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LAIDOTUVES

■ .
V FEDERACIJOS KONGRESO RENGIMO 

ŽINIOS )
ALBANY ,N. Y. — Mirt. rapija maža, lietuvių nedaug,

knn. Konstantinas šatkns. Lai het velionis ««Ki‘bėjo parapi-
, . .... .. . 'jų išlaikyti ir sutvarkyti,dojamas šiandien, 11 vai. ry- T1 . . , . . .

, Prieš kokius 20 m. velionis 
'yra gyvenęs Chieagoj.

Šių žinių, telegrama pranešė { Šiandien laidojami du se- 
kun. J. Strimaitis J. M. gerb.' nesnės kartos lietuviai kuni- 
pralotui M. Krušui. j gai, nes kaip jau žinoma. Phi-

A. a. kun. Šatkus per kelioli ladelphijoj yra miręs vetera- 
kų metų buvo Albany, N. Y. nas veikėjas — kunigas Juo- 
lietuvių parapijos klebonu. Pa zapas Kaulakis.
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VOKIETIJOS NACIONAL
SOCIALISTŲ ŽIAURYBĖS

Britų ekonomirtinkas nieko 
gera nelemia J. V.

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ 
ŽIAURYBES

PARYŽIUS, rugp. 18. —
Vokiečių emigrantų laikraštu
kas Impress iškelia aikštėn, 
kad Berlyne fašistai užlaiko 
slaptų ligoninę, kurioje yra a-

BRITŲ EKONOMININKAS 
APIE PRAMONES GAIVI

NIMĄ

BANFF SPRINGS, Altą., 
Kanada, rugp. 18. — Britų 
ekonotniuinkas pr«f. T, E. Gu-

. T genhein Gregory pareiškia,
5(«) sužalotų asmenų. Juos i j ▼ ir i a v„m/ •. _• J- -v^stybių prez. Roose-sužalojo Hitlerio smogikai 

Kai kurie tų aukų turi sulau
žytus kaulus, rankas arba ko
jas, arba šiaip dideles kūno 
žaizdas. Du yra visai apakin
ti.

Pašaliniai žmonės šios ligo
ninės negali lankyti. Ypač 
nuo svetimų kraštų korespon
dentų ji saugojama.

veltui nepasiseks grąžinti eko
nominės gerovės dolerio in
fliacijos priemone. Taip norė
jusi po karo padaryti ir Ang
lija. Infliacijos keliu gami
nius brangino. Šis žygis, kaip 
žinoma, baigės nepasisekimu 
— nauju ekonominiu krizių.

ITALIJA PROTESTUOJA

ANGLIJA PROTESTUOJA

_ _ _ H
Columbia upės vaizdas vakaruose nuo Bonneyville, Ore. Šioj vietoj bus dirbama rpilži- 

ška užtvanka ir vykdamas gerinimų projektas. Šiems darbams skirta 63 milijonai dolerių.

J. V. LAIVYNO KADETAI 
VATIKANE

VATIKANAS, rugp. 18. —

BAIGIAMI SVARSTYTI 
KODAI

WASHINGTON, rugp. 18.
Šventasis Tėvas Pijus XI va- — Baigiami svarstyti kelių 
kar suteikė audiencijų 80 ka- didžiųjų krašto pramonių ko-
detų iš J. /Valstybių mokykli
nio karo laivo Annapolis.

dai ir rytoj gal bus jau pat
virtinti. Šios pramonės yra:

Kadetai atvyko iš Neapo-! Plien0» angliui automobilių.
lio. Jiems vadovavo komandio- 
iius J. Target.

Šventasis Tėvas kadetus lai 
mino ir pareiškė, kad jis jau
čiasi laimingas, kad kadetai 
gyvena jūroje, nes tuo būdu 
gali įgyti geresnį supratimų 
apie Sutvėrėjo didybę ir jaus
tis, kad jie arčiau Jo pasilie
ka.

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS 
ISPANIJAI

CHICAGOJE
NESURANDAMI

Antradienį, rugpiūčio 22 d., 9:30 vai. rytų, šv. Jurgio 
bažnyčioje. ?vyks Kunigi) Vienybės seimo ir A. L. R. K. Fe
deracijos XXIII kongreso atidarymo iškilmingos pamaldos, 
kuriose nuoširdžiai prašau dalyvauti visus gerb. kunigus 
klebonus ir jų asistentus, taip pat Chicagos ir apylinkių lie
tuvius katalikus. Kadangi turėsime daug svečių iš kitur, 
suvažiavusių {{kunigų seimų ir Federacijos kongresų, dėl to 
mes, ebieagiečiai, parodykime savo solidarumų ir įvilioki
me pastangas sustiprinti Amerikos lietuvių katalikų ,.vny- 
bę. Susirinkę j iškilmingas pamaldas, paprašysime Aukščiau
siojo palaiminimo visiems mūsų svarbiems ir atsakomin- 
giems darbams, kurie bus dirbami pas mus įvykstančiuose 
seimuose.

Visų vietinių kunigų' klebonų ir jų asistentų ir visų sve
čių kunigų prašau dalyvauti pietuose, kurie bus parengti 
antradienį, 1 vai. šv. Jurgio par. salėje.

Šia proga raginu visus aktyviai dalyvauti svarbiame. 
Federacijos kongrese, kurio posėdžiai prasidės trečiadienio 
rytų.

Pralotas Mykolas L. Krušas,
Šv. Jurgio parap. klebonas.

Žibalo pramonės kodas 
kaip ir baigtas.

jau

DARBININKŲ REIKALA
VIMAI

AVASHINGTON, rugp. 18. 
— Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas William Green 
reikalauja, kad

VIENA( Austrija, rugp. 19. 
— Italijos vyriausybė pasiun
tė protestų Vokietijai, kad ji 
paliautų per radijų kampanijų 
vedusi prieš Austrijos vyriau !

automobilių 
pramonės kode būtų pažymė
ta: 30 valandų savaitės darbo 
ir 60 centų per valandų ma
žiausias atlyginimas.

Cbicagos policija ir federa- 
liniai agentai nieku būdu nie
kur negali surasti dviejų pik
tadarių, kuriems artų dieną 
šalia La Grange miestelio per
si rėdę poliemonai įdavė pundų 
— neva 50,000 dol. išpirkimo, 
kų Faotor turėjo pagrobėjams 
išmokėti. Įdavę pundų poliemo 
nai buvo neginkluoti. Jie bu
vo įsitikinę, kad policija pik
tadarius sučiups. Tačiau abu 

i paspruko.

GRIŪDAMAS MEDIS UŽ
MUŠĖ ŽMOGŲ

PAMOKSLĄ SAKYS KUN. J. ŠVAGŽDYS

Gavus žinių, kad į Federacijos kongresų negalės atvyk;' 

ti kun. J. Ambotas, Dvasios Vadas, kuris turėjo sakyti pa
mokslų, jo vieton pakviestas garsusis pamokslininkas kun. 
Jonas Švagždys, buvęs Federacijos pirm. iš;Montello, Mass. 
Gerb. pamokslininkas jau yra atvažiavęs Chicagon.

Jau atvyko į kongresų kun. K. Vasys, Kunigų Vienybės 
pirm., kun. Pr. Juras, Federacijos centro narys, kun. Pankus, 
“Motinėlės’^ pirm., ir visa eilė kitų iš toliau svečių.

ŪKININKŲ PAGALBAI MAŽĖJA MOKESČIŲ 
ĮPLAUKOS

BERLYNAS, rugp. 18. —
Anglijos atstovas įteikė vokie
čių vyriausybei protestų. Vo
kietijos nacionalsocialistai va- Sybę. Vokietija pas 
ru verčia vokiečius, kad jie kampanijų nutraukti, 
savo kelionėms jūroje naudo
tųsi vien vokiškais laivais. NRA KANADAI

I
Anglijos atstovas pareiškė, ' 

kad tuo TĮfidu laužomas anglų 
vokiečių prekybos ir navigaci
jos paktas, padarytas 1924 m.

J. V. ĮSPĖJA VOKIETIJĄ

BERLYNAS, rugp. 18. — 
J. Valstybių atstovybės nariai 
įspėjo Vokietijos vyriausybę, 
kad fašistai smogikai paliautų 
amerikiečius užpuldinėję. Ki
taip gi J. V. vyriausybė bus 
priversta paskelbti savo pilie 
čiams, kad jie šalintus! Vokie- 
itijos.

RUMUNIJOS SOSTO ĮPĖ
DINIS SERGA

BUKAREŠTAS, rugp. 18. 
— Rumunijos sosto įpėdinis, 
buvusis karaliukas Michail su
sirgo rauplių liga.

MADRIDAS, rugp. 18. — 
Ispanų'vyriausybė pripažino 
tinkamu siunčiamų iš Mas
kvos bolševikų ambasadorių 

l Ispanijai Anatolį Lunaehars- 
kį.

NAIKINA GĖLIŲ ŠAKNIS

HjAARLEM, Olandija, rug
piūčio 18. — Olandai gėlių

WINNIPEG, Man., Kanada, 
rugp. 19. — Darbininkų unijų 
tarvba padarė rezoliucijų, kad augintojai naikina gėlių šak 
ir Kanados vyriausybė įvestų n,s l(^lbutes), kad tuo būdu 
pramonės gaivinimo progra- ^mažinti gėlių kiekybę ir pu
mų J. Valstybių NRA princi- didinti joms kainų.

PU 250 PRANCŪZŲ ŽUVO

MOROKOJ

PARYŽIUS, rugp. 18. —
Kelinta diena prancūzų kariuo 
menė turi dideles kautynes 
su morokiečiais. Praneša, kad 
250 prancūzų kareivių nukau
ta.

122 BRAZILIEČIAI VYKS
TA PARODON

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, rugp. 19. — American 
Legion laivu 122 braziliečiai 
išvyko^iucagos šimtmečio pa 
žangos parodon.

KEPYKLŲ KODAS

WASHINGTON, rugp. 18. 
— NRA administratorius Job- 
nsori patvirtino laikinąjį ke
pyklų kodų.

KUBOJ ŽUDYMAI VYKSTA
HAVANA, rugp. 19. —

Kaip čia, taip provincijoj Ma-/
cbado priešų gaujos ir toliau 
tęsia įtariamųjų žmonių žudy
mus. Nauja vyriausybė į tai 
pro pirštus žiūri.

I PAŠAUTAS. 3 PAS
PRUKO

GRANJ) HAVEN, Midi., 
rugp. 19. — Keturi plėšikai 
vakar puolė vietos bankų. Pa
grobė apie 10,000 dol. ir dūmė 
gatvėn. Jie pasitikti piliečių 
šaudymais. Vienas plėšikas 
pašautas ir sugautas. Pasisa
kė, kad jis iš CJiicago. Kiti 
trys paspruko. Dalis grobio 
atrasta.

KODAS PRIVALOMAI BUS 
VYKDOMAS

WASHINGTON, rugp. 18. 
— Kadangi žibalo (aliejaus) 
pramonės didikai mėgino išsi
sukti nuo vyriausybės sufor
muluoto kodo, NRA adminis
tratorius Johnson pareiškė, 
kad kodas privalomai turi būt 
vykdomas.

Užvakar vakarų pasireiškęs 
Chieagoj ir apylinkėse trum
pas viesulas ne mažai žalos 
padarė, o Mihvaukee gatvėje, 
netoli Libertvville, griuvęs 
ant automobilio medis užmušė 
to miestelio gyventojų W. Gar 
buttų, 22 m. amž.

Žemės ūkio departamento 
sekretorius Wallace atvyko 
Chicagon. Iškėlė aikštėn pla
nų, kokiu būdu vyriausybė gel
bės vidurinių vakarų valstybių 
ūkininkams.

APSKRITIES OFISŲ 
TARNAUTOJAI

JTmta rūpintis, kad Cooko 
apskrities ofisams padidinti 
tarnautojų skaičiuj Šiandien 
tuose ofisuose dirba daug

ŠILKO DIENA

Šiandien Chicagos šimtme
čio pažangos parodoj minima 
japonų šilko diena. Iškilmės 
įvyks japonų pavilijone.

Vilniaus spauda praneša, 
kad liepos mėn. pirmoji pusė 
labai blogai pasirodė mokes
čių atžvilgiu. PalygTTmaųm 
pereito mėnesio pirmąją puse,*1 

s mėn. gauta pinigų už 
mokes

čius net 10 procentų mažiau. 
Laikraščiai pastebi, kad lie
pos mėnesį paprastai kasmet 
gaunama mažiau pajamų iš 
įvairių mokesčių.

kainas kor-I. .. .... . , _ ‘įvairius valstybiniusnams ir kiaulėms, vyriausybe
pasinžusi už 50 milijonus do
lerių supirkti kiaulių, jas pas
kersti ir mėsų išdalinti bedar
biams ir vargšams.

