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Prezidentas Rooseveltas gauna daug sveikinimų, linkėjimų
ISPANIJOJ ĮTARiAMO FAŠISTAI 

ŠIMTAIS AREŠTUOJAMI
ITALAI LAKŪNAI APLEIDO 

J. VALSTYBES

4lcpaprasti žiaurumai Vokie- 
s koncentracijos stovyklose

PREZIDENTAS DAUG 
SVEIKINIMŲ APTURI

AVASHINGTON, liepos 26. 
Užvakar vakarų prezidentas 
Roseveltas per radiją ragino 
krašto pramoninkus ir įmo- 
ninkus, kad jie, nieko nelau
kiant, pasirašytų gautą iš vy 
riausybės kodą ir dėtų pastan 
gų, kad ko didesniam darbiniu 
kų skaičiui parūpintų darbą, 
darbo valandas sumažintų ir 
atlyginimų y padidintų.

Prezidentas kvietė ir darbi
ninkus, kad jie vieningai su 
darbdaviais gerovės grąžini
mui dirbtų.

Po pasakytos kalbos prezi
dentas gavo dūkstančius teleg
ramų su sveikinimais*, linkėji
mais ir pasižadėjimais kraš
to gerovei dirbti. Vakar per 
dieną jam telegramos buvo 
siunčiamos.

ISPANIJOJ ŠIMTAI ĮTA
RIAMŲ FAŠISTŲ AREŠ

TUOTA

MADRIDAS, liepos 25. — 
Ispanijos radikalų vyriausybė 
ėmė veikti prieš pasireiškiantį 
krašte fašistų judėjimą. Visuo 
se miestuose policija įtaria
mus areštuoja. Vyriausybės 
veikimo priešaky yra kairieji 
socialistai, kurie fašizmo kaip 
kipšas kryžiaus bijo.

12 MILIJONŲ KINŲ SVE
TUR GYVENA

PEIPINGAS, Kinija, liepos 
25. — Kinų užsienių reikalų 
komisija skelbia, kad ..daugiau 
kaip 12 milijonų kinų svętimuo 
se kraštuose gyvena. Daugiau 
šia jų gyvena Siame ir Vaka
rų Indi jose.

PRIEŠ ŽIEMĄ VISI TURI 
DARBĄ GAUTI

RASTAS VOKIEČIŲ LAI
VAS

AVASHINGTON, liepos 25. 
— Vakar vakarą prez. Roose
veltas per radiją kalbėdamas 
visus krašto darbdavius ragi
no, kad jie kuo didesniam skai 
čiui darbininkų duotų darbą, 
taip kad prieš ateinančią žie
mą visi darljininkai galėtų 
dirbti.

RYGA, liepos 25. — Karo 
metu Baltijos jūroj dingo vo
kiečių nardantis laivas C-57. 
Latviai žuvininkai dabar šį lai 
vą rado nuskendusį tarp AVin- 
dau ir Michelsturm. Laivo į- 
gulą sudarė 26 vyrai, iš jų 3 
karininkai.

MILVVAUKEES KALEJI- 
MAN UŽDARYTI

JAPONAI DEPORTAVO 
NEGRĄ POETĄ

ILWAUKEE,
s 25. — Iš Chicagos atvež

tas pagrobėjų gaujos vadas 
Roger Touhy su trimis savo 
sėbrais ir vietos kalėjiman už į 
darytas. Jie visi yra krašto 
vyriausybės agentų žinioje.

TOKIJO, liepos 25. — Iš Ja 
ponijos deportuotas į J. Vals- 

Wis., lie- tybes negras rašytojas poetas 
J. L. Hughes iš New Yorko. 
Japonai susekė, kad jis yra 
Maskvos agentas.

PRIEŠ PARDAVIMO 
MOKESČIUS

SPRINGFIELD, III., liepos 
25. — Illinoiso pirklių taryba 
nusprendė (kreiptis'teisman ir 
patikrinti, ar vykdomi dviejų 
nuošimčių pardavimo mokes
čiai nėra konstitucijai priešin 
g>.

ŠILTINĖ SANTIAGO 
MIESTE

SANTIAGO, Čilė, liepos 25 
— Dėl pasireiškusios šiltinės 
epidemijos šiame mieste Šo
kių salės ir kitos linksmini
mosi vietos uždarytos.

! Vi*'' Si ’
f v - •,/>,

Egipte šalia ketvirtosios piramidos ir arti sfinkso atkastas senovės miestas, kuris prieš 
kokius 5,000 metų buvo apgyventas. Atkasinė jimus vykdo Cairo universiteto prof. dr. Selini 
Hassan. Randama daug gražaus darbo molinių indų, grūdams aruodų, ugniaviečių ir kitų se
novės įdomybių.

--------  ■ . ---------------- - ............ —..........................................

VISŲ TAUTŲ STUDEN
TAMS BAŽNYČIA PARY

ŽIUJE

ITALŲ LAKŪNAI NAMO 
IŠSKRIDO

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

K. OLŠAUSKO ŽUDIKAS 
DAR NESURASTAS

PARYŽIUS, (per paštą).— 
Netolimoj ateity šiame mieste 
bus atidaryta nauja įvairių 
tautų studentams bažnyčia, 
kuriai kertinį akmenį pašven
tino Paryžiaus kardinolas ar
kivyskupas.

Bažnyčia statoma vadinamo 
joj ‘‘Universiteto miestas” 
•miesto daly, kur gyvena dau
giausia įvairių tautybių stu
dentai. Iki'šioliai ten jų kiekvie 
na tautybė turėjo tik pavilijo- 
nūs. Pavilijonai yra skyrium,

NEAV YORK, liepos 25. — 
Šiandien rytą 96 italai, lakū
nai, kurių tarpe yra ir jų va
das gen. Italo Balbo, savo 24 
jūros lėktuvais namo išskrido.

Jie leidosi į Shediac, New 
Bruns\vick, Kanadoj. Iš tenai 
skris į Newfoundlandą ir iš 
ten stačiai per Atlantiką į Ai
rijos pakraščius.

Už keletos valandų iš Rock- 
land, Mej, gauta žinia, kad ten 
pakraščiuos vienas italų lėk
tuvas nusileido. J. Valstybių

CHTCAGOJE

ŽMOGŽUDŽIO SESUO 
AREŠTUOTA

Nežiūrint visų kriminalės po 
licijos pastangų, K. Olšausko 
žudikas vis dar nesusektas. 
Šiomis dienomis policija suė
mė Budri ir Sakalauską, pas 
kuriuos rastas kariškas šautu
vas. Jie įtarti turėję ryšio su 
K. Olšausko nužudymu, ta- j 
čiau abejotina, ar šis įtarimas , 
pasitvirtins. Latvijos policija 1 
buvo suėmusi perėjusį iš Lietu 
vos į Latviją pil. Pelike vą, bet 
ir čia nepavyko nustatyti, ar 
jis turi ką bendro su nužudy
mu.

Apskritai, K. Olšausko nu
žudymas dar lieka paslaptis, 
ir kriminalei policijai dar teks 
palaužyti galvas ir padirbti, 
kol ši žmogžudystė bus išaiš
kinta. Tuo tarpu dar nėra 'tik
rų įrodymų, kas Olšauską v- 
ra nužudęs.

Policija areštavo plėšiko 
žmogžudžio J. Schecko, 20 m. 
amž., seserį, kuri kaltinama, 
kad ji savo bįroliui revolverį į- 
davė, o šis pastarasis, mėgin
damas iš teisino pasprukti, po- 
licmonų nužudė.

ĮSAKYTA PLĖŠIKUS 
ŠAUDYTI

LANKO KALVARIJAS

o bažnyčia visiems bus ben- j®ros lėktuvai suskubo jam pa
d ra.

Bažnyčios pastatymui reika 
lingas lėšas davė šio mies
to geradarė ponia Pierre Le- 
baudy.

NETURĖS MANEVRŲ
BERLYNAS, liepos 25. - 

Kanclerio Hitlerio ministerių įda.

ALBANIJA SKOLŲ NE
MOKA

ROMA, liepos 26. — Albani 
jos vyriausybei krivis gręsia. 
1925 metais Albanija 10 mili
jonų dolerių iš Italijos pasis
kolino. Užmokėjo tik apie 45,- 
1100 dol. ir toliau nei sumos, 
nei palūkanų nemoka. Sako, 
pinigų neturi. Norėtų kitą pas 
kolą gauti. Bet Italija neduo-

galbon. Nesužinota, 
juo įvyko.

ITALAI LAKŪNAI 
SHEDIACE

Chicagoj įvairios rūšies pik 
kas su Į tadariai šiemet jau 9 policmo- 

nus nužudė. Policijos viršinin 
kas įsakė, kad poliemonai į 

Į plėšikus be pasigailėjimo šau- 
Idytų. Tai vienintelė plėšikais 
a įsi kratymo priemonė.

Vilniaus laikraščiai ..rašo, 
kad šią vasarą provincijos gy
ventojai daugiau lanko Kal
varijas, negu kuriais kitais 
metais. Beveik kiekvieną dieną 
tenka matyti Vilniaus -mieste 
ekskursijas iš įvairių, kartais 
net tolimų, parapijų, kurios 
su ištisomis procesijomis eina 
į Kalvarijas. Maldininkai dau 
giausia pasitaiko iš lietuviš
kų parapijų. Tose procesijose 
dalyvauja apie po 500 žmonių. 
Maldininkųiprocesijos į Vilnių 
atvykstančios su tautiškų spat 
vii bažnytinėmis vėliavomis, o 
tas vėliavas irgi neša tautiš
kai pasirengę jaunuoliai.

kabinetas nusprendė, kad eko
nominiais sumetimais vokiečių

Yra žinių, kad' Alhanijos 
tarnautojai ir karininkai senai

kariuomenė Šiemet neturės ma algų negauna. Toks stovis ne-
nevrų. gali ilgai tęstis.

ARGENTINOS KATALIKŲ 
VYRŲ SUVAŽIAVIMAS

CORDOBA, Argentina, (per 
i paštą). — Čia įvyko primosią 
Argentinos Krašto Katalikų 
Vyrų sąjungos suvažiavimas.

Dalyvavo iš visų 54 krašto 
provincijų atstovai. Pati Co?- 
doba vyskupija buvo gausin
giausiai reprezentuojama.

Suvažiavime svarbiausiuoju
dienos klausimu buvo, kad' są- liečiama.

jungos narius daugiau ir gi
liau dvasiškai ir kultūriškai 
lavinti.

Suvažiavimas pripažino re
zoliuciją, kurioj pareikšta, 
kad visi šio krašto katalikai 
prisidėtų prie katalikų akcijos, 
kuri nesenai suorganizuota.

Taip pat pareikšta, kad tė
vų teisė skirti savo vaikams 
mokyklas be krašto vyriausy
bės įsikišimo yra šventa ir ne-

rė neva todėl, kad neturėjo 
buto, nors lenkų mokyklos ten 
kinasi-daug blogesniais. Dabar 
visam Gervėčių valsčiuje nebė
ra nė vienos lietuviškos moky
klos.

Vilniaus radijo praneša, kad 
vienas šaltkalvis išrado ada
tą primusams. Išradimas esąs 
užpatentuotas ir tikisi gau
saus to gaminimo eksporto.

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ ŽIAU
RYBĖS STOVYKLOSE

VIENA, Austrija, liepos 25. 
— Iš vienos Vokietijos kon
centracijos stovyklos grįžo D. 
Takhen, spaustuvininkas, kurs 
kokį laiką gyveno Vokietijoj, 
ten areštuotas ir keletą mėne- 
sių stovykloj išlaikytas.

Katalikų laikraštis Reich- 
post paskelbė grįžusio pasako
jimus apie vokiečių fašistų ka 
reivių žiaurybes tose stovyk
lose, kur nėra atsakingų auto
ritetų ir kur tik vieni fašistai 
kareiviai valdovauja.

Kaliniai stovyklose paskir
styti į kelias rūšis. Paskiausią 
rūšį sudaro įvairaus plauko 
socialistai. Šiems tenka sun
kiausiai dirbti. Bet su žydaisi............................. Jžiauriausia apsieinama.

JAPONAI MILITARININKAI 
PLANAVO KARĄ SU 

AMERIKA

SHE1DIAC, N. B., Kanada, 
liepos 26. — Čia atskrido ita
lai lakūnai 24 lėktuvais. Kelio 
nėję du lėktuvai buvo nusilei
dę. Greitai pataisyta ir jie čia 
su kitais susijungė.

