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TRŪKŲ VE2EJA! M1NNEAP0LY AT
META NAUJA TAKOS PLANį

Alumino fabrikai ramiai pike
tuojami, nes uždaryti

NUMATOMAS GENERALINIS TĖKŠTI- 
LININKŲ STREIKAS

MINNEAPOLIS. Minn., 
rugp. 14. — Streikuoją trokų 
vežėjai atmeta naujus taikos 

lanus ir laikosi priimto se
iliau plano, kurį pagamino fe 
deraliniai taikintojai, kun. 
Haas ir E. H. Dunnigan, o 
kurio trokų kompanijos nepri
pažįsta.

Kompanijos praneša, kad 
jos nedarys jokio kompromiso.

PITTSBURGH, Pa., rugp.
14. — Streikininkai pikietuojn ne-1 
alumino fabrikus. Tačiau pi
kietavimas ramus, kadangi 
fabrikai uždaryti. Kompanija 
pranešė, kad kaip čia, taip ki
tuose miestuose jos fabrikai 
bus uždaryti iki darbininkai 
atšauks streiką. Nežinia, kada 
tas įvyks.

PLANUOJAMA KONSER
VUOTI MAISTĄ

WASHINGTON, rugp. 14. 
— Prez. Rooseveltas apie vie
ną valandą tarėsi su žemės 
ūkio departamento sekreto
rium Wallace. Šis pranešė pre 
zidentui apie sausros didumą, 
ko nebūta krašto istorijoje. 
Sakė, kad maisto gyventojams 
vis gi bus pakankamai, jei 
žmonės vaduosis sveika sąmo-

Tartasi apie tai, kad konser 
vuoti visus maisto produktus, 
kad .uždrausti juos naikinti, 
arba su jais spekuliuoti ir plėš 
ti nuo žmionių aukštas kainas. 
Kainos, suprantama, turės pa
didėti, bet nieku būdu negalės

VIENUOLYNE IŠ
KILMES

ŠV. KAZIMIERO SESERYS
DARYS PROFESINIUS 

ĮŽADUS

Šiandien 9:30 rytą ftv. Ka
zimiero Seserų vienuolyne j- 
vyks gražios {lamaLdos. Kai 
kurios jaunuolės stoja į novi- 
vijatą. Naujukės darys pir
muosius paklusnumo, neturto 
ir skaistybės įžadus. Taip pat 
kai kurios seserys atnaujins 
laikinius įžadus, o dar kitos 
— darys amžinuosius.

Katalikų visuomenė džiau
giasi šiuo svarbiu įvykiu ir 
linki seserims ištvermės jų 
naujoje profesijoje.

DIDELE AUDRA 
KLAIPĖDOJE

PADARYTI MILŽINIŠKI 
NUOSTOLIAI

KAUNAS. -- “Lietuvos Ke 
leivis” ^pildomai praneša, 
kad liepos 23 d. siautusi aud
ra buvo daug jsmarkcsnė, ne
gu buvo anksčiau trumpai pra 
nešta.

Viesulas pagilo ties Joni-

APIPLĖŠTA BA
ZILIKA

ŠVENTVAGIAI PAGROBĖ 
AUKSO SIDABRO

KARŪNĄ

MEXJCO CITY, rugp, 14. ‘ 
Policijai pranešta, kad apiplė
štas Meksikos katalikų garsio
je Guadalupe šventovėje bazi
likos didysis altorius. Pagrob

VAITKUS SKRENDA LIETUM 
RUGPIOCIŪ MEN. PABAIGOJ

IŠLEISTUVIŲ BANKIETAS ĮVYKSTA 
RUGPIŪČIO 24 D.

ŠlANDIEN YRA ŽOLINIŲ 
ŠVENTĖ

Šiandien yra Švč. Marijos 
Panelės į Dangų Ėmimo šven
tė, arba Žolinės. Kiekvieno 
kataliko pareiga yra šiandien 
išklausyti šv. Mišių — lygiai 
taip, kaip sekmadieniais.

skirtos bausmės profiterinin- AUSTRIJA NORI DIDES-
IS Washingtono pranešta, kams jr insipfo prixJuktM nai. 

kad atvyksta federalinkr-Htii fiįjntojam,. ’ NĖS KARIUOMENĖS
kintojas, kuriam darbininkai 
įduos savo sąlygas ir tas bus 
pateikta kompanijai. Paskiau 
bus vedamos taikos derybos.

NEW YORK, rugp. 14. — 
United Textile Workers orga
nizacija turi čia suvažiavimą, 
šiemet vieną mėnesį anksčiau, 
negu paprastai. Suvažiavimui 
laikas. pagreitintas dėl rimto 
stovio tekstilių pramonėje. Vi
sur darbininkai veržiasi strei
kam Pietinių valstybių teksti
lininkų unijų delegatai suva
žiavimui pateikė net 50 atski
rų rezoliucijų, kuriomis reika
lauja, kad visoje pramonėje 
būtų paskelbtas streikas.

Streiko klausimu bus bal
suojama suvažiavimo pabaigą.

Vyriausybė planuoja nupirk 
ti šieną) pievose ir Vaisius ant 
medžių. Pievas šienauti ir vai 
sius soduose surinkti bus pa
statyti vyriausybes šelpiami 
darbininkai. Tuo būdu pašar- 
1ė ir vaisiai bus apdrausti nuo 
naikinimo.

GAL BUS ATNAUJINTI 
CIVILINIAI DARBAI

WASHNGTON, rugp,. 14.— 
Sužinota, kad, rasi, artimiau
siuoju laiku prez. Rooseveltas 
įsakys atnaujinti visam kraš
te įvairius civilinius darbus, 
į kuriuos bus pastatyta keli 
milijonai bedarbių, kuriuos ap 
mokės vyriausybė.

Taip pat kalbama, kad, ra-

LON DONAS, rugp. 14. — 
Patirta, kad Austrijos vyriau
sybė pasiuntė notą Anglijai, 
Prancūzijai ir Italijai. Reika
lauja, kad jai būtų leista įsigy
ti didesnę kariuomenę, kadan
gi numatoma^ naujas nacių su 
kilimas.

Austrija turi 20,000 nuola
tinių kareivių. Ji nori dar įsi
gyti pagelbinės armijos iŠ 
8,000 kareivių.

Spėjama, kad minėtos val
stybės leis jai padidinti ka
riuomenę.

HITLERIS NEI RŪKO, 
NEI GERIA

PORTLAND, Ore., rugp.
4. — Streikuojančių sunkiųjų ei, vyriausybė užims kai ku- 
rokų vežėjų atstovai Veda de- Į rinos uždarytus fabrikus ir 

juose ims gaminti įvairius be
darbių šelpimui reikalingus 
daiktus ir maisto produktus.

Tam tikslui neturima dide
lių fondų. Tačiau prezidentas 
gali naujus sukelti. Jis turi 
kongreso įgaliojimus.

K
rybąs su kompanijomis.

Yra vilties, kad bus susitai
kinta ir streikas atšauktas.

AREŠTUOTA 3 ŪKININKAI

NEW YORK, rugp. 14. — 
Orange apskrity areštuota 
trys ūkininkai dėl vieno fede
ralinio agento užpuolimo. Ista 
tymais uždrausta pulti fede- 
ralinius agentus..

VYKS BULGARIJON

PAGROBTAS BRAVOR
NINKAS

BELGRADAS, rugp. 14. — 
Oficialiai paskelbta, kad Jugo
slavijos karalius Aleksandras 
rūgs. m. 8 d. vyks Bulgarijon 
atlankyti karalių Borisą.

LONDON, Ont, Kanada, 
ingp. 14. — Pagrobtas turtin
gas bravorninkas J. S. Ta- 
batt. Grobėjai reikalanja 150,- 
000 doL

IŠVYKO AUSTRIJON

KERU YNAS, rugp. 14. — 
Austrijon išvyko nanjas Vo
kietijos pasiuntinys Papenas.

kaičių ir Mantvilaičių, kaimais | kuriaja perniai buvo apkarfl- 
ir taip smarkiai siautė, kad • nuotas Švč. Marijos P. stebū- 
sugriovė dvi daržines Sudynų i klingas paveikslas, minint 400 
kaime, nugriovė apylinkėje 'metų bažnyčios įsteigimo su 
kelioliką kaminų, išvertė ties
Sudynų kaimu telefono stul
pus, išrovė kelis pakelio gluos 
nius.

Dinkių girininkijoje vienoje 
į vietoje audra išrovė medžius 
Į miške ištisais plotais. Ten 
priskaitoma apie 10,000 kiet
meterių išrautų medžių. Nuos 
toliai siekia šimtų tūkstančių 
litų. Dar galutinai neapskai
čiuota, kiek nuostolių turės 
kitos girininkijos.

Kai kurie Jonikaičių kaimo 
ūkininkai vežė rugius. Kilus 
uudrai, rugiai buvo išblaškyti 
po visą lauką ir juos reikėjo 
po audros vėl išnaujo rinkti, 
ir rišti. A py k akės žmonės dar 
niekad tokios audros nėra ma
tę.

Pelenuose ūkininko Svaro 
lauke liepos 24' d. per audrą 
žaibas pritrenkė dvi mergai- 

Ke-

BERLYNAS, rugp. 14. — 
Vyksta Hitlerio plebiscito 
kampanija. Kviečiami gyven
tojai, kad jie pripažintų Hit
lerį savo valdovu.

Kampanijos šūkis yra: Nė
ra kitų vadų, kaip tik vienas 
vokiečių vadas — Adolfas Hit 
leris. c

Propagandos ministeris Goe 
bbels ir kiti stačiai glorifikuo- 
ja Hitlerį. Pareiškia, kad Hit 
leris yra nepaprastas žmogus 

1 ir jis visakuo skiriasi nuo visų 
kitų žmonių. Sako:

“Hitleris nei rūko, nei ge
ria. Jis nevartoja mėsos, ne
turi šeimos, žmonos, nė vai
kų. Neturi asmeniškų linksmy 
bių, o gyvena ir dirba tik žino 
nių naudai. Tai didžiausias 
pasauly mintytojaa.”

Viso Chicago atsisveikinimas 
su Lituanica II - rugp. 26 d.

Antrojo skridimo priruošia- Toki laiškai kainuos $2.50 
mieji darbai jau eina prie pa- kiekvienas. Norintieji laiškus 

ta aukso ir sidabro karūna, Įtaigos. per Vaitkų siųsti, kreipkitės į
Gavome pranešimą iš Altass J. Mackevičių, 2324 So. Lea- 

centro valdybos, kad jau visi vitt St., Chieago. 
lėktuvui reikalingi instrumen-1 Pažymime, kad laikas trum- 
tai supirkti, ir jei dar kai ku- pas ir suinteresuotieji skubė- 
rie iš jų nepristatyti, tas bus kitę.
atlikta bėgyje ateinančių 10 -------------------
dienų. Pats svarbiausias da- VISI ALTASS KOMITETAI
lykas — lėktuvo motoras buvo -------------
specialiai dirtjamas Hartford, yra prašoma ko veikiau prisių 
Conn., ir išsiunčiamas rugp. sti Altass iždininkui visus ko- 
15 d. Gazolino kubiliukai jau mitetų ižduose turimus pini- 
sudėti lėktuvan. Į gus, skirtus Altass’ui.

kaktuves.

TŪKSTANČIAI KOMUNIS- 
TŲ NETEISĖTAI ČIA 

GYVENA
NEW YORK, rugp. 14. —

Tūkstančiams komunistų ir 
kitų negeistinų asmenų yra 
šiandien leista J. Valstybėse 
gyventi, sumažinus ateivystės 
tarnybos pajėgas. Taip pa
reiškia buvęs ateivystės tarny 
bos specialus agentas tyrinė
tojas J. W. YVilliaons.

Už šį nepakenčiamą stovį 
Williams kaltina darbo depar- 
tameftto sekretorę Perkins, 
kuri, būk tai ekonominiais su
metimais, iš darbo paleido 70 
inspektorių, dirbusiųjų lokali
nėse ateivystės stotyse. Šie■ _ .* Mi inspektoriai , surankiodavo 

tęs, kurios melžė karves. Ke- (jaUg. reikalingų informacijų 
turios karvės buvo nutrenktos. ftpįe tuos vįgūg> kurie neteisė- 
Tuoj pakviestas gydytojas tai krašte gyvena.
mergaites atgaivino. New Yorką yra labiausiai 

apnykę komunistai, pareiškia 
Williams. Kasdien jų vis dau 
giau atvyksta ir iš čia siun
čiami į Chicago, Philadelphia,

_—------ Į San Franciaco ir kitus dides-
KAUNAS. — Ir Lietuva tu nius miestus. Ten jie užsiima

LIETUVOJE PATENTUO
JAMA DAUG IŠRADIMŲ

ri daug giliai galvojančių ir 
gabių žmonių išradimų srity
je.

Prekybos departamente šie
met užpatentuoti įvairūs Lie
tuvoje padaryti išradimai, bū-

propaganda ir niekam nė ne 
galvoje, kad juos patvarkius 
ir pašalinus iš krašto. Šie ko
munistai, kurie be jokių var
žymų įleidžiami, visur sukelia 
darbininkų streikus ir tuo bū

tent: Antanas Mickus Veliuo- du pačiai vyriausybei trukdo 
noje yra patobulinęs siuvamą į grąžinti gerovę.
ją mašiną, ypač storai medžią 
gai siūti. Oskaras Trejus
Juodupėje užpatentavo pato
bulinimo būdą girnų akme
nims ir malūnų įrengimams.