Kad padidinti

NUMATOMAS STREIKAS

Chieagoj numatomas ne mu
žas streikas. International La-

idies Garment Workers unijos 
klerkų, kurie bedarbių šelpimo I, () n00 r1,illillklJ ,«siryžę
fondu apmokami. Tad norima 
juos pakeisti apskrities apmo 
kamais klerkais.

streikuoti už trumpesnes dar
bo valandas ir didesnį atlygi
nimų.

ŠANCHAJUS, rugp. 18. — 
Geltonoji upė Kinijoj raumo- 
,ja. Jos vandenys grasina Šn
ekovo miestui, Kiangsu pro
vincijoj. Šiame mieste gyvena 
daugiau kaip 500,000 gyveni

TUŠTI UŽSIPULDINEJI 
MAI

Pranešta, kad Chicagos ma
joras Kelly yra užsimokėjęs 
mokesčius už pajamas ir vy
riausybei nekaltas. Tai gi prie 
šų puolimai yra nieku nepama 
tuoti.

Einasi apie politinės kampa
nijos pajamas, dėl kurių, ma
tyt, neatsiskaityta. Majoras ža 
da plačiau apie tai paaiškinti.

90 DIENŲ MORATORI
UMAS

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
18. — Wisconsino valstybės 
gubernatorius paskelta: Mil- 
waukee apskričiai namų apra
šymo (foreclosure) moratoriu
mų 90 dienų.

POONA Indija, rugp. 18. 
Indų vadas M. Gandhi pradė
jo savo pražūtingų alki kalėji
me. Indijos vyriausybė pa
siūlė jam kai kurių palengvini 
mų — daugiau laisvės kalėji
me. Jis tai atmetė.

ORO STOVIS

SKAITYKITE IR PLATI N 
KITĘ “DRAUGĄ”

CHICAGO IR APYLINKĖS 
— Šiandien numatomas gra
žus oras; kiek šilčiau.
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tUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

du kalbėti. Be to jis skaitys svarbų referatą, • 
kurio pasiklausyti turėtų sueiti ne tik vieni, 
kongreso atstovai, bet visi tie lietuviai, ku-'j 
rienis rūpi mūsų tikėjimo reikalai ir tautos 
gerovė. Svarbūs ir kiti referatai, kuriuos 
skaitys pasižymėję veikėjai, gerb. kun. Pr. 
Juras, gerb. red. Matus Zujus, gerb. kun. dr. 
K. Matulaiti.;.

Perskaičius Federacijos kongreso dieno
tvarkę susidaro labai gražus įspūdis. Iš jo 
matyti, kokius įeikalus apima mūsų veikimo

1$ MUZIKOS SRITIES
Baso A. P. Stulga

SENOVĖS BAŽNYTINE 
MUZIKA

nepažindamos meno, visa nai- tro bažnyčioje, Komoje. Tat 
kindavo. Krikšč-bei sužibėjus, reiškia, kad tokia muzika tu- 
ir menui prasidėjo kiti laikai, rėjo pasilikti ant visados. Šis 
Pradėjo kilti įkvėpti genijai, “Antipoimlas” dabar randasi 
kurie aukojo save ir visas sa-! viename vienuolyne Šveicarė 
vo pastangas Kristaus Bažny-joje. Šis bažnytinės muzikos 
'čiai. Bažnyčia juos priglaudė išsireiškimas yra pavadintas 
ir davė pirmutinę vietų: menui,-“Plain Chant” — “Lygus

Iš padavimų bei moksliškų .kuris yra pašvęstas Dievo ga- Giedojimas.”
tyrinėjimų sprendžiama, kadrbei
muzika buvo vėliau ištobulin- 

centras, kas šiandien rūpi katalikams ir kad!ta negu kitos meno šakos. Mji-

\nt nelaimės, su laiku žino-

ŽIŪ WHT PER PtYšt
Juozas Puška

išsyk buvo sunku ir įtikėti, 
kad tas gražusis jaunimas su
plaukęs iš visų Amerikos kra
štų į L. Vyčių XXI seimų yra 
tikri broliai ir sesers to jau-

DIENOS KLAUSIMAI

L. R. K. FEDERACIJOS KONGRESO 
IŠVAKARĖSE

Cliieagos lietuviai šiemet tikrai laimin- 
Juos aplanko daug aukštų svečių iš visos 
ierikos kraštų ir net iš Lietuvos. “Lietu-

Dienos ” ir L i Vyčių seimo proga susie
ta su žymiais kitų kolonijų veikėjais, pa

rėmė. Dabar jau vėl renkasi veikėjai iš 
tiriu miestų, kad dalyvauti svarbiame Ku- 

Vienybės seime ir A. L. B. K. Federa-
>s 23-čiame kongrese.
Antradieni, Šv. Jurgio bažnyčioje įvyks- 
iškilmingos pamaldos. Tai bus Kunigų 

snybės seimo ir Federacijos kongreso ati
ms. Šios bendros dviejų organizacijų

laidos yra reikšmingas dalykas.
Kunigai labai svarbų vaidmenį suvaidi- 
ir tebevaidina ne tik mūsų religiniame, 
tautiniame, visuomenės gyvenime. Jų vie- 

taip pat daug reiškia. Dirbdami bendru 
tu mūsų dvasininkai daug gero padaro 

I^Bažnyčiai ir Tautai. Jų dalyvavimas Fe- 
ijos veikime yra būtinas ir išganingas 

rkas, nes Federacija, kuri rūpinasi Kata- 
į Akcijos išplėtimu Amerikos lietuvių tar- 
be kunigų pritarimo ir parknios to dar- 

negalėtų vykinti. Dėl to labai yra gražu, 
abiejų organizacijų svarbūs susirinkimai 

ridės bendromis pamaldomis seniausioje 
ivių bažnyčioje (Šv. Jurgio) Chicagoje. 
tikima, kad šiose reikšmingose jianialdo- 

dalyvaus tūkstantinės minios tikinčiųjų, 
iias pamaldas yra pakviestas ir Jo Emi

sija Kardinolas Mundeiein.
Lietuvių Katalikų Federacijos XXIII 
reso pirmas posėdis, kaip jau paskelbta, 
lės trečiadienį, rugpiūčio 23 d., McKin- 

parko salėj. Kongrese dalyvaus atstovai 
▼i«ų didžiųjų lietuvių Centrų Amerikoje 

(ii Lietuvos. Federacija, manome, jaučiasi 
ilga, kad jos kongrese dalyvaus ir sv<- 

iš Lietuvos — gerb. kun. Alt’. Lipnickas 
Ffcerb. kun. St. Irtmonas. Kun. Lipnickas 

specialų Lietuvos Katalikų Veikimo Ce- 
įgaliojimų dalyvauti kongrese ir jo var

J. Žilevičius

IA" IR UETUYIŠKM MUZIKA
(Tęsinys)

Ypatingai svarbią rolę vaidina Č. Sa- 
sko “Žinyčios” Nr. 4-5, 1902 m., at-

tinti du skirtingi originalūs kuri- 
mišram chorui “Kur bėga Šešupė”, 

dainos veik tautos himnais yra virtu- 
ypatingai viena iš jų (D-dur).

I jalui i ilgai laikėsi choruose L. Eretni- 
‘Dainos” 1902 m., Tilžėje, P. Miko-

išleistos.
Taip pat su džiaugsmu buvo sutiktos 
Vydūno 1904 m. “Lietuvos Aidos”. 
Tai ir viskas kas buvo svarbesnio 

įto pasaulinės muzikos vystymo- 
radžioje iki spaudos atgavimo.
Ijabai svarbių rolę suvaidino J. Kau

kai persikėlė Kaunan (1894 m.). Jis, 
imas altiniuose santykiuose su klieri- 

a ir lietuviškosios orientacijos dvasis- L turėjo galimybės paruošti daug gies- 
ir dainų. Nereikia pamiršti, kad jis 
Aale Lietuvos tautinio atbudimo va

Pirmieji krikščionys turėjo ngg pamiršo gražių ir dievotų kuris Lietuvoje giažų
“Gregorijoniškų” muzikų į* vasaros rytų, užsidėję ant pe- 

pradėjo į bažnyčių įvesti ope- dalgius ir grėblius traukia 
retiškos formos muzikų. Kad, žaliomis lankomis šienelio 
neužmiršus visai grynos baž- Piauti.
nytinęs “gregorijoniškos” muj Bet tos abejonės greitai at- 
zikos, šv. Tėvas, Pijus X Jie- puolė, pamačius, kad tas Anie- 
pė, kad ji vėl būtų vartojama., likos lietuvių jaunimas dega 
Apie šį bažnytinį giedojimų lygiai tokia pat tėvynės meile

skirtingų bažnytinę nųizika
pati Federaracija kas kart labiau pradeda zikai nebuvo jokio modelio. Jų nuo paprastos tuolaikinės mu- 
įeiti į tas vėžes, kuriomis mūsų visuomeni-(turėjo laipsniškai tobulinti pa zikos. Per daugelį metų jie ne- 
nis gyvenimus ir veikimas ir turi eiti. tyg žmonės. Yra faktų, kad leido net nei akompanuoti gie- 

Kadangt kongreso dienotvarkė liečia vi-J muzika pirmų galutinų išsireiš smėms, nes tuolaikiniai instru
sus klausimus, kurie turėtų būti iškelti, dėl kimų gavo senovės bažnyeio- 
to mes nieko nebeturime pridėti, tik nuo- je ir tikrinama, kad su muzi- 
širdžiai palinkėti, kad jie sėkmingai būtų kos pagalba žmonės tinkamiau 
išspręsti ir sėkmingai vyktų jų įgyvendini- - garbinę Dievų.
mas- i' * į! f Krikščionijos pradžioje vi

sas dėmesys buvo nukreiptas
VOKIETIJOS SUTARTIS SU SV. SOSTU

Dabartinė Vokietijoj vyriausybė pada
rė sutartį su Šv. Sostu. Dėl Bažnyčios, mo
kyklos ir organizacijų veikimo sutarta:

Pirmiausia “Vokietijos valstybė laiduo
ja tikėjimo laisvę ir viešų katalikų religijos 
praktikavimų.“ Garantuodama Kat. Bažny
čiai pilnų teise savarankiškai tvarkyti savo 
reikalus, leisti jos nariams atatinkamus nuo
status, įstatymus. Vokietijos valdžia užtikri
na

į tai, kad visokį menų panau
dojus Dievo garbei. Arkitek- 
tai statė gražias katedras, ku
rių daugelis ir šiandie tebe-

mentai — lyra ir fleitas — bu
vo skaitomi kaipo pagoniški 
instrumentai, žodžių tekstas 
buvo tada svarbiausioje vie
toje, nes muzikos gaidos dar 
nebuvo ištobulintos.

Šv. Ambroziejus, Milano vy
skupas, kuris gyveno apie tris 
metus po Kristaus, buvo pir
mutinis, kuris pravedė bažny-

ir pasiryžimais dirbti jos la
bui.

• • •
Nedaug reikėjo dairytis,

prirašyta daug knygų ir laik
raščių ir ji yra remiama visų 
Bažnyčios daktarų. Vartojimas 
šios muzikos bažnyčioje yra 
neapsakoma dvasinė nauda. Ji i kad pamačius Seimo rengimo
yra vartojama vienur daugiau, komisijos darbus. Surengti sei 
kur mažiau, o kai kur visai j su įvairiomis pramogomis

stovi; gabiausi tapytojai gra-jtinę muzikų. Įdomus yra to į apleista iš priežasties jos ne- ir taip pavykusiai kaip šis 
žino jų'sienas; talentingi mu-! šventojo gyvenimas. Jam dar žinojimo, nesugebėjimo arba
zikai koinpanavo bažnytinius 
veikalus. Ir ištikrųjų, galima 
sakyti kad tai buvo “Šviesus 
Amžius”.

mažam būnant, buvo suspie- dėl kitų aplinkybių. Šv. Tėvas,
tęs bičių spiečius ant jo lupų 
ir veido, ir nei viena neįkan
do. Už tat vienas piešėjas jį

Pijus X, liepdamas vartoti šių 
muzikų, uždraudė kai kurių 
daugbalsinę populiarę muzikų

Gyvenimas rodo, kari kuria- nupiešė vyskupo rūbuose su'Bet, ant nelaimės, ne visi su- 
dvasiškiams įstatymų apsaugų ir savo nie krašte yra sunkesnės gyve-j bičių aviliu šalę jo. Sakoma,■ pranta jo liepimų, ar nenori 

paramų, kiek ji yra reikalinga jų pareigoms j n imo sąlygos, ten muzika, ir kad šv. Augustinas atsivertęs suprasti. Ir šiandie kai kurio 
eiti.

