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Lietuva vakar palaidojo žuvusius lakunu
LAIDOTUOSE DALYVAVO VYRIAU

SYBĖS NARIAU1PLŪMATA!
VATIKANAS PASIRAŠĖ SU 

VOKIETIJA SUTARTĮ

Įdomus Latvijos pasiūlymas 
J. Valstybėms
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ŽUVĘ LAKŪNAI 
PALAIDOTI

KAUNAS, liepos 21. — Žu 
rusių lietuvių amerikiečių la
kūnų kap. S. Dariaus ir S. Gi
rėno laidotuvėse vakar dau
giau kaip 50,009 žmonių daly
vavo.

Bazilikoje gedulingų pamal
dų metu buvo krašto vyriausy
bės nariai ir svetimų kraštu

nu kap. S. Dariaus ir S. Girė
no lavonus, juos pagerbė rei- 
ehsweras, policija, Hitlerio ka 
reiviai ir sargyba ir jaunieji 
vokiečių lakūnai.

Karstai buvo pridengti Lie
tuvos vėliavomis. Karsti) šali
mais sudėta daug gyvųjų gė
lių vainikų. Tai - draugiausia 
nuo vokiečių viršininkų ir pri 
vačių asmenų.

Lėktuvas su palaikais Karu

inilitai iaė pagarba suteikta.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ GEDULO 
PAMALDOSE UŽ DARIU» GIRĖNĄ
GEDULINGAS MISIĄS LAIKE 
GERS. PRAL. M. KRUŠAS

Pirkiose dalyvavo Lietuvos 
atstovas, konsulai ir

pp. Vailokaičiai
Vakar, 10 vai. rytų, gražio- uis koncertas, kuris kėlė žmo
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1. Anadyr kaimas tolimam Sibire, kur amerikietis lakūnas Mattern laukia pagalbos. 
2. Naujas Anglijos j vndenj minoms leisti nardomas laivas. 3. Italijos pavilijonas Cbieagos 
šimtmečio pažangos parodoj; čia buvo pagerbti italai lakūnai.

LAKŪNAS POST SKEN
DA PER ALASKĄ

FAIRBANKS, Alaska, lie
pos 20. — Sklindantis aplink 
žemę amerikietis lakūnas \Vi- 
lev Post kas momentas

VATIKANAS. PASIRAŠĖ.SUTARTI SU VOKIETI j A^"^”
das jis praskrido Nome.

LATVIJOS PASIŪLYMAS 
AMERIKAI

RYGA, lieAs 20. — Lat
vių dienrašty Jaunukus Žinąs 
padėtas pusoficialus straips
nis. J. Valstybėms siūloma, 
kad Latvijos. karo skola būtų 

kelias valan- j j* prekylios pelnu atmokama.

CHICAGOJE
SĄJŪDIS PRIEŠ MOKYK

LŲ BOARDĄ

čia 
-I

Cbieagoj yra kilęs 
rastas piliečių sųjudis

diplomatai.
Lydint į kapus laidotuvių liaueiuje sustojo. Tenai taip 

procesijos priešaky ėjo- žuvu-1 Pat žuvusieji pagerbti, dan- 
sių kap. Dariaus žmona su dulkiau gėlių vainikų priimta, 
kterimi, sesuo ir uošvis, o Gi
rėno — brolis. ,

Snsikrrttfsio ITOnm LiriTūūi-- 
ea liekanos ir žuvusioms pri
klausė įvairūs lėktuve rasti
..... , .v VATIKANAS, liepos 21.—daiktai paskiau bus viešumon „ , . »...... i\akar Vatikanas pasirasė suišstatyti. ,

_____________ (Vokietija padarytų sutarti
(konkordatų). Parašus padėjo 
Popiežiaus valstybės sekreto
rius kard. Paeelli ir Vokieti
jos vicekancleris von Papen. 
Sutartį pasirašyti jis specia
liai iš Berlyno lėktuvu atskri
do.

ŽUVUSIŲ LAKŪNŲ LAVO
NAI KAUNE

KAUNAS, liepos 19. —
Dviejų Cbieagos lietuvių la
kūnų, kap. S. Dariaus ir S. Gi-1 
rėno, lavonai šiandien vakarų 
vokiečių lėktuvu iš Stettino, 
Vokietijos, atvežti į Kauno ae
rodromų.

Lėktuvų su lakūnų palai
kais per Lietuvų lydėjo kariuo 
menės lėktuvų eskadronas. Iš 
aerodromo lavonai iškilmin
gai bazilikon nulydėti. Daugu
ma Kauno gyventojų visų po
pieti aerodrome parvežamų la 
kūnų lavonų laukė

J. Valstybių atstovo parei
gas einantis M. L. Stanfford 
dalyvavo žuvusių priėmi
mo iškilmėse ir po respublikos 
prezidento A. Smetonos jis 
prakalbų pasakė. Prez. Smeto
na brangintiniausių Vytauto 
ordinų uždėjo ant žuvusių di
dvyrių karstų, kada kariuome
nės orkestras grojo Lietuvos 
ir J. Valstybių himnus.

T>akūnų lavonus tarp kitų 
aerodrome pasitiko kap. Da
riaus žmona su dukterimi ir 
Girėno brolis.

šiandien dvi Kauno miesto 
gatvės žuvusių lakūnų vardais 
pavadintos.

PASKIRTAS T. SĄJUNGAI 
SUSIRINKIMAS

ŽENEVA, liepos 20.

VOKIEČIAI TURI DAU
GIAU VAIKŠČIOTI

nepap- 
prieš

viešųjų mokyklų lioardų, kurs 
Pavyzdžiai, perimtus 13 i„|ažina mokykly iSlajdas Pra. 

matų J. Valstybes eksportavo! ka<] ,)oardas n(,maži.
,į Latviją 25 milijonus dol. ver' a i5|ajd|) kur reik6t<( ma 
tės prekių, o latvių eksportas !.ia|i Tik ,ai dar0 mokvt<)jl( ,ė
per tų laikotarpį į J. Valsty- 

BERLYNAS, liepos 2J. įbes buV(, (įk ~ milijonų dol. 
Vokietijos vyriausybė paskel- vertės. Tokiu bū(lu j Valsty
bė kampanijų, kad vokiečiai ]H-ip pelnė apie 18 milijonų do
ko daugiau vaikščiotų. 1 as rei ' .šiais pelnytais milijo- 
kalinga tautos sveikatai. Pas-I^Įg turėtų būt latviams sko-
kirtas komisijonierius kampa
nijų vesti.

MASKVA, liepos 21. — Ge
ležinkelio susisiekimo gerini
mui sovietų vyriausybė iš gėle

la sumažinta.
Prancūzija tos rūšies idė

jos laikosi.

somis.

Piliečiai turi susirinkimus, 
daro protestus.

SEKMADIENI STRATOS- 
FERON

Sąjungos metinis susirinkimas i žinkelių vadovybės pašalina 
sušauktas j rugsėjo 25 d. keliolikų vicekomisanj.

ISPANAI RADIKALAI SU 
BOLŠEVIKAIS

VOKIETIJA PAGERBĖ 
ŽUVUSIUS

ISPANIJA VEDAMA BOL
ŠEVIZMO KELIAIS, SAKO 

PRIMATAS

MADRIDAS, Ispanija, lie
pos 20. — Naujas Ispanijos 
primatas, Toledo nrkivys. 
Isidoro Goma y Gontas, išleido 
į krašto tikinčiuosius ganyto
jiškų laiškų. Primatas pareiš
kia, kad Ispanija vedama Ru
sijos bolševikizmo keliais.

Stengimasis Dievų pašalin
ti iš žmonių tarpi be kitako 
skandžiai atsiliepia ir į me
džiaginę tautos būtį, sako ar
ki vyskupas.

“Štai pavyzdžiui ya Rusi
ja. Ji be Dievf/ ir be duonos.4
Be duonos, kadangi — be Die 
vo. Be Dievo negali būt teisin 
gurno, nei sųžiniškumo, nei gai 
lestingumo, nei tarp luomų su 
siklausymo. Dievas pasauliui

vyksta tik dėl to, kad tenai 
Dievo išsižadama.”

Bažnyčių persekioti ir Ispa
niją pasaulinti yra lygu Ispa
niją pagoninti. Bažnyčios prie 
šai žino, kad .jie atimdami iš 
kunigų duonų, juos spausda
mi, patys nori žmonių darbu 
pasipelnyti ir lobius susikrau
ti.

Primatas nurodo, kad Kata 
likų Bažnyčia Ispanijoj gyve
na skaudžiausių laikotarpį. 
Ragina katalikus griežtai prie 
šintis visiems priefibažnyti- 
niams įstatymams, nepaisant 
to, kad priseitų už tai daug 
ir nukentėti.

Arkivyskupas baigia: “Die
ve, išvaduok mus iš tokios de
mokratijos, kuri griauja mūsų 
bažnyčias, šeimynas, namus, 
kuriuose yra mūsų šventųjų, 
didesnių demokratų istorijoj, 
paveikslai. Išvaduok iš demok 
ratijos, kuri deda pastangas 
badu marinti tautos sūnus ku-

MADRIDAS, liepos 20. — 
Kalbama, kad Ispanijos radi
kalų vyriausybė pripažino 
Rusijos bolševikų vyriausybę.

Prof. Aug. I’ieeardas atei
nančio sekmadienio vakarų sa 
vo balionu leisis stratosfe
rom Tai įvyks iš Soldier field 
stadijumo. Toje kelionėje per 
dausas jis išbus apie 24 valan 
das.

MAJORAS PELNĖ MEDALI

SOCIALISTŲ FONDAI 
IEŠKOMI

BERLYNAS, liepos 21. — 
Vokietijos vyriausybė ieško ir 
negali rasti suardytos socia
listų partijos fondų. Už jų su
radimų, ar nurodymus vyriau 
svIh* skilia dovanas.

TRIUKŠMINGIAU KAIP 
LINDBERGHĄ

ROMA, liepoe 21. — Italų 
spauda rašo, kad italus lakū
nus New Yorkas toli triukš
mingiau pasitiko, negu 1927 m. 
iš Europos grįžusį lakūną 
Liuobėrgbų.

STETTTNAS, Vokietija, lie — gyvybė. Tas reikalinga dar- 
pos 19. — Šiandien išlydint į bui, gamybai ir gyvenimui.
Kaunu žuvusių lietuvių lakū- Rusijoje luomų tarpe kovanigus ir mokytojus.’’

Italijos generalinis konsu- 
lis Castrueeio suteikė Cliica- 
gos majorui Kelly aukso meda 
lį. Tai dovana už iškilmingąjį 
italų lakūnų priėmimų.

APIPLĖŠTAS BIURAS

Plėšikai apiplėšė Central 
Service Bureau, 4G41 So. Ash
land avė. Pagrobė 1,285 dol. 
ir brangintinų automobilį.

12 AREŠTUOTA

Policija areštavo 10 mote
rį) ir 2 vyrus, kurie pikietavo 
priešais La Mode Garment 
komp. dirbtuvę, 711 W. Lake

---------------- gat.
NEW YORK, liepos 20. — -------------------

Italų lakūnams jūros lėktu- Užvakar gaisras skerdyklų 
vais vakar iš Chicagos ėmė 7 srity apie 150,000 dolerių
vai. 6 minutas 
Yorkų.

skristi į New nuostolių padarė. Keletas ug
niagesių sužeista.

je ir erdvioje šv. .Jurgio par. 
bažnyčioje, Chieagoje, buvo 
iškilmingos gedulo pamaldos.
Prie didžiojo altoriaus Mišias 
laikė J. M. pralotas M. Kru
šas, kun. J. Šaulinskui ir kun.
K. Skruodeniui asistuojant.
Ceremonijų vedėjas kun. Ai.
Baltutis.

Prie šoninių altorių Mišias 
laikė šie kunigai; J. Čižaus- 
kas, J. Simonaitis, H. Vaičiū
nas ir J. Mačiulionis. Įspūdin 
gą pamokslų pasakė kun. Pr.
Vaitukaitis. Trumpai angliškai 
kalbėjo kun. V. Petrauskas.

Iškilmes papuošė nepapras
tai gražus mūsų vargoninin
kų giedojimas, kuriuo ypatin
gai stebėjos svečiai iš Lietu
vos. Taip pat labai gražiai so žuvusiųjų lakūnų atmintį ir 
lo pagiedojo art. J. Babravi- nuoširdžiai pasimeldė už jų

nių pamaldumų už mūsų did
vyrių sielas. Chorui vadovavo 
komp. A. Pocius.

Į pamaldas atvyko Chicago 
je viešintieji svečiai (iš Lietu
vos — benk. J. Vailokaitis su 
žmona, p. Stulpinas ir kiti. 
Taip pat Lietuvos atstovas p. 
B. Balutis, generalinis konsu
las New Yorke p. P. Žadeikis, 
konsulas Chieagoje p. A. Kal
vaitis, a. a. kap. Dariaus mo
tina, seserys, broliai, ir a. a. 
Girėno sesuo, brolis ir gimi
nės.

Žmonių buvo daugybė. Ba
žnyčion nesutilpo. įDangeliui 
teko stovėti lauke.

