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VOKIETIOJ 35 ŽYMIEJI VOKIEČIAI 
NETEKO PILIETYBĖS TEISIU

Europos meiševikai pašiepia 
savo draugus amerikiečius

S. INSULLIS IŠ NAUJO AREŠ
TUOTAS GRAIKIJOJ

Londono konferencijoj pasira
šytas kviečių derliaus paktas

35 ŽYMIEJI VOKIEČIAI 
NETEKO PILIETYBES

INSULLIS AREŠTUOTAS

DRAUGAS
The inost influential

Lithuanian Daily in 
America. i

3c A O O P Y
Telefonas: Canal

METAI-VOL. XVII
7790

BERLYNAS, rugp. 26. —
Vokietijos vyriausybe paskel- 
liė, kad 35 žymiesiems vokie
čiams — advokatams, rašyto
jams ir kt., kurie pabėgo iš 
Vokietijos, kada nacionalsocia 
listų partija įsivyravo, panai
kinamos pilietybės teisės. Jij 
savastvs bus konfiskuotos.

ATĖNAI, t Graikija, rugp. 
27. — J. Valstybių pasiunti
nybei reikalaujant čia areš
tuotas Samuelis Insullis, kuris 
pereitais metais j čia atvyko, 
kad apsisaugoti nuo privalo
mojo į J. Valstybes grįžimo.

J. Valstybių, vyriausybė no
ri būtinai jį paimti savo 
nion.

zi-

NORĖTŲ APGINKLUOTI 
DARBININKUS

PASIRAŠĖ KVIEČIŲ DER
LIAUS PAKTĄ

PARYŽIUS,!rugp. 26. —
Tarptautinio socialistų menše
vikų suvažiavimo slaptam po
sėdy amerikiečiai atstovai da
vė sumanymų, kad menševiz- 
mų reikia būtinai gelbėti. Jie 
pažymėjo, kad vienatinė prie
monė — tai visuose kraštuose

LONDONAS, rugp. 26. —
21-os valstybės atstovai pasi
rašė, taip vadinamų, kviečių 
derliaus paktų. Šiuo paktu su-

Šeši didžiausieji transatlantiniai keleiviniai laivai, sustatyti savo prieplaukose ITud- 
son upėje, New Yorke. Šie laivai yra (iš kairės į dešinę): Manhattan, Georgic, Majestic, 
Leviathan, Pennland ir Paris. Retai pasitaiko jiems visiems vienu kartu taip būti priep
laukose.

MANDŽIŪKUO PROTES
TUOJA CHICAGOJE MICHIGANO EŽERE 3 

PRIGĖRĖ

Mokyklos Chicagos arkivysku
pijoj bus atidarytos rugsėjo 5

Katalikiškos mokyklos Cbi- į Quigley parengiamojoj se- 
cagos arkivyskupijoj bus ati- į minarijoj, Cliicagoj, mokslo 
darytos antradienį, rūgs. 5 d. (metai prasidės rugsėjo 5 d.,

Numatoma, kad į pradžios . 9 vai. ryto.
ir vidurines mokyklas įstosi a 
pid 200,000 vąikų. Iš to skai 
čiaus vidurinėms
teks apie 20,000.

Tų pačių dienų bus įregis
truojami buvusieji ir nauji mo 

mokykloms , kiniai. Šie pastarieji privalo 
turėti savo klebonų liudymus.

LIETUVOJE DERLINGI METAI

HSINKING, Mandžiūkuo, 
rugp. 27. — Mandžiūkuo vy
riausybė įdavė bolševikų kon
sului formalų protestą prieš 
bolševikų vyriausybę. Protes
tuoja prieš tplševikų atliktas 
visu pasieniu žiaurybes perei
tais metais. Bolševikai daug 
kaimų sudegino,ir ne mažų

IMTASI SAUGUMO PRIE
MONIŲ

mažinama kvieči, produkcija sk#j{. 1[inų ir nebol5evi. 
ir bušeliui 91 centas kainos nu

Chicagoj nėra 
sios” ligos, ‘tačiau 
autoritetai imasi priemonių, 
kad jos čia nė nebūtų.

Kaip žinoma, ši liga iš St. 
Louiso jau persimeta j Illinois 
valstybę.

miegamo-
sveikatos

Ties Cbicago upės žiotimis 
Miehigano ežere penktadienio 
vakarų greitasis motorinis lai 
velis susidaužė su kitu pasau
linės parodos pakraščių kelei
viniu laivu.

3 asmenys prigėrė, o 15 iš
gelbėta.

REFORMUOJA ŠAULIŲ 
SĄJUNGĄ

Valstyliės Taryboj yra pa
ruošti du šaulių s-gos (pert
varkymo) projektai. Viename 
norima sumažinti centro žmo
nių skaičių, panaikinti valdy
bos pirmininkų ir palikti tik
tai viršininkų, kuris, nors ir 
būtų renkamas, bet turėtų gau 
ti krašto apsaugos ministerio 
patvirtinimų. Antrasis projek
tas gina dabartinę santvarkų 
su padidintomis pirmininko tei 
sėmis.

TAURAGNUOSE AUDRA

KAINŲ KLAUSIMAS

statomas.
Šio pakto priešaky

kij išžudė.

vra J.
APKALTINO INSULLJ į

darbininkus aprūpinti įvairios Valstybės, Kanada, Australi- 
rūšies ginklais. Į ja ir Argentina. Šiose valsty-

Sužinota, kad Europos sočia , ^ daugiau kaip kitur kur 
listai menševikai veteranai tik ‘kviečių auginama, 
pasijuokė ią to sumanymo.

PANAIKINTAS PROHIBI- 
CIJOS BIURAS

J f

MACHADO VYKSTA J 
KANADĄ

1
KINAMS PER BRANGU 
UŽSIENIUOSE MOKYTIS

HONOLULU, rugp. 27. — 
J. Valstybių vyriausybė panai
kino prohibicijos biurų Ha- 
waii salose. f

0TTAWA, Kanada, rugp. 
26.— Kanados vyriausybė da
vė leidimų buvusiam 
prezidentui Macbado šiame 
krašte apsigyventi. Jis atvyks 
iš Bahama salų.

ŠANGHAJUS, rugp. 27. — 
Kinai pagaliau pasijuto, kad I

ITALIJA IR BOLŠEVIKAI

Federalinė “grand jury 
apkaltino S. Inšullį, jo brolį 
Martinų ir kitus 8 asmenis ir 
patraukė teisman. Tuo re
miantis dabar ir norima vienų 
ir kitų Insullius grąžinti į J. 
Valstybes.

S. Insullis yra Graikijoj, o 
jo brolis — Kanadoj.

WASHINGTON, rugp. 27. 
— NRA administratorius 
Johnson nusprendė atydžiai 
žiūrėti, kad prekybininkai nes
kriaustų vartotojų, kad jie ne
imtų už prekes didelių kainų.

* Visam krašte tuo <fikslu vei
kia administracijos paskirti a- 
gentai. Kaltininkai bus trau
kiami tieson.

Šiomis dienomis pro Tau
ragnų miestelį siauru ruožu 
praėjo smarki audra su lie
tumi, kuri išlaužė daug me
džių ir vietomis nunešė namų 
stogus. Šedaikių km. iškrito 
daug didelių ledų, kurie sunai 
kino vasarojų ir smarkiai pa
kenkė žiemkenčiams javams.

GAISRAS

NUŠOVĖ PAGROBĖJĄ

KUBOJE POLITINE KAM
PANIJA

Į jų jaunimo mokslas užsieniuo-
Kubos se tikrųW yra dau&

' •gus.
Yra sumanymas Kinijon pa 

kviesti iš Vokietijos pašalin
ius žydų kilmės ir pačius žy
dus profesorius ir juos para
ginti, kad jie mokintų kinų 
jaunimų. Tas būtų pigiau.

ROMA, rugp. 26. — Italija 
padarė su sov. Rusija nepuoli
mo sutartį, kuri artimiausio
mis dienomis bus pasirašyta.

SUDEGĖ KARIUOMENES 
ANGARAS

DAUG ŽENKLELIŲ/PAR- 
DUOTA

SAN FRANCISCO, Gal., 
rugp. 126. — Čia vienoje gat
vėje policija nušovė pagrolčjų 
H. Jenningsų.

Šis piktadarys prieš 4 die-

Liepos 23 d. į 24 naktį apie 
24 vai. Seirijų miestely kilo 
gaisras. Sudegė keletas gyve
namų namų ir šiaip trobesių. 
Nuostolių padaryta apie 10 
tūkstančių litų.

DIDELIS GAISRAS
Tomis dienomis Chicagos 

pašte per 4 valandas už 50,000 
dol. išparduota .specialių pa-Įnaa Paffr<>bė W. F. AVood, 45 
saulinės parodos pašto ženkle-1am^ Pagaliau atvyko į

HAVANA, rugp. 26. — Ku
boje prasideda politinė kampa 
nija. Prezidento ir kongreso 
rinkimai įvyks vasario 24 d., 
1934 m. Provizkonalis prezi-

IEŠKOMI KATALIKAI MISI- 
JONIERIAI

HANK0W, Kinija, rugp.

