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f ^B ^BBendras krašto pramonės kodas vykdoma
VIEŠUOSE DARBUOSE MAŠINERIJŲ 

VARTOJIMAS APRIBOJAMAS
ANGLIAKASIŲ STREIKAS 

PENNSYLVANIJOJ PLINTA

300 prancūzų karo veteranų 
atvyksta į J. V.

BENDRAS KODAS 
VYKDOMAS

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
PLINTA Prancūzų keleivinis laivas Nicolas Paquct, užplaukęs ant 

pavandeniui^ uolų arti Tangiero. Jgula ir keleiviai išgelbėti, 
bet paties laivo likimas kol kas dar neaiškus.

A. A. LAKŪNU DARIAUS IR GIRĖNO SUTIKIMO IR LAI- 
DOTUVIŲ TVARKA KAUNE ft

KAUNAS. VII. 19. Elta.— Morkus ir inž. Bulota. Jie ap-(TARP RASTŲ PAS LAKŪ- 
Oficialiai pranešama, kad did-! žiūrėjo nelaimės vietų ir pa- NŪS DAIKTŲ YRA JI>O- 
vvriu kūnai šiandien iš aero-! sidarė sau pastabų apie lėktu-

i
dromo bus atlydėti i bazilikų, v > padėtį. Po to buvo duota 
Atlydės Kauno vyskupijos parėdymų vi s.3 lėktuvo skevel 
generalvikaras, pralotas Šau- oras sunkvežimiu pervežti į 

liepos 20 d., J. ^-(Soldino geležinkelio stotį. Iš

2

MUS KELIONES DIENY
NAS; TAIP PAT RASTAS 

MARŠRUTAS

AVASHINGTON,
■Vakar visam krašte imta pre
zidento Roosevelto paskelbtas 
bendras pramonės kodas vyk
dyti.

Apie 250,000 įvairios rūšies 
atskirų pramonės šakų ir fir-

rugp. 2.— BR01VNSVILLE, Pa., rug
piūčio 2. — čia ir apylinkės 
minkštųjų anglių kasyklose 
streikas plinta. Daugiau kaip 
30,(XX) angliakasių jau strei
kuoja.

Vakar prieš

300 PRANCŪZŲ KARO 
VETERANŲ ATVYKSTA CH1CAGOJE
LE HAVRE, Prancūzija, 

streikininkus L — I- «L Valstybes iš-
mų vakar pasirašė kodų. Kiti • šerifai ašarines bombas paimu !vJko apie 3lM) prancūzų kaio

NUGINČIJA DIDELĮ KAINŲ 
KILIMĄ

dojo. Paskui apsišaudymai į. veteranų. Tai bus jų revizitą 
vyko. Keliolika asnienų sužeis 1 Amerikos Legijono nariams, 
■ta. Keletas vargiai išgvs. | kurie lankėsi jų suvažiavime

Bendruoju kodu darbo valau j Numatomas karo stovio pasiryžtoje 1927 m. Be to, pran 
kelbinias.

šimtai tūkstančių šiandien ir 
artimiausiomis dienomis pasi
rašys.

dos trumpinamos ir mažiau
sias atlyginimas nustatomas.

■Viso krašto miestuose did
žiosios ir mažosios firmos ]>a-< 
duotas sutartis pasirašo., Vi
sas kraštas prezidento progra 
mų remia.

AUKSO KASIMO PRAMO
NE VARGSTA

karo veteranai nori 
merikų ir Cbicagos parodų pa
matyti.

civzai

Chieigos distrikte — Illino-

AVASHTNGTON, rugp. L— 
Dėl dolerio kainos puolimo J. 
Valstybių aukso kasimo pra
monė nupuolė. Aukso kasė-

GANDHI PLANAVO NAU
JUS MAIŠTUS; AREŠ

TUOTAS

yAnadien paskelbta, kad į kelt; 
tų mėnesių parduotuvėse pre
kėms kainos pakilsiančios iki 
50 nuošimčių.

Dabar ta žinia nuginčijama.
Sakoma, kad iki rudens kai
nos gal ir pakilsiančios, bet re 
taip daug. ’•*». 4 /.

POLICIJA NUŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ

is, Wisconsi;i ir lova valstv- sak()» kao krašte
gamyba visiškai sumažės.bėse jau 27,792 įvairios l

rūšies pramonės šakos ir fir-i 
mos (kompanijos) vakar 
pasirašė bendrų,jį ko
dų ir vyriausybės ženklus ga
vo. Kitos pasirašys šiandien, 
dar kitos artimiausiomis die
nomis.

TAI BENT TEISĖJAS

BUDAPEŠTAS, rugp. L— 
57 metų amžiaus vienakojį el
geta .J, Balio sužalojo gatvėka

AHMEDARAD, Indija, rug| 
aukso i laiH'*° L — Nesenai tris savai 

tęs aikęs ir paleistas iš kalėji
mo M. Gandhi planavo naujus 
civilinio neklusnumo maištus 
prieš Indijos vyriausybę.

Policija po vidurnakčio puo 
lė jo sekėjų susirinkimų. Su- dą turėjęs, 
ėmė jį patį, jo žmonų, jo sek

Vakar policija netyčiomis 
užtiko tris plėšikus, kurie ties 
\Vęst Grand avė. aludę užpuo
lė.

Vienas plėšikas nušautas, o 
du paspruko. Nušautas yra E. 
Maciejewski, policijos rekor-

KAIP TURI BŪT VIEŠIEJI 
DARBAI ATLIEKAMI

AVASHINGTON, rugp. 2.— 
Krašto vyriausybė pjfl^lbė, 
kad vyriausybės subsidijuoja
mi viešieji darbai visam kraš
te pirmoje vietoje privalo būt 
pačių darbininkų darbu atlie
kami, o darbo mašinerijos tik 
retam atsitikime gali būt nau 
dojatnos.

Į viešuosius darbus turi būt 
priimami visi galį dirbti be
darbiai.

Kaliniai, nė jų pagaminta 
medžiaga negali būt naudoja
mi viešiesiems darbams.

Organizuotus bedarbius į 
viešuosius darbus unijos ski
ria, o kitus — lokalūs darbo 
agentūros.

ris. Nupjauta .jam ir antroji ret°rę ir 32 sekėjus, 
koja. Jis kreipės teisman, rei-1 Naujomis žiniomis iš Indi- 
kalaudamas atlyginimo iš mio .)°s» Gandhi įgrasintas ir palei
sto. j »tas.

Teisėjas štai kų nusprendė:
“Abiejų kojų netekęs turė

si didesnį elgetavime pasiseki
mų. Tad atlyginimas nepatei

UŽDRAUSTA STREIKUOTI
Chicagos civilinės tarnybos 

komisija paskelbė nuosprendį, 
kad miesto darbininkams

sinamas.’ r

SVETIMŠALIAI VARŽOMI

l.PARYŽIUS, rugp 
miesto savivaldybės 
uždraudė svetimšaliams būti 
taxi vežėjais. Iki šiolai šių ve
žėjų tarpe buvo ne mažas ru
sų kunigaikščių ir kitų aukš
tos kilmės asmenų skaičius.

DU VENGRAI PAS 
POPIEŽIŲ

y A TIRANA S, rugp. 1. — 
šventasis Tėvas Pijus XI au- 
dijencijų suteikė dviem Veng
rijos valstybės vyram — preni 
jerui Goemboes ir už*, reik. 
ministeriui K. von Kanya.

, Mass., rugp. 
universiteto

‘BULDOGES’ SKRUZDĖS
CAMBRIDGE 

1. — Harvardo 
entomokigijos .prof. dr. W.
Morton AVheeler praneša, kad 
Australijos pakrūmiais viena
tini žmogui Imisūnai yra nuo- 

8’° dingosios angys ir “buldo- 
tarvba gės” skruzdės, kurios yra iki 

vieno colio ilgumo. .Tų galvos 
ir dantys kaip “buldogų.”

275,000 DOL. KATALIKŲ 
ĮSTAIGOMS

NEW YORK, rugp, 1. — 
Mirusi Rose C Newman dau
giau kaip 275,000 dol. paliko 
katalikų įstaigoms.

NAUJUS MOKESČIUS 
KOLEKTUOJA

Illinois valstybė vakar pra
dėjo naujus pardavimo mokes
čius už pereitų mėnesį kolek- 
tuoti.

lys. Ryt,
Metropolitas Arkivyskupas 
Skvireckas atlaikys pamaldas 
už žuvusiųjų vėles ir tuoj po 
iramaldų (apie 11 vai.) jie bus 
lydimi į kapus. Bazilikoje pa
mokslų pasakys Jo Magnifi- 
cencija Kauno Metropolijos 
dvasinės seminarijos Rekto
rius, prof. P. Penkauskas. 
Žuvusiųjų didvyrių karstai
laikinai bus padėti kapinių
koplytėlėje, kol bus pastatytas 
paminklas rūsys.

Įvairių privačių įstaigų
įmonių savininkai bei darbda
viai prašomi savo tarnauto
jus ir darbininkus nuo darbo 
atleisti ir duoti jiems galimu
mo dalyvauti pamaldose ir 
gedulingoje eisenoje, kadangi 
ministerio pirmininko parė
dymu visi valstybės įstaigų 
tarnautojai taip pat atleisti 
nuo darbo.

čia jos bus uždarytu vagonu 
pasiųstos į Karaliaučių. Po 
to buvo apžiūrėti lakūnų kū
nai. Jie jau yra numazgoti ir 
apvilkti lininiais marškoniais. 
Rūbus, kurie yra labai suplė-

KAUNAS. VII. 18. Elta... 
“Eltos” korespondentas šį ry®| 
tų, 0,30 vai. iš Soldino prane
šė, kad vokiečių oro policija ir 
kvotos komisija perdavė Lie
tuvos atstovybei daiktus, kurie 
buvo rasti, nustatant asmeny
bę, lakūnų kišenėse ir sutriuš-

šyti, mūsų atstovai paims su kinto transatlantinio lėktuvo
savimi Per mūsų atstovų ap
silankymų koplyčioje, kur abie 
jų lakūnų kūnai yra pašarvo
ti, ir kur dalyvavo taip j>at 
krašto atstovas “Toenende 
AVochenschau” padarė garsi- 

11 nę filmų. Krašto tarvlia įsakė 
Soldine viešoms įstaigoms vo-
kiečių vėliavas iškelti pusiau 
stiebo. Šiandien lakūnų kū
nai bus įdėti į karstus. Ryt,

“Lituanicos” kabinoje. Pas 
kap. Darių buvo rasta: ameri
kiečių pasas, piloto liudijimas, 
laiškų, kuriuos jis vežė savo 
artimiems žmonėms, taip pat 
tam tikras lakūno laikrodis. 
Pas Girėnų buvo rasta kelio-1 
nes fotografijos, trys doleriai
ir talismanas, medalis su ang
lišku užrašu; “Kaint C’iristo- 
pher protect us” (Šventa**

liepos 19 d., 8 vai. ryto, kapų' Kristupai, saugok mus). Pa-
koplyčioje įvyks 
Nacionalsocialistų

pamaldos.
smogiamo

lyginantis storas medalis buv 
sulankstytas. Nuo nuovargio-

tr

šios dalys ir darbo kuopos ka- ir miego lakūnai turėjo specia

RESPUBLIKOS PREZIDEN- liavu 
TO AKTAS

puošė sudarys garbės sargy
bų. Koplyčia taip pat bus pa- 

• puošta ir Lietuvos tautine vė-

Pasiremdanias Lietuvos vai
Liepos 19 d., 8 vai. ryto, žu

vusių lakūnų Dariaus ir įGirė-
stybės ordinų, medalių ir ki- no karstai bus padėti ant dvie 
tų pasižvmėjimo ženklų įstaty- W gedulingų automobilių, aj>- 
mu (Vyr. Žin. Nr. 343), Jung- dengti Lietuvos tautinėmis ve-
tinių Amerikos Valstybių lietu 
vius. atsargos kapitonų Stepo
nų Darių ir Stanislovų Girė
nų, drųsuolius lakūnus, 1933

už-įmetu liepos mėnesio 15 dienų

liavomis ir išlydėti į Stettinų.

lių tablečų. Pas juos, be kelių 
citrinų, kurios buvo išmestos 
po žemę, nebuvo rasta beveik 
jokių maisto produktų.

Nuostabiausia, kad laikro
dis, kaip jau buvo pranešta, 
dar ėjo tuo metu, kuriuo buvo- 
rastas. Be to, dar degė maža 
kišeninė lemputė.

Įdomiausias rastas daiktas

drausta streikus kelti, kada i pakilusius Amerikos žemyne 
apie žmonių sveikatų ir gero-'aeroplanu ‘Lituanica”, sėk- 

'iningai perskridusius Atlanti-vę einasi.

