, stritkariu važiuoti, 
f mūvės nueiti, barzdos bar- 
bernėj nusiskusti, porčepo bu- 
černėj nusipirkti ir t.t. To- 

' 8e ir daugely kitų vietų — ni
kelis yra labai mažas pinigas 
Turėdamas kišenėj nikelį ne 
si jokg sportas. Ale-nuėjus į 
bažnyčių, kai daroma kolekta 
bažnyčios reikalams, nikelis 
būna strofiniai, didelis. Bažny
čioj žmogus mesdamas į ka- 
šelę nikelį net krutinę iš pa- 

fajdidfcavinio išpučia įr jaučia.

Phone llemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.

Nedėliomis pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
__ LIETUVIS

O PTO METRU'AI, L Y AKIO
SPECIAUSTA8

. įtempimą, kuris
•stt prietaatlrnl galvos skaudėjimo 
svaigimo aklų aptemimo, Dervuotu- 
mo. skaudama oklq kari t J, atltalao 
trumparegyste Ir tollregystę. Prlren- 
<ia teisingai aklo tu a Visuose ateiti- 
klmooee egsamlnavlmoa daromos su 
elektra, parodančia maMauslas klai
da. Speclalė atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I ▼. 
Nedėlfoj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atltalsomoa be akinių.

Lolnon 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.

©Ii

Tel CAJTal 41J9

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cerm&k Road
(Kampa. Leavltt St) 

Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto
Nuo 1 Iki Įl vakar. 
Beredoj pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURQEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE H0UR8;

9 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

T«d. CANal 0123 (O

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAIS

2201 W. Oermak Roąd
Valandos 1—8 Ir 7—8 rak. 

deredomis Ir NedOUomis pagal sutarti
. REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
i

Telefonas RF Public 7808

Ofiso: TeL LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMlock 0280

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2050 W. 09th SU 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.

DR. STRIKOL’IS
4ZJDYTOJAS IR CHIRURGUS 

<645 So. Ashland Avė.
OFISO V4JUNDO8:

Eup > Iffl 4 Ir nuo 8 Iki 8 vok.

Namų Tel. PROopect 1980
------ ------------ -——r------------------

Tel- BOULcvard 7019

OR. D. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 Iki B vakaro 
Serodoj' pagal sutarti

7 DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Ssrodomls ir Nedaliomis pagal sutarti Qf įj. ^el. 61<X

Valandos:
2-4 popiet: nuo 6.8 vakarai*OR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIKglnia 0080 
Ofiso vai: 2—4 Ir •—8 p. m.

NedOUomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOULevord 5912 
Re«. VICOory 9844

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 0:89-8:80 

756 W. 35th Street

Office Tel. Wentwortb 9180
Res. Tel. Hyde Purk SSII

DR. SUSANA A. SLAKIS
jIoterų ir vaiku uay

aT>NV,TAT inTA*
6900 SOUTH HALS^ED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfotų. 7 Iki 8 vak.

Į y A I R O S DAKTARAI:

DR. JOHN SMETAHA
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 
skirty valandų. Room 8.

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

" CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 iki 11 vai. ryte. nilo 2 Iki 4 
vai. po pistų fr nuo 7 Utį 8:80 vai

vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDvray 28M*

n. — ..— . .... , ,,, ,,^1^1)1 ■
Ofiso TeL CALomet 0809

Reo. TeL DREirl 0191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojos Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampos lįst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai vak. 
Nedėliomis Ir Iventadlenlalh 10—12

Klausimas: Mūsų kolonijoj'kad didžiausių aukų duodąs.' Phon® Ganai 0523

Ros. Phone 
KNGIewo»d 0041

Office Phone 
TRlangle 0044

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CfHRURGAS
7850 8o. Halsted Street 

ROOM 819
Vgij M U 7-| v»i vakaro

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VAIUls 0»91 

Rez.: Tel. PI.Ai* 2400 
Valandos:

Nuo 19-11 v. ryto; l-l Ir 7,8 v. V.
Medėidieniois *“• 19 Uu 19 dl*aų
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LABDARINGOS SĄJUNGOS IŠVAŽIAVIMAS
, »i Afe D A RI U -U K y/

SEKMADIENI, RDGSEI0-SEPTEM6ER 2,1934
Galėsite riešutauti ir visaip pasilinksminti šiame snųlgipma išvažiavme, gražiam ūky.
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CICERIECIAI JAU 
PASIRENGĘ

Cicerįečiųi jau pasirengę va
žiuoti į Draugo” Labor Day 
piknikų, lugs. 3 d.

šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 9 skitams jaunametės, po 
vidovypte Vaišvilienės, užims 
iee creąm jwrlor. Be abejonės, 
viii bus patenkinti, nes jau
nos mergaitės mandagiai pa
tarnaus, Ik to, du broliai: Si
monas ir Kazimieras Raudo
niai, dar visai jauni vaikinai, 
prie iee cream parlor links
mins svečius akordinų muzi
ka. Tai pirmas toks įvykis, 
kad prie iee cream parlor gnu 
žtų muzika. Visi kviečiami pa
siklausyti, kaip gražiai Cico- 
ros jaunuoliai moka griežtį.

Gaijii Raudoniams, kad mo
ko gražiai auklėti savo sūne
lius, S. Raudonis yra senas 
“Draugo” skaitytojas ir visų 
gerų darbų rėmėjas.

Antanas Rabačauskas ir Mo
tiejus Dambrauskas dirbs prįe 
sūrių, Sūrius importavę net iš 
Lietuvos,

Rugpįūžio JI d. Lietuvių Im-| 
provaurent klubo susirinkime 
pirm, A. P. Pocius perskaitė 
dienraščio ”Draugo” kvietimų 
į rengiamų rudeninį piknikų 
rugsėjo 3 d-» Vytauto darže.

A. F, Ročius, netik gabus 
pirmininkus, bet Ir geras laik- 
įodiptnkas, kuris senai turi bi
znį (L’iceroj, ragino visus na
ftų savininkus važiuoti į ‘Dr.‘ 
piknikų, sakydamas, kad 
“Draugas” yra tikras rėmė
jas ir prūdelis lietuvių orga
nizacijų, taigi ir Lietuvių Jm- 
provement kAafco. Jis visuomet 
dykai talpina mūsų praneši
mus ir koiespondencijąs.