RANTOUL, Ilk, rugp. 26.—■ 
Chanute lėktuvų stoty sudegė 
kariuomenės angaras (han- 
gar). Padaryta ir kiti nuosto
liai. Iš viso nuostolių apie 600, 
000 dol. •

lių.

NAUJAS VANDALIZMAS

dentaa rte Cespedes praneš, j21 “ Nl‘!Si',ia ><ar ir kaip din-
kad ji* nebus kandidatu. i aS,uoai katalik'1 ™»ijoni<- 

• ___________ i riai kunigai, dirbusieji Yuan-
SKIRS MAŽIAUSIĄJI AT- ^howo aPy,inkėa<‘- J‘ x’alaty- 

LYGINIMĄ konau*aa ^uo reikalu krei
pės į kinų autoritetus.

SUIMTI 4 PAGROBĖJAI

Chicagoj pasireiškė naujas 
vandalizmas. Nežinomi pikta
dariai arkliams uodegas nukar 
po. Keletas pieninių kompani
jų arklių uodegų neteko.

bankų gauti pinigų. Piktada
rio lydimas Wood staiga sušu 
ko pagalbos. Policija liėgantį 
ir atsišaudantį Jenningsų pa
guldė.

MAŽINA VIRŠININKAMS 
ALGAS

Pumpėnų valse., Gegobrastų 
kaime kilo didelis gaisras. Su
degė namai to kaimo gyvento
jų; Vasermono, Kremem, Ra- 
falavičiaus ir Chaito. Trobe
siai ir kitas ‘turtas, nukentėju
siųjų! pareiškimu, vertinamas 
56,000 litų. Trobjesiai buvo ap- kas. 
drausti. Spėjama padegimas.

MARIJAMPOLE. — Apy
linkės gyventojai džiaugiasi, 
kad šiais metais nepaprastai 
gerai užaugo vasarojus.

Taip pat labai gerai atrodo 
ir kiti pasėliai, kaip tai: žir
niai, bulvės, daržovės, cukri
niai runkeliai ir t. t. Jeigu vi
sa tai sėkmingai ūkininkai 
nuo laukų paimtų, tai “kri
zės našta tikrai palengvėtų”— 
sako patys ūkininkai.

APVOGĖ KLEBONIJĄ

Šiomis dienomis nežinomi 
piktadariai įsibriovė į Tverų 
klebonijų ir išnešė kleb. kun. 
Avinalio daug daiktų ir pini
gu

Šiomis dienomis į didžiųjų 
Lietuvą atvyko apie (>0 žmo
nių Klaipėdos krašto ūkininkų 
ekskursija, kuri apžiūrinėjo 
žymesnes vietas ir pavyzdin
gus ūkius.

NAUJOJI A. L. R. K. FEDE
RACIJOS VALDYBA

Praėjusį penk-tadienį “Drau 
go” redakcijoj įvyko naujai iš
rinktos valdybos susirinkimas. 
Naujoji valdyba šiaip pasis
kirstė pareigomis;

J. M. PRALOTAS M. KRU
ŠAS, DVASIOS VADAS.

DR. ANTANAS RAKAUS
KAS, pirmininkas.

KUN. JONAS « BALKO
NAS, Brooklvn, N. Y., vice- 
pirm. ,
/ANTANAS ŽVIRBLIS, vi- 

eepirm.
LEONARDAS ŠIMUTIS, 

sekretorius.
- KUN. MAGNUS KAZE 
NAS, Pittsburgh, Pa., iždinin-

KIEK

MEXIC0 CITY, rugp. 26.— 
Meksikos vyriausybė ėmė dirb
ti, kad visam krašte paskirti 
mažiausiųjį darbininkams atly 
ginimų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

HARTFORD, Conn., rugp. 
26. — Policija suėmė 4 įtaria
mus pagrobėjus, priklausan
čius pagrobėjų gaujai šioje 
valstybėje.

NRA KAMPANIJA

DU DAUGIAU MIRĖ

ST. LOUIS, Mo., rugp. 26. 
— Du asmenys daugiau mirė 
nuo “miegamosios” ligos, ku 
ri siaučia čia ir
Sergančių — 243.

apylinkėse.

Šaravose, Lietuvoj, pastatyta 
paminklinė bažnyčia

Šaraviečiai, Josvainių 
vilsč., Kėdainių apskr., pasta
tė paminklinę bažnytėlę, kuri 
bus šventinama rugpiūčio 13 
d., S. m. Toje vietoje 1863 m.

mos pamaldos ir tuo metu ka
zokai užklupo ir nukankino 
kelis Lietuvos kunigus ir daug 
už Lietuvos laisvę kovotojų.

Tas gražus ir įspūdingas ų- 
žuolas su viduryje įaugusiu

po ąžuolu miške buvo laiko-1 kryžium* stovi ir dabar.

Chicagoj baigiama organi
zuoti kampanija už NRA vyk
dymų. Yra numatoma’ eiti per 
visus namus ir paraginti žmo
nes, kad jie NRA visomis prie 
monėmis remtų.

NUŽUDĖ MERGAITĘ

AVASHINGTON, rugp. 26. 
— Geležinkelių kompanijos 
mažina savo viršininkams al
gas. Didžiausia metinė alga 
nustatyta 60,000 dol. per me
tus. Iki šioliai buvo mokama 
po šimtus tūkstančių dolerių.

PINIGŲ DIRBĖJŲ SANKAL- 
BA KALĖJIME

WASHTNGTON, rugp. 26. 
— Teisingumo departamento 
agentai susekė ir sukone,veikė

Plėšikai užpuolė valgyklų,
658 Orleans gat. šaudydami 
nušovė tuo metu buvusių vai-1 kalinių Rankalbų pinigus dirb- 
gykloje Miss ^lorence Quinn,ti federaliniam Leavenworth 
22 m. amž. Piktadariai pabėgo, kalėjime.

IŠLEIDŽIAMA
CIJAI

POLI-

KUN. IG. ALBAVIČIUS, 
KUN. PR. JURAS, Lawrence, 
Mass. ir ANASTAZAS VA
LANČIUS nariai.

Didžiausias vidaus reikalų 
ministerijos išlaidas sudaro po 
licijos išlaidos. Centro įstaigai 
Kaune išleidžiama 3,860,000 
lt., apskričių viršininkams ir 
policijai — 10,438,000 lt. ir pa 
sienio policijai — 6,700,000 lt.

APDEGĖ TVERAI

Liepos 24 dienų kilo didelis 
gaisras Tverų miestely, per 
kurį sudegė 11 namų. Nuosto
lių padaryta apie 30,000 litų.

PATAISYMAS

Pereito šeštadienio “Drau
go” numery įsiveržė klaida 
Dariaus ir Girėno fondo auko
se. P-nas B. K. BALUTIS au
kojo $100.00 minėtam fondui, o 
ne $1.00. į

LEGIJONO SUVAŽIA
VIMAS

ROCKFORD, III., rugp. 27. 
Amerikos Legijono lllitttiso 

Dauguma trobesių buvo neap- Į departamentas čia turi 15-ų.iį 
drausta. metinį suvažiavimų.



mw.W

P K X U <5 X S Pirmadienis, rugp. 28 d., 1933

“DRAUGAS”
ISelna kasdien, Išskyrus sekmadienius

Prenumeratos kaina: Metams — $1.00, pu- Ml Betų — 13.(0; Trims mėnesiams — >2.00; Vienam 
Musslul — 7 (c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me- 
•t — $4.0». Kopija ,08c.

Bendradarbiams Ir korespondontairs raštų negrų- 
Blna, Jei neprašoma tai padaryti ir nepriklunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo ll;00 Iki 12:0* vai.
Ikelblmy kainos prisiunčiamos parelkalavua

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlebed Daily, Except Bunday. 
■UB8CR1FTIONS: One lear — |6.00; Sis Montha

■— $1.60; Tbree Montha — $2.00; One Month — 76c. 
■yrope — One lear — $7.00; blx Months — $4.00; 
Cow — -Oio.

Rdvertlsln* ln “DRAUGAS" brlnge best reeulta. 
Advertlalng ratus on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Avė., Chicago

Į DIENOS KLAUSIMAI

MASKVA, VARŠUVA IR UKRAINA

Sovietų Rusijos vidaus gyvenime ir san
tykiuose su užsieniais šių vasarų įvyko daug 
reikšmingų atmainų.

Vidaus gyvenime pasireiškia Maskvos 
pastangos labiau sucentralizuoti sovietų jung
tinę valstybę. Kaip žinoma, Sovietų Rusija 
yra jungtinė valstybė iš daugelio atskirų res
publikų ir autonominių sričių. Atskiros res
publikos ir autonominės sritys turi savo ko
misarų tarybas, kurios respublikų gyvenimų 
tvarko lyg ir savarankiškai. Respublikose lai
komasi tautinio principo: būtent, stengiama 
si, kad oficialine kalba būtų toj respublikoj 
gyvenančios tautos kalba. Tuo būdu, sovietų 
tvarka pakėlė ne tik tokių didelių tautų, 
kaip ukrainiečių ir gudų, tautinį susiprati
mų, bet ir visai mažų, ligtol neturėjusių jo
kio tautinio susipratimo, kaip antai čuvašų, 
baškirų ir daugelio kitų.