Karatus lydės Berlyno pasiun į Xra lėktuvo dienynas, kurį 
tinybės nariai su Lietuvos ats- Į Berlyno oro uosto policija pa- 
tovo pavaduotoju Dirnša prie- 8iėmė, kad galėtų nuodugniai 

katastrofos priežastį ištirti. 
Dienynas bus vėliau paduotas 
Lietuvos atstovybei. Visi daik
tai, kurie priklausė mirusioms, 
yra perduoti Lietuvos atsto-

šakyje, Aero Klubo atstovai ir 
“Eltos” atstovas.

K) vai. 30 min. visa gedulin
ga procesija atvyks į Stebino

Komisija 8 vežėjus iš tarny- ko vandenynų ir pasiryžus mū aerodromų. Aerodrome ju , . TV ,, , . v. , , .... vvbei. Dienynas buvo stropiaibos pasalino ir pranešė, kad sų tautos garbei niekur nesus- lauks specialiai atskridęs tri-
ateitv kenksmingi visuomenei tojus pasiekti mnisų laikinųjų
streikai neljus pakenčiami.

PRIEŠ 5 DIENŲ SAVAITES 
DARBĄ

Cooko apskrities komisijo-

sostinę Kaunu, tačiau 17 die
nų apie 1 valandų ryto Vokie
čių žemėje ties Soldino mieste
liu žuvusius tragingai karžy
gių mirtimi, kada jau buvo 
taip arti savo užbrėžtos kelio.

DAROMI PALENGVINIMAI
IVASHINGTON, rugp. L— 

Kai kurios pramonės šakos, 
ypač įvairių parduotuvių savi 
ninku organizacijos, kreipės į 
pramonės gaivinimo adminis
tracijų prašydamos palengvi
nimų — ilgesnių jų darbinin
kams darbo valandų.

Pramonės administratorius 
Johnson padarė palengvinimų 
pažymėdamas, kad tas daro
ma tik laikinai, kad duoti lai
ko pasitvarkyti. Nes visos pra 
monės šakos privalo prie pre
zidento paskelbto bendrojo ko 
do prisitaikinti.

nieriams paduotas sumany
mas, kad visiems apskrities nes galo, — apdovanoju Vv- 
darbininkains penkių dienų čio Kryžiaus ordinais V-jo

motorinis Derulnfto lėktuvas. 
Lėktuvas iš Stettino aerodro
mo startuos 11 vai. 30 min. 
Galimas daiktas, kad benzino 
ištekliui papildyti lėktuvas nu
sileis Stolze arba Dancige. 
Paskui lėktuvas pusei valan
dos nusileis Karaliaučiuje, 
kur jį pasitiks Lietuvos kon-

savaitės darlių įvesti. Sumany 
mas atmestas.

Nežinomi trys žudeikos va
kar nušovė Caponės agentų 
sėbrų Dom. Russo, kurs vadi
nosi taip pat Tony Marino. 
Tai Caponės priešų darbas.

laipsnio.
Palanga, 1933 metų liepos 

mėn. 17 d.
N r. 664-87./

Respublikos Prezidentas 
(pas) A, Smetona.

vedamas. Lakūnai žymėjo kiek 
vienų įvykį: jis buvo vestas iš 
dalies angliškai, iš dalies lietu
viškai. Maršrutas pažymėtas 
šitoks; New Yorkas, Neovfound 

(landas, Kanados pakrantė ir 
paskui vandenynas. Amerikos, 
žemynų jie apleido ties Reg- ‘ 
ged Hhador (?). Paskui jie- 
leidos per vandenynų Airijos

sulato tarnautojai su konsulu ,. link, kur jie visų pirma pers
p. Budriu priešakyje ir visa , ., n n „f kndo Gallwav. Po Gallwav

jie skrido toliau ir perskrido 
'Londoną. Toliau maršrutas ei-

Karaliaučiaus lietuvių koloni
ja. Iš Karaliaučiaus aerodro
mo lėktuvas startuos apie 15 . . , . T ,. K na Amsterdamo ir Innenbur
vai. ir nusileis Kauno aero 
drome 16 vi.

DIDVYRIŲ KELIONE Iš
---------------------SOLDINO PER STETTINĄ

Pranklin Smith, 11 m. amž., IR KARALIAUČIŲ KAUNAN
iš Desplaines, maudantis ten -----------
vienam tvenkiny prigėrė. | KAUNAS. VII. 18. Eka.

--------------- - šiandien 14 vai. 39 min. “EI-
Negrų diena įvyks Cbicagos tos” korespondentas iš Soldi- į te. Šis profesorius raštu ir žc 

šimtmečio pažangos parodoje no pranešė, kad šį rytų į ne-Į dzin ėmė ginčyti istorijų apie 
šio rugpiūčio 12 d.

VATIKANAS, rugp. 1. — 
šventasis Sostas ekskomunika 
vo prancūzų kunigų Prosperų 
Alericų, religijos istorijos pro 
fesorių Strasbnrgo universite-

go kryptimis. Atrodo, kad Eu- 
i ropos žemyne jie mažiau lai
kės savo maršruto. Berlynas 
buvo toli šiaurėje aplenktas. 
Čia lakūnų leistasi visiškai tie 
šiai į Kaunu.

"oro stovis
cincAno IR APTUNKI®

laimės vietų jau atvyko kap. Kristų ir žmonijos atpirkimų. —Šiandien saulėta ir vėsiau
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“DRAUGAS”
IBelna kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — |«.00, Pu-
Bistų — >3.50: Trims mėnesiams — >3.00: Vienam 

idealui — 7 6c, Europoje — Metams >7.00; Pusei me- 
— >4.00. Kopija .OSc.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne<rų- 
i, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam 
dul pakto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai. 

dlen.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

nes gaivinimo administracija leidžia pramo
nininkams pigiai apmokėti darbininkus. Pi
giai atlyginami darbininkai gyvena vargę, ir 
jie nuo viešojo šelpimo pašalinti. Yra nusta
tyta, kad jei kas ir kelis centus per diemj

BAŽNYTINIS VADOVĖLIS

“DRAUGAS”
LITIIUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Ezcept Sunday. 
8UBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00; Slz Months 

|>.6O;' Tbree Montbs — >2.00; One Montb — 76c. 
rope — One Tear — >7.00; Slz Months — >4.00;

rpy — .Ola.
Advertlslnt m “DRAUGAS” brlnge best resuUs. 
Advertlslng ra tos oo appllcatlon.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chicago

Praėjusių metų Kunigų Vie- 
! r.ybės Seimas nutarė išleisti

užsidirba, tas negali pašalinės paramos gauti * atlaidoms Vado-
Krašto pramonės gaivinimo administra-į'^l- Vadovėlio tikslas su\lo

cijos nustatomas atlyginimas yra toli nuo'nodlntl pamaldas, duoti žmo- 
žmoniško ir atitinkamo gyvenimui atlygini
mo.

Popiežius Leonas XIII mokina, kad dar
bininko atlyginimas turi būt toksai, kad jis 
ne tik patogiau su savo šeimyna galėtų gy
venti, bet kad savo ekonomiškuoju gyvenimū 
ir taupiunu galėtų žemės, ar kitų kokių priva-
či1} savastį įsigyti. Jei darbininkas neturi | ir i5l«»ti. Bet Kunigų Vieny.

nėms progų aktyviau dalyvau 
ti pamaldose ir kartu kad 
žmonėms būtų patogi maldų

jėlius... Garbinkime... ir t.t.”, 
tai vėl bus maišalienė, vieno
dumo nebus ir Vadovėlio tiks
lo dalis žlugs, l^ai kiekvienas 
gerai ir drųsiai tų punktų pa
svarsto.

3. Kadangi jau mūsų kalbo
je yra pilnai gražių maldų ir 
giesmių, tad į Vadovėlį nema
noma gaminti naujų maldų ar

DARBININKAI TURI ORGANIZUOTIS

Plieno pramonėje pagaliau panaikinamos 
tompanijų unijos. Į tas unijas darbininkai 

Įvaru buvo įtraukiami. Šios unijos veikė ne 
irbininkų gerovei, bet jų išnaudojimui. Šių 

unijų pagalba kompanijos neleido darbinin- 
tams tikrųjų unijų sudaryti. Darbininkus vi- 

rsur ir visados kompanijų samdomi šnipai 
sekiojo. Jie matė, kų darbininkai veikia ir 
kų' jie kalba. Menkiausias jų veikimas tikrų
jų unijų reikalu tuojau buvo sukoneveikia-
mas. Kaltininkai iš darbo buvo pavaromi.

Ekonominio krizio melu plieno pramonė
je tūkstančiai darbininkų neturėjo darbo. O 
kurie dirbo, tiems iki šioliai buvo mokamas 
žinomas alkio atlyginimas. •

Štai geležies liejyklose darbininkui ui 
‘‘50 valandų savaitės darbų mokama 9 dole
riai. Plieno fabrikuose už 40 valandų savai
tės darbų 7 dolerius.

Dabar šiai pramonei prireikė kodų pa- 
daryti. Jie savo kodu pripažino kompanijų 

ūjas ir keliohkų centų daugiau atlyginimo, 
raus unijoms pasipriešino pramonės gaivini- 

10 administratoriui Tad šis kompanijų uni- 
klausimas iš kodo išbrauktas ir tokiu bū

du plieno pramonės darbininkams duota pro
ga į tikrąsias unijas susiorganizuoti.

Taip pat galimas daiktas, kad kodu ir 
atlyginimas bus kiek didesnis nustatytas.

Aišku, apie pusė milijono geležies ir plie
no darbininkų dar gerokai pavargs iki j tik
ras unijas susiorganizuos. O paskui bus pro
gos jiems jau drąsiai ir be baimės pareika
lauti geresnių darbo sųlvgų ir didesnio atly
ginimo.

Darbininkai turi organizuotis, jei nori 
savo būtį pagerinti. Neorganizuotus baisiai 
išnaudoja įvairiausi galingojo kapitalo agen
tai. Neorganizuotus darbininkus ir įvairaus 
plauko radikalai savo pastumdėliais daro.

Kaip šiandien dalykai stovi, tai jie nie
ko gera darbininkui nežada. Krašto pramo-

J. Gesiulla

iSENIONAS
(Tęsinys,

Pergales šypsena lūpose seniūnas vi
siems pasakojo, kad tie paslaptingi sų- 
mokslininkai tai ir buvo Vincas^, Andrius 
ir mano tėvas. — O, aš turiu galvų ant 
pečių, — kalinėjo jis, — kas iš tos kratos? 
Sumaniau daug geriau. Sųmokslininkai, 
aišku, pasislėpė. Kuomet visi susirinko 
pas mane, paaiškėjo ir be kratos, kas jie 
per vieni.

žandarai išjodami įsakė Vinco tėvui, 
Andriaus broliui ir mano pusbroliui ry
toj anksti lytą stoti pas komendantų pa- 

įr slėnius su savimi baltinių ir maisto. Bet 
jeigu atsirastų mano tėvas, Andrius ir 
Vincas, tai jie gali stoti, o jų giminėms

-nėra reikalo.
VI.

Jie atsisveikino namiškius. Mano pus
brolis ir Andriaus brolis buvo surūgę ir 

| nepatenkinti, bet Vinco tėvas linksmas, 
gerame ūpe senukas. Visas kaimas susi
rinko juos išteisti ir verkė drauge su jau
naisiais ir jų motinomis. Mariukus neatė

knygelė. Išrinktoji komisija i&les,nllb tik palinkti jau 
pagamino projektų, projektas L,lttolul 'ail°jannl ll v>’skuPQ 
priimtas su pataisomis ir be- |Pa^x idintų; taip kad Vadovė-prnmtas 

i liko tik utvarkyti medžiagų!110 Inaldos ir «iein^ atalikt'*

bės Valdybai susidarė neper
galimoji kliūtis, tai surasti 
leidėjus arba pagaminti išlei
dimo lėšas, ir užtai Vadovėlis 
dar neišleistas. Todelei sekan
tis Kunigų Vienybės seimas 
turės progų dar kartų perkra
tinėti Vadovėlio turinį, patik
rinti medžiagų ir surasti Va
dovėliui lėšas.

Kad Vadovėlis kiek galint 
išeitų tobulesnis, čia spausdi
name visų jo nuniatytųjį tu
rinį, ir prašome visų kunigų, 
arba šiaip jau suprantančių 

“S-ra” pasiskundė, kad dienraščiai kri- j dalykų, gerai turinį pasvars- 
tikavo jaunosios “Birutės” šokius Lietuvių | ty t i ir savo pastabas ar pa- 
Dienoj Pasaulinėje Parodoje. Mums rodos,Įtaisas pareikšti tuojaus Kimi- 
dėl to per daug nereiktų skųstis. Kritika bu-Įgų Vienybės Centro Valdybai. 
vo> labai švelni. Galėjo būti stipresnė ir griež-jarba nors įteikti Kunigų Vie- 
tesnė. Kas matė šokti rusiškus šokius ir groti'nybės seimui rugpiūčio 22 d., 
rusiškai-žvdiškas meliodijas taip iškilmingoj!Chicago, III.

galimybės įsigyti savasties, toksai radikalų 
įtakon pakliūva. Kurie darbininkai neturi ga
limybės savasčių įsigyti, jie kitų žmonių sa
vasčių negerbia ir štai toki raudonųjų gaiva- 
lų sekėjais patampa. Jie žino, kad jie neturi 
ko savo prarasti, jei su krašto tvarkos prie
šais susisėbraus.

