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EKONOMINE KONFERENCIJA LONDONE VAKAR UŽDARYTA
LIETUVOJE CHICAGOJE

PREZ. ROOSEVELTAS PAREIŠKIA,
KAD KONFERENCIJA PASISEKUSI
LENKIJA DAUGIAU SU
BOLŠEVIKAIS SUSIARTINA
ipanijos radikalai nusprendė
žmonių laisvę suvaržyti
KONFERENCIJA UŽDA
RYTA

LENKAI SU BOLŠEVIKAIS

i

NAUJA R. KRYŽIAUS
LIGONINE

2,200 DARBININKŲ
DARBAS

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus ligoninėj Klai|>ėdoj ligo
nių gydymas jau prasidėjo.
Tuo tarnu ligoninėje veikia 3
skyriai: 1) r.i. terų (gimdymo
ir moterų ligų), 2) chirurginis
ir 3) vidaus ligų. IPrie skyrių
veikia ambulatorijos. Gydymo
kainos tokios: ambulatorijos
patarimas 3 lt., ligoninėj gydymas parai III kl. — 6 lt., II
klasėje —10 lt., I kl. — 15 lt.

lllinoiso bedarbių šelpimo
komisija praneša, kad dvi Chi«agos kompanijos nusprendė
darbą 2,200 darbininkų pri
imti. Komisija prašoma iš be
darbių tarpo tuos darbininkus
parinkti.
CHICAGOS POLICIJA PA
GALBON EINA

VARŠUVA, liepos 27. —
LONDONAS, liepos 28. — Lenkų užsienių reikalų minisYorkville, III., areštuoti ir
Ekonominė konferencija nut teris Back grįžo iš Vilniaus
kalėjime laikomi du piktada
raukta.
I
krašto, kur diktatorius marša
riai. Jų praeitis
nežinoma.
MILIJONIERIAI ELGE
Prieš uždarymą kone visij las Pilsudskį atostogauja.
Rankų pirštu odą jie tiek nu
TAUJA
kraštų delegatai prakalbas pa
Min. Back pranešė, kad ar
lyginę, kad šiais antspaudais
sakė apie tai, ką. jie apie kon timoj ateity lenkų pasiuntiny
LEKĖČIAI. — Paskutinė- unku identifikuoti. Chicagos
ferenciją mano.
bė Maskvoje ir blolševikų pa
‘ mis dienomis šioj apylinkėj policija pagalbon pakviesta
1. 96 italai lakūnai švč. Vardo katedroje, Chicagoj, šv. Mišių klauso. 2. J. F. Hamilton, nradpio vaikščioti hitlerininku
J. Valstybių prez. Roosevel- siuntinybė Varšuvoje bus am
Home Owners’ Ix>an Ass’n Michigano distrikte, manadžeris sprendžia apie namų morgičius; 1
tas savo nuomonę konferenci basadomis pakeltos.
MOKYKLŲ BOARDAS
jis
išklausinėja pirmųjų aplikantę. 3. Chicagos lenkų skirta tvpiškoji mergaitė lenkų dienai iš Vokietijos išvyti žydai ir
jai prisiuntė. Prezidentas pa
NEPASIDUODA
prašo ūkininkų išmaldos, nes
Chicagos parodoje.
CIVILINĘ
LAISVE
SU

reiškia, kad jis įsitikino, kad
neturi iš ko pragyventi. Vokie
VARŽYS
Chicagos viešųjų mokyklų
pasaulio kraštai ištikrųjų ga
KRISTAUS RŪBAS PA
BOLŠEVIKAI BAUDŽIA
VYRIAUSYBES PAGAL tijoj turėję savo prekybos par
li apie savo bendrus reikalus
GERBIMUI IŠSTATYTAS
duotuves, bet hitlerininkai a- boardas nutarė mokytojų ir
KAPITONĄ
BOS ŠAUKIAS
MADRIDAS,
liepos
27.
—
tartis. Dėkoja dalyviams už
tėmę ir juos pačius Į Lietuvą piliečių protestus paneigti, ka
Socialisto
radikalo
premjero
jų širdingumą ir kantriai dirb
TRIER, Vokietija, liepos 27
JAROSLAVAS, Rusija, lie
SAN FRANCISCO,
Cal., ištrėmę. Per ašaras pasakoja da apie ekonomiją einasi. Vie
vadovaujama
Ispanijos
vyriau
•
*
Ttą darbą. Sako, kad nors su
— Kristaus vilkėtas besiūlis pos 27. — Volgos upėje ap liepos 27.— Gubernatorių su apie baisių Vokietijoj svetim šųjų mokyklų išlaikymui išlai
sybė
nusprendė
nuo
priešų
vitartys nepadarytos, tačiau parūbas, brangintiniausia kata-- virto vienas senas laivas ir 98
taučių padėtį, kad esą ir mili dos bus mažinamos. Keliolika
važiavime
reikštas
pageidavi

pitarimų sėkmės ne visados somia priemonėmis gintie,
likybės relikvija, vietos seno- asmenys nuskendo. Bolševikų
jonieriams blogai, visur perse šimtų mokytojų bus paleista.
gali būt sutartimis matuoja-1 ”^>a'i«tai sumanė, kad rei- vės katedroje pagarbai išarta- teismas pripažino kaltu laivo mas, kad krašto vyriausybė kiojami, mušami, į kalėjimus
mos. Mintimis pasikeitimas ir,kla KJventojams civilinę lais- , tytas.
UŽ MOTINOS NEŠELPIMĄ
kapitonų N. Andriejevų, kad gelbėtų valstybėms prieš pik sodinami.
svarbiųjų klausimų sprendi-'
ęuvarf,\ti ir
laikrasėius
Šios relikvijos išstatymo ce J’8 Per daug žmonių laivan tadarius kovoti
mas kaip šiandien, taip ir atei askr’a* cenzūrai paduoti.
McHenry apskrities teismas
ŠV. ALOYZO ŠVENTES
remonijose vadovavo kardino- Pr>čmė U jį mirties bausme
nubaudė
kalėti
ūkininką F.
tv bus naudingas. Tad prezi
LAKŪNAS POST BAL
Jau vis labiau ir labiau įlas Schulte ir arkivyskupas nubaudė.
ABEJOJA
APIE
PASISE
dentas nė negali sakyti, kad
TUOSE RŪMUOSE
eina į įprotį kiekvienais me Grasserį už savo motinos 90
Brcneuasser.
Kapitono pagelbininkas KuKIMUS
konferencija nepavykusi. Tuo
tais švęsti jaunimo globėjo šv. m. amžiaus nešelpimą.
rokovas 10 metų kalėti nubaus
Tūkstančiai
maldininkų
reIVASHINGTON, liepos 27. Aloyzo šventes. Galima sakyti,
labiau, kad kai kurie klausi
tas. Kiti laivo viršininkai nu — Prez. Rooseveltas Baltuose
PARYŽIUS,
liepos
27.
—
likvijų
atlanko.
Pirmąją
diemai ir toliau bus aptariami.
kiek yra “Pavasario’’ kuopų, DAR VIENAS NUŠAUTAS
bausti
nuo
1
iki
2
metų
ka

Kiek
prancūzų,
tiek
anglų
n
ų
maldininkų
tarpe
buvo
ir
O ekonominė pasauliui refor
Rūmuose vakar lakūną IViley tiek ir Šv. Aloyzo šven
lėti.
spaudoje
daug
rašoma
apie
J.
vicekancleris
von
Papenas,
ku
Kada Chicagoj
išvystoma
ma yra būtina.
Post priėmė. Jį sveikino už čių. Labai aišku, kad visų jų
Valstybių pramonės gaivini ris po konkordato pasirašymo
rekordinį pasaulio apskridimą. aprašyti negalima. Iš praneši kova prieš žudeikas, užvakar
Konferencijos dalyviai be
mą. Reiškiama abejonė, kad lėktuvu iš Romos atvvko.
IŽDO SEKRETORIUI PAkitko ramiai klausėsi bolševi
mų laikraščiuose matyt, kad dar vienas smurtininkas nu
prez. Rooseveltui galėtų tas
GELBININKE
LAKŪNAS PAGERBTAS labai gražiai ir įspūdingai bu šautas. Tai IVillie Carr, alaus
kų delegato Maiskio prakal
žygis pasisekti.
ŽYDAMS PRIEGLAUDA
bos. Jis sakė, kad sovietų Ru-.
vo švenčiama toji šventė įvai- pirklys. Jį nužudė jo priešai.
IVASHINGTON, liepos 27.
sijai nėra galimybės su kapita
NE\Y YORK, liepos 27.
jyiuose Lietuvos niresrtuose.
WN
DONAS,
liepos
27
—
~
Iždo
sekretoriui
pagelbiNUŽUDYTAS
VADAS
IR
24 TRAUKIA TIESON
Miestas
pagerbė
lakūną
Postą,
j
listų valdomais kraštais susi
Anglijos parlamentui įduotas ninke prez. Rooseveltas pas- kurs pereitą savaitę vienas 5,000,000 KODŲ IŠSIŲSTA
JO SŪNUS
tarti. Sakė, kad konferencija
sumanvmas, kad Anglija duo- kyrė M ra. Marion Glass Ba pasaulį per 7 paras 18 minutų!
----------Cooko apskrities ‘ grand
:o naudinga nepadarė. Jis
MANAGUA, Nikaragua, lie tų prieglaudą iš Vokietijos iŠ-' nnister, senatoriaus Glass se apskrido.
IVASHINGTON, liepos 28. įjūry” 24 asmenis tieson pat-*
lašino kapitalistiškiems k ras
pos 27. — Jinotega departa tremtiems intelektualams žy- šerį.
•Krašto pramonės gaivinimo raukė. Tai už rakieteriavimą.
ims numatoma karo katastro
mente rastas veikliausias ir dama, kurių tarpe yra ir prof,
VIEŠŲJŲ DARBŲ VEDIMUI į administracija vakar krašto Tarp kaltinamųjų yra politi
jei “kapitalistų
tvarkos
žiauriausias sukilėlių vadas A. Einšteinas.
ATLYGINIMĄ DIDINS
darbdaviams 5,009,000 kodų iš kierių ir smurtininkų. Yra ir
sistemai nebus subolševikinį P. Altamirano su dviem sūIVASHINGTON, liepos 27. siuntė. Su kodais gautas su C'apone, kuris šiandien eina
ti.”
DETROIT,
Mich.,
liepos
27.
nąis nužudytas.
VISI ŽYDAI PAŠALINTI
Viešųjų darbų vedimui Illi- tartis darbdaviai turės pasira jam uždėtą kalėjimo bausmę.
— Krašto automobilių preky noiso valstybėje prezidentas šyti ir administracijai grąžin
REIKALAUJA PAGROB
VOKIEČIŲ ALUS AMERI
BERLYNAS, liepos 27. — bos rūmai paskelbė, kad auto paskyrė 3 vyrus. Jų tarpe y- ai.
DIDESNĖ KVIEČIAMS
TUOSIUS PALEISTI
KAI
Iš Hamburg American garlai- mobilių pramonės 200,00 dar ra ir buvusis Chicagos majo
KAINA
bininkų atlyginimas bus padi ras C. H. Harrison.
vių
kompanijos
direktorių
są

BERLYNAS,
liepos
27.
—
NUBAUSTAS MIRTIES
ŽENEVA, liepos 27 — T.
dintas.
Vokiečių
alaus
išvežimas
į
J.
stato
visi
direktoriai
žydai
paGrūdų biržoj?, Chicagoj, va
BAUSME
Sąjungos komisija, kuri valdo
Ford Motor Co. šiems pre
Valstybes
kasdien
didėja.
'
šalinti.
kar
kviečių kaina 7 centais
2 MILICININKAI MIRĖ
Saar klonį, paskelbė Vokieti
kybos rūmams nepriklauso.
KANSAS CITY, Mo., liepos daugiau bušeliui padidinta
jai reikalavimą, kad ji
tuo
Lietuvos maldininkai pas
PANA, III., liepos 27. — Iš 28. — W. McGee, kuris buvo
jau paleistų ten pagrobtus tris
RACINE MAJORAS
rnana- GAISRAS SKERDYKLOSE
sužeistų autobuse įvykusiam pagrobęs šio miesto
asmenis, tarp kurių vra du
Šventąjį Tėvą
TEISMAN
sprogime 30 milicininkų du džerio dukterį ir tik už išpirki Vakar gaisras skerdyklose
prancūzai piliečiai. Juos pag
Anglo-American
mirė. Kitiems keturiems yra mą paleido, teismas mirties sunaikino
ROMA (per paštą). Liepos ko asmeniškai pažinti. Be to,
robė vokiečiai fašistai.
RACINE, Wis., liepos 27.— pavojaus.
Provision Co. sandėlį, 40 gat.
bausme nubaudė.
7 d. atskiroje, pusvalandį už Popiežius pareiškė geriausių
Šio miesto majoras Svoboda
ir Packer avė. įGaisro prie
trukusioje audiencijoje, Popie linkėjimų lietuvių tautai, su
CIVILINE VALDŽIA
teisman traukiamas. Kaltina
žastis nežinoma.
JAPONŲ FIELDMARŠAVISA ŠEIMYNA ŽUVO
žius priėmė Lietuvos maldinin teikė palaiminimą maldinin
GRĄŽINTA .
mas papirkimų ėmimu.
LAS MIRĖ
kus, kuriuos pristatė pral. Ma- kams, episkopatui, kunigijai
LOS ANDES, Čilė, liepos
HAVANA, Kuba, liepos 27. liauskas Nuoširdžioje kalboje ir visai Lietuvai.
ORO STOVIS
MILICIJOS PARADAS
TOKIJO, liepos 27. — Mi
27. — Ekr.aminuojant rastą
Prez. Machado grąžino Hava Popiežius pareiškė džiaugsmo
Audiencijoje kartu su mal
Chicagos parodos srity Sian artilerijos šovinį baisus spro- rė japonų militarinis direkto CHTCAGO IR APYI.TNKB8
nos provincijki civilinę val priimti maldininkus iš tolimo, dininkais dalyvavo ir Lietuvos
džią. 237 politiniai kaliniai pa bet Jo širdžiai artimo krašto, charge d’affaires prie Vatika dien lllinoiso milicijos 33-ioji ■ girnas ištiko. Visa iš 7 asmenų rius Mandžiūkuo valstybėje, — Šiandien giedra; maža
temperatūros atmaina | ,
fieldmaršalas N. Muto.
divizija turės paradą
' šeimyna žuvo
leisti.
kurį Jam vienam iš Popiežių te no, p. Graužinis.