Tuo būdu Chicagos lietuviai 
gražiai ir iškilmingai pagerbė

čius. Tai buvo lyg ir bažnvti-

SUSPROGO “MUNŠAI- 
NES” KATILAS

Niles Center miestelio vie
nam garadžiuj susprogo “mun 
šainės” virinimo katilas. Du 
asmenys sužeista.

VISI TARNAUTOJAI 
ČIEPIJAMI

sielas.

GEN. BALBO YVASHING- 
TONE

WASHINGTON, liepos 21. 
— Vakar prez. Rooseveltas 
Baltuose Rūmuose priėmė ir 
vaišino italų lakūnų vadų gen. 
I. Balbo ir keliolikų jo vyres
niųjų karininkų lakūnų. Jie iš 
New Yorko atvyko.

Cbieagos pasaulinės paro- ĮSPĖTA PRIEŠ PASKOLAS 
dos tarnautojai rauplių čie-
pais čiepijami. Tas daroma 
miesto sveikatos departamen
to įsakymu.

PADARĖ KODĄ

“Civic Federation” ir 
“Bureau of Public Efficiea- 
cv” įspėja Chicagos valdinin
kus, kad jie atsargiai užtrauk 
tų įvairios rūšies paskalas iŠ 
krašto vyriausybės fondo. Sa-

Popierinių dėželių gaminto- ko, miestas jau ir be to daug 
jai padarė savo pramonės ko- yra visur įsiskolinęs. Tas sko 
dų. Nustatoma 40 valandų pas reikės užmokėti. Reikės mo 
darbo savaitė ir mažiausias kesčius didinti. Tuo tarpu jau 
atlyginimas per valandų vy- dabar mokesčiai dideli ir ne- 
ranis 40 centų, o moterims — įmanoma visų išgauti. Kas gi 
30c. 'bus paskui! •

TROCKIS VYKSTA J 
PRANCŪZIJĄ

ISTANBUL, Turkija,

ATITAISYMAS

lie- Vakarykščiam “Draugo”
pos 20. — Buvusis Rusijos bol numery dėl Dariaus ir Girėno 
ševikų komisaras Trockis iš- užsimušimo pareikštos Kuni- 
vvko į Prancūziją, kur jam gi) Vienybės užuojautoj pažy- 
leista laikinai apsigyventi. mėta: kun. P. M. Jurgutis, 

raštininkas. O TURI BŪT: 
kun. P. M. Juras, rašt.WASHINGTON, liepos 19. 

— Washingtono valstybėje 
rastas naujos rūšies iki šioliai 
botanikams nežinomas nepap-

ORO STOVIS
CHICAGO TR APYLINKES 

rastai didelis dobilas. Pasiųs- — Šiandien numatomas lietus 
tas Smithsonian muziejum ir daug vėsiau.



B If K U Gf X S Penktadienis, liepos 21, 1933

“DRAUGAS”
eina kasdien, išskyrus sekmadieniui
fMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu- 

>3.60; Trims mėnesiams — >2.00; Vienam 
7 6c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me- 
Koplja .03c.

“DRAUGAS”
LITIIUANIAN DAILY FR1END

Publtshed Daily, Ezcept Bunday, 
8UB8CRIPTION8: One Year — >6.00; 81x Montha 

>>.60; Tbree Months — >2.00; One Month — 76c.
rop« — One Year — >7.00; 81x Montha — >4.00; 

ipy — .0>c.
Advertlslng tn “DRAUGIAS" brlnga best results. 
▲dvertlslng ratea on appllcatlon.

| Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

)RAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
A. A. D£D£ ATANAZAS

Kun. K. Pakalniškis — Dėdė Atanazas 
lirė liepos 1 d. “Ryte” randame apie velionį 

įdomių žinių.
Kun. Kazimieras Pakalniškis — Dėdė A- 

tanazas gimė 1866 m. vasario 11 d., Geldgau- 
liškio k., Salantų valse., Telšių apskr. 1880 
—1885 išėjęs penkias vokiečių gimnazijos 
^lases Liepojoj, tais pat metais (1885) įstojo 

R dvasinę kunigų seminarijų, Kaune, kurių 
[1880 m. baigė, o USOO m. jau buvo paskirtas 
Mosėdžiu vikaru. Be Mosėdžio vikarauja dar 

i Akmenėj ir Teneniuose. 1890 metais pakeltas 
Žvingių klebonu. 1916 metais perkeltas į

Raudėnus, kur ir mirė.
Kas pažino kun. Pakalniškį tik iš jojo 

į raštų, daugiausia rašytų prieš Did. karų, tam 
t atrodytų, kad tai karšto karingo būdo as- 
F niuo, mokus ne tik raštu, bet ir žodžiu visuo

menę sujudinti, suburti apie save ir rodyti 
jai, štai kur jūsų nelaimės, štai kaip turėtu 

‘ būti, štai jūsų engėjai. Bet tai būtų didžiau
sias apsirikimas. Kun. Pakalniškis tylus fleg
matikas, tikras žemaitis. Niekad nesiskubina, 

'visad apgalvoja, apsvarsto. Taikus, ramus, 
nuolaidus, prietelingas. Nieko jis neužgavo 
nei už akių, nei į akis. Dėl savo ramaus ir 
tylaus būdo, kan. Tumui kėlė abejojimų, ar

E jis kada nors vaikiškai siautė.
“Apžvalgos” pasirodymas buvo netikė- 

i tas. Leidėju pasisiūlo kažkokiais tikslais va
dovaudamasis O. Mauderodė, Tilžėje, o reda- 
ktorinm bemokslis Angrabaitis, kuris turėjo 
kitų Paznokaičio pavardę. Tas kontrabandis- 

t tas lietuviškų raštų, įkalbėtas kun. Sideravi- 
čiaus, daro labai rizikingų žygį. Jis atvyksta 
į kunigų seminarijų su glėbiu knygų ir pra
deda kunigų seminarijos auklėtinius įkalbėti, 
kad jie padėtų jam lietuviškų laikraštį, pa
našų į varšuviškį “Przeglųd Katolicki”, lei- 
iti. Padaro net platesnį klierikų susirinkime 

; pranešimų. Naujo laikraščio reikalas buvo 
motyvuotas tuo, kad užsidarius “Šviesai”, 
‘‘Varpas” perdaug įsigalės su savo burnoji
mais prieš kunigus ir religijų. Angrabaičio

pasiūlymas klerikų tarpe buvo priimtas ir 
čia pat kuo greičiausiai visi pažadėjo įvai
riais būdais padėti naujam laikraščiui. K. Pa
kalniškis — Dėdė Atanazas pasiėmė parašyti 
pirmajam numeriui įžanginį programinį strai
psnį. Jis jį parašė. Tai pirmasis jojo darbas.
Jis ir vėliau nenustojo rašęs. Kartais jo vie
no raštais buvo užpildyta didesnė pusė “Ap
žvalgos”. .Jis duoda jai visų tonų — rašo 
daugiausia programinius straipsnius. Susto
jus “Apžvalgai”, jis rašinėjo ir kitiems vė
liau pasirodžiusioms laikraščiams: ‘Žinyčiai*,
“Rygos Garsui”, “Tėvynės Sargui”, “Vil
čiai”, “Draugijai”. Po Didžiojo karo — “Ry
tui”, “Šiauliečiui”, “Ūkininkui”, “Mūsų 
Laikraščiui”. Pasirašinėdavo įvairiais pseu
donimais. Jurgiu Širmunėliu, Petru Zuiki”,
S. P. Z., Tetule Ona, bet daugių daugiausiai
— Dėdė Atanazu.

Užteks pacituoti iš “Apžvalgos” porų 
jo straipsnių, iš kurių suprasim visų Dėdę A- 
tanazų kaip publicistų. Štai vienas toks “Mas- 
koliškas-misionieriškas egzamines”, atspaus
dintas “Apžvalgos” 6 nr., kuriame aprašo 
naujo uredninko kvotimus.

“Na pasakyk man, — klausia guberna
torius, — kų uredninkas turi daryti kelyje, 
kai sutinka nepažįstamų, kunigų? Uredninkas 
nepagalvojęs atsako: “turi, nusiėmęs kepurę, 
prieš jį nulenkti galvų ir pasakyti—zdravi ja 
želajem, vąše prepodobije” — “Neauštikai,
— atsako gubernatorius, — turi tuojau klau
sti, iš kur jis yra, ar turi bilietų? O kų turi 
uredninkas daryti bažnyčioje, — klausia to
liau gubernatorius. Urednikas atsako: “Į ba
žnyčių įėjęs turi persižegnoti, pasimelsti ir 
atgal išeiti”. — Tu, brol, visiškai nepažįsti 
savo uždavinio, — sako gubernatorius: —
Bažnyčioj reikia klausyti pamokslo, ar neiš
sižios kunigas ant maskolių, o jei taip tai Į.' . , , .... ....jgio beveik apsvaigsta, o tėvas kui blogos ateities; kiekvie

REGINA
(Tęsenys)

Perskaičius paskutinį sakinį, Regina 
žinojo, ar verkti, ar juoktis. Jautė tik, 

kad iš po galvos pagalvė slysta, akys
temsta.

Ūmai ji pakėlė galvų. Jai pasirodė, 
iš rožių pintinės Edmundas žiūri, 

ri į ją ir kažkų sako. Ir ji nori jam 
rkų sakyti, tik žodžių trūksta. Pagaliau,
|lma šnibždėti:

- Tikėk, mano drauge, per visų tų 
laikų negalėjau užmiršti...

V.
Jau buvo vėlus laikas, kai Edmun- 
pabudo. Sušalęs ir nuvargęs. Ir alka- 

įfns kaip vilkas. Tačiau ne vakarienė jam 
moj eilėj rūpėjo. Pasišaukęs tarnų, jis 

inna paklausė ar ponia priėmė rožes, 
Ir,- tik gavęs atsakymų, paprašė kų nors

■ Uikųsti. r
Kol tarnas atnešė vakarienę, ponas 

£ Edmundas visų laikų vaikščiojo po kam- 
-barį ir švilpavo. Kažkoks keistas nujau

siąs jį kankino. Jis jautė artėjančių ne-
limę.

Po vakarienės ilgui dar nieko neveik- 
ttiamus sėdėjo prie stalo ir, žiūrėdamas į

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

su dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. JI* 
telkia profe*l Jonai lūs patarimus skaitytojams ir mie
lai alsakluėja | klausimus sveika dus dalykuose. Visi 
kviečiam! naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Stos:

1) Klausinius galima siųsti “Draugo" redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Kaėkul, 3051 W. 43rd St., Cklcagu.

Ulluols.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turk Pavardė nebus skelbiamo.

3) Jei klausinto Ir atsakymo negalima butų dė
ti j lulkraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Vi tat visada reik pridėti pašto Senkeli ui 3 centus.
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NETAMPYK AUSIES!

Kiekvienų motinų ar tėvų 
reikia smerkti, jei drįsta sa
vo vaikui ausį tuzuoti.

Daug sykių teko matyti, kai 
perpykusi motina suka vaikui 
ausį. Argi tai išmintingas bū
das vaikui bausti? Juk vaiko 
ausis, tai ne k ra liko. Tampant 
ir sukant vaikui ausį, jo iš
minties neištempsi, o apkur
tinti ir padaryti jį kvailesniu 
juk lengvai galima.

Girdėjimo organai yra labai 
sudėtingi ir švelnučiai. Ypač 
pas augantį vaikų ausies apa- 
raias yra opus. Ir jei užauga 
vaikas pusiau kurčias, tai da
žniausia yra kaltė neišmanė
lių tėvų.

Net šiurpas nukrato malant, 
kaip brutalus tėvas, įtūžęs ant

go, o negali užmigti. Man taip 
sunku yra, kad negalima grei 
tai užmigti. Taip ir mano me

norėta pasakyti “Safe”, ar 
jau aršiausiai kad “Hurt”? 
Bet deja! Ne mūsų laimė, kad

rgelę 13’Zo mėnesių vargina, tuip rašytų. Skaitant nešimai- 
Vieną valandų ima kol užmie- , no niekas. Trumpai, neginči- 
ga. S. C. jamai prunešama, kad abu nri

Atsakymas S. C. — 1) Sprefsų lakūnai rasti negyvi. Ir
indžiu, jog tamstos kojas ap- I .nyko tūli mikroskopiniai pa
razitai. Pamėgink tepti mė

mės, perskaitę tų negeistinų 
naujieną, rodos, kritome iš 
padangių drauge su lakūnais

žančias vietas mostinii vardu ir sudužo visa mūsų viltis, ir 
“Fresh”, rasi pagelbės. (Jei pabiro visas mumyse sukurtas 

džiaugsmas.
Per dvi dieni, šeštadienį ii

tai negelbėtų, eik pas gvdy- DR.A. M. RAČIUS . ® ** l b. J
3051 W. 43rd St. toia.