Taigi, darbininkai turi būt žmoniškai ap 
mokami. Nuo žmoniško apmokėjimo ir pati 
pirkimo jėga priklauso. iSu alkio atlyginimu 
darbininkų masės nesukels pirkimo jėgos.

Visi darbininkai privalo organizuotis. 
Tik organizuotai geresnė būtis atsiekiama.

Lietuvių Dienos programoj! Programų rengė
jai turėtų apsižiūrėti ir kitų kartų nekviesti 
grupių, kurios svetimtautiškus šokius ir mu
zikų grynai lietuviškoj programoj demonst-s <* 
ruoja. *

Panevėžio ir Telšių vyskupijose šiemet 
įvyko labai gausingi ir iškilmingi Eucharis
tiniai kongresai. Tos iškilmės ir tūkstantinės 
žmonių minios darė geriausio įspūdžio net į 
nekalalikus, kurie ir nenorėdami- turi pripa-. 
žinti, kad tikėjimas Lietuvos žmonėse tebėra 
gyvas, kad jis stiprėja, kad katalikiškoji sų- 
monė auga. Tai džiugina kiekvienų susipra
tusį lietuvį katalikų.

• • •
Lietuvos universiteto biblioteka jau turi 

100,000. Imant pasauliniu mastu universi
teto bibliaoteka iš mažųjų bibliotekų skai
čiaus perėjo į vidutiniųjų bibliotekų rūšį. 
Taigi ir tuo žvilgsniu Lietuva nepasilieka
kitų tautų užpakalyje.

• • •
Pranešama, kad per pirmus šių metų ke

turis mėnesius Prancūzijoj mirė žmonių 32,- 
259 daugiau negu gimė. Kas atsitiks su tau
ta, jei ir toliau daugiau žmonių mirs negu 
gims? Atsakymas yra aiškus.

jo. Jis vaikščiojo po savo kiemų kartais 
pažvelgdamas lyg vilkas į mano dėdės 
kiemų kur Įvyko atsisveikinimas.

—Kuomet sugrįš tie “žmogžudžiai” 
— juokavo senis Vinco tėvas, — pasaky
kite jiems, kad greičiausiai pasirodytų 
komendantūroje, nes vokiečiai neturi kur 
nukimšti trijų kulkų. Na, o jeigu jie sų- 
skaiton mūsų kailių dar vienų vokietukų 
nužiebs, tai mes už juos pasimelsime pas 
Abraomų, nes tos trys kulkos teks mums 
suvalgyti.

— Kų tu čia Dievų biauroji, — užsi
puolė jį sena pusiau verkdama. — Vaikas 
kaip ir žuvęs, pats eina mirčiai* į nasrus, 
o dar juokus krečia. Važiuok, jau va
žiuok... — ii ašaros nuriedėjo jos sudžiū
vusiais skruostais, o lūpos suvirpėjo.

— Ko čia bartis, motin, — numojo 
ranka senis. — Menka iš manęs nauda. 
Nė svaro muilo neišspaustų.

J ie išvažiavo.
Kaimas nusiminė. Susirinkę vyrai nu

tarė eiti ieškoti sųmokslininkų, kad tie 
ko gero dar daugiau okupantų nenušau
tų ir didesnio skandalo nejiadarytų. Bet. 
laimei, jie patys sugrįžo sekantį vakarų.

Aš nežinau kur pradėjo ruoštis mano 
tėvukas, bet motina vėl verkė. O jie bu

Pirm negu patieksiu Vado
vėlio turinį aš pats noriu ke- 
lęįų pastabų padaryti.

Buvo pageidavimų kad 
Vadovėliu įdėti įvairias nove- 
nas. Bet daug patogiau yra 
turėti novenoms atskiras kny
gutes kiekvienai. Jau keletas 
tokių yra išleista. Ir vėl Va
dovėlis išeitų labai didelis, ne-i 
patogus ir brangus.

2. Paskutinis Kunigų Vie-Į 
'nybės seimas prie turinio pri-1 
dėjo dar priedų: Senpviški po 
teriai ir Palaimintas Dievas. 
Vadovėlio tikslas yra suvieno
dinti pridedamųsias pamaldas. 
Taigi jeigu ir vėl toliaus taip 
pat vienoje bažnyčioje kalbės 
“Švęskis Vardas Tavo... Mel
skis už mus griešnus... Palai
mintas... Gavėnioje vieton... 
“Garbinkime Švenč. Sakrame
ntų”... giedos “Kursai ken 
tėjai”... ir t.t.; o kitoje kal
bės “Teesie šventas Tavo Va
rdas... Melsk už mus nusidė-

daugelio jau vartojamų mal 
duknygių. Visos giesmės bus 
su vieno balso ųieliodijomis. 
Daug jų nededama, kad neiš
eitų perdaug stora knyga.

Štai pilnas numatomojo Ba
žnytinio Vadovėlio turinys: 

Prakalba.
Viešpaties Malda.
Angelo Pasveikinimas. 
Apaštalų Tikybos Išpažini

mas.
Švenčiausios Trejybės Gar

binimas.
Dešimts Dievo Įsakymų. 
Penki Bažnyčios Įsakymai. 
Septyni Sakramentai. 
Penkios Dalys Atgailos. 
Tikėjimo, Vilties, Meilės i.c 

Gailesčio Aktai.
Viešpaties Angelas.
Maldelė už mirusius.
Malda prieš ir po valgio. 
Pulkim ant kelių.
Mišių Maldos.
Mišparai.
Mųldos prieš Išpažintį. 
Maldos po Išpažinties. 
Maldos prieš Komunijų. 
Maldos po Komunijos. 

Gegužės mėnesio pamaldos: 
Litanija į Panelę Švenčiau

sių.
Pavedimas savęs Švenč. Ma

rijai Panai.
Sveika Marija Motina Dievo. 

Birželio mėnesio pamaldos:
Linksmybe mano.
Švenč. Jėzaus Širdies Lita

nija?
Atsiteisimo malda į Sald- 

žiausiųjų Širdį.
N o vena j šv. Dvasių: 

Litanija į Šv. Dvasių. 
Ateik Dvasia Šventoji.
Spalio mėnesio pamaldos.
Rąžančius.
Malda į šv. Juozapų. 
Gyvojo Rožančiaus Įstatai.

Šventoji Valanda:
Tegul būna garbinamas.

vo rūstus, susimųstęs. Už kiek laiko atėjo 
Vincas su šautuvu ir verkdama jo motina.

— Andriaus nėra? — paklausė Vin
cas.

— Dar neatėjo, — atsakė tėvas.
— Na tai vyras. Dar ko gero išsi- 

gųs ir.... '
Kažkas įėjo į prieangį.
— Matai, — šyptelėjo tėvas. — Ir jis 

čia. i
Bet tai buvo ne Andrius, o mano dė

dė, tėvuko brolis. Įėjo į kambarį apsi
niaukęs, sviedė kepurę ant suolo ir sun
kiai atsisėdo už stalo, pasirėmė ranka 
smakrų, pažiūrėjo į savo brolį.

— Tu kur? — piktai paklausė.
— Komendatflron, — atsakė tėvas.
— Kvailys, — prasunkė pro dantis 

dėdė. — O kas bus namie? Gal tas vai
kėzas suves javus ir apars laukus, — pa- 
rodė j mane. — O kas rūpinsis visa kuo ?

Tėvas atsiduso bet nieko neatsakė. 
Jis nusigrįžo ir parvedė.ranka per veidų. 
Jis verkė.

— Neik, — rūsčiu balsu kalbėjo dė
dė. — Mano Banys atkentės. Aš dar ga 
liu dirbti, o ir tu man pagelbėsi. Kam be 
reikalo kišti galva kur nereikia.

Tėvas matyti svyravo. Jis pažiūrėjo

James Mollison su žmona, anglas, kuris lėktuvu iš Vali- 
jos buvo perskridę Atlantikų. Bet netoli savo kelio galo — 
Neu Yorko, pritrūkus gazolino, buvo priverstas nusileisti 
netoli Bridgeport, Conn. Jo lėktuvas sudužo, bet pats buvo 
tik lengvai sužeistas.

O salutaris, Tantum ergo ir 
Gralio (lotyniškai).

Dievas mūsų.
Šventas Dieve.
Prieš taip didį Sakramentų. 
Šventas, šventas.
Švenčiausio Sakramento Li

tanija.
Atlyginimo aktas. 
Palaiminimo prašymas. 
Garbinimai.
Garbinkime Švenč. Sakra

mentų.
Maldos Apaštalystė. 
Pasiaukojimas Švenč Jėzaus

Širdžiai.
Kryžiaus Keliai.
Graudūs Verksmai.
Kursai kentėjai.
Generalė Absoliucija šv. Pra

nciškaus III Grd.
Šv. Tėvo palaiminimas. 
Tikėjimo Išpažinimas. 
Blaivybės įžadai.
Saldžiausio Jėzaus Vardo

'Litanija.
Į Visų Šventų Litanija. 

Litanija prie mirštančio. 
Maldos po skaitytinių Mišių.

Giesmės: 
Advento:

Iš aukšto balsų girdžiame.

Kalėdų:
Sveikas Jėzau gimusis.
Gul Šiandienų.

Gavėnicft:
Alyvų daržely.
Verkit Angelai.
Jėzau Kristau maloniausia. 
Kryžiaus medi.

Velykų:
Per Tavo Šventų Atsikėlimų. 
Linksma diena.

Dievo Kūno:
Garbę ir Šlovę.

Giesmės į Panelę švenčiausių:
Sveika Marija Dangaus Le

lija.
Švenčiausia Pana.

Vėlinių dienoje:
Diena rūsčio.

Įvairios giesmės.
Jėzau prie manęs ateikie. 
Labanakt į, Jėzau.

Priedas:
Senoviški poteriai. 
Palaimintas Dievas.

MOKYTOJŲ RIAUŠES 
KUBOJE

HAVANA, liepos 31. — 
įvairiuose Kubos salos mies
tuose per ilgus mėnesius neap
mokami viešųjų mokyklų mo
kytojai ir mokytojos sukėlė 
riaušes, kurios kraujo pralėji- 
iiin Įmigęs. 35 asmenys sun
kiau ir lengviau sužeista. 
Daug areštuota.

Didžiausios riaušės įvyko 
Santiago mieste. Tenai prieš 
riaušininkus kariuomenė buvo 
išauk ta.

j — Agnės, — sako jai jos 
Įfela Binza, — statau tau pa- 
jskutinį klausimų: pasakyk 
'man, kas dėsis su manim, jei 
'atsisakysi būti mano žmona?

— Pyt Binza, — atsakė jam 
Agnės, — o ar tu pagalvojai, 
kas dėsis su tavimi, kada aš 
tapsiu tavo žmona?

į Vincų. '
— Neik, — patarė Vincas. — Aš vie

nas nueisiu...
— O tau ko? — prasunkė pro dantis 

dėdė. — Tėvas vos pajudo, maža nauda 
iš jo vokiečiams, paleis. O kų jis namie 
darys ? Pečių atsisėdęs šildys ? Čia reikia 
darbininko, ne dykaduonio. Įkiši savo kai
lį, o kas paskum? Keikia pirmiau apsi
galvoti, pasitarti, o paskum dirbti.

— Hm, — numykė Vincas, — Tavo 
žodžiuose yra teisybės, bet jeigu mano 
senukų palaikys kokių savaitę drėgname 
kalėjime, jis mirs. Ar ne mano pareiga 
jį išgelbėti?

— Išgelbėti, — pamėgdžiojo jį dėdė. 
— E, velnio gelbėtojai. Sakau, -Jcad jia- 
leis senį, lai vadinasi paleis. O tu žūsi. 
Ir jis pats išvažiuodamas sakė, kad trys 
kulkos laukia jūsų, vadinasi, nekiškite 
savo kailių kur nereikia.

— Taigi, — įsikišo jo motina. — Se
nis išvažiuodamas aiškiai pasakė, kad Vi
ncelis neitų niekur liet įAųpstytųs, o jis 
užsispyrė ir gana. Aš nežinau kas tai per 
vaikas.

«— Vaikas geras, tik proto mažai tu
ri, — atsakė dėdė. — Mat vyras!

Kiaulių ganyt, jeigu nesupranti kų 
dirbti.

— Dėde Vincai, kų tu...
— Pakaksėsi paskum. Sakau, kad lik,

vadinasi lik. Apseis ten ir be tavęs. G 
tu, — kreųiėsi jis į jaunesnįjį brolį, ma
no tėvukų, — marš, miškan. Žandarai ga
li užklupti. Marinkus nesnaudžia, o Bu- 
kiškiuose penki žandarai sėdi.

