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LAKŪNAI S. DARIUS IR S. GIRĖNAS UŽSIMUŠĖ
CHICAGOJ ĮVYKS PAMALDUS UŽ
ŽUVUSIUS LAKŪNUS

ABUDU UŽSIMUŠĖ VOKIETIJOJ NETDLI TĖVYNES

Už žuvusius Vokietijoj čikagiečius lietuvius lakūnus, a. a.
kap. S. Darių ir a. a. S. T.
Girėne, :V. einanti ketvirtadie
ni, liepos ŽJ <1., Šv.
Jurgio
parapijos bažnyčioj .(Bridgeporte) įvyks gedulingos pa
maldos — ekzekvijos ir šv.
M išios.

LIETUVOJE PASKELBTAS
TAUTOS GEDULAS

Bus laidojami Lietuvos vals
tybės lėšomis
“DRAUGUI” TELEGRAMA Iš LIETUVOS
PASIUNTINYBES

Pamaldos prasidės 10:00 va
landų rytų. Bus laikomos penkerios šv. Mišios.
Dalyvaus
visų Chicagos parapijų vargo
ninkai.

AVASHINGTON, liepos 17. — Elta iš Kauno pranešė,
kad didvyriškieji lietuviai lakūnai .12:30 pereitų naktį nukri
to netoli Soldino miške. Lėktuvas nulaužė medžius, įsmigo
žemėn, abudu užsimušė. Paskelbtas tautos gedulas. Parveža
mi ir laidojami valstybės lėšomis.

Chicagos lietuvių visuome

Susidaužęs lėktuvas akimir
ŽUVO UŽ 400 MYLIŲ NUO
KAUNO
ksny užsiliepsnojo. Abiejų la

KAUKAS, liepos 18. —
Lėktuvo Lituanica daugiau
nėra ir kap. S. Dariaus ir S.
Girėno, kurie pereitų šeštadienį iš New Yorko leidosi skristi
į šį miestų, nėra tarp gyvųjų.
Abu žuvo už 400 mylių nuo
Kauno.

Abu gimę Lietuvoj, bet iŠaugę Chcagoj, žuvo vakar po
pusiaunakčio Kuhdamme, Pomeranijoj. Jų lavonus rado
dviratininkas. Kaip lėktuvas,
taip lakūnai sudegę. Išaiškin
ta, kad jų gazolinas išsibaigė.
Per klaidų jie pamanė, • kad
Kuhdammo miškas vra lanka.
Dalis medžių išplėšta ir lėktųvo dalys aplinkui išblaškyta.

kūnų lavonai ištraukti iš žemo
jaučio lėktuvo. Jų abiejų asine
nvl>ė nustatyta rastais pas
įjuos pasais.
' Žuvusiųjų asmenybę
taip
pat patvirtino katastrofos apylinkėje plačiai iš lėktuvo iŠbarstyti amerikoniški cigaretai, čekoladas ir kitoki daiktai.

Pašto krepšys su laiškais
rastas, matyt, prieš pat katastrofų, išmestas į Berlinschen
miestelį, žiemių rytų link ne
toli Berlyno. Laiškai iš Amen
kos 1 juvo adresuoti į įvairias
Vokietijos vietas.
Patinta, kad lietuviai buvo
paklydę ir per kelias valan-

nė kviečiama dalyvauti šiose
pamaldose ir pasimelsti už žu
vusių lakūnų sielas.
Dėl jų staigaus mirimo Lie
tuvoj paskelbtas gedulas. Jie
verti didelės pagarbos. Svar
biausias jų tos nelaimingos ke
lionės tikslas buvo padidinti
tėvynės Lietuvos ir
lietuvių
tautos garbę.
Kiekvienos tautos kilnieji
sūnūs dirba už didesnę savo
tautos garbę. Taip pat dirbo
ir mūsiškiai lakūnai. Jie mūsų,
visų maldų reikalingi.

J. V. ĮSPĖJA EUROPĄ, KAD
KONFERENCIJOS NENU
TRAUKTŲ
Visa Italija aukština Chicagą,
Ameriką

CHICAGOJE! GENMIESTO
-BALBORAKTAS
rrEH<TAS
Italų lakūnų vyriausias va
das, gen. Balbo, vakar savo 23
lakūnų karininkų lydimas nuįvyko į City Hali (miesto ru
Rytoj italai lakūnai aplei
imus), kur Chicagos majoras
džia Chieagų — skrimla į
įteikė generolui miesto raktą.
New Yorkų. Prez. RoosevelIš miesto rūmų italai sve
tas pakvietė gen. Balbo atlankyti Baltuosius
Rūmus. čiai paimti į Grant parkų, kur
Gen. Balbo iš New Yorko vyks iškilmingai atidengtas Kolum
bo paminklas.
į AVashingtonų.
ITALAI APLEIDŽIA
CHICAGĄ

das, matyt, ieškojo atitinka
mos nusileidimui vietos.
Kuhdammo trys policinin Soldino apygardos autoritekai ir prokuroras lavonus pa tai reiškia nuomonę, kad ma
tikrino ir pasiuntė į Soldinu, tyt, abu lakūnai staiga užsiinu TURTUOLIAI SAUGOJAMI
LIETUVIAI PASTŪMĖJO
šė,
nors
abiejų
lavonai
daug
už 5 mylių žiemių link.
LANKYTOJŲ SKAIČIŲ
nepažeisti.
Lietuvos vyriausybė paskel
Policija saugoja Chicagos
l»ė tautos gedulu. Bus laido
Šimtmečio pažangos paro
turtuolius, kad pagrobėjai jų
ITALŲ LAKŪNAI PAMAL nenutvertų. Pagrobėjų gaujos dos lankytojii skaičius sekma
jami valstybės lėšomis.
DOSE KATEDROJ
Tūkstančiai žmonių per visų
visam krašte veikia. Daro pui dienį peržengė 5 milijonus as
naktį čia lėktuvų stoty nekan
Pereitų sekmadienį italų la kų biznį. Turi milžiniškas pa- , menų.
triai atskrindančių laukė. Dėl kūnai laivo pamaldose Švč. jamas, bet mokesčių už jas ne
Sekmadienį įvyko Lietuvių
jų užsimušimo visas kraštas Vardo katedroje. Po šv. Mišių moka.
Diena. Kelios dešimtys tūks
nepaprastai supurtytas.
iš pamokslinęs jiems perskaity
Tai daugiausia buvusieji tančių lietuvių suvyko paro
Darius ir Girėnas New Yor ta gauta iš Vatikano kableg- svaigalų pirkliai, kadangi svai dom Tuo būdu jie lankytojų
Fką apleido šeštadienio 5:24 ry rama, adresuota Jo Eminenci galais prekyba susiskaldę.
skaičių žymiai pirmyn pastū
tų. Prieš išskrisiant pareiškė, jai Kardinolui Mundelein.
mėjo.
Kahlegramų
pasirašo
Popie

kad jie neturi pasiryžimo kur
TEISĖJŲ ATOSTOGOS
žiaus
valstybės
sek
rotorius,
Jo
kitur nusileisti, bet tik Lietu
DU ĮTARIAMI SUIMTA
Emin. kardinolas Pa<celli.
voje.
Apygardos ir vyresnieji
Kardinolas sekretorius pra- teismai Cooko apskrity 9-ioms
Sudegusiam lėktuve rasta
Dėl J. Factoro pagrobimo
pašto (laiškų) liekanos. Su sal”0^®’ ^ad šv. Tėvas sveiki- savaitėms uždaryti. Teisėjai policija suėmė du įtariamus —
vimi jie 'turėjo ‘‘garbės kny-!,,a *r
lakinius, Šv. ėmė atostogas. Tik neatidėlio Carlos Fontaną ir Martin ()’Tėvas
juos
laimino
jiems iš tiniems reikalams trys teis Learv. Policijai pagalbų duo
gų”, kurion buvo įrašytos pa
vardės tų, kurie pinigiškai pa namų skrisiar.t ir linki, kad mai galės būt atidaryti.
da federaliniai autoritetai.
jie laimingai iš tolimos kelio
rėmė jų skridimų.
nės grįžtų.
ANGLIKONAS VIRTO
DAGIAI NAIKINAMI
Pamaldų
metu
katedroj
bu

LIETUVA LAUKE LAKŪNŲ
ŽYDU
vo ir Chicagos majoras su
Kai kuriose Cooko apskri
BERLYNAS, Vokietija, lie- žmona ir (1a"P kitll įžymių či- ties dalyse ėmė veistis kanaLONDONAS, liepos 17. —
kagiečių.
pos 17. — I lėktuvas Lituani
diški dagiai. Apie 1,000 darbi Lordas Meichett, kurio tėvas
ca, kuriuo du Chicagos lietu
ninkų pastatyta juos naikinti, buvo žydas, bet jis pats an
KVIEČIAMS KAINA
viai lakūnai kap. S. Darius ir
kad šie augalai nepaliktų sėk glikonų bažnyčios narys, pas
DIDĖJA
S. T. Girėnas, skrido į Kaunu,
los.
kelbė, kad jis grįžta žydų tituoj po pusiaunakčio nukrito
Vakar Chicagos biržoje už
kybon. Tas įvyko jam bekovo
arti Soldino, už 80 mylių žie gegužės kviečius mokėta 1 dol. SKAITYKITE IR PLATDJ jant čia prieš Vokietijos fašis
mių rytų link nuo Berlyno.
27c bušeliui.
tus (nacionalsocialistus).
KITĘ “DRAUGĄ”

MEDVILNES PRAMONES
KODAS VYKDOMAS

ITALIJA DŽIAUGIAS
CHICAGA

AMERIKA JSPEJA
EUROPĄ

ROMA, liepos 18. — Visa
italų spauda ir visa Italija
vieningai didelės pagarbos rei
škia Chicagai ir Amerikai už
tai, kad tenai italai lakūnai
nepaprastai iškilmingai pasi
tikti, sveikinami ir vaišinami.

LONDONAS, liepos 18. J. Valstylrių delegatai ekono
minėj konferencijoj įspėja Eu
ropos valstybes. Kad .jei Šios
valstybės dirba už laikinų kon
ferencijas nutraukimų, neturi
užmiršti, kad J. Valstybės gal
Pažymima, kad tas gilus paskiau atsisakys konferenci
Amerikos palankumas italams joj dalyvauti.

WASHINtGTON, liepos 17.
Medvilnės audeklų pramonės
kodas jau vykdomas. Jis api
ma apie 7'X),0(X) darbininkų.
Darbininkams mažiausias
atlyginimas 13 dol. per savai
tę rytuose ir 12 dol. — pietuo
se. Visur 40 valandų savaitės
darbas. Vaikai iki 16 m. amž. lakūnams yra pačiai Italijai
daromas palankumas.
iš darbo paleidžiami.
LUER PALEISTAS

ALTON, Ilk, liepos 17. —
Pagrobtas buvusis bankinin
kas A. Luer, 78 m. amž., pik
tadarių paleistas. Kalbama,
kad už jo paleidimų ne maža
suma išmokėta.
REMIA PREZIDENTO
PROGRAMĄ

NEAVPORT, N. Y., liepos
17. — Herkimer apskrities res
publikonų vadas Macy ragina
respublikonus, kad jie remtų
prez. Roosevelto programų.
DIDINA ATLYGINIMĄ

MASKVA, liepos 18.— Va
kar vakarų iš Karaliaučiaus
PANAMA CITY, liepos 17. atskrido čia amerikietis alka
— Čia gyvenantieji italai fa nas AV. Post ir neužilgo leido
šistai pasiuntė
kahlegramų si tolimon kelionėn į Sibiru.
gen. Italo Balbo,
Chicagoi.
KUBOJ PANAIKINTA
Prašo, kad jis su savo lakū
CENZŪRA
nais atskristų į Panamų, kada
vvks namo.
HAVANA, Kuba, liepos 17.
— Kubos prezidento Machado
SOVIETŲ AUKSO
sekretorius paskelbė, kad sa
GAMYBA
loje spaudos cenzūra panaiki
RYGA, liepos 17. — Grį nama.
žęs iš Rusijos vienas ameri
3 ŽUVO, 5 SUŽEISTA
kietis inžinierius pranešė, kad
bolševikai iš savo kasyklų per
metus apie 38 milijonus dol. OLEIAVITZ, Vokietija, lie
pos 17. — T rokas susidaužė
vertės aukso pasigamina.
į žiburio stulpų. Važiavo fa
PAKVIESTI I PANAMĄ

YOUNGSTOAVN, Ohio, lie
PLIENO PRAMONES
pos 17.—Plieno pramonėje pa
KODAS
daugėjo darbo ir todėl darbi
ninkams atlyginimas nuo ly
AVASHINGTON, liepos 17.
iki 17 ir pusės nuoš. padidin Plieno pramonė suformulavo
tas. Apie 100,000 darbininkų savo šakos kodų (taisykles)
tuo pasinaudos.
ir įdavė pramonės gaivinimo
administratoriui Johnsonui.
PENKIŲ VAIKŲ MOTINA
PRIGĖRĖ

LAKŪNAS POST SIBIRE

šistų beitas. 3 nariai žuvo ir 5

sužeista.

