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SVEIKINAME ICHICAGAATVKUSIUS SVEČIUS!
SVEIKINAME KUNIGU VIENYBES SEI
MĄ IR FEDERACIJOS XXIII
*
KONGRESĄ!

FEDERACIJOS KONGRE
SO ATSTOVŲ ŽINIAI

Visi draugijų, kuopų ir
centralinių organizacijų iš
rinkti atstovai į Federacijos
kongresų prašomi atvykti šį
rytų, tarp 8:30 ir 9;30 vai. į šv.
Jurgio par. salę,
užsiregis
truoti, pasiimti ženklelius. Tai
prašoma padaryti prieš ei
siant į bažnyčių.

ŠIANDIEN IŠKILMINGOS PA
MALDOS ŠV. JURGIO
BAŽNYČIOJ
Vakar j C'hicagų atvyko daug svečių iš tolimų lietuvių
kolonijų; iš Naujosios Anglijos, New Yorko, New Jersey,
Pennsylvanijos ir kitų. Iš Brooklyno jau atvyko kun. J. Balkūnas, kun. Aleksiūnas; iš N. J.—kun. Kelmelis, kun. Simo
naitis, kun. Stonis; iš Rochester, N. Y. sdr. Morkūnas ir dr.
Platakis; iš Nauj. Anglijos kun. K. Vasys, kun. Šagždys, kun.
Pr. .Turas, kun. J. Valantiejus; iš Pittsburgh’o kun M. Ka
zėnas ir kiti. Yra svečių iš Scran-tono ir kitų mietsų. Visi at
vyko j A. L. R. K. Federacijos XXIII kongresų (Kunigai
taip pat į savo seimų), kuris prasideda šiandien iškilmingo
mis pamaldomis.
Sveikiname atvykusius svečius ir linkime ne tik sun
kiai ir naudingai padirbėti visuomenės gerovei, bet ir malo
niai keletu dienelių su mumis praleisti.
Iškilmingos pamaldos

jKONGRESO RENGIMO
KOMITETAS

90 prancūzų karo veteranų atvyko į J. Valstybes ir at
lankė Washingtonų. Tenai jų vadai, kaip čia vaizduojama,
gėlių vainiku pagerbė nežinomųjį kareivį Arlingtono kapuo
se (šalia Washingtono).

Kardinolas atsiššaukia, kad
gelbėti badaujančius rusus

KANCLERIS HITLERIS GRASINA
PRAMONINKAMS
Mussolini užtikrina Austrijai
nepriklausomybę
BOLŠEVIKAI VARŽO UŽSIE
NIŲ KORESPONDENTUS
ITALIJA APSAUGOS
AUSTRIJĄ

ROMA,
rugp. 22. — Čia
lankėsi Austrijos respublikos
kancleris Dollfuss. Po konfe
rencijos su premjeru Mussoliniu pranešta, kad Mussolinis
pasiryžo apsaugoti Austrijos
nepriklausomybę, prieš kurių
kėsinasi ,Vokietijos nacional
socialistai (fašistai).

BERLYNAS, rugp. 21. —
Vokietijos kancleris Hitleris
VOKIETIJA ATSIPRAŠYS
paskelbė krašto pramoninkams
NUKENTĖJUSIOJO
ultimatumų. Jis liepia jiems
sumažinti darbo valandas ir
BERLYNAS, rugp. 21. —
padidinai darbininkams atlygi
Vokietijos vyriausybė nuspren
nimų, kad tuo Hudu nedarbu
dė atsiprašyti nukentėjusiojo
panaikinti. Jei promoninkai ne
amerikiečio dr. D. Mulvihill iš
paklausys, jie turi pasitrauk
Brooklyn, N. Y., kurį smogikas
ti — vyriausybė paims viskų
apsvaigino už nesaliutavimų
nešamų gatve fašistų (Hitle NUŽUDYTAS MACHADO savo kontrolėm
rio) vėliavų.
POLICIJOS VIRŠININKAS

VTMNA, Austrija, rugp. 21. , Amžinųjų žmoniškumo įsta
— Jo Emin. kardinolas Inni- tymų dėliai, pareiškia kardino
tzer, Vienos arkivyskupas, iš las, pasaulis privalo sukrusti
Be to, vyriausybė nuspren
leido atsišaukimų, kuriam pa I talkon, kad ton kitus milijo- dė, kad visi svetimšaliai atlei HAVANA, Kuba, rugp. 21 —.
reiškia, kad sovietų Rusijoj nūs žmonių apsaugoti nuo badžiami nuo saliutavimo minė Šiame mieste susektas ir nužu
per keletu mėnesių milijonai I do ir šiam draugaujančio kūdi tų vėliavų.
dytas b. prezidento Machado
žmonių nuo bado mirė.
i kių žudvmo ir kanibalizmo.
policijos viršininkas gen. brig.
A. Ainciart. Ilgų laikų jis bu
JOHNSON DIRBA ANGLIŲ
APIE 10,000 DARBININKŲ
vo ieškomas. Buvo persirėdęs
PRAMONES KODĄ
SUSTREIKAVO
moteriškais rūbais.

A. L. R. K. Federacijos XXIII kongreso atidarymo iŠ»
kilmingos pamaldos įvyks drauge su Kunigų Vienybės sei
mo atidarymo
iškilmėmis
šiandien,
rugp. 22 d., 9:30
vai. ryte, Šv. Jurgio parap. bažnyčioje, Chicago, III. Mišias
celebruos J. M. d. gerb. pralotas M. L. Krušas, diakonu asis
tuos gerb. kun. K. Vasys, Kunigų Vienybės pirm. iš Worcester, Mass., subdiakonu gerb. kun. Pr. Juras., Kunigų Vienybės
sekr. ir Federacijos centro valdybos narys iš Lawrence, Mass.
WABHIN;GTON, rugp. 21.-Pamokslų sakys gsrb. kun. Jonas švagždys, buvęs Federaci
Vakar Chicagoj sustreikavo NRA administratorius šian
DAUG DARBDAVIŲ DAR
jos pirm. iš Montello, Mass.
‘apie 10,000 darbininkij ir dar- dien labai užimtas anglių pra
Garsus Chicagoje Sasnausko Vyrų (vargonininkų) cho
NEĮSIGIJĘ MĖLYNŲJŲ
1 bininkių, priklausančių Inter monės kodo formulavimu. Tai
ras giedos gražias mišias, komp. A. Pociui vadovaujant.
ARŲ
Išrinktieji į Federacijos kongresų atstovai prašomi pa-1
national Ladies’
Garment nelengvas darbas. Ši pramonė
maldose dalyvauti. Kviečiami ir visi tikintieji į šias iškil
pasiskirsčiusi į dalis.
Pasirodo, kad Chicago j dar Workers’ unijai. Streikas lie labai
mingas pamaldas atvykti.
čia apie 187 fabrikus, kuriuose Padaryta net 29 skirtingi ko
Tuoj po pamaldi^ prasidės Kunigų Vienybės seimas. Fe daug darbdavių vis išsusukinė gaminami moteriški išeiginiai dai. Administratorius dirba,
deracijos kongreso atstovai (pasaulininkai) vyks į Pasaulinę ja, kad įsigyti mėlynuosius a- rūbai.
kad juos visus sujungti krū
Parodų arba lankys Chicagos lietuvių įstaigas.
rus, sumažin-ti darbo valandas,
Darbininkai reikalauja di von, kad bendruoju kodu bū
padidinti atlyginimų ir priim
Antrosios dienos programa
desnio atlyginimo ir unijos tų patenkinti darbdaviai ir
Pirmasis Federacijos posėdis įvyks
rytoj 9:30 ti daugiau darbininkų. Jie ma
darbininkai.
pripažinimo.
vai. ryto, MeKinley parko salėj (prie AV. 38 st. ir S. Westem no, kad taip ir pasiliks.
ųve.). Šio posėdžio tvarka:
ATLANTIKO AUDROS
NUŽUDĖ PAŠALINI
Iš Washinjgtono reikalau
1) Kongreso atidarymas.
AUKOS
jama, kad iki rugsėjo 1 d. vi
ŽMOGŲ
2) Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
Plėšikai užpuolė parduotu
si darbdaviai prisitaikytų prie
3) Sveikinimai.
N RA, kitaip gi turės išeiti iš vę, 3151 Broadway. Tuo me ATLANTIC CITY, N. J.,
4) XXII kongreso nutarimų skaitymas.
5) Centro valdybos raportai.
biznio.
tu į vidų įėjo pirkėjas — pa rugp. 21. Rytinius Atlantiko
* Pertrauka pietums.
šalinis žmogus. Piktadariai jį pakraščius vakar ištiko neti
kėta smarki audra. 7 asmenys
mirtinai pašovė ir pabėgo.
RASTAS NUŠAUTAS
Antrasis posėdis
žuvo. Visa eilė laivelių ir vai
(Prasidės 1:30 po pietų toj pačioj salėj)
čių sulamdyta.
1) Gerb. kun. Alfonso Lipnicko, Lietuvos Katalikų Vei (latvėje palei 4734 So. BiCIVILINES TARNYBOS
kimo Centro.įgaliotinio referatas: ‘ Šventieji Metai ir Katali shop gat., rastas nušautas S.
DIENA
kiškoji Akcija”. Diskusantai: gerb. kun. M. Kazėnas, Fede Scribano, 29 m. amž., 4527 So.
Rytoj Chicagos pasaulinėj MISSOURI UŽ PROHIBICIracijos centro i/dininkas, Dr. P. Atkočiūnas ir red. A. Knci- Laflin gat., turėjęs policinį re parodoj bus minima civilinės
JOS ATŠAUKIMĄ
žys.
kordų.
tarnvbos diena.
2) Gerb. red. Mato Zujaus referatas: “Jaunimas ir drau
ST. LOUIS, Mo., rugp. 21.™
gijų konsolidacija”. Diskusantai. red. A. Lapinskas, L. Vyčių
Įvairios Chicagos biznierių Missouri valstybės piliečiai re
pirm., stud. Morkūnas, Amerikos Liet. Kat. Studentų Or- Leo Mule, Hudson avė. disferendumu pasisakė už prohiganizaeijoR pirm. ir gerb. kun. J. Balkūnas, Federacijos cen trikto butlegeris, rastas auto ir piliečių organizacijos stoja bicijos priedo atšaukimų. Dau
mobily nušautas namų prieša frontan, kad NRA visam mies
tro valdybos narys iš Brooklyn, N. Y.
guma balsų pripažino 21-ųjį
ky, 526 W. Division gat.
te vykdyti.
3) Komisijų pranešimai.
konstitucijos priedų, kuriuo
7:30 vai. vakare, Šv. Panelės Nekalto Prasidėjimo parap.
panaikinamas 18-asis priedas,
salėj (S. Fairfield ir W. 44 str.) bus vaidinama operetė “O,
Dėkojama ui padarytą
{ėmus Miasouri valstybę, ligDaktare.” Taip pat apie Dariaus ir Girėno laidotuves Kau
konkordatą
šiol jau 22 valstybės pripaži
ne, kalbės tik kų atvykęs iš Lietuvos svečias kun. St. IrtmoBERLYNAS, rugp. 21. — (rį, kurs serga, susirinkime ats no 21-ųjį priedų, o iš jų jau
na. Programo vedėjas A, Bacevičius.
Tūkstančiai Berlyno vyskupi jtovavo generalvikaras
kun. 19-a patvirtino (ratifikavo).
Federacijos Sekretorius
jos katalikiškojo jaunimo va Steinmann. Jis kalbėdamas rei Šio priedo galutinam pripaži
PREZIDENTAS IŠVYKO J j Prezidentas Rooseveltas išvy- kar susirinko į Neukoeln sta- škė dėkingumo šventajam Tė nimui reikia dar 14 valstybių.
ko į savo namus — Hyde dijumą, kur pareiškė savo išti vui Pijui XI ir kancleriui Hit Ligšiol nė viena kuri valsty
SAVO NAMUS
leriui už konkordato padary bė nepasisakė prieš 21-ųjį prie
Park, N. Y., kur išbus iki rug kimybę kancleriui Hitleriui.
WASHINGTON, rugp. 21.- piūčio 31 d.
Berlyno vyskupų Schreibe- mų.
dų.