Laiškas vienbalsiai priimtas 
iv namų sąvininkaį pasižadėjo 
skaitlingai “Draugo” piknike 
daJyvduti.

Lietuvių Improvement kla
bąs yri. didžiausia ir veikliau
sia lietuvių dr-ja Ciceroje.

Tikimos pamatyti daugiau- 
Isiai ciceriečių “Draugo” pik
nike Vyriau o darže.

Ten buvę*

PAMALDŲ NAUJA 
TVARU A

West Side — Rytoj, kaip 
klebonas buvo paskelbęs žmo
nėms bažnyčioje, Mišios šv.
'bus 6, 8:30, l/):00 ir l£:00 ’g^s gįos 
vai. Skaitytojai įsidėmėkite ir 
kitiems tai priminkite*

Seserų Namus atnaujintas.

Dvi savaites uolūs parapi- 
jonai darbavosi seserų name i 
ir jau baigė atnaujinti. Da-

. . . ,.v . igos *kl Jouet t lamo. mjuo aeuu pnyai
Boad. (Yra iškabos). Lemont Boad važiuokite į šiaurę, kol užsibaigs kelias. Sukite į vakarus ir 
važiuokite kol pamatysite lietuviškas vėliavas arba iškabas prie Labdarių ūkio. Šį kelrodį išsi 
kirpkite ir vežkitės sykiu.

J - 1 . ' ' * ./ . . . \
širdingai visus kviečia į šį išvažiavimų. LABpAIUNUOJI SĄJUNGĄ,

Kelrodį s: Važiuokite bite keliu iš Chicagos iki Joliet 4 kalio, £hU» keliu privažiuosite l^amont

Club Barber Skop 

Nepersenai iš Marųuette 
i Parko persikėlė G. F. Lapin- 
skių šeimyna ir šių savaitę 
atidarė savo barbernę (Club 
Barber Shop.) adresu 2302 
S. Leavit ^t.

Jurgis Ijapinskas yra bai- 
parapijos pradžios

mokyklų. Po to 
gyveno Dievo Apveizdos pa 
rapijoje ir Gimimo P. Š. pa
rapijoje, Marųuette Park. Ge-

■8E sss
rius remia. Važiuokime pas 
savuosius ir nepamirškime
beturčių.

Grįžtą į Marijanapolį
t * I
Marijanapolio kolegijos 

stud. P. Balčiūnas neužilgo 
grįš į kolegijų. Jo, tėvai daug 
darbuojasi parapijos gerovei

kurį laikų . *r bartu daug rūpinasi Pra- 
mizilos naJ nuko ateitimi. Linkime Pra

neliui būt džiaugsmu savo tė
veliams ir visiems vestsaidie- 
čiains ir lietuvių tautai. Ite

racija, o vakar, bėgiu kelių. 
metų, M. Jųsnauskienei pa
daryta antra operacija Šv.‘‘ 
Kryžiaus ligoninėj. Operaci
jų darė d-ras 8. BiežiB. Ligo
nė guli kamb. No. 303.

Linkime p. Jasnauskienei 
greit pasveikti ir vėl sykiu 
darbuotis, neš yra viena veik
liųjų narių M. S. 55 kp. ir ki
tose dr-jose. Aatminka.

llPT
APUNlt ‘ŪRAUGį

kė Z. G 
). Ji ari 
rim pau

“Draugų” .»plunkė 
nockicnė iš Bostono, 
ko su dviem dukterim 

ityti pasaulinę jiarodų ir aj 
I nkvti savo seserį Uršulę (
| dieno, 901 W. 33 St. Viei 
taikė atvykti į Chicago, 
patekti į Laląjąrių ir “Dri
go” piknikus.

rai moka savo.ųmutų, nes iš-
praktikavęs 10 metų. Verta' rianapolis tavęs laukia atver-

, > . , „ j'įsitikririti, ar, ištikrųjų, taip totuis durimis, kad teikus au-
bar namas labai gražus. Se-|yra> daugeUg apie - kajJgštesnį mokslų, kurs bus rak- 

ha > '' ttfri laimingų ateitį.

Neužilgo grįš į Notre

serys mokytojos džiaugiasi ir 
labai dėkingos ir darbinin- 
'kams ir aukotojams, kurie 
atliko gražų darbų.

Seserys Mokytojos.

Trys' mokytojos jau sugrį
žo: sesuo M. Alfreda (namo 
vyresnioji), sesuo M. Liįiaua 
ir sesuo M. Asurapta.: Viena 
atvažiavo nauja: sesuo Al 
Esterą, Maži vaikai tenesibi- 
jo, bet 7 ir 8 skyrius tęnerin-

1OWN OF LAKE ŽINEltt sh-aumoų raus

Pasisekimo IVestsaidė’je. 
Parapiją# Bazaras

Bazarui priadžia

Daine universitetų ĮAndy Pa
plis (Papliauškas). Be a mo

nas Brenza, Metropolitan 
State Bank prezidentas, au
kodamas $10.00 auksu ir S. 
D. Lakavičius, $5.00 auksu

davę Jo- dėl student at Notre Dame,
Andy, an we all will be proud 
of you. Tai mūsų linkėjimai 
ir parama jaunikaičiui, kurs, 
tikimės, turi auksinę progų,

Baigęs S v. Kryžiaus prad
žios mokyklų Vladislovas Ge- 
nČiauskas rugsėjo 4 d. išva
žiuoja ir-įMoja į St. Mary’s 
Mission House, Techny, 111. 
Taip pat Povilas Duzinskas 
išvažiuoja į tų pačių vietų tęsti 
mokslų. Pasisekimo.

iš į vakųrų, b vai, į Juiti 
salę, 2417 W. 43 St., renki 
šilališkiai ir Ktasio ftimuč 
d raugai beį pažįstami.
St. Simutis išvyksta į 
reali, dH to ?engiama jam 
k istuvių jauki s, draugįšk 
vakarėlis. Kviečia reni ėj

A

am

Tikietai bus pardavinėjami! kuri retai kam tenka iš jau-
po 10. c. arba 3 už 25 c. Lap
kričio 28 d. sužinosiu, kam

nuolių. Bap.

