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LAKONAI DARIUS IR GIRĖNAS BUVO NUŠAUTI
APIE TAI PATIRTA PADARIUS JU
LAVONU SKRODIMĄ
VOKIETIJOS FAŠISTAI DIRBA
UŽ AUSTRIJOS PAVERGIMĄ

J. V, pramoninkai nenori di
desnio atlyginimo mokėti
AMERIKIEČIAI LAKŪNAI
BUVO NUŠAUTI

AUSTRIJOS NUSISKUN
DIMAI

CHICAGOJE LIETUVOJE
SUIMTAS ŽUDIKAS
IŠPAŽINO

IŠTAISOMAS KYBARTŲ

MIESTAS

Suimtas pųlicmono
HasŠiais metais Kybartų mies
tings žudikas Morris
Colien, to savivaldybė pradėjo kaiku38 m. amž., policijai išpažino,
rių gatvių tvarkymo darbų.
kad jis nui.ud? minėtų polic
Nesenai įmigti Vištyčio gatvės
monų. Jo sėbras pabėgo. Ta
; akmenimis išgrindinimo dar
čiau
identifikuotas ir ieško
bai. Ši gatvė susijungia su di
mas.
džiuoju Vištyčio vieškeliu.
Colien nužudęs
policmonų
Visi šių metų miestui tvar
išplėšė iš pastarojo rankos re
volverį, kurį policija atrado. kyti skirti savivaldybės viešie

ji darbai siekia 40,000 litų.
Ateinančiais metais mano
PARYŽIUS, rugp. 15. —
LAKŪNAS SUGAVO
VIENA, Austrija, rugp. 16.
ma sutvarkyti autobusų stotį,
Laikraštis “Rempart” vakar — Austrijos vyriausybė nusis
VAGIUS
išgrįsti likusias
svarbesnes
pranešė, kad jam, tenka iš len
kundžia pasauliui, kad Vokieti
kų šaltinių pa-tirti, kad Pome- t .
Lakūnas R. Bjorkbohm, 24 gatves ir pravesti generalinį
•
•
•
i
„'jos
fašistai
nenutraukia savo
ranijoj, \ okietijoj, žuvę Chiea •'
1. Per japonų oro laivyno manebrus tirštais dūmais uždengtas Tokijo miestas — kraš-'m amž., 5200 Harper avė., šu miesto nusausinimą ir kanali
veikimo,
kad
Austriją
paverg