CHICAGOJE

HITLERIS GRASINA PRA
MONINKAMS

ŽYDŲ KONGRESAS

PRAHA, Čekoslovakija, rug

piūčio 22. — žydai zkmistai
suvažiuoja savo
kongresan.
Svarbiausias kongrese klausi
mas bus Vokietijos žydų Iikimo klausimas. Apie 100,000
žydų ten gręsia badas ateinan
LAPKR. 15 d. RINKS PRE čių žiemų, sako žydų vadai.
ZIDENTĄ
GANDHI LABAI SILPNAS

RIO DE JANEIRO, Brazili
POONA, Indija, rugp. 21. —
ja, rugp. 21. — Prez. Vargas
paskelbė dekretų, kuriuo lap Indų vadas M. Gandhi, kurs
kričio 15 dienon bus sušauktas iuž milijonus vargšų ir apleis
konstitucinis susirinkimas rink tųjų indų alksta, iš kalėjimo
' nukeltas į ligoninę ir laimi
ti prezidentų.
silpnas. Vyriausybė paleido iŠ
kalėjimo jo žmonų, kad ji ga
PRANCŪZAI OKUPAVO
lėtų jam patarnauti.
ANDORRĄ

PARYŽIUS, rugp. 21. — MUSSOLINI NORI ATSKI
Prancūzijos žandarai užplūdo ROS ŽYDAMS VALSTY
BĖS
ir okupavo mažųjų Andorrų
respublikų Pirenėjų kalnuose,
ROMA, rugp. 21. — Prem
kur nesenai sukilęs jaunimas
jero Mussolinio laikraštis 11
įvykdė politinį perversmų.
Popolo d’Italia rašo, kad žydų
Okujvantai paskelbė ten nau
klausimui išspręsti yra geriau
jus rinkimus, o
prez. Roo
sias daiktas sukurti žydams
Pala paskelbė atsišaukimų į
savitų valstybę, kur jie galė
andorriečius, kad jie protes
tų turėti savo vyriausybę, ka
tuotų prieš Prancūzijų.
rinomenę ir laivvnų.
AUSTRŲ FAŠISTŲ
LEGIJONAS

BOLŠEVIKAI VARŽO KO
RESPONDENTUS

MASKVA, rugp. 21. —JBolSevikų vyriausybė
pas Hm',
kad esantieji Maskvoje užsie
nių korespondentai negali vyk |
ti į provincijų vyriausybės ne
atsiklausę ir priežasties nepn
WASHINGTON, rugp. 21.- davę.
Federalinės ūmios pagalbos
administratorius H. L. HopORO STOVIS
kins šiandien lėktuvu leidžiasi
per 10 valstybių. Nori patirti, CHICAGO IR AFTLMKts
debesuota; gali
kaip ir kur daug darbas gerė — Šiandien
būti kiek lietaus.
ja, kiek kur yra bedarbių.

VIENA, Austrija, rugp. 22.
— Daug jaunų austrų fašistų
kasdien pasprunka į Vokieti
jų, kur sudaromas iš jų legijonas.
I
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DIENOS KLAUSIMAI
SEIMUS PRADEDANT

Šiandien iškilmingomis mišiolais pradoa Kunigų Vienybės, “Motinėlės” seimai
A. L. R. K. Federacijos XXIII kongresas,
kurių lietuvių katalikų visuomenė Ameridaug ko laukia.
Mes, Amerikos lietuviai, šiais ypatingais
ais gyvename nepaprastose sąlygose. Ekoinė depresija skaudžiai palietė- mūsų papijas, kultūrines ir švietimo įstaigas, oriiisaeijas ir kiekvienų iš mūsų atskirai,
ūsų vadams tenka sukti galvas ir daug
>ti, kad išlaikyti tikybines ir tautines
es. Pavojai mūsų tikėjimui ir tautytebėra tie patys, jei tik ne didesni. Įvaibedievių organizacijos, kurių vadai dau>je prisidengę avies kailiu, stengiasi tiiuosius žmones įtraukti į savo judėjimų,
ėsti indeferentizmo nuodais. Mūsų idėjos
įešininkų spauda daug didesniu įsitempivaro pragaištingų darbų mūsų tautiečių
. Daug pavojų yra ir mūsų tautybei. Tik
nemato, kurs nenori matyti, kad lietuvių
nis sujudi s šiame krašte kas met eina
yn. Tūkstančiais jaunų žmonių priren|aR)e gyvenimui, išleidžiam iš mokyklų ir
urnų jų prarandame. Jaunimo žymi dapasitraukia net iš tų parapijų, kurių užonios mokyklos davė jo mokslui pradžių
Į, Rueina tarnauti svetimtaučiams. Prie liebKų organizacijų veikimo taip pat maža
b dalis tesideda.
“ Dėl to be ilgų išvadžiojiimį visi aiškiai
’ime matyti, kad pats gyvenimas šaukia
gyvuosius lietuvius katalikus organi-

Seimai kalnų gal ir nenuvers, tačiau
plačiai iškels glaudaus susiorganizavimo ir
vienybės obalsius, nustatys tinkamus veiki
mui planus ir sukels entuziazmo ir pasiryži
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas it chirurgas,
mo tuos planus vykinti į gyvenimų.
Chicago, 111.
Turint galvoj sunkias šių dienų gyvenimo
ir veikimo aplinkybes, visus aukščiau nuro
FELLAGRA
keletu dienų ar savaičių, ir,
dytus pavojus, mūsų dvasininkams į pagal
jei liga virsta į kroniškų, tuo
bų turi ateiti pasaulininkai ir organizuotoji , Šios ligos dėmė primetama met šių simptomų pasikartovisuomenė, o dvasininkai turi glaudžiai ben stokai atatinkamo maisto. Klojimas seka sekančiais metais
dradarbiauti su pasaulininkais visuomenės nikaliai liga pasižymi ženklais pavasarį arba rudenį. Ligo>
darbuose ir vadovauti. Dėl to labai svarbu odoje, vidurių netvarka, ner simptomai visados esti abi
ir reikšminga, kad šiemet Kunigų Vienybės vų ir proto atmainomis.
pusiai. Paliestose vietose oda
seimas ir A. L. R. K. Federacijos kongresas> Pellagros liga gali pasitai pasiduro lyg ir plonesnė ir tu
įvyksta greta aiens kito. Tai sustiprins ir kyti įvairaus amžiaus žmonė ri skirtingesnį dažų negu svel
mūsų organizacijų ir vienybę.
se, bet didžiumų ši liga ištin koji oda. Paprastai šie odos

SVEIKATA - UUMES ŠALTINIS

Tačiau kalbamojo Komiteto
žygis buvo plačiai
paduotas
spaudai. Kai kurie laikraščiai
jį supruto kaipo apkaltinimų
Pasiuntinybei, ir taip pažymė
jo. Vienam laikraštyje
teko
net pastebėti redakcijos nusis
tebėjimas, kad Lietuvos Vy
riausybė nebuvusi Dariaus-Gisuairūpinust
rėno skridimu
Visa tai verčia Pasiuntinybę
duoti kai kurių paaiškinimų.
PASIUNTINYBES ROLE

J. Žilevičius

i" IR LIETUVIŠKOJI MUZIKA
B>

(Tęsinys)
Matydami rusai, kad lietuviškas juimas plečiasi visu smarkumu, pradėvaržyti viešų giedojimų lietuviškai,
de tai liudija generolo Orževskio įsaias gubernatoriams 1894 m. spalių 14
Nr. 1610. Ten* Išsakyta kad “katalimjkc. laidotuvėse drandžiama kokie ten
Lų giedojimai laidotuvių giesmių i miki pat atvykimo laidotuvių prie
; irtos duobės...” Net metais prieš tai,
irų, sūnus1 ir artimieji giminės, kai
ii, Kauno gub., ūkininko Antano Kačio, dideliame liūdesyje laidojo su pulaja muzika, nors jokio valdžios draunebuvo. Galų gale, už laidotuvėse
ipiu'io muzikos dalyvavimą liko nuiti: kun. Zebrys — 100 rub., visi mu
tantai
trijų dienų areštu prie pollo mirusio sūnus Jonas — savaitę
[o (einant rezoliucija general-guberna-

3. — Dar 1932 in. rugsėjo
m. 20 d. lakūnams duota pata
rimas dėl vizų, leidimų ir kito
kių dalykų. Ištraukų iš tų dien
Dariui rašyto laiško;

“Noriu Tamstai visako
dėlei priminti (nors gal Jūs
ir patys tų turėsite ome
nyje), kad besiartinant skri
dimo laikui, kuomet jau tu
rėsite
maždaug
nustatytų
skridimo dienų, Jums teks
pasirūpinti vizas visų tų ša
lių, per kurias galėsite skris
ti, — taigi Britų, Vokieti
jos, galimai Danijos, Olan
dijos, kurių teritorijas Jūs
galite, dėl atmosferinių $ųlygų, užkliudyti. Tatai gali
būt padaryta kokiomis 4-6
savaitėmis prieš išlėksiant.
Taip pat teks pasirūpinti,
kad kfitų suteikiamos laiku
žinios apie Jūsų skridimo
tikrųjį laikų ir tikrų skridi
mo linijų, kad reikalui esant
galima būtų suteikti reika
lingos pagalbos.”

Visų pirmiausiai tenka pas
tebėti, kad
Transatlantinis
ka trečiame ir ketvirtame de simptomai pasireiškia ant ne Dariaus-Girėno skridimas ne
šimtmety. Moterys turi dides dengtų kūno vietų, nors ne buvo Pasiuntinybės žinioje nei
PRISIDEKIME IR MES
nio palinkimo prie šios ligos. kartų jie pasirodo ir prideng formaliai juridiniu, nei finan
Baltųjų ir juodųjų žmonių ra tose vietose'.
- siniu atžvilgiu. Abudu lakū
Vilniaus Geležinio Fondo dienos komite ses paliečia beveik vienodai, Vidurių atžvilgiu reiškiasi nai buvo Amerikos piliečiai,
tas Lietuvoje, norėdamas paminėti mūsų ka bet mirtingumas juodojoj ra- du simptomu, būtent atsiraai- rengėsi lėkti Amerikos pasais.
riuomenės Vilniun 1920 m. rugpiūčio mėn. sėje yra didesnis.
jmu opų ant liežuvio ir bur- Todėl nei dėl jų vizų, nei dėl
26. d. žygį, kaip ir praėjusiais metais, pir Pellagra buvo skaitoma kai noje. Nuolatinis arba pasika-, Aidimų skristi per svetimas
mų sekmadienį po rugpiūčio mėn. 26—27 d. po liga, pasireiškianti netur- rtojantis viduriavimas liečia šalis Lietuvos Pasiuntinybė ne
rengia visoje Lietuvoje VILNIAUS GELEŽI- '^tingesnėse klasėse, bet šioj’ ša iki 75 nuoš. šia liga sergan turėjo teisės daryti jokių ofiNI0 FONDO DIENĄ. Šios .dienos tikslas ly ji paliečia ir labiau pasi čių ligonių. Kai kuriuose at cialinių žygių, išskyrus tuos,
kviesti visus Lietuvos gyventojus pagerbti turinčius žmones.
sitikimuose vidurių tvarka ga kurie lietė Lietuvų. Šie visi
Ii būt normali arba jie gali, Lietuvų liečiantieji lormalumūsų kariuomenės žygį Vilniun ir paskatin
Liga paprastai prasideda pa
būt užkietinti.
Įmai buvo atlikti, kaip tik Da
ti visus dėti aukas į Vilniaus Geležinį Fondų,
vasarį, bet nestinga su ja su
Nervų atžvilgiu ligonis gali. rius-Girėnas pranešė Pasiunįsigyjant Vilniaus pasus ir ženklelius.
sitikti ir rudenį. Kai kurie li skūstis galvos skaudėjimu, ’-tinybei apie savo sumanymų,
Komiteto darbas suskirstytas į dvi da gos. simptomai pradeda pasi
svaiguliu, dvasiniu slėgimu ir Kuomet jie apie tai pranešė,
lis: reprezentacinę, kurių sudaro pats Vyr. reikšti du ar tris mėnesius
nemiga; protiniu nusilpnėjimu, Pasiuntinybė išaiškino jiems
Komitetas, ir — darbo, kurių sudaro trys pirm negu yra išberiama oda,
padėtį ir pažadėjo visų galima
sekcijos: Vilniaus pasų ir ženklelių platini- ir todėl nekartų tikros ligos haliucinacijomis ir net bepro
pagalbų;
4. — Vasario, šių metų, pra
nio, Dienos programos ir propagandos. Sek diagnoza.s iš kart nėra gali tybe. Kai kuriuos gali-palie
Tas vienok nereiškia, kad džioje Kap. Darius man pra
sti
įvairaus
laipsnio
ir
pobū

