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Klaipėdoj uždrausti'politiniai susirinkimai
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ESTIJOJ BRUZDĖJIMAS; PASKELBTA 
KARO PADĖTIS

KUBOS SALA TURI NAUJĄ 
PREZIDENTĄ

Geri. Balbo namie; surengtos 
nepaprastos iškilmės

KLAIPĖDOJ UŽDRAUSTI 
SUSIRINKIMAI

MACHADO PRAŠALIN
TAS, JO RŪMAI APIP

LĖŠTI
KAUNAS, rugp. 13. — Klai 

pėdos krašto deriktorija paskel 
bė, kad visam krašte uždrau
džiami visoki politiniai susi
rinkimai. r

Tas padaryta atsižvelgus į 
didėjantį visam krašte vokie
čių tautinį sentimentą.

ESTIJOJ KARO PADĖTIS

HAVANA, rugp. 13. — Ku
bos prezidentas Gerardo Ma- 
cbado y Morales vakar pabėgo 
iš šio miesto ir gal iš Kubos. 
Jo Pumai apiplėšti.

Laikinuoju Kubos preziden
tu pateko Carlos Manuel de ■ 
Cespedes. Naujas prezidentas 
vakar Čabanas tvirtovės pat
rankų šaudymais saliutuotas.

Griaunami garsieji seni čekų kliubo namai San Francisco mieste. Toje vietoje bus pasta
tyti moderniškieji kliubo namai. Šie griaunami namai pagarsėjo tuo, kad juose per ilgus me
tus lįuvo rengiamos vaišės rašytojams ir Rikėms įžymiems asmenims.

KOLUMBO VYČIŲ ORGANIZA
CIJOS SUVAŽIAVIMAS

CHICAGOJ

TALINAS, rugp. 12. - Catanas tvirtovės įgulos va-
Estijos vyriausybė paskelbė das Pulk- DeW» nžvakar 
karo padėti visam kraSte. jPtozi.lentui pasiuntė ultimatu-

Vyriausybė uždraudė hPt kad J18 1 24 valandas a,s'- 
koki v.-ikinm visom, i,nvnsi.dll l’fzidontus g,-oi-

MIUTARINĖS KUBOJE 
JĖGOS CHICAGOJE

kareivių organizacijoms, soci
alistų jaunimui ir kitom 
dviem, kuriu nariai dėvi uni- 
formas.

To žingsnio priežastis ofici
aliai paduodama, kad “neat- 
sakonyngas veikimas ir nera
mių žinių skleidimas viešajai 
taikai gręsia.”

Imtasi priemonių kontro
liuoti spaudą ir viešuosius su
sirinkimus.

Buvusiųjų kareivių leidžia
mas laikraštis konfiskuotas.

IŠKILMINGAI PASITIKTAS

ROMA, rugp. 13. — Vakar 
namo grįžo Italijos oro eskad 
rilė, kuri aplankė J. Valsty
bes. Jos vadas, oro ministeris 
gen. I. Balbo, su savo palydo
vais čia kaip kitados cezaris 
iškilmingai pasitiktas.

čiau apleido ofisą
Vakar prie kariuomenės su

kilimo prisijungė policija. Ta
da minios puolėsi prieš prezi
dento rūmus. Nebuvo kas juos 
gintų, o prezidentas išdūmė. 
Kone visi rūmai apiplėšti. Vis 
kas sudaužyta, išmėtyta, pag
robta.

Po to žmonių minios puolės 
ieškoti pabėgusio prezidento 
sargybos, kuri buvo savo rū
šies čeką ir vadinosi ‘‘la po- 
rra.” Ji buvo baisiai žiauri. 
Daug jos narių atrado. Pir
miausia nužudytas jos virši
ninkas. Paskui galvas pagul
dė ir kiti.

Kai kurių Machado kabine
to narių namai apiplėšta ir su 
deginta.

WASHINGTON, rugp. 12. I 
— Šio krašto ekspertams neži
noma, kiek Kubos respublika 
turi kareivių Havanos srity.
Spėjama, kad apie 5,000.

Visas respublikos jėgas su
daro 14,273 karininkai ir ka
reiviai. Policijos — 8,696 vy-Inubausti iki gyvos galvos ka-|

TABOKOS SKABINETOJAI 
BAIGĖ STREIKĄ

SAN JUAN, TVERTO RT- 
C0, rugp. 13. — Tabokos plau 
tacijose streikavo apie 5,000 
tabokos lapų skabinėtojų. Pri
pažintas jiems didesnis atlv’gi- 
niinas ir streikas nutrauktas.

MOLLISON VYKSTA 
NAMO

NEW YORK, rugp. 13. —
Anglų lakūnas Mollison, kurs 
nesenai su žmona per Atlanti 
ką atskrido ir Naujojoj Angli
joj sudaužė lėktuvą, vyksta at
gal į Angliją. Tenai dirbdins 
naujų lėktuvų ir sieks tolumo 
rekordo.

Šių savaitę Cbicagoj įvyks
ta metinis Kolumbo Vyčių or
ganizacijos suvažiavimas.

Prieš suvažiavimų atidary
siant, rugpiūčio mėn. 15 <1., 10: 
(X) v. ryto, Švč. Vardo,kated
roje bus laikomos delegatams 
iškilmingos šv. Mišios. Šiose 
pamaldose dalyvaus Jo Eksc. 
vvksupas B. J. Sheil.

Suvažiavimo posėdžiai į- 
vyks Stevens viešbuty. Pats 
suvažiavimas bus atidarytas 
pasibaigus pamaldoms kated-

LIETUVOJE

BUVUSIŲJŲ KALINIŲ 
LIKIMAS

“Rytas” rašo;
Nevienas buvusiųjų kalinių, 

Šeštadienį šimtmečio pažan- atlikę jiems skirtas bausmes

CHICAGO SUKAKTUVES

BYLOS PAKARTOJIMAS 
ATMESTAS

gos parodoje minėta Chicago 
miesto 100 metų sukaktuvės. 
Iškilmėse dalyvavo įžymiausiu 
ji šio miesto vadai.

Skelbimų dalintojų unijos • ___________
sekretorius iždininkas Itooney NEPRANEŠĖ APIE AUTO- 
ir biznio agentas Berry andai MOBILIŲ SUPIRKINĖJIMĄ 
teismo pripažinti žudikais ir j

Teismas nubaudė du antra-

provincijoj, ar Kauno kalėji
muose, prašo paramos, kadan
gi esamuoju laiku nedarbas ir 
šaltas visuomenės atsinešimas 
verčia .juos badauti.

.Tų tarpe yra ir tokių, kurie 
a t kalėję penkerius, šešerius 
metus, išėję laisvėn tikėjosi 
susirasti paramų visuomenėje,

rai. Be to, Kulia turi apie 20 Į
karo lėktuvų, du didesnius ir j Jų advokatas šeštadienį teis 
kelis mažesnius karo laivus. • argumentavo už bylos pa-

------------------- [kartojimų. Teisėjas Miller ne-
I pripažino argumentų. Bus ape 
* liuojama.

NUŠOVĖ SVAIGALŲ 
ŠMUGELNINKĄ

DU R H AM, N. C., rugp. 12. 
— Pašerifas Morgan nušovė 
svaigalų šmugelninkų Briar 
Rushų, kurs automobiliu va
žiavo ir šaukiamas sustoti ne
klausė.

PAUKŠČIAI RENGIAS 
KELIONĖN

lankių automobilių pirklius, S.'bet su didžiausiu nusivylimu
Rosfeltų ir C. O. Millerį, už 
tai, kad jie supirkinėjo, kaip 
ir seniau, naudotus automomi-!40 centų pavalgę, 
liūs ir apie tai policijai nepra- Kauno gatvėmis,

Tki šiandien, rvto karinome-! MIŠKAI DEGA N1UFOUD-
nė dar nepajėgė čia ir kituose 
miestuose tvarkos grąžinti.

PAŠALINAMOS MOTERYS 
ATSTOVES

BERLYNAS, rugp. 13. —
Hitlerio, vyriausybė iš Vokie
tijos parlamer.-to pašalina pas
kutines moteris atstoves, ku
rių buvo 21. Šios atstovės pri
verčiamos grąžinti įgytus per 
rinkimus mandatus. Vyriausy- 
bė pareiškia, kad vokietėms 
atitinkamiausia vieta yra na
mai, L)et ne politika.

LANDĖ

ST. JOHN’S, N. F., rugp. 
12. — Žiemių pakraščiuos miš 
kai dega. Gaisras apsiautė ke
letą kaimų. Gyventojai galėja 
tik vandeniu pasprukti. Jie 
taip ir padarė.