TARP ŠANCHAJAUS IR 
BERLYNO ORU

ŠANCHAJUS, liepos 26.— 
Eurasia aviacijos kompanija 
planuoja šio miesto su Berly
nu susisiekimą oru kūnyti. 
Susisiekimą žadama per 6 pa
ras atlikti. O kada minėta 
kompanija paims tarnybon vo 
kiečius lakūnus, manoma susi
siekimo laiką iki pusketvirtos 
paros sutrumpinti.

KOMUNISTŲ VEIKIMAS

OMAHA, Nebr., liepos 24.— 
Komunistai ima tarp miškų 
darbininkų veikti. Išmėtomais 
lapeliais juos kursto darbą 
mesti. Girdi, vyriausybė juos 
badu marina ir mankština arti 
mojo karo tikslam*.

■ i

REIKALAUJA ŠERIFĄ 
PAŠALINTI

SALDAINIŲ FABRIKAS

Dėl policmono nužudymo 
Chicagos teisme advokatas F. 
J. Loesch reikalauja Cooko 
apskrities šerifą Mevering iš 
užimamos vietos pašalinti. O 
policmono nužudymo klausi
mas turi būt “grand jury” pa 
vestas.

KAINAS DIDINS

Cbicagon suvyko vidurinių 
vakarų valstybių ūkininkų va
dai. Jie tariasi kainas padidin 
ti kiaulėm* ir kornams.

Turįs prie pat. Klaipėdos 
pavyzdingą pieno farmą Nau- 
jadvaryje agronomas Dr. Zu- 

įliovas ruošiasi steigti naują 
.saldainių fabriką. Fabriko spe 
cialybė būsianti grietiniai sal
dainiai, kurie pastaruoju lai
ku Lietuvoje vis daugiau įsiga 
Ii. Saldainiams dirbti bus var
tojami jo fanuos ir kitų apy
linkių statytojų pieno produk
tai.

TOKIJO, liepos 26. —Vyks
ta byla karininkams, kurie y- 
ra dalyvavę japonų premjero 
Tsuvoši Inukai nužudyme 19- 
32 m.

Bylos metu išaiškinta, kad 
japonai militarininkai buvo 
padarę sąmokslą Amerikos fil 
mų aktorių Ch. Chapliną nužu 
dvi i, kada šis Japonijoj lan
kėsi. To sąmokslo tikslas buvo 
Japoniją įvelti karan su J. 
-Valstybėmis, kad tuo keliu 
‘‘atgaivinti karingąją ir pat- 
rijotingąją japonų dvasią.” 

(Bet sąmokslas nepasisekė.

PENKI KARIŠKIAI ŽUVO

NĖRA MOKYKLOS

OCEANSIDE, Cal., liepos 
26. — Nukrito dviejų motorų 
bombinis lėktuvas. 2 kariniu 
kai ir 3 kareiviai žuvo. Katas 
trofa įvyko atlūžus sparnui.'.

'.t

3 SUŽEISTA

Vakar įvykusiam dviejų au
tomobilių susikufime 3 asme
nys žuvo ir 7 kiti sužeista.

I VAGILIUS NUŠAUTAS
Policija vieną jauną automo 

hilių vagį Milwaukee gatvėje 
nušovė, kitus kelis sugavo.

Vilniaus lietuvių laikraščiai, 
rašydami apie Peledringos a- 
pylinkes, pažymi, kad prieš 3 
metus Gervėčių valsčiuje vei
kė beveik kiekvienam sodžiuje 
lietuviška mokykla. Lenkų švie 
timo valdžia ligi šiol jau vi
sas tas mokyklas likvidavo. 
Buvo pasilikusi vienintėlė 
“Ryto” draugijos mokykla Pe 
legrindoje, tačiau šiomis die
nomis ir ji uždaryta. Ją užda-

BRAVORŲ ŠĖRAI
Chicagoj imta daug įvairių 

bravorų Serų parduoti. Aps
krities prokuratorija nuspren
dė tų Serų vertingumą ištirti.

ORO STOVIS“

 . ...,

CHICAGO IR APYLINKES 
— Šiandien gražus oras nu
matomas; maža temperatūros 
atmaina.
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darbams užtraukiamos paskolos, kurias rei- VARGONINiNKįl SEIMAS
kės mokesčiais užmokėti. Kaip bus galima *
darbo žmonėms mokesčius mokėti, jei jie gaus 
prieškarinius už darbi) atlyginimus.

Su viešųjų darbų iškėlimu ir vedimu vi
sados yra susiję pavojai. Pirmasis, tui papir
kimai, kurie visur praplitę. Viešieji fondai 
yra su politika supainioti.

Gyvi būsime, matysime, kas iš tų žygių 'pos 17. 
išeis. Reikia tik pasisekimo palinkėti.

DIENOS KLAUSIMAI
MILIJONUI BEDARBIŲ DARBAS

J. Valstybių kongresas paskyrė viešie
siems darbams 3,300,000,000 dolerių. Šių mil
žiniškų sumų paskirstyti ir krašto gerovei 
panaudoti prez. ltooseveltas pavedė vidaus 
reikalų departamento sekretoriui Ickes. Šis 
gi anų dienų pranešė, kad viešiesiems dar
bams jau 753,000,000 dolerių skiria. Jis pa
reiškia, kad su šia suma iki spalių mėnesio 
vienam milijonui bedarbių bus parūpintas 
darbas. Jei sekretoriaus lekes apskaičiavi
mai duos gerų sekinių, tad stovis krašte bus 
kiek pagerintas. Tačiau daug milijonų dar
bininkų ir toliau neturės darbo.

Sąryšy su tuo yra svarbu pažymėti, kad 
po karo Anglija turėjo bandymus su viešai
siais krašte darbais ir gavo neigiamus rezul
tatus. Nedarbo nesumažino ir pagaliau tuos 
bandymus nutraukė. Nesenai ekonominėje ko- 
.nferencijoje Londone J. Valstybės pasiūlė, 
kad visose pasaulio valstybėse gerovės grą
žinimui viešieji darbai būtų sukelti. Anglija 
pirmutinė pasisakė prieš tų Amerikos pasiū
lymų. Anglijos delegacija pareiškė, kad vie
šaisiais darbais negalima kų gerų atsiekti.

Tad ir yra paslaptis, kokiu būdu šio 
krašto vyriausybė galės šiomis priemonėmis 
gerovės siekti. Vienam milijonui darbininku 
parūpinti darbų reikia didesnės už 753,000,000 
dol. sumos. Kas yra arčiau susipažinęs su 
didele krašto statyba, tas žino, kad didžiausi 
darbai yra sumecbanizuoti — įvairios maši
nerijos naudojamos. Kur gi mašinerijos nau
dojamos, ten mažas darbininkų skaičius rei
kalingas.

_ Gal kas atsakys, kad vyriausybė mažai 
darbininkams mokės ir todėl minėtos sumos 
milijonui žmonių per ilgų laikų pakaks. Tas 
teisybė. Bet mažuoju atlyginimu vyriausybė 
pirkimo jėgos neatgaivins, o pirkimo jėga 
yra svarbiausias jos siekimas.

Pramonių nustatomi mažiausieji darbi
ninkams atlyginimai yra reikalingi gilaus 
susidomėjimo. Atlyginimai yra toli prieška
riniai, kada krašte gyvenimas buvo pigus. 
Šiandien gi gyvenimas yra keleriopai bran-

R

reikalus tvarkė. Jų raštinin
kas kuris ir kitiems metams

, .. paliktas raštininkauti p. Bru-’ylų vasara įvyksta beveik/" ... 7 .......................I ndza tikrai sugeba ir mokadaugumos organizacijų seimai. . ° x. . ... x- • - 'organizacijos dalykus tvarky-Clncagoje. Pirmutiniai savo ■ . ® , . . . *ti ir kai kada savo iniciatyva 
organizacijai daug gero pada
rė.

Iš eilės dabar lauksime Lie-
, .~, .. . . ,r. tuvos Vyčių seimo, kuris įvy-Jų seimas iškilmingomis Mi-1, A ’ ’ įksta rugpiucio 8, 9 ir 10 dd., 

Gimimo Panelės Šv. parap.,
Alfa

seimų atlaikė tai Vargoninin
kų Sąjunga tuoj po Lietuvių 
Pasaulinės Parodos Dienos, lie

m

PASTABĖLĖS
šiomis prasidėjo Šv. Jurgio pa
rapijos didžiulėj bažnyčioje, 

į kurias atlaikė gerb. klebonas
pralotas Mykolas L Krušas, . t ,
asistuojant diakonu gerb. kun. i ' ' . ‘ aib°nini^ U
A. Deksniui » Utica, N. Y„ R1"*'08 Selma“ Pra8ldsJ° 
subdiakonu gerb. kleb. kun. lth“!ag“Je,111., liepos 17 diena,
Anicetui M. Linkai ii Sv. Pet-11933 m- Sv' Jurg,°

. . iškilmingomis šv. Mišionns,ro ir Povilo parap. Clucagoje. ° ’
~ .. ... , kurias laikė gerb. pralotasCeremonijų vedejum buvo pa- .
n,p. vikaras kun. Petrauskas. kun' M' U KruS*8>
T -. ... ... kun. A. Linkui ir kun. A. De-Laike mišių gražiai solo su-

• , • • •• t Iksniui. Vargonininkų Sa&naus-giedojo ponia Marijona Janu-1 , ® *
šauskienė, Gimimo Pan. šv.lko vyry choras, ved. prof. A.

S. Pociui, gražiai giedojo ke
turiais balsais sunkias Witto 

Per offertorium M.

Marąuette parke.

Lietuvių socialistų dienraštis net apsvai
go save begirdamas. Jis visų laikų būbnija, 
kad iš “N-nų” sužinota, kati Soldine žuvu
sieji lakūnai yra Darius ir Girėnas, kad 
“N.” buvo pirmas laikraštis lėktuvu pervež
tas per Atlantikų ir kitokių nesųnionių pra
neša. Bet faktas yra, kad ne iš “N.” suži
not/ apie Dariaus ir Girėno žuvimų ir kad 
“N.” nėra pirmas laikraštis pervežtas lėk
tuvu per okeanų, nes Darius ir Girėnas ve
žėsi su savim ir kitus Amerikos lietuvių laik
raščius, neišimant nė dienraščio “Draugo”, parap. varg. B. Janušausko ino 
Gerai priežodis sako, kad pagy rų puodas ne- tevis. Labai įdomų ir gražų pa 
taukuotas. mokslų pasakė apie vargoni-! 181 8*

• • . Dievo ir žmoni- ^"“enė, rodos, pirm.
Prezidentas ltooseveltas savo kalboje per Įjos garbei, sųjungos dvasios i8P®ding8i gražiai

radijo padarė savo darbų apžvalgų ir pareiš- įvadas gerb. kun. Simonaitis iš if'16 ° Verum (^*1*
ke, kad “mes laimejame”. Vadinasi, laime- ĮElizabeth, New Jersey.
jame kovų su depresija. Nors tie laimėjimai Po šv. Mišių visi Cliicagos 
dar nėra žymūs, bet vis dėlto reikia pripa- ir kitų valstybių vargoninin- . t .
žinti, kad buvo stengiamus!, kad pagerinti kai, daugumas su savo ponio- naitls" Po n,,81V hirvo P*lai‘

lard’o). Gražų apie muzikų 
pamokslų pasakė gerb. varg. 
dvasios vadas kun. J. Simo-

:

Wiley Post, kuris savo lėktuvu apskrido aplink pasaulį 
per 7 dienas ir 18 valandų.

žmonių būtį, išjudinant pramonę, prekybų, 
sutvarkant bankus ir 1.1. Dabar prezidentas 
paskelbė naujų kampanijų — surasti darbi- 
ninkams darbų, padidinti jų algas, sutrum
pinti darbo valandas. Šis prezidento žygis 
yra girtinas ir, be abejojimo, duos gerų re
zultatų.

• • •
“Amerikos Lietuvis” pirmame puslapyje 

įdėjo rašinį, kurį pavadino “Lietuvos lakū
nų bibliografija.” Perskaitę rašinį patyrėme, 
kad tai turėjo būti biografija, nes rašoma ne 
apie knygas, kurių nė vienos jie nebuvo pa
rašę, bet apie pačių lakūnų gyveninių. Maty
ti, kati to laikraščio korektorius yra neatsar
gus, jei tokių klaidų paliko nepastebėjęs. Bi
bliografija ir biografija yra du skirtingi žo
džiai.