cijose vyksta faktiškasis paruošiamasis dar mas. Ligonis pradeda skustis
Lietuvos Pasiuntinybė nesirū nešė, kad vyksta į Miami, Flo
bas: rašomi raštai, atsišaukimai, kviečiamos vidurių netvarka pažyminčia džio paralyžius.
pino skridimo reikalu priva ridoj, jiasimokyti tenai taip
organizacijos duoti žmonių Vilniaus pasų ir nustojimu apetito, kartais le Apsisaugojime ir nuo šios
čiai. Ji skaitė savo morale pa vadinamo “dangiškojo skrai
ženklelių platinimui.
ngvu viduriavimu, dvasiniu ligos gydyme svarbus vaid
reiga prigelbėti jų žygiui vi dymo” (celestial navigation),
slėgimu, galvos skaudėjimu, muo priklauso atatinkamam
Amerikos lietuviai taip pat turėtų pri
sa kuo, kuo tik ji galėjo, ir — per didelius vandens plotus,
maistui ir pašalinimui kokios
svaiguliu ir nemiga.
sidėti prie šio svarbaus darbo.
prašė lakūnų, dar 1932, rūgs. dangaus žvaigždžių pagalba.
Išbėrimas odos prasideda iš nors kitos ligos, kurių tarpan
mėnesyj jiems atsilankius Wa- Prašė, ar negalėčiau pagelbėti
laukinėje rankų pusėje. Iškar įeina malaria, tuberkulozas,
ČEKŲ ENCIKLOPEDIJA IR LIETUVIAI to oda paraudonuoja panašiai syphilis, kroniškas alkoholiz-, shingtone, kreiptis į Pasiunti jam prieiti prie Pan Ameri
nybę atsitikus bet kokiam sun can Ainrays System, kuris pa
kaip tai įvyksta nusideginus mas, kroniškas appendicitas ir
kuinui. Pasiuntinybė lakūnų laiko orlaivių linijų tarp Šiau
( saulutės spinduliais. Kakta, tulžies pūslės uždegimas ir
Išėjo iš •paudos paskutinis žymiausios
j.ojos taipgi gali būt ypatingai acbylia gastrica, tru 1 prašoma ir neprašoma, sten rinės ir Pietų, Amerikos. Ge
čekų enciklopedijos “Massarykuv Stovnik ligos paliečiama. Paliestose kdanti normalų maisto virški gėsi būti jiems naudinga kuo riausios rekomendacijos jam
Naučny” tomas* Tame tome iš lituanistikos vietose kartais oda išlengvo nimų viduriuose. Poilsis, šva galėdama, apie kų, tarp kitų buvo parūpintos per mano pa
yra straipsniai apie Vilnių, Petrų Vileišį, Vy darosi tamsesnė ir vėliau lu ra, atatinkama priežiūra ir dalykų, gali lifldyti ir šie jos žįstamų Mr. Evans E. Young,
tautų Didįjį, Lietuvos Ministerį Pirmininką. pasi, arba nupuslėja ir patin- reikalingi vaistai, ypač kro- ž'^ai
kalbamojo Svstemo vice-preJ. Tflbetį. Lietuvos Užsienių Reikalų Miniso po to oda šuskiršta ir niško pobūdžio ligoniams duo - 1. — Pirmas reikalas, ku- zidentų.
terį, dr. D. Zaunių, ir Voldemarų. Vilniaus , į SU8kirdinl0 vlcta8 jaimaU da vilties -gauti teigiamų gy
riuo lakūnai kreipėsi į Pa-Į
.
.
..
.
.
.
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5.
—
vėliaus,
išleidus
Waklausimas atvaduotas » lietuvių po*yilgio/infek(,ija ()dos ž(,nk|ai t,,K,ad dymosi rezultatų.
siuntinybę, buvo sutvarkv... pri. Ii shingtone
naujų
remiantis lietuviškais šaltiniais ir juos te- į ————----- ■
—-———————————— ■
———
inas jų vežamo orlaiviu
. °
** įstatymų,
*
. ku
..
xr
i i nuo numatoma,
kad atedvje
vatinio pašto. Norėta, kad
_
’
nurodant. Pažymėtina, kad šioje, geriausioje
skridimams
per
Atlantikų
bus
čekų enciklopedijoje Lietuvai ir, apskritai,1 .
Lietuvos paštas Kaune spe-1

DARIUS-GIRĖNAS IR LIETUVOS PASIUNTINYBĖ

lituanistikai paskirta daugiau vietos,

kaip . vicna lietuvhj kotoni“~

“Nors Komitetas žino, kad
Danijai, ir žymiai daugiau, kaip Latvijai ir giuntg pa8įuntinybei “paklau- ne Lietuvos Pasiuntinybės
Estijai.
Išimų: “kolei lakūnai Darius ir
jurisdikcijoje tas aprūpini
Jei kada mums buvo reikalinga vienybė,
Enciklopedijų pradėjo spausdinti 1924 Girėnas nebuvo aprūpinti vize mas buvo, tačiaus moraliai
T
.....
.
.
nūs ir leidimais skridimui; ir finansiniai Lietuvos Pa
r ji yra reikalinga. Šiandien nė vienas mt. Jos
inicialo* ius ir pirmas vyr. redakto’
. 'kodėl jie neaprūpinta reikalin- siuntinybė, Komiteto sup
.s lietuvis katalikas neturėtų teisės ranrius buvo prol. Kadi, toliau jo vieta užėmė i, .. .
..........
sudėjęs ramiai sėdėti, kada priešų gangaiš įrankiais, kaip bevieliais ratimu, tuos trūkumus turė
šėlsta ir stengiasi viskų sunaikinti kas dr. Tobolek, Čekoslovakijos parlamento bib telegrafais ir parašiutais? Be jo aprūpinti.”
ulyje gera, dora ir šventa. Tik vieny- liotekos redaktorius buvo žinomas Lietuvos ■to, kalbamosios kolonijos ko Šis Komitetas gavo platų
dirbdami tegalėsime ir senas poaicijas bičiulis, Jarosiav Vozka. Enciklopedijos iš mitetas pridėjo dar štai ko-i ir nuodugnų atsakymų į savo
Aikyti ir naujų laimėti.
užklausimus ir savo pastabų.
kių pastabų;
viso išėjo 7 tomai.
* ir vieningai dirbti, kad atsilaikyti
susidariusius pavojus ir mūsų tikėjiir tautybei.

laiško). Pasiuntinybė, dar ir
negavusi formalaus praneši
mo iš lakūnų apie jų suma
nytų skridinių, davė geriau
sias rekomendacijas ir para
ginimus juos remti.

toriaus Kauno gubernatoriui iš 6 rugpiū
čio, 1893 m. pranešimo)” (“Padėtis lie
tuvių tautos rusų valstijoje”. “Socialine
apžvalga”. Grafas Leliva. 1896 m. 81-83
Pusli)«
Tais pačiais laikais buvę vienas ga
rsus Žemaitijoje (Telšiuose giesmininkas,
Bronius' Choromanskis (gini. 1857 m.),
kurs už giedojimų bažnyčioje nubaustas.
Savo man rašytoje biografijoje jis rašo:
“Vienų 'Advento rytų, laike' “raro
tų”, prie vargonų, Telšiuose, sugiedojau
solo lietuviškų giesmelę. Tuo tarpu baž
nyčioje pasirodė buv^s spraunikas Popo
vas. Po pamaldų tuoj atėjo žandaras į
mano hutų, padarė kratų; nors nieko ne
rado, vis tik areštavo ir nusigabeno poli
cijom Tenai manęs ^įprauninkas užklausė,
kų aš giedojau lietuviškai bažnyčioje. At
sakiau, ramiai užsilaikydamas, kaip lietuviui-žemaičiui patriotui pridera: “argi
nėra galima savo bažnyčioje giedoti, sa
vo prigimtoje kalboje šventas giesmes!”
Jis inan atsakė, kad tai yra griežtai drau
džiama. Liepė atnešti knygas iš kurių

aš giedojau. Nunešiau'jam “kantiškas”.
Išlaikęs savaitę — grąžino. Aš ir vėl
giedu toliau. Prakeiktas kacapas apie tai
pranešė gubernatoriui, pastarasis — general-gūbernatoriui, kuris mane nubaudė
vienų mėnesį — gegužės — prie policijos
areštu. Būdamas kalėjime aš vis tiek
jiems giedojau lietuviškas dainas ir gie
smes. Mane ten lankė kunigai iš Telšių
miesto lietuviškoji inteligentija, o mer
gaitės atnešdavo gėlių”.
Taip bekovojant, “Aušrai” patekė
jus, rūkai pradeda išsisklaidyti sudary
dami valandomis dideles audras ir nusi
nešdami su savim daug gyvybių už lietu
vybės laisvę. Galų gale saulės spinduliai
pradeda rodytis: susilaukiant spaudos lai
svės — 1904 m., o tuomi pačiu ir lietu
viškos giesmės ir dainos laisvės. Karas.
Dangus su žeme susimaišo. Audra. Nu
siramina... pateka saulė... Lietuva nepri
klausoma! Šiandien lietuviškoji gięsmė,
tiek kančių kentėjusi, viešai ir laisvai
vystosi Lietuvos bažnyčiose. Daina drau
ge, .vargų vargusi, visų lietuvio laikų sie

cialiai priimtų ir antspauduotų jų parvežtus laiškus.
‘Tatai buvo padaryta.

reikalingi specialūs leidimai,
kad tuo būdu užkirsti kelias
•
(neišmintingiems ir
rizikin' giems skridimams, mano buvo

2. — Dar prieš tai kažku
tuojaus apie tai pranešta
riose kolonijose buvo kilę
. .
,
...
Kap. Danui,
atkreipiant 1
abejonių dėl jų skridimo.•
r
’
“Mažu tik nori pasidaryti ^a* J° aLydų ir pažadant pa
šau kelis dolerius, kaip kad ’ galbų, jeigu kartais būtų koAmerikoj daugelis
tokių kių sunkumų.
skymų, yra daroma”... (Iš
trauka iš vienos

kolonijos

(Daugiau bus)

los vergijos — šiandien skamba “Dainos Arėjas Vitkauskas
Šventėse” iš .tūkstantinės jaunimo mi
nios plačiai, sklandžiai po visų pasaulį,
skelbdama savo sugrąžintų po daug šimt
mečių pražudytų laisvę!
Pametė kietų sukaustymų
Neveltui dr. Pietaris savo rašte “Pa žemė, nubudo džiaugsmai...
dėjimas mūsų tautos XIX amžiuje” siū Sveikinu aš atsikraustymų
lė lietuviams kreiptis į Dievų pagalbos, jūsų, kaitros pranašai!..

SVEIKOS, BANGOS!

kai matė žūnančių mūsų tautų. Jis sakė:
“Tautos turi savo himnus! Jeigu lietu Jūra per žiemų gerai pailsėjo —
viams duotų pasirinkti sau himnų, aš pa nematė žmogaus jų banga,
tarčiau jiems rinktis šitų psalmų Dovido: laikas su spinduliu pirmu atėjo
Dievas galybių su mumis, Dievas Jokūbo tarti: “Sveika, Palangai”
— apgynėjas mūsų!’* (“Tėv. Sargas” Nr.
Ach, neužmirštamos jūs pasišianšėlės!
11-12, 1930 m.).
Jūsų vieninga eilė!

Taip, dr. Pietaris neapsiriko. Mes Jūsų snapai vėl pakaušį les,
laimėjome su Dievo pagalba. Rusų caras, nugarų... Sveika, versmė!
tas didžiausius mūsų kraugerys-skriaudikas, žuvo! Dievas teisingai už mūsų ne Sveika, žuvėdra! Vėl žvilgsnį raminsi,
kaltas kančias mus apdovanojo: Laisvę — kai skęsiu aš smėlio šviesoj 1
tautai, giesmei ir dainai — suteikti
Sveika, jūruže, tu džiaugsmų apginsi —
džiaugsmų beribį; oi, oi!..
(Pabaiga)
i

Kaunas, 1932, V. 9 d.

Antradienis, ragp. 22, 1933
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
WATERBURY, CONN.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

