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VAKAR ĮVYKO PASKUTINĖ L. VYČIŲ
SEIMO DIENA

• ______

IŠRINKTA VALDYBA; VAKARE 
ĮVYKO VAISĘS, PROGRAMA

Lapinskas (Chi

GRĄŽINAMI ..“LITUANI
COS” DAIKTAI

KUBOS SEKRETORIUS 
PRIEŠ J. V. M

(J. Poš'.c, “Draugo” spee., Pirm. — A 
korespondentas) i cago, III.).

Vakar, rugp. 10 -d., 1.') vai. ’ vicepirm. A. 
rytų Švč. Panelės Gimimo pa-! (Hro°klyų, N. Y.)

Mažeika

KAUNAS, rugp. 10. — Sol
dino (Vokietijoj) smogiamųjų 
dalių vadas išleido įsakymų 
sugrųžinti visus išgrobstytus 
“Lituanicos’’ daiktus. Šis įsa
kymas pakartotas ir laikraš
čiuose.

Lietuvos pasiuntinybė iš 
Berlyno praneša, kad į Soldi
nu išvyko pasiuntinybės pata
rėjas Dvinša ir daugelį grą
žintų “Lituanicos” liekanų 
jau gavo. Grąžintos ir lėktuvo 
apmušalo vertingos dalys su 
visų aukotojų pavardėmis.

Pasiuntinybė ir toliau rūpi
nasi, kad ir smulkiausi lėktu
vui priklausę daiktai būtų 
grąžinti.

HAVANA, Kuba, rugp. 10. 
— Visoje saloje vykdomas ka
ro stovis. Prez. Machado pas
kelbė, kad jis sutriuškins savo 
politinius oponentus.

Iš Londono grįžęs valstybės 
sekretorius Ferrana pranešė, 
kad J. V. ambasadoriaus We- 
lles tarpininkavimas nepripa
žįstamas, o J. Valstybių kiši
mąsi bus griežtai kovojamas. Į

Šio miesto gatvės tuščios.! 
Tik kareiviai patruliuoja. Ta
čiau pasitaiko ir riaušių. Riau 
šininkai kulkosvaidžiais išblaš 
komi.

DE VALERA PRIEŠ 
ANGLIJĄ

BE
|S

Japonų vyriausybės agentai Amerikoj superka daug įvairių plieno nuokarpų ir gelž
galių, siunčia į savo kraštų ir ten tai visa perdirbama į įvairius plieno produktus. Tas pi
giau atseina, kaip perkant geležies žaliavų Čia atvaizduojami Los Angeles dokai, užkrau
ti japonų supirktais gelžgaliais ir net paprastomis skardinėmis.

VOKIETIJOS STUDEN
TAMS

VARGAS SU ANGLIŲ 
PRAMONE CHICAGOJE

LIETUVA DĖKOJA VOKIE
ČIAMS

KAUNAS, rugp. 10. — Lie
tuvos pasiuntinio Berlyne pa
vaduotojas Dvmša įteikė Vo
kietijos užsienių reikalų minis 
teriui notų. Lietuvos vyriausy 
bes vardu dėkojama Vokieti
jos, Prūsijos ir provincijų vy
riausybėms, įstaigoms, ‘organi
zacijoms ir gyventojams už už 
uojautų ir pagalbų, suteiktą 
ryšy su lietuvių amerikiečių la 
kūnų tragedija.

DUBLINAS, rugp. 10. —
Airijos tarybos prezidentas de 
Valera įdavė parlamentui su
manymą, kad panaikinti Ai- j 
rijos generalinio gubernato- i 
riaus visas funkcijas, šis gu-į 
bernatųrius yra Anglijos kara | 
liaus atstovas.

BERLYNAS, rugp. 11. —
Prūsijos valstybės švietimo 
ministeris dr. B. Bust paskel
bė universitetų studentams įs
pėjimų. Jis pareiškia, kad vi
si studentai, kiek socialistai, 
komunistai, talkininkai, tiek ir 
kiti, kurie kokiu nors būdu 
priešginiaus nacionalsocialis
tų partijos vyriausybei, bus pa 
šalinti iš tų mokslo'įstaigų.

APTURI NUSISKUNDIMŲ

AMERIKA DĖKOJA 
LIETUVAI

KAUNAS, rugp. 10. — J. 
Valstybių vyriausybė prisiun
tė padėkų Lietuvos vyriausy
bei už iškilmingų žuvusiųjų 
lietuvių amerikiečių lakūnų 
Dariaus ir Girėno valstybės 
lėšomis palaidojimų.

BŪDRUMĄ PADIDINO

PARYŽIUS, rugp. 10. —
Viso Pareinio pasieniu pran
cūzai padidino būdrumų. Pran 
cūzų kariuomenė užima nau
jas pozicijas.

42 PRANCŪZAI ŽUVO

RABAT, Moroko, rugp. 10. 
Kovoje su maurais prancūzai 
neteko 42 kareivių užmuštais. 
Be to, 2 karininkai ir 53 karei
viai sužeista.

TENKA IR ARISTOKRA
TAMS

BERLYNAS, rugp. 1,0. —
Hitlerio vyriausybė paskelbė, 
kad ir įžymieji vokiečiai aris
tokratai jokiu būdu negali vy
riausybės kritikuoti arba peik 
ti. Už tai ir jie kai komunistai 
ir kiti bus suimami ir baudžia
mi.

WASHINGTON, rugp. 10. 
— NRA. administratorius 
Johnson jau gauna iš kai ku
rių pramonės šakų nusiskundi
mų. Kai kurie gamintojai apsi 
lenkia su pasirašytais kodais 
ir savo gaminius pigiau par
duoda. Tai uždrausta kompe- 
ticija.

DARBININKAI ORGANI
ZUOJASI

JAPONAI TURI MANEV
RUS

TOKIJO, rugp. 10. — Čia 
ir apylinkėse japonų kariuo
menė ir karo laivynas turi di
delius manevrus. Svarbų vaid
menį vaidina oro laivynas.

Karo ministeris gen. Araki 
pareiškia, kad šie manevrai y- 
ra “dvasinis žmonių švieti
mas.”, nes jie mokomi, kaip 
apsisaugoti priešų puolimo.

1924—1926 METŲ KAINOS

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
10. — Prez. Rooseveltas su 
ekspertais studijuoja dolerio 
vertę. Jis nori kraštui grąžin
ti 1924—1926 metų kainas.

CLEVELAND, O., rugp. 10. 
— Girnos ir plieno pramonė
se pradėjo darbininkai organi
zuotis. Šios pramonės iki šio 
laiko išlaikė savo tradicinį 
“open shop.”

5 LAKŪNAI ŽUVO

HONOLULU, Hawaii, rug- 
piūčio 10. — J. V. karo laivy
no patrolinis lėktuvas jūron į- 
krito. 5 lakūnai žuvo.

TRYS UŽSINUODIJO

PONTIAC, Mich., rugp. 10. 
— 3 asmenys mirė pasivaiši
nę nuodingąją degtine.

Pranešta, kad per liepos mė 
nesį bedarbių šeimų šęlpimas 
Cooko apskrity 11 nuošimčių 
sumažėjo.

WASHINGTON, rugp. 10.|
— N RA. administracija turi 
daug vargo su anglių p raino-i 
ne, kuri yra susiskaldžiusi. Trečiadienį, rugp. 9 d. ry

ši pramonė įdavė admipis- 3 jauni lietuviai, J. Galdi- 
tracijai net 27 skirtingus ko- kas, J. Augustas ir J. Augai- 
dus. Kai kurios pramonės rei-Į^8 i* Dayton, O., mirtinai su- 
kalauja, kad administracija ne važinėjo- Leo Garrett, 50 m. 
sikištų į darbdavių santykius amž., iš Oak Parko.
su darbininkais.

Būtinai turės būt rasta ko
kia nors išeitis.

KLASTUOTI BONAI PAS
KLEISTI

TOPEKA, Kas., rugp. 10. 
Plačiai paskleisti klastuoti šio 
miesto bonai. Jų daug tūri 
bankai ir net valstybės iždi
ninkas Tom Boyd. Agentai 
dirba, kad susekti klastuoto- 
jus. Daug kas reikalauja, tie- 
son patraukti valstybės iždi
ninkų. Valstybės iždų saugoti 
kariuomenė pašaukta.

JAUNŲ LIETUVIŲ NE
LAIME

Minėti jaunuoliai atvažiavo 
Chicagon dalyvauti L Vyčių 
XXI seime.

MOTERŲ KATALIKIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Morrison viešbuty vakar ati 
darytas moterų katalikių fores 
terių suvažiavimas. Atidary
me dalyvavo Jo Emin. Kar
dinolas Mundelein ir Chicagos 
majoras Kelly.

Iš ryto Švč. Vardo katedro
je Jo Eksc. vyskupas Sheil 
laikė iškilmingas šv. Mišias, 
delegatėms.

rap. svetainėje susirinko XXI 
L. Vyčių seimas trečiajai ir 
paskutiniai darbo dienai.

Kun. M. Urbonavičius atkal 
i bėjo maldų, o pirm. A. Onai- 
tis pradėjo 5-tųjų sesiją. Sesi
ja buvo bene viena iš gyviau
sių. Įvairios rezoliucijos, nuta 
rimai, kurie svarbiai liečia 
organizacijos gyvavimų. Sei
mų žodžiu sveikino dr. Biežis 
ir d r. A. Račkus, pasakydami
karštas kalbas.

Prieš išsiskirstant pietų 
pertraukai, seimas nutarė pa
siųsti sveikinimus Amerikos 
Jungt. V. prezidentui Roose- 
veltui ir Vyčių organizacijos 
tėvui Norkūnui.

3 vai. popiet prasidėjo 6-oji 
sesija. Kadangi .jau paskutinė 
sesija, tai ir visas darbias, ku 
rio buvo labai daug, buvo sten 
gtasi atlikti.

L. Šimutis praneša, kad L. 
Vyčių seimo siųstoji delegaci
ja apsilankė pas Chicagos ma
jorų E. J. Kelly ir gavo iš jo 
leidimų surengti Chicagoje 
“Tag Day” rinkti aukas Da
riaus ir Girėno paminklui. 
Baigus priimti rezoliucijas ei
ta prie valdybos rinkimų. Se
kantiems metams valdyba iš
rinkta:

UŽPUOLIKĄ APDRASKĖ; 
SUGAUTAS

ŽEME METEORŲ LIETUJE

PHILADELPHIA, Pa., rtig 
pifičioĮ 10. — Mūsų žemė įskri 
do į taip vadinamų perseido 
meteorų lietų. Šiandien naktį 
ir dar per sekančias kitas dvi 
naktis bus matomos “krin- 
dančios žvaigždės.” Tai maži 
meteorai raižys žemės atmos
ferų.

Tas bus matoma žiemių ry
tų pusėje nuo pusiaunakčio 
iki auštant.

KRAŽIŲ SKERDYNIŲ MI
NĖJIMAS

Pranešta, kad šiemet Kra
žių skerdynių 40 metų sukak
tuvių proga minėjimo nebus. 
Atidėtas iki bus padarytas pa-, 
minklas ir Kražiuose minėj i 
mo laiku atidengtas.

PROHIBICIJOS BIURAS 
PALIEKAMAS ‘

Iš AVashingtono pranešta, 
kad prohibicijos biuras Cbica- 
goj (taip pat ir kituose mies
tuose) laikinai paliekamas 
taip, kaip iki šioliai buvęs.

NAUJA POLICIJOS 
UNIFORMA

• _______
Chicagos policija aptaisyta 

nauja uniforma, kurios dalį su 
daro mėlyni marškiniai. Prieš 
tų uniformų protestuota, bet 
tas negelbėjo.

MOKESČIAI UŽ ALŲ

Iš Springfieldo praneša, 
kad Illinois valstybė mokes
čiais už alų jau arti vienų nii-t
lijonų dolerių surinko.

II vicepirm. — Žitkus (Cle- 
veland, O.).

Sek r. — B. Paliliūnaitė 
(Chicago, III.).

lžd. — S. Ališauskaitė (Chi 
cago, III.).

Iždo glob. — O. Valeckaitė 
(Boston, Mass.) ir L. Gritis 
(Chicago; III.).