. BERLYNAS, Kanclerio Hit
lerio vyriausybė paskyrė kraš
to ekonominę tarybų iš 17 as
menų. Ši taryba tvarkus pra
monę ir bankinius reikalus.

PORTSMOUTH, 0.,
lie
ORO STOVIS
AVAUKESHA, Wis., liepos pos 17. — Sbamnee miške 15
17. — Fox ežere maudantis civilinių darbininkų sukėlė CHICAGO IR APYLINKĖS
prigėrė Mrs. E. Carlaon, 26, maištus. Visi areštuoti ir ka- — Šiandien debesuota; vaka
re numatomas lietus.
m. amž., penkių vaikų motina. kėjiman paimti.
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šauliui, kad jau nebetoli tas laikas, kada i
skraidymas lėktuvais per okeaną pasidarys
tokiu paprastu dalyku kaip ir plaukiojimaiI
Melną kasdien, ftakyrus sekmadienius
^PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00, Pu laivais, šio •tikslo jis atsiekė ir dėl to ne-!
sei metų — *3.50: Trims mėnesiams — *2.00: Vienam
Rašo Dr. A. O. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00; l’usel nte- tenka stebėtis, jei jam ovacijos yra keliamos.1
b) — *4.00. Kopija ,08c.
Chicago, UI.
Gražaus įspūdžio sudarė, kada Balbo ir
jo draugai Cbicagą pasiekė. Bet dar gražiau
AGNE
ore, punktualumas prie užtek“DRAUGAS”
buvo, kiniu jie susirinko į katedrą padėkoti
------------tino poilsio taipgi turi svurLITIIUANIAN DAILY FRIEND
Dievui
ir
gauti
Kv.
Tėvo
prisiųstąjį
šių
die(
klos
liga
vadinama
acne
i>abos.
Publlshed Daily, Except Sunday.
8UBSCRIPTION8: One Year — *4.00; 81x Months nų didvyriams palaiminimą. Kada katedroje sįreiškia iš priežasties uždegi-į v .
.
.. ....
— *8.50; Three Months — *2.00; One Month — 76c.
Kurope — One Year — *7.00; 8lx Months — *4.00; pasiūlyta jiems atsisėsti, gen. Balbo atsakė,'nio esančių odoje
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▲dverttslnc In “DRAUGAS” brlnfs best results.
Advertlslng rates on Application.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago bet padėkoti Dievui, kad padėjo mums tikslą *įr kiek rečiau krūtinę ir nu'‘katos ir 4X08 1W les> e
Įtum i»ačiam ligoniui, gydymo
atsiekti.”
Į garą. Liga pasižymi mažais,
eigoje, tenka dažnai vaistu*
raudonais spuogučiais. Vieto
gauti gerų gydymosi rezulta
KAINŲ DIDINIMAS
DIENOS KLAUSIMAI
mis tuose- spuogučiuose eina
tų.
I
. . £*▲
pūliavimas. Šią odos ligą tu-1
KVOTIMUS IŠLAIKĖME
Prezidento Roosevelto vadovaujama kraš rinčio žmogaus veidas išrodo
Klausimai ir atsakymai
DBSE^SESlfflBiSBESaialBSSKra^BtF.siišĮgag
Naujo stiliaus bažnyčia, nesenai pastatyta Anglijoj.
to vyriausybė daro viską, kad tik padidinti lyg būtų taukuotas. Tokiam
Klausia G. L. — Mūsų 8 me
Lietuvių Diena Pasaulinėje Parodoje pra įvairiems- daiktams kuinas ir darbininkams atsitikime, žinoma, visados pa
ėjo dideliu pasisekimu. Susirinkusieji kelių atlyginimą. Kai kurie ekonomininkai pareis- | žiebiama stoka švaros, nes tų berniukui daktaras pata
rė daryti operaciją ant galvos
dešimtų lietuvių minia parodė savo lojalu kia, kad tik tuo būdu yra galima kraštui ge
prie taukuotos odos labai grei kaulo, nes tik tokiu būdu esą
mą lietuvių reikalams, entuziastingai reaga rovę grąžinti.
tai bile kas prilimpa
dau- |jU!S gajį,na išgydyti jo tekan (Pasakyta Lietuvių Dienoj, too, all of the leading univervo į patriotingos kalbas, j galingą lietuvišką
Ekonomininkai aiškina, kad kainų puoli giausiai dulkės. Ligos eigoje,
čią ausį. Norėtume paklausti liepos 16 d. Ši kalba buvo sities offer opportunities • for
dainą ir muziką ir visoje pilnumoje parodė mas visokią gamybą nustelbė. Del žemų kai
kuri yra kroniško pobūdžio ir pas gerb. daktarą ar tikrai
Litliuanian studies. The reagirdima per radijo visoj
tautišką solidarumą, kuris tai progai buvo nų gamyba pasidarė visiškai neapsimokanti.
dažnai tęsiasi net keletą me toji operacija yra reikalinga.’
son for this perliaps surprizlabai reikalingas.
Amerikoj)
Kainų puolimas tuip pat ir įvairių daiktų tų, protarpiais vis nauji ir
ing interest lies in the very
ar nebūtų galima su gyduolė
Surengtoji Lietuvių Dienos programa ir vartojimą labai sumažino. Dėl mažėjančiu nauji spuogučiai pasirodo
Litliuanian is tlie niost im conservative cliaracter of tlie
Acgausinga lietuvių minia gražaus įspūdžio pa kainų daug darbininkų darbo neteko ir tuč 'nc. liga, paprastai, prasideda mis pagydyti?
portant member of tlie so-call- į Litliuanian language \vliicb ir*
darė į kitataučius ir Pasaulinės Parodos ve tuojau pirkimo jėga griuvo. Kenčia visi — (pribrendimo amžyje.
Atsakymas G. L. — Iš ta- ed Baltie linguistic family. lt (many instunccs helps us to1
dėjus. Tuo būdu plačiai ir gražiai pagarsin pramoninkai, pirkliai ir vartotojai. Šie pa Ligos ženklai palieka žymes į1118^ų trumpos informacijos ais spoken by nearly 3,(XX),000j recognize and even to recontas lietuvių vardas ir “išlaikyti kvotimai.” starieji yra daugiausia darbininkai.
bei randus tuose atsitikimuo- (P*e
vaikučio ligą galiu people. Two-thirds of the.'struet tlie language spoken by
Štai ir išvada. Kad kraštui grąžinti ge se, kur pasitaiko pūliuojančių ,pasakyti štai ką: Jeigu via įspeakers of Litliuanian live in our preliistoric ancestors.
EKONOMINĖ LIETUVIŲ KONFERENCIJA rovę, reikia įvairiems daiktams padidinti kai
odoje didesnių spuogų
la‘ daroma žingsniai prie opera- ’Litliuania itself. The ręst live Anotlier reason wliy foreignnas ir podraug skirti žmonišką darbininkams bai panašių į votis. Žymė bo i cijos (šiam atsitikime manau .outside of the actual present'ers studv Litbuanii ui and likt
Vakar C'liieagoje prasidėjo vadinamojo atlyginimą, kad tas atatiktų didesnėms kai randai ant veido, aišku, nie- P)US ma»toid kaulas), tuomet border-line. About lialf of it lies in tlie liigli aestlietic
Lietuvių Ekonominio Centro konferencija, noms. Kainų padidinimu gamintojai (pramo kados nepriduoda grožio, bet|Kvar*)U ',a ^n°ti ar tume kau tbem are settled in various nualities of this language
kurioj net Lietuvos ekonomininkai yra at ninkai) daugiau pelnys, o mokamu didesniu priešingai, jį gadina. Tas vpa-' le ištiesų yra infekcija. Ne colonies in tlie United States, tliuanian is a beautiful langstovaujami. Malonu yra pažymėti, kad toj darbininkams atlyginimu bus pirkimo jėga tingai atsiliepia merginoms, į žinau ar tamstų gydytojas pa Ever since the beginning of age. Its beauty is not of tlie
konferencijoj dalyvauja p. .Jonas Vailokai padidinta. Gaudami didesnį jielną gaminto ners sveikas,
veidas i’’rilI>ino padaryti tyrimą X- the 19tli century. vlien scliol- soft kind shown by ltalian
tis, žymus Lietuvos ekononiininkas ir finan jai gaus progos savo fabrikus praplėsti arba jaunikaičiui irgi yra didelis spinduliais, kurių pagalba ga- t»rs became interested in tlie and Russian. lt is a sober,
sininkas, kuris ne tik ekonominiame, bet naujus statyti, o darbininkai turės daugiau pliusas prie pasisekimo gvve- l’lua prieiti prie tikro diag-| linguistic development of our seveic, aristoeratie beauty,
politiniame ir kultūriniame gyvenime svarbų darbo, visako vartojimas padidės ir štai ge nime.
nozo šiam įeikale. Jeigu io well-kno\vn cultured nktions,. ę.Ųmparable to tlie beauty of
vaidmenį yra suvaidinęs ir tebevaidina.
Iš priežasčių vedančių prie i.nePat^an‘’ ^a^ aP*e operaciją j Litliuanian bas been one of Spanish.Tlieharnioniouslyatrovė !
Apie Lietuvių Ekonominio Centro dar
Kainų didinimui daug kliūčių statė nor- šios ligos tenka priskaityti, n^ra ko kalbėti, nes gal jos ; tlie niost important sources foi tuned distribution of consonbus tuo tarpu nedaug ką būtų galima pasa nialus dolerio nusistovėjimas. Tad reikėjo mažakraujystę, abelną nusilp- (nereikia. Bet, jeigu X-spindu- a)| study
of Indo-European ants and vowels and tlie entire
kyti, nes organizacija dar jauna ir tebėra doleriui aukso pagrindą panaikinti. Kaip tik nėjimą, antrūbinių nenormalu-!1,ai ro(,° esančią kaule infek- linguistics.
In this ccuntry, lack of diseordant consonant
organizavimosi stadijoj. Dėl to daug ko pra tas padaryta, doleris tuojau ėmė pigti. Su- mą, viduriu netvarką, o tain C,J$> tuomet priseis pasiduoti
conglomeration.s give the langktiško ji dar negalėjo nuveikti. Be to, jos prantama, dolerio vertei puolant, viskas pra-į gi tonsilų, dantų ir
’ kitų vie
- operacijai.
i met ištiriama ir antro inksto lulge tbat melodious ąuality
darbus, kaip ir visų kitų organizacijų ir j- dėjo brangti.
Įdomu, kaip ilgai tamstos padėtis. Jeigu randama, kad J ^liicli bas ahvays cbariued the
tų infekcijas.
staigų, sunkina šių laikų depresija.
sūnelio ausis teka ir kaip ii-'tas inkstas gali atlikti savo ears of foreign students.
J tai atsižvelgus, šiandien krašto vyriau Gydymo eigoje tenka imtis
Language ahvays is a kind
įteikia tikėtis, kad ši istorinė konferen sybė daug ir rūpinasi, kad kartu su kylan sistematingos tvarkos minėtų gai tamstos daktaras jį gydė? funkcijas gerai, tik tuomet eiTokiuose
atsitikimuose
gyti
y'narna
prie
operacijos.
Kuomet
lof a niirror whicb rcflccts tlie
cija sugebės nustatyti kelius, kuriais eidama čia brangenybe ir darbininkams būtų dau
priežasčių pašalinime.
mas kartais užima net keletą abudu inkstai yra sužaloti, tai inside, tlie mental and intellši organizacija galės prieiti prie praktiškų giau atlyginama. Be didesnio atlyginimo ne
darbų, kurie atneš naudą ir Lietuvai ir mums galima prieiti prie gerovės. Kas iš to, jei j Vidurių netvarka, kuri daž mėnesių laiko. Taigi atsakyti nors ne šimto nuošimčių, bet ectual ųualities, of tlie speak
niausiai pasižymi jų sukietė- ar pagalba vaistais būtų ga-,visgi skirtas pareigas atlieka er. Tliercfore, it is elear tbat
šiame krašte gyvenantiems.
fabrikai daug visko gamins, o darbininkų
jimu ir nevirškinimu maisto Įima, be platesnių informaci- ir žmogus, nors ir nesniaguo- tliis extemal beauty of tlie
masės mažai ką pirks — neturės atitinkamos tinkamai, turi būt atitaisyta.'jų man nėra galima.
(damas, turi progos gyventi.
BALBO KELIONĖ
pirkimo jėgos. Be šios jėgos fabrikuose dar Sunkiai virškinami, riebalais Patariu tamstoms atsikrei- Su vienu inkstu, esančiu pa- Litliuanian language is būt a
bai negali vykt;. O nutrūkus darbams, štai persisunkę, su daugybe prie- pti prie gydytojo, geriausiai našioj padėty, gyvenimo die- refle.vion of the soul of tlie
Lithuanian people, because no
Šiomis dienomis Italijoj ir Amerikoj ke ir vėl nedarbas ir naujas krizis.
skonių
valgiai,
o
taip
gi
di'
prie
lietuvio,
kad
padarytų
Xnos
gali
visiškai
patrumpėti.
language can exist. indepenliama didelės ovacijos generolui Italo Balbo,
Taigi, kainų kėlimas ir darbininkams at desnė kiekybė saldainių ir cu- spinduliais mastoid kaulo ty- j Tamstos gydytojas pasielgė I dently by itself, būt is the proItalijos aviacijos ministeriui dėl jo padary
lyginimo didinimas turi greta žengti. Atly kruotų pyragaičių turi būt rimą. Paaiškėjus dalykų pa- labai išmintingai, palikdamas (|uct of įfs speaker.
tos kelionės lėktuvais iš Italijos į Cbicagą.
ginimas negali užpakaly atsilikti. Jam atsi vengiama. Veidas, o po draug .dėčiai, bus galima žinoti ko- kito inksto ekzaminaciją antThe intrinsic value of the
Kaip žinoma, atskrido apie 100 žmonių 24
likus, kainų kėlimas bus tas pat, kaip iš tuš ir visa oda laikyti švariai, pa- kiomis priemonėmis tamstų ram kartui. Atsargumas išeis Litliuanian language, bowever,
lėktuvuose.
čio į kiaurą pilimas.
vartojant muilo ir šilto van- sūneliui bus lemta atgauti svei tamstos sveikatom (Ii kas link ' įs not eonfined to ils mero
Dėl šios padarytos kelionės gen. Balbo
dens.
Kai kuriuose atsitikinmo. kata.
( atlyginimo, mane niekas nėra (>oun,|. ]t lies in its eternul
Tai kai kurių ekonomininkų teorijos. Šias
yra vadinamas šios gadynės Kolumbu, ne?
jis pirmutinis rizikavo ne tik savo, bet ir teorijas ima vyriausybė praktikon vykdyti. se žalias muilas gali geriau i Atsakymas P. J. — Pirir įgaliojęs nustatyti kitiems gy-1 (jocuments> jn j|s literature.
savo draugų lakūnų gyvybę. Jis tai darė, Nežinia dar ar tas bandymas pasiseks. Jei pasitarnauti, negu kitos ku-inegu daroma operacija, kac.'dvtojanis kainas už jų profe- ■
(Tęsinys 4 puslapyje)
rios rūšies. Mankšta gryname, išimti nesveiką inkstą, visuo-1 sionulį patarnavimą.
kad iškelti savo tautos vardą ir parodyti pa- pasiseks ir kraštas sulauks gerovės,
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Motto: kada tik pabelsi į manąsias duris — jos visuomet
tau atsivers,9 nes nėra tos valandos, kad tavęs nelaukčia.
(Tęsenys)