(Daugiau bus j

ŽEMĖS DREBĖJIMŲ AUKOS

Žemės drebėjimai yra viena iš did
žiausiųjų žmogaus nelaimių, atimantį gy
vybę daugeliui žmonių. Su žemės drebė
jimų aukų skaičium gali lygintis tik ma
rai ir kitos užkrečiamos ligos ar karai. 
Mokslininkų apskaitymu, per paskutinius 
400 metų dėl žemės drebėjimų žuvo dau
giau kaip 13 milijonų žmonių. Iš dides
nių žemės drebėjimų tenka pažymėti šiuos. 
1556 m. Kinijoj per žemės drebėjimų žuvo 
800.000 žmonių, 1703 m. Japonijoj buvo 
užmuštų .200.000, 1737 m. anglų Indijoj 
galų gavo 300,000, 1755 m. Portugalijoj, 
Lisabonos mieste, žuvo 50,000, 1908 m. 
Italijoj, Mesinoj, 84,000, 1923 m. Japoni
joj — 140,000 žmonių.
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POPIEŽIAUS PERSEKIO- 
TOJĮI LIKIMAS

tegul tas užsispyrėlis įniršta 
belaisvio pančiuose! MŪSŲ DIDIEJI ŽMONĖS
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jis buvo labai judrus ir nėra-savo parapijonais. “Aušrą”, pagerėjo, nes Katelė ir pats ir palyta ir dabar tel

— Saugokis, kunigaikšti, 
saugokis! — sušuko kilnusis 
Belaisvis. — Visi persekioto
jai liko sunaikinti, o Bažnyčia,

Tai buvo tada, kada Napo. 
leonas buvo pasiekęs patį au
kščiausiąjį savo garbės ir ga- ,stovi, kaip stovėjusi! Persekio* poj.ja 
lybės laipsnį. Tada dar jis ne- ji Bažnyčią, laikai mane ne-
žinojo, ką tai reiškia būti nu
galėtam ar pralaimėti mūšį. 
Pijus VII, detronizuotas, api-

laisvėj, o aš vis dėlto dar gy
venu nežiūrint mano sveikatos 
silpnumo, visų rūpesčių ir va-

■plėštas ir paniekintas buvo irgi). Gyvenu tam, kad paina- 
Napoleono T belaisviu Fontai- Ityeiau, kaip tave sutrins “se- 
nebleau’e. Tas didvyriškas Po-jnojo Dievo ranka. Jau prisi- 
piežius, nors jau buvo senas jpildė tavo saikas: greit ištiks 
ir nelaisvės nukankintas, ta- Itave persekiotojo likimas.” 
Mau kantriai, kaip šventasis Napo)eonas „i,.k, 
ir kankinys, kentėjo ta nelai- nebnv0 girc,.ję8 tokil) žodHlJ 

Popiežius nuvargintassvę.
Vieną vakarą, kai Popiežius 

meldėsi, staiga į jo kambarį 
įėjo Bonaparte.

tokio
pasikalbėjimo atsisėdo fotely, 
o Europos valdovas, iš pyk
čio paraudęs, nešdinosi iš ka- 

- Atsiprašau, šventasis T«- !mbario> sakydamas;
ve, kad trukdau Tavo pamal- ■
džiąsias meditacijas, — tarė * Senasis Dievas tik pajė- 
Napoleonas išdidžiai pakelda-|Sia siaurapročius sutrinti, bet 
mas savo galvą, — bet laikas
skubus. Tebūnie taika tarp

ne Ciesorį. Tave, Popiežiau, 
tai tikrai sutrins mano pyk
tis ir galybė!

Po dviejų metų ciesoris bu
vo jau šv. Elenos saloj belai

sviu. Generolas Bertrand ir

Sakoma, užgintas vaisius 
gardesnis. Gyvenimo faktai 
tikrai patvirtina šį pasakymą. 
Kodėl taip yra — nežinia.

jau, tur būt. žmogaus 
prigimtis.

Imkime savą, lietuvių tau
tą. Buvo uždrausta spauda— 
vaisius, kuris palaiko dvasios 
gyvybę, čia smarkiausiai ir 
pasireiškė užgintojo vaisiaus 
‘ ‘ ragavimas ’ ’. Žmonės, nebo
dami griežtų įsakymų, skaitė 
ir platino knygas ir laikraš
čius. Prieš uždraudimą sa
vo literatūros beveik neturė 
jome. Ji daugiausia susikū
rė ir išsivystė engimo' laiko
tarpyje! Nuostabu. Kai buvo 
laisvos rankos — visi ilsėjos, 
kai tik surišo — šoko dirb
ti ir padėjo tokius pamatus,, 

į ant kurių ir dabar laikosi, 
i mūsų perijodinė spauda. Tai' 
užgynimo išdavos.

Vienas žymiausių spaudos 
“ragautojų” anais sunkiais 
laikais buvo šiaurės Lietuvos 
švietėjas, Panemunėlio klebo
nas, kunigas Jonas Katelė.

maus būdo, mėgRtąs nuoty
kius. Dėl to teko patirti daug 
nemalonumų nuo caro val
džios. Tik kai 1876 metais ta
po klebonu į Panemunėlį, jo 
neramus gyvenimas virto ra- 
mesniu.ir jisuoliai pradėjo 
dirbti tėvynės švietimo dar
bą.

Panemunėli^ • — mažutis!

“Varpą” ar kitą kurį laikra.'-1 per ūkišką spaudą stengėsi vi- 
tį tuomet galėjai užtikti beveik Įsus ūkio mokslo pamokyti. Jo 
kiekvienoje Panemunėlio šei- I paties ūkis buvo tvarkingai ir
moję. .Vis tai buvo uolus švi •• 
tėjo nuopelnas.

Žmonės prisiskaitę laikraš
čių jau geriau suprasdavo, kas 
yra Lietuva, ką reiškia tėvynė, 
kuo patys esą. Suprato esą
pavergti ir nebe taip aklai pra 
dėjo žiūrėti į valdžios žygius. 
Tautinis susipratimas smar
kiai pakilo.

gerui prižiūrimas ir galėjo bū
ti pavyzdžiu kitiems.

Savo darbą Katelė varė ne 
tik slapta, bet ir viešai — ba 
žnvčioje per pamokslus. Jis 
net engėjams nepabėgdavo tie 
sos žodį tarti ir Lietuvos nie
kinamą vardą apginti.

Jis paliko dar vieną savo į 
darbų paminklą — mūro bažnv

tebestovi. Tie
sa, pats jos nebaigė statyti, 
nes mirtis nutraukė jo darbus.

Mirė 1908 metų gegužės 21 
d. Pane.n linelyje, kuriame kle
bonu išbuvo per trys dešimts 
metų. Mirė jau senas būda
mas.

Katelės populiarumas ne- 
vien Panemunėlyje, bet ir vi
soj Lietuvos Šiaurėj skambė
jo. Jis į. dabartinės Lietuvos 
pamatus padėjo stiprią plytą. 

Jo ir kitų palūšiu vaisiais at-

Ciesoriaus ir Popiežiaus. Ar 
jau apsigalvojai, kad vakary
kštis mano pasiūlymas yra 
palankus Tavo reikalams?

— Man asmeniškai — taip,
bet Popiežiaus reikalams jo ištrėmimo palydovai, 
ne! atsakė Pijus VTT.

)' Vieną dieną Napoleonas sto- 
Napoleonas priminė visas .vėjo susimąstęs ir nuliūdęs ant 

tas teises ir sąlygas, kurių ji* Į salos kranto ir žiūrėjo į ban-

didikas Juozapas Bbėtel buvo! Šiemet nuo jo mirties sukan- 
I ka lygiai 25 metai. Lietuva,

reikalauja iš Prancūzijos ti
kinčiųjų ir prašė Pijų VII, gs

guojančią jūrą. Skausmas rai-

kad nepasirodyti} už tai ned<^ 
kingas ir sutiktų su jo duo
tais pasiūlymais. Tačiau šv. 
Tėvas buvo neperkalbamas.

žė jam širdį. Staigus jo klau
simas grafui Bbėtel pertraukė 
nemalonią tylą.

— Juozapai, ar buvai su 
manimi Fontainebleau’e tada.

Susinervinęs dėl tokio j kai Pijus VII išpranašavo ma- 
laisvio senelio kantrumo, drą- :no 
sumo ir nenuolaidumo, o pao
galiau ir dėl to, kad atsirado 
toks, kurs išdrįso jam pasi
priešinti, — Napoleonas sušu
ko: *

— Na tai, Popiežiau, pali
kim tą klausimą' ramybėj! Nu
stojai mano malonės, pajusi 
dabar mano nemalonę!

— Jūsų Didenybė! — atsa
kė senelis — tavuosius grūmo
jimus aš kraunu prie Nukrv-

kas

Buvau, šviesusis pone! 
Ar viską gerai atsimeni, 
tada buvo kalbėta?

— O, taip, šviesusis pone, 
atsimenu visa... tos kalbos aš 
niekuomet neužmiršiu.

— Taigi, ar visus 
Popiežiaus žodžius?

— Taip, pamenu, beveik žo
dis žodin galėčiau juos pakar-

žinotojo kojų ir savo reika- toti. Šventasis Tėvas tada pa
lus pavedu Dievo valiai, nes sakė: “Senasis Dievas dar gv- 
tie reikalai yra paties Dievo vena. Tas Dievas visuomet gy- j
reikalai!

— Tuščia viltis! — su nea
pykanta atsakė Ciesorius. — 
Tavo Dievas!.. Kadaise jis bu
vo geras... tik ne šiandien!..

— Atsargiau, Jūsų Dideny
be!.. pertraukė kalbą Popie
žius; keldamas savo rankas į 
aukštį. — Tas Dievas gyve
na ir šiandien!

— Sakai, kad jis dar gyve
na? Ko gi tat tikies iš to pa
senusio Dievo?

— Tikiuos, kad Jis gina ir 
gins Bažnyčią iki amžių pa
baigos, kaip yra žadėjęs.

— Tai didelė viltis! — šau
kė kaskart vis labiau karščiuo 
durnasis ir niršdamas Napole- 
onas. — “Pažiūrėsim! Aš gi 
nesu patenkintas nei Popiežių 
mi, nei Bažnyčia, nei senu Die
vu! Tr, galbūt, įsteigsiu savo 
valdžios galybe tokią religiją 
ar tikinčiųjų draugiją’, kurios 
galva bus ne Kristaus Vieti
ninkas, bet pats Ciesorius.

— Jūsų Ciesoriškoji Dide
nybe, perbrangiai vertini sa
vo galybę.

— Aš — sušuko Napoleonas 
— aš viską galiu! Tik to se
nio, kurs save vadina pasenu
sio Dievo Vietininku, užsispy
rimo nugalėti neįstengiu. Tad

nė ir gins Bažnyčią, sunaikin- ,

atmindama tą didį darbinin
ką, gražiai jį paminėjo.

J. Katelė — grynakraujis 
Lietuvos vaikas — gimė 1831 
m. Suvainių kaime, Kupiškio 
valsč. Tėvai vidutiniai, pa
maldūs ūkininkai, tikri lietu
viai. Vyriausias sūnus, būsi
mas Lietuvos švietėjas, iš pat 
mažens mėgo mokslą ir svajo
jo tapti kunigu. Nors tėvams 
ir gera būt buvę turėti senat 
vėje ramstį, bet nesipriešin
dami sūnaus valiai — nes jų 
svajonė buvo išleisti sūnų į 
kunigus — leido mokytis.

Greit baigęs keturias gim
nazijos klases, Katelė įstojo 
į Varnių kunigų seminariją, 

pameni kurią gerai baigė ir buvo įš
ventintas į kunigus. Seminari 
jos dvasia jį tautiškai sutvar 
tino ir sukaupė busimajam 
darbu. Pažymėtina, kad iš 
Varnių seminarijos tais lai
kais išėjo daug lietuviškai su 
sipratusių kunigų.

damas josf persekiotojų galy
bę, ir dar pridūrė...

— Ką pridūrė, Juozapai, 
ką? — susijaudinęs primygti
nai klausė Napoleonas, maty
damas nepabaigtą Popiežiaus
kalbos minti.• »

— Pridūrė, kad tas Dievas
sutrins ir Jus, Ciesoriškąją 
Imperatoriškąją Didenybę, jei 
tik nepaliausite Bažnyčios pe
rsekioti.

(Daugiau bus)

Tapęs kunigu, Katelė keletą 
metų įvairiose parapijose ėjo 
vikaro pareigas. Dalyvavo 
1863 metų sukilime. Tada

miestelis, stovįs prie Nemu
nėlio upės. (Nemunėlis, susi
liejęs su Mūšą, sudaro Lielu
pės arba Aa upę, tekančią 
Latvijos žeme). Pačiam mies 
telv nieko įžymaus, išskyrus 

i originalios statybos bažny- 
' čią. Katelės laikais ten žmo
nės buvo labai tamsūs ir sulen 
bėję, nes Panemunėlio apvlin 
kėje yra daug dvarų. Darbo 
dirvos buvo plačios ir neišpū 
rentos, o Katelė — energin 
gas ir darbštus. 1

Nors laikai buvo sunkūs, 
rusų valdžia labai spaudė lie
tuvius ir stengėsi juos vis 
labiau tamsumon nerti, bet 
Katelės darbo dėka visa tuoj 
pakilo.