Apdr. skyr. komisija — L. 
Šimutis, kun. Gradeckis (Har
tford, Conn.) ir kun. M. Urbo 
navičius (Kenosha, Wis.).

Spaustuvės direktoriai — 
A. Manstavičius įr adv. K. 
Savickas.

Seimo užmigimui, vakąre 
toje pačioje salėje įvyko bftn- 
kietas, kuriame Hbvo išpildy
ta plati ir graži programa 
dalyvaujant K. Saboniui, J. 
Kudirkai, Silvijai Sabonintei, 
M. Janušauskienei, L. Tenzie 
ir kitiems.

Atvažiavę iš kitų kolonijų 
delegatai šiandien lanko pa
saulinę parodų ir kitas Chica
gos įdomybes.

PASTABA. — Dėl kaikurių 
priežasčių šiame • “Draugo” 
numery neįdėtas L. Pavasari
ninkų įteikto L. Vyčiams vie
nybės akto turinys. Bus kitam 
numery.

POLICMONĄ IŠBARĖ

Chicagos miesto <teisėjas 
Saru Scott, 30 m. amž., slau, Kasper teisme išbarė policmo 

gių mokytojų Šv. Pranciškaus J nų J. Kielty už vieno įtariamo
ligoninėje, Evanstone, už
puolė plėšikas Nile Center, ka
da ji viena stoty laukė trauki
nio.

Mokytoja nagais piktada
riui visų veidų išakėjo. Ta
čiau jis paspruko. Paskiau po 
licija jį sugavo.

T - - " ■
SUIMTAS ŽMOGŽUDIS

Namų, 6323 Drexel avė., 
vienam bute policija suėmė G. 
Kennedy, 30 m. amž., ir Mrs. 
E. Jarman, 27, m. amž. Abudu 
kaltinami parduotuvės savi- 
innko G. Hoeh, 70 m. amž., nu- 
žudymu.

smurtininko areštavimų, prieš 
kurį neįrodyta jokio nusikalti
mo, kaip tik tas, kad jis yra 
buvęs alaus pirklio Saltiso 
šoferiu.

Chicagos angliški dienraš
čiai pasirašė laikinąjį pramo
nės kodų, kurį suformulavo 
American Newspaper Puhli- 
shers* Ass’n.

A’HMADABAD, Indija, rug 
piflčio 9. — Anądien indų tau
tininkų vadas M. Gandlii teis
mo nubaustas vienerius metus 
kalėti, o dablar jo žmona nu
bausta 6 mėn. kalėti.

"oro stovisPOLICMONAS NUBAUS
TAS

Už vieno piliečio mušimą 
Lincolno parko poliemonų R. CHICAGO IR APYLt'NKftS 
Eddy teismas nubaudė 5 die- —šiandien gražūs oras; maža 
nas kalėti ir 50 dol. bauda. temperatūros atmaina.

I
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mėnesiui — T 6c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me
tai — H 0». Kopija .02c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*r«- 
■na. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunOlame tam 
taksiui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

“DRAUGAS”
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Publieked Daily, Ezcept Bunday.
SUBSCRIPTIONS; One Tear — >6.00; Slz Montbs 
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Europa — One Year — *7,00; Slz Months — *0.00; 
Copy — .01c.

▲dvertlnng ln "DRAUGAS” brlnfs best results.
AdverUslns rates oa appllcation.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

kokią dieni) ir apie kurii) valandi) namų sa
vininkas turi asmeniškai ofisan nuvykti. Ap
likacijos nepripažinus nurodymai ir patari
mai bus paduoti.

Donne sako, kad kiekvienam turi būt 
aišku, kad vyriausybė tik aiškiai nelaimei pa
sireiškus namų savininkui pagalbų duoda. 
Kitaip gi nieko.

Gaila, kad Donne nepasako, kas turi būt 
daroma, jei morgičių savininkai už savo mor- 
gieius nenori vyriausybės bonų priimti.

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA; Jau vienuolikti melai, luU mi

lų dienrašty dr. Račkiu veda Sveikatos Skyrių. JU 
teikia profealJoMaUus patarimus skaky tojams Ir mie
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečianti naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus (altam slųsM “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račkul, 2061 W. 43rd St, Chicagn.

RUOŠIAMA KNYGA APIE LAKŪNUS DARIŲ IR GIRĖNU

LINČIŲ TRAGEDIJA

1) Siunčiant klausimus, visada reiklu paduoti sa
vo vardų, pavarde Ir sdrcsq, nes daktarus nori li
auti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

2) Jei klausinio Ir atsakymo negulima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta ’ laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli ui 3 centus.

rT
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Cldcogu 
Larayette HO.V7Tcl.

PASKOLOS RAMŲ SAVININKAMS

Chicagoj andai atidarytas federalinis 
Home Owners’ Loan Corporation (Namų sa
vininkų paskolų bendrovė) ofisas, 134 No. La 
Šalie gat. Atidarymas buvo spaudoje paskel
btas. Pirmųjų dienų keliolika tūkstančių žmo
nių suplūdo. ,

Paaiškėjo, kad žmonės nesuprato, ko
kiems namų savininkams ši valdiška bendro
vė pagalbų duoda. Šios bendrovės viršininkas 
Illinoiso valstybėje, W. (i. Donne išaiškina, 
kas ir kaip gali vyriausybės pagalbų gauti.

Vyriausybės pagalbų duodama tik aiškiui 
nelaimei pasireiškus, kada namų savininkas 
yra užtraukęs mokesčių mokėjimų už savo 
namus, kada yra užtraukęs nuošimčių už 
morgičių mokėjimų ir kada yra aiškus pavo
jus jam namų netekti. Bet jei namų savinin
kas šiaip taip stumiasi, jei jis vargais-nega- 
lais mokesčius ir už morgičių nuošimčius iš
moka, tokiam vyriausybės pagalba atsakoma.

• • *Nąmų savininkas privalo pirmiau sau pa
galbos'ieškot i ir rasti privačiose namų pasko
los bendrovėse, arba pas privačius asmenis. 
Jei tas nepasiseka ir yra aiškus namų neteki
mo pavojus, tada ši vyriausybės bendrovė 
veikia ir, kiek leidžia Įstatymai, pagalbų 
duoda.

Nelaimės ištikti namų savininkai pata
riami laišku kreiptis į Home Owners’ Loan 
Corporation ofisus, kurių yra visuose didžiu
liuose miestuose. O Chicagoj šios įstaigos ofi
sas yra 134 No. La Šalie gat. Reikia klausti 
aplikacijos. Norinčiam išsiunčiamos trys Man
kos. Dvi blankos yra aplikacijos duplikatas, 
o trečia blanka yra sutartis, kurių turi pa
sirašyti morgičio savininkas, kad jis sutinka 
už savo morgičių vyriausybės duodamus bo
nus priimti. Aplikacijas išrašius ir kartu su 
pasirašyta morgičio savininko sutartimi laiš
ku atgal išsiųsti. Dviejų savaičių laikotarpiu 
bus pranešta, ar aplikacija pripažinta, ar-ne. 
Jei bus pripažinta, tada laiku bus pranešta,

J. Žilevičius

“AUŠRA” IR IJETUYISKOJI MUZIKA
PRIEAUSRYS

Tamsus debesys apsiautė Lietuvą, kai 
lenkai, naudodamiesi apaštalavimu lietu
vių bažnyčiose, ėmėsi tikybų skelbti len
kų kalba, lietuviškųjų pavadindami “pa
goniška”. Patys dar tuomet, būdami baž
nytinių giesmių elgetomis, negalėjo jų 
teikti lietuviams, ypač nežinodami lietu
vių kalbos.

Lietuviai, būdami stabmeldžiais, tu
rėjo daug* įvairių kulto reikalams skirtų 
giesmių (Žiūi. lietuvių liaudies rinkinius 
ir bendrai tautosaką). Likę krikščionimis, 
ilgai turėjo tenkintis per pamaldas var
todami “Kierleszų” (ne lenkiškų, bet nuo 
graikų paimtų žodį Kyrie eleison), kuri 
lenkai su savim atsinešė Lietuvon. Patys 
lenkai, net 300 metų įvedus pas juos kri- 
kšč.ionijų ppr procesijas “Kierlesza” ten- 
ki.msi. Suprantama kitaip negalėjo elg
tis ir Lietuvon patekę. (Kan. Prapuolenis

A. Raper lokiu vardu parašė knygų, ku
rių North Carolina universitetas išleido. Šio
je knygoje paduota nuodugni nuo 1889 me
tų iki 1931 mietų statistika apie įvykusius 
šiame krašte linčius.

AUSŲ NIEŽĖJIMAS

Niežtančias ausis krapštyti 
yra pavojinga.

Gan daugelį lietuvių kamuo 
ja ausų nyžas, o vienok did
žiuma lukuriuoja ir nesigydo. 
Pas gydytojų eina tik tada, 
kai ausis pradeda labai gelti,

PRAŠO MEDŽIAGOS šome prisiųsti galimai grei-
------------ jčiau, nes knygų norime išleis-

Lietuvoje rašoma knyga a- ti jau rugsėjo mėnesį”, 
pie Darių ir Girėnų. Tani tik- Į- “Mes iš savo pusės prašytu- 
slui renkama medžiaga. Visi'mėm lakūnų gimines ir drau- 
prašomi talkon. gus, skridimo rengėjų komite-

Lietuvos Aero Klubo pirmi- tus ir ,akOnM artimesni uosius 
rinkas, pref. Z. Žemaitis, krej. pagelbininkua, pristatyti mine 
piasi į a. a. lakūnų draugus, 'tam tikslui bet kokių medžia- 

. pažįstamus ir rėmėjus Amen- taiP«» atsiminimus, tiesio-
om^su koje, prašydamas suteikti Klu’«iniai Lietuvos Aero Klubui 

bui smulkiausias žinias apie J (adresas: Nepriklausomybės 
lakūnų ruošiniosi kovai su At- j aikštė Nr. 2, Kaunas, Litiiua- 
lantiku. Prof. Žemaitis yra nia)» arba siųsti per Lietuvos 
atsiuntęs ir Lietuvos Genera- Konsulatus: Consulate of Litli- 
liniam Konsului New Yorke ' aania 100 East Bellevue Place

(c) Jei ausyse atsiranda 
gabalėliai ‘brudo’ lyg į sierų 
panašūs, taip vadinami “fu-
ngi" auga, tai reikia vartoti

Per minėtų laikotarpį J. Valstybėse nu- 
linčiuota 3,724 asmenys.

1930 metais už linčiaviinus tik 49 asme
nys patraukta teisman. Iš jų tik keturi nu- kada jau pūliai iš ausies pra-inų
bausta kalėti. , ,deda varvėti, arba kada jau

Didelę daugumų aukų sudaro negrai. Žy
mi dalis jų baisiai kankinta, ne maža dalis 
sudeginta. ‘ •

Autorius pareiškia, kad linčiai įvyksta 
dėl vafdžios organų apsileidimo. Tad reikėtų, 
kad ne tiek linčiuotojai būtų traukiami tie- 
son ir baudžiami, kiek valdžios organi) na
riai — šerifai ir policija. Jei šie tvarkos pri
žiūrėtojai stropiau savo pareigas eitų, gau
jos negautų progos žmones be teismo žudyti. 
Yra atsitikimų, kad linčių metu šie valdžios 
organų nariai tik iš tolo šaltai žiūri į pašė
lusį gaujų veikimų. Jie gali teisintis, kart 
viešoji opinija gaujų veikimui pritaria. Bet 
jie negali pasiteisinti, kad savo neveikimu 
prieš gaujas aiškiai peržengia priesaikų. Šio 
dalyko jie negali viešąją opinija uždengti.

Knygos autorius A. Raper drųsiai pa- 
l*rėžia vienų neginčijamų tiesų. Jis sako, kad

i M

sekančio recepto vaistus: 
Natrii thiosulpliatis gr. v, 
Aųuae dest. q. s. ad Oz j. 
M. & Sig.: įvarvinti į ausį

keletu lašų tris sykius į die-

laiškų, kuriame skaitome: 
“Ponui Žadeikiui,
Lietuvos Gen. Konsului 
Amerikoje.

