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Šiandien laidojami musų tautos didvyriai
LAID0TUV3U IŠKILMĖMS VADOVAUJA 

KAUNO METROPOLITAS
DALYVAUJA 100,000 

ŽMONIŲ MINIA

Pamaldos Chicagoje, Šv. Jurgio 
bažnyčioje

KAUNAS, liepos 20. —dantinio skridimo komitetas
Šiandien laidojami žuvusieji Į šaukia žuvusiųjų lakūnų pa- 
Amerikos lietuvių lakūnai — Į gerbimui susirinkimų, kuriame 
kap. Steponas Darius ir Įeit. ; kalbės Lietuvos atstovas p. B.
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CHICAGOJE

ITALAI LAKŪNAI APLEI
DO CHICAGĄ

96 italai lakūnai 24-iais jū
ros lėktuvais vakar rytų atsi
sveikino su C'hicaga ir šimtine 
čio pažangos paroda. Išskrido 
į New Yorkų, kur jie, kaip sa
kėsi, apie savaitę, ar ilgiau iš
bus.

GAISRAS SKERDYKLOSE

Stasys Girėnas. Bazilikoje j- 
vyksta gedulingos pamaldos, 
kurioms vadovauja J. E. Ar
kivyskupas Metropolitas Skvi 
rėčkas, dalyvaujant daugvl>ei 
dvasiški.jos, Valstybės Prezi
dentui, vyriausybei ir virš 
100,000 žmonių miniai. Lavo
nai bus nulydėti j Kauno ka 
pus ir palaidoti. Kaip bus pa
statytas paminklas, iš laikino
jo kapo bus ten perkelti. Vi
sa Lietuva yra apsigaubusi ge 
dulo šydu.

Balutis, konsulas p. A. Kalvai 
tis ir kiti. Bus ir gedulinga 
muzikalė programa. Visuome
nė kviečiama Į šį Gedulo Va
karų. Įžanga 25c.

Vakar skerdyklose siautė 
gaisras. Sudegė Anglo-Ame- 
rican Provisicn kompanijos 
sandėlis ir statinių dirbtuvė, 
kur buvo keli tūkstančiai pa
dirbtų statinių.

PASKUTINIS LAKŪNŲ 
SKRIDIMAS

- X PABRANGINS PIENĄ

CHICAGO. — Šį rytų 10 
vai. šv. Jurgio par. bažnyčioje, 
Bridgeporte įvyks gedulingos 
pamaldos už a. a. Dariaus ir 
Girėno sielas. Bus atlaikytos 
penkerios Mišios ir pasakytas 
pamokslas. Giedos garsusis 
vargonininkų choras. Daly
vaus p. B. Balutis, p. P. Ža- 
deikis, p. Vailokaitis ir kiti.

LIETUVIŲ AUDITORI- no 
JOJ 6:30 vai. vakarų Transai- mylių.

SOLDIN, Vokietija, liepos 
18. — Aviacijos sferose reiš
kiama nuoatel)ft tikslinguoju 
žuvusių lietuvių amerikiečių 
skridimu. Žuvę lakūnai netu
rėjo su savimi nė kokių nau- 
jovinių aviacijos aparatų, išė
mus paprastą kompasų. Nežifl 
rint to, jie kai ereliai tie
sia linija atskrido į Vokieti
ją.

Tai buvo jų paskutinis skri
dimas. Jie įrašomi į įžymiųjų 
ir garsiųjų lakūnų eilę. Skrido 
kuone per 38 valandas ir pra
skrido apie 4,500 mylių. Kau

link beliko vos apie 400

Tai viskas, kas pasiliko iš didelio lėktuvo Lituanica žuvus Vokietijoj mūsų lakūnam Dariui ir Girėnui. Ši 
nuotrauka Į New Yorkų prisiųsta iš Berlyno per radijų.

STUMIA P1RMYNDARBO VA 
LANDŲ, ATLYGINIMO

KLAUSIMĄ
Hitleris raginamas pasimatyti 

su Daladieru

BALBO DĖKOJA ŠVENTA
JAM TĖVUI

70,000 ŽMONIŲ PANEVĖ
ŽIO EUCH. KONGRESE

PAŠALINO KATALIKES 
ATSTOVES

PRANCŪZIJOJ PASIREIŠ
KIA FAŠIZMAS

BERLYNAS, liepos 19. — | PARYŽIUS, liepos 18. —
Kanclerio Hitlerio vyriausybė (Prancūzijoj iškilo fašizmas.
pašalino iš Vokietijos parla
mento ir Prūsijos i seimo dvy
liką centro (katalikų) partijos 
atstovių. Įsakė joms grąžinti 
mandatus. Jos nepriimamos 
nacionalistų partijom

Hitleris nusprendė savo par 
tijon* nepriimti visų senesnių
jų centro partijos vadų ir na
rių. Nepriklausydami Hitlerio 
partijai, jie negali būt parla
mento ir seimų atstovais.

Visas judėjimas paremtas M u 
ssolinio idėjomis. Prancūzijos 
socialistai laimėje. Fašizmui 
pasireiškus, socializmas turės 
griūti.

ALABAMA IR ARKANSAS 
PRIEŠ PROHIBICIJĄ

AVASIIINGTON, liepos 20. , BERLYNAS, liepos 20. — 
— Krašto pramonės gaivini- Nusiginklavimo konferencijos 
mui patariamasis boardas pri pirmininkas Arthur Hender- 
pažino administratoriaus John son daug dirba už šios konfe-1 
šono planų, kad darbo valan-. rencijos atgaivinimų.

VATIKANAS, liepos 19. — 
Italų lakūnų vadas gen. I. Bal 
bo iš Chicago prisiuntė kab- 

Į legramą Popiežiaus valstybės 
(sekretoriui Jo Emin. kardino- 
! lui Pacelli. Gen. Balbo dėko
ja Šventajam Tėvui už susido
mėjimų italų lakūnų nuveiki- 
mais ir už prisiųstų į Chicago 
lakūnams sveikinimų.

Liepos pradžioje Panevėžy
je įvyko tos vyskupijos Euchu 
rištinis kongresas, kuriame, 
kaip mums praneša, dalyvavo 
70/XX) žmonių. Iškilmingoje 
procesijoje dalyvavo 20,000 
žmonių.

MIRĖ DĖDE ATANAZAS

dų ir mažiausio atlyginimo 
reikalų visose pramonės šako
se ko veikiau įvesti. Kodų pa 
gaminimas daug laiko užims.

OPTIMISTIŠKI PRANE
ŠIMAI

Pranešta, kad artimiausio
mis dienomis Cliicagoj bus 
pabrangintas pienas iki 11c 
kvortai. Šiandien vra 10 cen
tų.

NORI DIDESNĖS UŽ 
PIENĄ KAINOS

Chicagos apylinkių 'ūkinin
kai pieno gamintojai re.kalau- 
ja, kad už gaminamų pienų 
jiems būtų daugiau mokama.

1 NUŽUDYTAS, 2 SUŽEI
STA

PERPLAUKĖ NIAGARA 
KRIOKLĮ

NIAGARA FALUS, N.Y.,lie 
pos 19. — IVilliam Kondrat, 
18 m. amž., iš Chatham, N. J., 
galingas plaukikas, perplaukė 
Niagara krioklį.

Tki šiolei įžymiausieji plau
kikai to nepadarė. Jie žuvo.

WASHINGT0N, liepos 19. 
— Žiniomis iš Birminghamo, 
Ala., ir iš Little Rock, Ark., tų 
valstybių piliečiai referendu
mų nubalsavo 18-ųjį konstitu- 

jcijos priedų panaikinti.

Tokiu būdu jau 18 valsty
bių pasisakė prieš prohibicijų.

WASHINįGT0N, liepos 19. 
— Vyriausybės organai pra
neša, kad birželio mėnesį apie 
509,(XX) darbininkų gavo dar
bų įvairiose pramonės sakose 
ir ūkiuose. Taip pat ir atly
ginimas darbininkams padidin 
tas.

TRYS BEDARBIAI ANGLIA 
KASIAI MIRĖ

ĮVEST NEWT0N, Pa., lie
pos 19. — Netoli čia sudegė ba 
kužė, kurioj gyveno trys bedar 
biai angliakasiai. Visi trys žu
vo.

NEMOKĖS MOKESČIŲ

ORO STOVIS

WASHINGT0N, liepos 18. 
Vyriausiasis Columbia distrik 
to teismas panaikino šin teis
man įneštų bylų, kad iškolek- 
tuoti 229 milijonų dolerių mo
kesčių iš A. W. Meliono ir ki-

CHICAG0 IR APYLINKES 
— Šiandien numatomas gra
žus oras; maža temperatūros tų iždo departkmento buvusių 
atmaina. . . valdininkų.

Konferencijos atnaujinimas 
ir bet koks pasisekimas dau
giausia priklauso nuo Vokieti
jos ir Prancūzijos nusistaty
mo. Tad Henderson dirba, kad 
Hitlerį su Daladieru krūvon 
suvesti i-r jiems duoti progos 
pasikalbėti.

JAPONAI NORI MONGOLI
JĄ UŽIMTI

ŠANCHAJUS, liepos 19. — 
Bolševikų atstovas pareiškia, 
kad japonai kėsinasi visų Mon 
golijų užimti ir Mandžiūkuo 
valstybėn įjungti.

Japonai gi atsako, kad bol
ševikai intrigomis užsiima ir 
už tai jiems nebus dovanota.

SIRGULIUOJA IR DIRBA

IŠ MASKVOS ĮSAKYTA 
RIAUŠES KELTI

RYGA, liepos 19. — Kaip 
čia, taip kituose Pabaltijo vai 
stybių miestuose komunistai a- 
reštuojami.

Paaiškėjo, kad kituose kraš
tuose veikiantieji komunistai 
iš Maskvos gavo įsakymų, kad 
rugpiūčio 1 d. jie visur steng
tųsi riaušes kelti. 0 kalėjimuo 
se laikomiems komunistams Į- 
sakvta alkio streikus sukelti.

BOLIVIJA NENORI 
TAIKOS

ROMA, liepos 18. — Italija 
atnaujino šešiems mėnesiams 
draugingus santykius su Ru
munija.

IVASHTNOTON, liepos 19. 
— Prez. Rooseveltas turi leng 
vų gripų. Bet paprasto savo 
darbo nenutraukia.

ŽENEVA, liepos 19. — Bo
livijos respublikos atstovas 
pranešė, kad jo vyriausybė 
nusprendė Čako srity nenut
raukti karo su paragvajie 
čiais. T. Sųjungos tarpininka
vimas -tuo būdu paneigiamas.

IVASHINOTON, liepos 19. 
Atvyko čia Abisinijos impera
toriaus specialus atstovas prin 
cas (ras) Dėstą Demtu.‘

GARVEŽYS SUSPROGO
OMAHA, NeH, liepos 19.— 

Burlingtono geležinkelio kelei 
vinio traukinio garvežys sus
progo. Žuvo inžinierius ir kū
rento jas.

MOKAMA IKI 2 DOL. PER 
DIENĄ

MINERAL, III., liepos 18.— 
Javų kūlimo sezonas prasidė
jo. Samdomiems dirbininkams 
mokama nuo 1.90 dol. iki 2.00 
dol. per dienų.

Gavome iš Lietuvos žinių, 
kad šio mėnesio 1 d. pasimi
rė žinomas mūsų 'tautos rašy
tojas kun. kan. Pakalniškis— 
Dėdė Atanazas.

Nežinomi žudeikos Taylor 
gatvėje vienų žmogų nužudė ir 
kitus du sužeidė. Žudeikos au
tomobiliu važiavo.