Gliicago l
Tei. Dar* j et te 3057 1 2) Reik surasti priežastis, . ....... ,. .__________ ' , . , . . sekmadienį, kiekvieno lietuvio

priešo, kurs žmogui sunaikina . . ... » . i nuoširdus linkėjimai lydėjogti ir tas priežastis prasalin-'.. ..... ,® , , , , . 'juos per tų žiaurųjį vandeny-ti. (tai per daug kavos, ar ki- i „. .. 5 7 ■ . r.ą. t pas visų įtemptas. Ro-tokių stimuliantu geri. Geriau ,, . ; . . . . , dos, kad galėtume, nešte per-sia bus, jei nueisi pas gydy-

girdėjimo aparatų? Tėve, ne
mušk vaikui į antausį, nes 
ne tu davei jam girdėjimų, to
dėl neturi teisės nei j j apkur
tinti. Pokštelėjimas antausiu 
lengvai gali ausies būgnelį su 
sprogdinti, bet susprogdinto 
jokia pasaulio galybė nesugy- 
dys.

Tampymas ir sukimas au
sies grybelio dažnai pažeidžia

. .. ..... . nėštume mes savo du broliu i
tojų, nes jis pilnai įsegzanu- .... .1 . .... ... , patį kaunu. Bet pirmadienisnavęs ir įsklausinejęs galės . .... ... , ., .„ . . . .. sinusų vilti amžinai palaidojo
pagelbėti tamstai insomnijosn . ...... , . ..r pr IUUS^ sirdis liūdesio našta

j apsunkino.

Keista ir nejauku darosi 
prisiminus, kai skaitėme, kad

atsikratyti.
Gerbiamas Dr. Račkau!

Kreipiuos j jus ir noriu ži
noti, kas tai per liga galvos !jįe nepasirašė į knygų aplei- 

ausį. Net nuo mikroskopinio ! svaigulys. Nežinau, kas tai yra 'ūžiant New York’o stotį. Ir 
pažeidimo gali į ausį įsimesti'Aš turiu tokį svaigulį ir ne- [nepažymėjo, kur jie skrenda.
infekcija, gali keltis votis an 
sies viduje, gali būgnelis pra
kiurti, mastoidinis kaulas pra
lieti rūdyti ir girdėjimų visi
škai sunaikinti.

Lietuvių tarpe kurčių ran 
dusi nemažai, ir tai vis apku
ltu kūdikystės amžiuje. Argi 
tėvų sųžinė gali būti rami, jei

vaiko, pykšt pykšt, delnu ap jų vaikas užauga kurčias? Nei 
skaldo ausis! Vaikas nuo smv- vienas tėvas nenori savo vai-

“v trimiga donesti”; reikia žiūrėti, ar neat-, , . , ,
.- .. , - , .... . . . mano, kad tokiu būdu panto-važiavo svetimas kunigas be bilieto ir ant . . .

, • . • v. . , . , . .. ,, kino savo vaikų, kaip reikiakiekvieno žingsnio kunigus persekioti...” . . •ant svieto gyventi ir tėvus go [tuvis gydytojas, primenu sa- 
Kan. Pakalniškis nesitenkino vien raš- pjjtį. Taip “mokinami” vai- įvo tautiečiams, kad, baudžiant 

kai tėvams senatvėje paguo- . vaikų, pavojinga yra sukti jam 
ausį. Liaukitės taip darę.

išnyks pas lietu
vius tas biaurus tampymo ir 
daužymo ausų paprotys? Ari 
tėvai pagalvoja, kad taip kvai Gerbiamas Daktare.

tais remti “Apžvalgų”. Jis ieškojo būdų, 
kaip daugiau jos praplatinti. Pradėjęs vika- jos neteiks, 
rauti Mosėdy, Dėdė Atanazas griebėsi ieškoti (jį, fcada 
žmogaus, kuris jam galėtų pargabenti iš Prū
sų “Apžvalgos” ir bendrai lietuviškų knygų.
Surado moteriškę, kuri iš Palangos iš kun.
J.Viksvos gabeno “Apžvalgų” ir kitus laik
raščius. Jis juos platino įvairiais būdais: vie
niems veltui dalino, kitiems už mažus pini
gus atidavė. Persikėlus jam vikarauti į Dabi
kinę, reikėjo ir čia visas darbas pradėti iš 
naujo.

lai baudžiant vaikų, galima 
suardyti visų jo gyveninių, ga

nas trokšta, kad jo vaikai už
augtų sveiki. Užtai, kaipo liZ-

D-ro Račkaus atsakymai į 
klausimus

1) Aš norėčiau gauti jūsų 
patarimų. Kas yra ir kų rei-

Įima padaryti jį kurčiu ir ne-ikia daryti. Mano kojos pirą-
laimingu? -tuose, kaip šilta, atsirado nie-

Seniau Rusijos kariuomenėj žėjimas. Jei kasau, tai dar dau 
(i sužvėrėję karininkai daužyda- Igiau niešti; apšoka spuogais

Visas jo literatinis darbas galima skirti vo kareiviams antausius. Ne-j ir pradeda vanduo rodytis.
mažai lietuvių sugrįžę iš tos i Trys metai atgal maudantiesį dvi didesnes grupes—publicistinius ir be

letristinius raštus. Ypač gausūs jo publicisti
niai raštai, nušviečiantieji anų laikų Lietuvos 
kultūrinį, visuomeninį bei religinį gyvenimą. Tėjusiems deržimordoms žmo

gaus sveikata ir gerbūvis ne-
(Daugiau bus)

tuščių kavos stiklų, kažkų galvojo. Gal 
perkratinėjo paskutinių dienų įvykius, o 
gal iš praeities siūlų audė ateities takus 
— vienas Dievas težino. Pakilo iš vietos 
tik pušiai dvylikės išmušus. Kelis kar
tus nervingais žingsniais išmatavęs kam
barį, nedrąsiai, lyg abejodamas ar verta 
tokiu vėlybu kam ramybė drumsti, pa
kėlė telefono klausytuvų.

— Prašau 45>—37. Edmundas Songai
la kalba. Taip. Dovanok, Regina, kad toks 
įžūlūs esu. Aš noriu tik paklausti, ar tu 
gali man dovanoti praeitį ir paprašyti 
leidimo ryt tave aplankyti.

Ponia Regina, matyt buvo iš jo kak
tos raukšlių, tani nieko rimta neatsakė. 
Padėkojo tik už rožes ir juokiasi.

— Rene, ar tu tiki, kad aš esu ne
laimingiausias pasauly žmogus, ir tik to
lei, kad tavęs netekau. Juokies? juokis, 
gal būt, aš esu to vertas. Išjuok, panie
kink mane. Tik niekuomet neužmiršk, kad 
aš tave mylėjau ir myliu visą savo esybe.

Ponia Regina tyli. Tyli kai žemė po 
audros. Tik klausvtuve kažkas čirškia, ū- 
žia, tai aidi duslus vaitojimas susijęs su 
miištnričio žmogaus malda.

— Aliol — pakratė klausytuvų — 
Rene, tu vėl tyli? Alio! Sakyk kų. Nors 
kvailų nesąmonę. Juk žinai, kad ne visuo

kariuomenės buvo pusiau ar
ba visiškai apkurtinti. Sužvė-

taip pirmų sykį atsirado. Ir 
dabar kiekvienų vasarų atsi
kartoja.

2) Kas reikia daryti ir nno

žinau kų daryti: ar eiti pasi’Ant rytojaus, angelai įrašė į 
gydytojų, ar šiaip kuo gydy- įamžinu knygų dviejų drąsuo- 
tis. 8. l:ų vardus: “Darius ir Girė-

Atsakymas S. B. — Galvos nag> Amžinų jiems atilsį”.
svaigulys nėra savaimi liga, o 
tik kokios nors pavojingos li
gos ženklas (simptomas). Vie 
natinis mano patarimas tams 
tai, tai eik pas gydytojų ir il
gai netukuriuok.

NEUŽMIRŠKIME DA
RIAUS IR GIRĖNO

Juodasis pirmadienis. Laik
raščiai mieste ant kiekvieno 
kampo šaukte šaukia didelė
mis raidėmis skersai visa pus
lapį, kad mūsų narsiųjų vyrų 
jau nebėr. Bet mes netikime! 
Kas gi jiems pavydėtų tos lai
mės ir įsikūnijimo kelių metų 
troškimo? Ne! Nesuprantam! 
Yra kokia klaida! Dar kartų 
skaitom ir vis taip pat ska
mba: “Lithuanian Ocean Priv
ers Killed”. Koks tai baisus 
sakinys, kuriam užleidžiamą 
svarbiausia laikraščio vieta! 
Kokios juodos ir nuožmios tos 
raidės, gal tik tam, kad pasi
tyčioti iš mūsų!? Bet, paga
liau, galvojama, kad tai, tur- 

! u.-, i

Jų didvyriško ir garbingo 
užsimojimo neužmiršime. Ta
me tamsiame miške, kurs juo
du paviliojo, toje vietoje, kur 
juodu atsisveikino su gyvybe, 
mes aptversime ketvirtainį 
plotelį žemės, pastatysime kry 
žiu, ir pašvęsime jų atminčiai, 
kad amerikiečiai, važiuodami 
atlankyti savo tėvynę, galėtų 
[pakeliui sustoti ir atlankyti 
šį nykų, apleistų kampelį ir iš 
ten pasiųsti Aukščiausiajam 
nors trumpų maldelę už mūsų 
du brolius.

Neužmirškime Dariaus ir Gi 
lėno! Pažymėkime tinkamai jų 
mirties vietų!

Juozas Bulevičius

STATYS ŽYDAMS 

MIESTĄ

galvoj. Argi reikia baisesnio ko tas paeina, kad nori mie [būt, tik spėjama taip, turbūt,

met yra žodžių mintims ir jausmui iš
reikšti. O aš taip norėčia šiandienų kal
bėti. Galiu visų naktį kalbėti, ir vis ra
siu kų nauja, ko tu dar negirdėjai, pasa
kyti. Alio! Kodėl tu tyli? Pyksti? Ne
nori man atleisti? Ne. Tuo aš netikiu. 
Tu per daug kentėjai, kad galėtum da
bar, — po tiek metų, man kų raminančio 
pasakyti. Bet ateis Jaikas, kad tu man 
pasakysi daug, labai daug gražių žodžių, 
kurių dar niekam nesisakius. Labanakt, 
Rene. Laikui mes turime būti paklusnūs 
— padėjęs klausytuvų užbaigė Otelio žo
džiais.

Už lango brėško.
VI.

Pats vidudienis. Prie Reginos durų 
beveik visi v iešbučio svečiai. Vieni jų kė
lė į padanges Reginos, kaip balerinos, ta
lentų, kiti pasigardžiuodami pasakojo į- 
vairias smulkmenas iš jos gyvenimo, treti 
teiravosi, kam teks, jų spėjimu, kelių de- 
sėtkų tūkstančių vertės briliantai. Bet 
užtekdavo tik mažiausio durų girgžtelėji
mo, Ar garsiau už užrakintų durų ištarto 
žodžio — visi, kaip susitarę, nutildavo. 
Ir nieko nuostabu. Juos kankino praei
tos nakties paslaptis.

Kambary, kuriame dar taip nesenai 
užgęso menkutis Regiuos gyvenimas, gar

bė ir lūkesčiu maitintos ateities viltys, 
be pono Vaišnoros buvo dar gydytojas, 
nuovados viišininkas ir du kriminalinės 
policijos valdininkai. Vienas jų rinko nuo 
stalo popieras. Kiti, matyti, kų tik atlikę 
tarnybines pareigas, sustoję vidury kam
bario kalbėjosi su ponu Vaišnora. Kiek 
ir atokiau nuo stalo ant ųslos gulėjo bal
ta paklodė uždengta Regina.

— Nenusimink perdaug, ponas Vaiš
nora. Visų širdies ligų turinčių džiovinin
kų beveik tokia dalis, — paplojo daktaras 
Vaišnorai per petį ir atsisukęs į viršinin
kų pareiškė: I

— Tai kų-gi, eisim, ponai. Mūsų už
davinys baigtas.

Viršininkas, kuris ponų Vaišnorų pa
žinojo tik kaip suspėjusį pagarsėti rašy
tojų, dar kartų pareiškė jam užuojautos 
dėl netikėtos sužadėtinės mirties ir, nuo
širdžiai paspaudęs rankų, pasuko link du
rų.

Atrakinus duris į kambarį ėmė verž
tis smalsumui ribų neturį reporteriai.

Tačiau Vaišnora, išskyrus Songailą, 
kuris tą momentą kaip tik buvo išėjęs j 
koridorių, nieko neįsileido.

Užtrenkus duris abu valandėlę tylė
jo. Paskiau ištiesė viens antram rankų ir 
be žodžių prisiartino prie Reginos lavo

PARYŽIUS, liepos 19. —
Judėjos provincijoj, Palesti
noj, žydai steigia naujų mies
tų, kurs skiriamas Vokietijos 
žydams pabėgėliams apsigy
venti.

no.
— Galiu atidengti? ,
— Prašau.
Edmundas momentaliai nutraukė pa

klodę ir, netekęs pusiausvyros, sukniubo 
ant ųslos.

— Kelkis, Tamsta.
— Palietė jo petį ponas Vaišnora ir 

įspraudė jam į rankas pageltusį vokų ir 
mažų, prieš penketą metų jo paties po
niai Reginai dovanotų laikrodėlį, kuria
me juvelyro peiliu buvo įrašyta iš ketu
rių žodžių susidedanti, visa jo gyvenimo 
filozofija: -- “laikui turim būt paklus
nūs.”