“Besiruošdamas sutikti tra
nsatlantinius lakūnus Darių ir

’baigia apkursti. O apkursti
žmogui yra didi nelaimė.•

Žmonės, nekrapštykite savo 
ausų su šipuliais, dratinėmis 
špilkomis, nagais, nes to viso 
pasėkos gali būti labai liūd
nos. Ausis krapštant, niežėji
mo nepanaikinsi, o pavojai y- 
ra šie:

1) Galima sužeisti ausies ka 
nalų ir visų ausį “užrožyti”.

2) Galima ausies būgnelį su 
žeisti arba net ir pradurti.

3) Ausis gali pradėti pū
liuoti.

4) Girdėjimo aparatas gali

IGirėnų, Lietuvos Aero Klubas 
Kaip iš menkos kibirkštėlės jau buvo numatęs jų kelionės 

gali kilti didelis gaisras, taip'monografijos leidimo reikalų, 
iš ausų niežėjimo gali kilti Tačiau iš kapitono Dariaus ir 
daug pavojų žmogaus sveika-!Tamstos mums atsiųstuose lai
tai ir net gyvybei. Apsimoka škuose monografijos leidimai 
paklausyti gydytojo patarimų, j buvo pažymėtas esąs dar per 
kaip apsisaugoti nuo gręsian- ankstyvas.
čių pavojų. Kam ausis niežti, j “ Dabar, esant akyvaizdoje i siuntusių užuojautos telegra- 
privalo nieko nelaukus eiti pas. įvykusio skaudaus fakto, mo -jinas lakūnų giminėms Čikago- 
gydytojų ir prašalinti,niežėji- Inograt'ijos leidimas pasidarė'jc. Čia patiekiama visuomenės

Chicago, Illinois; arba, Consu
late General of Litliuania, 11 
Waverly Place, New York Ci
ty. |
Nauji užuojautos pareiškimai 

Dėl tragingos ir didvyriškos 
transatlantiko lakūnų Dariaus 
ir Girėno mirties daugelis as
menų raštu ir žodžiu yra pa-| 
reiškę užuojautos lakūnų gi-j 
Ulinėms ir Lietuvių Tautai per 
Lietuvos Gen. Konsulatų New 
Yorke. Lietuvos Aero Klubas 
buvo vienas pirmutinių, at-

mo priežastį.
Dro Račkaus atsakymai 

Klausia A. J. S. — Labai

skubus ir neatidėliotinas. Šio 
darbo ėmėsi Lietuvos Aero 
Klubas, sudarydamas redakci
jos komisijų iš av. mjr. Pyra

prašau, ponas daktare, paša- j gįaųS ir av. Įeit. Adomavi 
kytt man, ar aš galiu turėti jčiaus. Prašome smulkios nied- 
džiovų. Man kartais skauda žiagog liečiančios lakūnų pasi- 
pečius ir retkarčiais spjaunu Į ruošinių kelionei k. a., iškar-

žin'iai tik keletas tokių pareiš
kimų.

Vytauto Didžiojo Uni
versitetas

Nr. 3664
Kaunas, 1933 m., liepos 19 d. 
Ponui P. Žadeikiui,

susigadinti išgalima dalinai, kraujais. Aš buvau pas kele-|pos į§ laikraščių, susirašinė- Lietuvos Gener. Konsului 
ar a net ir us ai, p urs i. daktarų ir visi man sakė, i jįrnaį, skridinio fondo globėjų New Yorke.

5) Ausies “inastoidinis kad mano plaučiai yra geri.
linčiai dažniausia įTyksta'Vo^^riŲs'e,’ ^fkaujas gali pradėti rūdyti, kiJhabar gydausi vieną 
gyvena kone vieni nrotestantai. Tenai, kuri a,P. att , ga i^ie rozas įsi cijalistų ir jis man. užtikrino,:one vieni protestantai. Tenai, kurl^’P -sakant)' £a'1hekrozas įsi cijalistų ir jis man. ūžti 

žymėlesnis katalikų skaičius, linčiai I nie"t’’ ° tada ^du bloga*. i kad džiovos neturiu. Bt

bylos ir t.t.
“Be šios medžiagos mono 

igrafijos pilnumas yra neįma Šiuo nuolankiai prašau Ta

Didžiai Gerb. Pone Konsule,

yra nors
retai pasitaiko. O tose vietose, kur gyvena 
katalikų dauguma, linčiai nėra žinomi.

6) Kartais nuo to gali net dangi spjaudau kraujais, tai
votis smagenyse keltis. man labai rūpi. Esu “Drau-

7) Yra didis pavojus gauti'go” skaitytojas ir skaitau ta- 
Kitas svarbus dalykas: linčių gaujų -vei-j smegenų uždegimų, nes ausies mstos naudingus apie sveikatų

kūne niekur nė vienas katalikas nedalyvauja, kanalas yra labai arti sniege-'patarimus. Tikiuosi, kad po-
Delko taip yra, autorius nepasako. Ta

čiau nė nereikalinga. Linčiai yra žmogžudys
tės, o Katalikų Bažnyčia prieš tai ko griež
čiausia nusistačiusi. Dievo įsakymas “Neuž
mušk” visados yra katalikų lūpose ir galvuse.

Pagaliau autorius randa tik vienų prak
tiškiausių priemonę, kaip būtų galima linčius 
išnaikinti. O ta priemonė tai žmonių švieti
mas, jų kultūrinimas. O mes pridurtame, kad 
gilesnis Dievo pažinimas. Šį pažinimų gi ga
lima atsiekti tik per tikrųjų tikybų, ne kito
kiu būdu. Kada žmonės bus grįžę tikrojon 
tikybon — Katalikų Bažnyčios skelbiainon, 
tada ir linčiai išnyks.

“Polskie Apostolstwo w Litwie 1387— 
1912”).

Ilgainiui, lenkai pradėjo kurti savas 
giesmes ir joms melodijos gamintis, o kai 
buvo šiek . tiek sugrumoliuotos, jas. “do
vanodavo” lietuviams. Tokiu būdu lietu
vių bažnyčiose pradėjo rankiškai skambė
ti ne tik pamokslai, bet ir giesmės. Todėl 
šiandien mes ir tebenaudojame beveik 90 
nuoš. lenkiškų meliodijų ir apie 75 nuoš. 
lenkiškų giesmių vertimų (Kalėdines, Ve
lykines, Dievo Kūno, Gavėnios ir d. iš X. 
■Mioduševskio giesmvnėlio giesmių). Len
kai taip pradėjo įsidrąsinti, kad net per 
mišias lotyniškąjį liturgišką tekstų pa
keitė savuoju (Zientarski, Grinim, Moniu- 
ško ir desėtkai kitų kompozitorių mišios). 
iSenesni žmonės dar atsimena tuos laikus, 
kai lietuvių bažnyčiose per painaMhs prie 
vargonų girdėdavosi “Niech z ręki twojėj 
kaplnnie” (15 tavo rankos kunigo...).

Toksai stovis, vis daugiau lietuvio 
širdyje naikindamas lietuviškumą, plėtėsi 
kas kart smarkiau ir energiškiau. Tai bu
vo lyg besioiurbanti siurbėlė lietuvio sie
lon. ' • • •

Bet ka ,nomas> šiuo nuolankiai prašo- mstų perduoti Vytauto Didžio-
me Tamstos, Pone Konsule, jo Universiteto, visos profesū-
neatsisakyti padėti mums ta
me darbe, surenkant visokių 
medžiagų, kuri Tamstos nuo
mone galėtų padėti vispusiš-

nų» . įnas daktaras neatsisakysi man ! paį nušviesti lakūnų asmenis
Jei ausis niežti, patai tina patarti. jr jų žygį. Neabejojame, kad

štai kas daryti: j Atsakymas A. J. 8. — Jei tame darbe Tamstai suteiks
(a) Pataisyti dantis, nes da-|tamstų gerai isegzaminavo net pagalbos Amerikos Lietuvių

žnai ausų niežėjimo priežasti- keleri gydytojai, ir jei džiovų 
mi yra blogi dantys. [turėtum jie būtų tai suradę.

(b) Dažnai ausis pradeda ; Spjaudymas kraujais dar ne
niežėti ir nuo blogų tonsilų. ‘ reiškia džiova. Džiova sergan- 
Tat blogus tonsilus reik pra čių tarpe labai retas kuris at- 
šalinti. Nuo blogų tonsilų ne krankščia kraujų. Burnoje 
tiktai nyžas į ausis įsimeta, kraujo sekrecijos susirenka, 
bet dažnai ausis pradeda ūžti, j^i dantų smegenyse yra pyo- 
cypti, daug vaško tekėti ir ki T*heja, jei nosyje yra koki

laikraščiai ir paskiri asmenys. 
Visų surinktų medžiagų pra-

tokių nemalonumų ausyse pa
tirti.

nors chroninė liga, ir t.t. 
Atsakymas O. D. — Kavoje

Negana to, kai kur pradėjo į bažny
čias kišti ir (autines patriotines dainas. 
1861 m. daugelyje bažnyčių buvo lenkiš
kai bajorų dainuojamos dainos, per ku
rias lietuviui eidavo lauk (Kun. Alekna. 
“Žemaičių V’yskupas Motiejus Valan
čius”). Nuo to nebuvusi laisva net ka
tedra. Tai vis karštakošių lenkelių mani
festantų naudojimai lietuviškųjų bažny
čių ir pačių lietuvių lenkų naudai.

Be to viso, prie bažnyčių daugel vie
tų buvo parapijinės mokyklėlės. Ten, be 
skaitymo, rašymo, buvo mokinama ir gie
sme® giedoti. Kadangi Valančiaus kan- 
tičkos pirmos pasirodė lietuviškai vos tik 
1867 m., kur kalba buvo su, y g tų laikų 
lietuviška ir reikalams pritaikinta, nors 
pirm tai buvo šiokių-tokių vertimų iš len
kiškų, tat mokyklėlėse mokinamos gies
mės buvo išimtinai .lenkiškos teksto ir 
melodijos atžvilgiais. Pakanka pažiūrėti 
į tų laikų lietuviams paruoštus iš lenkiš
kų maldaknygių vertimus, kad turėti tik
rą suprEtiinų. Daugelyje vietų, šalę lletu- 

1 viško giesmės antgalvio, buvo dedamas

randasi “kafeinas”, kurs dil 
gina nervus, tat gerti daug 
kavos nesveika. Arbatoje ra
ndasi panašūs nuodai vardu 
“theinas”, kurs taipgi ner
vams nesveika, jei arbata yra 
perstipri. Gėrimas silpnos ar
batos sveikatai nekenkia.

lenkiškas, nurodant sykiu iš kokios len
kiškos giesmės melodiją reikia vartoti.

Tais laikais nebuvo jokių vargoninin
kais mokyklų. Vargonininkais likdavo 
gabesni parapijinių mokyklų mokiniai. Ja
roševičius savo užrašuose mini, kad kle
bonai prie bažnyčių mokę vaikus mišioms 
tarnauti, vargonininkais ir zakristijonais 
būti (“Lietuvos Mokykla” J. Gvildys. 
Nr. 2, 1929 nu). Tuomet lietuviškų kuni
gams seminarijų nebuvo, jie mokinosi, sn 
maža išimtim, lenkų dvasioje vedamose į- 
staigose. Kaip jie ten buvo išmokinti gie
dojimų, taip jie mokino patekę Lietuvon 
vaikus ir vargonininkus. Kur buvo ga
besni vargonininkai, ten jie padėdavo kle
bonams mokyklose (“Lietuvių Tauta” 
427 pusi. Kun. A. Alekna “Žemaičių Vys
kupas Mot. Valančius”, 50 pusk). Taip 
pat bnvo ir dvaruose mokyklėlės. Prie pa
rapijinių mokyklėlių pamokindavo vieną- 
kitą, sale lenkiškos, giesmę ir lietuviškai; 
dvaro mokyklėlėse to laukti neteko. Tuo 
labiau, kad mokiniai buvo dvaro darbi
ninkų vaikai ir juos mokino ištikimi dva

ros ir visos studentijos, giliau 
šių užuojautų karžygiškai žu
vusių garbingų lietuvių lakū
nų, Dariaus ir Girėno, tėvams 
ir giminėms.