GRAIKAI GRASINA 
STREIKU

* LONDONAS, rugp. 14. — 

Prieš trejus metus Kipro sa-
Petras fteskevičius Kaune1 joje įvyko sukilimai prieš brl- 

patobulino dvigubo veikimo vi tua> Vadovavo radikalas Had- 
daus degimo variklį. Adolfas jįpavios. Anglijos vyriausybė 
Hokušas Panevėžyje išrado
rankinį presą alkūninėms aš
ims (kurbelwelle) gaminti.

Pats Įeit. F. Vaitkus baigia ! Leit. F. Vaitkus išskris Lie 
naktinio (aklo) skraidymo pa- tuvon šio mėnesio pabaigoj ir
si ruošimo studijas Dakotos 
valstybėje.

Chicagos lietuviai gaus pro
gą pamatyti pilnai įrengtą Li- 
tuanicą II rugpiūčio 26 d

Tą dieną Ford Lansing ne

visi pinigai yra reikalingi iš
mokėti už įvairias Lituanicos 
II dalis dar prieš tą laiką.

Maža garbė būtų komite
tams prisiųsti pinigus po iš
skridimo.

rodrome įvyksta atsisveikini- I Altass Iždininko J. Macke- 
mo su Vaitkum ir Lituanica vičiaus adresas; 2324 Sk). Lea- 
II iškilmės. , vitt St, Chicago, III.

Keliomis dienomis prieš tai f ----------------------
rugp. 24 d. rengiamas F. Vait! LITUANICOS H SK RI i': 
kaus pagerbimo bankietas. 1 MAS PER RADIJĄ? 

(Bankieto vieta bus pranešta,-------------
rytoj).

LAIŠKAI J LIETUVĄ SU 
LITUANICA II

Gauta žinia iš Lietuvos, kad; 
Kauno radijo stotis daro žy
gių transliuoti Įeit. Vaitkaus 
išskridimą iš New Yorko Lie
tuvos radijo klausytojams.

Jau galutinai nustatyta ir Taip pat norima transliuoti 
sutvarkyta laiškų į Lietuvą Vaitkaus nusileidimas Kaune
lėktuvu Lituanica II siuntimo 
reikalas.

HITLERIS SUSKALDĖ AUS
TRŲ NACIŲ LEGIONĄ
BERLYNAS, rugp. 14. —

Vokietijos vyriausybė paga
liau suskaldė Vokietijoj veiku
sį 15,000 austrų nacių legioną.

plačiajam pasauliui, o ypač 
Amerikos lietuviams.

KUBOJE SUIMTI SUSISIE
KIMŲ VIRŠININKAI

HAVANA, Kuba, rugp. 14.
Kelinta diena vyksta streikas 
susisiekimų departamente. 
Streikuoja visi valdininkai ir

Be to, vyriausybės įsakymu, įtarnant°.iai- 

areštuota visa eilė žymiųjų Vyriausybė ėmėsi priemo- 
austrų bėglių, kurie gyveno nių. Areštuota generalinis paš 
įvairiose Vokietijos dalyse. tų viršininkas, susisiekimų di-

Panaikinto austrų nacių le- rektorius, telegrafų Cirektc
giono 8,500 vyrų pasiųsta ry- 
tinėn Prūsijon prie įvairių dar 
N, apie 4,500 — į Pomerani
ją ir Brandenburgą ir 2,000 
— į Dan i j os pasienį.

Jurbūdžių pavasarininkai sa 
vo šventę turėjo liepos 22 d.

Jonas Zauka išrado propelerį 
duslintuvą. Išradimo autorius 
mano, kad jo išradimas įneš 
daug naujo aviacijoje’

Salomonas Gudinskis Kau
ne išrado smėlio, azbesto, ce
mento ir kreidos inpregnuotų 
gabalų gatvėms grįsti gami
nimo būdą, taip pat ugniaat- 
sparių plytų iŠ smėlio, Žvyro 
ir rišamos medžiagos gamini
mo būdą. Kostas Vojevodinas

ištrėmė jį iš salos. Davė pasą 
ir leįdo vykti kur tik nori,' išė
mus 'Graikiją.

Ištremtasis kaip kartas ap
sistojo Atėnuose ir ten prade- * ASHLAND, Miss., rugp. 13. 
jo propagandą prieš britus. — Benton apskrities dviejose 
Anglijos vyriaugybė reikalau- vietose minios žmonių atėmė 
ja, kad jis būtų ištremtas iš iS policijos du negrus ir juos 
Graikijos. Graikai darbinin- nulinčiavo. Abudu buvo kalti- 
kai grasina paskelbei generali- narni žmogžudyste, 
nį streiką. ----- 1 •'
------------------------------------------ GRAUŽINTAL — ftio kai-
Kaune užpatentavo net tokį mo katalikiškos kapinės labai 
išradimą: prietaisą kelnėms apleistos; vasaros metu ant 
lyginti. kapinių ganomi gyvuliai.

NULINČIUOTI DU NEGRAI

rius ir apie 350 tarnautoji 
Visus saloje paštus saugoj 
kariuomenė ir. jūrininkai.

Streikas pasireiškė, kadlgau 
ti iš vyriausybės užtraulJą ke 
lių mėnesių atlyginimą/Sta
tomi ir kiti keli reikalavimai.

South Chicago Heights su
sprogdinta bomba vienos smuk 
lės tarpdury. Visas vidus ap
ardytas.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lengvas 
lietus; kiek šilčiau.

L
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DIENOS KLAUSIMAI

SVKN6. MARIJOS Į DANGŲ ĖMIMAS

Kai dieviškasis Išganytojas įžengė į dan
gų, Jis paliko savo brangiausiųjų Motinų čia, 
žemėje, Jai prižadėdamas savo kilniausių ir 
ištikimiausių meilę. Jis paliko Jų, kaipo 
paguodą savo Bažnyčiai, kaipo mokytoją 
Evangelistams ir Apaštalams, kaipo gražiau
sią pavyzdi visems tikintiesiems, į kurj, visi 
galėtų maloniai žvelgti ir kurio pavydalas 
turėtų spindėti kiekvieno gyvenimui. Kai 
Švenč. Panelė Marija savo motiniška meile, 
priklaupusi šalia prąkartėlės, maloningai da
bojo savo mylimiausiųjį Sūnelį, taip pat Ji 
dabojo ir Jo Sužiedotinės prakartę. Jos pa
reiga buvo globoti jaunutę Bažnyčių ir jų 
laikyti, kol b[us gana tvirta ir galinga pati 
valdytis ir bujoti iki pasaulio pabaigai.

Kas gali numanyti, koks džiaugsmas ir 
koks skausmas perpildė Marijos širdį, kai Ji 
regėjo savo dieviškųjį Sūnų žengiant į dan
gų, o jų paliekant šioje tamsioje ir šaltoje 
žemėje, kur Jis nebebus matomas? Net po 
to, nors kūnu Ji gyveno šioje ašarų pakal
nėje, tačiau,-Jos siela gyveno danguje su sa
vo meilinguoju Sūnumi. Jos širdis visada 
ilgėjosi tik dieviškojo ^ūmansu Visi Jos troš
kimai buvo vien į Jį nukreipti, iki pagaliau 
Jos visas begalinis išsilgimas paliuosavo vi
sus ryšius, kurie jungė Jos sielų ir kūnų. 
Švenč. Panelė Marija ištikrųjų mirė iš mei
lės ir begalinio išsilgimo dėl savo dieviškojo 
Sūnaus. Ji buvo apgaubta tuo begaliniu 
troškimu, kad atsiskirti su šiuo gyvenimu ir 
amžinai susijungti su Jėzumi Kristumi dan
gaus karalystėje.

Marija po savo palaimintos mirties buvo 
}>airnta tiesiog į dangų, kad būti šalia Trias- 
'manio Dievo palaiminta ir džiaugtis amžiną
ja laime, tai neklaidingas mokinimas, kurį 
mus moko šventasis Katalikų Tikėjimas. Tai 
yra mokinimas, kurį šventoji Bažnyčia, per 
savo Mokytojus ir Tėvus, per savo maldas ir 
visų pamaldumų ir garbinimų, tikėjo ir išpa
žino nuo pat pradžios.

Jėzus Kristus, vos tik tris dienas išbu
vęs grabe, garbingai kėlėsi, ir po keturias de
šimt dienų garbingai įžengė į dangų. Taip 
pat ir Švenč. Panelės Marijos mirtis pane

šėjo į trumpų miegų. Taigi, Jos nfirtį vadi
na “dorinitio” — miegu, ir pinu negu kū-1 
nas galėjo sugesti, Dievo galybe Marijos sie
la vėl su Juo susijungė ir paimta į dangų. 
To atminimui yra švenčiama iškilminga šven
tė Švenč. Marijos į Dangų Ėmimo, kurs 11a- 
turališkai seka iš privilegijos Nekaltojo Pra
sidėjimo ir Įsikūnijimo Paslapties. Nuodė
mė niekada nepalytėjo Marijos, dėl to buvo 
teisinga, kad Jos nekalčiausias kūnas, ku
riame Žodis įsikūnijo, buvo apsaugotas gra
be nuo sugedimo.

Tai yra mūsų šventojo Tikėjimo doguna, 
kud Marija likosi laisva nuo pimipradės nuo
dėmės sutepimo ir dėl to buvo laisva ir nuo 
bausmės, einančios iš nuodėmės. Katalikų 
Tikėjimo mokinimas dogmatiškai užtvirtina, 
kad Švenč. Panelė Marija niekada savo sie
los nesutepė aktuališka nuodėme ir kad, vei
kiant Dievo malonei, per visų savo gyveni
mų Ji buvo apsaugota nuo paprasčiausios 
nuodėmės. Ir iš to visa protingai seka, kad 
Švenč. Panelė Marija, gyvendama čia, žemė
je, šventai gyveno Dievo malonėje. Taip pat 
Katalikų Tikėjimo mokinimas dogmatiškai 
tvirtina, kad sielos, kurios, po Jėzaus į dan
gų įžengimo, jei miršta visai laisvos nuo nuo
dėmės ir laisvos nuo bausmės, kuri pareina 
iš nuodėmės, tuojau įeina į dangaus karaly
stę.

Sekant tradicijų, Švenč. Panelė Marija 
gyveno iki gilios senatvės ir dėl to kartais 
gal sunegalėdavo, bet žmonėse yra maldin
gas tikėjimas, kad Jos kūnų iš grabo Dievas 
prikėlė ir ypatinga privilegija garbingai pa- 
ėanė į dangų pirm visuotinojo numirusiųjų 
teismo. Į tai protinga tikėti, kad Švenč. Pa
nelės Marijos kūnas, taip skaistus, taip ne
kaltas-, ir taip šventas, — tas kūnas, kurs Die
vui davė kūnų ir kraujų, — negalėtų gesti.

Kaip meili, kaip šventa, kaip garbinga 
buvo mūsų Išganytojo Nekalčiausios Motinos 
mirtis! Tai buvo palaimintas atsiskirimas 
iš šios ašarų pakalnės į Dangaus amžinųjų 
laimę, į karštai trokštamų, amžinųjų, 'neat
skiriamų vienybę su Jėzumi, Jos dieviškuoju 
Sūnumi, sėdinčiu dangiškojo Tėvo dešinėje.

Į Dangą Ėmimo Darbingumas
Švenč. Panelė Marija priėmė Jėzų, kai 

Jis atėjo į šį pasaulį, ir buvo Jėzus, kurs Ma
rijų priėmė į dangų. Taigi, šioje garbingoje 
šventėje, bent dvasioje apmąstykime Švenč. 
Panelės Marijos, mūsų Dievo ir Iš 
Jėzaus Kristaus, Motiiios, garbingąjį ėmimų 
į Jos meilingiausiojo Sūnaus amžinųjų kara
lystę. Su kokiu dideliu dangiškųjų chorų 
džiaugsmu, kokiomis kilniomis dangiškomis 
giesmėmis, Ji buvo angelų legijonų lydėta į 
majestotingų Dievo sostų! “Visa tu graži, 
mano prietelka, ir dėmės nėra tavyje,” Jai 
giedojo dangiški chorai. “Ateik nuo Libano, 
mano Sužeidotine, ateik nuo Libano; ateik,' 
tu būsi apvainikuota” (Giesm. IV, 7-8).