Įdomūs yra nuostatai auklėjimo ir orga- laipsnyje. Pirmutinis žmogaus mo. 
nizacijų srityje. Religija yra liaudies, vidur, tikslas yra palaikyti gyvybę, ‘ 
ir aukštesn. mokyklose dėstomuoju dalyku.
Tikybos mokytojus skilia vyskupas susita
ręs su atatinkamo krašto vyriausybe. Vys
kupo nuožiūra tam dalykui netinkami moky
tojai negali eiti pareigų kaip tikybos dėsty
tojai. Bažnyčios vyriausybė gali patikrinti 
reikalui esant, susitarusi su mokyklos vado
vybe, ar mokiniai yra mokomi tikybos pagal 
Kat. Bažnyčios mokslų ir reikalavimus. Kon
fesinėms mokykloms (kur visas mokymas ir

XXI, reikia pridėti labai ir 
labai daug. Tai tik: kun. A. 
Valančiaus, adv. K. Savicko. 
Al. Manstavičiaus, S. Ališaus
kaitės, K Gričio ir B. Pali- 
liūnaitės sumanumas ir ener
gija galėjo tų padaryti. Užtat, 
kad neturhi ko daugiau, tai

bendrai menas, yra žemesniam dėl šv. Ambroziejaus giedoji- se katalikų bažnyčiose yra va- nors širdingų pagyrimų komi-
rtojama muzika neatatinkanti sUai išreiškiu.

tat jis deda visas pastangas.
. , i , Bažnyčios dvasiai. Tat, laikasSv. levas, Gregorijus 1, dau • . k. , , ’

ištobulino bažnytinę Jra susiprasti ,r pradėti sven- 
tų muzikos darbų. Be abejo,giausiai

kad užsidirbus duonos kąsnį. muzik Net ir dabsrtinis |)a 
Menas jau, yra antraeilis da-'ž tinis muzikos b5 y,.a “gregonjontskam” g.edopmu,
lvboc, iz.. v.,.n /l £ i r. ie. ■».<» I roikin (rnhnnmi ip r»roVlilrnolykas. Žmonijos pradžioje pa 
našiai ir yra buvę.

.... c, , , ', reikia gabumų ir praktikos,-jam atiduodama. Sakoma, kad ° . 5,
.. . v . , • • ... kad tinkamai įų įspūdžiusjis ir sv. Ambroziejus skolinę d

Bet, prie gerų norų ir pastan- 
Tėvas Gregorijus išdirbo' tam SU. viskas galima, 
tikras muzikos gaidas ant ke-j

Vėliau, kada žmonės susi- .muzikų iš senovės graikų. Šv. 
darė tinkamas gyvenimo sąly
gas, tada pradėjo tobulinti ine
nų ir kitokius pagerinimus. Is-jturių linijų, kurios dabar yrai Teisių apskrities karo ko-

Taip, turėjome pramogų: te
atrų, šokių vakarų ir bankie- 
tų. Bet lai tas nesudaro nuo
mones, kad suvažiavę atstovai 
tik valgė, šoko ir linksminos. 
Anaiptol, posėdžiuose labai 
daug dirbo.

Žinote, kad depresija nedarė 
jokios išimties nei L. Vyčių 

tat ypatingai
8

naujas kunigų seminarijas, jei joms nereikia 
lėšų iš valstybės iždo. Prie aukštųjų mokyk
lų (universitetų) paliekami teologijos fakul
tetai.

Esant pakankamam mokinių skaičiui ir 
atatinkant vietos mokyklos sąlygoms “visuo
se valsčiuose, kame tėvai arba kiti teisėti 
auklėtojai to reikalauja, bus steigiamos ka
talikų liaudies mokyklos”. Į jas skiriami, ži
noma, katalikai mokytojai pasiruošę darbui 
tokioje mokykloje. Tikybos pamokos suderi
namos su bendrai vedama tautinio bei val
stybinio auklėjimo kryptimi. Pats gi auklėji
mas teikiamas krikščioniškoje dvasioje.

liame meno skonyje. Beabejo, 
iki krikščionijos laikų menas 
labai nukentėdavo dėl karų,

didelę knygą “Antiponalų”,-“Žemaičių Pneteliaus’ 2< 
kas reiškia: atsakinėjantis gie- numer. “Žemaičių Priete- 
dojimas. Toji knyga buvo pri- liaus” redaktorių p. K. Be-

kuriuose barbariškos tautos, įrakinta prie altoriaus Šv. Pe- rulį nubaudė šimtu litų

Kun. Lipnickas, pavasarini
nkų atstovas iš Lietuvos yra 
toks didelis jaunimo mylėtojas 
ir taip moka prie jo prieiti, 
kad baigiantis seimui (kurfa- 
*me jis labai uoliai dalyvavo) 
jau buvo užmezgęs draugiš-

binėmis gimnazijomis, jei atatinka nustatv- : mens teises. Taip pat ir kitos organizacijos, 
tiems mokslo reikalavimams. į kurios tarnauja socijaliniams ar profesiniams

Bažnyčia turi pilną kunigų skyrimo ir » (užsiėmimo, amato) reikalams gali naudo- 
bažnytinio turto valdymo laisvę. Tik skiriant j tis panašiomis laisvėmis, jei jos turės pakan- Į bumo santykius su kiekvienu 
vyskupus dėl kandidato turi būti atsiklausta I karnai laido, kad nepriklauso jokiai politi- dalyviu, 
atatinkamo krašto vyriausybės. nei partijai. Priklausymas prie šitų organe

Svarbus yra taip pat kitas punktas, ku- zacijų jų nariams nei mokykloje nei šiaip vai 
ris nustato organizacijų laisvę. Visos katuli- Į stybės gyvenime negali atnešti kokių nors 

nuostolių, suvaržymų, teisiškos nelygybės.
Pažymėtina yra taip pat, kad Vokietijoje gy
venančios tautinės mažumos, t. y. katalikai

kų organizacijos ir draugijos, turinčios reli
ginį, kultūrini it labdarybės pobūdį, būda* 

Vienuolynams, įvairiems religinėms kon-Į mos bažnytinės valdžios žinioje, naudojasi
gregaeijoms leidžiama turėti ir steigti priva- pilna laisve ir valstybės apsauga. Jos valdo i ne vokiečiai, naudojasi tokiomis pat teisėmis
čių mokyklų. Jos yra lygiateisės su valstv- nekliudomai savo turtą ir turi juridinio as- • konkordatą liečiančiais klausimais.

Šokių vakare ir bankiete, 
suruoštuose seimo dalyviams 
pagerbti, dalyvavo ir Lietuvių 
Dienos populeriški&usia lietu
vaitė Paulekifitė. Jauniesiems 
vyrams buvo tikro “strioko”.

Iki pasimatymo!

dų: Maironio ir Jakšto. Jų eilėms Nauja
lis kūrė muziką ir mokino klierikus, ku
riems galėjo pasitikėti, kad žandarams jo 
kuriniai nepaklius, bet ir tai ant rank
raščių dažnai jiasirašydavo “Nevėžis”. 
Vargonininkai besimokindami pas jį, tu
rėdavo progos nusirašyti giesmių ir dai
nų, grįžę į kaimų tuojau mokino chorus. 
Kai susilaukėm spaudos laisvės, Naujalis 
greit patiekė savo kurinių įvairios rūšies.

1898 m. Kaune matome jį vedant sla
ptų chorų, kur praktikos būdavo net Verš
vų girioje laikomos pavidale gegužinių. 
Tai pradžia “Dainos” choro. Mokytojavęs 
Baranauskas ir Jaunius Dvasinėje Kauno 
Seminarijoje davė nepaprastai gerų vai
sių. Jauni kunigai, patekę į parapijas, 
smarkiai ėmėsi lietuviškų giedojimų pla
tinti. Naujalis tais laikais, t. y. apie 1898- 
9 m., paleidžia daug mokinių-vargoninin- 

Į kų prirengtų chorų veilimui ir hažnvčio- 
' se, kaip bežiūrint, visoje Žemaičių vysku

pijoje ir kitose Lietuvos vyskupijose pra
sideda plėstis lietuviškas giedojimas. Y- 
patingai tas jaučiama apie 1900 m., kai 
“Tėv. Sargas” ir “Žinyčia” pradedą vie

šai agituoti už išvarymų lenkų kalbos lauk 
iš bažnyčių. Tuomet sujudo visa Žemaiti
jos ir Lietuvos bajorija ir sulenkinti lie
tuviai. Pasipylė skundų begalės į vysku
pų ir kai kuriose parapijose tarp lietuvių 
ir lenkų giedorių- parapijonų smarkūs ki
virčai. Tas taip toli nuėjo, kad 1900 m., 
balandžio 8 d., vyskupas sufraganas Gr
iautas išduobia “J. M. Žemaičių Vyskupo 
Parėdymų” Nr. 769, kur sakoma:

“Šiuose laikuose kurie-ne-kurie neiš
mintingi (imprudentes) mūsų vyskupijos 
kunigai, ypač, jaunesnieji, savo valia drį
so kalbų keisti tuose dalykuose, kuriuos 
viernieji žmonės bažnyčiose nedėldieniais 
ir šventadieniais geba giedoti, kaip an
tai: rąžančią, suplikacijas ir 1.1. Dėl tų 
priežasčių kuriose-ne-kuriose Įiarapijose 
kįlo apverktini nesutikimdi, gimė neprie- 
teliški pasielgimai; pagaliaus pačiose ba
žnyčiose Sen-ten atsitiko didžiai papikti
nantis maišatis (perturbationes) — (Rų- 
seininose, Pabaiske, Ukmergėje, Žeimėje 
—J. Ž.). Idant šis blogumas tolesniai mū-. 
sų vyskupijoje nebesipainiotų ir taip ne- 

! skiltų vienybė ir abipusinė tarp viernųjų

meilė, kurių dūšių piemenys su visu rū
pesčiu ir atyda sergėti ir užlaikyti pri
valo. Šviesiausio ir Garbingiausio mūsų 
Vyskupo ištikimybe ir vardu sulig gauta 
nuo Jo paliepima, tvirčiausiai užgresia 
me, kad nievienas kunigas, netiktai k a- - 
mendoriai, bet ir bažnyčių rėdytojai, be 
daleidimo ir ypatingo vietinio vyskupo 
pritarimo prieš įvykusį‘jų parapijose pa
pratimų nediįstų savo valia kų nors ap- 
keisti arba naujo įvesti, ir tai netik ; 
žmonių giedojimus, bet ir į kitus daly
kus, kurie papratimo nuo senovės yra’ 
sutvirtinti...” Tas parėdymas nieko ne
gelbėjo, nes žmonėse pradęjo kilti susi-" 
pratimas — reikalavo savo teisių bažny
čiose (Apie tai gal kada teks atskirų stu
dijų parašyti, nes yra labai daug įdomios< , 
medžiagos. J. ž.).

Apie 1888 m. Veliuona buvo beveik 
muzikos centras. Iš čia pateko į Snval- 
kijų Zientarskio, balsais giedamas rožan
čius: Zapiškj, Liudvinavu, Igliauką. Apie 
1897-8 m. Marijampolėje veikė muzikos 
srityje kun. Gustaitis. Kun. Barkauskas, 
anot kun. Skinkio (senojo), buvo apie

1889 m. Suvalkijoje pirmas lietuviškos 
muzikos — giedojimo pionievius.

(Bus daugiau-

SULAUŽYTI SPARNAI
(Skiriu a. a. Dariui ir Girėnui) 

'Atlantikų laimingai perlėkė,
Mūsų ereliai, brangūs lietuviai!
Bet savo tikslų jiedu nesiekė,
Mūsų lakūnai, drųsūs karžygiai!
Nes angelas mirties, drauge su jais 
Atlėkdamas, slaptai nakties laike 
Apsupo juos, ir priglaudė sparnais,
Ir jie nukrito Soldino miške.

Barniai miegokit, narsūs didvyriai!
Jūs mirdami laimėjote garbės 
Nevystantį vainikų, ir gražiai

• Tėvynės atmintyje jums žydės.

Šiandien jų čia nėra, bet dvasioje 
Jie skrenda Amžinoje Vietoje.

f Vyturiukas

j
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PARAPIJOS PIKNIKAS

Šį sekmadienj, rugpiūeio 20 
d. įvyksta M. E. O’Doran ū- 
kio miškelyje didelis, šeimy
niškas parapijos piknikas. Šis 
piknikas, šįmet, yra paskuti
nis didžiulis į miškus išvažia
vimas. Į šį pikniku visos dr- 
gijos, šeimynos ir pavieni as
menys stropiai ruošiasi va
žiuoti ir linksmai gražioj vie
toj praleisti laiką.