to sostinė. 2. Policija kovoja su pieno streikininkais New Yorko valstybėje. 3. \Yisconsino gavo jr policijai pristatė du zacijų.
gos lakūnai, kap. S. Darius ir
valstybės gubernatorius A. Schedetnann iškelia N1ROK mėlynųji arą ant valstybės rūmų. Ma-, :aunus vagįus, kurie norėjo jo
S. Girėnas, kurie iš New Yor- ti.
Kybartai apleistas pasienio
ko skrido j Kauną, yra pikta
Vyriųusybė iškelia aikštėn, dison mieste.
__________ automobilį pavogti.
miestas senai jau šaukėsi rū
darybės aukos.
kad Austrijos fašistų vadui SĄMOKSLAS PRIEŠ J. V. . DEL DIDESNIO
ATLYGIi
NORI
KARO
STOVIO
pestingo šeimininko. Šiuo ge
10
3 ASM. SUŽEISTA
Berlyno
Nepaisant nuginčijimų iš 5 o susirašinėjimus su
ru šeimininku pasirodė saviNIMO NEGAU SUSITARTI
AMBASADORIŲ
NEW YORK, rugp. 15. —
kietijos, žuvę lakūnai po pa fašistų vadais atlieka per vie
valdvbė.
TOKIJO, Japonija,
rugp.
United
States
Brewing
Co.
laidojimo buvo išimti iš kars tos vokiečių pasiuntinybę.
AVASHINGTONį rugp. 15. J. V. sekretoriaus Coplando pa
'16. — Karo laivyno karininkų,
tų ir lavonų skrodimu įrody
— Krašto pramonės gaivini- komitetas turi išklausinėjimus trobesiuose, 2519 Elston avė.,
MIRĖ ŽYMI PRŪSŲ
■kurie nužudė japonų premjemo
administratorius
Johnson
LplirJančiy
piktadarybių
klaukilęs
gaisras
padarė
apie
100,ta, kad vienas jų net tris kar- NAUJAS UNIVERSITETO
LIETUVAITE
Į rų lunkai, bylos metu išsiaiš- vakar dukart lan^sTpaš preži^simu. Norima rasti priemonių, 000 dof nuostolių. 3
u akmenys
v.
tus peršautas.
REKTORIUS
• kino, kad karininkai buvo paTas pats laikraštis pareiš
dentų Baltuose Rūmuose. Ta-; kad išnaikinti pagrobėjus, žu- sužeista.
Tilžėje mirė žymi prūsų lie
’darę sumoksią nužudyti ir J.
VATIKANAS, rugp. 15. —
kia, kad vokiečių autoritetai
rėsi pagrindinių krašto pramo dikus ir įvairios rūšies rakietej
tuvaitė veikėja, Tilžės lietuvių
V. ambasadorių, kad amerikie
APSKRITIES PROKURO moterų draugijos pirmininkė,
su didele paskuba lakūnų la Katalikų universiteto Peipin- i
nių kodų klausimu. Šios pra- liūs.
čius įtraukti karan, o pačioj
RAS ATOSTOGOSE
vonus sudėjo į karstus. .Jie ge, Kinijoj, rektorium paskir-1
meni.,, yra: anglių, plieno, žiB„vusis Npw Yorko va|gtJ..j
lietuvių liaudies meno ugdyto
.
.
i
i
i
•• • , Japonijoj sukelti militarinin- , ,
,
, ... .
1V.
buvo taip sužaloti, kad sun- tas kun. J. Murphy, kurs iki t
....
balo, automobilių ir. medžio.
leidėja,
bės kalėjimo viršininkas L. E.1 Cooko apskrities prokuro- ja ir Vydūno, raštų
kus daiktas buvo juos identi- šioliai dirbo Šv. Augustino ^į; ^9 1
Išsiaiškino, kad šiose pra- i Latves pareiškė, kad tik pas- 1 ras Courtney išvyko atosto- i Morta Raisukvtė
Sumoksiąs neįvykdytas, nes
sijos kolegijoj, Bay S-t. Louis,
fikuoti.
J. V. ambasada vakavo — nau monėse darbininkams ir to kelbtu karo stoviu galima tiks gosna į Airi jų kelioms savai
Ankščiau kitoki prieš vokie Miss. Kun. Murphy yra gimęs
APVOGTAS TVERŲ
Piktadariai yra tėms. Tai gydytojo Įsakymas,
'jas ambasadorius dar nebuvo liau norima mokėti alkio atly las atsiekti.
čius kaltinimai buvo
iškelti. ir augęs Cliicagoje.
KLEBONAS
ginimus, o prezidentas reika organizuoti ir stipriai apsi
Į atvvkęs.
kad sveikata pataisyti.
Tamsių naktį lakūnai skrido
lauja atlyginimų
didinti. ginklavę. Juos galima tik miper Soldino
koncentracijos 14 DAUGIAU NUŽUDYTA
Naktį. į liepos 23 d. nežino
AMERIKIETIS VOKIEČIŲ Johnsono štabas skubiai ve litarinėmis jėgomis išnaikinti.
PO 100 METŲ KALĖTI
stovyklų. Iš stovyklos prieš
mas vagis apvogė kunigų kle
da tirimus, ar ištiktųjų tos
KALĖJIME
sklindančius buvo atsukti pro
HAVANA, rugp( 15- — Ne- ’
bonų Armalį. Išnešė pinigų,
pramonės yra tiek neturtingos, Į AUTOMOBILY SUDEGĖ
Už dr. B. IF. Garnitz nužu
vyriausybės i BERLYNAS, rugp. 15. —
žektoriai. Manyta, kad tai "ko paisant naujos
sidabrinių daiktų, revolverį ir
kad jos negalėtų daugiau mo- Į
dymų trys jauni plėšikai — J.
munistai ir
kulkosvaidžiais 'pastaugi), kad krąšte sulaikyti Stettine teismas 6 mėnesius ka
kt.
ROCKFORD, Ilk, rugp. 15.
keti darbininkams.
Rorowy, 19 m., Ch. K ubai A,
jie numušti.
žmonių žudynių
jmšėlimų, 14 lėti nubaudė
amerikietį T.
Šis ir kiti klausimai šių sa- Į — Už 6 mylių nuo šio miesto 17 m., ir M. Novak, 2.) m. amz.,
MIRĖ JAUNAS VEIKĖJAS
PRIERAŠAS. Privačiu ke daugiau buvusios slaptos poli Johnsonų, 27 m. amž., už tai, vaitę turės būt išaiškinti.
užsiliepsnojusiam automobily
teismo nubausti po 100 metų
cijos narių nužudyta, 16 sun- kad jis kanclerį Hitlerį pavadi
liu ‘Draugui” iš Kauno pra
žuvo E. Hųnson, 42 m. amž.,
kalėti.
kiai sužeista ir 28 suimta ir pa no čekoslovaku ir dar žydu.
Kuliuose mirė Juozas Ma
nešta, kad Lietuvoje visur tik
RUDENI TARSIS SKOLŲ Ingersoll Milling Machine Co.
vesta kariuomenei, kuri žade-1 J. Valstybės rengiasi Vokieziliauskas, džiovos nukankin
ir kalbama apie lakūnų Da
viršininkas. Policija aiškina šį
KLAUSIMU
POLICIJA NUŠOVĖ VAGI tas pačiam jaunystės gražume
jo
juos
sušaudyti.
tijai
įduoti
aštrų
protestą.
riaus ir Girėno žuvinio prie
nepaprastų įvykį.
— 26 m. amž.
žastį. Universiteto medicinos
WASHINK1TON, rugp. 16.
Sulaikyta žuvusiojo divorLIUDVINAVO PAVASARI cijų Lietuvoj paskaitų laikė
Policija nušovė automobilių
/Velionis 1928 m. baigė Tel
fakultetas pasiėmė žuvusiųjų
prof. P. Dovydaitis. Iškilmin- — Anglija karo skolų reikale sucta žmona.
vagį, J (’lancy, 18 m. amž., i
NINKŲ KONGRESAS
šių
gimnaziją, mokėsi Kauno
lakūnų lavonus, kad juos įbal
go posėdžio dalyviai pagerbė spalių mėnesį pradės derybas
6829 Ko.. Bishop gat.
universitete ir Belgijoj. Pas
zamuoti. Prie tos progos vy
su J. Valstybėmis.
«
Šiais metais Liudvinavo pa mūsų transatlantinius lakūnus
RADIJO STOTYS GELBES
kutinį kartų mokytojavo Plun
riausybė leido nuodugniai la
kap.
Barių ir Girėnų — už
SUMAŽĖJO ŠELPIMAS
vasarininkai
minėdami
savo
vonus ištirti, ar juose nėra
gėje, kapucinų progimnazijoj.
juos sukalbėjo “Sveika Mari AMBASADORIUS ATSIS
AVASHINGTON,
rugp.
15.
kulipkų, ar nėra
peršovimo veikimo 10 metų sukaktuves ja “ir amžinų atilsį.
Pasižymėjo dideliu religingu
TATYDINO
— Federalinė radijo stočių
Jllinoiso bedarbių šelpimo
žaizdų.
liepos 23 d. parengė apylinkės
mu ir pamaldumu.
Po gausių sveikinimų posė
komisija ragina šias stotis, komisija praneša, kad Lako
Tuo pačiu keliu “Draugui” kuopų kongresų. Į iškilmes at- dis buvo baigtas pirmininkavu
AVASHINGTON, rugp. 16.
kad jos gelliėtų pramonės ko apskrity bedarbių
šelpimas
pranešta, kad šalia išmesto iš silankė apylinkės 14 kuopų pa
—
Kubos
ambasadorius
J.
PERŠOVĖ ŽMOGŲ
šio kylmrtiečio p. Murino kaldus vykdyti atitinkamais pra šiemet 45 nuoš. sumažėjo. *
lėktuvo Lituanica maišo su vasarininkai, Keturvalakių ir.ba, kongreso rengėjams ovaci- Valstybėms, Oskaras Cintas,
Jonelaičių km., Varnių vals
nešimais.
laiškais rasta kruvina skepe Marijampolės chorai. Per iš-j jomis, Keturvalakių ir Mari- atsistatydino.
NAUJAS LOYOLOS U-TO čiuje, gyv. Petras Malšauskas
taitė ir suplėšytų kruvinų lmlkilmingas pamaldas buvo paš- jampolės chorų dainomis ir
peršovė Penciškės km. gyv.
17,000 ANGLIAKASIŲ
PREZIDENTAS
tinių gabalai. Atrodo, kad pa ventintos Liudvinavo mergai- tautos bei pavasarininkų bim- MACHADO ŠEIMYNA VOS
Vaclovų Razlatauskų.
STREIKUOJA
šauti lakūnai mėgino sustab čių ir vyrų. pavasarininkų vė
PASPRUKO
nais. Po iškilmingo posėdžio
lyoyolo universiteto,
Chidyti kraujo plūdinių iš žaiz liavos. Dalyvausieji pavasari
buvo sportininkų valanda. AKEY WEST, Fla., rugp. 15.
Švietimo -ministerio nuspren
SAA’ANSEA, Vali ja, rugp. cagoj, prezidento vietų užėmė
dų. Abu taip turėjo dirbti, kol ninkai buvo priėję išpažinties
pylinkės kuopų ir vietos spor — Motoriniu laivu čia iš Ku 15. — Kietųjų anglių kasyklo kun. S. K. AVilson, jėzuitas.
dimu Kretingos pranciškonų
sąmonės neteko ir baisi ka ir priėmę šv. Komunijų. Kun.
tininkės ir sportininkai visai bos atvyko buvusio Kubos pre se streikuoja 17,090 darbinin
ordino gimnazijai suteiktos
tastrofa įvyko.
A. Arminas jmsakė įspūdingą gražiai užsirekomendavo. Vė- zidento Machado) šeimyna, ku kų.
TURI PINIGŲ IR SKOLŲ valdžios mokyklų teisės.
Daug kas aiškina, kad vokie pamokslą. Po pamaldų ir bend liau Liudvinavo pavasarinin ri vos-paspruko nuo sukilėlių.
čiai žuvusiems lakūnams pris rų pusryčių buvo graži į ka kai gana vykusiai suvaidino Šeimyna sudaro: b. preziden-» MONTREALIUS. Kanada,
AVASHINGTON), rugp. 15.
ORO STOVIS
tatė galybes gėlių
vainikų, pus ir iš kapų į posėdžio vie misteriją “Vakaro diena.” to žmona, trys dukterys, trys rugp. 16. — Patirta, kad bu — J. V. vyriausybė šiandien
reiškė daug užuojautos ir ap tų eisena. Kapuose reikšmin-' Kongrese dalyvavo per 590 Žentai, keturi anūkai ir kele vusia Kubos prezidentas Ma ižde turi apie 1,200,090,030 do CHICAOO TR APYLINKES
gailėjimo, kad tuo būdu už gų kalbą pasakė ir iškilminga organizuoto jaunimo ir daug tas tarnaičių. Išvyko į rytų chado yra pasiryžęs atvykti į lerių. Viešosios skolos jau 22 — Šiandien dailus oras; kiek
maskuoti tragediją.
me posėdyje apie ^katalikų ak- visuomenės.
Floridos pakraščius.
1 Kanadą.
šilčiau.
bilijonus dol. peršoko.