SEKRETORIUS DERN 
CHICAGOJ

ATŽYMĖJIMAI PRIPA
ŽINTI

ROMA, liepos 19. — Itali-1 
jos vyriausybė visiems į A- 
merikų nuskridusiems lakū
nams tam tikrus atžymėjimus 
pripažino.

Karo sekretorius Dern lan
kėsi Chicagoj. Jis vyksta į 

Sacramento, Cal., gubernato
rių suvažiavimam

Krašto vyriausybė paskelbė, 
kad Chicagoj yra 228 asmenys, 
kurie nenori bankams paduoti 
savo sukrauto aukso.

Dėl tragingos mirties lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno širdingų užuojautų jų giminėms reiš
kia.

Kunigi) Vienybė — kun. K. Vasys pirm. kun. 
P. M. Jurgutis, raštininkas.

Tragingai žuvusių lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno giminėms reiškiame nuoširdžių užuo
jautų.

F. Mastauskas, A. L. R. K. Fed. pirm.
L. Šimutis, sekretorius.
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Taigi, ilsėkitės ramiai Lietuvos žemelė
je, kurios garbę jūs kėlėte, kuriai savo bran
giausių turtą — gyvybę paaukojote. Jūsų 
žygis amžiais bus akstinu dirbti ir pasišvę
sti savo tautai. Mes beveik neabejojame, kad 
jūsų pėdomis paseks kiti, kurie užbaigs jū
sų neužbaigtųjų kelionę ir jūsų numylėtosios 
tėvynės garbę į pačias aukštumas iškels.

SPAUDA IR MŪSŲ LAKŪNAI

DIENOS KLAUSIMAI
LAIDOJANT MŪSŲ LAKŪNUS

Amerikos spauda, reikia manyti, kad ir 
viso pasaulio spauda, plačiai rašė apie a. a. 
Dariaus ir Girėno tragingų mirti. Ji reiškė 
daug simpatijos ne tik lakūnų šeimai, 1x4 
visai mūsų tautui. Reikia pasakyti, kati jau 
senai taip plačiai pasaulyje lietuvių vardas 
skambėjo, kaip šių savaitę su šeštadieniu pra
dedant. Už milijonus dolerių to lietuvių iš
garsinimo nebūtų galima nupirkti. Didieji

A. A. K. K. OLŠAUSKO 
NUOPELNAI LIETUVAI

• (Pabaiga)
Išsiplėtus darbui, įsikūrus 

mokslo įstaigoms, pradėta rū- 
pintis pasistatyti Kaune na
mus. Tie namui turėjo būti lyg 
tvirtovė kovoj su lenkyste ir 
krašto rusinimu. Sumanymas 
visų pritariamas. 1911 m. a. 
u. Olšauskas kartu su a. a. 
Tumu keliauja į Ameriką ‘Sau 
lės’ Rūmams aukų rinkti. Ne
žiūrint Šliupo laisvamanių plū 
dimų, agitacijos, vis dėlto pa
siseka jiems surinkti kelias 
dešimt tūkstančių dolerių, ku-
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Šiandien Kaune laidojami žuvusieji mū
sų lakūnai a. a. St. Darius ir St. Girėnas. 
Jie laidojami valstybės lėšomis su iškilmė
mis, kurios yra rengiamos tik žymiausiems 
tautoą vadams ir veikėjams. Gedulingos pa
maldas Kauno bazilikoje laikys pats J. E. 
arkivyskupas Metropolitas Skvireckas, daly
vaus Valstybės Prezidentas, visa vyriausybė, 
dvasininkai, visa Kauno žyniesnybė ir virš 
šimto tūkstančiu žmonių minia.

Pranešama, kad Lietuvos spauda yra 
pilna žinių apie mūsų lakūnus. Pabrėžiama, 
kad Daliaus, Girėno traginga mirtis yra la
bai skaudus smūgis visai lietuvių tautai. 
Taip ir yra. Juk šiandien nerasi lietuvio, 
kuris dėl to įvykio neliūstų,

Bet, kų padarysi. Taip jau Aukščiausio
jo buvo skirta. Mažai pasaulyje yra didelių, 
drąsių žygių bei darbų, kurie nepareikalau
tų didesnių aukų.

Aviacija yra vystymosi stadijoje. Kiek
vienais metais šimtai lakūnų žūsta, kad tir
ti, tobulinti susisiekimų lėktuvais padaryti 
taip saugiu, kaip važinėjimų traukiniais, ar 
plaukiojimų laivais. Darius ir Girėnas savo 
gyvybę paaukodami ir mūsų tautos vardų 
stambiomis raidėmis įrašė į šio lėktuvais 
susisiekimo vystymosi j s talijų. Mums, žino
ma, skaudu, kad tas jų gąjfcihgas žygis, tiek 
daug ir plačiai išgarsinęs lietuvių tautos va
rdą, pakėlęs jų šioj srity greta kitų pačių 
žymių pasaulio tautų, pareikalavo taip skau
džios ir brangios aukos — jų gyvybės. Dėl 
to tauta ir liūdi, kad jie, laimėję Lietuvai 
garbę, patys negalėjo tuo pasidžiaugti.

Mūsų lakūnų, kurių karstų šiandien ly
di į kapus, didvyriškas žygis ne tik aviaci
jos žvilgsniu buvo svarbus ir naudingas. Į 
visas mūsų gyvenimo sritis jis įneš naujų 
pasiryžimų, naujos dvasios ir noro daugiau 
pasišvęsti savo tautos reikalams, siekiant sa
vo profesijoj ar amate aukščiausių atsižvmė- 
jimo laipsnių, h ko daugiau mūsų tautoje 
atsiras Dariaus ir Girėno pasiryžimo žmonių 
padaryti daugiausia savo dirbamame darbe, 
tuo aukščiau mūsų tautos vardas iškils ;r 
greitesniu tempu eis jos kultūrinis augimas 
ir ji pasidarys \ieningesnė ir stipresnė.

dienraščiai net vedamuosius straipsnius ra-|r’a^ ir baigia statyti rūmus.
Šitokie darbai, be abejoji

mo, reikalavo ir energijos ir 
pinigų. Tačiau a. a. Olšausko 
rūpesčiu, sugebėjimu, pasisek 
davo surinkti tų būtinai rei
kalingų lėšų, kad tik prade

šė. Chicago Daily Tribūne nuo savęs įdėjo 
tokį rašinį:

“Admiration for the daring and skili of 
tbe Lithuanian ilyers mingles with llie sor- 
row l'elt in the city of their adoption for 
their tragic end. Althougli tliey niet fatal 
accident four hundred miles froni their ob- 
jective, the Lithuanian Capital, their naviga- 
tion had been astonishingly true, and had 
it not been for the failure of their plane thev 
would have achieved a most brilliant flight. 
Their i'eat, therefore, notivithstanding its un- 
happy ending, will have a high place in the

Trys drąsuoliai: L. Eusebio, S. Moreno ir A. Fadan 30 pėdų ilgumo būriniu laiveliu 
nesenai iš New Yorko išplaukė į Filipinų salas. Apskaitoma, kad kelionė jiems užims apie 10 
mėnesių.

įvairių nemalonumų Saulės į- davo reikalo su pačiu guber-i “Lietuvių diena” buvo di-
staigas ir darbininkus. , natorium.

Šis Lietuvos švietimo dar- * 
tas gražus tautinis ir kultūri- ^as, gilinimas tautinio atgiji- 
nis darbas nenukentėtų, bet 11,0 R’ susipratimo, kad ir sun- 
kad jis vis augtų ir plėstus, kiose sąlygose, stūmėsi į prie

, 'delis mūsų laimėjimas išgar-
Tačiau čia a. a. OlčauakuiH"*8 vi“nl Uet“’

neilgai teko darbuotis, vargti 
su lietuviais tremtiniais var
gus. 1916 m. jis kviečiamas

vos vardų.
Negalima nutylėti ir a. a.,

Olšausko veiklos taikos kon-
Tačiau toks Saulės Draugi- kb teikdamas Lietuvai gražių lietuvių veikėjų į Rymų: vadi- |i«lenc*j°je Paryžiuje, kur di- 

ios veikimas nepatiko rusų ža- vilčių. Tik netikėtai kilęs Di-|namai “lietuvių dienai” angos ir su

records of long flight pioneering and their 
narnės will bo cherished among the tragic - kėjo 'surasti tik šitiems įta- 
lieroes of man’s unceasing war with nature.” 1

Su laiku mes paduosime ir kitų laikraš
čių pastabas dėl mūsų lakūnų tragingos mir
ties.

KO JIE LAUKĖ

i'.

REGINA
M Motto: kada tik pabėki į ma

nąsias duris — jos visuomet 
tau atsivers, nes nėra tos va-

\ landos, kad tavęs nelaukčia.
(Tęsenys)

Edmundui pasidarė nei šis, nei tas. 
Jis net ėmė abejoti, ar verta jam čia ap
sistoti, kur, kaip jam atrodė, žuvo jo pas
kutinė villis. Tačiau pasiliko.

— Argi čia jie gyvena? — kažkaip 
išsiblaškiusiai paklausė tarno. Tarnas, ma
tomai pripiatęs prie panašių scenų, nežy
miai šyptelėjo ir, kaip pridera jo vietą 
užimančiam, mandagiai paaiškino.

— Taip ponia Daunorienė čia gyvena. 
• v — O tas ponas — jos vyras? ,

— Ne. Sužadėtinis. Antanas Vaišno
ra. , J

— Tas rašytojas?
— Taip
— Aa... Parodykit man mano kam

barį. Tarnas nuvedė jį į trečią aukštą.
— Jei reikės ko — čia skambutis,

jos veikimas nepatiko rusų . — ......... . .... T , ^.. . ,.
ndarams. Jie budriai ėmė se- dysis Karas apstabdo Saulės ! Popiežiaus leidiniui gauti. Tų ge. Jimai aauo nie u e a
kti ios darbus įtarinėti ių 'veikimų. Iš Kauno iškeliamos Idieną visame pasaulyje turė-|vai ulej0 a ai e es rel s* 

’ * 1 1 mės.
Iš užsienio grįžta, rodos,

priešvalstyhiškumu ir Rusijos | visos mokyklos į Vilnių. Bet'jo būti padaryta rinkliava, nu 
kentėjusiai nuo Didž. Karo 
Lietuvai. Šituo reikalu jau bu
vo darę Ryme žygių, M. Yčas, 
Dr. Bartuška, kun. P. Būčys.

skaldymo tendencijomis. Rei- ir čia a. a. Olšauskas nenulei
džia rankų. Negalėdamas Sau-

rimams paremti tikrų faktų.
Todėl tam tikslui ir buvo pa
daryta Draugijos centre revi
zija. Revizoriai rado tokių 
“faktų”, ir, pasiųsdami gube- 

irnatoriui protokolų, prašė Sau

lės vardu atidaryti Pedagogi
nių kursų, parenka tam tikslui 
tinkamų žmogų, turintį gerų 
vardų rusų akyse, būtent Dr.

1918 m. čia dar tada viešpa
tavo vokiečiai. Saulės veiki
mas buvo beatgyjųs: buvo įs-

Bet veltui. Tokios tada buvo i tei«ta vienur kitur
stiprios lenkų intrigos! Šiems

A. Vileišį. Tačiau visais tos [nepasisekus, buvo kviečiamas 
mokyklos, jos prieglaudos rei-la. a. Olšauskas. Atvažiavęs į

,įa: Kaune, Panevėžy, Rokiš
ky, Utenoj... Laikai sunkūs, 

• visur skurdas. A. a. Olšauskas
’lę uždarvti, kaip nusidėjusių kalais, finansais nenuilsdamas Rymą, susipažįsta su padėji- j*U°’’ttJl nicttsi ? darbą. Dar 

ai l ./. ... __ • .... ...... bebūdamas užsieny įsigyje sio-Lana daug priekaištų buvo girdima dėl raSų veikiantiems įstatymams, rūpinasi pats a. a. Olšauskas.
Pavojus rimtas. Vienas neap- Bet neilgai teko Vilniuj darko Darius ir Girėnas neišskrido anksčiau, bū

tent dar gegužės mėn. Bolševikų spauda net 
pasijuokdavo, kad mes juos teisindavome pa
brėžiant, kad jie dar rgBgiflftfc^įr.i-jęitogaus 
oro laukia.