Mūsų uolioji komisija ener
gingai darbuojasi pikniko pa
vyk i m u. Surinkta veiklūs ir 
sumaningi veikėjai, kurie pik
nike apsukriai ir mandagiai

šiuo keliu važiuoti iki ketvir
to ūkio-fannos, ten bus mūsų 
piknikas. Keblesnėse vietose

iškilmingos. Gerb. klebonas) 
Jos. Martis laikė šv. Mišias;i 
jam asistavo klierikas ]g. Vai- 
eulis. ('boras Jabai gražiai gie
dojo. Gražų pamokslų pasa
kė klebonas, kuris su klieri
ku taip pat važiavo ir į ka-

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
Krasauskienė ir Vaišvilienė

iirieste. Kaip matyti, paminklo
įstatymo komitetas yra veik-
i lūs, jau parodė daug inieiaty- 

Ciceroj tikiety galima gan- !v0# ir vis* ,.i|ę

ri suorganizuos Chicagos lie
tuvių parapijose (iš vietinių 
draugijų atstovų) komitetus 
rinkliavai įvykdyti). Tui bus

turėjo pasitarimy su savo drau į ti pas -Draugo- išnešiotoji, reik6lningų „„manymų. Tai labai svari,i ir reikšminga ta. 
gėmis ketvirtadieni pas repor- J Motiekaitį, Ari. Stulginska,'vjM kad fika(,wiai jka #talyl„o konii

bus padėta ženklai — arrows' Pus- Velionis buvo geras pa
su parašu: SS. Peter & PauliraP‘-i°nas. savo šeimynėlę taip 
Parish Picnic Grounds ir ame-1 pat gražiai katalikiškai išau

gino ir visus vaikus leido i 
katalikiškas mokyklas. Labai

rikoniška mažiukė vėliava, 
kad būtų galima geriau patė-

terį. Sakė, visus ciceriečiu* K. 
išvyliosianėios į Šv. Kazimie- Y 
ro Akademijos Rėmėjų Cent- Ct. 
ro piknikų, rugp. 20 d., į Ma 
rąuette parkų.

Gedvilienę ir vaistininką 
Petrauskų, 144G So.

V. Petrauskas nors nesenai į

nietlnes lakūnų žuvimo sukak- totui. Tas darbas bus tuojau 
^-,^l|tuves pastatys didingų pamin- pradėtas vykdyti, ir reikia ti- 

įklų savo didvyriams. Tik rei- kėtis, duos gerų vaisių. Abe- 
kalinga.s mūsų plaZdosios vi- joti netenka, nes Chicagos mii

Įsuomenės pritarimas pamink- ste yra lubai daug uolių geros
O po vakarienės, sakė, visi |Ciceroj, bet jau įsigijo .Įaugi,0 statybai, kad aukos plauk valios veikėjų, kuriuos

myli ženklai, kurių smailasis'bus sunku užmiršti gorųjį mū- dur?,.P.a' ll,» » fon(1^
galas rodys pikniko vietų. SIJ parapijonų. Laidotuvėms pr žiūrėti, kaip gilus jo šulinis. Jo vaistinėj galima gauti įvai-

INO-

Jei lytų, piknikas įvyktų bernavo grab. Lach, Kelnar &
parapijos svetainėje.

ŽINELĖS

Pruzin.
Lai Viešpats suteikia jam 

amžinų atilsį. O. K.

Ten būsiąs

Jau tik savaitė beliko iki 
rudeninio “Draugo” pikniko.

bilizavus” tikrai bus galima 
Net keletas asmenų pranešė didi darbai įvykdyti. Tad į

, komitetui, kad nežinomi as- darbų, gerieji patriotai! Įatf-
pestingai išpildo daktarų r<^ , g vaįkšči<>ja pQ žwkime 5ikagiečių Dariaus ir
eeptus, taipgi turi soda foun- parjavinėja lakūnų fotogirafi Girėno žygį ir brangią jų au
ta”1’ saldainių ir kitko, kas jag neva ^ūnų paminklo fo ką Lietuvos garbei! Būkime 
tik reikalinga amerikoniškai,,^^ Neimliomis reiškiny< tikri: mums tame darbe padės

____ kad lietuviams draugingos tautos
trauskas pagyrimų nureikalau Jakūnį fotografija. _ „kraiaai, čechai, žydai ir

rių vaistų, net iš Lietuvos, rū-

.. t, ..v no • oi ji m i - vii Visa gerbiamoji publika pra- i moderniškai vaistinei. A. IV ,,, .. .X- Rugpiucio 23 ir 24 dd. Rugp. 10 d. musų gerb. kle-' ?v , x . . , Komitetas šiuo praneša,1 soma iš anksto apsirūpinti ti- A----- 1------------—------’ — 1roekfordiečiai dalyvauja A. L.' bonas Jos. Martis buvo pa- 
R. K. Federacijos. Cbicagoje1 kvietęs visus savo

patarnaus, saikuodami skanų XXIII Kongrese.
ir limonadų, pardavinė- * šv Vardo draugija rim. 
gardžius užkandžius, ša- tui ruo5iasi surengti didelji 
y ir lietuviškus saldai-' graž|J rud(Jninį opijos sve. 
tvarkydami sportinius tainėje progral„Q.

siūlydami laimę.

al^^ i
-lA;Sr
bei

Piknikui parinktoji miške
lyje vieta yra graži ir patogi. 
Pats miškelis atrodo, kaip ir

X Spalių mėn. pradžioje, 
ŠŠ. Petro ir Povilo bažnyčio
je, garsus savo gražia iškal
ba ir turiningais pamokslais

parkas. Jį puošia šalialapiai misijonierius duos astuonių 
medžiai, aukšti krūmai, žalia Į dienų misijas. Kiekvienas ro- 
žolė, gražūs kalneliai, lygios, I ckfordietis ir apylinkietis ne
tinkamos žaislams, vietos ir 
Kislnvaukee upė, kurioje gera 
maudytis.

Nuvažiavimas yra patogus 
ir daugumai žinomas. Geriau
siai važiuoti No. 2 Main ke
liu į pietus lig Camp Grant 
tilto. Pervažiuti šį tiltų ir va
žiuoti iki pirmo skerskelio, pa
sukti į dešinę pusę ir važiuoti i lų.

tuvis turi progų naudotis šio
mis misijomis.

X Rugsėjo mėn., po darbi
ninkų dienos, šš. Petro ir Po
vilo parap. mokykloje prasi
deda šio meto mokslas. Tėvai, 
geri katalikai, susipratę tau
tiečiai leidžia savo vaikus Į 
katalikiškų, lietuviškų mokyk-

‘ ‘servers’ ’ 
(Mišių tarnautojus ir mergai 
tęs choristes) į Marquettc 
Park Beacb Partv. Sakė, tu
rėję “good time”.

Ponas Valenas davė savo 
trokų nuvežti ir parvešti na
mo.

Vaikučiai už tai dėkingi sa
vo gerb. klebonui ir dabar ža
da dar geriau jam tarnauti 
mišiose, kad tuo būdu galėtų 
atsilyginti. Taip pat dėkoja p. 
Valenui už nuvežimų ir par
vežimų.

kietais. Iš anksto pirkdami, su 
taupysite 10c., nes perkant iš 
anksto 15 centų, o prie vartų 
bus 25c. Nėra abejonės, kad 
visi norėsite būti “Draugo” 
rudeniniam piknike. Tai pir
kit tikietus iš anksto.

ja, bet kurie jį pažįsta, visi su abiejų lakūnų parašais ir kt.! Ir amerikonai užjaučia
sako “good vyras. ertas cbalsiu viršuje “8į savo skri i lietuvių tautos auką technikos 

paramos. Cicerieciai, bulvaris- skiriame ir aukojame bei oro susisiekimo pažangai!
kiai, susipažinkite su lnus’?[Tau, Jaunoji Lietuva!”, Be to,: Tik mes, lietuviai, patys bū 

nauju parapijonų ir geru‘Dr. , fotografįjų pridėtas kime darbštūs ir dosnūs pa-
prietelium. Esant reikalui:
kreipkitės į savo žmogų. Rep.

C H I C A G O J E

AR CHICAGOJE IŠAUGS 
PAMINKLAS DARIUI 

IR GIRĖNUI

šiuo keliu per Kishwaukee til
tą, užvažiavus ant kalno, rasi
te kairėje pusėje kelių — juo 
važiuokite lig to rikio, kur 
bus padėta šalimai kelelio, ve
dančio į piknikavimo vietą, 
vartų lietuviška ir amerikoni
ška vėliavos. Taip pat galima
važiuoti lltb St. į pietus, per-1 atstato.

X Rockforde darbai šiek 
tiek pagerėjo, bet mažai. Su
trumpinus darbo valandas, vie 
nos dirbtuvės priima didesnį 
darbininkų skaičių, o kitos su
mažina, paleisdamos kai ku
riuos darbininkus neapribuo- 
trm laikui arba ir visai juos

Girdėjau, kad mūsų jaunas 
zakristijonas Jurgiuks Agur- 
kis žada važiuoti į Merev li
goninę tonsilų operacijai. Gai
la mums tokio jauno zakristi
jono. Duok Dieve jam greitai 
pasveikti ir kad vėl jis galė
tų gražiai patarnauti. Jur- 

-giuk, gydykis ir greitai pa- 
sveik.

Praeitų sykį mano korespo
ndencijoj įsibriovė spaudos 
klaida. Parašyta prasidės šv. 
Misijos atlaidai, o turėjo bū
ti Šv. Marijos atlaidai. O. K.

Žinoma, kad taip. Kodėl? 
Todėl, kad lakūnų paminklo 
statymo komitetas vis uoliau 
imasi to darbo. Rugpjūčio 15 
d. įvyko 3-ias šio komiteto po
sėdis, dalyvaujant keliems pa
minklo fondo globėjams.

Kons. Kalvaitis pranešė, 
kad iš kai kurių kitų koloni
jų jau gauti prašymai atsių
sti komiteto išleistųjų lakūnų

būdu turėsime dar daugiau bi
čiulių, kurie tikrai bus palan
kūs įvairiems lietuvių reika
lams. Neužmirškime to! Paro
dykime savo jėgų ir vienybę.

B. Siniokaitis taip pat kai 
bejosi su senatorium Sabith’u, 
kuris žadėjo paraginti alder- 
manus tuo pačiu reikalu it1 
dar draugiškai patarė rengti 
rinkliavą rudenį, kada bus 
mažiau bedarbių ir tuo būdu 
atsiras aukotojų Dariaus ir1 
Girėno paminklui. Šen. Saba- 
th'as taip pat apsiėmė kreiptis 
i karo aviacijos vadovybę, kad , 
lietuviams karo lakūnams bū 1 
tų leista aktyviai dalyvauti!

j antspaudas su tokiu parašu; iminki o statybai: ir darbu ir 
“ Darius-Girėnas Memorial 
Fund”. Jos parduodamos po 
50 centų. Jų galima gauti pas 
komiteto narius ir lietuvių 
redakcijose.

Visos lietuvių kolonijos, pa
rapijos, draugijos, skridimo' 
rėmėjų komitetai ir atskiri as
menys lakūnų fotografijų ga '
Ii įsigyti šiuo adresu: Lith 
uanian Consulate, 100 E. Bei- į 
lcvue PI., Chicago, III.- Prava
rtu pasiskubinti.

Chicagos miesto lietuvių ko 
lonijos pritaria komiteto su
manymams ir prašo suorgani
zuoti jų kolonijose komitetus 
rinkliavai rengti. Komitetas 
pavedė L. Šimučiui ir adv. R'
Vasalini sudaryti komisiją, kn

fotografijų. Tuo rūpinasi jau 
Pittsburgho ir Philadelphijos Lietuvių Aviacijos šventėje 
kolonijos. Tai pavyzdys kito- j kurią komitetas rengia šį ru 1 
ms kolonijoms. Su kit*ų kolo- ,denį

važiavus New Milford tiltą, 
privažiavus pirmą dešinėje pu
sėje kelią — juo važiuoti lig

X Moterų Sąjunga rengia 
rugsėjo 3 d. parapijos darže 
pasilinksminimo vakarų su į-

Kilbuck Forest Preserve ir vairiomis pramogomis. R-is

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

JERSEY CITY, H. J.
“LIETUVIŲ DIENA”

Rūgs. 3 d. vietiniai lietuviai
fia Lietuvių Dienų ’ Ca- į sey (jity lietuvių draugijos

leisteid Wasbington G rovė pa
rke. Tik penkios mylios yra 
nuo Jersey City. Karų reikia 
imti iš Hoboken — Passaic. 

“L. D.” rengia visos Jer

PASVARSTYKITE
Žuvo jau mūsų didvyriai, 

lakūnai a. a. kap. S. Darius 
ir Įeit. S. Girėnas. Bet jų var
dai ir jų garbė niekuomet ne
beturi žūti.

Kad palaikius ilgainiui gy
vais jų vardus ir garbę, ma
noma jiems įkurti paminklų. 
Paminklas yra labai geras dai
ktas ir jų bus, gal, keletas 
pastatyta. Bet tūkstančių ne- 
pastatysim, nėra galima, kari 
visi galėtų matyti.

nijų pagalba bus galima pa
statyti didelis ir gražus pamin
klas mūsų didvyriams.

