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Plieno pramonės darbininkų laimėjimas
AMUNICIJOS PRAMONE EUROPOJE
YRA PELNINGA
ŠIMTAI KOMUNISTŲ VOKIETI
JOJ AREŠTUOTA

Lietuvos spauda apie
Lituanicos katastrot
PIRMA ŽINIA APIE BAISIĄ dino (Brandenburgo provin- tos ir Lietuvos pasiuntinybė
NELAIMĘ PASIEKĖ KAU- cija) nukrito ir mirtinai užsi- Berlyne.
NĄ VAKAR 13,15 VAL. „ mušė. Lėktuvas sunaikintas. < Ministeris pirmininkas mfl-

----------I Ta proga vokiečių atstovy- sų atstovybei ir “Eltos” ko
KAUNAS, VII-17. Elta. 1 bė pareiškė nuoširdžių užuo- respondentui įsakė parūpinti
“Smegenų trustas” Washingtovai. 15 min. “Eltos” korespon jautų, dėl didvyriškos lietuviu karstus ir lakūnų liekanas ir
dentas Berlyne pranešė, kad lakūnų mirties.
sulūžusį lėktuvų atskiru vago
ne suorganizuotas
Berlyne plačiai pasklydo ži-1 3 vai. 40 min. “Elta” susinu pargabenti į Lietuvų. Lainia, kad netoli Saldino Brande siekė su Rosenthalio pašto a- dotuvės bus rengtos valstybės
SVARBUS DARBININKŲ AMUNICIJOS GAMYBA Ynburgo provincijoje (apie 120 gentūra, kuri yra artimiausia lėšomis.
RA PELNINGA
LAIMĖJIMAS
kilometrų nuo Berlyno), nuk- prie nelaimės vietos, kurioje Visoms valstybės įstaigoms
rito lėktuvas, kurį vokiečių o- žuvo mūsų lakūnai. Iš čia su- pranešta
,
gedulo ženklan nuleis
PILZENAS, Čekoslovakija,
WASHINGTON, rugp. 1.—
ro
policija
spėja
esant
“
Lituapinota,
kad
10
kilometrų
nuo
Į.
vėliavas
iki pusiau stiebo
Plieno pramonės kodas patai liepos 31. — Čia yra garsūs
>>
nica. ‘ Elta” žinių priėmė su ' Soldino, visai arti Rosenthasomas. Pramoninkai jame bu Skoda firmos ginklų ir amu
dideliais rezervais, ir “Eltos” Ho, miške anksti rytų buvo su- PIRMAS TEISINGAS PRA
vo pažymėję, kad kompanijų nicijos fabrikai. Darbo šiuo
1 korespondentas tučtuojau išvy .rasti du negyvi lakūnai per NEŠIMAS Iš PAČIOS NE
unijos pasilieka ir toliau sa- se fabrikuose netrūksta ir di____________ _______
j ko į vietų ištirti dalyko. Jis iš miškų einančių gyventojų. Ne
LAIMES VIETOS
vo galioje ir kad mažiausias. delis pelnas daromas.
Vyriausiojo krašto teismo rūmai Washingtorie baigiami Berlyno išvyko 1 vai. 30 /nin. [laimė įvykusi apie 12 vai. 30
per valandų atlyginimas yra Anot T. Sųjungos, 1930 me
Įmin. naktį.
Gyventojai apie
statyti.
KAUNAS, liep. 17. Elta. Te
25c. ir 27c.
Tuoj po 4o viena vokiečiu .....
.....
tais pasaulio valstybės ginkx- • 44T .* jvykj tuoj pranešė policijai, ko patirti, kad Aero Klufcip atradijo stotis pranešė apie Li- T
___ __.¥,, v
Vakar prasidėjus svarsty-lavimuisi išleido 4,276,800,000 KELETAS ŠIMTŲ KOMU
PERORGANIZUOS KA
tuanicos” nukritimų kaip a"V*11* nulauž^8 kc* I stovai, av. kap. Morkus ir inž.
mams, pramonės gaivinimo l<Iol. Žynei šios sumos dalis teNISTŲ AREŠTUOTA
RIUOMENĘ
pie faktų. Kiek vėliau kelis
K ™ ‘ Zemea; | Bulota, liepos 17 d. 17 vai. 45,
administratorius Johnson pir-ko Skoda fabrikams,
extra komunikatus tuo pačiu|Apy?
aip pat n,in> iSvyko traukiniu į Soldimutinis kompanijų unijų sisTOKIJO, liepos 31.
BERLYNAS, liepos 31.
Ja' reikalu išleido Wolffo telegra-1?™"
V . 1
.gI.
n<b kur rūpinsis kartu su Lietemui pasipriešino, o darbo de VOKIETIJA PRALAIMĖJO
Kaip čia, taip kituose miestuo , ponų vyriausybė
nusprendė mų agentūra. Tie komunikatai
? ’
'tUVOS atstovy**
Ber*
partamento sekretorė Perkins
kia. Pradž.oje buvo spėjama. lvne di<lvyrių ,akfinų paUik,,
Mandžiūkuo buvo pakartoti Reuterio sayo
reikalavo, kad skiriamas ma HAGA, Olandija, liepos 31. se policija netikėtai puolė į- (perorganizuoti
kad lėktuve dar yra vienas
lsktuv0 liekan,
žiausias atlyginimas būtų di — Įvedamomis žemės ūky re- vairius komunistų slapto vei (Mandžiūrijos) kariuomenę ir reguliarioje radijo tarnyboje, asmuo, bet galutinai buvo nūs u,n 4..Lietuv». Aero Klubas
, g Val. 25 min. vokiečių ats- tatyti, kad iš viso tik du asdesnis.
_
formomis Lenkijoj vokiečiai kimo centrus. Keletas šimtų jų japonais papildyti.
susitarė su Derulufto bendro
Pramoninkai, tarpusaviai Į dvarininkai skriausta. Negalė- komunistų areštuota.
Daug
tovvbė Kaune, gavusi komu- j menys. Abiejų lakūnų kūnai ve, kuri sutiko žuvusiųjų “Li
pasitarę, iš kodo savo tas u-l dama su Lenkija susitarti vo ginklų ir amunicijos konfis- ISPANIJA STATYS KARO nikatų iš vokiečių užsienių rei-i labai sužaloti. Į vietų jau yra
tuanicos” didvyrių palaikus ir
nijas pašalino ir reiškė pagei- (kiečių tautinės mažumos tei- kuota.
kalų ministerijos “Eltai” pra-1 atvykęs Landsbergo valstybės
LAIVUS MEKSIKAI
lėktuvo liekanas pergabfenti tri
davimo, kad plieno pramonė- sįų gerbimo reikalu, Vokietija
---------nešė, kad lakūnai Darius ir Gi j gynėjas ir praveda kvotų dėl į- motoriniu lėktuvu iš Stettino į
je ir toliau turėtų “open kreipės tarptautinin teisman,
MADRIDAS, liepos 31. — rėnas iš liepos 16 d. Į 17 d. 12,vykusios nelaimės. Apie įvy- Kaunu.
ESPERANTININKŲ
shop” pasilikti.
j šis dabar Lenkijos naudai
Oficialiai paskelbta, kad ispa- vai. 30 min. miške netoli Sol- kį jau yra painformuota iš vie
1'
KONGRESAS
Tikimasi, kad lakūnų palai
Pašalinus iš kodo kompani-1 nusprendė.
nų* karo laivų/statymo bend
kai
ir “Lituanicos” liekanoj!
jų unijų provizijų, darbininkai
rovė
autorizuota
keletu
karo
jVA<R<N>NKASW
MOKINYS
KOELNE, Vokietija, liepos
jau ryt popiet (šiandien, liegaus progos j tikras unijas
laivų
Meksikai
padirbti.
NEMAŽINS KARO
31. — Tarptautinis esperanti
_______
pos 18 d.) galės būti oru atgasusiorganizuoti. O tas yra di
LAIVYNO
ninkų kongresas atidarytas.
Lėktuvo vairininkas Lnstruk |^nti ' Ka™° aerodrom«’ kur
delis darbininkų laimėjimas.
ANDORROJ
NEKRUVINA
Atstovaujamos 32 tautoj. Yra
NENORI PASIDUOTI
jų dar gausingesnė, negu sek
J torius W. A. Jackobs ir jo mo
REVOLIUCIJA
Didesnio atlyginimo klausi LONDONAS, liepos 31. — daugiau kaip 1,000 delegatų.
madienio naktį gedulinga mi
_
..
,
;kinys R. Stewart žuvo nukriPirmasis Anglijos admiralite
mas dar neišspręstas.
Zemės ūkio . departamento'.,
.
• priekinėj
..... miesto nia ateis pasitikti ir palydėti
, tus lėktuvui
ANDORRA,
liepos
31.
—
,
.
,,
r
„
,
...
i
to lordas Sir Balton M. EyręsPLANUOTA PRIEŠ
j paskutinę kelionę.
.. .
„ . T7
. , ,
sekretorius \\allace paskelbei ,
Šioj mazoi Pirenėjų kalnuose
, , ..
. , . aa*y.
SUDARYTAS ‘SMEGENŲ Mcnsell pranešė, kad vyriausy
PREMJERĄ
,pieno produkcijos ir prekvbos
G vai. popiet iš Kudliano
respublikoj nekruvina revoliu
....
‘
bė neturi pasiryžimo karo lai
TRUSTAS’
., . ,
_
...
... kodų Chicagos sričiai. Pie-m
Įprie Soldino “Eltos” koresKAINOS PADIDĖS
vynų daugiau mažinti, jei ki
BUDAPEŠTAS, liepos 31. cija jvy o. . au.neji respu i |kvortaį nustatyta 10 centų kai
1pondentas perdavė šitokį pra
pašalinę senuosius,!
„ . ...
, . . ,
WASHIN3TON, liepos 31. tos valstybės nemažins.
— Policija suėmė tris asmenis. kos vyrai,
.
,
... na. Pažymėtina, kad tos kom
Chicagos prikliai
šaukia, nešimų; “Ąžuolynėje, ant ma-— Krašto pramonės gaivini
Jie kaltinami planavimu prem paėmė į savo rankas respnnli panijon, kurios nesilaikys ko- kw}
siandien žo kalnelio vandenyno nugalė
kos vairų.
mo administratorius
sudarė, AMERIKIEČIŲ PAGALBA jerų Goeir.fclpes nužudyti.
do sųlvgų, negaus “laisnių 1 f drabužius ir naminius baldus. tojai, abu lietuvių lakūnai, Pa
t
taip vadinamų, “smegenų
I
KINAMS
ir bus patrauktos tieson.,
Sako,
kad
rugsėjo
pradžių vis rius ir Girėnas, atrado mirtį.
PO
24
DIENŲ
PALEIDO
(proto) trustų,” į kurį pak- Į
ROMUS PAKEITĖ UNI
Independent
Milk
Distribukas
apie
50
nuoš.
pabrangs
Jų lėktuvas yra visiškai sut
bviesta įvairios rūšies ekonomi HONGKONG, Kinija, liep.31
VERSITETU
tora
Ass
’
a
ot'
Northern
Illi

riuškintas. Abu mirusieji kar
ALBANY, N. Y., liepos 31.
kai, inžinieriai, statistikai ir — Japonai praneša, kad 19-oji
nois kreipias teisman, kad
žygiai guli drauge ant žemės
CHICAGO 100 METŲ
teoretiniai specialistai.
kinų armija stato keletu aero
MADRIDAS, liepos 31. — Pagrobtas prieš 24 dienas (poskeveldrų pridengti. Didelė ini
SUKAKTUVES
Visi dirba ekonomikos labo dromų Fukiene. Kinai samdo Buvusius karaliaus puošniuo litikieriaus sūnus J. J. O’Con- gauti “injunetion” prieš minė
nia yra apsupusi nelaimės vjeratorijoj. Studijuoja visas į- amerikiečius mašinistus. 0 ae sius rūmus Santandare Išpeni nell vakar paleistas. Sakoma, tų kodų. Ši sąjunga pareiškia,
Chicago miesto 100 metų su tų. Civilinė ir oro
policija
vairiuose krantuose pritaiko rodromų statymui pinigų gau jos vyriausybė vasaros univer pagrobėjams užmokėta 40,000 kad vyriausybė negali nustaty
ti
kainos,
nes
itas
yra
lygu
kaktuvės bus minimos šio rug- saugoja mirusiuosius ir puidolerių.
mas ekonomines teorijas. Tai na iš J. Valstybių.
sitetu pakeitė.
privačio turto paglemžimui.
piūčio 12 dienų.
j kaus oranžinės spalvos lėktu
vis pramonės gaivinimui.
vo liekanas. Kvota jau yra pra
ŠV. VINCENTO DE PAUL zanaiu pagerbti pamaldomis
JUODA ROŽE
KOLUMBO
STATULOS
Anų dienų vienoj Elmhnrs- dėta. Kvotų vedk speciali ko
DRAUGIJOS SUKAKTU ir prakalbomis.
MIŠKŲ GAISRAI KALI
ATIDENGIMAS
to alinėje plėšikai nužudė po- misija, susidedanti iš oberland
SAMOERHAUSEN, Vokie
VES ŠVEICARIJOJ MINĖ
FORNIJOJ
Šv. Vincentas de Paul tikrai tija,
K. Kolumbo statulos Grant' licmoną L. Schuetz, 45 m. am- jaegermesterio Kreuzerio, lanliepos 31. — Garsiam
TOS
yra šio krašto globėjas, nes 0djaegerio Schroefcler ir obervietos rožyne juoda rožė iš- parke atidengimo iškilmės į- žiaufS ir pasislėpė.
SACRAMENTO, Cal., lie
zanam
šiame
krašte
įsteigė
landjaegerio Kube. Kvota ofi
FRIBURGAS, Šveicarija
kultūrinta. Šimtai žmonių at vyks ateinantį ketvirtadienį.1,
pos 31. — Miškų gaisrai siau
pirmųjų
šios
draugijos
kon