Lietuvių “Dainų Dienos”
J. Žilevičius, L. M. dainuojant ir “sveiki!” jiems priemonių 

pasakyti. Štai ko iš jūsų, ei- r.;ams.
liniai piliečiai, laukia jauni-

chorų susihūi i

Pereitais metais Chicagoje
mas ir chorų vadui. Bilietui Vargonininkų Seime patiekia- 
pigūs, visiems prieinami. Nie- mas projektas “Parapijinių 

Spauda vienur kitur pažy-( varva seilė žiūrint į tų pulai- kas aeguli pusukyti> kud ne. chorų Sąjungos”, kurį Kimi- 
guli ištesėti. Būtų melas. Nors gų Vienybės Seimas vienbal- 
ir sunkūs laikui, bet kiek ati- šiai užgyrė ir rūgina chorų va

inojo, kad šiais metais rengia- j dųjį jaunimų, kuris nuo ryto 
111a duug “Lietuvių Dienų” ar1 iki vakaro visokiais nieknie-- -------------O --------------------------------------------- | - ir SU11KUS IU1KU1, UtH Klt'h Uli- ' riai 11 laguia Iiiuiiį

Dainų Dienų”. Nora tos su- kiuis yra linkęs užsiimdinėti.1 duodanta “įCe creara’ui”, a-' dus. vykinti statutų ir tokiu bū 
muzikintoa iškilmės prasidėjo Tuo tarpu choristus dirba ir lui> saliūnams, tai du visa Amerikos lietuvių ko-
keliolika metų atgal, bet jos, dirba, net šventų dienų, kuo-|šionis įgkįimėni8 pakaks tik lonija, provincijomis išsiskirs

čiusi, nors ir iš lėto, pradeda 
vykinti tų Kunigų Vienybės, 

vaikams! Gerai tų įsidėkite,1 nutarimų, šiuomi Kunigų Vie- 
gerbiamieji, ir matysite, jog r.ybė atidaro duris naujam vei 
čia tiesa pasakyta. į kiniui ir laukia kų chorų va-

io -i • v 1 ix- I dai šioje srityje nuveiks. Ku-kodel iki šiol plačiau ne- ' d

išskyrus Pennsylvanijos lietu-1 Riet žmonės ilsisi nuo darbo.1 vįen0 procento, kad apsilanky-
nebuvo dažnai rengia- choristai su savo vadais pra- tį ir pukellį ūpQ jūsų 

mos. Pasitenkindavo vieno ki- Imituoja giedodami ar dainuo 
to choro pasirodymu, bet jun-J Janii. O kas jiems už tui pri- 
gtis į krūvų nemėginta.

Vytauto metai išjudino vi
sus: visi, kaip kas sugebėjo, 
ėjo viešumon — vieni pavie
niui, kiti susijungdami didės-

.^...loja.i’cl.orų ^tarnavinmlč,10"11'*’ bet £aktai aPie 
\save kalba. Svarbiausia, kad 
dvasiškija iki šiol į tai žiūrė-

vius,

meta gerų žodį? Ar padėkoja 
už tai? Ar suteikiama laiks 
nuo laiko kokia pramoga pa-

veikta “Dainų Švenčių” rei- nigų Vienybė savo Seime išne-

Svetimtaučiu Legijone 
Moję

(Lietuvio Legijoninko Apsakymas) 
(Tęsinys)

Nepasakosiu npie valgį ir guolį. Aš, 
\ kaip ir visi, gulėjau apsiavęs, nusimetęs 
lik švarkų, nes iš vakaro mums buvo pra
nešta, kad rytoj mus prikels anksti. Ži
nodamas, kad čia nėra žiburio, antra, kad 
neduoda laiko apsirengti ir, tremia, kad 
vietiniai kareiviai, kurie sergsti tų “ka
lėjimų”, visi vagys. Daiktus susidėjome 
]h> pagalvėmis ir užmigome kietu miegu, 
n< paisant smarvės, milijonų blakių. Nuo
vargis užmušė mumyse žmogų.

Prikelia anksti. Griebiam tuoj atneš 
tų mums kavų. Pet kava karšta, negali 
greit gerti, o čia jau puskarininkis šan
kia i eilę. Metame viskų ir renkamės, Va 

keli 1 mitintų, mes jau einame j stotį. Trau
kinys, ir vėl mes važiuojame į “pažadėtų 
žemę”.

niais būriais. Tas davė pradžių 
tolimesniam darbui. Slenka 
jau ketvirti metai, kol galų 
gale išsijudino visi Atlantikos 
pakrančio chorai ir šiais me
tais liepos 4 dienų paleido lie
tuviškų dainų skambėti po Dė
dės Šamo žemę. Gražus dar
bas, kurio pagyrimui trūksta 
žodžių.

Mažai kas tikrumoje turi iš 
pašaliečių tinkamų supratimų 
apie chorų vadų įdėtų darbų, 
kol prirengia chorų prie vie
šo pasirodymo. Kiek jaunimas

rapijonų ar draugijų chorui į ~ 1-* »ė tuo reikalu tokių rezoliuci-
už metilų darbų bažnyMojef kalel re,kla P»“ak.vt‘ :
Ar draugijos, kurios dažnail «os Sodžius, nore jie ir n«ma- >.Kadangi parapįjjniaį t.į,o.

rai žymių rolę lošė ir lošia A- 
nerikos lietuvių visuomeniniatinkamai atsidėkoja choris

tams ir t. p. Gerai, jei kur
klebonas Rengia aavo Meta- dttv0 Pro PirStus- Betai kur 
tyva kokį metinį imgerbimą, ibQ,lav0 ,nw»,ldi dvasiikiJos 
tai ir viskas. Choristai tų ta-' “tr,‘ac,Ja už S™>-
bai įvertina ir šimteriopai at- ir už sav0 vargonininkų 
ailygina. Pačiam dalyke eho. j yaSmunų prie organizuoto vei- 
ristai to ir nereikalauja.

Aš tų šiame rašte prisime
nu dėlto, kad ta visuomenė, 
kuri ištisas metus gėrėdamasi 
chorų giesmėmis bažnyčioje ar 
dainomis parengimuose, bent 
“Dainų Dienose” susiprastų

kimo.

Rask laidžius

yra praleidęs valandų prakti 
koše atsisakydamas nuo leng- choristus pagerbti. Kaip pa- 
Yaus pasilinksminimo, kur jų! gerbti ? Ateiti į rengiamas šve- 
draugai be jokių atsakomybių ntes kuo skaitlingiausia ir pa
laikų praleidžia. Choristams matyti savo sūnus-dukteris

ietuvių praei
ties spaudų keletą kartų su
tinkama, kad vienur kitur bu
vo mėginta chorus jungti į 
apskričius, kad pradėti orga
nizuotų veikimų, bet pasekmės 
buvo menkos. Galų gale Vy
tauto Metų veikimas šiek tiek 
atkreipė dvasiškijds dėmesį ii 
privertė chorų vadus ieškoti

nie gyvenime ir kadangi kunl- 
gai-klebonai, kaip vargoninin
kų ir chorų šefai, vaidina 
žiovaujančių rolę šiame reii 
le; todėl Kunigų Vienybės1 
mas užgiriu Vargonininkų 
jungos pavadintų “Parapijinių 
Chorų Sąjungų”, kuri vienytų 
parapijų chorus į milžiniškus 
apskričių chorus, kad tuomi 
papuoštų išimtinai katalikų 
svarbesnius įvykius ir apvaik- 
ščiojimus ir todėl Kunigų Vie
nybės Seimas kviečia savo na
rius raginti savo vargoninin
kus prie šio projekto sėkmin
go įvykdinimo”. Pasirašo kun. 
Juozas Simonaitis, Amerikos

A, mūsų širdys tenudžiunga, kad Dievo j Lietuvių R. K. \ arg. Sąjungos 
Motina tapo į dangų paimta! Dėl to iškilmin-Į Dvasios Vadas (Buvo pr. mė
gai švęskime Jos išaukštinimų, Jos amžinųjų tų “Drauge”, “Garse”, “Da-

Ji, kurių Triasmenis Dievas apvainikavo ne
paprasto gražumo žemčiūgais! Ir “danguje 
pasirodė didėlis ženklas: saule apsiausta Mo
teriškė, mėrtūlis po Jos kojomis, ir ant Jos 
galvos dvylikos žvaigždžių vainikas” (Apr. 
XII, 1). A, kokia neapsakoma garbė, iškil
mingumas, pažiba ir džiaugsmas užviešpata- 

sų Uievo ir vo 'ūsus dhngaus sostus, kai Marijų Pats
irios, garbingūJiėmmiu Dievas apvainikavo dangaus ir žemės Kara

lienę, kai Ją sveikino ir Jai giedojo dangaus 
angelai ir šventieji 1
Marijos Nuolankumas, Nekaltybė ir Meilė 

Spręskime, kas Švenč. Panelę Marijų iš
kėlė į tokių majestotingų garbę, kurios atmi
nimui šiandien švenčiame Švenč. Panelės Ma
rijos į Dangų Ėmimo šventę. Tai buvo
1) Jos maloniausias nuolankumas. Ji buvo 
išaukštnta viršuj visų. Žinome, kad kas že
mėje nuolankiausiai nusižemina, toks dangu
je garbingiausiai yra išaukštintas. Tai buvo
2) Jos sielos ir kūno, proto ir širdies tobu
liausia nekaltybė, taip pat tobuliausia nekal
tybė nuo mažiausio nuodėmės sutepimo. Tai 
buvo 3) Jos didžiausia meilė Dievui, nes die
viškojo džiaugsmo laipsnis Dievo garbėje yra 
visada suderinamas su Dievo meile šiame mir 
tingame gyvenime. Tat, jei vienų dienų trok
štame Švenč. Panelę Marijų sekti į dangų 
ėmimo garbėje, mes turime čia, žemėje, sekti

Štai, kaip visi dangaus gyventojai išeina 
Jų pasitikti! Štai, su kokia beribe meile Jų 
patinka Jos dieviškasis Sūnus ir Jų perstato 
savo amžinųjam Tėvui! Štai, koks džiaug
smas Jos vienybės su amžinųjų Dvasia, ku
rios Ji yra Nekalčiausia Sužiedotine! Tė- 
myk, kaip Ji yra pasodinta viršuj visi) ange
lų ir šventųjų, viršuj visų Kerubinų ir Sera
finų, kaip Ji yra sodinama į garbingiausių- 
jį sostų, aukščiausiąjį danguje, artimiausių- 
jį Jos dieviškojo Sūnaus Sosto! “Buvo taip 
pat padėtas sostas Karaliaus Motinai, kuri Jos nuolankumų, Jos nekaltybę, ir Jos meilę 
atsisėdo po Jo dešinei” (3 Kar. II, 19), Štai, Dievui.*_________ _______________________

neatskiriamų susivienijimų su Jos dieviškuo
ju Sūnumi! Be to, būdama Dievo Motina, 
Ji taip pat yra ir mūsų meilingoji ir tikroji 
Motina! Mes esame Jos vaikai, kuriuos Ji 
jiagimdė skausme! Ir kas gi būtų daugiųu 
paguodiančio ir meilingesnio Jos vaikams, 
kaip matyti mūsų Motinos dangiškųjų garbę, 
kuri Jai yra duota? Tačiau, Marija, mes,

* Tavo vaikai, vis dar dejuojame ir verkiame 
šioje ašarų pakalnėje, esame apkrauti savo 
vargais ir smūgais, taip pat esame didelių 
pavojų nelaimėse, vis dar kovojame su pra
garo žabangomis, kurios tyko išplėšti iš mū
sų išganymų. Taigi, mūsų gyvenime į mus 
atkreipk Tavo garbės spindantį žvaigždėtų 
vainikų, o garbingai vainikuota mūsų Motina 
ir Karalienė, ir atkreipk į mus gailestingas 
savo akis, o po šio gyvenimo ištrėmimo, ma
lonėk mums parodyti Jėzų, palaimintų Tavo 
įsčios vaisių! Malonėk taip padaryti. Išgel
bėk mus ir išganyk! O meilinga, o malonin
ga, o saldžiausa Pana Marija! Dangaus ir 
žemės Karalienė! Dievo ir mūsų meilingiau- 
sioji Motina! Tau garbė ir viešpatavimas 
per visus amžius l

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

rbininke” ir “Amerikoje”).
Tat matote keno rankose 

šiandien randasi chorų orga
nizuotas ycikiiuas. Reiškią,.už 
tolimesnį chorų veikimų orga
nizuotai yra atsakomingi pa
tys chorų vadai.

Praėjo beveik metai laiko, 
kai tas sprendimas buvo, o ar 
daug tokių chorų apskričių iki 
šiol suorganizuota? Statutas 
pr. metų vidurvasary buvo pa
skelbtas “Darbininko” 63 Nr. 
ir “Draugo” 198 Nr. Niekas 
negali sakyti, kad jis nebuvo 
žinomas. Kai kuriose apskri
tyse - provincijose net Seime 
buvusių buvo asmeniniai ne
buvusiems išaiškinta, net ki
tur patsai Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. Vasys daly
vavo ir ragino tų vykinti, bet 
ar padaryta kas toje linkmė-

(Tęsinys 3 pusi.)

Kalbamės, dainuojame, pasakojam 
kits kitam nuotikius ir, štai, jau Alžiro 
žemėje. Tuniso kolonija pasibaigė. Alžiro 
kolonija primena Europą. Netaip karšta, 
visur matyti sodai, ūkiai apsėti javais. 
V’ynuogių didžiausi plotai. Vietomis stai
gios pakriaušės, apaugusios medžiais. Vi
si nutylame, visi susidomint slenkančiais 
vaizdais.