Vengras ep ^'medicinoms”, 
aš manau, h gi bus.

Visi dailininkai ir darbini
nkės, pasižadėję dirbti bent 
kokius darbus “Draugo” pi
knike, ings. 3 d., susirinkite 
9 vai. ryto prie parapijos mo
kyklos, ii Čia Petras Šeputį*, 
daržovių u* ežiotojas, savo gra 
žiu troku nuveš į daržų ir va
kare parveš namo. Nepamirš
kite, kad Petras pristato dar
žoves j namus visados švie- 

, žiųs ir žemiausiomis kainomis.

Nekalto Prasidėjimo Panelės
Šv. draugija < is in corpore 
prie šv. Komunijos sekmadie-

giniauja, nes sesuo M. Estera Į teks tie 15 dol.
Labdarių piknikas 

Rytoj Labd. Sų-gos pikni-

tinginių nemėgsta. 
Mokyklos Pradžia. 

Antradienį

M. Jusnaųskienė ligoninėj. 

Biznieriams ir visų kilnių
darbų rėmėjams p.p. Jas-

nus.

inį, rugsėjo 1, 7:30 šv. Mišiose.: bus iškilriftiigonds
Draugijos .usirinkima. M‘

antradienį, rugsėjo 4 d., 6 v.
v., mokyklos kambaryj. Su>i- 
įiųkimas bus begalo svarbus, 
todėl visos naiės prašomos su
sirinkti ir naujų narių atsi
vesti.

Lietuviai katalikai leiskite 
savo vaikelius į parapijinę mo 
Vykią. Seserys Kazimierletės 
visa širdimi atsidavusios vai
kelių auklėjimui. Vėliau džiau 
gsitės savo vaikais.

ŠILDOMI
PEČIAI

=

Geriausių Jšdirbysčių
PAB«WUOPA

Humąžintom
KAINOM

”PEOPLES’
KRAUTUVĖSE

“Draugo” piknikas įvyksta 
Labor Day, Vytauto darže. To- 

ne-
1 pasidarT-avę katalikiškam dib-

į, rugsėjo 4 d.l‘kas labdarių ūkyje. Labda- nauskams šie metai nesek- <_.f,akiaxLi neuaj,ikime .
[Omls TMiKomisĮriai, piAirodytU kad Wert- .yjngi, dukrelei Pute-, kat.likiikau. di

lijai padaryta apendiko ope-,side gerai gyvuoja ir labda-
šioms ir po Mišių užsiregis
travimas. Nesi vėlinkite, nes

' klebonas nei mokytojos pas-
kuriniams neduos dovanų.

Mūsų “Draugo” Piknikas.

Mūsų parapijos choras va- 
Susirinkime, laikytame rug- žiuoja in corpore pirmadienį! 

piličio 7 d, iirinkta komisiją'į dienraščio “Draugo” pik-| 
šokių vakarui. J komisijų jė ' nikų ir su gitais parapijų cho-' 
Vuštakaitė, V, Vitaųskaitė, S. I rais dalyvaus programoj, 

•jo: D. Links, V. Sriubaitė/J. Taippat girdėt kad vestsidie-
n , • .. . | Denvtė ir Al. Pųunvtė. DienaRemkime savuosius. biznm- ' ' »v

r bus vėliau paskelbtą.*
tės šeimininkaus virtuvėje. 
Taigi bus progos paragauti 

M. Dannytė ' skaniaus valgio.

v

Gerkit ir Reikalaukit
nrąščįui. \ įsj Town of Luke 
“‘Draugo” prieteliai į pikni-
1 kų. Adolfukas

Uršulė Jucienė sugrįžo ?š 
atostogų. Apie mėnesį laiko Iš
buvo N. J. žaist, pas savo že
ntų, inžinierių J. Viltrakį. Sa
kė. linksmai laikų praleidusi • 
“Draugo” piknike bus su vi-! 
ta šeimų, " “ į

Juciui visados dalyvauja 
“Drnugo” piknikuose. Bap.

====: =
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TA GothenburfO | Btockhalro* ke
lione elektriniai* traukiniai* Ima 6 
valandas, per (raitąją Švediją, it 
keltąn* jungia mfisij Adant Ik n 
KlalpAdoe laivų ■ueiedeklmą.

Ir 
Tarp

Klaipėdos Ir Stockholmo tiesiog plas 
kloją itiflnj naujas laivas "MARI- 
KH01.M," kellonSs laikas 14 vai.

liplsukls Iš Kcw Vork

Gripsholm ......... RugšC
Kungsholm, ....
DroUningholm ..
Gripgholm ......

KrsfpkHšs | vielini arentą, arba!

SWBOUX AMBBI0ĄW LIMO 
ĮSI M. MlcUcta Ava.

Olik«<o, III.

6

URANO OPKNING
RUGSĖJO (SBPT.) 1 D.z PRADŽIA 7 V AL. VAKARI 

Muzika ir užkandžiai
KAUNAS TAVERN

3201 Lituanioa Avė nu*
kampas 32 roa gatvės 

IZIDORIŲ* NAUMDA, savininkas
Importuoti'gėrimai, užkandžiai ir “valatybmė” iš Lietuvos. 

Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pus mus į “Kaunu.”
as=---- (C

AUBX ALKtAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Moven
Seniausias Lietuvis 
Moveris Ch i nagoje 
1ĮOO SO. TĄLMAN KT

TIRS so. M0CBWEhL trr. 
Tel. HV.P11KIC MM-«eSl
Mes parduodam anglis ta

ni įaustom kainom. Pocalvm- 
taa M. B. $7.ee

IMSUBAMON
NOTABY

PUNUO

PBBKAM
UITUVIi-

KUSBONUI
REAL E8TATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisiražykitė ( Mūsų Bpulkų. Teisingumu Pamatuotas Bisnis
9409 f47U BTBBBT Tel. LAFayette 1083

re-

VitOM AlinCse 

Mutual Trijų 

traiKŽdžtų 
Kentucky 

Bourboa
b

Lieturiškos
Degtiniu

KVIEČIAME ATIDA 
RYTI < EKIU 
SĄSKAITAS

Balansus luti Imti 
n< įtuižiuii ^MlU, 

LAKAMO S UBAI GIskAS
I VILIAS

HAISTfD OCHAHGt 
NATlOMAt BANK

Mutual LiųuorCo. llahlcd St. ir J.9th PI.
Narys FEDERAL 

INSt UAKCB KORRMACIJOS |
Čia rasite didiiamį pasirin 
kimų visokių p^Čių, visų po 
pullariikiausiij iadirbysoi( 
vartojančių visokio kuro.

