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Federacijos kongresas sklandžiai vyksta
DALYVAUJA DAUG DELEGATŲ SVEČIŲ

B AMERIKOS IR LIETUVOS
Vakar patvirtinta centro 

valdybos raportai

ŠIANDIEN FEDERACIJA 
TURĖS BENDRUS POSĖDŽIUS

Federacijos kongreso šios dienos posėdžių tvarka pa
keista. Neįvyks du atskiri vyrų ir moterų posėdžiai. Bet bus 
bendri, vyrų ir moterų, posėdžiai šv. Jurgio parap. salėje. 
Prasidės 9:30 ryto.

FEDERACIJOS XXIII KONGRESO 

PIRMININKAS
LIEPIAMA PASIDUOTI

HAVANA, Kuba, rugp. 24.- 
— Po prezidento Machado pa 
sprukimo jo politiniai priešai 
nužudė apie 100 jo slaptosios 
policijos (porra) vyresniųjų 
narių. Apie 100 kitų dar no
rėtų nužudyti. Tačiau jie 
slapstosi. Gaujos ieško jų.

Policijos autoritetai paskel- 
loė, kad ieškomi patys pasiduo 
tų, tai gal kai kurie išliktų gy
vi. Už nepasidavusius polici
ja neatsakys.

INDELIAI BUS GARAN
TUOJAMI .

šiai patvirtinti. Tuo baigės 
pirmoji sesija.

2:00 popiet pradėta antroji 
sesija. Šioje sesijoje išklausy-

9:30 vai. rytų, pradėjo ta ir patvirtinta kun. J. Bal- 
kūno ir kun. dr. Navicko (pas 
tarojo — raštu) raportai.

Svarbiausias antrosios sesi 
jos dalykas buvo kun. Alf. 
Lipnicko ir “Garso” red. M. 
Zujaus referatai su diskusijo
mis. Kun. Lipnicko refera
tas sutiktas su dideliu entu- 
zijazmu. Referato diskusijose 
dalyvavo kun. M. Kazėnas, dr. 
Atkočiūnas, pral. M. Krušas 
ir A. Žvirblis.I

M. Zujus referavo jaunimo 
klausimu. Diskusijose dalyva
vo A. Lapinskas, dr. Morkū
nas ir kiti.

Vakare Švč. Marijos t*. Ne
kalto Prasid. parap. salėje, 
Brighton Parke, L. Vyčiu 
“Dainos” choras J. Saurio 
vadovybėje vaidino operetę 
“O, daktare!”

Veikalas pavyko labai ge
rai. Be to, kun. Irtmonas iš 
Lietuvos gyvu žodžiu nupasa
kojo apie Dariaus-Girėno lai
dotuves Kaune.-

JUOZAS POŠKA 
.(“Dr-go” spec. korespond.)

A. L. R. K. Federacijos 
XXIII kongresų vakar, rugp. 
23 d.
p. A. Žvirblis, McKinley Park 
auditorijoje.

Maldą atkalbėjo J. M. pral. 
M. Krušas.

A. Žvirblis pristatė kun. J. 
Mišių, Fed. centro vicepirm., 
formaliai pradėti kongresą. 
Jis pasakė įžanginę kalbų ir 
paskelbė prezidiumo rinkimus.

Prezidiuman išrinkta: Dr. 
A. Rakauskas, pirm.; A. Tam 
kevičius, Pittsburgh, Pa., ir 
dr. Morkūnas, Rochester, N. 
Y., vicepirm.; p-lė B. Paliliū- 
naitė, Chicago, III., ir p-lė' U. 
Tanazauskaitė. . Pittsburgh, 
Pa., sekretorėmis.

Garbės pirmininkais išrink
ta: J. M. pral. M. ^<rušas ir 
kun. Alf. Lipnickas, Lietuvos 
K. iV. Centro įgaliotinis.

Rezoliucijų komisija: kun. 
J. Balkonas, A. Lapinskas, 
kun. dr. K. Matulaitis, L. Ši
mutis ir kun. P. Vaitukaitis.

Sveikinimų komisija: J. M. 
pral. M. Krušas, kun. J. Ma- 
čiulionis, p-lė S. Ališauskaitė 
ir stud. J. Krikščiūnas.

Revizijos komisija: J. Juo
zaitis ir kun. Aleksrūnas.

Mandatų komisija: p. Poš
kienė, p. Sakalienė, J. Žakas, 
V. Galnaitė ir p. Aleliūnienė.

Po/inkiroų sekė sveikini
mai. Kongresų žodžiu gra
žiai sveikino J. M. pral. M. 
Krušas, RveČiai iš Lietuvos: 
kun. A. Lipnickas, kun. S.

HOOVERIS NENORI 
LIUDYTI

DR. A. G. RAKAUSKAS
Įiymus lietuvių katalikų veikėjas.

—

CHICAGO JE
TEISINA 15 NUOŠ. MO

KESČIŲ MAŽINIMĄ

KARDINOLAS ATIDARĖ 
SUVAŽIAVIMĄ

Cooko apskrities mokesčių j 
patikrinimo boardo nariai pra 
neša, kad jie griežtai yra nu
sistatę už 15 nuošimčių mokės 
čių sumažinimų mažiesiems 
namams.

Šis klausimas yra įduotas 
vyriausiajam Illinoiso teis-

J. Emin. Kardinolas Munde 
lein vakar atidarė Sulpicijų 
Aliumnų sąjungos suvažiavi
mų. Quigley parengiamosios 
seminarijos koplyčioj įvyko 
pamaldos. Šv. Mišias laikė J. 
E. Rockfordo vyskupas E. F. 
Hoban.

VIEŠŲJŲ MOKYKLŲ 
EKONOMIJA

mui.

KOMITETAS DIRBA

Sudarytas Cbicagoj pramo
nės gaivinimo kodų komitetas 
ima veikti, kad visi, kam tik 
reikalinga, įsigytų NRA — 
mėlynuosius arus. Komitetas 
ypač prižiūrės, kad pasirašę 
kodus pramoninkai ir prekvbi-

DETROIT, Micb., rugp. 23.
— Vyksta išklausinėjimai a- 
pie šio miesto bankų uždary
mų. Senatorius Couzens pa- .ninkai kodų sąlygas vykdytų,

kad darbininkų neskriaustų.

VALGYKLOS IR ALUDĖS

tarė, kad būtų pakviestas ir iš
klausinėtas buvęs prezidentas 
Hooveris.

Pas jį telegrama tuoj kreip
tasi. Jis atsakė, kad apie ban-

Irtmonas ir kun. cr. K. Matu-į veikimų jis neturi tikrųjų 
laitis. L. I). S. vardu sveikino Į įįnbj. Jei ką ir žino, tai tos 
kun. J. Švagždys; L. Vyčių žinios yra “antrarankės.” 
A. Lapinskas; Moterų s-gos j rpafĮ nėra reikalo vykti į Det- 
S. Sakalienė; Šv. Kazimiero rojtę
Akademijos — p-lė Galnaitė;

Chicagos viešųjų mokyklų 
ekonomija bus vykdoma. Eko
nomijos priešai kreipės teis
man, kad gauti “injunetion”. 
Teismas nepripažino “injunc- 
tiono.”

VOKIETIJA ATSIPRASO J. Y. U2 
AMERIKIEČIU U2PU0LJMUS

Socialistai randa, kad fašizmas 
yra mirtinas jų priešas

MIRTINAS SOCIALISTŲ VOKIETIJA ATSIPRAŠO
PRIEŠAS : ------ -----
_______ ! BERLYNAS, rugp. 24. —.j

Vietos nacionalsocialistų smo
gikų vadas Kari Krnst vakar 
atlankė J. Valstybių ambasa
dorių W. E. Dotld ir atsipra
šė už amerikiečių puolimų, mu 
Šimų ir įkalinimą.

Kalbama, kad J. V. reika
laus iš Vokietijos atlyginimo

PARYŽIUS, rugp. 23. —
Suvykę tarptautinin suvažia- 
viman socialistai menševikai 
randa, kad fašizmas vra<įu 
mirtinas priešas. Na, žinoma, 
prieš jį bus kovojama.

AVASHINGTON, rugp. 23.- 
Artimiausiuoju laiku prez.
Rooseveltas pradės organizuo
ti federalinių bankų indėlių 
apsaugai bendrovę, kuri ims
veikti nuo ateinančio sausio pageidavimas, kad 
mėn. 1 d. šion bendrovėn bus i atlapai atidary tų

PALESTINA IR ŽYDAI

PRAHA, rugp. 23. — Žydų 
^sionistų suvažiavime reikštas

nukentėjusiems.

Anglija 
Palestinos

įtraukti ir valstybių (statės). sienas \ okietijos žydams, 
bankai. Indėliai iki 2,500 dol.Į
bus garantuojami.

LĖKTUVU J DARBĄ 
KASYKLOSE

TAYLORVILLE, III., rugp. 
23. — Pirmasis angliakasys 
Shrock iŠ Decatur vakar lėk
tuvu išvyko į darbų. Sukėlė 
daug susidomėjimo.

Prieš 20 metų angliakasys 
G. Hancock pirmasis automo 
Liliu į darbų buvo išvykęs.

PIRKS TIK Iš NRA FIRMŲ

■Cooko apskrities boardas 
nusprendė visa, kas tik; reika
linga, pirkti 4ik iš firmų, ku
rios turi įsigijusios NRA — 
mėlynuosius arus.

I

Chicago Heights valgyklų 
savininkai reikalauja, kad a- 
ludėse gėrikams nebūtų duo-1 
damas veltui užkandis. Sako, 
tas daug kenkia valgyklų biz
niui.

Namuose, 1834 So. Kedzie 
avė., ištiko sprogimas. Pavo
jingai sužeista vyras, žmona 
ir 8 mėn. amž. kūdikis.

KREDITŲ KLAUSIMAS

ITALŲ KARIUOMENĖS 
MANEVRAI

ROMA, rugp. 23. — Kalnuo 
[tose žiemių Italijos srityse vv 
ksta italų kariuomenės ma 
nevrai. Ir premjeras Musso 
lini dalyvauja.

AVASHINGTON, rugp. 23.- 
NRA administratorius Johns
on randa, kad iki šiol ban
kai, galima sakyt, nieko ne- 
\eikia talkoje kovoti prieš ne
gerovę. O bankai turėtų leng
vomis sąlygomis duoti kredi
to pirkliams ir įmoninkams.

DAVIS VYKSTA KONFE- 
RENCIJON

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
23. — N. H. Davis lankėsi pas 
prezidentų Rooseveltų. Jis iš
vyksta Ženevon, kur bus at
naujinta nusiginklavimo konfe 
rencija.

Ekonomikos sumetimais iš 
Chicagos viešųjų mokyklų bus 
paleista 1,117 mokytojų.

VIESULAS OLANDIJOJ

NETURI ATRODYTI KAIP 
ŽYDAI

BERLYNAS, rugp. 24. —
Prūsijos premjeras Goering 
paskelbė, kad vokiečių polici
jos tarnybon ne tik negali būt 
priimti žydai, bet ir tie vo
kiečiai, kurie iš veido atrodo 
kaip žydai.

GANDHI PALEISTAS

IŠKILMINGAI PASITIN
KAMI

POONA, Indija, rugp. 24.-

HAVANA, Kuba, rugp. 23. 
— Daug kubiečių vadų grįžta 
iš ištrėmimo. Iškilmingai pasi
tinkami.

VIENAS NUŠAUTAS, KI
TAS SUIMTAS

•, • , • — • • — p Ma 'Chicagos skautai Šventojo Tėvo
ziuauskienė: ir visa eile kitų. -.jiaudiencijoje

VATIKANAS, rugp. 24. — | Sv. Tėvas nusprendė, kad
Viešoje Šventojo Tėvo Pijaus pPa'’y m®n- 16 <L įvyks konsis 

torija, kad galutinai patvirtin-

Po to skaityta sveikinimai te
legramomis ir laiškais, kurių 
prisiųsta daugybė.

Po sveikinimų, centro valdy 
bos nariai — kun. J. Misiąs, 
v-pirm., L. Šimutis, sekr., ir 
kun. M. Kazėnas, ižd., išdavė

XI audiencijoje vakar tarp
ti dviejų palaimintųjų kanoni

REIKALAUJA DIDESNIO 
ATLYGINIMO

PITTSBURGH, Pa., mgp. 
23. — Pressed Steel Car Co. 
500 darbininkų sustreikavo

kitų buvo ir 20 skautų, iš Cbi- zavjm^; paj Bernadetės Soupi Nori, kad būtų leista sudaryt
gos. Jų priešaky buvo A. J.

raportus, kurie buvo vienbal- Anderson.
rous ir pal. 
Thouret.

