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Per liepos m. 4oo,ooo bedarbių gavo darbą
VOKIETIJOS JUNKERIAI (SPĖTI, KAD 

JIE DVARUS PARCELIUOTU
* s

Londone įvyksta kviečių 
reikale konferencija

ŽMONIŲ ŽUDYMAI KUBOJE 
NENUTRAUKIAMI

400,000 DARBININKŲ GA
VO DARBĄ

AVASHINGTON, rugp. 18. 
Darbo departamento sekreto
rė Perkins vakar paskelbė, 
kad per liepos mėnesį apie 
400,000 bedarbių gavo darbų 
viso krašto fabrikuose.

Be to, per liepos mėnesį a- 
pie 29 milijonais dolerių dau
giau pirkimo jėga padidėjo 
palyginus tai su birželio mė- 
nešiu.

NEDARBAS TRIUŠKINA
MAS — ROOSEVELTAS.

JUNKERIAI TURI PARCE
LIUOTI DVARUS

BERLYNAS, rugp. 17. —
Fašistų vyriausybė paskelbė 
įspėjimų vokiečiams junke
riams, kurie valdo didelius 
dvarus, kad jie žemę parce
liuotų ir tarp bežemių bedar
bių paskirstytų. Jei to nepa
darys patys, vyriausybė to 
darbo imsis. Junkeriai gali pa 
silikti tik tiek žemės, kiek rei
kalinga žmoniškam gyvenimui, i

AVASHINGTON, rugp. 17. 
— Prezidentas Rooseveltas pa 
reiškia, kad kova su nedarbu 
sekasi ir kai kuriais atžvil
giais jau laimėta.

Iš įduotų prezidentui statis
tikos davinių aiškėja, kad vi
sam krašte daug bedarbių ga
vo darbus ir visur daugiau 
atlyginimo išmokama.

Prezidentai reikalauja, kad 
ir toliau taip energingai prieš 
nedarbu būtų kovojama.

PLIENO PRAMONINKAI 
PAS PREZIDENTĄ

MACHADO PRIEŠAI 
NENURIMSTA

HAVANA, rugp. 18. — Bu
vusiojo Kubos prezidento Ma- 
chado priešai, ypač radikalai 
‘studentai, vis dar nenurimsta. 
Negali žmonių krauju prisiso- 

j tinti. Kaip čia, taip kitur jie 
gaudo Machado vyriausybės 

'šalininkus, žudo ir lavonus 
siunčia į Colon kapus. Tenai 
nužudytų žmonių lavonai dau
giausia suliejami kerosinu ar
ba gazolinu ir deginami. Tarp 
šių žudikų aukų yra ir moterų.

AV-ASHINGTON, rugp. 17. į 
— Baltuose Rūmuose lankėsi 
ir su prezidentu Rooseveltu 
tarėsi United States Steel ben 
drovės prezidentas Myron Tay 
lor ir Bethlehem Steel kom
panijos direktorių pirminin
kas C. M. Schwab. Šie didi
kai kovoja prieš kai kurias 
pramonės kodo sųlvgas.

NRA administratorius Jo
hnson, kurs vakar keliolikų 
kodų patvirtino, pareiškė, kad 
jei plieno pramoninkai gra
žiuoju kodo nepriims, jie tai 
privalomai padarys. Jie turi 
žinoti, kad vyriausybės ko
das kiekvienai pramonės ša
kai yra privalomas.

DAVVESUI 90 MILIJONŲ 
DOL. PASKOLINTA

DBTROIT, Mrch., rugp. 18. 
— Senatorius Couzens iškelia 
aikštėn, kad Reconstruction Fi 
nance Corporation pereitais 
metais 90 milijonų dol. pasko
lino Chicagos bankininkui Ch. 
Dawesui, buvusiam ambasado
riui Londone. • .

KITA KONFERENCIJA 
LONDONE

LONDONAS, rugp. 18. — 
Ateinantį pirmadienį čia bus 
atidaryta tarptautifė kviečių 
reikale konferencija.

NAUJAS KUBOS AMBA
SADORIUS

HAVANA, rugp. 18. — Ku
bos ambasadorium J. Valsty
bėms siunčiamas M. Sterling, 
žurnalistas.

KATALIKŲ GYVENIMAS 
BEDIEVIŲ VALDOMOJ 

MEKSIKOJ

-

Naujos rūšies aparatas. Jį sugalvojo ir 
inžinierius F. Beckers. Šio aparato pagalbų 1 
auksas Žiemių jūroje. Prieš 100 metų šioj įjfi

irbo olandas 
bus ieškomas 
roj nuskendo

CHICAGOJE LIETUVOJE VĖL AUDRA VILNIUJE

CHICAGOS MAJORAS 
PUOLAMAS

Politiniai priešai puola Chi- 
eagos majorų Kelly. Pareiš
kia, kad jis nemokėjęs valdiš
kų mokssčių už pajamas.

Majoras sako, tas netiesa. 
Jis žada paskelbti platų pa
reiškimų.

LEITENANTAI EINA EILI
NIŲ PAREIGAS

Chicagos policijos viršinin- 
anglų laivas Lutine. Su juo, sakoma, jūros dugnan nugar- ko jsakymu gouth State 
mėjo ir 10 milijonų dol. aukso. Tad norima šį auksų rasti.
Toje vietoje, kur tas laivas nuskendęs, yra negilu — apie 

-15 pėdų vandens. Bet pats laivas šiandien yra jau apie 40 
pėdų žemėn įsmigęs.

PRIEŠ AUSTRUS FAŠIS
TUS

VIENA, Austrija, rugp. 18. 
— Kada Austrijos fašistams

KUBIEČIAI NUŠOVĖ ISPA- drausminė bausmė 
NŪS LAKŪNUS

% —i------

Į Pereitos savaitės pabaigoje 
„ per Vilnių praėjo labai dide- 

DARBO STOVIS RASEINIŲ jg audra> kurios metu daugely- 
APYGARDOJE • je mje8t0 vietų buvo susidarę

net potvyniai. Lietus su ne
paprastu staigumu užpylė vi
sas gatves ir žemesnius butus. 
Ypatingai tose miesto dalyse, 
kur nėra kanalizacijos — gat-

|Vė8e tiesiog ežerai vandens 
tūnojo. Vilkamiro gatvėje sug

Dabartiniu metu bedarbių 
nėra, neR darbo yra pakanka
mai. Žiemos metu buvo G0 be
darbių. Jų šelpimui iš vidaus 
reikalų ministetijod buvo gau
ta 3,000 lit.

Žemės ūkio darbininkai Ra- riuvo vienas namas, pagraužę 
šeinių apygardoje gauna didės |as vandens upelių. Nelaimių 

su žmonėmis nebuvo, nes to panį atlyginimų, negu yra nus
tatyta samdos įstatymu. Že- graužtojo nam0 pradžioje at
mes ukro darbininkai \ r a ne- |§oko įr sugriuvo viena siena 
pastovūs. Nepastovumų paro- todėl gyvėsį suskubo iš 

ypačdo vasaros metu,
stoties trys policijos leitenan-. ūkiuose yra daug darbių. Daug
tai, kurie visų laikų dirbo darbininkų išeina , iš vietų dėl
stoty, pastatyti eilinių polic- nerimtų priežasčių. Tas ūki-

- monų pareigas eiti. Tai esanti ninkams sudaro daug nuęsto- 
r_’j.____ • - »____ -

HAVANA, tugp. 17. —Kaip 
čia, taip visoj saloj, sukelta 

savo krašte pasidarė ankšta,'nepaprasta įdomybė, 
jie paspruko į Vokietijų ir ten j Suimtas vienas “porristas” 
bendrai su vokiečiais nacional negras (Machado slaptos po- 
socialistais (fašistais) dirba licijos narys). Kad išsisukti 
Austrijos respublikos negero- mirties bausmės, jis pranešė, 
vei. x j kad buvusiojo prezidento Ma-

Austrijos ministerių kabinę ehado lakūnai numušė du is- 
tas dabar npsprpndA.iš tų pa-, j panūs laknnus«K«boje ir juos 
bėgusių fašistų atimti piliety-į palaidojo. Negras žadėjo nu-

2 POLICMONAI PAŠA
LINTA

Iš Chicagos policijos -tarny
bos du policmonai — vienas 
jų seržantas, pašalinti dėl gir
tavimo.

1 Be to, pašalintas vienas gaiš 
rininkas.

ŽMONES APVOGĖ

bes teises.

300 KALINIŲ SUKILO

•GUANTANAMO, Kuba, ru

.. I Atvykusius į pasaulinę pa- 
Du ispanai lakūnai, kap. rodų du vyrus iš AVausau, 

Barberan ir Įeit. Collar bir- Wis. nežinomi piktadariai ap
želto pradžioje per Atlantikų (vogė. Jiems maudantis, pikta- 
atskrido į Kubų. Paskiau iš dariai pavogė jų automobili,

gpiūčio 18. — Vietos kalėjime, ėia leidosi skristi į Meksiku ir kuriam buvo jų rūbai ir pini-

rodyti lakūnų kapus.

apie 300 kalinių sukėlė maiš
tus. Keliolika pabėgo, daug 
sužeistų. Kariuomenė grųžino 
tvarkų.

KUBA NORI PASKOLOS
HAVANA, rugp. 17. — Nau 

ja Kubos vyriausybė rado 
krašto finansus perdėm su
irusius. Daug algų tarnauto
jams per keletu mėnesių ne
mokėta.

Vyriausybė nori J. Valsty
bėse gauti paskolų ir tuo ke
liu pradėti finansus ‘tvarky
ti.

kada < j0 jgfoeįgti.

IRAKE ASIRIEČIAI 
ŽUDOMI

lių.
Įvairių įmonių darbininkai 

gauna mažų atlyginimų. Yra 'po t am i jo.i) irakiečių 
įmonių, kurių savininkai moka apie 800 asiriečių

LONDONAS, rugp. 17. —
Gauta žinia^ kad Irake (Meso- 

gaujos 
nužudė.

darbininkams į dienų 2—J Anglija pasiuntė karatui Fei- 
lt. Pasitaiko įmonių, kuriose salui aštrų protestų. Anglija 
dirbama daugiau kaip 8 vai. kaip Iraku, taip tų karalių tu-
Tokių įmonių 
jau nubausti.

savininkai yra ri savo globoje.

KARALIŠKAS MAUZO- 
LEUMAS

RYTUOSE DIDELIS 
STREIKAS

staiga dingo.

NUBAUSTAS 5 METUS 
KALĖTI

gai.
Apvogtuosius policija nuve

žė pas ji} pažįstamus.

PLĖŠIKĄ PAŠOVĖ
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

rugp. 17. — Čekoslovakų Sko
da amunicijos fabrikų agen
tas Bruno Seletzky čia teismo 
nubaustas 5 metus kalėti. Ki
tados pas jį rasti slapti*, mili- 
tariniai dokumentai.

Palmer ir Kimball gat.sker 
jsgatvy policija pašovė neži
nomų plėšikų Jo sėbrai pašau- 
tųjį įsimetė į automobfilj ir vi- 

‘fsi pabėgo.
Jie buvo apiplėšę duonos iš- 

vežiotojų.
ALZASŲ PROTESTAS

CEMENTUI KODAS

Šiomis dienomis Vilniaus 
katedroje, šv. Kazimiera kop
lyčios pogrindžiuose, žadama 
pradėti statyti karališkasis 
mauzolėumas. Tiems darbams 
atlikti bĮuvo paskelbtos varžy
tinės, kurias laimėjo ta pati 
firma, kurios žinioje yra ir 
katedros pogrindžių sustipri
nto darbai. Tame mauzolėume 
bus sudėti visi Vilniaus kated
roje atrastieji karališki palai
kai.

NEAV YORK, rugp. 1,7. — 
Moteriškų rūbų gamyboje a* 
pie 60;000 organizuotų darbi
ninkų sustreikavo.

Streikas liečia keturias vals 
tybes: New Yorkų, New Jer-. 
sey, Connecticut ir Pennsyl- 
vanijų.

Krašto darbo boardas deda 
pastangas, kad darbininkus su 
darbdaviais sutaikinti.

MOKESČIŲ KLAUSIMAS

TYRINĖJAMAS SARTŲ 
EŽERAS

MEXICO CITY, rugp. 17. 
— Katalikams gyvenimas Mėli 
sikoj kasdien darosi vis sun
kesnis. Kai kuriose valstybėse 
persekiojimai ne tik nė kiek ne 
palengvinami, bet dar daugiau 
sunkinami.

(Visuose didesniuose miestuo. 
se priviso priešreliginiy orga
nizacijų, kurių priešaky yra 
ne tik civiliniai žmonės, bet ir 
valdininkai.

