
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 197 "Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, Rugpjūčio (August) 21 d., 1933 m.

3C A 0 O P Y ENTBRED AB 8ECOND CLAS8 MATTER MARCH »l. 1811. AT CHICAGO, ILLINOIS UNUER THE ACT OF MARCH «. liti

KUBOJ KONFISKUOJAMI DIDELI 
MACHADO TORIAI

PRANCŪZŲ VALDOMAM MO
ROKE VYKSTA KAUTYNES
Italijoj naikinamos įvairios 

viešosios inauguracijos
KONFISKUOJAMI MACHA- 
> DO TURTAI

HAVANA, rugp. 19. — RABA.T, Moroko, rugp. 29.
Nauja Kubos vyriausybė nūs- — Atlas kalnuose ir pašlaitėse

MOROKE VYKSTA KAU
TYNES
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America.
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prendė konfiskuoti visas bu
vusio prezidento Micjiado ir 
kitų pasprukusiųjų jo vyriau
sybės narių savastis, kurios 
yra milijonus dolerių vertos.

Maohado neteksi šių savas
čių: Dviejų puošnių ūkių — Vi 
11a Nenita ir Finca Juana, ver 
tės 2,000,ft'M) dol.; rezidencijos 
Havanoj vertės 500,000 dol.; 
cukraus fabriko Santa Clara 
provincijoj vertės 5,000,000 
dol., ir 26,00 akrų ūkio Orien- 
te provincijoj.

Nauja vyriausybė sako, kad 
Machado valstybes fodnų lė
šomis tiek daug praturtėjo.

Jo vyriausybės nariai taip 
pat paliko didelius turtus.

vyksta Prancūzijos legioninkų 
kruvinos kautynės su sukilė
liais berberais, kurie sėkmin
gai gina savo kraštų nuo ųž- 
plrtdėjų europiečių.

Prieš sukilėlius prancūzai 
pastatė daugiau kaip 25,000 ka, 
reivių. Įsakyta būtinai sutriuš* 
kinti sukilėlius, kurie pasislė-' 
pę kalnuose. Tuo būdu pran-' 
cTizai tikisi šį kraštų nuramin
ti. Nesenai Prancūzija prane
šė, kad ji Moroko j visus suki
lėlius jau nugalėjo. Pasirodo, 
kad taip nebuvo.

Kubos prezidentui Machado pasitraukus,. kubiečiai puola ir plėšia prezidento rūmus Ha
vanos mieste. Visas pirmojo rūmų aukšto vidus sunaikintas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MOZAIKA IŠ LIETUVIŠKŲ 

AKMENŲ

Mozaikos yra toki paveiks
lai, kurie ne dažyto dažomi, 
bet iš akmenėlių sustatomi. 
Prirenka įvairių spalvų akme
nėlių, juos sudėstinėja, suce
mentuoja ir išeina gražus pa
veikslas. Toks paveikslas ne-| 
bijo nei šalčio nei pugnies 
v ra lieveik amžinas.

darbams rinkliavos, katedros 
gelliėjimo komitetas turi su
rinkęs 130,000 zlotų. Iš kur 
bus gauta tolimesnės sumos 
remontui — tuo tarpu nežino
ma.

NAUJAI ATGIMUSI 
PLUNGE

Po didžiojo 1931 m. pavasa 
rio gaisro Plungė dabar jau 

(kaip ir atsistatė. Pastatyta 
Šįmet meno mokyklos moki- daug ir mūrinių namų, išves- 

niai, vadovaujant skulptoriui j ta nauja gatvė. Atstatymas 
J. Mikėnui, iš <tokių akmenėlių vyko tvarkingai pagal Telšių

ir

KATALIKŲ AKCIJOS 
MOKYKLA CHICAGO JE MOKESČIAI UŽ LAIKRAŠ

ČIŲ PARDAVINĖJIMĄ

PRIEŠ INAUGURACINES 
IŠKILMES

6 ASMENYS ŽUVO IR 12 
SUŽEISTA

“7—'."J'.1. JT.'’ ' <•>
SOUTH BEND, Ind., rugp.

MILWAUKEE, AVIS., rug- 
piūčio 19. — Miluaukees ar
kivyskupas Stritch pranešė, 
kad steigiama katalikų akci
jos vasaros mokykla. Arki
vyskupas sako, kad jaunimo 
vadai reikalingi daugiau susi
pažinti su pasauliečiij apašta
lavimu.

DOROVEI GAIVINTI 
TALKA

CHICAGO MAJORO 
PAJAMOS

Chicagos majoras Kelly vie 
šai pasisakė, kiek daug jis tur 
tingas. Nuo 1919 iki 1929 me-

Iš Kpringt'ieldo, III., parėjo 
išaiškinimas, kad tie visi žmo
nės — vyrai, ar vaikai, kurie 
parduoda laikraščius ir žurna
lus, turi mokėti valstybei 2 
nuošimčių taip vadinamus par 
davimo mokesčius.

padarė dviejų metrų didumo 
Kristaus galvų, kuri Pus įmū 
ryta Kauno studentų bažny
čioje virš didžiųjų durų iš o- 

| ro pusės. Kas gyvena Kaune 
ar atvažiuos į Kaunu, vertė
tų pažiūrėti, kaip tai išrodo.

MARIJAMPOLE NETENKA 
VANDENS

apskr.
planų.

inž. Sidabro išdirbti}

Prie stoties kelio baigia
ma statyti graži dviejų aukš
tų pradžios mokykla.

ŽEMES ŪKIO PARODA

Rugsėjo 7 d. Kelmėje įvyks
žemės ūkio paroda. Jai suruoš

. . . ti jau išrinktas i vvkdomasai
Dėl dar neišaiškintų prie-i, .. . T .. .'.* lkomitetas. Į jį Įeina: pirm.

žasčių pastaruoju metu iš kai) . . r* H •' • vietos rajono agr. Laužikas,
kurių mieate esančių Sulinių! reikalv vpdfjas apakr. agr.tų laikotarpiu, ty. per 11 me- j -----------------

tų, jis turėjo 724,368.99 dol. Į PAŠAUTAS POLICMONAS išseka vanduo? Dar nepersenai |pe?kai‘tis gekretorins"' Gauri-
pajamų. Ir kas metai jis už 
savo pajamas yra mokėjęs fe- 
(ie-ralinius mokesčius.

IR VAGIS visiškai nustojo veikęs Bažny
čios g-vėj esantis artezinis šu- 

Kovoje su automobilių va- jjny8. Sulinį,.teko.iš naujo per-.

lavičius ir narvs Daukša.

20. — Penktadienio vakarų,
į už 6 mylių, nuo šio miesto di-(

' .delis liagažinis automobilis '
ROMA, rugp. 20. - Italijos 'už|sk? ir apvertf trnk ku_.

vyriausybė pasiryžo išnaikinti riuo iš Chicagos parodos na-
įvairias iš senovės laiku užsi-• »• , ,. ,. . . * mo važiavo kelių ūkininkų sei-
likusias inauguracines iSkil-' __ , T,, . . mynos is \\ akarusa. Is vazia-
mes, kaip tarnauju namu, til-1 • • . , ~’ h i * m, vusiųjų troku 6 asmenys žuvo
tų ir visokių iutaigų atidan-- ir ]2, „už(,ista „ b„Kažinis
mus ir Sali, to rengiamas i- aBtomobilia n? nesus,„j„ _
vairias vaišes su. prakalbomis.'™.* v i »• z. • H .ui.-,. | g|,lcag0S Įlnk nuvaziavo. Šen-
. ~ - fas ėmėsi priemonių tų auto-AREŠTUOTAS SMOGIKAS ,m„hilį ir Jas’

.... . . I Katastrofa įvyko ant J. V.
BERLYNAS, rugp. 19. — vie5keIio 12>

Areštuotas Hitlerio smogikas,
kurs anų. dienę sužeidė ameri
kietį gydytoju d r. D. Mulvi- 
liill iš Broklvn, N. Y., kada šis 
fašistų vėliavos nesaliutavo.

Mušeika areštuotas, kada J.
’ Valstybių vyriausybė iškėlė 
energingų protestų.

ST. PAUL, Minn., rugp. 19. 
— Arkivyskupas Murray iš
leido ganytojinį laiškų. Kvie
čia kunigus ir pasauliečius 
talkon dorovei gaivinti. Nebus 
naudos iš ekonominės gero
vės grųžinimo, jei bendrai su 
tuo nebus gaivinama žmonė
se dorovė ir krikščioniška mei
lė, pareiškia arkivyskupas.