Numatomas gausingas žmonių1 DNBLINAS, liep. 31.—Nau- ciali ir nuodugni. Aš esu vie
vyksta, kad jų pamatyti.
čia žieminėj Kalifornijos daly. (per paštų). — Čia iškilmin
ferencijų
(kuopų).
dalyvavimas.
Į
Airijos krašto sArgybos nintelis dalyvis lietuvis. Daug
šimtai gyventojų suorganizuo gai minėta Šv. (Vincento de
Iškilmėse
dalyvavo
ir
Oza_
•
viršininkas, gen. Owen O’T>u- reporterių ir fotografų atvy
ta, kai) gaisrų plitimų sulaiky Paul draugijos šimto metų
SAN SEBASTIAN, Ispani
namo
įsteigėjo
sūnus,
80
me

nuo įsisteigimo sukaktuvės.
Ties 158 gat. ir Torrence tty. įsakė, kad buvusieji šios ko iŠ Berlyno.
ti.
I
ja, rugp. 1. — Motorinė valtis
tų
amžiaus.
Be vyskupų ir daugelio ku
jūros pakrašty apvirto. 20 as avė. nuo tilto Calumet upėn sargybos viršininkai, de ValeORO STOVIS
įsirito automobilis, kuriuo va- ra vyriausybės priešai, savo
NRW YORK, liepos 31. — nigų šiose iškilmėse dalyvavo
Šv. Vincento de Paul drau menų prigėrė.
žiavo 3 jauni vyrukai. Du iŠ- ginklus atiduotų, nes leidimas
Grįžo lakūnas J. Mattern, ku dar ir įvairių šio krašto kan gija Šveicarijoj turi 2,100 ak
CHICAGO IR APYLDTK UB
tyvių narių. Jie kas metai var
ris prieš keletu savaičių skris tonų atstovai.
WARREN, O., rugp. 1. — gelbėta, o vienas prigėrė. Sis atšauktas. Kai kurie viršininŠventasis globėjas ir jo var gšų naudai apie 60,000 dolerių Automobilis susikūlė su tro- pastarasis yra N. Steffen, 20 kai pranešė, kad jie ginklų ne- — Šiandien numatoma ki<k
damas aplink pasaulį Sibire
lietaus ir vėsiau.
atiduosią.
du draugijos įsteigėjas F. 0- surenka.
paklydo ir vos išgelbėtas.
ku. 4 asmenys liepsnose žuvo. m. amž.
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“DRAUGAS”
IS«ln& kasdien, fiakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — |«.00, Pu
tni metų — *3.60; Trim* mėnesiams — *3.00; Vienam
tonalui — 76c. EufspoJ* — Metams *7.00; Pusei meI •«— *4.00. Kopija .OSc.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Ezcept Bunda?.
SUB8CRIPTIONS: One Tear — *0.00; 81x Monthl

e* *0-60; Thres Months — (S.00: One Month — 7*0.
Europa — One Tear — *7.40; SU Montto — *4.«4;
popr — .0*0.
Adrnrtlslng In "DRAUGAS** brlnga best resuttn.
Advertlnlng ratas on applloatlon.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vaL po piet
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

KRAUJO ANTSPAUDAS

įJau atėjo ir Lietuvos laikraščiai, kurie
plačiai aprašo apie mūsų lakūnų, tragingąją
mirtį. Mes stengsimės paduoti kuo daugiau
sia žinių iš Lietuvos spaudos apie Darių ir
Girėną. “D. N.” įdėjo tokį vedamąjį straips
nį, kurį ištisai perspausdiname:
Vakar šioj vietoj, rašydami apie Dariaus
ir Girėno transatlantinį skridimų, pareiškėm
baimės, kad mūsų atgaila gali būti per vė- '
lyba. Šiandie tai yra tikrenybė: lakūnai žu
vo! Šiapus Berlyno, netoli mažo Soldino mie
stelio, miške buvo rastas sudužęs “Lituani
kos” lėktuvas, o abu lakūnai — negyvi. Vo
kiečių ekspertų nuomone, nelaimė turėjo įvykti pačiam vidunaktį, 12 vai. 30 min. ryto
sekmadienį. Tuo būdu išeitų, kad lakūnai iš
buvo ore apie 37 valandas. Išeitų taip pat,
kad jie ‘skrido nepaprastai greitai ir buvo
pralenkę amerikietį Wiley Postų, kuris bu
vo išskridęs iš Naujorko dviem valandom
anksčiau, negu jie. Neaišku šių valandų lie
ka vienas svarbus dalykas: ar jie praskridę
Berlynu, dėl audros Rytprūsiuose, grįžo at.gal, norėdami nusileisti Berlyno aerodrome,
ųr jie pirmiau pasiekė Karaliaučių, kur pa
metė orientacijų ir pasuko klaidingai į vaka
ras, o ne į rytus. Jei sugretinti žinias apie
paslaptingų lėktuvų Norvegijos fiorduose, ties
Karaliaučium ir Štargardu.su tuo faktu, kad
nei Airijoj nei Anglijoj jie nebuvo pastebėti,
tai galima padaryti išvadų, kad jie lėkė per
vandenynų anapus Škotijos į Norvegiją, pas
kiau per Baltijos jūrų į Lietuvą. Karaliaučių
jie galėjo palaikyti Ryga. Tačiau šiuo tarpu
tai yra tik spėliojimas, kuris pavyks išaiš
kinti
1 _ tik vėliau.
Tarptautinėj kovoj su Atlanto vandenyyra garbingai įrašyti du lietuvių lakūnų
Vardai. Jie žuvo ne Atlanto bangose, bet Eu
ropos žemyne. Prie jų kapo mes nekartų) su
stoję paliųdėshn ir padūsausim. Jų tragiškas
likimas yra tikriausias lietuviškas. Tokia yra
mūsų tautos laimė. Mus sučiumpa tragedija
pačiam gale, prieš pat tikslo pasiekimų. Mil
žinais ereliais išskrido lietuvių tauta iš am
žių tamsių gelmių, didžiųjų kunigaikščių ve

J.
SENIŪNAS

Gesiulis

(Tęsinys)