Kaip visa Lietuva, taip ir 
Universitetas laukė jų atvyk
stant, bet žiaurus likimas at
nešė tikrų tragedijų. Deja, žmo 
rijos istorijoje ne vieno did
vyrio pastangos yra pasibai
gusios tragingai, ir vis dėltc 
tokios tragedijos duoda daug 
moralinės naudos žmonijai. 
Taip ir mūsų garbingų lakū
nų, Dariaus ir Girėno, karžy
giškai žuvusių jau nugalėjus

(Tąsa ant 4-to puri.)

rų dvasios pakalikai. Tokiu tai būdu bu
vo brukoma lenkiškoji giesmė į lietuvio 
sielą. Retkarčiais pasirodydavo lietuvišj 
koji žvaigždelė, viena tuoj pranykdavo,’ 
kita ilgiau šviesdavo. Tos žvaigždės bū
davo niekas kitas, kaip į liaudį patekę 
lietuviškai bandančių rašyti pirmųjų mū
sų poetų raštai. Vienu tokių poetų, kuris 
unuomet giliai įsmegdavo lietuvio sie
lon, buvo kun. A. Strazdelis (1763—1833).

Jis rašė na tik dainas, bet ir giesmes. 
Iš giesmių kurios praturtino lietuviškąjį 
bažnytinių giesmių repertuarą, žymėtinos: 
“Puikini ant kelių”, “Prieš taip didį Sa
kramentą”, “Angoj tavo, Dieve, stoviu” 
(“Liet. Tauta” 1908, 1910 m.). Tos gies
mės buvo vienu didžiausiu indėliu lietu
vio sielon. Jos skambėjo namuose ūkinin
kų, baudžiauninkų, drauge su jojo daino
mis. Strazdelis prie savo žodžių kurdavo 
ir melodijus. Reiškia, mūsų bažnytinėj*; 
giesmėje — melodijoje Strazdelis bene 
Imis pirmuoju Lietuviškos melodijos įvedė-

(Daugiau bus)



Penktadienis, rugp. 11 d., 1933 p B ž tr g X
f . * -**

Detroito Lietuviu Žinios
EASTSIDE buvo smarkiai sukrėsti, Zig» i Išvažiavimo rengimo komisi- Čikagą, golfo turnamentui.

X Detroito lenkai buvo su
ruošę koncertą Belle Iale sa-

ginontienė yra viena iš para-Į Komisija stengsis išvažiavi-(loj. Orkestros vedėjum buvo
_______ ‘ pijos choro solisčių-soprano, Į mo proga surengti loteriją, j Walter Keršulis, tur būt, lie-

Sekmadienį, rugp. 6 d., 3,nduirt* yra dalyv’avusi choro| Knygyno komisijos narė S. tuvis.

montienė buvo nuvesta į ligo- jon išrinkti: P. Medonis, S. 
ninę, bet jau grįžo namon. Zi-' Bukšaitė, ir M. Aukščiūnienė. H •» * -« m H

ŽINELĖS

vai. ryto per šv. Mišias virs 
300 merginų ir moterų ėjo prie 
šv. Komunijos, kas danė labai

veikime.

Šv. Vardo dr-ja šį sekma- 
- .,,••• idienį eis “in corpore” priegražų ispudj. Ipac sddahcija,1 ‘ .. r -------------- t--------, ----

kurioj yra virš 200 merginų.'vV‘ omuni,?OS' 0 ‘ lsn-/‘Draugas” platinamas tuo pa
Kleb. kun. J. Čižauskas pra-į
Šė, kad kas antrų sekmadie-

bus mėnesinis susirinkimas.
Tylutė

c

*

nį mėnesio ir vyrai taip gra
žiai pasirodytų arba dvigubai, 
kiek moterų, eitų prie Dievo 
stalo. Vyrai savo klebono pa
geidavimų išpildys.

Mūsų klebonas nuolat ragi- 
n^jM|ones platinti katalikiš-
k^^Hkiiišėius, ypač dieiiiiri-
tį^^nraugų”, kuris yra vi
siems naudingas.

Sekmadienį per pamokslų 
prašė, kad visi perskaitę laik
raštį nenumestų, bet duotų 
pasiskaityti kitiems, kurie, 
gal, neturi už kų nusipirkti.

Muz. J. Čižauskas sveiksta. 
Netrukus pradės eiti savo, var
gonininko pareigas. Neužilgo 
bus pranešta repeticijos. Būtų ** 
labai malonu, kad visos soda- 
licijos mergaitės ir Šv. Vardo 
dr-jos vaikinai įsirašytų į pa
rapijos chorų. Tuomet su ga-( 
biu vedėjum, kaip muz. J. Či
žauskas, galima būtų daug kas 
šį sezonų nuveikti ir visur gra 
žiai pasirodyti.

GERĖJA DIRBTUVIŲ 
TVARKA

Bukšaitė pranešė, kad knvgy- | X Liepos 30 d. Detroito le
nas laikinai, dėliai didelės ši- nkai buvo surengę “Pomera- 
limos, uždarytas. nia day” arba “Swięto Mor-

P. Medonis pranešė, kad za •
X Kalbama, kad Hamtram- 

čiu būdu, kaip ir pirmiau. jcko miestelio majoras yra tik-
Išvažiavimo gaspadorius P.'ras lietuvis, bet vadinasi lett- 

Tamelis kvietė į visų draugi- *®.

Detroito automobilių ir kitų 
išdirbvsčių dirbtuvėse tvarka 
žymiai gerėja. Visos stambio
sios ir smulkiosios dirbtuvės, 
išskiriant Fordų, pildo visus 
valdžios patvarkymus.

Dodge Brothers stambi au
tomobilių dirbtuvė nuo pir
mos rugpiūčio pradėjo dirbti 
7 .vai. dienoje ir 5 dienas sa
vaitėje. Jų nusistatymas dirb
ti 35 vai. savaitėje. Taipgi pa
kėlė atlyginimų 20 nuoš.

Panaši sistema įvesta ir ki
tose dirbtuvėse.

jų bendrų išvažiavimų rugpiū- 
čio G d., “Birutės” darže.

X Liepos 30 d. The Detroit 
News vėl daug rašė apie mil-

’■ b'

, $ *28
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Draugija apgailestauja mū- sų lakūnus: S. Darių ir S. Gl- 
sų tautiečių lakūnų. Dariaus rėną.
ir Girėno tragingų mirtį. Į X Vienas iš laiškų, kuriuo* 

ĮDarius-Girėnas vežė lėktuvu 
“Lituanica” grįžo O. Akso- 
maitienei. Gaila, kad su laiš-

Susirinkimų uždarė vice pi 
rm. S. Bukšaitė.

M. Aukščiūnienė, rast

KAS IŠEINA IŠ NAKTINIŲ 
PIKNIKKŲ

K

Jį-' '3.-i
- ::

Mūsų kolonijos didelis vei
kėjas J. Usaris išvyko New 
Yorkan į savo pusbrolio lai
dotuves, kuris žuvo traukinio 
katastrofoje.

Pas jaunuosius yra mada 
rengti naktinius išvažiavimus 
— piknikus. Bet kas iš tokių 
piknikų išeina?

Westsaidės lietuvių jauni
mas rugpiūčio 6 d. surengė 
naktinį piknikų ir kas išėjo:

Belgų kaimelis Šimtmečio Pažangos parodoje. Jaunimas 
šoka tautinius šokius. Aplinkui parodos lankytojai.

! šių savaitę. Kl. B. Ivanauskas sitikęs tėvelis, kurio sveikatų 
atostogas praleis pas tėvus. jau nebetvirta. Labai susijau-

----------- dinęs. Didelis - džiaugsmas bu-
L. Vyčių 102 kp. veikli da-!v° Pamatymas su motinėle,

kais negrįžo mūsų lakūnai.
Detroito žiedas

WEST SIDE
rbuotoja, M. AndrUiūnaitė, ga;kuri* dukts taiP myli- br0 

PAMALDOS UŽ LAKŪNUS j vo laišką iš Škotijos nuo V. li,is ir sesut4mis- 
S. DARIŲ IR S. GIRĖNĄ Švelniūtės, kuri išvyko atos-

Rašo,
Škotijoj rašo smagiai laikų 

leidžianti. Daugelis atlanko,
Rugp. 6 d. dėka gerb. kun.jkad kelįonę jūromis turėjus(kad amerikonkų.

I. F. Boreišio, Šv. Antano ha-1 labai smagių. Buvo suruošta Paviešėjus grįš į Detroitu,
susiskaldę vieni kitiems gal- žnyčioje per sumų buvo daro- koncertų, balių, rodyta juda- nea’ sako’ -iau pasiilgau jauni-
vas, apkūlė du lietuvius po- mas atminimas už žuvusius pi niieji paveikslai; valgis buvęs ni° ’r darbuotės. Siunčia daug
licmonus ir dabar visi guli rmuosius lietuvių lakūnus S. ‘geras labučių visiems ir L Vyčių

Darių ir S. Girėnų. Bažnyčia. i kuopai.
buvo gedulu papuošta, kars-' Glasgotv e su džiaugsmu pa-1 (Tęsinys 4 pusi.)

| togoms pas tėvelius.

DETROITO KATALIKŲ 
SPAUDOS RĖMĖJŲ 
DR-JOS SUS MAS

ligoninėse. Gėda.
Ar verta katalikiškai išauk

lėtam jaunimui, pasižymėju- tas parėdytas. Kun. I. F. Bo-

į D. K, S. R. draugijos susi- 
Parapijos draugijų bendrai trinkimas įvyko rugpiūčio 1 d., 

rengtas piknikas, kurio pelnas Šv. Jurgio mokyklos salėje
Nesant pirmininko, susirin

kimų atidarė vice pirm. .S. Bie
kšaitė.

Pereito sus-mo nutarimus 
perskaitė rast. M. Aukščiūnie-

siems gražiais darbais, rengti i reišis atlaikė sumų ir pasakA 
tokias pramogas? jautrų pamokslų apie lietuvių

Jaunimas turėtų mesti to- didvyrius, kurie dėl lietuvių 
kius papročius. Juk pasilink- garbės savo gyvastį padėjo, 
sminti galima ir dienos metu, Kun. Boreišis savo jautriais 
savo tėvelių akyse, o ne nakti- žodžiais ir kiečiausių širdį su
miš baladotis, kelti vaidus ir jaudina. Tr šį sykį ašaros ir 
peštynes. Jau mums ir patarlė liūdesys visus klausytojus bu- 
sako: Kokie darbai, tokie ir vo apėmęs. Bažnyčia buvo pi- 
vaisiai. K. A. Ina žmonių iš viso Detroito..

ėjo įdėjimui naujų grindų pa- 
rap. svetainėj, gerai pavyko.
Liko gražaus pelno. Darbšti 
komisija: Jonas Ūsorius ir Pe
tras Tamelis dėjo daug pasta
ngų, kad piknikas pasisektų.1,nė. Priimtas be pataisų. 
Šie vyrai tai uoliausi parapi: 
jos darbuotojai. Piknikui pa
marginti buvo ir kumštynės.
Piknike buvo svečių ir iš ki
tų parapijų. Komisija dėkoja

Pamaldas pagražino L. Vy-
Sųjungietės 54 kuopos — čių 102 kp. choras, vedamas

-r, v,. - , . .... . . Marijona Čižauskienė, Centro muz. J. A. Blažio, ir gražia-Rastininkei patikrinus atsto, ...... _. ’ _ • . . .. A ’ ftT.. . , . i pirmininke, ir Elzbieta Pau-, balsis solistas tenoras Jonasvus, eita prie nutarimų. Ir . . ’ , ... _ .. . . . , , .
Nntnrtn 17 d “BI 'raz,ene’ Centro iždo globėja, \ aliukas, kuris labai gražiai’Ub’T*’ > s—;6 p8Kiedoio................................

. ... . . seimų, kuris įvyko Shenando-vimų su įvairiais pamargini-' * '
visoms draugijoms ir Šv. Juo- mais. Besant blogam orui, pra' .’ ^*a' linkime geriausių sek-
zapo dr-jai už aukų $10.00. mogų perkelti į Šv. Jurgio 

parapijos salę. Išvažiaviman 
pakviesti kalbėtojum Šv. PetroPp. Zigmontų šeimų patiko 

nelaimė. Važiuodamu savo au- į parapijos klebonų kun. V. Ma- 
tomobiliu jie susidūrė su ki- sevičių, taipgi Šv. Petro para- 
tu. Pp. Zigmontai ir dukrelė pijos chorų ir visų parapijų.