Visose valstybėse priviso į- 
vairios rūšies valdiškų šnipų, 
kurie kiekvienam žingsny ka

talikus seka ir juos išduoda 
autoritetams. Daug katalikų 
suimama, kalinama ir kankina
ma būk tai už krašto įstatymų 
nepildymų. O tas nusikaltimas 
yra, kad katalikai susibūrę 
kur, arba pavieniui nesisle
piant meldžiasi.

Kai kuriose valstybėse pa
tys autoritetai atkakliai puola 
sųžinės laisvės teisę. Sako, ši 
teisė Meksikoj neturėtų gyvuo
ti.

Štai koks baisus katalikams 
šiame krašte gyvenimas. 0 
kraštas su maža išimtimi yra 
katalikiškas. Deja, katalikybės 
priešai jį pavergė ir gyvento
jus smaugia.

PARYŽIUS, rugp. 17. — 
Daug pabėgėlių iš Vokietijos 
suplūdo į Alzaso ir Loraino

‘Illinoiso valstybės guberna
torius Horner reikalauja, kad 

provincijas. Gyventojai prote cemento pramonė veikiau įsi- 
stnoja, nes tie pabėgėliai dau K>’tų kodų, tada gal cemento
gi ausi a yra žydai.

18 AGITATORIŲ PAŠA
LINTA

kaina kiek sumažėtų.

GAISRAS

Tousey iVarnish kompani
jos sandėly, 520 W. 25 gat.,

Hidrometrinis Biuras tyrinę 
ja Sartų ežerų, ties Dusetų 
miesteliu. Sartų ežeras yra a- 
pie 14 kilm. ilgumo, be to jis 
turi šakų, kurios dar nusitę
sia apie 4 klm. Ežero pavir
šius sudaro apie 20 kv. klm. 
pločio. Giliausios jo vietos 
siekia ligi 23—24 m., tačiau 
vidutiniškai Sartų ežeras turi 
apie 7 mtr. gilumo. Palijus, 
ežero vanduo aukštai pakyla 
ir užlieja apylinkes. Kaip tik 
dėl, to ir daromi tyrinėjimai. 
Per Sartų ežerų teka Švento
ji, be to, į jį įteka Kiaunos, 
Audros ir keletas mažesnių

LAS VEGAS, Nev., rugp
17. - Iš Boulder užtvankos pro 'siautė didelis gaisras. 200 ug 
jekto darbų pašalinta 18 dar- niagesių keletu valandų dirbo, i upių. Ypatingai supelkėjusios
bininkų, kurie ėmė kurstyti kol gaisrų užgesino, 
darbininkus streikam

70 ŽUVO AUDROS METU
KINGSTON, Jamaika, rug-

DAUGIAU TEISĖJŲ 
REIKALINGA

Į Cooko apskrities krimina-
piflčto 17. — Papildomai pas- linį teismų pakviesta daugiau 
kelbta, kad čia ir apylinkėse teisėjų kiaušyti piktadarių by- 
audros metu 70 asiųenų žuvo. lų.

Ulinoiso vyriausias iteismas 
nežinia kada paskelbs savo 
nuosprendį, ar apeliacijos 
boardas turi teisės bendrai 
mažinti mokesčius už mažuo
sius namus. Šis nuosprendžio
užsitęsimas trukdo mokesčių♦
rinkimų.

Tad kreiptasi į apskrities 
teisėjų, kad jis 15 n u oš. suma
žinimo mokesčių klausimų iš
spręstų ir tuo keliu leistu aps 
krities iždininkui siųsti antro
sios metų dalies mokesčių sus 
kaitas. Sųskaitų išsiuntinėji
mas būtinas, nes rugsėjo 1 d. 
nustatyta bausmė už nesumokė 
jimų. Kitaip gi tos bausmės 
laikų reikės toliau nukelfi.

Aixlros žiotys.

3 ŽUVO, 3 SUŽEISTA

VANCOUVER, B. C., rugp. 
17. — AVells Transport kom
panijos keleivinis lėktuvas į-

NEPAMIRŠKITE, KAD 
ARTINASI DIENRAŠČIO
“DRAUGO” 
PIKNIKAS.

RUDENINIS

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLINKES

krito į Anderson ežerų. 3 as---- Šiandien gražus oras; vė-
menys Žuvo ir 3 sužeista. siau.



“DRAUGAS”
Tiety kasdien. ttskyrua aakmadtenlua

ERATOS KAINA: Ketam* — »« 00, Pu- 
6.60; Trims mėnesiams — 62.00; Vienam 

— Ttc. Europoje — Metams 67-00; Pusei rns-
00. Kopija ,0 3c.
adarblains ir korespondentams raitų negrą- 

neprMoma tai padaryti ir nepri'stunčlama tam
Mokių.

orto* 'priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
ilblmų kalno* prlsiunCiamo* pareikalavus.

“DRAUGAS”

LITIIUANLAN DAILY FR1END
Publlsbod Daily, Ezcept Sunday. 

JKH’TIONS: One Tcar — 60-00; Slz Montha
1.60; Three Montha — 62.00; One Month — 76a. 
M One Xear — 67.00; Ulz Montha — 6*-00; ' .tie.
tvertlalns In "DKAUGA8" bring* best resulta 
Ivertlalnf rate* on appiloatlon.

Ibim&i sekančiai dienai priimami iki 
& vai. po piet

LUPIAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicągo

DIENOS KLAUSIMAI

A. KUN. JUOZAPAS KAULAKIS

i4s~ii*U .6.. I
rifcos lietuvių religiniais ir tautiniais dar
bais, taip pat su išauginimu įvairių mūsų re
liginių ir ^tautinių įstaigą Amerikoje.

Velionis jau buvo sulaukęs netoli 70 me 
tų .amžiaus. Kįlęs iš Žemaitijos (ar tik no 
Plungės purap.). Daugiau žinių iš jo gyve
nimo, manome, paduos patys Philadelphijofi 
lietuvių veikėjai, su kuriais jis per ilgus me
tus darbavosi.

A. a. kun. Juozapo gailisi ne tik Phila- 
delphijos lietuviai katalikai, bet visu mūsų 
visuomenė. Amžinų jam atilsį suteik, Vieš 
patiel

Sveikata-Brangus Turtas

DAUGIAU SUSIPRATIMO

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikraėtj, tada klausėjui bus atsakyta laišku. Vi tat visada reik pridėti pašto ieukel| ui 3 centus.

R£D. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
sų dienrašty dr. Bačkos veda Sveikatos Skyrių. Ji* 
telkia prpfoijoiiallus patarimui skaitytojam* ir uilc. 
lai atsakinėja f klausimu* sveikatos dalykuose. Vl-d 
kvlcčiaiul naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklė* ym 
Uosi

1) Klausimu* galima siųsti “Draugo” redukcijai, 
arba tiesiog Dr. ltaėkui, S0&1 W. 43rd SL, Chicugo.

OK.A. M. ItAOKVH 
3061 W. 43rd bl. 

Cldcago
Tel. Larayette 3037

Amerikos katalikiškoji spauda daug ra
šo apie privačių, nenešančių jokio pelno, mo
kyklų likimų Kalifornijos valstybėje. Tenai 
minėtos mokyklos yra privalomos mokėti vai 
diskus mokesčius. Nė vienoj šio krašto valsty
bėj nėra tos rūšies tvarkos. Visur kitur vi
sos privačios pradžios mokyklos ir kitos mo 
kslo įstaigos via išimtos iš mokesčių.

Negailestingoji mirtis dar vienų žymų 
)s darbininkų' ištraukė iš mūsų tarpo, 
vakar savo dienraštyje pranešėme, kad 

ūūčio 15 <1. pasimirė kun. Juozapas J. 
lla£is Šv. Kazimiero parap., Philadelphia, 
-klebonas, kuris buvo vienas iš seniausių 
Brikos lietuvių kunigų ir veikėjų. Toje 
ioje Šv. Kazimiero parapijoje klebonu ve
jas išbuvo 40 metų. Jis tų parapijų suor- 

tavo 1893 metais, pastatė* bažnyčių ir 
lyklų, suorganizavo visų eilę draugijų,

galėdamas, rūpinosi visais religiniais ir 
iniais savo parapijos ir visos mūsų vi-

Mnenės reikalais.
Nors jaunas atvyko į' šį kraštą; bet tuoj 

įebėsi dirbti savo tautiečių gerovei. Vė
lią rūpinosi lietuvių katalikų spaudos rei- 

is, rašinėdavo straipsnius ir korespon- 
icijas, yra išvertęs keletu veikalų iš kitų

i>H < ; - 1
A. a. kun. J. Kaulakis daug dirbo Lietu- 
nepriklausonivbės reikalams. Jis leido 

jlų kalboje žurnalų apie Lietuvų ir uoliai 
latino amerikiečių tarpe. Važinėjo po įvai- 

seimus ir konferencijas, kuriose buvoJ ė • ■ < ' 'a *

ima Lietuvos nepriklausomybės obalsis. 
rarbų reikalų ir medžiaginiai velionis yra 
ėmęs, nes jo vardas aukotojų sųrašuose 
ida -būdavo pirmųjų tarpe.

A. a. kun. Juozapui rūpėjo ir medžiagi 
Lietuvos būvis. Jis gausingai yra parė

fcs įvairias lietuvių bendroves, kurios buvo
r •

inizuojamos Lietuvos atstatymui iš po 
ro griuvėsių. Nors beveik visos tos ben

gės nuėjo niekais, tačiau velionis prie jų 
josi turėdamas geriausius norus if many- 

18, kad mūsų bendrovės daug gero Lie
jai ir visai mūsų tautai padarys.

Savo laiku velionis daug ir nuoširdžiai 
darbavęsis idėjinėse mūsų organizacijo-

—JL. R- K. S. A., Federacijoje, Amerikos 
tuvių Taryboje, Tautos Fonde, parėmę’’ 
Vyčių jaunimo organizacijų, Moterų Sa
jų ir kitas. .Jo vardas yra surištas su vi- 
piūsij tautos gyvenimu ir su mūsų, Amc-

si baigia: pūliai iš ausies nuo-
----------- lat varva ir varva. Man teko

. Pūlių tekėjimas iš ausies y- gydyti žmogų, kuriam ausis 
ta labai nemaloni komplika- van'ėjo net per 11 metų, ir 
cija. Varvantieji iš ausies pfl- tik tada atėjo gydytis, kada 
liai ne tiktai dvokia ir ausies jau pradėjo visiškai apkursti, 
kanalų įrituoja, bet taip pati Jei iš ausies pūliai varva 
sudaro žmogui tulų pavojų, ^labai ilgai, tai anksčiau ar vė- 

Priežastis, nuo kurių ausis liau gali atsitikti kokia' nors 
pradeda gelti, ir po pratruki- nelaimė. Nuo pūletekio iš au- 
1110 pūliuoti, yra dažniausia sies yra sekantieji pavojai:

PULETEKIS IŠ AUSŲ

sios:
1) Tymai.
2) Škarletina.
3) Blogi tonsilai.
4) Supuvę dantys.
5) Krapštymas ausų su špil-

a) Dali apkursti.
b) Mastoidinis kaulas prie 

ausies gali pradėti trūnyti, 
kas yra labai pavojinga gyvv-

Kai kurie katalikiški laikraščiai kaltina 
pačių katalikų nesusipratimų ir apsileidimą.
Jei katalikai, kuriems privačių mokyklų 

klausimas turi daug rūpėti, subrustų išimti 
savo mokyklas iš mokesčių, jie tai greitai 
atsiektų. Matyt, jie to nenori. O tas yra di
dis Bažnyčiai nusikaltimas.*

Šiemet Kalifornijoj įvyko referendumas
tuo klausimu. Dauguma balsuotojų pasisakė, Įkėlė, degtuku ar šiaip su ko- 
kad privačios mokyklos neturi būt išimtos
iš mokesčių.

Jei taip įvyko, gana aišku, kad, arba 
daugelis katalikų piliečių balsavimus neigė, 
arba balsavo patys prieš save. Tie visi' ka
talikai parapijiečiai, kurie užlaiko nuosavas 
mokyklas, turi žinoti, kad mokesčius už mo
kyklas, ne kas kitas, tik jie patys turi sumo
kėti.

Katalikiškoji spauda randa, kad katali
kų tarpe yra ne mažas nesusipratusių žmo
nių skaičius. Toki žmonės yja reikalingi ka
talikų akcijos. Jie turi būt organizuojami, 
patraukiami į parapijinius studijų klubus ir 
supažindinami su katalikiškomis pareigomis. 
Jiems turi būt išaiškintas katalikiškojo jau
nimo krikščioniškas švietimas ir jo reikalin 
gumas. Jiems turi būt žinoma, kad švieti; 
mas ir religija yra du neatskiriami dalykai

Retas rustas buv. J. A. V.

prez. A. Lincom’o paveiks-
r
kis, dabar išstatytas Šimtini 

t io Pažangos parodoje.