• • •
Šiomis dienomis labai prasiplatino tur

tingesnių žmonių pagrobimai (kidnaping) ir 
automobilių vogimai. “Kidnapinirnais” grei 
č.iausia užsiima gengstoriai — butlegeriai, iš 
kurių rankų išsprūsta alaus ir degtinės biz
nis, o automobilius daugumoje vagia jauni 
vaikai. Anų dienų suimti du vaikai abu 15 
m£tų amžiaus. Jų trečias draugas policijos 
nušautas. Tai yra baisus daiktas, dėl kurio 
visuomenė, mokyklų vedėjai ir net vyriau
sybė turėtų rimtai susirūpinti. Ko besusi- 
lauksime, jei tokie jauni vaikai plėšikais ta

nūs susirinko į parapijos sve
tainę kur jų laukė visokios 
vaišės. Man netikėtai užklydus 
mačiau koks draugiškumas 
pas juos viešpatauja. Laike

minimas Šv. Sakramentu.
Bendri pietūs šv. Jurgio 

parap. svetainėj
Chicagos Varg. kuopa su

rengė pietus suvažiavusiems
pietų išreikšta daug minčių vargonininkams. Dvasiškių sva 
bei linkėjimų. Kalbėtojų bu-Jvių ir choro dalyvių buvo vi- 
vo daug, jų tarpe ir šeiminin- so 60. Dar prieš pietus “Drau- 
kas pralotas Krušas, kun. Si-'g°” redaktorius L. Šimutis 
monaitis, kun. A. Deksnis iš [sveikino “Draugo” vardu su- 
Lietuvos (kun. A. Deksnio iš važiavusius vargonininkus, li- 
Vtica, N. Y., brolio sūnus) dai- r.kėdamas gerų sėkmių seimui, 
nininkė Marijoną Cižauskienė Per pietus sveikinimus ir kai
iš Detroit, Mieli:, Dr. J. P. Po-ibas pasakė: gerb. pralotas M.'nip. A. S. Pocius, šv. Jurgio 
ška iš Chicagos ir daugelis [Krušas, kun. Čižauskas, kunJparap., Chicago, III.; A. Sta- 
kitų. Toastmesteriu buvo Šv.'H. Vaičiūnas, M, Cižauskienė, nešlauskas, Šv. Trejybės pa-

heatvažiavus, seimų atidarė vo Apvaizdos parap., Chica- 
sekretorius J. Brundza. Dva-!go, 111.; S. Žylius, šv. Baltra- 
sios vadas kun. J. Simonaitis; miejaus parap., Waukegan, 
atkalbėjo maldų. Visi sugie-'lll.; J. Brundza, Šv. Jurgio 
dojo Lietuvos himnų J. Bra- parap., Brooklyn, N. Y.; S. 
zaiČiui lydint pianu. Į garbės ' Raila, Šv. Petro ir Povilo pa- 
pirmininkus pakviesta konip.
J. Žilevičius ir A. S. Pocius.
Suteikta sprendžiamas balsas 
kunigams ir visiems vargoni
ninkams. i * K:

Prezidiumo rinkimas

rnp., Chicago, III,; K. A. Gau
bia, Šv. Juozapo parap., So. 
Chicago, III.; P. A. Dulkė, Ka
ralienės Angelų parap., Broo
klyn, N. Y.; Justas Kudirka, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės

Seimo pirmininku išrinktas Šv. parap., Chicago, Ilk; Juo- 
komp. A. S. Pocius, raštinin- ’ zas Kudirka, Šv. Kazimiero 
ku N. Kulys. Seime dalyvauja1 parap., Pittston, Pa.; V. Nic- 
sekantieji vargonininkai: ko- kus, Sopulingos Motinos par.,
mp. J. Žilevičius, Šv. Petro 
parap., Elizabeth, N. J.; ko-

Kryžiaus varg. gražiabalsis V. 'Moterų Sųjungos vardu, kun. 
Daukša. J A. Briška, Dr. J. Poška, kun,

Pasipietavus vargonininkai1 A. Deksnis, jaunasis kun. A. 
bei svečiai susirinko į kitų j Deksnis, kun. J. Simonaitis, 
kambarį kur pradėta seimuo- P-lė K. Vincius, A. Pocius, J. 
ti. Pirmsėdžiu buvo vietinis Žilevičius. Gražiai ir sumanin-

rap., Newark, N. J.; V. Dau
kša, šv. Kryžiaus parap., Chi
cago, Ilk; A. Mondeika, Šv. 
Antano parap., Cicero, Ilk; J. 
Brazaitis, Aušros Vartų pa
ra p., Chicago, Ilk; J. Čižaus-

IJarrison, N. J.; N. Kulys, Šv. 
Mykolo parap., Chicago, III.; 
Iš viso seime dalyvavo 21 va
rgonininkas.

Svečiai kunigai: dvasios va
das J. Simonaitis, pralotas M. 
Krušas, J. Mačiulionis, M.I.C., 
J. Čižanskas, V. Petrauskas, 
S. Švarlis.

gesnis. Kitas svarbus dalykas: viešiesiems Į įlipa ir tok-ių skaičius dūlėja.

J. Gesiulis

* SENIŪNAS
AŠ atsimenu gūdžių ir niūrių, tamsia 

naktį, kuria nuo aukšto kalno mačiau di
džiausias gaisrų pašvaistes. Mano motina 
klūpojo piūe manęs pakėlusi į viršų ran
kas ir verkė. Paskui ji sukniubo ant že
mės ir pradėjo balsu raudoti. Aš nežinau 
ko ji verkė, bet ir aš ėmiau savo {Jonu 
balseliu kniaukti lyg skandinamas kačiu
kas. Ir taip gailiai verkiau, kad motina 
buvo priversta susirūpinti manimi.

— Kas tuu yra vaikeli.’ — paklausė 
j'-

Aš nieko neątsakiau — tik verkiau. 
Ir motina apsikabino mane, stipriai pa
bučiavo į kaktų ir paėmusi už rankutės 
nusrveilė nuo kalno.

' Pakalnėj buvo apsistojusi nakčiai mū
sų gurguolė. Aplinkui li<ipsnojo laužai ap- 
šviesdami nusiminusius ir surūgusius vei
dus, arba kiek toliau tamsoje slankiojan
čius juodus šešėlius. Kažkur toli žvengė 
arteliai.

— Vyras dar nesugrįžo f — paklausė 
kaž kas mano motinos.

— Dar ne, — atsakė ji. — O kas?..
— Mariukus, Juzelis ir Kupstas grį

žo, — atsakė balsas iš tamsos.
— O Dieve! — Motina paleido mano 

rankų ir skubiai nubėgo vieno šviesiai 
degančio laužo link. Aš pasekiau jų.

Prie laužo sėdėjo daug vyrų ir mote
rų. Visi klausėsi vieno pasakojimų. Kų 
jis pasakojo, aš nežinau, bet žinau, kad 
jis vadinosi Mariukus, tas pats kuris.“grį- 
žo.”

— O kur manasis J — sušuko motina.
— Tavasis?.. A, taip... Maskoliai nu

sivarė jį į Trakus.
— Į Trakus?
Jlii niekas neatsakė. Visi nutilo. Tik 

iš tos rūsčios ir kilnios kuopos pakilo 
aukštas vyras susiraukšlėjusia ir susimąs
čiusia kakta, sutrauktais antakiais,' ramiu 
veidu. Jis priėjo prie išbalusios ir nusi
gandusios motinos, padėjo jai ant peties 
rankų ir pasakė:

. — Nenusimirtk. Jis grįš.
Motina vėl pravirko.
— Ir kų aš darysiu viena, — vėty

dama kalbėjo ji. — Vienas vaikas įsika
binęs sijono, antras prie krūtų... Nė arklių 
kam prižiūrėti, nė...

Svečiai: Dr. J. Poška su žino
varg. konip. A. Pocius, kuris gfti programų vedė mūsų visų [kas, Šv. Jurgio parap., Detro- na’ Nevulytė, solistė M. 
gabiai seimų vedė, pagelb. va-Į^ybmus ir daug pasidarbavęs it, Mich.; K. Vincius, Šv. Juo- jšauskienė, solistė M. Janu- 
rg. konip. J. Žilevičius iš Eli-1 vargonininkų labui varg. VIa- zapo parap., Binghamton, N i šauskienė, niuz. J. Sauris su 
zabeth, New Jersey, raštinin- Daukša. ' J.; J. Ališauskas, Šv. Andrie-j^ni0”a’ solistė A.
kavo Kulis, Chicago Šv. My- Seimo sesijos • I jaus parap., New Britain, Con-iP’er^n8^yen®’ P* ^acD,l‘
kolo parap. varg. Sesijos prasidėjo 2 vai. po- nęct.; B. Janušauskas, Gimi-ĮDa8’ P" Kudirkienė, p. Brun-

Iš valdybos raportų pasiro- piet, Šv. Jurgio parapijos ma- nio Panelės Švenčiausios par., įdfcienė-
<lė kad kun. Simonaitis kaipo žoj svetainėj. Pirmininkui A. j Chicago,I 11.; A. Glemža, Šv. Į Centro raštininkas J. Brun- 
Dvasios Vadas sumaniai jų Visminui išvažiavus į Lietuvą,IPranciškaus parap., Indiana,^za s*'a*(o Pe,eitų metų seimo 
dvasinius bei organizacijos vicepirmininkui P. Petraičiui 'llarbor, lnd.; K. Sabonis, Die-1 . (Tęsinys 3 pusi.)

— Nutilk, — rūsčiai suskambėjo ra
mintojo balsas. — Globosiu tave.

Juk sakiau, kad...

Motina puolė prie jo sugniaužusi ku
mščius. Aš ir šiandien atsimenu jos veido 
išraiškų, jos degančias akis, kurios svai
dė žaibus, jos drebantį ir susijaudinusi 
halsų.

— Tu jiražudei jį, — suriko motina.
— Tu atėmei Iš manęs vyrų, iš mano vai
kų tėvų... Och!.,

— Aa... — atsiduso senasis susirau- 
kėlis. — Tylėk, moteriške. Ne jis, tai ki
tas būtų išvažiavęs. Iš savo kaimo aš tu
rėjau duoti keturias pastotis maskoliams. 
Na, bene aš žinojau, kad jie taip toli nu
sivarys jas. Dievo valia... Maskoliai ne 
žvėrys, nesuės žmogaus, sugrįš... Gal pa
siseks kaip nors pabėgti. Marinkus, Ju
zei i s ir K luistas iš Lentvaravo pabėgo ir... 
Paspruks ir jis...

— O jūs... jūs... kam jūs jį palikote?
— užsipuolė motina ant pabėgėlių. — A, 
bailių ^jėkla... Jūs pražudėt jį man...

Marinkus gūntelėjo petimi. Ties vie
na jo ak imi truputį susiraukšlėjo, lūpos 
persikreipė nuo biaurios šypsenos.

— Už skvernų netrauksiu jo. Jis pats- į Atsimenu ir mūsų sugrįžimą nani
bailys, nes nebėgo bijodamas kazokų na- 
gaikų, — ir ta pačia šypsena veide ra
miai išsitiesė prie ugnies ir pradėjo sukti 
papirosą. x

Motina paėmė mane už rankos ir pa
sakė.

— Štai žmonės, kurie prapuldė tavo 
tėvą.

Aš pažiūrėjau į stambų susiraukėlį. 
Mūsų žvilgsniai susitiko. Bet jis maloniai 
nuuišvpsojo, priėjo prie manęs ir paplojo 
per petį.

— Nebijok, Ignai. Tavo tėtis sugrįš. 
Tu nori valgyti? Ką?

— Noriu, dėde, — skubiai atsakiau 
ir pažiūrėjau į motinos akis. Motina gal 
suprato mano žvilgsnį, nes paleido ran
kutę ir tarė:

— Eik, vaikeli, su dėde. O paskum 
rasi savo vežimą?

— Rasiu, rasiu, — atsakiau.
Ji A’ėl pabučiavo mane į kaktą ir ap- 

sigrįžusi skubiai nuėjo. Dar atsimenu, kad 
kitos dienos rytą sugrįžo mano tėvelis. 
Jis paspruko iš maskolių raitas, palikęs 
jiems vežimą, pakeliui nuo Lentvaravo į 
Trakus.