Be to, keletas ir kitų war- 
d'ų aldernianų taip pat pri
taria lietuvių lakūnų pamink-

L. Šimutis pranešė, kad jis 1° statymo reikalui ir viešos
drauge su komiteto nariais 
kun. I. Albavičium ir adv. R. 
Vasaliu ir su adv. Česnulin 
lankėsi pas Chicagos miesto 
majorą Kelly, kuris prašomas 
žadėjo gelbėti surengti Chica 
gos mieste viešą rinkliavą Da
riaus ir Girėno) paminklo fon
dui. Miesto majoras reiškia į 
didelį palankumų tam svar-1 
biam lietuvių ir viso Chicagos ' 
miesto reikalui. Tai džiugina
ntis reiškinys. Miesto majoro

rinkliavos rengimui Chicagos

j LIETUVĄ

Regulinriški Išplaukimai — 
Smagi Kelionė —
Žemos Kainos
Del platesnių informacijų krei

pkitės i mūsų agentus arba

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE

130 N. La Salio St. 
Chicago, III

Užtat kviečiame visus Jersey-- Tftčiau yya priemonė šutei- atstovas Egan (13 ward’o ai-
City lietuvius ir visus mūsų 
apylinkių prietelius bei mūsų 
kaimynus. Komitetas

AR NESVEIKAS?
į Pasitarkit su Dr. Ross, dykai} 

apie savo ligą ar silpnumą.
Vėliausi Ir gertauRl 
gydymai ISfrydymul 
įvairių kraujo liftų, 
reumatizmo. Inkntų, 
pualėa, urlnarlų Ir 
vėsų užkrečiamųjų 
liftu. Taipgi speciali 
gydymai sugrąžini
mui energijos Ir ntl- 
prumo be laiko nu- 

' supusiems asmenims ir lyti'nlal 
, silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
' ateiti dėl sveikatai naudingų in
formacijų, kurios bus suteiktos 7 į 
dykai be Jokių pareigų. '

Dr. Ross kainos yra žemos Ir 
, visiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų lAmokėjlmų, kad .
klekvi'enam nesveikam žmogui duo< Po to neužilgo pradėjo įaUil- 
fl progos Iftslgydytl Ir tapti sveiku. 1

GARY, INDIANA
NAUJIENOS

Rugp. 10 d. mirė a. a. Vin
centas Tirilis, 50 metų am/.. 
Mirė nelaiminga mirtimi. Di
rbo karštam darbe Tin Mill; 
sušilęs nuėjo atsigerti vandens 
ir paimti šaltų “sbower bath”.

DR. B. M. ROSS
I JSTIK1MAR SPECIALISTAS

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str.. Chlcago. III.

' Imkite elevatorių Iki penkto auk*- ' 
(to. Priėmimo kamb. 50« dėl vyrų,
Ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 

'm. Iki' B p. m. Ncdėllomla 10 a.
, m. Iki 12 vai. Panedėllals. 8eredo-(
mla Ir Subatomls nuo 10 a. m. Iki' 

18 p. m. Ofisas 30 metų tame pa
tčiame name.

tis negerai, krampsai sutrau
kė ir nuvežtas į ligoninę mi
rė.

Palaidotas rugp. 14 d. sn 
bažnytinėmis pamaldomis Ka
lvarijos kapuose.

A. a. Vincentas ilgai gyve
no Oary ir buvo visų pažįsta
mas, užtat ir laidotuvės buvo

kianti galę įkūrimui ne tik tfl 
kstančio, kito, bet desėtkų tū
kstančių paminklų, labai pigia 
kaina. Štai, reikia išleisti pa
švęstų atminimui žuvusių did
vyrių knygų-albumų, kuriam 
būtų sutalpinta jų smulkmeni
škos biografijos, jų įvairiausi 
paveikslai (gyvųjų ir miru
sių), jų katastrofos — užaimu- 
šimo vaizdai, šermenų, laido
tuves, pamokslai ir kalbos pa
sakytos juos laidojant; jų gi
minių paveikslai ir tųjų vei
kėjų, kurie daugiausiai pasi
darbavo tame istoriniam skri
dime, ir tų, kurie žymesnes au
kas aukojo ir visus, įvairiose 
kalbose, raštus ir išsireiškimus 
giriančius didvyriškumų žu
vusiųjų; žodžiu: viską, kas tik 
liečia a. a. Darių ir Girėną.

Tat visi, kurie manote jiems 
statyti žalvarinį, arba granito 
vieną paminklą, pasvarstyki

dermanas) Liet. Vyčių seime 
prašomas viešai ir entuziasti 
škai pažadėjo įnešti rezoliuciją 
Chicagos miesto taryboje, kad 
paminklo statymo komitetui 
būtų leista surengti viešų rin
kliavą. Komiteto atstovams 
pasimatymų su miesto majoru 
padėjo išrūpinti S. W. Govier 
(Clerk of Appelate Conrt), kn 
ris pasiųstoje L Šimučiui te
legramoje tarp kitko pabrėžą 
“We mušt have Tąg Day for 
Darius and Girėnas".

Štai, kas yra nuoširdūs ir 
uolūs lietuvių bičiuliai. Mes 
turėtume juos atsiminti per 
valdininkų rinkimus ir paro
dyti jiems savo dėkingumą. 
Tad ateity mes, lietuviai, tuo

. - - - - -
te ir apie tuos popierinius pa
minklus — apie išleidimą mi
nėtos knygos-albumo.

Philadelphijletis

LIIHUANIAN VILLA
LIETUVIŲ VASARNAMIS

Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties. 
Išrendavimui fornišiuoti kambariai.
Tinkama vieta parems ir šeimyniškiems pokyliams. 
Naujausios mados patogumai.
Rezervacijos priimamos per telefonų. Svečiai iš kitų 

miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais.

ONA STANKŪNIENĖ, Vedėja 
11212 So. Westem Avenue 

Tel. Beverly 2300 Chicago, UI.

Apsirūpinkite su an
glimis dabar, pakol y- 
ra dar žemos kainos. 
Nelaukite pakol pa
brangs. Dabar kainos 
kyla ant visko, taip pat 
ir ant anglių. Jeigu pi
rkaite dabar, sutaupy
site daug pinigų ir gau
site geresnių anglių. 
Pirkite anglis iš

E

aukomis — mažomis ir dides
nėmis!

P. Jurgėla,
lakūnų paminklo stat. 

k-to sekretorius

PIRKITE RAOIO DABAR
PAKOL DAR YRA 

ŽEMOS KAINOS

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY 

KRAUTUVĖSE!

$15.00 įNĄUJOS MADOS 
MIDGET RADIOS

PO V

n.9s
NAUJI CROSLEV RADIOS 

PO

fl4.95
NAUJI PHILCO

PO
RADIOS

GRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS BERNADIŽIUS, sav.

16th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
TEL. CICERO «11

JHjni plrfctltc MgMl pa«« nruis užtlkrtnani ka<l husite už<fmė<llntl.
I ............—" B ■ —-  I ftttl

*18.75
NAUJI ZENITU RADIOS

Labai platus pasirinkimas vi
sokių kitokių Standard pada
rymų radios įrengtų gražiau 
aiuose naujuose kabinetuose.

Pirkit# dabar ir tnupįfkite

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVIŲ 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER A.VE.

I^ifayette 3171 
Chicago, III.
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NINIS a DRAUGO99

■■ K MIK A S
Sekmad., Rugpiučio-Aug. 27 d.

BERGMAN’S DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

Pirkęs tikietę turėsi progos gauti AUKSO ŽIEDĄ.. Piknike bus visokių 

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

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

* • 
Prašau Į Mano Kampelį j

į.—P u ė nrnf kz u mninin i/a1 — ■■■ ■■ ■ Z

vusieiūs lakūnams paminklą 
kokiame viešame parke ir tam 
tikslui jau yra išrinkta komi- 

•Rašo piof. Kampininkas. "" ■■ ■ J sija, kurios planas buvo, ka.l
PRAŠAU NESIJUOKTI įrokratu, laisvamaniu gazietn atspausdinti 5000 žuvusią la- 

----------- navynas ima. :kūnų fotografijų ir jas parda-
Sakoma, kad čainų karalys

tėj už greitą (greičiausiai krei-
vinėti po 50c. Reiškia, norin
tieji prisilieti prie paminkloBruklyno lietuviškų šimto 

zišką) automobilių važiavimą grudu.-ių raudonumo balšavi- statymo už 50c taip pat atmin- 
Šoferiui ant kaklo uždedama kų gazieta sako, kad sovietų čbri įrigija ii' žuvusių lakūnų 
ir užrakinama keturkampė le- Rasiejus priklauso darbiniu- fotografijas. Na, tas labai gt> 
nta, kaipo znokas didelio spo kains. rai- Po to tuoj moterėlės pra-
rtiškumo. Jei tekis zokona* Bruklyne, žinoma, galima dėjo vaikščioti po namus ir 
būtų užvestas Unkulio Šamo šnekėti, kam šiandie Rasiejus
karalystėj, tai visi veik mūsų priklauso. Ale tegul kas pa-
dienų “sportai”, kurie turi bando taip pašnekėti Maskvoj, .visuomenė, tik ką pergyvenus
automobilius vaikščiotų su le- tuoj sužinos, kam Rasiejus toki širdies skausmą, nieko ne
štomis. priklauso: darbininkams, ar klaušinėdama, noriai pirks tas

-----------  Stalinui ir jo vierniems ko- ^tografijas.
“Tą progą pažymėtina, kad, misarams. ' Tuo pa£įu tarpu “Margu-

pardavinėti komiteto nurody
tas fotografijas po 35c. Mūši}

be mokyklų, kazimieri'etės Či
kagoje yra įsteigusios vieniu

čio” leidėjas* sumanė išleisti
Pas I eklę ir ^Anuprą l'eko- specialų numerį. Ir čia prasi- 

telę Amerikoje lietuvių ligo- mis buvo toks atsitikimas. A- dėjo pinigų rinkimas ir visuo 
ninę, kuri užima o aukštų na- tėjus uošvienei Iviaiilionoi pa-- menės užuojauta. Ir, gara 
mus ii turį vietos 1IMI ligo- Bekonus, (o ji dažnai pas juos daug kiek girdėjau buvo su- 
nių. Šią ligoninę jos pavyzdin- nueina), atbėga mažas Beko rinkta.
gai ir išlaiko . r.ų vaikutis ir sako: Bet (Įaj,ar jaĮl visuomenei

Taip, ir panašiai, dažnai se-' —Babune, parodyk man ko- darosi neaišku ir ji nori gau
no mūsų krajaus guvermano kių fonių. ti platesnių informacijų. Vie-
gazieta “Liet. Aidas’’ savo — Kad as nemoku, mielas ni tikrina, kad katrie įsigijo 
skaitytojams tlumočija apie vaikuti, — atsakė- Kiaulienė. fotografijas prisidėjo pilnai
Amerikos lietuvius. Tokios r.o- — Kaip tai? — nustebo vai- prie statomojo paminklo. Kiti 
kundos pasidaro dėl to, kad kutis. — Mano pape sako, kad užginčija, kad tai buvo pri
los gazietos radzibatoriai ne iš kai ateina pas mus ta sena vačių žmonių biznis. Kiti vėl 
“Draugo”, ale iš visokių cil- monkė, tai nors prisijuokiam, džiaugiasi, kad jie tuo nebu

------------------------------------------------------------ --- apvilti; mes, sako, prisidė-
C H I C A G O I E jom stačiai per “Margučio’’

klausius neaiškių ginčų, nuta
riau kreiptis prie paminklo 
statymo komiteto, kuris man 
paaiškino, kad ši komisija iki 
šiol dar. jokių fotografijų ne
pardavinėjo. Katrie jiardavinė 
jo, tai buvo tik privatūs biz
nis, iv kurie nuo jų pirko, nie
ku būdu neprisidėjo prie žu
vusiųjų lakūnų paminklo sta 
tymo.

Tas pats įvyko ir su “Mar 
gučio” leidėju. Kurie siuntė 
pinigus, tai buvo tik kaipo 
užmokestis už specialį išleis
tų numerį. Tie pinigai buvo 
suvartoti tiktai to numerio 
atspausdinimui.

Taigi, manau, dabar visie
ms bus gana aišku. Baigsis 
ginčai. Tik pageidaujama, kad 
paminklo statymo komitetas 

. tokius dalykus, kurie yra į 
> domūs visuomenei, aiškintų 
;per laikraščius. Mūsų laikraš- 
jčiai tokius dalykus pasiryžę 
ivisuomet visuomenei pranešti.

Patrijotas

mūsų inteligentija. Taigi šis Pagaminta skanaus kugelio, 
kongresas susilauks1 gausios — skanios įvairios sunkos, ša- 

, publikos. i ldomos leduose, kad būtų dar
Vakarienė ir gražus konce-į skanesnės. Pagaminta ir gra

nas įvyks pas sesutes Kaži- žioji dovana, kurių vienas sve 
Įmierietes, kurios mielu noru Įčių ar viešnių laimės pikni- 
žada pavaišinti atstovus ir sve ke, žinomą, jei pasipirks pik
čius. Jauki vienuolyno atidi-'r*iko bilietą, o ant to bilieto 
torija, artistiškas seselių sta bus “laimingasis numerėlis . 
lų papuošimas ir skanus va!- j Rėmėjos visų skyrių bei pa- 
giai jau senai žinomi mūsų vi- išpiju atvyks piknikai! tai su 

į suoinenei. jsaltakose, tai su grybais, su
kugeliu ir su “bot dogsais”.

i

Programą išpildys mūsų mė-

FEDERACIJOS KONGRE
SAS IR ŠAUNI JO PUOTA

SVARBU VISUOMENEI

leidėją. Tą patį ir aš pada-
______  riau: prisidėjau per “Margu-
prisiklausyti kalbų ir teirau- parvažiavęs namo ir su 
jnntis informacijų, kaip ge- tikęs pardavėjas nupirkau i- 

~ iriausiai galima prie to prisi- fotografijas ir jaučiaus atlikęs
Svarbu yra visiems, kurie (1(-{i^at dabar yra trys skir- patrijotinj darbų. Bet, pras-

nori prisidėti aukomis sbity-■ pinigų rinkimai. Dėl ge- linkus kelioms dienoms, prisi 
mui paminklo mūsų žuvusio-HUpratinio noriu pabr---------- ---- — ....