ĄLCAZAN, Cri4OWN, 
MGDHE, 9VAKKR,

MONGGRAM,
„ ECONOMY, ORBON,

DETROIT STAR 
ir kitų,

kurie visi yra apkainaoti kt 
mažiausiomis kainomis.

tildomi Peėiai
»u« *12,SO ir

4707 S. Halsted St
Tel. TĄSOS «8M

-------------- ......................................

Kam laukti ilgiau jei galima 
dabar apsirūpinti su kuru?

Po vasarojukaitrų ateis šalta žiema. Tada reikės anglių 
turėti. Patobjausias laikas pirktis anglis yra dabar, nes 
dabar jų pristatymas lengviausia^. Kainos te
bėra dar žemos. Pirkite dabar. Nesivfilinkite!

QRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS BRRNADIŠIUB, »v. 

įeth Street ir 49th Court, Cicero, III. Tel OIOBBO 311
Pristatom į visas miestų dalis, kai Ciceroj taip ir Chicagoj

VYRAI - ATYDA1
štai yra *peoialls pranešima*, kuri* 
bus jdotnu* kiekvienam vyrui, kurte 
pasiekė "vlduraratj" ir Jaučią reik*-
llnpumą tam tikro paeinančio TO- 
NlKO. Kąd suteikti ąallmumą 10ka
tančiam*, kurie dėl kokio* n ar* prlą- 
taatloa atidėlioja ut*l*akytl

Nuga-Tone
tiesiog nuo diatrlbutorlų. A| Ctydyto 
Jarus pre«krfpclja dabar parduodama 
visose valstlnyėtoee. VI
už mėnesio treatmentą 
yimt raukite buteli ttai 
rantuota* ’

l
!

nydloee. Vienas Doleris 
— būkite

tndlen — p*-

; reumatizmas!
SAUSGELE I

Veslkankyklte aavys akaus- B 
mala, Keumatismu, Sausrėle, ■ 
Kanlą Oėllmu. arba MMIdn- ■ 
»*» — raumenų sunkumii: nee ■ 
skaudėjimai naikina kūno rr- _ 
vyko Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo

CApmno coMpovao 
tis lapavai prašalina 
tas liras; mume lUndle 

‘gybe žmonių stunėla 
neą paavetky. Kaina 60c, per B 
paltą ttc. arba dvi už 11.01. " 
k nyra: ŠALTINU SVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydyti* kaina 
10 centų. ■

INO mos- ■ 
vlrMMnė- 3 

idle Jau- _ 
pašėko- ■

Juetin Kulis
3258 |O. HALSTBD tT. 

Chicago, PI.

Virtuvių Gėrimai pečiai

*27.73 ir «*“nuo

Kombinacijos Pečiai nuc
M9.5O ir aukščiam

Parduodame unt lengvų iš
mokėjimų.

Gera nuolaida už senus 
pečius

2536 W. 63rd Street 
TeL Hemlock 8400

4183 Archer Al» nuc 
Tai. Lafayette 3171



Švento Kazimiero Akademijos mokslo 
programa yra padalinta į šešis kursus, bfl- 
tent: keturių metų Gamtotyros mokslas; 
keturių metų Komercijoj prisirengiant ko
legijai - mokslas; keturių mėtų komercijos 
- neprisirengiant kolegijai - mokslas ir ke
turių metų Dailės ir Namų Ruošos moks
las. Sulig noru ir sugebėjimu pasirenkama 
vienas iš šių šešių kursų.

Be to dar dėstoma Tikyba, Lietuvos 
Istorija ir Lietuvių Kalba bei Literatflra. 
Šioje Įstaigoje Lietuvių Kalbos ir Litera
tūros pamokoR yrą Amerikos Valdžios už
tvirtintos ir priskaitytos prie Klasinių 
Kalbų.

Knygynas, Fizikos ir Chemijos La1>o- 
ratorijos gerai įrengtos. Biologijos Kabi
netas turiningas gyyais ir apsaugotais pa
vyzdžiais, modeliais ir vaizdais, Namų 
Ruošos Laboratorija, Moderniška* Virtuvė 
ir Siuvimo kambarys pripažinta vieni iš 
geriausių ir tinkamiausių įrengimų Chica- 
goje. • i •

j Mokslas Prasidės Rūgs. lOd.

•t

4

£ a

♦

,1 \-

Baigusios akademijų 
mokės pagaminti ska
nius valgius,

Gerai pastatytais gamtos mokslais 
mergaitės paruošiamos tolimesnėm 
studijom: farmacijos, medicinos, slau
gių ir t.t.

Mokosi stenografijos, 
rašyti mašinėle ir tvar
kyti knygas.

I
' ■ .' ' ■

ui kitos baigusios Akademiją priklauso 
agojo.. .
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AKREDITUOTA MOKYKLA
zirniero

demija. Čia teikiamas mokslas yra praktiškas, nuodug
nus ir paremtas religiniais pagrindais. Mokytojos sten
giasi išlavinti savo auklėtinėse aiškų protavima. skais-

found in the matter of eųuiptment, couęse of study and 
instfutftion, to be in accord with the reųuirements of the 
State Superintendent of Public Instructien and of the 
Schoo
vtar.