t
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PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pumetų — $3.50: Trims mėnesiams — <2.00; Vienam
I Mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams >7.00; Pusei ma
lt* — 14.00. Kopija ,01c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrą-

* Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčlama tam
iul palto lenkiu-

Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki 12:00 vai.
| kasdien.
,
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 31.00; Slz Montha
32.60: Tbree Montha — 32.00; One Month — 7io.
>ps — One Tear — 37.00; Slz Montha — 34-00;

»py — .a to.

▲dvertiem* m "DRAUGAS" brln*s best resulta
Advertlsln* rates on appllcatlon.

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

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ KATALIKŲ JAUNIMO
VIENYBE

Jau keletą, kartų esame rašę apie svarbų
Įįvykį L. Vyčių seime, kuris buvo praėjusią
Bvaitę Chicagoje ir kurį reikia skaityti gra
liai pavykusiu. Tas svarbus įvykis, tai Pazasarininkų-Vvėių Vienybės Aktas, kurį įteiiė Pavasarininkų atstovas gerb. kun, Alf.
ipnickas.
Vienybės Akto turinys yra toks:
“Mes, U K. J., “Pavasario“ Sąjunga ir
inierikos Lietuvių Katalikų Jaunimo “Vyrcių” Organizacija, visuotinoj 20-ties metų
pubiliejinėj “Pavasario“ Sąjungos Konferen
cijoj Kaune 1932 m. gruodžio m. 28, 29., tro
kšdami sujungtomis pastangomis sėkmingiau
lirbti Kristaus viešpatavimui ir Tėvynės laiįei, šiuo aktu iškilmingai skelbiame Pavasaįinkijos ir Amerikos Vyčių Vienybę. Nors
ins skiria didžiuliai sausumos ir vandenyno
plotai, liet mūsų idėjos ir tikslai — Dievo
Tėvynės meile ir jaunatve liepsnojąs pa
iukojimas kilniam darbui jungia mus į vieą neišskiriamą šeimą bendriems uždaviniams
akinti. Šis Pavasarininkų ir Vyčių pasiryžę
las teatneša mūsų numylėtai ir daug išken
tusiai Lietuvai gerove ir laime žydintį gy
venimą. O Tu, Visagalis Dieve, palaimink
mūsų pastangas”.
L. Vyčių seimas, priėmęs Vienybės Aktą,
Įnešė tokią padėkos rezoliuciją:
‘Garbingieji Pavasarininkai!
Šiuomi nuoširdžiai dėkojame už Pavasafninkų-Vyčių Aktą, kurį mūsą seime įteikė
isų Atstovas gerb. kun. Alfonsas Lipnic6į reikšmingą Vienybės Aktą Lietuvos
fyčių 21 Seimas vienbalsiai, džiaugsmingai
entuziastiškai priėmė. Seimo dalyviai skai», kad Pavasurininkų — Vyčių Aktas duo?
lugiau akstino Amerikos lietuvių jaunimui
likytis ir tikėjimo ir tautybės idealų, jienrs
irbti ir pasišvęsti, jis suriš stipriu ryšiu šias
J. Žilevičius