pusė6 neduoda. Labai meldžiu šimts medžių buvo išdaužyta,
dama, ir per du šimtmečius sukūrė galingiau
1 gerb. gydytojų duoti atsaky-Į orlaivis į griuvėsius pavirto,
sių Europoj valstybę. Bet valstybių negali
mų ir patarimų kų turėčiau’o parins su Girėnu buvo baima tik didinti be galo ir krašto, o reikia ir
daryti. Esu 48 metų amžiaus. (šiai aplaužyti. Jeigu būtų priapsispręsti. Lietuva turėjo pasirinkti ateities
Rašo
A. 0. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
Jei ne ta koja, rodos, viskas trūkę gazolino, Darius ir Gi
orientacijų. Tų kritiškų momentų; Lietuva su
Chicago, UI.
būtų gerai.
j
rėnas vistiek būtų galėję nu
svyravo ir jų bematant nustelbė Maskva ir
Varšuva. Po Eglėkalnio kovos reikėjo tik
jitesmus žmones, jeigu tiktai! Atsakymas O. A. — Strėnų sileisti, nes ir be gazolino gaODOS V±2Y6
vieno paskutinio žingsnio — ir Lietuva būtų
■pradeda didėti, rodo įdegimo sužeidimas, matomai, davė pro Įima nusileisti. Jo nuomone,
atgavusi senprūsius. Tačiau žingsnis nebuvo Odos vėžys savo pavojingu- .-įsukių arba palieka jautrio- gos kilti uždegimui tamstos orlaivį negalėjo ištikti kataspadarytas, žodis nebuvo tartas. O dabar dėl mu nei kiek nesiskiiia nuo
tokias vietas reikia pa- kairiojo klubo sąnaryje, p^. Jiofa nusileidžiant, nes tokiais
Vilniaus mes kelis kartus buvom prie pat vėžio ligos kitoje kurioj nors Į galinti neatidėliojant. Kas į lant, toji vieta irgi galėjo būt *l****kimaw lakūnai tik suaijo, ir neturim! Baisi tragedija žūti, nugalėjus kūno daly. Nežiūrint ar šioji ^aį nekreipia dėmesio ir neina užgaula. Šiam atsitikime pa-,leidžia ir orlaivis nebūna taip
vandenynų, tik per kelis šimtus kilometrų liga apimtų odos paviršių ariprįe gydytojo arha atėjęs ne- tarčiau pasirūpinti, kad gy- vi*iškai «®^«žytas. Gazolinas
nuo skridimo tikslo, nuo laukiančios Tėvynės! jos giliau esančius audmenis,1 paklauso jo tuo reikalu gero dytojas padarytų X-spindu- >ra lakŪHU1 ^v*vbė8 krau>’
Jie mirė tikrai lietuviškai. Moraliniu at- ar ji pasireikštų kokioje ypa-1 jr piningo patarimo, tas liais tirimų. Be to, jeigu ku-!todėl DttnUs ir Uirėnas’ kurid
žvilgiu dėl jų mirties esam kalti mes visi. tingoje išvaizdoje bei formo- skaudžiai apsirinka. Kuomet' rioj nors vietoj randasi infek-! **' bannės aPlenl° Ameriką,
Bet jie, nuėję amžinybėn, ant mūsų neturi je, vis vien, ji slepia savy tokia provokuojanti vėžio li ei jos lizdas, kaip pavyzdžiui 1
be
nusileidę Vopykti, nes mes, kaipo kolektyvas, labiau mėg tuos pačius žalingumo nuodus, gos vieta, ištikrųjų virsta vė- tuneliuose ar dantyse, tokia kietlJ°je’
iieras Patriko
stam didvyrius laidoti, o ne dalyvauti jų žyg kuriais yra kertama žmogaus ‘£įu, įuomet jau nėra taip lea- vieta reikia be atidėliojimo pa gazolino.
Lakūnas Jonas Baltrušiūdarbiuose. Tai yra mūsų gyvųjų tautiška tra gyvybė.
jgva šios nelaimės nusikraty- šalinti. Panašiuose atsitikimno
gedija. Amžiais įdiegtas mūsų dvasios ver Vėžio liga odoje dažnai pra- (ypač, jei liga turėjo pro- se infekcija labai dažnai būva nas, kuris susipažino su avia
giškumas aiškiausiai pasireiškė ir šį kartą. sideda karpose, apgamose va- g0S persimesti kur nors giliau, tolimesnės ligos kaltininke, cija prie East Bostono Air
Kaip! jie gali nugalėti vandenynų! Padaryti dinamose moles, arba ilgai ne taip kad nėra galimybės per nors pati liga būtų ėmusi sau port, pareiškė, kad Darius ir
Girėnas buvo priversti nusi
tai, kas yra, taip sakant, tik didžiųjų tautu užgyjančiose iš priežasties ko- simetusiai vėžio ligai užkirsti pradžių susižeidime.
mouoĮM>lijaf Be pinigų, be tinkamų instrume kios nors odos ligos žaizdose. • plėtimosi kelių ir pačių ligų
leisti ties Soldin miesteliu,
ntų? Jei jie būtų taip galvoję, tai šiuo ver Pati vėžio liga neišdygsta kai SUnaikinti. Tokiam ligoniui ne- Į
Vokietijoje, nes jiems pritrū
giškumu būtų išgelbėję savo gyvybę, nes bū grybas iš po nakties po lietui. lieka vilties pasigydyti.
ko gazolino. Ir vokiečių spe-,
Į
tų ramiausiai palikę Amerikoj. Bet jų dvasia Ji vystosi išlengvo ir užima
cialistai rado tik 10 litrų (2‘
buvo laisvesnė ir nerimo vietoj. Jie troško ištisus mėnesius arba metus Pasireiškusiai vėžio ligai o-'
galonus ir pusę) gazolino vie
padaryti drųsų žygį tėvynei pagerbti. Jie žy- iki pilnai pasireiškia. Anks- 4°Je gydyU Xra vartojama kename tanke. Jeigu buvo audletas
priemonių,
kaip
tai
chiTuo
jaus
po
žuvimo
uiusų ra, taį V£jas fjūtų nuolatos jugį padarė ir jį užantspaudavo savo krauju. čiau ar vėliau tose užaugose,
rurgiška,
X-#pinduli<j
ir
radinarsių
lakūnų
Vokietijos
mi- dinęs nwdžių viria^ ir to
Tai yra toks garbingas antspaudas, kad mes o jos gali būt visiškai mažos
bavę
neturim teisės jo liesti ir smalsuoliškai žiū arba didelės, atsiveria opos iš ūmo. Vienam atsitikime vie ūkuose, spaudoje pasirodė vi- kju bflda
nua Illiiko
rėti, kokios paslaptys juo yra užrakintos. kurių, nors ir prie mažiausios na, kitam atsitikime kita prie šokių spėliojimų apie jų tra- atskirti
Mūsų pareiga tik juos ir jų nuveiktų žygį priežasties, rodosi kraujo te- monė gali būt vartojama. Kie Siškų mirt,. Geriausia gali Uarius j, <iirėaail bfltų buvę
k|a,di( apie mi6k,
pagerbti.
įkėjimas. Odos vėžys dažniau kvienam reikale gydytojai nu spręsti orlaivio “Lituameos''
siai pasitaiko išlengvo arba sprendžia kuri priemonė yra sudužimo priežastį su aviaei- ^„gįų miglų, tai arčiau prie
ja gerai susipažinę lakūnai. įęmės prisiartinę ir pamatę
VYSKUPAS ANTANAS KAROSAS
ir greitai, persimesdama į gi' geriausia.
Todėl čia paduodama mūs'!' miškų, jie būtų galėję pakilti
(1883—1933)
Klausimai ir atsakymai
lesnes kūno dalis.
tod41 kataatro(a negaVėžio liga odoje pasireiškia Klausia G. A. — Prieš ke lietuvių lakūnų nuomonės a-'.
įėjo įvykti darant nusileidiBažnytinio Lietuvos gyvenimo istorijoje, pas žmones pradedant pusam- turis mėnesius, parpuldamas pie liepos 17 d. nelaimę.
berods, iki šiol tėra buvęs vienintelis atsiti žiu ir baigiant senatve.
užsigavau strėnas, taip kad j Antanas Gaputis, iš So. Bo- nių, bet dėl kokios orlaivio da»L-r» atgulti
nftriilii unvnito
sEnruv kuris
Iruris cfurliiiirtio
nvinni-'. ltalCI
“Dsrb.”
kimas, kad vyskupas būtų šventęs savo ga- •Nevienam gali įsmigti min- teko
savaitę cm
su virs
virš iį, stono,
studijuoja aviaeilies Isugedimo,
nytojavimo 25-rių metų sukaktuves. Tokias tin kaip nuo odos vėžio ap- lovų ir turėti gydytojo pagal-'jų Sųuantum, Mass., pareiškė,
sukaktuves pereitame amžiuje šventė Žemai saugoti save. Šiam atsitikime,bų. Nors užgautoji vieta yra kad “Lituanica” krito iš 3,- Vyrams, kurie nori paslėpčių vyskupas Motiejus Valančius. Pereitais įvairios vietos, kur vėžys gali kur kas geriau, bet per neku- 500 pėdų aukščio, kuomet su-' ti pinigus taip, kad žmonas
metais J. E. .Vilkaviškio vysk. A. Karosas imti sau pradžių kaip tai kar rį laikų jaučiu kairiame klube valdymo kabelis (control ca- nerastų, gera patarimų duoda
antras atšventė Lietuvoje tokias pat sukak pos, apgamos, randai ir tam skaudėjimo, ypač vaikščiojant. ble) trūko ir nebuvę galima ( Vincas Gibukas. Praeitų sektuves. Tačiau1 kunigavimo “aukso primici panašiai pas pusamžius ir še Kai kada net gulėti ant tos orlaivio suvaldyti. Todėl de- niadienį netikėtai jo paklaujos’’ joks Lietuvos vyskupas iki šiol nebuvo
• "
...............................
• siau:
padaromas vysk. Paliulionio sekretorium (ka Karosas nuo pat pradžios savo kunigavimo _ Bill, kurioj vietoj tu slesulaukęs.
Vysk. A. Karosas yra pirmutinis tos rū ncleriu). Kiek paiukėjus> kun. prof. Karosas ir vėliau, tapęs Seinų bei Vilkaviškio vysku-Jpį pinigus, kad jų žmona nešies jubiliatas. J. E. A. Karosas gimė H35C tampa kunigų seminarijos rektorium, neatsi pu, pasižymėjo didele išmintimi ir uolumu 'rastą?
U1
nu vasario mėn. 2 d. Vėjėliškių vienkiemy sakydamas nuo ankstyvesniųjų savo pareigų. tikybos dalykų tvarkyme. Jam būnant vys
Labai paprastoj, — at
1907 m. kun. prof. A. Karosas pašventi kupu, daugelyje Seinų vyskupijos vietų liko sakė Oibukas. — Įkišu į besties Gražiausiais Anykščiais. Jojo tėvai buvo
pasiturį ūkininkai. Turėjo trejetų sūnų ir vi namas vyskupu ir skiriamas į Žytomierių atitaisyti bažnytinės tvarkos kai kurie nenuo- Į-utę> į kurįą dedu gavo kiau
jakas lopymui. Į tų
sus leido į mokslų. Busimasis ganytojas mo sufraganu. Po trijų metų iš Žytonrieriaus jis seklumai, padėjusieji per bažnyčias Sudavos ras
kėsi Šiaulių gimnazijoj, kurios nebaigė, n /s, perkeliamas Seinų diecezijos vyskupu, pasilik krašte lenkystei skleistis. Taip pat J. E. vysk. įeskutę mano žmona nenori
i »v
J • 1 • y • j*
•
ii
**
išėjęs 6 klases, įstojo į Kauno kunigų semi damas toje vietoje iki pačios vyskupijos per A. Karoso dėka ir šiandien jo valdomos vys nei iš tolo pažiūrėti.
narijų. Pabaigęs seminarijos mokslus, Ant. tvarkymo. 1926 m., įsteigus Lietuvos bažny kupijos religinis būvis yra darnus ir sėkmin
IĮ.! Skaitykite ir platinkite
Karosas buvo nusiųstas į Peterburgo dvasiš tinę provineijų, vysk. A. Karosas atsistoja gaskųjų Akademijų, kurių pabaigęs su šv. Teo- priešaky naujai sudarytos Vilkaviškio vysku
Baigdamas 6avo gyvenimo aštuntąjį de dienraštį "Drauge” ii
logijds magistro laipsniu, 1883 m. liepos mėn. pijos, kurios vyriausiu ganytojum iki šiol te
šimtį, vysk. A. Karosas tebėra darbštus ir remiate visus tuos pro
buvo įšventintas kunigu. Tais pečiais metais bėra.
Minint garbingas ir tikrai retas sukak sveikas. Gilus protas ir gyvenimo prityrynas fesionahu ir biznierius,
kun. A. Karosas pakviečiamas Kauno kunigų
seminarijos profesorium, o po dviejų metų tuves, tenka pažymėti, kad J. E. vysk. A. matomas visoje jubiliato veikloje. “le. A.” kurie garsinasi jame.

labai gali būti, kad jie pasislėpę kluone
matė pro sienų plyšius, kaip nuo unifor
muoto vokiečio zalvos nukrito kepurė, o
vienas iš civilių atsistojo, pasuko ore ran
komis ir sukniubo vežimėlyje. Antrasis
civilis sudrožė nustebintam arkliui bota
gu, ir vežimėlis pasinėrė dulkių debesyje,
dingo iš visų akių ir skubiai įbruzdėjo
dvaro kieman.
Trys sąmokslininkai išlindo iš kluo
no ir tyliai, vėl atsargiai dairydamiesi,
įšoko į krūmus, nusileido pakalnėn ir sku
biai nuėjo griovin apaugusiu alksniais,
brisdami iki kelių vandeniu, miško linkui.

Keliu vedančiu nuo kaimo į Bukiškių
Jkarų pasirodė mažas lengvas vežimėlis,
iriame sėdėjo trys žmonės. Vienas jų
toj vokiečių uniformoje, kiti du ciapsirengę. Blizgantis, karčias purrtis arklys lengvai trankė vežimėlį nuotupinėdamas, kanopomis žarstyda
ma sausas smiltis.
— Na, — lyg paragino vienas iš pu— Kaip manai, kliuvo? — paklausė
latslėpasių uz kluono.
*
aukštasis žemojo kuomet jau buvo netoli
Kurį? — paklausė žmogus su šaa- miško.
t
— Pauliukui gal ne visai gerai, bet
— Pauliukų... o paskum vyresnįjį.^ tam...
— Gerai, — mmiuraėjo žmogra su f
— Vienu šuniu, pasiutusiu šuniu, ma
tuva ir skubiai ištraukęs iš po skver- žiau pasauly.

Wai

Šaatuvų prirėmė prie peties, primerkė
lirų. akį. atlošė gaidukus.

— Greičiau, greičiau, — nerimo vie
la
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iš stovinčių su juo.

— 01 Bet man ir dabar rankoe dreba,
— papurtė galvų šovusia.
— Nurimk. Dievas mato, kad mes il
giau negalėjome kęsti.

Pūkštelėjo šūvis... Dnr dūmams nė
— Už Andrių ir Baltrų, — atsakė šo
ra ai k k laidžių s sugriaudė antras...
vusia. — Taip... aš nesigriaudinu. Bet kas
Trys patdaptingi sumoksi i mokai dw- bus visam kaimai f
kluone nežiūrėdami šūvių pasėkų. Bet
Tik dabar atsiminė kaimų aukštasis.

. SVEIKATA - LUMES ŠALTINI!5
Dr.

KAIP ŽUVO DARIUS IR
GIRĖNAS

Apsigrįžo, pažiūrėjo kaimo linkui, stip
riai sukando lūpas ir perbraukė ranka
per veidų.
— Dievas apsaugos nekaltuosius, —
suniurnėjo.
Šovusia užsimetė ant peties šautuvų
ir visi trys nulindo miško gilumom Siau
rais ir iškraipytais takeliais išėjo prie
plento, atsisėdo tankumyne po egle ir už
sirūkė naminio tabako.
Praslinko valanda laiko. Paskum są
mokslininkai pamatė nuo miestelio pusės
atjojant dešimts žandarų su akamono jau
nesniuoju sūnumi pryšakyje.
— O, ateis valdnda ir šiam, — nusi
šypsojo šovusia.
Andrius linktelėjo galva.
— Bet šis kris nuo mano rankos, —
atsakė.
Žandarai pasuko kaimo link, o sąmo
kslininkai kiek nusiminusiais veidais pra
dingo paslaptingame miške.
, Tuo laiku aš kažką dirbau savo kie
me. Motina rūpinosi kur galėjo dingti tė
vas ir pasiuntė mane pag dėdę.
Tėvuko ten nebuvo, ir aš grįždamas
namo su baisia naujiena, kad kažkas nnr
šovė Pauliukų ir vyresnįjį akamono sūnų,
pamačiau įjojančius pas seniūną žanda

rus.

— Mama, žandarai! — sušukau įbė
gęs kambarin ir vėl išsprukau laukan pa
sižiūrėti raitų žandarų. Juk vaikams tai
gana graži pramoga ir džiaugsmas, maty
ti raitus kareivius.
Bet džiaugsmas tuojaus virto liūde
siu ir ašaromis. Seniūnas Martinkns su ža
ndarais vėl įpuolė mūsų kaiman. Prasi
dėjo pasiučiausia krata.
— Kur vyras? — paklausė seniūnas
linksmai šokinėjančiomis akyse ugnelėmis.
Motina atsakė nežinanti
— A, mes tuojaus sužinosime, ~ nu
sišypsojo seniūnas. — Gal vėl kur nors
kasa duobę javams paslėpti.
Kodėl motina neverkė? Juk ji visuo
met panašiais atsitikimais pradeda verk
ti. Aš žiūrėjau į jos kiek išbalusį bet ra
mų, pilnų keisto išdidumo veidą. Ir jos
akyse šokinėjo man nesuprantamos ugne
lės, o lūpose žaidė vos pastebima ironiška
šypsena. Ar ji suprato, kad jos vyras,
norėdamas atkeršinti okupantams už jos
ašaras ir savo kaimynų kraują nuėjo žu
dyti ir atkeršino. Gal ji didžiavosi jo did
vyriškumu, to man neteko sužinoti. Bet
šios, taip man mylimos moters sieloje,
kažkas įvyko, ir kas gali tai atspėti? Gal

ji vėliau pasigyrė savo gyvenimo draugui,
išpasakojo jam to momento savo sielos
stovį, bet man, jų sūnui, to nepasisekė
sužinoti.
Pas mus namuose nieko nerado. Ir
kų gi iš tikrųjų galėjo rasti tie svetimi
žmonės, kuomet mes patys nieko nesuras-1
davome. Jie tik išvartė visus daiktus,
perkrėtė spintas ir skrynias, išvartė vi
sus drabužius, nugriozdė nuo aukšto senų
laužų ir suvertė prieangyje, išbadė dur
tuvais visas grindis, sienas, lubas, rūšies
grindis, aplir.k visą namą ir sode žemę,
apuosti visus pašalius, tvartus, kluoną,
svirną. Paskum pradėjo knistis po šiau
dinius stotus, išvartė iš rietuvės malkas,
pervertė sukrautus ant kiemo medžius.
Krata baigėsi. Keikdamiesi žandarai
apleido kiemą ir suėjo į mano dėdės kie
mų. Ten taip pat nuodugniai viską ap
žiūrėjo.