Bet pasirodo, kad jie, kaipo chicagie
čiai ir dideli patrijotai laukė Lietuvių Die
nos (Liepos 16 d.) Pasaulinėje Parodoje, no-

mu. Aplinkiniais keliais gau
na audijenciją pas Popiežių

užsieny jsigyje 
kj tokį vardą vokiečių akyse,

galvotas žygis arba pavėlavi- įbuotis: besiartiną vokiečiai 'Išdėsto Popiežiui Benediktui: a® a prisiartinti
rcas gali paversti niekais vi- 'privertė kraustytis iš Vilniaus.-XV savo apsilankymo reika-[Prie aa J5 '^rV'‘r is&aa 1 
sa darbą. Kad to neatsitiktu, [Neatsilieka ir a. a. Olšauskas: Jus, papasakoja Lietuvos isto- £ va i žios ’ mar l,J 
a. a. Olšauskas, drauge su ki- ir jis drauge su visomis Sau-jriją, išaiškindamas, kad betil

syti, kad neuždarytų Draugi- 
rėdami prisidėti prie tos dienos pasisekimo 'jos. Po trumpo pasikalbėjimo,

tais, vyksta į Petrapilį, pas lės mokslo įstaigomis važiuo- 
vidaus reikalų niinisterį, pra- ja į Voronežą.

viai ir lenkai yra skirtingi, ir Išėjus vokiečiams, praside-
kad praeitis niekad nebegrįš, da lietuvių istorijoj naujas la

Naujos sąlygos, nauji rūpe

ir lyg kokį vainikų ant jos uždėti. Tai yra 
dar vienas stiprus įrodymas, kaip a. a. Da
riui ir Girėnui rūpėjo lietuvių tautos garbė. 
Ypatingai chicagiečiai tai turėtų giliai įver
tinti.

• • •
Nors mūsų “broliai” lenkai ir labai gar

sina savo dienas Pasaulinėj Parodoj, tačiau 
nuotaika tuo žvilgsniu pas juos nekokia. Jų 
nuotaiką gadina vokiečiai, kurie paėmė į sa
vo rankas jų pradėtų statyti pavilijonų. Nors 
čia neturima reikalo su Dancigo koridorium, 
bet, žinant lenkų būdų, galima suprasti kaip 

i jie jaučiasi.

ministeris nuramino atvažia
vusius, pasižadėdamas neuž
daryti dr-jos.

Po to, kad ir buvo kiek pra
blaivinta atmosfera, bet Sau
lės veikimas buvo budriai ža
ndarų ir agentų sekamas, ir 
kiekvienas, kad ir nekalčiau
sias, jo įstaigų pasireiškimas, 
tuojau būdavo įtariamas ir 

i pranešamas valdžios organa
ms. Tik a. a. Olšausko geri 
santykiai su gubom. Veriov- 
kinu dažnai išgelbėdavo nuo

sčiai. Bet a. a. Olšauskas u

lietuviai su lenkais unijoj ne
begyvens. Popiežiui paklausus,

prie jų greit prisitaiko, nežiū 
rint, kad buvo lietuviams la
bai nepalankus .Voronežo gu- 
bcr. surusėjęs lenkas Petkevi
čius. Žinodamas, kad su juo 
bus sunku skaitytis, jis, kiek 
galėdamas, vengia su juo tu
rėti reikalų, išgaudamas teisę 
Saulės įstaigų reikalus rūpin
ti tiesiog per centrus. Šitai tu
rėjo tiek naudos, kad Vorone-

pas, su naujomis viltimis me
tasi į darbų. Bet, štai, iš ry-

... ar lietuviai tikrai tikisi vieni tų ima veržtis į Lietuvą bol-
sukurti nepriklausomų Lietu- ševikai. Jie ardo Saulės gim-
|\ą, a. a. Olšauskas nesvyruo
damas atsakė tvirtinančiai. Ta 
da Popiežius pasakęs, kad lai
minąs lietuvių tautos siekimus 
ir leidžiąs visame pasaulyje 
“Lietuvių Dieną” daryti vi
sose bažnyčiose rinkliavą. Kad 
ir po to šitai rinkliavai įvyk
dyti ir pasitaikė kliūčių, bet

žo materijaliniai reikalai bu- a‘ a‘ Olšausko sumanumu ii
vo daug geriau aprūpinti, ne
gu kitų tremtinių, kurie turė

jos buvo nugalėtos, lenkų in
trigos sulaužytos.

nazijas, Rokišky, Utenoj, Pa
nevėžy, Biržuose... Bolševika
ms pasitraukus, mūsų laikino
ji vyriausybė neberado reika
lo Saulei jos gimnazijų sugrą
žinti: pirmutinė Saulės gim
nazija buvo suvalstybinta Ro
kišky. Vėliau — ir daugiau: 
kai kurių ir pati Saulė nebega
lėjo išlaikyti. 1927 m. viena po 
kitos vėl buvo suvalstybintos 

(Tąsa ant 3 pusi.)

prašau pašaukti, — nusilenkė ir apsisu
ko išeiti. ,

— Palauk, — sulaikė jį ponas Ed
mundas ir, išplėšęs iš blaknoto lapą, kaž
ką sėdo rašyti.

— ŠiamLien pat nupirk pintinę rožių 
ir drauge su šiuo laišku nunešk poniai 
Daunorienei.

Likęs vienas ilgai vaikščiojo po kam
barį, apžiūrinėjo kiekvienų daiktelį. Pas
kiau atsisėdo ant lango ir apie kažką 
užsisvajojo. Gal apie prabėgusią jaunys
tę, o gal apie parduotą dvarą — kas žino.

Už sienos suskambėjo gitaros stygos 
ir sultingas mezzo sopranas:

Neminėkit man jos vardo, 
neminėkite, oi ne, 
jei gyvenote nors diena 
apviltos širdies kančią.

Iš pradžios tykiai, paskui vis gar
siau ir garsiau nepripažinta dainininkė 
traukė: »‘h> »

Jei vieną nors vienų naktį 
degdami aušra pavydo, 
prarymojote prie lango 
lig aušros, ligi pat ryto —

neminėkit man jos vardo 
ir neklauskite kodėl 
apie skausmų gilų, didį 
aš dainuoju šiandien vėl.

Melancholija persisunkus nežinomo 
kompozitoriaus rafinuotų dainos melodijų 
veržte veržėsi ponui Edmundui į širdį ii 
supo sielą praeities aromate, kol iš nuo
vargio jis neužsnūdo.

IV
— Jei tu ištikro tiki, kad aš veidmai

niauju, — tu palik mane — apsisupus 
baltą, kaip pirmas sniegas, boą nenoroms 
iškošė pro dantis ponia Regina ir atsi
sėdo prieš išblėsusį krosnį. Jos skruostai 
buvo nepaprastai raudoni, lūpos nuo kar
ščio sutrauktos.

— Palikti tave? Dabar? kai tu esi 
labiau negu bet kada reikalinga priežiū
ros, artimo žmogaus, kuriuo bent ligoje 
galėtum pasikliauti? Niekados! Aš palik
siu tave, jei tu to panorėsi, tik tada, 
kai tu pasveiksi. O kol tu sirgsi — nė 
pats pragaras neprivers tavęs palikti.

Ponia Regina palingavo galvą ir iro
niškai nusišypsojo.

— Taip, bet dabar man nereikalingt,

— Tu netiki manim, Regina?
— Ne.
— Kodėl?
— Sunku pasakyti... Edmundas irgi 

panašiai sakydavo.
— Aš — ne Edmundas.
— Brr... Mane šaltis krečia. Pakviesk 

Marcelę, kad pataisytų lovą.
Kažkas pabeldė į duris.
— Prašau.
Viešbučio tarnas įnešė raudonų ro

žių pintinę ir ponui Antanui nematant 
padavė Reginai rausvą voką, kuri šį tuo- 
jaus rankovėje paslėpė.

— Pašauk, Anatolijau Marcelę.
— Klausau, ponia.
— įdomu, kas per tipas tau atsiuntė 

tas rožes, kad ir vizitinės kortelės nenori 
rodyti.

— Bene pirmas toks atsitikimas.
Grąžink atgal tas rožes.
— Šito tai jau nepadarysiu.
— Jei tu mane myli...
Už durų pasgirdo lengvi, tarnaitės 

žingsniai. ’
— Ponia, mane saukei?

išeik ir tu, Antanai. Noriu pasilsėti.
Nustebęs ponas Antanas valandėlę

I žiūrėjo į jų. Paskui, lyg tai būtų jain 
priprasta, nusišypsojęs linktelėjo.

— Aš — tavo patarnavimui. Jei bū-4 
siu reikalingas — iki 12 valandai mane 
ras biliarde, o vėliau — namie.

Likus viena Regina lengviau atsi
duso. Jai rodėsi lyg būtų pusė naštos nuo 
pečių nukritus. O, kaip ji tą momentų 
neapkentė nė vieno žmogaus! Ji norėjo 
būti viena. Viena su savo mintimi, su 
gautu Edmundo laišku, kuris jai buvo 
viskas.

Išsitiesus lovoje atplėšė laišką ir ė- 
mė skaityti:

Brangioji Rene.
Po to, ką esu tau prieš penkerius 

metus rašęs, rodos, jau neturfč.ia 
teisės panašiai į tave prabilti, ir 
vis tik išdrįstu, nes Tu buvai, esi 
ir būsi man brangi.

Atleisk man, Rene, kad, auksą 
pamilęs, Tau sielą prispioviau.

i * Edmundas.

(Daugiau bus)
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būtent Pranę Rutkauskiūtę ir 
;Ritų Slanoauskaitę. Gerb. kle
bonas garantuoja, kad abi bus 
labai geros vienuolės. Tai ne 
stebėtina, nes jos labai pa
vyzdingos ir pamaldžios mer
gaitės. Mokslo metu kasdien 
klausė šv. Mišių ir kas savai

mė priėmė šv. Komuniją. Mo-

pamiršta į kokį pavojų patys 
save ir kitus išstato. Nuo to
kių važiuotojų dažnai ir geri 
atsargūs važiuotojai turi nu
kentėti. Tėvai turėtų sudrau
sti savo tokius “ išminčius-drą

galėjo savo “kupras” pade t i Federacijos 52 skyr. pikni-
ginti saulės spinduliuose. Bet 
vėliau buvo nemalonu, y pa ? 
naktį gulėt. Vaikinams da
žant daržinę, ir mūsų klebo
nas kaitino savo “kuprų”,

šuolius”, tada nereikėtų aima- kuri buvo sužeista per rekolek-
nuoti, kad “mano geriausia 
vaikas užsimušė”. Nereikia

DIEVAS toji teorija būtinai turi pripa- 
Įžinti Spontaneous Generation 
į tai yra, savaimi veisimųjų te-

kykloje ir-gi gražiai pasirodė, į žaisti ten kame gręsia pavo
sųžiningai pildydamos savo 

priedermes.
Gerbiamoji Motina labai gra

EVOLIUCIJA orijų bei aiškinimų, kuri visųižiai jas priėmė. Klausinėjo,
•mokslo vyrų yra atmesta ir 
[paniekinta.
j RAUKAS: — Kamgi Dr. Au
[tas ir Siųsis sako, kad evoliu-

AULAS: — Jonai, ar tai cjja įr materializmas įrodo vi-
iesų aiškino Dr. Autas, kad daiktų atsiradimų!
liucija nuodugniai išaiškina Į Tr..TAO .....JONAS: — Del to jie taip

Fono su Raulu pašnekesio 
tęsinys)

onių išsivystymų iš žemes- 
gyvūnų ?