Evanstone, kaip praneša, 
taip vadinamos purpurinės 
kregždės jau mobilizuojasi, 
kad skristi į pietų kraštų. Iš 
šių apylinkių jos išskrenda a- 
pie rugsėjo pradžių.

NETEKUSI ATMINTIES

TURI PAŽINTI SAVO 
KRAŠTĄ

MADRIDAS, rugp. 13. •>—
Ispanijos vyriausybė nuspren
dė, kad ispanai diplomatai pri

PRIEŠ ATLYGINIMO 
MAŽINIMĄ

Ties Marųuette road ir Ke- 
dzie avė. policija rado betiks- 
lingai vaikštinėjančių kažko
kių apie 45 m. ainž. moteriš
kę. Pasirodė, kad ji praradusi 
atmintį. Nežino kaip vadinasi 
ir kur gyvena.

MONTREAL, Kanada, rug
piūčio 12. — Daugiau kaip 
200,000 geležinkelininkų nus
prendė griežtai kovoti prieš 
atlyginimo mažinimų.

MRS. JARMAN GERAI 
PAKLIUVO

ILGAI ŠNEKĖJOSI

Už dalyvavimų vienoje žmo
gžudystėje areštuotų Mrs. E. 
Jarman net 37 jos aukos jų 
identifikavo. Ilgų laikų Ši mo
teriškė plėšimais užsiėmė.

MADRIDAS, rugp. 12. — 
Ispanijos prezidentų Zamorų 
aplankė J. V. prezidento Roo-

valo nuodugniai pažinti savosevelto sūnus. Ilgiau kaip pus 
kraštų. * val&ndį abu šnekėjosi.

Chicago Heigbts miesto kler 
kas W. J. Sadler atsistatydi
no, kada auditorius rado jo 
ofise 24,016 dol. trukumų.

nešė. Kiekvienas gavo po 25 
dpi. baudos.

Cbicagoj vykdomas miesto i bet kokį darbų, 
tarybos pripažintas nuostatas, 
kad apie naudotų automobilių 
supirkinėjimų reikia pranešti 
policijos viršininkui.

kenčia dalelį skurdų ir, ne re
tai tik vienų karta dienoje už 

slankioja 
ieškodami

gailestingi] žmonių, kurie pa
sigailėtų jų ir suteiktų jiems

NAUJA ŽEMES ŪKIO 
MOKYKLA

roję. Kalbės miesto majoras 
E. J. Kelly.

Tų pačia dieną vakare tam 
pačiam viešbuty įvyks vaišės. 
Suvažiavimo dalyvius Illinois 
valstybės vardu sveikins gu
bernatorius Horner, miesto 
vardu — majoras Kelly, o kar 
dinolo ir Chicagos arkivysku
pijos vardu — vyskupas Sheil.

Suvažiavimas liaigsis rugp. 
17 d. Tų dienų Chicagos šimt
mečio pažangos parodoj bus 
minima Kolumbo Vyčių die
na. (

PADIDINTAS VIEŠKELIŲ 
TINKLAS

Alytaus apskritis daug turi 
gerų plentų, kuriais gali leng
vai susisiekti su Kaunu ir ki
tais didesniais miestais bei 
miesteliais. Be plentų, nema
žas apskrityje tinklas yra ir 
vieškelių, kurie prieš kelerius 
metus buvo neišvažiuojami. 
Tačiau nuo 1929 m. vietos ad
ministracija vieškelių taisymu 
rimtai susirūpino ir juos pra
dėjo taisyti bei žvyruoti. Pra 
džioje ūkininkai labai pikti
nosi, kad jiems uždedama prie 
volė kelius taisyti ir ne vienas 
sakydavo, kad tai “ponų iš- 
mislas.” Bet po dvejų metų 
dauguma jau įsitikino, kad 
tai itin gerų darbą atliko ne 
tik “ponams,” bet ir sau. 
Nors šiais metais kelių taisy
mo kiekis ir tinklas Alytaus 
apsk. padidintas buvo iki 
311,8 tęsinių kilometrų, bet 
jau visam apskrityje baigiami 
keliai taisyti bei žvyruoti. Vi- 

’ sur viršaičiai energingai dar-

MOKYKLOS PARODA

Panevėžio amatų ruošos 
mokyklų lanko Lietuvos mer
gaitės. Mokykloje dėstomi ir 
atliekami praktiški gyvenimui 
darbiai: ruoša, dailės darbai, 
knygrišystė, siuvimas, audi
mas, nėrimas ir kt. Ši mokyk
la per Eucharistinį kongresą 
surengė gražių turiningų pa
rodų.

Paroikis salės buvo gražiai 
išpuoštos, darbai su skoniu iš
dėstyti. Daugiausia matėsi 
dailės darbų, kurie užėmė net 
du kambarius.

Kituose kambariuose buvo 
audimo ir kulinarijos skyriai.

NEMUNO AUKA

Gelgaudiškio valsčiuje ties 
Papiškių km. besimaudyda
mas Nemune prigėrė G. Mar
tinkevičius, 7 metų amž.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

------------bų tvarko, o gyventojai noriai
Nuo ateinančių metų Oruz- taiso. Tad reikia tikėtis, kad 

džių aukštesnioji gyvulinin- po kelerių metų [Alytaus apsk. 
kystės mokykla bus perkelta į I gunku bus atskirti vieškelį 
Kauną. Gruzdžių dvare mano- nUo plento.
ma įsteigti žemesniųjų žemės (
ūkio mokyklų.

STAIGA MIRĖ

Beritu kaimo, Raseinių vals 
čiuj, pievoje grėbdamas šienų

APLEISTŲ ŪKIŲ KLAU
SIMAS

Lietuvoje jau priimtas ap
leistiems ūkiams prižiūrėti įs
tatymas, pagal kurį apsileidu-

staiga mirė šio kaimo gyven-jgįus ūkininkus prižiūrės agro- 
Cojas M. Tarnapavičius, 60 m. Jnomai. Jei bus nustatyta, kad 

ūkininkas apsileidęs ir netvar 
Ringai šeimininkauja, tada ga
lės įsikišti valdžia.

amz.

PERKŪNAS SUDEGINO

Rudžių kaime, Žaslių valsč., 
nuo perkūnijos kilo gaisras ir 
sudegė iV. Janiškevičiaus gyvo 
namieji namai su buvusiais- 
jame visais daiktais. Nuosto
lių apie 5,000 litų.

EŽERE PRIGĖRĖ

Alvito valsč. Kumečių II 
kaimo ežere besimaudydamas 
prigėrė J. Skačkauskas.

56 NETEKO DARBO

Iš Chicagos prohibicijos vyk 
dymo biuro vis gi 56 agentai 
paleidžiama. Biure 93 asme
nys pasilieka.

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA

Į Kauną atvy ko Anglijos lie
tuvių ekskursija, kuriai vado
vauja kun. Mažonas.

H
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“DRAUGAS”

Italus. kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >4.00, Pu

tai metų — 18.50; Trims mėnesiams — >2.00; Vienam 
•totalui — 75c. Europoje — Metams >7.00; Pusol me
tų — >4 00. Kopija .08c.

Beųdradarblame ir korespondentams raktų nerrų-
Jel neprašoma tai padaryti Ir neprisiuučlama tam 

ui pakto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.

kaadlen.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

“DRAUGAS”
LITRU ANIAN DAILY FRIEND

Publlshcd Daily, Except Bunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00; 81x Months 

— >8.60; Three Months — >2.00; One Month — 76c. 
Burope — One Tear — >7.00; 81x Months — >4.00; 
Copy — .OSo.

Advertlslng ln “DRAUGAS” taringa best resulta
▲dvertlslng rates on applloatlon.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

ŠIAUDINIS PATRIJOTIZMAS

Kaip kituose kraštuose, taip ir J. Val
stybėse šalia tikrojo žmonių patrijotizmo ga
lima užtikti daug ir šiaudinio patrijotizmo. 
Sis pastarasis šiame krašte dažniausia stato
mas ant dolerio ir pelno pagrindo.

Pastarojo didžiulio karo metu daugelis 
šio krašto žmonių buvo persiėmę tikruoju 
patrijotizmu. Jie buvo pasiaukoję savo kraš
tui ne kokio sau pelno sumetimais, bet kil
niais darbais. Salia jų buvo daug tokių, ku
rių visas patrijotizmas buvo paremtas tik 
doleriu. Tai šiaudiniai patrijotai. Karo metu 
jų ne mažas skaičius susikrovė didelius lo
bius. Savo kalbomis jie reiškė daug patrijc- 
tinės dvasios, bet jų darbas kitką liudijo. 
Jie panaudojo gudrybes, kurių pagrinde yra 
ne vien pelnas, bet jau aiškios suktybės.