Tiesiog įaugus buvo many. Tas pat buvo
ir su manim. Kui jos geltonos kasos nu
svirdavo ant mano peties, aš žemėje pa
jusdavau dangų.
Taip buvo tuomet, taip, rodos, turėjo
būti ir tolinu. Bet žmogus manai vieną,
o gyvenimas ruošia visai ką kitą. —
Tai patyriau ir aš nekartą. Bet čia
ne vietų man aiškinti savas istorijas, to
dėl leiskim ponui Edmundui toliau pasa
koti.
— Sužinojęs mano dėdė, iš kurio ma
lonės aš mokslus ėjau, apie inudiejų mei
lę, - Renės tėvams atsakė vietą, o aš tu
rėjau pasirinkti vieną iš dviejų: Renę ir

neturtą, arba Vitolių dvarą. Dėdė buvo
kietas kaip granitas. Nei ašaros, nei gąs
dinimai nieko nepadėjo. Ir kaip tu manai,
ką aš pasirinkau? Renę? Ne. Aš pasirin
kau Vitolių dvarą, nes buvau dar jaunas,
atvirai kalbant, vėjavaikis. Man nė į gal
vą neatėjo, kad meilė, kuri ir už Samsoną
bu\o galingesnė, bus tiek galinga. Tikė
jau prabangoje viską užmiršiąs. —
O, jaunyste, tu nežabotas žalias žir
ge. Tau nėra nė kelių, nė plačių vieškelių.
Lakstai kaip žaibas, kur tik panori, kol
tave nepažaboja protaujanti senatvė.
— Bet meilė kaip žmonės nemiršta.
Juo daugiau geriau, juo labiau šėlau pa
siutusiam gyvenimo rate, juo labiau mane
persekiojo netolimos praeities atminimai.
Ir atėjo laikas, kad gyvenimas be Renės
man pasidarė neįmanomas. Bet tuo metu,
kada mano alkana širdis, kaip belaisvis
aras daužytlamos sparnais narvo virbus,
bevilčiai blaškėsi krūtinėje, man (teatleidie man dangus) šyptelėjo laimė: mano
dėdė mirė. Likau Vitolių dvaro šeiminin
ku. Ką norėjau — galėjau vesti. Bet koks

buvo mano nusivylimas, kai grįžęs tėviš
kėn, radau Renę ištekėjusią už turtingo
našlio. Ir verkiau, ir keikiau, kol, paga
liau širdis apsiprato su karčia dalia.
Praėjus pusei metų pardaviau Vitolius, kad niekas, o niekas man daugiau
jos neprimintų, ir išvykau į Miuncheną
teisių mokslo studijuoti, kur, kaip pats
žinai, gana keistose aplinkybėse ir mudu
susipažinova. Toliau, manau, nėra ko ir
pasakoti, nes nuo čia kaip tik ir prasi
deda pati neįdomiausia mano gyvenimo
dalis. Baigdamas tiek dar galiu pridurti,
kad paskutiniu metu mano pasikeitusios
nuotaikos priežastimi yra ponia Regina.
Pereitą savaitę atsitiktinai iš vieno
kolegos sužinojau, kad jau treti metai
baigiasi kaip ji našlė ir nuo tos dienos
niekur negaliu rasti ramybės. Mane vis
kamuoja begalės įvairių klausimų, o la
biausiai vienas iš visų — ar ji neištekė
jo antrą' kartą. —
Pavargęs nuo ilgo pasakojimo atsilo
šė sėdynėje ir užmetęs koją ant kojos
užsidegė cigarą.

— Nemaniau, Edmundai, kad tu toks
užsidarėlis. Tiek metų drauge gyvenovu,
o tu tik šiandien man apie tai pasakei.
Pro langus pasidarė pakalnėje niūk
sančių miesto žiburiai.
— Jėi aš gerai supratau, tu nori ją
vesti ?
-- Taip.
’
‘ *
— Ar esi tikras kad ji dabar už ta
vęs tekės? Man rodos... Et, kas ten mo
teris supaisys! Tačiau perdaug garantijų
neduodu šoksiąs tavo vestuvėse.
E<lmundas nepatenkintai sutraukė
antakius ir lyg ką norėjo sakyti, bet t j
momentą už vagono durų pasigirdo:
— Kauno stotis!
III
Kai iš kelionės pavargęs vidutinio
amžiaus ponas įėjęs “Rampos” viešbuty n
tarno paprašė gerai mebliuoto kambario,
prie viešbučio durų sustojo rusvas limu
zinas. Iš jo iššoko jaunas, ne daugiau 29
metų amžiaus, diskretiškų manierų poną*
ir juodai apsitaisiusi dama. Ji atrodė iš
blyškus ir protarpiais kosėjo. Jos Žvilgs

niuose slepė-i gyvenimo apatija, nervin
gas, nesąmoningas išsiblaškymas ir kažį
koks neatspėjamas lūkestis. Šiaip visa j^fl
povyza rodė ją kiek iš aukštesnio luoni^
esant. Nesuriksiu net pasakęs, kad ji (lan
giau panešėjo į turtingo buržuje žmonų,
negu į artistę, kas ji ištiesų buvo.
— Man visai nesuprantamas tavo už
sispyrimas ryt būtinai dalyvauti vaiką
spektakly, — kalbėjo nepažįstamasis pa
imdamas ją Įjo ranka. — Juk tu visai
jau sergi...
Dar kažką jaunasis kavalierius kal
bėjo, bet jo bendrakeleivė jau to negalė
jo girdėti. Jos visą dėmesį patraukė besi
kalbąs su tumu ponas.
— Edmundai..,, paguliau išsiveržė i

jos lūpų.
— Rene.... — ištiesė ponas Edmundas
į ją abi raukus ir jau buvo bežengiąs žing
snį pirmyn, bet tą akimirką, kaip niekad,
ji ūmai apsisuko ir pasileido laiptais į
viršų. Paskui ją nubėgo ir drauge su ja

atvažiavęs ponas.