eester, Mass. padovanojo iš C., gi Generaliniu Prokurato nos pasiliko Pbiladelphijoj.
kimštų laukinę antį. E. Ęoška rium ir Ekonomu Romoje pa Didžiojo karo metu a. a.
— iškimštų bažantų.
silieka kun. Dr. Rėklaitis, M. kun. Kaulakis savo lėšomis
KOLEGIJOS MUZIEJUS
anglų kalboj leido mėnesinį
Apart minėtųjų dalykų, ra- I. C.
ndasi ir kitų įdomių daiktų,
Kun. V. Kulikauskas, M. I. žurnalų “A Plea for LitliuaTarp kitų mokslo priemo būtent: ataiža Šiluvos akmens C., pasilieka Amerikos Man nians”, kurio tikslas buvo su
nių bei šaltinių, yra labai nau ant kurios pasireiškė Švč. jonų Naujokų magistru.
pažindinti angliškai kalbandingas ir reikalingas muziejus. Pana Marija, nedirbtas gintaJ. E. Vysk. P. Būčys, M. T čius amerikiečius su lietuviu
Muziejuj lyg atviroj knygoj, ras iš Siesarties ties Ūsų pa C. ir toliau misijonieriaus at-Į tautos gyvaisiais reikalais.
galima semtis nemaža žinių tilte, įvairių rūšių akmenų-ė- kritusių slavų tarpe. J. E.|Taiposgi, velionis buvo vienas
n mokslo, nos muziejaus m.|H b ni(.tajUj Vesuvijos vu|. Vysk. P. Bučiui, M. I. C. pas-j iš steigėjų laikraščio (tuomet
kiniai pastato žmogui prieš j.ano ]avOg pigmentas, įdomi kuriniu kartu lankant Ameri-;savaitraščio) “Draugo”. Ti»
akis praėjusį tautos, šalies ar
jal)aį įvairį krankliy kolek- kų per jo pasidarbavimų pe- sa, pažadėtosios tūkstantinės
žmogaus gyvenimų ir jų vysvflzų
įvairių Jrėjo į Katalikų Bažnyčių vie- pilnai neišmokėjo, tačiau bu
4«<-m5 loinc-nine
orai cnlvor.
.
,
_
tymosi laipsnius. Gerai sutvar Europos ir Amerikos valsty-I'ji-'as rusų pravoslavų
vysku- vo vienas iš to laikraščio uo
kytas, pilnas brangių rinki- bių pinigų kolekcija, lietuviš- Į pas ir 11 kunigų.
lių rėmėjų.
ziejus gali kartais daujuoat^ įr gintarų, stovylos.
Prieš kelis metus, sudegus
Nauji Subdijakonai
fokslo suteikti kaip kad įvairūs lietuviškų seimų ir su
a. a. kun. J. J. Kaulakio vemygu. Todėl, prie kiek važiavimų sagučiai bei kas Marijonai klierikai Jonas damos parapijos bažnyčiai, jis
eiH^kn
vienos mokslo įstaigos visuo pinų ir daugybė kitų smulk-'osylius, Pb. D. ir Juozas Va- savo rūpestingumu naujų at
met rūpinamasi įsteigti kuo menų
škevičius, kurie jau keletu me- statė.
geriausį muziejų, kuriuomi Matydami muziejaus didelę į
mokėsi Angelico Universi- Seserys Kazimierietės kun.
naudodamiesi studentai galėtų svarbų, šiuomi ir kviečiame tpte Ryme, jau įšventinti sub- Kaulakio asmenyje turėjo sau
daugiau prasimokyti.
visuomenę ateiti Marianapolio 'dijakonais ir dar šiais metais prietelingų ir palankų globė
Muziejui niekuomet nėra ga Kolegijos muziejaus vedėjams i^us įšventinti kunigais.
jų. Bet ypač, jo viso gyveni
lo, nes kas kart randama nau į pagalbų. Kiekvienas daik-'
Jonas Vosylius, M. T. |mo darbo vaisiais naudojosi
jų įdomybių. Studentija studi tas, ar tai bus pinigas, akmuo-' C- vieniems metams v&žiuoja j philadelphiečiai. Be to, kunijuodama knygas ir susipažin- ėlis, vaza, sagutis-kaspinas, ar į Lietuvos universitetų, kad į gas Kaulakis yra parašęs keriama su muziejaus turiniu, kokia įdomi mineralų ar ga arčiąu susiėjus į kontaktų sujotų apologetinio turinio knvkartais susieina su tokiomis
mtos mokslo šakos kolekcija, prisikėlusios Lietuvos gyveni gelių.
liekanomis, kurios įrodo ša ar kokių svarbesnių vietų ri mu ir tinkamai prisiruošus Ketvirtadienį marianapolielies, tautos ar žmogaus įvy nkiniai, ataižos ar skeveldros, profesūrai Lietuvių Kolegijai čiai, už tų nuopelnais lietuvių
kių svarbųL Dėlto visur yra žodžiu, kiekvienas dalykas ve Marianopolyj.
tautai pasižymėjusį kunigą,
patartina mokslus einantiems rtas taupymo ir išstatymo, bus Subdijakonas Juozas VaŠke- viešai pasimeldė.
lankyti muziejus.
maloniai priimta. Ypač pagei kevičius, praleidęs atostogas
Svečiai
Marianapolio kolegija, kaip daujami surinkti retenybes Londone, grįžta atgal Romos
Per praeitų savaitę Mariair kitos mokslo įstaigos, ne
universitetan, kad užbaigus
liečiančias lietuvių tautų.
gali atsilikti muziejaus stei Kolegijos muziejui skiria prisiruošimų laipsnio įgijimui. napolį atlankė sekantieji svečiai-kunigai: Valantiejus ir
gime ir rūpinamasi jį išvys mus daiktus, malonėkite sių
tyti. Kitoms kolegijoms, ku- sti šiuo adresu: Marianapolis Rugpiūčio 6 d. kolegijon at Gauronskas iš Waterburv,
Conn.; Petraitis, Puidokas ir
. Tiose randasi misijonierių ar Collegte, Thompson, Conn.
vyko klierikas A. Ignotas, M.
Vembrė iš Worcester, Mass.;
šiaip daug važinėjančių asme
Muziejaus Tvarkytojas J- c- iš Waterbury, Conn. kurs J. Vaitekūnas iš Providence,
nų, bepigu muziejų įsteigti,
šiais metais atlikęs Hinsdale,
nes tokie asmenys, nuolat vi KOLEGIJOS FAKULTETAS III. naujokynų, ateinančiais K. I. ir seserys kazimierietės
Pulclieria ir Aquinata. Visi
sur važinėdami susiduria su
mokslo metais mokytojaus.
svečiai nors ir ne kartu atįvairių šalių žmonėmis ir tuo Ateinantiems mokslo metaKlierikas Ignotas yra ėjęs,
pačiu įsigyja įvairių reteny ms Marianapolio Kolegijos fa filosofijos mokslus Sulpicijo vyko, tačiau bendru tikslu:
bių. Tačiau Marianapolio Ko kultetui sudaryti pramatyti nų Seminarijoj, Montreal, Ca- atlankyti Marianapolio Kole
gijų ir pasveikinti. marijonų i
legija tos lengvatos neturi, šie asmenys: kun. Dr. J. Na nada.
kapitulos Romoje išrinktų nau •
todėl šio muziejaus išvysty vickas, M. I. C., kun. A. BnA. Miciūnas, L. K.
ją Amerikos Tėvų Marijonu ;
mas prigulės nuo geradarių blys, M. T. C., kun. Dr. P.
provincijolą, kunigų Jonų J
prisidėjimo.
Vyksta Lietuvon
Biskis, M. I. C., kun. A. Mor
Jakaitį, M. I. C.
Lietuvių kolegijoj, Thomp- kūnas, M. T. C., Dr. E. An Šiomis dienomis gauta žinia,
Stasys P. Vaičaitis (L. K.)
son’e, šiuo laiku muziejus la driulionis, M. T. C., J. Banys, jog į naujai pastatytų ir šie
bai mažas. Vienok su visuo M. I. C., A. Ignotas, M. I. C., met atidaromų Marijonų se
menės prisidėjimu tikimasi iš p. J. Kundrotas, p. J. Pili- minarijų Kaune turės progos
auginti rimtų muziejų. Dabar pauskas ir adv. P. Baublys. įstoti du amerikiečiu-lietuvin
tiniame muziejuj jau yra žy Be to, laukiama atvykstant iš klieriku: Kazys Vengras, M. T. MARIJOS VAIKELIŲ IŠ
mių ekspertų:
VAŽIAVIMAS
Lietuvos kun. Dr. Grigaičio. C., ir Vincas Andriuška, M. Į
J. E. Vysk. P. Būčys, M. I.
Kolegijos vyresnysis kun. J. I. C. Abu yra baigę filosofi-!
G.,
yra dovanojęs Vatikano J. Jakaitis, M. I. C. ir šiais jos kursus Montreal’e, Kana- Kaip Vyčiai ir abu chorai: II
O., yr
kolekcijų ir taiposgl metais pašvęs daug laiko ko- doje. Klierikas Vengras, gL, (didysis ir mažasis) turi saįvė a. a. Ark i vysk. J. Ma- legijai.
mimu bostonietis, praeitais vo metinius išvažiavimus, taip
tmevi/
vičiaus, M. I. C liekanų, j Nors Marianapolio Kolegi- metais Kolegijoje .buvo grai- ’r Marijos \aikeliai
būtent: dvi vyskupiškas piju- ja yra jauna tačiau tuo trum kų kalbos ir senųjų amžių is niais metais jie buvo išva
skas ir skepetaičių, su įsiūto pu laiku ji įgijo tikrai rimtą torijos mokytojum. šių dvie žiavę į I^ake Compounce, Brlmis vyskupiškomis insignijo personalą.
jų laimingųjų laivas išplau stol, Conn., rugp. 13 d. Oras
mis.
A. a. kun. Kavaliausko
\
■»
kia rugpiflčio 30 d. Draugai pasitaikė gražus. Maudytasi,
Kun. P. Juras iš Lowell,
metinės
linki laimingos kelionės ir ga valgyta, lenktyniuota dėl gra
Mass. padovanojo peiliukų iš Rugpjūčio 8 d. sukako me lingai atstovauti amerikiečius žiu dovanų. Liutkiūtė ir Galgočifltė daug darbavos, kad
Egipto; peiliukas yra paukš tai kai mirė buvusia Šv. Ka Lietuvoje.
viskas nusisektų. Išvažiavime
čio pavidalu ir kriaunos zimiero parapijos Providence,
A.
a.
kunigas
Kaulakis
dalyvavo ir parapijos vikarai
dirbtos iš kaulo; 2) erškėčių R. I. klebonas. Metinėse pa
vainikų iš Palestinos; 3) žmo maldose Providence dalyvavo Rugpjūčio 17 d. gauta liūd kunigai: Kazlauskas ir Kri
gaus galvos kaušų ir smulkių Marianapolio Kolegijos virši na žinia iŠ Philadelphijos, Pa., pes. Be to, buvo daug svečių,
daiktų.
i
ninkas kun. J. J. Jakaitis, M. apie mirtį vieno seniausių lie kaip tai Marei ukaič.iai ir ki
Kun. P. Juikaitis iš Cam- I. C. ir kun. A. Morkūnas, M. tuvių kunigų Amerikoje, bū tos lietuvių šeimynos iš Watent kunigo Juozo J. Kaula terbury’o. Viso išvažiavimo
bridge, Mass. padovanojo: 1) I. C.
Trakų pilies pragmentų; 2) iŠ Kun. L Kavaliauskas buvo kio. Kunigas Jonas J. Jakai dalyvavo iki 100-150 narių.
Šv. Teresės, mieste Lisieus vienas artymiausių Kolegijos tis, M. I. C., esantiems Maria Waterbury o lietuviai juda
darželio, jos prižiūrėtų mede rėmėjų. Mirdamas jis paliko napolyj broliams studentams
muose paveiksluose
visų
savo
knygynų
Lietuvių
bendrais
bruožais
papasakojo
lių lapų; 3) lapų iš puokštės
Rugpiūčio 15 d. vakare po
Kolegijai
ir
šiaip
jau
įvairiais
šį
tų
iš
įdomaus
ir
turiningo
pamaldų
Lukšis rodė paveiks
palytėjusios generolo Kosciuš
a. a. kun. Kaulakio gyvenimo. lus, kuriuos traukė per Lie
kos širdies urną, 4) keletu sve būdais kolegijų remdavo.
Iš Kapitulos
Kun. Kaulakis buvo pirmu tuvių Dienų T>ake Quassapaug,
rimų šalių metalinių pinigų.
Ponia M. Levanavičienė iš Kų tik užsibaigus Marijonų tinis Philadelphijos lietuvis liepos 15 d. Žmonių susirin
Worcester, Mass. dovanojo Kapitulai Romoj, Lietuvos klebonas. Iš savo parapijos jis ko daug ir visi buvo pasiten
paukščių kiaušinių kolekcijų. Marijonų Provincijolu tapo niekad nebuvo kur kitur iš kinę paveikslais. Be to, matė
(Tęsinys 4 pusi.)
P-lė P. Lozoraitytft, Wor- paskirtas kun. Gergelis, M. I. keltas, bet lig paskutinės die

MARIANAPOLIS
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Administratorius

WATERBURY, CONN.

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
AVATERBURY, CONN.

NAUJA ...Žema Kaina
Namų šildymas su Gazu
Įtaisysime jūsų namuose Mūsų Kaštu . .
atsiimsime savo kaštu jei jums nepatiks!
Nė vienas kitas kuras yra davęs tokį pasiūlymą!
JUMS PINIGŲ NEREIKIA
ĮDĖTI!
Be idėjinio vieno jūsų centro, mes įtai
some moderniškiauių gazinj degtuvą jusi,
pečiuje ar boileryje. Jei' juB patenkins, paliknituc. Jei nepatenkinti — jus patys esa
te teisėjui — atsiimsime ir jusi, buvus)
Šildymo sistemą pritaisysime kaip buvo
— musu kaštu.

AZO kainoms nupigus per pusę to
mokesčio kokis buvo per 1930-’31 me
tus. gazo šiluma dėl namų y.ra atė
jus ant visados.

G

Gazas r.tlleka Visą darbą
Vienas degtukas užima vietą jūsų .naikų
krūvos... Jus išvengsite dienos ir nakties nugaj'ou-laužančio anglių šiupeliavimo... pur
vinas valandas pelenų kratymo ir vilki
mo... savaites sezoninio namų valymo...
išdilimą i‘r kaštą atitaisymo namo ir jo
reikmenų.

Tegui gezas pats įtims parsiduoda
Per devynis šildymo mėnesius pirmais me
tais, Jums kai'nuotų nuomos $3 j mėnes)
dėl (rengimo vidutinio didumo name. ši
nuomavimo kaštas bus priskait.vtas prie
jūsų kvitos už guzą. kur) jus išvartosite.
Jei jus (sakysite iši'mtl degtuvą, šis mo
kestis sustoja ant sykio. Jei jus laikysite
ant visados, visi šie mokesčiai skaitysis
kaipo (mokėji'mus ant pirkimo kainos.
Drąsus pasiūlymas. Žinoma. Todėl kad
gazas turi ypatybes, kurios pastato gazą
viršum visų kitų kuru. 1-eii mažas gazo
vamzdelis (einantis ) jusi, pečių gelbsti už
laikyti jusi, namą ir kiemą švariai ir
sveikai.