Šiandien krašto prezidentas Rooseveltas 
sužadino gyventojus kiton patrijotinėn kam
panijom Ši kampanija yra panaši karo metu 
kampanijai. Tai kova prieš ekonomiškųjį slė
gimų, kad kraštui gerovę grąžinti.

Ši kartų daugiausia išjudinti pramonin
kai, įmoninkai, pirkliai ir kiti krašto didieji 
tųzai. Iš jų pareikalauta patrijotizmo žygio, 
kąd jie imtųsi krašto pramonę gaivinti. Pa
reikalauta, kad jie didintų darbininkams at
lyginimų, mažintų darbo valandas ir surastų 
darbo bedarbiams. Jie visi privalomai turi 
pasirašyti atitinkamų kodų, o už tai krašto 
vyriausybė duoda jiems atitinkamus ženk
lus, kad visuomenė žinotų, kad jie dirba už 
krašto gerovę.

Ši kampanija dar visiškai neįsisiūbavo, 
o dąugelis kodų pasirašiusiųjų jau virsta mi
nėtais šiaudiniais patrijotais. Kas jiems gal
voje krašto ekonominis slėgimas, arba milijo
nai bedarbių. Jie dirba tik tuo vienu tikslu, 
kad daugiau sau pelno įsigijus.

Tačiau šie pseudopatrijotai sau nuoskau
dų daro. Jų darbus vyriausybė žino. Jie bus 
nubausti tuo, kad visuomenė nuo jų užsigrįš.

Gal jie nepateks kalėjiman, bet jie neteks sa- | 
vo biznių.

Krašto pramonės gaivinimo administra
cija AYashingtone įsteigė skundams priimti 
biurų. Tas biuras jau daug skundų gauna. 
Skundžiasi darbininkai prieš darbdavius, vie-1 
ui įmoninkai prieš kitus, ir 1.1.

Skundų priėmimo biuras gavo praneši
mų, kad kai kur valgyklų savininkai pasira
šė kodų ir padidino darbininkams ir darbi
ninkėms atlyginimų nuo 9 dol. iki 14 dol. per 
savaitę. Išstatė lange iš vyriausybės gautų 
mėlynojo aro atvaizdų' ir didžiuojasi, kad ir 
jie kovoja už gerovės grąžinimų. Bet ištik- 
rųjų kų tie žmonės daro? Iš mokamųjų 14 
dol. per savaitę darbininkui atitraukia po 
vienų dolerį kasdien už pietus, nepaisant to. 
ar jis tuos pietus valgo, ar nevalgo. Kiti daro- 
daviai imasi kitokių gudrybių.

Pramonės gaivinimo administracija įspė
ja tuos visus šiaudinius patrijotus, kad jie 
neišnaudotų darbininkų. Kitaip gi iš jų bus 
atimtas tas mėlynasis aras. O jei kartų bus 
atimtas, tai nebus grąžintas.

Vargiai visi paklausys. Daugeliui žmo
nių čia doleris yra kilniausias dalykas. Už 
tai jie ir nukentės.

P A S T AB t Lt S

J. Žilevičius i

“AUŠRA” IR LIETUVIŠKOJI MUZIKA
PRIEAUSRYS

* (Tęsinys,
Kai kurie klebonai labai į širdį pri

ėmė Valančiaus patarimus. Pav., Utenoje 
buvę pirm tai lenkiškas giedojimas, pasi- 

. taikius progai, buvo pakeistas lietuvišku. 
Suplikacijos buvo giedamos savotišku bū
du: vienų posmų giedojo lenkiškai, kitų 
— lietuviškai. Visa tai buvo panašu dau
giau į pamėgdžiojimų, negu į maldų. 
(“Tėv. Sargas” Nr. 3. 4. 1899 m.).

Sekant “Spiew Koscielny”, 1856 me
tais, t. y. vyskupo Valančiaus laikais, ka
da Lietuvos dešimtyje apskričių nebuvę 
vargonininko, kuris būt mokėjęs gaidų, 
visas mokslas buvo iš klausos. Apie cho
rus netenka kalbėti. 1875 m. kun. J. Gra- 
bovski ir Zientarski pirmieji pradeda da
ryti pastangų su lenkystės pagalba var
gonininkus mokyti gaidų. Nutarė jie iš

Kų Dariais ir Girėno Skridimas Lygus 
LiidkerpSkridimiii

Kodėl Lituaniką Ištiko Katas
trofa?

Lietuvos aero klubo vioepir 
miuinkas pik. ltii. inž. Gustai
tis plačiai ir išsamiai palygina 
mūsų žuvusių didvyrių skridi- 

Buvęs kapt. Step. Dariaus'1“1! su*kitų lakūnų skridimais 
ir St. Girėno tragedijos įvykio i *'• nagrinėja galimas avarijos

KAP. DARIAUS IR GIRĖNO 
SKRIDIMAS LYGUS LIN- 

BERGO SKRIDIMUI

Clevelando laisvamaniškas laikraštis “D- 
va” yra didelis diktatorių šalininkas. Tačiau, 
jei diktatūra kokiu nors būdu to laikraščio 
redaktorių paliečia, tai jau negerai. Kad taip 
yra, aišku iš šio “D-voj” tilpusio rašinio: 
‘‘Ta klika pasiėmė SLA. į savo rankas ir 
daro taip kaip Hitleris Vokietijoje. Aiškiai 
matom, kad visai nesiskaito su mumis, eili
niais nariais. Laikraštis po didžiausia cen
zūra. Jei rašai kų už Gegužį, Vitaitį, Vinikų 
tai O.K., bet ne prieš! Na tai susilaukėm dik
tatūros SLA. gyvenime!” Vadinasi, kitiems 
ir cenzūra ir diktatūra yra geras ir reikalin
gas dalykas, bet tik ne “D-vos” redakto-1 
riui.

• • •

Perskaičius A. L. R. K. Federacijos Cen
tro paskelbtų kongreso programų, randame 
referatų labai svarbiais šių dienų klausimais. 
Vienas jų — “Šventieji Metai ir Katalikiš
koji Akcija”, kurį skaitys Katalikų Veikimo 
Centro įgaliotinis gerb. kun. Alfonsas Lip- 
nickas. Gerb. svečias yra žinomas Lietuvoje 
kaipo vienas iš veikliausių katalikų veikėjų. 
Energingas, iškalbus. Katalikiškosios Akcijos 
klausimu jis galės kalbėti autoritetingai, nes 
toj srity jam tenka daug dirbti, rašyti ir 
kalbėti. Jo paskaita bus pirmoje kongreso
dienoje, būtent rugpiūčio 23 d.

• • •

Mat, ir daugiau svečių iš Lietuvos susi
laukėme. Cliicagoje pas gerb. pral. Krušų vie
ši gerb. kun. St. Irtmonas, Raudondvario kle
bonas, kilęs iš Šilalės parap., Tauragės apskr. 
Sveikiname ir linkime maloniai laikų pralei
sti Dėdės Šamo žemėje.

leisti trijuose tomuose “kantičkas” ir ki
tas giesmes, taip pat ir mišias lenkų kal
ba. Šių “kantičkų” ir Zientarskio mišių 
pasirodymo dėka, Lietuvos vargoninin
kuose sukėlė didelio susidomėjimo. To pa
sėka tiek buvo gera, kad 1886 m. “Spieiv 
Koscielny” skaitytojų Lietuvoje jau esa
ma apie 100 ir turima jau to laikraščio 
korespondentų, griežtai nusistačiusių prieš 
besivystantį lietuviškumą bažnyčiose. Už 
tai netenka stebėtis, kad “Aušrai” pasi
rodžius, dar ilgai skambėjo grynose lie- I 
tuvių parapijų bažnyčiose “godzinkos”, 
suplikacijos ir Dievo Kūno eisenose (ir 
kit.) lenkiškai. Geras tam bus sekantis 
vaizdas, kur Šėtos klebonas savo proteste 
pareiškia savotiškas mintis, paremtas fak
tais (protestas pareikštas prieš lietuvių 
“Tėv. Sarge” priekaištus lenkuojančiam 
klebonui, kuris buvo lietuvių veikėjams 
paties užpultojo išsiuntinėtas, kaipo pasi
teisinimas) “Žinyčios” Nr. 4-5, 1902 m., 
“Būk aš į Š. bažnyčių įvedęs lenkiškų 
kalbų, Kurios niekuomet nebuvo, jog ma
no organista per šv. Mišias su vargonais

vietoje aviacijos kapitonas p. 
Morkus plačiai pasakojo išgy
ventus įspūdžius ir ten surink
tas žinias. Liepos 18 d. 8 vai. 
30 min. jiedu su inž. Bulota 
buvo Soldine.