Žti keletą eilučių.
I Tuoj po to tragiško įvy 

Man važinėjant po įvairius į kio laikraščiuose buvo pašto 
lietuvių kolonijas, 'daug teko beta sumanymas pastatyti žu-

ms lakūnams: kap. S. Dariui 
ir. Įeit. K. Girėnui.

LACHAWICZ IR ŠONAI

Tat kviečiame, laukiame ir 
itikrai tikimės sulaukti sesučių 
įprietelių ir A. R. D. rėmėjų 
'skaitlingai mūs metiniame pi
knike.
: Visas pikniko pelnas eina 
Šv. Kazimiero Akademijos nau
dai. Kvieslė

iUmmm — tik skanėkis ir vai-
giamieji dainininkai-ės: Ra-, , „ .......? . . . Ar , „ . gyk. O pažįstamieji, draugai,kauskiene, M. Janušauskiene1 . . . - , -................... , Ivisi susitiks, o viešnių bei sve
ir kiti, taip pat akademikės i .. _ , . ,,, ._,.... ., (teitų iš Rvtų ir Chtcagos apy-

1 aigi, visiems verta susalo L. . . . ... , Ott,. |bnkes tiek ir tiek bus. Bus
mėti nepaprasta įvvkiu. I . . . . - - »• T • .11 ‘ ' net viešnių ir svečių iš Lietu-

Užtat, nei vienas nepralei-'v
skite progos. Rengimo komi-___________________________
sija dirba, deda pastangų, kad 
kongresas ir visos jo pramo-1 
gos būtų sėkmingos, kad pa 
tenkinus atstovus* ir svečius, ‘

-kurių tikimos daug suvažiuos 
iš visos Amerikos.

Ona Aleliūnicnė

PLATINKITE ‘‘I)RAUGĄ”

DABAR GALITE
NUSIPIRKTI SAU

’ < »

Plovyklą
MAŽIAUSIA KAINA

Progress
FURNITURE Cfl.

KRAUTUVĖJE

Šimtmečio pažangos parodos 
metuose Chicagoje įvyksta Fe
deracijos kongresas, kuriame 
dalyvaus daug atstovų, sve
čių pasauliečių ir kunigų, net 
i" iš tolimos mūsų tėvynė* 
Lietuvos. ‘Dalyvaus ir vietine

RYTOJ LAIKYKIME “SU- “BALTASIS ŠVEDŲ 
TARTIS” MARQUETTE LAIVYNAS”

■PAPTTP A P Tl Greita kelionė | Lietuvą per Švediją.rnn,n.ii /*.. n. u. . . Laivai Išplaukia IS New Yorko

METINIAM PIKNIKE pler galo0 w 67th SL
__________ SI.I..*‘DROTT\tXGH()LM" Rugp. 21

M. L. “GRIPSHOI.M”. Rugsėjo
Tc’ni'n iHll Hlivn nplcflrtn PA* Rudojo 13.ivaip jau du\o neKarią įa J m.Ij^drottninghoIjM” Rūgs. 30

Svfo tyiCkii \ T? 1) n’Pvnmn Dideli, balti it gulbes l&iv&i. P.rd- s\ra musų a. n. n. gerame,^ .r *erat vrntiltuoti karnbariaL
drauge — dienraštvje “Brau- fvlHnėje; judoml pavei-k.lal koncer- 

~ • •' pal Ir Aol.iai. keliaujant Baltuoju
ge”, rvtoj, rugpiūčio 20 d.. ^V,M" Laivynu,” kelionė būna per-

p- • .trumpa.
popiet visi susirinksime “pa-! . ... ,.1 1 J Kreipkis | \ lėtini agentu, arba
balevoti” jaukiame piknike. SWEDISH AMERICAN LINE 

IKI X. Mb-liignn A ve., dii<tag», III.

Biulėkavoiiė

A. "Į" A.
PETRAS 

ANTANAVIČIUS

BRANGINTINAS
PATARIMAS

Jeigu Jus greit pavargstate, Jeigu Jus 
netenkate spėkų tik truput) pasiju
dinus. jeigu jus ne esate taip tvir
tas kaip kad buvote pirtnlaus. Jeigu 
ritpesvial arba kokie kiti reikalui su- I 
mažino jūsų tvirtumą, priimkite

S. C. L. S. D. L. B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMU0T0JAI
Pagrnbij kainos atitinka ilcprcaijos laiką. Tolumns nedaro skirtumo 

Motlernifikn Koplyčia Dykai 
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CIITCAGO, TLL.
2314 YVcst 23rd Place 
Telefonas Canal 2515—2516

CICERO, TLL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

-imrara r

JUOZAPAS JAKAS
Wiir8 Rugp. 1S. 1983, 1:3<» vai. 
ryto, pununitlo melp. Kilo iA 
Žagarės para p.. Kukfilsių kal
ine

Paliko dideliame nuliudime 
<lvl seseria Lueln Olllene Ir Su- 
■Hina Jokšiene, ftvoger) Joks.-, 
Ir sea<-rSg valkus Antaną. J'rk- 
)onq Ir JuozapiJv brolio dukt-n- 

.Stanislava Jaraite, o Lietuvoj 
du broliu Mykolą Ir Antaną Ir 
gtmlner.

Kūnas pašarvotas H. M. Kliu
do koplyėtoj; 71S W. IStli Ht. 
l^ildoluv^s įvyks rm-madleny, 
ltugp. 21. 1933, 1S Koplyčios 
h:3o vsl. bus atlydėtas J Dievo 
Apyelzdon parap imJinyfla. kti- 
rloje |vyka gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas ) Av. Kazimiero 
kapines.

NuoStrdžial kviečiame vieno 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti Šiose laidotuvės.1.

Nulindo Seserys, š.ng.ods, Ne- 
■ser.i Valkai Iv GlmlnAs.

lAldotuvėse patarnauja grul>. 
8.M'. Skudae. TtJ. Monroe 337 7.

JUOZAPAS
MARTINAITIS

Mirė rugp. 16 d,. 1933 m.. 
7:25 vai. vakare, pusės am- 
žtaun. Kilo IS Panevėžio apsk.. 
Naujumiiiarto parap.. Guslon/ų 
kaitrio. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
mote.r) INmtleelę, |>o tėvais Mi
kalauskaitę. du sūnūs, Petrą ir 
Juozapą, marčią Marle. dvi' 
dukteris Bronis:avą Slntel, že
ntą Juozapą ir Jadvygą, du 
pusbroliu Kazimierą Ciepskj Ir 
Vladislovą Ėringi ir gimines, 
o Lietuvoj broli Prtrą, seserj 
Rozaliją K/urkltenę Ir gimines.

Kūnas paSs.rvotas 5733 Ko. 
Morgan Kt. Telefonas Eng!e- 
wood «4»5. lAidotuv.'-s jvyks 
PlrmadlenĮ. Hugplttėlo 21 d..
iŠ namų S vai. ryto bus atly
dėtas ) šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje |vyks gedu
lingos pamaldos už velionio ste
lą. Pa pamaldų bua nulydėtas 
] šv. Kazimiero knpt'nes.

NiioStrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugns-ges Ir pnžysta- 
tntts-mas dalyvauti Šiose laido
tuvėse.

Nnlltide: MotTls, Kūnai. Du
kterys, Mnrtl. >xtulas. lhisbro- 
llal Ir Giminės.

lzildotuvėms patarnauja grn- 
borlns K. P. Mažeika. Telefo
nas Yarda 1138,

kuris mirė Rugp. 10, 1933 , ir 
tapo palaidotas ltugp. I 1 d., o 
dabar Ilsisi šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilęs Ir negalė
damas atidėkoti tiems kurie stt- 
,telkė Jam paskutinį patarnavi
mą Ir isilydčjo Jį į tą neišven
giamą amžinybės vieta.

Tariame didelį učių gerb pr» 
lolul M. L. KrttSuI už pasiliki
mo namuose, už įspūdingas pu - 
maldas Ir už gražini pritaikinta 
pamokslą bažnyčioje. llėknvo- 
Jatne gerb. kurt. S. Petrauskui 
už lankymą Ilgoje, už aprflpinl- 
ma šventais Sakramentais, už 
palydėjimą į kapines Ir už gru
žų pamokslų kapinėse. Dėka- 
vojante gerb. vnrgonlnkul p. 
Pocul. Ir p-lial F. Oaruekaltel 
už grižų giedojimą ppr mišias. 
Itčkavojame Visų šv ntų llr-Jal 
už lankymą Ilgoje Ir grabn"- 
Sluina. Dėkavojlnte nukotojama 
ncvįatančlų g*lių Ir Labdarių 
Dr-Jal už šv. MISIas. Dčkave- 
jame visiems tiems kurie pisl- 
žodėjo Išklnusytl šventi, MlSIų 
Ir priimti šventa Komunija ve
lionio Intenciją! lnldotuvlų die
noje. Ačių visiems giminiems 
draugams Ir pažystamiems už 
skaitlingą dalyvavimą laidotu
vėse Ir palydėjimą į kapines.

Ypatingai dėkingi esame 
grab. A. Masalakul, kuris taip 
prletellngnl Ir rūpestingai sn- 
tvsilk* laldotuv-es.

Dar kartą aš. AgnleSka An
tanavičienė. tariu ačių visiems 
už paskutinį patarnavimą mano 
mylimo vyro laldoltivėse.

Liekame nuliude Moteris Ir 
vist giminės.

Nusa-fone
Gydytojaus preskrlpclją. kuri atgra- 
žino pasitikėjimą ir tvirtumą tūks
tančiams. šis pastebėtinas TONIKAS , 
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj | 

i valstlnyčtoj. Mėnesinis treatmentas 
kninuoja Vieną Dolerį. Nusipirkite 
butelį tuojaus — pilnai garantuotas.

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ B

ZReumatlzmassausgelė-
Neslkankyklte a&vęa skaus

mais. Reumatizmu. Sausgėle. 
Kaulų Gėlimų, arba MėSlunrlu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO CO1IFOT7ND mo- 
ztla lengvai prašalina <1 ritmi
nė ta Ilgas; mums Kandis dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
rones pasveikę. Kaina Iže per 
paštą l&o arba dvi už |l.M.

Knyga: "BALTINIS HVRl- 
KATOft” augalais gydytles, kal
us ię centų.

Justin Kulis I
IRI 84, HAIJTTEO BT. ■

Gkieage. IIL ■
lllilIUIIIB

$70.90 nauja 
Thor už

*37.00
$75.00 nuaįa 
One-Mlnute

'39 50

Naujausio 
padarymo 

Maytag

‘69.50
$5 5.00 nauja 

Thor už

*49.75
gHC.OP nauja VOSS nž

<44.50
Ir daugybės kitų panašių bargepų 
dabar galite rasti šioj krautuvėj. 
Todėl malonėkite paskubinti pa
sipirkti. pakol čia taip žemos kai
nos.

1‘IRKITi: Č1A DABAR IR 
TAŽ'PYKITi: PINKiVS

3222-26 So. Halsied St
Vedėjai: J. Kalėdinskaa 

J. Romanas

iiiiiniHiiMtiiiiiiiHMniniiiimiiiiimiii

Lietuvių programai yra duodami 
kas Ketvirtadienį. 9:3o vai. vakare 
Iš stoties W8BC, l»!0 klloeycles.



Šeštadienis, rugp. 19 d., 1933 B B S C H S 8 B

C H I C A G O J E

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRID6EP0RT

ŠIANDIEN PAMALDOS U2 
A. A. KUN. J. KAULAKĮ

remonto talkon ypatingai kvie visų mėgiama dainininkė (i. Šis rudeninis piknikas bus 
Įčiami su parama šie: E. Alek-i Šidiškiūtė-Giedraitienė, akor- vienus didžiausių ir įdomiau- 
I nienė, K. Bagdonas/ M. Bra-'dininkai A. Labunauskas iv šių. Bus įvairių žaidimų, le-

dienį rugpiūčio 20 d.. Panelės1 zauska,<’ J- Gu* Himidth; šokikas S. Molis ir nktvnių ir gros geru orkestru.
etain“* ^‘uuskas’ Al. Tarvai- daug kitų. Visi atsilankiusieji galės ge-

Rep.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Šį ryt, 8 vai., Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje įvyksta ge 
dulingos pamaldos už a. a. 
kun. Juozapų J. Kaulakį, ku
ris mirė praėjusį antradienį 
Pliiladelphijoj. Iškilmingas mi 
šias laikys pats J. M. pralo
tas M. Krušas. Prie šoninių 
altorių mišias laikys svečiai 
'kunigai.