Kaimų baigė krėsti tik vėlai vakare.
Jau sutemus buvo įsakyta visiems vyrams'
nuo penkiolikos metų amžiaus susirinkti
pas seniūną.

Deja! Andrius, Vincas ir mano tėvu
kas pas seniūną negalėjo nueiti. Jie din
go kaip vundeny.
(Daugiau bus)

o
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Lietuvos). Vietiniuose anglų tinį Clam Bake rugsėjo 10, tų tos per įvairias operacijas ar Tik, Dieve duok, kad atsiras paaukojo šie asmenys: kun. S. i gijos knygyno išauginimo, pralaikraščiuose tilpo aprašymas pačių dienų kai C. L. C. arba ba kūno sųnarių piaustymais tų daugiau tokių, kurie rūpi Kneižys, kun. J. Čepukaitis, šome tuojau jų turimas atlie
ir jo atvaizdas. Buvo daug sve Conneeticut Lithuanian Catho- ir dar vėl kiti gydytojai sten- nasi lengvinti žmonių vargus kun. A. Milukas, kun. J. švag- kamas vertingas knygas, at
NOVENA PRIE SV. ONOS čių kunigų kaip tai kunigai: lics turės savo milžiniškų me giasi gydyti žmones natūraliu ir bėdas ir vestų juos sveikais ždys, kun. M. Kazėnas, kun. siųsti. Kiekviena gera knyga
K. Paulonis, kun. Augustinas tinkama, ar tai būtų pasakos,
Ambotas ir Gradeckis iš Ha tinę Field Day, Lake Com- būdu, tai yra ne gyduolėmis gyvenimo takais.
Pereitu savaitę ftv. Juoza rtford, kunigai: Vaškelis, Ka pounoe, Bristol, Conn.
Petraitis, P. Gudas, kun. P. ar istorijos, filosofijos, teoloarba piaustymu, bet saulės ar
po parapijoj turėjome novenų rtonas ir Ražaitis iš New BriStrakauskas, kun. K. Urboną- gijos, ascetikos, geografijos,
ba elektros spinduliais ir tam
prie šv. Onos. Novenų veda tain, ir kitų pasaulininkų iš UOLIAI PASIDARBAVO panašiai. Dr. Aukštakalnis tei
vičius, kun. P. Virmauskis, i prigimties mokslo, kalbotyros,
garsus pamokslininkas tėvas vew York. Sveikinam gerbiakun. P. Juras, kun. P. J. Juš- apologetikos, etc., bus malosingai pasakė, kad yra įvairių
DEL “DARBININKO ’
jėzuitas Bružikas. Kiek gali-1^ fciebonų:
KOLEGIJOS
KNYGYNAS
daktarų ir nė vieni negali pra
kaitis, kun. L Vaičekauskas, Įniai priimta. Senos knygos ir
ma matyti, novena labai se Kukliai jis darbavos labui lie Čia pereitų savaitę gražiai ktikuoti be valstybės leidimo.
-----------kun. J. Zimblis. Trys jau mi- laikraščių kompletai irgi yra
kėsi ir žmonės tirštai lankėsi.
Kiekviena
mokslo
įstaiga,
rusįejį kungai, būtent: kun. L. kolegijai vertingi,
Jis
paaiškina
savo
pusę
ir
tei

dėl “Darbininko” prenumera
tuvių,
Šv. Onos draugija parapijoj
tų pasidarbavo spaudos uolus singai. Dabar yra nauja ga kad suteikus studentams ga-.Kavaliauskas, kun. P. Sauru- Knygynui tinka visų kalbų
Pilnai ištesėjo idėjas visų
yra viena iš skaitlingiausių.
Užtai garbė mums gyventi, platintojas ir rašėjas lietuvis dynė ir mokslas lengvina bū limybės įeiti į plaeiųsias pa- ,Laįtįg įr kun. j Čaplikas pa- knygos, nes knygos vertė priTikimės, kad šv. Onos užtary
gavQ kngyną Lietu. klauso ne tiek nuo kalbos, kiek
misijonierius tėvas Bružikas dus visiems ir ligotiems ir žinimo erdves, yra priversta Hko
kur jis
kurti didelius knygynus. Mo
mas ir tarpininkavimas atneš
nuo turinio. Kolegijos knygy
Darbavos kaipo kunigas ir ti jėzuitas iš Lietuvos. Misijonie- sveikiems pasveikti ir stiprė
vių Kolegijai.
kslus
jaunimas,
kuris
mokyk

Waterbury’o lietuviams ko tik
nas yra skiriamas profesoriarius surinko' net 40 naujų pre ti. Vieni bijo piaustymo ir nokras lietuvis!
los
suole
įgytas
žinias
prapla

jie trokšta ir reikalauja. YpaVisų,
kurie
tik
gali
kokiu
n,s jr studentams, todėlei kalMokykla karališka klausosi jo, numeratų! Jisai dar gavo skai;ri gydytis arba gyduolėmis,
;ai Šventosios Dvasios pa(Tęsinys 4 pusi.)
Našlaičių namelis ir neužmirš tytojų savo lietuvių jėzuitų arba išsimankštinimais, arba tina atatinkamų knygų skai- norg būdu prisidėti prie Kole-'
tymu,
išauga
į
šviesuomenės
J
_________________________
>s, sveikatos, darbo ir gau
leidžiamo laikraščio “Žvaigž spinduliais ir t.t. Nė vienas
ta jo,
vyrus ir tampa tautos švytu
ievo malonių.
Visa moksleivija pabaigus mo dė”. Sveikiname uolų spaudos daktaras neprivalo žeminti ki
riais.
'
Pereitų savaitę kų tik ga
darbuotojų! Jisai sakė, kad tų gydytojų nors tas stengtųsi
kslus....
Aktualių mokslinių knygų
vome žinių, atlaikyta šv. Mi Visi liūdyja koks jis darbuo.........
Newark
’e teko—sugaudyti
..................
o------ — net
— -gydyti žmones kitonišku bu-Įr , ..
,, ..
. .
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS katalikiškus
tojas prisirengęs, sumanus! 60
nstl Pamnuij
šios už sielas mūsų narsių lie60 naujų
naujų prenumeratų!
prenumeratų! Jisai
Jisai du. Užtai stovime už daktarų (skai*Y™as
LAIKRAŠČIUS
tuvių-lakūnų Girėno ir Da ...Čia reiktų vien tomais, jo pats
pats labai
labai daug
daug rašo
rašo ir
ir žada
žada Aukštakalnį, nes jo būdas ir- I . s0*iall° gyvenimo klausimus ?
darbais užsiimi...
lišversti naujų knygų apie šv. gi geras ir turi daug pasise-Į11Jmkamai nusistatyti, pašau- “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So.
riaus. Bažnyčia pilna buvo ir
OaMey Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
pamaldos ištikro buvo įspūdi Tegalim, užbaigiant, jį ‘Tėve- Ignatijų tėvų jėzuitų įkūrėjų kimo. Pats mačiau jo <tfįse Kūroje. Knygose slepiasi su-!
liu’vadint
iš vokiškos kalbos. Tai būtų kiek yra ligonių ir girdėjau .krautos žmogaus proto išda-į “DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųngos. Čia iškaliau jų garbei
Tr
mokslo
ir
meilės
ir
letuvvlabai gražus darbas ir mes lie- nuo jų pačių, kaip jie išsigy-!™8 ir mokslo pažanga ir tik-Į
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broadeilutes.
*
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
tuviai turime pasidžiaugti, dė. Lietuviai, remkime savo tai galima’ kad musų laikų
bės karštos,
Iki Paskutiniojo lašo!...
kad dar randasi keletas gabių vienminčius profesijonalus. Vi mokslingieji naudojantis pro- “GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo
(Pašvenčiu dviem narsiam lie Kapitonas katalikų, Amerikos ir netinginaujančių spaudos, si turi teisės praktikuoti savo tavil> galvočių atsiektais paziorganas, išeinųs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa.
Lietuvos!
tuviam lakūnam: kapitonui
Metams $2.00.
darbuotojų. Ir mes visi ture-' profesijų bile tik tas mokslas,™1™ rezultatais, sugeba „paziDariui ir Stasiui Girėnui)
tume kuo daugiausiai remti ir atsako gydymo etikai ir vai- n,™e pabengti pirmyn,
“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
L. I. P. PIKNIKAS
Iki Paskutinio Lašo!...
sį. 4736 S. Wood Št., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
sekti tėvo Bružiko gražųjį pa- džios yra leidžiamas. Mes pa-1 Lietuvių Kolegija, Mariana^
Ir kraujo, gazolino,
Mūsų Waterbury’o lietuvių vyzdį ir užsisakyti skaityti žįstame daktarų Aukštakalnį Poha’ negali atsilikti nuo kitų
Taip šiandie lietuviai sau ima politiškas klubas L I. P. ar-1 ir raginti kitus užsirašyti ir kaipo aukštai prasimušusį gy- mokslo įstaigų knygyno stel “STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
Įkvėpimų nuo lakūnų —.
$2.00.
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
bs Lithuanian Independent Po'skaityti katalikiškus lietuvis-'dytojų, gerų lietuvį ir katali-(^inp- Jai vadovaujantieji, noOro ir dvasios galiūnų!
litical Club liepos 16 dienų tu- kus laikraščius kaip tai ‘Drau kų. Jisai turi pilniausių teisę ,rcdami Palaikyti gyvybę jau- “MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sųjungos mė
rėjo savo metinį piknikų Lake- gų’, “Darbininkų” ir kitus. ,kaip ir jo vienminčiai, prak-! nuos_e mokslingumo dieguose
nesinis žurnalas, 2322 AVest 24th St., Chicago, III. Me
Iki Paskutinio Lašo!..
tams $2.00.
wood parke, Waterbury, Conn. Viskas priklauso nuo vadų. itikuoti ir stengtis savo būdais *r ^ugdyti busimuosius tautos
Taip jiedu pasirįžo,
Be smagaus laiko teko suži- Tėvo Bružiko nuopelnai ir vai- gydyti žmones, stiprinti jų minties švyturius, mato, jog “DRAUGAS/’ vienintelis Amerikos lietuvių katalikų die
Todėl pas mus negrįžo,
noti nuo Alderman Bendlerio, šiai parodo, kad ir šiuose su-1 sveikatų ir ilginti, lengvinti bc knygyno — tai vargiai įnraštis, Išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Iii.
Bet Kaune kur širdys buvo
Metams $6.00.
Ten jie garbingi, mirė, žbvol ikad kalbėi° 5ie asm™ys' Pa‘s nkiuose laikuose žmonės para- JV dienas. Mes gerbiame dak- manoma.
'miesto majoras Frtank Hayes ginti dar perka ir gali ir nori, tarų Aukštakalnį už jo gyni- Marianapolio Kolegija yra
Iki Paskutinio Lašo!...
(kuris praleido mažiausiai $50 skaityti lietuviškus katalikiš- ™U savo profesijos ir užtikri- jaunutele, todėl ir jos knygy^ame visus lietuvius^ kad jis nas jaunas, nedidelis. Jame
Tų šniokštantį Adant, nuga- tame. Piknike ir Pabuv° net kus laikraščius.
rnėra joks apgavikas ar “kve- šiuo laiku įvairiose kalbose yjgj0
keturias valandas su lietuviais
keris’ nors tai ir sakytų ar ra keli tūkstančiai knygų, kuo
It sėkmingai vandenį perėjo... (jis lietuvius myli ir man pa- DEL DAKTARO AUKŠTA
rašytų kiti daktarai. Visų pro inet tos rūšies mokslo įstaigai
KALNIO “PASTABOS”
GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI
Bet miškų lietuviai vis mylėjo ,^iam sakė, kad lietuvaitės grareikalinga turėti dešimts tūk
fesijų
žmonės
turėtų
gerbti
“DARBININKE”
Ir jam šių aukų negailėjo!
.Gausios merginos visam pasavo profesijos narius ir duo- stančių. Šiais metais, kolegija
šauly ir kad jis labai myli su
t
Iki Paskutinio I ašo’
(lietuviais draugauti ir yra pa- Nenoriu įsivelti į jokius pro‘« j^ms laisvės lengvinti ir ge- ryžtasi išauginti savo knygyŠiuomi lietuviai tie lakūnai pirįžęs ant ki«kv»eno lietuvių fesijonališkus ginčus, bet rei- rinti
sveikatos gyve-|^ llgl reikalingam skaičiui.
Pasmily pasirodė kliūna
Pigimo būti ir dalyvauti)/kia lietuviams žinoti, kad yra
^k™ visokių ir šis Naujam knygynui yra pave-

WATERBURY, CONN,

MARIANAPOLIS

SKAITYKITE

i

Tik mes lietuviai pasirįžkime Daktarai Stamslovaitis, Auk- Įvairių gydytojų. Vieni gydo pasaulis geram, doram, atsa
’
Ir prie to garbingo obalsio §takalnis’ Se,enas’ aldermonas žmones gyduolėmis, kiti tai kanciam profesijonalui yra ga- dabar esti dirbamos iš savo
grįžkime...
Bendleris ir keletas kitų.
Įdaro kūno išmankštinimais, ki ,na platus ir didelis. Viskas ųžuolo, knygynai lentynos. Ta
Šie politikai turės savo me- t» pasirūpina žmonėms sveika- j priklauso nuo paties gydytojo. čiau, būtinajam knygų skait
Iki Paskutinio1 Lašo!...
_________________________________________ Jo geras vardas, sąžiningas liui, reikia, kad lietuvių švie
Ar tai būtų graujo ar gazolino
patarnavimas, jo tikėjimas ir suomenė, kuri įkūrė Lietuvių
Tegul lietuviai jį vis vaidina!
į tautybe. Šie dalykai riJaai su Kolegija, dabar sukrustų joje
I
'kiekvieno žmogaus ar gydy.|’kurti tinkam» knygynų. ToKUNIGO JUOZAPO J. VA. ,.
Ta
_ &
dėl, šiuomi ir kviečiame vi
jojo pasisekimu. Daktaras Au.,
.
LANTIEJAUS GIMIMO
SUKAKTUVES

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieiii, Rugpireio-ABg. 27,1933
BERGMAN’S

DARŽE,

I,. , , .
.
(kštakalnis vertas yra lietuvių
ir kitų susidomėjimo. Negalė
jau neužtarti daktaro Aukšta
kalnio, nes turi diplomų ir se, kmingai gydo kaip ir kiti.