Vienkiemis. Į kairę mūsų ke 
lio už kalniuko matyti didelis 
slėnis. Už slėnio reto miško 
pušynėlis. Plačiai po visų miš 
kų išsibarstę lėktuvo ružavos 
liekanos. Arčiau prie lėktuvo 
skeveldrų daug automobilių, 
taksi, motociklų, dviračių. Mi
nios žmonių. Lėktuvo liekanos 
aptvertos viela. Stovi smogia
mų dalių sargyba. Iš didingo 
Lituanicos lėktuvo klaikus vai 
zdas, lėktuvo dalys išmėtytos 
50—60 metrų viena nuo kitos. 
Pradžioje miško numušti šeši 
medžiai. 30 metrų nulaužta > 
miško viršūnių šakos, nulau
žytomis viršūnėmis ir šakomis 
lyg žaliumynais nubarstytas 
paskutinis jų kelias. Sparnu 
suduota į 25 centui, medį, jis 
numuštas. Stipriausias smūgis 
suduotas į 40 ctn. medį, suduo 
ta pačiu propeleriu, medė

priežastis. Norint tinkamai į 
vertinti mūsų lakūnų kpt. S. 
Dariaus ir St. Girėno perskren 
dant Atiantikų pasiekus rezul
tatus, reikia sugretinti jų žy
gį su panašiais pasaulyje la
kūnų skridimais. Šio vertimo 
kriterijumi padėjus tolumų ir 
orientacijos tikslumų, išvado
je pasirodo, kad nors per šiau 
rėš Aalantikų iki šiam laikui 
yra padaryta 20 skridimų 
(neskaitant tų, kurie užsibai
gė Atlantiko gelmėse), iš jų 
mūsų lakūnai atstumo -distan
cijos atžvilgiu turi antrų vie
tų. Dėl tikslumo reikia skaity
ti lygiai Lindbergo skridiniui, 
nes jiedu taip gražiai ir kla- 

, siškai skrido, visų laikų labai 
Į gerai orientavosi, o Lindber-
į gas iki šiam laikui vertina
mas kaipo geriausiai pavykęs 
orientacijos atžvilgiu. Dažnai 
skrisdami per Atiantikų lakū
nai nuskrisdavo ne ten kur 
norėdavo,taip prancūzų lakū
nai skrisdami į Paryžių nusi
leido Ispanijoje, pliaže. Bend
rai skrendant per Atiantikų, 
sunku tiksliai pasakyti, kur 
skrendama, nes vandenyne es
ti stiprių vėjų, tenka skristi 
miglose ir tamsoje, rūkuose. 
Mūsų lakūnai skridę labai tik 
sliai. Nilo Kauno tebuvę vos 
650 klm., 3,5 vai kelio ir tik
rai jei ne avarija, būtų laiku 
pasiekę Kaunu. Lakūnų skridi 
nio galėjo būti keliai: vienas

nukirstas perpus. Nukirsti a- 
pie 18 mtr. Lituanicos sparnų, 
jie sutrupėję ant žemės. Lėktų 
vo krista apie 80 kampu, ligi 
žemės paliesta apie 80 mtr.
Lituanica nukritus dar persi
vertusi per galvų, kapotavosi.
Visas lėktuvas virtęs skevel
drų krūva, sulūžęs, sulanksty-
•tas. Benzino bakai plačiai iš-I ĮM,r j;,,,,antras ftk„t 
mėtyti. Motoras 10—15 mtr.
šalyje nuo kritimo vietos. 
Tikrinant Ijenzmo bakus, vie
name rasta dar apie 50 lite- 
rių benzino.

Susidūrimo smūgis buvęs 
nepaprastai smarkus ir mota- 
nepaprastai smarkus ir nioto- 
džiai ir propeleryje medžio

landų ir trečias atsarginis per 
Anglijos vidurį. Kuriuo keliu 
jie skrido, nežinia, tačiau ga
lima prileisti, kad daugiau 
šiaurės kryptimi, nes nebuvo 
pastebėti. Galimas daiktas, 
kad ir per Škotlandijų. Jų pa
siekti puikūs rezultatai nežiū
rint į tai, kad Lituanica ne-

gabalėliai įsisukę. Dėl įvykio buvo visai moderniška. Lakū- 
Į klausinėta ir vietos gyvento- nų tekniškas pasiruošimas go
jai, tačiau iš jų nieko konkrie ras, rūpestingai pasiruošta ak- 
taus nesužinota. lam skridimui. Geri ir rūpes

gieda lenkiškas giesmes, dėlto kad pra- 
baščius taip reikalauja“. Jis prieš tai 
protestuoja ir vadina šmeižtu... “Pridur
siu dar, jog aprašytasis organista jau pil
nai pramokęs grnjinti Mišias, elgias ne iš 
baimės klebono, bet, mokydamas giesmi
ninkus, vartoja giesmes ir lenkiškas ir 
lietuviškas, o tankiaus — lotyniškas, vie
nu žodžiu, lavindamos su giesmininkais 
užtraukia visokias giesmes nes dėl pasi
gyrimo arba kieno fantazijos, bet išmin
tingai dėl garbės Dievo. Ant galo sakau, 
jog pakelti karę prieš lenkiškų kalbų iš
imtinai bažnyčioje ir taip skaldyti para- 
pijonys į partijas yra tai didžiausias ab
surdas, nesutinka su bažnyčios dvasia. Š. 
aš pažinau 1861 m. kad Jūsų dar ant svie
to nebuvo, ir nuo to laiko lyg pusiau 1879 
m. kas met po kelis kartus atsilankyda
vau į Š. bažnyčių ant atlaidų, kur visuo
met apart lietuviškųjų būdavo ir lenkiški 
pamokslai sakomi ir suplikacijos gieda
mos lenkiškai taip, kaip ir Žeimės, Buko
nių, Sesikų, Deltuvos, Ukmergės bažny- 
čioee ir ,
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Šiintnieėio Pažangos jiarodon Massacliusetts valstybė at
siuntė čempijoninį žvejų laivų “Gertrude L. Thebaud”. Ka
mpe laivo kapitonas Ben Pine.

tingai paruošti kompasai, aps 
kaičiavimai, visa atlikta, ke
lionė lyg atmintinai išmokta.

Lituanicos turėta naujas mo
toras, nauji sparnai, nauji be
nzino bakai. Be to, pats Litu
anicos lėktuvo tipas jau yra 
išmėgintas daugel kartų pers- 
kridimais Atlantu.

Tačiau kodėl įvyko ta no- 
! laimė? Kodėl toks baisus tra
giškas lakūnų skridimo galas? 
Kodėl jie perskridę Atlantu 
ir pasiekę Vokietijų nepasiekė 
gimtosios šalies Lietuvos? Ar 
yra atsakymas?

Pirmiausia konstatuota, kad 
Lituanica nenukrito iš aukštu
mos, nebuvo nevaldomo lėki
mo kritimas, nes tokiu atve
ju lėktuvas sudūžta vietoje.
(Lituanica nuo pirmųjų medžių 
j užkabini mo ligi katastrofos 
pietos turi ISO mtr. Lituanica 
užkliuvo, pakeliui skrisdama 

į visu greitumu užsikabinusi už 
■ miško medžių. Tai galėjo būti 
blogų atmosferinių sąlygų, Li- 

'tuanicai per daug žemai nusi
leidus prie žemės. Jos žuvinio 
metu oro sąlygos buvo blo- 
'gos. L. l’ost, kuris skrido iš 
Berlyno dienos metu, buvo pri 
verstas nusileisti Karaliau
čiuje, gi naktį atmosferinės 
sąlygos dar labiau pablogėjo. 
'Lituanica skrido per žemai ir 
skrido virš miško. O skristi 
pagal medžių viršūnes naktį 

iyra daug galimumų avarijoms, 
j Lakūnai galėjo būti pavargę, 
i su silpnu matymu. Tačiau ko
dėl Lituanica paskutinėmis 
valandomis ėjo taip pavojin
gu keliu, ar negalėjo ji pakil
ai aukščiau? Čia yra įvairių 
hipotezių, išnagrinėsime jas

Šia proga įdomu šiek tiek smulkiau 
prisiminti apie lūšį bažnytinės muzikos 
prieš ir per \ alančiaus laikus. Būnant man 
Varniuose, teko matyti vienų senų. buvu
sį Valančiaus laikų katedros orkestro 
“bugnamušį” Vaišnorų (ar Norvaišų?). 
Jis pasakojo, kad vargonuose buvusios 
dvi dūdos skirtingai suderintos (ketvir- 
tatonių ar pusę -tono skirtumas). Kada 
kunigas giedodavo prefacijų, oracijų ar 
evangelijų per didžiąsias šventes, tuomet 
būdavo atidaromos tos dūdos, kurios lig 
būgnai ūždamos sudarydavo didelį “tren
ksmų” bažnyčioje. Greta su tuo, būdavo 
“cimbolai,” kurie irgi laike dūdų urzgi
mo skambėdavo. Kunigai turėdavo labai 
stipriai giedoti, kad jo balsas būt gir
dimas bažnyčioje. Tokioms iškilmingoms 
pamaldoms laikyti, visuomet buvo renka
mi kunigai, kurie gali stipriai giedoti. 
Taip pat dūdos urzgriavo ir per pakilėji- 
mų. Žmonės tuo labai gėrėdavos ir kuo 
met tas liko užginta, žmonės labai ilgė
josi.