Bet kylant tautiniam susipratimui atsi
rado pavojus, kad atskiros respublikos gali 
tiek sutautėti, kad, galų gale, panorės atsi
skirti nuo Maskvos, išeiti iš sųjungos ir virs
ti visai nepriklausomomis, tuo labiau, kad, 
einant sovietų konstitucija, kiekviena sudė
tinė dalis teoret. turi teisę kiekvienų momen
tų: pareikšti apie pasitraukimų iš sųjungos. 
Tautiniam susipratimui sustiprėjus, Sovietų 
Rusijos sąjunga galėtų pati savaime iširti.

Komunizmas tačiau nacionalizmo nepri
pažįsta. Su mažomis respublikomis bėdos ma
ža, nes jos lengva suvaldyti. Bet didžiausių 
pavojų sudaro Ukraina, kuri, iš tiesų, pasku
tiniais metais padarė didelę pažangų tauti
nio atgimimo srity. Ukrainos vyriausybė, kad 
ir komunistinė, stengėsi įgyti vis daugiau sa
varankiškumo ir nepriklausomumo nuo Mask
vos. Ukrainos, kuri yra turtingiausia Sovietų 

.Rusijos dalis, atsiskyrimas nuo sųjungos pra
ktiškai reikštų visos Sovietų Rusijos sųjun
gos iširimų. Todėl Maskvoj buvo susirūpinta 

? vis didėjančiu Ukrainos nacionalistiniu sepa
ratizmu ir šių vasarų buvo imtasi griežtu 
žygių Ukrainos separatizmui pažaboti. Uk
rainos vyriausybė, kuri rėmė separatizmų, li
ko atstatyta. Ukrainos valdžių paėmė į savo 

<<aak&s iš Maskvos atsiųsti žmonės. Pačių Uk

rainų administraciniu atžvilgiu manoma pa
dalyti į dvi dalis, tuo suskaldant Ukrainos 
teritorialinį vienumų. Šiais griežtais pakeiti
mais Ukrainos tautiniam judėjimui buvo su
duotas smarkus smūgis. Tautinio judėjimo 
vadai buvo paskelbti krašto išdavikais. Kai 
kurie iš jų, vengdami persekiojimo, nusižudė, 
kaip antai, buvęs teisingumo komisaras Skry- 
pnikas ir poetas Chvilovy. Kiti, kaip istori
kas Hruševski ir literatūros istorikas Jefre- 
mov, liko ištremti. Taip pat atstatyti ar su
varžyti savo veikime Ukrainos sovietų res
publikos pirmininkas Petrovskij, komisam} 
tarybos pirmininkas Čubar ir daug kitų. Uk
rainos valdžia atiduota iš Maskvos atsiųstam 
Postyševui, kurs yra pastatytas Ukrainos ko
munistų partijos generaliniu sekretorium, t. 
y., praktiškai — diktatorium, kurs laikysis 
tik Maskvos duodamų instrukcijų. Tuo būdu 
Ukraina lieka stipriai sujungta su Maskva 
ir separatistinės tendencijos iš viešumos lieka 
nustumtos į palėpę.

Padidėjęs Ukrainos separatiz. padarė 
kiek įtakos Maskvos santykiams su užsie
niais, ypač su Lenkija. Mat, ligšiol tiek Ma 
skva, tiek Varšuva stengėsi išnaudoti ukrai
niečius viena prieš antrų savo tikslams. Ir 
Maskva ir Varšuva slopino ukrainiečių judė
jimų savo teritorijose, bet rėmė jį antrojoj 
teritorijoj. Taip antai, sovietų Ukrainoj bu
vo nuoširdžiai sutinkami pabėgę nuo lenkų 
persekiojimo iš Rytų Galicijos ukrainiečiai, 
o Varšuva mielu noru priiminėjo politinius 
bėglius iš sovietų Ukrainos. Tuo būdu buvo 
varomas abišalis ukrainiečių kurstymas ir pa
laikomi ukrainiečių troškimai išlaisvinti Uk
rainų ir padaryti jų nepriklausomų. Tačiau 
nepriklausoma Ukraina yra lygiai nepagei
daujama nei Lenkijai nei Maskvai. Pairus 
Sovietų Rusijos santykiams su Vokietija, Ma
skvai rodos gyvo reikalo išlyginti santykius 
su Lenkija. Nepuolimo sutarties tarp abiejų 
šalių sudarymas ir vadinamo “9” pakto pa
sirašymas vaizdžiai rodo principinį Maskvos 
pozicijos pasikeitimų politikoj su Lenkija. 
Charakteringa tai, kad sąryšy su tuo kalba
ma apie slaptų Maskvos ir Varšuvos susita
rimų dėl ukrainiečių. Būtent, abi pusės nuta
rė nepalaikyti ir neremti ukrainiečių judėjimo 
antrosios teritorijoj ir slopinti jį savojoj. Ma
tant paskutinius įvykius sovietų Ukrainoj, 
minėto slapto susitarimo buvimas yra visai 
galimas dalykas.

Kokios iš viso to eina išvados! Pirmiau
sia, kad istorija kartojasi. Jau seniau, 1667 
m. Lenkija ir Maskva Andrussovo taikos su
tartimi buvo pasidalinusios Ukrainų. Tas pat 
įvyko 1920 m. Rygos sutartimi, kai Ukraina 
vėl buvo perskelta, nors ne taip skaudžiai, 
kaip to norėjo Pilsudskis. O dabar abi pusės 
atnaujina ir sustiprina “draugingumų” taip 
pat ukrainiečių kailiu ir jų sųskaiton. Antra, 
kad šis Maskvos ir Varšuvos demonstruoja
mas draugingumas priverčia ir mus — Lie
tuvą — pagalvoti apie kai kuriuos dalyku* 
Atrodo, kad Maskvos tradicinė politika Lie
tuvos atžvilgiu, kuri sudarė pagrindų abiejų 
valstybių geriems santykiams, arba keičiasi, 
arba jau yra kiek pakitėjusi? “Tr/'

Matas Bagdonas

DARIAUS Ht GIRĖNO TRAGEDIJOS 
TYRINĖTOJAS APIE KVOTOS 

REZULTATUS
KĄ BAKO DARIAUS IR 

GUANO NELAIMĖS 
LIUDININKAI

Berlincheno darbo stovykloje 
lakūnai norėję nusileisti? 
Tragedijos vietoje gyvento
jai ii karto palaikę lėktuvą 
priešo lėktuvu. Oro policija 
Berlyne manė, kad lenkų lė
ktuvas.

(Užbaiga)
“Lituanica” tada pasuko 

vėl į pietus. Bet už kelių kilo
metrų nuo Kuhdammo prasi
deda Doelzingo miškas, kurio 
palaukėje niūkso Zellingo eže
ras. Čia, ties pušynėliu prie 
palaukės, jie vėl apsuko ratų.
Tačiau lemputės šviesa staiga 
dingsta, pasigirsta smarkus 
trenksmas ir drųsuolių liki
mas vienu akimirksniu išsi
sprendžia...

Štai kų pasakoja vienas 
jaunuolis, Paul Schulz, iš Kuli- 
dammo kaimo, kuris buvo pa
skutinis drųsuolių lietuvių ne
laimės liūdininkas. “1933 me
tų liepos 17 d. apie 0,30 vai. 
stovėjau maždaug 50 metrų 
nuo / kaimo smuklės ir maž
daug iš šiaurės pusės išgirdau 
skrendančio lėktuvo motoro 
dūzgimų. Lėktuvas, kuris tu
rėjo tiktai baltų šviesų, iš pra
džių perskrido Kulidannno 
kaimų šiaurine puse, paskui 
pasuko į pietus, maždaug Ro- 
senthalio linkme, vėliau pa
sidavė vėl į rytų pttsę ir, tur- jie galėjo tikėti esu tekniškai 
būt, perskrido Zellingo ežerų.
Nuo ten lėktuve šviesos jau 
nebemačiau, tačiau motorų ei
nant vis tebegirdėjau. Po va
landėlės, maždaug vienos dvie
jų minučių, — galėjo būti dar 
trumpiau, — išgirdau kietų 
trenksmų. Dėl nuskambėjusio 
aido, kuris susidarė kalnuota
me, mišku apaugusiame žemės 
paviršiuje, trenksmo kryptį 
tikrai negalėjau atsekti. Bet 
iš to, kad tuo pačiu akimirk
sniu dingo ir motoro dūzgi-

Milžiną^

VILNIAUS ŠVENTYKLOSE

(Tęsinys)
Dienos metu iš po šitų firankų spin-
Karalienės auksuotas apsiaustas ir 

dvigubas vainikas, o naktį, kad ir tam- 
aiausių rudens naktį, visada žiba alyvos 
šventos lempos...