Tai buvo anksti rytą. Rudeniop, vieną’ 
tų gražiųjų ryty, kada laukus apsuf 
tiršta balta migla, o saulė stengiasi raus-Į 
vais spinduliais prasiveržti pro ją ir pabu
čiuoti žemės veidą, mūsų gurguolė nak
čiai sustojo prie upės. Jos antroje pusėje 
snaudė ilgas kaimas.

Aš atsikėliau pažadintas nepaprasto 
sumišimo gurguolėje. Kelios moterys bal
su raudojo, o vyrai garsiai barėsi tarpu
savy. Pakėlęs galvą pamačiau netoli ve
žimo penkis pabalnotus arklius, kuriems 
prie balnų buvo prisegti vamzdžiais že
myn šautuvai ir aukšti durtuvai.

Krūptelėjau. Dabar ir aš supratau, 
kad maskoliai tur būt nori pastočių, o 
gal atsivijo mano tėvelį.

Ilgai nelaukdamas nušokau nuo veži
mo ir nubėgau prie susirinkusių. Čia pa
mačiau savo tėvą stovintį tarp maskolių. 
Jiems ant galvų buvo gauruotos kepurės 
nusmukusios ant šono, geltoni marškiniai 
sujuosti plačiu juodu diržu, per j>eLį ka
bojo kiti diržai, ant kurių laikėsi ilgi ka
rdai; plačios mėlynos kelnės buvo sukim
štos į juodus batus, ant kurių užkulnių 
blizgėjo pentinai.
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Prašau Į Mano Kampelį
*Rašo prof. Kampininkas-

PER “6YS6IŲ”

Sveikas atsikėlęs sekmadie
nio rytų ir, amžinę, atilsį, tė
vučių papročiu, sumetęs pote
rėlį, apsirengiau ir nusiskubi
nau į bažnyčių šv. Mišių iš
klausyti ir padėkoti Dievuliui j atidarytų geitų ir įleistų į pro

ųišę. Kepame karštos saulės 
spinduliuose. Nors priklodas 
sako, kad šiluma kaulų nelau
žo, ale iš senų mano kaulų 
sunkėsi jau paskutinis van
duo. Visi, kaip briedis van
dens, trokšte troško, kad kas

už gražių dienelę.
Eidamas į bažnyčių bėdžių

įsegiau į atbulų kauto pusę; 
ko gera, sakau, koks nors štu- 
korius gali da holdapą pada
lyti ir bėdžių atimti. Tada vėl 

inetekčiau nodiejos Lietuvių 
FDienoj, pasaulio progrese, gau 
ti rezervuotų šitų.

Popiet bėdžių prisisegęs‘kur 
reikia, tris syk pažiūrėjęs į 
veidrodį, kad viskas būtų okei, 

<įu į pasaulio progresų, 
įtkariai eina viens pas

tų. Visi pilni. Visi veik 
Hetuviai; lietuviškai šneka, 
juokauja. Ale visi be bėdžių, 
tik aš vienas.

— Na, — manau sau, — 
juokauk it, juokaukit. Kai 
jums reikės ant kojų pora, tre
jetų valandų pastovėti, dargi 
po karštais saulės spinduliais, 
prapuls jūsų juokas ir links
mumas. Mangi šiur užtikrin
tas sitas, dargi gal net po me
džiu. Tai liudija bėdžius.

Išlipus iš stritkario ir daira- 
nties, pro kur čia įėjus į pro
gresų, staiga prieina geras ma 
no tavorščius vargamistra ir 
pasveikina:

— Aliau, profesoriau! Tr 
tamsta į Lietuvių Dienų?

— Nu je, — sakau ir paro
džiau bėdžių.

•— Žinai kų, tamsta, — sako 
mano tavorsčius vargamistra. 
— Du mano choristai netikė
tai susirgo ir dėl to pilnai ma
no pase pažymėtini rokundai 
šiort dviejų žmonių. Džioinik

Gen. Italo Balbo, kuris su visa lakūnų armada atskrido 
iš Italijos į Cbicagų, indijonų Pasaulinėj Parodoj apdovano
tas “čyfo” titulu.

greso daržų. Nėra tokio gera- 
dėjo. Stovime valandų ir dau
giau. Jau po dviejų. Kamša
tis, karštis.

— Teliel! — išsprūdo vie
nam baigiamam kepti karšta
košiui. — Kas čia yra? Kodėl 
mūsų neleidžia?

— O, šerap! — atsiliepė iš 
užpakalio balsas. — Nežinai, 
kad norint patekti į rojų, rei
kia pirma čysčius pereiti.

— O, yes?! Juk mums bu
vo įsakyta susirinkti į vienų
bunčių. Iš to supratau, kad |protokolų, kuris vienbalsiai

VARGONININKŲ SEIMAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

visiems choristams susirinkus, Pr^m^as- 
bus atidarytas vienas geitas Sveikinimai: Gerh. varg. 
[ir kiekvienas organistas, kaip dvasios vadas kun. J. Simonai- 
nobari biznis, savo bunčių įves tis sveikina seimų vardu Ku

Y.; iždininkas — R. Janušaus
kas, Cbicago, III.; knygius 
Brolis-Jonas Banis, Thomp
son, Conn.

Pirmininkui A. S. Pociui iš
reikšta padėka už tvarkingą 
seimo vedimų. Komisijai už, 
surengimų ir vaišingumų. Sei
mas baigtas malda, kurių su
kalbėjo dvasios vadas kun. J. 
Simonaitis, 6:30 vai. vak.

Rašt., Nikod. Kulys

PATARIMAI CHORUI

sija susideda iš komp. J. Ži- 
levičiaus, A. Stanšausko ir Vi-

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadieni, Rugpiiicio-Aug. 27,1933
BERGMAN’S DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

SVEIKA MARIJA!Repeticijos turi būti pamoki-1 
nančios. Direktorius turi da-1 
boti, kad visi choristai būtų į 
užimti. Kada vienas balsas mo- Į kun. A, Stolz o raštų lie- 
Įkinamas, kiti turi peržiūrėti tuviškai parašė .Kun. Antanas

Choro repeticijos turi būti ‘savo dalis. Rūpestingai reikia 
pratraukiančios. Svetainė, ar ■ užtikrinti reguliares pamokų 
praktikos kambarys, turi būti lankymo valandas. Nedaryti
tinkamai įrengtas. Kaip kam- [ekstra pamokų be svarbios ' 

Direktoriusbarys, taip ir direktorius turi priežasties, 
turėti tinkamų personališku- 
mų. Jo pasielgimas turi būti 
pavyzdingas, draugiškas ir pa- sekti savo sudarytų planų. Ne

Petrauskas, M. I. C.

Ar myli Marijų? Ar nori a- 
ipie Jų pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir no- 

turi[ ri apie Jų daug — daug gra-

tenkinantis. Chorvedis turi su [duoti persunkiu nepajėgiamų 
smino vieton išrinktas N. Ku- ‘choristais elgtis taktiškai. Jis kurinių. Jis turi rengti giedo- 
lys. Seimas nutarė, kad ši ko-,yra laimingas, kada savo ins- rius išdavimui gero tono. Mo- 
misija kreiptųsi į vargoninin-'trukcijas gali paįvairinti juo- kinant visuomet reikia paaiš-

būti ir mokytojas. Jis turi duo , žiu dalykų išgirsti, tai būti- 
ti balso instrukcijas. Jis turi nai pasiskaityk kų tik išėju

sių iš spaudos knygų, vardu 
“SVEIKA MARIJA!”

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

Knygos kaina, imant po vie
nų, 35 centai.

kais ir mitriais pasakojimais, kinti tekstų.
Jis turi duoti progos choris- [ Repeticijos turi būti auklė-

kų provincijas, kurie pasida
linę darbu rinks žinias iš vie
tinių kolonijų, chorų, solistų, 
vargonininkų darbuotės bei fo
tografijas.

Vargonininkų kvalifikacijos

nigų Vienybės, linkėdamas ge 
rų sėkmių. Telegrama sveiki- 

Stovėk ir dacol. [na seim$ koniP- A- Aleksis
— Orait, betgi mes turime į Waterbury, Conn. ir Šv. Juo- ank\etos; l^ruosta &erb-konW’ 

programų atidaryti. Jau po,zaP° choras iš Bingliamton,, J- Žilevičiaus su dvasios vado 
dviejų. Kol dar tokį galų nu- Y.
eisim, kol susitvarkysim, bus Raportai: Gerb. dvasios va

das kun. J. Simonaitis savo 
raporte pažymi bendravimą

j progresų.
— Forget, kas buvo sakyta.

trečia — vis ginčijo tas karš
takošis.

— Cha! cha! cha! Programa! jKuniPU Vienybės veikimo su
Ar tu manai, kad progreso ru- 
nytojams labai svarbu tavo 
programa. Jie tik žiūri, kad 
tūkstančiai lietuvių po pusdo- 
lerį atneštų.

— Dac rait, — įsikišo se- 
nobadi biznis, savo bunčių įves 
vįs visas šlapias nuo prakaito 
žmogus. — Juk ir visos tautų 
dienos rengiamos tam, kad 
progresui suneštų ekstra kele
tu šimtų tūkstančių dolerių.

Pagalios pajutome, kad vi-

Vargonininkų Sąjungos veiki
mu. Seimas reiškia padėkos už 
nuoširdų jo darbavimųsi. Pir
mininko A. Vismino trumpų

kun. J. Simonaičio, tapo pri
imtos ir bus pildomos.

Kunigų Vienybė rengia iš
leisti bažnyčioj žmonėms ben
drai giedojimo knygelę, kad 
būt galima visose bažnyčiose 
suvienodinti giedojimų ir kad 
visi drauge giedotų. Kviečia 
komp. Žilevičių ir komp. Pu

tams išsireikšti dėl rimtų pa- janeios. Chorvedis turi įkvėpti 
stabų ir išklausyti jų nuomo- giedorianis muzikos mylėjimo 
nes, nes tokiu būdu jis silsi- dvasių: kad jie nedirba sau, 
lauks jų pagarbos. Visų svar-bet Dievui. Giedorio širdis tu-Į 
blausias dalykas: palaikyti ge-'ri būti pakelta prie Dievo, 
rų disciplinų. I a. P. Stulga

GARSINKINTES
“DRAUGE”

!

- U •

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

raportų, prisiųstų iš Lietuvos,1 eių suderinimui teksto muzi-
pcrskaitė Centro rašt. J. Bru 
ndza. Priimtas. Centro rašt. 
J. Brundza skaito savo rapor-

į mano gengę, suseivinsi fifti(sa didžiulė minia — su tikie- 
sens; ir taip šiandien lietuviai |tais ir mes su pesais — pėda 
daug pinigo progresui atneš ir,po pėdos slenkame prie bude- 
visokiems monki bizniams (ko [lės. Budelės durys vos vienam

kos, o vargonininkus parinki
mui daugiau giesmių. Seimas 
išreiškia dėkingumų Kunigų

tų, kas nuveikta praėjusiais Vienybei už tokį kilnų darbą, 
metais, kaip augo sųjunga na- Į Nutarta, kad nuo šio seimo 
rių skaičiumi. Dėl to atsirado (vargonininkų esančios ir besi- 
daugiau ir darbo bei išlaidų. f tveriančios grupės nesivadin- 
Reikėjo atspandinti ankietastų kitaip kaip tik provincijo- 
ir albumo klausimu tam tikri -mis. Chicagos provincija vie
niškai, mimiografui popiera,'na iš didžiausių, kuri su šiuo 
atspaudinti blankos su antgal-'[ seimu įstojo į A. L. R. K. Va- 
viu ir krasos ženkleliai, laiš- rgonininkų Sujungę.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
kių progrese netrūksta) biznio žmogui pralysti. Kieno stipres- 
padarys. Į ui pečiai, kietesnės alkūnės,

— Orait, dėkui, — pasakiau,tie greičiau įlenda į budelę ir 
vargamistrai, ir įsimaišiau į išlindę kiton pusėn pro drati 
jaunųjų būrį.

kų siuntinėjimai, kurių buvo Centro organu pasilieka ir

Numaršavę porų mailių^ su
stojom prie vienos geitos. Žino , tum būtų iš kokios nevalios 
nių pilni keliai iš visų pusių.", išėję. 2:30 ir aš pralindau pro 
Eina ir eina, ir eina. Priėjo ir (budelę. Kol Flagių strytu nu- 
mūsų choristų, daugiau nei se-|bėgome ir susiradom vietų, 
ptyni šimtai. Stovime susiki-(programą jau buvo pradėta.