APLEISTA ISTORINE 
IŠKABA

kus vartoti, neapsimoka, nes 
tai bus tuščios pastangos ir 
ausims tik daugiau žalos pa
darys.

D-ro Račkaus atsakymai

Atsakymas E. I. — “Kis- 
singen” druskų, ar kitokių 
druskų gerti, kad sumažintibei.

c) Smegenyse gali keltis vo-jsau kūno svorį, niekam nepa- 
tis; o kuomet votis pratrūks- tariu, nes tos druskos irituo- 

kiu nors įrankiu. Į ta ir pūliai ant smegenų uŽr Į ja, žarnas, gali colitis įsime-
6) Persišaldymas. Įsipila, tai mirtis beveik neis-Įsti, gali pakenkti kraujo cir-
7) Neatsargus nardymas po ;vengtina. 'kuliacijai ir net širdžiai. Jei

~ d) Veidas gali susiparali-1 esi pasiryžusi suploneti nepa- 
žuoti. ' 'kenkus savo sveikatai, ver-

vandeniu maudanties.
8) Tampymas ausų, bei mu

šimas į antausį; o taipgi ir 
didis šukavimas tiesiog į ausį, 
šaudymas palei aūsį ir p.

Kai nuo aukščiau išvardy
tų priežasčių ausis užsirožija, 
tai galvoje jaučiasi tvinkčioji
mas, užėsys, cypimas, kauki 
mas visokiausiais balsais. Skau 
siuas yra toks baisus, kad 
žmogus nežino nei kur dėtis, 
nes ir atsigulus bloga, ir sė 
dinęiaiu taip pat. Už ,keleto* 
dienų ausis pratrūksta ir iš
varva nemažai pūlių. i

, . , . . ■ kai ausies būgnelis pratruk
tas reikalinga krašto gerovei, taip pat pačių 1 . . ...... . . .
„ . v. ..... sta ir pūliai kuosai varva, tai
žmonių laikinajai ir amžinajai laimei. : . . . v .skausmas pranyksta,

Atsižvelgus į tokį stovį, ir lietuvių kata 
likų tarpe yra reikalinga ne bi kokia, bet 
didžiai energinga katalikų akcija. Mūsų tar
pe, kaip atrodo, to nesusipratimo yra daugiau, 
negu pas kitų tautų katalikus. Svarbiausia 
dėl to, kad jie nėra giliau susipažinę su ka
talikybe. Pas mus sekmadieniais bažnyčios 
pilnutėlės žmonių. Išėję iš bažnyčios dauge
lis mūsų šių dievotų katalikų perkasi neka
talikiškus lietuviškus šlamštus o katalikiškus 
laikraščius dažniausia .ifuo kaimynų skolina- 
-i. Kiek gi čia pas juos supratimo. Savo ti-

žmogui

e) Dali įsimesti phlebitis. 
Neduok Dieve nei vienam gau
ti tų ligų, kokias baisias kan
čias reik kentėti!

f) Dali gauti migrenų, nuo
latinį galvoje ūžesį, nuomari, 
arba net ir proto pamišimų.

Klausykite gydytojo įspėji
mo. Įsidėmėjus čia suminėtus 
pavojus, reik jų vengti. (•) jei 
kam ausis jau gėlė ir dabar 
pūliuoja, tai, ilgai nedelsų, pri
valo eiti pas gydytojų ir tin
kamai gydytis. Pagydyti liū
liuojančias ausis yra neleng
va, reik daug pasišventimo, 
reik tam daug laiko pašvęsti;

Liubavas (Mariampe ąps.). 
— Nedidelis Suvalkijos mieš
ti lis, bet daug jo gyventojai 
pergyvenę. Prieš didįjį, karų 
mušėsi lietuviai ir “lenkai” 
dėl pamaldų bažnyčioje. 1922 
m. lenkai keletu kartų buvo 
Liubave, smarkiai plėšdavo 
miestelį. •

Tqius žudynėms prisiminti 
ir gatvės pavadintos žuvusių 
vardais. Lenkaičio, Žvairaičio, 
Černiaus ir kt. Vieno tokio už
puolimo metu nukentėjo ir vai. 
valdybos iškaba. Ji buvo nu
plėšta nuo vai. vald. durų ir• A
iškabos vytis dviem durtuvo 
smūgiais perdurta.

Buvę tartasi šių iškabų pa
kų reiškia “gastric neurosis , siųsti Karo Muziejui, bet kaž 
ir ar toji liga yra limpanti. kodėl vis delsiama. Iškaba rū- 
Nors iš mano paaiškinimo ta- dyja ir tuoj liks be vertės. Q 
lustai jokios naudos nebus, juk tai brangus dokumentas iš 
juk pats be gydytojo pagal- jmūsų tautos kovų ir kančių, 
bos nesigydysi, bet “Draugo” i
skaitytojų reik patenkinti, tad - 
paaiškinu. “Dastric neurosis”

čiau pasitark su lietuviu gy
dytoju. „

Atsakymas M. T. — Jei ta 
msta gydaisi pas sąžiningų gy
dytojų, tai ko rūpinies? Tam
sta prašai manęs paaiškinti

net akys nušvinta;, jis tada'bet kas girdėjimų įvertina ir
gali pasilsėti ir tinkamai pa
miegoti. Ot, mano sau, dabai 
“brųdas” išvarvės, ausis už
gis ir viskas bus gerai. Bet 
dažniausia tuomi gerai neuž- dytis, ar patentuotus humbu-Įgio.

savo sveikatų brangina, tas 
sistematingai gydytojui pade
dant gydysis ir pasigydys. 

Naminėmis gyduolėmis gy-

yra liga, kuomet neurastenija 
sirguliuojančiam skilvio virš
kinimas yra sukrikęs. Toji Ii-1 
ga nėra limpanti, bet pasirei
škia žmoguje dėl didelio rū
pesčio, baimės, ar dėl nuovar-

Jci jie p: įklauso prie parapijų ir kas 
sekmadienis lanko bažnyčių, jie vra geri Ra

tai greitosios pagalbos. Jiems pagalbų gali 
duoti ne kas kitas, kaip tik katalikų akcija.

žnai paeinantis iš jų pačių apsileidimo, yra 
pnikvbęi pagrindas. Klausykis, kaip jie daug 

kėjimo*priešus medžiagiškai remia’, o katali- šneka įsiskaitę į šlamšjtus!
kiškus laikraščius neigia. į Toki žmonės yra reikalingi pagalbos, ir

tulikai, tik nesusipratę. O nesusipratimas, da- *Į šio klausimo sprendimas priklauso kiek ku
nigams, tiek pasauliečiams katalikams veikė- 
janjs. O šie visi yra susibūrę Federacijon.
kuri artimiausiomis dienomis Chicagoj ture- 
suvažiavimų.

K N Y G 0 8

Parašė
Kun. Dr. K. Matulaitis, Hfl.I.p

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 $4.0iT / * • 4
Šias knygas galite gauti 

“Draugo” Knygyne,
2334 S. Oakley Avė.

r m LIETUVIŠKOJI MUZKA

(Tęsinys,
yirš paminėtoji literatūra bažnytinių
nių iki .spaudai atgaunant buvo vįe-

įtėlis šaltinis. Tik 19<X5 m. Naujalis iš-
io “Lietuviškų bažnytinį giesmynų”,
ris sudalė naujų, tautiniai atgimusios,• ' 1 * dar ir nepriklausomos Lietuvos, baž-
tinių giesmių ėrą, kur ir šiandien bc- 

tuo* tebesinaudojama.
Lietuvių kouųio'Zitorių veikalai, spau- 

|ftintiv lotynų tekstu yra minėtini šie:
[sza $\rięta, Lacinska na cztery glos.v 

jrganem. ofiarouana Ksįędzu Fanoniko- 
Dustawowi Toiukįewiczowi, Magis0'°- 
S-tej Teologii, |,ziekano\vi Janiszskie- 
Proboszczo\vi Szawelskiemu przez Mi- 

Raceiviczu”. (Šventos mišios loty- 
lai keturiems mišriems balsams su va-Įft* -•* J

linais, paaukota kunigui kanauninkui 
istavui Tomkevičiui, šventos Teologijos 

jistrui, Joniškio dekanui, Šiaulių kle-

J. Žilevičius * i bonui Mykolo Rąčevičiaus). 1889 m. spau
sdinta pas Mękarskį Varšuvoje. 'Juozo 
Naujalio: “Missa in lionorem St. (Jasimi- 
ri., 4 vyrų balsams su vargonų pritarimu. 
Išleido 1896 m. Fred. Pustet Co; Ratis- 
bonae.” Tuo tarpu, kai Račo mišias kun. 
Suržynski “fepįew Koscielny” visai su
kritikavo, Naujalio — labai išgyrė; mat 
pirmutinis rasė ne bažnytinės muzikos 
dvasioje — antrasis grynai bažnytinės. 
Nors -šie pastarieji du veikalai neturėjo 
nieko bendro su tautiniu muzikos atgimi
mu, bet juos suūiinėjau vien tik dėl to, 
kad tų pačių asmenų veikalai lietuviškieji 
yra labai svarbūs ir, be to, tik tie du ir 
buvo iki spaudai atgaunant lietuvių dar
bai.

Taip atrodė iki spaudai atgaunant 
mūsų lietuviškoji bažnytinė giesmė. Ųa- 
bar pažiūrėkime iš eilės j dainą.

Dainos kurios plėtėsi visuomenėje ir 
darė įtakos buvo sekančios:

“Ui tu strazde”. Dviem lygiem bal 
sanis užrašyta “V. V.” (?) “Aušra” Nr. 
7-8, 1884 ra.;

“Tegul girią šlamščia...” Petro Tru
pinėlio ^Armino), vienam balsui. “Auš- 
.ra” Nr. 9, 1884 m. Ši daina padafė labai 
didelės įtakos į tautinį judėjimų. Tai bu
vo kariškas maršas, šaukiąs į kovų už 
tautos laisvę.

“Lakštingala” vienam balsui, Vana
gėlio. “Aušia” Nr. 6, 1886 m. Labai pra
siplatinusi iki 1918 m.

“Iš tolimos šalelės”. Tur būt nei vie- 
na daina nebuvo taip plačiai vartojama, 
kaip ši, ypač tų, kurie negalėjo savo krašte 
gyventi. Jei Khj Vanagėlis būtų tik tą 
vienų dainų parašęs, tai jau būtų užsitar
navęs nemirtingos atminties. “Szviesa” 
Nr. 5, 1887 m.

Bajanauskas, vis naujų dainų paga
minęs, paleido per klierikus ir kunigus 
į • kaimus, o jos, plesdamosi visuomenėje, 
ruošė dirvų ateičiai. 1915 m. dr. V. Ku
dirkos I dalį “Kanklių” ir 1899 m. II da
lį išleidžia Noveskis (Mikolainis) Tilžėje., 
“Kanklėse” telpa keletas desėtkų dainų 
vyrų chorui. Kodėl jis jas leido vyrų cho
rui, sunku įsivaizduoti, nes vyrų chotų

šiandien Lietuvoje yra mažiau negu vie
nas nųoš.; tuo laiku, be Dvasinių Semi
narijų, niekur tokių chorų nebuvo. Dali
nius .daiktas, jis norėjo pamėgdžioti lenku 
draugijų “Lutnia”, kuri turėjo vien tik 
didžiulį ir garsų tais laikais vyrų chorą 
(tame chore daug ir lietuvių dalyvavo 
arba, kitaip sakant, Lietuvos bajorų: Ta
das Daugirda, dr. V. Kudirka ir d. k.) 
ar tai darė tikslu norėdamas jas padaryti 
populiarėiuis klierikų choruose, kad jie, 
parvažiavę į kaimus, jas platintų? Kai
tos dainos pasirodė, jos buvo labai verti-»
narnos ir tautiniai nusistačiusioje inteli
gentijoje sukūrė lig naujų ugnį. Kas tik 
mokėjo dainuoti, ar kokiu muzikos ins
trumentu griežti, kiekvienas turėjo tas 
dainas savo širdyje. Tai pirmutinis pu
delis lietuviškos dainos statyboje. 1898 m. 
“V’arpo” Nr. 6, net himnas “Lietuva, Tė
vynė mūsų” buvo atspausdintas. 1900 m. 
“Trfs*. Sargo” Nr. 1 randame pažymėjimą, 
jog esama Kudirkos spausdintų ię forte
pijonui veikuliukų: 1) “Do kon(redansu. 
Z litėw'skich ludowych motywow” (IŠ lie

tuviškų liaudies motyvų). 2). Varpelis, 
valcas. 3) Diedienė, polka. 4). Sudiev, ma
zurka. 5). Lepūnėlė, polka-niazurka. (5). 
Bum-czik-czik! mozūras. 7) Nemuno vil
nys, valcas. 8) Tance Warszawskie (Var- 
šuviniai šokiui). Visi jie buvo išleisti 1905 
m. F. Mikolainio antrų kartų ir jei dar 
jų būtų šiandien, labai daug jų dar kas 
reikalautų.