2

B RlU g X S

Penktadienis, liepos 28 d., 1933

> *•

artimieji, giminės ir pagaliau, Chieągoj di
tipų, kurie vaidina savo ro nių ži u o gaus problemų supra- lėno pasiaukojimų dėl gražių,
j didžių, kilnių ir garbingų dardžiausias lietuvių centras. Prie to reikalo,
les naujausiosios istorijos sce timų ir jų įvertinimų.
Neina kudlen, Sakyme sekmadienius
“Serijos žmogus” yra ener- (bų mūsų mielai tėvynei. Mū .ų
PRENUMERATOS KAINA: Metams — <4.00. Pu Dariui ir Girėnui paminklo statymo turėtų
noje.
oši metų — $3.60: Trims mėnesiams — 12.00: Vienam
Gausinga
pasaulinė
literatu
mėnesiui — T6c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me dėtis ne tik chicagiečiai, bet taip pat ir visi
Rageot sako, kad paskuti gingas žmogus, todėl jam leng spauda, kad ir daugiausiai ra*
*4.00. Kopija .03c.
ra,
kuri
kasdien
renkasi
apie
Amerikos lietuviai.
nis žmogaus tipas, pasirodęs viau veikti, negu suprasti, ir šyfų, negali per daug apratų
neaiškų,
ir
taip
pat
traginTaigi, sudarykime tuojau fondų ir savo
pasaulio paviršiuje, esąs “seri kai jis neigia materializmų ir ryt apie juos ir jų tižsipelny.
“DRAUGAS”
gų
fenomenų,
kuris
vadinasi
didvyriams pastatykime juuninklų!
jos žmogus”, kuriame labai kalba apie idealus, tai niekuo- Jum pagerbimui.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
“krizis”, iki šiol turėjo vvrau gerai tilpsta. tai, kų komuniz met neįeina į dvasios sferų, j per ^as jvj kelias, šeštadiePubllsbed Daily, Ezcept Sundsy.
jančios tendencijos ieškoti blo mas pavadino “kolektyvišku nes ji sudaro jo mechanicizmo nj jr Bekmadienį, visų ameri8UB8C RIPTION8: One Tear — <6.00; Slz Months
HITLERIO PLANAI GRIŪVA
— *3.60; Three Months — <2.00; One Month — 76o.
gurno priežasčių organiškumo žmogum.” “Serijos žmogaus”
Kurope — One Tear — *7.00; Slz Months — <4.00:
paueigimų.
! k Učių lietuvių nuoširdūs, geCopy — .OSo.
Advertlslnc In “DRAUGAS“ brtnga best resuUa
Vokietijos viduj, rašo vienas amerikietis stokoje ar, aplamai imant, ne- tipas eina iš Jungtinių Ameri Taip pat ir Maurois mano, riausi linkėjimai skrido sykiu
Advsrtlslnc rates on appllcatton.
korespondentas, kanclerio Hitlerio balsas yra vykusiame sistemų funkciona kos Valstybių ir sudaro kapita kad krizio pagrindas yra ne
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
lakūnais ir lydėjo juos didvime.
lygus
liūto
balsui.
Užsieniuose
gi
tas
balsas
listiško
ir
protestantiško
indi

5 vai. po piet.
Kovos tarp nacionalizmo ir vidualizmo kre&tūrų. Ne istc- induetrializmc ir organiauci- vyriškoj kelionėje per platųjį
nėra
griausmingas.
Su
užsieniais
kalbėdamas
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
| joj, bet žmoguje. Krizis vra Atlantikos vandenynų PirmaHitleris avinėlio balsu naudojasi. Su tuo ir bumanitarizmo, tarp kapitaliz rijos paradoksas, bet supransantykių TlySyje, kuris dienį matome, Amerikos iuikkitu balsu jis ir savo veikimų harmonizuoja. mo ir komunizmo, tarp libera tanuausias fenomenas yra tas pagiciar.g trap maįį.I0B įr į.nte.' įaščiai praneša didelėmis, jt.oUžėmęs kanclerio vietų Hitleris visų ei lizmo ir absoliutizmo, tarp in laktas, kad absoliutinis indi- iįg0ncįjOSiJ4ašiiiayragėrybė, tlt>inisraidė'iitiss,kadniūsųbraDIENOS KLAUSIMAI
lę savo griežtų pasiryžimų paskelbė. Jis grų- dividualizmo ir kolektyvizmo vidualizmas veda į kolektyvizvirgti blogybe> jel ngiųjų, narsiųjų lakūnų jau
sino visiems užsienių priešams. Bet kada jis kyla iš bendro pažiūrio į feno mų, nes iš tiesų, paneigus vi- tik inteKgencija neprogresuo- ,nėra gyvųjų tarpe. Tragedija,
PASTATYKIME LAKŪNAMS PAMINKLĄ susidūrė su realizmu ir griežta opozicija, tuo menų. Jei į krizį žiūrėsime jo
sas individuališko veikimo ri- ja
būdu kjKi visa<la b„tų kurių tik vienas Shakcspcare’apsilpo. Keletą savo paskelbtų pasiryžimų išviršiniame jjtsireiškime, tai bas, tuo pačiu paneigiama as
pryšakyje ir visada palaikytų as ouUl galėjęs parašyt Į sapastebėsime,
Garbingai žuvusieji mūsų lakūnai —Da jau atgal prarijo ir tie išnyko.
.
. kad .jis reiškiasi mens koncepcija; asmuo reiš distaneijas.
ivo bailių. Matėme tų dienų
Jis grųsino nusiginklavimo konferencijai, Į daugiau panoramiška, negu a- kia tiek, kiek jam įstatymas
rius ir Girėnas jau palaidoti. Bet dėl jų tralietu*ius-es šluostant ašaras
gingos mirties tauta tebeliūdi. Jų atmintis priešinosi keturių valstybių paktų pasirašyti, nalitiška ionna ir įgausime palieka pagarbos ir kiek jam Priešingai, šiandien yra di- nuo „„ Teid# M>tydallli lai.
tebėra gyva ir tokia ji ilgam pasiliks. Jiedu paskelbė jaunų vyrų konskripcijos planų, ir tendencijos daryti išvadas to palieka laisvės indivfduališ- delis pusiausvyros suirimas k rūsčių negeistinų prancjį
4arp inteligencijos ir mašinos: •mes dar nenorėjom t«
savo drąsiu žygiu, kuriuo iškėlė mūsų tau ki. Nusiginklavimo konferencijoj nelaimėjo, kių priemonių, kuriomis re- kam veikimui.
miasi
bemaž
visi
utopistai,
ir
darbininkas, masės apskritai,
tos garbę ir jos vardų plačiai pasaulyje iš paktų pasirašė, o jaunų vokiečių vyrų konNuo
individualizmo į kolek nemokėjo ar neturėjo priemo tavo akimis. Abejodami,
kurios
yra
toli
nuo
svarbiau

garsino, jau pasistatė nemirtinų paminklų sa skripeija viešiesiems darbams jau žlugusi. Su
nėme sau, tas negalėjo jų'iš
vo tautiečių širdyse, savo vardų įsirašė į šia konskripcija jis planavo ne tik nedarbą sios krizio šaknies, t. y. nuo tyvizmų; tai yra šių dienų is nių iškilti iki to niveau, kuria tiki, tur būt, skubi spauda
torijos evoliucijos linija, kuri me yra produktyviškoji socia
lietuvių tautos ir pasaulio aviacijos istorijų. krašte sumažinti, bet pačius vokiečius dau žmogaus.
darosi suprantama tik suradus linio gyvenimo sfera. Šis feno kokių klaidų padarė. Visi lau
giau “sudemokratizuoti”. Jis norėjo, kad
Žodžiu, jie dvasinį paminklų sau pasistatė.
kėme linksmesnės žinios.
Šiame krizio “humanišku pagrindus, kuriais iš pirmos
menas gimdo suirutes, revoliu
Bet, kad jų atmintis neišnyktų iš mūsų kas metai visi Vokietijos studentai, visi jau me” yra taip ]>at jo spirituaVėliau, kaip sapnas, išnyko
ir jaunųjų lietuvių kartų širdžių, reikia ir ni profesijonalai ir kiti, neatsižvelgiant į jų liškumas. Ne vien mašinos ir ribos pereinama į antrųjų, ku cines tendencijas. Teisingai pa
pirmosios sakė Disraelis, kad revoliuci mūsų viltis ir džiaugsmas. Net
matomo paminklo, kuris ir mums ir kitoms kilmę ir luomų, kelioms savaitėms būtų pa prekyba parvertė ekonomijų, ri pasirodo kaip
jos yra evoliucijos negreitu- miesto gatvės pasidarė, rodos,
tautoms nuolat primintų, kad lietuvių tar šaukti viešuosius darbus dirbti, kad jie gau bet taip pat naujod pažiūros į priešingumas.
Kolektyvizmo triumfas reiš mo vaisiai; kai yra kas -nors, liūdnos. Rodos, apsiniaukė vi
pe užaugę du yyrai, gyvybę paklojo dėl sa tų progos pramonės centruose ir ūkiuose su gyvenimų privertė moralinį
kia asmenybės sunaikinimų; greitai žengiąs į priekį, šiuo sos padangės juodais debesiais.
vo tautos ir šio krašto garbės. Ant to pa rankų darbu susipažinti.
žmogaus elgesį; žmogus yra
Lietuvos, Amerikos ir, be abe
minklo turėtų būti užrašyti jų pačių — Da
Siani jo sumanymui pirmiausia pasiprie pagrindinis istorijos protago šiame naikinime yra labai ža atveju šių dienų produkcijos įriaus ir Girėno žodžiai, kurių mūsų tauta jo šino turtingieji vokiečiai, kurių vaikai rankų nistas ir todėl pagrindinė pa lingas mūsų civilizacijos as rankiai, reikia, kad ir kiti so jo, viso pasaulio spauda gana
pektas.
kiu būdu negali užmiršti. “Jaunoji Lietuva! darbo bijo. Šiems pritarė valstybės banko pre saulio
cialinio gyvenimo faktoriai ei plačiai rašė apie mūsų myli
gerumų ir negerumų
Paneigus senųjj žmogų, at tų tuo pat tempu, o jei jų mųjų lakūnų skridimų ir stai
Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės šį pa zidentas. Jis atsisakė Hitlerio viešųjų darbų priežastis.
siranda tendencijos neigti vi greitumas nėra reguliariškas gia, bet garbingų mirtį, liepos
sirinktų uždavinį įvykdyti. Mūsų pasiseki projektus finansuoti. Tačiau užsieniuose jo
ryšius (evoJiutyviškas), tai jis turi 17 d. naktį. Lietuvos vardas
mas tegu sustiprins Tavo dvasių ir pasitikė sumanymui dar smarkiau pasipriešinta. Pir Labai patogiu būdu kai ku sas tradicijas, visus
jimų savo jėgomis ir gabumais... ‘Lituanicos’ mutinė Prancūzija užprotestavo, kad Vokie rie šių dienų pataloginių reiški su praeitimi: kuriamas nau eiti šuoliais, griežtais pasisu žaibo greitumu ūmai suskam
laimėjimas tegul sustiprina jaunųjų .Lietuvos tija tuo būdu nesteigtų naujų militaristinių nių tyrinėtojai bandė nukreip jos generacijos ir nauji meto kimais, kurie ir sudaro krizių bėjo, viso plataus pasaulio kra
štuose. Darius ir Girėnas, tau
ti savo tyrimus į atsakingumo dai.
sūnų dvasių ir įkvepia juos naujiems žy organizacijų.
ir revoliucijų fazes.
tos didvyriai, užmokėjo nagin
determinacija, kurių turi nau Be to, “serijos žmogus” ne
giams!... pralaimėjimas ...tegu auklėja jaunų
Dabar kancleris Hitleris paskelbė, kad
Reikia naująjį žmogų stn- gomis mirtimis dirbdami liejų lietuvių atkaklumų ir ryžtumų, kad Spar jaunų vyrų konskripcija rankų darbui į ki jasis žmogus dabartinėj savo įvertina ir niekina visas psi dijuoti, jei norime juo rūpiu- ųuvhj tautai
senaį laukia.
,
chologijos ir
individuališko tis, ir harmonizuoti žmogiškų-' * darbę Lietuviai gi, skainuotas Lietuvis būtinai įveiktų klastingąjį tus metus atidėta. Tas reiškia, kad šis planas nesveikatoj.
Atlantikų Tėvynės Lietuvos garbei!” Tai jau laidojamas. Nebus vykdomas, nes užsie Gastonas Rageot laikrašty gyvenimo problemas: jam visų
į sias vertybes su sociališkomis tydemi tas liūdnas žinias, tik
mūsų lakūnų paskutiniai žodžiai, iš kurių niai protestuoja, o su šiais protestais juokų “Tempe” ir Andriu., Mauro- pirma rūpi organizacijos pro-, vertyMmis, i5vidi„į
pasaulį Ia5aromis veidus 8psi|iejo.
, ntnrvriovi’' ziiintutnn I <i i .
hlnmnci
l.’oritrzvhiL'
ciL'Tonvzvo
ir
.1
v
aišku jų žygio kilnus tikslas. Ir jie tikslo nėra.
is savo intervievv, duotame lai blemos, kontrolės sistemos ir su išoriniu, dvasios gyvenimų
*
Darius
ir
Girėnas
perskrido
atsiekė, klastingąjį Atlantikų nugalėjo, lie
Hitleris buvo pasigaminęs labai plačią kraščiui “L’Aubc” kalba apie planai, — tatai sudaro charak su materiališkuoju gyvenimu. Atlantiko okeanų, nugalėjo au
tuvių tautos garbę iškėlė, bet tai jų bran Vokietijos fašistinimui programų. Kai kurios žmogaus krizį, kuris sudaro teringiausių kolektyvizmo asp
(Iš “L’Gsservatore Roma dras, miglas ir visokius lėki
giausio turto — gyvybės jiareikalavo.
svarbiosios dalys iš programos jau išbrauk esencialinį sistemos krizio pa ektų, kuriam reikia visur “ma no.”)
'i
a mo pavojus. Jie praskrido anievruoti”, viską suderinti ir
Ir dėl to, kad jų didysis žygis ir didžioji tos. Kitos bus braukiamos, nes jam trūksta matų.
pie 4,500 mylių ir liko tik aauka ant tautos aukuro būtų nuolatiniu jau Mussolinio orientavimosi. Ne visur gali fa Istorija yra nupiešusi įvai iš anksto numatyti.
pie 400 mylių pasiekti Kauną,
Mechanika stengiasi triuinnosioms kartoms įkvėpimu dirbti ir pasišvę šizmas prigyti, ne visur diktatūra gali būt rių žmogaus tipų: pažįstame
savo tėvynę ir tūkstančius lau
sti savosios tautos reikalams, mes, Amerikos ilgam pakenčiama. Gal ji kiek ilgiau paken klasikų ir romantikų, vidur- j f aoti ant dvasios ne tik tuo,
kiančių žmonių lėktuvų nu
Mes, kurie sulaukėm džiaulietuviai, būtinai turime pastatyti jiems pa čiama mažiau kultūringuose kraštuose, bet amžių ir humanizmo žmogų, į kad ji tobulėja kaip mechanišviestoj stoty. Didelės žmonių
jakobinų ir reakcionierių. Pas- ka, kiek tuo, kad ji su orga-įgsmo dėl nepriklausomos Lie
minklų šiame krašte.
ne kur kitur.
minios nekantriai laukė per
Šiandien jo svarbiausieji planai arba jau įkutiniu laiku girdime kalbant (nizacijos pagalba slopina sų-ĮtuvoSj negalim nutylėti turėTokiam paminklui vieta turėtų būti Chivisų naktį savo mylimųjų lasavo širdyse kap. Stepocaga, nes jie čia išaugo, gyveno, čia savo griuvo, arba turės griūti. Paskiau jo rėžimą!apie aristokratiškų, miesčionį, monybę (coseienta di se) ir'darni
ii
(Tęsinys 4 pusi.)
~ didįjį žygį sumanė, į kelionę rengėsi, čia jų įrangos ant uolų užritins ir sudaužys.
(proletarų ir apie daug kitokių ;kartu su tuo didžiųjų morali -'no Dariaus ir Įeit. Stasio Gi-
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SEMIONAS

