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Kubos sala nurimsta; pradeda tvarkytis
BDVUSIS KUBOS PREZIDENTAS 

YRA BAHAMAS SALOSE
idžiosios J. V. pramonės stato 

kliūčių administracijai
BOLŠEVIKAI NETENKA SAVO 

ŽBALUI STAMBIŲ PIRKĖJŲ

M
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KUBOS SALA NURIMO

HAVANA, rugp. 15. — Ku
bos respublikos naujos vyriau 
sybės pastangomis gyventojai 
palaipsniui pradėjo

BOLŠEVIKAI PRARANDA 
PELNĄ
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GALUTINAI NUSTATYTA TEDERA 

ČITOS PROGRAMA
KONGRESO ATIDARYMO PA
MALDOS ĮVYKS RUGP. 22 D.
Kongresas baigsis rugpjūčio 

24 d. vakarą

A. L. R. K. Federacijos kotiįkun. Pr. Juras iš Lawrenee,

Nutrauktos kruvinos riaušės, 
kurios per porų. parų vyko 
prieš buvusiojo diktatoriaus 
Maehado bičiulius ir

LONDONAS, rugp. 15. — 
Didelės anglų ir amerikiečių 

nurimti, žibalo grupės nusprendė dau
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greso programoj jvyko gana 
žymių atmainų. Iškilmingos

Mass. Pamokslų sakys kun. J. 
Ambotas iš Hartford, Ccnn.

giau nepirkti sovietų Rusijoj 
žibalo. Šios grujiės per viene
rius metus bolševikams už ži

baliniu- • balų išmokėdavo apie 22 mi- 
; lijonus dolerių. To priežastis,

kentėjo. į faj pPr didelė kaina.
1Kaip čia, taip visam krašte

kus. Šie pastarieji lakeli ir nu1

MACHADO BAHAMAS 
SALOSE

reikalingų tvarkų grųžina ka 
riuomenė.

Laikinasis prezidentas Gar-Į------------
los Manuel de Gaspedes pa- NASSAU, Bahamas salos, 
galiau sudarė kabinetų. Pas- rugp. 14. — Jūros lėktuvu čia 
kelbta, kad nieko nelaukiant,atskrido paliegęs Kubos saJos 

darbo. | prezidentas Maehado. Jis 
kong- džiaugias, kad pas britus gau

na prieglaudų.

4 bus imtasi atstatymo 
Netolimoj ateity įvyks
resan rinkimai.

SLAPTOJI POLICIJA GAL- j DVIRATININKAS PARMU-
VOMIS ATSAKO ŠĖ PREZIDENTĄ

Didžiausi pasauly sausieji dokai Southamptone, Anglijoj. Nesenai jvyko jų atidarymas.

ITALŲ LAKŪNAMS 
IŠKILMĖS CHICAGOJE ŠIANDIEN YRA SVARBI 

KATALIKŲ ŠVENTĖ

kongreso atidarymo pamaldos ' Iškilmėse giedos Sasnausko 
bus ne rugpiūčio 23 d., bet}(vargoninkų) choras, 
rugp. 22 d. kartu su Kunigų j Kadangi pamaldos atkelta į 
Vienybės seimo atidarymo pa-1 rugpiūčio 22 d., kongreso sesi- 
maldomis. Jos prasidės 9:39 ja galės prasidėti rugp. 23 d.

ROMA, rugp. 14. — Po il
gos, daugiau kaip 13,000 my
lių kelionės, oro ministerio 
gen. Balho vadovaujami italų 
lakūnai šeštadienį namo grį-1 
žo. Tų dienų jie iškilmingai i 
pasitikti už Romos, kur i

POLICMONAS NUŽUDYTA

Laivyno prieplaukoje (Na- 
vy pier) vakar du plėšikai iš 
vienos kompanijos darbininkų 
apmokėtojo atėmė <5<X) doi. Bė
gančius plėšikus norėjo sulai-

Tiberio upėje vra jūros lėktų- s. .. T . . . v. • | kyti Lincoln parko policmo-
^ų stotis. jnas j p Jis mo

Vakar jie iškilmingai pasi- ! mentaliai nušautas, 
tikti ir sveikinti Romoj taip,

Šiandien, rugp. 15 d., yra 
Švč. Marijos P. į Dangų P- svs iš IVorcester, 
mimo šventė. Ji lygi sekmauio-’
niui. Visi katalikai šiandien 
privalomi lankyti bažnyčias ir 
šv. Mišių išklausyti.

vai. rytų. Celebrantu pakvies
tas J. M. d. geri), pralotas M.
Krušas. Asistuos kun. K. Va- vakare. .'Visa programa 

Mass., ir ! paskelbta rytoj.

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS APSAUGOTAS

VALKATŲ SUVAŽIA
VIMAS

ryte, dėl to ir kongresas ga
lės užsibaigti rugpiūčio 24d.

bus

LIETUVOJE

HAVANA, rugp. 14. — Ku
bos saloje vakar per visų die
nų kruvinomis riaušėmis minė 
tas prezidento diktatoriaus 
Macliado vyriausybės sugrio
vimas. Pabėgusio Maehado bi
čiuliai ir šalininkai visur pulta
ir žudyta. Daugiausia teko ' mas 
slaptajai Maehado policijai, 
vadinamai “la porra.” Hava
noje apie 50 šios policijos na
rių nužudyta. Kitose salos da
lyse

l nepaprastais žiaumais pasižy-

PARYŽIUS, rugp. 14. —
Metz mieste einantį Prancūzi
jos prezidentų Albertų Le- 
brunų parmušė pravažiuojan
tis kažkokis dviratininkas. Pre 
zidentui galva sužeista. Kokį 
laikų šis įvykis buvo užtyli-

DIDELIS GAISRAS

ATĖNAI, rugp. 14. 
apie 350. Ši policija lis gaisras ištiko šio

kaip senovėje buvo sveikinami .... -' d ; kui bėgančius plėšikus. Vienas
grįžtantieji po didelių pergalių i. . . , , , ..* * " ,jų sugautas ir rasta kad jis
Krono imperatoriai. Premje- ' ožeistas Tai M Cohen_ 35 
ras Moralini. įspūdingai juro, amž ,>as .. rasta rwo|ve 
sveikino ir glorit'ikavo. Gen. T.1 jg
Balbo pelnė oro laivyno mar
šalo titulų. Kiti eskadrilės va
dai ir nariai pelnė aukštesnes 
rangas ir aukso medalius.

Šio, krašto valkatos turi sa- 
Kiti poliemonai leidosi pas- Vo 25-tųji metinį “suvažiavi-

mų’’ Ghicagoj. Kaip gi, ji 
šiame mieste yra paroda ir scelencija arkiv. A. Cassulo,

CARIBOU SALA, Que., ru
gpiūčio 14. — Ant povandeni
nių uolų užplaukęs susikūlė ne
didis keleivinis laivas North Klaipėdos jūros skautams į- 
Shore, kuriuo be kitų vyko ir'vyko nelaimė. Jie laivu “Bu- 
apaštališkas delegatas Kana- dys” vyko į Liepojų. Išplau- 
dai ir Niufoundlandui, Jo Ek-‘Idant iš uosto motoras prie

NELAIME JŪROS SKAU
TAMS

i

I mėjo, daug diktatoriaus prie-1 300 gyventojų namų sudegė, 
šų išžudė. ! Daugiau kaip 250 šeimynų ne

Iš Principe Hill tvirtovės teko pastogės.
vakar paleista keli šimtai po
litinių kalinių. Šie tuojau ėmė 
kautis su kalėjimo sargy ba. Pa 
nepaprastais žiaurumais pasi- 
žyroėjo, daug diktatoriaus prie 
šų išžudė.

AMERIKIEČIŲ KAPITALAS 
KUBOJE

NEW YORK, rugp. 14. —
Amerikiečiai yra įdėję apie 
pusantro bilijono dolerių ka
pitalo Kubos saloje. Tad svar 
bu yra, kad ši milžiniška su
ma būtų apsaugota.

KOMUNISTAS DEPOR
TUOTAS

DUBLINAS, rugp. 14. —

4,000 VYRŲ PAŠAUKTA 
DARBAN

PREZIDENTAS REIŠKIA 
NEPASITENKINIMO

' AVASHINGT0N, rugp. 14.
' — Prezidentas Rooseveltas
.reiškė daug nepasitenkinimo

patyręs, kad penkios didžio-
. . . ... . . sios krašto pramonės šakosmiesto uostų — Piraeus. Apie . . v. , ...negali iki sioliai kodų reikalu

PRANCŪZAI ĮSPĖJAMI

PARYŽIUS, rugp. 14. —
Pranoūzijos vyriausybė įspėta, 
kad jei iji ignoruos karo sko
las Amerikai, pastaroji nau-

susitaikinti.

šios pramonės yra: anglies, 
plieno, aliejaus (žibalo), auto
mobilių ir medžio. Šiose šako
se nėra sutikimo darbo va
landų, atlyginimo ir dirbinin- 
kų unijų klausimais.

Prezidentas tarėsi su pramo
juoju savo tarifu uždraus 'nės gaivinimo administracijos 
prancūzų vyno ir kitų svaigių- nariais ir nusprendė asmeniš- 
jų gėrimų importų. ikai įsikišti į šiuos klausimus.

PIRMĄ KARTĄ TOKIOS |lis iš šios parapijos. Iškilmių
IŠKILMĖS

Liepos mėn. 14> d. Žaigių 
(Raseinių apskr.) parapijos 
bažnyčioje jaunas marijonas 
kun. Antanas Kazlauskas tu
rėjo primicijas. Susijaudinę 
parapijiečiai žiūrėjo į drąsiai 
žengiantį prie Viešpaties al-Airijoį areštuotas ir depo r tuo . .

...... . . T i toriaus jaunajĮ levitų.tas amerikietis komunistas J.
Gralton. Tai dar pirmas <toks jaunuo

jiems reikalingi įspūdžiai.
Jų vadai pranešė, kad šia

me suvažiavime jie suformu
luos kodų ir pasiųs krašto pra 
monės gaivinimo administraci
jai, kad jų tų kodų pripažin
tų ir patvirtintų. Juk ir jie y- 
ra “veiklūs” vyrai ir dar dar
bininkai. Už pavalgy mų

su palydovais. Jie visi apsau
goti — žvejų laivu paimti į 
Rimoųski.

molų nustojo veikti ir bungos 
sudaužė laivų į molus. Trys 
skautai prigėrė. Dešimtį išgel
bėjo žvejai.

50,000 KINŲ PRIGĖRĖ PRIŽIŪRĖS VALDININKUS

Apie 4,009 šelpiamų vyrų 
pastatyta darban naikinti j- 
vairias žoles tuščiuose Chicago nors malkų sukapoja, 
sklypuose ir gatvių šalimais, 
kad apsaugoti žmones nuo 
taip vadinamos ‘‘hav fever” 
ligos.

DAUGIAU DARBININKŲ 
PRIIMTA

kam 
arba

grindis išplauja. Vienoje vie
toje negyvena ir pastovių dar
bų neturi. Tai esu dėl to, kad 
nuo turinčių šeirtivnas darbi
ninkų nepaveržti darbo. Pra
monės krizio metu sakosi ir 
jie daug kenčia, liet jie viešo
jo šelpimo nereikalauja. Šian
dien didžiausias valkatoms 
sunkumas yra tai apsunkintas 
iš vienų vietų į kitas kilnoji-

Prie kasamo Chicagoj van
deniui tunelio iki šioliai dirbo 
200 darbininkų. Darbas vyko 
lėtai. Miesto majoras nuspren- rnasi. Seniau bflta daug 
dė paimti dar 200 darbininkij 
daugiau, kad , darbas būtų 
sparčiau pirmyn pastumtas.

nau.