Taip bėgo mūsų dienos, dienos liūd
nos, linksmos ir pilnos begalinio nuovar
gio. Antra stotis, kur mums tenka nak
voti Gardimaan. Beveik tas pats. Ten 
buvo skirtumas, kad nusievėtne kojas, nes 
žinojome, kad rytoj bus laikus apsiauti. 
Rytojaus dienų vėl kelionė, vėl keletas 
valandų traukinyje. Sustojimo vieta Sou- 
karass. Pernakvoję važiuo,jam toliau; na
kvynė Maison Caree.

Per dienų važiavę, truputį užkandę, 
miegodavom ant žemės, beveik nennaivil- 
kę, blakių plaunami. Kiekvienų rytų ank
sti prikeldavo. Vakare, kada atvažiuoda- 
voiu į miestų, skirtų nakvynei (naktimis 
nevažiumlavom), jeigu būdavo dar anks
ti, tai mus vardais iššaukdavo dirbti.

Privažiavome Udždų. Čia teko ilgai 
būti. Mus žiūrėjo gydytojai, skiepijo. Iš- 
buvoni penkias dienas. Bet nemanykite, 
kad mes tas penkias dienas turėjome lais
vas. Ne. Visų laikų dirbome.

Po penkių dienų vėl mus veža toliau. 
Kitą ilgų sustojimų (septynias dienas) tu 
įėjome Cazablanke. Bet iki čia važiavo
me šešias dienas, nakvodami Gersi?, Tą
są, Lidi Abdela, Fes, Meknės, Rabut. Mes 
seniai jau važiuojame Morokos žeme. Mo- 
rokos šiaurė, galima sakyti, galutinai už
kariauta. Čia gyvena daug europiečių. Ca- 
sablunka miestas didelis ir gražus. Čia 
vėl žiūri mus gydytojai. Vienas iš mūsą 
būrelio vokiečių ;čia suserga. Jį tuoj pa
guldo ligoninėn.’ Atmenu, prieš ligų, jis 
buvo labai nuliūdęs ir keletą kartų ma
čiau jį verkiant,.

Kartų užklaustas, atsakė, “labai pa
siilgau savųjų ”> Norėjo dar kaž kų sa
kyti, bet ašaros neleido ištarti žodžio.

Vėliau man teko sužinoti, kad jis li
goninėje mirė. Vargšas, niekas čia jo ne
sigailėjo, nukabino nuo rankos hlekelę, ku
rioje užrašytas jo vardas ir numeris, nu

siuntė į pulko biurų, su raportu: “Lcgi- 
jonierius mirė kelionėje” ir baigta.

{ savo būrclj, mes priėmėm vienų žy
delį, geros širdies vaikinų. Jis niekad ne
sutikdavo su mūsų nuomonėmis, todėl 
visados su mumis ginčydavos; bet tas jam 
nemaišė skaitytis būti mūsų draugu ir jis 
mielu noru, palikęs savo draugus, perėjo 
į mūsų būrelį.

Po septynių dienų išvažiavome iš Ca- 
sablankos ir vėl sustojome ilgesniam lai
kui Morokos, genovės Morokos sostinėj. 
Čia jau viskas mainosi, mūrai akmenuoti, 
dyki laukai, kur-ne-kur išsikišusios oazės. 
Privažiuojame nedidelius kalnus, kurie 
kaskart didėja.

• Morokėse stovėjome ir dirbome 11 
dienų. Vėlinu važiuojam toliau, nakvojam 
Agadir; rytojaus dienų Taroudan. Čia 
laukiame ištisų mėnesį kamijonų, kurie 
turi mūs vcati dar toliau į šalies gilumų. 
Truukiniai jau čia nebeina, nes veltui 
būtų jų įvedimas. Vietiniai gyventojai čia 
jau kariauja prieš vietinę valdžių. Tam
sūs, sudžiūvę ir niūrūs arabai, nepripa
žįsta prancūzų, jų valdžios ir baisiai ker

šija už savo laisvę.
Kartų į mėnesį keliauja kamijoM

saugojami šarvuočių, lėktuvą ir nauj^B 
reivių jėgų į šalies gilumų stovinčiai^, 
riuomenei. Sulaukę kamijonų, mes važiuo
jame toliau. Privažiuojame Aggų ir vė
liau pasiekėme savo “žadėtų žemę”, Taf
tų. Toje žemelėj prisėjo išbūti apie dvi
dešimts mėnesių, pamatyti daug baisaus, 
išgyventi kaip kokioje baisioje pasakoje, 
sirgti iš nep^rnešamos, žmogiškos pažan
gos, jos kultūros, t. y. mokėjimų daug 
geriau žudyti savo beginklį brolį, nego 
kad žudydavo prieš 100 metų.

Bet kas lai per Moroko, kodėl ji ne
pasiduoda galingai tautai, kodėl liaudis - 
arabai nepakenčia svetimųjų, kai jų val
dovas sultanas geriausias Prancūzijos 
draugas, apsikabinęs aukščiausiais jos or- 
denais, lankos Prancūzijoje. Bet tikras 
Morokos sūnus - arabas nekenčia savo 
sultano, keikia jį, kaip išdavikų, ir men
kais ginklais, begaline savo ištverme, ve
damas kitų drąsių vyrų - vadų, kariauja, 
žiauriai keršydamas tiems, kurie stengia
si jo laisvę ir gyvybę atimti.
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Ir kas yr’ Ta,
Viri Angelų išaukštinta,
Garliės vainikų pasiėmus,
Ant Numylėto pasirėmus,
Pilna aukščiausios tobulybės,
Keliauja į Dangaus grožybes?

* r *
O Ji visiems pažįstama, 

Žmonijos meilės kupina —
švenčiausia Dievo Motina!

• • •
. Jei vargstame, ar klystame, 

Dangun pažvelgt nedrįstame, 
Neviltyje nuleidŽiam galvų, —
Ji mums ateina į pagelhų.• • t

Duosninga vaisių Motina,
Ji mūs laukus palaimina,
Gėles, daržoves ir žolynus, 
Dirvonus ir plačiasas pievas
Ir derlių, kurį davė Dievas.

• • •
Visus malonėms apdalinus,

Ji prašo mūs širdies.
Kas Jai to' gero pavydės? 
Kiekvienas prašomas paklauso, 
Nes mūsų širdys Jai priklauso.

Sužadinti Jos iškilme,
Dangun maldas pakelkime:
Lai skamba Jos garbė pasauly!
Jos vardas meilės spinduliais 
T^ai šildo kaip giedrioji saulė 
Ir vedia dangiškais kuliais. J. K.

" . S K Federacijas 24 Ka^resr
Rengimo Komisijos Pranešimas

KONGRESO PROGRAMA IR 
PRAMOGOS

Kongreso išvakarės — rugp. 20 d.
Kongreso rengimo komisija jau viskų turi prirengus di

deliam įvykiui mūsų mieste — CIeveland, Ohio. Prašome gau
singai susirinkti į kongresų ir jo iškilmes bei pramogas.

Pirmadienio vakare, rugp. 20 d., Sv. Jurgio parap. salėj,
7 t— •

LIETUVIŲ "DAINŲ 

DIENOS”

niaisiais metais Lietuvoje bn-( (pasaulinėje rinkoje smarkiai 
vo pradėta propaguoti kiau- kilti, Lietuvos ūkininkai vėl 
lių, pieno ir kiaušinių ūkis, o raginami daugiau sėti linų ir 
linų ūkis lyg ir užmirštas. Lie- mokomi jų pluoštų tinkamai 
tuvos ūkininkai buvo įsikalę apdirbti. Kai kurie ūkininkai 
mintį, kad naujas ūkis bus jau šiemet linais užsėjo gerų

nų. Tada pasaulinį rinkoje da'“>' Tačiau ap-,i«nča plotų. Jie tikisi, kad a-
linų kainos bovo labai geros sirika šulinėje kn tarnaučiau. metais iš linų tn-

to bekonų ir pieno kainos. IJe rėš gražų pelnų.

LIETUVOJE SKATINA 
AUGINTI LINUS

Prieš keliolikų metų Lietu
vos ūkininkai daug sėdavo k-

ir Lietuvos ūkininkai iš linų 
turėdavo nemažai pelno. Dar 
po didžiojo karo Lietuvos ū-

tuvos ūkininkai, ypač pasku
tiniaisiais metais, iš bekono ir

kininkai taip pat nemažai Ii- P,eno beveik nieko neuždirbo ' ūkio koperatyvų sųjunga
___nų augindavo, nors linų kai-1Tai ž“lonia’ buvo neSera že' “Lietūkis”. Jis mano Joniš-

6527 Superior Street, įvyksta atstovų ir svečių priėmimas nos jau buvo ir kritę. Prieš n,®K uk*° politikos kryptis. j kyje pastatyti naujų linų ap-. .... .... ... , .... .............. e TgK
(reception). Kurie atstovai ir svečiai atvažiuos iš vakaro, paskutiniaisiais
nuoširdžiai prašome atsilankyti susipažinti su vietiniais vei-, ____________
kėjais ir maloniai laikų praleisti. Įėjimas nemokamai.

1
Kongreso pirmoji diena. — rugp. 21

9:30 ryto iškilmingos pontifikalines mišios, kurias laikys 
J. E. Vysk. (Joseph Schrembs, gausingam būriui kunigų asis
tuojant. Iškilmei pritaikintų pamokslų pasakys J. M. d. g. 
pralotas Mykolas L. Krušas. Giedos vargonininkai, suvažiavę 
į savo seimų ir Federacijos kongresų.

2 vai. po pietų automobilių paroda į Lietuvių Kultūrinį 
darželį. Parengta specialė programa. Bus padėti vainikai prie 

•' mūsų tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus biusto. Atsto
vai, kurie atsiveš vainikus, prašome apie tai pranešti iš anks- 

' to.

7:45 vai. vakare įvyksta koncertas. Programos dalį išpil
dys mokyklos vaikučiai, Seserims Pranciškietėms vadovau

simas, suvažiuosite ir kųpa-. 3ant Dalyvaus bendras jungtinis choras, kuriam vadovaus
.akyaite iš toje srity nuveiki, var«- A. Greičius. Dainos parinktos giliausios. Solo d«i 

nuos chicagiečiai solistai: M. Janušauskiene, E. Rakauskienė, 
art. Justas Kudirka, Kastas Sabonis, vietinė solistė S. Grei 
čienė; komp. A. Pocius, skambins piano solo; V. Greičius, Jr., 
smuiką solo; Vargonininkų choras. Bilietų kainos: 75c ir 50c.

Linų monopolizacijų Lietu- 
, vdje į savo rankas paėmė že-

ir paskuti- Dabar, imant linų kainoms dirbimo fabrikų.

DUOKITE VISUS SPAUDOS
l v

DARBUS “DRAUGUI”

J darbų, o juk dvasiškija jums 
pasitikėjo ir jums tų darbų su(Tęsinys iš 2 pusi.) 

je — neteko spaudoje pa tėmy- tūkstančiais jaunimo pavedė, 
t i. Chicagoje dar praeitų ru
denį chorai turėjo bendrų su-

I Gera proga per tas šventes
. . . jums suėjus tų apsvarstyti ir

sipaž.muio vakarų, bet, rodos H ,o|imesnio glaud
tuomi ir pasitenkinta. New Je- . ,, «... .1 1 veikimo smulkmenas. Žiūrėki-
rsey apylinkės buvo vienas va-bo|gevikaij neturi
karas organizacinio veikimo ir

nei pa-
, ............... t rapijų. nei svetainių, nei cho-

liepos 1 d. chorų išvažiavimas . . , . ,f , , . iro vadai algų gauna, o juk
sųjungos vardu su dainų pro-, x. . A • •• , ., mais metais jie sugebėjo iki 
grama. Kų tno reikalu pada-^ choristų 8ntrank.
r« Naujoje Anglijoje, ar tu- įr iski|a8 padaryti

Kongreso antroji diena — rugp. 22 d.
Iškilmingas bankietas 7:30 vai. vakare, Statler viešbutyje. 

Bilieto kaina $1.50. 7-:00 vai. vak. radijo programa iš WJAY 
1 stoties. Kalbės žymūs kongreso atstovai. Bus rinktinė muzi- 
kalinė programų.

Trečias vakaras skiriamas pasikalbėjimams ir pasižmo- 
nėjimams.

Kur apsigyventi?

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

rėjo bent vienų bandymų, ne
žinia. Ar buvusi Wyoming Kio 
nio Lietuvių “Dainų Šventė” 
yra tos sųjungos vardu, taipgi 
spaudoje nepastebėta.

Jei iki šiol dar tebestovi vi- kankainaį 
ek«. atviru, tat kaltė tenka va- ’ sekmta'gai

SPAUSDINAMEKomisija rekomenduoja atstovams ir svečiams Hotel Stat- 
i<r, prie 12-tos ir Euelid Ave. Atskiri kambariai kainuoja 
po 2.50 dol. “Dormitory rates” specialiai atstovams $2.00 j 
dienų. CIeveland Hotel yra miesto vidury ir Hollender Hotel 
prie Superior ave. ir lst Street. Kambarių kainos po 2.50 dol. 
ir aukščiau. ’ . .