MIIŠRA" IR LIETUVIŠKOJI MUZIKA
PRIEAUSRYS

(Tęsinys)
V Unijoje tas klausimas buvo dar šun
inėje padėtyje. Nors Vilniuje virė viLietuvos valstybinis ir kultūrinis gytnimas, bet lietuviškas giedojimas, ne
lbant apie dainas, kur kas buvo blosnėje padėtyje, negu kitose Lietuvos
irskupijose.
Specialiais dekretais buvo išduodami
įkvmai visoje vyskupijoje giedoti len
tai. Pa v., vyskupas Masalskis (1762F94) išduoda tokį dekretų, kuriame įsa
)iwa viešai visoje vyskupijoje melstis ir
loti lenkiškai. Taip jwt, 1787 m. iš
pieėasties keturmetipio seimo, iki jo užligai, tas pats vyskupas s|>ecialiu dėk
lu įsakė “visų tikinčiųjų vardu, lenkisli giedoti visose bažnyčiose suplikaciir Dievas mūsų prieglauda“ (Kun.
Ipuolenis). Vyskupai, nebūdami prienkūs lietuviams, tą dekretą skaitydavo
li svarbiu. To dekreto sėkmės dar ir
idien kai kur yra jaučiamos. Net Že-

• *

dvi organizacijas dideliems darbams — visa
atnaujinti Kristuje ir užtikrinti lietuvių tau
tai garbingą ateitį!” \
Reikia tikėtis, kad Lietuvos ir Amerikos lietuvių katalikų organizuotojo jaunimo
vienybė gyvuos per ilgus metus.
YRA KUO SUSIRŪPINTI

J. Valstybių ūkininkų vadai ir tie visi,
kurie rūpinasi geresniu ūkininkų gyvenimu,
studijuoja visam pasauly pasireiškiantį žmonių gimimų mažėjimą. Šis klausimas vra tampriai sujungta- su žentės ūkiu, ypač su tnai.
„.
1X4.
...
sto gamyba. Pačiam šiame krašte gimimai

A. L, R. K. FEDERACIJOS XXIII KONGRESO
PROGRAMA

Trečiasis (bendras) posėdis

Rugpiūčio 24 d., 1:30 vai. po pietų, McKinley parko salėj
1) Įnešimų svarstymas.
2) Rezoliucijų skaitymas.
3)
Pranešimai.
Iškilmingos pamaldos
4) Nepabaigti reikalai ir nauji sumunymui.
A. L. 11. K. Federacijos XXIII kongreso atidarymo iš-'
5) Centro vuldybos rinkimas.
kilmingos pamaldos įvyks drauge su Kunigų Vienybės sei
G) Kongreso uždarymas.
mo atidarymo iškilmėmis antradienyje, rugpiūčio 22 d., 9:30
Vakare, 7:30 vai. bankietas atstovų pagerbimui Šv. Kuvai. ryte, Šv. Jurgio parap. bažnyčioje, Chicago, JII. Mišias
eelebruos J. M. d. gerb. pralotas M. L. Krušas, diakonu asis- ziiuiero Akademijos auditorijoj.
Federacijos Sekretorius
gerb. kun. K. Vasys, Kunigų Vienybės pirm. iš Worces
^er» Ma88-> subdiakonu gerb. kun. Pr. Juras, Kunigų Vienybė- j
se^1, i1 hedeiacijos centro vuldybos nurys iš La\vrence, Mass.
P“"1^sl« sakys ««•>. kun. Jonas Ambotas, Federacijos l>va
sios vadas iš Hartford, Conn.