SUSEKĖ VOGTUS BONUS

Policija suėmė du Cbicagos 
biznierius, kurie naudojo 1932

ŠANGHAJUS, rugp. 15 d. Lietuvoje jau pradėtas ruoš
— Pasireiškusiam iš Geltono- ti valstybės tarnybos statu-
sios upės dideliam potvyny a- 
pie 50,000 žmoniij žuvo ir a- 
pie tiek neteko pastogės. 
Daug miestų visiškai sunaikin 
ta.

Potvynys prasidėjo pereitų 
birželio mėnesį ir šiandien y- 
ra pačiam baisume.

tas, kuriam bus aiškiai nusta- 
tyat, kas gali gauti valstybės 
tarnybų.

Priimant tarnautojus bus 
griežtai tirima jų praeitis, ar 
nebuvo teismo bausti už ko
kius nusikaltimus.

ATVYKSTA JAPONŲ 
GENEROLAS

PABĖGĖLIAI NORI GRĮŽTI

Lenkų spauda rašo, kad į 
Varšuvą atbėgo iš Vokietijos 
daug lietuvių politinių emig
rantų. Sako, jie nori siųsti

TOKIJO, rugp. 14. — Į San 
ge- Flraneisco išvyko japonų gene

rolas Seiširo Itagaki. Sakoma, bendrų prašymų Lietuvos vy-

KINŲ KARIUOMENĖ NU
GALĖJO PLĖŠIKUS

daugiausia jo pastangomis ki
nų valdžia iš Mandžiūrijos pa
šalinta.

riausybei, kad jiems būtų leis
ta sugrįžti į Lietuvą.

AMOY, Kinija, rugp. 14.— 
Garsioji kinų 19-oji armija, 

' kuri kitados sėkmingai gynė

REVOLIUCIJOS KUBOJE
KRETINGOJE ĮTAISYTAS 

LIURDAS

metais Bnitimorėj pavogtus Sanghaiv nu0 japonų. paga. 
bonus vertės 7,000 dol. A rėš- 15oti ail^ll4WnA komunistų

įspūdį didino ir tai, kad jau
nasis primicijantas neturi nei

v • »• I tuoti yra E. C. Henninng, 47tėvų, nei brolių, nei sesučių. J
• x u- x J m. amž., ir Wm. Handel, 50 Dar visai mažų našlaiti paėmė t 

auginti nuoširdūs Šimkai iš m’ am^

liau sutriuškino 
plėšikų jėgas vakarinėj Fuki- 
en provincijos daly ir atsiėmė 
Lungyen miestų.

AVASHINGTON, rugp. 14. 
— Kubos saloje buvo jau ke
turi prezidentai ir keturios re
voliucijos. Nė vienas preziden
tas nepasitraukė be gyventojų 
sukilimo.

Dautartų kaimo. Jie kun. An
tanų leido mokytis į marijonų 
gimnazijų Marijampolėje. Čia 
besimokydamas įstojo į mari-

KARO LAIVUS PASIUNTĖ
WASHINGTON, rugp. 14. 

— Prez. Roosevelto įsakymu j

FAŠISTAI SALIUTUOS RIAUŠES PRIEŠ ŽYDUS 
GALICIJOJE

jonų vienuolijų. Ir dabar jis Kubos pakraščius amerikiečiųI
laimino geradarius Šimkus ir apsaugai trys karo laivai pa- 
parapijiečius. , siųsta.

BERLYNAS, rugp. 14. — 
Vokietijos vyriausybė įsakė, 
kad teismuose publika fašistiš 
kai saliutuotų teisėjus.

VARŠITVA, rugp. 14. — Ry 
tų Galicijoj įvyko riaušės 
prieš žydus.

Rugpiūčio mėn. 2 d. įvyko 
iškilmingas Liurdo atidary
mas. Iškilmėse dalyvavo ir 
vyskupas, šia proga susisie
kimo ministeris papigino mal
dininkams geležinkelio hjlie- 
-tus.

ORO STOVIS
CHTCAOO IR APYT.TNKH8 

— šiandien numatomas gra
žus oras; kiek šilčiau.
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PRENUMERATOS KAINA: Metama — 21.00, Pu- 
metų — |3.60: Trinia mėnesiams — 12.00; Vienam 
italui — 7 6c. Europoje — Metams $7-00; l’uael me- 
— |4.00. Kopija .01c.
Bandradarblams ir korespondentama raitų ne<rų-

. Jai nspraAoma tai padaryti Ir nepri'alunčlama tam 
tui palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.

*»•«*• ii-Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

“DRAUGAS”
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▲dvevtlslna rates on appllcation.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

DRAUGAS” 2334 & Oakley Avė., Chicago

Marija nuo tų baimių visų buvo visiš-1 
kai laisva. Ji, dar būdama mažytė, pasiau
kojo visa. Dievui ir Jame viename sau lai
mės teieškojo. Ji padarė dar daugiau — Ji 
laisva savo valia dėl* žmonijos gero atsiža
dėjo net savo brangiausiojo Sūnaus, pati }>u- 
lydėdania Jį net ligi pat kryžiaus ant Gol
gotos kalno! Taigi, .Ji visko, kas buvo Jos 
širdžiai žemėje brangiausio, pati atsižadėjo, 
kas tad galėjo Jų dar prie žemės traukti!!
— Jos vienintelis troškimas dabar tebuvo
— juo greičiau skirtis su šiuo gyvenimu,

SVEIKATA - LAIMES SALTINtS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

išauti, tuo giliau jie pakasa sirūpinti vaikučių sveikata, 
žmogaus sveikatos pamatus, 'nusivežant jups prie gerojo šei- 

Sugedę tonsilai ir adenoi- mos gydytojo, kurs, jei tik v- 
dai ypatingos Žalos daro vai- ra reikalo, pašalins vaikučių 
kūčių sveikatai daugiausiai kūnų ir protų žalojančias blo- 
tr.rp penkių ir dešimties metų gybes, pasislėjusias sugedusfuo

TONSILAI IR AD1LNOIDAI prieš įvairius mikrobus. Sis i a^iaus, tiesiog kenkdami jų'sc tonsiluose ir adenoiduose.
________ laikotarpis tęsiasi niuždaug^ūno ir proto augimui. To am-1 Alano nuoširdžiausias jmtari-

Tonsilui randasi abiejose per pirmuosius keturis ar pe-,žĮaU8 vaikučiai, miega prasi- nias tėvams jų vaikučių svei- 
ž m ogaus koserės pusėse, gi a- likis metus kūdikio amžiaus. ^10j? Aru priversti kvėpuo- katos labui.
denoidai— viršutinėje jos da-,Taigi dauguma gydytojų vrn Per l)Urn<i- dėlto, kad uosi-
ly. Tonsilų pakraščiai, susisie- konservatyvus su tonsilų ope- n^‘ koserės dalis via užkimšta 

juo greičiau susijungti su savo dieviškuoju ?kia su kitomis koserės dalimis, racijomis iki ketvirtų ar pen- adenoidais. Kūdikio poilsis ta- 
Sūnumi Danguje... lyra pridengti burnų išklojau-^tų kūdikio metų. Jos daroma'da nėra normalus. Kvėpuojant

čia mukozine pievute, bet ma-tik tuomet, jei kūdikis yra va- ' Pražiojusiam, ne per nosį

KUNIGAMS PRANEŠIMAS

DIENOS KLAUSIMAI

MARIJOS MIRTIS IR Į DANGŲ 
ĖMIMAS

Švč. Dievo Motina, kad ir nuo pat pir
mosios savo prasidėjimo valandos nebuvo nė 

mažiausios nuodėmės šešėlio palytėta, ta
čiau ir Jai reikėjo pereiti pro tamsiuosius 

lirties vartus, kad galėtų kartu su kūnu 
lūti paimta į amžinąsias Dangaus linksmy-

Nemirtingmno malonė' vieniems tik pir
miesiems mūsų tėvams rojuje buvo pažadėta, 

jei jie būtų Dievo įsakymų klausę. Alavijai 
privilegijos nebuvo duota dėl to, kati Ji vi

lnie kame, taipgi ir mirtyje, būtų panaši 
j savo dieviškąjį Sūnų, kuris mirė už mus 

it kryžiaus, šv. Povilas sako: ''Kuriuos jis 
(Dievas) iš anksto pažino, tucs iš anksto 

ir paskyrė, kad jie būtų tos pačios išvaizdos 
lip jo Sūnaus paveikslas, kad jis būtų pi- 

daugelio brolių tarpe” (Rym. 8,

Marijos mirtis buvo m a - 
o n i ir n e d a r ė Jai jokios baimės. 

(5v. Alfonsas nurodo tris priežastis, dėl ku
rių mirtis mums darosi baisi: 1) prisiriši- 

;inas prie žemiškų gerybių ir turtų, 2) sąži- 
Jhės neramumas ir 3) netikrumas išganymo.

* * ' *
Taigi, pirmiausia, baimė perima mirtis 

•tuos, kurių širdis prikepusi prie žemiškų 
^gerybių. “O mirtie! — sako Dievo Išmin
kius — kaip baisu mąstyti apie tave žmogui.

ramybės savo turtuose ieško!” (Eccl. 
d, 1). Jei turtai neleidžia ramiai sumerkti 
iktį akių, kuomet yra baimės, kad vagis 
iii juos pavogti; jei drebame nežinoma ei- 

ii gatve, kad kas neužpultų ir neapiplė- 
itų mūs, tai kų bekalbėti apie mirtį, kuri 
ikrai mns apvogs, ligi paskutinio siūlo ga- 
;o apiplėš, nieko mums nepalikilama? Ko
kios tat baimės turi jausti turtingasis mir
ties valandoje?

’tomoji jų dalis tos pievutės1 rginamas kokios nors kroniŠ- 
neturi. Šioje tonsilų dalyje y- jkos ligos ir jo sveikata reika- 
ra daugelis mažyčių olučių, Įlauja tai padaryti.
kuriose nuolatos gyvena įvai- . ... , _- - . . , ... | Praslinkus tam tikram ku

rnės, kuriomis jis tiek kartų savo geriau- |rllĮ mikrobai bei ligų pe- ldikio nime periodui> atei. 
siąjį Tėvą ir Geradarį buvo rūstinęs, ir api- !{ai- Žmogaus atsparumai prieš I ,aikas> kuomet tas nuoJa_ 
ma jį didžiausia baimė, kaip reiks stoti j si uos mikrobus sumažėjus, jie tinįs lnikrobų gyyenį,,,^ ton- 
Dievo Teismų šitaipos gyvenus? Gerai jis .dauginasi labai greitai, uzter-K 0,Qtėge virsta įvajriy lig|J 
dabar mato ir supranta, kad Dievas teist818 kurtą nuodais, nuo kun,i baltiniais bei perų lizdais. Pa- 
pagal visą teisybę. Nebus į nieką atsižvei- '318 ne^a apdalyti, k,'m0 Lidėkojant šiems penj lizdams, 
giama, nebus .jokių užtarytojų. ‘"Nes Dievai pasipriešinimas prieš ligą tuo daugeiiuį žmonių, ar tai jie bfl. 
nežiūri asmens” (Rym. 2, 11). dar labiau. sumažėja ir'

Marija ir šiuo atžvilgiu neturėjo ko bi-:^aj 11118 vir81L Ligoniui 
jotis. Jos siela kaip gryniausias veidrodis,dada ^ia lelkalinga medikais

Dar daugiau mirties valandoje daro bai
mės nerami sąžinė. Mirdamas žmogus aiš
kiai pamato visas jam suteiktas Dievo ma
lones, mato ir savo nedėkingumų bei nuodo-

kūdikiui išdžiūsta burna, jo

Kunigų Vienybės Seimas 
šiais metais įvyks antradienį, 
įugpiūčio 22 dieną, Šv. Jurgio

liežuvis sukempa, ir į savo parapijos salėje, Chicago, Ilk 
plaučius sutraukia visokias Seimas prasidės iškilmingomis 
dulkes ir ant jų esančius ligų šv. Mišiomis 9.30 valandų ry- 
perns, dėlto, kati nosis, kuri to Šv. Jurgio bažnyčioje. Tuo- 
yra kaip ir oro koštuvu,-jam jau po Mišių prasidės sesijos.