Kurie atstovai norės apsistoti pas privačius Žmones, tesi-
kas to nereikia, jūs turite pa-’kreiPia iš anksto ir tevažiuoja tiesiog į P. A. Šukio įstaigų,

nrisrirPTuzimn ir nm. I Superior Ave., kampas 68-tos gatvės. Bus nurodytos vie-
, ‘ . . . . ? / tos. Rašykite: Mrs. Lottie Šukys, 6802 Superior Ave., Cleve-

d sėkmingai dainos ,__ j v

Platesniam veikimui, kurį nu
mato išplėsti, rengia chorų va
dams kursus, kad kuo daugiau 
jų parengti. O juk mums kol Į
Tl. • i 1 • i

dams, nes jiems tas darbas pe-__  , ...
rduotas. Chicaga būdama dai 
noje pavyzdžiu visai Amerikai, i Taip pat verta pasikalbėti 
turėtų ir šiame atsitikime bū- (ir spaudoje, kaip jau buvo mi- 
ti pavyzdžiu. Bet teko girdėti,,nėta keletu savaičių pirm tai, | 

kad chorų vedėjų tarpe per- apsvarstyti ir pradėti darbų 
daug varžomasi nž “aš”. Tas, ''’80 Didžiojo Atlantiko pakra- 
tur būt, ir kitose provincijose (&»0 sujungimo per parapijinių 
yra, nes jei ne tas nelaimingas1 chorų sųjungų į vie rių milžini- 
“aš”, senai būtų organizuotas,' SkU aPie 3000 dainininkų cho-1 syivanįja pagįro(jytu 

chorų veikimas išvystytas j rr“°

land, Ohio.
Kongreso Rengimo Komisija:

Ona G. Mihelich, pirmininkė,
J. Venslovas, automobilių parodos ir tikietų tvarkytojas 
L. Šukienė, butų, .
Ona Stapulionienė, rėmėjų ir priėmimo,
J. Sadauskas, programų rinkimo, ■' ': *. .
P. Cesnulis radijo programo vedėjas, '
A. Rakauskaitė, J. Ivinskaitė ir O. Skuzinskaitė— deko-j 

racijų, i

Tikietus,
Plakatus,

Serijas,
Programus,
Posterius,

Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,

Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

didelį dalykų.
Todėl, šia proga, gerbiamie

ji chorų vadai, noriu prisimi
nti štai kų: jūs per daugelį 
metų išeivijos tarpe kėlėte dai 
nų ir su jos pagalba tautišku
mų ir tėvynės meilę; jūs per 
dangei į metų rengėte parapi-

rų-cliorųl Tas galėtų įvykti,----------  "I ™. .8avoi kiant- Dabar kaip tik. atSj°
kur nors apie New Yorkų, kai-1 pro«rama- N”"™' ™ laikas, organizacijai kelias at-

. , . .. < savo ir New Yorko apylinkė
po centrą visoms kolonijoms i. . ... . ,

irgi su savo, tai trys natūralūs 
vienetai, o šalę to — visi su
sijungę krūvon. Kas tam gali

pradedant nuo Pennsylvanijos 
parapijų, baigiant Bostonu.
Tas imtų daug darbo ir laiko, . .. .. . .......

. , . . . priešintis ir neįvertinti tokiųtinkamai prisirengti. Už tai
laikas ir pradėti galvoti, o 
šiais metais savaimi atrodo

jose didelius koncertus ir įvai-. lyg varomas prisirengimo da
rius parengimus; jūs per dau-.rbas pirmutiniai Didžio jo At- 

flį metų vadovavote jauni- Untiko Pakraščių Lietuvių 
ii; jūs viskų dirbote kiek- f Dainos šventės”, 

vienas savo nuožiūra ir daug
labai daug nuveikėte (apie tai 
esu daug kartų rašęs ir ypa
tingai planinga mano studija 
dabartiniu metu yra spausdi
nama Lietuvoje “Naujoje Ro 
muvoje” keletoje desėtkų nu
merių — tęsiny), todėl, kuo
met dabar organizuotas auto
ritetas — Kunigų Vienybė — 
perdavė jums ir pataria orga
nizuotai veikti, veikite ir rim-^ 
tai imkitės ta kryptimi darbo. 
Jūs visuomet turėjote gerus 
norus ir sugebėjimus sunkio
se apystovose ir kai kada la
bai nepalankiose, daryti dide
lius veikimus, o dabar, kuo
met visi yra pasiryžę padėti,’ 
tikiuosi, kad garbingai tų su-’
pratę įvertinsite. Nebeužilgo Į

Ar nebūtų gražu, kad Penn-

pastangų! Man važinėjant Vy-j 
tauto Metais diriguoti į minė- Į 
tas provincijas, visi chorų va-l 
dai, kuriems tų mintį reiškiau, 
o taip pat ir choristai, kuriems 
teko girdėti, visi karštai tam 
pritarė ir nurodė, kad galima 
to atsiekti organizuotai vei-

daras, tik tenka veikti ir ne
betoli ta diena, kuomet iš 3000 
dainininkų skambės — “Lie
tuva, Tėvyne mūsų, Tu didvy
rių žemė!”

Ką Tik Gavome

OŽKABALIŲ

DAINOS
“DRAUGE”

2334 So. Oakley Ave. Chicago, III

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal 7790

Ut OUR OFFICE
A IM T MOUft. S H TV M. 
STUbyiN' t© se

A STBHO^fcAKAER.
uore V. "

JMC'S IM THE 
CMOBUt

A BOM BE T. 
'HHM UtbM’T SHE 
STIC lt TO THE 
'STENOfe GAME
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MAŽMOŽIAI
ruso Labas

o jauni vaikai, kad ir būna 
sugauti, bus paleidžiami po po 
licijos priežiūra, arba bus tik
tai lengvai nubausti.

LIETUVOS JŪRA
Po garbingo 1923 metų Klai 

pėdos sukilimo, Lietuva atga- 
\ i>as i ei kalus glūdi tume, VQ netik visų Kiu i pėdos kraš-

sveikais puikiais kurortais. 
Palanga, Nida, Juodkrantė,
Pervalka, Smeltė kas met su- 
tiaukia daug vasarotojų netik 
iŠ visos Lietuvos, bet ir iš už
sienių. Tokiu būdu, kapitalas

PO CICERO PASI
ŽVALGIUS

vėj, 1447 So. 50 Ave. Jonas 
Brazauskis visados būdavo da-

New Yorko valstybė prave- kad tevai tinkamai neprižiūri ų, bet atvadavo ir Baltijos piaukiu : Lietuva ir lietuviu 
suvo vaikų namuose, jų drau-Į jūros Uetuvišk4 dalj. Tojį da.! £uUdė naujų įstutymų, kuriuomi

visi vyrai ir moterys, kurie BU8 Kuomet pasida-,iįs plasįdeda nuo Nidos ir tę-j Baltijos jūra i Lietuvos oa-
va* . i . v• en im, vvnrvroIu iuJu ir 4aawq4 • . . • I v ‘ J t rro jau pervėlu, tada ir tėvai 

supranta, kur jų sūnai pralei-
mokytojuus tos vulstybės vie
šose mokyklose turi po prie
saiku pasižadėti laikytis fede-: sdavo vakaruškas *. 
raiės ir valstybinės konstitu-1 
cijos. Tai yra daroma, kad štai kaip biznis yra daro- 
sulaikyti skleidimų komunistų' mas. Kansas valst., Topeka 
ir kitų partijų propagandos.' miestas ieškojo pirkti garu va- 
Ligšiol, kai kurie mokytojai romų mašinų, reikalingų ,va- 
net viešose mokyklose mokin- rymui vandens. Muskegon mie
davo komunizmų! Šis naujas 
įstatymas yra labai pagirtinas 
dalykas.

.Visvien, parapijinės mokyk
los pasilieka geriausios vietos 
mokymui ir auklėjimui jauni
mo. Jose yra mokinama ne 
vien patrijotizmas, bet kas lą

stas, Michigan valstijoj, ture 
jo tokių mašinų pardavimui. 
Per vienų Chicagos brokerį 
Topeka nusipirko šių mašinų 
(pompų). Muskegon gavo 
$2000 už mašinų, o Topeka už

siusi apie 80 kilometrų į šiau- jūrį išmeta daug gintaro, iš 
rę. Atrodo, kad tai nedidelis • kurį0 dirbami įvairūs papuo- 
jūros plotas, tačiau jis Lietu- §aiaį įr nieniški prabangos da-
vai yra labai reikšmingas. Da
bartinė atkakli Lietuvos kova

lvkai. Gintaro pramonę gerai 
išugdžius, jo dirbiniais pla-

su įvairiais priešvalstybiniais naudotųsi netik Lietuvos
gaivalais Klaipėdos krašte y 
ia kartu ir kova už laisvų Lie-

gyventojai, bet jis lengvai pa
tektų ir į užsienį. Lietuvos gi-

tuvos pajūrį. Nustojusi šio pa- j ataras jau nuo senų laikų vi 
jūrio, Lietuva nustotų ir išėji- sur |urį gerų vardų ir jis įnė 
mo į platųjį pasaulį. Į gįamas. Tai duotų Lietuvai

Baltijos jūra Lietuvai turi gražaus pelno, tuo labiau, kad
ypatingos reikšmės. Per Klai
pėdos uostų Lietuva gali tu
rėti prekybinius santykius su

mokėjo daugiau negu penkio- visu pasauliu. Per jį lietuviai
lika sykių tiek, arba $31,500.

bai svarbu, mokina ir užlaiko Chicagos biznierius tų skirtin-
gali gabenti bekonus, kiauši 
nius, sviestų, linus, sodų vai-

tikybų. gų ir didelę sumų pasiliko sau. sius, medų, javus, miškų ir vi-

Laikas greitai bėga. Labor.
Day visai netoli, tik kelioli r*us 
ka dienų beliko.

Pažiūrėkime, ar visi esame

'rbininkas “Draugo” piknikuo 
se ir padarydavo gražaus pel
no. Bet dabar, kaipo biznie-

Vo tymo nariams nupirko po 
gražų svederį.

J. Brazauskis norėtų pasiro
dyti su savo tymu “Draugo” 
piknike per Labor Day. Koka

kitokiu būdu remia' kitas tymas sutiktų stoti prieS 
Draugų”, prisideda su dova- John’s Store tymų. Ciceroj y«

nomis. Būsimam piknikui ir-
pasiruošę sutikti t, šventę. Aš'gi duoti branSi« dova-

nų. J. Brazauskis yra sporto

Kasdienų laikraščiuose ten
ka matyti aprašymus apie skai 
čių pavogtų ir surastų auto
mobilių. Įdomus faktas. Dau
guma sugautų automobilių va
gių yra vaikai nuo 12 iki 20 
metų amžiaus. Jie yra samdo-

Jam buvo labai geras “gišef- 
tas”.

Jis viskų teisingai atliko ir 
prie jo niekaip negali kibti.

sus žemės ūkio bei pramonės

lietuviškas pajūrys, tai viena 
labai retų vietų pasaulyje, kur 
gintaras randamas.

Visos tautos visais laikai? 
kovojo dėl jūros ir kiekviena 
stengėsi jos kuo daugiausia 
turėti. Ypač šiais laikais jūros 
svarbų kiekviena valstybė au-

gaminius ten, kur tik jiems1 kštai vertina. Vidurinės Euro-
randama rinka. Jūros preky
ba lietuvių tautai yra reika-

už mašinų, traukti atsakomy- 
mi vogti automobilius senes-' bėn, nes jų vietas jau užėmė 
nių vyrų, kurie žino, kad jei kiti. Kas dabar daryti? Vie- 
patys pakliūtų į policijos ran-; nam geras biznis, kitiems 
kas gautų gan ilgokai kalėti,1 skriauda. • •

Topekos piliečiai negali tuos linga netik ekonominiu, bet ir 
valdininkus, kurie neapsižiū- politiniu žvilgsniu. Lietuva 
rėję taip brangiai užmokėjo jau turėjo ir dabar tebeturi

’tv‘

Kį TIK ATĖJO IS LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

Arkivyskupas lirgis Matulevičius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Ola nuplėšk:

pos valstybės, kurios prie jū
ros neprieina, yra daug pri- 
klausoniesnės visais atžvilgiais 
nuo jūros valstybių.

Lietuva jau turėdama lais
vų priėjimų prie Baltijos jū
ros ir gerai. įrengtų Klaipėdos 
uostų, daug laimingesnė šalis 
už vidurinės Europos valsty
bes. Todėl ir stengiainųsi,~kad 
kiekvienas lietuvis, kur tik

manau, visi jau žino, kad rūgs. 
3 d. būtent Labor l)ay įvyks 
rudeninis ir paskutinis šių me
tų “Draugo” piknikas, Vytau 
to parke. Ciceriečiai sako, tai 
bus antra lietuvių diena, pana
ši į rugp. 5 d., kuri įvyko Har
lem aerodrome.

Iš pikniko renginio komisi
jos teko sužinoti, kad piknike 
bus visokių įvairumų, kokių 
tlar niekad nėra buvę. Dėl to 
iš anksto pranešu, kad rūgs. 3 
d. niekur kitur nevažiuotumėt 
kaip tik į Vytauto daržų.