Išplldykite Ku,x>iią Dalia r — Neatidėliokite
THE PEOPI.ES GAS E1GHT AND
COKE COMPANY

Service CeU’pany of
Northern Illinois
Western - United Gas and Electric
.
Company
Public

Jūsų dabartinis kuras turi būti pavers
tas i gazą pirma negu užsidega. Kad šitą
padaryti, jus pasitikite ant motoro ar ko
kio rankų darbo kad padaryti gazą —
jūsų pači’ų namuose, šis visas padidina
išlaidas, sunkų darbą ir eikvojimą. Su
gazu, kada tik norite namą ar šilčiau ar
vėsiau, tik užstatyti reikia šilimos regu
liatorių. Pasakykite mums kad Jus norite
Jsigyti gazo šilumą. Mes jtaisysime visą
įrengimą ) keturius ar penkias valandas.

Prašau atsiusti' man pilnas informa
cijas apie šildymą mano namo su
gazu.

Name
Addres#

.......................................

City . ’............. Phone No. . .

House Heatiug Y) i vision

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANV
šis pasiūlymas genas Ir tenai kur gazas yra

pristatytas 15

•I

Public Service Company of Northern Illinois
arba

Western United Gas and Electric Company

Važiuojančių į Lietuvi) žiniai
Jei rengiatės važiuoti i Lietuva, važiuokite

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” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334* So. Oakley AVe.,

Chicago, III.

Antradienis, rugp. 22, 1933
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RUDENINIS

a

DRAUGO

PIK MIK

>

Sekmad,, Rugpiučio-Aug. 27 d.
BERGMANS DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

1
¥

Pirkęs tikietę turėsi progos gauti AUKSO ŽIEDĄ. Piknike bus visokių

įvairumų, šokiai prie šaunios muzikos. Išanksto kviečiame visuomenę tų die
nų nieku kitu neužsiimti, bet atvykti į rudeninį spaudos piknikų!

hitlerininkas, kietijos vyriausybė, nei vokie- kietija už kokius nors politi mingo atsitikimo, bet žuvo:
toje apylinkėje staiga buvo čių telegramų agentūros nesi nius pažadus Lietuvai galėjo Mes nežinom, ar jie žuvo dėl
L
.atleistas iš tarnybos. Uk ką? rūpina net pasiteisinti per 5 reikalauti nuslėpti nemalonius organizuoto vokiečių keršto
Lakūnų lavonai buvo greitai savaites. O vis dėlto iš Lietu- jai radinius. Bet mes, Ameri ar dėl vieno kito vokiečių ka
i dalykų, kurie turėtų būti la
išvežti į Berlincheną. Lėktuvo vos ateina per daug jau ži kos lietuviai, turime teisę ieš rštagalvio kaltės! Bet aišku
bai įdomūs tokiems bovleria----------griuvėsiai paskubom surinkt: nių, kurios neigia “Eltos” koti teisybės apie Dariaus n tai, kad mūsų lakūnai Adan
rns, kaip d-rag Aukštakalnis,
(Pabaiga)
įr žemė katastrofos vietoje nu- pranešimą. Biauriai sužaloti Girėno tragediją. Jungtinių ti ko nugalėtojai buvo pakirsti,
(Tęsinys iš 3 pusi.)
leitenantas Balanda, d-ras Seir kitų kolonijų lietuvius. Bet lenas ir visiems karštuoliams Aš visai netikėjau, kad mū- /',atyta>- Vietos žmonės kalba lakūnų lavonai nebuvo rodo Amerikos Valstybių vyriausy į Ne gamtos prajovai, bet keli
bė turi tuo dalyku susirūpinti, karštagalviai pastojo jiems ke
už vis labiausiai patiko, kiek' bovleriams. Turime, būtent, sų lakūnai turėjo patys nusi- aP^e girdc.tą šaudymą tą nak mi net jų giminėms.
nes Darius ir Girėnas buvo A lią į Lietuvą!
teko nugirsti mūsų lietuvių la-įten daug naujo, pav., grindys leisti dėl gazolino trūkumo, tį. Ką gi tie visi faktai sako9
Balzamuojant didvyrių kū
kūnų (Dariaus ir Girėno) pa-i naujai “iššelakvtos”, nauji, I Visų pirma, Dariaus-Girėno ir Už ką tas vokiečių truperis nus, sakoma, rasta kulkų pa menkos piliečiai ir Amerikos Tad mes, Amerikos lietuviai,
jei esam Amerikos ir Lietu
veikslai. Gaila tik, kad Lukšis' gražūs mats, pins ir visa kita. Post’o lėktuvų motorus taisę buvo staiga pašalintas? Ai darytosios’ žaizdos, o lėktuvo karo veteranai.
už
gerui
atliktą
pareig,
ar
už
la|
,
ai
įtarianil}
'
tegalėjo vieną vakarą juos ro Tat ateinančią žiemą ten bus j mūsų tautietis aviacijos mePrisiminus šiuos visus fak vių tautos patriotai, organiprovokaciją,
ar
už
nusikalti
dyti.
' i . busv, n(fc daug ratelių prisi- cbanikas Jasulaitis ir italų
skylių. Esu, rasta ir kruvina tus, Darius ir Girėnas tampa
(Tęsinys 3 pusi.)
nią,
nudėjus
svetima
lėktuvą?
rašė; kit'i jau praeitais me- inž. Ferrari. Jiedu labai ilgai
tuo
labiau
garbingesniais
mu

lakūnų nosinė. Tai vis nauKun. Valantiejus sykiu siutais užsisakė vakarus. Vėliau, ir atsargiai analizavo “ LituTie visi reiškiniai perdaug Į jaustos žinio.;,. kurios daug sų tautos didvyriais, nes jie 66 DABAR
kunigu Dr. Bružu, M. S., bu-'gal, zgerb. klebonas kun. Va- anicos” motoro kuro sunau- aiškūs ir skaudūs mums žino pasako.
ne susikūlė dėl kokio nelaiJAUČIUOSI
vo išvykę į Pittsburgh’ą i se-j lantiejus, kuris taip pat Ia- dojimo procesą (fuel consuin- ti.
I
Tad supraskime, kad Lie
PILNA
serų pranciškiečių šventini-! bai mėgsta bovlyti, padarys ptiojn). Gazolino ir alyvos užČia aš nemanau prisidėti
tuvos vyriausybei nepatogu ii
mus. Buvo išvykęs ir kun. svarbius visiems bovleriams teko 50 valandų. Mūsų laku- prie Lietuvos ir Vokietijos
GYVUMO”
, .
,
.„
:tikrai negalima skelbti viešuGydomos Nauju Būdu
pranešimus.
Lauksime
jv
ž?
r,
ai
°
re
išbuvo
37
valandas,
Imant Lydia S. Pinkham’s
santykių ardvmo. As gerbiu i
.
,
s Ambotas iš Hartford, ...Conn,
....
• . ,
. imai tokie faktai, kurie galudžio,
kuda
atsidarys
bovling
Taigi
jie
ore
galėjo
išbūti,
ma
Vegetable Compound
vokiecių
tautą,
m
kultūrą
(bet
i
.
vKun. Ambotas turėjo atlaiky
operacijos, be levlrkStlmų. Be
... .
*.
i tinai įrodo nedorą vokiečių Be
priversto
poilsio.
Gydantis
galėsi
Taip
šimtai moterų sako. Jis stip
ti šv. Mišias, o kun. Bružas alleys ir sezonas. Valio, bov-1 Gausia, dar 10 valandų. Da ne liitlerizmą) ir branginu vo-1
rina nervas... duoda geresni apeti
darbą. O tokiu darbu tikrai.! d‘rbtl p° senovei, nebent jau dabar tą...
geriau miegi... lilpidiii gaivus
. .
i priverstas gulėti. Tam vaistas yra
sakyti pamokslą.
leliai!
t i|riUS
ih
Gir<^'nas perskrido At- kiečių palankumą Lietuvai,
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą...
pasipiktins Visas pasaulis. \ o j Emerald Oil. Gydo greit, mažina tl- sunktosios
dienos pakenčiamos.
_______ *
lantiko vandenyną ir nebuvo
kada toks palankumas pasi
! nimą ir gėlimą. N urodymal prie vale
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
tų. ei negelbės aptiektninka* grąžins mėgink šias gyduoles. Vualpirk bu
„
,
.v
, aviacijos naujokai. Be to, Da- reiškia. Lietuvos valdžia, be
Daktaras Hill (Aukštakal Kun.
Į pinigus.
teli šiandien.
...
Pankus, iš Bndgeport, .
... , , .
v_ ... .
_
, . ..
, . irius kelis kartus veze lektu- abejonės, stengsis susekti tik
nis) džiaugiasi, kad jam čia Conn.,
išvyko i Cnicagą daly.
.
‘
. .
vu pastą tarp Kauno ir Ber- ręją “Lituanikos” žuvime
pas mus, Waterbury’o lietu vauti. Kunigų
••"TO-JS «HO-a* "S’H’*a
Vienybės ir Fc
ir jis gerai žinojo tas priežastį (kiek jai tas pa
-ooi]ji«i*ąpM«a ma „Jinaaa
vius, sekasi. Pats buvau nuė deracijos seimuose. Jį pava-t lyno,
į Pasitarkit su Dr. Ross, dykai<
. ,
.
.
...
v ,,
*i« .cw»o
,, .
v 11T Metas ir signalinius zenkluc. vyks). Gal ji nedrįs tikrosiom
jęs į jo ofisą ir džiaugiausi . . ,
•)isj?ui«d
snf snsfeAUd aq
apie savo ligą ar silpnumą.
duoia kun. Kazlauskas iš \Va.
....
.
.
«u(A|vJ saiupag ’oiaa •awnj(
J
.
Tokie
patyrę
lakūnai
negalepriežasties
^viešai
paskelbti,
pamatęs, kaip viskas gražiai tcrbury. kunigas Pankus pra .
.
,
;,..
Vėliausi ir geriausi <
sippfp
gydymai iftgydymui
įrengta. Jo ofise rasi ir lietu „ ..
,
,, u. jo nematyti, kad jų gazolinas nes jai to neleis Lietuvos vainesą visiems Tlndgeport o, Wa
Tg.
įvairių kraujo ligų, '
'
8ODVH9
reumatizmo, inkstų,
viškų laikraščių. Kiti gydy
pūslės,
urinarių
ir
**»FWV
tojai kartais skundžiasi, kad er urj o ir i ų. miea ų įe- bfitp nutūpę Berlyno aerodro- netinka vieSai nagrinėti (kio
visų
užkrečiamųjų i
tnvtams kad metinis para^.>e
apic
Q
Ilgų. Taipgi speciali
lietuviai neina pas savuosius.
gydymai
sugrąžini-'
jos pikniką, bus
menes, 2. kumQ netcnka
Bct
mul energijos ir stl-,
Jei visi sektų daktaro Hill pa
prurno be laiko tiud. gražiam darže, netoli Bn, ...
, . v .
’ sllpuslems asmenims
Ir lyti'niaK
vyzdį, užsisakytų lietuviškų dgeporfo. Širdingai kviečiai Tai kori gi bus “Lituanik»‘> «« vokiečiai ne , silpniems vyrams.
Sergantys
Žmonės yra kviečiaiml
kalti, stebina tur būt visą pa 'ateiti
laikraščių, tai, gal, ir jiems visus Conn. valst. lietuvius at- cos” 2u™ priežastis?
dėl sveikatai naudingų in- <
kurios bus suteigtos,
saulį, tuo labiau, kad nei Vo- .formacijų.
geriau sektus.
dykai be jokių pareigų.
vykti į parapijos pikniką.
Ogi, štai. Vieni laikraščiai
Dr. Hess
kainos yra žetnos Ir 1
.visiems prieinamos. Oalima susi
------------- ’----rašė, kad Soldin’o apylinkėtarti dėl lengvų išmokėjimų, kad'
Vyrai — Atyda!
pasteurizod
Aną dieną Waterbury pas Kun. Benediktas Gaurons- se žmonės matė “Lituanicos” fttat vra bpoclalle praneSlmae, kuris * kiekvienam nesveikam žmogui duo.
.ti progos Išsigydyti Ir tapti sveiku.
bua
įdomus
kiekvienam
vyrui,
kuris
kun. Kripą lankėsi kun. Gra- kas, Šv. Juozapo parapijos vi-J prožektorių. “Lituanica” jo- pasiekė "viduramži" Ir jaučia reikaungiąną tam tikro gaivinančio TO
deckis. Po dviejų savaičių a- karas, išvyko į Philadelphia kio prožektoriaus neturėjo! NI
KO. Kad sutelkti galimumą tūksta
nčiams, kurie dėl kokios nors prie
tostogų, po Rytines ir V idu- dalyvauti kun. J. J. Kaulakio Kiti laikraščiai rašė, kad nuo žasties
IŠTIKIMAS SPEtTAMSTAS
atidėlioja užsisakyti
____
35
South Dearborn Street
rines valst., gerai atrodo. Pra- laidotuvėse.
žemės prožektorius buvo ap^
kampas Monro' Str., Chicago, III.
neša, kad Vyčių seimas buvo
švietęs šį lėktuvą, nes vokieInkite elev.ftorlų Iki penkto aukS-1
to. Priėmimo kainb. 806 dėl vyrų ,
labai įspūdingas ir gražus. New Britain’e rugp. 16 va lčiai girdėjo motorą ir buvo
Švelnesnis valgyti; geras kepimui
Ir 506 dėl moterų. Valandos: 10 a.
— šis naujas Kraft American
m.
iki’ 5 p.- m. Nedėlionils 1< a
į Turi daug ką pasakyti Conn. kare Lukšis rodė judamuosius manoma, kad tai lenkų lėkprp»t°ripctjalbdab^r'i parduodama m. iki 12 vai. Panedėllals, HeredoCheeae. Kraft’A ypatingai paga
minta*. Natūralūs skooia palai
tr Hubatomis
a. m.P«Iki'
valst. Vyčiams ir jaunimui. Veikslus. Girdėjau, žmonių tavas. Taigi, vokiečių prežek -I
Vuk™^* mls
p- m.
or.sas ,o nuo
metų10tame
kyta* pakavime.
Dabar jis SU kunigu Kripu |3UVO daug.
.torius tikrai ieškojo “Litua- Į v,mi saukite buteli šiandien — ga (čiame name.
J darbuojasi dėl būsimos C. L
rmituou..
C. Field Day, kuri bus rug
8ijo 10 d.
OUR OFFICE

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

WATERBURY, GONN.