Tos rūšies dūdų prieš 40 metų Lietu-

paskirai. Benzino trūkumas? j Tačiau jo turėjo 44 V2 vai., oi 
j jie sklido tik 3716 vai., jo dar, 
I turėjo būti mažiausiai 6 valan
doms. Užrašų apie benzino ei
kvojimo eigų nėra. Atmintina, 
kad benzino eikvojimo dydis 

j priklauso nuo lėktuvo krūvio 
į ir skridimo. Tačiau vis dėlto 
benzino jiedu nepritrūko, jo 
dar ir rasta apie 50 literių.

Staigus motoro sugedimas 
atpuola, nes 11 vai. Lituanica 
buvo ties Stargardu, o pusę 
pirmos naktį 60 klm. oro ke
liu nuo jo įvyko avarija. Nuo 
Stargardo skrido žiemių rytų 
link. Kodėl? Kokiu būdu pa
aiškinti jų grįžimų? Juk jie 
susidūrę su blogu oru galėjo 
kilti aukštyn ir skristi laisvai 

i toliau į ten, kur jų taip ne
kantriai laukta ir į kur jų su 
ilgesiu skrista. Kodėl Lituani
ca nepakilo aukščiau į erdvę? 

įNuo ilgo veikimo jų motoras 
galėjo pradėti “šlubuoti,” ge
sti nuo įvairių priežasčių: su
tepimo, užsiteršimo filtro, jau 
po tiek valandų skridimo ga
lėjo būti nepatikimas motoro 
veikimas. Gal būt Lituanica 
jau nebepajėgė pakilti aukš
čiau? Gal lakūnai stengėsi 
grįžti į geresnę oro sritį, sie- 

| kė mažiau pavojingo be me
džių pajūrio? Galėjo būti prie
žastimi ir didelis lakūnų nuo
vargis, gal pavargę nuo ilgo 
skridimo drąsieji lakūnai buvo 
per daug prislėgti nuovar
gio?

(Daugiau bus)

GARSSNKINTES
“DRAUGE"

I voje dar buvo galima vienur, kitur už- 
I tikti. Šiaulių bažnyčioje prie vargonų, ska- 
mbiukais skambinant, net karalius I)ovi- 
das (statula) per arfos stygas rankom 
braukęs iv angelas sparnais plasnoję*. Se
ni žmonės dar atsimena tuos “bubenus“.

Varniuose per Bernelio mišias, susi
rinkdavę prie vargonų parapijonai, mo
kantieji lenkiškus bernelius; keletas vyrų 
su triubomis, lėkštėmis ir būgnais, kai 
kunigas užgiedodavo “Gloria”... vargoni
ninkas atk išdavęs visas vargonų dūdas, o 
vyrai smarkiai giedodavę “Gloria, glo
ria in exceisis l)eo”, mušdavę būgnais, 
paleisdavę “bubenus“ ir pusdavę triūbas. 
Prie to dar visi esu bažnyčioje varpai- 
varpeliai būdavo skambinami. Žmonės pu
ldavę ant kelių iš didelio susigraudinimo 
ir labai verkdavę. Parėję namo namiškia
ms pasakodavę kaip apie didžiausj daly
kų. Žmonių privažiuodavę į katedrų iš to
limų apylinkių parapijų. Gale mišių tame 
pačiame sustatė buvęs griežiamas “mar 
šas”.

Bus daugiau)
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CHICAGOJE

Iš ŠV. JURGIO PAR AP., 
BRIDGEPORT

SKAITLINGAS A. R. D. 
2 SK. SUSIRINKIMAS

llugp. 4 d. įvyko A. K. D. 
2 sk. regularis susirinkimus;! 
.jis buvo nepaprastai gyvus iri 
turiningas.

2 sk. visuomet

1 kp. turi teisę seime turė
ti 5 atstoves, bet mūsų kuo- 

!pai atrodo, kad vienos pakaks, 
nes mums nerūpi pravaryti 

(savo kandidates, tik rūpi, kad 
.būtų išrinkta gera Centro Va
ldyba. Ona Kirienė vra auks-

V1O VEIKIAMA PIMIMfl lČi° 14 4-’ >v>'k:stu Milicijos eio 14 dienų 3 vai. vi 
KAO VUMAmA UimilMJ Lusįrįnkinius> parapijos gvetai- kambaryje.

P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE P ARK

DIDELĖ PP. PUŽAUSKŲ 
DOVANA

Mes, marketparkiečiai, turi

nėje. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti, nes yra naujų ir 
svarbų reikalų svarstymui. Y- 
patingai prašome tas, kurios 
jau užmiršo kad yra mergai
čių sodaiieija ir kad ji gražiai 
veikia. Tat, visos, eikime į su 
sirinkimn. Sodalietė

•J'J
I

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Svarbūs reikalai bus svars- i0fįso; Tel. CALumet 4039 
tomi. Prašome visų narių at-jRes.: Tel. HEMlock 6286 
šliaukyti. Korespondentei QR< Ai g,

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

tos inteligencijos, veikli ir pu-»»e savo kolonijoj gausių pa 
sižymėjus sųjungietė. 1 kp. ja-'apijui aukotojų. Ypatingai 
jr tikrai didžiuojasi, (irįžda- PP- Pužauskai, 6599 So. Camp-

............ jma iš seimo O. Kirienė porai bell Avenue, kurie gausiai ro-
nuosirdzuu (lien(i apsisto< yiUa josepb niia parapijos reikalus ir pa- 

darbuojas; musų skyrius tik Mnri.ų pas sebutes kazimierie- sižymi nepaprastu dosnumu, 
numeru 2, bet darbais L 1^. j. Pužauskas yra “Whole-

Veikli pikniko komisija J Laimingų atostogų ir laimi- *ale” mėsininkas, patyręs bi- 
Nors Vytauto daržas buvo ligai pas mus sugrįžti.

iš A. Ii. 1). atimtas, mes vis ------------- j apie i engiamų parapijos pik-jjftU pralaimėjęs legislatūros
vien savo metinį, tradicinį pi-J . R. 1). 2 sk. nariai stropiai įIl’kų, kuris įvyko rugp. 6 d., baisavįme> foet jis manoma vėl 

įnešti busimoj sesijoje. Pata
riama visiems piliečiams ra
ginti savo pasiuntinius Spring 
fiekle, kad jie remtų šį bilių.

Nutarta suruošti šeimyniškų 
klubo išvažiavimų į Kabelis 
farmų, apie pabaigų šio mė- 

L A. J. M.

Marųuette I’ark Liet. Am. 
Piliečių klubas mėnesiniam', 
susirinkime svarstė apie įneš 
tų bilių į Illinois lėgislatūra. 
kad apribuotų taksus ant ne 
judoniųjų ir personalių nuo
savybių vienų nuošimtį nuo 

znierius toje. šakoje. Išgirdęs pilnQg yertės Norg tas bi,iu[.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1418 SO. 40lli OT., CICERO, ll.il. 
U (arM Ketv. ir Pėtn. 10—8 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subąt. 2—9 vąL

Olbo valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. • 
Kezldencijob Ofhust.: 285# W. 80th HA. T gi 

Valandos: 18—18 ryto
Šaradomis Ir Nedėliojai# paarsi satartl

HEMlock 8151

DB. V. S, NARES
7650

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite visus tuos pro 
fesionalus ir biznierius,1™. LAFayette

Į 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

LIETUVIAI DAKTARAI:

(Naryauckas)
GYDYTOJAU IR CHIRURGĄ*

2420 Weet Marųuette Ro«l 
VALANDOS:

0 Iki 11 ryto: 7 Iki t vakare 
Utaru. ir Ketv. vok- pagal sutarti 
Re* 0410 S. MXPLBWOOD AVM

kilikų vykiname sekmadienį, rengiasi prie vienintelio meti- i norėdamas, kad tas piknikas 
rugp. 20 d. Marųuette parke, nio pikniko Marųuette parke, kuo daugiausiai pelno parapi 