Visi kunigai prašomi būtinai 
dalyvauti šv. Mišiose.

Kun. K. A. Vasys, pirm.

negali tarnauti.
Tokį berniukų ar mergaitę 

ištolo galima pažinti. Jo vei
do išraiška yra ypatinga — 
lūpos žymiai storesnės, šner
vės mažytės, suplotos, atrodo

Kun. P. M. Juras, rast.
V

J. Žilevičius

'AUŠRA” IR LIETUYIŠKOJI MUZIKA
PRIEAUSRYS

(Tęsinys,
Vaiguvos senieji parapijonai štai ką 

asakoja apie Bernelių mišias jų bažny
čioje prieš 70-80 metų. Į Bernelių mišias 

i berniukai nešini įvairius instrumen- 
us: švilpynes, birbynes, ragus, trimitus, 
arabanus (būgnai buvę prie vargonų);

prilipdavę pilni “chorai” — viškai. 
Jžgiedojus “Gloria”, visi jmgaudavę pū
ti, o vargonininkas, matydamas, kad ne
iti vargonais jų užrėkti spaudydamas
b vienų-du klavišus, užsigulęs ant klavia 
iros alkūnėmis visus net ant syk spaus- 
ydavęs. Kai kada vargonininkas ttirė- 
»vęs ant galvos užsimovęs skambi likus; 
oja mušdavęs prie vargonų tam tikrą 
akojų. prie kurios buvęs pritaisytas 1,ūg
is, o rankom spaudęs vargonus!

“.Muziku Koscielna’’ Nr. 1 ir 2, 1886 
ii^ straipsnyje: “Bažnytinė muzika Lie- 
ųvaje’’, rašoma. “Duokim, miršta tur- 
ogesnis pilietis, ,įo giminės nepatenkinti 
logai. sulig jų nuomone, griežančiu var

NAUJAS ŽURNALAS 
LIETUVOJEtų jaunesnio ar senesnio am-

žiaus, tenka susidurti su šir-j’/S. būtl» žnybta nosis, vir- 
dies ligomis, inkstų uždegimu, r a^n*8 burnos
s,narių ir kaulų gėla, rheu-18iaul'8a> ® aukštas,

.. , ,. . kas beabejo daro nemaža įta-matizHiu, bronchitu ir dauge- , . * , , ,kos į netikslų dantų augimų. 
I.u kitų ligų. Taigi, tonsilai, [B|og]} tonsi|ų j(. adenoid.

šutinis burnos kaulas labai
Iki šio laiko Lietuvoje ne

buvo statybos meisterių žur
nalo, kuris labai reikalingas 
taip žengiant technikai pir-

nors pradžioj, kuomet sveiki, sek° Reiškiasi ir kitose kūno įn,yn\ 1)abar Šiauliuose suda- 
tiunauja žmogui naudingai,'dalyse, bet dėl pavyzdžio už- 
bet, kartą sugedę, jie virsta teks viršui paminėtų.

si mylimiausi vaikeliai savo močiutei prabi-į stengiasi apsaugoti žmogų nuo j žmogaus sveikatos priešais? Ir , pa|jar dar vakacijų laikas.
lo: Mes esame Tavo padariniai, mes neap- infekcijos ir po draug priside-'juo ilgiau duodama progos su- paikučiai liuosi nuo mokyklos, j tybos technikos mėnesinio ž 
leisime Tavęs niekados, mes Tave net į Da- da prįe išdirbinio atspirties'gedusiems tonsilams šehninin-iTaigi kaip tik yra progos pa-!rnalo “Mūsų Meisterio”. Tas
ngų, net ligi Aukščiausiojo lydėsime sosto,! ----- ------------------------------------------------------------------------ '------ ----------------------------- ---- !numerįs spausdintas rotatorių-
kad atsiimtum užpelnytą už mus amžiną ga-įnus — taip sunku suprasti kaip reikiant j mės Karalienei Jos į Dangų ėmimo dienoje!... intj šešiolikos puslakščių bet 
rbės vainiką!... į ir garbės didumą bei kilnumą, kurią yra su- • Tautų Apaštalas, kuriam Viešpats pra- |ul’į ^veiksiuotų techniškų

straipsnių. Atsakoiuingas reda 
ktorius B. Karpavičius. Reda
kcija ir administracija: Šiau-

. .. • pagalba pašalinimui skausmobe mažiausios sutepties ir demeles. Pasipuo- . ...
- - ................ , • -i - . ir sustiprinimui jo organu,susi gražiausiomis dorybėmis puikiau nei1 r . <» ®

t - . iii- • i. * kad paskubinus apvalyti kūnąLietuvos lankos, kai pavasario metu. pražys -1 1 . ♦
. • • • i • • v . • • • j nuo nuodų ir užkirtus ligosta įvairiaspalviais savo žiedais; nei giedras .... 6
dangus, kai nakties metų apsikaišo milijonų ėtimuisi elių.
milijonais gražiausių žvaigždelių...... Jos vi- Kūdikystėje tonsilai vaidi-
sos, Marijos dorybės, mirties valandoje tar-'na ypatingų rolę, būtent, jie

• * * rengęs Dievo Sūnus savo myliniiausiujui AIo-
Trecias dalykas, sukėlęs baimės mirties tinėlei Dangaus karalystėje.

. Tautų Apaštalai,
, vėręs buvo Dangų ir parodęs grožybes, sa-
J ko: Ko akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, ir

'rytasis Statybos' Meisterių Klu 
bas, vienintelis Lietuvoje ir
veikius ne tik Šiaulių apskri
tyje, išleido pirmų numeTį sta

žu-

valandoje, tai netikrumas išganymo: “Nors 
aš nieko nesijaučiu, takiau ne dėl to esu nu
teistas. Mano teisėjas yra Dievas" (L Kor. 
4, 4). Kokią tačiau galėjo turėti baimę šiuo 
atžvilgiu Švč. Marija, nesuteptoji Dievo Mo
tina, kuri dvasioje regėjo savo brangiausie
ji Sūnų sėdint po dešinės. Dievo Tėvo Dan
gaus karalystėje? Ji laukė savo mirties va
landos ne tik be jokios baimės, bet su di
džiausiu pasiilgimu, nes per jų galėjo Ji 
susijungti su savo vienatiniu Sūnumi. Jos

Alės galime šv. Rašte kiek-ne-kiek susi
ieškoti kokių palyginimų ir paaiškinimų, ku
riuos galėtumėme Alarijai pritaikinti, pa-

į širdį žmogui neparėjo, ką prirengęs yra
Dievas tiems, kurie J| myli" (l Kor. 2, 9),!|ifd” glillp0 ė 2S. nu. 
Jei šitiek laimės yra parengęs liievas vi- I rj žadama išWsti jau nebe. 

vyzdžiui, kaip šv. Jono Apreiškimų knygo- 1 siems Jį mylintiems,- tai kų bekalbėti apic' vienaspalvį. Kaina metams 
je: “Pasirodė Danguje didelis ženklas: Sau- į Alariją, už kurią niekas daugiau Dievo ne ’dvylika litų
le apsiausta moteriškė, mėnulis po jos kojo
mis, ir ant jos galvos dvylikos žvaigždžių 
vainikas*' (Apr. 12, 1). Galime Jai taikinti 
Giesmės žodžius (6, 9): “Kas yra toji, kuri 
ateina tarsi tekanti rytų aušra, graži kaip 
mėnuo, giedri kaip saulė, baisi kaip išsiri-

mylėjo?!
Į Dangų ėmimo diena — tai Marijos 

triumfo diena! Linksminasi Marija, linksmi
nasi kartu su Ja ir visa Jos karalystė — 
Dangus ir žemė!

Žurnalas rašys apie įvai
riausias statybos naujienas, 
taip pat apie įvairių tiltų sta
tybą ir apie kalvių ir šaltkal
vių darbus — vadinas apims

mirtis, sako, buvusi ne iš kokios ligos, ar Įdavusi kariucmenė?” Galime sau įsivaiz- 
senatvės, bet iš per didelės meilės savo die- duoti, su kokia meile ir garbe nesuskaitomos
viškajam Sūnui ir iš to neapsakomo ilgėji
mosi, kuris jai kūno jėgas pakirto.

• • •
Kaip sunku mums aiškiau suprasti Die

vo Motinos kilnumų ir suteiktųjų Jai Dievo 
malonių gausumą bei brangumą, Jos meilės

Ule

angelų ir Dangaus Šventųjų minios pasitin
ka ir lydi “Palaimintąją tarp moterų”, 
“Karalių Karaliaus” Motiną, kokias neap
sakomai gražias giesmes Jai gieda... Galime į

a i ’’

Linksminkimės ir mes visi, kurie turi- tas sritis, kurios iki šio laiko 
garbės prie Marijos garbintojų plikiau- buvo apleistos. Klubas rūpin

syti! Gi Jos garbintojai esame visi, kurie 
mylime Ją, Jturie platiname Jos garbę tarp 
žmonių, kurie palaikome ir remiame Jos gar
bei paaukotas įstaigas, kurie rengiame šio
kiu. ar kitokiu būdu Jos garbintojų naujus

sis savo narių būkle ir darbu, 
taip pat kasmet su išrinkta 
komisija ekzaminuos naujus 
statybininkus.

Linkėtina • viso geriausio ir 
žurnalui ir meisteriams, kurių 
reikalas labai tvarkvtinas.

Arijas Vitkauskas

itempti visas ,~avo lakiosios vaizduokles je- , „ „ . . , . . , , ..., t - „ . , . I pulkus, ypač steigdami ir palaikydami kata-bet vis tai bus toli gražu nuo tikrenv- '...... , , , - , , ... ...likiskas mokyklas ir katalikišką spaudų...gas
Slidumą, nuolankumo gilumą. Jos kančios bės — nuo tų grožybių, kurias Dangus yra 
sopulingunią, Jos kantrybę ir visus nuopel-1 parengęs Švč. Panai Alarijai, Dangaus ir že-

gonininku, uuoda jam keletą rublių, kad 
tik užleistų griežti pakviestiems iš mies
telio muzikantams vokiečiams, ar žydams. 
Daug tokių mišių ir pakasynų girdėjau ir 
mačiau, bet vieno pakol gyvas būsiu neuž 
įniršiu (Rašo korespondentas “Andante” 
— J. Ž.). Turėjau tuomet tiktai 12 metų 
ir per tokias pakasynas prisėjo man mi
šioms tarnauti. Pasibaigus ministrantūrai, 
atsisukęs pažvelgiau į viškus ir negalė
jau nuo juoko susilaikyti, kai pamačiau 
ten tris žydus: vienas jų turėjo smuiką, 
antras kontrr.basų ir trečias fleitą; jie ne
paprastai jautriai ir širdingai — tikrai 
žydiškai — griežė. Muzika jų buvo tipiš
kai kaimiška, o jų tos — “jannutkos”, 
“peisai” ir ilgi apsiaustai (“chalatai’’) 
tokį typingą vaizdą sudarė, kad Ir po 
šiai dienai gailiuos, kad nesu tapytojas, 
būčiau šį vaizdą amžinai palikęs, o kadan
gi jie buvo dideli žydų tikybos sekėjai, 
tat ir bažnyčioje “jarmulkų” nenusiėmė.

Jungtuvėse galėdavo dažniau panašių 
reginių matyti. Vestuvninkai už sugrieži- 
mų “Veni creator” vargonininkui užmo
kėdavo 15 kap.f bet pats vargonininkas 
pasiūlydavęs iškilmingiau ką nors sugrie- 
žti už 30 ar 40 kap. Po jungtuvių sugrii- 
ždavo jiems keletą polkų, valcų, mazūrų

ar kazokų, o jungtuvių poros, išeidama 
iš bažnyčios, sulig takto, darydavo atatin
kamus judėjimus. Ar dabar tas tebeprak
tikuojama, ar ne, bet prieš dešimts metų 
(1876 — J. Ž.) tas buvo labai madoje ir 
aš pats keliose bažnyčiose punašias scenas 
mačiau, kas mane labai stebino ir pikti
no.”