(Daugiau bus),

__ _

įtradienis, liepos 'fi. i9?3
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Britain, kunigas Karkauskas .lankėsi kun. Bakšys ir vargo- tinės apeigos įvyko šv. Juo į na ketvergo vakarų surengė I. C. buvusia “Draugo” redaHn I LI1UUI11 j UUIilli
New Haven’o. Be to, buvo'nininkas Blažys iš Rochester,’za po bažnyčioj. Velionė 40 ine pietus savo vestuviij sukak- ktorius, dabartinis “Šaltinio
'A
svečių iš Newark Trečiokai, N. Y. Gerai atrodo. Ir jie da-, tų kai atvykus iš Lietuvos irlčiai paminėti. Popiet, kad pa- redaktorius, kursai atvyko AKunigas Benediktas Gauro- dr. Šliupas ir kiti. Minioj ma- lyvavo Lietuvių Dienoj, liepos 3C metus išgyveno AVaterbu silinksminimas šiek tiek būtų merikon sykiu su “šaltinio’'
įskas yra oficialiai savo vys tesi šerifas Jenušaitis, adv. 4, Tliompsone. Džiaugiasi, kad Į ry. Paliko tris sūnus: Tarną “stag”, vyrui išvažiavo pusi- !ekskursija į Chicagos šimtkupo paskirtas veikti lietuvių Bonsky, Balanda, Povilaitis, diena nusisekė.
lir Petrų Zabitus, Bronį Balsį važinėti sau, o moterys sau. mečio Pažangos parodų,
barapijoj \\aterbury, ( onn., Ališauskas, aldermonas Bendir dvi dukteris: A. Andette ir Sugrįžus už kiek laiko vėl bu- Į Pabuvęs keletu dienų, pasiJo prieteliai šiuo paskyrimu jerjs jr jaUg kitų įžymių bi?- Pereitų sekmadienį Šv. An- L. Balsaitę.
vo užkandis ir gėrimo ir link- ig,-ožėjęs Marianapolio kolegi|abai džiaugiasi, nes jo jau- nįerįų jr lietuvių veikėjų, da driejaus jaunimo klubas iš
----------, smai vakaras baigtas. Visi, pa-1-jos g^ybėmis, gerb. kunigas
los ir neabejotinos jėgos daug Štaras Hill ir Colney, dentis-' New Britain’o ir Lietuvos Vy- . juozas Cemeskis iŠ Grand'linkė->ę K»"keli“",s ilSiousil! įvažiavo savo senosios dar;ero čia gali nuveikti.
tai Selenas ir Sapranas.
čiai iš Hartford’o turėjo hen- n .<K Mic|, (
„|važio. metų. išsiskirstė namobuotės lauko aplankytų. Su juo
Kun. Vincas Ražaitis
iš
drų piknikų Lake Congamond.
sykiu išvyko, klierikas M. Smi
Diena pasitaikė puikiausia
vęs į AVaterbury pasisvečiuolew Britain da neturi paskyDabar visi nekantriai laukia C.
ir sėkmės buvo labai gražios.
’|ti su pp. Rudokais. Dabar iš- P. Verseckienė trečiadieni gelskis ir klierikas A. Nau|imo, bet šeštadieniais ir sek
e,vyko Chicagon pažiūrėti Pa- popiet buvo netikėtai užklu- Įdžiūnas, So. Boston, Mass. ir
Visi — ir rengėjai ir dalyviai 7. . e Day, uri
madieniais vyksta į Niantic,
. jai a
parodos. Prieš grį- pta nelauktų svečių būrelio,’b Sabaliauskas, Lowell, Mass.,
— buvo labai patenkinti ir li ompounce, rūgs. 1
Irti New London. Ten gražiai
a .U Sls ne^a
giant namo žada užvažiuoti Į kurie jai įteikė dovanų vardan, kurie liepos 15 d. įstojo Ma/
nksmai, geriausiais įspūdžiais !
l&rbuojasi su kareiviais ir jūir
filmuoti
tos
dienos
judėji

įkurtuvių savo naujos savas-Srijonų naujokvnan, llinsdale,
skirstėsi namo.
Sioux City, Jowa.
pninkais. Jisai sako, kad kamo.
ties. Visas popiet laikas buvo Bk
Ravmond’as
(“Bobby”)
|eiviai ir jūrininkai maloniai, Čia reikia ypatingai padė
linksmai
praleistas.
Be
rengi*
Studentu
Vasaros
Darbai
Coombs, Pliiladelpbia, Pa.,
loriai ir gražiai jam tarnauja koti pačiam klebonui kun. Va Liepos 12 d. Šv. Juozapo pa-1
Minersville, Pa., p. Kutnjų:
O.
Kankelienės,
L.
DubauNors dabar yra atostogų Atbletics basebolo komandos
|r nori tarnauti prie šv. Mi- lantiejui, komp. Aleksiui ir vi ra pi jos altoristai turėjo savo pevičienė yra atvykus pas sa
skienės
ir
P.
Laurinaitienės,
metas,
kuomet bendrai visi stu metikas.
Jlerai, kun. Vincai, tegul siems darbuotojams ir darbuo išvažiavimų
Seaside Park, vo dukterį p. Bendzevičienę buvo matyt sekančios viešnios:
(lentai atsitraukia nuo moksjngtinių Valst. kareiviai tojoms. Kasmet ruoškime Lie Bridgeport’e, Conn. Diena pa- kelioms savaitėms atostogų,
Maurutienė, Tnkratienė, Bra lo darbų ir pasiduoda poilsiui, domi pilna įvairių navatnyKristaus ir Jo Bažny- tuvių Dienų kiekvienoje val sitaikė puikiausia ir vaikučiai
dflnienė, Verseckienė, Andru Į tačiau Marianapolio studentai bių, ir užima didelę svarba
stybėje!
|ios kareiviais ir gynėjais!
lydimi gerb. klebono kun. Va Juozas Delininkas ir žmona
buvo parvažiavę į AVaterbury skevicienė, Bartkienė, Valunie Į nesiliauja veikę. Žinoma, ir žmogaus darbuotėj,
Lietuviai-basebolininkai pas lantiejaus ir kun. Kripo, sma
Lietuvių Diena prie Lake
nė, Jenelioniene, Panarauskie įjje duoda protui ir atminčiai
Nauja laboratorija
giai praleido laikų. Maudėsi, iš New York vienai savaitei,
Babe Ruth
Quassapaug
nė,
Šlaužienė,
Bendzevičienę,
atatinkančio
poilsio
ir
atsipei-1
studentai
šiuo laiku rengia
žaidė ant smilčių; namo grįžo kad aplankytų savo tėvelius.
Liepos 9 d. gražaus oro ly-1 Rūpesniu šerifo Jenušaičio,
usienė, umpeiiuenė is Ji-- kėjimo, tačiau tarpais randa ,naują fizikos, chemijos ir biokaip vėžiai.
Labai
serga
P.
Kraučiolie-L
n
.
e
rsvi1 Pa-, ’V alinčaenė, Ka- progų, kuriomis taupiai pasi- į logi'jos iaboratorijų. Mat, še
limi, lietuviai iš visų pašau- į mūs parapijos vaikučiai, ba
lų, kaipo debesys, pradėjo sebolininkų ratelis ir štabas,
nėfe iš
iš Terryville.
Terryville. Nuvešta
.Nuvesta iį Ii- lrinaaskienė, Delimnkienė, Va- naudoja vakacijomis.
noji buvo pennaža. Naujai la
linciutė,
Sopbia
ir
Manė
AerVieni
pasiskyrė
žemės
skly|linkti ant ežero kranto. Po-į liepos 10 nuvyko pas Babe
goninę Hartford’an. Linkime
boratorijai skiriamas atskiras
seckaitės.
Virėjas
pelį
šiltnamvj
ir
lauke,
daro
įas Lukšis su savo nauja Ruth, Yankee Stadium, N. Y.
greitai pasveikti.
mūrinis namas, kurs tam tiks|sound and talkies) mašina vi- Į Važiavo penki vežimai: šeri! įvairius tyrinėjimus botanikos įuį pUįbiai atitinka ir yra erdsiityje. Sėja įvairių rusių sėk-|vus. pe bitų dalykų, jame ra
laukė. Publikos buvo keli ,fo Jenušaičio, adv. Bobbino, Antradienį iš Šv. Juozapo Skaitant biržo žinias pereisavaitę buvo matyt, kad
lakstančiai. Vieni maudėsi, ki kun. Valantiejaus ir Kripo ir bažnyčios įvyko laidotuves K. j
jas, šaknis, augalus, medžius, n(jaf.į milžiniška elektros ga----------_
i krūmus, gėles ir tuo pač-iu minim0 maSina.
ant saulės šildėsi, treti prie1 adv. Micbale Blansfield. Pir Batvinio, 40 metų, kuris mirė i'vjenų. dienų doleris buvo įkaimaus ir valgių linksmai laikų miausiai aplankėm į Bronx šeštadienį ligoninėj, Laurel nuotas 8.3 centus. Virėjas mė- KUN. ANTANO PLIKŪNO žiūri ir tėmija jų augimo ir j
IŠLEISTUVĖS
vystymosi procesą. Taip darv-Į Y^l kiti pasikeisdami pagel?ido. Dalyvavo trys chorai: Zoo, New York. Paskui leido- Heiglits. Velionis gimęs Lie gino už tiek nupirkti šiek tiek
dami jie patiria daug nauje-|^s^ s’ensJ vežtų, kelius taiso,
iew Britain’o, Waterbury ir, mes į Yankee stad. Pamatėme tuvoj. Ilgų laikų gyveno Ox- dolerių, ale nepavyko.
Liepos 6 d. kun. Antanas nybių. Šiuo laiku jie sėja ku-,^ina’ žo1? piauna’ krūmelius
Jridgeport’o. Visi pavieniai Detroit ir Yankees baseball ru- ford’e, kur buvo žymus ūkini
Įainavo, o paskui kai susijun- ngtynes. Nusitraukę paveikslų nkas. Prieš tris metus persi R. Černauskienė vaišina sa Plikūnas, lydimas savo tėvelio, kurūzus, kurių tikisi rudenyj gen*’ nannl apylinkėj, valo ir
svarina, nors vasarai beliko
ręiužtraukė: “Ei, pasauli, mes (ir pažiopsoję po New York’ų kraustė į Waterbury. Čia, kiek vo sesutę E. Mažulienę iš Ma brolių, sesučių ir kitų prie- valgyti.
telių, išvažiavo į savo naują Į Botanikos šaka yra labai į-Į
(Tęsinys 4 pusi.)
jie Vilniaus nenurimsim” ir į važiavome pamatyti Kensico pagyvenus, užpuolė liga ir ii- ncliester.
paskirtą vietų, tai yra Green-S
Karvelėli” (ypatingai ši ne-jBeservoir, New York. Sveiki
laikų sirgo, Velionis pali----------- .
irštamoji mūsų lietuvių dai- grįžome namo, o vaikučiai ne- ko sūnų Edvardų, dukterį Vi-j' y. Jokūbaitis ir žmona iš vi IIe, So. Carolina.
Įų karalienė), tai žmogus ne-Į gali užmiršti Babe Ruth, ypa- rginijų ir sesutę M. Mačiulie- pu(nani buvo kelioms dienoms Linkime jam pasisekimo.
finojai, kur esi: ant žemės,, tingai 1°’ kai sužinojo, jog ir
šiame mieste, o brolį Vin- j parvažiavę iš Putnam į WaMainė
centų
Kalifornijoj.
Ir pačiam danguj. Buvo gera vienas lietuvis, metikas Broatertown pasisvečiuoti pas sa Kun. Rvbokas, kuris tik pe
|rkestra, kuriai vadovavo ko- ca, priklauso prie Yankees’ų.
vo tėvelius.
reitų mėnesį buvo Hartforde
GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI
ip. Aleksis. Visa tai buvo nu
Šeštadienį Oakville iš Šv. M.
įšventintas į kunigus, pranešt“,
Studentų išvažiavimas
li lnmota. P-as Lukšis žada
Magdalenos įvyko laidotuvės Visur girdėt, kad alus su- !bad pirmas kūdikis, kurį jiLiepos
23
d.
Waterbury
’
o
8
|juos rodyti Waterbury kitą
E. Ulinskienės, 36 metų amž.1 gražins mums gerus laikus. Jei |sai pak.-įkštijo, buvo lietuvis,
kuopa
turės
savo
pirmų
meti

įėnesį. Lauksime. IšvažiaviVelionė mirė pasirgus tik ke taip, tai kodėl Vokietijoj, An- ^rpaį n)alonu girdėti, nes Maine,
nį
išvažiavimų
Lake
Quassale buvo daug įžymių svečių;
lias dienas. A. a. Ulinskienė glijoj ir Prancūzijoj yra ta pa- kur jisai veikia, visai maža
lietiniai kunigai: klebonas Va- paug, pas Kankelio vasarnamį. gimė Lietuvoj. Į šį kraštų at ti depresija, kaip ir čia?
yra lietuvių. Linkime jam ne
kad pramogoj dalvmtiejus, kuris nenuilstamai Spėjama,
•i • ,/«» x j A v
yyko prieš 28 metus. Vienuotik krikštyti, bet ir atvesti vi
±
w x
Petras
Drevinskas
savo
na

Įarbavosi kad viskas pasisek- vaus iki 100 studentų-čių. Bi- ilika metų
išgyveno Waterbusus netikinčius Maine valstijau išsiuntinėti visiems:
~
,
b jo vikarai Kazlauskas, Gau lietai
. '
m
.
. irv, o 17 metų Oakville, kur muose surengė pasilinksmini jos lietuvius atgal prie Kris
Turėsime j-i. ..
-i- nn
Įenskas ir Kripas, kun. Pan studentams-ems.
...........................
1 turėjo savo nkp Paliko vyrų, mų savo vardadieniui paminė taus.
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
vainų-ivairiausių
žaislų
ir
ki-i
,
,
.
.
. . . . .
kus iš Bridgeport ’o, kunigai
vienų dukterį Agnietę, tris šil ti. Pakviesta daug kaimynų.
Bremerbavene užtikrina patogiausia kelionę į
dalykėlių. Vakam
raškelis ir Karlonas iš New tų Cprogramo
LIETUVĄ
v
i - 'nus: A1Kir(tų, Vytautų ir To Per vakarienę Drevinskienė
re bus sphagetti vakariene, o'
. - ,
_ paskambino pianu ir padaina
v , . . „ . v.
.
i*nų, tris brolius: Vilimų, Ša
ABBA KELIAI KITĘ
I Ik AQ| IO
po to šokiai. Kviečiame visusI
.
, ,,
,
, . .
.
, .
,mų ir Bladų Meldzius ir dvi vo solo. Po to, jai pravedąs ke
EKSPRESIMI LAIVE
f\Zl tllJ 2^
studentus ir tuos, kurie bov. „
. .
. ,r
MARIANAPOLIO
KO

lių,
visi
susirinkę
padainavo
. seseris. Margarietų ir Mare
lino pernai žiemų. Bus trauki- ,r
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
LEGIJA
lietuviškai ir angliškai. Visi
x
,• j , •
x
j
Meldziutes.
mas už penkis dolerius stude_______
susirinkę linkėjo šeimininkui
ntų baseball’o ratelio naudai. T,»
.,
. . TT ilgiausių metų.
Liepos 6 d. apleido Maria
Uzpereitų savaitę mirė Ur130 W. Randolph St., Chicago
napolio
kolegiją ir išvyko ČiSvečiai iš Rochester
šulė Baužienė, '6 metų amž.
Augnstas Kankelis ir žmo- kagon kun. K. Matulaitis, M.
Šiomis dienomis Waterbury Palaidota pirmadienį. Bažny>ž-:

•

RINKINIAI

HARTFORD, CONN.