PLIENO PRAMONES 
KODAS PADARYTAS

BE VIZOS ĮSILEISTAS

PARYŽIUS, rugp- 19- —
Atvyko senatorius Carter 
Glass iš Virginijos. Pasirodė, 
kad jis neturi prancūzų konsu
lo vizos. Vis gi jis nesulaiky
tas. Pareiškė, kad neturėta 
laiko;pasų vizuoti.

PASIBAIGĖ STREIKAS

NEW YORK, rugp. 20. — 
Kaip čia; 'taip apylinkėse 
(pašalinėse valstybėse) pasi
baigė 60,000 rubsiuvių strei
kas. Darbininkai laimėjo.

MAŽINS IŠLAIDAS

YVASIIINGTON, rugp. 20.- 
Vyriausybė planuoja sumažin
ti išlaidas ore pašto reikalais.

VIEŠBUČIUI GRĄSINIMAI

WASHIN;GTON, rugp. 19. 
— Pereitų vidunakti pagaliau 
susitarta plieno pramo-

KVIEČIA TEISĖJUS 
DARBAN

Cooko apskrities rugpiūcio 
“grand jurv” kviečia teisėjus, 
kad jie sutrumpintų savo atos 
togas, grįžtų į teismus pastū
mėtų pirmyn daugybę piktada
rių bylų, kurių nėra kam klau
syti ir vilkinama.

AREŠTUOTAS RAKIE- 
TERIS

gims ties garadžium, 2136 W. 
21 plaee, pašautas policmonas 
Stock ir vienas vagių, W. Pet- 
rašek, 18 m. amž.

SUIMTAS ĮTARIAMAS

Areštuotas A. I. Reese, 38 
m. amž., įtariamas Touby gau 
jos narys. Policija jį išklau
sinėja, ar kartais jis nebus da

lyvavęs St. Paulo milijoninkol 
W. Hamm pagrobime.

Areštuotas rakieteris J. De 
wey, 57 m. amž., 6959 So. Mi-

ŽUVO GYDYTOJAS

gręšti, bet, ir pergręžus, van
dens artezinės srovės jau ne
pavyko išgauti. Perpus su
mažėjo vanduo ir kunigų vie
nuolių šulinyje. O štai liepos 
22 d. staiga išseko apsk. ligo
ninės šulinys. Kadangi ligoni
nė per parų suvartoja labai 
daug vandens, tat vandens 
klausimu ligoninės vadovybė 
ir ap. valdyba labai susirūpi
nusios. Tuo tarpu ligoninei 
vandenį teikia miesto ugniage
siai iš mieste esančių šulinių.

TAURAGĖJE ĮVYKSTA 
Ž. ŪKIO PARODA

Šiomis dienomis Tauragėje 
įvyksta žemės ūkio paroda, ku 
rioje dalyvauja ne tik šios 
apskr. ūkininkai, bet ir aplin
kiniai ūkininkai iš Klaipėdos 
krašto.

MOTORINIS LAIVAS 
SUSPROGO

PHILAHELPHIA, Pa., rug 
piūčio 19. — Buvusio Kubos 
prezidento Machado šeimynos 
nariai čia Pennsylvania viešbu 
ty apsistojo. Viešbučio mana- 
džeris gavo grasinimų per te
lefonų. Jam pranešta, kad vieš 
būtis bus bornbuojamas.

PlER ŽIEMĄ BUS DIRBAMA

_ , , i . v , , chigan avė. Šis žmogus lankv-nes kodo reikalu ir sis kodas, ° *
davo aludes, pasisakydavo e- 
sųs federalinis agentas ir kau-

šiandien galutinai bus patvir 
' tintas. ;

WASHIN;GTON, rugp. 19. 
— Prez. Rooseveltas paskelbė, 
kad miškų darbininkai, kurių 
yra apie 300,000, per ateinan
čių žiemų turės pakankamai 
darbo.

Šiandien tikimasi susitarti 
ir automobilių pramonės kodo 
reikalu.

Vedamuose šių kodų reikale 
pasitarimuose su darbininkų 
reikalais labai mažai skaityta- 
si. Pramonių didikų argumen
tai visados nusveria darbinin
kų atstovų argumentus, nors 
pastarieji yra svarbesni.

VOKIETIJOS VYSKUPŲ 
PAREIŠKIMAI APIE 

JAUNIMĄ

įlydavo pinigus.

ATSIUNČIAMAS AGEN
TAS

Iš YYasbmgtono atsiunčia
mas Chicagon teisingumo de
partamento agentas Keenan, 
kurs autorizuotas ištirti šio 
miesto majoro Kelly kelerių 
metų pajamas.

ITALIJON BUS SIUNČIA
MAS ORO LAIVYNAS

YVASHINGTON, rugp. 19. 
— (Krašto vyriausybė planuo
ja didelį šio krašto oro laivy
nų pasiųsti Italijon. Tuo bū
du norima padaryti revizitą.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kiekvienos jaunimo organi
zacijos nariai privalo rūpintis 
visais savo organizacijos rei
kalais ir žiūrėti, kad organiza 
cijoje būtų pavyzdinga tvarka.

BERLYNAS (per paštų).—
Katalikiškojo jaunimo reika-. . .
1, (Vokietijos vyskupai tarp Nar,al "e,uri užai<lar>,ti savT 

je, bet turi organizacijos la 
bui pasiaukoti.

kitko štai kų pareiškia:
Katalikiškas jaunimas turi

būt organizuotas, o jų organi- Katalikų jaunimo organiza-
zacijų vadus skiria Bažny- rijos turi stengtis įeiti į visų
čios vyriausybė. Šiems tad va
dams jaunimas turi būt pak
lusnus ir jų nurodymais vado
vautis.

vokiečių jaunimo bendruome
nę ir atlikti visus tautinius už
davinius, dirbti tautos gero
vei.

Mavwoodo gydytojas, dr. Tj. 
B. Joslvn, 47 m. amž., išmoko 
lėktuvu skraidyti. Tomis dieno 
mis pats vienas skrisdamas 
sunkiai susižeidė nukritus lėk
tuvui ir mirė.

4 PROFESORIAI ŽUVO 
ALPESE

APLANKE KLAIPĖDIEČIAI

MARIJAMPOLE. — Sekma 
dienį, liepos 23 d., dviem auto 
busais Marijampolėn atvyko 

j klaipėdiškių ūkininkų ekskursi 
'ja. Ekskursantai aplankė Kvie 
tiškio žemės ūkio mokyklos ir 
kitus pavyzdingai vedamus ri
kius. 'Ekskursijų sutiko ir ja 
rūpinosi Marijampolės apskr. 
agronomas. Marijampolėje

PARYŽIUS, rugp. 19. —
Carines pakraščiuose jūroje 
nuskendo motorinis laivas, ku
riam buvo 15 asmenų. Visi su
šoko į vandenį ir išplaukė į 
kraštų.

KOVA PRIEŠ EPIDEMIJĄ

LONDONAS, rugp. 19. —
Eton kolegijos 4 profesoriai
po kalnus laipiotojai žuvo ftvai <*.knr»antų laivo bendri pie-
carijos Alpių kalnuose, nusiri
tę į vienų gilų plyšį. Visi ke
turi) buvo krūvon susirišę vir
vėmis.

SIUNČIA ASMENIŠKĄ 
ATSTOVĄ

WASHINGTON, rugp. 20.- 
Praneša, kad prez. Roosevel
tas siunčia į Hawaii salas sa
vo asmeniškų atstovų, kurs iš
tirs ten visų padėtį.

DAUG ŽMONIŲ PARODOJ
Pereitų penktadienį Chica

gos šimtmečio pažangos paro
dų lankė 255,325 žmonės. Tai 
rekordas.

tūs, į kuriuos buvo atsilankę 
ir vietos visuomenės atstovai.