Kas Daria ir Girėną
Nužudė?

nicos”. Vienas

VARICOSE VEINS

AR NESVEIKAS?

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE

DR. B. M. ROSS

Nusa-fone

Buvau užėjęs į mūsų ‘bowling allcvs’ ir mačiau tokių

; G5E — TP.Ū STEKO
' THAT'S riALTllJ' IN
TUH O’JTEfc. OFAtE
tok -rue B.OSS <5
AIN^UL D’jfAB—b
<CjOM6 ANO

uaa

Radway'g Pilis
<Tlie Vegetable Laaatlve)

lw imurt—l trart

tt

Ya* pobnn-irM hlood vili a>*«
you n*w

“Pų"

At Y<w

NATURAL
FLAVOR

Antradienis, rugp. 22, 1933
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C H I C A G O J E

RODEO

KAS DARIŲ IR GIRĖNĄ
NUŽUDĖ?

DAKTARAI:

LIETUVIAI

KNYGOS

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Parašė
Suvirs 100 galvijininkų, aKun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C. Ofiso: Tel. CALumet 4039
biejų lyčių, atstovaudami 11
(Tąsa iš 4 pusi.)
SVEČIAI IS CLEVELAND,
$1.00 ' ®,es-: Tel. HEMlock 6286
'akariniy valstijų, Kana,!,, ir
j prujykillle AuKrikos Dorybės
OHIO
A.tksiki,, via įstoję į iasau-| vyriausybės, tad ji ieškotų Kristaus Patarimų Ke$1.001 GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
linės Parodo^ Rodeo. Sis ro-;Ateisybes
. , . ir
. ištirtų
.... . tų
. skaudžia
, ...
liais
“Draugo” red., rugp. 19 d.,
Perkant visas kartu $4.0J
deo, apskelbtas kaipo didžiau!
,
•••
•
, *
3147 So. Halsted St.
lankėsi svečiui K. fitaupus su
.
. ., .
mums tragedijų. Tą jau padaVAKARAS ATSISVEIKIN
sias lošimas prisidėjęs prie! - .
.
valandos: 1-4 Ir <-> vaL vak.
Šias knygas galite
gauti Ofiso
j žmona ir J. Petrauskas »u|*
1
1 i re kelios lietuvių orgamzaciReata«.Ujoa OfUm.: 2656 W. 6»U» SA
TI SU KUN. LIPNICKU i.
,, .. . .
• Šimtmečio Pažangos Parodos,I.
.
. . ...
Vaiandoa: 16—12 ryto
žmona. Svečiuojasi (.liicagojel
. ®
jos. visi musų susivienijimai, “Draugo” Knygyne,
Šaradomis Ir Nedėllomls pagal sutarti
.
.
.
..
,
įbus
kontestuoianias
Soldiei
'
...
.
gimines ir pažįstamus,
d.
didžiosios organizacijos ir atRugp. 22 d., 7 vai. vak. pa ..pas
u OVttUlulIie
2334 S. Oakley Avė.
i. .
i . i
i , .. n. lieki
Stadiume nuo
ruirpiūčio
ugpn
....
j
••
*tegu rašo
skiros
draugijos
Ivanauskus 726 W. 18tli St.,ltaiP Pat zada aplyti PaTel. LAFayette 7650
ugsėjo 10 d.
JRgp.
prašymus į Vašingtonu. Nebū LIETUVIAI DAKTARAI:
aštuoniolikiečiai - panevėžie- saul*n? -----parodų,
l’inigiškai ir dovanomis, iš kim bailiai ir apsileidę! Da
čiai rengia vakarų atsisveiki
viso $50,000 prizais, stipriau liaus ir Girėno nekalto krau
Tel. LAFayette 2067
Gydytojas ir Chirurgas
nti su svečiu iš Lietuvos kun.
sieji ir smarkiausieji galviji- jo praliejimas tegu sujudina
4140 Archer Avė.
Alt*. Lipnieku, kuris greitu
ninkai bus apdovanoti. Vien visų nrūsų tautųL Visi reika
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
laiku jau apleis šių šalį ir iš
Bes. 2136 W. 24th St.
ŠIANDIE RADIJO PRO čempijonai dalyvausxšiuose ko laukim teisybės išaiškinimo Iri GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
keliaus į savo Tėvynę-LietuTel. CANal 0402
X—SPINDULIAI
ntestuose.
GRAMA
reikalaukim nors tiek, kad mū
i
vų.
3051
West
43rd
Str.
Naujas įvykis bus pirmas sų didvyrių nužudytojai būtų (Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Office Phone
Rea and Offlca
Šiuo kviečiami visi šios i? Pastangomis Peoples Furninuo 2 Iki 8 vai. vakano PROspect 1028235a So- Leavitt st
pasirodymas Jungtinėse Val tinkamai nubausti! Mes neina Valandos:
Seredomls Ir nedėllomU pagal
_ . . _ , zvr™„
kitų kolonijų panevėžiečiai at «tui.e Co krautuvių, šiandie
sutarties
CANal 0706
stybėse’įžymių Meksikos ‘eha- nom sukilti prieš vokiečių tau
Z silankyti šį vakarų aukščiau
nuo 7 iki S vai. vakare, is sto- rros»^ drąsiausių jojikų Me- tų ar Vokietijos valstybę, bet
y mėtų* adresu, kad visi be- ties WGES, 1360 kilocykles,
Phone GROvehill 0027
Valandos: 2-4; 7-6 P. M.
ai gerb. svečiui palinkėtu- eis nuolatinė antradienio ra ksikoje. Sykiu bus atvežti jų turime reikalauti bausmės tie
PHYSICIAN AND SURGKON
tikri arabiški arkliai, užveiz ms vokiečių išgamoms, kurie Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
2403
W. 63rd St., Ghicago
F laimingos kelionės.
J.J. dijo programa.
dos, muzikantai ir šokėjos.
lietuvių tautos ir viso pasau
omea hours:
6 to 6 ABd I to • P. M.
Programoj dalyvaus Peop-1
Daugiausia kontestininkn lio didvyrius iš pasalų nužu
Munday by Appolnuuąnt
Lietu via Gydytojas Ir Chirurgas
les radijo kvartetas, duetas paeina iš Texas valstijos. Dvi- dė! Vieningai ir organizuotai
4811 80. WK8TBRN AVB.
Chlcago. III.
ir solistai, taipgi bus naujos dešimts jų yra iš Kanados.1 reikalaukime to! - Parodykim
ir gražios muzikos; be to, ka-Į Lošimai bus laikomi du kari pasauliui kad kiekvienas lie- BOUlevard 7560
Rez. HEMock 7691
lbės L. Šimutis, “Draugo” re- kas dienų, visiems kontestini- tuvis stoja už savo tautos neGydytojas ir Chirurgas
Rugp. 13 d. Marąuette pa- !faktorius, Dr. Jovaišas pa nkanis dalyvaujant.
liečiamybę ir garbę ir visa
4645 So. Ashland Avė.
rke įvyko Moterų Sujungus j tįeĮęg kalHjj apie sveikatų, o
mūsų tauta stoja už kiekvie
Ofiso valandos:
67 kuopos piknikas, kuris vi- juok<larys Čalis Kepurė iš sn- ' X Vakar “Drauge” lankė- nų lietuvį! O jei mūsų dvasia
DENTISTAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
sais atžvilgiais pavyko. Oras vo kepurės pabers vėliausių si p. Kalinauskas iš Scranton, silpna, ieškokime stiprybės
4712 So. Ashland Avenue
Nedėlioinis pagfl sutartį
▼ai.: Nuo 16 ryto Iki S vakare
buvo gražus, publikos gana žinių. Be viso to, bus ir kito Pa. Atvyko į pasaulinę paro Dariaus ir Girėno žygyje ir jų
Ofiso telef. BOUlevard 7820
daug susirinko. Į pikifikų at kių įdomybių. Todėl nepamir dų ir savo giminių atlankyti. savanoriškoje aukoje! Vienas
Namų tel. PROspect 1930
Tel. Ofiso BOUlevard 5013—»4
silankė ir svečių iš kitų ko škite užsistatyti savo radijo. Atsilankė ir kun. lg. Kelme- už-visus — visi už vienų!
Uez. VICtory 2343
lonijų: West Side, Bridgeport,
ilis, kuris apsistojo Marijonu
P. Jurgėla
Tel. BOUlevard 7042
Cicero ir kitų. Taip pat atsi PLATINKITE “DRAUGĄ” Ivienuolyne.
lankė ir mūsų dvasios vadas
SKAITYKITE IR PLATIN
756 W. 35th STREET
n V M T T H T ▲ M
G R A B O R I A I:
kun. A. Baltutis, kuris visus
KITE “DRAUGĄ”
Oftao vai.: nuo 1-2; nuo 4:20-2:26
4645
SO. ASHLAND AVĖ.
vaikučius pavaišino .saldai
arti 47th atreat
Telefonas YAKds 1138
▼ai.: nuo » ih t vaAora
niais. Dalyvavo taip pat •
LACHAVICH
Servauj pagal auta.ru
GRABORIA1:
“Draugo”
red. Šimutis su
I
IR SONOS
šeimyna, d r. Kadzewick ir kt..
Graborius ir Balsamuotojas
Tel. CANal 6122
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. KEPublic 8340
Negaliu praleisti nepaminė- Patarnauju
laidotuvėse kuoplglauala. Turiu automubiCns visokiem*
SENIAUSI LIETUVIŲ. GRABORIAI CHICAG0JE
ius mūsų biznierių, kurie re- Reikale meldžiu ataiėauktl, o mano
Čia pigesnės kat'nos, nes daugiau prityrimo.
’
j
darbu busite užganėdinti
veikai amu. Kaina prieinama
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiėkas. Ištikimas
DKNTlSTAil
mia mūsų . sumanymus, pav.,
Tel. CANal 2515 arba 2516
patarnavimas visuomet prieidamas už
3319
AUBUBN
AVENUE
2201 W. Cermak Road
NAIJA ŽEMESNE KAINAPankai, Grebi i finai, Jančiai, 2314 W. 23rd PI., Ghicago
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
Cbicago. UI.
(Kampa* Leavlti St.)
dykai*. Nuliūdimo valandoje nepamlr&kite
Kairia{, Vertelkai.
▼alandoa: Nuo 9 Iki 12 ryto
mus palaukti. REPUBLIC 8340, musų
Visiems, kurie atsilankė į
Court, Cicero, UI.
N uo 1 Iki 6 vakaro
•»patarnavimu busite patenkinti.
baradoj pagal atitarti
TEL CICERO 6927
piknikų, komisija širdingai dė
—i.
Ine.
koja už gausių paramų.
LIETUVIŲ GRABORIUS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.
DR. MAKGEIUO
Phone BOUlevard 4130

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8
1446 SO. 4BLb CT., CICERO, ILL
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—0 vai.
6447 SO. HAL8TLD ST., CHICAGO
Paned., Sered. Ir Subat 2—0 vaL

i DR. A. 6. RAKAUSKAS

Te]> HEMlOCk 8151

DR, V. S. NARES
(Neryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1426 Wast Marąuette Road

DR. F. G. WINSKUNAS

RADIO

▼ALANDUS:

• Iki 12 ryto; T Iki • vakare
Utarn. ir Katv. vak. pagal sutarti
Rea. <466 B. MAPLHWOOD J.T*

DR, A. RAČKUS

TeL LAFayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
____
___ 7
_____
VaL:____________
2 iki 5 popiet,
iki 9_____
vak.