Šv. Onos šventėje, liepos 26
Riverside, Illinois
d., sukako mūs mylimam Waterbury’o lietuvių klebonui 50 Smagi Orkestrą šokiams. Gražus Programas.
metų amžiaus ir jo dar gyvos
motinėlės 75 metų amžiaus.
Pats gerbiamas klebonas at
Slow 1. Alw<
laikė šventąsias mišias tų rytą
9 vai. už save, savo motinėlę
ir visus žmones. Jam asistavo
prie mišių diakonu kun. J. J.
Jakaitis, M. I. C., Thompson’o
lietuvių Marianapolis kolegi
jos perdėtinis, kun. Kazlaus
kas subdiakonn ir kun. Gauronskas ceremonijų vedėju.
Bažnyčia buvo prigrūsta žmo
nėmis, kurie tų dienų sveikr
no mylimų gavo klebonų ir li
nkėjo jam dar pagyventi iki
100 metų amžiaus! Pritaikin
tų pamokslų pasakė šventos
Onos novenos vedėjas kunigas
tėvas Bružikas (jėzuitas iš

suomenę, neatidėliojant ateiti

to knygyno vedėjams į pagal
bų ir atsiųsti jam tinkamų
knygų arba pašalpos įgijimui.
Iki šiam laikui, Marianapo
lio knygynui gausiai knygų
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BREMEN
EUROPA
DIENAS
J LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Bremerhavene užtikrina labai patogių
kelionę į LIETUVĄ

COLUMBUS
NORTH GERMAN LLOYD

ARBA KKMACKITF.

EKSPRKSIMIU LAIVU

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

130 W. Randolph St., Ohicago
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DHIUGIS

Mass. buvusis Amerikos Lie- buvęs nuosavybės .tvarkytojas madienio vakare, neilgai sir-jJ., aplankyti savo tėvelių.
n; etai te, V. Jakubauskaitė ir
tuvių Katalikų Studentų Or-Įp. Barton, kun. Aug. Petrai- gęs. Jisai yra 53 metų umž. X Automobilio nelaimė iiti M. Bulevičiūto. Komitetas suganisaeijos Dvasios Vadas, paltis, kun. Stasys Vembrė, kun.'ir jau 25 metui kai atvykęs ko A. Adomėlį ir X. Mačinau-įnk'iai darbavosi ir jų pastanProvinees” kuri ra’ė J G dovanojo
pirmojo Lietuvos K. Urbanavičius, vyriausias iš Lietuvos. Per 23 metus ji akų bevažiuojant į ežerų mau- gomis buvo įvykintas sekminMARIANAPOLIS
’ uri* l>araye ' ‘ dienraščio ‘‘Lietuvos žinios" “Darbininko”
redaktorius, !sai vedė ūkį YVoodbury. Pu dytis. Trekas apsivertė ir jie-'gas išvažiavimas. Laike pasiKohl 1844.
kun. S. Kneižys, Norwood, liko žmonų Marguritų, tris se- du buvo sužeisti, bet nesun-! linksminimų atsilankė musų
(Tęsinys iš 3 pusi.)
3. "The tVorhl in The Mid- tr'W “,etų ko*“I>kt*
‘gerb. klebonas ir dvasios vaMass. parapijos klebonas, p. sėlis, J. Zorskienę, \Vaterbu kiai.
ibos įvairumas
• •
r
dle
Ages
”
parašvta
A.
L.
Koeyra čionai di-i
®
1
;
X J.‘ Šarūnas karu važiuo- .^as kun. J. Y alantiejus r misiNAUJAS VADAS
J. Jjttučka, “Darbininko” ir ry, A. liugiskienę, Brooklyn
ppen.
Atspausdinta
1854
me

delis ne tik knygose, bet ir
N.
J.
ir
Stasę
Lietuvoj.
jant
sužeidė A. Ališinskų, k u jonierius J. Bružikas, taiposgi
“Studentų Žodžio” adminis
tais.
Šioji
knyga
yra
istoriška
skaitytojuose.
X Pereitų savaitę Ottkvilkjrjs tuo laiku dirbo ant kelio. kun. J. Kazlauskas. Tarpe duPereitų savaitę, kablegrania tratorius, p. J. A veika, iš S.
Kolegijos Knveius geografija ">'« k"tvirt» lkl vi-'..
■'-—o“y81U3 dūrio penkiolikto amžiaus, su 18 Ko,nos •’ran™'! M“™"“!1®- Boston, Mass., p. P. Galinis, S Šv. M. Magdalenos bažnyčioj1Ališinskui ranka sunkiai su- ’lyvių i» toliau buvo matytis
Aleksiflnas ir šeima iš HartVisas kolegijai skinamai,
J ,
.
? - ’lio gyventojams, kad išrink- Boston, Mass. ir p. Kudirka įvyko laidotuvės Pureell (Iii žeista.
iš
Norvvood,
Mass.
Ta.
proga,
;nskaitės).
'
i
x
J.
Cesinas,
23
metų,
italo
ford
’ J* Kumpevičia iš Minersknygas malonėkite siųsti ad„.kirais ,as
“““jonų Kongre.
resu į Marianapolis College, y: x....;v ,
J, / :
gacijos generolas, Aukštai Gc- Lietuvių Dienos komitetas zsu- Į X Išvažiavo atostogoms į peilio supiaustytas. Vienų saPa., kuris lanko Penn.
.šimtmečiais,
iš
ko
aiškiai
inaThompson, Conn.
tyt tautos kilimas ar susinu- rb* Kun‘ Andriejus Cikoto, M. Vedė išvažiavimo atskaitų. Pa Į Atlantic City, N. J., E. Vaši- vaįtę ligoninėj Cesinas gulėjo £tate universitetą, P. Pranulis,
Retos Knygos
I. C.
isirodė, kad “Darbininkas” ir 1 liauskaitė, S. Atkočiūnaitė ir mirties šešėlyje, bet gydytojai
gydytojai |vaistininka8’ iš B°stono- Viei i
<
t t
i
Lietm ui tauta tait) iri
.
•
i. . _ r
, . .
Gerk kun. A Mdukas Lit-i^k.ra.g
Amerikos lietuviams kun. Kolegija turės arti po $1,000 S. \eiwloviute.
jį atgaivino ir dabar jaunikai- tinės kuopos narių atsilankė
tuvių Kolegijai do\ anojo kny*
’
Cikoto, M. I. C. yra gerai pa- pelno. Toji visuomeninė praX -M. Butkiūtė iš New York tis gerai jaučias ir sveiksta, apie 70.
gą, didelę retenybę, “Lietuvos
žįstamas, nes prieš keletu me- moga pagelbės n,ūsų kolegi- buvo parvažiavus aplankyti į x j. Tareila, vaistininkas. Į
4.
“
The
Russian
cliurch
and
Statutas , lenkų kalboje.
i
zuc i*us»uu» oiuiumuu ^ų, sykiu su kun. P. Andziuliu,1 jai būtinuosius remontus at- savo motinėlę. Butkiūtė pa” atsisakė iš vertėjo darbo mie-f
"K/i^iiims
npr
V
ilti
Itussiun
Dcsccnt’ « kurui puj* • važinėjo su misijomis
• •• • s po likti. Pirmiau gėrėjomės gau-.vyko iš Virginia Beaeh, Va., sfo teisme. Jo vietų užima J.
runas o. ruiMniub pt r kuli.
. jisai
VIM
K A’asį prisiuntė didelės ver- rašė A. F. Heard. Atspausdi- Amerikos lietuvių parapijas,
ur uvi
ijas. šiai
šiai suvažiavusiais
suvažiavusiais svečiais,
svečiais, da
da k
kur
dvi savaites
savaites praieiuo
praleido aios
atos Zemantauskas.
žemantauskas. Jisai
Jisai taiposgi
taiposgi
ana i
tės knygų “History ot the uta Xew Voik e 1887 nKta*^ Kun. A. Cikoto, M. L C. yra bar gi, parengimo pelnu. Ačiū togas draug su kapitonu ir p. ne tik lietuviams patarnaus ve
VIGOKAjį
. ..Itgudis,
>• tačiau gerai išmo Dievui už viską!
Latee Polisli Revolution”, ku-t o. “Kosciusko , parašyta M. ba
Y ilkais.
rtėju, bet rusams ir lenkams.
rių parašė J. Hordynski, bu- K. Gardner.
ko lietuvių kalbos ir pamilo. . Telaimina Viešpats mūsų ge-! X F. Kušliūtė išvažiavus į į x Sekmadienį, l^ake Quas“Sumina Doetrinae Chri mūsų tautų.
vusis Lietuvos kariuomenės!
radariams!
jAYyoming valstybę atostogas sapaug, M. Kankelio vasarnaVNB
raitininkų majoras. Knyga at- stianae”, kurių parašė Dr. P. j
Radway
’s Pilis
spausdinta Boston’e 1833 me- Canecius, atspausdinta 1839
(TWe Vecctable
tais.
metais:
to ckam. the
O I tract of
I
itnpuritiea cmaMd by coafdpataon.
Ponas S. Vaškelevičius is 7. “La Pologne (et La LitYoor pottoa-f*«« blood wiU fivs
you n«w “P«p.”
Woreester, Mass
ss. padovanojo uaniae) Historiąue, Litteraire.
Lipnickas, Panevėžio vyskupi- ! X V. Baitkevičiūtę iš Nau- rginų: V. Bulevičia, P. Ado
Mild - Relisblc
At Yoor Dro««bt
knygų ‘ ‘ Voodoos
,s and Obeaks" MonumenUle et niustres.
:
paskirta^ Marijonu Kon- jos 3aulli,no diktorius, kurs' ^ahuk taiposgi išvyko aut omo mavičia, J. Prisevičia, J. Še j
parašyta J. J. YVilliams S. J.
šių labai vertingų knygų re*
..
/-<
i- n. t 1 atvyko iš Lietuvos kaipo Pa- tiiliu Chicagon aplankyti
paprpirflpiins (ipnpr«lpu I’nrvhnR
*
c
44 DABAR
vasarininkų atstovas.
.saulinę parodę.
Be minėtųjų, kolegijos kny- -!»««„ hteratų drengę knApgigyveno jis
JAUČIUOSI
gynas įgijo šias brangias kny- Ilos vyriausiu tvarkytoju bu-• h
taryboje atolo
A. J. Maciūnas (L. K.) , X M- Seronaitė yra parvygas:
; i
«it * vo įžymusis lietuvis istorikas,
? t
..
PILNA
kus į YVaterbury iš Cbicagos
vauja Amerikos Marijonų Pro
f“ literatas Leonardas Cbadzka. I
Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris
GYVUMO”
'aplankyti savo motinėlę. Da atgaivina
1. “Napoleonas Campaign in Kaip iš knygos antraštės pa- vincijų.
jūsų organizmų. Jeigu jus
esate
tik
pusiau
žmogus
arba
mote