7

BREMEN
EUROPA
DIENAS
Į LIETUVĄ

THOMPSON, CONN.

NORTH GERMAN LLOYŪ

1

SQUIRE EDGEGATE

Hct Statcment

BY LOU1S 11CHAR

Was Correct—As Far As It Wcnt

fr -*W;'

Kolhleen I>awler’iutė, 21 m.
iuž., baigusi VVashingtono uiversitetų muzikos fakultetą.
Lri nepaprastą soprano balsą
gali dainuoti oktavą ir peris tonus aukščiau aukštojo

ii.X

...

—

!■-- —J

4

Antradienis, lier <

DRAUGAS

udd to t bis sliort characteri
zation tliat some of tliese Ii
! ferred to foreign countries. j terarvJ works certainlv would
________
Cbieago, Boston and Shenan- deservc a distinction as liigt)
jdoali, Pa., became intellectual as tlie awurd of tlie Nobel
(Tęsinys iš 2 pusi.)
leenters of the Litliuanian jieo- prize. Tliey are literary pearls.
Literature, i. e. the crystalliz- p[e>
flourishing modern li
Unfortunately, tlie number
eti lomi oi a language, uguin terature began even before the OI people wlio understaml Li
displaVs tlie intellectual ųua-, recreation of tlie Litliuanian tliuanian is limited. Uierefore,
lities of its producers, of tlie statė. This niodern literatūra t bose intellectual pearls of
nution speaking tliis language. t« whicb men and women a- Litliuanian literature are likę
And tlie Litliuanian people ijke contributed deals mostly ji wels hidden m a secret tre
can be proud of tbeir litera- wįth national themes. I am asure-cbest. This secret troasture. The earliest literary do- SOrry tliat tlie time is too
ure-cbest is tlie Litliuanian
cument of tlie Litliuanian lang si,ort to characterize properlv
-nage is a catecliism publish- 'this modern Litliuanian litera- language.

GRAŽIOJI PROF. ALFRE-;X“rX7
D'O SENN’O KALBA

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas.-

LENINAS
Pagaliau nutarta išsiųsti to-----------Irių telegramų: “J anų pasaulį.
Sovietų Rusija — toks k ra- Tovariščius Leninas. Sumanyštas, kur žmonės pamiršo juo- mų paremti Įrodymais. Savnaktis. Juokų išvijo iš ten ne rkoino vardu Trockis, Kykovyriausybės dekretas, bet pats vas ir Stalinas.” Telegrama
gyvenimas: žmonės Sovietų Ru nutarta nusiųsti tuo pačiu kesijoj nesijuokia ir gana. Juo- liu, kuriuo buvo atėjęs ir Le
kas — linksmumo reiškinys; niuo įsakymas — per radio
bet koks gali būti juokas^ jei stotį.
eilėje reikia pastovėti kelias
Praėjo pora valandų. Ir vėl
valandas, kad gavus truputį Kremliaus radio stotis gavumiltų, kelis dekagramus cuk- si telegramų. ‘‘Maskva. Tuo- ed in 1547. The outstanding .ture. Let me pick out just
rauss; greičiau gali pasiusti ar- jau perkrikštyti Leningradu-j creat^ve aut^lor ot tlie older three representatives. Žemaitė,
ba nusiminti, kai krautuvėje, Petrapilį. Kasdien susitinku su Pe)i°d was thepoet t hristian a woman-writer wlio lived
ir dar su kortele, gausi du ka-l Petru Didžiuoju. Jis be pasi- Donalitius or Duonelaitis who from 1845 to 1921, in her noliošus ant vienos kojos.
gailėjimo daužo mane per ža- lived from 1714 to 1780 and ve|g reveals the \vretcbed life
Yvlio witb bis idyls and fables
the pea>sauts; Maironis, a
Sovietų gyventojas nesi juo- ndus. Leninas.”
obtained
world-wide
fame.
The
'
pr
į
est
wbo died lašt year, was
kia. Jei jis kų nors juokingo
Sovietų gyventojas, pabaipasakoja, tai ir jo juisakoji- ges tokį pasakojimą, nežymiai organic development of Lith- Įa master of lyric verse; and
mai esti niūrūs, kaip tamsi nusišypso. Jis patenkintas, kad vanian culture, bowever, met fįnally Krėvė-Mickevičius, an
rudens naktis. Štai dabar So- jojo visų nelaimių kaltininkas, witb the strong opposition of įexcellent scholar of Slavic Iivietuose iš lūpų į lūpas eina nors ir aname pasauly susi- powerful neighbors. For some 'terature and an efficient adtime it even looked as it Lith- niinistrative officer at the Ųtokie pasakojimai apie Leniną, laukęs užsitarnauto atlygio.
Mirus Leninui po poros sa-!
V. R. (“S.”) uanian were doomed to disap- Įpiversity of Lithuania, praipear entirely in favor of Rus- ses j,^ eountry’s glorious past
vaičių radio stotis Kremliuje
-----------------'sian,
Polish and German. From ii. novel and drama. Let me
neva gavusi tokių telegramą.
Jei jūs manote, kad žmogus;
“Savnarkomas, Maskva. Pra- negali du kart mirti ir pas-1į 1864 to 1904 the printing of
šau tuojau perkrikštyti Lenin- kui da džėloj sėdėti, prašau Litliuanian hooks in Latin
gradų į Petrapilį. Leninas”.
paskaityti vieno Klaipėdos tei characters was forhidden in
liussia. Būt the vitality of the
Tuojau buvęs sušauktas ne- smo džiurės nuosprendį,
Litliuanian language and cul- !.nu.ra8is TONIKAS — tonikas, kuris
paprastas komisarų tarybos po
Du vokiečiai raberiai Piktu-!
turo onnld nnf Iv. Lilio,] ovon atgaivina Jūsų orgunizmą. Jeigu Jus
sėdįs. Ilgai ginčytasi ir galvo- penuose nušovė pirklio Genioj
tuu-u
evtnjcąau tik pusiau žmogus arba mote. °
.
1
!
I ris, pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu
ta, kaip galėjusi ateiti iš ano sūnų, žmona,
o
pati
Genį
sui
i
ne busite užganėdinti gautomis
C'
, .
.
.
...... i pasekmėmis, doleri, kuri jus užmoįnraill
i
i
LietUVUl
Dienos
įspūdžiai
*
kėjote
savo vaistininkui bus sugrų.pasaulio Lenino telegrama, žeidi Raberiai buvo
*
! .
.
,
t
....
| žinias. — NVGA-TONE Ima visą atNelaukite nei dienos arba
Juk jis miręs, jo kūnas užbal- ir teismas juos nubaudė du riar VIS skamba mokinių Jllin- Isukomybę.
nesikankinklte
nei vienos nakties,
zamuotas ilsisi puikiame man- kartu mirti ir dar po 1 metus ;tyse. Tos dienos atminimas li- gaukite buteli DABAR — Jus geriau
valgysite — geriau miegosite — tr
zoleuine ‘Raudonojoj aikštėj’, džėloj pasėdėti.
Įksis ilgai nepamirštamu įvy- busite pilnai sveikas ir normališkas.
--------------------------------------------------------------------------------------- kiu. Studentai džiaugdamiesi
“NATVKE’S HAIB BAI.M"
Plaukų Sulaikymui
pilnu tos dienos pasisekimu Girtausi Vaistai
Ir Ataaiginiinui
Visi. kurie norėtu turėti geriausias
! jaučia, jog ir jie prisidėjo sa- pasekmes,
kad neslinktų ir augtu
plaukai,
galite atsišaukti pa3 mus.
1 vo dalimi.
______
.šie vaistai yra padaryti iš bran-

Nuaa-Tone

*7

C’

*

C

c

I

I »,,, ooVmnm ia

Iri in

iuu

n$ltin.

in general to a mirror reflect- tas praeitais metui* buvo paing tlie soul of its speaker. i tikrintas, perkainotas ir turto’
The Litliuanian mirror nok Įvertė sumažinta. Pagal naujų-I
simus tbat the Litliuanian pe jį įkainojimų, Kauno miesto
ople, this political pygmy, in- savivahlyliės žemės vertė sie
t< lleetually mušt be a giant, kia 42,726,418,05 lt., miško ver
Onlv an intellectual giant can tė — 266,650,50 lit. ir trobesių
produee all tliose wonder- — 5,635,595,30 lt., iš įviso 4S,vvorks tliat are hidden in tliat 628,663,85 lt. 1931 metais Kaiti
secret treasure-chest called tb no miesto turtus Iiįuvo įvertin-l
tas 62.546,039,86 lt. Tad
peri
Litliuanian language.
paskutinius metus Kaimo miel
KAUNO MIESTO TURTAS sto turto vertė yra sumažintai
SIEKIA 49 MILIJONUS LT, 13,917,376,01 lt.

Atsižvelgiant Į kainų kriti
1 liave compared language mų, visas Kauno miesto tar

(Tąsa iš 3 puslapo)

,.