Svarbiausias darbščiojo ku
nigo tikslas buvo pratinti į 
žmones prie spausdintojo žo
džio. Dirbo labai paprastai. 
Būdavo, kai suves tėvai vai 
kus rengti prie pirmosios Ko
munijos, tai Katelė šalia ka 
tekizmo mokydavo skaityti ir 
rašyti. Žinoma, slapta, nes 
rusų valdžia tai griežtai drau 
dė. Mokydavo tik lietuviškai 
ir lietuviška dvasia. Tuo tar
pu valdžios laikomose mokyk 
lose buvo tik rusų kalba. Prie 
Komunijos vaiko tol neleisda 
vo, kol šis nepramokdavo raš 
to. Kiek pramokę vaikai to
liau patys lavindavosi, skaity 
darni įvairias knygeles ir laik
raščius, ir dar savo artimuo
sius pamokydavo. Taip šviesa 
Panemunėlio apylinkėje plito 
nuostabiai greitai.

Rašto ir kitokių dalykų Ka 
telė mokydavo ir vyresniojo 
amžiaus jaunimą. Buvo, slap
tos mokyklos. Vadovėlių sa 
vo rankomis Katelė pats pa
gamindavo rankos raštu, ben
dradarbių padedamas. Nuos
tabus darbštumas!

Įvairios knygos ir laikraš
čiai, net rašomoji medžiaga ir 
<7» buvo platinama Katelės rū
pesčiu. Tuo aprūpindavo visus

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadienį, Rugpiucio-ABg. 27,1933

! G M A N ’ S D A 
Riverside, Illinois

I
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SQUIRE F.DGEGATE— It WatSureIy thc Sąuire'g Cuc to Po the "Exit Act" BY LOUIS RlCHĄjtn

i



4 D RAUGAS
’T' crr •li ųiis, rugpiūčio 2, 1933

IŠ MUZIKOS SRITIES
Ražo A. P. Stulga

IŠ ATSIMINIMŲ •ktrizuotab

VARGONINKAS KAIPO 
CHORVEDIS

Yra skirtumas tarp asmens, 
kuris vargonais gali griežti

mūs mokytojui, kada žandu- laike varg. sųjun. seimo iškil-į l’ociuns, tarsi, eu
rai, atvažiavę į kaimų, sustos alingose pamaldose, kuriose pirštais užgauti vargonų kla-

Motincu ašaros
Išėjus iš bažnyčios, pašte

t * —— — — — t ” - j • •
jo kareiamoj. Žandarai pirmu- dalyvavo gana daug žmonių.1 višiai, išduoda verkiančius So- beta, kad \ iena motelis \ci- 

žiūrų kai- £įautdaį sustodavo kareiamoj Laike pamokslo dar nebuvo peno maršo liūdesio akordus, kia. Priėjus prie jos keletuiAtsimenu, kada Žiūr
me lankėsi neprašyti svečiai įšHįgertį degtinės, kad būtų nieko minėtu, tik šv. mišioms Gaisus vargonininkų Kasimus- moterų, pasirodo, kad garbiu- 

i— rusų valdžios žandarai. Ir bjauresni. pasibaigus, gerb. pralotas Kru-i ko vyrų choras, pndeduut sve- gai žususio S. Paliaus motu-
juž 35 metų, neužmirštu, kaip, Lietuviška literatūra
jie žiauriai iš mano rankų iš- vjsuį uždrausta. Nėra abejo
traukė lietuviškų knygų. kad ug lietuviškas kny-

I Žiūrų kaime, kaip ii kituo- gas b»nkaį daugiausiai ir sku- 
se Lietuvos kaimuose, žiemos

SVEIKA MARIIA!
Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
tuviškai parašė Kun. Antanas

buvo šas, kuris atnašavo šv. mišias, čiams muzikams, užtraukia šė. Pradėjus jų raminti, kad I Petrauskas, M. I. C. 
praneša apie nelaimingų įvv- “Rei|uiem dermini ’. (iaiingas neveiklų, bet, \uigše, negali j

l..

kurinius, ir to kuris gali ga- - ------ ndė lietuvius žandarams. Ka-
apei- ,liudu >uvo *>iokinann vaikai da rusaį ,nus kankino, toji ne-biai atlikti bažnytines 

gas. skaityti iš lietuviškų ulemen- apykanta išėjo į naudų len- 
torių ir knygų. Piemenukus-es kams. Jie lietuviu* atitolino

Vargoninko svarbiausioji mokino kaimo mokytojas, vie- nuo rusų, o prie savęs pnar- 
vieno kaimiečio tino. Lenkiškos knygos ir laik- 

\ ėdžiu, nes iš to siu didžiumas tiioboje, o kitų sa\aitę kito. j-a§čiai atrado plačių vietų mū- 
jo pasisekimas. Jis turi žinoti Tokiu būdu kiekvienų savai- s„ Lietuvoj. Tokiu būdu len- 
apie balsus, reiškia, pats turi' tę mokykla buvo perkelta į kį kalba gįliai įieido sav0 §a. 
studijuoti balso kultūrų, arba ,naujųjų vietų. knį^ ypaZ. miestuose,
jam reikiu turėti nors teorėti- Į Marcinkonyse ir Varėnoj,
škas žinias apie balsų. Tas sa- netoli nuo Žiūrų kaimo, bdve

užduotis yra būti geru elior- na savaitę

kj, pažymėdamas, kad gedulin- bei gražus giedojimas .stebina susilaikyti ii pi o\eiksinusta- 
gos pamaldos už žuvusius j-Į klausytojus. Ir ištiktųjų, ne ria: kų dalau us dai \ siu, kuom 
vyks ketvirtadienį, liepos 2d vienų katedra reikėtų apeiti, nusiraminsiu. Jis buvo mano 
d. 1(1 v. ryto, šv. Jurgio pa- kad išgirdus panašų giedoji- visa \iltis ii Įiaguiula... 
rap. bažnyčioj, Chieagoje. iš- mų. štai pasigirsta musų ope-Į . Garbingi svečiai 
aušo liepos 20 d. Žmonių liti- ros dainininko artisto .Juozo, į pamaldus atsilankė Lietu- 
nios slenka link šv. Jurgio pa- Babravičiaus balsas: Viešpatie yos atstovas p. B. Balutis, ko- 
rup. bažnvč-ios. Kelios gatvės mano (Pieta, Kignore) A. Stra 1)SUiaį p. p. žadeikis, p. A. 
arti bažnyčios nustatytos ei- dclla. Kad geriau įsigilinus į kalvaitis, artimieji giminės, 
lėmis automobilių. Štai sugau- artisto giedojimų, čia nors ke- sVWfjai iš Lietuvos ir kitų ko- 
džia bažnyčios varpai, šaukda- ktų sakinių tos gražios gies- jollįjll.
mi tikinčiuosius į nepaprastas mės patiekiu: “Viešpatie ma-,

vo žinias jis turi panaudoti ge rusiškos “učiliščios”, kad su- yr& ,enkų okupacijoj.
•ram choro ištobulinimui. Chor Į rusinus lietuvius, bet į tas va- 'nkaį ten yfa tieR reikaHngi ir 
vedis turi nujausti, kada gie- Minamas mokyklas ka.nuečia. <naudingi/kiek buvo reįkalingi 
dariai pavargsta ir kokia bū-1 neleido savo mažų vaikų. Kai- žandarak Lietuviai ten

Marcinkonys, visa parapija i&edldo pamaldas. \ isų susi- no, 
ir apylinkės, dabar, kaip ži.įlinkusių veidai reiškia nepa- ne.

nuliūdintuosi 
Išklausyk mano

gelbėk ma- j Ramybė Jiems
karšt »< Šiandien pasipuošė Kauno

prastų liūdesio išraiškų. Baž- maldos, nelejsk mane iš Tavo
kapai mūsų didvyrių dvily-ic®n^’

Ar myli Marijų? Ar nori a- 
pie Jų pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir no
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti
nai pasiskaityk kų tik išėju
sių iš spaudos knygų, vardu

“SVEIKA MARIJA!“
Knyga turi 200 puslapių 

rašto, 8 didelius ant gražiom 
p op i eros &vč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie-

,1‘llSU
du jų ilgai nevarginti, užtę-jnio gyventojai saugojos rusu vįs dap kenfda despoto> kad ir
siaut per ilgai pamokas, kad į knygų ir graždankos, kaip vii- Rito prįespaud^
nenuvarginus balsu. 1 Idžiaūsio pikto. Ačiū Dievui, L ... • **••*•-® - . ,v, i Paminėjau savo gimtinį Zm-

i . . • • [tai buvo lietuviu tautiškas su- ... ,t horvedvs turi austi muzi- . . iru sodžių dėl to, kad tenai
. . . , si pratimas. ...koje kvapo atgaviu u vietas ... . 'nuo žilosVienų dienų, mums besinio-

nyčia išoriniai ir viduje, pa- globos. O, Dieve! atleiski, nors P*11 kapu. S. Daliaus ii S. Gi 
sipuošus gedulo ženklais-vėlia- dėl teisybės, vertus aš esu ug- y 110 'aidtd amžinai liks {la
vomis. Žmonės j milžiniškų šv. nyse kentėt. O, susimilk.’’ Kas *0 aukso įaidėmis Lietuvos 
Jurgio bažnyčių jau nebesu girdėjo p. Babravičių dainuo- įMonjoti.
telpa. Laimė, kad šventorius 'jaut, tam nebus sunku įsiva> 
erdvus, kurį irgi apščiai pri- žilinti, koki įspūdi padarėliai- ĄO> 
pildo. Prasideda pamaldos. Ke nininkas šiame momente.

Turint geras žinias ir. , ... ‘ P .' ikinant ir besislenkant suolais
bes choro vediniui, vargonin- i ...| aplinkui stalų, mokytojas pa 

Įmatė kieme atėjusius žanda
rus. Mes, išsinešdami knygas 
ii elementorius, skubiai išbė
giojome pro duris. Žandarai 
nesugavo nei vieno ir su tuš
čiomis. rankomis apleido kai-

.... . . ,niQ-dis turi 'turėti chorui muzika I , .... e Sulaukę kitos dienos mes
pilnai sutvarkęs prieš jų pra-I n ,J i - Vel mokinomės. Žandarai, sla-
dėsiant mokvti. Jis turi sužv- , - ,. . . . ,.• iptai, nepatemyti ir visai neti- 
mėti kurini taip, kaip jis no. k.(ai> Smurk-į j(.ina ,)ak(a. 
n. kad tas kūrinys būtį pildoI Meg kiekvienas už sav0 kn^. 
3T?0S i gos, elementoriaus ir bandėm 

Tad gi, suglaudus vargonin-j pabėgti. Žandarai, atsistoję 
ko kvalifikacijas, kaipo elior- prie durų, mūs neišleido. Jie 
vedžio, pasirodo, .jam reikia tikrino, kad nieko blogo mums

senovės gyvena įrlliolika vargonininkų, kurių ke 
lėtas dar po seimui palikę. I

čia

kili reikalinga ir tinkamas ins 
trumento valdymas. Chorui • 
akompanimentas turi būti tik- I 
ras ir dažnai padedantis ha!- ' 
sains. Visa choro pasisekimo i 
ar nepasisekimo atsakomybė į 
krinta ant chorvedžio. Cborve i

turėti tris svarbias ypatybes, 
būtent: simpatiškų įver
tinimų vokalistų- 
giedorių, platų muzikos, kuri

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl« Ir r Panirus Vlvanl Ret Rnrl In- 
-?lud<-R facr i)owrter, >1.00; Rougs. 76c. 
Tlssue Crram >1.00, Depll&tnry >1.00, 
Karlai AatrlnĮfunt >1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollct Watnr >1 55. Perfunie >J.7S. FlrH- 
liantlnr 75r, Skln TVhltenor 76c. Totai 
Value >12.00. Spėriai prlre, >1.»7 for all 
ten plecea to Introduce thls line.