WISCONSIN’Ū LIETUVIU ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wia.

209. Valdybos susirinkimų bu- §įems metams “Garsas”, vie- 
vo 4. Bendros įplaukos: narių nok pageidaujama, kad būtų 
mokesčiai sudarė $14.00; nuo Į rašinėjama straipsniai ir 

nę tvorų prakaitų šluostyda- P'170, Ą- Vismino priimta $11. ^“Drauge.”
mi žiūri į mus ir juokiasi, tar- ^1SO lP’aukU Išlaidos j Parapijų chorams Sąjungos

$23.04. Pas rašt. lieka $1.96. j “statutas” paruoštas komp. 
Išviso A arg. Sąjungoje narių j Žilevičiaus tapo priimtas ir 
yra pilnai užsimokėjusių 33. bus persiųstas Kunigų Vieny- 
Raportas priimtas su pagyri- bės seimuį užgirti. Statutų te
mų. Iždininkui A. Stulgaiciui foruos varg. dvasios vadas 
neatvykus, raportas neišduo- kun. J .Simonaitis.
Itas. Nutarta išgauti pilnas ra- J (Jerb. J. Žilevičius įnešė, kad 
portas ir perduoti naujam iž-[komp< A. S> Pocius būtų 
dininkui, B. Janušauskui. Ra- keltas į Garbės Narius. Visi 
portas knygiaus J. Banio pri- vienbalsiai sutiko. Dabar tu- 
siųstas; jį skaitė centro rašt. JrįIne Sąjungoje Garbės Na- 
J. Brundza, kad knygynas yra rįais komp. J. Žilevičių ir ko- 
geroj tvarkoj. Muzikos parduo nip. a. S. Pocių.

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus, Bilas,
Plakatus, Laiškus,
Serijas, Konvertus,
Programas, Draugijoms Blankas,
Posterius, Konstitucijas,
Įvairius atsišaukimus, Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

KENOSHA WIS.
PAMALDOS UŽ DARIŲ IR 

GIR&NĄ

drąsuolius, pažymėdamas, kad 
jie savo žygiu iškėlė ne tik 
lietuvių tautos vardų, bet ir 
Amerikos garbę.

Tuoj po pamaldų, parapijos 
salėj, buvo prakalbos. Kalbė

Musų bažnyčioje sekmadie-(j0 netikėtai atvažiavęs iš Chi-
nio vakare įvyko gedulingi 
mišparai už. a. a. lakūnų Da-

oagos p. L, Simutis, “Drau
go” redaktoriuR ir vietos kle

ta per metus už $60.60 ir pi
nigai persiunčiami kasininkui

J. Brundza praneša, kad A. 
Aleksiui dar neatmokėta sko-

Stulgaičiui. Raportas pri-,ia Nutarta greitu laiku
imtas.

Komisijos raportai: Išleidi-
mo “Vargonininkų bei chorų 
Albumo” komp. J. Žilevičius 
plačiai apibudino albumo rei- 
k ai i n gumą ir jo vertę. Komi-

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

atsilyginti.
Ateinančiais metais nutarta 

vargonininkų seimas laikyti 
Pittsburgh, Pa.

Referatai kompozitorių J. 
[Žilevičiaus ir A. S. Pociaus 
jliko neskaityti seime dėliai sto

vo tautos labui. Salėje buvo kos laiko. Bus paskelbti laik
rašty.

Centro valdyba 1933-34 me
tams išrinkta iš sekančių as
menų. pirmininkas — Vladas 
Daukša, Chicago, UI.; vice-pi- 
rmininkas — A. Stanšauskas,

riaus ir flirėno sielas. Prisiri- [bonaa kun M Urbonavičius. ;dau* žmoniM- Sugiedota Lie- 
bu kalbėtojai supažindino 
us su lakūnais ir įvertino

,ho. miesto katalikų ku- * <>artaryt«į žygi, « dideli ,a,
nigai. Vienas svetimtautis ku- pasišventimų savo tautai. Pra- parapijonai yra dėkingi sa- 
nigas pasakė gražų pamoks- S? jų nepamiršti ir su didės-,vo klebonui, kad surengė šia«'Newark, N. J.; sekretorius — 
lų, kuriame išaukštino mūsų'niu pasiryžimu darbuotis sa-,pamaldas ir prakalbas. Rep. Jonas Brundza, Brooklyn, N.

nko pilna bažnyčia žmonių. 
Mišparai buvo su asista, iškil
mingi. Dalyvavo visi Keno-

tuvos ir Amerikos himnai. 
Pirmadienio ryte buvo ge

dulingos mišios už lakūnų sie-

Telefonas Canal 7790

1f
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ki vyks Amerikos Lietuvių R. 1<.'griaudė moteris.
Štai, netrukus Cbicagoje i-, — lšlysk iš palovės! — su-1 Balšavikų Rasiejoj susitin

LABDARIŲ DIRVA j Federacijos kongresas, Klini
kų Vienybės ir Lietuvos Vy
čių seimai. Ar ruošiamės sul

— Noser, — sako vyras.
— Išlysk, nes bus bloga.
— Nevermai, — sako G u-

CENTRO SUSIRINKIMAS ii vurdo, bet nedaug gyvų ir »"-,sų orgauizaeijos - labdu-p agalvis_ „urs aykį para-

ku du asmens.
į — Sveiks, tavorščiau!

— Sveiks!
— Kas girdėti?
— Girdėt, kad 50 nuoš. vi-

“Max Rosebloom, pasaulio 
possunkaus svorio bokso čein- 
Įpi jonus, Čikagoje nugalėjo pu
nktais savo tautieti Billv Jo
nės.” (“D. N.”)

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS
----------- [veiklių. To priežastis — ne-

Šiandien įvyksta eilinis La- lanko centro mėnesinių susi- 
bdarių Sujungus centro susi- rinkimų.
rinkimas Aušros V’artų para
pijos mokyklos kambaryje, S kuopų prisiųsti savo atstovus!

rių sąjungos reikalais supažin-jdysiu, kad ir aš esu namie,sų SSSR gyventojų yra GPl i (Jiedojinias turi ,)Qti natu.
dinti šių garbingų organizaei- bosas! 
jų seimų dalyvius, suvažiavu
sius iš visų Amerikos kraštų

vai. vakare.
Kiekvienos draugijos kiek

vienas susirinkimas yra svar- 
bus. Draugijos veikla labai 
daug priklauso nuo to, kaip

Tad šiuomi ir prašome vmų,svar8tyti BVarbiausių tautos ir 
mūsų visuomenės

Vakar užgirdau, kad poliei- čiau. 
ja sureštino mano kaimynę 

klausimų? Magdę Sunkiarankę. Tat šian-

nariais. .
v- a • r a ’ ralus.— Na, tai sudiev, tavors-1

Aukščiausios muzikos dova

Palasė

ne tik į šio \akaro susirinki- j pagUĮvokinie ir šios dienos su-die nusiskubinau į teismą, 
mą, bet į visus mėnesinius su-’ 
sirinkimus, kurie visi, be iš
ėmimo, yra svarbūs.

‘‘Gerins pasaulio rekordą.” nos plaukia iš širdies jausmų.
(“D. N.”) 1 (Emersonas)

sirinkime apie tai nuodugniai _ Ar prisipažįsti kalta? -! 
pasvarstykime. Kuo plačiau vi klausia teisėjas Sunkiarankie-’ 
suomenę supažindinsime su la- jūjg,

— Už ką!
— Esi kaltinama, kad save.

sumušei sa-

Šios uienos susirinkime bus 
gausingai nariai lanko susiri- svarstomi aktualiausi organi-
nkimus. Draugija negali būti zacijos reikalai. O kokie tie' iabjarįaį prįe Federacijos ir kaimyną Šiltašonį 
veikli ir daug ką negali nu-j reikalai — veiklieji labdariai
dirbti, jei mažai narių į susi- upie tai gerai žino, bet kurie ngreSą. Iš to visiems bus nau- 
rinkimus teatsilanko. (dar nežino, prašome atvykti į'da. Labd

bd. sąjungos tikslais, tuo la
biau jai seksis. Teprisideda

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Jei paprastos draugijos gtt. Į ^usiriiikiuią ii sužinoti, 
sirinkimus svarbu yra lankyti,! Ku«s- mėnesio pradžioj.ren
tai tuo labiau svarbu tokių j. Į8*a,ne rudeninį iš\ažia\imą į 

savąjį — labdarių ūkį. Sis da
rbas nėra visai menkas. Jei

teišrenka savo atstovus į ko- Įvo namų koridoryje.
— O kol jis, biaurybė, neuž

sidegė šviesos, — pareiškė Ma
gdė. — Aš maniau, kad mane

KUOPŲ DĖMESIUI Įvyrąs nanio grįžta. 
Labdarių kuopų sekretoriai

dėjinių organizacijų, kokia v- 
ra Labdarių sąjunga. .Juk jei 
nesusieitumėme bent vieną ka- 
rtą j mėnesį, organizacija pa-

yra prašomi rašyti į “Labda
rių Dirvą” iš savo kuopų vei- 

kuopos prie jo iianksto gerai svaretyti labdarybės
prisiruoš, gulimu laukti gra- jiiausįn1UB, tao bū.Ju mūsų skv-

irtų ir nieko gero negalėtume-rezultatų. Vienas, Litas -ug gaĮgs reguliariai rodytis
me nuveikti šimtelis pelno atliks. Tuo bū

du galėsime sumažinti • ūkio 
Daug kas yra pastebėjęs, s]ioia>s. Taigi, padirbėkime.

kad tos labdarių sąjungos kuo Į Lubai yra svarbu> kad tos 
pos> kurios nelaiko reguliariai i;Uopos> kurios dėl kokių nors 
susirinkimų, yra neveiklios, ir priežasč.iŲ nėra tttsįskaitę iš 
galų gale visai isįra. Uogai praėjusio pikniko, išvažiavimo 
yra su tomis kuopomis, kurios b rinkliavos ‘Vainikų Dienoj’, 
neprisiunčia savo atstovų į ce-;kad (aį padarytų šios dienos 
ntro susirinkimus. 1 uomi jo* į nusirinkime, nes pati tvarka 
y ta atkertamos nuo bendro o- p, reikalauja. Kuo greičiau tai

mūsų dienraštyje ir daug pri
sidės prie išjudinimo kuopų 
veikimo. Prašome. Red.

JUOKAI V

Kaimynas Baltis Jurgiui Ki
rminui davė gerą kampo jardo 
daržovėms ir šiaip vasaros ža- 

rganizacijos veikimo ir su lai-įdarysime, tuo bus geriau įr ^^iams pasisėti. Užsėjus skly- 
ku lyg medžio šakelė nuvysta,'nies patyS geriau jausimės lai- Kinninienė sako savo vy- 
nes niekas jos tada nebegaivi ku sunegę visą uždarbį į kru
na. Gana daug turime kuopų 1 v.p

rui.

WINS GENEVA TRIP

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina...................................................... 10c.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaimas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ....................................................... 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas, l’usl. 100. Kaina .... 40c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina .................................... 20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cliicago 1920. 
Kaina ................................................................................... 50c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Cbicago 1919 m. Kaina ........................ 20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina .................................................................................... 10c.

“DRAUGAS” PUB. CO.

1334 South Oakley Avenue Chicago, III.

Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.
Dorybės $1.00

Kristaus Patarimų Ke
liais $1.00

Sielos Takai Tobulybėn 1.00

Misijonieriaus Užra
šai (Brolių Marijonų 
Vertimas) $1.25

Perkant visas kartu $4.0(1
►šias knygas galite gauti 

‘Draugo” Knygyne,

10 PIECE COSMETI 
SĖT $1.97

Thin Ir n Pamena Vtvant Sėt and į 
“ludea facfi powd«r, |1.00; Rouge, 
riaaue Croani 11.00. Oepilatory |l. 
Pačiai Astrlngent $1.74. Bath Salt 1.00, 
Toilet VVater »1.J5. Perfume J2.7S, Brll- 
llantlne 76c, Skin Whltener 76c. Totai 
Valu® 112.00. Speclal prlce, 11.97 for all 
ten plecea to Introduce thla liną

Vardas ..................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkinta*.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

JUOZAPAS LIDEIKIS
Mirė Liepos 23, 1933, 9:30 vai. 
vak.. pusamžfo melų. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Šiaulių parap.. 
Šimčiij priemiestis. Amerikoje 
išgyveno 12 metų.