Pikniko komisija ,J. Budre- rugp. 20 d. Lauksime daug Jai atneštų, paaukojo piknikui 
vieienė, V. Lukienė ir O. Pa- svetelių. daug mėsos. Visi parapijonai
liliūnienė nuoširdžiai dirba, j Gaila, kad rugp. 20 d. įvyk- PP- Pužauskams reiškia širdin 
Jos džiaugiasi, kad musų ko- sta ir mūsų parap. piknikas, Padėkų.
lonijos biznieriai užjaučia se- jau antras šįmet, bet geri žjno- Šiomis dienomis Pužauskie- 
serų Kazimieriečių padėtį ir nes suspės abu pikniku atlan- nė su A. Šainbaraite išvažia- nesį0. 
piknikų remia be pavydo, be Ryti, nes abu remtini. Be to, vo atostogoms į Long Beaeb, 
išmetinėjimų. Mūsų veikliosios Chicaga plati, daug parapijų, Indiana, pas pp. J. Sinkus, 
narės C. Petraitienė-, J. Saite-'o seserų naudai piknikas ren- Ten jos mano praleisti porų 
nienė, T. Stankevičienė rengia giainas tik vienas metuose. Tat‘ savaičių. Aplankys artimes- 
piknikui įvairių “surpraizų”. įvisų cliieagiečių šventa prie- nius draugus ir žymesnes vie- 
Neatsilieka nei kitos lėmėjos.1 dermė tų piknikų remti. Sma- tas.
Ponia Kalenienė visuomet duo gu bus ten ir malonu, nes ir Linkime linksmai atostogas 
da gausių dovanų sesutėms, rėmėjos malonios ir linksmo1' praleisti. Ieva Lukošiūte
taip pat St. Bučienė ir kitos ir vien gerais darbais užimtos. į _________
platina pikniko bilietus. Rė
mėjų darbus — tai įrodymas 
tikros artimo meilės.

Nauji nariai
Kas susirinkimas vis įsira

šo naujų narių. Štai, ir šiame 
susirinkime susilaukėm dvie
jų rėmėjų, būtent U. Petrai-

X. X. ! Pirmadienio vakare, rugpiū

G R A B ORIAI:
1 «.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GKABORIUS
tienę 11 A. StOfkienę. Kuomet Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauala.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdintiorganizacija tvarkiai ir teisin

gai vedama, narių lengva gan 
ti, nes jau toj draugijoj esan
čios, pačios savo drauges įra
šo. Susirinkimai mūsų sky
riaus malonūs, linksmi ir jau
kūs. Visur vienybė, o mūsų 
didžiosios veikėjos, vieno da
rbo nepabūgusios, jau kitų pra 
deda ir visur jom sekusi.

Štai, ir Centro piknikui do
vana duodama sk. narės F. Bu-

Tcl. CANal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court. Cicero, Iii 
TEL. CICERO 6917

Phonc KOI Icvard 4120

A. MASALSKIS
GKABORIUS

Muių patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi-

rbienės, kuri rankomis siūlę,! SSn“"“ 
graži,, antklodę piknikui do-l Nauji>i 
vanojo. O kų besakyti apie 
mūsų linksmutę J. Šaltenicnę.’ d>kai.
Ji visur ir visame padeda ir 3307 Auburn Avenue
dirba. Mūsų biznierka Kalė- -----------------------------------
dienė savo nuosavu automobi i I.J.ZŪLP
Jiu visas darbininkes žadėjo' 
piknikan nuvežti. Ačiū visoms 
darbuotojoms. X.

Ona Kirienė, M. S. Centro 
f i n. kom. narys, buvo M. S. 
1 k p. deleguota M. S. 16 sei
lium, Shcnandoali, Pa.

GRABORIUR IR LAIDOTUVIŲ 
VED8JAR

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUlevard 5203—8413

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
Šiuomi pranešame Nekalto 

Prasidėjimo Panelės Švenčiau
sios merginų draugijos narė
ms, kad mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, rugpiū-

Tel. L.Uayelte 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 Vest 43rd Str. 

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

Seredomis ir nedėllomls pagal 
sutarties

Phonc GKOvchill 0027
Valandos: 2-4; 7-0 P. U. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KAOZEWIGK
Lietutis Gydytojas Ir Chtrurgae

8850 80. WESTERN AVIU. 
ClucaMO. Ui.

BOCIcvard 7580
•Rcz. HEMock "GUI

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 1* ryto Iki 8 vakar*

Tel. Ofiso IMU ,'Icvard 5013—14 
Kcz. VK'lory 2313

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

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 8:80-8:20

Tel. LAFayette 5793

DR. A. J. JAVŪIŠ
Office Ptaone Res. and Office Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki9 vak. 

PKOspect 1028»« & Callfornu Asi.

CANal 0706

DR. J. J. K01YARSKAS
PHY81CIAN AND 8UKGEON

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

8 to 4 and 7 te 0 P. M. 
Bunda) by Appolntinent

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

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

Nedėlioinis pagal sutartį 
Ofiso telsf. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
<017 & Waabtenav Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

2421 West Morųuettą B(W<
' VaL: 2-4 ir 7-0 vak. Ketv. 0-12 ryt* 

Nedalioj susRarua

Telefonas VARtLs 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotoja3 

Turiu automubiliuB visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Iii.

J. F. RADŽIUS
pic.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.90 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th Kt. Tel. CANal 0174 

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS!

Patarnavimas geras tr nebrangus i
718 W. 18th St.
Tel. MONroc 3377

Tel. I.AFftyctte 3572

J. Llulevičfus
Graborius 

ir
Babtam. iotojM

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
kOJe.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Ava.

Tol. CICERO 291

SYREWICZE
GRABORIU8

laidotuvėms pilnu patarnavimas 
gallms.i oi 8X4.09 

KOPLYČIA DYK*.!
1344 S. ftūth A v*.. Tu

GRABOR1AI:

Tel. REPuhllc 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate ritusų ypatiškas, ištikimas

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ ZE.ME.’iNj; KAIN’A.

Kiekvienam pagrahul musų koplyčia su vargonais 
dykai'. Nubudimo valandoje nepamirškite

mus pašaukti. RUPLRI.lC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 KO. KEDZ.IE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAUCIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

Henry W. Bccker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Dabar gadynė visokių suma
nymų depresijai panaikinti 
Samuelis L. Antonov’as, Ame
rikos Vaistininkų sindikato pi 
rmininkas, taip pat yra pasiū
lęs savo vyriausybei planų, 
kaip grąžinti kraštui gerovę.

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
TA V KT 'T’ T Q T1 A (J

4645 SU. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo o iki s vakare 
BeredoJ pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽiS
D E N TINTAM

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leantt 8t-> 

Valandos. Muo r 1*1 12 ryte
Nuo 1 1*1 8 vakare 
eereaoj pagal sutarti

DR. MAKLERIO
PRANEŠIMAS

Persfkelė i erdvesnę ir patogesnę 
vietą

3325 SO. 41.U.STED ST.
Vai.: nuo 1U ryto iki 2 po pietų Ir 

nuo b iki s vakare 
Šventadieniais nuo 19 iki 12

l'bone UOiltunl S*«3

Phone CANal 6122

DR. 5. BIE2I6
GYDYTOJ AB IR CHIRURGAS 
2201 W. Ceimak Roa4
Valandos: X—8 Ir 7—S vok. 

Šaradomis ir nedėliotais pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STRKET 
Kesidenclja 46UU Bu. Artesion Avė. 
Valandos: IX ryto Iki 4 po pietų

4 Iki 8:20 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

4142 ARCHER AVINUS 
Tel. VIRginia 0036

Tel. GROvehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Vai.; S»-ll ryto 2-4 ir 7-0 vak. 
Suredomis po plutų ir Nedeldiemolg

tik susitarus
2422 W. MARŲUETTE ROAD

Į VAIRŪS DAKTARAI:
Res. Pilone 

LNt.lcvvood 9641 Office Pilone Ofiso. Tel. VICtory 6893RENlvvorth 3000 * ,
Rez.: Tel. DREzel 9191

DR. A. R. McGRADIE no * i datų
vnv'.'r.t au i. nuroiTD/iAj 8JIII llvj IGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 8. 11A1JSTED bTREEI
Vai.

KOOR 810
8-4 ir 7-4 vai. vakare

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABOR1Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino puoliką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

R&ikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų tr Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po 

pietų: 1—8:30 vai. vakare 
Nodėlloinis 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880.

Office; Kės.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAM IK CHIRURGAS
2355 West 63rd .Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 0 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pūgai sutarti 
Ryto vėl. 8v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, 111.
Phone: HEMlock 6700

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir 

veneriskų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31at Street 
Vai.; 10—11 v. ryto. 2—4, 7—0 v.v. 
Nedėllomls tr Oventadienlale 10—lt

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

4681 SU. ASHLAND A VE 
Tel. YARds 0994 

Rcz.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldienlais nuo 10 iki 12 dieną

Pitone: PKOnpcct 1021

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:

1—4 ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutarti.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR Mt»lERŲ PER 98 METUS NEŽIltulI 

KAIP L’MISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS VRA 
8peclnllškal gydo ligos pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas. reuniHtUmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jie Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Paloti- 
m a s dykai OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai tr nūn I—I valandai vakare. Nedėllomls nuo II ryto lkl 1 vai. 