Giovanos Antida nuosavų unijų ir kad būtų mo
kamas didesnis atlyginimas .

AMSTERDAM, Olandija, 
rugp. 23. — Ounverkerką, Zee 
lando provincijoj, ištiko viesu
las. Daug namų sugriauta ir 
medžių išlaužyta.

SUSIRGO PREMJERAS

BUKAREŠTAS, rugp. 23.- 
Staiga susirgo Rumunijos pre 
mjeraa Vaidavojevod.

SKAITYKITE IR PLATTN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Už vargšus indus kovojąs M. 
Gandhi besąlyginiai paleistas 
iš kalėjimo.

Tuo būdu vyriausybė jo rei 
kalavimus išpildė ir Gandhi 
nutraukė savo alkį.

AIRIŲ FAŠISTAI SUVAR
ŽYTI

RHINELANiDER, Wis., ‘ BUBLĮNAS, rugp. 23. —
rugp. 23. —.Du grasintojai ^^joa vyriausybė panaikino 
mėgino išgauti 5,000 dol. iš gyvavimo ir veikimo teises la 
Mercier viešbučio savininko.
Vienas jų nušautas, o kitas su
imtas.

šistų mėlynaisiais marškiniais 
organizacijai, kuriai vadovau
ja vyriausybės priešas gen. 
O’Duffy.

PASKIRTAS TITULIARI- 
NIU VYSKUPU JAPONAI IŠVARO AMERI

KIETI
WASHINGTON, rugp. 23.

- Amerikos Katalikų univer
siteto rektorius mons. J. H. 
Ryan paskirtas tituliariniu 
Modra vyskupu.

TOKIJO, rugp. 23. — Ja
ponų vyriausybė įsakė ameri
kiečiui A. Buc.hmanui, kn l jis 
apleistų Japoniją. Kaltinamas 
komunizmo skleidimu.

MOKYTOJAI NEGALI TU
RĖTI KODO

WA8HINGTON, rugp. 23.- 
Amerikos Mokytojų federa
cija įdavė savo kodų) NRA ad 
ministracijai. Kodas grąžin
tas. !

Pažymėta, kad viešųjų mo 
kyklų mokytojai ir mokytojos 
skaitosi valdiški tarnau
tojai ir tarnautojos ir jie iš
imti iš NRA. Be to, ši adminis 
tracija kodus priima tik iš 
darbdavių, bet ne iš darbinin

kų.

AL SMITH UŽ NRA

NEW YORK, rugp. 23. 
— Buvusia gubern. Al Smith 
raginai visus, kad NRA admi
nistracijos pastangos visam 
krašte būtų nuoširdžiai remia 
mos. Nes čia einasi apie vi
sų gyventojų gerovę.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLINKES 

— šiandien gražus oras; ma
ža temperatūros atmaina.
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‘OPEN SHOP’ BAIGŲ SAVO 
AMŽIŲ
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chieago

DIENOS KLAUSIMAI

PIRMĄJĮ KARTĄ AMERIKOJE

“Open shop“ fabrikuose reiškia, kad 
ten organizuotiems darbininkams nėra vie
tos. “Open sliop” tvarka šio krašto pramo
ninkams sukrovė milžiniškus lobius. Neor-. 
ganizuoti darbininkai juk negali kovoti už 
savo būtį. Tad per ilgus metus didžiosiose 
šio krašto pramonėse jie buvo pigiai apmo
kami ir turėjo ilgas valandas dirbti. Kada 
paskiau darbininkų tarpe pasireiškė didelis 
tuo nepasitenkinimas, pramoninkai sugalvo
jo naujų sistemų — suorganizavo darbinin
kus į kompanijų unijas. Tuo būdu jiems pa
sisekė suklaidinti darbininkus ir sulaikyti 
juos nuo tikrojo ir kompanijoms nepriklau 
somojo susiorganizavimo. Per pastaruosius 
metus tos kompanijų unijos — “open shop”, 
buvo palaikomos tik grasinimais. Didžiausias 
nusikaltimas darbininkui tekdavo, jei kom
panijų agentai susekdavo, kad jis galvoja 
apie tikrųjų unijų, apie nepriklausomų dar
bininkų organizavimų. Už tai. jis tuojau bu
vo pavaromas iš darbo ir jo vardas buvo 
juodajin darbininkų sųrašan įrašomas. Toks

SVEIKATOS SKYRIUS
Sį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

STAIGUS SAULES 
UŽGAiVIMAS

Rašo Dr. p. Z. Zalatoria, gy
dytojas ir chirurgas, Chieago.

Vasarai atėjus, oras sušyla 
ir kartais net virš šimto laips
nių pasiekia. Dažnai pasitaiko 
žmonėms būti lauke, ant sau
lės. O gerai įsikaitinus gali
ma gauti net saulės užgavimų, 
ypatingai tokiems, kurie yra 
silpnos sveikatos.

Staigus saulės užgavimas y- 
ra kenksmingas, kartais net 
žmogaus gyvybei pavojingas. 
Kada žmogus įkaitintas sau
lės, pasidaro silpnas bei prade

tuoja.

DARIUS-GIRĖNAS IR LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
(Tęsinys)

Parvykęs iš “Lietuvių Die
nos“ Chieagoje, aš tuojau 
pamėginau išaiškinti įvairius

Valgis būtinai turi būti tin- 8""dus ir Amerikos presas 
kainas vasarai. Valgius ga-Į P»ki8‘»'>Į iatorijas dėl pasų 
minti daugiausia reikia leng [vizų, leidimų, etc. Štai ot'ieia-

be riebalų ir ne iš mė- 
Vaisiai ir daržovės yra

lūs tuo reikalu man prisiųstas 
iš State Departamento memo-

geras ir-tinkamas maistas va-! randutnas, kurio vertimų .že- 
riniau ištisai paduodu;

Prezidentui Rooseveltui vadovaujant šia
ndien visas J. Valstybių kraštas yra užimtas 
pramonės gaivinimu, kad pagerinti ekonomi
nę būtį, kad panaikinti didįjį nedarbu ir visų 
kraštų iš naujo pastatyti į normales ekono
mines vėžes. I

Šis darbas yra visu tempu stumiamas 
pirmyn ir turima vilties, kad ateinančių žie
mų jau nereikės visuomenei tiek daug rū
pintis bedarbių ir vargšų likimu, kai kad 
rūpintasi per pereitas kelias žiemas.

Pirmųjį kartų Amerikoje įvyksta stačiai 
neįtikėtini dalykai, kurių čia niekados nebu
vo. O štai tas, kad pramonę gaivinant ir 
prieš nedarbu kovojant pirmiausia atsižvel
giama į žmogaus vertę, o tik paskiau į me
džiaginę vertę ir kitus reikalus.

Ypač katalikus tas reiškinys turi džiu
ginti, nes vykdomi ir gyveniman pritaikomi 
katalikiški principai, kuriuos popiežius Leo
nas XIII prieš 40 metų paskelbė pasauliui. 
Šis popiežius sakė, kad kiekviena krašto val
džia, arba pramonės administracija visados 
privalo teisėtai ir teisingai rūpintis darbi
ninkų gerove taip, kad jiems nestigtų rei
kalingų patogumų, o kitaip gi visados bus 
peržengiami teisingumo įstatymai. Juk pa
čiai bendruomenei yra svarbus dalykas, kad 
savo tarpe neturėti skriaudžiamųjų ir nieki
namųjų darbininkų.

Ir štai kada šiandien krašto pramonę 
gaivinti administracija dirba už darbo valan
dų mažinimų ir atlyginimo didinimų, ji dir
ba minėtais katalikiškais principais.

Aiškėja, kad Katalikų Bažnyčios moks
lai darbininkų ir ekonomikos reikalais jau 
čia viešai pripažįstamas ir praktikon vykdo
mas.

Kai kurios didžiosios pramonės šiai ka
mpanijai stato kliūčių, priešinasi. Tačiau pre- 
aidentas Rooseveltas į tai neatsižvelgia. Jo 
pasiryžimas nesulaužomas. Ir, Dieve, jam gel
bėk gerinti darbininkams būtį.

da jausti galvos skaudėjimų, 
darbininkas jau negaudavo darbo tam fabri- tokiame atsitikime visuomet 
ke, kur dirbo.

Bet štai dabar nauja krašto vyriausybė 
pakėlė kovų’ prieš sunkmetį. Kiekviėna pra
monės šaka turi įsigyti kodus, o šiuose ko
duose stačiai neigiamos minėtos kompanijų

privalo kuo giMičiausiai eiti į 
vėsių vietų ir pasilsėti. Be to, 
patartina įmerkti rankas iki 
alkūnių šaltame vandeny arba 
laikyti jas iki alkūnių po bė-

unijos — “open shop”. Krašto pramonės gai- gančiu šal-tu vandeniu, 
vininio įstatymas (NRA) leidžia darbinin- Saulės užgavimas ne į visus 
kams organizuotis, o daromų kodų stačiai j vienodai veikia. Yra žinoma, 
pašalinami “open shop” žodžiai. Koduose kad sveikas žmogus, neniitu- 
pažymima, kad darbdaviai neturi teisės kliu- kęs ir nevartojantis svaiginau 
dyti, jei darbininkai organizuojasi. ’čiųjų'gėrimų, gali būti daug

Kodus padarė didžiosios pramonės, kaip ilgiau saulės spinduliuose be 
tai plieno ir geležies, aliejaus ir kitos ir tais ' pavojaus. Žmonėms, kurie var 
kodais nė vienu žodžiu neminimos kompanijų Į toja per daug svaiginančiųjų
umjos.

Į tai atsižvelgus šiandien turima labai 
didelių ir rimtų nesmagumų su automobilių 
pramonininkais. Wasliingtone yra svarstomas 
šios pramonės kodas. Automobilių gaminto
jai reikalauja, kad jų kode aiškiai būtų pa
žymėta, kad jie laikosi “open shop” nusi-jgaus saulės užgavimo, pirmiau 
statymo ir kad šis nusistatymas nė kokiu šiai reikia nevartoti svaigina-

gėrimų, kurie riebūs, mėgsta 
prisivalgyti, mųžai miega, tin-

8aros laiku. Riebumai, mėsa 
ir kiaušiniai per greitai įkaiti
na kūnų. Per daug saldus mais 
tas taip pat nėra pageidauja
mas, nes jis irgi greitai suke
lia šilumų kūne. Visuomet rei
kia valgyti lengvai ir mažai.

Drabužiai vasarų turi būti 
lengvi, ploni ir drobiniai, nes 
tik tokie duoda progos grei
tai kūnui atvėsti ir prakaitui 
išgaruoti. Drabužiai visuomet 
turi būti liuosi, neturi veržti 
arba spausti kūno dalis. Ankš 
ti drabužiai neleidžia išsipra- 
kaituoti, o karštame ore pra
kaito išgaravimas ir atvėsi
mas yra svarbus.

Apsireiškimai, arba simpto
mai, staigaus saulės užgavi
mo yra maždaug sekami: kuo
met saulės karščiai pradeda 
veikti, tuomet žmogus pasijun 
ta silpnas ir vis eina silpnyn, 
galva sukasi ir skauda. Noras 
vemti, kartais ir vemia. Tem
peratūra — karštis kįla. Šir
dies mušimas didėja ir <tolyn

. . smarkiau muša. Oda tampakarnai nepasilsi, yra rimto pa- , , . . , , ' *...... . labai sausa ir pabala. Žmo-
vojaus kiek ilgiau ore ant sau
lės būti.,

Kad apsisaugoti nuo štai

būdu nekeičiamas.
NRA administratorius nežino kas daryti

mųjų gėrimų, gerai išsimiego
ti, visuomet tinkamų maistų

tuo klausimu. Jis sako, kad šis klausimas valgyti, niekuomet nepersival
bus įduotas pačiam prezidentui Rooseveltui. 
Jis padarys galutinų nūosprendį. Tuo tarpu 
automobilių gamintojai yra griežtai nusista
tę. Jie žino, kad jei iš kodo bus pašalinta 
“open shop” provizija, darbininkai tuojau 
organizuosis ir automobilių pramonėje tada 
vergovei bus padarytas galas.

Automobilių gamintojas Fordas tiek pa
būgo darbininkų organizavimosi šmėklos, kad 
jis nusprendė šį kartų nė prie daromo kodo 
neprisidėti. Jis laukia kas čia bus toliau. 
Ieško išeities, kad jo samdomi darbininkai 
nenusikratytų nepakenčiama baudžiava.