(Tęsinys)
— Tegul bus pagarbintas, — įėjęs
pasakydavo jis.
Jėzų Kristų jis prunirš-davo, bet mano
motina sakydavo, kad jis bijąs ištarti tų
šventų vardą, kad jo perkūnas netrenktų.
Toks tai blogas žmogus turėjo būti seniū
nas Marintas.
— Pienų jau atskiedėtf — paklaus
davo jis, keistai šypsodamas visiems ty
lint ir neatsakant į pasveikinimų.
Taip, motina visuomet “atskiesdavo”
pienų. J' literį pieno plykstelėdavo puslit
rį vandens, šalto, skaidraus vandenėlio
pasemto iš šaltinio;, vandenėlio, kurį mes
patys gėrėme vietoj baltintos karštos ka
vos po pusryčiais: žirninės buizos su vi
kius duona.
Motina drebančiomis rankomis paim
davo prųskicsto pieno puodų ir supildavo
seniūno ąsoti n.
— Na, c kaip su vagyste! Nieko nesusekėtf — paklausdavo jis.
Taip, seniūnas kiekvienam ūkininkių
turėdavo tam tikrus paklausimus apie se
nai įvykusias nelaimes.

nui už pieno literį mokėdavo kelis feni— Dar r.e,— atsakydavo tėvas.
— Hm!.. Blogai. Aš pranešiau žan gus, bet kaimo susirinkime, kuomet rei
darams, bet jie nė kam nieko. Sako, tegul kėdavo pasidalinti pinigus, jis, kasyda
neslepia nuo mūs, tai užteks ir .jam. Kų mas pakaušį, labai rimtu veidu pareikš
tu su tais balvonais. Bijai daug į akis davo.
— Baisi smarvė, — sakė jis visiems.
lįsti: apvanos nagaikomis...
— Žinoma, — atsakydavo tėvas pa- Ana, Beištrakių seniūnas atvežė pienų, tai
nors Smetonų graibyk: riebus, geltonas,
niūrusiai.
seilė varva. O aš kų!.. Bijau pasirodyti.
— Na, bet ir žmogaus turėta būti, —
Pienas melsvas, surūgęs, didesnė dalis va
ramiai pasakydavo seniūnas ir paimdavo
ndens, ne pieno. Ot, supyliau į tų pra
ųsotį. — Aa, tai žmogus...
keiktų mašinų ir paėmęs kortelę sugrį
Ir sulig tais žodžiais išeidavo iš kam žau. O Beištrakių seniūnas nusivedė na
bario.
,
mo gražių pinigėlių.
— Atsirflgsi kada nors, — piktai pa
Vienų gražių dienų, seniūnas atsimin
lydėdavo jį tėvas.
damas kiaušinius ir pienų pranešė, kad
— Aa, — pritardavo motina. — Už sekančių dienų atvyko dezinfektoriai. Lie
svetimus pinigus dukterį kaip cackų įren pė iš kambarių viską išnešti tik lovas,
gė; žmonių pienu ir javais kiaules nusi stalus ir sienas palikti.
penėjo, ir to dar neužteko. Iš duobės pas
— Baisi smarvė, — sakė jis visiems.
kutinius lašinius ištempė...
— Uždega tokį skystimų ir tas dega. Nė
— Atleisk jam Viešpatie, bet... — ir dūmų nė nieko. Bet paskui!.. Kelias die
tėvas smukdavo skubiai laukan, nes jo nas kambarių sienos ir lūbos kažkuo at
akys sužaibuodavo nieko gero neįeinan siduoda ir žmones troškina.
čiu žaibu, o paskui pasiūdavo ašaromis,
Visas kaimas laukė dezinfektorių
stambiomis, vyriškomis ašaromis, kurios kaip paskutinio teismo. Iškraustė į tvar
riedėdavo lyg žirniai per pajuodusį, su tus ir kluonus visus drabužius, patalines,
virtuvės rakandus, šventųjų paveikslus.
lysusį ir plaukuotų veidų.
Seniūnas, kaip seniūnas. Jis teisin
Pats dezinfektorius nebaisus. Nors Il
davosi, kad ir jį okupantai vokiečiai spau gio žydelis, gražiai apsiskutęs ir švariai
džią. Tiesa, žmonės kalbėjo* kad seniū apsirengęs, po pažastimi portfelį pasispau

dęs. Du jo palydovai: vienas vokiečių žandaras, antras stambus, klumpėtas kai
mietis, jau daug baisesni. O apie patį
seniūnų nė kalbos negali būti. Žmogus
drauge prie jo jauti ir baimę, ir viliesi
kažko. Kų-gi. Anie nepažįstami, o čia sa
vas žmogus.
Dezinfektoriaus palydovas, klumpėtas
kaimietis, vežiojasi aukštų blėkinę, o kiti
nieke.
Mūsų tėvukas, motina ir aš, sustojo
me ant kiemo ir laukėme. Na, suėjo visi
kieman. Žydelis, tas dezinfektorius, su ma
no tėvuku pasisveikino ir kažką rusiškai
pasikalbėjęs įėjo į triobų.
— Duok jam kų nors, — tyliai pa
sakė seniūnas Mariukus. —
Jeigu neduosi, velnių košė išeis.
— O kų jam duoti? — paklausė tėvas.
— Ot, tau... Gorčių kviečių, lašinių
šmotų, sviesto kilų...
— Kviečių, lašinių ar sviesto?
Seniūnas kažką nuniurkė po nosimi
ir nusigrįžo. •

— Maiinkau, duok jam pusbaltį la

į

šinių iš tos palties, kurių ištraakiai iš
duobės.
Tėvukas pasitraukė ir susiraukęs,
greitai mirksėdamas akimis, užsirėi
su savo sunkumu ant apipuvusios tve
Jis įsižiūrėjo į žemę ir nepakėlė akių
kol neprašyti svečiai neišsinešdino iš kie
mo.

Mariukus greitai pasitraukė neramus
ir išbalęs. Jo akyse sušvitėjo keistos ug
nelės. Nežinan kų jis kalbėjo dezinfektoriui, bet šis kažką pasakė žandarui.
Rezultate, verčiami žandaro, aš ir mo
tina garsiai verkdami (aš verkiau dėl to,
kad motina verkė, o ko motina verkė ne
žinau), sunešėm į kambarį šventųjų pa
veikslus, visus indus ir drabužius. Pas
kum žandaras liepė paduoti jam molinį
bliūdų, pripylė jį pilnų skystimo, uždegė
ir skabiai išėjo iš kambario. Dar prigrųsė, kad niekas į kambarį neitų, nes bus
blogai, o jie grįždami užvažiuosią patik
rinti

Svečiams išvažiavus toliau, motinu
Mačiau kaip mano tėvuko kaktoje iš
šoko kekes mėlynos, storos gislos, apati nuėjo į kluonų ir apsikniaubusi šalinę pra
nė l|pa nervingai sujudėjo. Jis žengė ke dėjo verkti. To ji nepradėjo, bet tęsė to
lis žingsnius į priekį, padėjo save juodų, liau savo verksmų. Tėvukas vis dar ry
stambių ir sunkią rankų Marinkui ant pe mojo aat tvoros, o aš, jau kiek nurimęs,
ties, prikišo balsiantį veidų prie jo ausies įsikirtau tėvukui į skvernų.
(Daugiau bus)
ir užkimusiu balsu pasakė;

———— —

——

1 .................