VardM ...............................
Adresas ........................
Siunčiame per paštą COD

Pinlsal Rrrąilnaml, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Lai lengva jiems būna lais- 
Lietuvos žemelė, kurio., 

„aibei ir gyvastį paaukojo. 
Ramybė tešviečia jiems aniži- 

Kur nepažiūri, daugelis brau'Jiak#>

i- i

'gyveno tik lietuviai ir varto
jo tiktai lietuviu kalbų. Tame j™5 deSimts kuni-U iv papuim- 
kaime gyveno mano tėvai ir l/,ai. g«*damos psalmės už mi- Keistas supuolimas
seneliai. Lenkai užgrobę šį kai i1 ar^a taip v adinamos Pamaldoms pasibaigus, po j
mų negali niekam paaiškintjek^vj^s‘ d‘d^j° alto-Į £aive Regina, p. Ročius no- 
kad tenai yra arba galėjo ka įriaus sv> niižias atnašavo ge-'r,-,j0 dar kart}l vargonais sū
dą būti Lenkija. Toji gimtinė ilk' Krušas, kuni- gl.(d< žuvusiųjų garbei, gedulo
vieta man yra miela, o Len |bains» J- Šaulinskui ii I <• lnarg,.p jbd vargonai, tarsi gai i 
kija buvo ir yra visai SVeti-|^kruoden^ as‘stuo^ant- (~ere‘ | lęšio' apimti, nutraukė savo 
ma. ,lnoni^ vedėJu klin‘ A- Baltu’ 'veikimų; atsisakė veikti jų ši-

Duok Dieve, kad niekuomet: I rdis — motoras,
neatsikartotų virš minėti lie- i Prie šoninių altorių šv. mi- i *
tuvybės naikinimai mūsų Lie- šias atnašavo sekantį kunigai: |
tuvoj ir kad okupuotoj Lietu- J. Simonaitis, iš Elizabeth, X. 
voj jaunoji karta nematytų; J., J. Bizauskas, iš Detroit, 
tokių žiaurybių, kaip mes tu- Alicli., 11. Vaičūnas ir J. Ma 
įėjome kęsti po svetima vai- čiulionis. Šiam momentui pri

Parašė
Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C. j

Dorybės $1.00
Kristaus Patarimų Ke

liais $1.00
Sielos Takai Tobulybėn 1.00 
Misijonieriaus Užra

šai (Brolių Marijonų
Vertimas) $1.25

Perkant visas kartu $4.00

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

džia.

nedarys. Jie liepė mums sės 
tis pas stalų ir skaityti. Mes 
jų paklausėm. Kai tik susėdom 
aplink stalų ir pradėjome skai

Ad-v. N. Valasina taikintų jaudinantį pamokslų 
--------------------- 'pasakė kun. Pr. Vaitukaitis.

ĮSPŪDŽIAI IŠ PAMALDI!'J™X’ka7liSkai ~kun v

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

VARTOK WELDONA TABLET1 S
Aptlekose Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių “History of Rhe- 
umatism" dykai. Kreipkis J:

MELDONA CORP.
Desk 8. AUantic City, N. J.

Už LAKŪNUS CHICAGOJE
turi būt pildoma pažinimų, ir tyt, žandarai pribėgę prie sta 
atkreipiama dėmesio į kurinio lo ištraukė iš mūs rankų vi- 
išpildymų. sas knygas ir elementorius.

------------- Liepė mums ramiai sėdėt. Jie

Muzika ir giedejimas 
— f Gabaus muziko komp. A.

Rašo J. Brundza , ■ .. ... ...........................................
Apie “Lituanicos” tragedi-! Stambus Nebojimas

iri. Žaibo irreitumu žinia anie- s>eraa terminas tiems vyrams .r jų z.a > gi Uliniu /.ima ajiu (B10tprjinB- kuriems stokoja gyvumo 
Ir apėkų — y.ra tik pusiau tiek tvir-

IUdway’s Pilis
For Constipation

Nusa-tone
Bažnyčioje giedojimas turi sura8ė ",ūs vis« Tardus ir P“|k« vis‘! dvilizu°t'i P“““1!-

būti negarsus - tykus, nes!vardes- Tada ’ie iiėJ0 džiau«' |ras,m asmen8’ kurls nebat.a4 | 
garsus giedojimas neatatinka:damie8 ^‘nešdami visas kny. [jautęs štan, nelaimingam ,vy.| 
bažnvčios dvasiai. Choro šie-'sas ir relkailn?us pradžiamo- kini ir nenulenkęs galvos prieš'

U, JMIU
vietos Dievo name. savo gimtoje kalboje. mūsų broliai ir Lietuvos sfi- už \‘,cnV do,c^;nrtiii^ruiJtl or>a £ pilnai garantuoti — nepriimkite už-ptlnal garantuoti 

vaduotojus — Jus galite gauti tlkra-

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

What They Arei 
A mild rtliabfc vegettble bxative 
whšch doea noC gripe, canee rinte— 
oe duturfe digeedon. Not habit lorm- 
ing. Coouia no harmful druga.

What Ther Dot 
Millione of tn«n and wom«n, atnre 
1847, have used tfwm to relieve airk 
hcadachea, ncrvouan—, fatigue, loea 
of «pp«tite, poor complerion and bad 
breath wh«n thaae coodiriona are 
cauaed by constipation.

At Ali Draggiata
Radway & Co,, Ine., Naw Yodc, N.Y.

Už keliolikos dienų, a. a. nūs žuvo dėl labo ir garbės 
Bažnyčioje nieko negali bū-j kun. Šablinskas, Marcinkonių savo brangiai ir mylimai tė- “NATVRE’S HAIR BALM”

ti vulgariško-šiurkštaus, be uiti bažnyčios klebonas, parūpino Įvynei Lietuvai. Skaudžiausia s',l“,k’n,,,1
zikališkos vertis. Lengvos, pa- n,utns naujų knygų ir elemen ši šiurpulinga žinia pervėrė pabetonc^*kad01 nesunkiu ^'a'uet’u

, ■ i j I. . . , ................... . i,„ . plaukai, galite atsišaukti pas mus.kili kada, toriu ir davė dvkai tiems, ku- 'Chicagos lietuvių Širdis, nes • šie vaistai yra padaryti Iš bmn- 
! giauHlu loliij. Itabar per trumpa lai-

padaro geresni bažnyčioje prie negalėjo nusipirkti. Gavo čia tie du jaunuoliu praleidi: ka parduosime nupiginta kaina — <11- ■* | 0 •* * ' " * delis butelis kainuos tik bo centai,
spūdį negu sunkūs grandiozi-1 nuoširdžių pagalbų, me8 vėl Igražiausias savo gyvenimo die

•prastos giesmelė.'

AGENTŪRA

Stop 
Jtching 

Sklnr
Nesirūpink niežėji
mu, pleMranomts. 
lžbėrlmals. spuogais 

kitais odos negerumais. Tik
gauk gydanti antiseptika Žemo— 
saugus. Aptlekosa. tie., ««c., 
li.eo.ški veikalai.

i • - i to arba atrašykite dėl lnrormaeliu.'mokinomės. nas. visiems nu\o pazjstann. vieiuntėiui išdirbėjai ir raniavėiai
Mūsų tėvai prašė kaimo žv-1 Daugelis chicagiečių šių liūd mrs. pači,ima Rimkiene 

do, Žuskės, kad jis praneštų Įnų ir nelauktų žinių sužinojo! (PatentcJ.'*gRbS’ aHppiČd 7^ i»S3)
■ -------------- ‘ Įi. ■ ------------ ,

/ V GUH OFFICE

2334 So OAKL
Telefonas CANAL 7790 žemoFOR 1Ū‘ -r r $

Dr. George F. Zook. nauja'! 
J A. A. švietimo komisijonie-

ę L NlfcHT
i - r TW0 B«L 

i fcU > op CfcHBS

------r

• nūs.

a i
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LABDARIŲ DIRVA
»SS:-2S:SS:<=S:S^I

(1)
KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 

KOLONIJAS
blikos atsilankė nemažai, dau-i 
ginusiai iš moteriškų. Kuž ko 
dėl mūsų vyreliai atsilikę.

LIETUVIAI -DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

APIE PAMINKLĄ DARIUI 
IR GIRĖNUI

Atsilankė svečias iš Lietu
vos, gerb. kun. Matulaitis, bu
vęs iždininkas. Papasakojo a-

WESTVILi£, IIL.
DARBAI

DR. ATKOČIŪNAS
D E N T I S T A S 

lite ko. lutu ei., < icKito, n.u 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10 — 9 vai. 

1117 SO. UALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Scred. Ir Subat. 2—9 vai.

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Įdomu, kad moterys sugeba iRes.: Tel. HEMlock 6286

loSti N, r” DR. A. G. RAKAUSKASgerai vyrų roles 
kai kurioms kelnės ir “surdo-troškulio. Nariams tas būna 

dykai, o .pasauliečiams kaimu 
ja 1 dol.

Liepos 23 d. buvo toks pik
nikas, į kurį ir aš buvau nu

(Tęsinys 6 pusi.)
( GYDYTOJAS 111 CH1KU11GAS

3147 So. Halsted St.
kilus rinitam klausimui sta-: pie Lietuvą ir Lietuvos lub- 

tyti Chicagoje paminklų Da- darybę. Anot gerb. svečio, ki
liui ir Girėnui, privalu pasva- bdariai Lietuvoje labai gražiai
rstyti apie tokio paminklo ti- ir daug darbuojasi labdarybei. . ....___  __ , .
nkainiausių rūšį. i Linkėjo ir mums geriausio pa- [vienas suptas dirba po tris die- i8°^^ prašmatnybių, netji ku-

Rodos, kad sumanytojai y-Įsisekime ir netrukus pastaty- nas, o Peabodv po vienų die-. u< i,J skelt,ai traukiančių. A- 
ra vienos nuomonės — statyti,Ii reikalingas senelių ir nas- nų į savuitę. lai imliuose.

m
Darbai taip eina, kaip pir
imi buvo rašvta. Fuel Co. žingsniavus. Teko matyti vi-

LIETUVIAI DAKTARAI:

paminklų kur nors Marųuettc 
Parke.

Bet ar neverta čia paseki i 
praktiškų amerikonų būdų. 
Pas amerikonus nuo senai v- 
ra statomi knygynai, mokyk-

jpie senus singelius kų jau ir 
besakyti: taip buvo įsilink-laivių prieglaudas. j Miestely yra dirbtuvė dčl's

______ F Fabij°”aitis motery bei merginų. Jau tryt Kai tik kurls nufjo į paka|nę
1 KP VEIKIA inmneaiai, kaip pradėjo pabuvus, žiūrėk, ir grįžta ant
1 KK VEIKIA pirmiau buvo uždaryta. ,ka|niuko apsparaytas .-balto-

, , . ----- . įdirba visas dienas: siuva dže. asj|o„ Kai atmuia ba-k^
............................... ... . ‘ uaimnius muisKimus. tai tartuni per radl, hnias

los ur kitokios vivsos įstuiięos. vyko livpos —»> u*, s\. Ivry* 'Kni kurios nvorustui uždirbu 1 i j • a • ± *1 i* I J I I\di Kuiiob inpiusiui u/Ainud, paiill(X|a. \ 1S1 apstoję troškuli

mmę. Neatsiliko ir ženočiai.

Tel. LAFuycttc 3057

DR. A. KaCKUS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 \Vest 43rd Str. 

(Prie Aruher Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredoinia ir nedėliotais pagal 
■utar ties

Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai vak.
Kadencijos ofisą*: 2858 W . 88U» bk Tel, HEMlock 8151 

Valandos: lt—11 ryto
ftoredomls Ir Nodėllomla pagal sutarti

žiaus bažnyčioj. Pirma kuopa i kitos net daugiau negu niai-
meriai,

Iš lietuvių gyvenimo
t-i u yra du klubai: vienas 

katalikiškas su keletu desėtkn

pagerbiamųjų asmenų vardu.
Šis užsitarnavusių asmenų pa- yra dėkinga visiems aukoto 
gerbimo būdas ypač tinka jums, kurie prisidėjo. Auko-
munis neturtingiems lietuviu- tojai: $.">.00 W. Podoginskis.
ins. $2.00: N. N., P. Kolešis, B.

Pagarsėjusių mūsų lakūnu SamarveiIms. $1.00: N. N., II. narių, o kitas piliečių klubas,
— Dariaus ir Girėno atmin- Zauleraitė, G. Stakauskas, M. 'susidedantis iš visokių srovių,
čiai pastatykime lmbdaringo-Į K rauklis, K. < luzdis, 1). Zapol-į jįs į<us llH>t ruogįa išvažiavi- 
sios Sąjungos ūkyje namų. ’skienė, P. Zarumba, L. Rut- ' n..j.piknikų ir iš kasos paski-

Čia ne savo nuomone reiš- kauskienė. P. Birbalaitė, S. i il

gesiui i iškėlę rankas šaukia:
“duok man, duok man!’’ Ir aš-------------
jau norėjau la uktis į eilę, kad j Uoi ievu.a 
paragavus to gero “smoko”
ii pavilgius išdžiūvusį gomu
rį, bet pamaniau: gėda bruk- 
tis, o ypatingai moteriškai ly
čiai, tat ir pasileidau per kal
nus namo. Sako, kad kurie

Plionc GROvehill 0027
Valandos: 1-4; 1-t P. M.

Trečiadieniais ir aekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 

6869 80. WE8TEKN AVĖ. 
Chloago. UI.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

I —

5K0
.Itez. HEM.oek ;«oi

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Kuo lt ryto Iki 8 vakar*

Office Phon- R*«. and Office 
PROspeCt 1028235u So Leavltt St

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PUYS1CIAN AND 8UKGEON 

2403 W. 63rd St., Cliicago
OFFICE HOUR8: *

1 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Apoolntment

kili, o 
gos 
man vmų

Labdaringosios Sųjun- berkis, K. Zarumbaitė, O. Kai- Į . . .*
i-tos kuopos veikėjų su-! vaitienė, M. Zapolskienė, M.