FONAS: — Taip, būtų gana 
lūs išaiškinimas, jei niekas 
liau nebeklaustų. Bet kur 

fos teorijos logika! Kur 
iroto galvojimas? Kur 
tiesos ir mokslas? To

> negalime ignoruoti, nes 
įiekintumėme mokslo vy- 

išradimus, jų teorijas ir 
ūtų jokios teisybės pasau-

lULAS: — Kodėl negali 
i teisybės, nes materializ- 

ir evoliucija atsako vi-
gvvybės klausimus.

ONAS: — Raulai, pažifl- 
ime giliau į materializmų

sako, kad daktaras su replių 
kėmis Dievo nepagavo, o Sių
sis niekur nematė. Bet, Kau
lai, žiūrėk ir tėmyk, kų mok
slas sako apie evoliucijų. Mo
kslas sako, kad evoliucija yra 
priešinga Pirmosios Priešai 
ties principams.

KAULAS. — Jonai, kas tai 
yra Pirmoji Priežastis?

JONAS: — Pirmoji Prieža
stis yra tai, kad kiekviena 
sėkmė turi priežastį (Everv 
effect mušt have cause) dėl 
to, kad niekas pats per save 
nepasidaro. Pavyzdžiui, kol 
nebus ugnies, nebus ir švie
sos; kol niekas nebarškins, ne
bus ir balso; kol niekas nėra

kas reikalinga; pasakė, kad 
priimtos ir liepė atvažiuoti 
rugsėjo 6 dienų ir pradėti au
kštesnį mokslų.

Mergaitės grįžo namon link
smos ir, be abejo, dėkingos 
savo geram ir uoliam kleba 
nui, kuris tiek pasišventė jų 
naudai.

Lai gyvuoja mūsų mylimas 
klebonas. Mariutė

MAŽMOŽIAI

Kad išplatinti savo bucer- 
nės gerų vardų Mr. Simonavi- 
čius aprūpino kai kuriuos mū
sų mokyklos vaikus puikiais 
svederiais, ant kurių išsiūta 
jo storo vardas.

Laikai gerėja, bet “Drau
go” ėmėjų skaičius ne didėja. 
Daugiausia parduodama vyrų 
sekmadienį.

evoliucijos sistemas, jų šys, nebus parašyta.
irotingų išvadžiojimų, nelo- 
cas išvadas. Tos dvi teo- 
s yra visiškai klaidingos 
’irmoji, tai yra evoliucija 
:ina, kad gyvybė išsivystė 
ciencelinės būtybės (vien- t būtybė, reiškia mažiausi 
finelį, kuris neturi kūno 
anizmo, tiktai yra gyvo 
(to pradžia) iki žmogaus 
inizmo. Čia yra didžiausia 
da. O iš kur atsirado vien
io gyvybė? Iš akmens? Ne. 
uio negyvas. Toliau bus 
giau paaiškinta ir parody
tos teorijos klaidos.
-ntroji teorija aiškina, kad 
'finų bei gyvulių rūšys ne- 
aino, ir nesimainė, bet vi
los pasilieka savose ribose, 
ig mokslininkų įrodymais, 

gyvūnų rūšys negalėjo 
linvtis, ir nesimainė, tat 
ybė turėjo būti sutverta, 
iei turėjo būti sutverta, tai 
ėjo būti ir Sutvėrėjas — 
vas.

toji teorija, kuri sako, 
gyvybė išsivystė iš vien- 

nes būtybės iki žmogaus, 
žįsta Sutvėrėjo. Todėl,

K. K. OLŠAUSKO 
>ĘLNAI LIETUVAI

Mokslas įrodo, kad žemė a- 
nuošė laikuose buvo taip karš
ta, jog jokia gyvybė negalėjo 
to karščio pakęsti. Todėl gv 
vybė ant žemės nebuvo amži
na. Pirmiau buvo įrodyta, kad 
gyvybė negalėjo atlėkti nuo 
kitų planetų, todėl ji turėjo 
atsirasti ant žemės. Bet žemė

Liepos 23 d. mūsų gerb. kle
bonas kviečia visus atsilanky- 
ti į piknikų į Adomo sodnų 
Pelnas eis mūsų parapijos rei 
kalams.

Ateinantį antradienį ir tre
čiadienį (liepos 25 ir 26) bus 
šventės šv. Jokūbo ir šv. O- 
nos. Šitose dienose su vysku-

buvo taip karsta - liepsnojo,!£° Ieidimu bus Pa'a*,n‘n'mas 
kaip dabar saulė, ji būtų vis- v* Sakramentu.
kų sudeginusi. O iš akmens 
negalėjo gyvybė atsirasti. To
dėl turėjo būti sutverta.

Kun,. J. V. S.

SOUTH SIOE

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
los Saulės mokslo įstaigos, 
a tai nepaprastai jautriai 
gyveno a. a. Olšauskas, 
'odei nesistebėkime, kad a. 
)lšauskas vienam kitam pa- 
sdavo piktų ir skaudų žodį, 

dažnai pasirodydavo ir ne- 
tiškas ir nemandagus.
’aip trumpai išrodo jo nuo- 
įai Lietuvai. Tie, kurie 
lugiamės nepriklausoma 
tuva, negalime nenulenkti

jo grabo galvų, dėl gra- 
ir didžių darbų mūsų Tė- 

tei.
Teesie jam atlaidus VieŠ- 
s, o mes — neteiskime, kad 
ys nebūtume teisiami.

J. K. (“B”).

Gerbiamasis mūsų klebonas, 
kun. M. J. Kazėnas, nuolat rū
pinasi parapijos vaikučiais. 
Rūpinasi ne vien jų dvasine 
gerove, bet ir kūno reikalais. 
Su pagalba Seserų pasirūpino 
kad silpnos sveikatos vaiku
čiai gautų pienų ir per atos
togas, kaip gaudavo mokslo 
metu. Kiekvienas vaikutis, 
naudojantis šia privilegija, ga
vo tam tikrų kortelę, kurių at
nešęs gaus bonkutę pieno. Iš
dalinimas pieno įvyks dešimtų 
valandų ryto (10:00 a. m.). 
Buvo prašyta taip gi, kad ir 
biznieriai teiktųsi paaukoti bi- 
le kokių pyragaičių, kaip ir 
pirma darydavo. Tikimos, kad 
gerasis Viešpats, Kuris pasa
kė: “Kų padarysite vienam iš 
šių mažiausių mano vardan, 
Man padarysite”, atlygins 
jiems šimteriopai.

X Kaip ir paprastai, mūsų 
gerbiamasis klebonas visur pi
rmutinis. Teko man girdėti, 
kad pereitų ketvirtadienį pats

“Jėzau, mano Dieve, garbi
nu tave esantį Sakramente Ta
vo meilės.” Už šį atsidūsėji
mų galima apturėti 100 arba 
300 dienų atlaidų. Šimtų pri 
klaupiant ant vieno kelio, o 
tris šimtus už priklaupimų ant 
dviejų kelių prieš Šv. Sakra
mentų. Juozuks

jus. Rep
X Federacijos 52 skyriaus 

rengiamas išvažiavimas įvyk
sta sežmadienį, liepos 23 d. Iš 
skyriaus susirinkimo, laikyto 
sekmadienį, liepos 16 d., pasi
rodo, kad viskas labai stro
piai priruošta, kad svečius at
sakančiai pavaišinti ir “bin- 
go” veltui palošti. Parūpinta 
net ir Petraičio vežimas nuo 
mokyklos nuvesti stačiai prie 
pat Adomo Sodo vartų, kitus 
gi tas pats vežimas paims nuo 
“Grovė Sta.” stoties ir taip 
gi pristatys į vietų. Paskuti
niajame susirinkime galima bu 
vo pastebėti, kad skyrius ne
juokais rengiasi ir prie Fede
racijos ateinančio kongreso, 
kurs įvyks rugp. 23 ir 24 dd. 
Chicago, III. Iš visako galima 
spręsti, kad katalikiškas vei
kimas, pasauliečių apaštalavi
mas čia pas mus sparčiai at- 
gija. Tik gaila, kad jaunimas 
mažai teprisideda prie to taip 
kilnaus darbo, išėmus sodali- 

’cijos mergaites, kurios prie 
kiekvieno naudingo darbo uo 
liai prisideda. Štai, ir dabar 
nors jų iždas nekoks, bet sva
joja siųsti delegatę į Federa
cijos kongresų. Galima tikėtis, 
kad jos ir pasiųs. Suras būdus

išlaidoms padengti. Jos jau 
nekartų yra gražiai pasirod
žiusios. Kaip tai gražu, kad 
mergaitės susipratusios, nors 
toli nevisos, bet tos kų prigu
li prie “Marijos Vaikelių” 
sodalicijos, tai galima sakyti 
visos labai gražiai darbuoja
si.
— Kur mūsų jaunuoliai-vaiki 

naf? — anų dien klausia Bal
trus Jono.

cijas. Gerai pasikaitinęs dabar 
jaučias sveikesnis. Dabar vai
kinai pradėjo dažyti kleboni
jos bath-room. Čia darbas bu
vo dar malonesnis, nes už tai 
nuo šeimininkės gavo gerus 
pietus. (Tokie ir darbininkai, 
kad valgis daugiau rūpi už 
darbų). Antanai

ke, Adomo sode, liepos 23 d. 
Priėmus mokesčius susirin

kimas baigtas. Kad ir atosto
gų laikas, ačiū Dievui, sus
inai būna gana skaitlingi. Ti
kimos, kad ateinantį mėnesį 
sus-mas bus dar skaitlingesnis.

Tr.

rūpinti dar turi našlaičius, 
kuriuos auklėja, apžiūrėti.

Dieve duok, kad jos ranka 
greit pasveiktų. Tr.

Liepos 23 d. Šv. Ražančiaus 
susirinkimas įvyks po pirmų- 
jų šv. Mišių.

NELAIMĖ

Juozas Vitkauskas, 23 m 
amžiaus, ir dar du svetimtau 
čiai jaunuoliai, sekmadienį, lu
pos 9 d., išvažiavo automobi 
Ii u pasivažinėti. Kiek pa va 
žiavus nuo namų, norėjo gat- 
vėkarį pralenkti, bet kadangi 
nebuvo užtektinai vietos, tai 
visu smarkumu kaip davė j 
gatvėkarį, tai taip viskas ii 
subirėjo. Svetimtaučiai nela
bai sužeisti, bet Juozui buvo 
galva permušta. Nugabentas /

MALONUS PRAEITIES 
ATSIMINIMAS

Liepos 16 d. visi Romos ka
talikai šventė Šv. Marijos Pa
nos Škapliernos šventę.