5ol Law of Illinois for regularly recognized four metais sumokama: 1) už naudojimąsi knygomis rėifca 
’t “’S" M’hools. , lingomis mokslui $5 i metus; 2) už gimnastikos, namo

Šyento Kaziihiero Akademija yra Illinois Universiteto 
ir Blinoia Valstybės Valdžios užtvirtinta. Čia paduodatne 
Vaįrtybės Mokyklų Direktoriaus laiško ištrauką: čius papročius, švelnius jausmus,-sugebėjimą, naudin

“This will signify that Saint Casimir Academy, 2601 gai dirbti darbus ir mylėti Dievą ir tėvynę.
West Marųuette Road, Chieago, Illinois, has been in- Mergaitės išmokslinimas Šv. Kazimiero Akademijoje 

by represąptatiyes of this office, and has been nesudarys jums daug išlaidų. Mokant iš anksto už visą 
vienų metų mokslą, reikia sumokėti $40. Mokant dali
mis, sumokama po $5 į mėnesį. . > - •

Be šio pagrindinio mokesčio pirmais ir antrais mokslo



šebtadivnis rugsėjo 1 d., 1934

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS RUDENINIS PIKNIKAS 
i' SEKMADIENYJE, RUGStlO-SEPT. 2 D., 1934

PARAPIJOS DARŽE IR SVETAINĖJE
88th St. ir Marquette Avė., South Chicago.

Svetainėje bus šokiai prie geros muzikos. Darže linksmai pas oi k nik uosi t e; bus skanių užkan
džių,' gardžių gėrimų; visokių laimėjiiųų. Įžangų labai pigi, tiktai 15c.

ė vinile. KUifflONĄS IK

Bridgcport. — Mūsų koloni
jos biznieriai vsada gerai pa 
sirodo “Draugo”, piknikuose ] 
ir kituose pa;engimuose. Pa- , 
sitciravus ar »yks į “Draugo” ( 
piknikų Darbo Dienoje, tai , 
daugelis atsakė, kad taip. To
kių tarpe jrų A.’jBudtys, ; 
narauskas, A. ^ąrėda, Jonu- 
Evaldas, Kavaliauskas, A. Za ■ 
latoris, M. Mnžeita, Kutins- I 
kas, .i. Peiinm-kak A. Masais j 

į skis, Jos. Bu.iri)RF. Vaičkūs,1 
Mielini?, norįs, Cibulskis • 
ir daug kitų. Dę ip reikia pri

minti, kad daugelis draugijų 
savo su: '.liuki.ndpse pritarė I 
dalyvavimui “Ijflfego” pikni
ke Darbo Dienoįj^y tauto pa 
rke. Wfas pat?. S*'

po vadovystė dabar yra geriauOldtimeriai,
Jono Brenzos, Metropolitan ir tikisi nugalėti 
Bank pirmininko, susirems kunigų tymų. 
su Chicago. jaunuolių kunigų 0|dtimerių tvino
baseball tymu, po vadovyste. .
kun. A. ValĖnflAUs, “Drau-. n '' , \ 4 Dr. Nausėda cfg„ ■ laibor Day piknike. (Ana- .
u,e “Draugo” .pikhfte kum- J
kai laimėjo,.,bet oldtunenai, „

Visti Čliičkgbr lietuvių pv 
rapijų ir ar tanesnių Chicągni 

j miestų ir i meitėlių lietuviai 
pati i jotai su savo dvasios va- 

I dais, draugijų veikėjais, biz- 
,niūriais avs-uinkys į “Drau-( 
:;o” rudeninį piknikų į Vytai-, 
te daržų. K ir k*, ienas galės p.i-j 
simatyti su savo senais pažį
stamais, privirinti nuveiktus 
darbus ir pasiryžti dar uoliau 
stoti į darbų katalikiškos spnu 
dos platinime.

Darbo diena (Labor Day) -- 
poilsio diena. Barniausias po
ilsio ūžti uri'i nitus visiems Vy
tauto darže, dienraščio “Drau
go” rudenin’am piknike. Ma
lonu bus visiem* pasiklausyti, 
kaip .‘Rumbės graži muzika, 
jungtinio parapijų chorų cho
ro dainos.

Visiems i vrčiains piknikie- 
ruun» teiks mandagų patarna
vimų piknike darbininkai, dar 
bininkės ir be.'mininkes.

Piknike bus visokio įvaira-

prisiruosę
jaunuolių

STANISLOVAS
PAULIKAS

Mirė ruĮjpiOčtO 29 d., 193
m. 3 vai. po pietų, aulatAM 
15 metų amžiaus. A. a. Stanta 
lovas gimS Chicago, Illinois.

Paliko dldelfaine nullūdlm 
tėvą. Julijoną, motinų Praneli 
kų. sese r j Oną 16 nu>t,ų. dėd 
Juozapą Niunovą ir dėdienę t 
pusseseres; Lietuvoj paliko ąu 
liūdime kitus gimines. f

A. a. Stanislovas buvo nu> 
kiuys Dlavo Apvąftdoi parapl 
jlnėj mokykloj.

Kūnas pašarvotas 724 W«a 
17th St. Laidotuvės J vyks plt 
madienj, rugsėjo S d., II narni 
S vai bus atlydėtas } Dtevi 
Apvaizdos parap; 04 bažnyčią 

t kurioje fvjk> uil«os pa
maldos už kCllo.iS) cistą. P 
pamaldų būt nulydėtai i šv 
Kazimiero kapines.

Nuolirdžlal kvločlauye- vilui 
gimines, draugu." ir pajyatanp* 
dalyvauti lioiio luljotuvėae. .

Nuliūdo; Tėvas. Motina, Se
suo, Dėdė. DėAknė, x r-i-
Ir Gimtiną * -

LaldotOvCtns p’tiraąja gfta 
bortus b. M -"'kula i. Telefonai 
MONrte 7

ROBERT BUTNER
Mirė . rugpiačio 29 d., 1934 

m. 7:45 vai. vakaro, sulaukus 
33 metų amžiaus. A. a. Rober
tas tfimė Chfcago. Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
P totui) Jadvygą, du sūnus Ro-. 
l>tr t ir James, dukterj Ritą, 
motiną kilabletą, dvi seseris 
l’lorenoe Ir Bronlslavą, dėdes 
lf giminei.

Kintas palarvotaa 1938 Ca- 
nitlporl Avė. Laidotuvės jvyks 
plrunądlenj, rūgs. 3, II namų 9 
vai. ryto bus atlydėtas j Dievo 
Apvaizdos parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks getlullngo'i pamal
ti te ,i{ velionio sielą. Po pa
maldi; bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.