......

j.er. «
>
4459 S.
& CalitorniR
Galifornia Av®.
A
Nedėliojo pagal sutartį

Dffice:
ice:

DR. J. J. KOWARSKAS

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
6017 S. Washt«aaw

DR. J. W. KADZEWiCK

IŠ N. PRAS. P. Š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

DR. J. J. SIMONAITIS
UXUXTUJAS IR CHIRURGAS
2422 Waat Marųuelta Road
Vah: 2-4 tr 7-9 vaa. aer». »-i> ryta
Nedėlloj auattnrua

DR. M. r. STRIK0L1S'

Phone CANal 6122

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. S. BIEZIS
GXDXTUJaS ir chirurgas

22U1 W. Ceiinaa Road
Vaiandoa: 1—2 tr 7—V vak.
Sareauuiui tr nedėliotais pagal autartt
RA,Z.tx*tnMCXJA.

6631 B. Calilorma Avė.
Telefonas REPuolic 78o8

DR. C. Z. VEZEL’IS

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALA1ŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas

STANLEY P. MAŽEIKA

1821 SOUTH HALSlhU SxttS.ET
tteaidenctja 6000 so. Artesian Ava
Vaiandoa: 11 ryto Iki 4 po pietų

t Iki 8:20 vakare

DR. 6.1. RLOŽIS

J. F. RAOŽIUS

Sųjungie'.ė I

CICERO

A. MASALSKIS
GBABORIUS
Husų patarnavimas
visuomet jąilnlnias Ir
nebrangus, nes neturi
me lilaldų užlaikymui
skyrių.

LIETUVIS UŽMUŠĖ
LIETUVĮ

Nauja, graži ko
Rugp. 19 d. naktį prie J.
Samoškos saliuno, ar saliune, plyčia dykai.
1442 So. 49 Ct., tapo užmuš
3307 Auburn Avenue
tas J. Samoškos švogeris Ma-.
žūtis. Nėra abejonės, kad mu
štynės buvo girtų.*
Pamoka jaunimui — nelan- GRABORIUR IR I-AIDOTUVin
VKDSJAS
yti po karčiamas ir nedrau1646 WEST 46th STREET
'auti su blogais draugais.

I.J.ZOLP

Rep.

Tel. UOt’levard 5203—8413

ANTANAS PETKUS
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

'GBABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
(allmaa už 286.09
KOPLYČIA DYKAI

Balsam uotojas

Patarnauja Cbl- j
cagoje Ir apiellaMje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4062 Archer Avė.

1344 R. fiOth Ava^ DicAro. Tli

JUOZAPAS

MAŽUTIS

Persiskyrė su Si'uo pasauliu
rugpiučio 19 d., 10:0 vai. vak.,
1933 m., sulaukęs 22 metų ainiiaus; gimęs Chlcagoj. Paliko
dideliame nulluditne motinų One. po tėvais TatnoAaltę, dvi
seseris Antaniną ir Oną Ir bro
li Antaną, du Avogerlu Janą
Samoėką Ir C. Itlndercr, dvi
anūkes Marijoną Ir Helen Ir
gimines. Klintį, pašarvotos ra
ndasi 1 4 42 South 4 9th Ct., Ci
cero, III.
Laidotuvės (vyks trečiadieni,
rugpiuči'o 23 d.. 8 vai. ryto IS
namų j ftv. Antano parapijos
bažnyčią, kurtoje atsibus geduII n gis pamaldos
už velionio
•telą, o IS ten bus nulydėtas J
iv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. J no ss po Msaučlo
glnu'nės. draugai ir pažįstanti
esu t nuoSIrdžIal kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti
jam paskutln) pntarnavlmą tr
atslsvelki"nliną.
Nuliūdę Įtekame: Mot'na. 8e-

serys. Broliu, Mtngerial, Anūkės
Ir Giminė*.
loitdotuvėee patarnauja yrabortue J.
Eudelkla Telefo
ną* Yarda 1741.

r.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

PAVUVICIA UNDERIAKING CO:

,__________ ĮVAIRŪS

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

CHICAGO, ILL.

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis ui' ankštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iŠ bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambolance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur,

Eudeikis

pašaukite:
REPublic 3100

•

j

7850 S. HALSTED STREET Rusas Gydytojas ir Chirurgą®
ROOM 216
Specialistas odos ligų ir
▼at: 2-4 tr 7-0 vai. vakare
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SE6AL

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
<

Kampas 2lot Street

Perkėlė savo ofisą po numeriu

! 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
I

VaL: 16—ll v. ryto, 6—4. 7—0 v.v.

Nedėllomla t'r šventadieniais 16—12

SI’ECUALISTAS

DR. MAURIGE KAHN

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Tai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pu
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomla Į0 iki 12

4631 SU. ASHLAND A VE
Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 3200

Telefonas MIDway 2880
• —--------------------

....

Office:

—

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

VALANDO8:

—

Ros.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-0 v. v.
Nedėldienluis nuo 10 Iki 12 dieną

Phone: PKOtųicct 1024

Dr. JOHN F. ruzic

DR, C. E. FITZGERALD

2355 West 63rd Street

GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

▼ai.: 2 to 4 Ir 7 to 0 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicero. m.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

4605-07 South Hermitage Avenue
2506 W. 63rd St.

ŪRi Ai R0TH
6

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

LIETUVIŲ

Liūdnoje valandoje

Tel. VICtory
6893
_ ,
Rex- Tel. DRExel 9191
_

DR. A. R. McCRADIE

<

Seniausia ir Didžiausia

LABAI PIGIAI.

DAKTARAI:

LNGlewood 0641
MLNtworth 34100
nn i n a. /itean..-

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

Val.; s-11 rylo 2-4 ir 7-0 vak.
8eredomia po pietų Ir Nedėldieniala
tik sUMitarus
6426 W. kLARUCLATK ROAD

Pitone ttULluvard 8483

INCORPORATED
Henry W. Becker

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 10 rylo iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Tel. VICtory 4088

Tel. LAFayette 6572

Ir

DR. A. L YUŠKA -

3325 SO. llAl.STED ST.

Tel. MONroe 3377

Graborlus

Tel. GROvehill 1595

PRANEŠIMAS

718 W. 18th St.

J. Liulevičius

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

1 Pereu'kelė j erdvesnę ir patogesnę
vietą

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALRAMUOTOJAfl
Patarnavimas geras ir nebrangus

Tel. CICERO 291

SYREWICZE

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CH1RURUAB

JOOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Palaidoja už 92 5.00 Ir aukščiau
Moderniėka koplyčia dykai.
668 W. 18tli St.
Tel. CANal 0174
Chlcago, III.

Ava

2456 West 69th St.
▼alandoa:
1—4 Ir 7—9 vai. vakare
Nedėliojo pagal sutartj.

WISSIG,
Specialistas ii
Rusijos

__________
GTDO VINAR
LIGAS___
VYRŲ IR _
MOTERŲ PER t* METUS NElItrRINT
KAIP UtelBENAJŪSIOS
JU8IO8 Ir NF.fr
NEfrGYDOMOS JOS YRA
Speclnltžkal gydo Ilgas pilvo, plaudių. Inkstų Ir pūslės, užnuodtjlmą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus okkuamua nuga
roje. kosėjimą, gerklė* skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas Jeigu klU ne
galėjo jus lžgydytl. ateikite čia tr persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir l*gydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 16 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo t—2 valandai vakara Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 vai
4200 WE8T 26th S7.
kampas Kecžer Avė.
TeL CRAalord]MIS

«

Antradienis,

PBtpgXB

rugp. 22, 1933

GAVO MUŠTI.
Meno Tarybos atstovais tų or- bais patarnavę chorų sųjun- gos tuo pat metu nepriklau- gia vakarų savo atstovėms pa
sytų prie kitų chorų. Tokie as gerbti. Visos narės yra pra
ganizacijų viešose sueigose ku gos gerovei.
Dabar eina streikas darbi
rios Katalikų Federacijos yra II. Nariais rėmėjais, laiko menys yra iš choro narių šomos atsilankyti.
ninkų Kimball kompanijoj. Va
remiamos ir Dvasios Vado už mi tie asmenys, kurie prisi- vienatų skaičiaus prašalinami.
deda didesne pinigine paramai Chorų Sąjungos lėšas sudaro:1 AČ1Ų VISIEMS PAREMU- kar prie vartų, varinėjant dar
Nesenai iš Lietuvos į Chi- rių laidotuves, kuriose daly ginamos;
6. a) Nario-cboro metinis SIEMS IR ATSILANKU- bininkus, tapo sumuštas Kim
e) Valdyba privalo taip sa nekaip nario mokesnis.
>ngų atvyko gerb. kun. St vavo virš 50,(XX) žmonių.
mokestis;
ball Co. boso sūnus.
SIEMS
Irtmontas, Raudondvario pa Tų patį vakarų bus vaidina vo darbuotę tvarkyti, kad ne III. Garbės narius renka virap. klebonas, kuris dalyva ma labai graži operetė “O, pakenkus kurio nors nario- s00tinas susirinkimas balsu b) Pelnas iš parengimų;
SERGA
Rugp. 20 dienų, Rūtos dar
llaugulna slaptu Ūkavimu c) Rėmėjų įnašai;
vo mūsų didvyrių lakūnų Da Daktare”. Operetė linksma, cl.oro normaliam darbui;
d) Aukos bei kitos čia ne že, West .Side, buvo surengtas
liaus ir Girėno laidotuvėse jos dainos skambios, muzika
f) Valdyna nusitarusi' su Meno Tarybai perstačius.
Kolegijos Rėmėjų Apskričio
numatytos pajamos.
Mūsų parapijos darbuotoja
graži, L. Vyčių—Dainos cho- Meno Taryba, vienų kartų me
Kuune.
IV. Garbės nariai ir nariai
piknikas. Visi skyriai buvo ir gera “Draugo” skaitytoja
Revizijos Komisija
Gerb. svečias maloniai suti- ras ir jo solistai gerai prisi- tuose, šaukia narių-chorų, ga. rėmėjai, o taip pat ir apylin- . „ ...
,.
4. .
užkviesti į pikniko darbų. JAb Km. Pocienė, 2143 W. 23rd PI.
narių ir narių rėmėjų
, %»... . .
.
<• visuotinam metimam su
ko papasakoti apie didvyrių rengę. Šios operetės pasižiū rbės
.
,
...
i ,kes dvasiskija i visus chorui ....
.
...
silankė gražus būrelis svečių, Jos vyras Vladas taipgi jau
kur' •
.
‘ sinnkime renkama revizijos
laidotuves rytoj (rugp. 23 d.) rėti suvažiuos žmonių iš vi- viešų* metinį susirinkimų
,
.
. .sąjungos parengimus gauna ,
...
A., . .
rėmėjų. Piknikierių buvo iš keli metai guli lovoj. Reiš
vakare, Šv. Panelės Nekalto sos Amerikos. Dalyvaus svc- valdyba išduoda atskaitomybę1^^ kvietimus
komisija patikrinimui pajamų,
Prasidėjimo parap. salėj, Fe-'čiai iš Lietuvos. Dėl to ir mes savo veikimo, patiekia Meno,
,
. . ,
. . išlaidų, faktinojo kasos .stovio. visų kolonijų. Visiems «ve- Ujamo Pociams užuojautos ir
c) Aktyvus nariai-chorai in knygų atsakomybės iš trijų čiams Rūtos daržas patiko greitai pasveikti.
.
. . . deracijos kongreso rengimo dalvvaukune, kad parodyti,‘Tarybos pasiūlytų projektų.
.
,
. .
, . .», ,
. , . .corpore įstodami i chorų sa asmenų, kurių tarpe viena? Viso tapo pakviesti į Draugo
•
Rep.
komisijos rengiamoj progra jog mes branginame savo di-;naujų darbų ir išduoda atskai-1.__
jungų, moką metinį mokestį. dvasiškis.’
Rudeninį piknikų Rugp. 27 d., Sekmadienio vakarų mirė
moj. Tai bus pirmas gyvu žo dvynus ir įvertiname dainos tomybę piniginių išlaidų;
Bergmano darže, Riverside, \Vialliam Worthingly, 4 metų
Pastaba. Metinio mokesčio
Likvidacija
Aš būsiu
džiu pranešimas apie didvy- ir muzikos menų.
g) * Supažindina visuomenę didumų gali pakeisti visuotlIII.
amž. Rytmetį tėvams miegant
S. Jei rastųsi reikalas likvi
• skaičių ir jų vertę; renka kon- ’*r "P“'"1’ *>> «M»ngos vi-'.nos narių susirinkimas pagal
Rengimo Komisija jis nuėjo į indaujų ir ten iš
dacijos, visas turtas padali
kurso įvertintojus (reikalui o- k'"’n;
isav0 aPy|ink« pritaikintų anamas lygiomis tarp tų para
gėrė kiek tai alkoholio.
REIKIA DARBININKŲ
snnt kooptuoja visai pakali0 Valdyba au Men° Tary pl'nk.vb'U Kiekviena apylin- pijos chorų, kurie buvo pilhaniua asmenis); nustato'laikų iha rūpinasi renginiu sąjungos, kė savaip nekreipdama aty- teisiais nariais paskutiniajam
Mfisų parapijoj eina didelis
WORLD’S FAIR
ir vietų sąjungos Švenčių; o S'enčią, skelbia narių-ehont:dos j kitas.
visuotiname susirinkime.
remontas mokyklos kambaruotaip pat šokių ir ekskursijų sąjungos narių tarpe tarpu d) Nariui-cliorui dėl kokios
savius konkursus ir skiria at- nors priežasties iš sąjungos
se. Gerb. kleb. kun. J. Mačiuvietų, tvarkų ir laikų;
k).Jei chorų sąjungos val sužymėjusiems premijas, arti-'išstojus, metinis mokestis bei CHICAGOJE lionis pereita sekmadienį pra?ė parapijonų į talką parapi
*
SOLDIER FIELD
Tikslas
dyboje kiltų kokie nesusipra mesniani narių-chorų susipaži-1 aukos, jei tokios yra buvusios,
jos
darbuose.
Kadangi
per
nimui
rengia
šokius,
ekskurnegrąžinamos;
STABTS
1. a) Rengti didelėse, jung timai, Meno Taryba tvarko
Prlday
Afteraaaa aad
*usirinkimų
buvo
nutarta
krei