Palike dideliame niibud?.ne 
moterį Gnu. du su n u Juozapų 
ir Petrų, tris dukteris Veroni
kų. Leonorą ir Julijonų. tris 
žentus Juozar-J. Grigotų, And
riejų Rožanskj ir Jokūbų. Gin- 
girų. dvi marčias Petronėlę Ir 
Elenų, sesers dukterj Onų Zda
nienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas *Juozapo 
Eudetkio Koplyčioje, 5340 So. 
Kedzie Avė., Laidotuvės jvyks 
Ketvirtadienyje, liepos 27 d. 
1933. IJJ Koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas J Nekalto P.rasld. šv. 
Panelėe parap. bažnyčių, kurio
je Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, po pamaldų 
bus nulydėtus j Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
daljPvmiti šiose laidotuvėse.

Nūlludę Moteris, Simai. Duk
terys, Žentai, Marčios Ir Gi
minės.

Laidotuvėse pata.rnauja gnb. 
Juozapas Eudelkls. Tel. Rcpub- 
llc 8340.

— Seni, jardą užsėjai dar- 
! Lauksime iš kuopų praneši- povėmis. Dabar padaryk ir pa
inų, kaip pavyko mūsų baznv- Į L baidyklę, kad paukš- 
čiose vadinamoji šv. Antano A'**1* sėklas neišlestų, 
kolekta? Kiek surinkta? Ka-j kam tai, atsakė vy-
da kolekta įvyko? Jei tas ne- ras- tu gali ją atstoti,
nfidarvtn tni dėlkn? Tik pasirodvk ant jardo, o vi- 1padaryta, tai dclko, i < v J ... ’ ;enth annual competitive exa-_________________________si paukščiai uz mailes įsle-! '

mination for nigli schools on 1 klos. ° / •
tbe League of Nations. llis 
rewafd will be a free trip to 
Ceneva tlils summer as tbe 
guest of the League of Na
tions association.

Sidney H. Levy, seventeen- 
year -old Bnffalo (N. Y.) liigb , 
scbool student wlio was de- j 
elared tbe \vinner in tbe sev- i

VAŽIUOJANČIU Į LIETUVA 
DĖMESIUI

Skambu varpos užu šilo...
Kų gi lydi jo garsai? 
fliono kasa kapų gi'.ų—
Kų šaliai priglaus Jisai?

JUOZAS
BAGDŽIUNAS

BORDEN
Vžmerkė akis amžinu miegu 

pirmadienio n«ki|. 11:15 vai., 
liepus 24 d., 1933 m. eidamas 
89-iiis metus. Gimęs <'hlrng.»- 
Jo 1895 m. Paliko lludlnčAls, 
moterį Elsbletų, sūnūs Juozų, 
Liudvikų ir Rapolų: motinų Do
micėlę, seserį Eleną, brolius 
Jonų. Pranų Ir Kazimierų. Avo- 
gerkų Eldnų Ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1848 \Vast «3 rd Ht.. pri • Ash
land Avė. Laidotuvės jvyks ket
virtadieni, liepos 27 d., 2 vai. 
po pietų tj minėtos koplyčios 
| Ccdar Park kapinynų, kuris 
randasi prie 125-tos ir Ha'.a- 
ted gatvių.

Giminės, draugai i'r pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Motorta, KunaJ, Mo
tina. Ke>-,»o, iii.llai. Avogerka 
Ir Giminės. v

TAMOŠIUS
SIASTAKAU3KAS

Mirė liepos 24 d.. 1833 m., 
11:45 vai. vak. 50 metų amž. 
Ktlo iš Diržų apskričio, Svėda
sų pu.rap., Mikierių kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Teklę ( Stancevlčlutę). 
dukteris liną 10 m. Ir Veroni
kų 5 u,., sūnūs Dantelių 7 m. 
ir Antanų 4 nu n., brolj Jonų, 
seserį Anelę Lietuvoje; švoge- 
rlus K a Ir). Tauterj Ir Dovy
dėnų ir kitus gimines ir pažį
stamus.

Kunus pašarvotus 207 155th 
St., Calumet City. III. Laidotu
vės jvyks Penktadieni, liepos 
2 8 d.. Iš namų 9 vai. bus at
lydėtus | Sv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčių. Indiana Har- 
bor, Intl., kurioje įvyks gedulin
gos .pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas | 
šv. Kazimie.ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gunlneų draugus-ges ir pažl- 
siamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Mot ris, Ihikleijrs
kunus. Brolis, Sesuo, švogerlul 
ir Giminės.

Beilis Pelėda 'minėjo savo 
vardadienį. Sukvietė daug sve 

'čių. Per pietus Pelėdienė atne
šė ir įteikė vyrui dovanų du 
baksus cigarų. Širdingai pabu
čiavęs žmoną Pelėda sako:

NE NUSIMINKITE
IJųs galite gauti pas savo vaistininkų

ta,, _______ i i-  tam tikrų TONIKĄ, kuris per ilgųDu baksai Cigarą. O kur, laikų buvo vieno {žymaus Gydytojo

dušytę, tu juos pirkai.
— Niekur, — atsakė Pelė

dienė. — Per metus kasdien 
ištraukdavau tau iš kišenės po ;

preknpcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nuaa-Tone
vieną cigarą-ir tokiu būdu SU- Almantas už Dolerį -

sidarė du baksai.

j Jonas Mandragalvis, užtru
kęs prie alaus .stiklo, gerokai 
truktelėjęs vėlai parėjo namo 
Žmona pradėjo barti.'Žodis po 
indžio ir arti prie muštynių 
Pamatęs Mandragalvis, kad 
žmona atsidūrė kičine ir pa- 

Įgriebė kočėlą, jis nieko nelau 
į kęs, šast ir palindo po lova.

7V_OI?g OFF/CE

J

pilnai garantuotas. Jeigu Jus nesi
jaučiate tvirtesnių, arba jeigu ne bu
itie pilnai patenkintas. Jūsų pinigai 
bus jums sugrųžintl. z

“NATCltES HtUR BALM" 
Geriausi Vaistai Plankų Sulaikymui

Ir Atauginlmul
Visi. kurie norėtu turėti geriausias 

paeektries. kad nesbnktu Ir austu 
plaukai, galite atsišaukti pas mus.

Šie vaistai yra. padaryti iš bran
giausiu žolių: Dabar per trumpa lai
kų parduosime nupiginta kaina — di
delis butelis kalnuos til* 85 centai. |

Taipgi, kas norėtu agentnuti dėl i 
Altu nepaprastu vin'stu. tat RtsiAuuki-1 
tų arba atrašykite dcl InfOrmacHu. 
Vicnlntėbal Ištllyla-lai Ir Panini ėlai

MR8. PAI LINA RIMKIENĖ 
1531 SliicIUs Avcmic.
Chiacgo Helghts. III.

(Patcnt rlghts applfed for 1933)

1.

d'

y'GfttAT CAESAPIS 
G0AT —^OU 
xTUST GETTIM6 

£>0WN T'toOfcK.
<• • •

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpiniis 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.

v
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

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

VARTOK WEL1X)NA TABLETI S
Aptiekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių “History of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis į:

WELDONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis. 
Išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 
saugus. Aptiekose. 15 c., 80c.,81.00.

žemo
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Trečiadienis, liepos $6 d., 1933 p r y u o X s 5

C H I C A G O J E Vienoje “proletarų valgyk-( 
loję’’ valgytojas kreipiasi į 

valgyklos vedėjų: ,

IŠ L. VYČIU SEIMO kvienai kuopai, 
nusprendžia vien tiktai kuo- 
pos balsavimo jėga. Vienam 

Liet. \\eių l nie. Apskr i-, j>a|suį kuopa galės prisiųsti 
čio mėnesinis susirinkimas į-(4.5 arl,a daugiau delegatų, ku- 
vyks trečiadienio vakarų, lie
pos 26 d., Aušros Vartų parap. 
salėje, 8:15 v. v.

lie turės lygia teise išreikšti

Visos Cbieagos kuopos yra kuopa turės tiek balsų kiek 
prašomos atsiųsti nors po 3 at- centras yra nustatęs pagal už- 
stovus ir įteikti savo rezoliu-' sįinokėjusį narių skaičių.

Adams St. kuriame gros Al Šv. Kryžiaus Ligoninės va 
belinius orchestra. 'dėjos Sesers M. Almos moti-

Ilugp. 10 — Banketas ir pro nėlė iš Pittston, Pa. vieši Cin
ais skaičius Krama įvyks Gimimo P. Šv.1 vagoje. Taipgi viešėjo ir jos 

parap. salėje, kuris bus pa- seselė, kuri jau .sugrįžo į na-
ruoštas 112 kuopos nariais. mučius. Nemažesnį džiaugsmų1 __ tamsta ar nematai!

Seimo komisijų sudaro: kun. ^eserei M- Almai suteikė gerb. Įiiulvė plaukia, vadinasi, sriu-

A. Valančius, Stasė Ališaus- kun- Simonaičio atsilankymas' 
kaitė, Leonard Ųritis, Al. Ma- lš Klizabetli, N. J. Jis yra se- 

i/.aelSs pusbrolis ir Dr. Simonai 
g p čio brolis. Sykiu su gerb. sa- 

,vo klebonu kun. Simonaičiu

savo mintis, įteikti įnešimus, nstavičius, Konnie Savickus ir 
išskyrus halsavimę, kuriame I Bronė Paliliūnaitė.

PIPIRŲ ŽINIOS j atvyko į Chicagų dalyvauti 
vargonininkų seime ir kompo-

ei jas šį vakarų, nes šis yra'. Jei jau esate išrinkę savo Skaitėt jau, kad

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso < Tel. GaJomct 4039
Drauge vedėjui! Ar čia «»*•: tu. Uemiot-ic 82»« 

jsriuba ar kvasas? DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 KO. 4»th CT., CICERO, ILU 
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CtlICAGO 
1‘ancd., Sered. ir S u būt. 2—9 vai.

— Bet čia svogūnai!
— Na, tai, vadinasi, kopūs

tai.

— O kam čia tos grikių 
kruopos1

Povilus zitorius Žilevičius. kuris i — Tai, vadinusi, košelė
. . ... .1 dvi JUU VOCHU inillll\U PU! v ( --- --------- ” u 7 — — y. . .. . . v-. 1 I •

paskutinis susirinkimas pnešl , , . . ‘ . k-.iti,■r.n,v^i «oims dienomis viešėjo pas dr. ...1 .delegatus, malonėkite prisni ^dimieias, geiai žinomas vei- . i — O kam
21 Vyčių Seimų, kuris įvyks 
rugp. 8, 9, 10 d. 1933 m. Mar
ąuette parke.

, sti jų skaičių ir jų vardus Sei kėjas ir “Pipirų” anounceris, i e ponių Simonaičius. Alfa

Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vaL vak. ---------------------------------- —
Keaklencijot. OfL-as: 9858 W. 8Vtb M. m , TrpMi.„y <21 k-i 

Valandos: 19—12 ryto Td. HLMIOCk 8151
Beredomla Ir Nedėliotais pagaJ sutarti

Marąuette Park Vyčių kuo
pa. (112) rengia “Boat Ex- 
eursion” į Miltvaukee rugpiū- 
A^^U3 d. Visos kuopos nore

tame išvažiavime, krei
pkitės į tos dienos renginio ko
misijos pirm
Kep. 4631.

pereitų savaitę susituokė su
panele iš Pittsburgho. Mes bir
jom jo netekti, nes, dažniau-

, , . , . šiai, jaunieji, kai tik apsive-
Be delegatų, svečiai yra nuo ... . . m., •v. . ... . da, tuojau nustoja veikę, liki-

mo Rengimo Komisijai paleng
vinti jai sutvarkyti nakvynę 
delegatams.

širdžiai kviečiami atsilankyti 
į mūsų sesijas.

Apart seimo sesijų, Rengi
mo Komisija yra paruošusi

Sis-Tas
nios, kad su Povilu tas neatsi
liks. Matysim jį ir Pipirų pi- nas»» Naujienos”)
kilike su savo jauna žmona.

Pipirų piknikas progresuo-

'Paaukština kiaulių kal

sekančius vakarus, į kuriuos ja. Pastaromis dienomis prie
J. Juozaitis, v;sį {jhįcagos ir apylinkės lie-i grupes prisidėjo gerai žino-' 

'tuviai yra užprašyti dalyvau-Imas šokikas S. Molis, kuris j

“įspūdingas skautų laužas 
valstybės teatre” (“L. Aid.”)