TĘSIAMI BAZILIKOS 
SUSTIPR. DARBAI

Šiomis dienomis prisidėjo 
tolimesni Vilniaus Katedros 
sustiprinimo darbai. Geležbeto 
no poliai dabar dedami pogrin 
džiuose prie katedros fronto 
sienų, kurių fundamentai la
bai apgriuvę. Darbus apsiėmei 
si atlikti “Lempicki ir b-vė” 
firma. Numatytųjų darbų pre
liminarinė kaina būsianti di
desnė už 400 tūkstančių zlotų. 
Šiuo metu, po padarytos viso-

ST. LOUIS, Mo., rugp. 19.- 
Pasireiškė taip vadinama mie
gamoji liga ir tai epidemijos 
formoje. 7 asmenys mirė ir 76 
serga. Imtasi visų galimų prie 
monių šios ligos plitimų sulai
kyti.

3 ŽUVO, I SUŽEISTAS

FORT Wayne, Ind., rugp. 
20. — YVahįųsh geležinkelio ke
leivinis traukinys sudaužė 
skersai važiavusį automobilį. 
3 asmenys žuvo ir 1 sunkiai 
sužeistas.

KOVOJA PRIEŠ KONG
RESĄ

QUIT0, Ekvadorius, rugp. 18 
— Šios respublikos kongresas 
nusprendė, kad prezidentas 
Mera atsistatydintų. Jis pra
nešė kongresui, kad 'to nepa-

je Lenkijoje Vilniaus katedros darys.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cbicago

uos politinės partijos susmuko, kitos iškilo. • 
Teisėtu keliu nacionalsocialistų partija (fa
šistų partija) sudarė krašto vyriausybę. Kaip 1 
tik tas įvyko, tuojau pasireiškė baisus kuli- 
ganizmas. Ir dar kokis! Kerštingus ir visie
ms, kas ne vokietys, grųsįnantis.

Kas Dariu ir Girėną 
Nužudė?

Jau ištisų mėnesį visų
Kodėl taip,™ nesunku iJaiškinli. Minė-' tuvil( ga|vas var(,illa jkvl 

a fašistų partija norėtų krašto įsivyrauti •|t,MUKimttK. kodėl mūsu didv

lie- 
us

mūsų didvy
riai lakūnai krito visai netoli

t
italų fašizmo principais. Bet jai nesiseka, 
t) nesisekime priežastis tume, kad vyriausias Lįetuvos9
partijos vadas Hitleris, galima sakyt, . Bat ypa6 pastaruoiu
žioplas. Jo valdomoj partijoj nėra relkalm- yis0 pasauHo spa,„|a i5.
gos drausmės, šios partijos smogiamąsias da- . via daugiau |iMnų fak

Pradžioje įvairiai

lis sudaro daugiausia vaikėzai, kuriems rim tų apie Dariaus ir Girėno tra
tas valstvbės stiprinimo darbas nėra supraD-l1 ........................... r gėdiju. Jaip pat neoficialu

DIENOS KLAUSIM/ai

NESMAGUMAI DĖL VOKIETIJOS

Kuriuose kraštuose įvyksta politinis per
versmas, ten visados pasireiškia, jei ne krau
jo praliejimas, tai šiaip koks didis neteisė
tumas. Iki pasitvarkysiant naujai vyriausy
bei ima šėlti juodušimčių kuliganų gaujos, 
vyksta nepakenčiamų žmonių žudymas. Bai
sūs politinių kuliganų darbai ypač išsiplečia 
ten, kur sugiiaujama nepakenčiama žiauri 
vyriausybė. Ten juodašimčiams vadovauja 
pagiežos jausmai. Be atodairos žudomi ne tik 
sugriautos vyriausybės šalininkai ir tarnai, 
bet ir tie visi, kurie šiam neteisėtumui ne
pritaria.

Žinome, kų pergyveno Rusija, Kada ca
rų sostas sugriautas. Girdėjome, kas įvyko 
Ispanijoj, taip pat kituose kraštuose. Kiek 
ramesnis ir daugiau žmoniškesnis politinis 
perversmas po karo įvyko Italijoj, kada fa
šistai užėmė Romų. Ten jie turėjo progos vis- 
kų griauti. Tačiau taip nedarė. Jų priešaky 
buvo vadas, kurs savo žygiuose vadovavosi 
ne jausmais, bet protu. Tuo būdu be kraujo 
praliejimo daug kas laimėta. Panašus Itali
jai perversmas anais metais įvyko ir Lietu
voje, kada nepakenčiama socialistų vyriau
sybė sugriauta. Laimėtojai buvo žmonės. Jie 
vadovavosi protu.

Biaurų reginį turime Kubos saloje. Su
griauta diktatoriaus vyriausybė. Antroji sa
vaitė kuliganų gaujos' ten šėlsta. Vyksta žmo
nių žudymai. Visur baisus kerštas vyrauja. 
Visos krašto tamsiosios jėgos naudojasi ne
teisėtumo ir tvarkos suirimo laikotarpiu. Ly
giai taip, kaip Rusijoj, kada bolševikai ten 
pradėjo vyrauti.

Matome, kad po politinių perversmų di
džiausi žiaurumai įvyksta ten, kur žmonės 
yra mažai kultūringi. Didesnės kultūros kraš
tuose visados pasireiškia daugiau proto ir 
žmoniškumo.

Išimtis yra su Vokietija. Šis kraštas yra 
aukštos kultūros kraštas, tačiau ten kuliga- 
nizmo toli daugiau, kaip kur kitur. Vokieti
joj nė kokio politinio perversmo nebuvo. 
Konstitucijos keliu pakeista vyriausybė. Vie-

J. Žilevičius

“AUŠRA” IR LIETUVIŠKO JI MUZIKA
(Tęsinys,

Seinų Dvasinėje Seminarijoje lietu
viškas atgimimas prasidėjo, anot kuri. 

Skinkio, nuo “Varpo” laikų. Jau 18189 
m. kun. Skinkys su savo draugu Guliac- 
ku mokinda\o (kun. Skinkys buvo Semi
narijos choro vedėju) klerikus giedoti. 
Rekreacijos metu giedodavo ir dainuoda
vo lietuviškai, nuo to laiko pražydo dai
na Seminarijoj; jiedu rinkdavo dainas ir 
kitus mokindavo. Kai Kaunijoje prasidė
jo smarkus judėjimas prieš lenkiškų gie
dojimų bažnyčiose, Suvalkijoje jau buvo 
daug pažengta pirmyn. Vilnijoje taip pat. 
Švenčionyse, ypatingai Daugėliškyje, kai 
kun. Burba klebonavo, lietuviškai giedo
jo gražus choras, net vyskupus Žvieravi- 
čius per savo vizitacijų (1900 m.) pareiš
kęs, kad net Vilniuje nesą tokių gražių 
chorų, kaip kad čionai (“Tėv. Sargas”,
N r. 9, l'.HMj IU.L

tanias. Hitlerio smogikai tik ir žino, kati ko 
voti prieš visus tuos, kas nėra vokiečiai. Jie 
nukankina ir įkalina daug svetimšalių, ku
riems tenka nuvykti į Vokietijų. Dėl Vokie
tijos tad šiandien turi daug vargo ne tik 
Europa, bet ir Amerika. Visa eilė amerikie
čių ten jau nukentėjo.

Vokietijos fašistų vyriausybė visam kul-

pranešimai iš Lietuvos sustip
rina baisųjį spėjimų, kad mū
sų lakūnai buvo nužudyti.

Tokios nuomonės aš laikiau 
si nuo pat pirmos dienos. Ga
vus pirmųjų baisių žinių iš 
“United Press” liepos mėli. 
17 d. rytų, pasiėmiau Vokie-

liiiingam pasauliui daro ne tik daug gėdos, (ijos ženiiMapį ir „ura(iau
bet ir žalos. Kultūringo krašto priešaky tu
rėtų būt kultūros vyrai, bet ne koki politi
niai karjeristai, kurie gali tik daug šūkauti.

KOSCIUŠKOS PAŠTO ŽENKLŲ 
REIKALU

Vienas 
kalu rašo:

“Garso” bendradarbis tilo rei-

Patyrus, kad Amerikos Pašto Departa
mentas ketina išleisti 5 centų ženklus gen. 
Tuviui Kosciuškai pagerbti, A. L. L. Dariaus- 
Girėno Postas Nr. 1 kreipėsi į vyriausių post- 
masterį, prašydamas suteikti tikslesnių in
formacijų tuo įeikalu ir neleisti lenkams iš
naudoti pirmojo lietuvio kario Amerikoje 
vardo.