...Spindi Marija savo Aušros Vartų 
■oete ir rodo Lietuvių Tautai vienintelį 

.kelią į savo Sostinę, į brangų Vilnių; ro 
Jde vieškelį pakeliui su Dievu, su religija 
"ir su katalikybe... Žinoma, kartu su mei
le, su kultūra ir su... ginklais.

t.. Spindi Marija mūsų Vilniuje, lyg 
>ji vilties žvaigždė tolimoje padangėje 

stiprina iškamuotas lietuvių brolių vil-
Jių sielas, kad nenusimintų, kad ne
lįstų rankų ir kad nežūtų — nes vis-

[,yLena jie pagaliau laimės...
. Spindi Marija menkutėje Koplv-

>je ir mėgsta joje būti kartu su savo

maldininkais, su jų procesijomis ir su pi
ligrimais. Ji esti ne tik Koplyčioje, bet 
ir medalikėliuose, ir maldaknygėse, ir dū
minėse Vilniaus Krašto lūšnose ir ponų 
rūmuose, ir parapijos bažnyčioj, ir iškil- 
m ingo j katedroj....

... Spindi Marija visiems tolimiausių- 
jų sričių okupuotojo krašto vargdieniams 
lietuviams ir baltgudžiams; spindi jų lau
kiamiesiems iš laisvojo krašto, laisviems 
piliečiams broliams lietuviams...

... Spindi Marija Aušros Vartuose ir 
man, vargšui našlaičiui, Vilniaus trem-A.
tiniui, Vilniaus mylėtojui, Vilniaus išsi
ilgusiam, Vilniaus ištroškusiam ir apie 
Vilnių rašančiam, nes man gyventi bo 
Vilniaus liūdna, vai liūdna...

Kada Vilnių vėl pamatysiu, kada jan 
sugrįšiu — tada man linksma bus...

Bus linksma visiems mano broliams 
lietuviams!

• • • iI I

Vilniaus Aušros Vartai!..
Jau seniai, dar prieš Karų, jau išti

sais praeities amžiais jie buvo plačiai ži

Štai kų juipasakoja darbini- kalų ministerijai, kuri tuoj 
nkė Auna Rusentai iš Kuhda- susisiekė su Lietuvos pasiun- 

’mmo kaimo, kuri pirma atra-’tiny.be Berlyne ir vokiečių pa- 
’do subyrėjusių “Lituanicų” ir ’ siuntinybe Kaune. Maj. 11a- 
‘ griuvėsių sumaigytų Dariaus'tendorfas tuoj pradėjo oficialų 
ir Girėno kūnus. “1933 metų1 tardymų ir surašė protokolų, 
liepos 17 d., maždaug apie Dar važiuodamas netoli ne- 
4% vai., išėjau su savo abiem laimės vietos maj. Hatendor- 
dukterim į miškų grybauti. A- fas jau sutiko žmonių, nešan- 
tejusios į miškų iš tolo pama-'čių ant pečių gabalų oranži- 
tėme kažkų riogsant ir pama-'nės spalvos medžiagos. Tik pa

jau atsekti. Todėl nutariau lė
ktuvo nebeieškoti.

Bet kodėl įvyko tragedija?
Kodėl “Lituanica” krito su!n^,ne, kad Hitlerio jaunimas ’skui teko konstatuoti, kad tai 
negirdėtu trenksmu, visu sma j pasistatė- savo palapines, to- buvo “Lituanicos dalys,
rkumu einančiu motoru, iš pa-į dėl nuėjome kita kryptimi. Ve 
lyginti tankaus miško, pasi-jdau miške sutikau Frau Ur- 
darydama aikštę ir išmušdama han, kuriai ir papasakojau, kų 
žemėje gilių duobę! Ten pai
juk buvo laukas. Ten tūpda
mi jie būtų galėję išsigelbėti. 
Net tame pačiame miške, pa
sak vokiečių specialistų, jei 
.jie būtų normaliai, išjungtu 
motoru, leidęsi, gal būt, taip 
put būtų galėję išlikt gyvi.

Deja, žiaurus likimas turė
jo per daug padėjėjų, lakūnų 
priešų: tamsų, blogų orų, neži
nių. Nuovargis, be abejo, jau 
buvo pradėjęs lakūnus veikti, 
— jie buvo išbuvę ore 37 va
landas didžiausiame įtempi
me, beveik be maisto. Nervai 
galėjo būti pervargę, dėmesys 
pasilpęs, raumenys nebejaut
rūs, nebeklusnūs.

l^ak finams išskrendant iš 
New Yorko, oro spaudimas 
buvo 761 mm., tuo tarpu ka
tastrofos metu ties Soldinu jis 
buvo tiktai 755 mm. Dėl tos 
priežasties “Lituanicos” auk
ščiui matuoti prietaisas nelai
mės metu galėjo rodyti 70 m 
aukščio daugiau, kaip iš tik
rųjų toje vietoje buvo. Nuo-

buvau pastebėjusi. Tada nuė 
jome abi kartu į vietų, — 
koks tada buvo laikas dabar

į klausimų, ar “Lituanica” 
būtų galėjusi pasinaudoti ra- 
dio aparatu, maj. Hatendorfas 
atsakė, kad toks aparatas la
bai daug sveria ir kad “Litu
anica” nebūtų galėjusi jo pa-

neatsimenu, — ir įsitikinome, imti. Jeigu tragingai žuvę la-
kad tai esama sudužusio lėk
tuvo. Tuojau nusiunčiau savo 
14 metų dukterį Friedų pas 
mėsininkų Adolfų Zimmerma- 
nų, kad telefonu praneštų la- 
ndjaegeriui Schroederiui. Ne
trukus atėjo ir daugiau Kub- 
dammo kaimo gyventojų, ta
rp kurių buvo ir valsčiaus vi
ršaitis Maerten, kuris laikinai 
pasirūpino, kad žmonės nepri
eitų prie lėktuvo.”

Žinia tuoj pasklido po vi
sų apylinkę. Žmonės pradėjo 
kalbėti, girdi, tai esąs priešų 

'lėktuvas. Tokios kalbos tęsėsi 
net kelias valandas. Maj. Ha- 
tendorfui iš Riosenthalio net 
buvo pranešta, kad ties Kuh- 
dammu esųs nukritęs nežino
mas lėktuvas; lėktuvas esųs 
visiškai sudegęs ir lakūnai ne 
palikę jokių pėdsakų. Ta ži
nia Berlyno oro policijos pre
zidiume buvo komentuota ta

kūnai būtų norėję paimti apa
ratų, “Lituanicų” būtų reikė
ję visiškai kitaip konstruoti. 
Praktikoje tai esu labai sun
ku įvykdyti. Dėl to ir visi iki 
šiol skridę lakūnai per Atlan
ta radio neturėję.

TĖVŲ MARIJONU KOLE
GIJA MARIANAPOLIS 
THOMPSON, GONN.

Kolegija turi astuonių me
tų mokslo kursų. Pirmieji ke
turi metai yra Aukštesnės Mo
kyklos — Classical High 
Scliool — kursas; Antroji da
lis — tai keturių metų kole
gijos kursas.

vargis galėjo prisidėti prie to, i prasme, kad tai galėjo
kad lakūnai, skrisdami jau ir lenkų lėktuvas. Lenkų lakū- 
taip, kaip galima žemiau, tuo |nai, bijodami, kad nepakliūti} 
skandžiai apgaulingo skirtu- 1 policijos rankas, lėktuvų pa- 
mo nebepastebėjo. Štai kodėl |degę ir patys pabėgę. Ta ži

nia buvo, pagaliau, taip rim
tai priimta, kad maj. Haten-teisūs skrisdami visu smarku

mu ir nebepastebėjo, nebenu- 
jautė besiartinančio baisaus li
kimo.

Iš “Lituanicos” išmuštos

Marianapolis yra vienatinė 
kolegija, kurioje lietuviai jau
nuoliai yra auklėjami tikybi- 

būti 'oėje ir tautinėje dvasioje.

Kolegija yra inkorporuota 
Connecticut valstijoje.

Norintieji savo vaikus sių
sti į aukštesnius mokslus, ra
šykite adresu:

dorfas tuojau įsakė Soldino MARIANAPOLIS OOLLEOE
policijai bėgančius lakūnus a- 
reštuoti.

Tik apie 10 vai. vietos po
miško aikštės, esu, galima spė-Jicija pranešė Berlyno oro po- 
ti, kad lakūnams sukant ratų, j licijos prezidiumui, kad Dod- 
vienas sparnas galėjo būti pa- žino pušynėlyje tikrai nukrito 
sviręs ir anksčiau užkliuvo už
pusių viršūnių. Tada, žinoma, 
vienu akimksniu “Lituanica” 
turėjo žūti. Lėktuvas šovė vi-

nežinomas lėktuvas, kad jis 
visiškai sudužo ir kad lakū
nai, griuvėsių palaidoti, yra 
negyvi. Gavęs tų žinių, maj-

nias, supratau, kad lėktuvo 
nukrista. Buvo tamsu, dangus 
buvo be žvaigždžių ir stipriai 
debesuotas, o be to, trenksiu t 
vietos nei apytikriai negalė-

su smarkumu žemėn, išinušda- j Hatendorfas tuoj išvyko į ne
inąs žemėje duobę, persivers- laimės vietų, 
damas galva ir savo griūvė Įvykio vietoje maj. Haten 
siais sutriuškindamas narsius dorfas pirmas konstataVo, kad 
Atlanto nugalėtojus. |esama “Lituanicos”. Po to jis

“Lituanicos” laikrodis bu J iŠ Rosenthalio pašto telegrafu 
vo rastas sustojęs 0,30 vai. : pranešė vokiečių užsienių rev

nomi toli, toli, už Vilniaus žemių ribų, 
toli, po visų platųjį pasaulį.