4200 WEST 26tb ST. kamąHse Keešer Avė. Tel. CRAwford 5572

)

—
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C H I C A G O J E
CHICAGOS VARGONININ- L. V. SEIMO VAKARAS 

KAI MUZ. VEIKIA -------------
----------- Lietuvos Vyčių 21 seimo va-

Chicagos L. R. K. Varg. kp. karas įvyko rugp. 8 d., Nekal- 
laikė susirinkimų rugp. 8 d., to Prasidėjimo Panelės Šv. pa 

vai. popiet, Beethoveno ko-rapijos svetainėje. Kas buvo 
įservatorijos kambariuose. Su , atsilankęs į tų vakarų, tas, tur 
sirinkimų atidarė kp. pirm. V. būt, niekad jo neužmirš. Re- 
)aukša; rast. J. Brazaitis per-1 tai kada pavyksta surengti 

skaitė užrašus iš praeito sus- tokia įdomi ir linksma prog-
1O. • ” F
Seimo rengimo komisija da

raina.
Atstovų ir svečių buvo pil

rė pranešimų iš seimo. Prane , na svetainė. Komedija “An į 
Simas priimtas. Komisijai: Po- driaus Šelmystės” buvo tik-j 
ciui ir Mondeikai išreikšta pa i ai gražiai atvaidinta.

Daug juoko buvo iš Stasio 
Nutarta giedoti iškilmingas (R (|ritk), vinco (A Lind. 

pnešseimines mišias per Ku- -ius)> ir An(os6s (g vitkaua. 
nigų Vienybės seimą. Tat vi- kaiK) vw arflstai savo r0.
aas Sasnausko.Vargonininku kuo geriausiai atliko.
choras turės specijalę repeti
cijų ketvirtadienio vakare, ru- Garbė už tai priklauso kun. 
gp. 17 d., 8 vai., šv. Jurgio
parap. mokyklos muzikos k£U,V0 veikalų, 
m bary. Visi choro nariai pri 
valo atsilankyti.

Amerikos Lietuviu Kolegijos Metinis
PIKNIKAS

SEKMADIENYJE, 
RUGPIŪČIO - AUG. 20,1933

“RŪTOS” DARŽE, WEST SIDE

- RENGIA —

Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys 
Bus Visiems Linksmas Žaidimas “BINGO”

Piknike darbus dirbs Kolegijos Rėmėjų skyriai. 
Skanūs užkandžiai. — Gera muzika. — 

PRADŽIA 5 V AL. POPIET. ĮŽANGA 10c..

Visus širdingai kviečia Rengėjai

dabar šaukiuosi prie “Drau- A. R. D. Centro pikniko ko- 
go”. . misija rūpinas padaryti pik-

Tikrenybėj yra taip. Mūsų nikų prašmatnesniu. Mat, Pa-
A. Valančiui, kuris rezisoria- Staselis Girėnas, dabartinis saulinės Parodos metų pikni- 

mūsų didvyris, paliko našiai- kas.

minga, nes nejutau jokio skau
smo. j i.i.

Linkiu ir kitiems, kuriems 
yra reikalinga tokios ar kito
kios rūšies operacija, pasinau
doti dr. Rakausko dideliu chi
rurgijos gabumu.

Stud. J. Lukšaitė

{DOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadienį, Rugpiucio-Aug. 27,1933
BERGMANAS DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

VISI BIZNIERIAI RENGIA
SI BŪTI DIENRAŠČIO 

• DRAUGO ’ RUDENI 
NIAM PIKNIKE

KNYGA APIE DARIŲ 
(GIRĖNĄ

IR

J. E. Vyskupas Petras Būčys
Katalikų Tikyba I to

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

mas $2.0(1 (su kietais ap
taisais $2.50)

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

Trumpa Apologetika .65c
XXIX Tarptautinis Eu

charistinis Kongresas $1.00

SVEIKA MARIJA!
Ar myli Marijų? Ar nori a-,

Lietuvoje aero klubas jau 
pradeda spausdai rengti spe
cialių knygų apie lakūnus, kap. 
Darių ir Girėnų. Knyga pa
vadinta “Lietuvių skridimas 
iš New Yorko į Kauna.” Knv 

gražiu iKos medžiaga jau renkamu.

,, ... ... . ciu turėdamas apie 12 metų Centro vice pirm. Ona Rei-Prie progos reikia tikrai . „ , , • . • , •.. . T , _ ... v ir rašyti ir skaityti mokėto kauskiene jau nebepirmų pik-sveikinti p. Leonardų Griti uz . T- , • ,. i. .. • t«•. . . . . . ... .v , . jau būdamas Lietuvoje. Atva- nikų rengia. Ji viso piknikoChicagos vargonininkai, ma išvertimų veikalo iš anglų ka-.į. x / . I „ ■ . , , ., j , .. ■ . ,v. . . . ziavęs porų metų mokinosi an- menadzerius ir labai sumanustydami geras sėkmės iš savy ; įbos. Tikrai džiugina lietuvius, 7 “ ą . i.

LATVIŲ ISTORIJOS 
KATEDRA

tarpio solidarumo, nori kad ir kad toks jaunikaitis turi gabia 
jų chorai — chorų nariai ar-j plunksnų. Linkime jam toliau 
eiau susipažintų ir susidrau-* tęsti savo gražų, kūrybinį da- 
gautų. Aišku, tas duotų daug rbų.
gero socijaliam gyvenimui, o| Baigiant gražų lošimų, sce- 
labiausiai menui — bendriems noje pasirodė L. V. “Dainos” 
parengimams. [choras, vadovaujamas muz. J.

Antras svarbus tikslas, tai Saurio. Akompanuojant p-lei | 
didinti bendrųjį chorų knvgv-

glų kalbos, kadangi buvo dar,menadžeris. 
per jaunas dirbti. Petrukas bu
vo jau 17 metų kaip atvažia-

Elena Nedvarienė (A. R. D.

Nuo ateinančio rudens Vy
tauto Didžiojo universitete, 
Kaune, bus įsteigta latvių is-

vo ir tuojau pradėjo dirbti. 
Kada Staselis pradėjo dirbti, 
tai dar “Naujienų” nebuvo 
ant svieto. Taip rodo jos to-

S.. Sabonytei, choras jaudina- ’ne‘” kaiP > 7™- 0 Staselis

šytė iš Cicero sudaro visų 
“traicę” pikniko “bosų”.

Vakarienė, gėrimas, progra
ma ir proga gauti dovanų — 

mų numeris XX, reiškia 20 visa už 50c.
Pirkite “žalios spalvos bi-

Centro narys) ir p-lė Nekro- |orįjog katedra. Latvių istori
jos paskaitas skaitys prof. 
Jonynas.

REIKAINGA

pie Jų pasiskaityti 
skaitymų? — Jei myli ir no-1, J”je bus smulki mūsų didvyrių 
ri apie Jų daug — daug gra- biografija ir kelionė per At- 
žių dalykų išgirsti, tai būti- lantikų.
nai pasiskaityk kų tik išėju-----------------
šių iš spaudos knygų, vardu SKAITYKITE IR PLATIN- 
”SVEIKA MARIJA!” KITĘ “DRAUGĄ”
Iš kun. A. Stolz’o raštų lie
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražiom 
popieros švč. Marijos ir Jė 
zaus paveikslus. ;

Knygos kaina, imant po vie 
nų, 35 centai.

nų. Jau čia, Chicagoje, turėta 
bendrų dalyvavimų su chorais. 
Pasirodė, kad bendras gaidų 
parūpinimo būdas yra tinka
mas. Tam tikslui reikalinga 
finansinė parama.

Tat, Chicagos ir apylinkės 
i vargonininkai — chorų vadai, 
nutarė surengti bendrų para
pijinių chorų pasilinksminimų- 
šokius su pamarginimu. Tam 
darbui įvykdyti komisijon iš
rinkti: Brazaitis, Kulys ir Gan 

• bis. Tikimasi, kad trumpoje 
'.ateityje komisija praneš vietų, 
laikų ir orkestrų.

Jaunimas iš anksto kviečia
mas į šį bendrų parengimų, 
kuris, be abejo, bus didelis.

pradėjo dirbti pirm 21 metų. 
Jis niekad nesakė, kad būtų 

ir aš

nčiai išpildė “Vilnius”, “Jau 
saulutė leidžias” ir “Mislė”.