Iš visako matosi, kad kaip plieno pra
monė savo “open shop“ nusistatymų lik vi

gus pradeda alpti ir ant galo 
visai apalpsta. Yra net ir to
kių atsitikimų, kur žmogus 
ant karto krinta ir greitai mir 
šta.

Kuomet žmogus pajunta 
vienų iš aukščiau minėtų siinp 
tomų, arl>a pajaučia kad ei-gyti, nebūti ilgai ant saulės ir 

per daug neskubinti dirbti, y-j !,a blogyn, tai jis pats, jeigu
patingai sunkų darbų. Be to, 
visuomet reikia prižiūrėti vi
durius, kad jie -dirbtų leng
vai ir liuesai.

Kada šiltų dienų priseina 
sunkiai dirbti ir daug išeipra- 
kaituoti, tada reikia įdėti tru
putį druskos j stiklų vandens 
ir'gerti. Nes didelis prakaita
vimas išsemia daug druskos iš 
kūno, kas labai nusilpnina 
žmogų ir,kartais net apalpi- 
na. Yra žinoma, kad plieno

davo, taip tai likviduos ir automobilių pra- darbininkai ir pečkuriai daž-
monės didikai, ir patsai Fordas, įžymiausias 
organizuotų darbininkų priešas.

riai turi mėšlungio traukimus 
nes jie daugiausia išsiprakai-

dar gali, turi eiti į pavėsį, ar
ba jeigu pats jau nebegali, tai 
kas kitas turi kuo greičiausiai 
jį nešti vidun į šaltų kambarį. 
Tuomet reikia visus drabu
žius paliuosuoti, šaltu vande
niu -trinti ir ledų prie jo gal
vos dėti, o jei karštis greitai, 
aukštai kįla, tai visų jo kūnų 
ledais apdėti. Toliau, reikia 
žiūrėti kaip ligonis elgiasi. Jei 
jo širdis nusilpsta, (tai reikia 
jam duoti atimuliujančių vais
tų arba net ir kavos. O jei tas 
negelbsti, tai tuojau šaukti 
daktarų bei vežti į ligoninę.

“Amerikos įstatymas ir 
reguliacijos reikalauja, kad 
Amerikos aviatoriai, skris
dami svetur orlaiviais, priva 
lo turėti leidinrų iš Depart
ment of Commerce, pirm iš- 
skrisiant į svetimas šalis.
Toks leidimas yra teikia
mas tiktai patvirtinus or
laivio tinkamumų skraidy
mui ir lakūnų kvalifikacijų 
skridimui (competence). A- 
pie leidimų išskristi lakū
nams praneša Department 
of Commerce, drauge su lei
dimu skristi it nusileisti ki
tose šalyse — po to, kai to
ki leidimai yra gauti iŠ ki
tų šalių diplomatiniais ke
liais.

“Gauti leidimus iš kitų 
šalių kalbamam p. p. Da-, 
liaus ir Girėno skridiniui 
Department o f Commerce 
prašė State Departamentų, 
gegužės 27 d, 1933, jįšgauti 
leidimus iš Newfoundlando.
Airijos, Anglijos, Olandijos.
Lenkijos ir Lietuvos. (Sulig 
Executive Agreement No. 38 
leidimas iš Vokietijos nerei
kalingas — B. K. B.) De
partment of Commerce pa
reiškė savo rašte, kad jis 
“nenumato kliūčių skridi
mui ir u ž g y r ė or
laivį kaipo t i n ka m ų 
skridimui bei Lakūnus kai
po kompetentingus” (per 
ceves no -objection to the 
flight has approved of the 
airplane as airvvorthy and 
the pilots as competent.)

“Kadangi užimtų keletą 
savaičių pasikeitimui su šio 
mis Šalimis raštais paštu,
(State) Departameentas te
lefonavo Department of Co- x Visi Melrose Parko biz- 
mmerce ir pasiūlė (sug- .nieriai rengiasi į “Draugo” 
gested), kad jis susižinotų |piknikų ir mano labai šauniai 
su aviatoriais ir praneštų Į pasirodyti. Ponia Švilpauskie- 
jiems apie tai, kad jeigu nė praeito “Draugo” Kontes- 
$100 depozitas būtų sūdė-(to pirmos dovanos laimėtoja 
tas padengimui išlaidų, tai 'atvyks į piknikų su būriu sve-

leidimai bū-tų prašomi kebe
lių, idant išskridųnų pagrei
tinus. P. Darius atsakė laiš
ku iš birželio 9 d., 1933 m., 
adresuotu Department of 
Commerce kad $100 depo
zitas bus sudėtas, jeigu la
kūnams pasiseks sukelti di
desnę sumų (additional fun- 
ds). Jokių žinių šiuo reikalu 
iš lakūnų nebuvo daugiau 
gauta ir depozitas nebuvo 
užstatytas. Akyvaizdoj šio 
fakto, State Departamentas 
prašė šio leidimo (iš sveti
mų šalių) diplomatiniais ke
liais paštu birželio 19 d., 
1933 metais.!

“P. Darius telefonavo 
Departamentui iš N'ew Yor- 
ko liepos 13 d., 1933 m. iri 
klausė ar leidimai skridimui 
jau gauti iš šalių, pažymėtų 
aukščiau. Jam atsakyta, kad 
leidimas iš Newfoundlando 
yra gautas liepos 12 d. ir 
kad iŠ Europos šalių leidi
mai turėtų būti gauti savai
tės ar dviejų savaičių bėgy
je. Jis žinojo, kad užtruki
mas įvyko todėl, kad naudo
tasi paštu vietoj kabelio, 
prašant leidimų iš įvairių 
šalių. Jam be to, buvo pra
nešta, kad jis neskristų, bet 
kokiomis aplinkybėmis^ pa
kol jam nebus Department 
of Commerce pranešta, kad 
reikalingieji leidiniai iš kitų 
šalių yra gauti. Nepaisant 
to, pp. Darius ir Girėnas iš
skrido iš New Yorko liepos 
15 d. be leidimo Department 
of Commerce.

“Kas dėl paBų, tai Depar 
tamento rekordai parodo, 
kad abiems, pp. Dariui ir 
Girėnui, buvo išduoti Ameri 
kos pasai pereitų pavasarį. 
Šie pasai turėjo būti pas 
juos išskridimo iš New Yor 
ko laiku.”

(Bus daugiau)

KAS NAUJA MELROSE
PARKO LIETUVIŲ 

KOLONUOJ

“TU ESI UOLA”
(Pabaiga)

Popiežius, įėję.- (su savo palydovais) 
ištiesė rankas ir ėjo prie kiekvieno (pra
dedant nuo kunigų, vyrų) ir kiekvienam 
duodamas žiedų pabučiuoti. Jo Šventeny
bė buvo baltai apsirengęs, autuvai raudo
ni. Jis atrodė linksmas, ant veido buvo 
matyti tėviška šypsena. Apėjęs apie kam
barį, stovėdamas į mus gražiai kalbėjo 
maždaug per 13 minučių. Mintys buvo 
tokios: “Mylimiausioji sūnūs ir dukterys, 
mes sveikinam jus visus bendrai ir kiek
vienų atskirai. Mums yra didelis džiaug
smas matyti jus čia atvykusius pas hen- 
drųjį Tėvų. Mes esame pirmas iš Popie
žių, kurs knda nors yra aplankęs Lietu
vę. M umyse pasiliko gerieji įspūdžiai į- 
gyti kuomet, ten lankėmės dvasiškais

kad dalis iš jūsų buvo nuvykę į Šventų 
Žemę, kur Išganytojas gyveno ir mirė 
ant kryžiaus už žmonijos atpirkimų. Už 
visų mes norime jus visus iš gilumo šir
dies palaiminti. Norime palaiminti kiek
vienų iš jūsų, jūsų tėviškes, miestelius ir 
kaimus ir tuos Visus, kurie jums brangūs 
ir artimi; norime palaiminti visus jūsų 
užsiėmimus ir gerus norus ir darbus; no
rime palaiminti ir jūsų kunigus (kurie 
gerai čia atstovaujami), kurie Lietuvoj

tojai ten ir palaimintos bandos. Norime į gražiais įspūdžiais, linksmi, 
palaiminti jūsų ir mūsų brangių Lietu- namo. Atminties diena!
vų.

Šventajam Tėvui baigus kalbėti — 
didžiai gerbiamas kunigas Narijauskas 
lietuviškai trumpai pasakė kų Jojo Šven
tenybė buvo pareiškęs. Visi atsiklaupėme 
ir Kristaus Bažnyčios Aukščiausias Ga
nytojas, Pijus XI, prašė Dievo, kad teik
tųsi palaiminti mus visus susirinkusius, 
tuos visus, kurie mums brangūs ir artimi

n

darbuojasi, skleidžia Kristaus Tiesas ir ' ir mūsų ir Jojo Lietuvų.”
dirba išganingų darbų. Visur kiekvienas 
geras darbas ir kiekviena tiesa turi prie
še, taip ir juo labiau yra puolamos Die
viškos Tiesos. Ir jūsų kunigų darbams 
netrūksta trukdančių. Dėl to, reikia budė
ti, ir melstis ir visur ir visame būti ge
rais katalikais. Reikia budėti, kad prie
šas neprigautų, ir nenustebintų. Malda 
yra reikalinga išprašyti Dieviškos jums

(Bažnyčios) reikalais. Mums didelis džiau I pagalbos, ir iš vien veikti su Dievo mn-
gsmas matyti, ked, mylimiausieji sūnūs

: ir dukterys, jūs rūpinatės šiais jubilie
jus metais, mums labai malonu girdėti,

lone. Reikia vienybėje dirbti su jūsų ku- 
nigaij? ir vyskupais. Norime palaiminti ir 
jūsų vyskupus, nes kur palaiminti gany-

Popiežiui baigus laiminti, plojome de
lnais ir kaip matai Šv. Tėvas su šypsena 
buvo palydovų išlydėtas į kitų kambarį, 
kur buvo kiti katalikų atvykusių pas Jį.

A, koks mums džiaugsmas, kokia ma
lonė pamatyti Šventų Tėvų, pabučiuoti 
Jo žiedų, išgirsti Jo žodžius ir gauti pa
laiminimų. Aš norėčiau ten būti ir būti 
ir klausytis Jo žodžių. Popiežius atrodė 
gan sveikas, balsas dar stiprus, nors ir 
turi virš 75 metus.

Po audiencijos nuėjome į tų jau minė- 
. tų aikštę ir ten nusifotografavome. Su
/ B

skirstėme*

“O, Dieve, palaimink mūsų Šventųjį 
Tėvų ir padėk jam vesti ir valdyti Tavo 
Šventų Bažnyčių čia ant žemės. Gerasis 
Tėve, atversk visus prie Savęs ir atvesk 
juos Šventos Motinos Bažnyčios globon. 
Tėve, sustiprink. Tavo Bažnyčios vaikų 
tikėjimų ir padėk jiems visiems eiti tuo 
keliu, kurs lydi į Tavo Amžinus Namus.”

Atstovaujantis
---------- --------------------- ;--------------------

KaRinae
VILNIAUS ŠVENTYKLOSE

Aušros Vartų koplyčios altorius yra 
tarytumei šventenybių ir brangenybių, lo- 

’ bynas. čia spindi auksas ir sidabras; čia 
pilna deimanto ir krištolo. Čia viskas 
kaupiasi, viskas skamba, viskas trijnm- 
fuoja mylimajai Panelei Švenčiausiai... 
Čia labai gružu ir jauku. Čia norisi ilgai, 
labai ilgai pabūti... '

Altorių remia Korinto kalumnos, ku

rios nuo viršaus iki apačios visu savo 
statmeniu yra nukabintos ir nusegtos bra
ngiausiais, gražiausiais ir paprasčiausiais 
mylimiausiais votais...

— Kiek votų — tiek stebuklų ir dar 
nesuskaitomus kartus daugiau... Nes vo
tais nusagstytos visos sienos, visi pilas- 
trai ir visa koplyčia...

Iš abiejų Altoriaus pusių yra įrengti 
vargonai, prie kurių laimihgasis Aušros 
Vartų vargonininkas gieda Marijai savo 
širdies ir viso Vilniaus himnus...