Ras neturi automobilio, o 
norėtų važiuoti į piknikų, nu
sipirkite iš anksto tikietus. Jei 
pasirodys ganėtinas važiuojan
čių skaičius, bus parūpintas 
trokas, kuris nuveš ir parveš 
namo. Tikietų galima gauti 
pas vietinį “Draugo” išnešio
tojų, 1440 So. 51 Court, ir J.

rėmėjas arba, kaip sako, bus

ta ir daugiuu biznierių, kurie 
turi savo tymUs. Manau, kad 
Grant Works Coal Yard ty
mas nepabugs ir stos į kovų

teris. Turi suorganizavęs jau-, su John’s Store tymu “Drau-
nų vaikinų tymų; visiems sa- go” piknike.

.  s

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

"DRAUGAS". 2384 SO. OAKLEY AVE., Chloago. Iš

siunčiu II.9O už kuriuos atsilakite man knygą "ARKIVYSKUPAS 

JURGIS MATULEVIČIUS.”

Vardas, Pavardė

Mano adre

važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti srvo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių 'agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingos dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

skaudaus patyrimo iš vokie
čių pusės, kad jie, vienais ar 
kitais sumetimais, lietuviams 
kerštaudami, per savo žemę 
uždarė tranzitų. Jeigu Lietu
va neturėtų savo laisvos jū
ros, tai negalėtų išvežti že- •• - 7. Jis begyventų, brangintų Lie 
mes ūkio bei pramonės garnį-•, , T. ............... „ .. _. 6 į tuvos jurų ir remtų Lietuvų

kovoje dėl laisvo Baltijos pa-

Brazauskio saldainių krautu-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 491h CT., CICERO, ILL.
Utar.. Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAOO 
Paned. Bered. ir Subat S—9 vai,

Dienoms Tei. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Ik'. 6 popiet 7 iki 9 vak 

Nedėlfoje pagal sutartį

Office Tel. REPubllc 76»6 
Ilea. Tel. GROvehlU 0617

7017 S. FAIRFIELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQL’ErTE ROAD 
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 D 7-9 vak Ketv. 9-12 ryto 
Nedėl/oj susitarus

Tel. CANai 0257
Res. FROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS 

1821 8OUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
• lkl 8:20 vakare

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNi
GYDYTOJAS lr CHIRUROI

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare

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

Office Phone 
FROspect 1028

Ree. ąnd Office 
2659 So. LeavlU St.

CANAL 0706

nių į kitas šalis. Lietuvos gy 
ventojai tada atsidurtų nepa 
keliamame skurde.

Dabar Lietuva, didele dali
mi prekybų vesdama jūros ke
liais, atsikrato Vokietijos eko
nominės ir politinės priklau
somybės, darosi daug savaran
kiškesnė. Vadinasi, Baltijos jū 
ra daug padeda Lietuvos sa
varankiškumo politikai. Taip 
pat iš Vokietijos atimama eko
nominės priemonės varžyti Lie 
tuvų, kai ši teisėtai ir teisin
gai Klaipėdos krašte kovoja 
su germanizacijos akiplėšomis.

Tik visa bėda, kad Lietuva 
turėdama Klaipėdos uostų, ne
turi savo prekybos laivyno. 
Prekybai Lietuva tūri naudo
tis svetimais laivais. Ji turi 
langų į pasaulį, tik pro jį ne-; 
gali savo akimis žiūrėti. Lie
tuviai neturi ir jūrininkystės 
mokyklos, kuri paruoštų tin
kamų savų jūrininkų. Tauti
nio prekybos laivyno steigimo 
klausimas Lietuvoje jau keli
nti metai, kai yra keliamas. 
Tačiau lig šiol dar nieko ypa
tingo nepadaryta. Jeigu Lie
tuva pajėgia statytis milijoni
nius namus, tiltus, gražiausius 
rūmus, tai savaime aišku, kad 
ji galėtų įsigyti ir savo pre
kybos laivynų. Tik reikia ge- 

ri-os valios ir noro šiam darbui 
atsidėti.

Lietuvos Baltijos pajūryj ir 
Kuršių marėse gali gerai bu
joti žvejyba. Klaipėdos kraš- 

! to pajūry pagaunamos mažo
sios ir didžiosios jūros stintos, 
digiės, žiobriai, unguriai, ly
dekos, menkės, silkės, plekš
nės, lašišos ir daug kitų. Ge- 

I rai vedama žvejyba Lietuvai 
gali duoti daug pelno, nes ma
rinuota, rūkyta ir sūdyta žu
vis lengvai gali būti išvežama 
į užsienį.

Lietuvos pajūrys net užsie
niuose plačiai išgarsėjęs aavo

Tcl. LAFayctte MU
DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Ave. netoli Kedale) 

Valandos: nno I lkl I vai. vakaro
Seredomls lr nedėliomis 

sutartį

L,

jūrio.
Tsb.

Ant kiekvieno ketvirtainio co
lio žmogaus galvos auga 744 
plaukai. (Jei kas tam netiki, 
gali patikrinti — suskaityti).

VYRAI - ATYDA!

štai yra specialia pranešimas, kuris 
bua Jclomua kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė "viduramži” ir jaučia reika
lingumą tam tikro gailinančio TO- 
NIKO. Kad' sutelkti galimumą tūks
tančiams, kurie dėl kokios non prie
žasties atidėlioja užsisakyti_______

Nusa-fone

Don’t 
neglect 
Colds

šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti 
pavojingas, palengvinkite J| ) 5 mi
nutes su Musterole, "erslnlmo stab
dy toju”! Vartojant vieną kartą va
landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimą. Vartotas milijonu 
per 25 mttus Rekomenduotas gy
dytojų tr staugiu.

Į 25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

Buy gloves witfi whot 
lt savęs

Nereik mokėti BOe. vl 
tautą mnet|. LU t erine Te* 
sth Pašte gauaaaaa pe lie. 
Tėmyk. kaip perai ji v*l*

Ją vartotadąmas psr
sutaupei 99 41.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Tet CANai 6121

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

1 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA i

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue 

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

TeL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—t lr 7—8 vak 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.

Telefonas REPubllc 7868

»
tiesiog nuo dlstrlbutoriu. Š{ Gydyto
jaus preskrfpclja dabar parduodama 
visose vaistlnyčlose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentą — būkite sa
vimi gaukite buteli šiandien — ga
rantuotas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklu Įtempimą, kuria 
e^ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklu karšti, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregyst*. Priren
gta teisingai aklnlua Visuose atsiti
kimuose egaaralnavlmaa daroma* su 
elektra, parodančia mažiausia* klai
da* Speolalė atyda atkreipiamą | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 19 iki B v. 
Nedėlfoj nuo 10 lkl 12. Daugely at
sitikimu akys atitaisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

Ofiso: Tel. LAFayctte 4017 
Ken: Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th SL 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutartį

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9 lkl 4 lr auo 6 Ud S vak.
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7826 

Namu Tel. FROspect 1980

TeL BOULcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Are.
arU 47th Street

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

OYD
4157

DR. T. DUNDULIS
DYTOJAS IR CHIRUROAS

ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: t—4 lr I—8 p. ns. 
Nedėllomia pagal sutartį

Tel. Ofiso BOCLevard 6618—14 
Rez. VlCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Oftao vai. nuo 1-8; nuo 4:80-8:80 

756 W. 35tb Street

DR. J. RUSSELL s
Lietuvis Chirurgas ir Gydyta ja®

2515 WEfiT 69th 8T.
Of. ir Bes. Tel. HEMloek 611

Valandos:
2 < 4 popietį nuo 6 - 8 vakarais

Office Tel. Wentworth <8*0 •

Ree. Tei. Hyde Park 9891

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LI< 

SPECIALI STB

6900 SOUTH HALSTED 
1161 l o« p IVI t ssopuvivė

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 et.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS •

4729 So. Ashland Ave.
9 lubos

CHICAOO, ILL.

OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte, nuo 2 lkl 4 
vai. po platu fr nuo 7 lkl 8:80 vai.

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
valandai dieną.

Telefonas MlDvvay 2880

Ree. Phone 
KNOIeaood 6641

Office Phone 
TRIangle 0U44

DR. Ar R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

7850 So. Halsted Street
ROOM 216

Taki 1-4 U I-l nk nkan

<• ■»

Ofiso Tel. CALumet 6868
Rea. Tel. DREsel 9if

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų li<ų 

Ofisaa 3102 So. Halsted SL
Kampa* lįst Street 

Valandos: t—4 popiet. 7—9 vai. vi 
Nedėliotai* lr šventadieniais 10-

DR. MAURICE KA
GYDYTOJAS lr CHIBUI 

4631 80. ASHLAND j
Tel. YARda 0994 |

Remi Tel. Pl.Aia SdH

Valandos:
Nuo 16-19 v. ryto: 2-2 Ir 7-1 v.
«*d«UeaiAi6 bos 11 Uill 416

K ą •«*. •



LIETUVIŲ DIENA PAVYKO
3heboygan, Wis. — Wiscon- 

sino Lietuvių Dienu, įvykusi 
rugp. 5, i>asisekė visais atžvil
giais. Svečių buvo daug is vi
sų kolonijų.

Iškilmės prasidėjo Sv. Mi
šiomis lietuvių bažnyčioje. Kle 
bonas kun. J. Šlikas pasakė 
iškilmei pritaikintų pamokslų. 
Po pamaldų buvo parodavi- 
mas per miestų. Bet automo
bilių buvo mažiau, kaip tikė
tasi. Mat, iš Kenosha ir Raci-

WISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

gražių eolų per šv. Mišias baž
nyčioje. Lietuvių Dienos pro
gramoje ji gražiai giedojo so
lo ir duetu su Jule Jesinskai- 
t«. V. N.

PARAPIJOS JUBILIEJUS
Kiek girdėt Susivienymo ap

skričiui liks gražaus pelno.

RENGIAS GRAŽIAI 
PASITIKTI

Mūsų kleb. kun. Mykolas (J- 
rbonavičius buvo išvykęs į Tė
vų Marijonų vedamų bernaičių 
kolegijų. Pavaduotojum pali
ko jaunų kun. Jeskevičių, ku-Port Washington, Wis. —

Rugpiūčio 19 d, Šv. Ambro- ria taiĮ) «ražiai
ziejaus parapija minės 25 me-1 Par*pij°B reikaluose; sako
tų,jubiliejų nuo pasistatymo 
bažnytėlės. Iškilmės įvyks 
10:30 vai. ryto. Pakviesta lie-

Rugp. 3 d. mūsų bažnyčioj 
atlaikyta šv. Mišios už kun.
J. Tiškevičiaus sielų. Mišias ... . . .

» v- m *• • i j •• t tuvių ir kitataučių dvasiškių.užprašė Tretininkų draugija. ĮĮ
pamaldas buvo suėję daug 
žmonių pasimelst už savo bu
vusį dvasios vadų.

Po pamaldų ‘ bažnyčioje, pa
rapijos svetainėj įvyks bazm- 
ras. Čia bus ir programėlis. 
Todėl gi Port Washingtono 
lietuviai širdingai užkviečia

gražius pamokslus, lankosi dr- 
jų susirinkimuose, ragina ka
talikiškas dr-jas daugiau vei
kti, visus narius lankyti susi
rinkimus. ,

Išgirdę parapijonai, kad kle
bonas grįš apie rugpiūčio 19 
d. Tų dienų tuojau po sumos

LABDARIŲ DIRVA

MŪSŲ DIENA PARMOJĘ

Už dviejų savaičių įvyksta 
mūsų labdarių centro rengia
mas piknikas. Jis įvyksta se-
kinadienyje, rugsėjo 2 dienų,
lalxiariu nuosavam ūkyje. Tie
sa, tai nebus reguliaris pikni
kas, bet rudeninis išvaiiavt 
mas. Praėjusiais keleriais me
tais tas išvažiavimas buvo gau 
singas ir lietuvių labdarybei 
atnešė kuo gražiausių rezulta
tų. Rudeninius išvažiavimus

terystės Sakramentų priėmė 
Antanina Bataitė su Wm. Me- 
tscher. Jaunavedys yra plie

no svečiai atvyko traukiniu, męs katalikų tikėjimų ir pa-

Rugp. 11 d. per Mišias Mo-J pirmiausia visus lietuvius ka
daise čia gyvenusius, dabar iš- 
važinėjusius į kitas kolonijas, 
paskui visų kitų kolonijų ir

rengia gražų sutikimų su pie- Į žmonės labai pamėgo, nes a- 
tumis ir programa, parapijos p»rt visokių kitokių paįvairi

Dienos programa įvyko Ca- 
ljumet parke ir svetainėj. Da
lyvavo vietinis choras, Racino 
Šv. Kazimiero choras ir J. 
Kailiukaičio choras iš Keno
sha, paskutiniu du choru iš
pildė programų jungtomis jė
gomis. P-lė Klevickaitė iš Ke
nosha gražiai pasirodė su so-

krikštytas mūsų bažnyčioj 
prieš porų savaičių. Pirmai
siais liudininkais vestuvėse bu 
vo Juozas Tėvelis ir Ona Pa- 
karkliūtė.

Marijona Stauskaitė parvy
ko iš New Haven, Conn., po
rai mėnesių atostogoms. Mariu 

lo. Kalbėjo L. R. K. S. A. Wis.! tė norėtų vėl apsigyvent savo
apskr. pirm. A. Stauskas, She- 
boygano klebonas kun. J. Šil
kas ir Mihvaukee - Racino kle 
bonas kun. Ant. Balinskas.