Anrvasi

EILIŲ MĖGĖJAMS
(vasario Balsai, Maironio, 120 pusi........................ . $0.75

Su Baltu Nuometu, J. Augustaitytės-Vaičiūnienės,

“De Profundis” 
(E. Marzo). Vyčių choras, be 
mišių dar pagiedojo “Veni 
Jesn Amor Mi” (Cherubini), 
“Marija, Marija, palengvink 

Sųjungietė H. Stepanauskie j vergijų” (C. Sasnausko). Po 
nė buvo išvykus į Cleveland, | pamaldų dar atgiedojo “Li- 
Ohio, su dukterim ir sūnum bėra” (Cherubini). 
porai savaičių atostogų pas į Kun. I. F. Boreišiui, už su- 
savo motinų. P-as Stepanans-' ruošimų dykai šių pamaldi) 
kas veda graborystės biznį. Ipriklauso širdingiausias ačiū,

------------- • taipgi ir solistui J. Valiukui
Laikraščiai rašo, kad L ir L Vyčių chorui su jo moky

toju muz. J. A. Blažiu už gra
žų giedojimų.

Urbinienė, kurios vyras guli 
Eloise ligoninėj, darius pragy-

230 pusi....................................................................... $0.50 vemmų sau ir savo sūnui Jo-
Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė nukui 7 metų dirbdama nami-

K. Binkis, 230 pusi. .............................................. $1.00 nę ir tam tikslui samdė Frank
Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L. Tamošnnų. Urbonienė su Ta

SVEČIAI It RYTŲ

. Vykdami į L. Vyčių seimų
„ j(,ira,4 A9? ?U,sk ‘ LŽJv" ' * i......................... 1 niošūnu sakoma susipykus, tat į Chicagų buvo sustoję Detro-
Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. ftlapolis, 88 i5,8 paSauk«8 1 ,te TC,kl"" Rytin"' valat ave

pusi..........•......... . ........................................................ $0.45
Padangėse, J. Sakalo ir Basaičio, 128 pusi................ . .  $0.30
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi........................... $0.30
Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi. .................... $0.25
Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi................ . ........................... $0.15
Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi....................... $0.10
Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi........................... $0.10

GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE 
Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 South Oakley Avenue.,

CHICAGO, ILLINOIS

.. -k.

d. Tamošiūnas mirtinai pašau
tas guli ligoninėj ir vargiai 
pasveiks. Peršautas būk tai
dėl to, kad nesidavęs areštuo
ti.

čiai kun. J. Vaitekūnas iš Pro 
vidence, R. I., kun. V. Puido
kas iš Worcester, Mass., ir
klierikas B. Ivanauskas iš 

Detroito Žiedas Thompson, Conn.*
Svečiai sykiu su kun. Bo-' I

reišiu, kun. J. Vaitekūno au
tomobiliu, aplankė žymesnes 
Detroito vietas ir garsųjį ra
dijo kalbėtojų kun. Coughlin. 
Paviešėję porų dienų pas klie
riko tėvelius Ivanauskus ir 
Baibokus, kurie užlaiko val
gyklų, išvyko į Chicagų. GriŠ

ĮVAIRIOS ŽINELĖS

X Ag. Dzenkauskienė buvo 
išvykus į Pittsburgh, Pa., ap
lankyti savo dukterį vienuo
lyne, seserį M. Agathų, pran- 
ciškietę.

X Jonas Goodman nevyks J

tautiniuose kostiumuose

KNYGOS
Parašė

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

Dorybės $1.00
Kristaus Patarimų Ke

liais $1.
Sielos Takai Tobulybėn 1. 
Misijonieriaus Užra- ♦ 

šai (Brolių Marijonų 
Vertimas) $1.25

Perkant visas kartu $4.01 
Šias knygas galite gauti 

“Draug\'>” Knygyne.
2334 S. Oakley Avė.

S S

Važiuojančių į Lietuvą žiniai
Jei rengiatės važinėti i Lietuva, važiuokite

* * * •' r * , ' '

Rugpiučio 30 d. 1933
Didžiausiu pasaulyje White Star linijos laivu “MAJESTIC” su

dienraščio “DRAUGO” SPECIALE EKSKURSIJA, kuriai vadovau-*
ja mums visiems gerai žinomas KUN. DR. K. MATULAITIS.

Kelionė bus smagi. Prašome 
tuoj kreiptis į mūsų laivakorčių 
skyrių, kuris išrūpins visus do
kumentus ir kelionei prirengs.

KUN. DR. k. MATULAITIS, 
Ekskursijos Vadas

“DRAUGO” LAIVAKDROy SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė., Chlcago, III.



V Penktadienis, rugp. 11 d., 1933
I Šv. Petro draugijos sus inąs
bus tuojau po paskutinių šv.
Mišių. Nariai skaitlingai susi-

J rinkit, nes reikia nutarti sva-
x -v , .v rbus dalykas.(i ąsa is 3 puslapio) j

P-lė V. Švelniutė yra veikli j Jaunimo draugijos ir choro 
vytė, daug darbuojasi jvairio- 1 išvažiavimas bus rugp. 13 d. 
se komisijose, o, gaudama pro p vaiandų išvažiuos nuo baž 
gos, ir savo švelniu balseliu nytinės svetainės. Sutarta kitų 
gražiai pagieda bažnyčioj ir išvažiavimų ruošti rugp. 27 d. 
parengimuose. j Kurie negalės'dalyvauti rugp.

Detroitiečiai laukia greitai; 13 U., turės progos 27 d. 
sugrįštant. ( Į ----------

Pamokoj jaunimo choras gru

DETROITO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

A. a. Marijona Laučienė, 6.5 žiai atgiedojo mišias ir gies- 
m., mirė liepos 31 d. širdies mes per palaiminimų. Nors jau 
liga, savo namuose. Palaido !ni balsai, bet gražiai gieda, 
ta rugp. 3 d. su bažnytinėmis Parapijonai džiaugiasi savo 
pamaldomis (Šv. Antano baž-į vaikučių darbu. Visa padėka 
nyčioj) Šv. Kryžiaus kapuose. faį priklauso tėvams, ku-

A. a. Marijona ilgai gyveno"rie ragina savo vaikus dirbti
Detroite, tat ir laidotuvės bu- 
vo skaitlingos. Patarnavo gra 
borius D. B. Brazis.

bažnvčiai.

Jaunimo sus-mas buvo ru
gp. 3 d. Apsvarsčius draugi
jos reikalus, K. Balnus, pirmi-

Šv. Marijos sodalicija eis 
prie šv, Komunijos rugp. 20 
d., per pirmas šv. Mišias. Vi
sos- narės, kurios priklauso 
prie choro, turės dalyvauti a- 
bejose mišiose. Kurios ir to- 

! liau nuo bažnyčios gyvena, 
prašomos pasistengti daly vau-

DBA r«'(S

Britą Jakobson, populetiškiausia Švedijos mergaitė.

RUOŠIA KNYGĄ APIE 
DARIŲ IR GIRĖNĄ

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Street,

New York, N. Y.

U. llilmer Lundbeck,
U. S. ilanuging Director.

dūly 19, 1933 
P. Žadeikis, Esu.,
Consulate (lener. of Lithuaniu, 
11. \Yuverly Place,
New York, N. Y.
M y dear Consul General:

NEI VIENAS 'NEGRĮŠ... siems bilietų gauti gražių do-
1

Taip sako rėmėjos apie 
R. D. pikniko bilietus, 

i A. 11. 1). visi skyriai, kiekį

1 vunų. Rėmėja

NUKENTĖJO

ninkas, kuris nesenai grįžo iš,,. , . .
T.. ! . v- . ti abejose Mišiose. Kitoms bus. 1 vu_4i..Lietuvos darė pranešimų apie I . Atlanto vanut

for tlie flight was one of the 
'most tliorougli that we have
J ■»
vitnessed. Due to the fact that

1
they were on the field longci

Vytauto daržo gaspadorius, 
bilietų paėmė, tiek jų ir išpla JB. Jovaiša, užgautas kokio tai 
tins, nei vieno neparduoto st į išdykėlio. Pirmutinę pagalbų 
sutems negrųžins. Malonių ra-: suteikė jo.sūnus daktaras, 
portų girdime iš visų A. R. j Reiškiame užuojautos B. Jo - 

M e all followed with greal skyrių, tik kažin kų veikia, vaisai, ypač piknikų rengimo
interest the story of Captainj] s^yr, įg Town of Lake! Jau komisijos. Visiems piknikieria- 
Steplien Dal ius and Stanley kelinti metai prieš Centro pik-bus jis kuo gražiausiai patar
ti ii unas depai ture Irom Nev nikų, teko pastebėti, kad 1 sk j nauja. Re p.
Ydikintheii attempt to reach atsiima “vaeation”. Bet ma-
Kovno, Litbuania in a non nonia, kad šįmet neapsileis, 
stop flight. bet padarys malonų ‘surprais*

The tragic end of their lie- (sesutėms ir 1 sk. parduos vi- 
roic undertaking has exacted sus pikniko bilietus. Juk Town 
tlie juost lieartfelt grief and Lake veikėjų galybės tad 

jsympathy, especially fron :ir dari>ų,bus nemaža, 
itlieir own countrymen, and i 3 ut, brangios rėmėjos visų 
jrepresentatives of other frien-! skyrių, negrųžinkime nė vie- 
‘diy nations. Permit me, in be no bilieto. Visus parduokime, 
half of the Line and our Ma- Duokime progos visuomenei 

naging Director, to express .dalyvauti Centro metiniam pi 
our sincere condolence and knike ir duokim progos pirku-I “■
our sympatliies in the great! 
loss tliat Litbuania and tlie

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM OHI- 

NIAM PAŠTE

506 Garbauskui Tonini 
508 Grecienei Kazei

TOLOSEFAT

Lietuvą.
Tarp kitų dalykų, parodė 

laikraščius, kuriuos atsivežė 
su savim, kaip ten dedasi su 
spauda ir kokia spaudos lais
vė. Pasak jo Lietuvoj spauda 
neturi laisvės.

Tiesa, laikraščių necen-zūruo 
ja, bet už niažiausį dalyką, 
kuris nepatinka dabartinei vy

gal, sunku, bet atsiminkim, pasi,iks mflsų tau,Oij atlllint.

, j x 1 T-nited States have suffereč... than most proposed transatla-L. , A1 nynų, tragedija • tbrough the nnstortune of
utie fliglits, we had a greater

kad tai yra auka, kuri visoms kaip vjww tlJ )lvasios opportunity to knou and en-
1 , . , . joy their lriendslup.mgenybių, kurios apsupa tau- . .
i tok gyvenini, ypatingu grožiu j Ma>' tl,is in 5on,e 51,11,11

express to you what a great

j gerų įseis.
Kun. V. Macevičius

OMAHA, NEBRASKA
Smarkiai Birbsi.

Mūsų moterys labai smar-

n stiprina tautos dvasines jė- 
. gas sunkioje kovoje už geres
nę ateitį.

Lietuvos Universitetas nie
kuomet neužmirš Dariausneužmirši

'Girėno. Jiedu visuomet
ii

pasi-
riausybei, redaktorius baudžia .. . , . i liks mūsų jaunimui ir mūsų. . . . . ' . kiai dirba besiruosdamos priel ... v . *piniginėmis pabaudomis arba 
kalėjimu. Tokiu būdu redak
toriai dreba leisdami kiekvie
nų laikraščio numerį. Tokia 
spaudos priespauda niekados 
neatneš gera. Liūdna girdėti, 1 
kad katalikiškoji spauda, ku
ri tiek gera - Lietuvai daro, y- 
ra taip suvaržyta.

Kitas dalykas tai slopinimas 
katalikiškųjų jaunimo draugi
jų, neleidimas atidaryti Kata
likiškojo universiteto. Kitokių 
spalvų draugijom leidžiama

kartai gražus tikro 
sielos skaidru

mo, drąsumo ir pasiryžimo pa 
vyzdys.

metinio bazaro. Ponia Ona Ba-|\tnaJavl 
lkienė, Tamulevičienė ir Ba-! ^non^*cull,°, 
zorienė lanko krautuves ir pra
šo aukų. Jau keletą savaičių 
kaip vargsta ir matyti sėkmės! pagarba,

lyra geros. Geros valios žino-;(Paiašas) Prof. V. Čepinskis 
nės vis aukoja įvairių daly-' Rektorius
kų. Dieve, atlygink aukotoja
ms, o darbininkėms duok svei
katos ir noro pasidarbuoti nrii 
sų menkai parapijėliai prislė
gtai sunkiomis skolomis!