Viduriniame frize, atseit tarpulubyje, 
gipsatūrų harmonijoje spindi Marijos Va
rdo monogramos. Kolumnų tarpe stovi 
paauksuotos statulos Panelės Švenčiau
sios tėvų —• šv. Jokymas ir šv. Ona. 
Aukštumoje yra pakabintas nedidukas V. 
Jėzaus “Ecce Homo” paveikslas, apa
čioje apjuoktos sidabriniu mėnulio jau
nikliu. . - i

Bus daugiau)
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DIEVAS
EVOLIUCIJA

RAULAS. — Jonai, aišni 
nai man, kad netiki į evoliu 
cija dėl to, kad dabartiniuose

jc mokslo šakoje, t. y. Berly
no universiteto profesorių Vi- 

:rehow, vokiečių antropologu 
draugijos pirmininkų. Jis sa
vo kalboje taip sako: 1‘Tyri
nėjame iškastų iš, žemės sluol.- įgaliotas Juozas B. Tamkevi- metinio pikniko “Labor Day”, mobiliu pavežiojo svečius }>o pananį ir kitas vietas. Vėlų Side mergaitės labai nudžiugo,

čius atstovauti Lietuvių R. K 4 d, Adomo sode. Ten
snių žmogų, k.uis rastas rnip pe(ieracjjos Kongrese, Chiea- bus įvairių žaislų, užkandžių 
giliai žemėje, nuo pirmulinių guteikg jam įvairius ir šokių. Taip pat jau kalba

• F I ž ( • t • alinio ž o ~ ~ ~ — ~ ' ~~ ~ |laikuose nematai mainanlies i mon1^ a Mia< in10’ . f. Zhl0' kongresan įnešimus, patarimus ma apie būsimų metinį para- 
gyvulių, bet pirmiau galėjo ^us’ ^<Ur'S’ kaip. evoliucija mo-1 -r Ūpas visų gražiausias, pijos bazarų, kurs, paprastai, 

Linkėjo, kad kongresas daug įvyksta spalių mėnesio pabai-mainytis, t. y. iž katfs galėjo |kina’ tnrėj° bf'ti an"'iausia‘ P>', 
našumu beždžionei, bet prie
šingai, tarp iškastųjų ir š:ų 
dienų žmonių kaulų nėra jo
kio skirtumo”.

Toliau jis sako: “Tai yra 
v»Lui darbas ieškoti sųryšio 
tarp žmogaus ir beždžionės, ar
ba kitų gyvulių, nes jei patys

pasidaryti karvė, o iš karvės 
įogus!

nuveiktų gražių darbų, kaip j goję, arba paskutinėse dvie-

bes, kaip tai Adomo “rojų”, ntro Valdybos posėdį. 
Šv. Kazimiero kapus ir Šv.
Praneiškaus Seserų Vienuoly-

□nogi

Tai taip galvoja: Pirmas daly
kas turi žinoti dabartini gy
vulių stovį. O antras, pereitų 
laikų stovį.

I NAS: — Raulai, visiškai,

Faktas, kad dabar niekur j“"1’ kuriuoa randamc sam' 
ir niekas nėra matęs, kad is!‘“J0’ ir knrie >’ra 
katės atsirastų karvė. Kita, kady‘»>b oojrodo mums. tai

pereituose laikuose taip gi ne- :kur turime ra.ti liudytojas?

Dievui, taip ir Tėvynei. Rep. J jose savaitėse.

Praeitų savaitę pas Jaškū- 
nus lankėsi svečiai iš Lutlier, 
Mieli., ūkininkai Čeponiai. Jų
jų sūnus Juozas, kurs lanko 
Micliigan State College, Lan- 
eing, Mieli., ir gi buvo su jais. 
Jis eina aukštesnius elektros 
inžiniervstės mokslus.

Rep.

IŠ FEDERACIJOS 
KONGRESO

luvo tokių įvykių. l“Tik bedievis arba ne“TCil“'
RAULAS: - O kaip gali Pr°.° žm0«us «»> mė«inti.ie5'

K ti to, ko negalima rasti.
Kun. J. V. S.

žinoti, kad pereituose laikuo
se nesimainė?

JONAS: — Labai gerai ži
nau, nes aš tikiu mokslu: ir 
nenuilstančiai dirbantiems mo
kslininkams, pav., Dr. Lydi,

ŠVENTOJI ROŽĖ
Šv. Rožė girr.r 1586 metais. 

1 inie. Jos krikšto vardas Tu-

Pittsburgh’ų ir jo apylinkes vakarų išvyko į Wilkes Barre, Isulaukusios laiškelio nuo sa- 
ir parodė Pittsburgh’o įdomy-jPa., į Susiv. L. R.’K. A. (’e- -vo mokytojos, sesers M. Julės, 

kad jos tapo priimtos Šv. Fra 
-----------'nciškuus Akademijom D.abar,I ‘ ,1

Vaizbos Butas savo mėnesi- j abi laukia tes linksmos die
nų. Be to, aplankė gerb. kleb. niam susirinkime, rugp. 17 die Inos, rugsėjo 5. Marytė
kun. M. Kazėnų ir Sus. K R. nų, nutarė pakviesti daininin-
K 15.8 kp. pirm. J. B. Tam- kę Mickūnaitę, iš Pbiludelphi- 
kevieių. .ja, su koncertu.

Juozui Petrošiui buvo labai ! Koncertas įvyks Pittsburgbo 
malonu susitikti Vienuolyne pradžioje lapkr. mėnesio.
su seserim Pranciška, kuri dar į ______ _
mažų jį Chicagoje mokino. I SULAUKĖ LAIŠKELIO

Svečiai taip pat aplankė ir
Homesteade gerb. kun. S. Če- Rugpiūčio 18 d. dvi South

Federaeijos 23 kongrese Pi
ttsburgh ’as labai gražiai re
prezentuojamas — net septy- 

Tikisi ni atstovai: kun. J. Skripkus 
per porų metų baigti mokslo atstovauja Šv. Praneiškaus Se Į
šakų. Kadais ši šeimyna gy->serų Vienuolynų, šv. Pranei?--i 
veno Pittsburgh’e ir apylin-|kaus Vienuolyno Rėmėjų sky- 
kėje, bet miesto gyvenimas jų Irių, Šv. Vincento draugijų ir 
netraukė, tat pirko Micbigan Šv. Vincento R. K. parapijų, 
vai. ūkį ir ten persikėlė gy-| Vincas Medonis — Šv. Kazi- 
venti. Pasakoja, kad gražiai miero parapijos chorų, ir Rfl-1 
gyvena ir visko užtenka. Kaip . tos siuvėjų klubų. Juzė Kli-. 
gražu, kad žmogus moka gy- .maitienė — Šv. Pranciškaus 
venti; jis višur padaro gvve- Tretininkus ir Šv. Ražančiausgarsus geologas, kuris svar

biausia savo gyvenimo dalį'V() ]zabelo, ber. kadangi buvo n’niQ ’r tikėjimo nepraranda. Į draugijų. Julijona Kampaitė
pašventė tyrinėjimui žemės hbai graž;? Svt.,)fQjQ paVil(,;. 
sluoksnių Egipte. Jis ra.-o:'IlO pQve
“ Ypatingai patyriau, kad ne, 
tik laukiniai žvėrys, bet ir

Bar būdama kūdikiu lop- 
labai tyliai apsėjo,

Tretininkai savo mėnesinia
me susirinkime, sekmadieni,' ’ soiyje ji labai tviiai apsėjo . ‘ ’ ---------

naminiai gyvulmi nėpadarė jrf-ė. rodvaania' rimtai svarstė ir
i.- ~ _ c-_______ , 1 ,l<#5 ' ‘ ‘ .v,-- iL_ _ • - j-.!nios atmainos veislėse. Seno
vėje egiptiečiai garbino jautį 
ir katę, kaipo dievaičius. Tie
ms gyvuliams nustipus, juos 
laidodavo iškilmingiau negili ir na]d- 
žmones. Nuo įtų senų lųikųl vStentoji' bll,, labai g,.až;.
Įau'is lr Mte yra randam, £ kad Į ,,
celybej, buvo ap,p,lt, ne- Usav0 o.#i>t
gendančiais' vaistais. Taigoj veido dsjo visokius p.pi nemažai, tik kai kada jie ne 
Kaulai, paimk ir palygink didesni„ apsisau?eJveikll''s- Bet •’«>' k» užsi'
g.ptiečių iškastų katę be, jav- j; jgtojo j vimuolybą pri, moja, tai ir padaro. Pasitiki- 
t| sn dabar esančiomis katė- i|ndama Sv Cat(,rin(Į sieniet? me, kad ir katalikiškos spau- 
mis bei jaučiais ir nerasi jo- g|obėjg platinime jie atliks neina-
kio skirtumo: buvo katė, r.r-| ]ahai myl-.Q gy žų darbų. Laimingai. Tr.

vo troškimų kentėti skausmus 
jan nuo pat mažens.

Jos tėvai buvo neturtingi, 
tat šventoji turėjo dirbti die

bn jautis, taip ir tebėra. Sakramentų ir dažnai prie Jo
(“Prineiples of Ceo”. Vol. 2,'ml,|d.si Mir5 m(>|aia 
p. 266). •

RATILAS: — Ar yra dau
giau mokslininkų, kurie sn- 
prastų tų patį dalykų vieno
dai!

^^B.TONAS: — Daug yra moks-

SOUTH SIDE

Rugp. 18 <1. gerb. mūsų kle
bonas kun. M. Kazėnas su 
kun. J. Skripkum buvo išva 
žiavę į Braddock’ų į atlaidus.

GARS1NKINTFS
“DRAUGE”

pasižadėjo uoliau prisidėti 
prie* platinimo katalikiškos 
spaudos, o ypač. **Pittshurgh ’o 
Lietuvių Žinių”. Gražus pasi
ryžimas. Dieve duok, kad jis 
kasdieniniame gyvenime įvyk
tų, ir daug, o labai daug, ge
ro padarytų.. Tretininkų čia

Kaimynas ir Uršulė Takažauskaitė
Sodaliečių ‘‘Marijos Vaikelių” 
draugijų. Juozas B. Tamkevi- 
čius — Federacijos 52 sky
rių, S. L. R. K. A. 158 kuopų 
ir S. L. R. K. A. Pittsburgbo 
Apskritį. Kun. Magnus J. Ka
zėnas — Šv. Kazimiero para
pijų’ ir Šv. Jėzaus Vardo drau
gijų. Visi susidomėję seka ko
ngreso, eisenų ir rimtai gvildė- j 
na patiektus klausimus. Ki
taip ir negali būti. Tam tiks
lui juk ir atvažiavo į kongre
sų, kad nuodugniai pasitarti 
apie įvairius Amerikos lietu
vių katalikų reikalus, o ypač 
apie Katalikiškųjį Veikimų ir 
pasauliečių apaštalavimų, kuo 
mi šiemet ir pasižymi visas' 
kongresas. Rep.

Šv. Pranciškaus Seserų Akademijos daržas. Puikiausia studentėms ir 
seserims rekreacijos vieta.

Važiuojančių į Lietuvą žiniai
lei rengiatės važiuoti i Lietuva, važiuokite

Rugpjūčio 30 d. j 1933
Didžiausiu pasaulyje White Star linijoų laivu “MAJESTIC” su 

dienraščio “DRAUGO” SPECIALE EKSKURSIJA, kuriai vadovau
ja mums visiems gerai žinomas KUN. DR. K. MATULAITIS.

Pas Jonų ir Matildų Jone- 
Antanas lakius apsigyveno nauja, jau

na viešnia. Dievas jiems davė 
dukrelę, kurių kun. J. Skrip
kus pakrikštijo vardu Joanna. 
Kūmais buvo Jonas Šilinis ir 
Stasė Jonelaitė.

I

Federacijos 52 skyrius Šv. 
J vyrų, kurie dar aiškinu ka-!Kazimiero R. K. parapijoje 

Ibn. Šitai, paminėsiu dar vle- sekmadienį, rugp. 20 d., laikė 
nų didžiausių autoritetų šio- mėnesinį susirinkimų, kuriame

Amerikos Lietuvių R, K. 
Kunigų Vienybės seime Pitts- 
burgli’o L. R K. Kunigų Pro
vincijų atstovauja kun. J. Mi- 
sius, jam gelbsti kun. J. Skri
pkus ir kun. M. J. Kazėnas.