Dabar išžiūrėkime, kaip tais laikais 
buvo kituose Lietuvos kraštuose: Suval
kijoje ir Vilnijoje.

Suvalkijoje lietuviškos kalbos grįži
mas į bažnyčias prasidėjo anksčiau, negu 
Žemaičių vyskupijoj. Ten buvo taip pat į- 
sigalėjęs lenkiškas giedojimas, kaip ir 
Žem.- Vyskup., b<>t radosi kunigų, kurie 
mėgindavo įvesti lietuvišką giedojimą.

“Lietuvių Tautoje” 1914 m. Rv-kių 
Jomis rašo: “(Turima omenyje Gudeliu 
apylinkę) laibai goję XVIII šmt. mokąs 
skaityti iš knygos žmogus buvęs didelė 
retenybė. Jeigu pasitaikindavo šernams, 
tai giesmininkų reikėdavę važiuoti ieško
ti toli Į kelintą dešimtą kaimą. Tie gies
mininkai Imdavę kaip ir ainatninkai; vie
nur atgiedoję, važiuoitavo į kitų šerme
nis. Jumis už giedojimą mokėdavę. Kai
mynai prie stalo nesėsdavę, kurie ateida
vo į šermenis, taip sau: parūkyti, pasi

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

kalbėti, pažiūrėti. Ten sėdėdavo vienas 
ar du pargabenti giesmininkai”.

Lietuviai neidavo lenkiškų giesmių 
giedoti, tuomet vargonininkas su vienu, 
kitu klebono ar dvaro tarnu giedodavo 
lenkiškai. Gudeliuose, prie kleb. Stalma- 

' chausko, apie 186(i m., pradėjus bandy
mą lietuviškai giedoti, tuojau susidaro 
būriai lietuvių, kurie gražiai reikalingo* 
giesmes lietuviškai giedodavo (ten pat).

Būdami vyskupais lenkai, nesigėdy
davo duoti įsakymus parapijoms, kad 
melstųsi ir giedotų lenkiškai. Garsus vys
kupo Strašynskio (1837 m.) išduotas de
kretas vertė grynai lietuviškas parapija* 
lenkiškai melstis: Slavikų, žemosios Pa 
nemunės ir Sakių (ten pat). Kai kurioms 
parapijoms daug anksčiau kitų vyskupų 
buvo duoti panašūs dekretai.

Jautresni lietuvių sielai klebonai, ku
rie paeidavo iš liaudies ir liaudį mėgda
vo, bandydavo, neatsižvelgdami į vyskupų 
norus, įvesti lietuvišką giedojimą. Tokk 
klebonai likdavo labai vyskupo nemėgia
mi. Ypatingai lietuviškoji banga pradėjo 
rodytis Suvalkijoje po 1863 m.

Liškiavoje kun. Jurgis Masionis įve
dė lietuviškaa giesmes. Seinų seminarijos

auklėtiniai kunigai imtys mokino šventų 
giesmių giedoti bažnyčioje (Kure. A. Mi
lukas. “Spaudos Imis vės...”).

1866-7 m. vyskupas Lubenskis, išgir
dęs Balbieriškyje, per savo vizitaciją, 
žmones giedant bažnyčioje baisiu lenkiš
ku žargonu, kurį vystė jo pirmtakūnų de
kretai, ten pat liepė klebonui sustabdyti 
giedojimą, pareikšdamas: “tegu negadi
na mūsų gražios lenkiškos kalbos”. Ma
tyt, jis buvo sąžiningesnis už kitus, nes 
kai kur grynose lietuvių parapijose, per 
vizitavimą, pats užgiedodavo lietuviškai 
“Garbę ir šlovę”, nors kalbėti nemokė
davo (Kun. Milukas). Iš lengva vienur, ki
tur toje arityje veikiant, pradedama vis 
daugiau giedoti lietuviškai. Pav.: kun. 
Barkauskas apie 1880 m. išmokinęs rą
žančių savotiškai Vilkaviškyje ir Alvite 
trimis balsais ir mišparus iš 7 moterų ir 
vieno vyro. Kiek vėlian jį paseka ir kiti 
kunigai: J. Ambraziejus, Skinkys (sena
sis) ir d. k. Kai kur drąsesnieji klebonai, 
nežiūrėdami vyskupų noro lenkinti para
pijas, įvesdavo lietuvišką giedojimą, bet 
sužinojęs vyskupas liepdavęs vėl grąžinti 
lenkišką, nors jau kai kur jau buvo plu- 
čiai nueita su lietuvišku giedojimu.

Bus daugiau)
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WATERBURY, CONN. NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
rėjo smagi? ir linksmą laiką, į už tokį menką pinigėlį ištisą ( 
nes oras pasitaikė kuo gra*-dieną bus galima linksmintis Į 
žiausias. Pasimaudę tris-ketu-: ir pasimatyti. Lietuviams tą į 
rias valandas, paskui valgė be- dieną ten viskas bus papigin-| 

vyko neseniai įšventinti kimi- Įn(jrUs pietus ir linksminosi. Iš- ta, reiškia valgis, gėrimas ir j 
gai Marijonai, kun. Dr. Petras važiavime buvo komp. Alek-J.t. Pasimatysime tenais saky- 
Biskis, Al. L C. ir kun. Ado- sį^ kuris vadovauja chorui, tą dieną, o iki to laiko skai- 
mas Morkūnas, M. T. C. Juo- kunigai: Kazlauskas, Kripas ir tykite “Draugą”, “Darbinin- 
du ką tik užbaigė mokslus Ry* .Ražaitis; svečių iš New Bri- ką”, “Garsą” ir vietinius an- 
me ir dabar atvyko Amerikon tain, Auburn, New York ir iš glą kalba laikraščius. Juose 
darbuotis visuomenės labui ir kitur. Vienu žodžiu, parengi-,bus smulkesnių žinių.
Marianapolio Kolegijoj mokv- )nas pilnai pavyko. Komitete-------------------
tojauti. |buvo Kenausis, Jesulaieiūtė ir

Kun. Dr. Petras Biskis, M. kiti.
T. C. yra gimęs Newark, N. J. 
kame jis išėjo pradinės ir au-

MARIANAPOLIS
« • IRugpjūčio G d. iš Romos at-1

LIETUVOS VYČIŲ IŠ
VAŽIAVIMAS

Pereitą savaitę kunigas Kri-- Nesenai Waterhury’o Lietu-

Kap. Dariaus ir Girėno Skridimas Lygus 
Limta Skridimui

Kodėl Lituaniką Ištiko Katas
trofa? Galimos Priežastys

(Tęsinys)

Prie viso to dar galėjo pri
sidėti ir apsunkinančios aplin- 
kybos, galėjo lėktuvo elektros

orą. Katastrofos metu buvusi 
kryptis į šiaurės vakarus — 
jūros pusėn.

Atvežtose Kaunan lėktuvo
apšvietimas sugesti. Lakūnai j liekanose rasta, kad Lituani- 
vartojo sausus elementus, ga-,cos benzino čiaupai Uždaryti

ės mokyklos ir kolegė-'paa.ir kun. Kazlauskas buvo vos Vyčiai turėjo metinį išva- 3ėj° 3ie išsieikvoti. Tai dar su- ir lėktuvo motoro .uždegimas
ikslus. Čia jis lankė ga- išvykę kelioms dienoms atos- .žiavimą Jono Vaitukaičio va-'. s^Pr^na ras^a deganti kišeni- 
kolegiją “Seton Hali”, togų. Grįžo namo sveiki ir samamy, Lake Quassapaug.,n(i lemputė. Išsieikvojus sausų 

kurioj įgijo B. A. (dailės ha-. raudoni. Šią savaitę išvažiavo Visi smagiai dieną praleido.1 elementų elektros energijai, 
kalauratą) laipsnį. Užbaigęs klebonas kun. Valantiejus ir Vyčiai labai dėkingi Jonui Vai turėjo nustoti veikęs ir indu-

j kolegiją, kun. Biskis nuvažia
vo pas Marijonus, Hinsdale,
Tll. Čia jis atliko naujokyną 
ir ėjo mokytojo pareigas vie
nerius metus. Paskui Tėvai iš Newark diocezijos, Karlo-.vasarnamius, pav., Kankaliai, 

nas ir Ražaitis iš New Britai- .Tonas Kairys, Stokes ir kiti.

kunigas Gauronskas. tukaičiui (mūs bažnyčios za-'dorinis kompasas. Tačiau o- 
kristijonas) už davimą savo rientacijai vistiek veikė kitas

išjungtas. Jei tai padaryta pa 
čių lakūnų, o ne pašaliniu 
žmonių po katastrofos, tai bū
tų tikrai galima tvirtinti, kad 1 
lakūnai norėjo nusileisti dėl I 
motoro sugedimo, nes nusilei

Šiomis dienomis pas mus la- vasarnamio. Prie Lake Quas- kompasas, o aklam skridimui džiant dėl gaisro pavojaus vi-

Marijonai jį išsiuntė tęsti sa 
vo mokslus Ryme. Tenai jis 'n’o., 
užbaigė filosofijos ir teologi
jos mokslus ir “magna cum

nkėsi svečiai-kunigai: Kemėšis sapaug daugelis lietuvių turi instrumentai vistiek liko 
----- tvarkoje, taigi tai nekliudė, 

tačiau galėjo prisidėti. Jie ar-
, Lietuviai ten jaučiasi lyg”pas,^® dėl motoro “šlubavimo”
'nuosavą ežerą. Mūs jaunimas Įieškojo vietos nusileisti, arba 

blogą
Įaudė” įgijo teologijos dakta- J Stankevičiūtė ir Šimkiūtė vie- ta graži.

Dvi panelės iš Scranton, Pa.: mėgsta Lake Quassapaug. Vie jfškojo kelio apskristi

Viena iš malonių pramogėlių vaikams šimtmečio 
pažangos parodoje, taip vadinamoje ‘Enclianted lsland’ 
(vaikų žaislų paviljone).

i............................................ .... — -- ----———
t Buvęs Lituanicos tragedijos . lietuvių tautos didvyriai mirė
'.vietoje, Lietuvos aero klubo , baisia mirtimi, 

ma garantuoti, ar lakūnai pa- , , . v , . , . ,’ . * atstovas įnz. Bulota dar pa- Vokiečiai tiek Soldine, tiektys išjungė motorą ir uždarė, , . . . . . , . . . .. . ” pasakojo apie įvvki toje bai- ! įvairiose kitose vietose pareis-benzmo čiaupus. ! . . ... ., ... .'šio e vietoje. Abu lakūnai sun-

suomet tai daroma; ypač lei- į 
džiantis blogoje vietoje. J šiuos I 
spėliojimus kol ka? atsakymo 
nėra, nes sudužusi Lituanica 
vartaliota, sukeliota ir negali

v., ... i į per Lietuvių Dieną Waterbu-sedamos pas savo gimines ir į ----------------- | /
Rug-piūčio 13 d. kun. Dr. P. pažįstamus Waterburv ,džiau- LIETUVAITĖ JUDAMUOSE J7:, Pranesa>.ka'1 Pa;

veikslai labai gerai ir aiškiai

ratą.

Biskis, M. T. C. atlaikė savo 
pirmąsias iškilmingąsias šv. 
Mišias Amerikoj, Newark’e lie 
tuvių parapijos bažnyčioj. Tai

gėsi gražiąja Conn. gamta ir 
Waterbury’o apylinkėmis.

PAVEIKSLUOSE

Aną dieną judamuose pavei-

išėję. Žadėjo juos čia rodyti 
apie 15 d. šio mėnesio. Lauk-

Tačiau konsta įtuota, kad kiai sužeisti. Lietuvos aero

Kunigas Gradeckis, iš Hart-, ksluose teko matyti ir vater- 
progai jis gavo nuo Šv. Tėvo ford, porai savaičių buvo iš-,burietę lietuvaitę. Tai panelė 
specialį leidimą suteikti žmo- vykęs Cbicagon. Dalyvavo Vy-j Baranauskaitė (Judith Ba- 
nėms naujai įšventintų kunilčių seime ir pamatė Pasauli- ron). Ji paeina iš katalikiškos

Sime.