Taip pat labai populiari daina buvo 
kun. Vienožinskio “Sudiev kvietkeli”, 
kuriai pianu pritarimų parengė M. Račas 
ir “Tėv. Sargo’’ Nr. i, 1899 m., buvo 
atspausdinta. 1900 m, “Tėv. Sarge” ir 
“Žinyčioje” buvo atspausdintas sveikini-• • * Z' •*••<»•«mas “Tegu Aukščiausias, skirtas Gruz
džių klebonui kun. Rakščių!” — Mykolo 
Račo. Šis sveikinimas labai ilgai laikėsi 
chorų repertuaruose Naujalio perdirbime.

Taip pat gerų pasisekimų turėjo “Opi 
Op! Kas ten Nemunėli?” vyrų chorui A. 
Visockio “Tėv. S.” Nr. 10-11, 1900 m. 
Dar ir šiandie kai kurie chorai tebedai- 
nuoja.

(Bus daugiau-
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Detroito Lietuvių inios
WEST SIDE
SUSIMILDAMAS!

žiu, kuris gražiai giedojo per ja yra jam dėkinga. Betai knr, Geriausių sėkmių Vameekiė pastatė paminklų ant savo my-; Svečiams Detroitas patikęs.čia salėje mušeikos žmogų vie
toje užmušė. Mes nesiskubino
me kaltinti, nesakėme kad nei1 kitę į tų salę ar bažnyčių; ne- 
mėtėm dėmės rengėjams, ne-

“Draugo” No. 189, rugpiū- ™**» ,iriad'' P™5 r<“"gin“'i 
Zio 11 <1.. “Detroito Lietuviu Biikite nuos,!kliis’ k«'
Žiniose” - iŠ East Side tilpo da ra“te žin,as 
r. K. A. žinutė antgalviu I1*"“ Slde’ r0Pinkttės 
“Kas išeina iš naktinių pik- i We8t S,de y™ ParaPiė- k,e- 
nikų,” kurioj tendencingai, :bo"88’ koletas; mes savo 

reikalus susitvarkysime. Kištis

tas iškilme^.
Kadangi viskas buvo atlik

ta dykai, todėl lakūnų skridi
mo rėmėjų valdyba, įvertin
dama visų pasiaukojimų, vie
šai reiškia širdingiausį ačiū. 
Sykiu ačiū ir visiems žmonė
ms, dalyvavusiems pamaldose. 

Advč J. P. U viekas, pirm.
M. J. Šimonis, rašt.

randama taip papuoštų bažny- nei biznyje.
čių: taip viduj, taip ir iš lau-į -----------
ko pusės. . I Juozas Leščinskas, geras pa

nejaukioje šviesoje perstatoma, j mūsų reikalus nepageidaujaVVest Side katalikų jaunimas 
— Vyčiai. Korespondentas ra 
Šo, kad West Sidės jaunimas' Jeigu kuriems išrodo, kad 
rugpiūčio 6 dienų surengė na- (West Side neužtenka tvarkos, 
ktinį piknikų, kur susiskaldę kad jaunimas palaidas, prašo-

me.
LANKĖSI SESUTfcS KA 

ZIMIERIETfcS

sau galvas, apkūlė du lietu
viu poliemonu ir dabar visi

me patys atvažiuokite pažiū
rėti — susipažinkite su mūsų

ligoninėse. Siužetas dėl jWest Side jaunimu — užtikri- 
pvies”. Nuo savęs pridu- nu, kad pažinę jį pamilsite, 

žiūrėkite tėveliai-motutės, Gražios valios, geros širdies
.i jaunimėlis!... Gėda. Katali-žmonėms to užteks. Gajvočia- 

kų lietuvių West Side Šv. An- ms-gi prie galo cituoju Evan- 
tano parapijos jaunimas ir dar geli jos šv. Luko VI-42 “Arba

Sesuo Franciška ir sesuo 
Klementina, atlankiusios gimi
nes, sesers Pranciškos giminai
tį, kun. Valaitį, daugiausiai 
viešėjo pas seseris Šv. Antano 
parapijoje. Sykiu su West 
Side ir East Side sesutėmis 
pranciškietėmis atlankė įžyme
snes Detroito vietas.*

kaip tu gali sakyti savo bro
liui. Broli leisk, aš išmesiu 
krislų iš tavo akies, pats sa-
vo akyje nematydamas rųs-

Vyčiai. Suvažiavę vakare gi
rion skaidosi galvas, kad net 
pleška. Oli, kad tai matytų 
suaugusieji, tėveliai, gal, kle
bonas; taip nebūtų. Oli, jergu- to”! 
teliau!

Kito medalio pusė netokia 
jau “striošna” ir dėmė mesti 
Vyčiams-rengėjams ' — per 
skaudu ir neteisinga.

Korespondentas, nekęsdamas 
Vyčių ir West Side, užsimo
jo kirsti smagiai, bet pataikė 
pro šalį. Faktas lieka, bet iš
vada netinka prilipinti.

Kun. I. T. Borefiis

VIEŠAS AČIŪ

limosios dukrelės ęinutės ka- nes J. Antanaitis juos apve- 
po, Akmuo toks, kaip ir ant žiojęs po žymesnes ir gražės- 

jos tėvelio kapo. Onutė su neg vietas. Dalyvavo ir Šv.
... Įrapijonas, gavęs atostogų, nu-(tėveliu greta suguldyti šeimy- Į Jurgio parap. draugijų pikni-

• Petras Gabrys, iš amato ko- važiavo į Athol, Mass., aplan- Į nos lote. Paminklas pa?tuty- ke. Svečiai ypač gėrėjosi Sv.
ntraktorius, darbams sumažė- kyti savo mamytę. Pabuvus tas už mėnesio po Onutės mi

rties.
8 vai. ryto kun. J. čižaus- 

kas laikė šv. Mišias už Onu-

Jurgio bažnyčia, kuri iš vi
daus ir iš lauko pusės įvairiai 
pagražinta; taip pat, kad daug 
žmonių lanko pamaldas ir ei
na prie šv. Komunijos. ’ 

Paviešėję pas gimines sve-

jus, negalėdamas pragyventi tris savaites, jo mamytė mirė. 
mieste su didele šeimyna, iš-J Palaidota labai gražiomis iš
sikraustė į ūkį. Jį aplankė | kilmėmis. Juozas grįžo svei-
kleb. kun. J. Čižauskas, kun. kas, bet nuliūdęs, netekęs sa-, tės sielų. Vargonais grojo S.
Valaitis ir muz. J. Čižauskas. 'vo brangios mamytės. Už jos Bukšaitė. Bažnyčioje buvo 
Svečiai visų dienų'praleido ū-j sielų užprašė šv. Mišias. Pa-ldang žmonių. |{jai grjžo atga|
kyje ir buvo gražiai Gabrių pasakojo, jog ir ten žmonės Po pamaldų kun. J. Cižau- Kapsų Agrona
pavaišinti. vargsta; darbų mažai Vra. jskas ir visi kiti nuvyko į ka- 

įpus pašventinti paminklo. Ve-
Bugp. 16 d. Domijonas ir • Vaškevičienė su sūnum Juo- lionių kapai labai rūpestingai Į 

Juzefą Jokūbaičiai minėjo si- zuku išvyko Pittsburgh’an į'apžiūrėti. Tas rodo meilę prie 
dabrinį vedybų jubiliejų. Jie vienuolynų — dukrelės šven- .savųjų.
yra seni parapijonys ir nuo- tinimus. Vaškevičienė yra Tre-' po pašventinimo paminklo
latos stambiai aukoja parapi- tininkų pirmininkė, 
jai, ypač Jokubaitienė; kur tik 
paprašoma, visuomet pasiren- “Tbe Michigan
(gusi parapijai patarnauti. I laikraštyj tilpo žinia, jog ga-

------- —' | Jokūbaičiai išauklėjo didelę isus’s Pam^slininkas Rev.
Kartas nuo karto mūsų vJe-| Šeimyną, kai ku. ,Charles E. Coughlin, nuo ru-

no idealo kaimynai daro mum,, . yedę Į.gsėjo mėnesio vėl kalbės per
užmetimų. Tai daroma ne i5!vaikai sav0 ,Svelių senatvSjft radijo per 27 sekmadienius, 4

Tragingo mūsų lakūnų S. 
Dariaus ir S. Girėno' žuvimo 
atgarsiai vis skamba ir ilgai 
skambės lietuvių širdyse.

Detroito lakūnų skridimo re

rgero noro, kuomet westsidie- 
čiai yra praleidę ir praleidžia 
nepastebėtus jų pačių skaud
žius įvykius. Kai kada ban
doma net nekaltiems skaud
žius įvykius primesti.

Veskime žmones prie vie
nybės; kiršinimams padaryki
me galų, nes ir taip jau per 
toli nueita, o kas laimėta?

neužmiršo, tų dienų užprašė i 
šv. Mišias. 1

Laimingo ir ilgo gyvenimo 
Jokubaičiams: kad sulauktu' 
50 metų.

vai. p. p.

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS
Žmonės Detroite ir apylin

kėj turi saugotis imdami sta
mbesnius poperinius pinigus,susirinkusieji buvo pakviesti

pas pp. Šnarus ir pavaišinti j^ee daug yra paleista padirh- 
Catholic” .f-kaniaig pįetumiS-paij^avo įr tų. Stasys Atkočiūnas gavęs

kun. J., Čržauskas.
Giminės ir svečiai, dalyvavę

pašventinime, linki Šnarų ina 
mvtei greito susiraminimo ir 
geros sveikatos.

Tylutė

NEPAMIRŠTA SAVŲJŲ 
MIRUSIŲJŲ

SVEČIAI IS KANADOS

iš bankos dvidešimtinę už kiek 
laiko nusinešė į kitų banką, 
kati išmainytų smulkesniais. 
Banke jis sulaikytas ir pašau
kta federaliai agentai. Tie iš 

(Tųsa ant 4-to purl.l

mėjų komitetas, neturėdamas 
Štai, minimasis Vyčių ižde P^gų, nes kiek buvo su- 

“Moon light” buvo surengtas (rinkta, viskas lakūnams pa- 
ne 6 rugpiūčio, nedėlioję, bet 'siųsta. Tragingai jiems žuvu- 

•14 liepos penktadienio vakare, (negalėjo jokių iškilmių suren- 
* Beecb Nut Grove salėje. Vy- gti, nežiūrint, kad komitetas

čių pramogos būna su sankci
ja vietos klebono ir parapi

didžiausį širdies skausmų ken
tėjo. Tik ačiū didžiai gerb.

jos vyresniųjų. Į tas pramo- kun. J. F. Boreišiui, Šv. Anta- 
gas suvažiuoja ne vien jauni- no parapijos klebonui, kuris į 
mas, bet ir tėveliai, suaugę, atjaučia lietuvių reikalus, įve- 
kdd, po dienos karščių, pra- imtina kashrangb tėvynės Lie- 
leidus vakarų, kad pasišokus ,tuv°s garbei ir jos vardo pa
savo jaunimo tarpe. Kam ga-{kėlimfti, rugp. 6 d. per sumą 
zdinti baubu — naktiniu pik- (Bažnyčioj išpuošė gedulu baž- 
niku, kur jaunimas suvažiuo- nyčių, parengė karstų, atlaikė

A. a. Jonas Maziliauskas, 63 
m., mirė liepos 31 d. Palaido
tas su bažnytinėmis pamaldo
mis iš Šv. Antano bažnyčios 
rugp. 2 d. Šv. Kryžiaus ka
puose. Paliko nuliūdime žmo
nų Izabelę, sūnų Jonų. Išgy
veno šioj šaly 45 metus. Laido
tuvėms patarnavo graborius D. 
B. Brazis.

Labai pavojingai serga An
tanas Žvirgždėnas. Pažįstamie 

ji ligonį prašomi aplankyti. 
Žvirgždėnas yra vienas iš ge-
rų parapijonų.