Šv. Kazimiero parapijos ko- T>as’ro<Jo, kad Pittsburgh a» 
mitetas sparčiai ruošiasi prie>"idomW katalikišku veiki

mu ir uoliai dalyvauja tojo 
veikimo reikaluose. Dar vie
nas pastebėtinas dalykas, kad 
ir DuBois, Pa., neatsilieka, j 
kaip kongrese, taip ir Kunigų i 
Vienybės seime — atstovauja 
kun. M. J. Urbonas. Tik ne
mačiau jokios atstovės kon
grese nuo Pittsburgbo Mote- I 
rų Sąjungos kuopos. Kaip tai? 
Turbūt, įvyko kokia klaida.

Rep.

Kelionė bus smagi. Prašome 
tuoj kreiptis į mūsų laivakorčių 
skyrių, kuris išrūpins visus do
kumentus ir kelionei prirengs.

KUN. DR. K. MATULAITIS, 
Ekskursijos Vadas

Šv. Pranciškaus Seserų Akademijos kambarys liuoslaikiui praleisti. 
Ma įvyksta malonūs pasišnekučiavimai, pasiklausymas gražios muzikos.

Praeitų šeštadienį buvo su
stoję svečiai iš Waukegan, III.: 
A. J. Sutkus, Susiv. L. R. K. 
A. centro pirmininkas, ir grą- 
borius Juozas Petrošius su sū
num Raymondu.

A tvykk Pittsburgh’e susto
jo kelioms'valandom8 pas K. 
J. Vaišnorų, kuris savo auto-

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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• Pirkęs tikietą turėsi progos gauti AUKSO ŽIEDĄ. Piknike bus visokių 

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

nų nieku kitu neužsiimti, bet atvykti į rudehihį Spaudos piknikų!

' 8, ' i1 a ■ ..... ■

Pittsburgho Lieti- itų pas gydytoją. Daugelis to- neSiiiiato, kadangi apie klebo-iĮį 
kių katalikų, apie kuriuos už- niją yra prisodinta visokių' 
įsiminei, jei paliautų lankę ba- į gražiausių ir geriausių gėlių J 
žnyčlą, dar labiau Dievui pra- kurias pats klebonas dažnai RYTŲ PENNS YLVANIJOS ŽINIOS

mum, M.
sikalstų ir savo sielai skriau
dos padarytų. Bažnyčia juOr 
apsaugoja nuo didesnių klai 

jdų.
Šeimininkė nutilo. Maikis 

Unkiai atsiduso ir npsiašarb-Senai bebuvau Braddock ’e.
Kuo a. a. kun. Igiio Abroihai-„ ... ,, ±,, . .
v , . 1 ii * jo. v isagalis Dievas graudecio laikų dar nebuvau. Atosto-; w . 4. .....
gaudamas po Pittsburgli’ų ir j v 
apylinkę, pataikiau j Bradoo- 
ck’ą į 40 valandų atlaidus. 
Nutariau tų atlaidų malonė
mis pasihaudoti ir dėl to kas
dien rytais ir vakarais lan

ka žmonių širdis ir klystan
čius ant gero kėlio Vėlia pėr 
žmones. Dėibekiihe žūstančius 
brolius ik SėseKs gbažiais pa
mokinimais. Nuodėmės sužei

laisto. Iš to galima suprasti,, 
ktld jululų debesų nėra. Kad 
jų būtų, tai ir lietaus būtų ir 
laistyti ilėreikėtų.

Toliau St. M-iriš sako: “Čia, 
saulutė pasikavojUs toli už de
besų ir ttieka'd neparodo savo 

skaistails veido ir neleidžia 
saVO spindulių per klebonijos

PHILADELPHIA. PA,
LAKŪNŲ tragingos 
MIRTIES ATBALSIAI

stai si^ai. mūsų žodis dažhai 
būha gaivinančiu baisumu.

1 “Ačiū Dievui, kad toji die- ka.s metas mes privalome jas 
i na jau atėjo. Kasdien atosto- daugiau ir daugiau gerbti ir, 
gas praleidžiančios sesutės čia, ' kiek galime, joms pagelbėti 
nekantriai laukė koplytėlės už jų pastangas palaikymui 

lietuvybės čia, Amerikoje.
“Aš jaučiuos laimingas, kad 

man pirmam tenka šioje ką

10 d., 2 vai. popiet, Lietuvių
Jmuzikalėj salėj, Allegheni avė.

- iii Fulton St. Kviečiami visi
Lietuvių gyvenime, turbūt, 'lietttviai k„„ skaiuingiaagiai

«n-H I.IU. M., «Adt i'“'™ bUVę klt° panaSaus at- atsilankyti. Rengiama kalbostliso langų, kbr sėdi musj 5įt,kįnlOj kurįg kQtų ,ajp skau. t
getb. klebbites Steigmonas... l(Jyįaį užgavęs jausmas,
Klebonijos raštinė randasi'

'užbaigimo, kad galėtų bend- i rai susirinkti maldai, ypač 
1110 gedulo dienos žuvusie- atlikti savo metinius dvasinius 
ms mūsų tautos drąsuoliams.

Gedulos diena bus rugsėjo
lavinimus, atlikti tas jų sičio- Įtik pašventintoje vietoje Kri- 
ins taip brangias metines re- 1 siaus vardu į Jus visus čia 
kolekcijas. Jūs, mano priete- ^usirihkūsius kalbėti, Kam tos 
liai, čia šiandie suvažiavote,d pašventinimo apeigos, gal dėl 
kad būtumėt dalininkais to biznio, kaip nekuris bedievis 

sesučių džiaugsmo. Šios kop- pasakys? Koks jų tikslas? Ko- 
lytėlės pastatymas, tai regi- kia yra jų tikybinė reikšmė?

“Klausykit tik mano įhieli.

kiausi j pamaldas. Vienas da
lykas darė man labai gražų . _ . , , ,,

įspūdi, tai skaitlingas, per ! . * 13 A va.ku- , t¥ langų hnįeina. Je, St Mt-'{iamaS) ir> tul.bl-lt, ncmažiail>
visas dienas, ėjimas žmonių < ,a' .?> p"le l’lrl"os sv' ir S ,urP‘,) ,,leil« prit‘ kaip kitose lietuvių kolonijų-

munijos. Mainytės ir tėveliai,! bažnyčios, tai nesakytų antĮge ypa*s kad ir Čionykščiai 
išrengkite savo vaikus kas klebono, “kad

|ir kitokie pamarginimai prt-’mas^ženklas, jog Viešpats lai
t a ’ troli mus d ‘u’ 1 .taikinti^gedulo dienai. Kalbės mįna visus sesučių žygius__  ____  _________

Slautinbje pusėj klebonijos, «'k^^įbm7’ciiX mirtUiku‘'T “ deSimti m5nes’"* dauge' !6is kuklus mcainia "ain<ilis ,a'
iš šiaurės saulė niekados ne-i iii,;i„.i„iT,v,;'„ i;^„„:., tąsi a e da“eiunas lis jūsų dalyvavote šios Juo- mipa svarbiausia ir brangiau-

zapo Marijos Vilios pašventį lyja šios sesučių vilios dalimi.
IŠKILMINGAS ŠVENTINI”'ni,,,° 0 Šiandien at- j Nuo šios dienos sis namelis y-

Įvykote pamatyti ir pasigerėti patingir būdu, yra skiriamas 
tuo nameliu, kurs, dėka jūsų 'Dievo tarnybai. Nuo šiandien 

aukoms, buvo pastatytas iv!ši koplytėlė lieka Dievo Na- 
nuo šios dienos taps Dievo na mas — maldos narnas. 

----------- 1 mu — maldos namu. Jame kie-
Rugpiūč.io G d., 3 valandą Avienas, ar tai būtų sesutė, ar 

popiet Įvyko iškilmingas sve- ; pasaulietis žmogus, kurs tik

, Pliiladelphia lietuvių __
tekh, todėiei ir jos spinduliai gayėsčį0 jausmas taip pat jau:.*

prie šv. Komunijos. Bažnvčia
.................. u • • , įsrengKiie savo vaiaus Kas Klebono, "kad jam įaugražiai išpuošta, altoriai ske- „ . , , , v ,

. , ... šventadienis į bažnyčią ir sy- saule neduoda šviesybės,ste skendo gyvose gelese. Vi- ... * j
sa tai žmogų traukte traukė;^. mene. į, atsiųs ite įspazin loliau St. Miris sako: “Mes jiems lankanties po draugijas, 
prie pamaldumo. Seniai taip

nel. lietuviai turėjo progos asine- 
jniai susipažinti su lakūnais

MAS VILLOS JUOZAPO 
MARIJOS KOPLYČIOS

Per šios dienos pašventinimą

ties. Prie ko žmogus pripra- randame jį vieną nUšiminUsi 'klubus, biznierius ir veikėjus;
besi jaučiau. Graži iv gera tva
rka bažnyčioje, kartais, ir at-

įnta kūdikiu būdamas, to, pa

‘‘Tiesa, visas regimas pa
saulis, tai yra didelė Dievo 
bažnyčia, kurios dangus yra 
lubos, žemė grindys, o žvaig
ždės jos papuoštas. Vienok 
toji pasaulio šventykla dar ne
patenkina Dievo. Per prana
šo lupas Jis mums sako, kad 
Jo džiaugsmas tai būti su žmo 
nių vaikais. Iš kitos pusės, 
žmogus, atjausdamas Dievo

su užgauta širdimi ir sužeis- > visi jie nors maža dalele yra 
tais jausmais; sėdi vienų vlė-,prisidėję prie skridimo finan- 

ažiausia tėvų paguoda senat- nas vįgų užmirštas, paniekiu-' savimo.
veje yra geri vaikai. Bet vaitas ir žodžiais apkalbėtas, kaip; Todėl,-Pliiladelphia Lietuvių 
•ų g< t urnas pauna nuo tt kalinis nubaustas už teisybę’.'vjsuonieng išrinko atatinkama

prastai, laikosi ir suaugęs. Di-

šalusį sujaudina ir Dievo ma
lonė labiau paveikia. Nei kiek 
Jiesigailiu, kad patekau j Bra
ddock’ą. Trys dienos taip greii 
tai prabėgo. Svečias

ntinimas Seserų Kazimieriečin prašys kokios malonės, sulig 
paties Kristaus žodžių, bu« 
duota: čia ieškantis pagalbos.

koplyčios, Newton, Pa.

šventinimo apeigas atliko 
gerb. kuti. Čepukaitis iš Clies- 
ter, Pa. Diakonu buvo kurt. 
P. Gasiūnag iš Chicago, 111., 

iš

. rūpestingumo ir sąžiniškumo 
einant savo tėviškas pareigas.

X Rugpiūčio 16 d. kun. Ju- kias nesąmones, kad klebonas ponas St. Miri, patarčiau per- subdiakonu K. Keidošius 
rgutis susilaukė daug svečių. yra visU užmirštas ir panie- 
Mat, tą dieną įvyko Pittsbur- kintas? Pas ką nėra sąžinėje 
gli’o provincijos ’ lietuvių ku- artimo meilės, toks visados }- 

Praeitą sekmadienį, sugrj-in-!gų inėnesinis 8tisirihkimas. taria kitus, o pats ant savo 
Žęs iš bažnyčios užėjau pas fiuvo atvažiavę §įe kunigai: nemato nuodėmių naŠ
kaimyną pasišnekučiuoti bėga-Įč,epananis Vaišnoras, Misius, tos. St. Miris kviečia žmones

Aš prašyčiau St. Mirio paša- komisiją surengimui paminėji- 
Eyti, iš kur, tamista, ėmei to- i,

BRIDGEVILLE, PA,

mais, reikalais. Sėdi prie »ta-|Kaz- Abromaitis, PiktttisJl vienybę, o iš kito'galo ardoI*’**! • v • I 7 '16 Seimininkas, jo žmona it'skripkus ir Vaailianakas.
pora vyrų, visiems žinomų gi I__________
rtuoklių — Maikig su Balt
rum, ir karštai tarp savęs gi
nčijasi.

— Aš, — sako paniuręs Mau
kis, — pažįstu daug žmonių, 
kurie eina į bažnyčią kožną Skaitydamas Pittsburgh’oį gai0 St. Miris rašo, kad jo 
šventadienį, bet “munšainės’’ lietui’"' a* i. . •• , •
išgeria nemažiau už mane. Mi rio kori
šių neapleidžia, bet svetimą town’o. « »: j
daiktą noriai pasisavina, kit-' j^bai malonu yra skaityti 
tus apkalba, biauriai keikia, žinias iš savo kolonijos, bet 

| pasninkų neužlaiko. kada tos žinios neatatinka ti-
— Maiki, — sako'jam šei- krenvbei, jos demoralizuoja vi

YOUNGSTOWN, OMO
IŠLINDO YLA 18 MAIŠO

tą viehvbę, rašydamas nesą
mones, kad klebonas pasiren 
gęs pasitraukti iš mūsų tar

skaityti pavyzdį iš paukščių Baltimore, Md. Dalyvavo taip 
giminės, kuri tamstai bus ge '8’ šie kunigai: J. Lietuvnin- 
ru patarimu. Štai jis: kas, A. Milukas^ \. Matulai-

veikiai ją suras: o beldžian
čiam nužemintai į Dievo šir 
dies dureles,'bus jam jos ati 
darytos.