Žinojo juos mūsų emigrantai — Vil
niaus žemių gyventojai, žinojo šviesuo
menė, visokią administracija, tolimieji 
maldininkai, nesuskaitomos procesijos ir 
dažnų dažnieji piligrimai — visi žinojo...

Ir plaukdavo, būdavo, į Aušros Var
tus aukos, prašymai, intencijos iš Ry
gos, Petrapilio, Odesos, Maskvos, Sibiro 
ir tolimosios, užjūrinės Amerikos... O 
kada prasidėjo baisusis karas, kada į vo
kiečių frontų pro Vilnių pradėjo griauti 
nepabaigiamus ešalonus rusų kareivių — 
o atgal vežė jau ištisas partijas sužeistų
jų, tada mūsų Aušros Vartai pasidarė ži
nomi ir neapsakomai brangūs ir didžiajai 
Rusų armijai, kurios vyriausioji fronto 
arterija buvo kaip tiktai tas pats mūsų 
Vilnius...

Ir matėme Aušros Vartuose gyvai 
besimeldžiančias msų rotas, matėme mal
dingai klūpančius jaunus ir senesnius ka
rininkus, jautėme, kad, ištikus pavojui,

visi ir visi tikisi iš Aušros Vartų galin
gojo apgynimo...

O kada pasklido garsas, jog Aušros 
Vartų Motinos pašvęstieji paveiksliukai 
tikrai apsaugoja karius nuo vokiečių gra
natų ir kulipkų — tada prasidėjo sta
čiai negalimas patenkinti pareikalavimas 
tų pašvęstųjų paveiksliukų... Kariai juoR 
įsisiūdavo į savo rūbus ant krūtinių, įš- 
vykusiųjų draugai ir motinos pasiųsdavo 
šituos paveiksliukus savo kariams stačiai 
į frontų...

Ir ateidavo pas Aušros Vartų kuni
gus senutės, garbingos rusų damos ir, 
rodydamos savo sūnų karininkų laiškus, 
kuriuose pripažindavo, kad šitie nuosta
bieji paveiksliukai tikrai saugoja fron
te nuo mirties, — damos nuolankiai pra
šydavo dar naujų ir naujų atvaisdelių...

Mūsų broliai vilniečiai, visi lietuviai 
katalikai ir visi Lietuvos žemių gyven
tojai labai myli ir gerbia Aušros Vartus. 
Vilniečiai kasdieną nori juose nors pus- 
valandėlę paklūpėti — ir meldžiasi Čia

Thompson, Ccnn.

KNYGOS

Parašė
Kun. Dr. K. Matulaitis, M I C.

Dorybės $1.00
Kristaus Patarimų Ke

liais $1.00
Perkant visas kartu $4.04 
Sielos Takai Tobulybėn 1.00 
Misijonieriau8 Užra

šai (Brolių Marijonų
Vertimas) $1.25

Šias knygas galite gauti
“Draugo” Knygyne,

2334 8. Oakiey Avė.

pat gatvėje, ant kieto grindinio. Klūpo 
maldingai veizėdami viršun, į Koplyčią, 
kur viešpatauja, iš kur laimina mūsų ge
roji ir mylimoji Vilniaus Motina...

Artimesnės provincijos maldininkai 
skuba taip pat dažniau atvykti pas savo 
brangiųjų Ponių. O tolimesnieji katali
kai rengia į Aušros Vartus kasmetines di
džiules puikias procesijas. Keliauja išti
somis paromis, eina dienų ir naktį. Ir 
nešasi su savimi visas gražiausias insig
nijas — visa, kų tiktai gali sukurti ga
lingasis mūsų lietuvių katalikų maldin
gumas... Nešasi naujai pasiutas šilkines 
vėliavas, šviečia naujais blizgančiais ži
bintais, neša altorėlius, tarčas ir asisten- 
cijas. Gražiausių žaliųjų rūtų vainiku ap
supę lydi savo klebonų — dvasios tėvų, 
ir visi kartu, visi nepaliaujamai ir sutar
tinai per miškus ir laukus, per visų to
limų kelionę gieda ir traukia lietuviškųjų 
Marijos giesmę... O kada Vilnių prieina, 
kada jo gatvėmis nužengia — tada visi 
iš naujo atsigaivina, išsitiesia, pasitaisG.

tiny.be
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Iš MUZIKOS SRITIES
Rašo A. P. Stulga

tikrų( sąlygų: dėl stokos pusi-1 jų vietas. .Vyrų chorai, kurie 
ruošimo, greito parapijų au- gieda tik bažnyčioje, yra re
gimi). Pirmutinis tikslas buvo'tenybė. Tokį chorų teko girdė- 
sudaryti pastogę, kad ir pa- ti tik vienoje vokiečių R.K. ne 
prasčiausio tipo, bile tik pri--didelės parapijos bažnytėlėje

BAŽNYTINIS CHORAS (dengus reikalingiausias apei- 
------------- gas.

Užtat Amerikoj didesnių 
emigrantų bažnyčios liko be

Tikras bažnytinis choras 
turi būti vyrų, arba vyrų-ber
naičių choras. Tikriems baž
nytiniams chorams yra pas
toje kelių nelemtos aplin
kybės, ppae Amerikoje. Tat 
gi kįla klausimas, ar galima 
sudaryti tokius chorus? įVie- 
ui, dėl nežinojimo istorijos ir 
tradicijos, sako, kad tokie 
chorai negali būti sėkmingi, 
išskyrus kai kur tik dėl baž
nytinės muzikos. Kitų nuo
mone, toks choras sunku būtų 
suorganizuoti ir palaikyti, y- 
pač parapijose.

Vienas muzikas į šios klau
simus taip atsako, kad vyrų 
chorai turi būti bažnyčiose, 
nes tai yra aiškus Romos nu
sprendimas ir nekalki patvir
tintas. R. K. Bažnyčiose per 
amžius buvo vyrų chorai. ŠĮ 
dalykų yra pažymėjęs ir Šv. 
Tėvas Pijus X savo išleistoje 
enciklikoje “Motu Proprio” j 
dėl bažnytinės muzikos (lapk. 
22, 1903m). “Giedoriai baž
nyčioje užima liturginio gie
dojimo vietų, tat moteriškos, 
būdamos ncatatinkamoe šiai 
pareigai, negali būti priima
mos į bažnytinį chorų. Auk
štesniems balsams, sopranams 
ir altams, turi būti skiriami 
bernaičiai, senovės papročiu.”

iTas “senovės paprotys” 
yra pamatas liturgijos išsivy
stymo. Šv. Tėvas Zacharijus 
yra pareiškęs kad “yra klai
dinga moteriškoms tarnauti 
prie šv. altorių, arba imti ant 
savęs bilę užduotį, priklauso
mų vyrams.”

Liturginiai vyrų chorai dau-! 
giausiai pasisekimo turėjo Į 
krikščionybės pradžioje. Kai 
kas, gal, mėgins užmesti, kad 
sunku būtų vaikų balsus išla
vinti, nes su laiku jie mainos į 
vyriškus balsus. Bet tai gali
ma, tik reikia noro ir pastan
gų. Vienas senoovės muzikų,' 
yra išsireiškęs, kad bernaičių 
balsai yra meliodingi-švelnūs; j 

fleitiški balsai. Imkime kad 
ir Paulistų chorus, kuriuos su
daro vien vyrai ir bernaičai. 
iKain teko juos girdėti gie
dant, neabejotinai pasakys, 
kad joks maišytų balsų choras 
negali jiems prilygyti.

Bernaičiai, iš mažens pra
dėti lavinti bažnytinės mu
zikos, įgija jos dvasių ir vė
liau lieka tos šakos specijali- 
stui ir didvyriui, kaip Pelestri 
na, di Lasso ir kiti. Kas yra į 
girdėjęs gerus vyrų-bernaičių 
chorus, tas tik galia pilnai su
prasti ir įvertinti tikrų gies
mės grožį. Vyrų chorai yra 
užsilikę kai kur net ir Angli
jos episkopatų bažnyčiose. 
Moteriškų Klišai choruose pra 
dėjo rastis bažnyčiose nuo 
protestantizmo laikų. Kata
likų bažnyčiose moteriškos 
pradėjo giedoti tik 17 amžiu
je mažose (^Anglijos bažnytėlė
se.

«J.A.V. nuo daugelio metų 
yra žinomi mišrūs chorai. Čia 
šis dalykas buvo leidžiamas 
dėl to, kad Amerika, Romos 
akyse, buvo skaitoma tik kaip 
misijų kraštas, šios aplinky
bės buvo leidžiamos dėl tam

arkitektūros ir kitokio maldos 
namui meno. Chorai, giedoji
mas pasiliko antroje vietoje. 
Chorams medžiaga buvo ima
ma kokia tik papuolė. Tokiu 
būdu čia įsigyveno mišrūs 
chorai. Tokiose sąlygose už
mirštas liturginis vyrų choras, 
o jo vietoj įsigyveno nelitur- 
giška-populeri muzika bažny
čiose.