Po muzika lės programos, 
jaunimas ir senieji linksminosi

gimtajame mieste — Sheboy- 
gane, jei jos nevyliotų geras 
darbas, kurį ji turi New Ha- 
vene. Marijona yra gabi dai
nininkė, solistė, nuo jaunystės 
priklausė prie vietinio choro

apylinkėj gyvenančius ūkinin
kus atvykti ir sykiu padėkoti 
Dievui už daug suteiktų ma
lonių šiai parapijėlei per pra
ėjusius 25 metus, bendrai pra
leisti laikų ir pamatyti, kokį 
progresų padarė Port Washin- 
gtonas per 25 metus.

Port M ashingtono lietuviai, 
prisirengę visus svečius malo
niai priimti.

Jubiliejaus rengėjai

salėj.
Parap. komitetas su J. Dru- 

kteniu, K. Šarauskiu priekyje 
ir Apaštalystės dr-ja dirba, 
kad viskas pasisektų. J. T.

PAMINĖJO SUKAKTĮ
Racine, Wis. - 

12 d. Domininkui ir Antaninai 
Gališanskams surengta 40 me
tų vedybinio gyvenimo pami-

PIKNIKAS PAVYKO

prie malonios brolių Adomavi-, Tai ir dabar, viešėdama She- 
čių muzikos iki 10 vai vaka- boygane kas sekmadienis gie- 
ro. da su choru ir viena išpildo

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI
Parsitrauk Tris Knygas 

VedančiasTobulybės Keliu
Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS, M. I. C.

I knvga: <
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo 

aptaisais $1.25.
II knyga:

SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap
taisais $1.25.

III knyga:
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00 

Čia nuplėik

Kenosha, Wis. — Liepos 22 
d. Šv. Petro parapija turėjo 
metinį piknikų, Central Park 
darže, šalę Miehigan ežero. J 
piknikų atsilankė daug svečių 
iš apylinkių: Chicago, Wauke- 
gan, Racine ir Milwaukee mie
stų. Į piknikų taip pat atvyko 
ir atostogaujųs mūsų klebo
nas kun. M. Urbonavičius sy
kiu su svečiais kun. Mačiulio- 
niu ir kun. Vitkum. Kun. Jes- 
kevičius dahar pavaduoja atos 
togaujantį klebonų. Piknikas 
gerai pasisekė; parapijai liko 
gražaus pelno. •

Gerb. 'Draugo" Administracijai:
s Slunčlū Jums *............... už kuriuos atsiųskite knygas:

KRISTAUS PATARIMU KELIAIS, audeklo aptaisais, >1.25 
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN. audeklo aptaisais. >1.25 
DORYBĖS, audeklo aptaisais >1.26.

Arba: Siunčiu >3.00 už kuriuos prislųsklte- visas tris KUN- K. MA
TULAIČIO knygas, audeklo aptaisais.

Mano adresas

Vardas, Pavardė

Street

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIUKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODTS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W., Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me
tams $2.00.

programo margumu, svečių 
gausingu skaičiumi.

Netenka daug apie tai kal
bėti, kad rugsėjo 2 diena — 
bus mūsų lietuvių diena lab
darių ūkyje. Visi, kam tik są
lygos leidžia stengkiinės savo] 
reikalus taip sutvarkyti, kad 
Darbininkų Dienos išvakarėse 
galėtumėm be trukdymų vykti j 
į mūsų farmų ir ten visų die
nų praleisti. 'Ten užtikrintas 
poilsis, ten susitiksime savo 
draugus ir senus pažįstamus, 
ten tinkamai pasilinksminsime 
ir tuo pačiu kartu paremsime 
labai kilnų labdarybės darbų 
kuris mūsų tarpe dar nėra už
tektinai išplėstas ir tinkamai 
suorganizuotas. Tiesa, mūsų

nuoja statyti prieglaudas. 1 
darbas bus taip greit prex 
tas, kaip greit bus ižde pi 
gų. Pinigai keliama vistį^H 
būdais: vakarais, pi km -<
išvažiavimais, aukomis nucn
2 d. išvažiavimo pelnas į 

pat eis šiam kilniam tikslui.
!.a!hL

BARBORA 
KAINAUSKIENĖ 

(po U vai. DellndaitS)

nimų, susirinkusieji mėgsta 
pariešutauti. Riešutų labdarių 
ūkyje daugybė. Atsilankiusie
ji maišus prisirenka. Labdarių 
centras šiemet yra ypatingaiĮ organizacija toj srity daug 
susirūpinęs sudarymu įdomaus^ padarė, net gražių ligoninę pa- 
ir įvairaus programo, kad sve j statė, tačiau dar toli gražu ne 
lėliams nebūtų nuobodu, kad viskas padaryta. Vienos reika-
jie galėtų pasilinksminti ir pa- 

Rugpiūčio ei)sžti nuo kasdieninių darbų
ir rūpesčių, kurie nė vienam • •
iš mūsų šiais laikais netruk-, 
sta. Nuo centro nemano atsi
likti ir kuopos, kurios jau išnėjnnas.

Gališanskų šeimyna Racine anksto rengiasi, kad labdarių

lingiausios įstaigos neturime. 
Tai yra našlaičių ir senelių 
prieglaudos neturime. Lietu
vių Labdarių Sųjunga stengia
si tų didelę spragų užtaisyti. 
Ji nupirko ūkį (kuriame tu-

Mlr6 rugpiūčio 18. 1.84,
vai. vak., sulaukus apie 
metų amžiaus.

Kilo iž FanevSlle apskr., Ku- 
piAktų parap., Sovaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 10 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Kazimierą, žentą Petrą 
Mankevlčių, anūkę Antaniną,
Ir daug giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4912 So. 
Keeler avė. Lafayette 5669.

Laidotuves įvyks ketvirtais 
dienį, rugpiūčio 16 d. IB 
mų 8 vai. bus atlydėta- į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, Brid
geporte, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už veHonėe sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta J 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes. draugus-ges ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Kūnus, Žentas, A- 
nūk<r ir Giminūs. ,

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Tele
fonas HEPubllc 3100.

1170

yra viena seniausių ir geriau
sių parapijos rėmėjų. Ji visa-

rudeninis išvažiavimas būtų' 
toks, kokio ligšiol dar nėra

da ir visur prisideda darbu ir Į buvę. Šį kartų kuopų tarpe 
bukomis. • eis lenktynės. Jos visos sten-

Sūnus Antanas mokinasi Mi-'igsis kick «eriau P&8*"
lwaukee universitete ir Sv. Ka rodytl: užkandži* įvairumu

zimiero parapijoj eina kolek
toriaus pareigas. Duktė Roza
lija slaugė, o vyresnė duktė 
Ona vedusi su pasiturinčiu bi
znierium ir veikėju Al Vasi
liausku.

Puotų surengė B. Zizmins- 
kienė ir O. Vasiliauskienė. Sve

skus. Trumpai kalbėjo kun. 
A. Balinskas, J. Glebis, A. Va
siliauskas, L. Kručienė, Pata- 
šienė iš Rockford, III., svečias 
iš Kenosha B. Balsauckas ir 
kiti.

Atsakydama j kalbas A. Ga- 
lišanskienė visiems rengėjams

čių buvo 10 šeimynų, keletas dėkojo už brangias dovanas, 
pavienių iri būrelis jaunimo. Visi smagiai laikų praleido. 
Puotos vedėjum buvo B. Vai-I <■ B. V.

ROSELLI BROTHERS, INC ,
paminklų dikbžjai

AUred Roselll, pree.

Specialistai Ukailme Ir lidi-bi 
me rlMklą rOAlų penintis.- ir

Mdsy šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite p—įlaklą rrikal ■ tie
siai su pačiais ttdirtočjala

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas | rytus ooo 
dldžiulią zartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Try. telefonai:

V

43

Šv. Onos dienų buvo sureng
tas Onų vardinės parapijos 
naudai. Iškelta gardūs pietūs, 
o popiet buvo piknikas para
pijos darže. Daug žmonių at
silankė, kad paragavus skanių 
valgių ir gėrimų. Ona Laučie
nė, Šv. Onos draugijos pirmi
ninkė, Su pagalba kitų mote- 

daugiausiai pasidarbavoru
tame parengime.

Rugpiūčio 19 d. rengiama 
piknikas ir bunco party pa
gerbimui mūsų kleb. kun. M. 
Urbon’avičiaus, kuris bus grį
žęs iš atostogų. Visi atsilanky
kime ir pagerbkime mūsų uo
lų darbuotojų. Parengimas ti-1 
kimos bus sėkmingas, nes vi
si parapijonai deda pastangų 
ir visi myli savo dvasios va
dų.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Kenosha jaunimas veikia. IĮ 
šiai, L. Vyčių 38 kuopa ren-' 
g’a piknikų rugpiūčio 26 die
nų parapijos darže. Piknike
bus daug įvairumų, taigi visi
atsilankykime. Vyčiai kviečia
ne tik visus Kenosha lietuvius,'
liet ir apylinkių, o ypatingai

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir VargonaiDykai!

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80. '

Vyčius iš Chicago, Waukegan, 
Racine ir kitų kolonijų.

Radiušag
J. F. EUDEIKIS

Rea. PEMSAGOIJl MII 
BELMOMT 8485 

orrice > hjllside mm 
Vlncent Roeelli, aeer.

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI OBABOBIAI
Patarnauja laldotuvėae kuopigiausia 
Reikale meldžiu atstftauktl, o mane 

darbu būsite užganėdfntl 
Tei. OANal Mis arba 8818 

2314 W. 23rd PL, Ohicago

1439 S. 49th Ot Cicero, UL
TeL ČIOBRO 8M7

TelefonM YARda 113

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu automobilius v ir 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Ave:-« 
Chicago, llt

SIMON M, SKUDAS
GRABORTU8 tr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 8877

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ ORABORIUS 
Palaidoj* už >26.00 Ir aukAčiau 

ModernlAka koplyčia dykai 
MS W. ISth St. Tel. CAMal 8174 

Ckleago, III.

I.J, ZOLP
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 Weat 46th Street
Tel. BOUIevard 6208—8418

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite •••

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

' Brooklyn, N. Y. BMSMTfS “DUOBE*

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue •

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmų

tuo pačiu vardu)

ANTANAS PEIK
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th OO/jRT 

Cicero, Dlinois 
Phone Cicero 2J09

Tel. CICERO 284

SYREWI
ORABORF’8

Laidotuvėms pllnaa/patarnaylmi 
gallmaa už >36.08 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, :

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«I. Boulevard 4139

TeL LAFayettr 8678

J. Lluleviči
Grabnitaa 

tr

Patarnauta ChlO 
goja ir apylMrtt||

Didelė ir graM



Ž0L1

PAMALDOS, 

AVENTEJ i

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI

—

Weat Side. šiandie Sv. P. i 
Marijos į dangų etninio šventė 
arba Žolinė. Aušrts Vartų ba
žnyčioje vakarinės pamaldos 
bus 7:30 vai. vakare. Bus iš
kilmingi mišparai ir palaimi
nimas Sv. Sakramentu. Visi 
kviečiami susirinkti, pakelti 

I širdis į dangų, kame randasi 
mūsų Motina, nusidėjėlių Už
tarytoja. .♦

Pasaulinėj Parodoj, rugp. 19 d. įvyksta didžiulis koncertas Swift Bridge of Service 
simfonijos aikštėj. Pradžia 8 v. vakare. Lietuvių muzikų kūrinius išpildys Chicagos Simfo- 

ijos orkestras. Gros: J. Naujalio, J. Karnavičiaus, V. Jakubėno, A. Vanagaičio, G. Victoro 
• kitų kompozitorių kūrinius. Pirmų kartų Pasaulinėj Parodoj suskambės lietuviškų kank

lių muzika!

West Side. —■ Vakarykščiam. 
“Draugo” nnmery per klaidų 
buvo pažymėtu, kad Mot. Sų- 
gos 55 kp. susirinkimas jvyks1 
antradienį, rugp. 14 d. Ištik-j 
rųjų gi sus-mas įvyks šiandie,! 
trečiadienį, rugp. 15 d., po pa-1 
maldų, parap. mokykloje.

Pirm.

SUTUOKTUVES

v " * *

Trečiadienis, rugp. 15 d., 1934 

i. . . f -------- - .jas-rr;

LABO R DAY
DRAUGO’
PIKNIKAS

Rugsėjo - Sept. 3 d. i 934 m
VYTAUTO DARŽE,

115-tos gatves tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

RADIO
ŠV. KAZIMIERO AKAD. 

RĖMĖJŲ CENTRO 
PIKNIKAS

žiavo taip skaitlingai. Pilnu-1 seserų čia gyvena. Ištuštino 
tėlis akademijos kambarys.! paskutinį sutaupytų dolerį, o 

gyventi reikia. Į šį klausimų 
daug nesigilinsiu. Kiekvienas

Tartum jos vienodai mušto, 
vienodai jaučia, vienodai rūpi
nasi pikniko pasisekimu. Sky
rių raportų klausyti tai malo-

Šį sekmadienį, rugp. 19 d., numas. Kiekvienas renka įvai-
jvyksta Šv. Kaz. Akad. Rėmė
jų Dr-jos centro piknikas gra
žiame Marųuette parke,
71 ir California Avė.