Laiške buvo tik vienas sakinys: Na
laikui, mano mielas, bet likimui turime 
būti paklusnūs.

Toli, labai toli nuo Kauno, ten kur 
Reginos kojos pirmų kartą palietė žemę 
— Gražiose Grikiškių kaimo kapinėse ne
seniai išdygo naujas kapas. Išdygo su 
daugybe brangių vainikų, su skambiais 
atsisveikinimais gedulu papuoštuose kas
pinuose, po kuriuos švilpaudamas rytys 
krečia rytais nuo verkiančių beržų rm<os 
karolius, ir sustojusiam praeiviui tyliu 
šlamesiu seka liūdną vienos nelaimingos 
meilės pasakų. ftlU Maris
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Detroito Lietuviu
EASTSIDE 16 6V DCTDA DADADIIA? patarti gerą žodį dėl nedir- IS SVirtlnU rAnArIJUu ban(,io pažįstamo. Kuris dir- 

ba, nežino, koks rūpestis sniaa-
WEST SIDE

LIŪDNOS LAIDOTUVĖS

A. a. Ona Šnariūtė, 26 iii. 
nnžiaus, mirė širdies liga lie
pos 12 d., Grace ligoninėj. Su 
>ažnytinėmis apeigomis palai- 

klota liepos 15 d., Mt. Olivet

PRANEŠIMAS “DRAUGO” 
SKAITYTOJAMS

Kurie neužsiprenuinerave, 
bet perkate “Draugą.” sekma
dieniais prie bažnyčios, kiek
vienas paduokit savo adresus,

gia bedarbį žmogų. Daugelis detroitiečių buvo 
nuvykę į Chicagą į Lietuvių 

Šį mėnesį Michigan valst. pjen^ Pasaulinėj Parodoj .Kai 
uždėjo “sales tas”. K« šk ia,1 k ur ie jau grį žo, k iti lei(i žia i 
kiekvienas pirkėjas turi mo-1 gesnes atostogas.
keti tris centus ant dolerio, i
kurį jis praperka. Šitie taksai! Liepos 16 d. Detroito lietu-

KAS GIRDEI PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

ROCHESTER, N. Y. Išvažiavimas prasidės para
du nuo Šv. Jurgio bažnyčios,

mo fondan. Už poros savaičių 
bažnyčia jau bus pradėta sta
tyti.

J. K. Chapas,
Spaudos komisijos narys

laikas, kuris kiekvieną vilio-
capuose, savo šeimynos lote, nes pasitaiko, nors retai, yra baisi sunkenybė, ypatingai su didžiausiu žingeidumu ja į laukus, piie ežerų, kad 
sūriame prieš metus buvo pa- Ppr pašto kaltę, laikraščiai ne- darbininkui žmogui. j sekė anglų spaudą apie Lie-(pasigerėjus gamtos grožjbė
aidotas ir jos mylimas tėve-ia^e*na laiku sekmadieniui, j Teko pereiti ir per daugelį tuvių Dieną. Sekmadienio lai- neis. . .. *
js ’ [Taip pasitaikius, turėdami a- biznierių. Įr jįe rūgoja. Neat- ^oj visi trys angliški laikraš- Rochesterio susijungusios

dresą, vaikai sekančią dieną sira(j0 nei vienas, kuris gerą čiai dėjo Lietuvių Dienos radio' katalikiškos draugijos rengia 
"" žodį dėl tų taksų pasakytų, programą, kad dainuos choras didelę ir gražią Lietuvių I)ie- 

Kaip tai atsitiko, kad tokius ir solistai-ės. Tokioms
taksus uždėjo? Tai darbas , žinioms pasklydus, visi laukė ' 
kelių žmonių. Bet kieno kaltė, paskirtos valandos. Kadangi

Paliko dideliame nuliūdime 
savo brangiąją mamytę, sesu
tę Eleną ir broliuką Juozą.

i namus atneš. Būtų gera, kad 
į kiekvienas tiesiog užsiprenu- 

Begaliniai susisielojus velio- ir*eru°tŲ> tada laiku gautų.
lės mamytė, kuriai dar nenu- 
puvo ašaros po palaidojimo 

Įlojo vyro, dabar teko pa- 
ir vyresnioji dukrelė.

Jnutė būdama katalikiškai
Išauklėta, per daugelį metų 
iriklausė mergaičių sodalici- 
lai. Ten ji daug, daug darba
vosi parapijos naudai. Gražiai 
lugvveno su savo namiškiais 

pažįstamais. Ji savo gyvu
mu užsitarnavo gražų ir iš- 
kilmingą palaidojimą. Jos kar- 
|tas buvo apstatytas gyvų gė
lų bukietais. Daug užprašyta 
iv. Mišių. Daug žmonių lan
kėsi jos pagrabe.

Iš namų lydint, mergaitės 
lodalietės, baltai pasipuošu- 
|ios, nešė jai aukotas gėles, o 
lunuolių būrelis nešė jos kar- 

|tą į Šv. Jurgio bažnyčią. Ba- 
ivčia buvo ypatingai gražiai 

papuošta gedulo šydais ir de- 
lančiomis žvakėmis.

Šv. Mišias laikė gerb. kun.
. Čižauskas, kun. V. Misevi- 

|ius ir kun. Valaitis. Kun. Mi- 
?vičius pasakė gražų pamoks-

Vargonais grojo St. Bukšai- 
ir giedojo dvi liūdnas gies- 

įes.
Bažnyčia buvo pilna žmonių.

Taip pat, stengkitės platin
ti “Draugą” tarpe žmonių šioj 
kolonijoj. Mūsų parapija nors 
maža, bet žmonės toli viens 
nuo kito gyvena. Daug gyve
na pačiam Detroite, apie baž
nyčią, bet kiti gyvena apylin
kės miestukuose; Melvindale, 
Lincoln Park; Dearborn; Ri- 
ver Rouge; Ecorse; Garden 
City ir toliau. “Draugas” to
ms apylinkėms praneš, kas de
dasi tarp lietuvių. Laikraštis 
visiems reikalingas. Nerasit 
geresnio patarnavimo, kokį 
duoda “Draugas.” Ne tik de
da vietines žinias, bet ir iš 
Lietuvos ir viso pasaulio. Skai 
tymas gero laikraščio žmogų 
padaro šviesesniu. Nebereika- 
lo sakoma, kad geras laikraš 
tis yra vargšo žmogaus kny
gynas. Stengkimės “Draugą” 
praplatinti paminėtose apylin
kėse.

kad tokie dalykai atsitinka? 
Kaltė priešginų tikėjimui. 
Daug yra tokių, kad tik iš
girsta, kad geras katalikas šie 
kia vietos vyriausybėj, tuoj pa 
sidaro baisūs jo priešai. Be
dievis jiems daug geresnis. O 
paskui ir gauna bedievišką pa 
tarnavimą'.

Pajutus sunkenybę, pirmiau
siai verčiama kaltė ant tikėji
mo ir Bažnyčios, o dėl pagal-

lietuvių radijo programa bu
vo vieną valandą vėliau, negu 
skelbta, tai kai kurie ir nepa- 
gavo. Kas girdėjo, gėrėjosi ir 
buvo kuo pasigerėti, ypač dai
nomis ir kalbomis.

Sekmadienio laikraščiuose 
pirmuose puslapiuose tilpo dar 
linksmesnė žinia. Pranešta, 
kad lietuvių lakūnai: S. Da
rius ir S. Girėnas išskrido be 
sustojimo iš New York į Kau
ną. Toji žinia lietuvius džiu-

bos kreipiamos į bedieviškas; gjno peį fas džiaugsmas vir- 
draugijas. Jei žmonės mažą |0 liūdesiu, kuomet pirmadie- 
dalį pastangų, kurias deda to- nj0 Rpau(ja pranešė apie netai
kioms draugijoms, dėtų dėl ti
kėjimo ir Bažnyčios, neužilgo 
pamatytų, kad dalyįkai kitaip 
eina. Bet kur tau! Tegul tik 
kas pasako: “kunigai apgavi
kai”, tuojau visi pritars. Bet 
tie kunigai neverčia jų nei es

Karolius Balnus, keletą mė
nesių praleidęs Lietuvoj, lai
mingai grįžo į Detroitą ir vėl 

rūpinasi Šv. Petro jaunimo 
draugijos dalykais.

Būdamas gabus, apsukrus, 
jis išvažiuodamas žadėjo įsi
dėmėti visą Lietuvos gyveni-

... - - i- , imą. Ateinančiam klubo susi-Ant kapų įspūdingą pamok-. . , . . , . v . ,., r z.- i rinkime, vietoj žaidimų, busą pasakė kun. J. Cizauskas. ’ .
Karolio kalba apie Lietuvą.

Būdamas Lietuvoj, jis ne 
stovėjo ant vietos. Atlankęs 
savo tėvelius, važinėjo po mie

I laidotuvėms patarnavo vi
lų gerb. graborius Cli. Stepą- 
lauskas.

Šnarų šeimyna dėkinga vi- 
lems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie jų dukrelės laido 
ivių.
.Amžiną atilsį velionei, o 

Inarų šeimynai reiškiame gi
jos užuojautos.

D. K. Spaudos rėmėjai

Vasaros laikas — grožybių t vai- popiet. Dainų šventė ir
sportas prasidės lygiai 3 
popiet. Šv. Cecilijos choras.

vedamas prof. K. Bazio, visu 
smarkumu rengiasi gražiai pa 
sirodyti su dainomis, o jauni
mas — Vyčiai kuo smarkiau- 
šiai rengiasi prie sporto. Pa

va!.

AMERIKIEČIAI LIETU 
VOJE

ną, kurioj visi suėję į vieną 
ietą galės pasilinksminti, pa

siklausyti dainų ir pamatyti 
auniiną dalyvaujantį sporte. 

Tokia diena pas mus įvyks

sibaigus dainoms ir sportui, 
gera orkestrą gros šokiams, 
šokių paviljone.

Ne vienas dalyvaujantis ne 
bus apviltas. Visi bus paten-

rugpjūčio (Aug.) 6 d., Seime- j kinti. Todėl, visi į Lietuvių 
tzen parke, Ridge Rd.

Bus parankiau visokius rei 
(alus atlikti. Jei kas norėtų 
informacijų apie kalendorius, 
ar skelbimus “Drauge”, kre?-

Dieną, netiktai iš Rocbeste 
rio, bet ir iš aplinkinių para 
pijų. Visi linksmai žaisime, šo 
ksime ir dainuosime, 
silankę ne tiktai gražiai 
pasilinksminsime, bet ir pada-

Juozas Vaičiulis, gyvenęs 
Chicagoj ir E. St Louis, grį
žo tėvynėn prieš trejetą me
tų. Ties Kalvarija (Marijam
polės apskr.) turi ūkį, ordina- 
riją yra sau užsirašęs, ir jis 
pats dabar gali sau lengvai, 
ramiai gyventi.

Kazys Devizis, su šeimynė
le pernai grįžęs iš Oklahomos. 

nusipirko ūkį Krokialaukio 
valsčiuje. Būtų čia nebloga, 
tik kad žmonelė Magdė per
sišaldė ir jau nuo viduržiemio 
guli ligoninėj Kaune.

Ant. Lalis, lietuvių-anglų
A t-Į kalbos žodyno autorius, gyve

na pas pp. Gugius ties Vilka
viškiu ir kuone visai užsida
ręs tik studijuoja ir rašo. A- 
merikon jau, turbūt, nė negrįš.

pkitės į: M. J. Šimonis, 3547 j rysime naudos, nes visas pel- 
Vemor Highway W. nas eis naujos bažnyčios staty-

mingą mūsų lakūnų mirtį. Kur 
tik nepasisukai, visur girdėjai 
apgailestavimą žuvusių karžy
gių, kurie norėjo kaip Lietu
vai, taip ir Amerikos lietuvis, 
ms garbės atnešti.

Detroito lietuviai tėvvnai-
nto duoti. Tame dalyke žmo-į n;aį iabaį apgailestauja žuvu-
gaus yra gera valia. Bet kai 
kiti, bedieviai, užkrauna ko
kią sunkenybę, tai niekas nei 
neprasižioja. Bažnyčia nešimai 
šo į politiką ir nenori maišy
tis. Tat kam kaltinti ją už su
spaudimus, kurie yra darbas 
priešų tos pačios Bažnyčios.

Marijona Brazaitienė su sa
vo vaikučiais išvažiuoja į Wi 
lkes Barre keletai savaičių 
kad gimines atlankytų. Bra
zaičių vyriausias sūnus ten iš
važiavo pamokoms sustojus. 
Taigi motina, pasisvečiavus, 
grįšdama, parsiveš ir sūnų. 

j Brazaičiai yra vieni pirmųjų 
parapijonų ir geri parapijos 
rėmėjai.

stus, kaimus ir ūkius, tirda 
mas žmonių padėtį. Visa tai 
papasakos. Prašomi visi pa- į 
rapijonai atvykti ir paklausy
ti K. Balnaus kalbos. Įžanga 
nemokama.