Ražienė, Krikščiūnienė, Ję-

DIVISION OF AVIATION

City of New Y'ork 
Department of Docks 
Floyd Bennett Field

Municipal Airport 
New York City.

July 25, 
Paul Žadeikis,

laisvai veikti, tik ne katali- sionienė, Šimkienė, Matilda
kiškom. Ar jau dabartinė Lie- Borisas ir Ona Zikas lanko jujy 25, 1933
tnvos vyriausybė pamiršo, savuosius taip pat prašydamos jjon
kiek Amerikos katalikai Baž- aukų. Kai kurie jau nuo se- Lithuanian Consul General, 
nvčios pagalba, aukų Lietuvai nai turi nusipirkę dalykų dėl Waverly Place,
sudėjo, kiek bonų išpirko. Ar bazaro, o kiti tai aukoja vis- York Citv. 
tai dėlto šiandie Lietuvoj per- tas, žąsis, paršus ir kitus gy- dear <jon8ui General:
sekiojamas katalikiškas veiki
mas?

vunus. Permit me, on beiia.lf of th:

ttadwuy7s Pilis
For Constipation

Bazaras t
Mūsų parapijos bazaras pra

M. Katner •( Braaklyn, N. T.
us«d Krutchen for Ūla 

kava nat anly laat M 
paunda bart faal aa mueh battar 
way. Bvan far paople who don't 
radnaa, Kraaehan U wandarfal 
the oyatem hcalthy. 1 belnp 
ahaald knaw (ar r va tricd
thtn*a bot enly Kruabea 
pnrpoaea.” (May 12, IMS).

TO lose lat 8APKLY and HARMU88- IX, take a half teaspoontul of Krucchen 
Salų ln a glau of bet water ln the 
mornlng before breakfaat—don't misa * 
morolng—a bottle that ląstą 4 weeks 
costs būt a trtfle—get Kruschen Salta at 
any drugatore ln America. If not Joy- 
fully sattsfled alter the flrst bottle— 
money back.

pa»l 4 'Ii

Telefonas CANAL 7790

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas. buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali padalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, k-o kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHAKMACAL 

OOMPUKY 

St. Lonla, Mo.

LISTERINE
promptly and* odors ordtnory 
anfisapties can’t hide in 4 days

RHE0JMATISM
Pain—^Agony Starta To Leave in 

24 Honrs
Happy Days Ahead for You
Thlnk of it—how tbis old wor1d 

«lr>es mnke progresą—nnw comes a 
preecrlption vvhlch Is knovm to phar- 
msclsts as Aiienru and within 4* 
hours after you start to take thts 
swift heting formula. paln, ag 
inflammatlon raused by exce 
ar-ld has started to depart.

Allenru tinęs Just what thlsl 
sava it wlll dn—lt ls gunranteeri"' 
can get one generous bottle at lead- 
ing drugstores everywhere for 85 
cente and If it doesn't brlng the Joy- 
oue reauita you expeot—your money 
wbol» heartedly returned.

take thts 
agonjMdd 
t-. .

>teerCr^a

jthese two airnien \vho almosl 
had attained their goal when 

'tlie tragedy occurred.
Sincerely yours,

P. T. Hanson
privilege it has been to knoi\ 
Captain Steplien Darius and 
Pilot Stanley Girėnas.

With kindest personai re- 
gards, I am

Sincerely yours,
J. Nelson Kelly, 
Manager of Airpert

staff anH personai of Floyd H 
to express to you and youi 
countrymen our deepest symPp. Zimnikai praneša, kad

j, duktė Bertu tuokiau! uu J. sidėa rugpiūčio 19 dieną ir bus h jn the ,OM of 
Vers’,,. Ii. Zi,„niekutė yra vie< per tris sava,les šeštad,eu,a,s, #n<| pĮ|ot
na pirmųjų choro narių, taip *r sekmadieniais. Juozas Blu- Girėnas.
pat priklauso Jaunimo klubui įsas su padėjėjais jau yru jia rp|H>He b©y8, during their
ir Literatūros draugijai. statę “platformų” šokiams, o

Toji mergina duoda gerų pa '«š girdėjau iš kitų kad turė-
vyzdį katalikėm merginom. Vy 
rų, su kuriuo apsives, atvertė 
į Katalikų tikėjimų.

Zimnikų šeima yra viena iŠ 
seniausių šioj kolonijoj gyven
tojų. Paeina iš Penna. šioj pa
rapijoj jų yra didelės šeimos: 
Petro, Antano ir Vinco ir vi
sos ilgų laikų dalyvauja pa
rapijos veikime. Iš gero me
džio geri ir vaisiai.

Malonu Įmvo skaityti prela
to K ruso straipsnį apie Kata
likiškųjų Akcijų. Jame aiškiai 
įrodyta, kaip kiekvienam kata
likui reikalinga remti sava pa
rapija, ypatingai šiais laikais, 
kiekvienas centas savo para 
pijai yra labai reikalingas, i 
Neužmirškim savų parapijų. I

NUORAŠAS

N26 44-BN New York, N. Y., ' 
July 18, 1933. ,

Don. P. Žadeikis, Consul l
General of Litbuania, 11 VYa i 
verly Place, New York, N. Y J 
k Please accept the expression 
of sincere cyrnpathy at the j 
tragic death of the two vu j 
liant Lithuanian Fliers whv 
lošt their lives on German soil 
alter their outstanding achie- 
.vement in transatlantic flying 
I Germauv admires the twoi
'Lithuanian heroes and deeply 
įdęplores their tragic fate.

Dr. 0. C. Kiep 
German Consul General.

------ r--------  ------

Nusa-Tone
Stovi už geresnę Sveikatą, Didesn) 
Stiprumą—kas rnVtkla dauginus gy
vumo — SrlniulhKija nervus NlTOA- 
TONE yra Įžymaus Gydytojaus iš- i 
žadi Inas. jisai siūlo jums iuMk.). | 
kuris padarė stebuklus tukslan
Zly, pad u ry darnus tuos nusilpnintai- 
tvirtais Ir oktyvtftkais. šio Gydytojaus 

lodama visosestav at.the municipal airiort,1 <>re"krlpc,j* <iabur parduosiu 
J rantuotais treatmentua už \

became very dear to everyoni 
Tautietis l>n the field. Their preparation

leną Do-
ler) — gaukite buteli Alų tabletkų 
šiandien, bet persitikrinkite, kad ant 
lalhello butų pažymėta — NUGA- 
TONE,

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

What They Arei 
A mild rdiabie vegttable lautive 
which do«B not gripe, cauee dutr— 
or dtshirb digeetion. Not habit fovm. 
ing. Contaio no ha reniui druga.

What They Dot 
Millions of men and
1847, have u»ed dsetn to 
headachee,
•f appadte, poor 
breath when theae 
cauaed by conahpatron.

At Ali Drvggiats
Radway 8C Co., Lac., New York, N.Y.

MIAMCH) | LCTlVį 
DĖMESIUI

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.

Z ’
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

1 TeOOtoMl NOtl 
**C ©ONA
^e&AK T TWr BLONbE 
<yfcuBPwoNe girl.

AteiN ’? >

I. D©,TMATS 'MH'J 
I HANTFP HER. TC *>eE
HON PUČE t UOOK.ei> 

< IN TMlS «fe*4 W?t$S

Nū AM SjjT 1 TUOUfcUT 
><OU SAID X/Cs_‘ HA.TED 

WEVi Too

SEP TH&T'S • 
'W1' t s*it> ANb 
i m NGvev* efitNfe- 

70 AįAtN .

T.
4UV r



Penktadienis, rugp. 11 d., 1933 g K X ū 0 X g n

C y y y a y yj Ogintaitė, gyvenanti 5648 So. į“Beverly Šliures Beach”, prie krežis,
XX X Vu *> vJ V-z i Jtl Justine St., išvažiavo atosto- Mieli igan City. Čalis K-J i _ . ... .. ........................... . Igoms. Linkime laimingai su-

Povilas Šaltiiuieras ir/ 
Kepurė. Neapseita ir be | 

Komisija žada visus atvyku -muzikos. Sugrota keletas gra-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

KAS GIRDĖT AUŠROS 
PARAPUOS,

WEST SIDE

tokį daiktą liuoslaikiui prn-
leisti.

sius svečius pavaišinti ska- žų numery, o programos ve- 
X Apaštalystės Maldoj dr- niais užkandžiais ir supažin- dėjo priminimai apie prekių

dinti su klubo nariais kainų kvlinią irgi buvo labaiX Vakar pas pp. J. Brazai- gija rengia išvažiavimą rug- 
čius buvo malonus, draugi?- pfūčio 13 d., Marųuette parko. t ti .... ....
kas susėjimėlis, kuriame daly- Komisija darbuojas, kad vis-,11’18*^ "lhl įžymų s\t . .
vuvo pp. Mondeikaj iš Cicero,'kas ger Ui pavyktų. Į kolllisi.!--i« Uutieti g»n.,jį .ukūtų Mr. Skaitykite ir platinkite 
pp. Janušauskai iš Beverlv1 ,ių įeina veikėjos E. Gedvilie-,“*1 Mre' J^sePh J<un«s k“’ dienraštį “Draugę” .11

Tai'pe svečių ęliicugiečių ko- naudingi visuomenei. Klausęs

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Habted St.

DR, ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1416 KO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Kely. Ir l'ėtn. 10—9 vai.

S147 KO. HALSTED KT., ClllCAt.O 
Paned., Seretl. Ir S ubą t. 2—9 vai.

X 6į vakarų, 8 vai., para , v---------------- -------- . „ .
pi jos mokyklos kambary jvvk- llills. P-niu Brazaitienė sve- 'nė, E. Ogintaitė, O. Srubienė, lls -ra aPetfs nc J’ • •

'l-. Navickienė. Visi kviečiam. ' »•»»>*> bel ,r P1“1*“'“ "*sta Federacijos skyriaus susi- cius gražiai pavaišino, 
rinkimas. Visi dr-jų atstovui 

• bei valdybos dalyvaukite. 1 
X Pas pp. P. ir B. Čižaus- 

kus nesenai viešėjo svečiai-gi- 
niinės iš Brooklyn, N. V., ku- madienį per pamokslų jau ra-

X Ši mėnesį bus -daromas atvažiuoti ii linksmai laikų publikas.
reinkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,

j Nariai ir svečiai, norintieji kurie garsinasi jame. 
'dalyvauti uesivėluokite regis-parap. mokyklos remontas. Vi l>1’al*-‘>«Li.

si parapijiečiai prašomi pri-j x gy. Kryžiaus parapijos į truotis pas komisijos narius; 
sideti. Klebonas praėjusį sek- piknikas įvyks rugpiūčio 27 d..'Dr. c. Vteelį, C. Cerevičįeaę, 

O. Barkauskienę, ar V. J. Ka
reivų (Blvd. .1389). Komisija

Vytauto darže. Visi kviečia-
iįc buvo automobiliu atvvkę i gino tėvus nusistatyti savo vai mi atsilankvti ir paremti pa 
Šimtmečio Pažangos parodų. Rus siųsti į parapijinę mokyk- rap< reikalus. E. Gedvilienė 

X į Moterų Sąjungos sei. lą. Tikimosi, kati šįmet vaikų su pagelbininkėms apsiėmė su
nkų darbų — eiti per gerb. 
biznierius kolcktuodama pro
duktų piknikui. Biznieriai prn 
šomi neatsisakyti nuo aukos 
parapijos piknikui. Visų niu

rnų, Shenandoah, Pa., yra iš- skaičius mokykloj ne tik kad1 
vykus p. S. Sakalienė, “M. nesumažės, bet dar padidės.
D.” red. Grįždama iš seimo
pakeliui žada sustoti Clevela- 
nde pas savo ir vyro gimines.