NuoMrdžlai kviečiame visus 
gimines: draugus-ges ir patysta- 

' mus-mas dalyvauti llose ląido- 
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris,'1 Silnal, Du
ji lė, Motina, Seserys ir Girai-DtM. ,. j '• ■ ;

IjudotuvėmM patarnaują gra- 
borlus I. J. Zolp. Telefonas 
POUle'vard 6203.

Krautuve

aiųlo naujausius 
1935 m. Mados

S. Petrauskas ss 
P. Katauskas 2b 
J. Mačiulionis lb 
P r. Juškevičiius lf
V. Černauskas 3b 
S, Jonelis cf
P. Lukošius rf"
A. Ješkevičius sc
W. Urba c <
A. Valančius p

RADIOS ROSELLI BROTK«:R3 ) MC.,
' PAMINKLŲ DIRBI I JAI

. S pečiai tai lik Ji;;; n ir kšdlrti^
į i ) me vtaokij rfi3l.; j»t i įlįSą lr gn»-

? 1 b narai i;.
• Mūsų irluiyan ;fx'.'.' i'lzitoja itla-

darbe per ii-.i.i- kartas.
į Bk Veikite p Otri reikalus tie-

1 •‘•lai »u pačiais ištarai.' J ils. JęG

* Bė jo, bmkiete dalyvaus 
Barimra Dąrlys, visi mūsų m.i 
zikai, dainininkai ir daug ki- 

lėlius

labai žemom kainom

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

CA^OS PAŠTE
MAKIANAP0LI0 kolegi 
JOS “IV. LUKO“ PIRMA 

PEILIS TYMAS SUSIREMS 
SU L. V. CH. AP. LV-, 

GOS CEMPIJONAIS

9 Kas pa r Anna 
13 Kinderini P. M.
15 Linkus John 
19 Petraičiui Domininkui
21 Teklei' Htfagevičįenei
22 Vaičiūnas. D.

Bengiant “U.nngo” pikniku 
daug biznierių prisidėjo su do 
vanomis; laip pat gauta daug 
naujų ?hmibių biznierių rėmė
jų. Visit m. H i dragai ačiū.

'pikniko Komisija

vų 'gaudymas”, “inonk'ų 
daužymas“, šaudymas, Iš ka
riško šautuvo, straikeris, pa
sirinkimas f-pmtiSkų lazdelių,, 
“pieno bonkų kūlimas” orlai
vių lenktynės, bingo žaidim.i.T 
ii rimtai kitokių įvairenybių 

Komisija

■ bloku | 
dldilullą ’pasirinkimas apie 50 

skirtingų modelių
Be baseball ir kitokio spor

to rungtynių, “Draugo” pik
nike, Labot Day, Vytauto 
darže bus didelės bwling 
rungtynės tarp stiprių Mari- 
janapolio Kolegijos bowling 
žaidėjų, kurie yra atvykę į 
Chicagų, ir L. V. 24 kp. ty
mo, kuris par kelis metus pa-' 
eiliui laikė Liet. Vyčių Chic. 
Apskr. Bouling Lygų čempi-
ion&ta. i

-w.

Vadinas, bowling aikštėje 
Vytauto darft* “susirems” 
Rytai su Vakarais. Kurie ku
liuos nugalės! Marijanapolio 
tyrtio kapitonu bus A. P. 
Sandys; Liet. Vyčių 24 kp. 
tymo — S. Zaura. Rap.

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKJ
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglaunla 
Reikale msldilu atsllauktl. o mano 

darbu bSslta u««an*dfntl 
TeL OANal UIS arba UIS

2314 W. 23rd PL, Ohic&go 

1439 8. 49th Ct. Cicero, HL
1>«. (HCtRO IMT

Biidgeport. — šios koloni
jos lietuviai {tašomi atsimin
ti, kad yra jminitas geras ir 
patogus t * ol as važiuoti į 
“Draugo” pil nikų Darbo Die’ 
noje. Tame reikale patarnaus 
Kilevičia, j uieiRi žinosiąs mu- 
veris, 3353 So. Union Avė. Vie 
tas iš nnkifto galima užsisa
kyti pas i hi vičių, arba Gtujų 
k rauliu ė.,c, l?01 W. 33 St. 
Round trip ir įžanga į daržų 
*ik 25c. Trr kas bus prie 33 ir 
Lituanieu Avė. nuo 9 vak ry-.

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiei 
reikalams. Kaina prieinam

3319 Lituanica Avenne 
Chicago, UI.

Kas norite įsigyti sau ra- 
jdio su visais vėliausios ma
dos pagerinimais, užeikite į 
Progresą Krautuvę, pama
tykite ir pabandykite nau
jus Philco fadios 1935 m. 
mados. Tai radios, kurie iš
pildo pilnai visus reikala
vimus. GražūR, patogūs, pri
ima kaip vietines stotis', taip 
ir Europos. Prie to, police 
ir amateur ealls, ir kitus 
short ; wave broadeastini- 
mus, be. static ir treSkėji- 
mų.

GRABORIUS
Koplyčia dykai

1410 SO 49th COURT

Cicero, Illinois 
Phoae Cicero 2109

ORABORTUS Ir RAI^AMUOTOJAS 
Pauraąviaai gerai Ir nebrangiu

718 West 18th Street
Telefonai MOMroe »»77Telefonas SEBIey 6103

Chicago, Illinois_____

lae. r -
LIETUVIŲ ORABORIU* 

Palaidoja ui 1J6.00 Ir aukMtati 
Moilimllka koplyčia dykai , 

•H W. lMth Kt. TeL CAAial «17 
CblckCb. ItL

Visi Telefonai:BUKITE VISI LINKSMU
GERKITE AMBRO8IAN ALŲ

ORABORIU8
Laldotnvtmi* pilna < patn ■ n • n 

UMlmaii ui *36.01
_ . KOPLYČIA D T KAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, S3RABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 
VEDftjljS

1646 West 46th Street 
TeL BOUlerard »H«—MIS

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuopirmo po- 
r a gavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBR0SIAR 
BEE33.

Šios kokybės Ambrosian alų iidirba. >

Kas turite senų radi o, Pro
gresą Ktautuvėje galite jį 
išmainyti ant naujo Philco. 
Gausite daug didesnę nuo
laidų. Užeikite {>asiteirauti.