Rugpiūčio *12 d. M. Šnarie 
tnė su savo dukrele ir sūnum ronto

Rugp. 27 d. įvyks parapijos 
piknikas, Birutės darže. Pikni
kas rengiamas su didele pro
grama. Visi iš anksto ruoški
tės šiam piknikui, nes jame 
bus visokių nematytų ir ne
girdėtų dalykų.

ja į viešų, apšviestų salę? Ro- mišias ir pasakė atatinkamų
dos, čia mažiau pavojaus negu |P®niokslų didvyriams lakūna- 
kad važiuoja vakare maudy- ins S. Dariui ir S. Girėnui pa
tįs ar šiaip traukia vakare 
ant keturių vėjų — susitarę

gerbti. Už tokį gilų atjautimų 
tėvynainiui kun. I. F. Borei-

poromis. Jaunieji vakarais na- šiui lakūnų komitetas reiškia 
mie ant porčių nesėdi, gal tik 
East Side. Bet čia, žiūrėk, ar-

\gi ne West Side jaunimas gal- 
skaldo Beech Nut grove; 
du lietuviai poliemonai li- 

Jlbuty.
Vyčiai tame nedalyvavo. Nei 

vienas iš Vyčių į ligoninę ne
pateko. Poliemonai, kurie nu
kentėjo, nėra Vyčiai, sųjausmo 
neprašo ir jie savo vardų pa
ltys apsigins. Jei p. K. A. nu
rodys kuris iš Vyčių dalyvavo 
muštynėse ar gavo mušti — 
tegul nurodo — lauksime fak
tų — vardų.

Susimildami palikite West 
Side jaunimų Vyčius ramybė
je. * ,

Minėtan naktlnin piknikan 
atvažiavo visai svetimi mušei
kos, padarė neAmagumų, beti 
ar-gi čia kaltas mūsų jauni
mas. Tokie atsitikimai, nors 
nesmagūs, gali ir kitiems pa
laikyti. Gerai pamena p. K. 
A., kada East Side po bažny-

širdingiausių ačiū!

• Taip pat, ačiū solistui J.

EAST SIDE
| Garnys “dovanojo” Jonui ir 
iMargaretai Petkams sveikų ir 
drūtų dukrelę. Pakrikštyta va
rdais Katalina, Liudvika.

Adomas Bieliekis, Šv. Jur
gio parap. zakristijonas, yra 
vertas didelės garbės už gra
žius • rankų darbus bažnyčiai. 
Štai, turėdamas kiek liuoso 

laiko, puikiai papuošė altorius, 
ypač didįjį altorių, kurį savo 
lėšomis išpuošė mirgtančiais 
žibučiais ir elek-trikinėmis le
mputėmis. Taipgi ir Panelės 
Švenčiausios altorių papuošė.

Ateinantį sekmadienį Treti
ninkų kuopa eis in eorpore 
prie šv. Komunijos.

Valiukui už taip gražų giedo-ĮLėšas padengė mergaičių So
jimų. Jis netingėjo iš toli at
važiuoti ir prisidėti pri4 pa

dajicija, Saldžiausios Širdies 
V.. Jėzaus, Antanavičius. A.

puošimo iškilmių. Ačiū L. Vy- Bieliekis tai tikras artistas dėl

Varneckienė, laikiusi resto
ranų, išsikraustė toliau, kur 
atidarė “Beer Garden”. Var- ! 
neckienė yra sena parapijon- 
ka ir visuomet parapijų re
mia aukomis; ir dabar žada 
mūsų parapijos nepamesti nors 
ii toliau išsikraustė. Varnec
kienė augina dukrelę Marytę, 
priklauso prie jaunimo orga- 
nizacijij ir parapijos choro.

čių chorui su muz. J. A. Bla- tokių papuošalų. Visa parapi- taipgi yra gabi pianistė.

Neseniai Detroite pas Belic- 
kius lankėsi jų brolis Anta
nas Belickis su dukrele iš To- 

Kanados. •

Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA.
1. Suprantamoį 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 kolonijų Amerikoje;Z * • * • •
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
'6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų

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

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai

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

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

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Chicago, Illinois

SQUIRE ED6EGATĘ—*He Getą One Twelfth of a VerJict aiid—a Hunch o( a Lonfc Lonj Wiit!
MM*

mter-nat’l Cartoon Co., N. T.

ROOaa

j»wo you 3ry)

V*

ZVf REfįCHtD 
VEROICT- ŪJT 
rnene rim
H£i9C. THfi'r 
TO ^0191

/ei

TOLOSEFAT
MIm H. Katner «f Broaklyn, N. T. 

vrttea: “Have uaed Kriuchen for tha 
>M| 4 months and kava not only loit SS 
>aaads bot fael to mneh batter In erery 
way. Irta far paapla who don’t aara ta 
radaaa. Kraaehcn la vonderful ta kerp 
tha vatam haalthy. I balne a norta 
ahoald kna* far I’ra trlad ta many 
thlngs bot anly Kroaehan anavarad all 
,arpaaaa.“ )May U, IMS).

TO lota tat ŠAPELY and HARMLE88- 
LY, take a half teaipoonful of Kruachan 
Salta la a glass of hot vatar In tha 
momlng bafors braakfut—don't misa a 
mornlng—a bottla that lašt* 4 veaks 
coats būt a trtfle—get Kruachan Salta at 
any drugatore ln America. It not joy- 
fully aatliflad after tha flrtt bottla— 
money back.

Radway’s Pilis
For Constipation

What Tkey Arei 
A Bttld relable vegetoble lautive 
which dof« not gripe, canee dneroM 
or dietuvfe digosdon. Not habit for»n- 
iog. Cootain no harmful druga.

What They Dot 
Milliona <d moa and wom«n, atnca 
1847, hnra uaed Amą to raliavę aick 
headacbea, nervouaaeaa, fatigue, loaa 
of sopėti te, poor coapleaion gnd bad 
braam whan theae conditiona are 
canaed by conetipation.

At Ali Dniggists
Rodvay 8C Co., Ine., New York, N.Y.

Buy gloves with whot 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. u< 
dantų moetl. Llstmin* To- i 
oth Pašte gaunama po S 6c. L 
Tčmyk. kaip gerai JI vėl- < 
k t a. jg Tart o tad am a, per * 
metue sutaupai |» 00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25‘

BY LOUIS MCHARD
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Pirkęs tikietą turėsi progos gauti AUKSO ŽIEDĄ. Piknike bus visokių 

įvairumų, šokiai prie šaunios muzikos. Išanksto kviečiame visuomenę tų <Jię-. 

nų nieku kitu neužsiimti, bet atvykti į rudeninį spaudos piknikų! .BERGMANAS DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

kaip kati Amerikoje. gyti. tai tekdavo mums ir pa
Valgis buvo kuo geriausias, isiargumentuoti.

Prie kiekvieno valgio užtekti į Pašydamas apie gerų kelio 
nai buvo ir vyno; gėrė kas tik nę negaliu praleisti nepadė- 
kiek norėjo. Prancūzai mums kojęs “Draugo” laivakorčii 
pasakytume, kaip gera jų lai-į skyriaus vedėjams, ypač *I)r. 
mi, kad tik mes būtumėm pa- redaktoriui p. Šimučiui, Už to 
įtenkinti jų laivu ir kitiems k į sutvarkymų kelionės ir rei 
pasakytume, kaip gerai jų lai-j kalingi) dalykų, kad niekur ne 

įvais keliauti. Valgyklose prie turėjome jokių trukdymų.
I kiekvieno stalo, paprastai, vie yigi oDl.aug0„ ekskursan 
, tos būna keturiems. Bet. prie zaį tarjanifc ačiū. Patartume ii 
įstato, kur as \algydavau, pa-važiuojantiems j Lie 
sodino tik tris: prancūzų, vo- «< nt.„

DETROITO
ŽINIOS .M. Sų-gos 2 kp. laikė savo 

mėnesinį susirinkimų, rugp. 14 
d. Sus-mas buvo visai neskai
tlingas; atsilankė tik tos, ku
rios gyvai interesuojasi Sų-ga.

Iždo glob. raportas iš finan
sų knygų, paaiškėjo, jog na-i 
riais mažėjame. I

Nutarta suruošti šokių va-Į 
karų lapkr. 19 <1. Berods, tai | 
bus pirmas sų-čių Jokių vaka-, 
ras. Be abejo, bus linksmas. Į 
Į komisijų įėjo jaunos ir link-! 
smos ponios, būtent B. Skų! 
rienė, B. Jakaitienė, O. Budie-, 
nė ir K. Sriubienė. Pp. Petro-' 

A. Šatkienė darė pra- 
iš Sų-gos seimo. Tik?-' 

tąsi, kad šis seimas prašalins1 
visus nesusipratimus, o kaip iš 
atstovių paaiškėjo, apsivilta.

Naro

(Tųsa iŠ 3 puslapio) 
kad klausinėję ir j 
radę nekaltas, paleido. Įdavę'ra 
jam raščiukų, kad pasilaikytų 1 
tų dvidešimtinę, jie nuėjo į tų ! j 
bankų, kur įdavė jam tų pa- pa 
įdirbtų poperinį pinigų, bet |,c 
bankas užsigynė. Atrodo, kad fcj 
sunku bus žmogui atgauti sa- pį 
vo pinigus.

---------- , Juliaus Perlio motina iš Pe-
Jaunimo išvažiavimas labai nna. vieši Detroite. Ji atva- 

gražiai pavyko. \ ieta patogi, žįavo dalyvauti vestuvėse sū- 
už-kurių ^same dėkingi tam'naus, kuris veda sau žmoną 
žmogui. Visi buvo pilnai pa-(Nataliją Ramanauskaitę, Šv. 
tenkinti. Nors ir pailsę, betipetro bažnyčioj, rugp. 19 d., 
linksmi grįžo namo. 9 valandų. Poniai Perlieneida-

Rugp. 27 d. bus kitas išva- bai patinka Detroito miestas, 
žiavimas abiejų chorų. Nariai- Sako, mėgtų čionai apsigyve- 
ės didžiojo choro sūsiiinks; nti pas sūnų.

šiene ir
nešimu,

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ 
DĖMESIUINekalto Prasidėjimo* P, & 

di-jos narės buvo suruošusios 
gražų išvažiavimų rugp. 6 d. 
Jackson>parke. Gražioj vietoj 
linksmai laikų praleido. Gai
lu tik, kad ne visos narės da 
lyvavo.

B. Ęeiza išrinkta tos dienos 
“karalaite”; ji gavo gražių 
dovanų. Be to, duota dovanos 
laimėtojoms įvairių lenktynių.

Rųgp. 11 <1. tos pat draugi
jos mergaitės turėjo “Splash

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš apks- 
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.

Pasitarkit su Dr. Ross, dykai 
apie savo ligų ar silpnumų.Rugp. 12 d. įvyko iškilmių- jie trauks virvę. Kas norite 

gos laidotuvės a. a. Leono Če-,tiirėti savo gerai padarytus 
rausko. Apie 70 automobilių paveikslus, nueikite į Ad. Ba 
lydėjo į kapus. Ciceriečiai ypa- rtųšių studijų, 1435 So. 49tli 
tingai atsižymi laidojime. CiajCt Jis yra tikras specijalis- 
nėra skirtumo: turtingas ir va- tas savo amate. Vestuvių gru- 
xgšas miršta, kam laikas lei- pių paveikslus taip pat pada- 
džia, važiuoja palydėti į ka- re gražius. Paremkite savo 
pus. Tai yra labai girtinas da- parapijom) ir “Draugo” re- 
lykas mirusį palaidoti. Garbė mėjų.
ciceriečiams. -

----------- Daugelis Ciceros biznierių
Po visas kolonijas girdėt tik mėgsta sportų. Kai kurie yra

kalbos ir kalbos apie rudeni-j net rėmėjai sporto, arba, kaiti 
nj “Draugo” piknikų. Cicero kiti sako, busteriai. Pav., J?. i 
taip pat nemiega; čia eina di- Putrimas, Stonis, \Varren ir į 
•džiausiąs prisiruošimas. Visi Rack, J. Lipskis ir kiti. Kiek i 
dirba, tikictus platina, dova- vienas turi po stiprų beisbol 
nas renka ir 1.1. tyma. Būtų gera, kad rugp. į

Kazimiera Gedvilienė vpaėl27 ,L ■>»'•»«»»<« i Bergmanai
„„■„rUi.i .1,„I,„„i,,.; Parodytų publikai. I

t
 Vėliausi ir goriausi( 

gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų,' 
reumatizmo. Inkstų., 
pūslės, urtnarlų ir 
vi'sų užkrečiamųjų ■ 
ligų. Taipgi speciali 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir sti
prumo be laiko nu

stipusiems asmenims ir lyti'nlal 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kvieči|nl 
ateiti ' dėl sveikatai naudingų in
formacijų, kurios bus suteOctos 
dykai be Jokių -pareigų.