Penktadienis, liepos 28 d., 1933
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Detroito Lietuviu Žinios
| papasakojo visas įvairenybes
X Kun. J. Čižauskas keletą (mūsų lakūnų.
Rašanti šiuos žodžius nuo- savo draugams, kurie neturėdienų buvo išvykęs į Cliicagų. Pargrįžęs papasakojo daug Širdžiai pareiškia užuojautą jo galimybės parodą atlankyįdomių dalykų apie pasaulinę visiems lakūnų giminėms ir ti.
ATLAIDAI ŠV. JURGIO
parodą. Dalyvavo vargoninin draugams.
' Labai vaizdžiai apie pasau
BAŽNYČIOJ
Lietuvių
visuomenė
mokės
kų seime, taipgi dalyvavo lai
linę parodą ir kitus Chicagojų
drąsą
tinkamai
įvertinti.
je buvusius įvykius nupasa
komose pamaldose pral. KruRugp. 2 d., antradienį mū šo parap. už žuvusius lietuvių
Ona Aksomaitienė kojo gerb. muz. Čižauskai.
sų bažnyčioje didelė šventė — lakūnus a. a. Step. Darių ir
Iš jų tikslaus nupasakojimo,
Parcinkulis. Ryte 8 vai. pra St. Girėną.
X Birželio 17 d. Zigmontų
galima vaizduotis Cbicagoje įsidės šv. mišios tretininkų in
mažam sūneliui Heroldukui pa
tencija. Po mišių palaiminimas Sekmadienį per sumą kle daryta tonsilų operacija. Po vykusias iškilmes, k. a. Lie
,'Šv. Sakramentu. Priėmimas bonas prašė, kad kiekvienas operacijai vaikutis buvo labai tuvių Dienos programą, kap.
'naujų narių. Bus suteikta vi lietuvis katalikas pasimelstų silpnas, bet dr. Sonda, vaikų S. Dariaus ir lak. S. Girėno
\
Nesirūpinkit savo kros
suotini atlaidai. Bažnyčiai bū už juos, kurių mirtis yra di specialistas, tvirtino, jog už pagerbimui suruoštas pamal
tų malonu, kad ne tik treti delis smūgis visiems lietu poros mėnesių, linksmai kal das ir t.t.
nimi nei žiemą, nei va
Pp. Čižauskai ir kiti Chica1
ninkai, bet ir visi katalikai viams.
bės, Heroldukas pasveiks.
sarą — įtaisyk dabar
goję praleido linksmą ir liūd
}<uo skaitlingiau pasinaudotų X Rugp. 6 d. Šv. Jurgio pa
X Birželio 16 d. S. Abro
šildymą gazu!...
ievo malonėmis ir kiekvie- rap. suvienytos draugijos ren- maitis susirgo labai sunkiai ną laiką. Linksma jiems buvo
i >
pamatyti
pasaulinė
paroda,
gia
nepaprastą
šūrum-burum,
.,
.
..
_
,
..
tęs išpažintį, priėmęs
j x w
i
• vlduri
savaix.
._Q . l‘°ga-1__Po:x. trijų
.
_ Lietuvių Dienos programas,
Kiniją, aplankęs bažny- Birutes darže. Visas pelnas eis čių
sirgimo bandė eiti į darĮ/čią TF^pasimeldęs Šv. Tėvo in dėjimui naujų grindų parapi-1ibą, bet nuėjęs nuslobo ir nu sutikti svečius atkeliavusius iš
tencija apturėtų visuotinus at- jos svetainėje. Bus daug vi vežtas pas gydytoją. Pasiro Lietuvos, pagaliau patirti chiEREIKĖS PELĖMV MEST, nei kiusnles dabot, nei
I’ laidus. Išpažintis prasidės 6:30 sokių pamarginimų: lioterija, dė, kad dar dirbti negalėjo. cagiečių vaišingumas, bet liū
suodžių. ar troškinančių durnų Kert — Jtalsyklt Slldna
jiems
buvo
išgirsti
mūsų
profesijonalai
kumštininkai
ir
ryto. Tretininkų organizacija
X Kaz. Jokubaitienė išvy
dymų gezu. Nesvarbu koks lanke oras. kk-kvkjiain kam
brangių tautiečių, didvyrių
yra garbinga ij* naudinga ♦sie t.t.
ko į Kanadą aplankyti savo
baryj snuųni, mažiau bus peršalimų Ir išlaidų daktarams,
mirtis.
K. A.
los išganymui, jos įstatai ne- Kad vėliau nesigailėjus, vi- dukters.
šeimininkei pigiau kainuoja, JI greičiau apvc-jo namų, nes
Tamstos Kaimynas
šildymas gazu palaiko narni; Svare.
sunkfls. Privalėtų visi kaip vy- j8’ prašomi skaitlingai dalyrai taip ir moterys įsirašyti j vauti
paremti šį gerą tiksP RANEŠIMĄ S
Išnuomuokit Gazinj Pečių
šią brangią broliją'.
Nereikalaujam Užstato
_____
X Rugp. 1 d. 8 vai. vak.
Paprasto Chicagos namo
Noriu pranešti Detroito ir
Spaudos Rėmėjų draugija tu
Galite dabar (teisyti šildymų gazu neišleisdami net eroto
apšildymo gazu kaina su
apylinkės biznieriams, jei kas GEDULINGOS PAMALDOS
Tariu širdingai didžiai gerb.'
įrengimui. Galite paimti NVOMON gaztn) pečių už lOe |
mažinta 61 nuoš. nuo 1921
rės susirinkimą, kiekvienas na
dienų (už didesnį — šiek tiek brong'aii). N muilų teks
norėtų skelbtis “Drauge” ar UŽ LAKŪNUS S. DARIŲ
pralotai M. Krusui uz gerą1
. , . ,
,.
m. Pasitsiraukit, kiek kai
mokėt tik Rug>ėjo mro. Jei busit nepasitenkinę, atsibu
.
rys privalo dalyvauti,
IR S. GIRĖNĄ
ba kas norėtų užsiprenume
širdj ir vaisingumą. Buvau i
sime gazb>| pečių ir atitalsyslui Jūsų kresn).
nuos jums apšildymas ga
priimtas kaip didelis asmuo-j X Muz. J. ir M. Čižauskai ruoti “Draugą” kreipkitės į
zu.
Telefonas: Wabash
Įsitaisykit apšildymų gazu, o gausite atostogų rito pečiaus
Visos
kolonijos
daro
atmini6000. Neįsipareigojat.
svečias ir jaučiaus jo klebo- praleido savaitę laiko Chica- mane. Pranešu, kad apsigyvekiaurus metus.
nijoje tikrai pas tėvą, savo K°3e- Oal atostogos atneš grei- nau lietuvių centre arti šv. [mus už karžygius lakūnus. De
N a m ų Apšildymo Divizija
namuose. Tik gaila, kad tas t°s sveikatos muz. Čižauskui. Jurgio bažnyčios. Bus paran- dioitas ir-gi neatsilieka. WestTHE P E O P L E S G A S L I G H T A N D C O K E C O M P A N Y
brangus laikas — keletą die- Tikimės netrukus jį matyti kiau visokius reikalus atlikti sidiečiai su gerb. kun. I. F,
4 A MVk
/Si X
r-J»!
T.' —
_
Al
•t •
.
A
m i KV,«
4s\1»l A —
vėl mūsų tarpe. Čižauskienė Kreipkitės: Ona Aksomaitie Boreišio patarimu tokias pa-1
122 South Michigan Avcnuc and 11 Ncighborhood Offieen
nų taip greit prabėgo!
maldas rengia rugp. 6 d. Šv, I______________
. v. .
v. ,
. Mot. Sąjungos Centro pirmi- nė, 9527 Cardoni Avė.
Aciuoju pp.
- , . ruošiasi Seiman, ,kuris ]
i r Pierzinskams ir nmke
Antano parap. bažnyčioj per jo silpnėti ir mirė. Liepos 22 čiūnas, F. Gedvilą, A. Zininic šios vasaros laike pusvalandį
Mondeiksn.6 už, svetingu pa-^tRlkus įvyks shenandoah>
sumą. Bus iškilmingas pami-'d. Šv. Antano parap. bažny- kas. Visų minėtų vyrų atvy anksčiau pasibaigia, tat ir
DETROITO KATALIKŲ
vaišinimą.
žuvusių
lakūnų.; čioje atlaikytos iškilmingos kimas reikalingas dėl pasita- isus-mas anksčiau prasideda,
,Pa. Pauraziehė irgi atstovaus SPAUDOS RĖMĖJŲ DR- nėjimas
Dėkoju tėvui Mačiulioniui, 54 kp.
Kun. I. F. Boreišis visada at-• mišios. Kun. I. F. Boreišiui rimo apie parapijos rudeninį
Tylutė
JOS SUSIRINKIMAS
jaučia kas yra lietuviams bra-{prigelbėjo kun. E. Steigmonas pikniką, kuris bus su nepras Raskevičią šeima pastatė
pp. Šimučiui ir Sakalui už ma
dailų paminklą ant kapo a. a.
lonų priėmimą “Drauge” ir Visuose Detroito anglų lai- D. K. S. R. dr-jos susirin ngu ir garbinga. Šio liūdesio'iš Youngstown, Ohio ir klie- tais pamarginimais.
Povilo Raskevuiaus. Nors žmo
parodymą mūsų mylimo orga- kraščiuose tilpo per 6 dienas kimas įvyks sekantį antradie valandoj atlaikys pamaldas ir rikas. Pamokslą pasakė kun.
Jaunimo klubo sus-mas bus nes neturtingi ir laikai sun
no raštinės, spaustuvės ir ga- platus aprašymas apie mūsų nį, rugpiūčio 1 d., Šv. Jurgio pamokslą pasakys. Vyčių cho,E. Steigmonas. Palaidota Šv,
ras, vadovaujant muz. J. A [Kryžiaus kapinėse. Paliko nu- trečiadienio vakare, rugp. 2 kūs, bet vis iš savo meilės
lingu mašinų!
lietuvius lakūnus S. Darių ir mokyklos salėje.
Kun, J. Olšauskas S. Girėną su jų atvaizdais, lė Visų draugijų atstovai, ku Blažiui giedos pritaikintas gie I liūdime vyrą Petrą, 3 sūnus d. Į šį susirinkimą jaunimas prie savo vyro ir vaikų tėvo
ktuvu “Lituaniea”.
rie jau atstovavote ir kurie smes. Detroito lietuviai tėvy ir 3 dukteris. laidotuvėse da-1 užprašo visus parapijonus pa- įstengė tą paminklą pastatyti.
nainiai, kurie atjaučiate laku !lyvavo sesuo su vyru Kevežiai ,klausyti prakalbos jaunimo Geros širdys neužmiršta sa
Liepos 23 d. Moterų Sąjun Kap. S. Dariaus teta sakė, dar neatstovavote savo drau
kad S. Darius žadėjo parvyk gijas, malonėkite atsilankyti į nūs, žuvusius dėl tėvynės ga iš Chicagos. Ji ilgą laiką gy-Įpirmininko, kuris nesenai su- vųjų, ir ne tik pastatė ant ka
gos 54 kuopa buvo surengus
rbės, prašome skaitlingai da Jveno Detroite. Buvo pavyzdi- grįžo iš Lietuvos. Daug yra po akmenį, bet ir šv. Mišias
ti į Ameriką su savo žmona susirinkimą.
Birutės darže nepaprastai gra
. ir dukterim 7 metų.
Susirinkime bus svarstoma lyvauti šiose gedulo pamaldo nga šeimininkė. Laidotuvėse j užklausimų apie Lietuvą, žmo yra dažnai užprašomos už sie
žų pikniką. Diena buvo labai
Valdžia ir žmonės Lietuvo- keli seni įnešimai, taip gi at se. Rengėme lakūnams avia patarnavo graborius D. B. nių gyvenimą, ir visą padėji ly a. a. Povilo Raskevičiaus.
graži, tat ir žmonių buvo ga- .
,
, .
mą. Kiekvienam lietuviui yra
ne daug. Popiet tavo lošiama
,Lle' stovai bandykite sugalvoti cijos dieną, važinėjome jų or Brazis.
Ona Hoskins, kuri per kele
malonu paklaušyti kas deda
“bnnco” ir “pinochle”, už kullws 20 d i™
da,y- naujų, draugijai naudingų su- laivių, pažinome jų pasirvži
si senovės tėvynėj. Dabar ge tą metų dalyvavo parapijos
manymų. Jeigu mes visi sten- įnią, jie tragingai žuvo, atjau,
, j
v vavo 40,000 žmonių,
nas buvo duodamos gražios _
.
.
.
ra proga Šv. Petro parapijo- jaunimo veikime, išvažiuoja
,
,T. ,
v. .
Ir mes lietuvių visuomenė gsimės ką gera nuveikti drauT skime ir dalyvaukime pernaidovanos. Viskas gražiai pa-L
...
nems apie Lietuvą naujausias keletai savaičių į Pittsburgbę,
,
Jungtinėse Valstybėse turime gijos, geriau pasakius, spau dose.
vyko, nes vedėjos K. Paura-, . ? „.
Parapijos komiteto sus-mas žinias išgirsti. Prakalba pra- kur ji pirmiau gyveno. Lintf, A, Balkienė ir P. M„.1Pnsm,o8t^pr,e l.etuv.p laku- dos labui, mes visuomet ranų pagerbtuvių dienos ir vi- sime tam darbui priemonių. MIRĖ O. DEREŠKEVIČIENĖ ^us antradienio vakare, rugp. sidės 9 vai. Jaunimo sus-mas J kime laimingos kelionės,
lė dėjo visas pastangas, .
,. A
1 d. Į šį susirinkimą privalo pusė valandos pirmiau.
M. Aukščiūnienė, rašt.
. , •
p,
m paskirtą dieną organizuopatenkmti. Dovanas au- .
.
.
* , .
Stasys Buknys, kuris išgu
Ona Dereškevičienė .pribūti: F. Apolskis, K. Lu«, vi . » i tai paminėkim atiduodami jiesekancioa: M. Stankiene, 1
,
„
, , .
lėjo devynis mėnesius ligoni
ms garbę. Manau, kad
I. Maita, M. Jurenienė, A.
nėj su sulaužytom kojom, šią
tos tautos prisidės.
Tulauskienė, 0. Valukienė, R.
savaitę apleis ligoninę ir gri.’i
Ne tik lietuviai, bet
Slankienė, O. Miknaitienė, O. svetimtaučiai
(Tąsa ant 4-to uufI.T
apgailestauja,' d., Cbicago, III. O dabar jie Į skaudėti, išvesta į orą prade-|liauskas, J. Lotuzis, S. Atko- užmirškit, kad paskutines miŽabaievičienė, 0. Stephensen.
Valgių aukojo: A. Blaževičie
nė, ir O. Kybartienė. Stambią
BY LOUIS RICHAJta
auką davė Detroito naujas ad
/Vly*
V*,
FE
OPDtPCOl
Būt / yvĄS Tusnnc
[ S/OU YVtttTH'KGA Ar TH
aPE.tO/X6 THPd
/Al
7H/5
vokatas Alexander Kundrotas
A~r A
T/ctiC. \l
TO
HKSH ‘FĄTE
(Conrad), kurio ofiso antra
<»ET xaowz< Th£I?L
7H£ 'PA’zces
šas yra 1921 First National
A + Ain
Bank Bldg. Patartina šį jauni
---------- r
kaitį paremti. Darbininkės ir
“T
darbininkai buvo:
Rankelienė, Mikalauskienė, Russellienė, Škulienė, Gustaitienė.
Balkiūtė, Rubikaitė, P. Medonis, S. Paurazas, Tamelis, V.
Bnteikis, T. Samulis.