“Ah, mano brangieji, įsi-
kūrimas Seserį Kazihiieriėčiu i džiaugsmą, jo draugijoj ne- 
Kongregacijds, tai buvo tik- I mažiau trokšta būti arti ša

Varna labai pavydėjo juod-d’K, J- Halaburda, Ig. Zimblis ral pąsodibimas to Evahgeli- ĮVo Sutvėrėjo. Todėl nuo pat 
varniui to, kad žmonės laiko'K- Paukšta, A. Alauskas, P. ijos garstyčių grūdo. Dievui į- žmonijos pradžios buvo sta 
ji pranašystės paukščiu, įšpė •Labmakis, P. Garmus, V. Ma kvepiant ir padedant, tas gar
janciu ateitį ir už tai, žinoma, tusėVičius, J. Iričiūra, S. No-
juodvarnį žmonės godoja. Va- rbutas, Rappier, Glass, Alek-
ma pati norėjo tokią pat gar- šiunas, L. Mendelis. Žmonių 
kę įgyti. Vieną dieną pama-,kuvo matyt iš Pliiladelphia.

į po, ko aš niekados nesu girdė- čidėi keliu beeinančius kelei- įBaltimore, Chicago, Milkes-

stvčių Įri'ūdaš pašalintas tri
jų drąsių pasišVetltnsių lietu 
Vaičių prieš 25 metus, šian
die išaugo į didelį, stiprų me
dį, kurs kasmet vis giliau ir

tomos ypatingos vietos, kur 
ypatingu būdu Dievas apsigy
vendavo, kaip Tėvas tarp sa
vo mylimų vaikelių. Žmog:

(Tąsa 5 pusi.)

jęs, o bažnyčios priešų paska
loms nereikia tikėti, o ypatin
gai skelbti per spaudą. Aht

vius, atsitūpė ant ibedžio ša- Barre, ir New 1 ork. Gdlėjo giiiaa leidžia srivo šaknis. Bet t 

kos pakėlė galvą ir visa ger- būti apie 1000. j)atK vienas Dievas te?feo,
su kokiu rūpesčiu tas pasodin- 1 
trts grūdas buvo laistomas ma
ldomis ir gerais darbais, atli
ktais Dievo grirbei ir mūsų 

jų pamatė, kad kranksi varnaitės susilaukė koplyčios, kurioj tauto* litbui, kitų lietuvaičių, 
ir tarė į savo draugus. “Vi-Įgalės garbinti Kristų. Kurt kiitids sekė kiltių pirmtakūhių 
skas bus gerai, mano priete- Mendelis iškilniems^ pasakė , pavyzdį. Kas mėtas auka še- 
lidi. Galime keliauti, nes tai;gražų pamokslą, fttdi, jo žb
kranksi varna, o jos kranksė- džiai:

kle pradėjo kranksėti. Kelei I ]>iena buvo graži ir viskasI . • t t t
viki, išgirdę kranksėjimą, lyg sutvarkyta taip; kaip* tik {de

ivių žinias, užtikau St. Mi-j korespondencija daug skiria- ir nusiminė, nes manė, jog tai sutės Kazimierietės moka. Vi- 
lorcspondenciją iš \oungs- gį nuo draugo K. J. Žvirblio, negera pranašystė. Bet vienas si džiadgėsi, kati mūsų sestt

ffUomenę, o labiausiai parapimininkė, — jei žmonės, ku
rie lanko bažnyčią jiasižymi 
nekatalikiškais darbais, tai 

<far nereiškia, kad jie turi su-įsą. 
stoti bažnyčią lankę. Čia ne St. Miris rašo: “Bet tamsiai 
bažnyčia kalta, bet mes pa- juodas debesys didėja ir di- 
tys. Negalima kaltinti gydy J deja viršui mūsų parapijos 
toją, jei ne visi pasveiksta, J klebonijos’’. Ką toks pasaky- 
kurie į jį kreipiasi. Ar gali Imas reiškia? Išrodo, kad už- 
"gydytojas išgydyti ligonį, ku-Į gulė juodas debesys ant kle- 
{rig jo vaistų nevartoja, įsa-jbonijos namo ir neslenka to- 
Itymų nepildo. Tūkstančiai vėl P n, bet dar labiau ant jo gu-

augo
ir liepia žmonėms nemahyt, 
kad K. J. Žvirblis yra auto
rius “Tūkstantis naktų ir vie
na.” čionai, tamista, pasakei 
tikrą tiesą. K. J. Žvirblis ra- 
švdamas žinutes niekados įtė

šilčių Kazltnieriečlų ttudpėlnal,

jos narius. Tad pravartu bus!teršė savo lizdo, kaip kad ta- 
skaitytojamg žinoti tikrą tie

jimas nieko nereiškia!” 
Priežodis sako: Tie, kurie

Brangūs Kristuje! 
Džiaugsmo ir dėkiftguttit)

Slogus Skonis komoje
Yra įrodymų Rnd Heterai veikla 
naa ar daugiau avarblaualų organų.1 - ”--- r- -ifimsta darai, įtardamas visus bot i kuo nors atsižymėti, daž- jausmai, be abejo, šiandie pti bio^^^ipna'^ihnihn^br'vhii^^/'ne 

šios kolonijos geros valios pa- niausi ai patys save ant juoko pildo mūsų, čia *dkažidvtišiy,' n,u»a<pnrodro
rapijonis, kad visi yra nege-! pastato. širdis. Džiaugiasi sesutės, su-i b

----------- Į laukusios naujos koplytėlės,
ftv.. Pranciškaus parapija tu- džiaugiasi jų prieteliai, ttlitt-•

ii. Kas link: “Tūkstantis na- 
-ktų ir viena”, tai be reikalo 
tamsta primeti Žvirbliui auto
riaus titulą, kadangi toji pa 
saka paeina iš turkų Hanų lai
kų romano; ji parašyta iadu 
kada dar Žvirblio tėvuko tė-

sėrgarteių žmonių būtų seniai la. Aš pasakysiu, kad ant mū įvukg nebuvo gimęs, čia, ta-

rėjo savo pikniką rugp. 13 d., 
parapijos darže. Visi dalyviai

darni, kaip Dievas laimina jų,buvo r,kom.rt«lud 
darbą, bet ypač smarkiai pia

labai gražiai linksminos ir ka širdis vyresniosios sesutės, 
inamiagiai apsėjo. Buvo svečių kuriai, nežiūrint sunkių laikų,
it 15 kitų kolonijų. Mūsų kle
bonas labai buvo linksma^ žmo

olamaų
tik tokiame

Oydrtoja'is 
me nesvel- ;

MISpecialisto kaip kS5 —

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai' 
apie s&vo ligą ar silpnumą.

Vėliausi Ir geriausią 
gydymai išgydymui 
įvairių, kraujo Ilgų,' 
reumatizmo. Inkstų, 
pūslės, urlnarlų Ir 
v&ų užkrečiamųjų < 
Ilgų. Taipgi speciali 
gydymdi sugrąžini-' 
mul energijos ir sti- < 
prurtio be laiko nu-

' sltpuslems asmerilms Ir lyti'nial* 
, silpniems vyrams.

Sergantys ŽmoiiAa yra kviečiami
•ateiti dėl sveikatai naudingų in-' 
i tdrrhacijų, kurios bus suteiktos, 
dykai be jokių pareigų.

Dr. ttoųs kilnos yra žemos Irt 
Ilsiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų Umokėjlmų, kad 

Iklekvfenam nesveikam žmogui duo< 
kti progos IRstgydytl Ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
t’ždikbiAš specialistas 

35 South Dė&rborn Street
kampas Monroe 8tr., Chicago, III.

' l-nklte elųvitorlų Iki penkto aukS-' 
to. Priėmimo kamb. ROS dėl vyrų. 
Ir 508 dėl moterų. Valandos: 10a. 
m. Iki’ 5 p. m. Nedėllomis 10 a.1 
in. Iki 12 vUI. Panedėllals, 8ere<lo- 
mls Ir Subatomts nuo 10 a. m. iki' 
8 p. m. Ofisas 80 metų tame pa- < 
člame name.

_ , į M
trumpų laikų pataiko (Veikalų Ir at
veda ortanlzmų prįe natūralia* šio
kio. Nekanklnkltės. patys Ir nekan
kinkite savo drau<ų. Nueikite pas 
savo vaistininkų Ir už Vienų UolerJ 
nusipirkite rrlėncSlul tredtmentų — 

ndie ji mato savo darbo, rū- nuoa-tokte parduodamas su pilna 
’ Karanti Ja, po dvldeslmtg dienų ųrų-

ilnstme plnifus, Jalųu busite neuira- 
InMlatt

teko ši koplytėlė statyti. $ia

grabe begulį, jei nevaikštinė- sų klebonijos nė jokių debes j' mista, taipgi apsirikai. Aš, nių apsėjimu. K- J. žvirblis pėsčių vaisių. ii
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IŠKILMINGAS ŠVENTINI-! ir sidabru buvo tik šešėlis ti- “Mano brangieji, vargiai 

krenybės, tai ką bekalbėti a- jūs suprantate tą džiaugsmą, 
pie mūsų nors ir kuklią koply- kurį sesutės šiandien jaučia, 
tėlę, kurioje nuo šios dienos Jos yra begaliniai dėkingos 

(s gyvens Jėzus, Dievo Sūnus, visiems savo geradariams, ku* 
į su ta pačia dievybe ir žmo-'rie daliuos paskutiniu kąsniu 

6v. jgyste, kurią Jis šiandie turi šiais sunkiais bedarbės lai- 
danguje! Šioje koplytėlėje tas kais, siuntė aukas, kad tik ši 
dangaus ir žemės* Viešpats gv- koplytėlė būtų pastatyta. Gal 

be pertraukos ir todėl'tik vienos sesutės čia gyvena
nčios pilnai supranta ir įver-

MAS VILLOS JUOZAPO 
MARIJOS KOPLYČIOS

(Tęsinys iš 4 pusi.)

širdis visuomet dūsavo 
Augustino dūsavimu: “Vieš 
patie, Tu sutvėrei mus dėl sa
vęs ir mūsų širdis bus nerami I vens 
iki ne ilsėsis Tavyje.“ [visai teisingai ji vadinsis Die-
,• . . , . . vo Namais — maldos namais.“ lodei, jau patnarkų lai ' 

kais, Abraomas, Izaokas ir Jo
kūbas statė Dievui altorius to

“Čia į šių koplyčią kas ry
tas susirinks visos sesutėj kad

tina tą laimę, kurią jos ragaus 
toj koplytėlėj. Mano brangie
ji, ši koplytėlė tai bus kiek-

ZEPPELINAS ATSKRIS 
CHICAGON

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

se vietose, kur Dievas jiems 
teikėsi apsireikšti. Žydams ei
nant per tyrus j žadėtąją že
mę, patsai Dievas įsakė Moi- 
zei pastatyti padangtę, kur Jis 
ypatingu būdu galėtų gyventi, 
rodyti jiems savo galybę ir 
vadovauti jų visuomeniniam 

gyvenime. Apsigyvenus žyda
ms prižadėtoje žemėje, vėl Die-

paaukoti Viešpačiui pirmus I vienos sesutės mylimiausia 
dienos vaisius, kad pašvęsti vieta, brangiausias šios vilios

valandą, ar daugiau, dvasi
niam mąstymui ir šv. Mišių 
išklausymui, čia jos pastip
rins savo sielas ta gyvenimo 
duona, kurią valgydamos gy
vens per amžius. Čia prieš pat 
pietus jas rasit vėl sugrįžu-

kampelis. Tai bus ne tik mal
dos narnas, bet ir tikriausios 
užuojautos pastogė. Bent kuri 
sesutė, gavusi liūdną, jos jau
trią širdį draskančią, žinia, 
bent kuri sesutė, išgirdusi jog 
jos mylimas tėvelis ar moti
nėlė liko pašaukti amžinybėn,

DR. ATKOČIŪNAS *
DENTISTAS 

1448 SO. 49lli UT., CICERO, ILL. 
Uttr., Ketv. Ir Pėtn. 10—t vai. 

>147 80. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. S—S vaL

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

i DR. A. G. RAKAUSKAS
J GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso v blandos: 1-4 Ir 4-1 v»L rak. 