LIŪDĖDAMA LAKONĮĮ LIETUVOS KARIUOMENĖ
SVEIKINA AMERIKOS LIETUVIUS

kas metui mažėju, ypač miestuose, kur gy-•
p'šias iškilmingas Kunigų Vienybės seimo ir hcdcrucijos
veninio sąlygos nuolat sunkėja, kur darbiniu- kongu'so atidai y mo iškilmingas pamaldas yra pakviesti: Jo
Lietuvos kariuomenė su dideliu džiaugsmu ir pasididžia
Eminencija
Kardinolas
Mundelein ir Jo Ekscelencija Vysku vimu laukė mūsų lakūnų Dariaus ir Girėno atskrendant į
kai negali savo didelių šeimynų išmaitinti.
pas B. Shell. Dalyvaus daug kunigų iš visos Amerikos ir Lie Lietuvą. Ir didelis liūdesys ją paėmė, lakūnams didvyriškai
Sumažėjus gimimams, ūkininkams didesnė
tuvos. Garsus Chicagoje Sasnausko Vyrų (vagonininkų) cho žuvus. Tas dviejų Amerikos lietuvių žygis laikomas pavyzdžiu
maisto produktų gamyba negalima. Kas iš ras giedos gražias mišias, komp. A. Pociui vadovaujant.
Lietuvos kariams. Ir ta proga Lietuvos kariuomenė sveikina
didelės gamybos, jei nebus kam produktų
Išrinktieji į federacijos kongresą atstovai prašomi pa Amerikos lietuvius. Šiomis dienomis kap. P. Jurgėla gavo iš
naudoti.
maldose dalyvauti. Kviečiami ir visi tikintieji į šias iškil- Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo viršininko padėjėjo
Tai
ne
viskas.
Gimimų
mažėjimas,
be
to,
mingas
pamaldas atvykti.
3
tokio turinio raštą: c
skaudžiai atsiliepia į abelnąją viso krašto pr.Tuoj po pamaldų prasidės Kunigų Vienybės seimus. Fe Liet. Resp., Kr. Aps. Min. Vyriausias Štabas
dėtį. t Šiandien čia gimimu mažėjimas, galima
deracijos kongreso atstovai (pasaulininkai) vyks į Pasaulinę Nr. 14177.
sakyt, dar kaip ir neapčiuopiamas. Bet už
Kaunas, 1933 m. liepos m. 23 d.
Parodą arba lankys Chicagos lietuvių įstaigas.
kelių dešimčių metų šis mažėjimas ištikrųjų
Ponui atsargos kapitonui Jurgėlai-Jurgelevičiui,
Pirmasis Federacijos kongreso posėdis
pasirodys labai skaudus ne vien ūkininkam.-'-,
6908
S. Artesian Avė., Chicago, III., U. S. A.
Pirmasis Federacijos posėdis įvyks rugpiūčio 23 d., 9:30
bet visam kraštui. Seniau šio krašto gyven
Vyriausiojo štabo viršininkas (Minas Generolas Kubiliū
tojų gausingai didino nevaržoma iš Europos vai. ryto, McKinley parko salėj (prie W. 38 st. ir S. Western
avė.). Šio posėdžio tvarka:
nas
dėkoja Tamstai už širdingus linkėjimus, atsiųstus jam
ateivystė. Šiandien taip nėra. Nėra gausingos
1) Kongreso atidarymas.
orlaiviu “Lituaniea” ir gautus, deja, ne iš rankų tų didvyrių,
ateivvstės, gyventojų skaičiaus dūlėjimo spar
2) Prezidiumo ir komisijų linkimas.
kurių Lietuva taip laukė.
tumas sulaikytas.
3) Sveikinimai.
A. a. Dariaus ir Girėno karžygiška drąsa, neribota meilė
Daug kas spėlioja, kad ne labai tolimoj
4) XXII kongreso nutarimų skaitymas.
Tėvynei ir tvirtas pasiryžimas bei traginga mirtis sukėlė
ateity J. Valstybės šauksis ateivių. Tačiau jų
5) Centro valdybos raportai.
Lietuvos kariuose gilaus nusiminimo ir vienkart pasididžiaPertrauka pietums.
neprisišauks. Ir kiti kraštai, ypač. Europoje,!
/ vinto jausmus. Ne vienam jie bus sektinu pavyzdžiu, reikalui
šiandien gyvena dar didesnį gimimų mažėji-1
Antrasis posėdis
f ištikus, aukotis Tėvynei.
mo krizj. Jie neleis savo jaunų žmonių ke-1
(Prasidės 1:30 po pietų toj pačioj salėj)
Šia proga ponas Generolas Kubiliūnas siunčia Tamstai
liauti kitur, kada jie bus namie reikalingi.
1) Gerb. kun. Alfonso Lipnicko, Lietuvos Katalikų Vei- »•
! ir Tamstos asmeny Amerikos lietuviams savo ir Lietuvos ka
Gimimų mažėjimo priežastis kiekvienam kimo Centro įgaliotinio referatas: "Šventieji Metai ir Katali riuomenės vardu geriausius linkėjimus.
protaujančiam žmogui yra žinoma, kas me-1 kiškoji Akcija“. Diskusantai: gerb. kun. M. Kazėnas, Fede
Pulkininkas Mačiulaitis,
tai sunkėjančios gyvenimo sąlygos ir nekrikš- i racijos centro iždininkas, Dr. P. Atkočiūnas ir red. A. KneiAdministracijos valdybos viršininkas
žys.
čioniškas viešose mokyklose jaunimo švieti- !
2) Gerb. red. Mato Zujaus referatas: ‘‘Jaunimas ir drau !
mas. Mes žinome, kad kur nėra tikėjimo, ten
negali būt nė doros. Be doros išaugęs jauni- StPl konsolidacija .Diskusuntai. red. A. Lapinskas, L. Vyčių
ne
Inas ar gi jis gali dorai gyventi ir kurti šei- pir“-- stud- MoI^taes’ Amerikos Liet. Kat. Studentų Orpusseserė) gavo laiškų iš savo
.nvniškus židinius. Vaiku auklėjimas skaitopin.njr gerb. knn.
Balkonas, Federacijos eot.
. tro valdybos naryb iš Brooklyn, N. Y.
pusbrolio Petro Girėno (lakū
mas vien nereikalinga našta. Jie peržengia j
,
'
no brolio), kuris atvyko Lie3) Komisijų pranešimai.
visus dorovės dėsnius ir triuškina pačios ga
*
_______
tuvon prieš pat lakūnų išskrimtos įstatymus. Už tai pati gamta juos prieš
7:30 vai. vakare, šv. Panelės Nekalto Prasidėjimo parap.
Mūsų lakūnai Darius ir Gi- di,luL čia duodu įdomesnę išsenatvę baudžia. Bet į tai neatsižvelgiama į salėj (S. Fairfield ir \V. 44 str.) bus vaidinama operetė “O,
lėnas, šiaip ar taip, perskrido, traukų.
Civilinės jungtuvės, palaidus gyvenimas, di- Daktare”.
.
_
,.
ĮAtlantiko vandenyną ir žuvo į “Mūsų lakūnai buvo miiuivorsai — tai tikri šių dienų žmonių dorovės
„
-'
i"1’™ 1“‘ Lie,uvus- Visas P“’!“ labai gražiai ir „ didelėėdikai.
>
Rugpuicio 24 d., 9:30 vai. ryte, Sv. Jurgio parap. salei
..
...
.
I
6
Sunkios gyvenimo sąlygos daug ir geru bus atskiras vyrų posėdis, kuriame gerb. kun. Pr. Juras skai-i.saU.ls PnPazino
nePaPrtt mis iškilmėmis. Dar nė vienas
ir dorų žmonių nustumia į tų rijikų nasrus tys referatų: “ Vyrų apaštalavimas“. Diskusantai: Dr. A. Ra- stais lakunaw> laimėjusiais nau nebuvo taip priimtas! Tik mūNe veltui šio krašto katalikų vyskupai ka kauskas ir stud. J. Kriščiūnas. Šiam posėdžiui vadovaus p. j;1 ^o'’lno sklidimo įekordą, o sų broliukas Stasys negalėjo
lietuvių tauta paskelbė juos mūsų matyti... Bet ir aš neguulėtai ir visados pakartoja savo reikalavimus, A. Žvirblis, Federacijos Chicagos apskr. pirm.
savo didvyriais. Dėl to tiedu' (ėjau jų matyti. Masu didvykad jei ne kas kitas, tai kad pati krašto vy
Rugpiūčio 24 d., 9:30 vai. ryto, McKinley prako salėj,
„įjų
riausybė daugiau susirūpintų milijonų darbi atskiras moterų posėdis, kuriame gerb. kun. dr. K. Matulai drąsūs ir nepaprastų gabumų1 ri|j
mūsų
lakūnai
buvo
Lietuvoje
ma4ą ga
ninku skurdžiu likimu, kad darbininkai už tis, M. I. G., “Šaltinio” red., skaitys referatą: “Moters vaid
palaidoti su nepa- , , , .
„ .
darbą būtų žmoniškai atlyginami.
muo katalikiškoj ir tautiškoj akcijoj“. Diskusantės: p-nia A sutikti .ir .....
. . , ... 'bala ir buvo užkalti. Tai me
Gimimų mažėjimo priežastimis turi daug Nausėdienė, p nia S. Sakalienė ir p-nia K. Račkienė. Moterų prastomis iškilmėmis. Laikras- O aš lasusirūpinti ne vieni ūkininkai, bet visi kraš posėdžiui vadovaus mokytoja p-nia Ona Butrimienė, šv. Ka čiuoee jau buvo daug rašyta ko ■*««»>«
apie tai. Bet šiomis dienomis'
(Tųsa ant 3 pusi.)
zimiero Akademijos alumnietė.
to įvairių gyveuimo sričių vadai. .