Visi katalikai turėtų atsi
minti, kad škaplieriai yra di
delis ginklas nuo visokių ne-

IŠ TRETININKŲ SUSI
RINKIMO

Liepos 16 d. po pirmųjų Mi 
šių įvyko Tretininkų susirin
kimas, kurį atidarė kun. Ka
zėnas malda ir trumpai paka
lbėjo ir paragino narius pri-

Visi nariai privalo dalyvau- laimių, 
t i susirinkime. Linksma ma- [ Mano diedukas, kuris daly- 
tant, kaip skaitlingai nariai Vavo kare rusų su turkais, pa- 
l’ažnycioje kalba rąžančių, G'- šakodavo, kad kuomet turkai 
stina, kad ir susirinkimai daugybę kareivių išmušdavo, 
butų tokie. N. jjs jr fryS ja draugai likdavo

gyvi. Grįžę iš fronto jie iš savo 
drabužių išimdavę daug kul
kų. Turkai negalėję jų užmuš
ti, nes jie nešioję škaplierius.

Marytė

Tretininkų narė Pelegija 
Rutkauskienė susižeidė pirštą. 
Nesmagu girdėti, kad dėl to 
susižeidimo negali dirbti, o iš

sidėti ir skaitlingai dalyvau- savo darbo turi ir šeimynų ap- (Tąsa ant 4-to nusl.J

Jonas piktuoju atsako: — 
Anų, ten ant kampo blevyzgo
ja ir savo klebonų apkalba, 
vadinas, tų, kurs jiems tiek 
daug gero padarė.

Jonas ranka tik pamojo ir 
nuėjo sau liūdnai galvų lin
guodamas.

Tai matot, kur mūsų vaiki
nai nuvažiavo. *

Dieve duok, kad jie veikiai 
pagrįstų vėl ant gero kelio.

Narys

X Anų dien ant kapų gana 
smarkiai susižeidė Kapų Dė 
dė, Juozas Janukaitis vežda-1 
mas žemės nuo kapų. Ant jo 
užvirto visas vežimas ir skau
džiai kojų prispaudė. Dabar

Ilomeopathic ligoninę ant ry jau bent kiek pradeda pa vai k-
tojaus mirė. Laidotuvės iš Šv 
Kazimiero R K. bažnyčios ant 
parapijos kapų įvyko ketvirta 
dienį, liepos 13 d. Visa šei 
nr.yna paliko didžiausiame nu 
liūdime. Tai vis jaunuolių ne 
atsargumas automobiliais va 
žinėjant. Toks pasielgimas ne 
tik pačius išstato į pavojų

ščioti. Per porų savaičių nei 
iš lovos negalėjo išlipti. Visi 
apgailestauja gerojo dėdės ir 
linki jam, kad kuo veikiausiai 
pasveiktų, nes be jo ant kapų 
lig ko trūksta. Rep

STUDENTAI PASIDAR
BAVO

-

savo automobiliu nuvežė savo'bet ir visus nekaltus važiuo
kandidates į Šv. Pranciškaus 
Vienuolynų, kad perstačius jas 
gerb. Motinai M. Dovidai. Tai 
bent rekomendacija, geresnės

tojus. ,
Štai, anų' dien teko pašte

bėti, kaip mūsų lietuvių vai- 
kyščiai “mandravojo” po

jau nereikia. Jis atvežė dvi (South Side senu sulūžusiu au 
mergaites, kurios baigė Sv.|tomobiliu. Jie mano, kad ta 
Kazimiero pradžios mokyklų, labai išmintinga ir gražu, bei

Pereitų savaitę Pittsburgh’o 
vyskupijos lietuviai studentai 
su gerb. klebonu buvo nuva
žiavę į Šv. Kazimiero parapi
jos kapus ir, kunigo priežiū
roj, nudažė kapų daržinę. Da
rbas jiems buvo malonus, nes

KAP. S. DARIUS

Už žuvusius Vokietijoj čika- 
giečius lietuvius lakūnus, a. a. 
kap. S. Darių ir a. a. S. T. 
Girėnų šiandieij Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj .(Bridge- 
porte) įvyks gedulingos pa
maldos — ekzekvijos ir šv. 
M išios.

Pamaldos prasidės 10:00 va 
landų ryti). Bus laikomos pen
kerius šv. Mišios. Dalyvaus 
visų Chicagos parapijų vargo 
ninkai.

Didžiai gerb. Prelatas kun. 
M. Krušas, Šv. Jurgio parap. 
klebonas, celebruos; diakonu 
bus kun. J. Šaulinskas; sub- 
(iiakonu, kun. P. Skruodenis, 
M. I. C.

Prie kitų keturių altorių lai 
kys šv. Mišias, kun. Simonai
tis, Šv. Petro ir Povilo parap. 
klebonas, Elizabeth, N. J.; 
kun. J. Čižauskas, Šv. Jurgio 
parap. klebonas, Detroit, Mi
eli.; kun. H. J. Vaičiūnas, Šv. 
Antano parap. klebonas, Cice-

LEIT. S. GIRĖNAS

Ilk; kun. J. Mačiulionis, 
M. I. C., Aušros Vartų parap. 
klebonas.

Pamokslų sakys kun. Pr. 
Vaitukaitis, šv. Kryžiaus pa
rap. vikaras.

Pamaldose dalyvaus J. E. 
ministeris B. Balutis, pulk. P. 
Zadeikis, p. A. Kalvaitis, p. J. 
Vailokaitis ir kiti svečiai bei 
viešnios iš Lietuvos.

Chicagos lietuvių visuome
nė kviečiama dalyvauti šiose 
pamaldose ir pasimelsti už žu 
vusių lakūnų sielas.

Dėl jų staigaus mirimo Lie
tuvoj paskelbtas gedulas. Jie 
verti didelės pagarbos, žvar
biausias jų tos nelaimingos ke 
lionės tikslas buvo padidinti 
tėvynės Lietuvos ir lietuvių 
tautos garbę.

Kiekvienos tautos kilnieji 
sūnūs dirba už didesnę savo 
tautos garbę. Taip pat dirbo 
ir mūsiškiai lakūnai. Jie mūsų 
visų maldų reikalingi.

ro
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------- Rašo prof. Kampininkas— '■ ■

Sviete daroma ir pasirašo
ma visokių visokiausių sutar
čių. Ale tokios sutarties, ko
kių turi padaręs vienas Kur-

PRAŠAU NESIJUOKTI

rėdamos nuo jų išsisukti, daž
nai bėga kur nors j slaptas vie
tas eigaretų parūkyti. Be to, 
saugojusi, kad kartais dirbtu
vės ar krautuvės užvaizdą ne
nužvelgtų jų rūkant.

Kartų vienų tokių mergelę

RYTU PENNSYLVANUOS ŽINIOS
neturintiems dvylikos metų, esame priveistos statyti, ka 
$.00. Traukinys išeis iš Cliest- ir šiuose sunkiuose laikuos'
nut St. Perry ir South St. Fer 
ry S vai. ryte (Davliglit Sav-

prastų medinę koplytėlę. 
Mūsų aukso širdies geradi

— Bill, — sako mokytojas,
pasakyk man, kodėl tavo (rūkant pamatė krautuvės už- 

šėnų dvarininkas N. su savo raštas apie šunį beveik žodis vaizda. .Ji rūkė tokioj vietoj, 
šėriku, dar neteko skaityti, į žodį panašus į Mulkio Slieko. kur buvo sukrautos visokios 

Toji sutartis ypatingai vožnu — Nežinau, — atsako Bi audeklų nuokarpos. Pasišau- 
bus moterims pasiskaityti. Tai liūs, greičiausiai bus dėl to, kęs merginų pas save klausė: 
gi, sakytas Kuršėnų dvarinin- kad mes abu rašėme apie vie-,— Kų ten veikei tam rai
kąs N. pasisamdė šėrikų. Šė- nų ir tų patį šunį. nief-
riko pareigos įinote kokios:!----------- j — Nieko, — atsakė mergi-
vasarų karves akuratnai gany-j — Kiek tamstai metų t — lla-
ti, o žiemų jas šerti. Sykį šė- klausia teisėjas liudininkės j Netikėdamas jos atsakymui 
Tikas išplūdo dvarininko tar-' Zosės Senaveidės. , užvaizdu nuėjo pažiūrėti. Ir
naitę. Toji pasiskundė ponui. — Tai moterų paslaptis, —J<ast ltanda numestų į nuo 
Ponas pasišaukė šėrikų ir pa- atsakė Zosė. Be to, tas daly-, karpas KaI9- cigareto, nuo ku- 
darė su juo tokių sutartį: jei kas neįeina į liūdymo dalykų. r^° -iau buvo pradėję nuokar- 
šėrikas išplūs tarnaitę — jis Nesakysiu. pos degti; už kelių minutų ga-
sumokės ponui 15 litų baus-! — Kiek metų turėjo tavo '^jo kilti gaisras. Už tokį j tu
mės; jei išplūs patį ponų, jis motina, kai tu gimei? — klau-i 8*clgimų darbininkė tapo at- 
sumokės ponui 10 litų baus- šia teisėjas. ‘leista nuo darbo.
mės, o jei išplūs pono ponių, | — 20, — atsakė Zosė. ! Toji Pati mergina už rūky-

— O kiek metų dabar turi? į1“# keturis kartus buvo pra-

PHtLADELPHIA. PA,
Sv. Kazimiero 

Parapija
ŠV. KAZIMIERO PARAPI
JOS IR KLEBONO KUN. 
J. J. KAULAKIO JUBI

LIEJAUS IŠKILMĖS .

I iškilmių dienoje įvyko pik
nikas Cbew’s lamding, N. J., ,

,‘kur suvužiavo didelė miniai
'.žmonių. Žmonės sužinoję, kad i • . , ,1 ‘ zimiero parap. akademijos re-
(jau atvažiuoja gerb. jubilia

ing Time). Pirmas traukiny! riai, supratę šį gyvų reikali 
grįš 0 vai., o antras 9 vai. va pagelbėjo savo aukomis pasta 
kare. tyti koplytėlės sienas ir ati
Akademijos rėmėjų darbuotė gų. Šia proga prašome ir kit 
Pereitų ketvirtadienį Šv. Ka geradarių, kurių mūsų praš;

mas dar nepasiekė, pade
'/ ; mėjos laikė susirinkimų, ku nuims įrengti koplytėlę ir

itas kun. Kaulakis, visi pribė- Jr-ianie nutarta turėti piknikų Į vesti joje šilumų, kad galėt,
Park° vartų jo P*8*'į jjewtown’e, rugpiūčio G d., se- me ja naudotis ir žiemos m 

;tikti. I parkų įėjo kun. Kau-i kazįmįerįrf.j„ naudai. IŠ- ‘tu. Tikimės, kad mūsų ger 
'rinkta komisija. į Rėmėjos ir visi mūsų priet

Choro outingas jliai suteiks mums paramos š
Liepos 13 d., parapijos cho* me reikale. Pirmosios dev

pakis, lydimas kun. Valantie- 
jaus, kun. Bružiko, kun. Alau 
sko ir Dr. kun. Martusevičiaus. 

liepos Publika trukšmingai jį sutiko

jis ponui sumokės 5 litus bau 
sinės.

Negirtu razumu išeitų lig ta 
rnaitė yra to dvarininko po
nia, o ponia — dvaro tarnai
tė.

60, — atsakė Zosė. šalinta iš darbo. Kad nereik-

Pereitų sekmadienį,
16 d., Šv. Kazimiero parapijo- jr choras sudainavo keletu dai 
nai iškilmingai apvaikščiojo nil* Po dainų, ponas Saukai- 
savo parapijos ir klebono 40 bs perstatė susirinkusiems pa
metu sukaktuves. Sumų atlai- rapijonanis vikarų kun. Alau- 
kė gerb. jubiliatas kun. Kau-J8^5.1 kaipo programų vedėjų 
lakis su asista. Dijakonu bu- kuris savo Įžanginėje kalboje 
vo kun. Valantiejus iš Water- .nuoširdžiai pasveikino solem- 
bury, Conn., o subdiakonu klie įmintų ir Šv. Kazimiero pa- 
rikas A. Pulokas. Ceremonijų ’rapijonus.
vedėju S. Mažeika, thurifer —i Antras kalbėtojas buvo so

ras turėjo outingų, kuris buvo nios šv. Mišios (Novena) b 
sėkmingas. Visi choristai link atlaikytos mūsų naujoj kopi 
smai praleido laikų. Tu ir Aš 'tėlėj už geradarius.- - - - - - - - - i Taip pat reiškiame gilios

NEWTON, PA. (Tąsa 5 pusi.)