L. Vyčių 21 Seimo Komi
sija praneša kini 21 seimas į- 
vyks Čikagoje, Gimimo P. Šv. 
parapijoje, 68th ir \Vaslitenaw 
Avenues, rugp. 8, 9, 19 d. 1933

ti su mumis: išpildys su savo grupe
Rugp. 8 — “Andriaus &4. ĮPro&ramos-

myst 
r

dalį- “Doleris be aukso” (“Ver
islas”).

tie plaušai!

— Tai palauk, tamsta, ne
valgyk! Ach kaip tamsta grei
tai... Tam vandeny, matyti, 
lėkštes bus plovę...

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. Račius
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3031 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandom nuo 2 iki g vai. vakaro 

Seredomia Ir nedėliotais pagal
sutarties

Tel. LAFAYETTE 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0403

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
1428 W«t Marąuette Ko*4 

VALANDO8:
t Iki 12 ryto; 7 Iki I vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. parai sutarti 
Rea 8888 8. MAPLEWOOD A VU.

Tel. LAFayette 5793

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

m. Į šį seimų kviečiame de 
legatų kuo daugiausia. Nors 
Centro valdyba yra paskyrus

mystės”, trijų aktų koinedi-1 Ta*P l)at gauti dar du tro- 
ja bus perstatyta, Nekalto J' al» L.urie nuveš visus, kas tik

Prasidėjimo parap. salėje.
.“Dainos” choras taipgi daly-

“Ar Lietuvos braškės galės

PHONE GROVEHILL 8927 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

TreCiadlenlals Ir sekmad. susitarus

norės, į Pipirų piknikų. La\vn- važiuoti-Rygon/” (“Rytas”) Į DR. J. W. KADZEW1CK
dale \Vholesale Groceries at- 
siuntė dovanų didelę kašę įvai-į “New Chronicle rašo, kad 
rių dalykų. Ši dovana bus duo- pasaulio taika dabar pareina 
dama greičiausiam bėgikui, nuo vokiečių. Laikraštis siūlo

vaus tame vakare.

Rugp. 9 — šokis yra ren
nustatyt, skaičių delegatų kie- ginmas Midland Club, 72 W?Taigi ,kad Pipirai isti.'.ka,| j. Valstybių prezidentas 

krųjų rengias piknikui ir ga [Rooseveltas pakalbėtų su llit
GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2815 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court. Cicero, Dl. 
TEL. CICERO 6227

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonai Varus IJL38

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilins visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chieago, UI

J. F. RADŽ1US
Jnc.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
088 W. IStli Kt. Tel. Ganai 0174 
_____________ Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

rantuoja visiems linksmų lai-jleriu per telefonų” (“L. Ai 
kų. Pipirų Tarnas das”).

GRABORIAI:

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Cla pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. Ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ ftEMESNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai*. Nuliudimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EDDEIKIS IR TĖVAS
5340 ŠOU KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $15.00 ir aug.

PAVLAVICIA IMTAM CO:

M5
I.J.ZOLP

GRABORIUS f R LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

1’aturnavimaR geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

INCORPORATHD
Henry W. Becker

(Ltoenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

tel. Lafayette 8572
J. Liulevlčlus

Graborius-
ir

Balsamuolojae
Patarnauja Chl- 

cagoje ir apylin
kėje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Are.

CICERO 214

SYREWICZE
GRABORIUS

Laldotuvėme pilnu patarnavimas 
galimas už $85.00 

KOPLYČIA DYKAI
J344 R. 5Otb Ava.. Oitwn. Tli į

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnojo valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, neita- 
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborina, kuris 
teikųi ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl lermanų. Pašaukiu BDSKIK1 pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyala Oflaaa

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 17<1 ir 1742

lAstuvis Gydytojas Ir Chiruri 
8869 BO. VVESTEKN AVĖ.

Chioago. III.

Bouisvard 7682
Res. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
VaL: Nuo 18 ryto Iki 8 vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14 
Rea Vlctory >848

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

Ofiso vaL: nuo 1-8; nuo 6:80-8:88

DR. MAKLERIO
PRANEŠIMAS

Persikėlė į erdvesnę Ir patogesnę 
vietą

3325 SO. IIADKTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483__

DR. VAITDSH, DR."

Office Phone 
Prospect 192*

Rea and Office 
1159 Po. Leavltt HL 

Canal 8798

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY3ICIAN AND 8URGE0N

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFV1CK HOUR8:2 to 4 and 7 to 9 P. M.

Bunday by Appolntment

Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
*917 S. Washteuaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3422 West Marųuette Road
VaL: 2-4 ir 7-9 vak K»r» t-il ryto 

Nedėlloj euaitaruaDR. M. T. STRIKOLiS
*• •

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820 . 
Namų telef. Prospect 1930 |

Phone CANal 6122

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

Seredouibt ir nedėllomin pagal sutarti 
KEZ1DEMC1JA.

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPu^lic 7868Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo m iki s vakari 
Sered o J pagal sutarti

Tel. CANal 0257
Res. PROSpcct 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteuiaa Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:20 vakare /
TeL Canal <122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampan Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki S vakare
Heredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAIS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. GROvehill 1595

DR. A. L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai-: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Servdomia po pietų ir Ncdėidieniais 

tik susitarus
2422 W. MAltUUETIE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
R««. r&one ome* Į£one Ofiso: Tel. Victory 6893 ’

Euglewood 8641 Ventzvorth 1*08 į
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kurie GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 7Qr,n e HATGlTIčn t^Tl?t’Ič’T' svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- *OdU & 1 ĮVEJI/-L
mo, skaudamą akių karštj. Atttai- j ROOlf 21*
sau trumpą regystę ir tolimą re- Vai.: 2-8 ir 7-8 v»L vakare

DR. A. R. MCGRADIE

gystę. ,
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsttiki'muose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky- 
( klos vaikučiams.
Į Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėllomls pagal sutarti.

Daugeliu atsitikimų akya atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kabsos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
a*

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 0523

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
k SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7-—8:30 vai. vakare 

Nedėllomls 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880

Office;
Prospect 2011

Res.:
Beverly 0081

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

Ketv. ir 8ekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. ftv. K ryžiu u« Ligoninėj

Chicago. III.
Phone: Hemlock 6700

Iiez.: 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-r4( 7—9 v.v. 
Nedėllomls ir iventadiouiaia 10—13

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. l’laza 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 m MOlERŲ PER 28 METUS NF«i:RII8T RjUP UMISENtJUBtOS ir NE1AGYDOMO8 JOH YRA 
Rpectallškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodtjlmą krau
jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvon skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų i» išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OF1KO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo *—S valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vaL 

4300 WKMC MUk KI, kampas Kenter Ava. IcL Oravford kt.S
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C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK

ice-creain’o krautuvę turėjo 
bylą.

Jos užeigoj jos pažįstamieji 
sudavę per veidą ir apdaužę 
ranką. Nukentėjusi užvedė by
lą. Bet gaila, kad jos pačios 
liudininkai nevienaip liudijo. 
Ji pati ir-gi kitaip nurodė ka-

Teko pereiti per parką lie 
pos 23 dieną. Matėsi gražus 
būrelis Žmonių. Labdarių Są-ptę. Tat teisėjas negalėjo nie- 
jungos 1 kuopa iš Town ofko priteisti; byla liko praloš- 
Lake turėjo pikniką. Groja ge- ta.
ra muzika, šoka-dainuoja. Pa 
rbuojasi p. Sudeikienė, p-les

Gaila kad mūsų biznieriai 
apsileidę apie savo nuosavy-

Kalvaitytė, l.aurinskaitė ir ki- O ypatingai apie bažny- 
los> ,čią ir netoli jos. Dažnai mato-

Toliau matėsi kitas gražus!™ ant kamP* met¥ Pa‘ 
žmonių būrelis. Tai Briglitou'<laužos Praeiviams nemalonu- 
Parko Šv. Kazimiero Akad.imus daro- Dažnai Praeinant 
Rėmėjų 6 skyrius. Darbavosi,tenka Įkirsti nešvarių kalbų; 
pp. Paulienė, Rudokienė ir Ru- ;kaniPab kur jie susirenka, bu- 
dienė. Buvo geras vyrų būre- |na nuspiaudyti ir apteršti. Net 
lis, kurie smarkiai rėmė tą pi. .kaimynams takus ir “porčių” 
kniką. Turėjo gerą muziką. Jaiptus apibiauroja. Nekartą
Grojo p. Rudokas su armoni-|atsitik(lavo, ka(1 Patiems savi‘ 

ninkams ir langus išmušdavoką. Vyrų būrys dainavo senas 
Lietuvos kaimo dainas.

Einam toliau
Čia pamatau savo parapijos 

pikniką iš Marųuette parko. 
Ražančiaus draugija piknikau 
ja. Prisirinkę daug žmonių. 
Apsukri gaspadinė p. Lazdau- 
skienė ir p. Jonaitienė smar
kiai dirba. Išpardavė viską. 
Susėdę visi į ratą, o "viduryje 
šoka. Kaip gražu matyti to
kius labdaringus darbus dir
bant! Vėliau atsilankė daug 
dvasiškių. Kun. A. Baltutis, 
Marąuette parko klebonas. Jis 
daug darbuojasi. Jis ir kitus 
paragina darbuotis kilniems 
reikalams. Mums malonu, kad 
mūsų tarpe dalyvauja dvasiš
kiai. Taipgi dalyvavo savo pi
knike kun. A. Skripka, Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas ir 
kun. Vaitukaitis, kurie paįvai
rino pikniką ir būrelį savo pa-

Robert G. Caldwell, naujas 
Amerikos pasiuntinys Portu
galijai.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

1:30 po pietų iš WAAF Pro- 
vers Jornal stoties (920 k.). 
Pažymėtina panelė Elena Sa 
Idauskaitė kaipo aukštos te-

Liepos 24 .i. "Drauge” ti|.!l’l,nlko8 damininkė, turinti ne
pusiam aprašyme Šv. Onoa dr[ P“Prastai I»'ikY bal
gystėa išvažiavimui įaibriovė,1* Jos damavimu tikrai ga-
per neatsargumą klaida. Sv.illma Krožėtis- tik gaila 

J_____ _ u .ė i ji greit apleidžia Clucagą.
kad

Onoa draugystės Baaket piknU* kreit apleis Clucagą. Pro
kas įvyks Marąuette parke ne'Rrame iS •8toties WAAF bnvt‘ 
liepos 6 d., bet rugpiūfio 6 d. >™naliuojama rinktina muzika 
Tą dieną visi ažtuoniolikiečiai <lainos mū8» žymiausią 
ruoškimės dalyvauti ir Onutg.
pamatyti. J.

“DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadieni, Riigpiucio-Aiig. 27,1333
BERGMAN’S DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

pasitarė su viešbučio gaspa- 
dorium, kuris sutiko pagamin

to Babravičiaus, Jono Butėno daugiau maisto, bet, žino-
ir kitų. Ne vien lietuviai bet nia’ tas užvilkino vakarienę,

X Šv. Onos novenos pamal- tūkstančiai svetimtaučių klau-,nes buvo pageidaujama kad ,no administracijos 
dos sutraukia kasdien di<lelj'sosį su pasigerėjimu Budri',-olv*s* svečiai kartu susėstų prie
būrį žmonių. Gerb. Tėvas A. duodamų programų. Priminti- [vakarienės ir dalyvautų prog- 
Petrauskas savo gražiais pa-'nflj kad kitas Budriko puikus ramoj. .Jei visi svečiai, kurie
mokslais teikia daug pamo- programas būna ketvergo va- 
kynių. Šiandien šv. Onos šven-lkarais nuo 7:30 iš stoties
tėję 7:30 vai. vak. įvyks iškil
minga užbaiga. Ruošiama yra

WHFC, 1420 k.

vietinėse parapijose tokių at
laidų neturi. Rep. vaug gv ()n0K draugija ir bus

Išvyko vakacijų 'suteiktas Šv. Tėvo palaimini-
P-lė Kotrina Garuckaitė iš- mas.

vyko vakacijų. Lankosi Wis- j X Rengiantis prie parapi- 
consino ir Michigano valstv- jos didžiojo pikniko pirmad. 
bėse. liepos 24 d. įvyko parapijos

Išvyko į Lietuvą ' susirinkimas. Išrinkta pikni-
Antanas Jucius, plačiai ži- ko darbininkai ir priimta 

nomas bridgeportietis, išvyko daug gražių sumanymų geres- 
į Lietuvą su tikslu ten apsi- niam pikniko pasisekimui. Pi- 
gyventi. Išvažiuodamas užsi- knikas įvyks sekmad. rugp. 13 
sakė “Draugą”. J d., Vytauto darže.