X Moterų Sąjungos 16-ine 
įieime M. S. 55 kp. atstovauja 

lt. Mazeliauskienė, žinoma

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

. . . X Sunkiai tebeserga plačiai
tridgepoito veikėja, km i pn- jjnonia visuomenės nenuilstan- 

. klauso tai kuopai. lįį veikėja Marijona Sudeikie-
X Šiomis dienomis pas pp. nė> Guli gv> Kryžiaus ligoni- 

P. ir B. Čižauskug savaitę pra rėj (kambary No. 215). Lin-
leido viešnia iš Brooklvno,'

i

GRAŽI RADUO PRO
GRAMA

Praeito antradienio vakare, 
kas užsistatė savo radijo ant 
stoties WGES, tikrai turėjo 

sų pareiga yra remti parūpi- jdaug malonumo pasigrožėti 
jų kiek kas išgali. Z. Y. Z.' gražiomis dainomis ir įdomiu 

mis kalbomis. Programų leido
Teatrališko klubo ‘Lietuva’įPe°ples Fumiture Co. krautu- 

komisija išsijuosus darbuojasi, v^8-
kad surengus vienų iš sėkmin
giausių išvažiavimų “Beach

Šį sykį dainavo Peoples Pa 
rlor kvartetas ir duetas, taip 
gi solo A. Ančiūtė ir K. Sa- 

cad
, tl , . BrO°kl5??lkime veik^ai kuo K^^i^ ^artv’’, kuri įvyks nedėldienį, _____ ______

kun. P. Skruoden.o gimmaite 8U8tiprėti ir grįsti vėl su mu- lrugpily.io 13 d. Ryte 8.9 punk-Įbonis. Tenka pastebėti, kad 
uvo atvy us į mi . zan mįs darbuotis. Draugės ir pa tualiai nuo pp. Parkauskų,'kaB) visada, taip ir šį syk:

gos parodų. žįstamieji nepamirškit aplan- 44;^; yairfield Avė., visi jie buvo pasirinkę labai gražių 
X P as A. Valonis, vienas kyti. 5; y. j; Kareiva .dainelių ir gerai išpildę.

iš Metropolitan State banko 
tarnautojų, dirbdinas motorinį 
laivų. Laivas bus 16 pėdų il
gio ir 5 pločio. Motoras 6 ci- 
linderių. Laivo greitis bus 40 
mylių į valandų. Tai pirmas, 
tur būt, lietuvis, kuris turės

Įvažiuos į pp.
X Darbšti veikėja Elzbieta senai visiems žinomų vietų —Į Kalbos taip pat suįdomino 

klausytojus. Kalbėjo dr. Poš-
GRABORIAI: ka, svečias iš Lietuvos, avia

cijas leitenantas Povilas-Na-

Ofiso valandos: 1-4 Ir <-• vai. vak.
BealdeatcUo^Of^^M KA TeL fiEMlOCk 8151
Beredomls Ir Nedėllomla pagal sutarti

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotcjas

Turiu automubilius visokiem# 
reikalams. Kaina prieinama

Patarnauju laidotuves* kuoplglausta.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 2516 ąoiu amaiTOkl AT7TP1QT7F2314 W. 23rd Fl., Chicago AUBGUN AVMaNUA

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedcie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Kercdomia Ir nedėllomls pagal 
sutarties

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4141) Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vaL vakare 

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

DR. V. S. NARES
(Naryaucltas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGJdi
2426 West 14arquetta Koad 

▼AKANDOH:
6 Iki II ryto: 7 Iki > vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 4466 B. MAJ?LEWOOD 1TB.

TeL LAFayette 5793

I DR. A. J. JAVOIŠ
Office Pho"- R»s. and Office Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

,PROspect 1028-’359 So- Leavltt 3t r, r* - *1 CANal 0706 S. Cahfonua Avė.

Pitone GKOvchIU 0027
Valandos: 1-4; 7-6 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad susitarus

OR. J. W. KADZEWICK
Lįstų vi e Gydytojas Ir Chirurgas 

1869 BO. WESTBRN AVH. 
Chicago. m.

BOl'levard 7589
Rez. HEMoek 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo 16 ryto liti I vakare

Tel. Ofiso BOl'levard 5913—11 
Rez. VICtory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STREET 

Ofiso vai.: nuo 1-S: nuo 4:26-6:16

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY81C1AN AND BURGBON

2403 W. 63rd St, Chicago 
OITICS HOURB: 

a to 4 and T to 9 P. M 
Bunday by Appointmsnt

DR. M. T. STRIKOL’IS
«

Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

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

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617
<917 B. Washteuaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CH1RUROAS 

2428 West Marųuette Road 
VaL: 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-18 ryta 

Nedėlloj eueltarua

GRABORIAI:

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
TA Y? M T1 T M 'T A U

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vsd.: nuo s iki s vakare
Bsrsdoj pagal sutarti

AlA
ELZBIETA

MAŽEIKIENĖ
Mirė rng-piučlo 10 d., 1933 m., 

10:50 vai. ryto. pusč» am
žiaus. Paėjo lfi Lietuvos.

Amerikoje iftgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliu-dlme 

vyrą Leonardą, dvi dukterj's: 
Rozaliją ir Oną. du aunu; "Pe
trą ir Eduardą, du žentus: E. 
Khrader ir C. Shimkus, mar
čią Stephanla Ir gtmlnes.

Kunae pašarvotas 12412 So. 
Union Avė. Laidotuvės Įvyks 
pirmadienį, rugplučlo 14 d.. i'S 
namų 8 vai. bus atlydėta į 
Šv. Petro Ir Povtlo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
i'o pamaldų bus nulydėta. į Šv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai' kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
stamuK-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnūs, Aentul, Marti ir Gimi
nės,

laidotuvėms patarnauja gra- 
boriiis J. K. Eudefkls. Telefo
nas Yards 1741.

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL. CICERO 6627

Pitone BOUlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 A ubam Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDCJAB
1646 WEST 46th STREET 

Tel. BOUlevard 5203—8413

Cbicairo, UI.

J. F. RADŽIUS
(ne.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
66R W. 18tb Kt. Tel. CANal 6174

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MOYroc 3377

Tel. LAFayette 3572

J. Liulevičius

A.

To\ CICERO 291

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 88R.04 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 5Oth Av«, CSeoro. Tll

G ra bortus 
Ir

BalHaAiuolejas
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir apiella- 
keja.

Didelė tr graži '
Koplyčia dykai

4091 Archer Avė.

Tel. REPuhUe 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Cla pigesnės kai’nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiųrint kur gyvenate musų ypatiškas. Ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ ftEMESNŲ KAINA-

Kiekvienam pagrahui musų koplyčia su vargonais 
dykai*. Nubudimo valandoje nepamirškite 

mus pašauktt. REPCBL1C 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
6340 KO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

PAVLAVICIA MRTAKING CO:

Tel. CANal 6122

DR. G. L BLOŽIS
OIMTIITAl

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavltt Bt.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryta
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Bsrsdoj pagal sutarti

Fhone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
2201 W. Ceiuiak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak. 

Beredomls ir uedeuomia pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. Calilomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ŽALA TORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALHTED KTREET 
Kealdencija 6800 Ko. Artesian Ava. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

4 Iki 8:20 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

rNCORPORATKD

Henry W. Beeker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DR. MAKGEItlO
PRANEŠIMAS

Persn'kelė į erdvesnę i,r patogesnę 
vietą

3325 KO. 1UU..ST1:;D KT. 
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Phuuc UOLlevard 8483

Tel. GROvehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-41 ryto 2-4 ir 7-96vak. 
Seredotuis po pietų ir Nedeidleniala

tik susitarus
2422 W. MAiiylKnii ItOAD

LEONAS CERAUSKAS
Mirė rugpiučio 9 d., 1933 m., 

1:11 vai. ryto. 40 .metų amž. 
Kilo I* Raseinių apskričio, Jur
barko parap., Montvilų kaimo.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudimo 

moterį Kotriną. dvi dukteris: 
Oną ir Bronislovą, vieną sūnų 
Vincentą, uošvę Marijoną dle- 
gaitienę. Lietuvoj paliko seną 
motinėlę Elzbietą Cerauskienę, 
brolį Izidorių, seserį Julijoną 
Burblenę Ir švogerį Silvestrą 
Burbą.

Kūnas pašarvotas 1428 So. 
49th Avė., Cicero, III. laidotu
vės įvyks šeštadienį, rug-ptxučio 
12 d.. Iš namų 8 vai. bus atly
dėtas į šv. zYntnn-o parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gi', a Ines. d ra ogus-ges |r pažys
tamus-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Dukterys
Stumta, loėvčs Motina. Brolis, 
Sesuo Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Syrewlcze. Telefonas Ci
cero 294.

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 ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už1 aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsą 
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnauteju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germeną. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

_________ ĮVAIRŪS DAKTARAI:__________
; Rea Fhone Office Phone- OflSO. Tel. VICtory 6893 ENGIcwuod 6641 WENtworth 3000, ’ L , ?

nn i n e. eini n.p- R“- Tel. DRExel 9191DR. A. R, McGRADIE ŪRi Ai Ai R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir 
venerišką ligą 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Mist Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—t v.v. 
Nedėllomls fr Šventadieniais 19—12

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 S. HALSTED STREET

ROO14 216
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vah vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo offsą po numerių

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.- ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 \Vest 63rd Street
Vai.: I to 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicssro. 111.
Phone: HEMlock 6700

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 SU. ASHLAND AVĖ 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-9 v. v. 
Nedėldienlais nuo 10 Iki 12 dieną

Pbone: PKOsipečt 1021

DR, G. E. FiTZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandom:

1—4 Ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutartį.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame karo

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos 
PER 28 METUS NEMCRIKTGYDO* VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

KAIP UtSISENUJf SlOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclnllškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų tr puslės. užnuodljlmą krau
jo. odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Pat sti
rnas dykai OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo B—9 valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto lkl 1 vaL 

4200 WEKT 26th 8T. kampas Keescr Avė. Tel. CRAwford 5673



o DiUrQs s Penktadienis, rugp. 11 d., 1933

CHICAGOJE
M&rąusHe Parke pas A. J.

Žvirblį, 7124 So. Californin
(Prospeet 7213); ir Bern. Ne

jau artinasi riugpiūčio 23, jnartonį, 6540 So. Campbell 
24 ir 25 d. Tomis dienomis A. v e., (Hemlock 0214). 
Chicagoj bus A. L. R. K. Fe- Į Cicero pas Anast. Valančių, 
deracijos Kongresas. Kongre- 122X3 So. 50th Avė.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIŲ VISUOMENEI IK

v

3 ♦
/

f a s prasidės iškilmingomis Šv. 
Jdišiomis, Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioj, Bridgeporte. Kon
greso sesijos bus MeKinley 
parko salėje, West 38tb St. ir 
AVestern Avė.

Brighton Parke pas Pr. Vai
čekauską, 4242 So. Maplewood 
Avė., ir J ui. Šliogerį, 5123 So. 
Newcastle Avė.

Town of Lake, Elz. Ogin- 
taitę, 5648 So. Justine St.

\\\\\\
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KOLEGIJOS RĖM. CHICAGOS APSKR. 
P I K N ĮKAS

Sekmad., Rugp, 20 d„ 1933 m, 
Rūtos Darže, West Side

Skanūs Užkandžiai.—Gera Munka.—Visiems Pasisvečiavimas

vo draugais biznieriais ir ko- 
slumeriais į rudeninį “Drau
go” pikniką, rugp. 27 d., Re- 
įgmano darže, Riverside, III.

Rep.

Rugp. 23 d., tai via seimo (Prospeet 1320) ir Čepulienę, 
pinuos dienos vakare, 7:30 5340 So. Wood St. (Prospeet 
vai., N. P. P. š. parap. salėje, 3655).
So. Fairfield Avė. ir W. 44tb j Roselande pas Mik. Misiū- 
St., Lietuvos Vyčių “Dainos” ną, 245 W. 108 PI. ir M. Pa- 
clioras vaidins operetę “O, vilonį, 10536 So. Lafavette A- 
Daktare” Veikalas tęsis apie ve. (Pullman 8120). 
dvi valandas. Paskui bus šo- Į West Pullmane pas St. Pik- 
kiai. tužį, 741 W. 123rd St., (Pull-

Kurie turėjo progos matyti man 3990) ir Kar. Railą, 
L. Vyčių “Dainos” choro ar- 42148 So. I,owe Avė. (Coma- 
tistus praeitais metais vaidi- dor 3259).