JUOZAPO MARIJOS VILLA

Pernai įsigijome namus ir 
ūkį netoli Philadelphijos ir

Nusa-fonc

Pittsbiirgto Lietu

, . .. -tu daugiau dirbti simalvmn M- Bigienis, tarnautojai - T. Į lenmizanto draugas kun. Va- [ten pat įsteigėme mergaitėms 
10 TO, aisigrjzęs ui.eja. j . . .. (Kavaliauskas ir J. Valaitis, lantiejus, kuris sveikino gerb. akademijų. Vietų ^vadinome

’ P P ° 'Per mišias kun. Bružikas pa-1 kleb. Kaulakį, nupiešė jubi-'Juozapo Marijos Vilią. Moks 
sakė gražų pamokslų pritaikin-'bato nuveiktus darbus, ir pa--lo metu Akademijoje lankėsi 
tų toms iškilmėms. Parapijos |reižkė linkėjimus. Taipogi P. .apie 20 akademikių iš Rytinių 
choras, vadovaujant J. Kode- jUzumeekis ir Pranckūnas svei- valstybių. \ ašarų gi, akade- 
liui, gražiai pasirodė per ini-}kino klebonų vardu parapijo- ntikėms išvažiavus atostogoms, 
šias. Giedojo per mišias ir mū
sų garsi ir žymi dainininkė 
Emilija Mickūnaitė.

raštininkų sako.
— Užrašyk Zosei Senavei

dei 40 m.

toriai reiškė vienuolių meile 
i r pagarbų Šv. Sakramentui

sako: nors už jaučio, by tik 
tai vyrų gauti.

, Praslinkus keletai mėnesių, 
mergina gavo vyrų. Jos vyras 
buvo protestonas ir labai at-

Gerb. kun. J. V. Skripkus per kaklus katalikų tikėjimui.
Kartų jos motinėlė sako:
— Dukrele, kaip tu žiūrėsi

(Tųsa iš 3 puslapio)

Į visas tris dienas laikė giedo
tas šv. Mišias. Be to, Pittsbur- 
gbo Vyskupo leidimu, visuose į savo vaikus augančius 
vyskupijos vienuolynuose kas testonų tikėjime? 
šventadienį Šv. Sakramentas Mergina pradėjo verkti

tūkstančiams vyrų Ir moterų^ 
tinta gražinantis sveikatą ir 
mą — tikras gyvenimas sul 
šio TIKRO TONI KO. Kuomi 
ir moterys pasiekiu vtduramžj, 
organai pradeda darytis silpno 
Jiems reikalingas yra tonikas, 
kodėl Nl'GA-TONE "pastatė dauf 
jų ant kojų.” Bile vaistinyčia pard1 
jums trisdešimts dienų treatiuier 
vartokite Jų dvidešimts dienų pa 
paduotas direktyvas. Ir jeigu bui 
neužganėdintas, jūsų pinigai bus ju 
sugrąžinti — be jokių jums eksper

“NATl'ItE’S HAIR BAIAI” 
Geriausi Vaistai Plaukų Sulaiky

Ir Alaoiclntnnii
Visi, kurie norėtų turėti geriau! 

pasekmes, kad neslinktu ir au 
plaukai, galite atsišaukti pas nu

.šie vaistai yra padaryti iš br 
glaustu žolių. Dabar per trumpa 
ka parduosime nupiginta kaina — 
delis butelis kainuos tik 6 5 centi

Taipgi, kas norėtu agentaut.t 
šitų nepaprastu vaistu, tai atstšsi 
te arba atrašykite dėl informacijų. 
Viuoiiiitėliši Išdirbėjai Ir Pardavi

MRS. PAULINA RIMKIENĖ 
1581 Khields Avemie. 
Chiaego Heights, 111.

(Patent rtghts applied for 193

nų. Kun. Bružikas sveikino Seselės mokytojos iš visų Ry- 
klebonų vardu Tėvų Jėzuitų, tinių valst. susispietė į Vilių 

Altoriai -Ant galo, kalbėjo patsai so- i rekolekcijoms ir mokslų pagi- 
*lCO1 buvo labai gražiai išpuošti g$. įlemnizantas gerb. kleb. Kaula- linti. Dabar Vilioję gyvena a 
Pr<> j lėmis ir žvakėmis. Bažnyčia kis. Jo kalba buvo maloni, Įpie 90 Seselių. Namai nedide 

griaudi ir neužmirština. Dėko
jo nuoširdžiai už pareikštų jam 
prielankumų, parapijonų skai
tlingų atsilankymų į bažnyčios 
iškilmes ir paskui į piknikų.

buvo pilnutėlė žmonių.
Lietuvių Balsuotojų lyga nu

tarė laikyt susirinkimų rug- i įstatytas visų dienų, kad Se* Teisybę kalbi motinėle,
piūčio 2 d., Lietuvių Mokslo J ^J’8 vienuolės maldautų rei- bet dabar jau per vėlu, kadan- 
Draugijos salėj su muzikale! kalingos Dievo pagalbos vi- gi šliūbų ėmėm korte, pas tei- 
programa ir kalbėtojais. Gir-|sa^ žmonijai siais prispaudi- sėjų.

laikais. “Ieškokite visų. I Praėjo keli mėnesiai ™
vstės ir Ji pora sus,laukė kūdikio. Vai-1 ' •

modėjau, kad kaikurie kunigai pa
geidaujami į kalbėtojus, kad pirmi»usia Dievo karaly 
nušviestų publikai pilietybės i teisybės, o visa kita bus keli.-- augo, vienok jo tėvas a 
vertę. J. B. Tamkevi&us jums Pri<luota.” Tas dieviš- i'pie krikštų nei kalbėti neno 

____________ kas patarimas yra tikrai pil- rėjo.
RpinpPVII IF PA Įdomas Seserų vienuolių. Pa-j Karlų prausdama savo sūne- 
DIiIUuLvILLL) rAi kol vienuolynas siekia savo ]į apsiverkė. Nusiraminimui 

tikslo — Dievo karalystes, j užsirūkė eigaretų, nuo kurio
Liepos 14 d. grįždamas iŠ medžiaginiai, sulig Kristaus karšti pelenai nukrito vaike

laimės it savų vaikelių sužei
dimas.

Tat aš patarčiau gražioms 
mūsų lietuvaitėms visai nėra Visa tai liudija, kaip parūpi

nk y se jonai gerb. kun. Kaulakio da 
ibų įvertina ir tikrai gerbia

Lietuvių ekskursija į
yra didis papeikimas ir kiek
vienos merginos ar moteries
luomų pažeminimas.

Priežodis sako: Dėl nieknie ’ 
kių ir karas iškįla.

K. J. Žvirblis

Wildwood
Liepos 30 d., įvyks lietuvių 

ekskursija į \Vildwood. Kaina 
augusiems $1.25, o vaikams,

Ii, didžiausias namuose kam
barys — koplyčia, kurioje tel
pa daugiausia 40 Seselių. Tad,

VMANČty | LIETUVA 
DĖMESIUI

UI., buvo užvažiavęs į Bridge- duota.” Kiekvienas mąstantis į gai išdegino kad ant dešinės 
vilto kun. Pranas Garmus, žmogus mato, kad tas Išganv- ’ akutės vaikelis tapo visai ak- 
Reading, Pa., klebonas. Pavai- į tojaus prižadas vienuolynuose Įas. -
gintas spaghetti and sea fisb gyvai pildosi. Vienuolynas vi- 
dinner, vakarop grįžo su pa- i suomet stato Dievo dalykus! Po kiek laiko, ji sulaukė
lydovais pas kun. Pikutį į pirmoje vietoje, perteklių ve- i ^u^re^s* Sulaukus mergaitei
Brightwood nakvynei. Kun. ngia, bet kas gyvenimui rei- 
Garmus pasižymi gražia iškal- kalinga Dievo Apvaizda su 
ba ir energija. Kelis metus jis teikia. A. M. D. G
klebonavo Braddock, Pa., Pitts
burgb’o vyskupijoje. Tenai pa
stalė naujų klebonijų ir įren
gė po bažnyčia svetainę.

Naujai susuktame lizde, lin
kime jam kuo geriausios klo
ties ir Dievo palaimos.

Vilimas

YOUNGSTŪWN, OHIO

1 mėn., sykį, laikant jų prie
Įsavo krūties, iš burnos iškrito I .cigaretas ir tiesiai mergaitei 
ant krūtiniukės po inarškinu 

įkais. Kūnelis apdegė keturio- 
'se vietose.
j Matydamas tai jos vyras

U

KOKIŲ NELAIMIŲ MERGI-' tiek įširdo ant savo pačiulės, 
NOMS BEI MOTERIMS Į kad, gerai “supunčiavęs”, pa- 

ATNEŠA RŪKYMAS reikalavo divorso.
! Tat, matote mergelės, kiek

»1T nnnuinrtinr rn ' Neonai čionai buvo atsitiki-,nelaimių atneša jums rūkymas, mli I KŪVIDtNCE, I A» inas» kurį noriu papasakoti. ‘Nei vienai merginai, nei mo- 
Visoms mergelėms didžiai y- toriai nepritinka rūkyti, nes 

ra įkyrūs vasaros darbai. No- iš rūkymo išeina visokios ne-Liepos 13 d., Šv. Pranciš
kaus vienuolynų'aplankė gerb. 
kun. Petrauskas, Šv. Jurgio 
porap., Cbieago, vikaras su 
savo motinėle ir dviem bro
liais. Seserys visuomet pasi
džiaugia gerb. kunigų ir kitų 
žmonių atsiminimu apie vie
nuolynų, kada jie važiuoja pro 
Pittsburgh’ų. Svečiai širdin
gai kviečiami lankyti vienuo
lynų prie kiekvienos progos, 
o Seserys visuomet juos pri 
ims ir vaišins. Svečiai tegu 
nesijaučia kalti atlyginimo už 
svečiavimosi vienuolyne.

Liepos 16 d. vienuolyno ko
plyčioje baigės 40 valandų at 
laidai. Nuolatinės adoracijos, 
puikūs giedojimai, puošnūs ai
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PASIRINK SAU GERIAUSIĄ "3BAUGĄ”
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jume 
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS" PUB. CU.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

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

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

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visns 
pasaulio kraštus.
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•RCIU AGENTŪRA_____ ___________________
2334 So OAKLEY Av?"^

Telefonas C ANA L 7790
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Ketvirtadienis, liepos 20, 1033 U K X V Cf A R 5

RYTU PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
(Tųm iš 4 pusi.)

Iš Kulpmont, Pa. 

$2.00 — K. Buloniunė.
Pa.)

dėkos žodžius visiems sutei
kusiems koplyčios fondui au
kas. Atmename ir atminsime l‘a.) 
J us kasdieninėse maldose.