maičių vyskupijoje vyskupas Valančiu.-, motinėle! Tu Dauguva, tu plačiuusia Lie
Baranuuskas, Girtautas, l’alulionis neno tuvos upele!’’, kurį, nuo seminarijos klie
rėjo su labai prasiplatinusia bajorija ke rikų išmokus, (nudeda dainuoti visa Lie
lti vaiejų bažnyčioje, iki (»atsai gyveni tuva. “Anei rašto, anei druko mums tu
mas prie to neprivedė.
rėt neduoda; Sako: tegul bus Lietuva ir
tamsi , ir juoda”, nusiskųsdami dainuoju
‘ • A usrai'' pasirodžius
Susilaukiamu 1883, m. Suglaudus krū jaunalietuviai, bet, atsiminus Aukščiau
von, kas iki šiol pasakyta, nesunku bus siojo Apvaizdų, iš tūkstančių jaunų krū
skaitytojui gauti tinkamą vaizdą apie pa tinių išsiveržia: “Kad, tu, gude, nesulauk
dėtį lietuviškos giesmės bažnyčioje ir dai tum! Nebus kaip tu nori! Bus, kaip Die
vas duos, ne tavo priesaikai nedori!“
nos — liaudyje.
Kai dideli lieluVio sielai palikimai “Tėv. Sargas” 1898 m. (jau veik visoje
kun. Strazdelio, vysk. Valančiaus, vėliau Lietuvoje buvo dainuojama) Nr. 12 sako:
kun. Gimžausko (Vilnijoje), kun. Vieno “Tą visai Lietuvai žinomą dainą drįstame
žinskio (nudėjo plėstis po liaudį, prireng pavadinti mūsų “tautiška giesme”,i nes
darni savo spinduliais “Aušros“ užtekė I ji aiškiausiai ir pilnai perstatų ir tikrą
jimą, po tų metų pras'uleda rutuliojima- mūsų dabartinį tautos padėjimą ir dvasią,
sis lietuviškos giesmės ir dainos, ypatin- ► kuri tikrų lietuvių širdyse tviska”. Ta
gai kada “Tėvynės Sargas” praliejo žmo daina Aim-rikoje irgi plačiai buvo žino
nes mokinti ir raginti bažnyčiose reikn- ma iki pasirodysiant Kudirkos himnai
“Lietuva, Tėvynė mūsų.“
' lauti savo teisių.
Vilnijoje taip pat smarkiai veikė kun.
Po to spaudoje ir rankraščiuose prasi
dėjo reikštis įvairių rašytojų jmezija, ku Gimžausko (1846—1897) eilės, nukreiptom
li iš pamatu griovė žmonių sieloje buvu prieš dvasinę vyriausybę, kuri lietuvius
persekioji, “Nėra šilų, nėra girių“ (len
sias lenkiškas užnašas.
Bnrunau.-kas, Valančiaus pakviestas kiškai) ir “Lietuvos Bičiulyje” įdėtos dai
profesoriauti į Žemaičių Seminariją, pn- nos prieš žydus ir girtybę (išleistos 1890
rašo pilną tikvbiniai-tautiško įkvėpimo Į m.). Žmonės tas dainas plačiai dainavo.
himną “Tu Lietuva, tu mieliausia mūsų Į
Kaunijoje tame pačiame laikotarpyje
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eemen-

kun. Vienožinskis (1841—1892) paleidžia

pluoštą gailingų ir gaidingų dainų. Kui
jis gyveno, visur liaudis plačiai jo dainas
dainavo, šule to, dar vis pasireikšdavo
nauji kuriniai Baranausko, vėliau Mairo
nio ir Jakšto. Baranauskas, Gimžauskas,
Vienožinskis, kaip ir Strazdelis, patys kū
rė savo dainoms ir melodijas.
“Aušra”, lig milžiniškas giesmininkas-dainininkas, skatino visus dalyvauti
garsais lietuvybei bepradedant aušti. Kad
tas darbas geriau sektus, spausdina gai
lias liaudies dainų ir originales sudaro.
“Tegul giria šlamščia, ūžia” iš karto bu
vo labai pamėgta lietuviškosios inteligen
tijos ir vėliau ‘chorų. Tos dainos melodi
ją gražiai ir sumaniai sunaudojo Petras
Kriaučūnas (1859—191.6) Marianipolės gi
mnazijoje nlokytojaudamas (1881—1887);
apie tai labai vaizdžiai rašo jo buvęs mo
kinys Arminas: “Man besant II klasėje
Kriaučūnas dėstė lotynų kalbą. Buvo už
duota 3-sis linksniavimas. Po antrojo ska
mbučio staigu tvinkst atsiveria durys. 6tui
Kriaučūnas. vienoje rankoje žurnalas,
knygos, antroje skripka.
“Ką tat reiškia?” šuktelėjo klasė. —
“Nurimkit! Atsiverskite graiutiką: kitai
i pamokai seka vyriškosios giminūs daikfc-