KALBĖJO KUN. LIP 
NICKAS

kė daug užuojautų ir visur 
gražiai pagerliė žuvusius mū
sų tautos didvyrius. Nors Li
tuanicos liekanų jie daug iš
nešiojo, tačiau yra pasižadė-

gų palaiminimą’, nors jau du nę Parodą, 
metai kaip jis yra Įšventintas 
kunigu. Kun. Dr. P. Biskis,
M. T. C. ateinančiais mokslo! 
metais Marianapolio Kolegijoj 
dėstys filosofiją ir graikų kal
bą. '

Kun. Adomas Morkūnas
Kun. Adomas Morkūnas, M.

šeimynos. P-lė Baranauskaitė

ypač turėję reikšmės blogos klulilo atstovai juos rado jau 
atmosferinės sąlygos. Svar- '(pašarvotus. Girėnas kiek ma- 
bus dalykas nuovargis. Dėl !žiau sulaužytas, tačiau Darius 
nuovargio ir pritvrusiems la-'labai smarkiai nukentėjęs. Jo i ję jas surankioję grąžinti Lie- 

jkunams pasitaiko avarijų, jgalvoje medžio gabalėlių irituvon.
Taip gerai prityręs lakūnas, • „pygjjų, rankos keliose vieto-1 Paskutinį liūdnos nuotaikos 
tris kart perskridęs * ” ’’ 1A'tlanti-

Nesenai čia kalbėjo svečias i ką Mollison prie Bridge Por-
daug dalyvaudavo parapijos, ,§ Lietuvog kunlipnickas. Pu to aerodromo, nakties metu

k\

C. L. C. METINĖ FIELD 
DAY

Kun. Gradeckis ir Kripas 
stropiai darbuojasi, kad šių i 
metų C. L. C. Field Day bū

veikime ir taip pat miesto te
atruose. Ilgą laiką buvo Ne\v 
Yorke, paskui Miami, Chicago 
ir daugely kitų vietų. Ji dai
nuoja. “Mary Stevens, M.D.” 
paveiksle; jos rolė trumpa, bet 
parodo, kad ir lietuvaitės jau 
pradeda prasimušti į pačias 
aukštumas.’

tų kuo sėkmingiausia. Ji bus 
T. C. yra gimęs Lietuvoj. Ma-j rUggaj0 (Sept.) 10 dieną. Vie- 
žas Imdamas,^ tėvų buvo at- ia jau parinkta — Lake Com-
vežtas ir apsigyveno Worce£ pOunce, Bristol, Conn. Tikimės Iš Waterbury dar dvi lietu

blikos susirinko įlaug. Visiems 
malonu buvo pamatyti ir iš
girsti kalbant savo brolį-sve
čią iš Lietuvos.

MOKYKLOS MERGAITĖS 
SEASIDE PARK, BRIDGE 

PORT’E

Mūsų pradžios mokyklos 7
ter, Mass., kame išėjo pradi-j sutraukti iki 4,000 žmonių, o Raitės eina plačiais keliais ir ir 8 skyriaus mokiniai-ės, ka
ną ir aukštesniąją mokyklą, ypatingai jaunimo iš viso Co- žada prasimušti: tai šokikė Le- rie geriausiai mokėjo skaityti 
Paskui Įstojo Tėvų Marijonų mecticut ir “draugingų” va-'ona Wallace (Valantinavičiū- lietuviškai, nuo kun. Kripo ga- 
kolegijon, Hinsdale, III. Užbai- istybių, kaip tai Massachu-jtė) ir Shirley Mason (Abro-
gęs ten mokslus, ir atlikęs «etts jr Viskas priklausys1 mavič.iūtė). Linkime joms iš- 
naujokyną, buvo Tėvų Mari- nuo oro< Viešai per spaudą}garsinti lietuvių vardą, kaip 
jonų išsiųstas Į Kauną, kame kviečiame visus lietuvius iš tai daro lietuviai vaikinai, 
jis baigė filosofijos mokslus.; Waterbury ir kitų Conn. mies-
Teologijos mokslus-gi, kun. A-Įt^ kad toje dienoje atvyktų 
domas išėjo Angelico Univer-'pas mus _ į Bristolį; visiems 

Romoj. 'žadam daug “good times”. J-

vo “raidą” į Seaside park. 
Tai buvo G mergaitės: Krum- 
plevičiūtė, Lusaitė, Augiūtė, 
Černauskaitė, Matuliūtė ir Ka 
tiliūtė. Visos labai gabios ne

LAUKIA LUKŠIO SU 
PAVEIKSLAIS

norėdamas nusileisti apšvies
tame aerodrome, padaręs G 
ratus nesugebėjo nusileisti, 
sudužo prie aerodromo grio
vyje. Galėjo prisidėti ir žūt
būtinis lakūnų pasiryžimas 
pasiekti Kauną. Išvadoje: 
pirmoje eilėje itin sunkios 
atmosferinės sąlygos, atkak
lus lakūnų pasiryžimas pasiek 
ti Lietuvą, nuovargis, galimas 
motoro defektas. Tolimesnių 
priežasčių laikai daug, pav.; 
radio neturėjimas ir kt. Nega
lima tačiau tvirtinti, kad jei 
radijo būtų turėję, būtų buvę 
išgelbėti. Šiaip ar taip šios vi
sos priežastys yra natūralios. 
Tiesiog juokingi gandai apie

se sulaužytos, kojos irgi. Alni (Tęsinys 4 pusi.)

A. Morkūnas, M. I. C. žanga tik kvoteris, už kurį busįVaterburiečiai neramiai laukia ibet per vasarą skaito lietuviš
kus laikraščius. Pavyzdys vi
sam lietuvių jaunimui.

kinės ir moka skaityti kad ir
sunkiausi lietuvišką raštą. Jos Į kažkokius spindulius ir kitas 
ne tik mokyklose pasižymėjo, tik gandais skleidžiamas prie- '

rugp. 20<l. atlaikys savO ga]ima Visus sportus pamaty-.Lukšio su judamaisiais pavei- 
pirmąsias iškilmingas šv. Mi- fi. Vakare bus šokiai. Reiškia, ikslais, kuriuos jisai nutraukė 
šias Amerikoj, Šv. Kazimiero
parapijoj, Worcester, Mass.
Gerb. Tėvelis dabar apsigvve 
no kolegijoj ir ateinančiais mo 
lcslo metais joje dėstys mate
matiką.

Marianapolis linki naujie
siems dvasiškiams geriausių 
pasekmių Kristaus vvnyne!

WATERBURY, CONN.
DIDŽIOJO CHORO IŠ 

VAŽIAVIMAS

Praeitą sekmadienį šv. Juo
zapo parapijos didysis chorą” 
turėjo metinį išvažiavimą Į 
Lake Compounee, Bristol, 
Conn. Važiavo dviem dideliais 
busais. Narių su sveč.iais skai
čius buvo iki ISO—100. Visi tn-

žastis. Geriausi aviacijos spe
cialistai paneigia galimumą 
buvimo kažkokių spinduliu.

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

7 DIENAS
Į LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šaliniais garlaivio 
Brenierhavene užtikrina labai patogią 

kelionę į LIETUVĄ
ARBA HEMAI KITĘ Ilk J 01 |O
EKSPRESINI! I,.\IVU |_^ Ų ĮVĮ P Ų M

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Rajidolph St., Chicago

SQUIRE EDGEGATE ... You*ve Sctn Tm Bcforc, Būt Nevcr in a Group Likę This
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INIS “DRAUGO”

PIKNIKAS
Sekmai, Rugpiučio-Aug. 27 d.

BERGMAN'S DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

Pirkęs tikietą turėsi progos gauti AUKSO ŽIEDĄ, Piknike bus visokių 

įvairumų, šokiai prie šaunios muzikos. Išanksto kviečiame visuomenę tų die

nų nieku kitu neužsiimti, bet atvykti į rudeninį spaudos piknikų!

5

KAP. DARIAUS IR GIRĖNO jau apie tai, kad niekam nebu-, visuomet sektinu ir pasiekia- j Darius ir Girėnas neturėjo , garbei. Būkime'tvirtai pasiry-į dė pasauliui, kad Li?tuva yr;lSkaitykite ir platinkite
SKRIDIMAS LYGUS LIN- ! vo ir negalėjo būti jokios mu idealu. Ta bendra jų bū-J savo dispozicijoje nei dešini- • žę tarnauti tam idealui, ku- kraštas, kurį verta didvyriams

i prasmės žudyti mūsų narsuo-jdo savybė — jų nepaprasta, i tos dalies tų galimumų, ku- riam mūsų narsuoliai ir savo
liūs lakūnus, — zonos versija | tačiau grynai žmoniška ištver- | riais gausiai buvo aprūpinti l kilnias gyvybes paaukojo —
neišlaiko mažiausios kritikos, Jmė siekiant kilnaus užbriežto • kiti jų pirmtakūnai. Jų pasi- tėvynei.

BERGO SKRIDIMUI

(Tųsa iš 3 puslapio)
pranešimo žodį pratarė Lietu-|nes kiekvienas bent kiek susi- i tjksk). Prisiminkime, kiek gra ruošimas, palyginti su anų, ga
vęs aero klubo pirmininkas ! pažinęs fizikos mokslu žino [žiu, kilnių sumanymų, įvairiu- -Ii būti prilygintas pasiruoši- 
prof. Z. Žemaitis, kartu pažy-'^118 tuojau supras, kad ištisų [ mis progomis Iškeliama mūsų mui tų piemenuku, kurie ūmai navo a. a. Du
mėjęs, jog dar gal kaikas pa-jkra>5tii aprūpinti kaž kokiais J visuomenėje. Sumanytojai, ro- biZų panorėję pastatyti savo'Bet ,reSj, priv£
aiškės, kalbus gamtas vokiečių j nuolatinėmis kenksmingomis (dusi, galvas pasiryžę padėti ! vaikiškomis priemonėmis gra- du vigam pasau|iui ir mūsų klir() _ sav(, kilniais darbais
Sustatytas Lituknicos inkriti-' Jėgomis galinčiomis kiekvieno-(savo tikslams pasiekti, prade- |žius rūmus tėvynės garbei. Į- busimosioms kartoms parody- įr dosniomis rankomis suka
mo protokolas, gautos visosĮ Je vietoje .sustabdyti keleto da darbų, bet greitu laiku at- j vyko stebuklas; štai tie pie-, ti lnflsų galinią pagarbų įr dė- rįanie amžinau mūsų pagar- 
liekanos iš Vokietijos ir išnag jėgil motorus viršija šųla, nieko nenuveikę ir tik jmvnėliai, apsišarvoję tik karš- | kip„u^ žųya.deuis didvy- bos. meilės ir dėkingumo žen

žmogaus gateri . Jutus kaltina. i ta tėvynės meile ir nepapras- ^miJp^Arriirminte, kf
\ ėl gi spindulių versija y- įsai kitokį pavyzdį mums 

ra gryna nesųmonė, nes nie- parodė a. a. žuvę lakūnai. Iš
kas tiksliai nežino, kurlink į kėlę milžiniškų kitiems pasiro- 

mas, dėl ko žuvo mūsų transat jjknS‘ lėktuvas. Dabar tik džiusį fantastiškų sumanymų, 
lentiniai lakūnai.' Ar visųi’,mmns paaiškėjo, kad mūsų didingų žygį Lietuvos garbei, 
mums dabar aiškus įvykusios urųsuoiių buvo pasirinktas tie patys planingai, nesigailėdami 
tragedijos vaizdas ir priežas- sįogjnis kelias: nuo Neufoud- uei savo darbo, nei kruvinu 
tis! Turime prisipažinti, kad lan(jo — stačiai, kaip šauti — prakaitu uždirbto cento, ėmėsi 
įgautasis vaizdas yra tik a- į Katinų aplenkiant net ir vi- JI vykinti.
pytikiis, būtent toks, kokį jis gftį artimas oro susisiekimo Prisiminkime, Kaip ruošėsi 
mums sklidimo apystorių lo- iįnjjas įr aerodromus. Neiai- panašiem, net dar mažesniems
gika piešia. m6 gi |vvko netoli • pk>tug nuo zvgianis kiti garaūs transatlan ll* tėvynės ir žmonijos labui ir ’giškai pasibaigusiu žygiu įro