A. MASALSKI!
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
TU Bt uJevard 4139Ambulance Patarnavimas Dieną ir Ni 

Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dyl Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma j

tnn ringiu

Urmu — whole»ale parduoila ir pristato į alines kom 
ponijos dalininkas ir atstovas

J. Link vltiui
nnlmriiu

Ir
nalMumuotnJa.

PątAmaajn f ni
šoje Ir apylinkėj

Didelė Ir 
Kiplyčla, dyk*!

Aiv-x.r A.

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.
»S4------- — arba------- - — Boulevard 7179

3222-26 S. Halsted St
Tel. VICtory 4826 

Vedėjas /. Kalėdinskas

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

|j B ' 4
H

L

f

I
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iše’s 9.30CKP
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Rellndienis,

Kurį Rengia SV. P. M. GIMIMO 
PARAPIJA, MARQUETTE Park

6is Paskutinis Šių Metų Mūsų Parapijos Piknikas bus labai įvairus. Apart geros muzikos, 
gardžių valgių ir gėrimų bus dar įvairus programas, būtent: juodukai (negrą*) kumidiuosis su 
baltuoju, “drapdežnu” dzūkas su lenku, stipru© lismilžinKs rodis įvairių būdų spėkų išmėginimą, 
o Telšių pliumpis su Raseinių Magde aeroplanu atlėks 4 valandų.

Tad-gi, visus nuoširdžiai kviečiame į 'šį mūsų Užbaigos Sezono Išvažiavimų ir Pasilinksminimų.
KLEBONAS IR KOMITETAI.

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos i p Crawford Avė

Jiirmų, svarbų susirinkimų. j įžanga į dairų visiems d y- klausykite šiol programos.)
Alfa kiti. Kurie-i.en ri savų aūto-’prie šios progos noriu pašte-!

------- įr- Įmolnlių, galės nuvažiuoti tr> bėti, kad Budrike krautuvė da|
BrldgVjiCrt. — Simono Dau- * kais, kurie išvažiuos nuo Roo-i'bar vra pripildyta naujos ma

ludito draugija laikys mėnesi- seVe’4 FurniJure krautuvės, gražiausiais žieminiais pa 
flį susirinku: n sekmadienį, rn 2310 Wost Koosevelt Road. kaip oil; burners, taip

. «*ėjo 2 d„ 12 vai. dienų, CTii- Trakai išvažiuos vienas 12 vai.' jr anglims apšildomais, 
cdgo* Lietuvių auditorijos sve-, dienų, o kitas 1 vkl. pAp. ‘ ' Ą-aįwywa.,'
Uinėj. Nariai būtiūai dalyvau Big Tree varžas randasi art- „M *
kitę, nw tirtnne svarbių klau- .Archer Ayc. C blokai nuo ; ~ . >
sinių aptarti reikale rengimo KeanAv(. Rap. Priminima radijo klausyto-

į irietinic baliaus, kuris bus spa - -J----------------*’ jams, kad rytoj' 11 valandų ry-
lių 28 d., Norinčius įsirašyti . f n g es ■ > to iš stoties •W<JES įvyks re-
| draugijų, kviečiame atšilau-1 D A IĮ I II guliarė lietuvių radijo prog-
kyti, ypfūhigai jaunus vaiki- ■* “ “ t mina, bilžiaAia pastangomis
Hu>, «rs priimami be įstojimo —:------ ? Progress I’ufniture kompani-

< mokei;.'jo. P. K, rtft. • SUDRIKO RADIJO Perimtoj dalyvaus žv-

rai labai įėjo į madų iš dosinių 
nos į dienų sekti dvikovas į-! bėti 
vairių sutvėrimų. Anų vasarų, piln 
žmonės domėjosi keliose dvi- kar1 
kovose tarp vorų ir gyvačių. nau 
Šiemet įdomiausia buvo dvi- neu 
kova tarp nuodingo voro ir kun 
skorpijono. link

Žmonės didžiausiu silsidomė ges 
jimu žiūri ir skaito apie t ar ugr 
dvikovas, nė neatsimindami, čiai 
kad tokios dvikovos visuomet pac 
eina tarp pačių žinonių.Stip- tfik 
resni ir gudresni visuomet lai tiri 
mėjtt.

Pranešimai
MAŽMOŽIAItara of Lake: — Labd. Sų-

tl kuopa rengias prie išva- 
imo rugsėjo 2 d. Turi pa
ti du trukus: Mondzijaus- 
ir Norkaus. Pirmas išvų- 

os*8 vai. nuo namų 1632 W. 
Si. Kitas 11 vai. nuo bež

inos. Kurie nori važiuoti, 
išomi nesivėluoti. Mondzi- 
įskis žada svečius vaišinti 
aniais ant lauko keptais k^ 
n mik Valdyba

rašo Labas

Apmokėjus Cbicagos viešų 
mokikių mokytojus ir nioky-1 
tojus, birnicr’-tu sakosi, . kad 
jų biznis a••enu sykiu pagerė- 
įęs. Mokytojai apsimokėjo vi* 
sas savo senas skolas, dėkoda
mi savo mf i Įninkama,- grose- 
liams ir Juonįreniams už duo- 
tų kreditų, širdingai dėkojo 
Chieagos majorui Kelly už pa
sirūpinimu jų padėtim.

Vienas lai k ri štis pradėjo di 
džiausiom Ui dėm ant pirmo 
puslapio nmifiiėti, kad majo
ras be reikalo ir neteisingai 
skolinęs yii.-gus išmokėjimui 
algų. Better, Business ir kiti 
biurai isiyi'iihjo šį dalykų ir 
viešai paskelbė kad neteisin
gai išmeti m-ja. Kitų dienų tam 
laikrašty nieko daugiau apie 
tai nebuvo.

SKAITYKITE IR FLATIS 
KITS “DRAUGĄ”Upton Si-ulair, socialistas 

virtęs demokratu, laimėjo m 
kimnose į < ul.fornijoa guber
natorius. V.’&l, nesisekė laimė
ti būnav sveudistn, tat pilsi 
dengė dciitol ^atų partijos plo- 
s’iumi, nes pastaraisiais lai
kais demokratai turi nepapr i- 
slų pasisekimų rinkimuceė.