EASTSIDE

“Klausyk, Kaimyne!

... geriau padarysi su gazu”

N

wesTshie

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

SŲUIRE EDGEGATE —

Moterų Sąjungos 54 kuopa
taria širdingai ačiū visiems
aukotojams, darbininkams, bi
lietų pardavinėtojams ir vi
siems atsilankiusiems.
E. P.

L. '

■ , .

.a: '

A Specdy Man—Trial—ind Verdict

Įgter-natT gartoo^Co., N. Y.

-2L

■HA

Penktadienis, liepos 28 d., 1933

D R X U G X S

jir svečiai piknike šauniai pa- Mūsų apgailestavimo neišreikš siems, kurie jį jo nelaimėj ut- grįš į miestų ir į savo para- Detroite nepersenai buvo atĮsirodė ir parėmė, apmokėjus. nei jokis raštas.
j*utė ir pagelbėjo, ypatingai pijų.
šauktas majoras. Per rinkimus
[pikniko išlaidas parapijai grvi Dariaus ir Girėno žuvimas Alkevičių šeimai.
------------;buvo matyt daug lietuvių dėl
no pelno liks.suvirš 500 dol.
padarė didelius nuostolius. Jie’
----------Miehigan vulstybė išleido pe^°.djrb?’ ^ant kad J“ buv0
šiomis dienomis iš Pittsbu- savo gabumais ir atsižymėji-j priežodis, “Kur trumpa ir .ticijn pasirašyti žmonėms, kad įPl‘eb*,a^n.vt‘n^ diaugi.jos tarBet jis ilgai nelaikė savo
/rgli
trūksta'”, pildosi ftv. Petro pa'atšaukti gubernatorių iš tu r-i nas.
j-gb ’o atvyko pas mus svečius niais mūsų tautų būtų labai trūksta
.” _
J
"
tai p. \ 1. Cinikas. Svočias at aukštai iskolę. Vienok, beveik i*a»j>ijoj. Per trumpa Ištiktį is-.nybos. Nepaprastas tai daly-1
.
.
•
’L* 1
L
lankė Chieagos Šimtmečio pa-1 visų Lietuvos didvyrių buvo sjkėlė iŠ j(U1.Upįj0,s į ūkį gy-'kas. Bet tas galima ir gal bus k,als a !“tl 1,na,s r(‘*',a ’ 111
rotų, dalyvavo parapijos pik-'tokis likimas: jauniems keri- venti. s p,uknys, .1. Buknys, atšauktas. Daugelis žmonių
nike ir gale šios savaitės ma-jtėt ir mirt už savo tėvynės M Kaniarųuskas, S. Kolis, J. klausinėja ar pasirašyti ar ne.
no grįžti atgal.
Rep garbų.
Apolskis, B. Pangonis, A Sau j Dėl ko jį nori atšaukti. Jei
j Darius ir Girėnas perskrido gjnafs a. Buknys, J. Purinas,! jisai yra priešingas įstatvCICERO, ILL.
Atlantiko vandenynų. Jų skriTopkus ir daugumas no-jiuains dėl daugumos gerovės
Pirmadienį vaistininkas J. dinias lėktuvu į Kaimų pri- vedusių vyrų. Mažai parūpi-‘ir per tų priešingumų šelpia
Keserauskas, 4847 W. 14 St., menu mums drųsų ir pašiau- jaį (nj |a|,aį žymu, bet ką ga- keletą ‘turtuolių, žinokim ką
sugrįžo iš ligoninės. Greitu lai kojinių musų kitų didvyrių ko- jį žmogus daryt, kaip darbo padaryt. Pažiūrėkim į tokius
ku pasveiks. Mat, liepos 21 d. vojant už Lietuvos neprikluu- netenka. Turi žiūrėt, kur nors j dalykus protingai ir taip pa11 vai. ryto J. Keserauskui somybę. Darius ir Girėnas pas pragyvenimų pasidaryt. Bet'sielgkim. Kad žmonės protinpadurė “bold-up’ų”. Nors jis mus jau nebegrįs. Mes drųsų- kaip tik darbui prasidės, gir- giau vartotų balsus rinkimuovisai nesipriešino, bet bome- JŲ lakūnų to katastrofiško skri
j<uj beveik visi vėl atgal se, nebūtų reikalo atšaukti,
liai jį peršovė, pagriebė aptekimo if keliones į Kaunu ne$20 ir pabėgo. Kulka perlindo galim baigti. Bet mes galėsim
kiaurai per kulšį. Linkini grei |bftiKti mūsų didvyrių nebaig
tai pasveikti.
pų iškovojimų laisvės visai Lie
________
| tuvos žemei, jei visi iš vien SU
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
LAIKRAŠČIUS
DARIUS IR GIRĖNAS
žiniškai dirbsim tam kilniam
tikslui.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So.
Morella Oldham, Traverse City, Midi., mieste išrinkta
(Tęsinys iš 2 pusi.)
Mūsų
lakūnų
skridimas
Į
Oukley Avė., Chicago,. Illinois. Metams $2.00.
“vyšnių šventės’’ karalaite.
kūnų, kad iškilmingai juos
“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sų-i
Kaunu
pasiliks
įrašytas
ant
priimti.
jungos organas, išeina dukart Į savaitę. 366 W. Broadr.
i.i
' visados....
Lietuvos ir. visų1 kitu1
Jie nukrito beveik jau maway, S. Boston, Mass. Metams $4.(M). Pusmečiui $2.00.
tydami Kaune nušviestų lėk- tautų istorijoj. Imkime pavyz- “GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo
tuvų stotį. Jei toji katastro- džiu8 nuo šn* mū^ tautos «a'
organas, išeinąs 73 E. South St., VVilkes-Barre, Pa.
fa nebūtų atsitikus taip arti rb,n^ ^.vrių. Lai Dariaus
Metams $2.00.
nuo Kauno, gal, nebūtų tokis ir Girėno dr*sa ir nuveikti da' “VYTIS,” Lietuvos \’yčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį. 4736 S. AVood St., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
skaudug smūgis.
rbai tuomet pasilieka arti'
Darius ir Girėnas buvo Lie-'
širdies ir būna luums “STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
tuvos Lindbergh’ai, tikrieji Pallloka ir vadu ^gelbėjimui
-$2.00. | užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
drąsuoliai sūnūs ir didvyriai. Vilniaus ir visos okupuotos “MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
UŽKVIEčIAME Į PAŠVEN
Jie daug darbavosi ir skrido Lietuvos.
TINIMO IŠKILMES JUO
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me
tik
tėvynės
naudai.
Jų
širdy-j
mūsų
įžjiuiems
lakūnatams $2.00.
ZAPO MARIJOS
Liepos 23 d., Vytauto par- .se buvo noras, troškimas ir n,i’ -būna lengva ilsėtis gimti- “DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų die
VILLOJE
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, IH.
ke, įvyko 6v. Petro ir. Povilo j tikslas parodyt visam pašau-in^s
žemelėj. Lai AukšMetams $6.00.
Brangieji mūsų geraširdžiai parap. metinis piknikas ir la-'lini, kad lietuvių tauta, nors i“aus*a*i Prdn,a JU »ndas į sažmonės! Ir vėl naudojamės lai puikiai pavyko. Publikos [maža ir per ilgus šimtmečius.!vo amiina8ties dangiškų gloproga užprašyti jus atšilau- įr kilnių svečių turėjome daug buvus pavergta kitų tautų, nė- ,b^
Adv. N. Valasina
kyti į mūsų gražių Vilių, ir ir visi darė gerų biznį. Tarpe ra atsilikus nuo kitų tautų Či-

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS
ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

NEWTON, PA.

pakvepuoti tyru oru, o ypa-i svečių matėsi sekanti: Visą vilizacijos žingsny. Jų skriditingai dalyvauti iškilmėse pa- šventų parap. kleb. kun. J. mas iš New Yorko į Kauną
šventinimo mūsų mažos, kuk- Paškauskas su vikaru, dr. Ita nevystančiomis gėlėmis visą
lios koplytėlės, rugpiūčio 6 kauskas, dr. Jaeobs, J. Budru Tautų akyse apvainikavo Lie(Tęsinys iš 3 pusi.)
dienų.
įkas, Čepuliai, Mališauskai, ka tuvų. Jų nukritimas ir garbimiške i sūvo namus. Nors kojos dar
Bus galima gauti skanių už- Pini,‘l
žaizda J. Krušas ir'nga mirtis Vokietijos
kandžių, šaltu gėrimų ir ki- dauK
kurių nepažinau.1 yra ir bus mums amžinai- ne- nepasveiko, bet jau ant klū
tokių gardumynų. Taip-'ri bus ^,nonė? norfc didžiumoje jau užmirštimi, sunki, liūdesio ir kiu šiek tiek paeina. Žmogui
visokių kontestu ir bus” dali- dirba, bet iš po blogųjų laiku'gailesčio našta. Nėra* žodžių, .rūpiūkis,
paliktas bešeiminamos kontestininkams dova- leb,‘rasuvargę, bet kadangi kuriais galima būtų išreikšti į muko.Jis širdingai dėkoja
vi. , ... . ...
. .
mūsų biznieriai, profesijonalai mūsų skaudu ir gilų liūdesį,
nos. Ant įslaimejimo leidžia- ,
*
’ r
'
v
o t
r

Detroit, Midi.

ir taiP6i!

Nusa-fone

ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENf

Stovi už geresnę Sveikatą, Didesni
Stiprumą—kas reliktą dauglaus gy- .
vuino — Stimuliuoja norvuji. Nl'GATONE yra ižymuus Gydytojaus ii- I
radimas, jisai siūlo jurnj TONIKĄ,
iruris padarė stebuklus dėl tūkstan
tių, padarydamas tuos nusilpnintus.'
tvirtais Ir nktyvlftkais. Slo Gydytojaus
preskripclja dabar parduodama visose

Pašventinimas bus 4-tų vaTurime garbės pranešti, kad kandidatai į Marianapolis
landų po pietų.
'Kolegijų, Thompson, Conn.. bus priimami iki rugsėjo įnėn.
...
. .. - . Į pradžios. Mokslo metas iirasidės rugsėjo (September) 8 d.
SH,le ' U>,1 a '1 an an ’ i Reikalingas Grammar Sehool (pradžios mokyklos) užbaigiSessrys Šv. Kazimiero ni0 liudijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės ir drabuI žiu i
ŽIU}

ninkMln metams
ĮMOKSIO metams.
.

.

.

.

vi^'n™

lcrJ — gaukite buteli Alų tablctkų
šiandien, bet persitikrinkite, kad uųt *
Į lalbello butų pažymėta
— NL’GA-

.

Mirė liepos 26 d.. 1933 m„
1:15 vai. ryto. 53 metu am/..
Kilo Ii Šiaulių apskr.. Sakcinus
miestelio,

Kidukių

kaimo.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Priklausė prie ApaStalyslės
Maldos, Tretininkų,
Amžinojo
Kužsnėiaus ir

Saldžiausios

.

r

»

, ,

...

,r

•

Į

TaipKi.

kas norėtu

Kun. Al. Bublys, M. I. C.,
Laikinasis Provincijolus

or dunitfc dtganon.
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“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra patvrę, 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.

kutive
<h*«»~

Not hatnl foroi.

drug*.

Wk*t They »•«
Milliora of tntn and waawn, ainre
1M7, Kava uaad dieni to raliava uck
beada.hu, narvouaneu,
bdfua,
tau
appcnte, pour cucnplaašem and bad
breath
whan
tbue
coaididoaa
are
cauaad by conatipadon.

of

Kadmy

«C

Ae Ali Druggiats
Ca., Ine., Naw York, N.Y.