........................... 10.00
Šv. Kazimiero para. Šventas 

Koncertas (Pliiladclphia,
1S3.S0

ckton, Mass.) .......... 50.00 lauckas, J. Miliauskas, S. Mi-
! Ieva Audijaitienė (Montel- lerienė, O. Mišiniūtė, M. Nor- ’
lo, Mass.) .................. 30.00, kevičius, P. Paleskie, A. Pa- ‘ r, « i *• ,, , •

I Rože Eitaviciute (Montello, lubinskas, M. Rauhnaitis, O Į.auskas s šiliiiskieaė, B. Ba- '“«•= T‘>- Hemimk 62««
Mass.) ...................... 5.01 Rimokuitienė, M. Rutkauskie- I , , .» . Į

Į Is Mount Cannci, Penna. nė, R. Rvan, K. Aleksis, M [ •
Po $5.00: V. Jecunskis, J. Sugenta, J. Savulis, O. Savei- 1 Pc $.50: 1». Ivanauskienė, A.1

konienė, Sharpinski, X. N., M Norkevičius, P. Šaulinskieiiė,
Simniškienė, A. Slediauki, V. T»‘tericnė, Saukinicnė, Cerpen- 

Po $3.00: J. Lanauckas. iStaveckas, A. Švabauskienė. ckl-
Po $2.00: O. Pauža, O. šiup- K; Vasikauskas, K. Vaivadas : Smulkiai — $3.80. 

šinskienė. įn<“» A. Vasikauskas, O. \ ilin j Viso iš abiejų vietų —-
šiene, M. Viliušiūtė, L. Vitas, jkio;, (>5

T. Akelaitis, J. A- j Zelįnskas, Urbanavičienė, £. Į
Visiems mūsų geradariams,

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Šv. Kazimiero par. Koncer- , , i- • , ... v. ...... .lt nulevicius, V. Kaminskiene,
Auosird/.iai kviečiame visu* tas surengtas svetainėn* n-les ., ... . . ....... . . L, . . .. E. Kelmmskaite.

atlankyti mūsų ūkį vasaros E. Mickūnai lės, Prof. lIudiMiOj 
metu ir pasigrožėti Vilios gra-' ir Mokyklos Aimanų (Pliila-į
žiųja apylinke. Vilios adresas: delphia, Pa.) .............. 71.00

X. X. (šv. Kazimiero parap.,
1 hiladelpliia, Pa.) .. lOO.OOl Po $1.CO

Jonus Valionis (šv Kuzi- kelaitienė, J. Anelauvkas, B„U i „ka.s yitienė, M. Raslavifius,! 
įmero parap., 1 liiladelplua. v" ' " ” v* • ~ ■ i
Pa.) ....................... ..

Dramatiškas Kliuba

Vilią Joseph Marie, 
Newton, Pa.

Aukos Vilią Juozapo Marijos 

Koplyčiai
Kum J. Kuras .... 200?X)
Kun. J. Karalius (Shenan- }Į, 

doah, Pa.)
Kun. J. Končių 

Carinei, Pa.) ....
Kolekta Šv. K

nyčioje (Mt. Carinei,

čiūnai, M. Bučinskiūtė, J. Bai-1 po$50M Muška Balonis aukuju"ienis koplyčios fondui
...............ojame. Taipgi

atminti juos mūsų
1IKI.OO dokus, lt. Buidokienė, N. S-. [V. Bondorius, K. Bilinskus, M. ?“,0“udžil" dik 

s (S,-rn- inrzuluilis, J. Erennėiūtė, V. Ciknnienė, .1. Ere.ničius, Eva- I'"žu*lunie

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

31*7 So. Halstsd St.
Oflao valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vale 
UcziUvlHiJoH OfLsas: 2656 W. H9Ul bt.

Valandos: lt—11 ryto 
aertdomls Ir Nedaliomis pagal sutarti

Tel. LAFAYETTE 7050

DR. F. G. WINSKUNAS

Office Phone 
Proepect 1918

linaičiūtė, Radžiūnienė, A. Si-'

Gydytojas ir Chirurgas 
4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 0402

Res. and Office 
2859 So. Leavitt St 

Ganai 9799

n . .„-„-j Aukos iš New Philadelpliia, kas, J. Laukaitis, E. Laminai
.............................. 1-0 ; Pa................................... 25.00

Kun. J. Lietuvninkas (Bal čiūtė, A. Laušas, X. N., .J. Le-
.. Kolekta bažnyčioje (Tania- ngvinis, L. Lubinskv, W. Lus-

t , /lua’ 1 a*) ....................... L».,>!) tuskv, J. Matusevičius,-J. Mi-
X. X. Liberty Bond (PliilaKun. L. Mendelis, D 

(Baltimore, Md.) ....
Kun. A. Dubinskas

D.

darienė, P. Strike, W. Surciu 
ski, Zelinskienė.

Smulkiais — $13.15.

I

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1410 NO. 40ll> cr„ CICERO, ILL. 
L'iar., Ketv. Ir l’vtn. 10—9 vai. 

SI 17 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l'uuvd., Suroti. Ir Suimt. 2—9 vai.

HEMLOCK Siti

DR, V. S. NARES
(Naryaueaau)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
142# West Marųuettą Koad 

VALANDOS:
9 Iki 11 ryto: 7 Iki 8 vakare 

U tam. ir Katv. vak. pagal sutarti 
Kea 4464 8. MAPLEWOOD AV8L

įklpliia, Pa.) .............. 100.00 '
(Baltl'l Aukos X. X. (Pliiladclphia, 

more, Md.).................. 1000 Pa.) 24 00
Carui partv surengia ponios i x- J \ ’n„1 " 1 i X. X. (Cumbola, Pa.) 200.00

Bluin (Baltimore, Md.) 20.00! ,, . .' I Pianas Longims (\\orce.-,-
ter, Mass.) .................. 25.00

{ .Juozas Galevičius (Worce.-- 
ter, Mass.) ..

('arti Partv

Kun. Mozūras (New Pliila 
delphia, Pa.) ............... 10.00

Kolekta Šv. Audri,'jaus ba 
žnyčioie (Pililadelpliia,
Pa.) ............................... 101.00

Šv. Elenos Draugija (Šv. A-

............  25.00
ir kitos auko* 

( \\ orcester, Mass.) .. 50.01)
ndriejaus par., Pliiladelpliia, | .Jr.ozapina Juškaitienė (Bro-

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBIUS
PaU.ma.uju laidotuvėse kuoplgtausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Ganai 2615 arba 2619

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Conrt. Cicero, Dl. 
TKL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musu patarnavimas 
visuomet ūąžiningaa Ir 
nebrangus, nes neturi
me lžlaldu užlaikymui 
skyrių-

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

I. J. Z 0 L P
ORABORITIP TP EAIDOTUVIU 

▼KDftJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

T91. CICERO 294

SYREWICZE
ORABORIUB

laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už >26.00 

KOPLYČIA DYKAI
J 344 H. 50l.h Av«.. Cicero. T)’ Į

Telotoba* Varde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

'Puria Rutomubiline visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
-3319 AUBURN AVENUE 

Cliieajyo. IR.

J. F. RADŽiUS
Ine.

IJETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už >25.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
CCS W. IKI Ii St. Tel. Ganai 0174

Chicago. III.

JOHN F. RUZIC, Ji Gi GALLAGHER)
M. D. F. A. C. S. B. S. M. D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 10425 Ilanilllon Avė. ltes. 1114 West SOtli St.

Tol. Bcvcrly 0081 Tel. Radcllff 4982
Valandos: 7—9 Valandos: 1—3 ir 7—9

Iš RYTO ŠV. KRYMĄ! S I.IGONINF-IE — HEMLOCK 0700
Ofisai 2355 Wvst O3I-.1 Street

S. E. Kampan YVeetcrn Avenue
Tel. I’ROSl’ECT 2011

JOS. F. RUZIC, D.D.S. J. FRANCIS SMiTH, M,D,
AKIŲ, AUSt.T, NOSIES ir GERKLĖS 

Res. 7650 Kingstoii Avė.
Tel. Saginavv 7846

Vai.; I’i'rm., Ketv. ir I’enk. 9-12 v. r.
I’lrm., Treč. ir Penkt. 1-2 p.p. vak,7-9

DENTISTE RIJO8 G Y D YTOJ AS 
Ros. 6751 Iglumis Blvd.

Tel. Wentworth 5514 
Valandos: 10—8 vai. vak. kasdien

V ------- --- j

GRABORIAI:

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

fiia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate musų ypntiSkas, ištikimas

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ žemesni; kainj.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai'. Nuliuditno valandoje nepainirškito

mus pašaukti. REPUBLIC H340, musų 
patarnavimu husito patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KED7.IE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFAYEI’fE 3057

DR. A. kacKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 M est 43 rd Str. 

(l’rie Archer Avė. netoli Eclzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliomis pagal 
sutarties

PHONE GROVEHILL 9927 
Valandos: a-9; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmai, susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

1869 KO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago. 111.

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7 691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6911-14 
Res. Vlctory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 6:30-8:39
DR, MAKUE1UO

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

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

2 to 4 and 7 to 9 P. 11. 
8unday by Appolntmsnt

DR. M. T. STRIKOL'IS <e

Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

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

Nedėlioinia pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. l’rospect 1930

ChoDe Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
1V IT M T S4 T* A K

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki S vakarž 
SeredoJ pagal sutarų

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Ofiso Ir Kea Urovehlll 0617
6917 8. Wushteuaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3428 West Marųuelta Koad 
Vai.: S-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-18 ryto 

Nedėitoj susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cennak Road
Valandos: 1—t Ir 7—8 vale. 

Seredouns ir nedėliotais pagal sutari) 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas Ilepublic 7868

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUBĄS |
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesne Ir p&togeant 

I vietą
8325 80. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 8 po pietų Ii
nuo 9 Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 19 Iki 12
Phooa BOULEVARD 8488

DR. VAITUSH, OPT.

TaL Canal 4111

DR. G. 1.6L0ŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Koad
(Kampa* Leavitt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki t vakar, 
bersdoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. l’rospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesiaa Ava. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4142 AHCHEB AVENUE 
Tek Virgiui* 0036

T,:l. lafayette 8578

J. LiulevFČIus
G ra bortu.

Ir
ftalftamtiotojaa

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplelln- 
ktje.
Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4093 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVLMS 

patarnauja 

M A N D A G I A I 

SIMPATIŠKAI 

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rtl St.

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

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Bccker

(Llceneed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą 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 kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautojo. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pažinkite SUDZEtJ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIU8

Dtdyal. Oflaa.

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

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų,

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Koad
arti Westem Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Giovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Scrudomis po pietų ir Neduldieniai. 

tik susitarus
2422 W. MzUtULElTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res. Phons 

Englervood 4641
Office Phone 

Wentworth >009

DR. A. R. McGRADIE
. kuri. GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

esti priežastim gaivus skaudėjimo, 7QKn tJ ii \t crryn C'l' D L’ITT 
svaigimo, akių aptenti'tno. nervuotu- lU^YEOiE.L' oJ.liEm.1.
mo, skaudamą, akių karštų. Atitai-' ROOM 210
sau trumpą regystę Ir tolimą re-i Vai.; j-4 jr 7-9 vai. vakare
g>stę. J__ ___________________________________

Prirengiu teisingai akinius visuose ~
atsiliki'muosc, egzaminavimas daro
mas su elektrą parodančia mažiau
sias klaidas.