Šv. Petro parapija, kaip ir 
Mindaugas Sirvydas ir jovi8° P»““»o lietuviai, atjan

žmona Ona, sugrįžę nuo “ho- 
neymoon”, apsigyveno pas jau 
nosios tėvus Šarkus ant Chain- 
bertais gatvės. Praleidę links
mai keletą savaičių tolesnėse 
vietose, dabar pradeda naują

Josepb B. Keenan, Clevela- 
Ido advokatas, Teisingumo De 
hartaiuente, AVashingtone, kur 
jisai diriguoja federalės vy
riausybės, valstybių ir inuni- 
bipalitetų krusaderius kovai su 
’engsteriais. Politikieriai, ku
rie pataiko ryšius su gengste-
iais, taip pat, įspėja.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

šių lakūnų, nes, kiek galėjo, 
tiek prisidėjo prie parėmimo 
jų kelionės. Arčiau pažįstant 
lakūnus praėjusiam rudeny a 
viacijos dieną, darosi dar la
biau skaudu. Padėta gyvastis 
tėvynės garbei, jos sūnų nebus 
užmiršta.

čia tragingą žuvimą mūsų la
kūnų: S. Dariaus ir S. Girė
no. Jie stengėsi pakelt lietu 
vių garbę ir maža ko reikėjo 
laimingai baigti ilgą kelionę. 

(Tos nebaigę, iškeliavo į ilges-

Birž. 28 d., pasidarbavimu 
Šv. Antano parapijos, buvo 
seserims mokytojoms sureng
tas piknikas. Šeimininkai P. 
Adomaitis, V. Bendoraitis gra 
žiai pasidarbavo, taip pat i? 
darbininkai. Visi ištikimai di
rbdami, nors ir sunkiame lai
ke, pelno padarė 109 dol.

Kaip sesutės, taip ir klebo
nas kun. I. F. Boreišis reiškia 
širdingą ačiū visiems, kurie 
kuomi nors prisidėjo prie so 
serų pikniko. Sesutėms para
ma labai reikalinga. Mokslo 
metų atlyginimas joms mažas, 
tat nors pikniku jas šiek tiek 
parėmėm.

gyvenimą. Linkim jiems ilgų kelionę, iš kurios nei vie
metų ir tos pačios laimės, ko
kia gyvena pradžioj vedybinio 
gyvenimo.

nas keleivis jau negrįšta.

Margaret Dubickutė keletai 
dienų išvažiavo į Cbicagą. Jos 
pirmas tikslas yra pamatyti 
Pasaulinę Parodą, paskui afc 
lankyti pažįstamus, kurių ten 
turi nemažą būrelį.

Pijus Grybas, kuris ilgą tai 
ką darbavosi šv. Antano pa 
lapijoj prižiūrėdamas mokyk 
lą, dabar su V. Gelumbausku 
yra atidaręs ir gražiai išpuo
šęs Beer Garden, 2540 Bagley 
avė. Progai pasitaikius, patar 
tina atlankyti savo tautiečius.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais ppaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUEDetroite registruoja bedar

bius. Pirmą dieną užregistra
vo suvirš 58,000. Bet tai ne 
visi. Patėmyta, kad tarpe užsi
registravusių dauguma čia au
gę, jauni vyrai. Reiškia, kad Skaitykite ir platinkite 
senesniam žmogui, ypatingai 
ateiviui, sunku bus darbas gau 
ti. Dirbtuvės, kurios priima vy 
rus, viską išklausinėja. Kuris 
neturi geros iškalbos, tam tik 
galvą pakrato. Taigi tie, ku
rie dirba, kur tik galima, ver-

dienrastį “Draugę” ii 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 

kurie garsinasi jame.

Šia proga noriu pranešti De
troito ir apylinkės biznieriams, 
kad gavau sempelių naujų ka 
lendorių 1934 metams ir pa 
sistengsiu visus biznierius at
lankyti. Pagal biznio rūšį, pri 
taikysiu ir kalendorius.

Taipgi pranešu, kad apsigy
venau Lietuvių centre, arti 
Šv. Antano bažnyčios. *

CHICAGO, ILL

Telefonas Canal 7790

f.,

—' - —
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iSŲ TAUTA IR DUJU 
KARAS

i kad patys vokiečiai nebuvo to tojania tam tikra priešdujinė

Ką reikėtų neatidėliojant da
ryti.

Man prisimena vieno Ameri
kos generalinio štabo puikiniu 
ko, nors ir juokais pasakytas, 
bet ne beprasmis posakis: 
“Kada prasidės karas, kad 
geriau apsaugočiau savo šei
mą — pasiųsiu ją Į frontą.” 
Tai reiškia, kad pirmoj eilėj 
nuo busimojo karo daugiau 
gali nukentėti miestų ir mies
telių gyventojai, negu akty
vūs fronto dalyviai. Ir gali 
būti taip, kad ateities kare ne 
bebus jokio skirtumo tarp ka
rių ir visų tautos piliečių.

Visi pasaulinio karo daly
viai buvo pasiruošę, ūmai ku

kiam atakos pasisekimui pasi
ruošę. Kada gi buvo surastos 
apsisaugojimo priemonės, tuo 
jau tas pats chloras neteko 
savo vertės ir turėjo užleisti 
savo vietą veiklesnėms medžią 
gojus — fosgenui, ehloropikri- 
nui, iperitui ir kitoms naujo
sioms medžiagoms.

kaukė Visam kūno pavirinu 
apsaugoti imami guminiai ir 
alyva impregnuoti rūbai. Rei
kia atsiminti, kad imperitas 
yra visuomet pavojingas, jei
gu tik jaučiamas nors silp
niausias jo kvapas.

Jmperito skystimas prade
da žmogaus kūną tuojau veik 

Taigi Didžiajame kare pir-iti, bet skausmas pajaučiama 
mučiausia, kaip nuodijamoji I praslinkus 12, 24 arba 48 va-
medžiaga, buvo ]>avartotas 
chloras, kuris iškarto atsilie
pia j žmogaus organizmą; jau 
čiama suerzinimas gerklės ir 
nosies ir sustabdo normalų 
kvėpavimą. Vėliau atsiranda 
aštrus skausmas krūtinėje ir 
gerklėje, sukelia Misų kosulį 
su putomis ir net krauju, vei
das, ausys ir pirštai pamėly
nuoja, akys krauju pasrūva 
ir t. t. Žmogus, neperdaug

landoms. Nuogomis rankomis 
negalima liesti -tų daiktų, ku
rie buvo paliesti imperitu. 
Paprastai drabužiai nuo iiupe 
rito neišsaugoja. Imperito pa 
liestą žmogaus kūno vietą rei
kia tuojau nuplauti su muilu 
ir apiberti chlorokalkėmis, nes 
ši priemonė visai panaikina 
imperito veikimą.

Kitas giminingas imperitui

Čia tiktai paminėsiu tuos 
nuodus, kurie daugiausia man 
kri-to į akis', bet jų yra labai 
daug visokių nuodingi) jungi
nių, su kuriais norint smul
kiau susipažinti, reikia turėti 
tam tikra visiems prieinama 
instrukcija. Viena dar čia tu
riu pastebėti, kad beveik vi
sos dabar gaminamos dujos 
neapseina be chloro.

Vienu žodžiu, busimojo k- 
ro audroj nuodingi)jų dujų j>a 
vojus gal ne tiek bus baisus 
prieškarinėms kovotojų lini
joms, kiek miestų, miestelių ir 
kaimų gyventojams, jeigu ne
bus iš anksto prisiruošta ir įsi 
gyta apsigynimo priemonė.

Apsigynimo priemonės yra 
kolektyvios ir individualūs, ku 
rias turi kiekvienas žmogus 
gerai žinoti, kaip, ištikus pavc
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rą pradėjus, greit jį baigti, v ., , . . ... . , i užsinuodijęs, per dvi tris diebet visi nusivylė, nes niekas! .. .
negalėjo pamanyti, ka i tas ka 
ras nusitęs tiek laiko ir parei
kalaus tiek milijonų aukų be 
jokios naudos bet kuriai pu
sei. Taigi Didžiojo karo paty
rimas parodė, kad buvo per 
maža pasiruošta suduoti prie
šininkui staigi) ir lemiamąjį 
smūgį, t. y. ūmai sunaikinti

nas pasveiksta arba gauna 
plaučių uždegimą. Mirtis nuo 
chloro nuodų gali ištikti tuo
jau nusinuodijus arba po 2— 
3 dienų.

, , . . įui, reikia pasielgti ir kas da-nuodas — tai vadinamasis 1 *
luizitas, kuris dabar daugiau

Toliau buvo vartojamos du
jos; fosgenas, ditdsgenas, cldo 
ropikrinas, chlorocevtofenas 
ir dar daug kitų, kurių reikš-

savo priešininką. Ir šiandie, mė beveik ta pati, kaip chloro, 
kadangi tas karas nėra dar . bet jie tik daug pavojingesni, 
baigtas, nepasiekė jokio tiks- nes veikia prie daug mažesnių 
lo, todėl dar su daug didesniu koncentracijų ir reikalauja su mes.

sia gaminamas. Amerikiečiai 
vadina jį “mirties ašaromis.” 
Luizito veikmė ir nuo jo apsi
saugojimo priemonės, galima 
sakyti, tos pačios, kaip nuo ' 
iperito. Tiktai luizito nuodai 
greičiau pajuntami. Busimuo
se karuose, kaip iperitas, taip I 
ir luizitas bus daugiausia var ■ 
tojami orlaivių, kurie bandys 
užnuodyti vietas, turinčias< 
tam tikslui tos ar kitos reikš

įtempimu ruošiamasi, kad dar 
kartą pakartotų tas baisias 
žudynes. Daugelis šiandien 
nc-t ir karo specialistų mano, 
kad tai kurių tautų likimas 
bus nulemtas net pačioj karo

dėt ingesnių apsisaugojimo 
priemonių. Chloro gi dujos 
greit išsisklaido nuo bet kurių 
ir paprastų šarmų.

Dabar yra išrasta daug vi
sokių naujų nuodų, kurie, be

pradžioj, nedavus nė mobili- ,abcjo paai5k5s tiktai karui 
sacųos įvykdyti. SaSiaauomo Į prasid5jas> n„s ,;augunias j„ 
ne sutikti negalima. Ateities
karas, be abejo, bus daug bai
sesnis, pareikalaus daug dau 
giau aukų, bet pareinamus ir 
laiko, nes greičiausiai, kad iš
eis nugalėtoju tas, kas bus dau 
giau pasiruošęs ilgai kariauti, 
keno bus stipresni nervai tęs
ti žūtbūtines grumtynes iki 
galui.

Mat, reikia neužmiršti to, 
kad šiandie kare nors ir vy
raus baisiausios naikinančios 
priemonės, bet visos tos tech
nikos priemonės yra tol labai 
baisios ir pavojingos, kol jos 
yra nežinomos ir užklumpa ne 
pasiruošus prie jų. Bc-t kada 
tas ar kitas, nors ir baisiau
sias, karo ginklas pasidaro 
žinomas ir prie jo bus iš unks

yra laikomi griežčiausioj pas
lapty. Čia tik dar noriu pri
minti tuos nuodus, kurie da
bar žinomi ir smarkiai gami
nami. Tai iperitas, kurį pirmą 
kartą vokiečiai pavartojo 1917 
m. Grynas iperitas yra bespal 
vė alyva ir neturi jokio kva
po. Lalui išlėto garuoja, to
dėl išleistas laitai ilgai nenyk 
sta. Iperitas užmuša visus jo 
paliestus narvelius, smarkiai 
veikia kvėpavimo organus, a- 
kis ir odą. Iperito paliestos 
vietos sukelia votis ir uždegi
mą, nuo ko pasidaro nekro- 
zas, kuris labai sunkiai gydo
mas. Iperito nuodai, patekę į 
kraują, sutrukdo jo apytaką. 
Vanduo, į kurį patenka iperi
to, — nebetinka nei valgiui

Didžiojo karo metu prancū
zai dar bandė vartoti ci.jano- 
vandenilį, bet juo tikslo nepa
siekė, nes nebuvo galima pa
siekti pageidaujamos koncen
tracijos. Cijanovandenilio ga
rai, patekę per plaučius į 
žmogaus organizmą, užgauna 
kvėpavimo centrus, todėl mir
tis labai greitai įvyksta. Ap
sisaugoti dujų kaukės su šar
minės medžiagos ir aktyvio
sios anglies sluogsniais koštu 
vuose visiškai pakanka.

ryti. Bet aš manau, kad svar
biausia pareiga būtų iš anks
to pasirūpinti tuo klausimu 
miestų ir valsčių savivaldy
bėms, ypač kolektyvaus pobū
džio apsigynimo priemonėmis, 
apie kurias čia negaliu šiame 
trumpame rašinyje pakalbėt:, 
nes jų yra labai daug ir įvai
rių — tai dalykas atskiros 
instrukcijos. Būtų labai ge
ra, pasakyčiau, net būtinas 
reikalas — sutverti priešduji
nės apsaugos draugiją, kuli 
turėtų bent kiekviename aps
krityje po savo skyrius. Tiesa, 
šaulių sąjunga tuo klausimu 
yra susirūpinusi, jau, regis, 
ruošė net tam tikrus kursus 
ir instruktorius, bet tai dar 
čia tokiam svarbiam tautos 
gyvybės klausimui yra labai 
maža. Mano supratimu, šio 
darbo turėtų griebtis visi, kas 
gyvas; universitetas, gimnazi 
jos, visų rūšių mokyklos ir r.t.