RKEUMATJ

Pain—Agony Startų To™
24 Hours
<
Happy Days Ahead for You'^*'-

Thlnlt of lt—how this old world
doea malte progrese—now comee a
prescription whleh is kno»n to pharmacista ae Allenru and within 48
hours after you start to take this
evrlft ketins formula paln, agony and
lnflammatlon caused by ezcese uric
Keiti has gtarted to depart.
Allenru does Just what this notlee
says lt wUl do—lt Is guaranteed. Ynu
can get one generous bottle at leadIng drugstores every-where for 85
cente and if it doesn't brlng the joyous results you ezpect—your money
whole heartedly returned.

TOLOSEFAT
Misa M. Kalnrr ot Brooklyn, N. Y.
vrltrs: “Bare used Krnachrn fnr the
past 4 months and bare not only loat 35
poanda bot taal »o mneh bettar In eeerp
«ay. Errn for propte ahn doiėt care to
redaee, Krnaeban la iranderfal te kerp
the ayateaa baalthy.
I beinz a nar.e
ahoald know for I're trled ae many
tbinpa bot only Kruachen aniwrred all
purpoaes." (May 12, 19S2).

TO loae fat ŠAPELY and HARMTJfSSLY, take a half teaspoonful of Kruachen
Salta ln a glass of hot vster In the
momlng before breakfast—don't m tas a
■norntag— a bottle that lesta 4 weeks
eoata J>ut a trlfle—get Kruachen Salta at
any drugstore ln America. If not Joyfully aatlafled after the flrst bottle—
money back.

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar Jlnot, kodėl Jog ne
mėgo?
JI pati nežinojo
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pabalinti.
Gargaliuok su JListerlne ir
tas atlikę kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.
LAMBERT

PHARMAC?

COMPARY

8t. Louls, M o.

ngentauti dcl

LISTERINE
promp'tly enrft odors orcNnary
anflseptics can't Meto ln 4 (klys

Telefonas CANA L 7790

< CiOSU.BOSS It' A
$5©
«HTHL<
SĄ.F& -ANb * M

A5ūUT

T>ON
s cm .tt -c ęoiuefc
IX inTICNOUfeSBLF
“VLAiMf-.
ui KG -THfcT

WKeM

l'M flOT LOOfclM’
PUT IT
h

fl.akterys.
Broliai

TAldu'uvėrus patarnauja grahortus A. Masalskis. Telefonas
IJoulevard irgtr, Vy stančių gėlių nebus liedama I
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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 gauną.
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DĖMESIUI

Prasvmus siusti šiuo adresu: Kev. J. .J. Jakaitis, Alanu- Aitu nepaprastu vaYstų. tat atstAnuki‘
te arba atrašykite uel Informaeilu.
napolis College, Thompson, Conn.
vicnintėitat Lšuirbėjai ir caninvėtai
MM. PAI I.INA RIMKIENĖ
1531 Slilelds Avraue.
ChiacKo Helsrhts. 111.
(Patent rigbtg apvh'ed f-or 1933) 1

Wka< They Arei
niild

A

šir

dies V. Jėzaus PaSelpinės d.raugljįjPaliko dideliame nulludime
moterį Sofiją, dvi dukteris Ja
dvygą Ir Albinų., kandidatę ftv,
Kazimiero Vienuolyne, vienų sū
nų Kazimierų, tris brolius; An
tanų Chleagoje, Augustinų ir
Zigmantų Lietuvoje, seai.r) Ma
rijonų, senų motinėlę laetuvoje, Ir kitas gimines ir pažįsta
mus.
Kūnas paSarvotas 3438 Emerald Avė. Laidotuvės Įvyks 6efttadlenl, liepos 29 d., i'ė narni*
8 vai. bus atlydėtas } S v. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje Jvyks gedulingos palaaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtus 1 iv. Kazimiero ka
pines.
Nuoftlrdžlai
kviečiame \ įsus
gimines, draugu s-ges ir pažystAiuua-mas dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris,
Simus. Molinė ė, Ne
Ir Giminės.

M.

FOR CONSTIPATION

VAŽIUOJANČIŲ

Gerhmmoji visuomenė, kuri dalyvavo Lietuvių Dienoje, Į tone.
i
iTliompsone turėjo progos pamatvti, kaip didelė ir graži Ko.
legijos nuosavybe ir kaip tvarkingai ir drausmingai auklė- oeriMiM v»i.m*i eiairkų suiuikymui
jami jos mokiniai. Prie to, mums lietuviams labai svarbu,, v.ei. Rude n^iTnm geriaus.As
kad Tėvų Marijonų Kolegija yra v ėdama lietuviškoje dva-'
RXm.li’ra» muT
šioje. Auklėkime savo inteligenlijų lietuviškai, nes tik tuo «>», vaistai vru padaryti is braubūdu išsigelbėsime
nuo ištautėjimo.
"ueiginta kaina — din
J
Įdėlis butelis kainuos tik 65 centai. ,
KAZIMIERAS GRICIUS

Itadvrny's Pilis

moon <QCMuKH

Penktadienis, liepos 28 d., 1933
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TJUT tTHIS
■» Ont keik dontum daugiau, ont
teik torietų kaštoute pegiau!
— tvirtino savo Pilypas.

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas-

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmatai, Ritgiiiiciū-Auj. 27,1933

LIETUVIAI

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. CALumet 4039

j — Na, jeigu, iš tikrųjų, reiRes.: Tel. HEMlock 6286
ŽEMAITIS PAS DENHSiĄ — Na, prašom sėstis! — t&'jkia traukti iš karto tris dant
;
v
rt‘ gydytojus, nurodydamas j tjs tai tegul bus dvylika litu.
BERGMAN’S DARŽE,
Mano kampelio puvozotų
taUė<l.>
I„ ,
•
, - ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.
. !>«<. lentų Ketu;.
:Padarysiu
nuolaida,
jeigu .tavoracių tarpe nemaža yra iri
. .
. .
, .
3147 So. Halstsd St.
Riverside, Illinois
.
...
. . I __
keik bis kašbms’ __ 'mstu jau taip deriesi — nugryno kraujo žemaičių. Taigi,'
vo M1K ut KHhlollh‘
J
1
Ofiso valandos: 1-4 ir 0-1 vai. vak.
sileido gydytojas.
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas. lU-udvucUos OfRae: 2656 W«»Ui SI
tegul šiandie Vucė jų gimta Piatk‘j° derybas 1 ilypas.
Valandos: 10—11 ryto
— Dvyleka litų! — galvoja
šaradomis Ir Nedėliomis pagal sutarti
kalba papasakoju, kuip vie-Į . —Bet, žmogeli! — sako gv
l’ilypas. — Tegol būn er teik! traukiau, jis beveik sveikas! dvyleka litų. Ketep nė iš vei
nas žemaitis nuo Plungės nu- dytojas. — Kaip aš tau galiu
— sutiko, lipdamas į kėdę.
— aiškino gydytojas, plauda-Įtos!
Tel. LAFayette 7650
sikratė skaudamųjų dantų.
pasakyti, kiek kaštuos, visai
(lydytojas smulkiai apžiūri mus rankas.
Pilypas Liolys jau nuo Ka- neapžiūrėjęs tavo dantų ir neGydytojas piktai sodina at
i pacientų ir randa tik du danlėdų turi bėdos su dundulis, matęs, ko jiems trūksta.
‘ėius, kuriuos reiktų pašalin — Bet tris dontis kaštou kaklųjį pacientų į kėdę, dar
Gydytojas ir Chirurgas
Retų kurių dienų jie jam ne-Į _ Kol neženoso, keik kašdvyleka
litų!
—
tvirtino
savo
kartų
apžiūri
dantis,
bet
ran

4140 Archer Avė.
ti. Bet ir juos dar galima bū
skauda ypač apatiniai krūmi- tous, nesieso! — nenusileidžia
Pilypas.
—
Eštruuk
mon
er
da
visus
dantis
sveikutėlius
Vai.
2
—4 ir 7—9 vai. vakare
tų pamėginti išgelbėti su plo
niai is kairės pusės kartais Pilypas, su nepasitikėjimu žiū
tretį
dantį,
tuniet
Res. 2136 W. 24th St.
niokieso
ir
tik
viename
matosi
maža
mbomis.
Tel. CANal 0402
taip gelia, kad tiesiog žandų rodamas j gydytojų,
dvyleka litų!
skylutė. Vėl siūlo užplombuo
Tačiau
Pilypas
apie
plom

verčia. Kankinosi vargšas Pi-, _ Tai ko gi tamsta nori
, ; •
—: Kokį trečių* Kaip aš jį, ti.
Office Phons
Ros. and Office
bas ir girdėti nenori.
lypas keletu mėnesių, ir ajerų pagaliau! — nekantrauja gvPROapect
1028
— Tos bliombos gal eškre-1 trauksiu, jeigu jis sveikas. Ne
Bus daugiau)
šaknis rūkė, ir voratinklius jytojas.
CANal 07u6
dėjo, ir kitokiais “vaistais” — Noru eštraukte dontis. ste, er dvyleka litų šou ant'g*1™ gi as sveikus dantis trau
LIETUVIAI DAKTARAI:
gydėsi, — nieko negelbėjo. O — Danties traukimas kaš-l oudegos nuneš! — tvirtino že-'^yti!
I
Tel. LAFAYETTE 2057
maitis.
.• — Sakau, ponuli, kad tris
PHYSICLAN AND BUKUEON
kaip visos naminės priemonės tuoju penkis litus.
2403 W. G3rd St., Chicago
Gydytojui nieko daugiau ne'dontįs dvyleka litų! Aš ketep!
Dgiiadėjo, žmonos ir kaimynų — Veins penke litą?!
OrriCK HOUR8:
beliko,
kaip
patenkinti
Pily-'nestopyso!
riamas, ryžosi keliauti į
t to 4 and T to S P. U.
GYDYTOJAS
III
CHIRURGAS
•n įvirau
V ii naro
Sunday bj Appolntmant
*aiPpO norų.
Ištraukė
porų Uar
dar 1 į Įtingę pas dantų gydytojų.
X—SPINDULIAI
- O kiek kaštous tris don- tyirlų dantų> gu didelėmis, gti. ‘ — Žmogau, nedaryk juokų!
3051 West 43rd Str.
Išleisdama pas gydytojų,
,
te liaujasi 1 ilypas.
priomis šaknimis; trečių trautrauksiu sveikų dan- (Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Liolienė mokino Pilypų:
Valandos: nuo 2 Iki 2 vai. vakaro
•w
«D
— Jeigu \ ienas kaštuoja penesiryžo, nes buvo dar be-i^^
aiškino gydytojas,
Seredomla ir nedėliomia pagal
— Pirm, kol atsisiesi, pase
sutarti ea
rokouk suselvD- Vn k«n
nklS’ t&l tryS kaštut>s Penkl0’ Įveik visiškai sveikas. *
| — Koks ten anum sveikoms,
Gydytojas ir Chirurgas
«ded,’to ei
kdkj^
. I Pil'vl“‘s i^“Piov«, .ifeiska-'* nu Kalied, žond, wkl PHONE GROVEUILL (227
4645 So. Ashland A ve.
Valandos: 2-4; 7-2 P. M.
Ofiso valandos:
ons nories!
1 ~ Ne nS torieto kastoute lavo paduotais vaistais bur-^rauk l>°n« daktars, ton tretį Trečiadieniais Ir sekmad susitarus
Nuo
2
iki
4 ir nuo 6 iki 8 vak.
'pegiau!
, inQ ir kiausįa> kįek ta operacį. Įdontį, er vot dedo dvyleka liNedėliomis pagal sutartį
Atvažiavo Pilypas į Plungę! — Kodėl? — ginčijasi gy-l^ kaštuos<
’
tų ont stala.
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Ofiso telef. BOUlevard 7820
su perrištu žandu, užėjo pas' dytojas. - Vž kiekvieno dan-i _ Du dantvg _ degimts u_j. _ Tamsta.ifi proti> išsįkrau
(868 SO. WS8TKKN AVĖ.
Chicago. UL
Namų tel. PROspect 1930
dantų gydytojų ir laukia ei-,ties traukimų aš imu penkis tų Kaip gakiau> vipno danties įtei! Mokėk dešimts litų ir ne-'
lės. Pagaliau,
jio nnsvalandžio
pusvalandžio litus.
Tokia tadoud
taksa
Pae-aliau. no
litais. Tokia
'traukimas - penki litai.
trukdyk manęs, turiu daugiau Boulevard Y828
Rea Hemlock 7821
įeina į kabinetų.
•— Tris tor kaštoute pegiau!
Tel. BOUlevard 7042
— Bet, pons daktare, sake, ligonių! — šaukia Įtiktai gykad tris dontis kaštous dvyle-'dytojas.
GRABORIAI:
ka litų!
|
Niera domių! Trauk dar
DENTISTAS
DENTISTAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
— Taip, bet aš trečio ne- Į v einu dontį er tumet gausi 4712 So. Ashland Avenue

DR. ATKOČIŪNAS
•DENTISTAS
144# SO. 49lli CT„ CICERO, HJL
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9» vai.
a 147 so. HALSTED
CHICAGO
Puned., Sured. Ir gubai 2—0 vai.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Tel. HEMlOCk 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1420 Weat Marųuette Road
VALANDOS:
• Iki 12 ryto: 7 Iki • vakaro
Utara. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
R« (420 8. MAPLEWOOD /VI

DR. F. C. WINSKUN AS

Tel. LAFayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

i

Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617

DR. A. RAUKUS

>917 S. WasJt>tenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2422 West Marųuette Koad
VaL: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv 9-12 ryto
NedėlloJ suaRarua

DR. M. L STRIKŪL'IS

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. W. KADZEW1CK

LACHAVICH
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauala.
Reikale meldžiu atoUauktl, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Ganai 2212 arba 221A-

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL CICERO 8927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nsbrangua nes neturi
me Klaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Aveuue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6202—8412
Tel. CICERO 224

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už |36.00
KOPLYČIA DYKAI

3344 R. 5Ofch Avu. (^wrn, Tll

Telefonas Varis 113U

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIAI:

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 125.00 ir aukščiau
ModerniSka koplyčia dykai.