Į tUzuk-Acijus Ofisas: MM W. O«h Mt 
Valandos: 18—18 ryto 

geredomla Ir Nedėilomis pasai patarti

vainiką, arba tariant “ 1-aba i sučių, taip dėl tų, užkuriuos 
nakt Jėzui”. įjos melsis,
kurie vargstate ir esate ap- (Bus daugiau),
sunkinti, o aš jus atgaivin
siu.” I

“Eikš prie manęs muilo my
limoji sesute, ateik mano su i ----------
žiedotine, padėk čia prie ma- Į WASHINGTON, rugp. 21.-- 
no kojų savo naštų, atsikvėpk Spalių mėnesį žada į Čikagą 
truputį, dalinkis su manim tą i atskristi vokiečių dirižablis 
skausmą, kurs tau, gal, no
vieną ašarą jau išsunkė, du 
linkis su Manim savo vargaią, 
nes niekas kitas tavęs taip 
nesupras, niekas kitas tavęs 
taip nepaguos kaip Aš, nes 
niekas kitas tavęs taip nemyli 
kaip Aš. Ateik, mano numylė-} 
toji, aš tave pamokinsiu, kaip 
ii kiek turi kęsti mano vaido 
dėliai, kad taptum verta to 
garbės vainiko, kurs laukia 
tavęs amžinybėje. Atsimink, 
mano brangioji, jog, likdama 
mano sužiedotine, tu apsiėmei 
išsižadėti savęs, paimti savo 
priedermių kryžių ir sekti 
Mane skausmingu Golgotos ke
liu net ant Kalvarijos kalno.

Amerikos
aplankytivokiečiai pakvietė 

Chicagos šimtmečio pažangos 
parodą.

sias prie Dieviškojo Išganyto-
vas davė'įBakymų" kaip'Dovy-]tcus kojl’ka,l I’akvel3us» kaip čia, šioj koplytėlėj, ji ras so
dai, taip jo sūnui Salemonui, praleido rytmečio! ramnunu,, čia ji ras nžuojau.
kad statytų Jeruzalės bažny
čią. Kuomet Salemonas užbai
gė statęs Dievui šventykla, -. ... . . - - . ...
šventinimo dienoie “Viėšpa- suseis Prit*teliškam pasikalbę-! Kiekvienai iš jų ši koplytėlė kad ten sykiu su manim pri- 

I jimui su savo Sužiedotiniu. O bus paguodos namas. Kuri tik kryžiuota, galėtum draug su 
kuomet saulė jau miegos va iš jų įeis čionai apsunkinta in,anim lzen»u 1 uangų.

valandas ir kad pasisėmus sau tos, čia ji sems stiprybės kęsti 
stiprybės popietiniams dalba- alsiskyrimo skausmą, čia jos 
ms. Pavakaryje jos vėl čia širdis Ims tikrai paguosta

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str. 

(Prie Archer Are. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 IRI 8 vai. vakaro 

Seredomla ir nedėllomia pagal 
sutarties

Pbone GROvchlU 0027
Valandos: 8-4: 7-8 P. H.

Trečiadieniais ir sekmad lusltania

OR. J. W. KADZEWICK
Lietu via Gydytojas ir Chirurgas 

8868 80. WE8TBKN A V K. 
cnioago. m.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WIN$KUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Office Phona Res. and Office 
PROspect 10282359 So 8‘

CANal 0706

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYS1CLAN AND 8URGEON

2403 W. 63rd St, Cbicago 
orrica hour«:

) to 4 and 7 ta 3 P. M. 
Sunday ny appointment

Tel. HEMlock 8151

DR, y. S. NARES .
(Mary suokas)

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
>488 Weat Marąuette Road 

VALANDOS:
8 IRI 11 ryto: 7 iki t vakare 

Utara. Ir Kate. vak. pagal sutarti 
Rea. <468 B. MAPLEWOOD AVA

Tek LAFayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

ties garbė debesio 
pripildė jų.” Patiko Dievui

tas naujas Jo garbei pašvęs
tas namas ir Jis tą savo pasi
tenkinimą pareiškė Salemonui 
per sapną sakydamas jam: 
“Aš išsirinkau ir pašventinau 
šią vietą, kad mano vardas 
būtų čionai per amžius ir ma 
no akis bei mano širdis pasi 
liktų čionai per visas dienas” 
(2 Kron. 7, 1'6). Jei Dievui 
taip patiko Saleinono švento
vė, kuri su visu savo auksu

r
ANTANAS KL0RIS
Mirė rugpiučio 21 d., 1933

m., 2 vai. ryto, 68 metų am
žiaus. Kilo 16 Panevėžio apskri
čio. Naujamiesčio parap., Pre- 
vackių kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 metu3.
Paliko dideliame niiliudiine 

dukterj Julijoną Tananevičienę, 
du sūnūs kun. Joną Kiurį ir 
Stanislovą, ir žentą Mykolą Ta- 
nanevlčių ir marčią Carrie, a- 
nukus Stella Mortell ir Mykolą 
Tananevičių ir Tommy ir Dan- 
ny ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hertnitage Avė. Laidotuvės Į- 
vyka Penktadlen}, rugpiučio 25 
dieną, 8 valandą bus atlydė
tas i* EudeMrio koplyčios ) 
Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos u* velionio m'elą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J fiv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 

žystamus-mas dalyvauti šiose
laidotuvėse.

NuKudę: Duktė, Runai, ten
tas, Marti ir Anūkai.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus J. P. Eudelkis. Telefo
nas Yards 1741.

t
ADOMAS NORKUS

Mirė rugpiučio 22 d.. 1933
m.. 6:40 vai. vak., 53 metų
amžiaus. Kilo Iš e.aulių apste. 
Lzventų parap., žemetlšalų Kai
mo. A...eriKoje Išgyveno 3u me
tus.

Paliko dideliame nubudime 
moter) Marci'joną po tėvais 
Httiiienskaitė, tris sūnūs: Aao- 
Iną. Petrą ir Pranciškų, dvi se
seris Vincentą Monmvn ir An- 
toKlukę Metriklenę, du švoge- 
nus Vincentą ir Antaną, pus
brolius ir pusseseres i'r gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 6541 Ho. 
Arteslan Avė. Tel. Re.pub.ic 
44 38. leidot d vės įvyks Šešta
dieni, Rugpiučio 26 d., iš na
mų 9 vai. bus atlydėtas | Gi

mimo Panelės 8v. parapijos 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Av. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: hUrtefi*. Nūnai, Se
serys, švogcrlai. Pivtbrulial, I'.is 
seserės Ir <»ln,Jnė*. •

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Kadžius. Telef o-
nas Ganai 6174.

karuose po visos dienos dar- gyVenįnio priedermių našta,
bų, jei jums tektų kuomet nore ncužniirgkit> kfl(, gegutėg furį
toj valandoj čia apsilankyti, I, „ .. . , » . , , .’ . | kryželius ir dažnai labai stai Jūs vėl rasite tas pačias 
sesutes ar tai vaikščiojant 
Kryžiaus Kelius, arba pinant 
Marijai iš Angelo pasveikini 
mų kvepintį dvasinių rožių

sun-
kilis ir skaudžius, tai iš to al
toriaus namelio ji išgirs sal
džiu
“Eikite prie manęs Jūs visi,

-t-* <“Mano mieli, ši koplytėlė 
tai bus tikros Jokūbo kopė
čios, kurias tas, patriarkas ma 
tė savo sapne. Čia sesutės me
lsis už save, už jus, už visus

BOUlevard 7580
«ez. HEMmclė 7001

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakar*

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

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

Nedėlioinis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617
<817 K Waahteuaw Av*

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas

>428 W«st Marųuetto Road 
Tat: 8-4 ir 1-9 vaa. Aetv. s-xa rytu 

Nedėlloj susitarus

•, . - h- . z r- -geradarius; o jų angelai j 1C1. „11SO
pilnus vilties žodžius. gaį, paėmę jų tyras maldas, Į R«u vietory 2>4>

Į Tel. Ofiso BOUItvard 5013—14

GRABORIAI:
nuneš prie Aukščiausiojo sos 
to, grįždami atgal su dovano 
mis ir malonėmis kaip dėl se-

DR. A. J. BERTASH
756 W. 36tb STREET

Ofiso vaL: nuo 1-8; nuo 8:18-8:88

LACHAVICH 
IR SONOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2518 

2314 W. 23rd FU Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
'1<£L. CICERO 6917

Telefonas YAllds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už >25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
•88 W. 18th St. Tel. CANal 8174 

Chleago. III.

GRABORIAI:

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
T'lTCM’PTfl'PAS — —

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

VaL: nuo i iki t vakarą 
nerudoj pagal sutarti

Pbone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
u KULTOJ Ad IR CHIRURGAS 

2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—• Ir 7—S vak. 

bereaomis ir neueuouils pagal sutarti 
MhMhtuaii.'.CIJJL.

6631 S. Cakionua Avė. 
Telefonas REPuOlic 7868

Pbone BOlle\ard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visu o ra e t sąžiningas ir 
nebrangu* nes neturi
me Uialdų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDgJ Ag
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUlevard 5203—8413

Tel. CICERO 284

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui >81.98 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. ftOth Ava.. ffloAvn. Tli

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABOftlUS IR BAL8AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18tb St.
Tel. MONroc 3377 1

Tel. IjAF'ayctte 3572 l
J. Liulevlčius <

Graborius 
lr‘

Rainam uotofas
Patarnauja Ctai- 

cagoje ir aplelia- 
ktje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4082 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
M A N D A* G I A I 

SIMPATIŠKAI 

ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St

Tel. REPublic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

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

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAC.L& ŽEMLSMį KAINĄ.

Kiekvienam pagralmi musų koplyčia su vargonais 
dyftaf. Nubudimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
6340 80. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVIC1A UNDERTAKING M.
INCORPORATHD
Henry W. Becker

(Llcensed EmbaimėT)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

Roikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulanėe patarnavimą 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 Hertnitage Avenue
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Tel. CANal 6122

DR. G. L BLOŽIS
DBNTI8TA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltc at.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 
aeredoj pagal sutarti

TeL CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIORIS .
Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HALSTED SakEET 
Kesidenclja <60u So. Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietą

• iki 8:3v vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persfkelė i erdvesnę ir patogesnę 
vietą

3325 SO. HAL8TED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 va'kare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12

PUouo UGUlcvard 8483

Tel. GROvehiU 1595

DR. A. L. YUŠKA *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
8eredoinis po pietų ir Nedeldienialą 

tik susitarus
2422 W. MAKUUETTE KUAD

{VAIRŪS DAKTARAI:
Re* Phone 

ENUiea-ootl 8841

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET 
ROOM >11

VąL: 3-4 Ir 1-) vaL vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo offsą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: reto nuo 18—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:38 vai. vakare 
Nedėllomia 10 iki 13

Telefonas MIDway 2880
:--------------------------------------

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: I to 4 Ir T to > P. M.

Ketv. ir Sekmad. pagal a u tart]
Ryto vai. Ar. Kryžlaua Ligoninėj 

Cb'rago. Iii-
Phone: HEMlock 6700

Res.: Tel. DRExel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Hat Street 

VaL: 18—11 v. ryto, >—4, 7—9 v.v. 
Nedėllomia fr šventadieniais 18—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ, 
Tel. YARds 0994 

Res.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 ir 7-9 v. v. 
Nedėldieniaia nuo 10 iki 12 dieną

Pitone: PROupevt 102*

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

2456 West 69th St.
Valandos:

l-*-4 ir 7—9 vai. vakare 
Nedėliojo pagal sutartj.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iž 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOT'KHV PKR 28 MFTT S TmiFRlNT 

KAIP US8I8ENĖJUSIOS Ir NEIAGYDOMO8 JOS YRA 
Specisllškai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodijtmą krau
jo, odoa, llgua žaizdas, reumatizmą, galvot skausmus, skausmu* nuta- 
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti Be
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių į sian- 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo I—8 valandai vakare. Nedėllomia nuo 11 ryto iki 1 vai. 