“Division of Stamps” savo š. m. 5 d.

din’ų, kuris yra maždaug 81) 
mylių atstu nuo Berlyno (i 
žiemių rytus). Prisiminęs kai 
kuriuos faktus ir juos apsvar
stęs, aš priėjau išvadų, kad 
mūsų didvyriai lakūnai žuvo 
ne dėl gazolino trūkumo, šių 
savo nuomonę aš pareiškiau 
keliems savo draugams, kurie 
klausė mane, kaip aš (kaipo 
karininkas) žiūriu į tos ka
tastrofos priežastį.

Pirmiausia, bendros aplinky 
bes. Berlynas prieš didįjį ka
rų buvo ir dabar tebėra pir
mosios rūšies tvirtovė. Apie 
Berlynu eina ištisa gintuvių 
(arba fortų) sistema. Be abe-

laišku pranešė, kad “nors ženklas Kosciuškai' *r Soldinas įeina į tų
pagerbti yra remiamas (sponsored) Ameri
kos Lenkų Tautiško Susivienymo, vargiai že
nklas turės kų nors, kų galima būtų skaityti 
priešingu (objectionable) tiems, kurie skaito 
Kosciuškų buvus lietuvių tautybės”.

tvirtovės apsaugos sistemų. 
Taip pat žinau, kad tose apy- j 
linkėse yra daug slaptų karo 
medžiagos sandėlių. Tie san-
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J. M. gerb. pralotas Mykolas L. Krušas,kuris rytoj ryte, Šv. .Jurgio bažnyčioje, lai
kys iškilmingas šv. Mišias Kunigų Vienybės seimo ir A. L. R. K. Federacijos kongreso 
atidarymo proga.

stovi patranka (anuota), o vo stybių oficialūs santykiai yra net labai pyksta ant lietuvių 
kiečių pasienio sargai nuolat geri. Betgi šiandien niekam tautos už Klaipėdos krašto 

i švaistosi; Taip pat ir iš oro i nėra paslaptis, kad vokiečiai prijungimų prie Lietuvos val- 
pusės apsauga labai sustipri
nta. Vokiečių ir lenkų santy
kiai yra įtempti.

Šie visi faktai aiškiai rodo,

Kvietimas

deliai yra labai gudriai pa
slėpti ir užmaskuoti nuo pa-i kad vokiečių kariuomenė arba 

J tai Postus papiašė neišleisti ženklą, gaĮjnįų žmonių akies. Tos vie- vokiečių nacionalsocialistai ga 
tos labai budriai saugojamos. Įėjo pašauti
Įėjimai j tuos sandėlius užly
ginti velėnomis ir apsodinti 
medžiais ir krūmais. Kai kul
nį iškilose kvšo aukšti fabri-

neatsiklausus lietuvių atstovų, ir kad išlei
dimas ženklo su lenkų parama susilauks grie
žčiausių protestų iš miliono lietuvių Ameri
koje. “Vėlesnė Kosciuškos tarnyba lenkų ka
riuomenėje nepakeitė jo tautybės, kaip lygiai
markizas Lafayette netapo anglo-saksu ar | kinifti kaminaL Tad la.
amerikonu dėliai jo tarnybos Amerikos Re-jkfinai skrido per jautrį* V0 
voliucijoje”. Postas pažymėjo, kad kas Die
vo Dievui, kas Cezario Cezariui priklauso.
Jei bus reikalo, lietuviai pasiryžę per savo 
kongresmonus ir senatorius prašyti nustaty
ti Kosciuškos tautybę, kiek liečia pagarbos 
teikimų iš Amerikos vyriausybės pusės.

Postas įnašo lietuvių visuomenę neatsi
sakyti eiti talkon ir užvesti Pašto Departa
mentų raštais tuo reikalu. Ženklai išeis spa
lių mėnesį. Spalių 9 d. lenkai Vilnių pagrobė, 
tai išnaudokime momentų.

Pačioje Rusijoje, Petrapilyje, apie 
1899 m. pradedama Katedros bažnyčioje, 
tuomet ten būnant kun. Prapuoleniui, kun. 
Karevičiui (dabar arkivyskupas) giedoti 
lietuviškas giesmes. Profesoriaujant buvu
siam vyskupui Cirtautui Dvasinėje Aka
demijoje, klerikai pasidalino į lietuvius 
Ir lenkus. Lenkai iš lietuvių tyčiojosi, bet 
Girtautas lietuvius lenkų profesorių tar
pe palaikė ir lietuviui, gavę didelį mora
linį pasitenkinimų, užtraukė, kada len
kai savasias dainas dainavo, “Birutę”. 
Tai buvo 1883 m. (“Aušra” Nr. 1-3, 1884 
m.). 1896 m. pradėta Petrapilyje vaidinti 
ir koncertus rengti, tuo tarpu, Lietuvoje 
nevalia buvo apie tai nei pamanyti.

Rygoje (Kurliandijoje) 1882 m. ran
dame susikūrusių “Auszros” giedorių 
draugijų, kurių vėliau lenkai paėmė savo 
globon išvaikydami lietuvius lauk. (“Au
šra” Nr. 6, 1883 m.). Vienok lietuviai 
nenuriina ir jau 1899 m. randame, naujo
je šv. Pranciškaus bažnyčioje, gerai lie
tuvius susiorganizavusius ir giedančius 
lietuviškai. Taip pat randame veikianti

fe'
“Lituanicų”, kai 

po lenkų lėktuvų, kuris galė
jo, vokiečių manymu, viduna
ktį atskristi iš netolimosios 
Lenkijos. Taigi, ••Lituanicų” 
vokiečiai galėjo netyčia nudė
ti, laikydami jį lenkų karo

Antradienį, rugpjūčio 22 d., 9:30 vai. rytų, šv, 
bažnyčioje, įvyks Kunigi) Vienybės seimo ir A. L. R. K. Fe
deracijos XXIII kongreso atidarymo iškilmingos pamaldos, 
kuriose nuoširdžiai prašau dalyvauti visus gerb. kunigus 
klebonus ir ju asistentus, taip pat Chicagos ir apylinkių lie
tuvius katalikus. Kadangi turėsime daug svečių iš kitur, 

Isuvažiavusių į, kunigų seimų ir Federacijos kongresų, dėl to 
mes, cliicagiečiai, parodykime savo solidarumų ir įvertinki
me pastangas sustiprinti Amerikos lietuvių katalikų vieny
bę. Susirinkę į iškilmingas pamaldas, paprašysime Aukščiau-

kiečiams vietų. Be to, Soldin’- lėktuvu. Tų jie galėjo pada-|sio3° palaiminimo visiems mūsų svarbiems ir atsakomin- 
as yra taip pat netoli lenkų'ryti, bijodami, kad kartais le-!Sienis darbams, kurie bus dirbami pas mus įvykstančiuose
pasienio. Berlinchen’as, vir
šum kurio mūsų lakūnai skri
do ir buvo pastebėti, yra vos 
kelių dešimčių mylių atstumo 
nuo lenkų sienos. O lenkų pa
sienis ypatingai saugojamas. 
Sakoma, kad čia per kiekvie
nų šimtų metrų stovi kulko
svaidis, kiekvienam kilometre

nkų lėktuvas neišsprogdintu'sennuos<?-
Visų’vietinių kunigu klebonų ir jų asistentų ir visų sve- 

karo bei chemijos dirbtuvių. | kunigų prašau dalyvauti pietuose, kurie bus parengti 
Tokia nuomonė galėtų būti, antraflieni» 1 vai. šv. Jurgio par. salėje.

labiausiai pagrįsta. j proga raginu visus aktyviai dalyvauti svarbiame
Tačiau vokiečiai galėjo ir , Federaci j-os kongrese, kurio posėdžiai prasidės trečiadienio

tyčia pakirsti “ Lituanicos” j rytų.
Pralotas Mykolas L Krušas,

Šv. Jurgio parap. klebonus.

vokiečių ginklų sandėlių iri

sparnus. Ir štai dėl ko. 
Lietuvos ir Vokietijos vai

“Rygos Lietuvių Pašalpos Dr.” chorų. 
1897 m. Liepojuje jau giedamas rožančius 
lietuviškai. Kiek vėliau rengiami lietu
viški vaidinimai Rygoje ir įkurta “Kan
klių” draugija dainos palaikymui.