P-nia Puidokienė išvyko į Į X Pastarosioms dienoms mū 
darytą nuostolių, būtų švarės. Lietuvą, kur ketina išgyventi s<) parapijoje įvyko daug lai- 
ni kampai apie mūsą bažny-klotuvią. Ypač pažymėtina yra 

,. rĮ Padarė operaciją ja. a. Marijona Matijošaitienė.
Tas viskas priklauso nuo pa- j Praėjusį pirmadienį Dr. Bie j Velionė buyo labai gera kata- 

'žis Šv. Kryžiaus ligoninėj pa-įl’kė ir priklausė prie įvairių 
darė sėkmingą tonsilų opera- draugijų, uoliai jose darbuo

graži procesija, kurioje daly KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
ir kitokios žalos padarydavo. 
Mūsų katalikiškoms biznio vie 
toms reikėtų prašalinti, apva
lyti savo nuosavybes ir kam
pus nuo visokių “svečių”. 
Koks gi gali būti pavyzdis 
jaunimui, kuris lanko parapi
jos mokyklą? Būtų visiems ra 
miau ir pačiai nuosavybei ne

siu biznio savininkų. Rep.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRID6EP0RT

REKOLEKCIJOS IR 
ATLAIDAI

ciją Augustinai Gudaitei.
Atspėjo orą

Kai per birželio mėnesio kai 
tras žmonės aimanavo, tai J. 
Dimša visus ramino ir sakė, 
kad liepos mėnesy atsigausi
me. Sakė, kad liepos mėn. bū-

i damosi. Koresp

Liepos 20 d. L. V. 4 kuo
pos įvyko susirinkimas. Atsi
lankė keletas veiklesnių narių, 
kuriems rūpi jaunimo reikalai.

Bridgeportas. — Ateinantį 
penktadienį liepos 28 d., 7:30 

rapijonų palinksmino. Atsilan- vai. vakare Šv. Jurgio bažnv- 
kė ir kun. A. Briška, Brigli- čioje prasidės rekolekcijos. Tę-
ton parko klebonas, palinks
minti savo parapijonus. Mar-

sis per visas dienas iki šio 
mėnesio pabaigos. Kas vaka-

ąuette parkas buvo papuoštas rą bus pamaldos ir pamokslas, 
svečiais iš visų lietuvių kolo- o rytais pamokslas bus po 
nijų. Gaila kad mūsų profesi- paskutiniųjų mišių, 
jonalai ir Piliečių klubas ne- j sių rekolekcijų ved6jas 
sistengia pagerinti mūsų taip n;jaijonoriu8 t5vas Alfon8M(
naudingą parką.

Marąuette parko Juozas

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

Šiomis dienomis viena biz-

pranciškonas.
į Šios rekolekcijos bus kaip 
ir prisirengimas prie garsių 
Parcinkulio atlaidų, kurie pra 
aidės rugp. 1 d.

Šiomis rekolekcijomis ir at
laidais kviečiami naudotis vi
si bridgeportiečiai ir taip-gi

nierka, laikanti saldainių ir kitų kolonijų lietuviai, kurie

PASIRINK SAD GERIAUSIĄ “DRAUGI”
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 jame 
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" PDB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

manė atsilankyti į banketį, 
būtą padavę iš anksto užša

lę. K.|kymus, kaip kad komisijos bu 
vo prašoma, vakarienė būtų 
laiku prasidėjus. Bet ne visi 
svečiai tą padarė.

Advokatų draugija širdin- 
Igai atsiprašo gerbiamų svečių 
! dalyvavusių bankete, už pra
dėjimą vakarienės kiek vėliau,

12,000 DOL. ALGOS
AVASHINGTON, liepos 25. 

— Iš pradžių buvo nutarta, 
kad krašto pramonės gaivini- 

nariams
neturi būt daugiau mokama 
algos per metus, kaip tik po 
G.Otyi dol., išėmus patį adminis 
tratorių Johnsoną, kuriam 
skirta 12.000 dol.

Dabar tas nutarimas pa
keistas. Nutarta mokėti iki 8,- 
500 dol. Taip pat 12,000 dol. 
per metus skirta generalini 
patarėjui.

įam^

REIKALINGA moteris ofise 
Gali būti našlė arba mergina.

X Šiandie 9 v. ryte šv 
nos Draugijos Mišios ir pa
mokslas. Vakare 7:30 pamal
dos.

O- neKu buvo skelbiama, dėliai tik neperjauna. Darbas pašto- 
čion jau paminėtų priežasčių, vus ir lengvas, su geru užmo

X Šv. Onos noveną' laikė di
delis žmonių būrys. Pamoks
lus sakė svečias iš Lietuvos 
kun. K. Matulaitis, marijonas.

X “Draugo” viceredakto
riaus, p. Ig. Sakalo, mirė se
sutė Clevelande. Išvyko į lai
dotuves. Jam ir jo giminėms 
reiškiama užuojauta.

X Pereitą sekmadienį buvęs j 
parapijos piknikėlis “Rūtos”į 
darže sutraukė daugybę žmo-'“ 
nių, tik gaila, apie 9 vai. pa
sirodęs lietus išsklaidė.

X Aušros Vartuos svečiuo
jasi kun. K. Matulaitis,. Jisai 
Amerikoj bus iki rugpjūčio

Ateityje draugija stengsis ra
sti priemonių išvengimui pa
našaus incidento.

kesčių dantisto ofise. Atsišau
kite tiktai tos kurios galite 
įnešti $500 pinigais. Pinigai

Jonas T. Zuris, pirmininkas bus apsaugoti. Matykite Mr. 
---------------- Martin nuo 10 vai. ryto ligi 1

KALINIAIS NESIKEIČIA ' vai. p. p. Adresas 658 S. Dear- 
born Street, Kambariai 832-833

Buvo pranešta, kad netru
kus bus pasikeista politiniais 
kaliniais tarp Lietuvos ir Len 
kijos. Pranešama, kad tas pa
sikeitimas greitai neįvyksiąs.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

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

siųs vėsus. Jo pranašystė iš- 'Aptarta keletas skubesnių, sva
sipildė. Dabar Dimša sako, jhesnių reikalų. Nutarta, kad {pabaigai. Paskui su “Draugo” 

sekantis susirinkimas būtų1 ekskursija vyks į Lietuvą. Jiskad rugpiūčio mėnesį būsią 
šilčiau. Pažiūrėsim.

Pagražino namą
Nesenai p-nų Stanevičių na

mas, 8518 W. 33 st., tapo gra
žiai numalevotas. Šone iš Au- 
bum avė. ant to namo tapo 
permaliavotas Keistučio Spuf- 
kos skelbimas. Skelbimas skel
bia štai ką:

Saugiausia vieta taupyti pi- 
nigus Keistučio Spulkoje, 840
W. 33 st. Uždėta 1897 metais.

šaukiamas per laiškus; jis tu
rės įvykti liepos 27 d., knygy
no kambaryje.

Jaunimas turi daug užsimo
jimų: čia Vyčių seiman, atsto
vai išrinkti ir gerų sumany
mų nuvesti, čia į’el parapijos 
piknike, kuris įvyks rugp. 13 
d., Vytauto darže, vėl organi
zuotai dalyvauti ir prisidėti 
tiek programa, tiek darbu.

Galima tikėtis, kad 4 kuo-

norėtų gauti “Šaltinio” spau 
stuvei keletą reikalingų ameri 
koniškų mašinų.

X Iš Lietuvos parvažiuos 
kun. V. Kulikauskas su kitais 
apie rugpiūčio pabaigą. Jų; 
pasitikimas ir pagerbimas į 
vyks Labor Day Marijonų fa 
rmoje. M.

Pavelytas kapitalas $5,000,000. P08 Vy''ial nelik8 "'Pak™t? 
Vnder State Oovernment Su- ' bf,sim» 8av0 SUR~m’ ir
pervision, >> biamo dvasios vado klebono 

kun. I. Albavičiaps, ir svečio

$59.50

ŽODIS SVEČIAMS, DALY
VAVUSIEMS AMERIKOS 
LIETUVIŲ ADVOKATŲ 
DRAUGIJOS BANKETE

Amerikos Lietuvių Advoka-
iš Lietuvos kun. A. Lipnicko, tų draugija šiuomi reiškia nuo 
kuris daug naujo mums papa-(širdžių padėką visiems gerbia- 

' šakotų iš brangios tėvynės Pa-jmiems svečiams dalyvavusie- 
Pirmadienio naktj, ftv. Krv v»s“ri» gyvavimo. ,m» advokatą draugijos banke-'

žiaus ligoninėj, P» trumpo ne-i Tat- 4 kuoP°8 V-v,'iai' beP0S ,e' S- m- heP°8 19 dlen»- Ne' 
galiavimo, pasimirė Juozas 27 <>• atsilankykite ir po tikėtas skolingas sveč.ą su- 
Bagdžiunas-Borden. Velionis ivien» na"j* nari atsiveskit. J.
gimęs Chicagoje 1895 m. iš tė
vų Prano ir Domicėlės Bag-

MIRĖ JUOZAS BAGDŽIU- 
NAS BORDEN

džiunų. Velionio tėvas miręs
RADIJO

1903 m., o motina dar tehegy-i Pereit» ’akmadienį Jos. P.
i Budriko korporacija vėl davėkorporacija 
3 puikias radijo programas su

plaukimas nustebino rengėjus 
ir sudarė padėtį, kuri šiek tiek 
suvėlino vakarienę. Kada atė
jo laikas svečiams sėsti prie 
stalų ir pradėti vakarieniauti, 
pasirodė, kad randasi su virš 
šimtas svečių daugiau negu

vena.
A. a. Juozas išgyveno visus 

savo 38 metus amžiaus Chica- gražiomi8 lie,u',i'’ dinomis irihuvo užsakyta vietą. Rengimo 
'muzika 8 vai. ryto ir 1 vai.;komisija atsiradus tokioj ne-1goję. Per pastaruosius 12 me

tų dirbo Central Manufactur- 
ing District Banke, naujo bi
znio skyriuj. Užsidarius mi
nėtam bankui, velionis teik
davo patarnavimą nuosavybės, 
apsaugos ir paskolų reikaluo
se.

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

po pietų iš WOFL stoties ir tikėtoj keblioj padėty, skubiai

INSURANCE

NOTARY
publio

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AOKVTURA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKISIKOVMr VAMATVOTAB BIZMIS

2608 WE8T 47th STR. TeL LAFAYETTE 1083

UŽ ŠĮ NAUJĄ EKONOMIJOS 
MODELI

Tokios vertės niekad nebuvo. 
Nauja THOR Super-Agitator 
Skalbykla, su brangiais prie
taisais ištisai, tiktai už

*59.50
Mažas įmokėjimas pristatys šią 
mašiną Jums į namus. Likusią 
skolą išmokėsite vien tais pini
gais, kuriuos ši gera mašina 
Jums sutaupys. Pašaukite mus 
dėl demonstracijos dykai Jūsų 
namuose. Kitos THOR skalby
klos po

*37.50

Ik. F. DM, k
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Itadū) Programai duodami 
Budriko Krautuvė*:—
^edėliomis, WCPL 970 K.

8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.
Nedėliomis, WAAP 920 K.

1:30 vai. po piet I
Ketvergais, WHFC 1,420 K.

7:30 vai. vakare.
Kasdien, WAAF 920 K.

6:45 vkare.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7M0 

Valanda > mrte Iki B »»opl»t
2201 W. Ctermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarais f Iki 9 

Tel»fo"«s Canal 22
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarolnko. Ketverro Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republlc 9800

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus ir pri
statau Angrlis už plfriaustas kainas. 
Paftaukit I-Jifayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

SPECIALĖS KAINOS,
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAE O R
RŪGS (karpetal) JUsSJO 
PARbOR HE- *0 0
TAI po ............ ^<3
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI *28 7

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE GO.J. T. Juozaitis Ir Otto Wen<lt, sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

Iiii

•V
CHRYSLER IR PLYMOUTH

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.

TeL LafayeUe 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.
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