KVIETIMĄ PASKELBĖ

Chicagos šimtmečio pažan-

nant minėtą operetę, norės ma 
tyti ir šįmet, nes choro artis
tai turi ypatingi) gabumų loši
mui, o prie to yra gerai išsi-

Dievo Apvaizdos parap. —
18tos ir Union Avė. pas Ant. 
Grišių, 1827 S. Union Avė. 
(bučernėj).

lavinę. Dėl to jų lošimas ir. North Sidėj pas Ant. Baee- 
dainos daro labai malonų į- vičių, 1850 Wabansia Avė. 
spūdį susirinkusiai publikai. (Armitage 5870).
Praeitais metais minėtais į o-1 Seimo rengimo komisija nuo

Rytų (Orient) paviljonas Šimtmečio Pažangos parodoje. Įėjus į šį paviljoną jauties 
it būtum patekęs į kokį Afrikos miestą.

nkite atstovus Fed. Kongre- miklina savo jėgas. Čia vėl pijos svetainėje. Kviečiame vi 
san. Kurios neužsimokėję, da- gauta žinia, kad žinomas ris-'sas nares atsilankyti. Valdyba AV. 22nd St 
bar laikas tai padaryti. Dary- tikas, “drapiežnas dzūkas” at-
kite naudingus sumanymus.' važiuos į pikniką su savo o-

gos parodoje penktadienį į- 
vyks Illinois valstybės diena. 
C’bicagos majoras Kelly pas
kelbė šion šventėn kvietimą 
visiems valstybes gyvento
jams.

NEPRALEISKIT!
Parsiduoda soda fountain 

saldainių krautuvė ir maža' 
restoranas sykiu. (Jeroj vietoj 
prie pat 2 teatrų, gatvėkaris 
sustoja prieš duris; ant kampo 
22nd ir Leavitt Sts. 20 metų 

Į senumo biznis. Žema randa. 
Gera vieta barui. Turiu reika
lus kitur, negaliu prižiūrėt. 
Labai pigiai jei tuojau atsi- 
šauksit. Geriausia proga užsi 
dirbti pinigų. M. Cooper, 2152

Draugija Šv. Barboros lai
kys mėnesinį susirinkimą ruperetę įžanga buvo $1. Dabar., širdžiai prašo visų įsigyti sei- Valdybos, žiūrėkite, kad jūsų ponentais. Todėl sveikas aš- 

tą patį veikalą galėsim maty-.'mo vakaro bilietus ir atsilan- draugija nežiūrint ar pašaipi- tuonioliktos kolonijos žmogus'gp. 13 d., 1 vai. popiet, para- 
ti už 50c. j kyli į vakarą. Taipgi, daly- nė ar idėjinė būtą atstovam jau negalės tą dieną namie sė-į pijos salėje.

• Pelnas eis Federacijos sei- vaukime ir seimo pamaldose 
mo lėšų padengimui. Tat prn-iir sesijose! Z. L. Gedvilas 
soma lietuvių visuomenė skai

FEDERACIJOS KON
GRESAS

MAŽOS STATINAITĖS

Chicagos antspaudininkas
rado, kad kai kurių bravorų
vartojamos alui statinaitės y-
ra per mažos ir jos neturi nūs
latvtos alaus kiekybės.* •

Bravorai tieson traukiami.

tlingai atsilankyti į vakarą ir 
paremti Federaciją, kuri yra 
vienybės palaikytoja tarpe lie 
tuvių Amerikoj. Tokia bran- Pasaulinė Paroda įvykstan- 
gintina organizacija turi būtimi Chicagoj atkreipė viso pa- 
visų remiama! šaulio akis. Juo toliau kas

jama Federacijos kongrese, dėti, turės į pikniką dardėti, I
Padarykime šimtmečio paro- nes ir nuvažiavimas nebran-1 . ... .. * “ T"'
, , _ Į rinkti laiku. Yra daug svdos, Federacijos kongresą, vie gus, o trokai patogus. Be to, , . ... .’ . . . . . . T . bią reikalų svarstymui.

Visos narės prašomos susi- 
ar-

TEISMAS LIEPĖ 
PARDUOTI

TURIME TUOJAUS 
PIGIAI PARDUOT

2 aukštu medini namą su nauju 
2 karų mediniu garadžiu arti 46th 
ir Marshfield Avą. Kaina tiktai 
$1975. Lengvos sąlygos. Geriausia 
proga įsigyt puikių nuosavybe pi
gini. Ateikite i ofisų šiandien.

PETRZILEK BROS. & CO., 
Ine.,

1647 W. 47th Street

ną skaitlingiausių, naudingiau bus dainų ir kitokių įvairu- 
sių nutarimais ir atmintiniau- nių.
siu įspūdžiais. Pradėkime nau-. Norintieji linksmą kelionę' 
ją. erą katalikiškame veikime, turėti, į pikniką keliaukite 

Kongreso komisija didelė.sVyčių tioku. Piknike grieš ge- 
Veikia sistematingai, pasida- ra 01 kestra.

Valdyba

Birutės darže, rugpiūčio 6 
d., buvo Marąuette Park lie , 
tuvių parapijos metinis pikni
kas. Diena pasitaikė graži, pa

Į minėtą vakarą įžangos bi-jnuo jos gyvena, tuo labiau do-:]jnUf!į įvairiais darbais. Ren-I Kviečiami į pikniką ne tik rapijonų ir svečių atsilankė 
ietų galima įsigyti kiekvienoj misi ir nori pamatyti šimtme- Į Varnės tikrai širdingai. Lau- n,f,s kolonijos lietuviai, bet daug. Visi uoliai parėmė palietų

kolonijoj, sekančiai: Įčio progresą.
Bridgeporte pas Zig. Gedvi-.mūsų organizacijos turi savo

lą, 3312 So. Lowe Avė.; O. A- seimus Cbicagoje, kad duoti 
leliūnienę, 3251 So. Union A- galimybės kitų valstybių at- 
ve. (Victory 5635); ir P. Gu stovams pasinaudoti ta didele 
do krautuvėj, 901 W. 33rd ir reta proga.
St., (Boulevard 2426). Mūsų organizacijų organiza

West Sidėj pas Bdv. Ku- cija — Katalikų Federacija ir 
buitį ir Pet. Fabijonaitį, 2334 gi šaukia savo metinį Kon-
So. Oakley Avė., (Canal 7790); gresą Chicagoje. Draugijos ri-

gi ame
Tuo tikslu ir kiame svečių atstovų iš ki- svečiai iš visos Chicagos. V- 

tų valstybių ir savų chieagie- P84'1 Pr°Ka astuoniolikieciams, 
gįų Tyla kurie seniau buvo šios para-

Į pijos nariai, o dabar gyvena
KONGRESO RENGIMO 
KOMISIJOS SUSIRIN

KIMAS

daug. 
rapijos reikalus.

parėmė pa

Peoples Fnrniture Co. gar
siakalbiai ir radijo linksmino

, .. . , , visus. Buvo ir ristvnės, kurio-kitose kolonijose. Atsilankę; J ’
.... . . i •• • . se dalyvavo J. Bagdonas, J.susieisite vieni su kitais ir , .

. . , , • •• Bancevičius, Johnson ir k.smagiai laiką praleisite. . ’ .
| ,.. , . . .. , Refen buvo kontraktonus
• 1/iono l/nin rmAinci in.nolnn I

D. Gricius. Kontraktorius D., Visus, kaip profesijonalus, I

KJĮ “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vvr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

Federacijos Kongreso Ren- biznierius, visus lietuvius kvie 
gimo Komisijos svarbus susi- čia klebonas kun. I. Albavi- 
rinkimas įvyks šį vakarą, t. y. čiųs, ir komitetas.
penktadienį, rugp. 11 d., 7:30 X Mūsų parap. choras ren- 
val. vakare, Auši'os Vartų pa- R’a linksmą išvažiavimą į Mi- 
rap. mokyklos kambary. jebigan City, rugp. 20 d. Visi 

Generalės Komisijos ir visų choristai-ės žada dalyvauti. J. 
sub-komisijų nariai malonėki
te būtinai šiame susirinkimo 
dalyvauti. Valdyba

PATAISYMAS

Gricius yra pakviestas su sa-

BRONISLOVAS
JANUŠKA

Mirė Kugp. 8, 8:40 vai. vak. 
33 metų atnžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskr. 
Krekinavos pa.rap. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moter) Petronėlę, dukterį Ele
onorą, sunu Richardą. tėvų 
Jonų ir motinų Kazimierų Ja
nuškai. broli Aleksandrų, uoš
vienę Skolastikų Ludeatas, švo- 
gerkas, švogerį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1530 North 
15lh Avė., Melrose Park. III. 
Laidotuvės įvyks šeštadienyje, 
Rugp. 12 d., 1933, iš namų 9 
vai. bus atlydėtas j Mt. Car- 
mel pa.r. bažnyčių, kurioie (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų Po pamaldų bus nu
lydėtas j Mt. Carinei kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, duktė, su
ims, tėvai, brolis Ir giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavlch Ir Sunal. Tel. Canal 
2515.

SKAITYKITE

II

5332 So. Long Avė.m.
j.uic = MOi

Visos anglių kompanijos pakėlė an- 
j gilų kainas, taip aukštai, kad žmo

nėms sunku beįpirktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dur nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 

i gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas

REPVBLIC 8402

I J. F. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PVLLman 5950 

Ketęergo vakarais nuo 7 Iki* 9 
4600 S. \Vood St. LAFayette 6393

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

3. Žinią 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 39^ apic Lietuvių Dieną, o da- 

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai

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

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

‘Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

J- i“Drauge” (rugp. 9 d.) 
vyko klaida. L Vyčių kuopos 
susirinkimas įvyks ne rugp. 
10 d., bet 11 d., penktadienio 
vakare, Vyčių kambaryje, ku-

~~ .. Iria dabar gražiai išpuoštas.
Neperseniai mūsų kolonijos’ . , . .. ., 4 kp. pirm. ne E. T>apinskas,

lietuviai kalbėjo apie, depresi- , . . ~ »• i. . T. j , bet A. Dargužis, kuris su se
nais veikėjais stengiasi Vyčius

bar apie nieką daugiau nekal- išjudinti į veikimą.
ha, kaip tik apie didžiuli pa- B Taipiuekae tik, kaipo na- 
rap. pikniką, kuris įvyks ru- rvR_ snv0 trokn Vv.
gp. 13 d., Vytauto darže. Bet el(sUursijai j parap. pik. 
kaip iiia apie ji nekaisti ir i|qp kllris jvyks ]3 ,,
jame nedalyvauti, kad visais Vytauto darže. J.

“DRAUGAS” PUB. CO.\ • •
2534 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

atvejais rengiamasi prie pikni
ko. Kas tik gyvas, tikietus 
pardavinėja; Onutės apie val
gius kalbasi, tariasi, kokiais j 
gardumynais atsilankusiuš pa
vaišinti ; užsakoma šalto gė
rimo; “Birutės” saldainiai iš 
Lietuvos dar šilti. Kur čia vi
ską žmogus surašysi, kas ten 
bus.

Sportininkų tymai, kaip bi
znierių, taip ir jaunimo, tik

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN, PARAPIJOJ, 

MAROUEHE PARK
Marquette Park ftv. Kazi

miero A kad. Rėmėjų 8 sky
riaus mėnesinis susirinkimas į- 
vyks penktadienio vakare, ru
gpiūčio ,11 d., 7:30 vai., para-

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARDAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., VVilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. Wood Št., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų die
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. 
Metams $6.00.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, 8eredoa fr Pėtnyčtoa 
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPtUklc 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau Anglis ūž pigiausias kalnai 
Paftaukit LAFayette 8980 I

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

INSURANCE,
NOTARY 
PUBLIC (NORTGMEBAI

PERKAM
Lietuviškoji

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O tMT C Ri

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TKisuroriiu pamatcotab biznis

2608 W ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

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

BALZEKA8 MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.
Tel. LAFayette 2082

8TAMLEY P. BALZEKAS. Sav.
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