tiniais chorais apylinkėse, ba-‘ ginčytinus klausimus ir spre- sijas ir kitus pasilinksmini e) Nariai-chorai laikomi iš
Twlee
Baily
ta Sept. 1O
ptis pas tuos tėvus kurie yra
'stojusiais: a) padavę apie sažnytinių giesmių ir pasauli-jndžia savo nuožiūra; Meno mus.
skolingi už mokyklų. Dabar
Pastaba. Minėtų parengimu vo norų išstoti iš sąjungos
nių dainų koncertus;
,Tarybos sprendimai chorų sųgali padėti parapijai darbu.
b) Palaikyti apylinkės cho-, jungos valdybai lieka priva gali būti ne daugiau vieno pranešimų raštu valdybai, b)
Turtingesnieji suteiks aukų ir Čempljonal Jojikai 14 visų dali’ų
metuose.
nesumokėję nario mokesčio va
rą sąjungos narių tarpe glau- lomais;
Amerikos Valstijų
ir
greitu laiku bus atliktas gra Jungtinių
Kanados pasirodys ant kiekvieno
k) Susirinkimus atlieka ne ldvbos nustatytu laiku.
džiausius santykius;
| 1). Patiekia visuotinam melaUimo, kad dalyvauti iftdalfnlmc
VAKARAS ATSTOVAMS
|S0,000 prizais. Visi keliai veda )
žus parapijai darbas.
c) Visokeriopais būdais kvie'tiniui sąjungos susirinkimui rečiau kai kas trys mėnesiai. f) Kiekvienas narys-choras j
PAGERBTI
Soldier Field Stadljumą.
1. Valdyba savo veikimą ko į metinį susirinkimų išrenka 1
HiųgpUiėio 25 iki rugsėjo 10
sti jaunimų Į chorus;
[naujų darbų planų ir vykina
Talkininkas
d) Skelbti apylinkių chorą- juos visuotinam narių susirin- ordinuoja su Katalikų Fede po 10 narių neskaitant esan- j Trečiadienio vakare, rug
racija.
čio valdyboj.
ms pavieniui tarpusavius ko- kiniui patvirtinus;
piūčio 23 d., parap. salėje Mo;
Chorų Sąjungos nariai
g) Visi tarimai atliekami
nkursus, atsižymėjusiems ski m) Globoja ir prižiūri cho
terų Sąjungos 55 kuopa ren5. a) Amerikos Lietuvių slaptu balsavimu;
riant ^premijas.
rų sąjungos iždų;
n) Išdirba taisykles rinki- Chorų Sąjungų sudaro šios i) metiniams susirinkimams
e) Prie kiekvienos progos
crganizuotai platinti lietuvis- niui kandidatų vykimui Lie- apylinkės lietuvių Romos-Ka- vesti iš dalyvaujančių renka
kąjų dainų svetimtaučių tar- tuvon ir prižiūri jų vykinimę; talikų parapijų chorai in cor mas pirmininkas ir sekreto
t
pe;
o) Perstato visuotinam na pore su choro vedėju drauge.. rius;
Jeigu pirksite Budriko Krautuvėj, nes čia yra pri
f) Iš susidariusių apylinkės rių susirinkimui garbės narius Nežiūrint choro narių skai k) Parinkimui važiuoti Lie
pirkta daug prekių dar kainoms nepakilus. Tad
čiaus, choras skaitosi kaipo tuvon kandidatų, kiekvienas
sąjungos chorų pajamų, lai patvirtinimui.
Budriko krautuvėje dar galite įsigyti sau namų
vienas
narys,
t.
y.
narys-chochoras iš savo tarpo perstato Visos anglių kompanijos pakėlė an
reikmenų, rakandų, parlor setų, matrasų, radijų ir
kas nuo laiko, pasiųsti Lietu
Chorų Sąjungos Valdyba
gilų kai'nas, taip aukštai, kad imo
t.
t., labai prieinamomis kainomis ir lengvais iš
ras;
du kandidatu ne mažiau kaip nėms sunku bejpirkti, o lietuvių I
von tiek apylinkės chorų są 3. sudaro:
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
mokėjimais.
b) Be aktyvių narių-chorų 5 metus aktingai veikiančius pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
jungos narių, kiek leis lėšos
a) Dvasios Vadas,
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus,
apmokant visų ar dalį kelio b) Meno Tarybos atstovas, gali būti ir pavieni asmenys, chore.
gausit daug pigiau negu kur kitur —
a) garbės nariai, b) nariai rė Valdyba artimam ryšyje su T«lefonas REPUBLIC 8402
nės išlaidų.
c) Pirmininkas,
Klektrikinės lemėjai ;
Meno Taryba pridaboja, kad
Meno Taryba
d) Vice-pirmininkas,
daunės arba refriPastaba: T. Garbės nariai pavieniai asmenys choro na
2. a) Meno Taryba yra vy
e) Sekretorius,
gali būti renkami savo dar- rių priklausančių prie sąjun
riausias chorų sąjungos orga f) Iždininkas,
geratoriai, tiktai
ADVOKATAS
nas;
o) Korespondentas.
2 E. 103rd PI. prie State St.
nuo
Tel. PULLman 5950
b) Meno Tarybų sudaro pri
Pastaba. Valdyba renkama
Ketverto vakarais nuo 7 Iki’ 9
4400 S. Wood St.
LAFayette «S9S
klausančių prie chorų sųjun-' sekančiu būdu:
59.00
gos pavienių chorų vedėjai, j a) Į chorų sąjungos valdyBu gera kvarha gali atebBklą pada
Dvasios Vadas ir chorų sųjun- hų apylinkėje įeina chorai po
ryti. Oall nuivleatl tavo namui, tri
ake panaujinti, perdirbti, pratąMI
gos valdybos pirmininkas;
vienų atstovų specialiai tam
ADVOKATAS
nudevijlmą. Bet tori būti tam tik
ra k verba. Kvarha, kuri Ilgiau tą105 W. Monroe St.. prie Clark
*125.00
Iš tavo tarpo renka slaptu tikslui išrenkami, kurie paeiidaa a paaugo*, greitai etrodya Il
gam dėvėjimui. Mm Kitokią kvarbą
Telefonas STAte 7B6O
halsavimu pirmininkų, sekre-Į liui vienus metus pirmininparduodame.
Valandos 9 rvta Iki 5 popiet
2201 W. Cermak Road
T.lnuld
Velvet
dėl
alent,
Ir
lubų.
torių ir knygių.
,kauja sulig parapijų alfabeMaater Varnleh dėl grindų, rakan
Panedėlio,
8eredoa fr Pėtnyčloa
dų Ir medinių pagrailnlmų.
Pastaba. Chorų sąjungos pi to tvarka;
vakarais 8 Iki 9
Fleglen dėl balta "«n«m«r atTelefonas CANal 8122
rmininkas atstovaujantis Me-! b) Apart atstovų, į valdyvaladnvlmo. «n—to Tyra kvarha dėl
Namai: 6459 S. Rockvrell St.
darbo Ii lauko.
Utarninko, Ketverfo Ir Subatos
no Taryboje, negali būti ren- hų įeina Dvasios Vadas ir MeSKALBAMOSIOS
Vakarais 7 Iki 9
3240
S.
Halsted
St.
Telefonas REPnb le 9800
kamas Tarybos pirmininku, no Tarybos atstovas;
MASINOS parsiduo
Lygiai balsuoja su visais spre-1
. T--..
,, ,
' c) Kiti valdybos nariai rendziamuose reikaluose.
1 .
. .y
. ,
.
da tiktai nuo
nkami iš esamųjų tarpo šlap
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri-1
ėj Nustato vietų ir laikų tn balsavimu vienų metų laistatau Anglis ui pigiausias kalnas.
PERKAM
INSURANCE
PaAauklt LAFayette 89B0
*29.00
parengimams;
(kotarpiui. Keičiantis pirminlLietuviškus
NOTARY
J. 0KSA8
iki
d) Prižiūri meninę progra- nkui keičiasi ir valdyba. Li
BONUS
2649
West
43rd
St.
PUBLIC
pnių parengimo pusę, parūpina kusieji nariai kurie nepateko
*59.00
ir paruošia gaidas, išdirba į faktinųjų valdybų, pasilieka
CHRYSLER IR PLYMOUTHl
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
lengvais išmokėjimais.
parengimų programų;
lygiateisiais patarėjais
su
L A I V A K O R 01 U AOKVTURA
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
•
, t,
.
i
.« sprendžiamuoju balsu;
e) Reikalui esant renka iš i
TEISIKOITMU PAMATUOTAM BIZNIS
savo tarpo arba kviečia iii ki-1
Valdybos centras randa2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
tur muzikalinių parengimų st toje kolonijoje, kurios atPirma pirkimo naujo arba var-1
stovas pirmininkauja valdyvadovus;
toto Automobilio širdingai kvie
f) Vienas atstovas, reikalui ^°ječiame pamatyti Vėliausios Mados |
r
Chorų
Sąjungos
Valdybos
Chrysler ir Plymouth Automobi
pasitaikius visa Taryba, da
Tšpildonie mėnesinius “Sales Tax” blankas.
lius, kurie turi moderniškiausios I
pareigos:
lyvauja chorų sąjungos valdy
Išrašome apdraudas su geriausiom kompanijom.
ištobulinimus ir iki kolei kainos
3417-21 So. Halsted St.
4.
a)
Pildyti
visus
visuoti

labai
nužemintos kaip tai CHRYDarom visokius legalius dokumentus — pardavimo
bos ar metiniuose susirinkiTelefonu — Boulevard 4705—8167
8LERIS |795 P. O. B., o PLY-!
nojo
susirinkimo
ir
Meno
Ta

raštus,
Notary
pareiškimus
ir
t.t.
muose;
M0UTH tiktai $445 P. 0. B. Tai! gi nepraleiskite geros progos pa-1
g) Nustato eilę chorų są rybos nutarimus;
Paaiškinam Namų Paskolos Bendrovės Veikimų.
Leidėjai Lietuviikg Radio ProgramiĮ:
b) Visus valdybos nutari
matykit naujus CHRYSLER ir Į
jungos valdvbos pirmininko
PLYMOUTH automobilius pas
Nedeliomis:
8 vai. ryte W CPL 970 k., 1-mą vai. po piet
rinkimą, skirią l.ik, ir vietą mus T’’kinli tik Men0 Ta,7Teisingiausia Automobilių Įstaigai
W C F L 970 k., ir 1:30 vai. po piet W A A F
vaidybos ir metini, eąjnngoe t>ai Pavirtimui;
3320 S. HAL8TED STREET
920 k.
BALZEKAS MOTOR SALES
Yards 5218
susirinkimų; skiria konkursų Į c) Tvarkyti ir prižiūrėti sų4038 Archer Avė.
Ketvergais: 7:30 vai. vakare W H F C 1,420 k.
W. M. Antonisen
Jo«. P. Doody
0. A. Šukys
vietą, tvarkų, laikų, programų, jungos turtų;
Kasdien : 4:15 vai. po piet W A A F 920 k. Į
Tel. LAFayette 20S2
nnststo skiriamųjų premijų J d) Atstovauti sąjungų su
STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

KUN. ST. IRTMONAS KALBĖS APIE DARIAUSGIRĖNO LAIDOTUVES KAUNE

AMERIKOS LIETUVIŲ
CHORŲ SĄJUNGOS
STATUTO PRŪ■
JEKTAS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

W S5c

Kainos.Dar Žemos

J. P. WAITGHES

A Pot of
Paini

K. S. J AKUBAITIS

I

JOHN B. BORDEN

OKSAS EXPRESS

Jos. F. Budrik, Ine.
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