3340 SO. 'KEDZIE AVE.
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

OgABORIUS IR BALSAM UOTO JAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

Graborius

It

Patarnauja Chlcagoje Ir aplellukėje.

Didelė Ir gratl
Koplyčia dykai
4062 Arctii’r Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI
e

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iŠ bile kokios miesto dalies.
Reikalai esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
narnos ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint j tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gmborias, kuris
teikia ambidance patarnavimų sn ekspertą lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Palaukite BUDRIKĮ pirm nėra kreip-

pašaukite:
REPUBLIC 3100

Didysis CMtoss

2506 W. 63rd St.

.

JŪSŲ GRABORIUS

4605*07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; TARD8 1741 ir 1742

DAKTARAI:
Ofiso. Tel. VICtory 6893

DR. A. R, McGRADE

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Palengvins aklų. .jtomplma.
.
kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo, 7R50 S HALSTED STKEET
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-,
-LLrtL‘°JOLLUUhL
mo, skaudamų aklų karštį. AtitalROOM 218
sau trumpų regyst* Ir tolimų reVai.: 1-4 Ir 7-1 vai. vakare

.

systę.

Prirengiu teisingai akinius visuos*
atsi tlki'iu uose, egzaminavimas daromaa bu elektrą psrodaučia mu2iuu»
Biaa klaidos.
Upeclalė atyda atkreipiama moky, klos vaikučiams.
i Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutarti.
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos l>« akinių. Dabar balnus perpus
pigesnės, n.igu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PABRiMO
Pritaikyme akinių dėl visokią
akių. Ekspertas tyrimo akiq
ir pritaikymo akinių.

_________________________

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo of.aų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

_,

DR. A. A. ROTH
Basas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31at Street

Vai.: to—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v.v.
Nedėliomis fr šventadieniais 10—12

SPECUALISTAS

DR. MAURICE KAHN

Telefonas MIDway 2880

Gydytojas ir Chirurgas

Office;

Kės.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 2 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiam. Ligoninėj
Cb’es^o. III

ZZRZ

Phone: HEMlock 6700

Daktaras

OPTOMETRISTAS

Kapitonas
Pasauliniame kare

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st. 2 auk
štas. Pastebčkit mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomia nėra
skirtų valandų. JEtoom 8.
Phone Ganai 0523

Rez.: Tel. DRExel 9191

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—I po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 Iki 12

DR. JOHN SMETANA,

Eudeikis

Liūdnoje valandoje

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 0-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredouiis po pietų Ir Nedėldlenlais
tik susitarus
3423 W. MARGU EITE ROAD

Rea Phone
ENGIeaood 6641

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia

2420 W. Marųuette Road
arti AVestern Avė.

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS

Tel. GROvehiU 1595

DR. A. L. YUŠKA -

DENTISTAS

ĮVAIRŪS

Henry W. Beoker
(Licensed Embalmer)

IT .

LABAI PIGIAI.

Dr. C.K. Kliauga

4142 ABCHEB AVENUE
Tel. VIRginia 0036

Valandos: nuo 9 iki 9

I

ItalMAmuolojas

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BUILEVAKU 8483

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. HEMlock 7828

718 W. 18th St.

J. LIulevičius

Persikėlė į erdvesnę kr patogesnę
vietų.

(Kampa. Leavltt St)
Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto
Nuo 1 Iki l vakare
ueredoj pagal sutarti

INCORPORATED

Tel. Lsfayette 8672

DR. T. DUNDULIS

PRANEŠIMAS

Tek Victory 4088

Tol. Monroe 3377

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 so. Ar tęsiau Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
8 Ui 8:20 vakare

2201 W. Cermak Road

PAVLAVIOA UNDERIANNG Cft
3238 S. HALSTED ST.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. MAKGERIO

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

SIMON M. SKUBĄS

Tel. CANal 0257
Res. PR05pect €659

DENTISTAS

DR. VAITUSH, OPT.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

6631 S. Califorma Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. 6. L BLOŽIS

3333 SO. HALSTED ST.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Valandos: 1—2 Ir 7—8 vak.
Seredouils ir nedėliotais pagal sutarti
REZIDENCIJA:

Tel. CANal 6122

Ofiso vaL: nuo 1-8; nuo 4:8O-8:l(

•Ola pigesnės kai'nos, nes daugiau prltyflmo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiėkas. Ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJĄ ftEMEsNę KAINĄ.
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
dykai. Nuliudlmo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPIjULIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

Chicago, UI,

ANTANAS PETKUS

arti 47th atreet
Vai.: nuo » iki « vakare
Šaradoj pagal sutarti

756 W. 35th STREET

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Tel. Caual 0171

0OH W. IMU. St.

VaL: Nuo 1( ryto Iki 8 vakare

DR. A. J. BERTASH

T? IT PTT'RT T C*

• —

DR. G. Z. YEZEL’IS

Tai. Ofiso Boulevard 681S-K
Res. Victory >248

* Graborius ir Balsamuotojas
rTB,T

Dfi. A. P. KAZLAUSKAS

2201 W. Cermak Road

I
I
I
I

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0994

Rcz.: Tel. PLAza 3200
VALANDO8:
Nuo 10 Iki 13 dienų
Nuo 3 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 16 Iki 13 dienų

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOlF.ltŲ PF.R 26 METUS M )H RIMT
KAIP UtSIKENfJUHIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Spectnliškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir puMės, užnuodljlmų krauJo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmu* nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjlirtų Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti n»galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų jla jums gali p«daryti. PrakUkuoja per daugeli metų Ir Mgydė tūkstančius ligonių. F»i»nmas dykat
OFISO VALANDOS: Kamile nuo 10 valSMM ryto Iki 1
valandai Ir nuo 8—8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 11 ryto Iki 1 v»l4300 W£ST 3«th ST.
kanų** Keešer Avė.
TeL CRAvvfci i :.3i2