įia pinigų dėl užkandžio bei |nuujė savo jėgas, kas gali

nimbą, M. Stanišauskienė, M.
kiek “įkirsti”, ant rytojaus

............ . . » . prisėjo į darbų nenueiti, o ki-
Dorsienė, I’. Zutant, S. Sta-1 Lileikis, P. Mikutienė, M. Svei .. ' . , ... .i . i i tiems net pasimatyti su gvdy-

Neabejojame, kad Sį suma-.saukmnė, K. Petkolie„ė. O. Je., kauskis, J. llrunušienė, J- O ' kad sug|udenty pasiįiau
nynių priėmus, paminklui au- Įselskiene, P. Dorsa, .L \\ lata, |Pečeliūnas, M. Jurkienė, N. N., *• , • ,* ■ I -r ■ v 1 • 1 V • I Tee*. •• •• Viela*kos gausiau plauks, negu lai- J. Kersanskis, .1. Paukštis, .T. N. N. Kiti smulkiais. Visiems
kantis pirmykščio sumanymo.

Labdarys

IŠ CENTRO SUSIRINKIMO

Kinčinas, 1. Panavas, K. Za-širdingai ačiū. X. Y. Z.

GRABORIAI:

Labdarybės centro susirin
kimas įvyko liepos 26 d. Nors 5 
susirinkimas buvo
gas, bet visgi padaryta
nutarimų. Nutarta, kad visos 
labdarių kuopos, kurios turės 
biznius labdarių ūkio išvažia
vime, turi itsivešti viską: už
kandžius, šaltų košę, gero alu
čio ir kitų dalykėlių, kas rei
kalinga. Sudarytas komitetas 
iš A. Bacevičiaus ir B. Nenar- 
tonio užsakyti pieno ir ledo. 
Ta. pati komisija nupirks di
delį paršų ir veršį, kurie bus 
leidžiami ant serijų. Taigi pa- 
sistengkite nusipirkti tikietu- 
kų išanksto ir tuoini parengsi
te labdarių gražius darbus.

Išrinkti atstovai į L. K. Fe
deracijos kongresų: A. Nausė
da, J. Gedvilą, P. Fabijonai- 
tis ir Gedvilą. Visos labdarių 
kuopos turėtų pasirūpinti pa
prašyti gerb. klebonų, kad iš 
sakyklos

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GIIABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigfausla.

gerų | Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgAnėdlntl 

Tel. CANal 2315 arba 2316 
2314 VV. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEL CICERO 5927

Pitone 1401 letanl 113!)

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
vlanoinet aąžiiilngaa Ir 
nebrangu, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
akyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR IAIDOTUV1Ų 

VEDĖJAS

darių ūkio išvažiavimų.
l»()l letanl 52<:.:—kils

VERONIKA
SZURKIENĖ

(po tėvais Žadeikienė)

Mirė liepos 30. 1933 m.. 3:13 
vai. enk., 39 metų amžiaus.

Kilo iš .šaulių apskr., Akme
nės parup.. Menčių kaimo.

Ame.rlk ije išgyveno 21 metus 
l'nliko dideliam,- nuliūdime

vyrų Juozapų, sūnų Ca.sparų, 
brolį Liudvikų, brolienę Broni's- 
lavų. o Lietuvoje brolį Juozapų, 
•■lotinų Petronėlę, pusbrolį 
Pranciškų Za-deil<; Ir gimines.

Kulias pašarvotas 4456 s't. 
Western avė. latidotuvės įvyks 
Ketvirtadienyje, rugpjūčio 3. 
iš namų 8 vai. bus atlydėta į 
Nekalto I ’rasidė ii'.no sšvenč. 
Panelės parup, bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines. _

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draitgus-ges ir pažvs- 
tain iia-mas dalyvauti šiose lai
do! u vesi-.

Nuliūdę t tins. puntts. bmlls. 
lu-olieiu- ir giminės.
laidotuvėse plarnau.ia g'rb. 

Juozapas Eudeikis ir Tėvas, 
Republlc 8310

Tel. Ofiso BOl Ictard 5813—U 
ltcz. VlCtory 2313

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STKJKET

I Ofiso vai.: nuo 1-1; nuo <:80-8:8t

Vakaras
Š. II. moterų draugija liepos j 

30 d. sulošė “Palangos ponai-Į 
tis”. Nors buvo šilta, bet pu-Į

OR. MAKGEItlO
PRANEŠIMAS

Persiltelė j erdvesnę Lr patogesnę 
vietą

3323 SO. UALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietij ir 

nuųpti iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Vilūne UOllevurd 8183

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1488 West Marųuett* Road 

VALANDOS:
t Iki 11 ryto; 7 Iki 9 vakare 

Utarn. Ir Katv. vak. pagal autartl 
Re*. I4S* 8. MAPLKWOOD JVk

Tel. LAFayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
.Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Telefonas YAKds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilios visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUI

Chicago, UI.

J. F. RADŽHIS
Ine.

LIETUVIŲ GRAUORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
868 W. 18111 Kt. Tel. CAJfal 6171 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORICS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONme 3377

, , l 1646 WEST 46th STREETpasakytų apie lab- _ Te|
Tel. LAFayette 3372

J. Llulevičius

Te. CICERO 291

1 SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilnas patarnavimų*
galima* už 82S.OO

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. 50th Ava.. Cie«ro. Tll

Graborius
lr

Balsamuotoja*
Patarnauja Cht- 

cagoje lr aptella- 
kftje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4099 Archer Ava.

GRABORIAI:

DR. M. T. STRIKOL’IS ««
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUlcvard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
vp xr t u nn ▲ a

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th atreat 

Vai.: nuo » iki • vakar* 
Seredoj pagal autartl

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
6917 8. Washteuaw Ava

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 We»t BŲtrąuetta Road 
Vak: 1-4 lr 7-9 vak. Ketv 9-18 ryto 

NedėlloJ -uaitarua

Phone CANal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak. 

Saredouua ir nedėliomis pagal autartl 
KEZiUtftUJA.

6631 S. Caliioruia Avė. 
Telefonas REPuulic 7888

TEL, REPUBLJC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kafnos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. Ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAl’JĄ fcEMESNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai. Nulludbno valandoje nepamirftkno 

mus pašaukti. RKPUUL1C 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
PUnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVKIA UNDERTAKING CO:
1NCORPORATED

Henry W. Beeker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. UALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENT18TAH

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavltt BL) 

Valandos: Nuo M Iki 18 ryta
Nuo 1 Iki 8 vakare 
beredoj pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENT1STAS

2420 W. Marųuette Road
arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 Iki 9

Tel. HEMlock 7828^

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTKD STREET
Rezidencija 6GbO bo. Ar tęsiau Avev 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

Tel. GROvehill 1595

DR. A. L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.; y-ll ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomia po pietų ir Nedeldicniai* 

tik susitarus
2422 W. MAllUltTTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Re*. Phon* 

ENGIctvood 0641 »E"“«,r,h Ofiso. Tol. VlCtory 6833

DR. A. R. McGRAOlE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. UALSTED STREET
VaL:

ROOlf 214
8-4 Lr 7-9 vai. vakar*

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborins, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su eksperto lietuvio 
patarnautojo. Dykai Keturios Moderniško* Koplyčios 
Del Šermenų. Pašaukite KUDUKJ pirm negu kreip- iltte ku kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

Dldy*ln Oflaa*

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
__ SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 8—-4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakar* 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Offic*; Re*.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 AVest 63rd Street
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Cldearo. III.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras.
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Rez.: Tel. DRExel 9191

DR. A. A. ROTH
Husas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3 J. s t Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—18

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. YARds 0994

Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų

G WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos 
PER 28 METUS NEŽIŪRINTGYDO VISAS LIGAS VAT1Ų TR MOTERŲ

KAIP CSMSEN4JUSIOS Ir NEIŠGYDOMO* JOS YRA
Bpeclaltftkat gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslė*, užnuodljlmų kran- 
Jo, odos, Ilgas, žaizda*, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų JI* Jum* gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelė metų lr Išgydė tūkstančiu* ligonių. Patari
mas dykai OFIbO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai lr nuo S—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 

4200 WEfeT 281 h bT. kanųtas Ketaer Avė. Tel. CRĄvvford 5572



«

C H I C A G O JE

VYČIU 21 SEIMAS
Už šešių dienų įvyks Lietu

vos Vyčių 21-mas seimas. Kie
kviena kuopa turėtų atsiųsti 
savo atstovų, o jei gali ir dun 
giau. Mums be galo svarbu 
matyti Vyčius iš visų Ameri
kos kampų, pasikalbėti apie

Rugpiūčio 4 d., 7:30 vaka
re Šv. Valanda; po pamaldų 
susirinkimas Apaštalystės ir, 
Tretininkų. Visi prašomi atsi- I

p r X p a x s
PRANEŠIMAI

Federacijos Apskričio mene
lankvli ir a»4vwti nauji, dar-isini“ iv>'ks J*
buotojy Kristaus dirvoje. Pa- rugpiūčio 2 .1., 7:30
rbas yra lengvas, o atlygini
mas gausus. Dabar, per vajų, 
gera proga tuo pasinaudoti.

ŠV. KAZIMIERO KARALAI 
ČIO DR JOS NARIŲ 

DĖMESIUI

Trečiadienis, rugpiūčio 2, 1933

v. vakare, Aušros Vartų pa- 
rap. mokyklos kambary.

Skyrių atstovai ir visi ko
lonijų darbuotojai malonėkite 
dalyvauti. Turime daug svar
bių reikalų svarstymui. Sve
čių turėsime kun. Dr. K. Ma
tulaitį ir kitus. Valdyba

liūnas, 6149 S. Waslitenaw A 
ve., Chieago, TU.

Atstovų registracija bus prn 
dėta seimo išvakarėse, rugpjū
čio m. 7 d. Registracijos Ce
ntras bus 6812 S. Washtenarv 
Avenue, Chieago, 111.

Delegatų aprūpinimas

Visi atvykusieji delegatai į-
jų veikimo sųlygas, apie jų slregistruodami užsimoka $5, 
ateities planus. už kų kiekvienam delegatui

Žinoma, kai kurie užgiedo
site “Depresijos dainą”, pa- l**r tris dienas, tikietai j vi-
mosite ranka ir tuom bus vi- *ns parengimus ir ženklelis, 
sa užbaigta. Bet žmonių min- Chicagos ir apylinkės klin
tys yra labai lakios ir daug PŲ atstovų mokestis bus tik- 
naujų dalykų sugalvoja. Jos j tai $4.(X). B. P.
padeda surasti būdų, kaip ap
galėti depresijų, kaip surasti 
centų, kitų ir paskui kaip le
ngviausiai ir pigiausiai nuvy
kti j Chieagų.

, Būkime tikrais Vyčiais ir 
pradėkime ruoštis j kelionę.
Susirašinėkime su apylinkės 

kuopomis, kurios siunčia savo 
atstovų. (Jai kartais jos turės 
vietos savo kare. Manau, kad 
nei viena kuopa neatsisakys.

Galų gale noriu priminti, 
kad pati kelionė bus labai nau 
dingą. Pirma, turėsi progos 
pamatyti savo šalį, jos turtus

Rugpiūčio ‘6 d. pripuolantis 
bus suteikta nakvynė, pietūs susirinkimas neįvyks dėliai 

metinio parapijos pikniko.
Šv. Kazimiero Karalaičio dr- 

ja kasmet remia visus para

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN, PARAPIJOJ,
-MARIĮUETTE PARK
Atlaidai prasidėjo rugpiū

čio 1 d., 12 valandų dienų ir 
baigsis trečiadienį, 12 v. naktį.

Norint apturėti porcijunku- 
lio atlaidus, reikia atlikti iš
pažintį, būti Dievo malonėje, 
atlankyti Gimimo Šv. P. baž
nyčių, sukalbėti šešis poterius 
Šv. Tėvo intencija.

ir grožybes. Antra, atvažiavęs: Lerb. kleb. kun. A. P. Bal- 
j Chieagų turėsi progos užme-^u^s (lauK darbavos, kol gavo 
gsti daug naujų pažinčių, susi- .&v> Tėvo leidimą, kad žmonės 
pažinti su centralinės Ameri- ^nisų bažnyčioj kasmet porci- 
kos lietuviais ir jų vaišingu- junkulio atlaidais naudotus, 
niu. Trečia, turėsi progos ak
tyviai pasvarstyti Liet. Vyčių

Archer Heights (Chieago). 
Marijonų Kol. Rėmėjų 41 sky
riaus susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugpiūčio 3 d., 7:30 

pijos piknikus; nariai taip pativa^ vakftre> Lubertų namuose, 
darbuojasi. Ypač šiemet žada i ^537 So. Nordica Ąye., Chica- 
.skaitlingai dalyvauti. Kitos 8°’ visi nariai a-
dr-jos, kiek sužinota, irgi ne- teiti *r atsivesti naujų narių.