Bažnytiniai chorai čia pa
prastai gieda ne tik bažnyčio-

\Viscongine. Chorui priklau-i 
so vyrai nuo jaunystės lig se
natvės ; jų pastovumas duoda 
galimumo išsilavinti, kas su
daro gražų giedojimų. Toks 
choras, gal, nesidaro popule- 
rus pasaulietišku atžvilgiu, 
bet užtat visi jį gerbia: nariai 
gerbia vedėjų ir vienas kitų, o 
parapijonys su aukšta pagar
ba žiūri į giedorius.

Liturginė muzika palaiko 
žmonėse aukštų Dievo garbini
mų. O tai gali atlikti tiktai 
vyrų-bernaičių choras. Vyrai 
yra atsakantieji rinitam dar 
bui, jei jie permato rimtų cho
ro nusistatymų. Jie ne tik

Specijalistų chorvedžių pas
tebėta, kad bernaičiai ir vyrai 
yra punktuališkesni, negu mo
teriškos choro pamokoms. 
Jie neapvilia chorvedžio. Jie 
lankosi pamokoms ir į pamal
das laiku, nežiūrint lyja, ar 
sniegti. Reikale pamokoms jie 
pašvenčia net savo žaidimo lai 
kų. Tat, iš jų galima sudary
ti tikrai gerų bažnytinį chorų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

žiMakMk

se, bet dedasi ir prie kitų, tau patys dalyvauja, bet vedasi il
tinių, pramogų ir parengimų. 
Reiškia, bažnytinis choras 

{daug darbų dirba. Choras, 
dirbdamas įvairius darbus, be 
abejo, visų gerai neatlieka. 
Choristas, vartodamas dviejų 
tipų muzikų, pamyli vienų ar
ba kitą ir tuo būdu lieka su
kompromituotas ir nustoja už- 
siinteresavimo. Be abejo, ber
naičiai nebesuspėjami prireng
ti visiems darbams, o moteriš
kos, kai kuriais išrokavimai, 
būnant pastovesnėm ir tinka-

savo sūnus arba ragina juos 
įsirašyti į panašų chorų. Pa
mylėjęs chorų, vyriškis neap
leis jo dėl menkniekių. Ir1 
chorvedžiui daug yra leng-

Ronald Finney iš Emporia, 
Kan., areštuotas sąryšyje su 
plačiuoju klastuotų bonų pas
kleidimu.

kad nebūtų jam daugiau nerei
kalingų pastabų.

Bernaičių balsus gali peikti į 
tik tas, kas mažai yra su muzi 
ka susipažinęs ir kas, gal, yra 
girdėjęs bernaičius menkai 
prirengtus. Bet tinkamai išla 
vintas bernaičo balsas yra tik
riausias bažnyčios papuošalas.

LIETUVIAI DAKTARAI:

lel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

X—{SPINDULI Al 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomia ir nedė-lomis pagal 
sutarties

LIETUVIAI D A K T A R A
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

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

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halstsd St.
Ofiso t Vandos: 1-4 Ir 4-1 vai vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2«&C W. 49tto St.

Valandos: 14—12 ryto 
Seredomls ir Nedėliotais pagal salart)

I

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

via u darbuotis su vyrų choru, jokiu būdu nepalyginimas mo 
Pas vyrus nėra pavydo, kom- Į teriškojo balso tonui. Tiems, 
peticijos vieno su kitu. Ber-I kurie užmestų kad bernaičių
r.aičiai iš mažens norėdami 
būti dideliais “vyrais,” seka 
suaugusiųjų pavyzdį ir juos 
visame kaine imituoja. Įspė
tas bernaitis neužsigauna ir 
neužpyksta; įspėjimų jis pri-

įncsnėm visame kame, užėmė ima kaipo painokų ir stengiasi,

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GEABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2518 

2314 W. 23rd Pi., Chicago

L439 S. 49th Court, Cicero, Ūl.
'I«CL. CICERO 4917

Plione BOUlevard 4189

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ullalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avecne

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDSJAB
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUlevard 5203—8418

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1444 KO. 4 V Iii CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

2147 bO. HALSTED ST., CHIGAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—4 vaL

Tel. HEMlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1424 Weat Marauetta Road 

VALANDOS:
4 iki 11 ryto: 7 iki 1 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 1444 K HAPLKWOOD AVM

Tek LAFayette 5793

! DR. A. J. JAVOIŠ

1‘kone GROvehiU 0027
Valandos: 2-4: 7-8 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. ausitaru

DR. J. W. KADZEWICK
Lietutis Gydytojas ir Chirurgas 

4242 80. WESTERN A V H. 
Cblcago. Iii.

BOUlevai-d 7589
Res. IlEMkiek 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 14 ryto Iki S vakare

balsai trumpu laiku atgyvena- 
ini-mainosi, tiems pasakysiu, 
kad moteriški balsai nusidėvi 
Išgirdęs gerai prirengtų bei 
naičių-vyrų chorų įgauni dide
lio įspūdžio. Be abejo, gali TcL Ofiso uouitvard 5913—14 
pasitaikyti ir tarpinių klaidų, Rea. victory 2343 

bet ar to nėra pas mišrus cho
rus? Vyrų bernaičių choras 
yra tinkamiausias bažnyčioj.

OR. A. J. RERTASH
756 W. 35th STREET

Ofise vai.: nuo 1-2: nuo 4:24-2:24

Offios Pkone Res. and Office Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. PKOspect 1028^> £ CalifornJ4

CANU 0706 Nedėlioję

DR. J. J. KOWARSKAS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Į
PHY8ICIAN AND guRGEoN Tel. of. ir Res. GROvehiU 0617 

2403 W. 63rd bt, Chicago <817 Waahtenaw Ava
OIT1O1 M0UR8: nnininiviA

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

1421 West Marauetta Road
Tat: a-4 Ir 7-4 vau. ksiv. 8-11 ryta 

NedeuOJ susitarus

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

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Bftlaamuotoja3 

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, ELL

J. F. RADŽIUS
- (ne.

LIETUVIŲ ORABORIU3
Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18Ui 81. Tel. CANal 6174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WE6T 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTO JAS

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

Tel. LAFayette 3572

J. Uulevičius
Graborius 

Ir
Balsemuolojas

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
k»je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas oš 216.44 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 50th Ava, Cicero. Tl»

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

.... -

GRABORIAI:

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEŽKIS
IV C M T I U T g U

4645 SU. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th strest

Vai.: nuo s iki s vakare 
BersdoJ pagal sutarti

Phone CANal 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—t Ir 7—S vak. 

dereiloinis ir nedėlioinis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. REPubllc 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJA ŽEMESNĘ KAINA.

Kiekvienam pagrahul musų koplyčia su vargonais 
dykai’. Nuliudimo valandoje nepamirškite

mus pašaukti. REPUBL1O 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 80. KED7.IE AVĖ.

(Netu/ime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

PAVLAVICIA UNDERTAKING CH
INCORPORATED

Henry W. Becker
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. 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 pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisag

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

.. ..

Tel. CANal 6122

08. G. I. BLOŽiSdantiniam
2201 W. Cermak Road

(Kampae Laanit Ht-j 
Vanumon. nuo s nu 18 ryte

Nuo 1 iki 4 rakare 
••runoj pagal suiart«

Dlt. MARGE1UO
PRANEŠIMAS

Ferafkelė į erdvesnę ir patogesne 
vietų

2325 SO. HAl.STED ST.
Vai.: nuo lo ryto iki 2 po pietų ir 

nuo ti iki a vakare 
Š veri tau ten tais nuo 10 iki 12 

Choue BOLlevard 8483

TeL CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas 

1221 SOUTH HAL.STED 
Resldeuciju 46uo so. Artesian A.V4l. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

t iki 2:88 vakare

DR. T. DUNDULIS
UIDKLOJAS XR CHIRURGAM

4142 ABCHER AVENUE 
TeL VIRginia 0036

Tel. GROvehiU 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS ir chirurgas

Vai.; 8-11 ryto 2-4 ir 7-8 vak. 
buredoiuia po pietų ir hiedėidieniAla 

ua susitarus
2422 W. MAKUUELTE ROAD

{VAIRŪS DAKTARAI
Ree. Pkone 

ENGIewoo«l 6641
Office Phoos 

^UN Kvortų 3090 Ofiso. Tel. VICtory 6893
Rez.: Tel. DRExel 9191

DR. A. R. MCGRADIE ne * * on™
v i y kiru 4» ru i uii du a u Wlll OI ^al IIV IGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HAUSTLD bTKEEI
ROOM 214

VaL: 1-4 u 1-9 v»L vakara

DR. CHARLES SE6AL
Peraėld aavo ofi'nų po numanu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECL1 AUSTAS

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

pietų: 7—b.30 vai. vakare 
Nedėllorais iv iki 12

Telefonas MIDway 2880

Husas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir 

veneriskų ligų 
Ofisas 3102 So. H&isted BL

Kampai. Mist Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—2 t.V. 
Nedėliotais fr ftventadieniaia 19—12

Office;
PROspect 2011

Rea:
BEVerly 0031

DR. MAURIGE KAHN ,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 au. abiiLand a v E. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldieniala nuo 10 iki 12 dieną

Pitone: PROspect 1024

Dr. JOHN E RUZ1C DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2355 West GJrd Street
Vai.: 2 te 4 ir 7 to I P. 14. 