Pirmučiausia tuo klausimu 
reiktų gaminti prieinamos lite

to tinkamai pasiruošta, tuo- virti, nei gerti, nei praustis, 
met jo pavojingumas susilp- ta’P ne^ baltiniams skalb- 
nėja, nes kiekvienam ginklui ’*ti. \ isoki maisto produktai, 
tuojau randamas ir kontrgin- j taip pat pašaras, kurie buvo 
klas. Pavyzdžiui, nors ir tas .paliesti imperito, pasidaro m-
pats tankas, kuris pareitame 
kare pasirodė kaip kokia ne
nugalima šmėkla, naikindamas 
viską pakeliui sukėlė priešiniu 
ko tarpe didžiausią išgąstį, 
bet busimajam kare, abejoju, 
ar begalės tas pats baisusis 
tankas ilgai dalyvauti, nes 
šiandie jau jis turi tam spėria 
Jiai išrastą ginklą, kuris, tur 
būt, neduos tam tankui ypatin 
gai pasireikšti.

Dujos kare

Dabar paimkime nors ir tas 
pačias dujas, apie kurias čia 1 
kalbėsim. 1915 m. balandžio 
22 d. vokiečiai paleido pirmą
sias chloro bangas, kurios su
naikino dvi santarvininkų di
vizijas ir atidengė frontą. Ka
tastrofos išvengta tik dėl to,

betinkami ir turi būti tuojaus 
sunaikinti. Apsaugoti kvėpa
vimo organams ir akims var-:

IN OU^ OFFICE

— Paprastus stiklas susi
deda iš smėlio, kalkių ii’ nut- 
.rio angliarūkšties. Smėlis su- 
daro apie tris ketvirtadalius 
viso stiklo. Šios medžiagos 
reikia ištirpinti nepaprastame 
kaištyje. Spalvoti stiklai turi 
dar kitų priemaišų.

Mt. St. Albans’e, netoli AVasbington, I). C., statoma na- 
cijonalė tautos šventovė. Kainuosianti 10 milijonų dolerių.

ratūros, instrukcijų. Dabar 
mes turime tik vieną tuo rei
kalu išleistą darbą — prof. .1, 
Šimkaus “Chemijos karą.” 
Bet jis yra ne visiems priei
namas ir, be to, pritaikytas 
vienai kariuomenei. Dar yra 
keletas Vyriausiojo Štabo Iri 
dinių, bet ir tie specijaliai 
pagaminti kariuomenės reika
lams.

Neturint prieinamesnių va
dovėlių, reikėtų bent tuos pa
čius daugiau išplatinti. Trum
pai, reikia rimtai susirūpinti 
tautos paruošimu dujų karo 
galimumams, aprūpinti ją 
priešdujinėmis priemonėmis ir 
pamokyti, kaip jas vartoti. 
Tai mūs tautos likimo klausi
mas. — 7. P. (“Ū.”>

Nuža-fone

“NATVRE’S IIAIR BALM”
1 Geriausi Vulstai Plunku Sulaikymui

Ir Atauglnlmul
Visi. kurie norėtu turėti geriausias 

pasekmes, kad neslinktų ir augtu 
plaukai, galite atsišaukti pas mus.

šio vaistai yra padaryti iš bran- 
I glausiu žolių. Dabar per trumpa lal- 
| ka parduosime nupiginta kainu — di
delis butelis kainuos tik 65 centai.

Taipgi, kas norėtu agentauti dėl 
šitų nepaprastu vai'stu. tai atsišauki
te arba atrasi kitę dėl inforniaciiu.
V icuiutėliui Išdirbėjai Ir Pardavėjai

URS. PAVIJNA RIMKIENĖ 
1531 Kldclds Avcnue. 
Chiacgo Heights. III.

(Patent rights apph’ed for 19331

VAŽIUOJANČIU I LIETUVA 
DĖMESIUI

TOLOSEFAT
Mlu M. l»ts«r «f Brseklyn, N. T. 

«ritei: "Man u«d Bruiehen for ttaa 
put 4 monlhi and Sare not only loit M 
peanda bui (ui ao v.uch ti.ller ln ...f, 
wsy. Kren (ar people who don't care te 
redoee, Krusehcn ta vonderfol U keep 
the lyitani healthy. I beini a narte 
ahoold kaov for I'rp lr*e<* »® Stasy 
things bet snly Krusebes anaverpd all 
porpe.es.'' (May lt. 18M).

TO loae fat 8AFMLY and HARttLZBS- 
LY, take a heli teaapoonful oi Kruschen 
Balti ln a giau oi hot vatar ln the 
mornlng betore brsokfast—don't mlu a 
mornlng—a bottle thpt Imu 4 werki 
coats būt a trlfle—get Kruachen Balu at 
any drugį t ore ln America. It not Joy- 
fully aatlafled ofter the flrat bottle— 
money bode.

,Ar jūs Tu.ita tą ‘Nesijaučiu 
Gerai” Jausmą?

-Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininku ir už dolerį nu 
sipirkite sau butelį

' l’o visą pasaulį paskelbusį tonika, 
kuris stimuliuoja jūsų apetitą, ai-

| gaivina visų. jūsų sistema, ir jus jau
sitės tvirtesniu ir miegosite geriaus. 
Viso mėnesio treatmentas viename 
butelyj tabletkų. I’radėkite šį treat- 
mentų tuojaus ir jeigu po dvidešimts 
dienų jus busite neužganėdintas, Juau 
pinigui bus Jums sugražinti — Jus 
neimate jokios rizikos.

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGĄ"
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRzVUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame 
daug žinių iŠ Amerikos lietuvių kolonijų iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

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 Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl joa ne
mėgo? JI pati nežinojo.
Joa bloga* kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Liaterlne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL 
COMPANY 

8t. Louta. Mo.

(.ISTERINE
promptly endfl odors ordinary 
antisoptfcs can*t hido ln 4 days

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yon
Thlnk of lt—hov thls oI4 wer1d 

does make progresą—now comes a 
prescrlptlon whlch Is knovn to phar- 
macists as Allsnru and withln 48 
hours after you start to take thls 
swift actlng formula palo, agony and 
lnflammatlon caused by excess urlo 
seld has started to depart

Allenru does Just what thls notlce 
says it wtll do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
lng drugstores everywhere for 85 
cents and if lt doesn’t bring the Joy- 
ous results you szpect—your money 
whole heartedly returnsd.

VIM
ajicf.

CIU AGENTŪRA

-—-i]

Telefonas CANAL 7790

--- »
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Penktadienis, liepos 21, 1933 b s i c a i s

C H I C A G O J E

LIETUVIU PASAULINĖS 
PARODOS DIENAI 

PRAĖJUS
lie-

ir mergaitės, Dr. J. P, Poška, rb. gubernatoriui kati atvyktu rm. Dr. J. P. Poška buvo pri-
kuris buvo paskirtas Pasauli- ii pasveikintų susirinkusius 
nes Parodos Sveikatos Pirmi- lietuvius. Delegacija tai padu- 

komisijos darbuotės, žinojau'ninku> ir SPorto konK P>rm.,’rė atsivesdama ne tik p. Hor 
kiek tai lietuvių komisijai, y- iteikg dvi taure8 sveikiausiam nerį, bet dar ir Springfield’o 
patingai Dr. Jonui 1*. Poškui, berniokui ir mergelei, kaipo vyskupų J. E. Grilfinn’ą. Kas
ir visai komisijai dovan9» kurių davė Amerikos įdomiausia buvo, tai kati Mie- 
įeikėjo d a r b o nuveikti Lietuvių Daktarų draugija, kelinnas su Poškiene atvažiuo- 
iv keblumų nugalėti o jų vis Sveikiausiu berniuku paskel- danai automobiliuje išmokino

Sulaukėm sekmadienio, 
pos 16 d. Išaušo blaivus 
tas, skaisti diena, bet po pu
siaudienio retkarčiais saulutė

rv
atsirado daugiau ir daugiau, btas Albertas Kupliauskas iš gubernatorių lietuviškai pas. 
net iki imties sekmadienio ry- Marquette Parko, o mergaitė veikinti susirinkusius su ‘Svei- 
to. Komiteto nariams tluo- | Venus Tumošaitė iš North Ri
dama kreditas už mokėjimų <ks> *’*elns tuipg-i įteikta gia

ki lietuviai.’
Baigus garbingiems svečia 

įns kalbėti, gamta staiga už-pasislėpė debesų tamsoje, lygi taip taikiai sujungti visų sro. žūs liū-lijin.ai, mukų piešiniai
ir pranašaudama kokio džiau-jvių kalbėtojus, muzikus, dai- '^^•■'uinetts Sese ės - - Avi- sįv£Įjit> gedulu ir pradėjo rau
gsimi, ir vėl kokio liūdesio —. piininkus, solistus, šokėjus —į10S-

rengęs sporto programų is 11a 
rdvmo eksibicijos, plaukymo
lenktynių, \Vater Polo, kunis- Kes.; i,cm,ock 0280 

tynių, ristynių ir t.t. čia ilgi. -.p . _ n Ak 11101/1Q
dalyvavo rinktiniausi lietuviai Utli Ai Ui nAAAUu!\Au
sportininkai, čempijonai uni
versitetų sportuose ir t.t.

Vos pradėjus programų ir
užėjus lietui, reikėjo visiems 
išsiskirstyti ir tik už vienos 
valandos sustojus lietui ir pra 
dėjus suolams džiūti, publika 
vėl pradėjo gausingai rinktis 

[ir šaukti angliškai kur Lietu-

LIETUVIAI DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 So. Ralsted St.

Ofiso valandos; 1-4 ir t-l vai vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2050 W. ttULb tok 

Valandos: II—11 ryto 
Seredomia Ir Nedėliomla pagal a n tarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 80. 19 tli CT., CICERO, ILL. 
Utar.. Ketv. Ir l’ėtn. 10—I vai. 

3147 SO. UiUJlTEl) ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat 2—0 vai.

tokio liūdesio, kokio lietuvio1bendrai, visus, kurie dalyvavo

HEMLOCK SI BĮ

DR. V. S. NARES
(Naryaucaas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
>420 Waat Marųuette Road 

VALANDOS:
S Iki 1S ryto: 7 Iki t vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 6460 8. MAPUDWOOD AVA.

Tel. LAFAVETTE 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. C A Pi AL 0402

dali liedama savo ašaras lio !™» Sportininkų programa!
Tuomet Dr. Poškų su savo pa-Žinau, kad daugelio, kaip 

ir mano, širdyje tų dienų vie- 
ir mes

tuje, nes tuomi laiku (pas mus 
buvo 6 vai. vak. gi užsieny 
apie 1 vai. ryto) žuvo mūsų

Iš vien veikdami jie sutraukė lietiniai jautėmės laimingi už karžygiai, kapitonas
700 dainininkų, kuriuos prire- kad taip giažiai sutvar- 'Steponas Darius (Jucius) ir 
ilgė ir vadovavo komp. A. Po- k>'ta programa, kad pasitaikė ,ukūnas kurie liuosu
cius. To choro balsų it angelų ^°kia graži, giedri diena ii . noru-valia, norėjo dar kartų! 

. aidas skambėjo mūsų lietuvis- kad ant estiados matėsi Ipasitarnauti mūsų gimtinei—I 
lk°fe, pntrijotiškose dainose. Ovalstybėlės visa digni- |Uetllvai 5iais taikos ,aikais! 
ka bekalbėti apie didelį orkest- Jauja. Lietuvos Ministeris Wa jje norgjo išgarsinti Lietuvos ' 
įų, kuriame gražiai švietė ;rjsbington’e p. Balutis, Gene- ]įetuvįų vardų, tai pada- 
&v. Kazimiero Akademija, Konsulas p. Žadeikis iš rė paaukodami savo gyvybes 

. Kam, kam, bet man malonu iNew Wk ir mūsų Clucagos ant tėvynės meilės aukuro. Ne-
, . - - j ,- A. - į buvo matyti publikoje tų me-|Ronsuias p. a. Kalvaitis su noroms sugadino ūpų, nes vi-

siela dar nebuvo jautus.
Pas lietuvius tų dienų buvo 

didelis sujudimas. Jau anksti 
rytų būriai pradėjo važiuoti į 
Pasaulinės Parodos komiteto 
nuskirtų vietų Hali of Science

I muzikos programoj. Jų koop
tuota komisija irgi nesnaudė.' ^pūtavo džiaugsmas,

valandai prisirinko tiek lietu 
rių kiek ta aikštė nėra ma

rino atidarymo parodos, 
parodos bosas p. Meidžio-

pasakė, išgirdanias lietuvius. 
Jom teko net susirūpinti, 
balkonai ir galerijos galės

TeL Lafayette 5793

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

Nedėliojo pagal sutartį

gelbininku A. Kumskiu prane
šė, kad parodys tik dalį pro
gramos, nes daugumas daly- 

(Tęsinys 6 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. KACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str. 