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadieni, Rugpiicio-Aitg. 27,1933
BERGMAN’S DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

VISI BIZNIERIAI RENGIA- J. Besasparis, St. Juška, V. i?
A. Pieržinskni, Peoples resto- 
įano savininkai. Draugijos au 
kojo po $5.00: šv. Elzbietos, 
Šv. Pranciškos Rvmietės ir Šv.

SI BŪTI DIENRAŠČIO 
DRAUGO ’ RUDENI 

NIAM PIKNIKE

5000 DIENRAŠČIO “DRAU- Kazimiero.

by Harriss Bros., 1751 W. Au- 
stin Avė. Pilone HAYmarket 
5090.

L. Beck & Sons, V’holesale 
jMeat Market, 810 Kast 47th 
jSt. Phone DRExel 0460. 

International Dairy Co., 1908 
-10-12 So. Ashland Avė., Chi
eago, III. Canal 2888. Švieži- 
Gryni-Maistingi produktai.

Povilas Šaltimieras 18 Ko
lonijoj, Algirdas Jaukštis 
AVest Sidėj ir kiti lietuviai da
rbininkai suteiks jums geriau- 
sj patarnavimą.

Piknikų rengimo Komisija

organizacijos reikalus, patiek
damas savo sumanymus,

Rugp. 3 d., tuoj po pamaldų 
vakare, parapijos svetainėj

atsilieka. Taigi sekmadienį vi
si marketparkiečiai bus parap. 
piknike. Stasys

Valdyba

Brighton Park. — Liepos 26 
id. “Drauge” tilpo žinutė, ku-

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

XUoli veikėja J. Razbadau-7a *r ^yla
skaitė sugrįžo iš atostogų, ku- ^unis praneša, kad tos krau
rias laimingai ir linksmai pra
leido Spring Valley, III.

X Šv. Pranciškaus Rėmėjų 
3 skyriaus skaitlingas susiri
nkimas įvyko liepos 27 d. Pi
rm. M. Sudeikienė ir R. Ogin- 
taitė pranešė, kad viskas ren
giama išvažiavimui. Darbščios 
mūsų narės prisižadėjo aukoti 
visokių gaidumynų. J. Razba- 
dauskaitė, E. Ogintaitė, M. 
Laurinskaitė, A. Snarskienė,

]<u. bus susirinkimas parapijos me K. Ogintienė, E. Gedvilienė

00 ” RUDENINIO PIKNI
KO TIKIETŲ BUS PAR 

DUOTA PRIEŠ PIK 
NIKĄ

Aukojusieji biznieriai ir dr- 
jos liepos 9 d., buvusiam me
tiniam dienraščio “Draugo” 
piknikui Birutės darže:

Ačiū dr-joms ir biznieriams už 
gausias dovanas ir atsilankv-

Marąuette Parke: J. Pu
žauskas, J. Mondžijevskis, J. 
Pačiulps, M. Miniat, A. Pio- 
sevičius, J. Valantinas, J. Pa- 
dziuvelis, J. Atkočiūnas, K. 
Stasiukaitis, VI. Vitkauskas. 
V. Dantn, K. Kasparūnas, 
J. Kiškunas, St. šainbaras 
Kartūnas, G. Benošius.

West Side: Al. šturmas, K.

{DOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

‘KNYGAS

rioj buvo pažymėta, į vieną mą. į pikniką. Visi esate kvie-j Marozas, J. Dobrovolskis, M. 
ice-creanio krautuvę įėjo sa-'eiami kaipo garbės nariai su Kaminskas, J. Atraškevičius,
vininkės pažįstamieji, sudavė savo draugais, dalyvauti rug-ĮNeffas, Ant. Kaminskienė, K. 
jai per veidų, dėl to buvo by- įpiūčio 27 d. j rudeninį “Drau- L Žurkauskas, R. Girčius, VI. 

pralaimėta. Igo” išvažiavima-pikniką, Be-|Tarulis.
rgman’s darže, Riverside, 111. į 18 Kolonija: Ant. Cukur, P.

tuvės savininkė nebuvo drau
gų užgauta ir kad byla nebu
vo pralaimėta.

Bridgeporte: J. Budrikas, S. 
Daugiela, A. Kalėda.

Brighton Park’e. K. Maro-

Balčiūnas^ S. Skudas, J. Pan- 
kauskis, Povilas Šaltimieras.

North Side: Vincas Nausė-
Jei toji žinutė kam nors ga- zas> p. Giedraitis, J. Zepaltas,'da’ Moses’ ^arųnerie««

Ėjo padaryti nesmagumų, re- n. Abaravičius, M. Vertelka,'Wet Wash Laundr>’’ 6.wl-5ojK 
■•••••• - • * • So. Kedzie Avė.

Įėjo
dakcija mielai atsiprašo ir pra St. Staliauskas, P. Milašius, 
šo korespondentų tiksliai Įa. Bačiūnas, Ig. Paurazas, K. 
mums žinias paduoti. Karnauskas, K. Vertelka, J.

------------ 1 j'Oksas, V. Clotautas, J. Rič-

J. E. Vyskupas Petras Būiys 
Katalikų Tikyba I to

mas ....... . ..........................85c.
Jėzus Kristus II to

mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)

Šventoji Dvasia III to
mas ................................ $1.25

Trumpa Apologetika .65c 
XXIX Tarptautinis Eu

charistinis Kongresas $1.00
Perkant visas kartu $5.00 
Šias knygas galite gauti 
Draugo” Knygyne,

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Mutual Sausage Co., Marvel Į 
Brand Food Products, 3247-61 
W. 47th St., tel. Lafayette

Amerikos Legiono lietuvių; kus, y. Paukštis, J. Baltutis. 8300. 
skyrius kviečia visus eks-ka-|‘ Town of Lake: K. Būras, Kl. Sidney Peilar Baking Co.. 
reivius tarnavusius J. A. V. Žostautas, J. Kincinas, St. Pan 1238-44 N. Cicero Avė., phone- 
kariuomenėje per Pasaulinį kšta, J. Kaminskas, Pr. Bels-' Mansfield 3100.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pll.t.man 5*50

Ketverto vakarais nuo 7 iki' 9
4e<»o S. Wo<Ml St. LAFayctte

rių nė vienam vyčiui netrflk->tinio pikniko darbininkų ir no M. Sudeikienė, P. Navickienė, Į Karų susirinkti į Jono Juškos : kis, Al. Tunkis, V. Kareiva, i Mrs. Wagners Pieš, baked 
sta. Ketvirta, Chieago j yra rin<V‘ili pasidarbuotu Visi pra- P- ^orsa ir U. Mažeikienė. Iš- svetainę numeru 2417 West

43rd Street, prie pat S. Wes 
tern Avenue, penktadienio va
kare rugpiūčio 4 d., 8 vai.

Atvykdami atsineškite savo 
discharge certifikatus ir bū
kite pasirengę įstoti į Ameri
kos Legiono Lietuvių skyrių, 
kuris dabar vadinsis Darius- 
Girėnas post of the American

somos pranešti apie atvyksią- žada dalyvauti metiniame pa- j darbuojas, kad viskas gerai legion. Tat-gi nepamirškite 
nčių delegatų skaičių. Nakvy- rap. piknike. Visi ekspresinin- pavyktų. Į komisijų įeina: pi- penktadienio vakaro, 
nių reikalais prašome kreip- kai duos dykai trokus žmo-inn* M. Sudeikienė, S. Bart- Valdyba
tis tokiu adresu. Bernice Pali-Įnėms į pikniką vežti. “kaitė, E. Ogintaitė, J. Razba- .
----------------------------------------------------------------------------- Įdauskaitė, V. Jančauskaitė, A.

Pasaulinė Paroda, į kurių sve- šomi skaitlingai susirinkti. Pa- rinkta atstovės į Federacijos 
čiai iš visų pasaulio kampų! rupijos reikalai yra nuosavi ‘kongresų P.. Novickienė, J 
atvažiuoja pamatyti. Iparapijonams. Kiekvienas to- |Saudvitienė ir B. Kalvaitė.

Taigi Vyčiai-tės važiuokime (dėl turėtų rūpintis. Biznieria-j Rėmėjos darbuojasi gražio.; 
į “World’s Fair City” rugp.'ms ta‘P Pat tai turi rūpėti, [Vienybėj.
8, 9 ir 10 dienomis. ines ^ur didesnė parapija, ten i X Šv. Pranciškaus vienuo-

[didesnis ir biznis. Marųuette .lyno rėmėjų 3 skyrius rengia
Prašome pranešti Park biznieriai tai gerai žino; Įisvažiavnnų. rugpiuč.io 6 d.,

Visos kuopos iš anksto pra-Į jie gausingai aukoja ir visi j'Marųuette parke. Komisija

[Snarskienė, P. Novickienė, M. 
Janušauskienė. Galima saky
ti, kad rėmėjų piknikas bus 
linksmas ir įvairus. Dabar jo*

WESTVUE, IIL.Kį “DRAUGAS" RIMS DUODA
L Suprantamoj kall>oj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau-[platina tam tikras knygutes, 
simus; jTam tikslui gražių dovanų au- 'kad tai ne vyrai Lo5ėjoR Rayo

2. Kasdien įdomias vvr. redaktoriaus diskusijas apie dienos ^°-i° A. Snarskienė, M. Janu- Į rojea buvo gerai išmokusios 
klausimus; sauskienė,. M. Sudeikienė ir gra^jai lošė. Moterys už tai

E. Ogintaitė. Traukimas įvyks
rugp. 6 d. per išvažiavimų. Rė
mėjos prašomos knygutes grą-

(Tųsa nuo 5 pusi.)

tai” netaip buvo prilipę, bet 
nežinant sunku buvo atskirti,

ifiE =Sfl

KAINOS JAU KYLA
Grųžinimui gerovės, Prezidento Roosevelto progra

mas reikalauja, kad visų prekių kainos turi būti pa
keltos.

Kurie dar turite užsilikusių centų, arba kurie pir- 
ktumėte lengvais išmokėjimais, tai dar turite progos 
įsigyti sekančias reikmenis dar žemomis kainomis. 
Štai keletas pavyzdžių:

Philco Radio, 1934 m., ................. $^ SaOO
Zenith 7 tūbų Radio .................... 9 50
Majestic Radio tik po ................. ^9«5O
R. C. A. Victor Radio su Victrola

kruv°3e .......................  *49.50
Majestic Elektr. Refrigeratoriai. . $50.50 '

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660 

Vnlandoo 9 rvte Iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, SeredoH fr Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Cansl 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Ropubllc 9600

OKSASEXPRESS
Kraustai! Rakandus. Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
Pašaukit Lafayette 8980.

> J. 0 K S A S
2649 West 43rd St.

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
'6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų: x Moterų Sąjungos 21 kuo-

apie sveikatų, pOg grjgįrinięima8 įvyks trečia-
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius; Idienį, rugpiūčio 2 d., parap.

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės; mokyklos kambary, 7:30 vai
,, ... . . .. ... , • i , • ivakare. Visos sųjungietės pra-11. Pagarsinimais jiatarnauja tiek garsinto,jams kiek skai-'v _ A. XT__ ._y,

tytojams;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS

gražiai 
vertos pagyrimo.

Lauksime rudens ir daugiau 
žinti tų dienų. Visi kviečiami Tokių gražų vakarų. Teko pa- 
atvažiuoti ir linksmai laikų [^^ėti gabių lošėjų ir iš jau- 
praleisti. Lauksime svečių ir ni4.iv tarpo.
iš kitų kolonijų.

somos dalyvauti. Nepamirškite 
!ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

Draugas meams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui .75; per išnešiotojų — .18 į sa
vaitę. Lietuvoje metama $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chieago, Illinois

Apie mus viešpatauja didelė 
kaitra. Viskas išdžiūvo; vietoj 
žolės, viskas tik baltuoja.

Nesųjungietė

GARSINK1NTFS
MBRAUGE”

m

.MAYTAG naujos skal
biamos mašinos No. 10, 

po
$

THOR Skalbiamos 
Mašinos po
M9.5O

Daugybė skalbiamų 
mašinų $99 vertės 

tik po
*39.00

Galite pirkti išmokė
jimais, tiktai po vienų 
dolerį į savaitę.

■■

INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOKMTURA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
PAMATUOTASTEISINGUMU

2608 WEST 47th STR. TsL LAPAYETTE 1083 BE

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Radio Programai Duodami Budriko Krautuvės — 
Nedėliomia, WCFL 920 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po piet. 
Nedėtomis, WAAF 920 K., 1:30 po piet s ><»’•• 
Ketvergais, 5VHFC 1420 K., 7:30 vai. vakare 
Kasdien, WAAP 920 K„ 6:45 vai. vakare.
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SPEGIALĖS KAINOS
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
0RIENTAL $ -J CM
RITOS (karpotal)
PARIX)R SE- $
TAI po ............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI $ 
po ...........................

m

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis Ir Otto LVen.lt, sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

CHRYSLER IR PLYM0UTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausių* 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
8LERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Say.

LVen.lt
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