4200 WE8T 28tb 87*. 1ŪUB8B8 Keeier Avė. 1.1 ' KAalord 55 7S



t) ft A TJ G £ 8 Ketvirtadienis, rugp. 24, 1933

Šv. Kazimiero Seserų Akademija, kurios auditorijoj ši vakarą įvyks bankietas Federacijos Kongreso 
atstovams pagerbti. Programoj dalyvaus ir akademikės.

nigus ir tos susilaukė pagiežos pagarsėjęs Peoples Radijo kva rolo J. J. Quinones, bus pirmą 
ir pavydo norėta jų pik- * rietas ir duetas, taip gi įžy- kartą matomi jungtinėse Vai
niką suardyti ir bandyta j- mi dainininkė Elena Bartušie-' stybėse. Šie “charros” nau- 
skųsti jas policijai. Žinome nė dainavo solo. Girtina, kad Joja tikrus arabiškus arklius,

! savo priešus ir tik galime pu- visi dainininkai turi gerą mu- kuriuos jie atsiveža su savim, 
sakyti: “Dieve, atleisk jiems, zikoj išsilavinimą, kad savo Puikiai laukinių arklių, ve- 
nes nežino ką daro’ ... Bet pi-,balsais sužavi ne tik lietuvius, ršių, jaučių, neseniai sugau- 
knikas ėjo gražiausia tvarka, bet lygiai ir kitataučius. dytų, suvaromi j specialiai pa 

1 Akademijos Benas griežė per j Amerįkos Lietuvių Daktaru'darytas iS 8tiPriV medžil» tva’
vakariene, žmonės sotinos skai , .. _ T ‘ Pt,iq,, ... . . .... . draugijos narys, Dr. Jovaišas
mais užkandžiais ir saitais ge, i n _4~_ . ‘__ I Rodeo suruošė didelė grupės įkalbėjo apie sveikatą, juok-i ««aeo sumose nmere grupe 
mileliais. 0 jau draugiškumas,'(iaivs' R Cliicagos biznierių, vadovau-
linksmumas visų, net malonu . ’. ... .. . ifint J Minnotui P,,’ . , šakojo negirdėtų navvnų. Dai •|l4in r
buvo matvtl. Abit, geri dar- į , . , . , dėmi tikisi sutrauki. . . ' .. . . . nos ir kalbos buvo sujungtos ‘‘“l®1 UK1‘ 1 sutrauiu
Lai žmones gražina ir jų aie-l .... _.. ._____ liiono žmonių i ši iJU
las linksmina. Rėmėjos visų 
skyrių svetelius maloniai vai
šino.

Vėliau gal kas plačiau pa
rašys. • '

Jei nesuminėjau visų žyme- 
įsnių svečių — kunigų ir svie- 
'tiškių, dovanokit, nes trumpai 
teko piknike pabuvoti. C-is.

su rinktina muzika ir prog-, 
raino vedėjo pritaikintom kal- 

įbom bei pranešimais. Viskas 
gražiai išėjo. Svečias

Parodos ve- 
sutraukti pusę mi

lijono žmonių j ši įdomų per 
statvma.

GERAI VALGYDINAMI
AVASHINGTON, rugp. 21.-

ŠIANDIE, PROGRESS FUR-' Savanoriai miškų darbininkai,
NITURE 00. RADIJO kuri^ yra apie 30°,C/)0, sav,) 

PROGRAMA J stovyklose, kaip praneša, gau

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS 
PARAPIJOS, 

WEST SIDE
VARTŲ

i Dajiar laikas užsisakyti artg- nike, rugp. 20 d. Marąuette 
lių žiemai pas St. Fabijoną, parke, bet įspūdžiai malonūs. 

____  2146 S. Hovne avė. Anglis pri-. Minia. žmonių iš visų parape
to ”. Bagdonas, tur būt, neži- ato fferas’ patarnavimas ma-Įjų, gerb. dvasiškijos irgi gra- 
nojo, kad Brazauskas jau tre- nda"us ir Kreitas- ,ži reprezentacija: gerb. klebo-
čia diena kai dirba, o Bagdo-j X L. Jusevičius, ilgai ne- liai *'un’"a’/ ^''’pko,
nas tik viena dienų. 'dirbės (trys metai, kaip at-'^’ 1<dus> Juoz. Ma iu-

'leistas iš darbo) gavo laišką',ionis* 15 Kenosha, Wis., M.
Vyrų pavyzdžiu ir moterys, f aut* . ' vi v t/ i§ kompanijos su atsiprašymu, Urbonavičius, iš Rytų svečias

žadu eiti lenktynių mokyklos kun. Švagždys, iš Lietuvos sve
X Kinibnll pianų Ko. dar-1grindų plovime. Girdėt, kad kad taip JĮgai buvo užmiistas, 

bininkams išėjus į streiką,1 kuri greičiau išplaus mokyk- V<1 Pra<te«i° 'Urbti.

NAUJI ‘‘BĮ AUGO” 
TALKININKAI

Pastangomis Progress Fur- 
niture Co., krautuvės 3224 S. 
Halsted Street, po vadovyste 
J. Romano, šiandie, 9:30 vab 
vakare, iš stoties WSBC, 12101 kilocykles, eis antra iš eilės 
radijo programa susidedantiBiznieriai Rapolas ir Zofija

Girčiai, 2257 W. 23rd PI. už- $ dainų, muzikos ir pranešt- 
laikanti valgomų daiktų krau n,ų. §į programa bus įdomi
tuvę, eina į pagalbą Drau- kiekvienam pasiklausyti, ne* 
go” rudeninio pikniko rengė- nehug rekordų. Ją iSpildy*
jams. P. Girčiai jau viiš 6 rinktiniai dainininkai. Dalv- 
rnetai kaip West Sidėj sekini- ,vaus įr gabus Progreso akor- 
ngai biznį varo. Augina gra- dinistų duetas, o pats vedėja? 
žiu dukrelę Lucijų. Jų krau- jonas ponianag patieks keletą 
tuvėj visada galima pasirink- įdomių pranešimų. Nepamirš 
ti įvairios šviežios mėsos, aka- kRe užsistatyti savo radijo. U. 

vaisių, žalių daržovių irrmi
kitokių skanumynų. Visus sa-

na gerą valgį. Kiekvienas tų 
jaunų darbininkų įgijo dau
giau svorio, t. y. raumeningu
mo.

Per vieną mėnesį šiai “arini 
jai” sunaudojoma.- 1,125,000 
svarų kumpio; 5,625,00 sva
rų jautienos; 9,000,000 kiauši
nių; 1,125,000 svari) kavos; 6,- 
750,00 »v. miltų; 2,250,000 sv. 
kiaulienos.

K. KAMINSKAS
IR

J, BARAUSKAS
2244 WEST 23rd PL

Buvusi Meldažio vieta, pažymėtu ant 
ražu. perėjo | kitas rankas. Atida
ryta nauja užeiga, Ir salė išleista 
nuomavimui. Kas tik esate išnuoma
vę salę atslšauki'te, idant žinotunėtn 
kokios dienos yra užimtos.

RODEO ATSIDARO 
PENKTADIENĮ

ms, kun. Dr. K. Matulaitis, v o kostumerius patenkina ir 
vietiniai kunigai F. Vaitukai- greitai ir gražiai aptarnauja.

Orderius priima ir per teleX lp- Labanauskas 
gražią dovaną už pas 
vinių Kolegijos rėmėjų pikui- ParaP'.los

los l.a.nba.lo grindis, gaus „n. ,ti, uip gi aifių šv.

X Praeitų sekmadienį buvu-

streikuoja taip pat ir daugelis 
lietuvių, kurie toj kompanijoj 
dirba, kai kurie ir gan ilgai.
Visi laikosi vienybės, lanko su sįan, Kolegijos Rėmėjų Chica- 
sirinkimus ir tikisi laimėti įgos Apskričio piknike, “Rū- 
streiką. Ta proga kai kurie jos” darže, dovanas gavo šie 
gavo kvietimą į talką remon- biznieriai. “Laivą” metams

ke. Kviečiamas ir į dienraščio McNamee.
ki ebonas kun. foną. Canal 6797.

tuoti parap. mokyklą. Vieni 
jų žadėjo darbu, kiti aukomis 
prisidėti.

X Vakar mokyklos kamba
rių malevojime daugiausiai pa 
daryta darbo. Dirbo 12 vyrų. 
K. Bagdonas su V. Brazausku 
net lenktyniavo, kuris dau-

Al. Šinkūnas, 2200 W. 2.3 St., 
Juozas Manikas, 3009 W. 59 
St.; amžiniesiems Kolegijos rė
mėjams Jonui ir Onai Slieka
ms iš Cicero teko graži kny
ga-

1 X Ekspresininkas St. Fabi
jonas visus “Draugo” pikni-

“Draugo” piknikų rugpiūčio' ProfesijonaD irgi teko ina- 
27 d., Bergmano darže. Rep tyti, o adv. Grisius, kaip, vi-

---------------- suomet sesučių ir A. -R. D,
LABAI GRAŽIAI PAVYKO prietelis, ir šį sykį patarna- 
ŠV. KAZIMIERO AKAD. j vo Vienuolyno naudai. Jis aiš- 

RĖMĖJŲ DR JOS ME- . kino detektyvui, kad rėmėjų 
TINIS PIKNIKAS organizacija kilni, rami ir nau

dingą, nes ir tos pasišventė
Nors trumpai teko pasišvai- lės rėmėjos, kurios niekam ke 

styti A. R. D. metiniam pik- lio nepastoja, nedirba už pi-

giau darbo padarys. Brazaus-. ko darbininkus rugp. 27 d. nu- 
kas tačiau Bagdoną “sukir- 'veš į daržą ir parveš.
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RflJIO
PEOPLES FURNITURE CO. 

RADIJO PROGRAMA
I

Praeito antradienio vakare 
buvo labai įdomi ir turtinga 
muzikos ir dainų radijo pro
grama iš stoties WGEIS.

Rep. Rodeo prasidės Soldier Fiebl 
Stadiume penktadienį, rugpiū
čio 25 d., popiet ir tęsis iki 
rugsėjo 10 d. Kasdien bus du 

i lošimai, kuriuose dalyvaus vi
si kontestininkai. Rugsėjo 10 
d., vakare, čėmpijonai kiek
vienoje šakoje šio nelengvaus 
sporto bus apvainikuoti ir ap
dovanoti pinigais ir trofėjo- 
mis.

“Charros,” drąsiausieji Mc

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kai*nas. taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejpirktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPVBIJC 8402

Šį sykį dainų dalį išpildė I ksikos jojikai, vedami gene-

A Rot o£
Paint!

K. S. JAKUBA1TIS

[Tinii

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

8u <era kvarba rali atebdklr pada
ryti. Gali n u* vt esti aavo namui, ri
sk a panaujinti, perdirbti, pratęsti 
nudevAjlm*. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. K r arba. kuri dariau tę
stas. apsaufros. gražiai atrodys Il
gam dėvėjimui. Mes ftltoklę kvarbę 
parduodame.

T.lquld Velvet dėl slėny Ir lubų. 
Master Varnlsb dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Flex1eo dėl balto *>nsm«r at- 
valr.davlmo, gn—40 Tyra kvarba dėl 
darl>o Ii lauko.

3240 S. Halsted St.

IH0mWEBA)

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

SIUNCIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAKOaeiV AGKHTURA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULK-4
TKININOIIMI' PAMATUOTAM BIZNIS

2G08 W.ST 47th STR.

M. Janušauskienė, plačiai žinoma dainininkė šį vakarą 
dainuos Federacijos Kongreso atstovų bankiete ftv. Kazi
miero Akad. auditorijoj.

-

K. Sabonis, visų mėgiamus dainininkas šį vakarą savo 
gražiu balsu puoš Federacijos Kongreso atstovų bankietą.

"I

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PI LLman 5850 

Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf • 
4000 8. Wood 8(. LAFayette 8802

JOHNB.BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos I ryte Iki I popiet
2201 W. Oermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloa 
vakarais « Iki »

Telefonas CANal 0122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo Ir 8ubatos 
Vakarais 7 iki •

Telefonas RKPnfo le 8800

OKSASEKPRESS
Kraustau Rakandus. Planus ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
Pašaukit liAFayette 8080

J. OKSAS 
2649 West 43rd St. 

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Tel. LAFayette 1083^

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

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

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO,
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5216
W. M. Antonisen Jo*. P. Doody O. A. Šuky*

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėlianaios Mados 
Chrysler ir Plymonth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausias 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS |7W F. O. B., o PLT- 
MOUTH tiktai 4445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius paa 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.
Tel. LAFnyptle 2082 

STANLEY P. BALZEKAS. Bav.

f
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