Lietuvoje kuriasi chorai, slaptai mo
kinasi dainų, pradeda po daržines slap
tus vaidinimus. Lenkai iš vienos puses, 
rusai — kitos, pradeda smarkių akcijų 
prieš lietuvius. Pirmieji bando su pagal
ba vyskupų ir jėga vyti lietuviškų giedo
jimų lauk (Kun. Katiliui įvedus lietuviš
kų giedojimų Seirijuose, lenkai Veisėjuo
se šaudė į jį. “Tėv. Sargas” Nr. 11-12. 
1901 m.). Rusai su pagalba žandarų ir 
cirkuliorių.

Štai vienas charakteringas pavyra lys, 
kaip lenkams atrodė mūsų lietuviškas gie
dojimas ir kaip jie į jį žiūrėjo. “Muzika 
Koscielna” Nr. 1 ir 2, 18186 m., koks tai 
“Andante” rašo:

“Su pasigailėjimu turiu pasakyti, kad 
muzikalinio judėjimo pas mus jokio nė
ra. Tame atžvilgyje yra pilna stagnacijų. 
Tiesų pasakius, mes keli žmonės prenu-

meruojam ‘•Directorium chori” tam tiks
lui, kad paliejus j spintų ir kad sulauk’-- 
tume geresnių laikų, bet ne tam, kad jį 
vartoti bažnyčioje: nes įvedimas tokios 
naujienos į bažnyčių, tui ne mūsų, varg
dienių dalykas. Tam yra aukštesnių luo
mų (dygnitarze), prieš kuriuos mes, tar
nautojai, neturim jokio balso. Tie aukš
tieji luomai yra ir užtarytojais liaudies 
maldingumo ir tokiu būdu yra gynėjai 
spiegiančio (\vrzaskliwego) “Pulkim ant 
kelių.” Kaip ten nebūtų, bet toks būk 
tai “maldingumo” gynimus yra neleisti 
nūs dalykas, nes tuomi pritaria tamsiai 
liaudžiai ir atstumia inteligentijų nuo ba
žnyčios. Nereikia tam aukštesnės inteli
gentijos, bet užtenka ir kaimiečio sūnui, 
baigusiam kelias gimnazijos klases, girdė
jusiam tume laikotarpyje gružių muzikų 
bei dainavimų, grįžusiam į savo gimtąjį 
kaimų, kai nuėjęs bažnyčion išgirsta spie
giantį “Pulkim ant kelių”, į kurį pirmiau 
domės nekreipė, bet dabar jam atrodo 
miškiniu, matatiiikumu ir nenorint pri
eina prie išvados, kad bažnyčia su savo

apeigomis yra tiktai “chlopų” dalykas, 
ir geras tiktai tamsiai liaudžiai, o ne 
šviesiems žmonėms. Daug jau yra ponai
čių panašiai išsireiškusių.

Paviršutinės formos daug veikia pa
laikymui tikybinių jausmų arba Hntraip. 
Duokim, jeigu kunigas su sudriskusiu ar
notu eitų prie apdulkėjusio altoriaus ir 
prudėtų mišias laikyti, kas atsigrįžęs su 
panieka neišeitų iš bažnyčios! Tokiame 
pat laipsnyje yra ir mūsų “Pulkim ant 
kelių” ir “Šventas Dieve”. Liaudis, ži
nomu, to nejaučia, bet inteligentas žmo
gus ir tuo lubinu muzikalingas su panie
ka vengia šių negražių spiegimų. Gal 
mūsų dvasiškąja mano, kad j inteligen
tus netikėlius nereikia kreipti domės! Jei
gu taip manytų, tai būtų pažeminimas ti
kybos ir sąmoningas priskyrimas jos (ti
kybos) kaimui ir chlopams..”

(Bus daugiau*
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stybės. Tai yra aiškus fuktas. 
Ir jei seniau vokiečiai ir Vo
kietijos valdžia stengdavosi 
paslėpti tų savo neapykantą 
Lietuvai, tai dabartinė Vokie
tijos valdžia atvirai ir jau ne 
vienų kartų viešai pareiškė, į 
kad vokiečiai stengsis atgau
ti ligi didžiojo karo pl ikiau- ( 
siusius Vokietijai kraštus. Lie

C H I C A G O J E

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Rugp.
tostogu

13 d. laimingai iš a- 
grjžo J. Baškvs 

tuvių Klaipėdos kraštas prieš broliu ^'ardu. Per atostogas 
didįjį karų buvo vokiečių val-,J,e aP,ankV ^ug- vietų ne tik 
durnas. Be reikalo vokiečiai

SU I
i tume

pyksta ant mūsų: juk lietu
viai atsiėmė Klaipėdos kraŠ 
tų ne iš vokiečių, bet iš pran
cūzų.

1928 m. gegužės mėnesį Lie
tuva pakvietė Vokietijos ka
riuomenės atstovus į Lietuvos 
Nepriklausomybės 10 metų su-

.). A. V., bet ir Kanadoje. J. 
Raškys daug ko įdomaus pa
pasakoja.

X Kas rugį). 13 d., para p. 
piknike turi įžangos tikietų, 
numerį 421, prašomas kreip
tis į gerb. klebonų kun. I. Al- 

'bavičių ir atsiimti savo dova- 
'nų.

irius ir geradėjus, kurie per 
' visų vasarų visose pramogo
se darbavosi ir visa kuo pri
sidėjo. Šis išvažiavimas ski
riamas tum, kad visi linksmai 
laikų praleistumėm ir palydė- 

vasarų.
Išvažiavime bus skanaus už

kandžio, gėrimo, netruks ir 
muzikos, linksmumo, taip pat 
tautiškų žaidimų ir įvairių pa 
marginimų. Tat,
vas visi ruoškimės 
stų Federacijos 
kurio pelnas skiriamas para
pijos reikalams. J

pasikalbėjimų užklaustas p. 
Bernadišius, kaip sekasi šįmet 
'su bizniu, atsakė, kad viskas 
kuo geriausiai. Ant depresi
jos negali daug nusiskųsti.

Kaip žinome, Bernadišius y 
ra sąžiningas biznierius ir ab 
vila širdimi patarnauja ir re
mia visus visuomenės reika
lus. Turi Ciceroje anglių san
dėlį ir kitokių žmonėms pa
tarnavimų teikia. Visuomenės 
darbuotėje visiems padedi, 
kur tik gali, pašvęsdamas 
daug laiko, ir taip visos nuo 

nepapra- (’arbo atliekamos valandos yra 
užimtos. ,

KNYGOS

Parašė
Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.

Dorybės $1.00
Kristaus Patarimų Ke-

LIETUVIAI DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

kas tik gv
1

išvažiavimą,

IŠ ARCHER HEIGHTS LIE
TUVIŲ KOLONIJOS

SVEČIAI IŠ CICEROS

Brangus senas drauge! Pa 
sitaikius progai, neužmiršk 
mus ir vėl atlankyti, pasida 
linti mintimis.

Šliogeriu šeimyna

liais
Perkant visas kartu
Šias knygas galite 

“Draugo” Knygyne,
2334 S. Oakley Avė.

$1.001 
$4.0J' 

gauti

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai vak. 
tU-aklenclJoe Ofisas: 965S W. 69lb St.

Valandos: 14—18 ryto 
Bersdomls Ir Nedėllomis pasai satartl

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

1418 SO. 4Ulh CT., CICERO, 1LU
Utar., Ketv. Ir l'vtu. 10—8 vai.

S147 SO. UALHTKD ST., CH10A( 
Paned., Sersd. Ir Subat 1—t vai.'

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RaCKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

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

Seredomis ir nedėllomis pagal 
sutarties

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. HEMlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1411 W*st Marauette Road

VALANDOS:
• Iki 11 ryto: 7 Iki 8 vakar* 

Utarn. Ir Ketv. vak. pasai sutarty 
Rea. <46* S. MAJPLKWOOD ATM i

X Rugp. 13 d. vakare, pa
nų). knygyno kambaryje įvy

kdanti iš Berlvno, prisiminė,Iko IH‘l>aPla-slas susirinkimas 
kad laikinoje Lietuvos sosti-1 FederaciJ0S 15 skyriaus. Su- 
nėję, būtent Karo Muziejaus s*r^nkimo tikslas buvo, kad 
sode, yra paminklas žuvusie- d,at“RaiŪN kaip surengti didės-
ms dėl Lietuvos laisvės. Jie N ir hpūdingesnį išvažiavi- Rugp. 14 d. apsilankė pas 
suprato, kad Vokietijos drau- uliJ Parapijos naudai, rugp. j įųus senas draugas — Adomas 
gintumas Lietuvai ir užsie-j’^ (b’ ^larųuette parke, lšva- IBernadišius iš Ciceros su sa
idų svečių mandagumas reika- ?;iaviinui rengiamasi visais at- Įvo mylimu broliu iš Pitts- 

žvilgiais, nes tai bus pasku- Įbųrgb, Pa., atvažiavusiu į Chi-

PASKUTINĖ L. V. DAINOS 

CHORO REPETICIJA OPE 

RETĖS “O, DAKTARE”

Pitone GKOvchill 0027
Valandos: 1-4: 7-# P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad ■unltarus

OR. J. W. KADZEWICK
Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas 

<869 SO WESTPRN AVH. 
Chicago. UI.