,

,

VKIUOJANCIŲ | LIETUVĄ
DĖMESIUI
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus
pasaulio kraštus.

vienos dienos rezekcijas.
, Tojį diena dang naudos at. į ^^“UnS^Tk \Tte7tat‘Marianapol.o kolegijoj va- než§. Jį patvirtino sąryšius su !fi,t?^pr^u“&.\TfatXukimaža saujelė Brolių Marijonų,
saros atostogas leidžia Jurgis Į kį(aįs žmonėmis, pripildė jų j Vhmuitėnu?1'!^^^^
jie sugeba viskų tvarkoj pa
Andriuška, M. I. C., kurs ėjo gįniįg lietuvybės dvasia ir pri-)
issi suetus Avenue.
laikyti.
1 ilosolįjos inoksltis
. I roko- (_Įį1yq progos jęoriau. pažinti kas |
rights appircd for 1933)
Tiesa, gal viskas taip sparpijaus seminarijoj, Lisle, If lietuviška. Ūpas
~
po tos dienos'^
čiai varosi, kadangi yra PO
Jo brolis, Vincas Andriuška, Idau g kuomi pagerėj’o.
priežiūra sumaningo kuri. J.
Į M. I. C., kurs šiais metais bai-)
Jakaičio, M. I. C., kur eHia gė dviejų metų filosofijos ku- Įoc
,)•*
■ Liepos 16 d. kun. Vasys.
namo viršininko pareigas.
MARIJONA
rsų Sulpicijonų seminarijoj, Aušros
Vartų,
Uorcester.
Rekolekcijos
MATUOŠAITIENĖ
Montreal’e, Canada, irgi vasa-Mass., parapijos klebonas mi(Po tėvais Rockytė)
nėjo savo 20 metų kunigystės
Pereitų savaitę astuonių die roja Marianapolvj.
Persiskyrė su šiuo pasauliu
--------------------- sukaktuves. Tai progai, kun.
nų rekolekcijas laikė klieri
liepos 14 d.. 6 vai. vak.. 1333
m., sulaukus 49 metų amžiaus,
Pereitų
savaitę
MarianapoJ.
Jakaitis,
M.
I.
C.
Marianakai Jonas Kamandulis, M. I.
gimus Žardiškių kaimo, Butkiš
kės parap., Raseinių apskr. Alyje
lankėsi
kun.
J.
Vaitekūpolio
kolegijos
viršininkas
bu
C., Jurgis Andruška, M. I. C.
įmerlkoj išgyveno 2o metų.
Paliko
dideliame nuliudiine
ir Vincentas Andruška, M. I. nas, Šv. Kazimiero, Providen- vo nuvažiavęs pamokslų paša
vyrą Kazimierą, sūnūs Antaną
ir Bronislovą, marčią Rozaliją.
C- Metinės astuonių 'dienų re re, R. I. parapijos klebonas, kyti.
2 anūkus Antaną ir Jurg), sese
;Tai yra vienas iš artimiausių j
rį i'ršulę Chicagoje, o Lietuvoj
kolekcijos buvo laikomos ge
2 seseris: Juozapatą Masaitlenę,
Marianapolis sOiemnizantui
Veroniką Jankauskienę ir Be
gužės mėnesį, bet kadangi tuo mūsų gerų kaimynų.
nuoširdžiai linki ilgiausių me
nediktą Masaitlenę fr gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 727
metu tų klierikų nebuvo, tai
lų!
W. 21 8t.. Chieagoj.
Laidotuvės (vyks seredoj, lie
Šiuo metu kolegijos Itališ
šiuo laiku jie jas atlaikė.
pos 19 d., 8 vai. ryto iš namų
| Dievo Apvaizdos purapijos ba
Trijų dienų rekolekcijas lai kam darže sienos yra permūKun. A. Bublys, laikinai ei
žnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą,
kė Jonas Banys, M. J. C., Ba rijimos. ši darbų atlieka Joną” nąs Amerikos Marijonų Pro
o Cš ten bus nulydėta Į įSv. Ka
zimiero kapines.
lys Ivanauskas, M. I. C. ir A- Matulaitis, kuris su savo bro vincijolo pareigas, šiomis die
Visi a. a. Marijonos Matijošaltlenės giminės, draugai ir pa
leksandras Kingsgaila, M. I. liu kun. K. Matulaičiu, kų tik nomis pavaduoja kun. P. V.
žįstanti esat nuoširdžiai kvt'ečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
C., kurie sykiu su Jonu Ka- atvvko iš Lietuvos.
Strakauskų, Šv. Juozapo, Loteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.
manduliu M. 1. C. rengėsi su
Savailė atgal, p. Jonas Ma-[well, Mass., parapijos klebonų,
Nuliūdę liekame: Vyras, Su
irus, Marti, Sesuo, Antikai ir
dėti amžinuosius įžadus.
tulaitis, jsliuožė į vėliavos kursai naudojasi trumpomis nGiminės.
LaMotuvėse patarnauja graVisi kiti broliai, kurie ren stiebų ir jį nudažė naujomis tostogomis.
borlus J. F. Kadžius. Telefonas
gėsi įžadus atnaujinti, laikė varsomis.
Cunal 6174.
A. J. Miciūnas (L. K.)

Tarptautinės Rotary’s orga
nizacijos pirmininkas J. Neieon iš Boston ’o, Mass.

QUR

OFFICE

Nerelk mokėti 60c.
dantų most]. Llsterlne
oth Pašte gaunama po
Tėmyk, kaip gerai JI
kla. Jg vartotadamas
metus sutaupai $3.0*.
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►RCIU AGENTŪRA

u<
ToS6o.
vei
per

25c

— 4J

Hadway9s Pilis
FOH CONSTIPATION

Telefonas CAN AL 7790

A.

7/V

Buy gloves with wha1
it savos

LISTERINE TOOTH PAŠTE

glausiu žolių. Dabar per trumpa lai-

..

"J/uj a
maųamiauc
tkaU REALLV
>k!

I

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
.

'

Wha< They Are:

A

tnild reliable vegetable lautjve
wbirb do« not gnpe,
dutmu
or diaturb digeation. Noe habit forming.
CoatAlA OO bfmfnl

What They Do:

oi

a| a

MiUrona
mm and women, aince
1847, have used tfaem to relieve sicic
hcadadiM, nervouaneas, faOgue, loaa
of appetitc, poor cocnpl«xion and bad
braath
when
thear coodidona
are
caueed by conadpation.
At Ali Druggista
Radway
Co., Ine., New York, N.Y.

9C

VERONIKA AMBROZIENĖ (PUTKAITt)

Mirė liepos 16 d., 1933 m., ryte, 50 metų amžiaus.
Kilo iš Ramygalos parajiijos.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko didi diame nuliudiine vyrų Vincentų, tris sū
nus; šešias dukteris, du broliu ir daug giminių.
Kūnas pašarvotas 7019 So. Rocksvell St. Laidotu
ves įvyks Seredoj, Liepos 19 d., iš namų 8:30 vai.
bus atlydėta į Gimimo Panelės šv. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gamingos pamaldos už velionės
sielą. Po jtamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviet iarne visus gimines, draugus-ges
ir pažystamus-mns dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Dukterys, Broliai ir Gimi
nės.
laidotuvėms patarnauja graborius J. J. Bagdonas.
Telefonas Republic 3100.

J k
VF

Stop
't,tehin‘gA
L Skin 1
Orynaa, ^rllmnaa Žemo auatah lo
niežėjimą orios 1 penkias sekundas
— Ir imgelblngas prie Bcsemoa.
purkų, dedervinės, Ir lAhėrhnų Že
mo beveik stebuklingai piaAnilria
visokius orios trttar-lj&s. kadangi
Jo
gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos vf
p y č los užlaiko—35c. 50c. |1. |
tingai tvirtas Žemo, Du syld|
r«sni resultatal |1,25,

žemo

F©P

SĄl'J

iPttt^ATtONS

Antradienis, liepos 18, 1933

H t? X u o y s

rekolekcijas, malonėkit prane-į te p. Ilarry O. lloover, išlai- šio krašto lakūnai su savo lėk
LIETUVIAI
DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
šti mums iš anksto.
imėjo pirmų vietų Pasaulinės tuvais per pusmylį neprisiarMergaičių rekolekcijos pra ‘Parodos muzikos konteate, Ifo tintų prie italų oro eskadrilės,
Ofiso: Tel. Calumet 4039
sidės rugpiūeio 21 d. ir baig-, tel La Šalie, Chicago, birželio kada pastaroji skrinda
(les.: Tel. Uemluck 02H0
sis rugpiūeio 24 dieną.
26 d.
DENTISTA8
1140 KO. 4l»th CT„ CICERO, ILL.
Orkestras
susideda
iš
40
na

Skaitykite ir platinkite
Vasarinė Camp
ir visiems. Negalime tinkamai
Utur., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rių,
ir
tumi
i
n-paprastas,
kad
3147 KO. HALSTED KT., CHICAGO
Norime
dar
priminti,
kad
dienraštį “Draugę”
ii
, išreikšti žodžiais to, kų jau
3147 So. Halsted St.
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vaL
atsidarėv pas milo
mus vasarinė
!• v’s* instrumentai be išskyrimo
»
iio'cii
mc
*
1
*
*
čia mūsų širdys. Teatlygina
Vietos yra tik dėl tam ' slh,, sru,’žu,,t* (fretted) ir visi PCmklte VISUS tUOS pro Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak.
VIEŠA PADĖKA
Rezidencijos Ofisas: 2050 W. 0Mta KL HEMLOCK 8161
Llums Visagalis Dievas sttV0iCU,,1P
Valandos: 18—12 ryto
------:-----'malonėmis! ’
tikro mergaičių skaičiaus. Vie- Į plakimui (banjos, mandolins, fesionalUS ir biznierius,
Beredomla Ir Nedėllomla pagal sutarti
Ir vėl didis džiaugsmas pri-' Kitokio atlyginimo mes ne-,ta Patogi mergaitėms praleis- ;gnitars). Muzika labai nepap- kurie garsinasi jame.
iNaryaucaas)
pildė visų sesučių širdis, k»-‘gulime jums suteikti, kaip tik U vakucijas; visos būna visu- ,asta ir į^pu»hnga, tikrai ža-J------------------------------------------- Tel. LAFAYETTE 7050
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
daugi Cambridge, Mass., Ne- utniinti savo niaid08e. Taipgi dos P°
priežiūra. Pusi vingu. Sis orkestras grojo prieš | pDAWCČ|MAQ
8420 West Marųuette Road
VALANDOS:
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. įr j§ vaikeliu lūpų kasdieną linksminimų
užtektinai. Mer-j orkestrus iŠ visos Amerikos —
• Iki 18 ryto: 7 iki 9 vakare
Utarn.
ir
Ketv.
vak. pagal sutarti
draugijos narės surengė šo-bambės: “Dieve, palaimink kaitės sustiprėja dvasioje.
jis viso apie 50. Pirmų kartų
šilimui ]>ran<-Aani<-, jog persikėlAiie
Gydytojas ir Chirurgas
Rea <468 S. MAPLEWOOD
naujų o f i.sij. Dabar turime visai
kius ir “\\hist partv mūsų lnQsų geradarius, ypatingai na Į Norinčios gauti informacijų, į Jalns H^^ojant, ti išėjai 'i<n- jnaujus,
4140 Archer Avė.
pa.didintus ir moderniškus
Aledikullus ir Dentiaterijoe ofisus, ku
Vai.
2
—4 ir 7—9 vai. vakare
naudai.
'ies Nekalto Prasidėjimo Pane- prašomos rašyti
seserims !
a'^ 3ieillS l)llln4.)4 rie bus patogus Ir lengvai’ pasiekia
Tel. Lafayette 5793
mi musų plačiai kllentelel.
Bes.
2136 W. 24th St.
Širdingiausia padėka gerb. lės gv. draugijos.”
i Camp bus atidara iki rugpiū- V1.et* Ž>™la® vletas orke8*rc
Mes turime pakvietę Ir daugiau
TEL. CANAL 0402
kurie taip kaip Ir mes
lizinui du
lietuviai — Alisė gydytojų,
kun. P. Juskaieiui, nes jis pa- Tariame ačiū gerb. kun. A. 1 čio 5 dienos,
padarys nuodugnu diagnozų ir su
teiks pasekmingų, moksliškų treat.Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office Phona
Res. and Offlcs
ragino ir leido moterims su- Ežerskiui, Miners Mills klebo- Seserys Jėzaus Nukryžiuotojo Kubaitytė ir Viktoras Valiu mentų.
John F. Ruzic, M. D. Ir .. Prospect 1928
lis.
E. J. K.
rengti šį vakarėlį.
jmii, ug surengimų kelių vaka** Office: 4459 S. California Avė.
Francis Ituzic, D. D. S.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

OR. ATKOČIŪNAS

OR. A. G. RAKAUSKAS

ELMHURST, P*.