Imant
Lydia E. Pinkham’s
bar jos abi yra išvykę j Bay ris. pamėginkite NUOA-TONE. Jeigu
Bussia "„pagal Eugene U Ba- steWmai knyga islei8(a p. Marianapolis linki naujiems
ne busite užganėdinti gautomis
Vegetable Compound
T
view, Ct., kur praleis, atosto- jus
4vadams geriausių pasisekimų
ūme. Šioje knygoje gan pla tūzų kalboje. Spausdinta Pa-J
pasekmėmis, dolerį, kurį jus užmo
Ti•ečiadienyje A
Sv. Juozapo
,
•
1
.
.
.
Taip
šimtai moterų sako. Jis stip
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
gas drauge.
i jų naujose pareigose!
čiai paminėta Napoleon’o žylg39_184L
žintas. — NUOA’-TONE ima visų at- rina nervas... dunda geresni apeti
'bažnyčioj įvyko laidotuvės Jo
v .
, sakomybę. Nelaukite nei dienos arba tų... geriau miegi... atleidžia galvos
-giš per Lietuvų , Busijų ir jo | &; knyga turĮ u |abai ver
nesikankinktte
nei vienos nakties, skuudėjlmų, nugaros skaudėjimų...
no Kadžio iš YVoodhury. Ve X L. Cirkonis SU Šeima bu- gaukite
Svečiai
butelį DABAR — jus geriau sunkiosios dienos pakenčiamos.
Jeigu nesijauti pikiai sveika pa
bėgimas per Lietuvų į Prancfi- tingus '
Ir
nir-vo atvažiavę‘ iš Elizabeth, N. [valgysite
—'geriau miegdkite
asmenų, Į Pastaroje savaitėje Maria- lionis rpasimirė ligoninei
o
u r
, busite pilnai sveikas ir normi
normališkas. mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.
i vietų, inedalių, pinigų, trobe- • napolio kolegijoje lankėsi šie
“
NATL
’
RE
’
S
HAIR
BAI.M
”
2. “Russia and The Baltie šių, paminklų.
[svečiai: buvusi savininkė p.
Geriausi Valsui Plaukų Sulaikymai
■
Ir Atauginimul
I
Kun. Jenkus iš So. Boston, [ Anastazija Reani Voufiiatsky,
Visi. kurie norėtų turėti geriausias

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
i

uum im

Nuža-fone

.♦'iii

RINKINIAI

VARICOSE VE1NS

į pasekmes, kad neslinktų ir augtu
Gydomos Nauju Būdu
1 plaukai, galite atsišaukti pas mus.
Šie vaistai yra padaryti iš branI glausiu žolių. Dabar per trumpa lalI kų paiduosime nupiginta kaina — diBe operacijos, be įšvirkštimų. Be
| delis butelis kainuos tik 65 centai.
priversto poilsio. Gydantis galėsi
Taipgi, kas norėtu agentauti dol
! Sitų nepaprastu vai'stų. tai atsišauki- dirbti po senovei, nebent Jau dabar
■ te arba atrašykite dėl informaeliu.
VI
--------- tedirbėjai
--------- - Ir
/icninlėliai
Parda
vėlai priverstas gulėtL Tam vaistas yra
Emerald 6ll. Gydo greit, mažina tiNRS. PAULINA RIMKIENE
inlmų Ir gėlimų. Nurodymai prie vata
1531 bliields Avenue.
j tų. ei negelbės apUeklninkas grųžlns
Chiacgo Heights, III.
(Patent rigbts apph'ed for 1933) 1 plnlgua

PADĖKONĖ

SPEKALĖ EKSKURSOA Į LIETUV
TAMOŠIUS
ŠEŠTAKAUSKAS
kuris mirė liepos 24 d., 1933
m. ir tapo palaidoteas fiepos
28 d., o dabar ilsis Sv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilęs
ir negalėdamas atidėkoti tiems,
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo jį į tų
neiftvengiamų amžinybės vietų.
Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasSalinirnų i§ musų
tarpo dėkojame musų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. Kazimie
rai Bičkauskui, kuris atlaikė
įspūdingas pamaldas ui Jo sie
lų ir pasakė įspūdingus pamo
kslus.
Dėkojame Sv. MISių aukoto
jams Ir gėlifų aukotojams..
Dėkojame graborlul J. Czechanskiui, kuris savo geru ir
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo JJ | ficnžlnast). o
mums palengvino perkęsti nu
liūdimų ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams Ir visiems, ku
rie paguodė mus musų nuliū
dimo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems
laidotuvėse f>ionėms; o tau,
mylimas vy.re i'r tėveli, tegu
Aukščiausias sutelkia amžinų atilsį.
Nubudę lieka: Materte ir vai
kai.

DĖMESIUI

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

RUGPIŪČIO 30 D.

S. S. MAJESTIC
(Didžiausiu pasauly
laivu — 56,621
nų) Ekskursijos va
das KUN. DR.
MATULAITIS.

Trečios klesos kai
na į Klaipėdą. $99;
į abi pusi $161.50.

Smulkmeniškas in
formacijas gausite:

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.

Murins valo. švelnina gaivina
be pavojaus. Jus Jų pamėgslte

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, dūos 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.

The only PACKAGED
AMERICAN CHĘESE
pasteurized

“DRAUGAS” PU BU. CO.,
2334 So. Oaldey

WHI1E

CIU AGENTŪRA

216 N. MichiganTelefonas CANAL 7790

NATURAL
FLAVOR

Švelnesnis valgyti; geras kepimui
— šis naujas Kraft American
Cheeae. Kraft'o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

ALGIRDAS įfthlĄITIS

’’

‘

Mirė po snRos opat '
flv. Kryžiaus ligoninėj Ilopos 30
d., 19JJ m.. 3 vai. ryto. sulau
kęs 9 metų ir 5 mėn. amžiaus.
Gimęs Chleago. III. L«ankė St.
Wliliams para p. mokyklų.
i'aliko
dideliame nubudime
motinų Blenų. po tėvais fllaJutė, tėvų Wlli'ain. močiutę Ba
rborą Šlajiene, tris tetas, kstu.
ris dėdes ir gimines, o Uotuvoj
tėvukų Jonų Jucaltl, dėdę Juo
zapų ir gimines.
Rusas pašarvotas 2450 No.
Nordica Avė. Laidotuvės įvyks
trečiadienį, rugplučio 2
iii
namų 9 vai. bus atlydėtas- J
Ht. VVilllams paraptjoa balny
čių. kurioje įvyks gedulingos
pamaldos ui velionio sielų. Po
pamaldų bne nslydėtas į flv.'
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, drauguSkges ir palys(imus>mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nubudę: Motlss, Tėvas, Mo
čiutė, Tnios, rėdės Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grųborlus J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yadsr 1741.
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Amerikos Liet. Daktarų Druugijos Nariai
Anglų
tarn> l*os inajoias I. lūs, ?r• kovoti su ugnimi vislš- I sios dujos,”, kurių aukos gali * gp L — K>uro|>a viešbuty įvyį būti
pavadintos “ sausumos ko baisus sprogimas. 30 asme
Bratt įsitikinus, kad būsimo- kai negalima.
Eitos bombos, sunkesnės, j.
nuos
j- skend1 /liais”. Nuo tų “žalių- nų nerandama. Iš griuvėsių 3! Ofiso: Tel. CALumet 4039
jo karo likimas bus spreud(Tųe* iš 4 pusi.)
Res.: Tel. HEMlock 6286
A. Račas sako merginaii'iiaiiiafc nesuusžoi.iyjoirneju- e.-ida giliai j žemę ir čia ii-'jų dujų” veikimo plaučių au- lavonai jau išimta.
DENTI8TA8
“ Ar žinai, kad aš šiandien jau i oje, bet ore. Prie'ų lėktuvų leidžia didžiulius šilimos kie-Įdiniai sutraukia j save visas
1418 SO. 4»lh CT., CICERO, ILL.
SKAITYKITE IE PLATIN
Utur.. Ketv. Ir Pėtn. 10—t vai.
du kartu beveik prigėriau?” eskadrilės nekreips dėmesio j ‘kius. Anot Woiker, nuo jų u i-’ skystąsias kraujo dalis: jos
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI
1147 SO. HALSTED ST., ClUCAGO
KITE “DRAUGĄ”
Paned., Sered. ir Eub%t, 3—1 vai.
3147 So. Halstsd St.
M. Rikteraitė atsako: “Vie piiešo armijas ir tvirtoves:’uUcjr s žemė. Jos naudojamos plaučius, tikrųjų to žodžio pra
»uč tuojau kuro veiksmus pra-'garo, elektros laidams ir La- suk*, apsemia ir žmogus žūva LIETUVIAI DAKTARAI: Oflao valandos: 1-4 Ir 8-1 vaL rak.
no karto būt užtekę”.
Kutulencijob Ožiuos: IMS V. «Mh M. Tel. HEMlock 8151
<kjus, jos |ittsiSi.eHj. s kiek ga-jimluucijos vamzdžiams naiki- — prigeria savo paties krau
Valandos: lt—11 ryto
Samdomis
tr NedSltomls pagal sutarti
Tel.
LAFayette
3057
jo užtroškintas.
Eina kaliui apie lakūnų W. lima giliau nu'ė.di į priešo nti.
Nematomi lėktuvai
Post, tai gydytojas M. Aukš- 1 kraštų ir sugriauti dirbtuves, j
(Maryauckas)
Liūdna ateitis
Tel.
LAFayette
7650
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAM
L.nglų
tarnybos
generolas
takalnis patėmijo, kad lakūnai 'kasyklas, sandėlius ir kitus j
Anglų gen. štabo majoras
1414 West Morųuett* Road
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
nėra toki dideli drųsuoliai kai1 gyvybinius punkb.s, o taip Giaweg netiki, kad būtų ga iLeftvre abejingai žiūri į tai,
VALANDOS:
X—bFLN DŪLIAI
Iki 11 ryto; 1 iki 1 vakar*
Utam. Ir Ketv. vok. pagal sutarti
jie atrodo, nes jie išlekia į ne- pat sunaikinti administracinių d ima apginti net galingų pn»-*ka(j ikariaajaačios šalys galė31)51 V est 43rd Str.
Gydytojas ir Chirurgas
Res. 4484 B. MAPLJCWOOD ATM.
(Prie
Archer
Avo.
netoli
Kedzle)
------- skraštu
per nežinomus Į ir politinių centrų gyventojus. • sektorių šviesoj 3 Paryžių, Be-k kikytiH M kokių
žinomus
4140 Archer Avė.
Yunuiduo: nuv 2 iki « vot. vatutro
bereuuuiui ir ueueiiouiui pagal
vandenynus, kad
ad kokiam lai>< Majoro Bratt nuomone, prie- i lynų, lzmdoną nuo lėktuvų. turinčių tikslų padaryti
„a.n,,
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
karų
auUiruee
Tel. LAFayette 5793
Res. 2136 W. 24th St.
kui atsikratyti naminių rūpes šininkų eskadrilės nei nekreips Neseniai buvusiuose anglų or- “žmoniškesnį ’
Žinodamas,
GKOtteniU 0037
Tel. CANal 0402
čių kaip tai, pačių, bilų, ko viena į antrų' dėmesio, o sten- j laivių manevruosi, pirmų kar- kad visos pirmenybės puolan Plionc
»*jiu.uu». ■-«; 1-. P. M.
gsis tik atlikti :t».to i išdavini: tų buvo bandomi •'nematomi čiojo pusėje, valstybės steng Tr*Cuuu*uiuD ir .egmad. kiautam*
lektorių ir Lt.
Otflos Pilone
Rse. and Offtc*
YaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
oro kautynių skaičius bus ne-(lėktuvai , padengti mm tikra
'PROspecv
1028
2359
So
Leavltt
st
sis visais turimais būdais paOffice: 4459 S. C&lifornia Avė.
[medžiaga: naktį negulima bu- bjeku tikBl(>
CANal 0706
Jonas-prie telefono: “Kiek didelis.
Nedėlioję pagal sutartį
u/UruijM u v^OįrurnM
man kainuos pašaukti Spring
Didžiausios nul es bus ne v o jų pastebėti ir iš 250 to Tokios pat nuomonės yra ir i-ieluvia
••M «O. «*aaX1kMPl g. v Oi.
UMlUUgU. Iii.
’fi.ime, bet jo virmk&ivje, ra-’kių lėktuvų, vaizdavusių nak vokiečių generolas Altroch,
fieldt”
'j
PHY81CIAN AND BURGEON
Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
tinę Londono a'iikų, 234 pro kurio nuomone busimojo ka
Balsas atsako: “Kalbėtis su’ini į gyventojų ta p-.
2403
W.
63rd
St,
Chicago
<117 B. Washtenaw Ava
■gynimosi linijas prasiskverbė ro pragaras bus nukeltas. į ša BOLlcvard 7..MO
Springfield kainuos vienas do- ■
Žemė užsidegs
omenį houm:
Krz. HEM.iAk 7441
1 to 4 and 7 to 1 P. U.
G. Woiker ilgume straips- r epastebėti.
lies vidų.
Bunday by Appointment
Sausumos skenduoliai
onas prašo: “Ar tamsta ne- nvje pasakoja apie cheminį iri
3423 W*st Morųuett* Road
aiėtumėt kiek papiginti, nes bu kariologinį dirą. Be.n'J--- Dujos, kurias dabar tun “College de France” profe
D E N T/b T AA
VaL: 8-4 ir 7-3 vak. Ketk ą.j.g ryta
dingųjų
dujų
ka.įaugančios
ša
’
svarbiausių
kraštų
kariuoniesorius Langevin sako, kad to
aš nekalbėsiu, bet klausysiu,
Nedėlloj suaitarus
4712 bo. Ashland Avelius
<•
lys \ artos negirdėto pajėgu Įneš, savo veikimu praneša di kį didelį miestų, kaip ParyVai.: Kuo lt ryto iki »
Gydytojas ir Chirurgas
sunaikinti šimtas lė- TeL Ofbo BOCIevard 5013—14
Phone CANal 6122
Magdė kalbasi su Onute a- nw degamųsias bombas. Pa- džiausiu vaizduotę. Veik vi-?*lls
4645 So. Ashland Avė.
Kcz. VICtory 2343
ktuvų.
pie Jurgio nelaimę ant kelio Iki r jau yra šoviniu, svėriau--sos tos dujos turi vpatuiūų,
Ofiso valandos:
DR. S. BIEŽIS
nes aš noriu pašaukti savo čia ne daugiau kaip 1 klg., kad įsiskverbia į žmogaus or
gydytojas ir chirurgas
Lordas Halsbury, Anglijos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
2201 W. Ceimak Road
žmonų?”
Nedėliouiis- pagal sutartį
kure, krisdami, sukeba 3,O-)0‘ganizmų visai nepastebimai, ir kar0 ministerijos sprogstamų756 W. 35th STREET
Valandos: 1—3 lr 7—I vok.
’.iipsnių karštį..N’.t lokio pra-1 žmogus jų veikimo iš pradžių’j,, medžiagų sekcijos viršinin- Oflao *aL: nuo 1-4: nuo
su automobiliu.
Ofiso telef. BOUlevard 7820 B*redoml«
ir nedėliotais pagal sutarti
Namų te!. PROspect 1930
Magdė: “Onyte, pasakyk ga.i.sko karščio šorimo sienelė'visai nejaučia, — o kai pasi-.kas> tvirtina, kad 40 tonų di
KkZlDKMClJA:
DR. MARGEK1O
6631
S.
Califoreua Avė.
man, kų Jurgis sakė, kaip su užsidega ir viską pakeliui už-j rodo pirmos jų veikimo žymės, fenilcianarseno dujų gali per
PRANEŠIMAS
Telefonas
REPuolic> 7868 ų
simušė su anuo karu.”
de:;n. Kritęs į namų. toks
jau niekas padėti negali, trumpų laikų sunaikinti Lon Persi'kelė t erdvesnę ir patogesnę Tel. BOUlevard 7042
vietą
Onytė: “Ar pakartoti jo
4335 SO. HAlATLD ST.
donų su visais priemiesčiais,
Tel. CANal 0257
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
keiksmus?”
GRABORIAI:
nors ten gyvena apie 8 milijo
nuo 6 Iki 8 vakare
Res. PROspect 6659
Šventadieniais nuo 10 iki 12
DBNTISTA8
Magdė: “Žinoma^ kad ne!”
nai žmonių.
(“2. P.”). į
ftione UOLlcvard 8483
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Onytė. “Tai jis nieko nearti 47th Street
LACHAVICH TelefoRM lards JlJL3tJ
Vai.: nuo s uli • vakarą
sakė.’
Virėjas
Šaradoj pagal sutarti
Gydytojas ir Chirurgas
GRABORIAI:
MAŽOSIOS ANGLIJOS
ŽINIOS