valdžiai galūnėmis i*. Kad geriau išimtis
įsidėtumėt, mokysimės giedodami”.
Veik skripkuodamas, ima niuniuoti:
panis, piscis, erinis, finis, ginis, lapis, pu!vis, cinis.... populiariuoju tuomet Siro
komlės lietuvių karo maršu: “Tegul giria
šlamščia, ūžia...” (“Aušra” Nr. 9, 1884
m.). Mokiniams tas labai patiko. Tuoj
įsidrąsinę visi pradėjo dainuoti (Kun. Mi
lukas “Spaudos Laisvės“). ToKriaučūnui
ir tereikėjo. Pakako mokiniams parodyti
lietuviškos dainos tekstą, kai kiekvienas
ją galėjo dainuoti. Kitaip tuomet mokyk
loje nebuvo galima lietuvybės viešai pla
tinti. Randame “Aušroje”’ ir K«. Vana
gėlio eilėraščius su jo paties komponuota
melodija. Kui kurios iš jų padarė didelės
įtakos, net chorams buvo paruoštos (‘‘Kui
banguoja Nemunėlis“ iš eeko-slovakų pa
imta) ir plačiai Lietuvoje buvo dainuo
jama.
«
1886 m. sutinkame pirmutinę lietuvis
ką knygą su gaidomis lietuvio muziko
Juozo Kalvaičio: “Miszios ant painenklo
sukaktuwiu penkių szinitu metu nuo apkrikszyjimo Lietuvos paskirtos Kunigui
Strazdeliui nabasznikui, sudėtojui “Pul
kim ant kelių”. 1886, Tilžė. Iszdawejo kaszta spausta pas Weyerj A Amoldtą”.

rečiadienis, rugp. 16 d., 1933

t> R S V g J S

S

A. Tyruolis gyvename 15-tuosius nepri- kurios kratomasi nuo “asme[KŪNO GIRĖNO BROLIS
"i
klausomuosius metus, jau esą- ninės laisvės” suvaržymo, tiek
prisimintus tų savo! mūsų šių dienų jauni- me šiaip taip apsitvarkę išori- religijos, tiek dorovės srityAPIE LAKŪNŲ LAI ;brangino
niai, tad ypatingo dėmesio je. Dėl to nebepripažįstami audidvyrių nuopelnus. Mat, tie!
yn llf [JAVINIAI
įdidieji mūsų vadai mirė, eidn-!
UfcUMTIIlIAI
įreikia kreipti į išvidinį savo toritetai ir į viską žiūrima paDOTUVES