1 ikrojo vaizdo, kaip anks- tiesaus kelio, ten kur niekas kiniai ir kitoki ypatingieji la-
čiau pasakyta, burbut ir nie- nelaukė lėktuvo. Žo.žiu, nėra kūnai — rekordistai. 
kuomet nesužinosime, nes vie-1 reikalo kur kitur ieškofi fan. BeV(?ik yigas pagaulk) ga,y. .

tastiškų priežasčių, žiūrint, bes jie įkinkydavo savo da L Į 
žut^ lakūnai, .i.‘ ka(j aak5(eiau suminėtose nepa ban: didžiulius kapitalius, gari 

g^li piabk.i į mus, aebtnt lankiose skridimo apystovose, siaustas mokslo pajėgas, lą-j 

patys

rinėtas pats sudužęs lėktuvas.
Visiems munisf sako 

prof. Žemaitis, — skausmin
gai rūpėjo išaiškinti klausi-

nintėliai to skaudaus Įvykio 
liudininkai

atsirastų dar koks jų popierė-

...... . . IS • dienraštį “Draugę” ii
ir gyvybė paaukoti. remkite visus tuos pro

fesionalus ir biznierius,Lietuvos vaikai!
Tai yra mūsų pareigos, at-' pasauliui kas kuo 

žvilgiu tų idealų, kuriems tar-' ka i esame bent kiek verti tos Į 
arius ir Girėnas., didžios aukos, kuri via tik kų 
alonie regimu bu padėta ant mūsų Tėvynės au-'

Rodvkime. . .
galėdami, kūne garsinasi jame.

V AR1G0SE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

ta ištverme, pastatė sumany- lią ,tauta ar5a vaistybė 
tų gražų paminklų, kad ir ga- t^ra vertinama pasauly’, kiek

Be operacijos, be javlrkfitimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po . eenovM;*'fiebent Jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 

fipL- . i • ,, i- I Emerald Oil. Gydo greit, mažina tl-1 . siems kibliems Lietuvos jlyle-!nlm% lr
kad kiekvie klan didingų paminklų žuvu-

vo patys savo gyvybes paau
koti.

atsiranda joje žmonių, pasiry 
žūsiu aukotis jos garbei arba

tojams.
gėlimą. Nurodymai prie val»

. r ,.ir i r-,1 tų. ei negelbės aptlekinlnkas grąžinsJu Leo ( L. J. ) p^nlgua

įsigilinkime į jų šventos au j gerovei. Neatsiras joje tokių 
kos prasmę, aiškinkime jų sau j žmonių — ir ji buS laikoma 
ir savo vaikams: mūsų žuvu-1 paprasta medžiaga kitoms tau 
šiųjų didvyrių krauju parašy- j toms arba valstybėms stiprin
tas mums kilniausias testą- , ti. i - , ,
mentus: visur ir visuomet iš-] Mūsų žuvę transatlantiniai 
tvermingai-siekime kilnių tiks I lakūnai savo kilniu, kad ir tra

VAŽIUOJANČIŲ 1 LIETUVA 
DĖMESIUI

... pačiuose lakūnuose ir lėktuve boratorijas, dirbtuves,
s, paaiškinus jų katastrofos buvo pakankamai priežasčių I gausiai apsišarvuodavo moks-! 

pnezastis, jeigu tik kata. t to baisiai nelaimei Įvykti. Ju ir kitomis būtinomis ir net i
fos artėjimų turėjo pagrindo

[lakūnai nujausti (pav. dėl ben 
žino, tepalo stokos, dėl motoro 
apgedimo ir pan.), o neįvyko 
ji visai nelauktai, kaip kad 

?muir.s dabar rodosi.
Viena tik galima visu tikru-

Šia liūdna proga norėčiau ]vis ncbūtinoluis Priemonėmis 
dar kartų atkreipti Tamstų dė lir vis d?lto llažnai n^Pa^^da- 
mesį — tęsė toliau prof. Že- į
maitis — į vienų būdo savytię, Į 

kuriųja, kaip girdėjome, pasi- ] 
žymėjo tragingai žuvę mūsų j 
transatl. lakūnai ir klibi su- I

vo tikslo.

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized 
with

NATURAL 
FLAVOR

mu tvirtintų kad kažin iš kur
fctilę gandai apie tariamos mir /'arė tui,. kad jie neliks nuimsi

“‘DABAR
JAUČIUOSI
PILNA

švelnesnis valgyti: geras kepiniui 
— Sis naujas Kraft American 
Cheese. Kraft'o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

..................... GYVUMO”'
ties zonas, spin lulius — lietu. I'»z,k(..,iais viršžmogiais, pus- i Immt Ly(Ha E pinkhajn s 

Vegetable Compoundjri jokio pagrindo. Nekalbant dieniais herojais, kuriuos

B V , I • •

ga-
Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris 

• atgaivina Jusi, organizmą. Jeigu jus 
esate tik pusiau ž.mogus arba mote
ris. pamėginkite NUGA-TONK. Jeigu
Jus ne busite užganėdinti gautomis 
pas.-ktiiėiiiis. doleri, kur) Jus užmo
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
žintas. — Nl’GA-TONE ima visą at
sakomybę. Nelaukite nei dienos arba 
Besikankinkite nei vienos nakties. 
Saukite butelį DABAR — Jus geriau 
valgysite — geriau miegosite — Ir 
busite pilnai sveikas ir norrnaliSkas

galima tik ištolo garbinti, ne-1 Talp mo(priJ >|Uto JlH Btl .
... , , .. . , , linu nervas... duodu geresni upei*- ]drįstant sekti jų podoillis, bet tą... geriau miegi... atleidžiu guivcm.i 

. skutidejlmą, nugaros skaudėj .imi... I
galės būti mums visiems, Vpač ' sunkiosios dienos pakcnėlmnos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pti-
gi mūsų jaunosioms kartoms, •"«'«»"* *'■* g»a»oics. Nusipirk bu- o » a ' tcl| šiandien. |

h u H OP
jųbNT Ql6O 
-rv.ose uettuls

V ims ne t>-

U>tl?
Murins Ce^ Dpt. H. S.. 9B. OhioSt.,Chi<s«<>

Tyroa, Ai Aklo*, Kvetkus
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas
Murinę valo, Švelnina gaivina 
te pevojaua. Jus ją pamėgsit*
knyga “Eye Care” arba "K/e 
Iteuuiy” ant pareikalavimo.

—I

/NCiPe , ^=)SS* 
’ ONLM HAlP

OT THE M

Enjoy li(«. B< 

on your toea. 

FmI wid*-awalt«

vas
Iln<lwnv*N PSIIn

(The Vegetnble l.aiatlv*)

In <kjuw» lh» ilMMtiml frsrl oi 
impuntio tsind hy consUpatton. 
Your pouon lrrr blood vrill givr 
you nrw “P«p.”

Mild ■ R.lid,k

L-V

At Your Dru<gi«t
J

$
-

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI J LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirluiau 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 Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

2334 SoOAKtmSęR^ .,
AGENTŪRA

Telefonas CANAL 7790

OP THEM \
*»vav TsP LKST 

Pi f VHEM IN kLS$ THNR
HOUfc

/ 'teAH, feUT
NMTHM' OUTSiOE

FOfc HEk_ THĄT 
TIME BOSS

t «

rte - /
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

WESIVIILE, ILL.
Mūsų nesąjungietė paduoda 

žinučių iš mūsų miestelio. O

tuvninkų 'P. Lukošių, valgyk
los savininkų K. Radzevičių, 
j Be to yra keturios lietuvių bu
veinės, grosernės: .Jurgio Ka
rpio, kuris laiko buveinę ir

aš, pavaikščiojęs, drabužių krautuvę, .Jono klai
po miestelį, surinkau, kiek įhi» nerto, taip pat .Jono Šležo, vie
nius yra vertelgų, aiba biznie- no seniausių biznierių ir Ru-
rnP bių, taipgi vaistinė J. OiŽaus-

Kaip žinoma, kad musų mie |o yra km-pįų, siuvėjų
stelis yra daugiausia lietuviais ' vienatinis* duonkepis Petras 
apgyventas. Nuo 1905 m. mie- Poviiaitįs. Yra septynios Be

Henry Fordas 70 m. sukaktį švęsdamas konferuoja su 
savo inžinieriais.

lėšų, uolūs parap. talkininkai 
stos į darbų ir padarys gra
žiausių parapijinę mokyklą 
Chieagoj. Tat, visi į dailių!

Talkininkas

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

sielio galva, arba majoras, vis 
lietuvis. Tuo galima tik pasi-

tuvių smuklės. Gyventojų su 
apylinkėmis priklausančiomi'

džiaugti, kad politikos daly- Westvillei, dabar skaitoma 3,- 
kuose yra tarp lietuvių vieny- (J0L (Seniau buvQ rodos 4>. 

044).

CHICAGOJE
bė. Jdomu yra tas, kad, kai}) 

^Ok-ų carai buvo Aleksandrai, 
mūsų majorai, išskyrus

<Wejų metų terminų, buvo Jo
nai. Dabar Petrai. Pirmutinis 
keliais atvejais buvo Petras 

. Daujotis, pora metų įsiterpęs 
Jonas Šležas, paskui Petras

Miestely yra trys katalikiš
kos bažnyčios: lietuvių, airių 
ir slavokų; viena lietuvių va
dinama bambizų kirkužė ir 
viena protestonų. Be to dar y- 
ra lietuvis policijos šėlas Ju

keli lietuviai

KAS GIRDĖT AUŠROS 
PARAPIJOS, 

WEST SIDE
VARTŲ

EKSTRA, EKSTRA!

maliavoti ir kas reikalinga pa
taisyti, kadangi po piknikėlio 
liko gražių dovanų, visos rė- 

Įmėjos 10 skyriaus stoja pir 
mutinės iš AVest Side draugi
jų parapijai į talkų ir prašo 
visus westsaidiečius ir svečius

-------------- jrugpiūčio 15 d., vakare po pa
Aušros Vartų parapijos dar- /maldų sueiti į “Būtos” dar

že rugpiūčio 13 d. buvo sma- žų, kur bus linksmas b’ingo

Moterų Sąjungos 55 kuopos 
susirinkimus įvyks šį vakarą, 
7:30, mokyklos kambaryje. 
Malonėkite visos narės atsila
nkyti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Valdyba

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nu-o 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomia ir nedėliomls pagal 
sutartie*

DR. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1446 80. 49tli CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai. 

8147 80, HAI.STED ST., CU1CAUO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 voL

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

j DR. A. G. RAKAUSKAS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. rak.
Rezidenciją Ofbtos: 2666 W 6RM M. Tel< HEMlOCk 8151

Vad&aaoa: lt—12 ryto
fierodomit Ir N ėdė Įlomi* p*<el sutartį DR. V. S. NARES

(Naryauckaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<418 W*st Marųuett* Road 
VALANDOS;

• iki 11 ryto; 7 iki t vakare 
Utarn. Ir Kelt. rak. pagal sutarti 
Re*. (466 8. MAP1A£WOOD 1V81

i

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. LAFayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. PBOspect 1O28»«» « Office; 4459 £^0™. Avė.Office Phons Res. and Office

Glatkauskas, dabar Petras Gu-|na!S Luckas ii 
n(aras aldermonai. Taigi Westville da

bar dar lietuviškas miestas,Lietuvių tikro skaičiaus ne
žinau. Senesnieji lietuviai, ku
rie vedę, ko ne visi turi nuo 
savybes. Profesijonalų iš lietu 
vių nėra, išskyrus mokytojus- 
jas, apie kuriuos vėliau para
šysiu.