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

Chtcaro. III.
Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandoa:

1—4 ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutarti.

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MUžKRŲ PKR 98 METUS NK*n;RIN» 

KAIP USMRENfcJUBION Ir NEISGYDOMO8 JOS YRA 
Speclžllškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkrtų Ir pužlėž, užnuodljlmg, krae- 
Jo, odoe. Ilgas, Žandas, reumatlamų, galvos akauamue, skausmus nuga
roje, koaėjlmą. gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ilgas. Jeigu km ne
galėje Jus ItgydytL ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis Jum- in.ii pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ižgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 4^-2 valandai vakare. NsdAllomla nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

42U0 WKhT 2«lh 87. kairumas Keežer Avė. Tel. CRAnford MII
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(Užbaiga)
V Posėdis

Kun. M. Urbanavičiui sukal-
Rugp. 20 d. buvo didelis ligoninėje dr. Biežis padarė ?'^us mak^> Paktas posėdis 
iukšmas Miliausko darže, tonsilų operaciją, kap. P. Jur- Piat^tas rugp. 10 d., 10 vai.

C H I C A G O J E
GRAŽUS RADIJO “PIPI

RŲ” PIKNIKAS
PADARE OPERACIJĄ

Rugp. 24 d. Šv. Kryžiau?

įmonių suvažiavo didelis bu- gėlai. Ligonis dr. Biežio pa
ra. Visi pikniko darbininkai tarnavimu labai patenkintas
liai dirbo ir visiems svečia- ir jaučiasi gerai 

iš mandagiai patarnavo. O 
:ad visiems būtų dar links- 
)iau tai p. Pankauskas šutei- 
[ė savo radijo ir garsiakul- 
dus; sugrojo gražius rekor- 
lūs su lietuviškom dainom.

RflDIŪ
Rep

ryto
. Sveikina kun. Baškys ir ki
ti.

Kun. Gradeckas skaito re
zoliucijas, kurias seimas prii
ma:

I

j Išbrauktam nariui tuojau su 
laikyti “Vytį”.

Kuopos rengia nors viena

Diiiijgtg
Iždininkė — S. Ališauskai

tė, Chicago, III., palikta vien
balsiai kitiems metams.

Iždo globėjais — I^eonardas 
Gritis, Chicago, Ilk, ir Ona 
Valeckaitė, Boston, Mass.

Spaustuvės direktorio A. Va 
lonio terminui pasibaigus ir 
kun. Baltučiui rezignavus iš 
direktorių, darinkta 3 metų te
rminui A. Manstavičius ir 2 
m. terminui K. Savickas. Nuo 
seniau lieka kun. M. Urbana
vičius.

Po lošimo L. V. Dainos cho
ras, vedamas p. Juozo Saurlo 
padainavo.

Antrą vakarą įvyko šokiai 
vidumiesty Midland klube. Pu 
skutinį vakarą bankietas su 
muzikale programa ir kalbo
mis Gimimo Pan. šv. parap 
svet., Marųuette Parke.

Šiuo ir baigėsi L. Vyčių 21 
seimas. “"Alfa

AR NESVEIKAS?

5

Praeitų ketvirtadienį ir vėl
Baseball žaidimas prasi dė L .. JL* L™* “““u P™g' |vakarQ» kurio vis$ Peln^ ski* 

o antrą vai. įžymus biznie-* * ■ «.•■■■ w r ■■■•■■iii r— ■-< urvuau u 1/ ■ __ , i • l * V l • • «Pasiųsti laiškus visiems ku--u. . , . __ jams. Žinomi Progress akor-j’ius ir aukotojas, p. A. Ivass j- • • i I
itidarė žaidimą. Briglitou C. ''* *“ sug™-’° k*‘ | nigams, paskelbiant tikrą vy-
I. O. section Champs laimė- *“» ""7^ * ° -“ovį.
10 ėempijonatą ir sidabrinėj V0..a,' TŽ>,a‘ 6UIį*‘“ Plėkuos prašyti kunigą,
F ' rasti k.tuR-rfii halsus, kad taip kad stotų j vyfiy organizaei.

puikiai barmonizuotusi. Pats:aurę.

Paskui prasidėjo bėgimo ko programos vedėjas irgi artis- 
rtestas. Aukštaitienė laimėjo tiškai išpildė solo “Karvelė

li”. ! U
Be to, buvo suteikta įdomių 

žinių apie biznius ir kitokių 
pranešimų. L. K.

doVaną, aukotą Furmen-Fos- 
terš Co. Lietuviškų šokių kon- 
teste laimėjo Šaltimierai. Do
vana buvo suteikta Peoples 
Fumiture Co. Angliškų šokių 
konteste laimėjo A. Kellertai.
Dovana aukota Lavndale gro-
cerįes. Huntley, III. — Rugpiūč-io

Kontestą teisėjai: G. šidiš- 13 *>• PP- V' Kubaičiai šventė 
kiūtė-Giedraitienė; daininin. savo 15 met” lain,in«° vedu-

DVIGUBOS SUKAKTYS

kas K. Pažarskis; “Dainos” 
choro pirm., Damber ir Lietu
vių Dienos populeriškiausia 
mergaitė Ieva Paulekiūtė, į- 
teikė dovanas ir išrinko lai
mėtojus.

Ant galo, vedėjas, Antanas 
Giedraitis pradėjo programą 
(Floor Sbow). Radijo “Pipi
rai” atidarė programą savo 
gražia dainele vardu “Pipi
rai”. Gražiabalsė dainininkė 
Giedraitienė jausmingai padai 
navo solo pritariant “Pipirų”

šio gyvenimo sukaktį. Ta pa
čia proga p. Kubaitis šventė 
savo 51 metų gimimo sukaktį. 
Prieš tai, penktadienio vaka
re, vietinės moterys padarė p- 
niai Kubaitienei “surprise” ir 
sunešė daugelį dovanų. Sek
madienį suvažiavo virš 50 žmo 
nių pasiviešėti ir palinkėti pp.

Kubaičiams daug dar metų 
laimingo gyvenimo. Kubaičių 
namas vienas iš gražiausių ir 
didžiausių visam miestuky, to
dėl labai lengvai visus svečius

, X X - m.................... .... . i sutalpino. Susilaukė daug grakvartetui. Taip gi gražiai dai- V , m_ . . . ... zių dovanų ir linkėjimų. Tarpnavo L. I>abanauskas. Šokikai

ją ir steigtų kuopas ten, kur 
jų nėra. Šiam dalykui išrink
ta komisija iš kun. Gradecko, 
kun. M. Urbanavičiaus ir'M. 
Žitkaus.

Pageidauta, kad redaktorius 
duotų organizacijai daugiau 
publikacijos.

Centro ir apskričių valdy
bos kad pasirūpintų aplanky
ti visas kuopas su kalbomis 
nors sykį į metus.

Išmesti iš konstitucijos sky
rių 5, paragrafą 4, skyrių 12, 
parag. 2.

Pildyti skyrių 12, parag. 4.
Kad visos kuopos darytų 

žygius siųsti visus savo spau
dos darbus Vyčių spaustuvei.

Kelti jaunimą rengiant pa
skaitas, round table conferen- 
ces ir 1.1, dvasiškiams vado
vaujant.

Steigt Eucharistinius sky
rius.

Kalba Dr. Biežis ir t)r. Ra 
čkus. Posėdis baigtas kun. Va
lančiui sukalbėjus maldą 12:45 
vai. popiet.

VI Posėdis
Paskutinis seimo posėdi? 

prasidėjo 3 vai. popiet, kun.

daugelio svečių, matėsi kun.
Tvon Esser, vietinis klebonas, 
ir iš miestuko ir aplinkui pp.
Stearns, Watts, Boncoskey, Ra 
nsen Millers ir Kesslon; iš Baltučiui sukalbėjus maldą.
Chicagos, pp. V. Daukša, Ve-! Poškienė praneša, kad sese

lę unigų Vienybei paskyrus į , 
dvasios vadą, pavesta pirmi- fpasitarkit su Dr. Ross, dykai < 
ninkui tuojau susižinoti kuris ( apie savo ligą ar silpnumą, 
kunigas Kunigų Vienybės 'bus
paskirtas ir tuojau paskelbti 
savo dvasios vadą.

Vietoj literatinės komisijos 
Centro valdybai pavesta su
sirasti sau tinkamus bendra
darbius.

Rūpintis apie įsteigimą Vy
čių apdraudos skyrio Susivie
nijime, išrinkta komisija iš 
L. Šimučio, kun. Ed. Gradec
ko ir kun. M. Urbanavičiaus.

Centro valdybai pavesta nu
skirti vietą kitų metų seimui.

Nutarta kad Centro valdy
bos nariai užimtų centre tik
tai vieną vietą.

Išrinkta naujoji valdyba už
ėjo ant scenos ir buvęs Centro 
dvasios vadas kun. Valančius 
prisaikdino. Sugiedojus Lietu
vos, Amerikos ir Vyčių him
nus, seimas baigtas kun. Va
lančiui atkalbėjus maldą.