(Prie Archer Avė. netoli Kedzlc) 
Valandos; nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomia Ir nedėliomla pagal 
sutarties

Office Phone 
Prospect 1988

Rea. and Offlca 
2150 So. Leavltt St

Canal 1711

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICLAN AND 8URGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR8:

S to 4 and 7 to I P. M. 
Bunday by Appotntment

Tel. Ofiso Ir Rea Urovehlll 9017
0917 8. VVashleuutv Av«k

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJ AR IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road 
VaL: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-18 ryta 

Nedėlloj NusitarusDR. M. T. STRIKOL’IS «•
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

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

Nedėlioinis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

žmona.rgelių vadoves seselę M. Ber
nardą ir seselę M. Onų Marijų,

'siems reikėjo išsiskirstyti į pa- 
Baigiant niuzikalę progra-įstoges ir ten belaukiant kadi 

laikyti tokios žmonių miniosi^”’ akelės vedė muzikių bei mą, gabns įr mokantis tokiai'prasiblaivys dangus, siela lyg 
sunkumų. Pradėjus abejoti,j vlsus ž,n£sn,us- jdideliai miniai vadovauti, ve- ir nujautė neramumų,
kad pavojaus ir nelaimių ne- OrkesL'ai dirigavo p. Steponą- dėjas adv. prof. F. Mast (Ma-j Muzikos programai baigia-

ar
iš-1

įvyktų, reikėjo kai kuriems iš
siskirstyti toliau.

vidus.

Man būnant arti prie
Papunkčiai priėjus prie pa- 

tos skelbimo sveikiausio berniuko

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tai. Canal 3416 arba SKIS 

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III. 
TEL. CICERO 8917

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet □ųžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me ISlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko* 

plyčia dykai.
3307 Aubura Avenue

LJ.ZOLP
ORABORIUR TR LAIDOTUVIŲVEDejAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5212—8413

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABO RIU8

patarnavimas 
<25.00

KOPLYČIA DYKAI 
3344 R. fiOth Ava, CicA»“o. Tli

Idotuvėms pilnas 
galimas už

J

Telefonas Yards J.13b

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu antomubilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBTTBN AVENUE

Ohicaro. BĮ.

J. F. KADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
068 W. 18th St. Tel. Canal 6174

Chirago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Stauskas) susižinojęs kad Ik nties, jau prie užtvankos — 
inois gubernatorius p. Henry lagoon buvo užsėdę visas ke- 

llorner yra atsilankęs į Pašau- turiasdešimts tūkstančių (40,- 
linę Parodą, pasiuntė delega-f000) kėdes, daugiausiai sve- 
cijų iš Juozo Mickeliftno ir A. Įtimtaučiai, (nes muzikalė pro 
Alaburdaitės Poškienės (Dr. grama užsitęsė daugiau negu 
Poškos žmona) paprašyti ge- valandą), kur sporto kom. pi-

PHONE OROVEUILL 0027 
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

1259 80. WEtoTERN AVĖ. 
Chicago. UI.

GRABORIAI:

Boulevard 7BSS
Res. Hemlock 7191

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Nuo lt ryto Iki S vakaro

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA*! IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—S Ir 7—S vak. 

Beredomls ir ncdėlioiuis pagal sutarti 
REZLDAMCiJA:

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas Republic 7868

Vai.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
r\ vp XI 'F T U 'F A Q

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakaro 
toereuoj pagal sutari:

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

rcl. Lafayette 8078
J. Liulevičius

Graborius
Ir

Ilslsamt.olojas
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aplella- 
kOJe.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4OO8 Arrbev Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

TEL REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

6ia pigesnės kafnos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ ŽEMESNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 
dykoj*. Nulludimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 BO. KEDZIE A VE.

(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

PAVLAira UNDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Becker

(Ltcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia Ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambnlance patarnavimą su eksperto lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukiu BUDRIKI pirm negu krel> 
litėe kur Utar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldysla OftMM

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

Tel. Ofiso Boulevard 6212-14 
Res. Vlctory 2342

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

Ofiso vai.: nuo 1-2: nuo 4:20-8:20 
DR. MAKGKK1O

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne Ir patogesnę 

g.323 80. UALSTKD ST.

ToL Canal 0121

DR. G. I. BL0Ž1S
DENT18TAB

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki I vakare 
beredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6069

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6000 too. Artesian Ava. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ABCHEB AVENUE 
Tel. yirginia 0036

Vai nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U 
nuo 0 Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 Iki 12 
Phone BOULEVARD 2482

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Road
arti Westem Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomia po pietų ir Nedėidieniais 

tik susitarus
8488 W. iLUtyitTIE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Rea Phone 

Englevrood 0441
Office Phona 

Wentworth 8000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

esti priežastim galvos skaudėjimo. Q 11 A I I i SlTU L’IJ’tr
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- ‘00U °* -LLa_L.OlE.lJ 011 VILE/L 

skaudamų akių karštj. Atital- ‘mo,
sau trumpią 
gystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atnitlki'iouose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

S pečiai ė atyda atkreipiama moky- 
jklos vaikučiams.
i Valandos nuo 10 ryto Iki S vaka
ro. Nedėllomis pagal sutarti.

Daugeliu atsitik/m ų akys atitaiso
mos be akinių, liaiar kainos perpus 
pigesnės, n<-gu buvo. Musų kainos 
plgeaoės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

regystę Ir tolimų re- ROOM 210
Vai.: 8-4 Ir 7-0 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'sų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomis 10 Iki 12 

Telefonas Alidway 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893 

1 Bez.: Tel. Drexel 9191

DR.A.A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nekėliomis fr Šventadieniais 10—12

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

aai

DR. JOHN SMETANA.
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto ild 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

(skirtų valandų. Boora 8.
I Phone Canal 0523

Office;
Prospect 2011

Res.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd {Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

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

Chicago. III.
Phone: Hemlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare G

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4633. SO. ASHLAND AVĖ 

/ Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki B po plotų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dienų

GYDO VISAS LIGAS VYRU TK MOIKRiui

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos 
FTR 8S MKTfTg N F. žn;KJDr»

KAIP tSMISENfcJfJHIOH ir N F. IŠGYDOMOS JOS YRA
8peclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodtjlmų krsn- 
Je, odos, Ilgas, Žaizdas, rrumntlsmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kltt ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir perstt.Hkrlnklte kų Jis jums galt pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir ižifydė tūkstančius ligoniu l'aiail- 
DMI dykai. OFISO VALANDOS: Kasdio nuo 10 valaadoo ryte 1 
valandai Ir nuo I—S valandai vakare. Nedėllomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

Mik ST.. kamgM Keefe* Ava. TeL Gravford OATS



D R X U G X ■Penktadienis, liepos 21, 1933

PIKNIKAS-
ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILLINOIS

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 23 D., 1933
BERGMANS GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

Bus visokiausių, komedijų. Gera muzika. Puikūs Pietūs. Dovanų dalinimas. Pirmos Klesos Ker
mošius, etc. Dalyvaus ir J. J. BAGDONAS su ristikais. Kviečiame Visus, Chicagos ir Apylinkės 
Lietuvius ir Bulvariškius. Pradžia 11:00 A. M. — Good time užtikrinam.

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
BAIGUS SV. KAZIMIERO 

AKADEMIJĄ
GRAŽI PUOTA PAS PP. 
MONDEIKUS CICEROJ

Praėjusį trečiadieni, liepos

riai bet išdidžiai laukė bai
giant žygio. Visų, čia ir ten, 
širdys plakė vienodu jausmu; 
visų sielos degė vienu ir tuo 
pačiu troškimu. Išnyko abejo
nės. Lietuva, drauge su Da-

stebėkimės jų pasiaukojimu. 
Mes visi, kaip vienas, dirba
me mums gamtos pavestų evo
liucijos darbų. Skirtumas tik 
tame, kad ta pati gamta kai 
kuriuos apdovanojo didesne

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN

1 vai. popiet. Komisijoj yra kuris neužilgo grįžta į Lietu- 
gerb. pirm. kun. Pr. Vaitukai- vų. Susirinks visi sekinad., lie
tis, K. Gedvilienė, M. Sūdei- |pos 23 d., Raibužio ūky. Kcl-
kienė, P. Navickienė, O. Sru- 
bienė deda pastangas, kad vis. 
kas gerai pavyktų.

riaus motina, nusileido ant k e- d rusa ir energija ir, žinoma. X Penktadienį, liepos 14 d., 
apie 5 vai. popiet, prie gat19 d., pas vaišinguosius pp. įlių ir meldė savo sūnui lai- daugiau iš jų reikalauja — jų

Mondeikus, Ciceroj, įvyko gra'mės. Ko mes troškome? Kas aukos yra didesnės. Toki žmo-Į vių 122 ir Emerald avė. įvy 
mus apvienijo? Tai Dariaus ir nės yra gamtos valdomi ir jie ko baisi automobilių katastro-

LANKĖSI SVEČIAI

Šių savaitę “Draugo” re-ži puota, kurioje dalyvavo ne- 
mažas
pralotas — _____ , ..........
kleb. kun. Vaičūnas, kun. J. i pasiryžome pergalėti' banguo- [ pradėtų nesuprantame. mu smogė į kitų automobili, pokaitis su žmona iš Kauno,
čižauskas iš Detroit, Mieli., U-(jaučius vandenynus, kalnus ir, . . kuris važiavo skersai 122 gat adv. St. Gabaliauskas iš ftiuu
'tica, N. Y., kleb. kun. Deksnys, .klonius, panaikinti distancijų Į. znloni9’ P* nų eneygi- v£s Tame automobilyje važia Valaitis iš New Yorko,
svečias iš Lietuvos kun. A. I)ajr, tartum, vienu akies mirks-(^°^’.^r^^_ny/ 8.ing° PasiaU v o iš lenkų parap. Seserys Na ^r- J. Jonikaitis, adv. J. I 

vick, kun. J. Čižauskas, muz. 
J. Čižauskas iš Detroit’o, F. 
Petrulis ir A. Trečiokas iš 
Newark, N. J., adv

būrys įžymių svečių: Girėno kilnus darbas ir pasi- drįsta prie tokių darbų, kokiij fa. Vyras važiavęs Emerald dakcijų aplankė daug svečių, 
s M. Krušas, vietinis'aukojimas. Mes drauge su jais mes įsivaizdint negalime arba avė. pietų link, visu smarku : kurių tarpe buvo: p. J. \ ai

ksnys, kun. Juškevičius, Pet- niu atlikti tai, kas imdavo Sa
jauskas, svečias iš Rytų komp.'vaites laiko. Neklydome. Ma- 
J. Žilevičius, viešnia iš Bing-pu skaičiumi valandų pasiek-
hampton, N. Y., komp. Pocius, 
svečias iš Lietuvos mokytojas 
(Arlauskas, vietinis biznierius 
p Arlauskas, pp. Čižauskai iš 
Detroito, eikagiečiai pp. Dau-

ta 4,000 mylių tolis ir čia, taip 
arti Jų mylimos Lietuvos, la
kūnai baigė savo kelionę. 

Deja, tik maža dalelė neuž-

kojimo man šiandie tenka ga
rbinga pareiga priskaityti ir 
mūsų lakūnus Darių ir Girė
nų.

zarietės į vienuolynų. Dvi se
serys labai sunkiai sužeistos-, 
vienai kojos sulaužytos, o ki
tai galva sudaužyta ir be sų-

baigto darbo, neužbaigtos ke
ksai, Janušauskai, Brazaičiai, ,'iįonės tepaliko. Bet ar Jūs ži-,, . . J_.
Sakalai, Vaičūnai, p. Stulga ir luote, kad didelių darbų gvve- (kartų girdėjau juos kalbant , y.g tft. nealsargus
Viti v , . apie skridimų Lietuvon tieknime žmogus negali užbaigt?' . ..... , . raas.Florencija Paulaitytė, gerai] 

žinomų ciceriečių P. ir M. Pau Vaišingoji ponia Mondeikie- (Nebaigė savo darbo ir mūsų

rodis į ūkį toks: Archer avė. 
iki Willow Springs Rd. Pasi
sukti į dešinę iki 83 gatvės, o 
čia pasukti į kairę dvi mylias. 
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 
dykai. Atvažiuokit visi ir lin
ksmai praleiskit dienų'. Lauk
sime skaitlingo būrio. Rengėjai

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

Turime tuojau parduoti
Stutz, 7 pasažierių, aukštos rū
šies automobilių. Geroj tvar- 

Zuzana|k°j, bėga kaip naujas. Pato
gios išmokėjimo sąlygos. Par
siduoda labai pigiai.
Garage 2445 E. 75th Street

Kiek kartų mačiau juos oro monės tapo nugabentos į ligo Šalna iš Bostono, p-lė A. Ru- 
paukščiais vikriai skrendant, ninę. Trečia sesuo stebėtinai. g>’tė Kauno, Lietuvos Ge- 
tuo pačiu laivu jų vežamas išliko sveika. Abiejų automo-' Bėralinis konsulas New Yorke 
pats skridau pereitų vasarų bilių stiklai į šipulius suby- P- Žadeikis, P. Dargis ir K.
Pittsburgh’an ir atgal, kiek rėjo ir ratai nulakstė. Vaišnora iš Pittsburgho ir vi-Į PARSIDUODA bučemė ir

sa eilė kitų. grocernė. Kaina visai pigi.vaziavi- Pigi-
3401 Aubum Avė.