Oro karas

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. V. S. NARES

DR. A. NACIUS

DR. F. C. MNSKUNAS

t

DR. A, J. JAVOIŠ

DR. J. W. KADZEWtGK

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. J. BERTASH
t:lt-t:>t

DR. C. Z. VEŽKIS

DR. P. Z. Z ALATORIS

KOKI BUS KARAI

IR SŪNŪS

STANLEY F. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABOBIUS

Graborius ir Balsamuotojas

Patarna.oju la.ldotuve*e kuoplylaual*.
Reikale meldžiu staliau ktl, o mano
darbu busite uicanėdlntl
Tel. Canal Stlt arba 1614

Londone išėjo įdomi ir bai 2314 W. Ąlrd PL, Chicago
si knyga: “Kokio pobūdžio
bus naujasis karas” — karo 1439 S. 49th Court, Cicero, DL
dalykų specialistų darbas. Tai
TEL. CICERO Bt>7
rinkinys mokslinių straipsnių,
kurių autoriai — rimti, žino
Phone Boulevard 4139
mi karo žinovai.
Mechanikų armija

A. MASALSKIS

Anglijos generolo Fellero
GRABOHIUS
nuomone, pėstininkų vaidmuo
Musų patarnavimas
visuomet jųžinlngas Ir
Kare būtų tik nereikalinga ta nebrangus,
nes neturt
ltlaMų odlalkymul
nkų auka, ir vargu ar kokia as*
akylių.
valstybė karui kilus, juos nau
Nauja, graži ko
dos. Atėjo “mechanikų armi
jų” laikas. Pafrontės srityje plyčia dykai.
kareivius mokys ne šautuvo
3307 Auburn Avenue
ir kardo veiksnių, o pagrin
dinių taikomosios mechanikos
dėsnių ir valdyti motorų. Ruo
Šimas karui vyks garaže ir di- GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ
VEDftJAB
iLtuvėje. Vadinad, kareivis
1646 WEST 46th STREET
galės stoti karau tik su kokiu
Tel. Boulevard E203—8413
nors motoru.

I.J.ZOLP

Turiu automabiliiu visokiem*
reikalams. Kaina prieinama
3319 AIJBURN AVENGI
Chicago, DL

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

M8 W. 18th St.

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

SIMONM.SKUDAS
GRABORIUS IR BALBAMUOTOJAB
Patarnavimu geras ir nebrangus

GRABO RTUB
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
gaMmas ui 434.44
KOPLYČIA DYKAI

(po tėvais Žadetkienė)

Mirė liepos 30. 1933 m.. 5:15
vai. vak.. 39 metų amžiau*.
Kilo IA Aaulių apskr., Akme
nės parap.. Menčių kaimo.

Amerikoje iftgyveno 21 metus

Paliko dideliame nulludtme
vyrą Juozapą, sūnų Gasparą,
brolj 1 Judvi ką. brolienę Bronf*lavą. o Lietuvoje brolj Juozapą,
motiną
Petronėlę.
pusbrotį
PranctAkų Zadeikj ir gimines.
Kūnas paAarvotas 4456 flo.
We*tem avė. Laidotuvės Jvyks
Ketvirtadienyje, -rugpiučlo
3,
it namų 8 vai. bus atlydėta į
Nekaito
Prasidėjf.no
Aveač.
Panelės parap, batnyčią. kurio
je Jvyks gedulingos pamaldos
ui velionė* sielą. Po pamaldų
bus nulydėta J Av. Kazimiero
kapines.
NuoAirdtiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir patys-

tainu»-*nas dalyvauti kios* lai

dotuvėse.
Nuliūdę vyro*, ,’iuaia. bii.41s.
bndlenė ir giminėm.
..
Laidotuvėse ptamaujs gtrb.
Juozapas Eudeikis Ir Tėvas
RepuUlc 8344

Cla pigesnės kafnos nes daugiau prityrimo.
NeMuriat kur gyvenate musų ypuUftkas, ištikimas
.patarnavimas visuomet prieinamas, ut
■ <>--e*,*->aU«4
HcMVĄb a.-į- ; -t
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
dyka/. Nuliudlmo valandoje nepamlrkklte
mus paftauktl. REPUBL1C 4840, musų
patarnavimu busite patenkinti.

2201 W. Cermak Road

<142 ABCHEH AVENUE
Tel. VIRginia 0036
Tel. GROvehill 1595

Dr. C-K. Kliauga
DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road
arti Western Avė.

,
-1

Tel. Victory 4088

ŪR.A.L.YDŠKA GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomia po pietų ir Nedėldieniaia
tik susitarus
3422 W. MAKUUETTE IUJAD

Valando*: nuo 9 Iki it

Tel. HEMlock 7828

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

{VAIRŪS

PAVLAV1C1A UNDERTAKING Cfc

Phone
ENCHeaood 4441

INCORPORATBD

DAKTARAI

woTuTbooo Ofiso. Tel. VICtory 6893

OR. A. R. McCRADIE

/

V. Decker

1

(Licensed Embalmer)

CHICAGO, ILL.

3238 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

(Kampo* Leavitt Bt.)
Vaioad**: Nuo 4 Al 13 ryte
Nuo 1 Iki 4 vakar*
W*r*d*J pagal sutarti

5340 80. RCUZIE AVĖ.
(Neturima uąrySlų su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

DR. T. DUNDULIS

DKNTlBTAe

' JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

718 W. 18th St.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rez.: Tel. DRExel 9191
<

7850 S. HALSTED STREET
ROO1C 314
Vai.: 3-4 Ir 7-1 vai. vakar*

Tel. Monro* 8377

J. Uufevičius

Patarnauja ChL
cagoja Ir aplellnk«e.
DtdaM ir grali
Koplyčia dykai

4041

1844 R. fiOth Av«_ (.Seam, TlJ

VERONIKA
SZURKIENĖ

DR. G. 1. BLOŽIS

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Tel. Caoal <174

T*l. CICMRO >44

SYREWICZE

Tel. CANal 6122

TEL REPUBŲJC 8340

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS

1831 SOUTH HALSTED STKEKT
Kesidencija 6b00 So. Arlealon Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
8 Iki 8:30 vakar*

Areker Ava

J. j. BA6O0NAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

DR. CHARLES SEGAL

Seniausia ir Didžiausia
lietuvių'

GRABORIŲ

IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no { mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasui nirimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvis
patarnautoju. Dykai Keturios Modenrižkos Koplyčios
imi
pirm nsgn krsipritts kir kitur.
9
.

Urauoų. hiužiU EUDEOų

pašaukite:

Eudeikis

REPUBLIO 3100

Didyata OCUM

Liūdnoje valandoje

2506 W. 63rd St.

JŪSŲ GRABORIUS

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

P*rkėl4 aav* ofihą po numeriu

<729 SO. ASLLLANjO AVĖ.

>

SPECUAUSTAS

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Ofisas 3102 So. Halstcd St.
Kampos 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—4 v.v.
N*dėllomls ir šventadieniais 14—13

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nuo 14—13 nuo 3—4 po
pietų: 7—8:34 vai. vakar*
Nedėliomla 10 iki 12
«.

DR. MAUR1CE KAHN

Telefonas MIDway 2880

Gydytojas ir Chirurgas

Tat:

Offloai

Res.:

-

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 We$st 63rd Street
VaL: S to 4 Ir 7 to t P. M.
Ketv. ir 8eįtmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
CW«*»o, 111.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0994

Reu.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:
N«a 14 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 4 vakar*
Ned41. nuo 14 iki 13 dieaą

WISSIG,
Specialistas ii
Rusijos

1U m MOTERŲ PER 38 METUS NEMUKINT
KAIP UiSIKENfc.lt8108 Ir MEIAGYDOM04 JOH YRA
Rpeoialt»kal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, utnuodljlmą krau
jo. odoą Ilgas, talzdss. reumatlsmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgoa Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir ISgydė tūkstančius ligonių PatMU
mas dykai.
Oft'IMO VAIANDOS: Kosdle nuo lt valandos ryto iki 1
valandai Ir nuo
valandai vakar*. Nadėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai
4200 WEKT 24th 8T.
kampas Keeker Avė.
Td. CRAalord 5573

I—I

o

Antradienis, rugpjūčio 1, 1933

CHICAGOJE

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN, PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK
KALBĖS MISIJONIERIUS

Panelės
Šv. Gimimo parapi«
joje rugp. 2 d. Porcijunkulio
atlaiduose sakys pamokslus
per sumų ir vakare misijonierius Tėvas Antanas Petraus
kas, M. I. C.

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

mis dalyvavo ir mūsų dvasios
vadas, kun. Valančius. Taip
pat atsilankė ir gerbiamas kle
bonas kun. Briška ir mūsų va
rgonininkas.

Visiems gaila buvo skirsty
tis visai jau sutemus, nes dienutė greit ir linksmai prabė
go. Ir taip, visi nuvargę, bet
su lengvom širdim ir links
mais veidais traukėme namon.
Būtų smagu turėti dar vienų
rudeninį išvažiavimą!. Pažiūrė
sime.
W. H. Y.

CICERO, ILL,

. . 1
” ■■
mynais Šlauniais buvau nuvy
kęs į Lincoln parkų. Einame
pažiūrėti žvėrių. Sustojus prie
prūdo, kur nardo milžiniškas
hipopotamas, mažas Šlaunių
vaikutis, rodydamas rankute
į žvėrį aiškiai sušuko:
— Papa, papa!

Pikniko tikietai jau gatavi
ir platinimo darbas jau pra
sidės.
J susirinkimų atvyks ir bizznierius, aukotojas aukso žie
do, kuris teks gilukingo tikieto savininkui. Šitam gerai ži
nomam biznieriui šįmet pri
puola 15 metų sukaktuvės sa
vo biznio vedime.
>
•
$
•
Iš anksto perkant tikietai
pp 15c> darže 25c.

LIETUVOJE
Žmonės labai susirūpinę do
lerio kritimu. Vis laukia, kas
bus toliau, vis dar neneša i
bankus pakeisti litais, vis dar
mano, be nepabrangs, be nepa
kils jo kursas. Šituo reikalu
amerikiečiai lietuviai, daugiau
nusimanų šitais klausimais, tu
rėtų p>arašyti Lietuvos laikra
ščiams straipsnių. Teparašo vi
sų teisybę, terašo taip, kaip
yra. Be jokių pasaldinimų.