Publika skirstėsi patenkin-l“Nau-iien0,,,'s” dirb?s 
ta. Ieva Lukošiūtė.nieka<i nemai‘iau “Naujienų”

___________ j numerio jo kišenėje ar jį skai
tantį tų' laikraštį. Dideliai ste
bėjaus pamačius “Naujienose’ 
parašyta, kad dirbęs pas ja?.

“NAUJIENŲ” IŠKAIPY- 
MAI IR PASIGYRIMAI

Mano tilpusį “Naujienose” 
(174 Nr., 26 d. liepos) apra
šymų apie mūsų brolį Stanis
lovų Girėnų taip iškreipė ant 
savo kurpalio, kad reikia rau
sti iš gėdos. )

Rašo, kad dirbęs “Naujie
noms”, kad nuo kūdikystės 
našlaitis ir kad skaityti išmo
kęs kariuomenėje. Tai netei
sybė. Tris kartus prašiau, kad

lietelį” nuo rėmėjų; parsiduo
da visose kolonijose. Prašome
visus piknikan. Aida

Mergaitė, virš 18 m. am
žiaus, prie namų ruošos. Ge
ras atlyginimas. Gražus na
mas, nesunkus darbas. Atsi
šaukite Yan Buren 3288.

PRANEŠIMAI
PIPIRAI”

Tikietų pikniko platintojai, 
kviesliai, talkininkai, skel

bimų dovanų rinkėjai

Paskutinė
Proga

įgyti naujų “THOR” skal
biamų mašinų tiktai už

49.50
mokant tik po

$1
į savaitę ir—

■> i

TEISMAS LIEPĖ 
PARDUOTI

TURIME TUOJAUS 
PIGIAI PARDUOT

2 ankštu medin) namą su nauju 
2 karų mediniu garadžiu arti 46th 
ir Marshfield Avė, Kaina tiktai 
*1 975. Lengvos sąlygos. Geriausia 
proga (slgyt puikią nuosavybę pi
giai. Ateiki’te J ofisą šiandien.

PETRZILEK BROS. & CO., 
Ine.,

1647 W. 47th Street

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kablius, tuip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejplrktl, o lietuvių 
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikta anglių, telefonuoklt tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur krtur — 
Telefonas

REPVBI.IC 8402

T.i yra tik ‘‘Naujienų” j..
sigynmas. Jis daugiausiai skai , , , . . v .._ - v. . . piknike bus dainų ir šokių kote angliškus laikrascius ir juo- r . .j. , ~ . ntestas. Išrinkti geriausi teise dirbo. Gaila, kad nepaė- ... \. . ,. . . . :sėjai. J. Kudirka, N. P. P. Š.miau nei vienos dirbtuves var- | ... .....vargonininkas, dainininkas K.do, kuri būt žinojus, jei rei
kalinga.

Mūsų broliukas Staselis tu
rėjo tvirtų būdų ir didelę ka-

Pažerskis, Damber, L. V. ‘Dai-

Dr. Al. Lauraitis, Dr. Nai- 
kelis, Dr. Cb. E. Fitzgerald, I 
T. Aleliūnas, Pr. Gudas, J. Bu- 
bnis, J. Diinša, V. Stancikas, 
F. Gubista, V. Šemetulskis, B.

Ex. pataisytų, bet netaisė, todėl j vakariais, nei manė apie fp-

KA “DRAUGAS” KIMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

J. P, WAITGHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PVI.I.man 5950 

Ketvergo vaknrais nuo 7 iki’ 9 
4<!<H) S. \Voo«l St. LAFayette #393

uos’ choro pirm., dainininkė ,ls<“"arlonis> B. Andreliūnas, 
O. SidiSkiūtė (Giedraitienė),,St Staniulis, Jad. Čepulienė,

, . J. Paulikiūtė, per LietuviuProsevifienė, VI. Gaižaus-
ntrybę. Mažai kalbėdavo; ne. p. . i5riakta ti j^kas, A. Vaičiekauskas, A. Kn-
gėrė, net rūkė, nei šoko pa-' sia -r jiaBRia lietnvaI. niekis, Rainis, V. Jankauskas,
—i ----- - -- -----p Klikūnas, P. Kazanauskas,

J. Zalatorius, St. Striaukas, i 
VI. Čeikis, Izid. Bacevičius, K. 
Raila, A. Žitkevičius, M. Mi-i 
siūnas, M. Pavilonis, A. Bace- iI
vičius, K. Šerpetis, P. Vara-1 
kulis, P. Balčiūnas, O. Buivi- 
dienė, M. Kavaliūnaitė, P. Ša- 
ltimieras, J. Pankauskas, J. 
Žvirblis, P. Metriks, P. šake- į 
nas, A. Švilpauskienė, Ant. 
Paulauskienė. Rep.

: sivedimų, nei jokių kalbų ant 
savęs užsitraukė. Jis vis buvo 
užimtas darbu, savo išradi- |
maia. Senai jisai laukė pragoa g., Žaįdi;as blls nž
skristi į Lietuvą, tik ieškojo Brighton Parko čempijonat».

Be to, dar bus baseball žai
dimas, tarp Brighton Park 
boosters ir Brighton Parko

draugo. Kai papuolė kap. Da
rius, jisai su džiaugsmu suti-

Taigi piknike įvairenybių 
bus labai daug. Visi iš anksto

2. Kasdien įdomias vvr. redaktoriaus diskusijas apie dienos Mačiau kaip jisai jgjgy^jte tikietus.
klausimus;

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 

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

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja liek 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 išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Chicago, Illinois

j linksmas buvo, kada jau bu-j Taip pat pra!Some via? 
vo naujai pataisytas orlaivis;'Biklaueyti Peop|es Pnmitnre 
kaip jisai naktimis prie jo sto- ic„ radijo valandos antradie. 
vėjo dabodamas, kad kas ką rugp. jg ,]į,ną. Išgirsite 
nepagadintų.. Nerūpėjo . jam “pipirų” programą. Bus iš

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas HTAte 7960 

Vnlnndo* 9 rvte Iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos ir PBtnyčIos 
vakarais B iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utaminko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarai" 7 tkl 9 

Telefonas REPuUle 96110

pasilinksminimai, arba savo 
gerovė, jis dirbo savo darbų 
ir gyvybę padėjo dėl savo ide
alo, todėl nėra ko “Naujie
noms” jo savintis.

Agn. Gilienė-Girskaitė,
S. Girėno sesuo,

3131 So. Emerald Avė.

“Pipirų” ir “floor show”, ku 
rį galėsime matyt tik piknike.

Taigi visus prašome į pik
nikų. Pipirukas

PADĖKA DR. RAKAUSKUI

MUZIKOS GARSAI GRA
ŽIAME PARKE

Tariu širdingų ačiū dr. Ra
kauskui už puikiai padarytų 
man rugp. 2 d. tonsulų opera
cijų, laike kurios jaučiausi lai-

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip. kaip veikia 
tikri vyrai Ir moterys — nfira rei
kalo kankintis ntio (temptų nervij 
Ir nusilpusios sveikatos. Didis Ovdv- 
tojas Specialistas Išrado preskrlpcl- 
Ją, kurią dabar vartoja tflkatančial. 
JI parduodama valstlnyčlose ir va
dinasi

Nusa-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas, 
— vienas Doleris užmokės už mB-1 
neslo treatmentą. Nusipirk butel)| 
šiandien — nepraleisk v81 nemiego
tas naktis. Jeigu po priėmimui tų 
tablstkų per dvidešimts dienų btl-i 
šito neužganėdinti. Jūsų pinigai busi 
sugrąžinti — Jus nlt^ko nerizikuo
jate.

“THOR” MODEL 31 už
*37.50

vienų metų gvarancijn.
E lėkt rikiais prosas dykai

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

Tel. Boulevard 4705—8167

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Ptanua ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
Pašaukit I<z\FayeMc 8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemlakiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $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, Sav.

Rugp. 20 d., apie saulėleidi, 
Šv. Kazimiero Vienuolyno pa
šonėje, gražiame Marųuette pa 
rke išgirsime žavingus muzi
kos garsus. O kas gali būtf 
malonesnio gyvenime!

Šv. Kazimiero Akad. mer
gaičių orkestrą gros piknike 
per svečių vakarienę. Bus dar 
ir kitokių malonumų.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIO

PERKAM
Lietuviškai

BGNUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAIOKAIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TBmrouMU pamattotajb bizmts

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

Itadio Programai Duodami 
Padriko Krautuvės

Nedėliomis W C F L, 970 
K., 8 vai. ryte ir 1-nių 
vai. po piet.

Nedėliomis W A A F 920 
K., 1:30 vai. p. p.

Ketvergais W H F C 1,420 
K., 7:30 vai. vak.

Kasdien W A A F 920 K., 
6:45 vai. vakare.
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