DR. V. S. NARES

DR. F. G. W1NSKUN AS

1VA

DR. A. J. JAVOIŠ

Kadangi nelaimė prislėgė
mūsų naudai ir taipgi WAU K EGANIEČIŲ ORKES
TURI BŪTI ATOKIAI
STRAS PASIŽYMĖJO
mus, ši draugija atėjo mums až suteiktų minus kolektų. Tei pagalbų. Šios draugijos na-'g»d Dievas jam atlygina!
J. Valstybių komercijos deMusic partamento aeronautikos skylės plačiai žinomos gailestin-; Taipgi tariame ačiū geri). Genesee Scliool of
gumu pavargėliams, sužinoju- kun. A. Sinkevičiui, Plyman Fretted Orkestrą po vadovys- rius paskelbė įsakymų,
kad
sios apie mūsų vargų, suren- to klebonui, už paraginimų nio
vakarų mūsų naudai. Ačiū teru surengti kelias ‘‘Card pa
jų
uolam
pasidarbavimui, rties” mūsų naudai. Ačiū vi
lnimis suteikta didelė parama. |soms, kurios tik prisidėjo prie
M. D. F. A. C. S.
B. S. M. D.
!Pelno buvo $333.00.
išių “Card parties”. Tegul DieGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.
vas jums atlygina!
Kės. 1114 West KOlli St.
lies. 10425 Hnroilton Avė.
Tariame tūkstantį kartų aTel. Radcllff 4982
Tol. Beverly 0081
'iū visoms ir visiems, kurie j
Moterų Rekolekcijos ..
Valandos: 1—3 ir 7—3
Valandos: 7—3
kokiu nors būdu tik prisidė-Į Moterų rekolekcijos prasidės j
Iš RYTO ŠV. KRYŽIAUS MGOMNfcJE — HEMI.OCK 0700
Ofisai 2355 \Vcsi «3r<l Street
jo prie renginio. Sunku sužy- liejios 31 dienų ir baigsis rugS. E. Kampas \Vestern Aveiiuo
tnėti visų vardus, bet Visaga- piūčio 2 dieną. Vedėjum bus Į
Tol. PROSPECT 2011
lis Dievas gerai žino, kas da- gerb. Tėvas Bružikas, S. J. j
rbavosi ir Jis atlygins visoms Moterys, norinčios atlikti šias |

J. G. GALtAGHER,

JOHN F. RUZIC,

JOS. F. RUZIC, D.D.S. J. FRANCIS SMITH, M.D.

DENTISTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 0751 Luomus Blvd. t
Tel. Wentworth 5514
Valan-dos: 10—8 vai. vak. kasdien

GRABORIAI:

HAVICH
SŪNŪS

Telefonas Yards 1138

SS GRABOKIUS

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilins visokiem?

Idotuvėse kuoplglauala.
lu atsišaukti, o mano
uslte užganėdinti
U 2616 arba 2618

53rd PI., Chicago

1439 S. 49tl
TEL.

, Cicero, III
6817

STANLEY P. MAŽEIKA
reikalams. Kaina prieinama
AUBT7BN AVENUE
Chicago, UI.

J. F. RAOŽIUS
Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už >25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
<i«8 \V. lštli St.
Tel. tanai #l'l
Cliieago, III.

lies. 7050 Kingstnn Avė.

Tel. Saginaw 7846
Vai.; Pirm., Ketv. ir Penk. 9-12 v. r.
Pirm., Treč. ir Penkt. 1-2 p.p. vak,7-9

GRABORIAI:
TEL. REPUBLIC 8340

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
Čia pigesnės kai’nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJĄ ZE.ME.SXU KAIX>.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykaf. Nulludimo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 0840, musų
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 KO. KEDZIE AVĖ.
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

DR. J. J. KOWARSKAS

Tel.

LAKA Y EITE

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:
to 4 and 7 to 9 P. U.
■unday by Appointment

CHICAGO, ILL.

3238 S. HALSTED ST.

718 W. 18th St.

gydytojas ir chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kcdzlc)
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Seredomis ir nedėliomis pagal

»•••’

sutarties
PHONE GROVEHILL M17
Valandos: 1-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
<869 SO. WE8TERN AVĖ.
Chicago. 111.

DR. M. T. STRIKOL’IS

8828 West Marąuette Road
VaL: 8-4 lr 7-8 vak. Ketv. v-x2 ryto
Nedėlloj susitarus

te

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare
Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
Res. Victory 2348

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2261 W. Ceite ak Road
Valandos: 1—t ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
REZtDEMGlJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
n T?

M T* T K 'P

A

Tel. Canal 0257

DR. A. J. BERTASH

arti 47 th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakari
Kereuoj pagal subaru

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 660U ao. Arteeian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakars

DR. 6.1. BLOŽIS

756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 4:30-8:38
DR. MAHGEKiO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesnę Ir patogesni
vlet0
8325 80. UALKTED BT.
▼ai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
nuo
iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 18 iki II
Pbone BOULEVARD 8488

4

DR. T. DUNDULIS

DENTIKTaK

GYDYTOJAS IR CKIRU KG

(Kampa* Leavitt H t.)
Valandos: Nuo 9 iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Usrsdoj pagal sutarti

4142 ABCHEB AVENUE
TeL yirginia 0036

Dr. C.K. Kliauga
Vulandos: nuo 9 iki 9

.

ĮVAIRŪS

Res. Phons
Bnglsvrood <641

Tel. Grovehlll 1595

DR. A. L. YUŠKA GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus
2422 W. MAHUUETTE ROAD

Phone Hemlock 7828

DAKTARAI:

Offlcs Phons
Weutworth 8008

DR. A. R. McCRADIE

Palengvins akių Įtempimų, kuria
I esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptomi'mo. nervuotunio, skaudamų akių karštj. Atitai
sau trumpų regyste ir tolimų regyatę.

Ag

2201 W. Cermak Road

DENT1STAS
2420 W. Marųuette Road
arti Westem Avė.

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS

Kės. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALAT0R1S

Q

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Tat, Canal 8111

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

INCORPORATED

DR. J. J. SIMONAITIS

I

DR. A. RAČKUS

Tel. Victory 4088

PAVLAVICIA UNDERTAKIN6 CO:

Tel. Qflao Ir Rea Grovehlll 0817
<917 K. Wushleuaw Avė.

PHY8ICIAN AND HURGEON

3057

DR. VAITUSH, OPT.

Henry W. Bevkcr
(Llcensed Embalmer)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras, Ir nebrangus

Nedėliojo pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI:

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES ir GERKLĖS

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

2355 W. 63rd St.
Tel. Prospect 2011

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

7856 S. HALSTED STREET

DH. A. A. ROTH

ROOM 210
Vai.: 9-4 lr 7-9 vai. vakars

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Prirengiu teisingai akinius vis

Tel. Monroe >377

atsitikfmuose,

J. Llulevičlus
Graborius

ir
Balaann tolo Jas

Patarnauja Chlcagoje Ir aplellnkSJe.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į Jūsų
namu3 ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežia>
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis beturiu graborias, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu beturiu
i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite BUDRIKI pirm negu kreip
sime kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
DMyMs OftiM

4605-07’South Hermitage Avenue

Visi Telefonai.- TARDS 1741 Ir 1742

egzaminavimas

daro

mas su elektrą parodančių mažiau
sias klaidas.
I
Speclalė atyda atkreipiama moky| j klos vaikučiams.
į
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutarti.
, Daugeliu atsitiVimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASnLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebčkit mano iškabas.

Valandos duo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis iT šventadieniais 10—19

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligi*
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 Iki 12

Res.:
Beverly 0081

Office;
Prospect 2011

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 \Vest 63rd Street
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. iii.
•
Phone: Hemlock 6700

DR. JOHN SMETANA,

Kampos 31st Street

Perkėlė savo ofi'sų po numeriu

Telefonas Midway 2880

25 METŲ PATYRIMO

Ofisas 3162 So. Halsted St.

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 2 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakars
Nedėl. nuo 10 iki 19 dienų

AX WISSIG,
Specialistas iš
Ruaijoa

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2» METUS NEMURUIT
KAIP U8SISENE4USIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOK YRA
Spectnllftkal gydo Ilgas pilvo, plaudlų. Inkstų ir pūslės, ulnuodljlmų krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roj*. kosėjimų, gerklės skaudėjimų, lr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne.
galėjo Jus Ugydytl. ateikite čia lr persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iAgydė tūkstančius ligonių. Patai k.
mas dykai.
OFISO VAUANDOS: Kasdte nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—S valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 WKKE
Keeler Ava.
TeL OravrfonI M78

Mik KT..

kumpas

P R A UG S

6

B

j

Antradienis, liepos 'f! i O? ."
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I Piknikas Sv. Petro ir Povilo Par. West Pullman
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 23 DIENĄ, 1933 M.

Visus kviečiame su mumis pikniko smagumuose paoliavoti ir pasilinksminti. Tamstų atvykimas mums bus parama. Muzika: — Felix and his Kapering Kats.

=
s
5

=

Vytauto Darže, 115th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.

KOMITETAS ir KUN. A. LINKUS.
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaiiaiiiiiiiiiiiist iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii^

,111. gub. Homerio, J. E. vysk. tė-Giedraitienė;
kalbės Dr.
Gfitfinno ir Balbos svei
\ eželis, B. A aitėkūnas ir kiti.
kinimai
Taipgi bus daug ko gražaus
Ant galo atvyko
]įetuviųįdomaus ir naudingo pasiklaupasveikinti Illinois valstybės isy,L Todėl nepamirškite nžsis-