Tikintieji prašomi susirink
ti ir pasimelsti už žymaus mū
sų veikėjo — kunigo sielų.

* VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK
Rugpiūčio 8, 9 ir 10 dd. i- 

vyko Lietuvos Vyčių organi
zacijos seimas, Gimimo Pan. 
Šv. parapijos salėj. Seimas pa 
vyko visais atžvilgiais. Suva
žiavo daug atstovų ir svečių 
iš visų J. A. V. kraštų, ypa
tingai iš Rytinių vai.. Bos
ton, Rochester, Hartford, Ho- 
mestead, Providenee, VVorces- 
ter, Amsterdam, Paterson, Day 
ton, Cleveland ir kitų. Sve
čiai per seimų buvo apsigy
venę pas vietinius žmones.

Sv. Gimimo parapijos sv-----  .. , . ... . , , 'uis, A. \ aičūnas, ,). Buranus,1 ie, tuojau po sumos. Visi Lai)-' ’i , . . .................. i I A. Kavaliauskas, J. Morkevi-darybes nariai, rėmėjai ir da- .... . ......, ... / . . .. . 'č.ius, S. Mazems, J. Milkintas,I rituoto jai prašomi laiku susi-; ’ .
, . , „ iP. Gudeikis, J. Poremskis, M.(rinkti. Reikalus greičiau an- . ’Abramavicius, Lazauskas, P. 

Jocius, P. Pūkis, P. Salučka, 
A. Apulskis, E. Rameikis, :4 
Zaura, A. Bellnomini, M. Vy

šniauskas, Z. Dobrovolskis, J. 
[Latvis, J. Masalskis, Pimeo, 
Beržanskis, S. Raubiškis, V. 
Kazakas, A. Valonis, S. Če- 

'pauskas, E. Graitiurgis, J. 
Nakvosas, J. Astrauskas, J. 

įZenkus, A. Petraitis, A. Da
pkus, J. Zalatoris. Talkininkas

Įtarsime ir laiko dykai neprai leisime. Valdyba
i

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
SMARKIAI VAROSI

Mūsų parapijos uolūs tal
kininkai gražiai darbuojasi. 
Mokyklos kambariai šių sa
vaitę bus baigti plauti ir ple- 
steruoti; po to bus pradėta 
malevoti. Pasirodo, kad dide
lis darbas reiks atlikti para
pijai ir pasidarys nemaža lė
šų, todėl reikės ieškoti rėmė
jų. J pirmutinius rėmėjus sto
jo K. Katkus, 2350 S. Oakley 
avė. Jis aukojo galionų ma
liavos. Bus atsišaukta ir į vi
sus tėvus, kurie leidžia vai
kučius į parapijinę mokyklų, 
kad prisidėtų su auka, nors 
$2.(M) arba po galionų malia-

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

RYTOJ VISI Į ‘ PIPIRŲ” 
PIKNIKĄ

Visų laukiamas “Pipirų” 
piknikas įvyks rytoj, rugp. 20 
d., Miliausko darže, 87th ir
Kean Avė. 

i . . .i “Pipirų” vedėjas, Antanas 
Giedraitis, su visais “Pipi
rais”, nuoširdžiai darbuojasi, 
kad piknikas visus atsilanku 
sius patenkintų.

Bus žaidimų, lenktynės ir rai pasilinksminti 
dainininkų kontestas. Kontes- 
tc teisėjai jau buvo “Drau
ge” paskelbti. Daug surinkta 
dovanų nuo įvairių biznierių.
Kiekvienas turės progos laimė
ti gražių dovana.

Bus ir sporto. Brigliton C.
Y. O. District Chanips loš 
baseball su Brigliton Park 
Chanips. Laimėtojams bus j- 
teikta didelis sidabrinis vazas.

Šokiams grieš “Pipirų” or- j 
kestra, o p. Pankauskas su
teiks “Amplifying System”.

Visi kviečiami atvykti į Mi 
liausko daržų. Užtikrinama 
graži programa ir malonus pa 
silinksminimas.

Į piknikų galima bus nu 
važiuoti troku. Vienas trakas 
bus prie Gini. Pan. šv. baz 
nvčios, (l'Sth ir \Vashtenaw av.> 
kitas prie Nekalto Pras. P. 

'Šv. bažnyčios, 44th ir Fait 
il'ield Avė., 12 vai. tuojau p 4 
sumos. Ieva Lukoėiūi,?

vos. Išsigalintieji prašomi ir 
daugiau paaukoti. Mokyklos Pikniko programoj dalyvaus 1

G"RABORIAI:

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TŪWNOFLAKE

Visi totvnoflakiečiai pasiry
žę vykti į savo parapijos pi 
k nikų, kuris įvyksta rugpiū 
čio 27 d., Vytauto darže.

GARSINKINTES
"DRAUGE”

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

| DR. A. G. RAKAUSKAS
I GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-1 vai. vak. 
RezldencIJoe OfEas: »«&• W. 69th St.

Valandos: 14—11 ryto 
Šaradomis Ir Nedėliomis pasai sutarti

OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 4UUi CT., CICERO, UJU 
Utar., Kotv. Ir l’ėtii. yf—9 vai. 

1147 SO. UALSTED ST., CHICAGO 
Panerti., Sered. Ir buba t. 2—8 vai.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

Sere domis Ir nedėliomis pagal 
sutarties

I

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUN AS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. HEMlock 8151

OR, V. S. NARES
(Naryauaitas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1421 West MarąuetU Road

VALANDOS:
1 Iki 11 ryto: 7 Iki 9 vakar* 

įtaru ir Kelt. vak. pagal «uiartj 
Rea 4464 8. «APLSWOOU ZVU

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS 
Pereitų sekmadienį įvyko Patarnauju laidotuvėse kuoptglausla.

manometinė L. Vyčių laivu ekskur- BelkaldaFbudbisit?tuž^tdir.?i 
r sija į Milwaukee> Wįs. Eks

kursijoje dalyvavo 120 narių 
ir daug svečių. Visiems pati
ko tyras Michigan ežero oras, 
o ypatingai gražios jaunimo 
dainos, kurios skambėjo visu 
kelionės laiku. Ekskursijos va
das ir komisijos pirm. Jonas 
L. Juozaitis pareiškė, kad Ii- ! 
ko dar ir pelno, kuris eina j 
vietinės kuopos iždų. '

Tel. CANal 251S arba 251 V 
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, m.
TEL CICERO 6927

Pitone BOUlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Pilone GKOvchlIl 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. II.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Ovdvtojas Ir Chirurgas 

1869 BO. WESTERN A V K. 
Chicago. III.

BOUlevard 7589
Jtez. HEM.oek 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland AveDue 
▼ai.: Nuo 14 ryto iki 8 vakare

Tel. Ofiso BOUlevard 6913- 
Ilez. VICtory 2343

-14

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

Ofiso vai.: nuo 4-3; nuo 8:80-8:89

Office Phone Res. and Office
PROspect 10282 3 6 s 8o- st 

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN AND BUROEON

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

S to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunda/ oy Appoiutuient

DR. M. T. STRIKOL’ISrwe w
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashlajud Avė.

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telsf. BOUlevard 7820 

Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
TA L' M T T C O' * U

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

TeL LAFayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
4917 S. Waahteuaw x»»

DR. J. J. SIMONAITIS
UYUlTOJAa 4R CHIRURGAS 

2428 West Marųuett* Road 
VaL: 1-4 Ir 7-9 vao. jaei». »-il ryt* 

Nedėliol susitarus

Phone CANal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CH1KCK.OAJ3

i 2201 W. CeiniaK RoaU
Valandos: t—s ir 7—s vak. 

bareuouiis ir nedeiioiuis vagai sutartir.k.Z.1 Ur.i'itl  J a. .
6631 B. Caulorma Avė.

Telefonas REPuūlic 7868

i

Marąuette Park Lietuvių A- 
merikos Piliečių klubas nuta
rė suruošti metinį šeimyniškų 
išvažiavimų sekmadienį, rug-1 
piūčio 27 d. Vieta paimta vie
na iš gražiausių šioj apylin
kėj ūkių. Ji randasi prie 91 
St. ir Roberts Rd., Oaklaun, 
UI. Važiuoti reikia 95 gatve

ii Roberts Rd.; po to sukti į
Milius (north) ir privažia- 
is antrų skerskelį suktis į 

kairę; pervežiavus kalnų, rasi- 
tės vietoj. Visi nariai, drau
gai ir svečiai prašomi atsila
nkyti. Įžangos nėra, todėl vi
si galite važiuoti.

Musy patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi- tė : - . 
me lilaidų oilaikymul 
■kyrtil.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUlevard 5203—8413

Telefonas YAKds 11X8

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilius visokiem* 
reikalam*. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUE

Cbicaeo. Tll.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja iiž $25.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
408 W. 18lii Ht. Tel. CANal 6171 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALIAM UOTO JAS

1‘atarnavlman geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
TeL MONrue 3377

GRABOR1A1:

Tel. KEPublic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

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

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAl JĄ ŽEMESNĘ RAlN.y.

Kiekvienam pagral ul musų koplyčia su vargonais 
dykai'. Nubudimo valandoje nepamirškite 

pius pašaukti. KEPUBLIC 8349. musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KBfDZJE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

PAVLAVICIA UNDERIAKING CO:
INCORPORATED

Henry W. Decker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel.

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

Tek CICERO 29 4

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavlma. 
galimas už $16.46 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 5Otb Ar#.. fSearo. Tl»

LAFayette 3572

J. Liulevlčius
Graborius 

Ir
Balsam uoto Jas

M Patarnauja Chl- 
cagoje ir aplella- 
k«Je.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4042 Archer Ava.

Visos šios kolonijos draugi
jos rengiasi dalyvauti A. L. R. 
K. Federacijos kongrese, ku
ris įvyks rugpiūčio 23 ir 24 
dd., MeKinley Pk.

Kadangi šios koiomjos jau
nimo vadas Antanas Lapins
kas, Liet. Vyčių Centro pir
mininkas diskusuos jaunimo 
klausimų, vietinė Vyčių 112 
kuopa išrinko ir antrų -gerai 
■žinomų šios kolonijos darbuo
tojų ir organizatorių Jonų Juo 
zaitį delegatu į kongresų.

Korcsp.

ta;.

Jjabdarių Sąjungos 23 kuo
pa laikys susirinkimų sekma-

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS 

patarnauja 

M A N I) A G I A I 

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už’ aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atves į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jum3 visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuviij graborius, kuri3 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
, JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitagc Avenue

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Vai.: auti 9 įsi a vakare 
Bereaoj pagai suturu Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTiuD aritKET 
Rezidencija 6000 so. Ar tęsiau Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 pu pietų 

-6 Iki 8:39 vakare
Tel. CANal 6122

OR. G. 1. BLOŽIS
DR. T. DUNDUUS

GYDYTOJAS IR CH1KUR.UA*

4142 ABCHEB AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

DBNTIHTAU
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.)
Valaudos: Nuo 9 kiti 18 ryto

i Nuo 1 iki 8 vakare
Meredoj pagai sutarti

1 11 '
DR. MARGERID

PRANEŠIMAS
j l’ersi'kelė j erdvesnę tr patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 1b ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 3 vakare 

' Šventadieniais nuo lb iki 12
Fuunu BOUlevard 8483

Tel. GROvehill 1595 ,

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Suredoinia po pietų ir Medetdieuiaia 

tik susitarus
2422 W. MAMULEI IK KOAD

I VAISŪS DAKTASAIi

Bes. Pdone Offlcs Phone
EAGlewood 0944 U jLA'tuortll 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HAUSTED BTREEI
ROO14 214

Vai.: 1-4 ir 7-8 vai. vakare

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st atreet

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų, po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
\ SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po

pietų: 7—8:30 "vai. vakare 
NedėliouiiB 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 »O. ASHLAND AVĖ 
Tel. YARds 0994

Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-t2 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. V. 
Nodėldleniais nuo 10 iki 12 dienų

Office; Ros.:
PROspect 2011 BEVerly 0031 
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR Gili BURGĄS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 tr 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Sekmad, pagal sutart)
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago, m
Phone: HEMlock 6700

Phone: FRO>(pect 1021

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ’*

2456 West 69th.St.
Valandos:

1—4 ir 7 — 9 vai. vakaro 
Nedėliojo pūgai sutarti.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare G ’AISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
rRŲ i

KAIP LZSlSENfJCSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcclnllškal gydo ilga* pilvo, plaučb). Inkstų Ir pu«ilėa, tižnuodljlm% krau
jo, odos. ilgas, žaizdas, rrnmallzrną, galvas ak.nisni.is, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gorklės skaudėjimu Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti Be
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. PataiI- 
mm dykai OFISO VAlANIMlNl Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—S valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4200 WEST 2«Ul ST. kampas Kcoicr Avė. TcL URAwford 6372
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SV. JURGIO PARAPIJOS DIDELIS PIKNIKAS
SEKMADIENI RUGP. - AUGUST 20 D., 1933 

Vytauto Parke, 115 St. tarp Cravvford ir Cicero av.
ĮŽANGA 25c. PRADŽIA 12 V AL, RYTO.