Penktadienis, liepos 28 d., 1933

ORIuOSs

6

CHICAGOJE

IR ANTRĄ GRABORIŲ AP
VOGĖ. PAVOGĖ IR
KARSTĄ

Iš N. PRAS. P. t PARAP.,

Ii CENTRO SUSIRINKIMO

/

BRIGHTON PARK

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Regpim-Aig. 27,1933

Liepos 20 dieną, vienuoly
no akademijoje, įvyko Rėmė
jų Draugijos Centro regulaParapijonai nesnaudžia. La
bai gerai sekasi jiems su pi rie sųs-mas. Nors oras pasi
BUS REIKALAUJAMA CHI- j
Kas dirbs?
BERGMAN’S DARŽE,
Graboriui J. J. Bagdonui ir knikais ir kitokiais išvažiavi taikė labai šiltas ir tvankus,
CAGOJE" T AG DAY’RE-Į Fondo kėliniu tuo tarpu rū- šeimynai trečiadienio vakare
Riverside, Illinois
mais, iš kurių parapija ir dr- tačiau Centre buvo reprezen
NGIAMA AVIACIJOS DIE- pinsis buvęs Transatlantiko nebūnant namie įsilaužė vagys,
tuojami
bemaž
visi
skyriai,
gijos turi gražaus pelno. Štai
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.
NA. PAMINKLUI VIETA Skridimo Komitetas su skv- turbūt atvažiavę su troku, į
ir Labdarių 8 kp. turi suren- čia ir reiškėsi vieningumas.
— MARQUETTE PARK
riais visuose didesniuose lie- jo namus ir išvežė brangią gusi labai smagų iSvažiavimų!Wmfnėra W°S° ir "*
----------tuvių centruose. Jis dabar va- skalbiamąją mašiną, didelį pro liepos 30 d. širdingai prašom Į P(‘l0Kaus oro- Vasary joms ne torių Štabo Municipal Tuber- mis tikrus tuberkiulozo mikTreeiadienį konsulate buvo dinsis Dariaus-Girėno Pamin- są. manglį, kitų elektrinių i- mėgstančiųjų linksmai laika: Per5llta ir žiem» n’P’rSolto- culosis Sanatorijos pinu., pra robus. Mikroskopas yra įtailietuvių transatlantinio skridi klo Statymo Komitetu. Bus rcnkių, ir net karstą ir gTabo praleisti nepamiršti apie m,t-l ftiame sus'nw <la«Ki»UHiai neša, kad dešimts tūkstančiu sytas ir galima matyti perą
mo komiteto Chicakoje susi- atsikreipta į visus kolonijų ko-Įrygtės įrankius. Padaryta virš
išvažiavimą ir gausingai jį laiko pašvęsta prisirengimui asmemi pereina per sanatori/padidintą 1200 sykių, kaipo
rinkimas, kuriame plačiai ta- mitetus, kad ir jie visi prie $500 nuostolių. P. Bagdonas Į paremti. Kurie atsilankysite, prie metinio pikniko, kuris į- jos skyrių Pasaulinėje Paro- mažytės raudonos lazdelės ant
doje kasdien.
.mėlyno atokumo.
rtasi dėl statymo paminklo to darbo prisidėtų,
tik neseniai buvo nupirkęs mi-1 Įjjjgįtg iaĮ>aį patenkinti, nes vyks rugpiūčio 20 dieną, Ma
Šis skyrius, kuris randasi 1 Dr. Tice mano kad ši paromūsų garbingai žuvusiems la-1 Transatlantiko Skridimo Fo nėtą skalbiamą mašiną. Iden- j. aip girdėjau, bus tikri lietu-j r<lue^e
Atstovės savo
kūnams,— Darini ir Girėnui, ndo globėjais buvo: p. A. Ka- tifikacija mašinos: Thor Gold viški muzikantai, kurie tikrai ,raPortuose
1
*
Padėjo,
kaip gra Mokslo Salėje (Hali of Scien- da yra begalo didelės vertės
Visi susirinkusieji buvo tos lvaitis,
Lietuvos konsulas, en Down Wasbing Machino, lietuviškas polkas ir kitokius žiai skyriai rengiasi. Bilietus ce), išstatytas tam, kad paro- pamokymui žiųonių kaip sa
nuomonės, kad jiems pamin- kun. H. Vaičiūnas, L. Šimutis, Body No. 9, Motor No. 9A1373. šokius gros. Išvažiavimo vie-IPlatina ir ivairia« daiktus pi-1,džius žmonėms nepaprastą ir laikyti tuberkiulozo ligos plė
klas Chicagoje būtinai reikia J. Krotkus ir adv. K. Gugis. j p. Bagdonas sumokės $100 as-'ta visiems gerai žinoma Jus- jknikni renka. Taip sakant, vi- pavojingą tuberkiulozo limpa- timąsi.
statyti ir dėl to tuojau orga- Jie tuo tarpu pasilieka savo geniui, kuris galės paduot in- tice-Park, prie Kučinskio da-į sonis niP* pikniko pasiseki- n’ąją ypatybę. Didelis pieši-( Įėjimas į minėtą parodą ve!E. J. K.
nizuoti tam svarbiam tautiš- vietose. Fondo centras yra ko-1 formacijų šių vagių suseki- r£o Važiuotojams bus parū-imas’ kad vienybėje padarius nvs, 6x9 pėdų didumo, paro- tui.
kam reikalui fondą.
nsulate, jo pirmininkas kons. 'mui.
Kep.'pintaa traka-,,' kuriuumi 'galės '?,ai*tai "a“doa!?° “f ž,nogu8’ “Urėtus tulabai patogia, m,važiuot. Trol Vienbalsiai nutarta, ka.1 Ce- brrk.ulozu, v.sur uzkree.a k,RE IKALINOA
Susirinkime kįlo daug su A. Kalvaitis (100 K. Bellevue
tus, ypatingai vaikus, ta bai
Place,
Chicago).
Paminklo
rei
manymų kaip tą fondą suko
moteris ofise. Gali būti
sia liga. Išstatyta šimtai XIii. L. Simutis, "Draugo" re- kalais i » reikia kreiptis,
rrba „ici^ina,
mergina, tik
n ■ n I n IIABVII AIIIF
L.
^er
išvažiavimą Bri- k
cii.a
nn neperjal
daktorius, pasiūlė, kad reika-Į Chicagoje taip pat darbuoĮghtonPark lietuviai gaus pro- • Susirinkiinan atsilankė bu- raY 1 ™Pa™‘,v * a»P a parbas pastovus ir lengvas, su
_______
gos susipažinti su Labdarių.^8 draugijos kapelionas, ir 8,ai naikina kūną tuberkiuloužmokeg(,iu dantisto ofi.
luuti miesto valdybos leidimo sis buvęs transatlantiko skriS kp. Laukiame jūsų skaitliu- ^arb6s narys’ 8erb- kun. My- zas ir taiP PaJ parodyti nauAtsigaukite tiktai toR ku.
daryti visame mieste “Tag dimo komitetas, kurio pirm.
METINIS PIKNIKAS
jgo atsilankymo į mūsų išva{k°^as Urbonavičius, kuris sa- 'ngumą ir se mingumą nau rįOg gajjte įnegįį
pjnįgaįs
Day”, rudeniop rengti aviaci- yra adv. R. Vasiliauskas, sė
Šv.
Mykolo
parapijos
piknižiavimą.
•
B.
O.|
vo
kalboje
įnešė
daug
jumoJ
”
,'
‘
7
’
Pinigai
bus
apsaugoti.
Matyjos dieną, į tą darbą įtraukti kr. kap. P. Jurgėla.
Reporteri, horax” arba plačių garu priorganizacijas
ir draugijas. Į Visa lietuvių visuomenė yra kas įvyks liepos 30 d., Vytau
nuo 10 vai.
pūtimas.
Taip
pat
parodvti
tia
,
. .
Šauni
puota
pas
p.
Igną
ir
Pasiūlymai priimti, pasidali- (prašoma prie to kilnaus dar- to darže. Į pikniką kviečiame
,
.
i
i
»•
rvto
ligi
1
va
k
PPAdresas:
kri
gabalėliai
ligotų
plaučiu,
nta pareigomis ir darbas tuo- bo prisidėti,
608 3o. Dearbom Street
visus parapijos narius, biznie- Oną Paurazus. P. Paurazai bū DESIMT TŪKSTANČIŲ
kas labai gyvai nupiešia ligos
ŽMONIŲ
APLANKO
TŲ
jau bus pradedamas
Kambariai 832-833
rius ir profesijonalus. Šis pi- Ivo suruošę vakarienę, į kurią
,plėtimąsi.
BERKIULOZO
PARODĄ
Jei bus gauta Chicagoje FEDERACIJOS KONGRE knikas bus linksmas. Orkestrą J sukvietė nemažai įžymių sveI Atsilankantieji į parodą taip
KASDIEN
SO KOMISIJOS SUSI
pirmos rūšies. Bus visokių žai
bei draugų. Dalyvavo iš
“Tag Day”, tada bus sušau- i
dimų ir kas norės savo laimę Lietuvos kun. Šermukšnis ir Dr. Frederick Tice, Direk- pat gali pamatyti savo akiRINKIMAS
kta masinis lietuvių susirin- i
ADVOKATAS
išbandys. Skanūs valgiai ir biznieriai Ivanauskas su žmo«
kimas, kad tam dideliam dar
2
E.
103rd
PI. prie State St.
DRAUGO” KNYGYNE
Tel. PVIiIunan 5950
bui tinkamai susiorganizuoti Federacijos Kongreso rengi gėrimai. Turėsime svečių iš j-!na ir sūnum Vincentu, P. Pi
Ketverto vakarais nuo 7 Iki' 9
4COO S. Won<l St.
LiAPayptte 6303
Galima gauti:
ir bus pakviesta kitos mums mo komisijos susirinkimas į- vairių kolonijų ir iš kitų m ie-! kelis su duktere Antaneta, P.
Pašaitis, P. Milkevičius, Adu,vvks
penktadienį,
liepos
28
d.,
stų.
KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
prietelingos tautos į talką.
8 vai. vakare, Aušros Vartų Vargai ir rūpesčiai vargino, &unai su sūnum ir dukterim.
Kiek paminklas kainuos?
parap. mokyklos kambary.
žmones per keletą metų. Bet M. Paukštienė, Simonavičiai,
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
Į tą klausimą tuo tarpu su- ? Ši komisija susideda iš viADVOKATAS
dabar jau gerovės saulutė už- Paurazų motutė Veloniskienė, Pranas. Pusi. 14. Kaina..................................................... 10c.
nku atsakyti.
Chicagos
komi105
W.
Monroe St.. prie Clark
•
j \ o ,,
Į' sų centralinių organizacijų Chi teka.’ Depresijos dienos bai- sesutė ir švogeris iš Detroit.
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
Telefonas
State 76C0
teto pirm. a y. VaSal e (Vaši-‘cagO8 apskriėių. Brinkti at- giasi. Ateina geri laikai, vėl Vakarienė fynvo
bnvo šauni. Ži
21Valundtv > wte Iki 6 oopl^t
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
liaaskaa) taręsis sn paminki, ftovai arba apskriH, valdy-'darbų
turėsime.
2201 W. Cermak Road
... ......................
noma, neapsieita ir be kalbų.
menų. Pusi. 71. Kaina ..................................................... 20c. Panedėllo, 8eredoa fr Pėtnyčloa
statymo lirmoniis ir sužinojęs, bos majonėkįte būtinai daly-i Jauni ir senieji, maži ir di- Kun- Šermukšnis papasakojo
vakarais « Iki 9
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
Telefonas Canal 4T 22
•kad gana
-ana gražų
irrazn paminklą
oam.nkln bū-;
bū- vautj
Valdyba' deli, visi į linksmą parapijos j aPie Lietuvą ir kelionės nuoŠnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c. Namai: 6459 S. Rockwell St.
tų galima pastatyt už $15,000.
Komitetas l tikius. Visi klausėmės. Baig
Ketverto ir 8ubatoa
įpikniką!
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 Ut&rnlnko,
Vakarais 7 Iki 0
Galutinai šis klausimas atidė
damas kalbėti kun. šermukš
Telefonas Republlc <600
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Tusi. 100. Kaina .... 40c.
ta tolimesniam laikui. Pirmo
nis užprašė visus parvažiuoti
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
je vietoje nutarta imtis rei-1 Nekalto Prasidėjimo Panelės
Į Lietuvą.
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina................................... 20c.
kalingo fondo organizavimo Šv. mergaičių sodalicijos išKalbėjo P. Ivanauskas, P.
Rakandus, PlanuH Ir pri
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden Kraustau
darbo.
važiavimas įvyks sekmadienį,
statau Anglis u2 pigiausias kalnas.
Pikelis ir visi po žodelį tarė.
liepos 30 d., 9:30 v. ryto. Vi-j
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920. Palaukit Lafayette 8980.
Kur paminklą statyti?
T/ 7”
v v
Pabaigoje p. Paurazienė padėJ. OKSAS
...........................
_ ,x.
Kaina .......................................................................................... 50c.
Nors dar nenutarta kurioje sos, kurios važiuos kartu, me- Laepos
r 26 d. mūsų bažnv--,
• kojo
visiems ir reiške džiaug
2649
Wezt 43rd St.
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
vietoje Chicagoje paminklą ldžiu susirinkti prie 69th gat- /’°je pasibaigė Šv. Onos no- smo, ypatingai dėkojo kun.
statyti, tačiau daugumos nuo- vės tarp Talman ir Rockwell, ivena su gražiausia procesija, Šermukšniui ir visiems, kad V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
monė yra, kad geriausia jam 9:30 v. ryto. Meldžiu nevėluo- ĮUer ^as v^sas devynias diene- nepasididžiavo. Gerb. Paura vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina ..z.................. 20c.
MII
les mūsų bažnytėlėje kiekvie zai malonūs ir geri rėmėjai,
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.
vieta yra Marųuette parkas, i U.
Komisija
nas krikščionis lietuvis galė- neatsisako nuo gero darbo ar Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. Ątsiminkite, kad visų tavoaplink kurį jau yra susidaręs
--------.
didelis lietuvių centras. Taip
Marquette Park Lietuvių A- j° susitikti su Dievo> malonė aukos. Yra “Draugo” geri Kaina......... ............ (............................................ . .............. 10c. rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
pat jau sužinota, kad parko Merikos Piliečių klubas laikys mis, ypač. kurie lankėsi ir klau prieteliai
_____ _______
_________
ir kitų
labdaringų
ORIENTAL
“
DRAUGAS
”
PUB.
CO.
komisijonieriai paminklui sta- svarbų susirinkimą sekm., lie8epb- misijonieriaus kun.1 jsĮaigų rėmėjai, taip pat ir geRITOS (karpetal) •J 9.95
PARLOR 8ES
tyti leidimą duos, jei tik bus pos 30, Gimimo parap. salėje,^* Petrausko, M. I. C., tų graparapįjonaj. paurazienė yra 334 South Oakley Avetiue
po ............
Chicago, III. TAI
VALGOMŲ KAM
pamokslų, kurie buvo sa- sąjungietė. Paurazas taip pat
prisilaikoma jų nustatytos į 2 vai. popiet. Visi nariai kvieBARIŲ SETAI
PO .............................
|čiami atsilankyti. Sek. J.L.J. komi rytais ir vakarais. Getvarkos.
priklauso prie draugijų. Abu
•
rb. klebonas kun. I. Albavi- du malonūs ir draugiški., Gečius dar prieš novenos atida-Iri kataHkai Aakl5ja graiii,
rymą prašė ir kvietė mylimus Sein)ynj|ę: ,iuklcrj ir sfinii
CICERO, ILLINOIS
J. T. Jnonitls Ir Otto Wen<it, sar.
i
parapijonus
gausingai
dalvGeras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
Linkiu laimės ir sveikatėlės
3621-23-25 S. Halsted
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
vauti. Per visas dieneles ga pp. Paurazams.
»
Street
žįsta.
na daug žmonių lankėsi. Ten
Vienas iž dalyvių
— ĮVYKS —
ka tarti ačiū gerb. misijonieTokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas
SEKMAD., LIEPOS (JULY) 30 D., 1933 CHRYSLER IR PLYMOUTH
laikraštis.
riui už gražius pamokslus ir
gerb. klebonui
kad misijonie“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties
MILIAUSKO DARŽE
r
rių pakvietė. Tenka dar pa
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
Prie 87-tos g., 2 bloku į rytus nuo Kean Avė.,
gas.
minėti, kad per visas Šv. 0- Šį sekmadienį liepos 30 d.,
JUSTICE PARK, ILLINOIS
nos
novenos
dienas
davė
gra
M.
S.
55
kuopa
Aušros
Vartą
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
Pradžia 11:00 vai. ryto.
Įžanga 25c porai
Pirma pirkimo naujo arba var
žiausį pavyzdį jaunimui šios parap. Rūtos darže rengia įtoto
Automobilio širdingai kvie
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame
Visus širdingai kviečia
čiame
pamatyti Vėliausios Mados
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš
dvi lietuvaitės: A. Daugirdai vairų ir smagų piknikėlį.
VALDYBA ir KOMISIJA
Chrysler
ir Plymouth Automobi
Lietuvos ir viso pasaulio.
tė ir Z. Vištartaitė. Jos par Sąjungietės visuomet moka
lius, kurie turi modemiškianfrius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
davinėjo dvasinio turinio li atsilankiusius svetelius patenNebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
labai nužemintos kaip tai CHRY-'
“DRAUGAS” metams $6.00.
teratūrą Jaunime, pasek šių'< kinti, taigi ir šį kartą jos rū- INSURANCE,
PERKAM
SLERIS $795 P. O. B., o PLY
lietuvaičių pavyzdį!
J. pinasi piknikėlį paįvairinti vi
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
Lietuviškus
NOTARY
gi nepraleiskite geros progos patuvoje. Metams $7.00.
sokiais prašmatnumais, šokė
i
matykit
naujus CHRYSLER ir
BONUS
rNORTGMEK
PUBLIC
ŠIRDINGAI AČIŪ
jams gros gera muzika, laimės
■ PLYMOUTH automobilius pa*
U
( Teisingiausia Automobilių Įstaiga
Šv. Kazimiero Karalaičio, ieškotojams bus “bingo” žai
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ
AūlIUTBA
Town of Lake, draugija per dimas ir t.t. Pikniko pradžia
BALZEKAS MOTOR SALES
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
4038 Archer Avė.
savo
raštininką
Kaz.
Valkaun5
vai.
vakare.
Visus
nuošir

2334 S. OAKLEY AVENUE,
TEIsrifGUMV
PAMATl
’
OTAS
BIZNIS
ką paaukojo $5.00 “Draugo” džiai kviečia atsilankyti M. S.
TeL Lafayette 2082
2808 WEST 47th STB.
TeL LATAYETTE 1083
Chicago, Illinois
piknikui.
55 kp.
Ta pati
■TANLEY P. BALZEKAS. Sav.

STATYS DARIMNŪI PAMINKLĄ

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO
PARAP,, NORTH SIDE

n-.«°s

Ayri’

J. P. WAITCHES

j
į

JOHN B, BORDEN

MAROUETTE PARK

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

OKSAS EXPRESS

SPECIALĖS KAINOS,

t

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS PAŠELP. KUORO

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGI”

METINIS PIKNIKAS

PraKšimas

ORAUGAS” PUB. CU.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