įkartų įsitikinau, kad jų ener-, 
gija neišsemiama ir kad

laičių dukrelė, šiemet baigė padedant p. M. Juškienei įlakūnai...
Sv. Kazimiero Akademijų. Ji ir kitoms, iškėlė turiningų va-1 &os <h^nos. ’ ra*,kilnus. Jie sukūrė naujų idė- st*
visų savo mokslų įgijo nuo^arien?, Per kuri4 pasakyta An e ectnc flashlight was par(xlė naujus kelius į1 

Kaunu, o tais keliais eidami

[gyvenimo tikslas aukštas ir
jųi Reikia pažymėti, kad abu 

draiveriai išliko menkai širšei-
Rep.

RADIO
Sv. Kazimiero Seserų. Baigų- :£ra^iu kalbų. Kalbėjo pral. burning and a clock was
si Sv. Antano parapijinę mo į Krušas, kun. A aičūnas, kun. štili ticking”, bet lakūnų šir-j jaunųjų gentkarcių energija,
kyklų, siekė aukštesnio moks- .Čižauskas, abu kun. Deksniai, dys nutilo. Jų darbas buvo pasieksime> turėsime pasiekti 
lo Šv. Kazimiero Akademijoj, 'm°k. Arlauskas, komp. Žilevi* <ia nutrauktas, 
kame, pačios Paulaitytės žod. ,rius, M. Janušauskienė, M. Vai
žiais — “praleidau keturis Ii- Rimienė, Sakalai, Čižauskai, 
nksmiausius metus. Mano tė- komp. A. Pocius. Visi gerėjo- 
veliai siuntė mane šion kilnion'PP- Mondeikų vaišingumu 
įstaigon, kad, šalę būtino mo- pr> bendrai, gražia Ciceros lie- 
kslo, įgyčiau gerų, moralį išsi- (tuvių kolonija, jos pavyzdingu 
lavinimų. Turiu pasakyti, kati isusiorganizavimu ir veikimu

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

ŽUVUSIEMS LAKŪNAMS 
PAGERBTI RADIJO 

VALANDA

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd Pi. prie State St.
Tel. Pullman 5950

Kaip žmogaus uždegta ug-
Vilnių. Šios idėjos svarbų jie 
įrodė aukodami savo didžiau-

nis, kaip žmogaus paleistas, sių turtų — gyvybę. Tokios 
laikrodis, viskas, kų žmogus'aukos nežūsta. Jas seka kitos 
pagamino, dėl ko pasiaukojo,1 tol, kol tikslas bus atsiektas, 
net didžiausioj nelaimėj, nežū- |Verčiau tūkstančius čia paau- 
sta. Lyginai nežūsta žmogaus koti, negu dešimtimis skursti

Šv. Marijos mergaičių soda 
licija laikė susirinkimų antra 
dienio vakare, mokyklos kam

n
Praeito antradienio vakare, 
stoties \VGES, pastangomis 

Peoples Furniture Co., buvo 
radijo programa specialiai pa
švęsta pagerbti žuvusiems la

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir prl-

Į statau Anglis už pigiausias kainas.
Pašaukit Eafayette 8980.

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

Šv. Kazimiero Akademijoje ti
krai tai įgyjau. Jei man reik
ti? iš naujo pergyvent tuos ke
turis metus, su džiaugsmu su
tikčiau grįsti.”

F. Paulaitytė buvo Šv. Ka
zimiero Akademijos orkestro* 
narė nuo pat įsikūrimo. Reiš
kia, per tris metus ji prisidė
jo prie tos orkestros laiinėji 
mų. Su džiaugsmais, teko ir 
sunki pareiga — nešiojimas 
gana sunkaus instrumento, sa 
ksofono (tenor saxophone), 
bet Paulaitytė savo kantrumu 
ir didžiu instrumento mėgimn 
visas kliūtis nugalėjo.

Ateity Paulaitytė bus lietu 
vių saksofono eempijonė.

didžiosios idėjos bei kilnūs gv 
venimo tikslai. Pagalios nežu
vo ir Darius su Girėnui 

Kaip saulė duoda šilumą, že-

vergijoj!
Nei Londono konferencija, 

nei kaimynų lapės gudrumas, 
tik mūsų pačių darbas, drąsa 
ir pasiaukojimas padarys Lie-

Dievo garbei ir savo tautos 
naudai. Svečiai iš Lietuvos It 
Rytinių valstybių ir artimes
nių Cbicagos miestų atpasako
jo malonius įspūdžius, įgytus!1"®. ganuna .vai81U8’ oras ?r 
viešint Cbicagoj ir Ciceroj ,maistas Pala,ko gyvybę, taip tuvų pilnai kultūringa ir atei- 
Ant galo p. A. Mondeika džiau j2™*"8 gamina energi* “ b
gėsi, kad svečiai nepasididžia-

Vienatinė gyvybė — tai e- 
nergija, gal elektra, elektro
nai, kurie jau šiandien mums

vo atvykti i jų butų ir vakarų 
sykiu maloniai praleisti.

Vakaras praėjo tikrai link
smai. Visi skirstėsi patenkin 
ti, dėkodami pp. Mondeikams 
už vaišes.

bary. Susirinkimas buvo vio į kūnams: S. Dariui ir S. Girė
nas iš skaitlingiausių.

Naujos narės įsirašė į soda- 
ilicijų: II. Pecukaitė, S. Sabu

nui.

taitė, O. Paukštaitė, A. Rudi- 
taitė, S. Simonavičiūtė, G. Lu- 
siauskaitė, P. Sherpetaitė, A. 
Valiulaitė, O. Baranauskaitė,

Programa buvo rūpestingai 
prirengta ir pilnai atitiko šiam 
lietuvių tautos liūdnam įvy
kiui. Kalbėjo “Draugo” red.
L. Šimutis, Dr. Vezelis, Dr.
X>rangelis, kurie apibudino na-
įsuosius mūsų lakūnus, jų žv- Namai: 6459 S. Rockwell St. 
gi ir tragingą mirti, dėl ku-,

Telefonas Hepublic 9600

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7 660 

Valandos 9 ryte lkt S popiet
2201 W. Cermak Road

A. Vaitkiūtė. Visos rankų plo 
ty verta Jos garbingos pra- jimu priimtos sodalicijon. 
eities. Lai Dariaus ir Girėno I Labai gražu, kad mūsų klau rio-s liūdi visa lietuvių tauta.
_____ •___ x__________T-a___________________ieimii rlūvnfo „rienrl kūno nilnft T>_____________ ____ 3--__ t __fnaujosios žvaigždės Lietuvos 
horizonte būna mums kelrod
žiu prie didelių darbų ir pa-

tūkstantiniais atvejais tarnau- siaukojimo. Gi jų giminėms 
ja. Radijo mums įrodė elek- čia reiškiame gilios užuo- 
tros vilnies greitumų ir gali- jautos, o garbingų drąsuolių 
mybes. Elektros vilnis panai- i atminčiai nuliūdę žemai len

kiame savo galvas.

Panedėlio, Seredoa fr Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Ganai 6122

simų dėžutė visad būna pilna 
Po susirinkimo sodalietės ra 
šo klausimus, į kuriuos soda 
licijos dvasios vadas kun. S. 
'Jonelis atsakinėja. Mergaitėms 
tai labai naudinga.

Pirmas sodalicijos išvažiavi 
mas bus liepos 23 dienų. Tro

Programo vedėjas J. Krukas 
jausminga kalba sujungė vi
sas programo dalis: dainas, 
muzikų ir kalbas į vienų liū
dnų ir neužmirštamų valandų. 
Peoples Furniture Co. buvo 
viena iš didžiausių visais at
žvilgiais rėmėjų lakūnų sunia-

SPECIALĖS KAINOS,..
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL O Ag
RUOŠ (karpytai)
PARLOR SE- Q O g
TAI po ...........
VAI.OOMI’ KAM-

?„An,v..8ETA'.. *28.75
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.
J. T. .luozaltls Ir Olto Wen<ll, sav.
3621-23-25 S. Halsted’ 

Street

Pp. Mondeikai, kaip jau ne. i kino distancijų ir laikę. Žmo- 
sykį tai įrodė, pasižymi nepa ; Rns yra tobuliausias gamtos 
prastu mandagumu, malonu- j davinys ir todėl didžiausia e-
mu. vaisingumu. Buvus 6io P««-

aukojimu ir pajėga liko suku
rta visa tai, kas mums tar
nauja, už mus dirba, mūsų 
sveikatų ir gyvybę gelbsti. 
Žmogaus smegenų deganti ug
nelė ir ambicija ragina žmogų | 
pirmyn. Žaibo greitumu suža
dintas pats žmogus panorėjo 
greitai bėgti, smarkiai važiuo
ti ir, pagalios, dar greičiau ir 
vikriau už paukščius lėkti.

C H I C A G O J E

MŪSŲ LAKŪNŲ PASI
AUKOJIMAS

(Dr. K. Drangelio kalba per 
Peoples Furniture Co. 

radijo valandų)
Broliai ir sesės.

Lietuvos dangaus skliaute

I Kaip per tyrlaukius tris ka
kalius į Betliejaus Stainelę, 
kaip per banguojantį vandeny- 
Įnų, Columbų į Ameriką, kaip 
!miške paklydusį medinčių na
mo, ar vilties netekusį drųsuo-
li švieson, taip musų lakūnus . . .

v v • .j- , • a- • Kiekvienam žmogui gamta i-tos pačios žvaigždes kviete ir y.. ,
, t - a ni .Ibneže kibirkštį drąsos ir pavedė Kaunan — Lietuvon. Tai

drųsus ir kilnus žygis!

LIETUVIŲ DIENAI 
PRAĖJUS

kas išvažiuos 9 valandų. Rei-|nymo. Todėl ši lietuvių įstai- 
kia susirinkti prie 44 ir Gali- ga, reikšdama didžiausių už

uojautų, pašventė visų šių va

ir vėl sužibo naujos žvaigždės. 
Tai žvaigždės Dariaus ir Gi-

Baigiant Lietuvių Dienos tu
~ . . . riningų programų ir klausantrėnol Sakoma t.k [Aetuvoj tek Atst0vOj R R_ Ra.

daug žvaigždžių matoma. Ma-' 
žam man pasakojo, kad visos 
tos žvaigždės — tai mirusių 
kilnių žmonių sielos-vėlės. Jos 
yra žmonėms dideliuose dar
buose kelrodžiu.

lučio, išsiųsto nuoširdaus la
kūnams sveikinimo, dalyvių a- 
kyse matėsi džiaugsmo ašaros. 
Anoj pusėj vandenyno, tuomi 
pat laiku, kita minia nekant-

siankojimo, kad jis gyvenime 
kuo daugiau šia atliktų. Drą
sa mumyse sukelia dideles mi
ntis, o pasiaukojimas jas įkū
nija. Nieko pasauly nėra be 
pasiaukojimo.

Imkime mokslininkus, liau
dies vadovus, naujų idėjų pi
onierius, šventuosius ir, paga
lios, imkime pačių motinų ir

(Tąsa nuo 5 pusi.)
vių išsiskirstė be to jau buvo 
vėlus laikas.

P-lė Emma Šemaitis, kuri 
yra čikagiečių plaukikių čem- 
pijonė, parodė savo gabumus 
kaip ji pasiekė plaukikės čem- 
pijonės garbę. Kumštininkai 
irgi buvo geri lietuviai spor
tininkai. Nemažiau pasižymė
jo ir ristikai. Publika labai do 
mėjosi šia programa, bet, lai
kui neleidžiant, nes, sulig su
tarties su parodos valdyba, rei 
kėjo vietų užleisti 8 vai. va
kare orkestrai ir nenoroms 
reikėjo pranešti, kad progra
ma baigta.

Šiuo ir baigėsi istorinė ši
mtmečio Pažangos Parodos 
lietuvių Diena. Alfa

fornia avė.
Visi, kurie norite važiuoti 

savo automobiliais, prašomi va 
žiuoti. Vieta labai graži — 
St. Charles, PotawatomieJ 
Park, Fox River. Koresp.

landų' žuvusiems lakūnams pa
gerbti. Lietuvos Svečias

PRANEŠIMAI
CHRYSLER IR PLYMOUTH

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR, 
TOWN OF LAKE

DIDELIS KUPISKIEČIŲ IR 
RAGUVIEČIŲ SUVA

ŽIAVIMAS

X Apaštalystės Maldos dr- Kupiškiečiai ir raguviečiai 
ja rengiasi prie išvažiavimo turės progų atsisveikinti su 
rugp. 13 d., Marųuette parke, kupiškiečiu kun. šermukšniu,

INSURANCE,

NOTARY 
PUBLIO r»mSE BANKERSj

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOKHTURA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKIRIKOITMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STB. Tel. LAEAYETTE 1083

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemifikiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CIIRY- 
8LKBIB $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.

TeL Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.
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