I Office Phone Rea. and Office
; PROspect 10282359 So- Leavitt st 
1 CANal 0706

OR. J. J. KOWARSKAS
PHYhlClAN AND HUUUEoN 

2403 W. 63rd St., Chicago 
UBFICgl HOUKd:

8 to « and T tu 8 P. M. 
Bunda, by ▲ppoinunsut

Tel. LAFayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

lauš vokiečių kariuomenės va
rdu padėti vainikų ant to pa
minklo Kaune. Todėl jie iš

nes tai bus
tinis aštuoniolikiečių gamtoje !cago pamatyti pasauline paro- 
pasilinksminimas, todėl visi dų.

anksto teiravosi pas Lietuvos-P*10 .1° dedasi, kat 
valdžios atstovus Berlyne, ar ■ kus

kuo gali. Gerb. Bernadišius, vežioda-
visų vasaros darbų irias savo brolį po Cbicagų ir 

vainiko dėjimas ant minėto'ahvain^<avanas- Llerb. klebo- apylinkes, nors pusiny lis iš ke- 
}«ininklo nebus įvertintas ,nas kun- I- Albavicius ir ren-
kaip pagerbimas ir tų lietu- ionn° komisija kviečia visu 
vių, kurie žuvo Klaipėdos at- |veikėjus, simpatikus, 
vadavimo

biznie-

lio, tačiau nepaliko neaplan
kęs ir mūsų namelių. Pasiil
gus viens kito, tarpe malonių

metu’ Jiems buvo 
duotas neigiamas atsakymas ir 
dar paaiškinta, kad tas pa-'J 
minklas buvo pastatytas dar| 
prieš Klaipėdos atvadavimą. 
Vokiečiai buvo patenkinti ir

GRABORIAI:

Paskutinė L. V. Dainos cho
ro operetės “O, Daktare” re-1 

1 peticija įvyks šį vakarų (pir , 
madieiiį), rugp. 21 d., Nekal
to Prasid. P. Š. parap. salėje, 
W. 44 ir S. Fairfield Avė., 
7:30 vai.

Visi choristai privalo daly
vauti šioj repeticijos, nes ope
retė bus statoma scenoj rugp. 
23 d., per Federacijos Kon
gresų. Valdyba

BOUIevard 7589
Res. HEM.oek 761)1

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DKNTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 1* ryto Iki 8 vakare

Tel. Ofiso BOUIevard 5813—14 
; Rez. VICtory 2343

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

i Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo «:H-8:88

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOKIUS
paskiau savo kariuomenės va- Patarnauju laidotuvėse kuoplglauslA 

Reikale meldžiu atsisaukt!, o mano
rdu uždėjo vainikų su Geleži
nio Kryžiaus kaspinu. Tai bu
vo aukšta pagarba, pareikšta 
Lietuvos Nepriklausomybės 1439 g. 49th Court. Cicero, Iii. 
Karo aukoms. tel cicero 68«7

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago

Tai yra labai cliarakterin- j 
gas faktas, kuris rodo didelį' 
vokiečių atsargumų ir kartu, 
jų skausmų dėl Klaipėdos kra 
što prijungimo prie Lietuvos 
kūno.

Bet ar vokiečiai galėjo tu
rėti kokios neapykantos mū
sų lakūnams? Grįžkim f neto
limų praeitį.

Kap. Darius ir Girėnas tar
navo Amerikos kariuomenėje, į 
kuri 1918 metais kariavo prieš 
vokiečius ir daug prisidėjo 
prie Vokietijos nugalėjimo. (J 
čia dar abudu mūsų tautie
čiai buvo savanoriai. Taigi,' 
tokie asmenys, kaipo vokiečių Tc:- cicero 2»i

Pilone BOLlcvard 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet jąžinlngas ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
•Uyrli*.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburo Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 WEST 4€th STREET

Tel. ItOl'lcvard 5203—8413

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Taria aatomabilias visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Dl.

J. F. BADŽIUS
(ne.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už *25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
808 W. 18th St. Tel. CANal 6174 

Chicago. III.

GRABORIAI:

Tel. REPublic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

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

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ ŽEMESNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai'. Nulludtmo valandoje nepamirškite

mus pašaukti. RLPIBL1C 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

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

PAVLAVICIfl UNDERTAKING Cfl.

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

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

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

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
4917 S. Washtenair Av«

DR. J. J. SIMONAITIS
UXDXTUJAS IR CHIRURGAS 

842* West Marąuett* Road 
▼ak: 8-4 ir <-» vaa. Ketv. 9-18 ryto 

N odenoj susitarus

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
« . -t <u arv AT rn y M 'r ▲ M

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
•rtl 47th Street 

▼Al.: nuo l iu < vAkAre
HeredoJ pagal sutarta

Phone CANal 6122

DR. S. BIEZIS
UIPIIOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak. 

šet«Qoiuut ir nedėliotais pagal sutarty 
REZIhENCUA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. CANal 6122

DR. G. L BL0Ž1S
DKNTISTAS

2201 W. Cermak Road
(KAinpae Laavltt Bt-f 

Yatauuoa. Nuu s lAl 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakar s 
aereuuj pagal sutarti

i Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas 

1881 SOUTH HALSTED STREET 
Restdeucija Sfeuu so. Arteaiau AVA 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietd

8 Iki 8:80 vakare

DIl. MAKGEIUO
PRANEŠIMAS

I’erafkelė į erdvesnę ir patogesnę 
vietą

3325 SO. HAiJšTED ST.
Vai.: nuo lu ryto iki 2 po pietų ir 

nuo b iki 6 vakare 
Šventadieniais nuo lu iki 12

Plioue BOLleturd 8482

DR. T. DUNDULIS
GIDrroJAE IR CHIRURGĄ*

4142 ABCHEB AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

Tel. GROvehill 1595

DR. A. L. YUŠKA *
GYDITOJAS ir chirurgas

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
buTedotuis po pietų ir Nedėidieniaig 

Uk susitarus
9423 W. MAKULETTK ROAD

{VAIRŪS DAKTARAI
Hea. Phons 

ENGlt'Mood 0641

priešo kariuomenės kariai ir 
dar savanoriai, negalėjo susi
laukti vokiečių simpatijos. Be 
to, kap. Darius 1923 metais 
antrų kartų tapo vokiečių priei 
šu, nes jis aktyviai dalyvavo 
Klaipėdos atvadavimo žygyje 
ir dargi tam žygiui vadovavu
siam štabe. Tuo būdu kap. 
įtarius morališkai tapo dvigu
bu vokiečių priešu. Dabar pa
galvokime: ar šiuo atveju ne
galėjo išsiveržti vokiečių kerš
tingumas?

P. Jurgėla
(Daugiau bus)

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3877

Tel. LAFayette 8572

J. Llulevičius
Graborius 

Ir
Balsamuotojas

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
kSje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40*2 Archer Avė.

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ai *15.0* 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 5fWh Ava.. CSc«r«. Tu

INCORPORATED

Henry W. Becker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Skaitykite ir platinkite 

dienraštį “Draugę” ii 

remkite visus tuos pro 

fesionalus ir biznierius 

kurie garsinasi jame.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

G R A B O R IŲ 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 atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 & HALSTED aTKEEl
HOOM 818

Vai.: 1-4 ir 7-9 vat vakare 
I______________________________________

DR. CHARLES SEGAL
Perkėla savo oft'sg po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.; Ąrto nuo 10—12 nuo 8—4 po 

pietų: 7—8:20 vai. vakare 
Nodėliouiid 10 iki 18

Telefonas MIDway 2880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 \Vcst 63rd Street
Vai.: 8 to 4 Ir 7 to y P. M. 