tion WLWL, 415 West 59th čiais, būtinai privalote apsi-1 Prieš keletą dienų netoli Za
St., New York, N. Y. Jeigu mokėti.
P. K., nut. rašt. grebo jis per kokius tai “pri
pageidaujama pranešimus gavačius” barnius buvo sužeis
Įima siųsti asamblio reikalu
tas.
vedėjui sekančiai:
Lietuvos
PHILADELPHIA, Pa. lie
gubematorius H. Horneris ir tat’'" sav0 radij° ir Pasddau Daina, c-o Antanas Eimutis,
pos 17.-Kalbama, kad-svaigalų
35,000 MINIA UŽTVENKĖ MOKSLŲ SAg į 250 Keap St., Brooklyn, N. Y.
vyskupas J. E. syti.
šmugeliavimo Ątlantiko pak
-------------------j Visi pageidavimai bus asamLES AIKŠTĘ. IŠPILDYTA GRAŽI
’Griffinns. Gubernatorius pirraščiais sindikatas dėl biznio
1 minusiai j lietuvius prabilo lie Kviečiant Universal Broad-P^‘o Pastebėti, ir jei aplinkyPROGRAMA. KALBĖJO BALUTIS
pablogėjimo likvidavosi. 40 sa
daleis teigiamai išpildyti.
tuviškai: “Sveiki lietuviai!’1 easting Corp., radijo stočiai
Parašė
vo laivų pardavė kinams.
IR PROF. SENN’AS
J. A A.
Paskui savo kalboje (anglis- |WLWL» (1100) New York, per
Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.
kai) pažymėjo faktą, kad ly-'savo vedėją George P. O’BriDorybės
$1.00
Turime tuojau parduoti
N. \ ytauto draugija
Illinois vai. gubernatorius Homer ir Springfiel giai po šimto metų, kada Illi- en, asamblis Lietuvos Daina, P"
Stutz, 7 pasažierių, aukštos rū
Kristaus Patarimų Ke
do vyskupas atvyko pasveikinti lietuvius. nois valstybė tapo laisva (18-.vadovaujant Violetai Tamkiū-laikys pusmetinį susirinkimą,
liais
$1.00 šies automobilių. Geroj tvar
18), ir Lietuva atgavo laisvę Itei, duos iš eilės, trečią ir ket- antradienį, liepos 18 d., 7:30’
koj, bėga kaip naujas. Pato
Gauta pasveikinimas ir nuo gen. Italo Balbo. 1918 m). Džiaugėsi skaitlingu, 'virtą radijo programą, ketvir- Įva,< va^;» ^Kicagos Lietuvių Sielos Takai Tobulybėn 1.00 gios išmokėjimo sąlygos. Par
Misijonieriaus Užra
siduoda labai pigiai.
gražiu lietuvių pasirodymu, padieniais liepos 20 ir 27 dd.,'Auditorijoj.
šai
(Brolių
Marijonų
Praėjusis sekmadienis stam kiemo” (Naujalio), “Laisvės
Garage 2445 E. 75th Street
Po jo trumpą ir gražią kai- |7iki 8 valandai vakare. Į Visi nariai būtinai privalo
Vertimas)
$1.25
biomis raidėmis įsirašė į A- daina” (Žilevičiaus) ir “Vil<
Gri- jKlausy tojai, kurie pageidau- te dalyvauti, nes yra svarbus
Perkant visas kartu $4.0il
merikos lietuvių istorijų. Virš nius” (Vanagaič.io). Dirigen Iną pasakė J. E. vysk.
ffinns. Italų armados vadas, Jfite, kad asamblis išpildytų'susirinkimas. Bus pranešimas
Šias knygas galite
gauti
45,000 lietuvių iš Chicagos ir tui muz. A. Pociui sukelta ogen. Balbo, negalėdamas as- jtam tikras dainas, arba pada-jiš pusės metų pertikrinimo dr- “Draugo” Knygyne,
apvlinkės miestelių (iš \Vau- vacijos. Pijanu akomp. Bvanmeniškai atsilankyti, atsiuntė jyti pastabų programos, pra- į gijos turto stovio ir svarstokegano organizuotai buvo at skas.
lietuviams sveikinimą. Tuo ^ome pranešti sekančiai: Lie-.ma kiti svarbūs reikalai. KuBELGRADAS, Serbija, lie
vykę busais apie 300 žmonių),
Bejungtinio choro, solo dai tarpu iš šiaurės užėjo debesis tzuvos Daina —Ensemble Sta- rie nariai pasilikę su mokės- pos 17. — Mirė Kroatijos au
Šioje savaitėje į Chicagą yra
užtvenkė Mokslų Salės aikštę,1 navo Bartušienė, Steponavi
privažiavę daug svečių, todėl
tonomijos vadas J. Predaveč. Budriko Krautuvė nutarė su
kur išpildyta graži programa. čienė, Giedraitienė, viešnia iš ir prapliupo lietus, tas sut
mažinti kainas, kad daugiau iš
Tūkstančių minioje svečių bu Suranton, Pa., E. Sada (Sa rukdė sporto programą, kuri
parduoti.
vo iš Rockfordo, Springfieldo, dauskaitė) ir J. Babravičius. įvyko šiauriniam laguno gale.
m
Detroito, Cleveląndo, Pitts- Minias ypatingai žavėjo savo Žmonės išsiskirstė, išklydo po
parodą
ir
sporto
programa
•
Atsiminkite, kad visų tavol.iurgo, Daytono, Youngstow:io, balsais Sadauskaitė ir Babra
jau
nesutraukė
tiek
svieto.
rų kainos kyla. Todėl pir
Scrantono, New Yorko, Ne\var vičius. Pirmoji dainavo Pet
kit tuoj—sutaupysite pinigų
Bendrai Lietuvių Diena pa
ko, Elizabetlio, Washingtono, rausko “Birutės
ariją” ir vyko.
ORIENTAL
Og
Bostono, New Britaino ir kitų “Kaitink šviesi saulute”, o
RŪGS (karpptai)
PARLOR 8ES
lietuvių kolonijų plačioje ATAI po ..............
pastarasis: Šimkaus “Kur ba- Chicagos Lietuvių Daktarų
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI
$
r’-."'...7'"''?.
kuW įmanote”,
Gruodžio Draugijos sveikiausiu vaiku ir
po ..............................
ir iš Lietuvos: be jau pirmiau ! Aguonėlės ’ ’,
mergaitė
Žilevičiaus mergaite išrinkti:
atvykusiu kun. Lipnicko, šer- “Karvelėli” ir vėliau dar dvi |v- Tumosaitė 13 pi. ąmž.. vaimuksnio, Matulaičio, Gabaliau- daini. Gražiai išėjo ir Bartu-i ^as — A. Kupliauskas; abu iš
skų, prieš pat Lietuvių Die
Midgct Radios, $19 vertės
šie-nės su Babravičium Šim Chičago. Jiems įteikta dova
J. T. Juozaitis ir Otto Wcn<lt, sav.
ną atvyko ir stambusis Lietu
6.95
3621-23-25 S. Halsted
kaus duetas “Plaukia su lai nos ir pažymėjimai.
vos pramonininkas p. Jonas velis”.
Zenitb .Radios, 1933, $50 vertės
Street
INSUKANi
V,__________________________ Vailokaitis su žmona. Paro
22.00
Jungtinis Chicagos lietuvių
NOTARY
dos administracija pareiškė,
Fada A. C. D. C. Radios,
simfonijos ir Šv. Kazimiero
kad išėmus žydus, nei viena
PUBLIO
$25 vertės
Akademijos
orkestras
keliais
tauta savo dienoje nebuvo su
*9.50
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
atvejais griežė lietuviškas meADVOKATAS
traukus tiek publikos, kiek su
RADIO PROGRAMA
Philco
Babv
Grand Radio
LAIVAKORČIŲ
A O E K T U R A
105 W. Monroe St.. prie Clark
liodijas ir J. Karnavičiaus lie
traukė lietuviai.
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Telefonas State 7660
14.00
tuvišką rapsodiją. Orkestrai
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
.Šiandien
nuo
7
iki
8
vai.
v.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Rankinės Victrolos, $15 vertės
PROGRAMA
dirigavo K. Steponavičius.
2201 W. Cermak Road
iš stotis AVGES, 1360 kilo2608 WEST 47th STB.
Tel. LAFAYETTE 1083
•
$3.5O
Panedėlto, 8eredos fr Pėtnyfilos
Lietuvių Dienos programa
Šv. Kazimiero, Akademijos cvcles, įvyks nuolatinė antra
vakarais 6 iki 9
Columbia, Victor Lietuviški Re
Telefonas C&nai 6122
buvo ilga ir įvairi. Ji prasidė 35 mergaičių baletas vieno dienio radijo programa, ku
kordai, 75c vertės tiktai po
Namai: 6459 S. Rockwell St.
jo 2:15 popiet ir nusitęsė iki duose tautiškuose kostiumuo rias leidžia savo pastangomis
Utaralnko, Ketvergo ir Subatoa
1 45c
6 vai. vakaro. Programą suda se, kaip jau ne sykį Chicagos ir lėšomis Peoples Furniture
Vakarais 7 iki 9
Victrolos Adatos 10c vetrės, po
Telefonas Republio 9600
rė: kalbi >s, dainos, muzika, šo lietuviai matė, darniai išpildė Co. krautuvės.
5c
KAD J. NAMONO FINANCE ĮSTAIGA jau per daugeli metų
kiai 3 r sportas. Per 45 miliu lietuviškų šokių junginį.
patarnauja
žmonlnu
teisingai
ir
nenuskriaudė
nei
vieno.
Ta*
Gryno
Gintaro
Karoliai
I Šio vakaro programa susi
tas programa buvo plačiuoju
Įrodė praeity, ar tai geruose laikuose ar depresijos, biznis turi
|
$3
vertės
būt pamatuotas teisingumu, tik reikia norėti ir suprasti gerai ir
ADVOKATAS
radijo tinklu brodkestinama Šokių tarpuose kažkam įėjo į1 dės iš gražių dainų, muzikos
tik tokie biznieriai gauna nuo žmonių pasitkėjimų.
fll jstaiga
$1.50
E.
103rd
PI. prie State St.
2
galv,
įterpti
ir
ruaiSką
kokį,
ir
kalbų
Dainuos
„
Si(li5ki
„.
atlieka daug rūėių biznių. — Perka Lietuvos laisvės Bonus.
visai Amerikai. Programą ve
Pirmus
Morgiėius,
Bonus.
Kontraktus,
Skoliname
pinigus.
Par

Tel.
Pullman
5950
26
šmotai
Sidabrinių šaukštų
duoda Ir Iftmaino — farnias. namus, lotus ir biznius visose vals
dė adv. E. B. Mast (Mastaus- kurį šoko I. Juozaitytė ir Z.
ir
peilių
tijose, apdrauda (Insurance) visokios rūšies: padaro notas dėl
Malkiutė. Rusiškuose kostiu
kas.)
prafiallntmo rendaunlnkų kurie nemoka rendos, gamina {vairius
*4.95
muose jos pašoko tikrą “kalegallftkug raitus, peržiūri raitus pirkimui arba pardavimui. VleSa» Notaras.
Gintaro Karoliai, $10 vertės
Tš kalintojų gražias kalbasLietuvių Dienai tas viKraustau Rakandus. Pianus už pi
JULIUS NAMON, savininkas iios Finansinės įstaigos, sutelks
giausias
kalnas.
PaSaukit
Lafayette
Jums patarimus Ir informacijas dykai. Jis yra vienas Ii Lietuvių
pasakė prof. Senu, AVisconsino riškai netiko. .Vienatinis nuo*4.50
1990
biznierių, kuris apie 20 metų yra praktikavęs ir patyręs dauir
universiteto profesorius (jo bodus šokių numeras buvo jau
J. OKSAS
12 šmotų “Stainless” šauktų ir
rūAių biznių.
peilių $2 vertės tiktai po
Su
reikalais
kreipkitės
asmeniškai
arba
raAykite:
2649
West
43rd
St.
kalba telpa šios dienos “Drau ncsios Birutės interpretavl99c
ge”) ir B. Balutis, Lietuvos į ,nas 15 amžiaus lietuvių so.
CHRYSLER IR PLYMOUTH
pasiuntinys Amerikai (jo kai- kių ir neva lietuviškuose kosDOVANŲ VISIEMS
ATSILANKIUSIEMS!
1 a tilps rytojaus “Draugo”, Gurnuose. Baletas buvo ilgas
6755 So. Westem Avė.
numery).
I *r Gek neritmiškas (kaž koks
Chicago, UI.
i liėgiojimas), o vietomis net
Phone — Grovehill 1038
Jungtini!. Chicagos pampi- j gvemPz<lil-kaSi kai, tjflroVan,s
Pirma pirkimo naujo arba var
jų choras (prie jo prisidėjo ir ,ik jaoko j(iSa„kf ir vertis
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
tautininkų — socialistų “Biru vauti. Jaunosios
‘Birutės”
3417-21 So. Halsted St
Chrysler ir Plymouth Automobi
tės” ir bolševikų “Kanklių” j baletmeisteris, matyt, nežino,
lius, kurie turi moderniSkiausiua Tel. Boulevard 4705—8167
ištobulinimus ir iki kolei kainos
chorai), vedamas rnuz. Antanokas tinka kurio parkučio
IR
labai nužemintos kaip tai CHRYPociaus grožiai ir galingai
ir «1 vaik>) tė™"» P«
SLERTS $795 F. O. B., o PLY
Išmokame
Liepos
1,
1933
kokį vakarėlį, netinka, ir ne
MOUTH
tiktai $445 F. O. B. Tai LietuviSkus Radio Programas
dainavo Amerikos ir Lietuvos
gi
nepraleiskite
geros progos pa- Budriko Krautuvė leidžia jau
leistina, tokiai Lietuvių Die Šimtmečio Pažangos Parodo
nuošimčio kuponus
himnus, ir žymiausių
mūsų
matykit naujus CHRYSLER ir 4 metai. Pasiklausykite.
vinai ir tokioje vietoje. Dargi je buvo suruošta stenografių
Iš stočių —
PLYMOUTH automobilius pas
kompozitorių dainas: “Kur|lig pasityčiojimui, Šv. Kaži kontestas, kuriame dalyvavo
WCFL, 970 K. Nedėliomis
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
1:00 po piet
bėga Šešupė”
(Sasnausko), miero baletas buvo padėtas 49 geriausios stenografės. ši
BALZEKAS MOTOR SALES
3320 S. HALSTED STREET
WAAF, 920 K. Nedėliomis
“Per tamsią naktelę” (Šim pradžioje, o šie ant galo. Šiek mergaitė, Janette Savicki, lai4038 Archer Avė.
Ytrdi 5215
1:30 po piet
WHFC, 1420 K Ketvergais
W. M. Antonisen
Jo«. P. Doody,
O. A. Šukys
kaus), “Jaunimo giesmė” tiek žiovulį prašalino tik ma mėjo kontestą. Dovaną davė
Tel. Lafayette 2082
7:30 vakare
Marvland
vai.
gub.
Ritchie.
žųjų
mergaičių
akrobatika.
(Čiurlionio), “Loja Suneš ant
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

LIETUVIŲ DIENA ŠIMTMEČIO PA2AN
GOS PARODOJE

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
'KNYGAS

PASAULINĖS PARODOS
BARGENAI

SPEGIALĖS KAINOS

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

RADIO

JOHN B. BORDEN

AR ZINOJE LIETUVIAI

J. P. WAITCHES

OKSAS EKPRESS

J. NAMON FINANCE CO.

Jos. F. Budrik, Ine.

MOKAME CASH UŽ LIETUVOS BONUS

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.