O dabar pasisukinėsime pas 
vertelgas. Vienintelį graborių 
turim Jonų Urbų, paetorių Jo
nų Šimkų. Čia vadinama de- 
šimštorininkų Pranciškų Var
gonų, vienintelį drabužių kran

tik nežinia, ar ilgam.

Žinių Rinkėjas

GARSINKINTES
“DRAUGE’*

PADtKONt

III
BRONISLOVAS

JANUŠKA
kuris mirė rugpjūčio 8 d. ir ta
po paluidotas rugpiučto 12 d., 
o dabar ilsis Mt. Carinei kapi
nėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskulinj patarna
vimą Ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo dėkojame musų dvasiš
kam tėvui Father Frank. kuris 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą ir pasakė pritaikintą 
pamokslą. Dėkojame graboriul 
Lachavičiui ir Hunams kurie sa
vo geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo Jį į am- 
žinastį, o mums palengvino pe.r- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams ir gėlių aukotojams. 
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mu
sų nuliudimo valandoje ir pa
galios. dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms, 
o tau musų mylimas vyreli Ir 
tėveli mes ištariam, kad . mes 
Jūsų niekuomet neužmiršim.

Nuliūdę lieka. Moteris, D.iktė, 
Hunus, Tėvai. Brolis ir Giminės.

JONAS PETKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugptučlo 12 d., 1:38 vai. ryto 
1983 m., sulaukęs 59 metų am
žiaus; gitnęs Lietuvoj, Raseinių 
iiĮiskr. ir parapijoj. Aleksandru- 
nų kaime. Priklausė prie Sat- 
džlauslos širdies V. J., Teisybės 
Mylėtojų. Dramos Ir Dainos dr- 
gijų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Anastaziją (po tė
vais I .rbikaitę), dukterį Kazi
mierą Ir žentą Antaną ir anū
kę Juskus, dukterį Aleksandrą 
ir žentą Chatinan Stone, duk
teris Brontslavą ir Elenc.rą. sū
nūs Tamošių ir Joną Ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auhurn 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
.rugpiučto 16 d., 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv, Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos yiuiialdos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Petkaus gimi
nės. draugai ir pažįstami ernit 
nuoširdžiai’ kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse Ir suteikti jum pa»> 
kutinį patarnavimą tr utslsvert- 
klnimą.

Nuliūdę liekame: Moteris Du
kterys. SutU-.i, Žentai. Anūkė ir 
Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
bo r tus A. Masalskis. Telefonas 
lioulevard 4139.

gus piknikėlis, surengtas Šv.
'Kazimiero Akademijos Rėrnū- 
jų 10 sk. tos akademijos nau-

žaidimas ir kiti žaislai pa- 
“Rūtos” šulinį. Visas pelnas 
skiriamas mokyklos kambarių

dai. Gražaus pelno padaryta, išdažymui. Kviečiami taip pat 
Visos rėmėjos dėl to linksmos, atsilankyti visi tėvai su vai- 

Kadangi Aušros Vartų mo-j bučiais, kurie mokinasi para- 
■ pijinėj mokykloj, arba šįmet 
pradės mokytis. Visi kviečia
mi atsilankyti su dovanomis.

kyklos kambariai rengiami iš

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS OEABORICS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla- 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti
r Tel. CANal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, IU.
i TEL. CICERO 6917

Pitone BOUIevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WE8T 46th STREET

Tel. BOUIevard 5203—8113

Pilone GROvchill 0027
Valandos: 1-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad susitarus

DR. 4. W. KADŽEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4(69 80. WE8TKRN A V R. 
Chicago. 11).

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY81C1AN AND 8URGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFIfICkJ HOUR8:

1 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appoiutment

Nedėliojo pagal sutartį

BOUIevard 7389
Rez. HEM.ock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo II ryto iki 8 vakare

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

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

Nedėlioiuis pagal sutartį 
Ofiso telsf. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. Ofiso BOl'lcvard 
llez. VICtory 2313

5913—14

Greitu laiku padarę pradžiai

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

Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 8:81-8:86

Telefonas YARtLs 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobili o s visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UL

J. F. RADŽIUS
(ne.

LIETUVIŲ GRABORIUS
I’alaidoju už $25.90 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18lh St. Tel. CANal 0174

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

Al'nyettc 3572

J. Liulevičius
Graborius 

Ir
Balsam uoto ju

Patarnauja Chl- 
cagoje ir aplelln- 
k«Je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4692 Arehcr Avė.

Te’.. CICERO 291

SYREWICZE
GRABO R1UH

LsUdotuvėms pilnu patarnavimu 
galimu už $86.09 

KOPLYČIA DYKAI
'344 R 5fHb Av«^ fSffprn. Tli

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pasaukite: t

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

GRABORIAI:

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
n K* KT T T fl T A SI

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo v tlu s vakarą
Beredoj pagal sutarti

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617
6917 8. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9428 West Marųuett* Road 
Vai.: 1-4 ir 7-9 vate Ketv. 9-11 ryto 

Nedalioj susitarus

Phone CANal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—* ir 7—8 vak. 

Sereaomiu ir nedctiouiis pagal sutarti 
ttK&LDhuNCIJA..

6631 S. CaLdorma Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. REPublic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJU ŽEMESNI; KAINA-

Kiekvienam pagrahul musų koplyčia su vargonais 
dykai. Nubudimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 KO. KEDZIE AVĖ. | /

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIfl UNDERTAK1NG CO.
INCORPORATBD

Henry W. Decker
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis ui' aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no J 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 už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRAB’ORIUS

Didysis Ofisaa

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

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D S. N T IMTAM

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo * Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki B vakare 
aeredoj pagal s atarti

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ŽALA JORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALblLD blHEfST 
tvesldencija 6t>Uu So. Artesiou Ava. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

4 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4142 AKCHEli AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

DR. MARGEKIO
PRANEŠIMAS

j Persikėlė į erdvesnę ir patogesne 
vietą

3323 SO. 11 AUST ED ST. 
i Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir

nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 19 iki 12

Pliene LiOlieturd 8483

Tel. GROvehill 1595

DR.A.L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-3 vak. 
Seredoinis po pietų ir Nedėldieuiaui 

tik susitarus
2422 W. lLUtULEl'IE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res. Phone 

ENGIchooU 6041
Office Phone 

WENlworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
1 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. LLAUSTLD STKEEl
ROOM 21*

Vai.: 2-4 tr 7-9 vai. vakar*|--- --------------------------------------

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALLSTAS

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

pietą: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomls 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

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

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

Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. dv. Kryžiaus Ligoninėj

Chieatro. III.
Phone: HEMlock 6700

Ofiso. Tel. VICtory 6893
Rez.: Tel. DRExel 9191

DR. A. A. ROTH
Husas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriskų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vak: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.». 
Nedėliomls ir Šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND A VE 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v 
Nedėldlcnlai* nuo 10 Iki 12 dieną

Pitone: PKOttpect 1014

DR. G. E. FITZGER ALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kars G WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAM LIGAS VYRŲ TR MO1ERV PF.R 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP UŽSISEK ĖJUSIOS Ir NEIAGYDOMO8 JOS YRA 
Speclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslė*, užnuodljlmą k r* li
jo. oda*. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmu* nuga
roje, kosėjimą, gerklė* skaudėjimą Ir paidapttngas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite Čia tr persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomls nuo II ryto iki 1 vai. 

4206 WSKY 261b ST. kanųtoa Keeėer Avė. Tel. CRAwford 5872
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C H I C A G O J E
SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIŲ VISUOMENEI

Jau artinasi rugpiūčio 2*2,
!3 ir 24 d. Tomis dienomis 
?hieagoj bus A. L. R. K. Fe- 
leracijos Kongresas. Kongre- 

prasidės iškilmingomis šv.
Ilsiomis, Šv. .Jurgio parap. 
lažnvčioj, Bridgeporte. Kon
greso sesijos Ims McKinley 
tarko salėje, West 38th St. ir

S. Ainiui j, 2150 S. Hovne Avė. 
Marąuette Parke pas A. .1. 

Žvirblį, 7124 So. C'alifornia
(Prospect 7213); ir Bern. Ne- 
nnrtonį, 6540 So. Campbell 
Avė., (Hemlock 0214); P. Mu 
reikn, 2217 W. 69th St.; C. J. 
(Jervilį, 2614 W. 71st St.

Cicero pas Anast. Valančių, 
1226 So. 50tli Avė.

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

Rugp. 23 d., tai yra seimo : Xeweastle Avė.
lirmos dienos vakare, 7:3()| Towu of Lake, Elz. Ogin- 
į-al., N. P. P. Š. parap. salėje,1 la-|tę> So. Justine St.
Jo. Fairfield Avė. ir W. 44tb (Prospeet 1320) ir Čepulienę, 
5t., Lietuvos Vyčiu “Dainos” 5340 So. Wood St. (Prospeet 
choras vaidins operetę “0, 3655).
daktare” Veikalas tęsis apie b Roselande pas Mik. Misiū- 
Jvi valandas. Paskui bus šo- PQ? 245 W. 108 PI. ir M. Pa- 
Kai. Įvilonj, 10536 So. Lafavette A-

Kurie turėjo progos matyti ve. (Pullman 8120).
L. Vyčių “Dainos” choro ar-

Amerikos Lietinio Kolegijos Metinis
PIKNIKAS

SEKMADIENYJE, 
RUGPIŪČIO - AUG. 20,1933

“RŪTOS” DARŽE, WEST SIDE
— RENGIA —

Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys
Bus Visiems Linksmas Žaidimas “BINGO”*

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

PRADŽIA 5 VAL. POPIET. ĮŽANGA 10c.

Visus širdingai kviečia Rengėjai

|tiea WGRS, 1360 kiloeykles, t Komisija jam atsakė, kad šis VISI BIZNIERIAI RENGIA-
;hus transliuojama nuolatinė j piknikas bus didesnis ir link- 
'antradienio radijo programa, senesnis už visus buvusius pik-
» m i._ a: i i »: •_ - :i ..Teko patirti, kad šiai pro 
gramai gerai yra pasirengę ži

nomi Pipirų dainininkai ir 
muzikantai. Dainuos dvigubas 
vyrų kvartetas, taipgi buš so
lo. Be to, “Pipirų” muzikan
tų trijo, pagros daug gražių 
lietuviškii meliodijų bei šokių 
Kalbės Dr. Paukštis ir kiti. 
Todėl nepamirškite užsistatyti 
savo radijo ir pasiklausyti.

nikus.
Sportininkui paklausus dėl 

ko tuip manoma, komisija at
sakė dėl to, kad patogus bus 
laikas visiems chicagiečiams, 
nes atostogos jau bus pasibai
gusios, visi atostogavę bus gri

SI BŪTI DIENRA&GIO 
“DRAUGO” RUDENI

NIAM PIKNIKE

Tikietų pikniko platintojai, 
kviesliai, talkininkai, skel

bimų dovanų rinkėjai

Dr. Al. lauraitis, Dr. Kal
belis, Dr. Ch. E. Fitzgerald,

mūsų metinį piknikų, kurs i- 
vyksta rugp. 20 d.