Kotv. Ir Sokniad. pagal sutarti 
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicaeo. Iii.
Phone: HEMlock 6700

offica Pbon* Ofiso. Tel. VICtory 6893HLNtuortR 3UV0 L , \
Rez.: Tel. DRExel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgj 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted SA
Kampas Mist Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 8—4. 7—* v.y. 
Nedėllontm fr Šventadieniais 10—19

DR. MAURiCE KAHN
GYDYTOJAS i,r CHIRURGAS

4631 SU. ASHLAND AVĖ 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 3200 
valakuos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-9 v. i 
Nedėldienlais nuo 10 Ikt 12 dlėna

Pitone: PROspect 1021

DR, G. E. FIIZGERALDr
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandon:

1—4 Ir . 7—0 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutartj.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

HlSSIfi,
Specialistas II 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR ŠUMERŲ PER I» M KITS NBdirniKty 

KAIP LttSlSKNfcJl SIOH Ir NKI.4GYDO.MO8 J<)« YRA 
Speclallškal gydo ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir puslės, užnuodiji m e krso-
Jo. odos, Ilgas, ialedas, reumatlsmg, galvos skniiHinun. ...... . nuga>
roję, kosėjtmg, gnrMėa sksudėjlmg Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čt* Ir persitikrinkite k« Jis Jums gan padA- 
ryti. Praktikuoja per daugeli matų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Pa tat H 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 10 valandos ryto Vkl 1 
valandai ir nuo S—8 valandai vakare. Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 vaL 

4200 WKSY 26lh 8Z. k.m.vu- K,..., t 1.1 < RAuford 5479



DHIUQI» Pirmadienis, rugp. 21 d.. 193'

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

A. L. R. K. Federacijos XXIII kongreso atidarymo iš- 
ilmingos pamaldos įvyks drauge su Kunigi; Vienybės Sei
ko atidarymo iškilmėmis antradienyje, rugpiūčio 22 d., 9:30 
ral. ryte, Sv. Jurgio parap. bažnyčioje, Cbicago, III. Mišias 
elebruos J. M. d. gerb. pralotas M. L. Krušas, diakonu asis

tuos gerb. kun. K. Vasys, Kunigų Vienybės pirm. iš Worces- 
:er, Mass., subdiakonu gerb. kun. Pr. Juras. Kunigi; Vienybės 
sekr. ir Federacijos centro valdybos narys iš Lawrence, Mass. 
Pamokslą sakys gsrb. kun. Jonas švagidys, buvęs Federaci
jos pirm. iš Montello. Mass.

Į šias iškilmingas Kunigi; Vienybės seimo ir Federacijos 1 
kongreso atidarymo iškilmingas pamaldas yra pakviesti: Jo į 
Eminencija Kardinolas Mundelein ir Jo Ekscelencija Vysku j 
pas B. Sheil. Dalyvaus daug kunigų iš visos Amerikos ir Lie- : 
tuvos. Garsus Cbicagoje Sasnausko Vyrų (vagonininkų) cho-' 
ras giedos gražias mišias, komp. A. Pociui vadovaujant. ,

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

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

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

vai. ryto, McKinley parko salėj (prie AV. 38 st. ir S. AVestern 
avė.). Šio posėdžio tvarka:

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
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”.

Antroji kongreso diena
Rugpiūčio 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 Cbicagos apskr. pirm.

Koinp. A. Pocius vadovaus Sasnausko Vyrų 
Chorui, kuris giedos kongreso atidarymo iškilmin
gose pamaldose.

Ketvirtadienį, rugp. 24 d. ėmė šv. Komunijų. “Exultate 
rengiama bankietas atstovams Deo” mišias giedojo ‘Dainos’
pagerbti, Šv. Kaz. Akademi
jos auditorijoj. Čia gerb. Šv. 
Kazimiero Seserys pačios ga
mina vakarienę. Puošia sve
tainę ir stalus Federacijos spa

ko. Naujos Angį. Vyčių var
du sveikino Vincas Veraitis, 
tuip pat vietinės Vyčių kp. 
pirm. Meškinis ir kun. .1. Vai
tekūnas iš Providence, R. I.

Pirmas posėdis baigtas 1:10 
vai. popiet kun. Baltučiui at
kalbėjus maldą.

Bus daugiau;

RADIO
PASIKLAUSIUS PIRMOS

GRAŽIOS IR ĮDOMIOS
PROGRESS FURNITURE 

CO. RADIJO PROG
RAMOS

120 ADVOKATŲ

Pagal naujų advokatūros 
įstatymų advokatais Lietuvoje 
nsiliko pris. adv. ir tie advo- 

( katu padėjėjai, kurie advokatų 
, padėjėjais išbuvo nemažiau 
į kaip penkerius metus. Daliar 
• Lietuvoje prisiekusiųjų advo- 
j katu yra apie 90. O padėjė
jų, furinčiųj 5 metų statų, bū
sią, apie 30—40.

Kuriam radijo klausytojui 
buvo proga sužinoti, kad Pro- 
gress Furniture Co., 3224 So. 
Halsted Street, nuo praeito i 
ketvirtadienio pradės leisti lie
tuviškas radijo programas iš

Sheldon W. Govier, 9 var
do committeemanas ir Appe- 
late Teismo klerkas, kuris e- 
nergingai rūpinasi, kad būtų 
gauta Cbicagoje vieša rink-i 
liava Dariaus-Girėno pamink-! 
lo statvmui.

Prograino vedėjas, Jonas Ro 
Imanas, patiekė žinių, kur kų

choras, vadovaujant muzikui 
J. Sauriui. Per Offertorium 
gražiai “Avė Maria” giedojo 
solistė S. Saurienė. Gražų jau
nimui pritaikintų pamokslų,

lvomis. Gerb. Seselės visada' pasakė Centro ir Ch. Apskr. 
ir visa primosią ypatingu sko J dvasios vadas gerb. kun. A- 
niu ir artizmu. Bus malonu pas .r.astazas Valančius, 
jas ir vėl svečiuotis. Progra
mų puoš jau senai begirdėta 

įžymioji Elena Rakauskienė, 
visų mėgiamoji Marijona Ja
nušauskienė, jaunutė, talentin
ga muzikė ir akademike Sil
vija Sabonytė ir mūsų myli 
rnas baritonas Kastas Sabonis.
Akademijos mokinės ir-gi da
lyvaus programoj. Tyla

stoties WSBC, tai praeitu ket- visu0)neni. veikla pla 
virtadienį visi turėjo nepapra- .iau' supažindin0 k|ansytojus 
sto malonumo pasiklausyti pi- s|| -ia liplllvių jstaiga ,r tain 
rmos ir tikrai gražios progra- p„svalan(lis greit pra),ėg0. Bo

AR NESVEIKAS?
' Pasitarkit su Dr. Ross, dykai * 

apie savo ligų ar silpnumų.
Vėliausi Ir geriausią 
gydymai iAfrydyinuI 
įvairių kraujo ligų. 1 
reumatizmo. Inkstų. ( 
pūslės, urlnarlų ir 
vi'sų užkrečiamųjų 1 
ligų. Taipgi speciali ( 
gydymai Bugrąžini-' 
mul energijos Ir stl- < 
prumo be laiko nu

lipusiems asmenims Ir lytfnlal* 
. silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kvlečiaunl
' ateiti dėl sveikatai naudingų In-' 
, formacijų, kurios bus suteiktos, 
dykai be Jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos Ir *
, visiems prieinamos. Oalima susi-, 
tarti dėl lengvų iftmokėjlmų. kad 

I kiekvienam nesveikam žmogui duot
kti progos išsigydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
IŠTIKIMAS SPKCIAI.ISTAS

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str.. Cbicago, III.

' Imkite elev.’torių iki penkto aukft- ' 
, to. F’rtėmlmo kamb. 506 dėl vyrų,

Ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 a.
’ m. iki' 5 p. m. Nedaliomis 10 a.
. m. iki 12 vai. Panedėliais. Seredo- 
mis Ir Suhalomls nuo 10 a. m. iki

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

mos. Mat, čia nebuvo varto
jami rekordai, bet visas pus
valandis užpildytas su gražiom 
dainom ir muzika radijo dai
nininkų ir muzikantų. Daina
vo gerai vadinamas Progreso 
kvartetas, taipgi solo pats pro 
gramos vedėjas, Jonas Roma

nas. Be to, daug smagumo 
davė tikra lietuviška muziku, 
naujas akordinistų duetas, ku 
ris gana šauniai sugriežė ke
letu smagių lietuviškų šokių

abejo, vis klausytojai norės, 
kad šios programos būtų kuo 
ilgiausiai tęsiamos. Todėl, lan 
kaime kito ketvirtadienio.