Dr. Ross kainos yra žctnos ir 
visiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų tftinokėjimų. kad 
klekvp'enam nesveikam žmogui duo 
ti progos ltalgydytt ir- tapti sveiku.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali padalinti. 
Gargaliuok su Llsterlne iv 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

“Draugo” laivakorčių Agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

LAMBERT PHARMAOAL 
COHPA.N'T 

St._ Louls, Ižo.
i Bukimas specialistas 

35 South Dearborn Street
kampas Monro? Str.. Chicdgo, IU 
(nklte elg\ *t: rių Iki penkto nukil
to. priėmimo kapib. 54)6 dėl vyrų 
ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. iki' 5 p. m. Ncdėliomis 10 a. 
m. iki 12 vai. I’iint'dėlla'e, Sjeredo- 
rnls Ir Suimtomis nuo 10 a. in. Iki 
X p. m. Ofisas 20 metų tame pa
čiame naiue.

ORCIU AGENTŪRA (.ISTERINE
promptly onds odors ordinary 
antlseptlcg can’t hlde in 4 daysTelefonas CANAL 7790

JN OUR OFFICE
N0T ACHANC6 

MOT A GHANrt
'sne\so POPULAfc 
5HE M AS T K EBP 
HBR DATES BN TR? 
LOUBLE EMTfc'J 

L. r—

GOOD LOOKlM’ 
5TEN0GRAPHER.- 
WT'S JHE CHANAS 
OP PATINfc .

*---- - OP 9 <<

LOOKJM’
Ciceros vengras ir Jonan 

Brazauskas organizitoja tvir
čiausius vyrus virvei traukti. 
Kas norite parvesti* Ciceron 
čempijonatų, užsiregistruokite 
pas vengrą, 1233 So. 49th Ct. 
Jis patikrins sveikatą; jei bus 
reikalo, tai ir medicinų gausi
te sustiprinimui. Ciceriečiai, 
ųepasiduokite!

Ad. Bartušis, mūsų fotogra
fas, žadėjo važiuoti į pikniką 
ir nufotografuoti vyrus, kai

aižą h

Nuga-fone



C H IC AG O J E FEDERACIJOS KONGR$- 
SAS JAU ČIA PAT

neboto. Po paskaitų /bus disT pranešimo, kad Šių programų; 
Įkusijos. leidėjų krautuvėse — Peoples

Taigi lietuvių katalikų vi- Furniture Co. — eina didelis

LIETUVIAI DAKTARAI:
jiet. DAmerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

SVARBUS PRANEŠIMAS lA’ve., (Uėmlock 0214); P. Mų
LIETUVIŲ VISUOMENEI • veika, 2017 W. GOtli St., C. J.'1>at’

------------ JGorviįį, 2014 W. 71st St. i Ar vis°8 draaK‘>, or«ani
zueijų kuopos ir atskiri usnie'Jau artinasi rugpiūčio 22,1 Cicero pas Anast. Valančiu,

B3 ir 24 d. Tomis dienomis | j220 So. 5t)tli Ąve.
(fcicagoj bus A. L. R. K. Fe-Į 8^^ ParKe pa< Pr VuJ 
deraeijos Kongresas. Koiigre-; čekaU8k4> 4242 So> MapleWo()d 
tas prasidės iškilmingomis Šv.'Ave> ir Ju, Sli()gerį
Mišiomis, Sv. Jurgio parap. | xewcastle Avė.
bažnyčioj, Bridgeporte. Kon- Town of EĮy
greso sesijos bus McKinley
parko salėje, West 38th St. ir 
Western Avė.

Kugp. 23 d., tai yra seimo 
pinuos dienos vakare

Fed. 23 kongresas jau čia suomenė tenepraleidžia nepn rugpiūčio mėnesio visokių na -Ofiso: Tel. CALumet 4039
• 4a 1 x , • Res.: Tel. HEMlock 6286prastos progos. manis reikmenų išpardavimu:, Į
Kaip niiiiėjtfu, dur nėra vū Siūloma mažiausios depresijoj DR. A. G. RAKAUSKAS

lu įstoti į Federacijų, užsinio- kainos. B. B
kant metinio mokesčio tik $1. |----------------

Korespondento

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 So. Halsted St

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 49lh CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 19—9 vai. 

#147 SO. HALSTED ST., CBICAGO 
Paned . Sered. ir Subat. 2—9 vai.nys susibūrėte po Federacijos 

vėliavai Jei dar iki šiol ne- 
įstojot, dar nėra vėlu iki rug-

. t-iūčio 23 d. tai padaryti. Si 
5123 So * ." ’įmtmečio pažangos metais rei

kia ir mums parodyti pažan
gų. Laikas suseiti į vienybę,

;susiburti į Federacijų. Tat lai 
(Prospect 1320) ir Čepulienę? >• , • • .,<v £ ' 1 ” nelieka nei vienas jon nejstk>
5,>40 So. \\ ood St. (Prospect

taitę, 5648 So.
Ogin- 

Justine St.

“PIPIRŲ” DAINININKAI 
ŠAUNIAI DAINAVO IR ;

GRIEŽĖ IS WGES 
RADIJO STOTIES

3655).
‘ Roselande pa» Mik. Misiū 
rų, 245 W. 108 PI. ir M. Pa 

Avė. ir W. 44t!,jvilonį 1«53G So. Lufayette A- 
Vyčiu ‘ Damos ’ ve. (Pullman 8120). mį McKinley parkc.

West Pullmane pas St. PikJ Rugpiūčio 23 d., 7:30 vai 
tužį, 741 W. 123rd St., (Pull- 
man 3990) ir K ar. Railų,
12148 So. Lowe Avė. (Coma- 
dor 3259).

7:30 
e,vai., N. P. P. Š. parap 

So. Fairfield J 
St., Lietuvos
choras vaidins operetę “O,
Daktare” Veikalas tęsis apie 
dvi valandas. Paskui bus šo
kiai.
'Kurie turėjo progos matyti 

L^A'yčių “Dainos” choro ar- 
t^Rs praeitais metais vaidi- 
^^Rininėtų operetę, norės ma 

ir šįmet, nes choro artis
tai, turi ypatingų gabumų loši- 
jaui, o prie to yra gerai išsi
lavinę. Dėl to jų lošimas ir 
dainos daro labai malonų į- 
Bpūdi susirinkusiai publikai.
Praeitąja metais minėtais į o- 
peTetę įžanga buvo $1. Dabar, 
tų patį veikalų galėsim maty
ti už 50 c.

Pelnas eis Federacijos sei
mo lėšų padengimui. Tat pra
šoma lietuvių visuomenė skai
tlingai atsilankyti į vakarų ir 
paremti Federacijų, kuri yra
vienybės palaikytoja tarpe lie ______
tuvių Amerikoj. Tokia brau- LIETUVIS GRABORIUS 
gintina 'organizacija turi būti SgST,JLiSSr^X»S?,l^

Dieve Apvaizdos parap.

visų remiama!
Į minėtų vakarų įžangos bi

lietų galima įsigyti kiekvienoj 
kolonijoj, sekančiai:

| Bridgeporte pas Zig. Gedyi-

GARSINKINTES 
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:* • .. z A. . »
Tel. LAFayette 3037

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str. 

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo t iki # vai. vakaro 

Sersdomla Ir nedėliotais pagal 
nutartie*

Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-1 vai. vak. 
iteaideneijob UMUas: 2656 W. 69IM St. Tel. HEMloCk 8151 

Valandos: 10—1# ryto
Harodonus ir MedėUomla pagal sutarti DR, V. S. NARES

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

#4SI Wsst MarąuetU Road 
VALANDOM;

t Iki II ryto; 7 Iki 0 vakar* 
Utaru. ir Ketv. vak. pagal iularti 
Rea «6< 8. MAPLEWOOD HS

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Praeito antradienio vakare 
i ūdijo klausytojai turėjo ma
lonumo pasiklausyti gražių dai 
nų ir muzikos, kurias putlo
ko lietuvių čia augusių jau
nuolių dainininkų ir muzikan
tų grupė, pasivadinusi “Pipi
rų” dainininkais ir muzikan
tais. Jiems vadovauja muzi
kos studentas Antanas Gied
raitis. ~ i

Dainavo dvigubu kvartetu, 
susidedančiu iš jaunų vyrų n 
merginų. Taipgi buvo ir solo 

Visi, kurie dar neškit matę (Visos dainos sutartinai skani 
šio veikalo, pasistengkite bū- .bėjo ir, be abejonės, patikę 
tinai pamatyti. Įsigykit iš an- klausytojams. Akordinistų du

Kongresas prasidės iškilmi
ngomis šv. Mišiomis, rugp. 22 
d. Šv. Jurgio bažnyčioj, Bri

vakare, bus linksma operetė 
“O, Daktare”, kurių vaidins 
L. V. “Dainos” choras, veda
mas muziko J. Saurio. Opera 
tė bus N. P. Panelės Šv. pa

lStos ir Union Avė. pas Ant. iaP- «alėj, Brighton Parke.
Grisių, 1827 
(bučemėj).

S. Union Avė.

North Sidėj pas Ant. Baco-u,,, kad vėUau n(,
vičių, 1850 AVabansia Avė.’
(Armitage 5870).

jų įtrūktų vietų. Tikietų gali
etas pagrojo keletu labai gra 
žiu ir smagių šokių. Visi pa

ma gauti pas daug kartų sižadėjo daugiau pagroti ir pa 
“Drauge” minėtus asmenis. Įdainuoti “Pipirų” piknike, a- 

Šis kongresas bus vpatin i teinanti sekmadienį, Miliausko
Seimo rengimo komisija nuo 

širdžiai prašo visų įsigyti sei
mo vakaro bilietus ir atsilan-įgųs dar ir tuo, kad speeįjalės darže, prie 87-tos ir Kean A-
kyti į vakarų. Taipgi, daly 
vaukime ir seimo pamaldose

paskaitos bu.s skyrium vyrams ve. Be to, Dr. Paukštis, D.D.
ir moterims. To iki šiol dar

GRABORIAI:

S., patiekė įdomių kalbų apie 
dantų užlaikymų. Programų ve 
dejas, suįdomino klausytojus

I ..

Tel. LAFayette 5793 -

! DR. A. J. JAVOIČ
Office Phons Rea and ome* VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

PROspect 10282?6* - ® w£loa: Ava.

LACHAV1CH 
IR SONOS

darbu busit* užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago

lų, 3312 Šo. Lowe Avė.; O. A7 
leliūnienę, 3251 So. Union A- 
ve. (Vicfory 5635); ir P. Gu
do krautuvėj, 901 W. 33rd 
J5t., (Boulevard 2426).

West Sidėj pas Edv. Ku
kaitį ir Pet. Fabijonaitį, 2334 
Bo. Oakley Avė., (Canal 7790); g. Šimulį, 2150 S. Hoyne Avė.

Marąuette Parke pas A. J.
' Žvirblį, 7124 So. Califomia 

| (Prospect 7213); ir Bern. Ne-’^ 
iiartonį, 6540 So. Campbell.

1439 S. 49th Court, Cicero, III.
TEL. CICERO 8917

- 
Pitono BOCIevard 4139

A. MASALSKIS
.. , .• f ..v
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangu a nes neturi
me Ulaldų nllalkymul Bkyrta.

Nauja, graži ko--
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. BO Ule,arti 5209—8413

Telefonas YAllds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir B&ls&maotojas 

Tariu automnbilias visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Cbicaro. HL

J. FiRADžIUS
Įnd.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 725.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tli St. Tel. CAN'al 6174 

Chicago, III,

JUOZAPAS
MARTINAITIS

Mirė rugp. 1C d,. 1933 m., 
7:25 vai. vakare, puaės am
žiaus. Kilo iŠ Panevėžio apak.. 
Naujamiesčio parap.. Gustoni'ų 
kaimo. Amerikoje tftgyveno 40 
metų. ' ,

Paliko didename nulludimė 
mole.r) Domicėlę, po tėvais Mi
kalauskaitę. dų Miinūs, Petrą ir 
Juoiapą, marčią Marle, dvi' 
dukteria Bronlsiavą Sime), že
ntą Juozapą Ir Jadvygą, du 
pusbroliu Kazimierą Čepakj ir 
Vladislovą Erlng) Ir Amine*, 
o Lietuvoj broij Petrą, geaerj 
Rozaliją Ki'urkllenę ir glVnlnes.

Kūnas pašarvotas 5733 So. 
Morgan St. Telefonas Engle- 
wood 64S5. I^aidotuvės (vyks 
Pirmadienį, Rugpiūčio 21 d.,
IA namų R vai. ryto bus atly
dėtas į Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią. ktOojc (vyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. P-o pamaldų bus nulydėtas 
į Sv. Kazimiero kapi'nes.