Seime dalyvavo daktarai:
Jonas P. Poška, buvęs Cent
ro pirm. 1928 m., Al. Račkus, 
buvęs pirmasis rašt. ir “Vy-’ 
čio” redaktorius, A. Rakau-j 
skas, Vyčių prietelius ir S.
Biežis. 1 .1 ♦

Advokatų, rodos, buvo tik 
K. Česnulis ir K. Savickas.
Kitų neteko pažinti.

Harvard universiteto prof.
Galinis.

Kunigų: pralotas M. L. Kru 
šas, I. Albavičius, K. Bičkau
skas, S. Bartkus, A. Baltutis,
E Gradeckas, P. Katauskas,
Alf. Lipnickas, Pr. Lukošius.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai Iftgydytnult 
įvairių kraujo Ilgų, 
reumatizmo, Inkstų,' 
pūslės, urlnarlų lr< 
vi'sų užkrečiamųjų 
ligų. Taipgi speciali t 
gydymai sugrąžini-, 
mul energijos Ir sti
prumo be laiko nu-<

'alinusiems asmenims Ir lyttfnlal, 
i silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami < 
' ateiti dėl sveikatai naudingų in- 
i formacijų. kurios bus sute/ktos* 
dykai be Jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos Ir 
i visiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų tftmokėjimų, kad ( 

Iktekvfenam nesveikam žmogui duo 
,11 progos išsigydyti ir tapti sveiku.,

DR. B. M. ROSS
VJ5TIKIMAR SPECIALISTAS

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str., Chicago, 111. < 
Imkite elev.’torių Iki penkto aukš
to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų* 
ir 506 dėl moterų. Valandos: 10 a., 
m. lkf 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. Iki 12 vai. Panedėlials, Seredo- < 
mis kr Subatomis nuo 10 a. m. iki 

. 8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa- 
t čtame name.

Pirmadienis, rugp. 28 d., 1933

Tai gyvenimėlis... kiaulėms. Per nesenai buvusi pieno 
streiko New York’o valstybėje, farmeriai miestams paskirtu 
pienu kiaules šeria.

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

nckevičia, Tereikis, Šiacaus-

ir akordininkai paįvairino pro[gramą. * t •
Vedėjas, A. (liedraitis ir vi

si radijo “Pipirai” nori pa
reikšti širdingiausį ačiū Chi- 
cagos lietuvių visuomenei už

i iv lka^ ir sūnus Eduardas Kubal-pat už skelbimus “Draugo 
redakcijai, kontesto teisėjams,
Peoples Furniture Co., J. F. 

tBudrikui, visiems aukotojams 
'ir visiems kurie bent kuo pri
sidėjo prie surengimo šio pi
kniko ir visiems atsilankusie. . . T . .. .. . le ir W. Turk. V. Valiulis irms širdingiausias ačiū. .? . . . E. Pollary; iš Berwyn pp.

Dar nonn primint, kad ,1a,- Brow„. g Brookfie1d 0#.
nininkų kontestas buvo atidė- .x. . •» T i Yr-n —* . . hnaičiai; iš bake Vilią pp.
tas ir bus leidžiamas per Peo 0(..ai. „ Henrv

J* Moša; iš Trevor Wisc. p-nia 
Scbvartz ir daugelis klt’.

P. V. Kubaitis užsiiminėja

tis; iš Cicero p. Pocienė, pp. 
Kimbarkai ir Litavsky; iš
Waukegan ir North Chicago kams- Seimas nutaria seselėms 
dukters Alisė ir Zeleniakienė, Paskirti auką iš rengimo ko- 
pp. Drew (duktė Ona) R. misijos.
Kreutzer, A. Dahlin, Alise, Ju- Mandatų komisija praneša,

landas. Pranešta, kad radijo 
“Pipirai” rengiasi prie rude
ninio koncerto, kuriame baig
sis šis dainininkų kontestas.

Ieva Lukošiūtė

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

pardavinėjimu pieninių produ
ktų. Chicagos lietuvių tarpe ir 
Cbicagoje yra labai gerai ži
nomas. Kilęs iš Tauragės aps. 
Vainuto valsč., Žvingių parap. 
Atvažiavo Amerikon 1899 me
tais. Pirmoji moteris (Sanda- 
raitė) mirė 1917 m. Dabarti
nė p. Kubaitienė pirm ištekė
siant buvo Pociūtė, gimusi,

Brangių kaime, Žemaitkie
mio valsčiuje, Pranas Matiko-j 
nis išėjęs iš proto iš revolve
rio peršovė du savo brolius.

DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

kaina ............................................................................. 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $1.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

DRAUGAS P U B L I S H I N G C O,'
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

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

REPVBI.IC 8402

Paskutinė Proga
įsigyti naują “THOR” skalbiamą mašiną tokia 

žema kaina

rys kazimierietės apsiėmė ra- Dr. K. Matulaitis, j. Mačiu 
nkomis nupiešti Vyčių linkė- ilionis, J. Puidokas, M. Švar- 
jimus, kuriuos kun. Lipnickas lis, Pr. Skruodetiis, M. Urba 
parveš Lietuvos Pavasarinin-1 navičius, Anast. Valančius, J.

Vaitekūnas ir J. Vitkus.
Pirmą seimo vakarą buvo 

surengta trijų veiksmų farsas 
“Andriejaus Šelmystės”, ku-

kad dabar atstovaujama 20 j rią vertė jaunas, gabus 36 kp. 
kuopų, 3 apskričiai, atstovų narys Leonardas Gritis. Vaka
54, Pavasarininkų 1 atstovas, 
Centro 8 nariai ir svečių 68.

L. Šimutis praneša, kad Cbi- 
cagos majoras davęs leidimą 
turėti tag-day fondui sukelti 
Dariaus ir Girėno paminklo 
statymui.

Į Centro valdybą išrinkta: 
pirm. Antanas Lapinskas, Chi 
cago, III.

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PI LIJ««n 5950 

Ketvergo vakarais nuo 7 lkf 9 
4600 S. Wood St. LAFayette 639S I

ras įvyko 36 kp. padangėj. 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv . 
parap. svetainėje.

Ieškau: Senulių: Pranciš
kaus, Stanislovo, Kajetono, pa 
ėjusių iš Radviliškio apskr., 
Šeduvos parap., Prastavonių 
sodžiaus. Nuolankiai prašau tų
kurie žinote, atsiųsti man šių 

I Vice-pirm. — Antanas Mu asmenų adresus, šiuo antrašu.
Jžeika, Brooklyn, N. Y.

II Vice-pirm. — Marei jonas

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip. kaip veikla 
tikri vyrai Ir moterys — nSra rel-
ikraOTMipuMo.t,'^enikatolte,Didto Oyd?!a«K«'’i ir mokinusis Cicero, Ui.

Visiems atsilankusiems už 
d‘inaP.8irduo<lama va"t‘nyClo,M’ ‘^- gražius linkėjimus ir dovanas 

j pp. Knbaičiai taria širdingai
ačiū. BuvęsNuža-Tone

Kiekvienas butelis yra garantuotas 
— vienas Doleris užmokės už ml- 
nešto treatmentą. Nusipirk butelj 
žlandlen — nepraleisk vėl nemiego
tas naktis. Jeigu po prtCmlmuI tų 
tabletkų per dvldeftlmts dienų bfl- 
atte neužganėdinti, jūsų pinigai bus 
sugrąžinti — Jus nieko nerlslkuo- 
Jate.

ANT PARDAVIMO AR 
MAINYMO

Hamburger sbop ir soda par- 
lor, parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite:
3212 So. Halsted St.

Žitkus iš CIeveland, Obio. 
Raštininkė — Bronė Pali-1

liūnaitė, Chicago, III.

PANEVĖŽIO KATEDROS 
KLEBONUI,

LITHUANIA, PANEVĖŽYS
Ieško savo brolių Morta Se- 

ninlytė-Rymienė.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškui

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOIITCRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BlSinS 

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

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
2201 W. Ctermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloa 
vakarais 6 Iki 9

Telefonas CANal 9122
Namai: 6459 S. Rockwell St. ]

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas RF.Pub ic 9600

OKSAS EIPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir prl- | 
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
Pašaukit I.AFayette 8980

J. 0K8AS 
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba v&r-' 
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados Į 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius I 
ištobulinimus ir iki kolei kainos | 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. 0. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa-į 
matykit naujus CHRYSLER ir] 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaigai

BALZEKAS MOTOR SALE8I 
4038 Archer Avė.
Tel. LAFayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. 8»».

TIK PASKAITYKITE:
“THOR” Skalbiama Mašina 

“THOR” Prosas (Mengelis)

NUOLAIDA

*99.00
*49.00

*148.00
*70.00

Tat! abidvi Mašinos tiktai už ......... ^VS»OO
Mokant 'tiktai po vieną $1 į savaitę 

PASISKUBINKITE PRIE ŠIO BARGENO!

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

LEIDĖJAI LIETITVIAKŲ RADTO PROGRAMŲ: 
Nedeliomis: 8 vai. ryte WCFL 970 k., 1-mą vai. popiet 

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

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