Visi skyriai prašomi atsių-
------------ Jsti žinių, kiek pasidarbuota

Šv. Kazimiero Akademijos piknikui nes visų skyrių rn- 
Rėmėjų 1 skyriaus mėnesinis portai bus įtraukti protoko- 

>nt minėtų operetę, norės mn *’ ' -“"k ” r u susirinkimas ivyks antradienį, lan. Laukiame skaitlingo sky
sti ir šįmet, nes choro artis-o T t ” a /n ’’ ™gPiūčio 15 <L P° pamaldų rių atstovų susivažiavimo, 
lai turi ypatingų gabumų loši-' Qoro\ parap. mokyklos kambaryje. Valdyba
mi, o prie to yra gerai išsi

lavinę. Dėl to jų lošimas ir

IŠ ŠV, KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

žę. į namus, piknikų sezonas
jau praėjęs ir tikietai nebran-l^" Bieliūnas, Pr. Gudas, J. Bu- 

|bnis, J. Dimša, V. Stancikas,
Pikniko kviesliai - taikiniui Gubista- V- S»metulzki«, B. 

kai, tikietų platintojai, .lova R- Amlreliūnas,
nų, skelbimų po visas koloni- ,St Staniulis, Jad. Čepulienė, 
jas rinkėjai visur bruzda. Vi- P™“''KienS. VL Gaižaus- 
sur sueina su biznieriais, pro- įkap» ė. ' aieiekanskas, A. Ku- 
fesijonalais ir Šiaip papras- ni,'kį- Kalnia, V. Jankauskas, 
tais žmonėmis ir visus ragina keikūnas, P- Kazanauskas, 
remti katalikiSkųja spaudų: at J' Zalatorius, St. Striaukas, 

s kavos, jei ji genu lankoina taip pat draogjjų bnj VI. Ceikis, Izid. Bacevičius, K. 
organizacijų kuopų —~~

KAIP PARUOSTI GERIAU 
ŠIĄ ŠALTĄ KAVĄ

tistus praeitais metais vaidi-
West Pullmane pas St. Pik-

parap. mokyklos kambaryje. 
Prašomos narės skaitlingai su 

Dievo Apvaizdos parap. — sirinkti ir naujų narių atsive- 
inos daro labai malonij j- IStos ir Union Avė. pas Ant. sti. E.
ūdį susirinkusiai publikai. į Grisių, 1827 S. Union Avė. • 

taeitais metais minėtais į o- (bučernėj). 
įeretę įžanga buvo $1. Dabar. North Sidėj pas Ant. Bace- 
ų patį veikalų galėsim maty- V}(v.įyt 1850 AVabansia Avė. j 

(Armitage 5870). į

Seimo rengimo komisija nuo i

i už 50c.
Pelnas eis Federacijos sei- 

!O lėšų padengimui. Tat prn-

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Gedvilienė, vicepirm. Chicagos Apskrities susirinki

mas įvyks rugpiūčio 16 d., Au
šros Vartų parapijos mokyk
loj, 8 valandų vakare.

Šis susirinkimas yra labai
_______ svarbus, nes tai paskutini'

o , • • , • t-, i 'prieš seimų. Reikia daug da-Svarbus susirinkimas Fede- , , . .lvkų aptarti link seimo, kuris

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

:v- ................................. ..... racijos 23 skyriaus įvyks ant- _. .
į,ma lietuvių visuomenė skai- 8‘rfzlal vtsų l^* <*,-•■ rugpia«0.,5 Sv, £!*. ™gSejo 17 d Be to, ret-
iingai atsilankyti į vakarų iri™ ,™karo bilietus ,r atšilau- j„ svetainėje, kla Pasitart, aP* >8vaz..v,,n,
atremti Federacijų, kuri yra k>" 1 'skar,. TaW. 'g valandų vakare. Kviečiami' rugs5J°.4 -
dpnvhss nnlnikvtmn tnrnp 15p vaukime ir seimo pamaldose). , .. __ . Todėl visi skyrių atstovai ma-

Šiomis dienomis, kada taip 
karšta, nėra nieko taip atgai 
vinančio ir skanaus kaip stik
las šaltos
padaryta

Visa bėda su šalta kava, kai , -t kiniai.truputį ilgiau ji palaikoma; 
pranyksta jos skonis ir kva 
pas. Taip neatsitiks, jei įdė
site, kartu su sumalta kava, 
arbatinį šaukštukų Franck’o 
cikorijos. Ji palaikys kavos 
skanų kvapų. Cikorija taip 
pat turi savo ypatingų skonį, 
kuris kartu su kavos, padaro 
nepaprastai skanų gėrimų.

Franck’o cikorijos galima 
įsigyt grosemėse ir kavos krau 
tuvėse. Mielai prisiusime ge
rokai didelę dėžutę cikorijos 
jei atsiųsit 10c pašto ženklais 
Į sekantį adresų: Heinr.
Franck & Sons, Flusbing, N.
Y.

susirin-

Dulkių nebus
Dabar rudens laikas. Po 

vasaros karščių nauja žolė au
ga, daržas gražiai atrodo.

Pasiklausęs tai sportininkas 
žadėjo su jauna žmona, ir su 
savo draugais biznieriais atsi
lankyti rugpiūčio 27 d., į Berg 
mano daržų, Riverside, III.

Iki pasiinatvmo.
Rep.

Raila, A. Žitkevičius, M. Mi
siūnas, M. Pavilonis, A. Bace- 
vičiuR, K. Šerpetis, P. Vara- 
kulis, P. Balčiūnas, O. Buivi- 
dienė, M. Kavaliūnaitė, P. Ša- \ 
ltimieras, J. Pankauskas, J. 
Žvirblis, P. Metriks, P. Šake- 
nas, A. Švilpauskienė, Ant. 
Paulauskienė. Rep.

REIKALINGA
Mergaitė virš 18 m. amžiaus 

prie namų ruošos. Geras atly
ginimas, nesunkus darbas.

Nevada 7535

Paskutinė REIKAINGA
Mergaitė, virš 18 m. am

žiaus, prie namų ruošos. Ge
ras atlyginimas. Gražus na
mas, nesunkus darbas. Atsi
šaukite Van Buren 3288.

vienybės palaikytoja tarpe lie 
uvių Amerikoj. Tokia bran
dintina organizacija turi būti 
tisų remiama!
Į minėtų vakarų įžangos bi

lietų galima įsigyti kiekvienoj 
kolonijoj, sekančiai:

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRID6EP0RT

(visų draugijų atstovai dalv- , , ., „. .. . . .,. , . ., * lonėkit suvažiuoti į susirinkivauti, nes vra svarbių reika-
lų svarstymui. Valdyba

ŠV. KAZIMIERO XŽtAD 
RĖM. PIKNIKAS

mų.
j Kun. K. Matulaitis iš Liet u- 
,vos papasakos 
dalykų.

2 MENESIAI ATOSTOGŲ ,

ROM A, rugp. 15. — Orįžu- j 
sios iš Amerikos italų oro es-1 
kadrilės visiems nariams italų 
vyriausybė pripažino du mene

daug įdomių ' sius atostogų. 
A. Grybas

įgyti naujų “THOR” skal
biamų mašinų tiktai už

M9.5O
mokant tik po

vį savaitę ir—
Visos anglių kompanijos pakėlė an

glių kai'naa, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku beĮplrkti, o lietuvių 
CRANE COAE KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, teiefonuokit tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

RKPT BI.IC 8402

D. L. K. Vytauto draugija 
Bridgeporte pas Zig. Gedvi- laikys mėnesinį susirinkimų a-

PASITEIRAVO
ŠIANDIE LIETUVIŲ 
RADIJO PROGRAMA

Nepajusim kaip vėl sulauk
iu, 3312 So. Lowe Avė.; O. A-[ntradienį, rugpiūčio 15 d., 7:30 sjm vienos paminėtinos die- 
leliūnienę, 3251 So. Union A- vai. vakare, Chicagos Lietuvių pOp. Tai Šv. Kazimiero Akad. 
ve. (Victory 5635); ir P. Gu-j Auditorijos svetainėj. Visi na- Rėmėjų metinio pikniko diena. 
ldo krautuvėj, 901 W. 33rd^riai būtinai privalote pribūti, Piknikas bus Marųuette parke,' U 6 ° rau uvių,
lt., (Boulevard 2426). nes yra svarbus susirinkimas, rugp. 20 d., 1 vai. popiet.

West Sidėj pas Edv. Ku- Kurie esate pasilikę su mo- _ . .
... . ry z. y v no-,ė i v • - - • , -x • Rėmėios rengia išvažiavimųutj ir Pct. Fabijonaitp 2334 kesciais, pasirūpinkite apsi- , . . , ,
nu * /n i —~ y, i tik syki metuose ir deda di- ). Oakley Avė., (Canal /z90); mokėti. P. K., rašt. ,v. . * , , , .. ,,džiausiu pastangų, kad jis bū- 

[tų sėkmingas, čia taipgi labai

Pastangomis Peoples Furni- 
šiandie

nuo 7 iki 8 vai. vakare iš sto-

Yienas nesenai vedęs spor-j 
tininkas užklausė dienraščio 
“Draugo” piknikų rengimo15
komisijos, kaip didelis bus ru-, 
deninis “Draugo” piknikas?

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

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

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

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kojonijų Amerikoje; '

4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
I, 5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
'6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

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

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
II. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojams kiek skai

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

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

reikalinga visuomenės para
ma. Visi jau, tur būt, žinome, 
kad rėmėjų piknikai būna kuo 
gražiausi, kuo smagiausi; bū
na visokio skanaus užkandžio 
Šių metų piknike bus gražes
nių ir įdomesnių daiktų, negu 
Cbicago World’s Fair’e. To
dėl, patys rengkitės ir savo 
draugus bei pažįstamus kvies
kite į piknikų. Visiems užtik- 
rinam kuo smagiausi laikų. 
Savo atsilankymu paremsite 
vienuolynų. Norime visus ten 
matvti. Elziutė

PRANEŠIMAI
Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 

Dr-jos susirinkimas įvyks tre
čiadienio vak., rugp. 16 d., 7.30 
vai., Šv. Kazimiero Akademi
joj-

>raugas metams $6.00; pusmečiui $3.50; tnms menesiams I ... • • , • . .• • -tk • metinio susirinkimo nutarimo.
$2.(M); vienam menesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Chicago, Illinois

vien A. R D. skyrių įgaliotos 
atstovės bei skyrių valdyba 
gali dalyvauti A. R. D. Cen
tro susirinkimuose.

I

Tad prašom visų skyrių at
siųsti atstoves, nes tai bus pa
skutinis susirinkimas prieš

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

n <- B.R. ' 
4?ILIKItWICZČz(c‘

[NOkhmoE BANKERSj

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O B H T D RA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

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

MOKAME CASH UŽ LIETUVOS BONUS
IR

Išmokame Liepos 1, 1933 
nuošimčio kuponus

UNIVERSAL M0RTGA6E & INVESTMENT 00.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215
W. M. Antonisem Jo8. P. Doody G. A. Šukys

A Pot of K. S, JAKUBAITIS
Painė l 8u r»r* kvarha rali itebOkt* pada

ryti. Oall nuivlMtl aavo namu*, vi
lk* panaujinti, perdirbti, pratfatl 
nudavėjlm*. Bet turi bfltl tam tik
ra kvarba. Kvarba, kurt I,iriau t*- 
•laa. apaaukM. areliai atrodya li
tam dėvėjimui. Mc» tltokl* kvarh* 
parduodam*.

I.lquld V«lv«t d*l almu Ir turit). 
Maatar V’arnlari dėl arlndų. rakan
du Ir medinių paaratlnlmų.

Flealro dėl rialte ‘'enameV' at
vaizdavimo. to—to Tyra kvarba dėl 
darbo Ii lauko.

3240 S. Halsted St.

“THOR” MODEL 31 už
*37.50

vienų metų gvarancija. 
Elektrikinis prosas dykai

los. F. Mk, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Radio Proyramai Duodami 
Rudriko Krautuvės

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

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

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

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PULLman

Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9 
4800 8. Wootl St. LAFayette 8393

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7880 

Valandos » ryte Iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas CANal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Sub&tos 
Vakarais 7 Iki •

Telefonas RF.Pnl. Ic 9800

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
PaAaukit LAFayette 8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius. kurie turi modemiSkiausius 
ičtoDulinimua ir iki kolei kainos 
labai nuiemintoa 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 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.
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