LINKSMAS ISVAUĄVIMAS RENDON kambarys su visais 
patogumais prie mažos šeimy
nos.

3237 Litnan'.ca Avė.
1-mos lubos

, , . . . .. Skdtniadiėn’ rno-^ėin u <1 (‘nK0 Korporacija, Kuri uzialouekih* visi nariai atsila- w kuinui i.,, rugsėjo - l., ..... , ... ,• ,
rti nes rah’asi labai damr Tn* linka‘ R° ’ C
rb’ių driyku svarstymui. ’‘WH i*'«Hav„w, kurį rengia k™utu^ ^resu 3417 S* I4a

> * Valdvba V™ nitui* Co. savo 8ted st duos Puiklt* radlJ
vaMy» kusUvi|<>tj„ it. pnetelių pager-vis$ valandų nu

~ binnti ir, lalinks^inimui. 1 iki 2 vaL P°Pi«t iS 8t,,tk
(Urąuotte Iri*. — (h. ^ISvaJiavi.m* bus išpildyta WCFL, 970 k. Programa p: 
ėlčs pirmas Hisirinkimas po1 grgįi iy įdomi programa. Pa-į8*^1”^8 gražiomis mūsų liai 
mros poįbio įvyks antra- , dainuos lietuviškų dainelių j&Įdies dainomis bei muzika, ki 
nį, rūgs. i d., 7:30 v. va- Lfetuvus e.tvaravę jaunuoliai^pildys Budriko radfy 
re, parapijos salėj. Raštini- dainininkai. Tąip pat bus sn-1 muzikantai. Taipgi dalyvau 
6 F. Burb-taiė kviečia visas'dūry tas iš publikos didžiulis* visų mėgiama dainininkė EI 
res būtinai atsilankyti į 5į chorus. Bus p fa orkestrą. na Rakauskienė ir kiti. Pas

IŠVEŽE KIEK JAVŲ J 
UŽSIENI F A R M A

160 akerių už $7,000 ; 30 gal
vijų, dideli budinkai.

Drūtmedžio girios už $5,000, 
$3,000 imokėti, likusius 4%.

SLAUŽIS.
2147 Webeter Avė.

KAUNAS,
DIDELIS GAISRAS 

< TAURAGĖJ

Vokietijos piliečiai išrinko KAUNAS. — Naktį iš rugp. 
Hitlerį Vokietijos prezidentu, 5 į 66 (L Tauragėj, Dariaus ir 
suteikdami jam nepaprastas Girėno alėjoje, Icikovičieus 
teises. Hitleriui ir jo partijai odų dirbtuvėje kilo labai smar 
labai nepatinka tai, kad 4, kus ir pavojinga* gaisras. 
294,654 balštiotojai nebalsavo i Gaisrui kilus Šeimininkai mie- 
už jį. Jo partija dabar nori i gojo ir tik gaisrininkų ir žmn

, surasti tuos balsuotojus ir pra................. ■ ■■ ■
šalinti juos taip, kaip, kad " ‘"“UM

• pradžioj Hitlerio valdžios iš-'. __ „ — ,
1 vaikė žydus. Mat, jie manė,
i kad nė vienas vokietis turSjd 
1 nedrįsti balsuoti prieš jų vadų.
j Tačiau jie pamiršta, kad nėra ^S(toįį|W||HbH|
i to žmogaus, koris visiems j-į :

IŠRENDAVIMUI ofisas tin
kamas advokatui, daktarui ir 
t. p. Lietuvių apgyventoj apy
linkėj.

ttandasi 3147 So. Halsted St. 
Atsišaukite:

840 W. 33rd St.

Prasidėjus 1933 metu vasa

klausia

[NESENAI ATVIRTĘS PRIE OLD GOLD]
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo * Iki 6 

Panodėlio. Beredoe tr Pėtnyčloe 
vakarai « (kl »

Telefoną* C Alfai 1175
Namai: 6459 8. Rockwell St.

Tvlefonaa RKPublIc P<MM>

Brangus p. Willianį:—
Jus turite tiesų. Lengvumas gerklei YRA raktas 

prie geresnio tabako rūšies. Faktinei, pasako beveik 
viskų, kų jus norite Žipoyi apie cigaretus.

Pavyzdžiui: Jeigu cigaretes yra liuosas nuo kar* 
tumo ir šiurkštumo, jut tuomet žinote, kad jis yra 
padarytas iŠ tyro tabako-—be dirbtinio paskaninimo. 
Jo Švelnumas juųp taipgi pasako, kad tabakas yra 
puikios rūšies, tinkamai nunūokintas ant saulės ir 
pasendintas.

Kaip jus jau patyrėt? p. William, cigaretas kuris 
yra lengviausias—gerklei turi ir puikiausį skonį. 
Rinktiniame tabake, lengvumas—gerklei ir skanu
mas, naruralei patraukianti .skonis eina ranka į 
rankų.

Širdingai,
P. LOtULLAlD COMPANY, INC. 

' įrtara itm

FOTOORAFA8 
AtMdarė naoMw«, mo- 
derntftką irtudto au Hol- 
lywood SvlAnomta.

430 WEOT «Srd ST. 
Kii£|<*tooo<1 RS4O—5AMS

Naujas Radio, kuris pasiekia 
Aplink Pasaulj

Vertės <00,00 UŽ *4-9.00 Dykai sta,olis’ 
lempa ir Pasaulio Globas. Lengvais išmokėjimais.

Jūsų senų radio priimame mainais.

5332 So. Long Avė.
Chlcaso. III.

TBu. RBPVBUO S4M

Katne 'p.rkata anglla l> 
dralvarlų, Muškite juoa J 
CRANK COAL> CO. Oaualte 
rernanaa anglla u( mailaS
pinfry.

3417-21 So. Halsted St
Tel. BOUlv. 4705-8167

POPTKRVOJAM Ir PENTUOJAM
Atliekama rlaua namų dablafrao 

darbas Oarbaa ptgua Ir uttlkrla- 
taa. 1SS4 m. popieroe rolė — 5c. 

aoeEPB Ai'GArng Gražus Radio Programas W C F L 970 K 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po piet.Seinai CIGARETAI
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