Nuofilrdžlal 'kviečiame visus 
gimine*. drauguM-geg Ir pažysta'- 
mus-mas ^dalyvauti Alose 'laido
tuvėse.

Nuliūdę: Mot-rls, Simai. Du
kterys. Marti. Žentas, Pusbro
liai Ir Giminė*. "

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius 8. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1131:

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai i
4830 WEST 15th STREET 

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

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

Trečiadieniai* ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEMICK
Cistų ils Oyd/ioja* hr Chirurgas 

<«49 80. VVLhTLRN A V K. 
Chicago. 111.

UOUlcvai-d 7389
Kės. UEM.ock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 bG. Ashland Avenue 
Vai.; Muo lt ryto iki * vakar*

Tel. Ofiso BOUlcvard 5913—14 
llez. VICtory 2343

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

Ofiso vai.: nuo Į-l; nuo f:S9-S:St

UKABOR1A1:

Yel. RĖPul,llc ’831O
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kafnos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikima* 

patarnavimas visuomet prieinama* už 
NAUJĄ Ž.EME.SNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonai* 
dykaf. Nulludtmo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. KEPUBL10 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturimo sąryšių bu firma tuo pačiu vardu)

CĄNal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AM AMD SURGEON 

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

# to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunda/ ny Avvoiuttnsni

DR. M. T. STRIKŪL'IS,
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 tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZaiS
T1 IT rr T U 'P A M

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vak: nuo » iki e vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DU. 6.1. BLOŽIS
D B N T 1 H T A b

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavltt 8L) 

Valandos: Muo 9 Iki II ryto
Muo 1 iki » vakare 
aeredoj pagal entarit

DR. MARGEK1O
PRANEŠIMAS

J Persi'kelė j erdvesnę ir patogesnę

Nedėlioję gagai sutartį

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617
• 917 S. Washteuaw A«»

DR. J. J. SIMONAITIS
UKDkTOJAS IK CHIRURGAS 

342* Weat Marąuette Road 
VaL. #-« ir l-» vaa. n.ei*. e-xa ryt* 

Nedėiloj susitarus

Phone CANil 6122

DR. S. BIEZIS
UKDlTOJAa IR CUlKUllUAb

22U1 W. Cermak Road
Valandos: 1—* ir 7—8 vak. 

bereUoims ir ueaeiioiui* tM»gai sutarta 
jn.lUZ.iuxnN«JXJa..

6631 S. Oalifonua Avė. ‘ 
Telefonas REPuūlic 7868

TeL CANal 0257
Res. PROSpect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALST’HU oaitLET 
RvAidencija SbOu no. Arietuau Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

• Iki 8:30 vakare

08. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGĄ*

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036 -

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

Tel. LAFayette 3572

J. Liulevičius
G ra bortu* 

ir
Balsam uoto ja*

Patarnauja Chl- 
cagoje ir apiella- 
k6je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Tel. CICERO 291

SYREVVICZE
GRABORIUE* ’ 

Laidotuvėm* pilna* patarnavimas
galima* ui SS6.09 

KOPLYČIA DTKaI 
1344 PL fioth Aw.. PieAm. Tli

'J. J. BAGDONAS
LAtDOTUVEMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St

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

PAVLAVICIfl UNDERTJIKING CO:
INCORPORATED t
Henry W. Becker

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

vietą
3323 SO. MAnSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Pliuue ROtlevanl 8483

Tel. GROvehiU 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredoniis po pietų ir Medeidiemais

tik susitarus
2422 W. MARUUETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Rea Phone 

EN OIcw(mh1' 6641
Office Phone 

- WEMtWorth 3000 Ofiso. Tel. VICtory 6893
Rez.: Tel. DRExel 9191

DR. A. R. McGRADIE DR A A ROTH/ivr\VT/iT,a r-ui n i t d/i . -J 14*11 rtl SlI llW I IGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 S. HALSTED STREET

VaL:
ROOM 219

2-4 ir 7-9 vat vakar*

r

Seniausia ir
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už1 aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bUe kokios miesto daličS.

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš ,į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko noreikės 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 Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur;

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė anvo offsą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėlionii* 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
23o5 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

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

Cbtcaro. 111.
Phone: HEMlock 6700

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampa* 31*t Street *
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėllomis fr šventadieniai* 10—12

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SU. ASHLAND AVĖ 

Tel. YARds 0994 
Rez.: Tel. PLAza 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dieną~ • ,a i

Pboiu-: PROįjpąct 1024

DR, C. E. FITZGEBALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:

1—4 Ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutari).

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kars
GYDO VTKA8 LIGAS VYIt

WISSIG,
Specialistas ii 

. Rusijos 
PER 2# METUS KEMURINTC TO MOTE It V 

KAIP UftSlSENfiJCSlOS Ir NEI8GYDOMO8 JOS YRA

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

TO MOTKHI
N1

8peclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir puslėe, uiauodljlmą kreo
lo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos 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 daugel) melų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patailr* 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo #— S valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4200 WEST 26th 87. luuu*ae Keeier Avė. TeL CRAalurd 5572



C H I C A GOTE

A, L. R, K. FEDERACIJOS XXIII KONGRESO 
PROGRAMA

RYT LAIKOMOS PAMAL
DOS UŽ A. A. KUN.

J. KAULAM
Rytoj, 8 vai. ryto, Šv. Jur

gio parap. bažnyčioje, pral. 
M. L. Krušas laikys iškilmin
gas šv. Mišias su ekzekvijom 

a. kun. J. J. Kaulakį,už a.

Iškilmingos pamaldos 1
A. L. R. K. Federacijos XXIII kongreso atidarymo iš

kilmingos pamaldos įvyks drauge su Kunigų Vienybės sei
mo atidarymo iškilmėmis untrudienyje, rugpiū&o 22 d., 9:30 
vai. ryte, Sv. Jurgio parap. bažnyčioje, Chicago, III. Mišias Į&v- Kazimiero parap. kleboną,
celebruos J. M. d. gerb. pralotas M. L. Krušas, diakonu asis-. Pbiladelpbia, Pa., kuris pa
tuos gerb. kun. K. Vasys, Kunigi) Vienybės pirm. iš Worces- Įsimirė antradienį, rugp. 15 d., 
ter, Mass., subdiakonu gerb. kun. Pr. Juras, Kunigų Vienybės 11933.

’sekr. ir Federacijos centro valdybos narys iš La\vrence, Mass. i.

serga. Išrinktos narės jų lan
kyti Sv. Kryžiaus ligoninėj.

Visi kviečiami atsilankyti j 
piknikų, sekmadienį, rugpiflčio 
20 dieną, Marųuette parke.

"Onytė

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
MUZIKANTAI SUSIVIE

NIJO

t • T '

tų darbų. Juk joms taip pat i silaikyti. Visi tos draugijos kęs visas Cbicagos lietuvių 
būt buvę maloniau laisvai, sma [nariai, mokėdami po $1.00 me- kultūrines įstaigas svečias
giai laikas praleisti.

Džiaugėsi mūs gerb. klebo
nas, matydamas, kad vienybė
je visi su pasiaukojimu dar
buojasi parapijos gerovei. Pi
kniko programa buvo įdomi; 
ypač. ristikai sutraukė visus 
į vieną vietų. Ypač skanaus 
juoko buvo, kai vienas ris- 
tiku jausiĮpmasis silpnesniu, 
norėjo kumštimi nugalėti sa
vo oponentų.

tuose, gali jaustis nariais tos 
didelės Šv. Kaz. Vięnuolvno 
įstaigos, nes savo dalele pri
sideda prie jos palaikymo.

Rėmėjos sunkiai dirba. Ne
lengva šiais laikais kų suren
gti ir turėti sekinių. Neleng- 
va bilietus platinti, arba ko- 
lektuoti, nes pas žmones "dole
riai nėra taip liuosi, kaip se
niau buvo. Reikalinga ypatin
go pasišventimo ir, ačiū Die-

grįš namo prie tiesioginių sa 
vo pareigų.

‘ PIPIRAI ” SMARKIAI 
DIRBA

Piknikas parap. davė gra vui, pas rėmėjas to pasišven-

Pamokslą sakys gsrb. kun. Jonas Ambotos, Federacijos Dva
sios Vadas iš Hartford, Conn.

Į šias iškilmingas Kunigų Vienybės seimo ir Federacijos 
kongreso atidarymo iškilmingas pamaldas yra pakviesti: Jo Jlme‘
Eminencija Kardinolas Mundelein ir Jo Ekscelencija Vysku * ^ugp- 13 <1., po sumos pa 
pas B. Sheil. Dalyvaus daug kunigų iš visos Amerikos ir Lie
tuvos. Garsus Chicagoje Sasnausko Vyrų (vagonjninkų) cho
ras giedos gražias mišias, komp. A. Pociui vadovaujant.

Išrinktieji į Federacijos kongresų atstovai prašomi pa
maldose dalyvauti. Kviečiami ir visi tikintieji į šias iškil
mingas pamaldas atvykti.

Tuoj po pamaldų prasidės Kunigų Vienybės seimas. Fe
deracijos kongreso atstovai (pasaulininkai) vyks i Pasaulinę 
Parodų arba lankys Chicagos lietuvių įstaigas.

Pirmasis Federacijos kongreso posėdis
Pirmasis Federacijos posėdis įvyks rugpiflčio 23 d., 9:30 

vai. ryto, McKinley parko salėj (prie W. 38 st. ir S. Western 
n ve.). Šio posėdžio tvarka:

to, auklėja mūsų vaikučius • Radzevičio ir M. M. Sur- 
tautiškam susipratime ir tik*"- P^° orkestros padarė sutartį 

visus palinksminti rugp. 20 
d., “Rūtos” darže. Be to, į

rap. ofise, gerb. kleb. A. Lin
kus su parap. komitetu turėjo

pagalbų atvyks iš Roselaądo 
patyręs muzikantas V. Gaižau-

svarbų pasitarimų parap. ge- sbas. ‘ Pakviefeti ir Peoples 
rovei. Klebonas ir komisija amiture (. o. .garsiakalbiai.
pranešė, kad karnivalui žydus 
su ratais ir būdomis neapsi

Roselandietė P. Bauzienė su 
Bružiene baigia ruošti, moterų

moka samdyti, nes reikia per ,ckor^ Draugo ’ piknikui. Pi- 
pus pelnu dalintis. Rimtai ap-.rmiausiai jos betgi žada pasi- 
svarsčius, nutarta atmest kar- rodyti West Side “Rūtos” da- 
nivalų, o vietoj to surengti lže’ Kolegijos; Rėmėjų pikni- 
gražų ir linksnių rudeninį pik-;ke- • Rep.
nikų. Piknikas įvyks rugsėjo

1) Kongreso atidarymas.
2) Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
3) Sveikinimai.
4) XXII kongreso nutarimų skaitymas.
5*) Centro valdybos raportai.

Pertrauka pietums.
Antrasis posėdis

(Prasidės 1:30 po pietų toj pačioj salėj)
1) Gerb. kun. Alfonso Lipnicko, Lietuvos Katalikų Vei

kimo Centro įgaliotinio referatas: “Šventieji Metai ir Katali
kiškoji Akcija”. Diskusantai: gerb. kun. M. Kazėnas, Fede-j 
racijos centro iždininkas, Dr. P. Atkočiūnas ir red. A. Knei-^ 
žys.

2) Gerb. red. Mato Zujaus referatas: “Jaunimas ir drau
gijų konsolidacija”. Diskusantai. red. A. Lapinskas, L Vyčių 
pirm., stud. Morkūnas, Amerikos Liet. Kat. Studentų Or
ganizacijos pirm. ir gerb. kun. J. Balkūnas, Federacijos cen
tro valdybos narys iš Brooklyn, N. Y.

3) Komisijų pranešimai.
7:30 vai. vakare, Šv. Panelės Nekalto Prasidėjimo parap. 

salėj (S. Fairfield ir W. 44 str.) bus vaidinama operetė “O, 
Daktare”. • >

s

Antroji kongreso diena
Rugpjūčio 24 d., 9:30 vai. ryte, Šv. Jurgio parap. salėj 

bus atskiras vyrų posėdis, kuriame gerb. kun. Pr. Juras skai
tys referatų: “Vyrų apaštalavimas”. Diskusantai: Dr. A. Ra
kauskas ir stud. J. Kriščiūnas. Šiam posėdžiui vadovaus p. 
A. Žvirblis, Federacijos Chicagos apskr. pirm,

Rugpiflčio 24 d., 9:30 vai. ryto, McKinley prako salėj, 
atskiras moterų posėdis, kuriame gerb. kun. dr. K. Matulai
tis, M. I. C., “Šaltinio” red., skaitys referatų: “Moters vaid
muo* katalikiškoj ar tautiškoj akcijoj”. Diskusantės: p-nia A 
Nausėdienė, p-nia 3. Sakalienė ir p-nia K. Račkienė. Moterų 
posėdžiui vadovaus mokytoja P-nia Ona Butrimienė, Šv. Ka
zimiero Akademijos alumnietė.