. Specialė atyda atkreipiama moky- 
| J klos vaikučiams.

i Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka- 
I ro. Nedaliomis pagal sutarti.
, Daugeliu atsitikimų akys atitaiso-' SPECI.TALTSTASmos bo akinių. Dabar kainos perpus -i. 4 210
plgceues, negu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

5KZ

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

i Phone Canal 0623

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Aiidway 2880

Office;
l’rospect 2011

Res.:
Bcvcrly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Seknind. pagal sutarti 
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. III.
I’hone: Hemlock 6700

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2S SIETUS NT ŽII'RrNY 

K.UP UZSISENEJUSIO8 Ir NEIAGYDO.MO8 JOS YRA 
Speclnllškal gydo ligas pilvo, pinučių, Inkstų ir pūslės, uinuodijimą krau
jo, odos. Ilgus, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—9 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

484M> WKMC 8«th kampas Keeleg Ava. TeL Gravrford 8878
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Piknikas Sv. Petro ir Povilo Par. Vest Pullman
S

» a TATT-'kT\zTr' t t ištiža e zuit x.7\ »-» a »» ▲ «ji i Visus kviečiame su mumis pikniko smagumuose paūliavoti ir pasilinksminti. Tamstų atvyki- S
mas mums bus parama. Muzika: — Felix and his Kapering Kats.

s
KOMITETAS ir KUN. A. LINKUS.
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SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 23 DIENĄ, 1933 M. 

Vytauto Darže, 115th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
X Praeitų sekmadienį Šv. X šiomis dienomis Ciceros 

Antano bažnyčioje mišias lai- lietuviai visu smarkumu ruo- 
kė ir pamokslus sakė svečiai šiasi į savo parapijos piknikų, 
iš Lietuvos: kun. Deksnis ir kuris įvyks sekmadienį, liepos 
kun. Šermukšnis. Abu yra ge-,23 d., Bergmans darže, River-
ri pamokslininkai. Abu dar 

jauni, energingi ir darbštūs. 
Lietuvos visuomenė turi džiau

side, III.
Šeimininkės piknikui “mor- 

čevus” gaidelius gaudo; niuzi-
gtis turėdama tokius pasišve-1 kantai naujas polkas prakti 
ntusius vadus. 'kuoja; klebonas, net sušilęs ii

Minėtieji svečiai atvyko pa- užkimęs, su komitetais nauju 
matyti Pasaulinės Parodos, žaidimų mokinasi ir kitokiu 
Cbicagoje. Sekmadienį dalyvai“linksmybių” net iš Wiscon- 
vo Lietuvių Dienos iškilmėse šino užsakė.
ir aplankė keliolika žymių vic' (lerb. kun. P. Juškevičius 
tų parodoje. suorganizavo sportininkus, ku-

X Pas mūsų klebonų šiomis rie piknike liepos 23 d. rodys 
dienomis lankosi daug svečių' povo miklumų, 
iš Lietuvos ir Amerikos. Visi' J. J. Bagdonas žadėjo (kad 
gėrisi Ciceros miesto gražumu, "tik nepameluotų) net su pen- 
lietuvių įstaigomis ir parapi- kiais “niakabiliais” į mūsų 
ja. parapijos piknikų sportininkų

X Praeitų penktadienį Mo-,atvesti ir pats savo galybę pa- 
terų Sąjungos Chieagos ir Lie rodyti.
tuvos Vyčių apskričiai buvol Ponas Joe Budrikas savo 
surengę Lietuvos svečiams puo radijo garsiomis dūdomis ško
tų ir gražių programų. Žino- lbs pasauliui žinias ir gros 
nių susirinko skaitlingai. Iš naujausius rekordus, 
visų kolonijų atvyko po ke-1 Peoples Furniture Co. atveš 
liolikų. ^okį alui šaldytuvų, kokio dar

Svečiai iš Lietuvos buvo šie. nieks nematė. Bravo ir ačiū! 
kun. Šermukšnis, kun. Lipnic- Į Paul Putrimas žada į para
kas, kun. Deksnis ir kun. De- pijos piknikų atvešti tokį žvė- 
ksnis iš Amerikos rytų, adv. rį, kuris savo burnute ir kva- 
Gabaliauskas su žmona, pdė psniu stebins atsilankiusius ir 
Rūgytė, p. Arlauskas ir kun. duos viltį gerųjų laikų.
Dr. Matulaitis, M. I. C. į X Ketvirtadienio vakare į-

Visi svečiai pasakė po gra- vyks susirinkimas visų šeimi- 
žiu kalbų. Ciceriečiams ir ki- ninkių ir pikniko darbininkų, 
tų kolonijų veikėjams svečių parap. svetainėje, 7:30 vai. 
kalbos buvo labai įdomios. f x Penktadienio vakare bus

Programa baigės įspūdingai labai svarbus mūsų parapijos 
ir draugiškai. Vedėjum buvo susirinkimas, 7:30 vai., pa ra
ge rb. kun. A. \ alančius. pijos svetainėje.

X Gerb. kun. Jonas Kloris, i
•v v .y , X Inžinierius Petrauskas,grįžęs iš ligonines, išvyko a- i

tostogoms į Amerikos vaka- P° Poros savaičių atostogų,

SVEIKINAME!

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
X Liepos 23 d., Vytauto 

darže įvyksta ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parapijos metinis pi
knikas, prie kurio jau atsa
kančiai prisirengta. Bus viso
kių įvairenybių ir geriausia 
muzika. Kviečiame svetelius ir 
vietinius skaitlingiausiai atsi
lankyti, o mes visus gražiai 
pasitiksime ir gardžiai vaišin
sime.

X Liepos 15 d. pas mūsų 
kleb. A. lankų atvyko svečias 
iš New Yorko valst. kun. A., 
Deksnis. Sekmadienį laikė su , 
mų, o po visam su klebonu ( 
nuvyko į Pasaulinę Parodų.

savo žuvusiems draugams. Vi 
si kviečiami atvykti.

Posto valdyba

Archer Heights. — Mari jo- i 
nų Kol. Rėmėjų 41 skyriaus 
susirinkimas įvyks ketvirta 
dienį, liepos 20 d., 7:30 vai. 
vak., Lubertų namuose, 5537 
S. Nordiea avė. Prašomi visi 
nariai atsilankyti, nes susirin
kimas svarbus. Valdyba

Kelios dešimtys tūkstančių lietuvių, susirinku 
šių į Lietuvių Dienų, liepos įnėn. 16 d., Pasaulinėje' 
Parodoje klausosi pildomo programo.

rus. Laimingai sustiprėti. ; grįžo gyvas ir gerai atrodo.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

PLATINKITE “DRAUGĄ *1 A Pot of K. S. JAKUBAITIS

Paulius Šaltimieras, žinomas 
jaunimo veikėjas ir mūsų be
ndradarbis, vakar Pittsburg- 
h’e vedė p-lę Julijonų Luko* 
šiūtę. Linkime ilgo amžiaus, 
gražaus sugyvenimo ir laimės.

X Visi eieeriečiai labai ap | X “Dėdė Anys” — kun. 
gailestauja lietuvių lakūnų Deksnis aplankė mūsų kleboną 
Dariaus ir Girėno. Penktadieni ir vargonininkų P. Mondeikų 
mūsų klebonas už tų didvyrių Turi naujų ševarliukų. Lietu 
sielas laikys šv. Mišias. von nevažiuos.

CBICAGOJE
J. BABRAVIČIUS GIEDOS Svečiams paruošti nuoširdūs 

----------- pietūs.

Šiandie rytų, Šv. Jurgio ba 
žnyčioje, 10 vai. per iškilmin
gąsias pamaldas už lakūnų 
Dariaus-Girėno sielas, solo gie
dos dainininkas J. Babravi 
čius.

IS VARGONININKŲ 

SEIMO

A. L. R. K. Vargonininkų 
seimas puikiai pavyko.

Iškilmingas šv. Mišias lai
kė gerb. pralotas Krušas.

Gražų pamokslų pasakė va
rg. dvasios vadas kun. J. Si. 
monaitis.

Varg. Sasnausko vyrų cho- 
to, vedamo prof. A. Pociaus, 
godojimas buvo įspūdingas.

Seimas buvo turininkas nu
tarimais ir sveikinimais. Da 
lvvavo Centro valdyba, dva
sios vadas kun. J. Simonaitis, 
J. Brundza, komp. J. Žilevi
čius.

Į seimų atsilankė 12 kunigų 
ir 19 svietiškių svečių.

Centro valdyba ateinantiems 
metams išrinkta: pirm. — V. 
Daukša, vice-pirm. — A. Sta- 
nčiauskas, sekr. — J. Brund
za, kasininku — B. Janušau# 
kas, knygium — J. Banis.

Visos seimo iškilmės ir nu
tarimai bus paskelbti “Drau
ge

Svarbus susirinkimas įvyks 
liepos 20 d., 7:30 valandų va 
kare, parapijos svetainėj. J šį 
susirinkimų malonėsite atsila
nkyti visi parapijos komiteto 
nariai ir rinktieji metiniam pi

knikui darbininkai, ir šiaip 
geraširdžiai žmonės.

Yra svarbių reikalų svars
tymui. Reikia gerai prisiren
gti prie svarbaus darbo.

Tė nei vienas nebūna namie; 
visi į susirinkimų. Komitetas

Turime tuojau parduoti
Stutz, 7 pasažierių, aukštos rū
šies automobilių. Geroj tvar
koj, bėga kaip naujas. Pato
gios išmokėjimo sąlygos. Par
siduoda labai pigiai.
Garage 2445 E. 75th Street

PARSIDUODA bučernė 
grocernė. Kaina visai pigi.

3401 Aubum Avė.

ir

Paint I Su gera kvarba gali atebūkl* pada
ryti. Oall niišvleatl snvn namu*, rl- 
Rkų panaujinti, perdirbti, pratęatl 
nudevAjlmą. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. Kvarha. kuri Ilginu tę- 
alaa. apaaugoa, grabini atrodya Il
gam dėvėjimui. Mes šitokių kvarbų 
parduodame.

Elųuld Velvet dėl alenij Ir lubų. 
Maater Varnieti dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Fleyleo dėl balto “enamel” at
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba dėl 
darbo Iš lauko. z

3240 S. Halsted St.

SPECIALĖS KAINOS
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų

’J 9.95ORIENTAL 
RIIG8 (karpytai) 
PARLOR SE- *
TAI po ............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI S
PO

m

»»

Seimui pirmininkavo komp. 
A. Pocius, raštininkavo N. 
Kulys.

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS

Visi liūdi dėl tautos garbės 
žuvusių kap. S. Dariaus ir Įeit. 
S. Girėno. Visi stengiasi ko
kiu nors būdu pagerbti jų at 
mintį. Lietuvių legijono pos
tas Chicagoje, prie kurio ir 
mūsų didvyriai prigulėjo, ren 
gia ypatingai gražų paminė ji 
mų. Penktadienyje, 7 vai. vą. 
kare, McKinley parko aikštė 
je, įvyks prakalbos. Susirinks 
keli legijonierių postai, kad 
atiduoti kareiviškų pagarbų

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

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

OKSAS EXPRESS
Kraiiirtau Rakandui, Planui u< pf- 
riminiai kalnai. PaJtauklt Lafayettr

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

-n ' B R ’ Zr d'lH KIEWICZ£.(Q-. ’
x MORTGAGE RANKERS bonus

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORtilV AGBNTCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAPAYETTE 1083

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

JI. T. Juozaitis Ir Olto Wen<lt, sav.

3621-23-25 S. Halstedl 
Street

CHRYSLER IR PLYMOUTH

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

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2083

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonu State 7<<0 

Valandoe • ryte Iki i popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedtlio, 8eredoe fr Pėtnyčloe 
vakarai! S Iki •

Telefonas Panai <121
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatoe 
Vakarais 7 Iki 2 

Telefonas Republlo #800

MOKAME CASH UŽ LIETUVOS BONUS
IR.

Išmokame Liepos 1, 1933 
nuošimčio kuponus

UNIVERSAL M0RT6AGE & INVESTMENT CO.
3320 S HALSTED STREET 

Yards 5215
W. M. Antonisen Jo«. P. Doody G. A. Šukys
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