Piknikams besitęsiant
ištisų vasaros sezonų, prisiar
tino ir rėmėjų piknikas — nu
sistovėjusi tradicija jau dau-

lūs ir sėslus. Jo vaga daug Jose taip pat nemažai pagau- 
kur užkimšta smėliu. narna žuvies. Lietuvos upės

Senovės laikais Nemunas dar reikšmingesnės tuo, kad 
vaidino žymų vaidmenį lietu- beveik jų visų vandenys sute- 
vių tautos gyvenime. Jo ir ki- ”ka tiesiog į Baltijos jūrų. Tai 
tų upių santakose senovės lie- yra gera proga nekliudomai 
tuviai statydavosi pilis nuo plukdyti sielius. Lietuva, žino- 
priešų apsiginti. Ir dabar vi- ma, tuo naudojasi.

Budriko krautuvės radijo 
programa praeitų sekmadienį 
buvo taip graži, kad klausy
tojai dar ir šiandien tebekal
ba. Pinnas pusvalandis iš sto
ties WCFL, 1 vai., ypatingai 
buvo tinkamai prirengtas ir 

Antras
pusvalandis, 1:30 vai., iš 
WAAF, buvo vedamas angį i 
škai, bet susidėjo iš gražios 
lietuviškos liaudies muzikos ir 

1 dainų.
Budriko krautuvės didžiulė 

programa bus ketvirtadienį, 
7:30 vai. vakare, iš stoties 
WHFC, 1420 k. Kaip ir visa- 

Komp. A. Pociaus bankieto da, Budriko programų verta 
rengimo komisijos svarbus su- pasiklausyti kiekvienam muzi 
sirinkimas įvyks ketvirtadienį kos mylėtojui. Žemaitis
rugp. 16 d., 8 vai. vakare, va- |-------------------
rg. J. Kudirkos name, 4325 S.
Fairfield Avė.

Roseland. — Praeitų šešta
dienį kun. Paškauskas mote
rystės ryšiu surišo x\ldonų Bu- 
kšniūtę su Br. Kizu.

Vakare Strumilo svetainėj
buvo nemažai susirinkę gimi-, , . . .¥ ,. . .. . , . , Įvykusiai išpildytasmų ir pažįstamų, kurie, links- __ 
mai laikų praleido.

Jaunavedžiai mano apsigy
venti Roselande.

Ilgiausių metų!
Ten buvęs

protaujųs dalykų aiškiai mato.

Tat prašome visuomenę ir 
šviesuomenę iš visų parapijų 
visų kolonijų skaitlingai da
lyvauti. Paremkime Šv. Kazi
miero seseris. Tyla

sais Nemuno pakraščiais dar 
užtinkama tų pilių. Žymiausios 
Lietuvos upės taip pat suteka 
į Nemunų.

Ties Kaunu įteka Neris. Ši 
upė prasideda taip pat oku
puotoje Lietuvoje ir teka pro

Atmename, kad net lenkai 
stengėsi ir stengiasi gauti lei
dimų Nemunu ir kitomis Lie
tuvos upėmis plukdyti miškus.

Visos žymiausios Lietuvos 
upės sudaro apie 8000 kilome
trų. Tačiau jos visos yra ne-

rius daiktus iš savo biznierių. 
Kiekvienas skyrius turės sa- 

prie vo stalų. Duoda darbininkes. 
Pačios gamina užkandį. Suju
ngtomis skyrių jėgomis šis 
piknikas rengiamas ir tikimos, 
kad duos daug gražaus pelno, 
kurio kiekvienas centas eis

per

giau negu 10 metų — vis ren- Šv. Kaz. Seserų Vienuolyno
giama ta patį sekmadienį. 

Rėmėjų didelė vienybė, tik-
, ras pasišventimas kiekviename

| LIETUVIŲ VISUOMENĘ
'Jau netoli rugsėjo 6 d. Tų 

dienų Chicagoj, Shorland vieš
buty, Cryštal Ballroom, 55-tospalaikymui.

Įžangos bilietėliai tiktai po gatvės prie ežero įvyks dide- 
25c ir už tų patį gerb. seserys, lig bankietas ir oficialus įtei-

darbe ir gabiausiai plunksnai gamina užkandį. Rengimo ko-'kimas komp. Antanui S. Pc- 
r sudaro keblumų. Jų ambicijų, mi tetas parūpino muzikantą. ( eini D. L. K. Gedimino orde- 

f pasiauka vinių nelengva tinktG Turės ir daugiau “išmislų” no.

Pranešimai

mai pažymėti. Praeitas Centro Vra išgauta permitas. Nema-i .. ..... • . .* - , x - • I Šias iškilmes rengia Liet.sus-mas, rugp. 8 dienų, tikrai lonumų neturėsime. • . . . . T,
. , . i Z- • • c- r*-! Vargonininkų Chicagos Provi- , , . ....stebino. Oras pasitaikė labai Sv. Kazimiero Seserų Kon-. ° sub-komisija malonėkite buti-. „ . 1 .1 .. t i i- r • meija. Rengimo komisija dide- . , .—v A     - A----- 1  m- T    -»»»<<-» zlnl/vl.1 .Szvi tvti »» „.,1 i-mm/v Liihl rink A zlolir

Generalė komisija ir visa

DIDŽIOSIOS LIETUVOS 
OPĖS - '

karštas ir tvankus. Tačiau vi- gregacija yra didelė šeimyna., 
sų skyrių reprezentantės šuva- Vasaros metu virš du šimtai

ŠLIUPAS IR AVINAS — Mat, girtis nepatogu... ė, 
jau!...

žin kaip Palangoj ant plia-jAš savo tautų 
, žo | Vis artinau prie jūsų... — O

Išliko kurijozas mažas.
Čia Šliupas kaitinos saulutėj 
Ir avinas! Kalba užsimezgė 

tarp jų ten.
Sakyk, seneli, man tu, 

Vako avinas,' stačiai aš

kaip!!!
Ir jau pavyko tau tai?...
— Taip... — Tad kodėl mums

pensijų nemokat?!

avinas 
nesuprantu,

Iš ko t ii gyveni čionai ant gry
no smėlio!

— ft, avine, mūs Šliupas taria,

T

Gednn.no kalną Vilniuje. Kaip lafio|> ir negi|ios Jų kran. 
Nemunas vadinamas Lietuvos į tuose kuriasi nauji miesteHa;
upių tėvu, taip Neri vadina įr steigiamo8 vasarviet«a. Ties 
Lietuvos upių motina. Neriu-Į Kannu an, Nemlmo kranto jau
mi garlaiviai taip pat "<*e-j,„ įteigti 4 kurortai. Tsb.

plaukioja, nes ir joje pasitai-j__________________________
ko gana daug seklumų. Neris
turi apie 450 kilometrų ilgu
mo.

Kitos žymesnės Lietuvos u- 
pės yra šios: Nevėžis, Dubysa,
Mituva, Jūra, Šyša, Šešupė,
Venta, Šventoji, Lelupė, Bau
skė, Nemunėlis, Bartuva. Šios

Dykai Lempa
Lietuvoje labai didelių upių

nėra. Didžiausia upė yra Ne-1 upės, beveik visos, įteka į Ne
munas. Jis prasideda dabarti-1 munų arba į Nerį, Tik Venta,

Brighton Park — Marijonų!nėje okuPuot°je Lietuvoje, Mi-1 J^elupis, Nemunėlis ir Bauskė
—u—xt------- ,, : 'įteka vienos tiesiog į Baltijos

jūrų, kitos j Latvių Dauguvą.
Visomis Lietuvos upėmis į 

daugiausiai plukdomi sieliai. į

nai šiame 
vauti.

suvirinkime daly- 
I. (-Lukošiūtė, rašt.lė. Veikia pasidalinusi įvai

riais darbais.
Kviečiame lietuvių visuome

nę skaitlingai atsilankyti į mi- i Kolegijos 35 skyrius laikys

Prie visų kitų pasakų, ko
kias cicilistai dabar pasakoja 
apie buvusj savo kermošių pa
saulio vystaukoj, ir Hertma- 
navičius Ravo pridėjo. Jis sa-

nėtų bankietu ir pagerbti ko
mp. A. Pocių, kuris yra vienas 
Amerikoj užsipelnęs ordenų nlokyUlos
muzikos srityje.

Į bankietu įžangos bilietų 
galima įsigyti: pas Piežus,
4436 S. Fairfield Avė.; Barney 
Balotoff, 3814 Deodor St., E.
Chicago, 111.; Kazanauskų.
2520 W. 70th St.; I. Lukošiū
tę, 7011 S. Artesian Avė.; dr.
Poškų, 6504 S. Artesian Avė. j 

( ir kiekvienoj kolonijoj pas pa
rapijos vargonininkų. !

Rengimo komisija nuošird 1 
žiai prašo įsigyti bankieto bi- ‘ 
lietus iš anksto ir rezervuoti 
vietas.

I. Lukošiūtė, kom. rašt. j

mėnesinį susirinkimų sekmad., 
rugpriūčio 19 d., tuojau po pa-

nsko gubernijoje. Nemunas į 
teka j Baltijos jūrų. Jis turi 
apie 1000 kilometrų ilgumo.’ 
Tačiau beveik ligi Kauno juo 
net ir maži garlaiviai negali 

Valdyba plaukioti. Nemunas yra negi-

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ros gatvės 
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas 

Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė” iš Lie
tuvos. Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mns 
į “Kauną”.

JOHN B. BORDEN "s
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 

(Metropolitan 8tate Bank Name) 
Valandoa Kasdien nuo 9 Iki R 

Panedėllo, Seredoe ir Pėtnyfilot 
vakarais 4 Iki 9 

'Telefonas CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St. ,

Telefonas REPubllc MOO

Su Kožnu Radijo
Budriko Krautuvėje

Naujas Midget Radio
£9.95

Lempa ar Stalelis — dykai 
Philco Radio po 

#20 ir aukščiau.

PADĖKOS ŽODIS
Ar valgo tik, kas sėja - aria... Į ko, tai liuvo, angelskai šne- .
Ašai, matai, kultūrų kėliau... į kant, perfect day. Pasaulinė / e r° ,r a’’‘ Iaus> J)ara , 
Čia svarbus 'vystauka ciclistams parodė to- lr yn' ‘ J UR an^ i
Dar ir kitokis - tautos darbas! kį pašenavojimų, kokio svie-
—Hm... būtent, kokis? 1 tas nėra matęs, būtent po ker-
— ft, tu darbų atskirt nemoki, mošiaus grįžtančius namo ly- 
Tau nesuprantami darbai mūs. dėjo įvairiaspalvės šviesos nuo 
Aš sau esu be baimės... Į logūno ir rakietų poškėjimas
Aš gaunu pensijų kas mėnesį' padangėj. Jis su dr. Žilvičiu

už triūsą

darnios, kad mažos parapijos, 
įvyko didelis ir gražus pikni-Į 
kas, rugp. 5 d., š. m., Vytauto 

darže, už tai Širdingai dėkoja-I
me visiems, visiems dalyvavu
siems mūsų piknike ir mus 
parėmusieni8 arba kuom nors

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71OO 80. TALMAN OT. 

71241 SO. ROCKVEM, OT. 
Tel. RV.Pabilc ROM-0051
Mea parduodam anglie 8c- 

m laimiom kainom. Pocahon- 
M. R. S7.00 trina*.

Į stovėjęs ant bridžiaus ir gerė- 
nupirkčiau aš visus jus! jęsis taja teikiama cicilistams prisidėjusiems prie mūsų pik- 
- a, liet man norėtus I pašenavone. niko pasisekiniol Dar visiems

INSURANCE 

NOTARY ' 

PUBLIO

Išgirsti tavo nuopelną konkre
tų...

Čia patrijarchas suniiksėjo:

Išrodo, kad Hertmanavičius 1 ač 
nnt senatvės pradės cicilistams 
rašyti gražias bed time storles.

ūl
Dėkingas
Kun. A. Linkus

PERKAM

LIETUVIB-

KU8 BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WB8T 47th STREET Tel. LAFayettc 1083

P. CONRAD
FOTOORAFA8 

Ataidnrė nuosava, mo
dernišką studio su Hol
lyvvood šviesomis.

420 WEOT Mrd ST. 
F.ng;lcwoo<l 5H40—5SHS

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Cblc»<o. III.
TEL. REPUBLIC MO1

Katrie perkate anglis 18 
dralverlų, siųskite Juos j 
CRANE COAL CO. Oauslte 
geresnes anylla. u». maliau 
pinfrų.

POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame vlaus namų dablnfmo 
darbus. Darbas plaus Ir uitlkrln-i 
tas. 1914 m. popieros rolė — 5c.

JO8KPH AUGAITI8 
1B0B 8. 50 th Are. Cicero, 

Tel. Lafayette #71»
ra.

Perkant Didelį Elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai dvira
tis (bicycle)

Perkant mažų elektrikinį 
Refrigeratorių Ilykai 25 
šmotų sidabro setas.

O perkant naują “West- 
inghouse,” “Maytag,” 
“Thor,” “Apex” Skalbyk
lų už $69,00* dykai 
gausite *69.00 vertės 

prosinimo mašiną!

Perkant gražų lietuviškų re
kordą už dykai
gausite didelį, gražų Vytau
to paveikslą.

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

Chicago, III.

Gednn.no