Trečiasis (bendras) posėdis
Rugpjūčio 24 d., 1:30 vai. po pietų, McKinley parko salėj

1) Jnešimų svarstymas.
2) Rezoliucijij skaitymas.
3) Pranešimai.
4) Nepabaigti reikalai ir nauji f-umanymai.
5) Centro valdybos rinkimas.
6) Kongreso uždarymas.
Vakare, 7:30 vai. bankietas atstovų pagerbimui Šv. Ka

zimiero Akademijos auditorijoj.
Federacijos Sekretorius

17 d., Karečkio darže, prie 123 
ir Union avė. Vieta gera ir 
netoli nuo bažnyčios. Išrink
ta komisija, kuri atsakančiai 
prisirengs ir svetelius manda
giai pasitiks. Bus gera muzi
ka, o įžanga tik 25c. Rep.

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Rugp. 13 d., Vytauto dar
že įvyko mūs parap. didžiu 
lis piknikas. Dievulis davė 
gražių, saulėtų dienų, tat žmo 
niij privažiavo pilnas daržas. 
Atsilankusieji vieni su kitais 
besikalbėdami, užkandžiauda 
mi, alutį ragaudami linksmo
je nuotaikoje praleido laikų.

Širdingiausia padėka visie-

žaus pelno.
X Rugp. 27 d. 15 Federa

cijos skyrius, su pagalba visų 
kitų parap. gyvuojančių dr- 
gijų, rengia paskutinį išvažia 
vilnų parapijos naudai į Mar- 
ųuette park’ų. Visos draugijos 
smarkiai rengiasi į išvažiavi
mų, padaryti jį kuo įdomiau
si ir linksmiausį.

X Rugp. 12 d. naktį grįžus 
kun. P. Gašlūnui iš atostogų, 
kurias leido Rytuose, ir pa
stačius automobilį lauke, kur 
visuomet stovėdavo, vagys, ne
pajėgdami viso automobilio 
pavogti, tai nors porų ratų nu
simovė ir nusinešė. Tų pačių 
naktį ir kitose gatvėse buvo 
nurėdyti du automobiliai: nu
imti ratai, išimtos baterijos 
ir kitos geresnės dalys. Nors 
nenaujiena Chicagoje išgirsti

Jau visiems žinoma, kad
“Pipirai”, vadovaujant jau

nuoliui A. Giedraičiui, rengia 
piknikų ateinantį sekmadienį, 
rugp. 20 d., (Miliausko darže, 
87th ir Kean Avė. Visi “Pi
pirai” smarkiai ruošiasi prie 
šio išvažiavimo; nori visus pa 
vaišinti gražia muzika ir tur
tingu programa.

timo yra, ir daug. Jos sun 
kiai dirba* ir šio pikniko ren
gime. Kolektuoja įvairius pik
nikui daiktus, platina bilietus ... , . ,

, Girdėjau, kad programa busir pačios nuo savęs daug an- , . . . . .. . ... labai įvairi. Ypatingai “Hoorkoja. Musų gi pareiga pare-L „Sbow , sako, bus toks įdomus, mti jų parengimus; ypač sj . . . ?'kokio dar lietuviai nėra mapiknikų, nes kad ne rėmėjos
remiame, bet pačias seseris. 
Žiūrėkime, kad tas piknikas 
atneštų naudos, kad paleng 
vintų seserims naštų, kurios 
taip vengia užsitraukti dide
snę skolą ant vienuolyno. Ži
nome, kad šie krizio laikai y- 
patingai palietė įstaigas užsi
laikančias iš aukų. Neaplenkė 
nei seserų Kazimieriečių. Jų 
pajamos sumažėjo ir išlaidos 
žymiai padidėjo.

Sulaukę sekmadienio, skai
tykime sau gyvu reikalu nu
važiuoti į rėmėjų piknikų, ku-

tę. Be to, gros pirmos rūšies 
“Pipirų” orkestrą. Bus viso
kių žaidimų ir kontestų. Vi
siems bus progos gauti gražių 
dovanų.

Tat, iš šalies, kviečiu lietu
vius atsilankyti į šį jaunuo
lių piknikų. Ieva Lukošiūtė

PRANEŠIMAI

apie automobilių vagis, bei 1*s įvyksta gražiame Marquc- 
reikėtų kaip galint smarkesnę parke šone mūsų vie-
kovų pakelti. nuolvno. Tyla

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Chicagos Apskritys laikys 
susirinkimą sekmadienį, rugp. 
20 d., Aušros Vartų parapi
jos svetainėje, 2 valandą po
piet. Prašome visų kuopų at
siųsti atstoves. Apskr. Valdyba

AKAD. RĖMĖJŲ DR JOS 
PIKNIKAS

LANKĖSI SVEČIAS

Vakar “Draugo” redakci- 
Šį sekmadienį, rugp. 20 die- joj lankėsi svečias, Baltinio 

ną.kaip jau žinome, įvyksta jrė?, Md., lietuvių parap. vi

Šioje kolonijoje dabar ^isi 
daugiausiai kalba apie būsimų
parapijos piknikų, kuris įvyks ms P?raP-«eradariams kas tik , ...
šio mėnesio 27 dienų Vytau- kuo prisidėjo:. aukomis, dar—ov. Kazimiero Akad. Rėmėjų 1karas, kun. Mendelis. Į Cbi-

draugijos metinis piknikas. 
.Piknikai, dalykas paprastas,

to darže. Pikniko bilietai yra ku *r **aiP Pat v*Riems 
pardavinėjami iš anksto, nes atsilankiusiems į piknikų: pro- 
perkantieji iš anksto gauna fesijonalams, biznieriams ir vi- bet nenuobodus.

.- _ >_• ------ i—i. -_x.ii_- Mes, lietuviai, juos mėgsta
me. Vieni rengiame o kiti va-

papiginta kaina.
Prisirengimo prie pikniko 

darbas eina sparčiai. Ne vien 
parapijos komitetas, draugijos 
ir pavieniai ruošiasi prie pik
niko. Taipgi teko išgirsti kad 
šiame parapijos piknike bus 
imami ir judamieji paveiks
lai.

šiems kitiems, kurie suteikė 
parap. paramos.

Nors aštuoniolikiečiai lietu
vių Skaičium negausingi savo 
kolonijoje, bet mūs parapijos 
rengiamas pramogas atlanko 
nemažas skaičius buvusių pa
rapijiečių, senų šios kolonijos
veikėjų. Taip pat malonu bu

Mūsų gerb. kun. Pr. Vaitu-1™ Piknike matyti «erb dva' 
siškius: Baltutį, P. Lukošių, 
Valančių, A. Lipnickų iš Lie
tuvos.

kaitis, kuris buvo išvykęs į 
Rytines valst. su svarbiais rei
kalais ir kiek atostogauti, jau 
sugrįžo. Džiaugiamės vėl su 
laukę savo tarpan darbuotojo.

Raporteris

žiuojame; užtat jie ir tęsiasi 
nuo ankstyvo pavasario, iš
tisą vasarų,' iki vėlam rude
niui, kas sekmadienį ir net 
po kelis.

Rugpiflčio 20 d. š. K. A. 
Rėmėjų draugijos piknikas; 
tos draugijos, kuri remia Šv. 
Kaz. Seserų vienuolynų, bent 
dalimi padeda akademijai iš-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Visos anglių kompanijos pakėlė an-

cagų atvyko trumpoms atos
togoms. Pasižiūrėjęs Šimtme- _ __ ________
fic Pažangos parodos, atlan-
____________________________________________ CRANE COAL KOMPANIJA vietoj

pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaua, 

) gausit daug pigiau negu kur ki*tur — 
i Telefonas

RERUBl.IC 8402RHEUMATISM
Pain—Agony Starta-To Leava ta 

24 Hoora
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old vrorld 

does maks progreso—now comes a 
prescrlptlon whloh ls known to phar- 
maclata as Allenru and srtthln 41 
hoora after you atart to take thla 
■wlft ketine formule pain, agony and 
Inflammatlon caused by ezcese urlo 
acld has atarted to depart.

Allenru doee Just what thla notlee 
eayt lt wlll do—lt la guaranteed. Tou 
can sėt one generous bottle at lead- 
lng drugstores everysrhere for 86 
centą and If lt doesn't brlng the Joy- 
ous reeults you ezpect—your money 
wbole heartedly returned.

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie Stote St.
Tel. PlLUnan 6650 

Ketverto vakarais nuo 7 Ikf 9 
4600 S. W<xxl St. liAFayctte 6303

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,

WEST PULLMAN• #
X Rugpiūčio* 10 d., po sun

kios ligos, persiskyrė su šiuo 
pasauliu mūsų kolonijoj pasi
žymėjusi veikėja a. a. Elzbie
ta Mažeikienė. (Po pirmu vy-

X Rugpiflčio 20 d., parap. 
darže įvyksta gražus ir link
imas piknikėlis, kurį rengia 
parapijos choras parapijos nau 
dai. Bus gera muzika ir viso
kio jvairumėlio. Jaunimas kvie 
čia visus skaitlingai atsilan
kyti ir linksmai praleisti lai
kų.

X Rugpiflčio 20 d., Mar- 
ouette parke įvyksta gražus

ru Akstinienė). Buvo gera ko-[piknikas, kurį rengia Šv. Ka
talikė ir daug dirbo pūrapi-[zimiero Akad. Rėmėjų centras, 
jai, labdariams ir šv. Veroni- šv. Kazimiero Vienuolyno nau 
kos dr-jai. Paliko nuliūdime J dai. Šventa pareiga visiems 
vyrą dvi dukteris, du sūnų ir rimti tų brangių įstaigą nes 
giminių. j tai mūsų tautos židinys. Be

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 1 sk. sus-mas įvyko rug- 
piučio 15 d. Kadangi pirm. J, 
Čepulienė negalėjo atsilanky-: 
ti, sus-mui vadovavo vicepirm.

Sus-mas buvo gana skaitli
ngas. Išvažiavimo komisija 
pranešė, kad negalėjus reng
ti išvažiavimo, n&s nebuvo pa
togios dienos. Dalykas palik
tas ant toliau. Komisijai pra
vesta nužiūrėti dienų.

1 skyrius uoliai dedasi prie 
centro išvažiavimo. Tikietai 
išplatinti. Be to, Pilipavičienė 
aukojo keisų alaus, Oginskie
nė ir Ogintaitė aukojo $5.00, 
Gedvilienė $1.00, Katauskienė 
gėrimo. Kitos taip pat prisi
dėjo kuo galėjo.

Išrinkta atstovės į Federa- 
cijos Kongresų. Atsilankęs ku
nigas P. Vaitukaitis pasakė 
gražių kalbų ir suteikė pamo
kinimų.

M. Sudeikienė dar vis tebe-

Visame piknike darbininkai 
su pasiaukojimu parap. labui į 
darbavosi. Girtinas ir mūs jau 
r.imas, ypač mergaitės, kurios 
ištisų dienų dirbo prie apim-

efis, policijos kapito
nas William S. Ortnam, pas
kirtos Washingtono policijos 
viršininku.

Amerikos Lietuviu Kolegijos Metinis
PIKNIKAS

SEKMADIENYJE, 
RUGPIŪČIO - AUG. 20, 1933

“ROTOS” DARŽE, WEST SIDE
— RENGIA —

Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys 
Bus Visiems Linksmas Žaidimas “BINGO”

i
Piknike darbus‘dirbs Kolegijos Rėmėjų skyriai. 

Skanūs užkandžiai. — Gera muzika. —
PRAŪŽIA 5 VAL. POPIET. ĮŽANGA 10c.

1
Visus širdingai kviečia Rengėjai

INSURANCE
NOTARY

PUBLIO

PERKAM 
Lietu vižkni 

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAIORfilŲ AOIMTCBA

PRISIRAŠYKITE I MŪSŲ SPULKĄ 
Tinrsnromni pamatuotas biznis

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAP&yette 1083

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
2201 W. Ctermak Road

Panedėllo. 8eredos fr PėtnyClda 
vakarais K Iki 9 

Telefonas CAN ai #122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketverco Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki t 

Telefonas REPnb ie 9«OO

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
PaAauklt IiAPayette 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 moderniškiausių# 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 IT 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. IjAFayette 9082 

8TANLEY P. BALZEKAS, Sav.
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