RAD10
ŠIANDIE RADIJO PRO
GRAMA
Dainuos artistė H. Sadauskaitė

DIDVYRIS PER 5 MI
NUTES

'o~oTO-O~o;c
Pr. Fredric C. Home, moks
lininkas ir bankininkas, kuris
šiomis dienomis paskirtas vienas iš patarėjų agrikultūros
departamente.

rips merginos neteko mašinos
Šio
vakaro
radijo
programa,
kontrolės. Ši smogė j šalį sta
Kas kur eis, neis, bet rug
kuri
bus
perduota
pastango

čiai link teisėjo ir jo šeimynos
pjūčio 13 d. jau Vytauto dar
Tai atsitiko su p. K. P. De- mis ir lėšomis Peoples Furninarių. Visi keturi sunkiai su
Kiekviena įmonė arba atskiriasmens sutinku Kooperuo
že į Dievo Apvaizdos parapi
veikio sūnumi K. Beveikiu, ture Co. krautuvių iš stoties ti su valdžios paskelbta pramonės ir prekybos gaivinimo pro
žeisti. Labiausia nukentėję,
jos piknikų visi atkeliaus, nes
NEATSARGUMO AUKOS teisėjas. Jam p.erlaužta vie
Jr. Mums einant namo šešta \VGES, 1360 kilocykles, lygiai grama, turi teisę naudoti šį ženklų, kurį čia matome.
šis parapijos piknikas įvyks
dienio vakare apie 10 valandų 7 vai. vak., bus labai įdomi
ranka ir viena koja.
I
nepaprastai didelis, įdomus.
.
Blue
Islando
taikos
teisė

papa,
nereikia
vestis
į
žvėrinJUOKAI
Bus visokių žaidimų, gardfls|Ont “ gat
48
UZPU0!' .kiekvienam pasiklausytų nes
ir
Autobomiliu važiavusios išli
’čių, nes jie šelmiai kartais tė- jas A. Heintz su žmona
gėrimai, skanūs valgiai, lietu-du ;1.anni 2™ aP'e 22, tarpe .žymių vietimų dauimindviem dukterim sėdėjo savo ko sveikos. Visos sulaikytos.
, .
,; .
' vams supraizų iškertų.
viSkos kendės ir t.t. Kas į pik-1”’’ amž,aua- Vlcaas Mkls0 kų dainuos ir viešnia iš Scra- „
Darbėnams, pas kūrinos uz-j
v
namų priešaky palei vieškelį.
viena yra net iš Hartfordo,
nika atsilankys, tai ilgai at. Autuvą po nose ,r liepė ,skelt nton, Pa., pagarsėjus dainiuieina visokių žmonių, o iš dau Praeitų savaitę su savo kai-1 Automobiliu važiavusios ketu-ĮConn. Kitos trys iš Michigano
timins
rankas aukštyn. Tuomet aš pa- nkė, p-lė H. Sadauskaitė, kuri
valstvbės.
įsileidau bėgti; bet K. Devei- yra pasižadėjus palinksminti gumos atsiranda tokių, kurie
.Įžanga labai maža, vos tik kjs stovi ant vįetos, nes jei šio programo klausytojus su mėgsta iš visų pasityčioti, ne
nei barberio,
25c iš anksto tikietųnusiper- b^gg, tai jįa gaus kulkų. Aš I savo maloniu balsu sudąinuo-. šk iriarit
. .
. , gerų paNEW YORK, liepos 31. —
kant, o pa, vartus bus 35c.
kokį
blokį ir at. dama kelet nanj,, „
ži„ janm, duoii. Nikodemas M,„■
Vakar čia didelis karštis siauGerb. klebonas kun. L Ai-'sisukęs žiftriu> ka, bus Tada I dainelit). 0 prie to U ,lritai-!la6' &yk> P89?' 'ue*>
Su <era kvarta urall atebOklą pada
bte. Keletas asmenų mirė.
ryti. Gali nuAvleatl aavo namua, vtbayič.us.ir parap. komitetas ■ pemafiaa kad gkiesmirksny-'kinta ir kitų dainininkių d.i-1’5, T,a? tyh°“8 SpOrtas ,r pa‘
aką panaujinti, perdirbti, pratęatl
nudevėjlmą. Bet turi būti tam tik
\ie-ia savo kolonijos lietu- je Deveikis drožė tam, knris'nos bei muzika, kad sudariu,' au8a'
ra kvarta. Kvarta, kuri lietau tęrIrm. apaaugos. gražiai atrodyti Il
yius atsilankyti kaip profesi-, ]aika Saotuv?i j ;and(Į Ant- šį programų vienų iš gražiau-į — Nik, ar tu kada skutai
gam dėvėjimui. Mei Šitokią kvartą
parduodame.
ADVOKATAS
joną us,_ biznierius ir vi>us
ras tai pamatęs pasileido bėgsiu. Taipgi bus ir įdomių kai- monkę.
T.lquid Veivet it**1 alenu Ir Intų.
2 E. 103rd PI. prie State St.
M aute r Vamlah dėl grindų, rakan
tus turėsite good time .
gti, o Deveikis vyt, bet vis.bų, šį sykį kalbės Dr. Kliau- — Dar ne, — atsakė jam
dų Ir meilintų pagražinimų.
Tel. Pt'l.ljnan 5950
Kfttvprgo vakarais nuo 7 iki* 9
Fleji™
dėl
balto
‘
enamel
”
at

Jaunime, ypač vyčiai, pa- tiek pabėgo. Kuomet sugrįžo’ga, LDDS, apie sveikatų, o Nikodemas, — tamsta būsi pi4*00 8. W<kxl St.
I.AFaycttc
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarta dėl
darbo IS lauko.
kyiesk kitų kolonijų jaunimų Deveikis atgal, tuomet ir aš kapitonas Jurgėla kalbės ‘Dėl rma!
3240 S. Halsted St.
ir primink, kad šiame piknike- priėjau prie vietos, kur buvo kokių priežasčių mūsų lakūnai Mažų vaikų, kurie vos pra
bus orkestrą pirmos rūšies, taį atsitikę, bet jau pirmas Darius ir Girėnas užsimušė’, deda ištarti žodžius mama, ai
ADVOKATAS
gros linksmus šokius, basebo- buvo pabėgęs. Taigi galime,
,105 W. Monroe St.. prie Clark
lininkai parodys kų jie gali. J. matyti kokio karakterio. yra)
ŠE
Telefonas State 7680
Vn'nndo- 9 rvte iki B oopl«*t
2201 W. Cermak Road
Deveikis ir yra mari labai Ii-1
rJ \
Panedėllo,
8eredos fr Pėtnyčloa
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
vakarais
iki 9
Telefonas Panai 6122
sias
kiekvieno
žmogaus
draugas.
Tai
visi
pripa

ODIPUTnu ninv
j artimiausias draugas. Giltinei
Namai: 6459 S. Rockwell St.
žįsta.
.
i >"
Grąžinimui gerovės, Prezidento Roosevelto progra
r pažiūrėjo stačiai į akis. Tai
Utarnlnko, Ketverto Ir Subatoa
Vakarala 7 Iki 9
mas reikalauja, kad visų prekių kainos turi būti pa
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas
________
I pirmas sykis man teko matyt
Telefoną. Repubtlc 9600
keltos.
laikraštis.
Šv. Teresės moterų ir mer- Į tokį drąsuolį, ir man labai diKurie dar turite užsilikusių centų, arba kurie pirgaičių šeimyniškas išvažiavi-idelė garbė, jog aš jo draugas,
“DRAUGAS” tikybinės ir tautines minties
ktumėte lengvais išmokėjimais, tai dar turite progos
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
mas liepos 23 d. gražiai pa->Taigi einant namo pasisaugoKraustau Rakandus. Planus Ir pri
įsigyti sekančias reikmenis dar žemomis kainomis.
statau Anglis už pigiausias kainas.
gas.
vyko. Oras puikus, valandėlei j kit, kad ir jums neatsitiktų
Štai keletas pavyzdžių:
Pašaukit Lafayette 8980.
smarkus vėjas pakilo ir lietum tokia nelaimė.
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
J. OKSAS
Philco Radio, 1934 m., ................. $15.00
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame
Su juo buvęs
gięsė, bet greit vėl apsimal2649 West 43rd St.
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš
Zenith 7 tūbų Radio .................... $19.50
ši no, pasidarė malonesnė ir vė
Lietuvos
ir
viso
pasaulio.
sesnė. Būrys narių su šeimy VISI DOMISI DIENRAŠČIO
Majestic Radio tik po ................
$9.50
Nebūk
be
“
DRAUGO
”
—
užsisakyk
šiandien
RUDENINIU PIKNIKU
nom ir draugais gana didelis,
MII
R. C. A. Victor Radio su Victrola
“DRAUGAS” metams $6.00.
bet galėjo būti daug didesnis,
Atsiminkite, kad visų tavo-^
kmvoje....................................... $49.50
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
jei būtų visos narės suvažia Šiandien renkasi jo uolūs
rų kainos kyla. Todėl pir
Majestic
Elektr.
Refrigeratoriai.
.
$50,50
tuvoje.
Metams
$7.00.
rėmėjai
pasitarti
vusios; bet matyti ne visoms
kit tuoj—sutaupysite pinigų
rūpi draugystės išvažiavimai
ORIENTAL
QE
RUOŠ (karpetal)
MAYTAG naujos skal
ir veikimai. Vis tiek gi atsi- Cbicagos lietuvių plačioje vi
PARLOR 8EO
TAI po .•..........
biamos mašinos No. 10,
lankiusieji visi kuo smagiau- suomenėje yra didelio susidoVALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI
$
siai laikų praleido, nes buvo mėjimo dienraščio “Draugo”
Po
2334 S. OAKLEY AVENVE,
P® - • • •-.........
įvairiausių užsiėmimų, kaip*rudeniniu pikniku rugp. 27 d.,
^69.50
Chicago, Illinois
tai “liorse shoe” kontestai^Bergiųans darže. Mat, lietuviaTHOR Skalbiamos
“Pinokle” lošimai, buvo tik- ms patrijotams rūpi dar karMašinos po
J. T. Juozaitis Ir Ot to Wen<1t, s
rai gyvų, miklių ir greitų lenktų šių vasarų susirinkti ir paPERKAM
INSURANCS
<49.50
3621-23-25 S. Halste
ktvnių ir žaidimų, kuriuose remti vienintelį religinės ir tan
Lietuviškus
Daugybė
skalbiamų
NOTARY
Street
visi dalyvavo ir kurie visiems tiffės minties lietuvių dieųrašmašinų
$99
vertės
BONUS
PUBU0
patiko. O gale dar buvo su- t j Amerikoj.
tik po
CHRYSLER IR PLYM0UTH
loštas ir “baseball” game,• ši vakarų, 8 valanda. Mu
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
dviejų tymų, kurių manadže- ros Vartų parap. salėn renka<39.00
LAIVAKORČIŲ A O■M T $MA
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
Galite
pirkti išmokė
riai buvo viena p-lė Filomena si viRa eilė mūsų rėmėjų, prieT08INOOMO PAMATUOTAS BIZffIS
jimais, tiktai po vienų
ir p. Agotėlė. Filomenos su- tolių, buvusių pikniko darbi2608 WXST 47th STB.
Tel. LAFAYETTE 1083
pliekė Agotukus, “score” tai ninku ir pasižadėjusių bfisidolerį į savaitę.
Pirma pirkimo naujo arba var
neatsimenu (ir nenoriu atsi- mam piknike pasidarbuoti pa
toto Automobilio širdingai kvie
minti).
Įsitarimas. Prašome gausingai
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chryaler ir Plymouth Automobi
Smagu, kad sykiu su mu- susirinkti.

A

Rot of

K, S. J AKUBAITIS

Paini i

J. P. WAITCHES

JOHN B. BORDEN

PASIRINK SAU GERIAUSIA “DRAUGI”

KAINOS JAU KYLA

IŠ N. PRAS, P. Š. PARAP„,kakad aS galiu Mti *
Dnlurl IUN r AnK .

OKSAS EXPRESS

SPECIALĖS KAINOS

“DRAUGAS” FDD. CO.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

MOKAME CASH UŽ LIETUVOS BONUS

“DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Riijpiiiiio-H 27,1933
BERGMAN’S DARŽE,
Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą šokiams. Gražus Programas.

IB

Išmokame Liepos 1, 1033
nuošimčio kuponus

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO,
3320 8 HALSTED STREET
Yards 621S
W M. Antonisen
Jo». P. Doody
O. A. Šukys
įcaoggooggO'-

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard <705—8167
Radio Programai Duodami Budriko Krautuvės —
Nedėliomia, WCFL 920 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.
Nedėliomia, WAAP 920 K., 1:30 po piet
Ketvergei!, WHPC 1420 K., 7:30 vai. vakare
Ktadien, WAAF 920 K., 6:45 vai. vakare.
,

line, kurie turi moderniškiausių*
ištobulinimus ir iki kolei kaino,
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERI9 $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Td. Laf.yme 9082

K

8TANLEY P. BALZEKAS. Bav.

1