K. B

GARSINKINTFS
“DRAUGE”Po pamaldų atstovams su

sirinkus į parapijos svetainę, 
seimų atidarė rengimo komi
sijos pirm., ir Centro raštinin
kas Albinas Manstavičius.

Pirmas posėdis prasidėjo 11 
vai. ryto, kun. Anastazui Va
lančiui atkalbėjus maldų. Su
giedojus Lietuvos, Amerikos 
ir Vyčių himnus, įžanginę ir 
karštų kalbų pasakė pirm. An
tanas Lapinskas, kuris ir va
dovavo šiam posėdžiui.

Seimų sveikina iš Lietuvos 
gerb. kun. Alfonsas Lipnickas 
nuo: Pavasarininkų, Ateitini
nkų, Moterų Draugijos, Ange
laičių ir asmeniai nuo prof. 
Dovydaičio, prof. Ereto ir Dr. 
Leimono; kun. Dr. K. Matu
laitis “Šaltinio” vardu ir lei 
tenantas P. Nakrošius nuo Ae-

, ... v. , j za ro Aviacijos klubo; Cbicagosduktė žinomų Clevelando, O.. .. , ’ ?. -i -• t r- v - i -diocezijos vyskupas Sheil, ku- lietuvių veikeių. viešėdama . , , . ... . . . . .rį atstovai sutiko atsistoję ir

VIEŠNIA 18 PENNSYLVA- 
NIJ0S

Rugpiūčio 18 d. p-lė Alma 
Zanevičiūtė iš Kast Vander- 
grift, Pa., atvyko į Chicagų
pasižiūrėti Šimtmečio Pažan

Rugpiūeio 24 d., 9:30 vai. ryto, McKinley prako salėj,'gos parodos ir sykiu aplan- 
atskiras moterų posėdis, kuriame gerb. kun. dr. K. Matulai- kyti brolį, klierikų Julių Za-
tis, M. I. C., “Šaltinio” red., skaitys referatų: ‘ Moters vaid
muo katalikiškoj ir tautiškoj akcijoj”. Diskusantės: p-nia A.
Nausėdienė, p-nia S. Sakalienė ir p-nia K. Račkienė. Moterų lfidžia .. „ stepolionvic, 
posėdžiui vadovaus mokytoja p-nia Ona Butrimienė, Šv. Ka
zimiero Akademijos alumniete.

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

1) Įnešimų svarstymas.
2) Rezoliucijų skaitymas.
3) Pranešimai.
4) Nepabaigti reikalai ir nauji sumanymai.
5) Centro valdybos rinkimas.
6) Kongreso uždarymas.

nevičių, M. I. C.
Taip pat Cbicagoj atostogas

čia lanko Šimtmečio Pažangos 
parodą ir pažįstamuosius.

L. VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos Vyčių 21 seimas

Vakare, 7:30 vai. bankietas atstovų pagerbimui Šv. Ka-^hieagoj^mgp. 8, 9 ir 
yimiero Akademijos auditorijoj.

FEDERACIJOS KONGRESO mis. 
PARENGIMAI

Kongreso komisija ne vien 
riipinasi, kad Kongresas būtų 
skaitlingas ir moraliai naudi
ngas. Atvykusiems atstovams 
b< i iš toliau svečiams, po ilgų 
valandų ir įtemptais smegeni-

10 d., Gimimo Panelės Šv. pa- 
Federacijos Sekretorius |rap. gražioje Marųuette Par

ko kolonijoj.
Seimas pradėtas iškilmingo

mis šv. Mišiomis, 9 valandų. 
Mišias laikė Vyčių prietelius 
gerb. kun. Ignas Albavičius; 
diakonu buvo kun. P. Katau- 
skas (vietinis), subdiakonu 
kon. Ed. Gradeckas iš Hart-

Ar Jūs Esate Supančiotas
1 r su “aulnislsls" nervais — Jaučia
tės silpnas Ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip. litai yra geras 

Stanikas. sutelklirtts geresnes dienas.

Nusa-Tone
yar ufvardlnlmas TONIKO, kuri Oy- 
dytojaa Specialistas IMrado, Ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistinė
se Nl’OA-TONF yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alteratlvų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organas, 
valgysite geriau. — miegosite sal- 

įdftaa. Tūkstančiams vyrų Ir moterų 
'apo pagelbėta. Trtadeilmtles dienų 
’• aimentas už Vieni) Doleri — gau
na tikrąjį—garantuotas.

sėdėjimo posėdžiuose, 
duos ir rekreacijos.

Trečiadienį, rugp. 23 dienų, 
Nekalto Prasidėjimo parap. 
svetainėj bus vaidinama ope
retė “O, Daktare”. Vaidins 
L. V. “Dainos” choras, veda
mas žymaus muziko Juozo 
Saurio. Operetė, “O, Dakta
re”, berods, jau statoma antru 
syk. Tie, kurie matė, sako, la 
bai gerai buvo atvaidinta. Cho 
ras gerai prirengtas. Tie, gi, 
kurie nebuvome, būtinai pa
matykime ir sužinokime, ar 
pirmieji buvo tiesakalbiai. O- 
peretė yra smagi, juokinga ve
rta pamatymo. Po operetės 
bus šokiai iki vėlnmai ir už
kandžio (žinoma, ir gero a- 
lauš).

išleido atsistodami ir gausiai 
rankomis plodami. J.E. vysku
pas teikė atstovams tėviškų 
patarimų ir prašė visus eiti 
j darbų išvien po Kristaus vė
liava. Taipgi sveikino pralo
tas M. L. Krušas, kun. A. Ba
ltutis, atvykęs miesto majoro 
įgaliotinis Mr. Egan. Pirm. 
I>apinskui prisiminus apie mū
sų žuvusius lakūnus ir pra
šant, pasižadėjo gauti lietu
viams leidimų dėl tag-day žu- 
vusiems Dariaus ir Girėno Fo
ndo paminklui statyti.

Kiti sveikiniūlai buvo: L. 
Šimučio nuo “ftraugo”, Lau-

ford, Conn. Ceremonijų vedė-((čkos — “Darbininko”, kun.
•___•_______ 1_______ TV. T < --V v ataka . - e. „jum jaunutis kun. Pr. Luko 
Sius irgi vietinis.

Nemažas atstovų būrys pri-

Urbanavičiaus (Jono Kmito) 
ir kun. Virmausko, kun. Ig. 
Albavičiaus, kun. K. Bič.kaus-

INSURANCE
NOTASY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAIORfllŲ AGIMTIJMA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULK4
TUSIMGUMU PAMATUOTAI BIZNIS

2608 W.8T 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kaiVias. taip aukštai, kad žmo
nėms sunku beĮpirktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų 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. PULLman 5850 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki' 9 
4600 H. Wood St. LAFayette 0393

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7600 

Valandos > ryte iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatoe 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas RF.Pnb Ic 9600

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausios 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
9LERI8 $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.
Tai. LAFayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sag.

Kainos Dar Žemos
Jeigu pirksite Bud riko Krautuvėj, nes čia yra pri
pirkta daug prekių dar kainoms nepakilus. Tad 
Bud riko krautuvėje dar galite įsigyti sau namų 
reikmenų, rakandų, parlor setų, matrasų, radijų ir 
t. t., labai prieinamomis kainomis ir lengvais iš
mokėjimais.

Elektrikinės' le

da unės arba refri- 

geratoriai, tiktai

nuo

SKALIJAMOSIOS 
MAŠINOS parsiduo

da tiktai nuo

*29.00
iki

*59,00
lengvais išmokėjimais.

*59.00
iki

*125,00

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

Telefonas — Bonlevard 4705—8157

Leidėjai Lietuviikų Jtadio Programų:
Nedeliomis: 8 vai. ryte WCFL 970 k., 1-mų 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 WHPC 1,420 k.
Kasdien : 4:15 vai. po piet. W A A F 920 k. |


	1933-08-21-DRAUGASw-i5-8.pdf