Seriausia muzika, užkandžiai ir gėrimai. Pasisvečiuosite su draugais ir pasi^ 
matysite su svečiais iš Lietuvos.

'_________ • Širdingai kviečia KLEBONAS ir RENGĖJAI

Cit y A ry T V* i išvažiavimų sekmadienį, rug- jų»skaitlingai atsilankyti. Vi-Įruoliui. Jų organizatoriui yra D A I H
M 1 V-/ /> Vi U J JLi įpiūčio 20 d., Baužos darže, si skyriai prašomi nesivėluoti į V. Brazauskas, graborius Le- lt A U I

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PAR AP., NORTH SIDE

Į KOLEGIJOS PIKNIKĄ

______ l\Villow, III. Pradžia 1 vai. po- ir savo darbus piknike iš an kavičius, biznieriai M. Kami-
pasidarbuoti P. Maays, A. |Pie‘- Valdyba kviečia visus ksto sutvarkyti. įtakas, J. AtroSkevičius. Jis

'Deksnis M. Karečka V. Dar- narius dalyvauti. Važiuojant Rengimo Komisija Į tariasi virvės traukimo čem-
pijonatą parsivesti West Si-gužis, M. Daugirda, B. Kize- 

kvičius, K. Rašymas, V. Rė
kus, J. Lebežinskas, Pr. Val
kūnas, V. Nausėda, P. Sriu
bas, K. Butkevičius, K. Bu- 
gentavičius, M. Andriuškevi
čius, V. šniaukšta, P. Plečkai
tis, A. Rugienis, Pr. Masko-

Pas mus daug kalbama Ma
rijonų kolegijos reikalais. Vi
si džiaugiamės lietuviškąją ko 
legija, kurioj jaunoji musų
karta ne tik bus iSn.okslinta,';ytis'„J- ®Ska; J; ®™bas^' 
bet ir paruošta lietuviškam 
judėjimui vadovauti.

Mūsų kolonijos kolegijos rė 
mėjai organizuojasi skaitlin

gai atsilankyti į rengiamąjį 
Chicagos apskr. kolegijos rė-! 
mėjų metinį piknikų, “Rūtos”!

Kavaliauskas ir kiti. Rep.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

gatvėkariais, reikia važiuoti 
Archer avė. iki Maple St., pa
skui 4 blokui paeiti į kalnų. 
Automobiliais reikia važiuoti 
Kean avė. iki 87tli St., pas 
kui 1 mylių į vakarus iki Ma
ple St.

Nut. raštininkas J. Grisius

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ PIK
NIKAS “ UŽRIKTUOTAS”

legijos Rėmėjų piknikas pri
rengtas kuo gražiausiai. Su-

---------- - kviesta daug svečių. Šeiminin-
X Dr-ja Susivienijimo Bro-jkės paruoš skanių valgių, 

darže, West £>ide. Piknike ža-'lių ir seserų lietuvių rengia Prie “Rūtos” šulinio bus ga-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - "- - - - - - į Įima gauti užkandžio iš Lie
tuvos. Ramygalos bufete bu? i visokių gėrybių. Grieš ketu- 
Irios orkestras. Kviečiame šve
lnius iš visų Cliicagos koloni-

DAUG DIRBA dėn.

ti kad nei vienas klausytoja; 
Budriko prograrnais neapsiri- 

_______ nka. Rytoj Budriko krautu-
is iv 4 i v vė-vėl duos net tris- radijoIs stoties WAAr, rugp. 13• d

i programas: 8 vai. ryto ir 1 
vai. popiet iš WCFL, 970 k., 
ir 1:30 popiet iš VVAAE, 920

Cicero veikėjai daug dirba, 
daug gražių žinelių parašo Į 
dienraštį “Draugų” ir visa
da linksmus.

Cieeriečiai ypač rūpinasi ru 
(leniniu “Draugo” pikniku. 
Cieeriečiai skelbia visam pa
sauliui kad pas juos didelis

Beje, daugelis ciceriečių re-
ngiasi atsilankyti ir j Mari-Ižu, negalima 
jonų Kolegijos rėmėjų pikni- 
,kų, “Rūtos” darže, o šeimi
ninkės atveš ir restorano val- 

komisijai patvi-

d., 1:30 v. popiet, klausiau' 
Juozo Budriko radijo progra
mos.

Programa girtina. Kas gra- k. Kas ypatingo tose progra- 
. ,'mose bus duodama, dar nete

pti ti, j ti tai ko sužinoti. Bet sprendžiant
i minas .» praejt„ sekmadienių, neten- 

neturėtų būt giedamas. Tau
man rodos Lietuvos

gio “menu”
įtinti. Rep.

bruzdėjinias, kad t i kietus pla- 
Rūtos darže Marijonų Ko- tina, dovanas piknikui renka.

K. Gedvilienė su biznieriais P.

SUSTREIKAVO

W. W. Kimball pianų

Amerikos Lietiniu Kolegijos Metinis
PIKNIKAS

SEKMADIENYJE, 
RUGPIŪČIO - AUG. 20, ■1

“ROTOS” DARŽE, WEST SIDE
— RENGIA —

s . _

Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys 
Bus Visiems Linksmas Žaidimas “BINGO”

Pikhike darbus dirbs Kolegijos Rėmėjų skyriai. 
Skanūs užkandžiai. — Gera muzika. —

PRADŽIA 5 VAL. POPIET. ĮŽANGA 10c.

Visus širdingai kviečia Rengėjai

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SKY 
RIAI ATVYKSTA Į PIK 
NIKĄ PASIDARBUOTI

Brighton Park skyrius dirbs] 
prie lemonudo ir “Rūtos” sa
ldainių.
• Ciceriečių skyrius prie sūrių, į 
o lietuviškas vengras prie žili 
vų gaudymo.

Marquette Park skyrius --

Lietuvių Katalikų Kolegijos 
Rėmėjų Chicagos Apskričio di
delis, smagus piknikas čia pat.
Įvyks rugpiūčio 20 d., Aušros prie serijų.
Vartų parap. “Rūtos” darže, West Pullmaaio skyrius — 
2329 W. 23 PI. Visi Kolegijos prie bolių. 
rėmėjų skyriai, savaitinio, ti-' Roselando skyrius — prie 
kybinio laikraščio “Laivo” j straikerio. 
skaitytojai uoliai rūpinasi pi- West Side skyrius — resto- 
kniko pavykimu. Į darbų stoja 
skyriai šia tvarka:

Mclrose Park, .1 skyrius ren
giasi prie giliukingo rato, 
daug dovanų atsiveš.

North Side, 2 skyrius dirbs 
prie “Rūtos” šulinio šaltojo 
gėrimo.

Ažtuoniolikiečių skyrius di
rbs prie aiskrimo ir keps hot 
dogs.

rane ir bus prie tikietų ir tva
rkos ir bingo žaidimo.

Town of Lake skyriaus na
riai, apžiūrėję “Rūtos” daržą 
užsakė vakarienę dėl 25 biz- 
nierių-rėmėjų. Jų skyrius dirhs 
prie “bišopo” ir sportiškų la
zdelių.

•Bus gera muzika, daug įvai
rių dovanų. Tikietai platina
mi. Įžanga į daržų 10c.

Rengėjai

vargonų dirbtuvės darbininkai 
Putrimu, Fr. Miliausku, sako, ■ sustr(,ikav0 reikalaudanli tei. 
pirmoj vietoj stovi. L-s organiluotis

Paskelbta, kad Cicero veng- * atlyginimo, 
ras ir Jonas Brazauskas bai- 

organizuotį stipriausiusgia
vyrus virvei traukti, bet dar 
neturėjo oponentų. Manė, kad
v

ir didesnio
Rep.

tiniai himnai paprastai gie
dami tautinėse iškilmėse bei 
kitomis rimtomis progomis. 
O čia, šventų dienų daugelis 
ir išsikaušusių ir bonkų ran
koj laikydami su kepurėmis 
sykiu su radijušu traukiaI

i“Lietuva, tėvynė mūsų...” 
į Lietuviai savo himnų turė
tų labiau pagerbti.

Marquette Park’o Juozas

ka abejoti kad rytojaus pro
gramose bus tikrai ko pasi
klausyti. Cicsrietis

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

NIAM PAŠTE

1 Anzulienei Agotai 
5 Butkui A.
17 Kairiui Jonui

ATIDARYMAS SEKMADIENIO RADIJO

Dar prieš praeitų sekma
dienį Muzikos Mylėtojas ragi-

šaukia West Side vyrai Rtip- j pjorįan »s ynn< ant 47 jr pfo- no visus pasiklausyti Budriko

Šį vakarų bus iškilmingas 
visi jų bijos. Bet dabar alsi-i atWarvmas naujos užei

Kainos Dar Žemos
Jeigu pirkaite Budriko Krautuvėj, nes čia yra pri
pirkta daug prekių dar kainoms nepakilus. Tad 
Budriko krautuvėje dar galite Įsigyti sau namų 
reikmenų, rakandų, parlor setų, mat rasų, radijų ir 
t. t., labai prieinamomis kainomis ir lengvais iš
mokėjimais.

SKAMBAMOSIOS 

MAŠINOS parsiduo
da tiktai nuo

*29,CO
iki

*59,CO
lengvais išmokėjimais.

Inore gatvių. Savininkai kvie 
čia visus atsilankyti. Bus mu
zika, šokiai ir, žinoma, ska- 

Inaus alučio.

radijo programų sekmadieni, 
kuriame jų turėjo būti net 
trys. Kaipo vienas iš dauge
lio klausytojų, drįstu pasaky-

NEW CITY FLORISTS
1917 W. 47th ST;

Tel. Virginia 0fifi9
Mes aprūpiname kvletkas dėl ves

tuvių, šermenų, Jubiliejų ir visokių 
parengimų.

Pamėginkite mūsų kaspinų išdirbi
nius. Neužmirštama dovana.

Mes išvežiojame visur.
Mrs. K. šletllinskienč, Sav.

Elektrikinės le- 
daunės arba refri- 

geratoriai, tiktai 

nuo

59 „OO
iki

125 00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Leidėjai Lietuviikų Badio Prnfframiį:
Ncdeliomis: 8 vai. ryte W CPL 970 k., 1-mą vai. po piet 

W C F L 970 k., ir 1:30 vai. po piet. W A A F 
920 k.

Ketvergais: 7:30 vai. vakare W H F C 1,420 k.
Kasdien : 4:15 vai. po piet W A A F 920 k. |

A. J. BER2YNSKIS
B IRCH TAVER N

Lietuviška Užeiga
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

234-6 West 69th Street
(arti Western Avė.)
Tel. REPUBLIC 4544

A Pot of 
Pa i nt f

K. S. JAKUBAITIS
Bu gera kvarba gali BtebOklą pada
ryti. Gali nuivleotl aavo namua, vi
sk* panaujinti, perdirbti, pratęsti 
nudevėjim*. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. Kvarba, kuri Ilgiau te- 
a1aa. apRaugoft, craftlal atrodyn Il
gam dėvėjimui. Mea Altokl* kvarb* 
parduodame,

TJnuld Velvet dol alenu Ir lubų. 
Maftter Varniai) dėl grindų, rakan
dų Ir meilinių pagražinimų.

Flegleo dėl balto “enamel“ at
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba dėl 
darbo 1.4 lauko.

3240 S. Halsted St.

INSURANC1
N0TARY
PUBLIC

U
T" 13.1? . ’ 
rĮETKIĘWĮCZ£
^HORTGAGE BAHKERfa

PERKAM
Lietuviškos

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O B R T O R A

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEIRIMOUMTJ PAM AT FOTAS BIZNIS

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

Išpildome mėnesinius “Sales Tax” blankas.
Išrašome apdraudas su geriausiom kompanijom. 
Darom visokius legalius dokumentus — pardavimo

raštus, Notary pareiškimus ir t.t.
Paaiškinam Namų Paskolos Bendrovės Veikimų.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215
W. M. Antonisem Jo». P. Doody G. A. Šukys

5332 So. Long Avė.Jm.
TKL. MFUBLIC z MO1

F,
Visos anglių kompanijos pakėlė an

glių kai'nas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejplrkti, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino, Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPUBLIC 8402

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

Ketvergo vakarais nuo 7 Iki* 9 
4600 S. Wood St. LAFayette 6308

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos » ryte Iki 6 popiet 
2201 W. Germak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyėlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CATfal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir 8ubatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPob 1c 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
Pašaukit LAFayette 8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYM0UTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausioa Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. 0. 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 

5111 STANLEY P. BALZEKAS, Sav.
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