susitvarkymų. Ir jei buvo did- viršutiniškai. Įeinama į kon
Kalbėti
apie
jaunimo
uždąvyrių, dėjusių galvų už tau fliktų su Bažnyčia (religija)
Betgi dviem lakūnams Dariui
(Tęsinys iš 2 pusi.)
ir Girėnui kritus, Lietuva pa vinius nėra lengva dėl dviejų {0R nepriklausomybę, tai mes ir ųu savo prigimtimi (doroi norėjau paskutinį kartą skelbia net 30 dienų viešą ^-priežasčių. Pirma, jaunimas y- savo sielų dėsime ant tobulu- ve).
matvti juos.
dūlą! Visa tauta ašaroja, jų ra tiek išsisklaidęs, turi įvai- ,no aukuro.
Egoizmas, gyvenimo patogu
rių įvairiausių tikslų, kad vi
ik pamanykit! Tokių ilgą .netekus!
Jaunimo uždavinių realiza mas, madų sekimas, šokiai ir
siems nustatyti bendrieji už
lionę padarė ir negalėjo TėKoks didelis skirtumas! Lie daviniai beveik nėra galima. • vimo sunkumas ir glūdi ta- daugybė tolygių dalykų mūsų
nėn nulėkti. Dėl tokios di-.
.
, me, *kad nebuvo pramintų ta- laikais pasidaro būtinumu.
...
v
. i ... tuvių tautos atlietuvuumo va .Antra,
įminimo uždavinių
uauoviuių «
>
jw«
■»
•
lės nelaimes as pats ko tik * ,
- .
,
.
. , ,
, ,
kų, nebuvo pavvzdžių, kurie-1 Kas iš viso to išgelbės, kas
,
...
v.
.dai
nebuvo
taip
iškilmingai
klausimas tiek platus, kad per
iriau, ko tik širdis neply. .
* .
™I
Sportininkas W. P. Ruc bando naują v.andeniu susisiem •
.
laidojami ir su tokiu gailesiu, t „ „n laikn sunku Ra.BaSana'
.. laip man buvo gaila mn-1 .
.
....
..
..
v
vi
P
|Viėiai,
Kudirkos,
Maironiai,
Bažnyčia
nebegali
suvaldyti
įį kimo būdą. Tam tikromis pašliūžomis jis eieina virš Merritt
mielo brolio Stasio. Taip Į“’ d“ )a““ahal. Amenko’ pti. Pagaliau šiuo klausimu jak§tai> Vaižgantai išne&ė Lie- įsibėgėjusių aistrų siautimo.
ežerą, Kalifornijoj.
lietuviai! Argi šių jaunų vyrų
ažim mudupersiskynmi prieį^^^
Jjaui tiek: prikalbėta prirašyta,!
ant aavo pef.ių jg g^y,’Sunku išviršinėmis priemonėndenvno Naujorke. Tada jisl^_ _.__________ ,__ x___ kad maža kas benori klausyti, vggį^ bet daugiau tokių buvo,mis kas nors padaryti ten, kur kalinga. Plokšti romanai, mei-|kad pagaliau suprastum, kam
(•ė? atsisveikindamas: “Pasi ti net visus nuopelnus tų va juoba, kad beveik nuolatos reta kur užmatyti.
________ _______
Prieškari- eina kalba apie išvidinį žmo- lės avanturos, rodos, labai ir iš tikrųjų esi pasauktas.
dų, kurie visų savo gyvenimų
vysime netrukus, brolau”,
šabloniškai tas pats kartoja- nį įnte]igentija negausi ir dau gaus gyvenimų, apie savo as- labai gaudoma, bet ar skaito
Dorinis pakrikimas šiais lai
ii ir pasimatėme!... Tik ne-1 dirbo ir taip pat aukojosi Lie- ma. Todėl ir as, imdamasis giauRja rutinoje RUStingusi. Td meninės laimės paaukojimų be- ’ma mūsų pačių rašytojų rimti k ". j b j
} . didelis. Da
k“? klausimu kalbėti, bijojau, ji
dar tebaPlaka ir «'.<! "drąsiems <•«»«. ir tėvynės raStai. Ne vienas net ghnnn- Įį stengiamasi jis didinti ».
įėjome kalbėtis vienas su I Xūs totttotabtai.'" M* Kiuo
ji įjnnvc uai įcuvpiana 11 eiii’
tu...
vaa nepatekčiau j tų paų ne- dienų
i- „ inteligentijų, nors i;
zna
•
•
...____ . ..
•___
zijų baieres
baigęs Daklaustas
paklaustas ar
ar skaiskai I viršmėmis
ji jan 1 reikalams.
reikalams.
priemonėmis
ir pa
švietėjai ir lietuviško sąjūdžio susipratimų sūkurį: nepasida- , ..
tęs Vaižganto ar Vienuolio ra teisinimais. Svarbus jaunimo
v.
*
‘
Y
nepalyginamai pagausėjo.
O kaip mūsų brangi Tėvynė vadai, o čia du jauni drąsuo
Tad ir šaukiamasi į jauniryčiau nuobodus ir šabloms-i
įkė jų, kaip šviesos saulės liai, kurių žygis taip išgarsi- ka m
išvengti imu irvvuo-! JaunimS nt>igia™ai veikė ne'mų, į jo idealizmą. Statomas štus, jei nenorės pameluoti, at- uždavinys — stoti prieš doritekant! Kokia didelė minia M — „ Vytouto
kas’ lam lsTe’g,l'
gyvuo5 vien
-----------=-*-•=----------------'.................................................
vyresniosios
inteligentų'jam
tikslas ir nurodomi užda-|SakyS ‘ ne’ Tu° tai?u Caaa‘,nį pakrikimų ir tuos veiksnius,
sius mūsų šių dienų jaunimo
yąžiavo — sako, apie ketu-'^j^ Lietuvą!
įkartos pavyzdys, bet taip pat viniai tam tikslui pasiekti. Ne-1 ”°va’ ® amer°nas
a' kurie tų pakrikimą sukelia.
reikalus ir stengiuos juos su
liai
gerai
žinomi.
Pirmiausia reikalinga jauna
Šimtus tūkstanvi,. Oatvės
ve^tU tam tik^ vieningu sb-l" K7en™° aPl>nk™a Dau-į žiūrim., koki, pažiūn, ar įsiivo pilnos žmonių, ir pilni
. .
v. *urrio
giausia žalos pridarė didysis tikinimų, kokio luomo ar paMūsų, ypač, mokyklinio, jau tviško pasišventimo šeimos gv
žiai, ir ant stogų užlipę, dvynai never i amžino pamm.
«•
karas. Tiek mokgkj ,iek do.id5ties tas jannimas, bet žiū- nimo neapsiskaitvmas ne tik 1 venimo tvarkyme. Šeimų per
ug kariuomenės ir visa vy-,kl°! Argl
nesusilaukė «a-| Reik visų pirma iSsiaiSkint,;„į tiek mene jig
pridaJrima> kad jis augt, ir bręst„
dailiojoj, bet ir aplamai lite siskyrimai, bevaikės šeimos,
lusybė stovėdami laukė par- vo tautos dėkingumo?
rasiyra tai, kas.reikalinga da- ręg daug nuostolių. Be dide-į žmoniškume; žiūrima ir lau-iratūroj tiesiog nedovanotinas. vaikų palikimas gatvėj — štai
sknrdo ir gyvenimo pavo-jkiama, kad jis atitaisytų tas Sausas pamokų kalimas ir net liūdni ir nuolat dažnėja reišžarnų lakūnų. Bet mūsų bro Kas tokį dėkingumą Dariui r^b norint pasiekti kokį nors
lis negavo pamatyti tokio ir Girėnui juačia ir aukštai į- tikaljb tikslas gi yra tai, ko
buvo sutrukdyta jaunimo klaidas, kurias sąmoningai ar dirbtinas mokymasis penketu- jkiniai, prieš kuriuos turės sto
įtikimo... Visi namai iškėlė vertina jų žygį ir auką, tegu kėliai kas nors daroma, Vei-1 pro^n- įžanga. Išsyk moks- į nesąmoningai padarė vvresnie- kams gyvenime taip blogai at- ti jaunimas ir atitaisyti save
dulo vėliavas, visų bažnyčių nors maža auka prisideda prie k,ai^ia- Suvesti jaunimo tikslų ^ag jaugumgį buvo visiškai ji; žiūrima, kad niekados ne- si liepi a, kad tie žmonės
žmoi lieka šventu pavyzdžiu. Tš veiksnių,
irpai liūdnai skambino, mer- statymu paminklo kuris 1934 i vienų formulę, pasakyti jįsutrakdytas, „ paskum atsMa- užgęstų jaunimo idealizmas nustumti į užpakalį. Reikia prisidedančių prie tautos nvlitės per tris mylias (tur būt, metais, per metines lakūnų žu- yjenu žodžiu nėra galima. Ta- rjnsįos mokyklos begalėjo bū-, bet kad kaip šventoji Ugnelė turėti platų regėjimo akiratį kimotendencijos,vienas
svar
lometrus — P. J.) gėles bar-' vimo sukaktuves, išaugs gra- (^iau bendrasis kaip kiekvienoj pavyzdingos neį mokytojų'nuolatos rusentų jų širdyse. —'ir būti su viskuo susipažinu-i,,iausilJ yra tautosprieauglio
ė po lakūnų kojomis... Bet žiame Cftucagos parke ir am*°Kaus, taip ir jaunimo tiks- ne« mokglo priemonių atžvilšiam, reikia lavintis visame, i
(Tąsa aut 4-to
nieko nejautė... Visi žmo- žinai liudys dviejų lietuvių di- ;^as ^Us savo
iš giu. Mokytojais buvo žmonės Yra trys kultūrinio žmogaus
verkė, laidodami. Storai dvyriškai įvykdytą dairbą sft. vidinių, tiek išviršinių — iš- turėję būti siuvėjais ar bat veikimo sritvs. mokslas, dora,
d dienas buvo uždaryti, ju-'vo tautos garbei ir žmonijos vystymas, ištobulinimas ir pa siuviais, o mokslo priemonės, ir menas. Šitose srityse praei,
’ .
r
ina visas žmogaus gyvenimas,
ėjimas sustabdytas. Visi ap- pažangai!
lenkimas dar aukštesniems gy- vadovėliai
— negausūs, sup-'y..
.....
.....................
, .
.
1 šitose srityse ir jaunimas gali
1
venimo
tikslams.
Kūno
miklilestavo tų mūsų broliukų
m pirmieji apmatai. Pagaliau,1.
. ,’
...
P. Jurgėla,
r
*
r
’
ir
privalo
realizuoti,
įgyven 1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
Ukūn., ™rai„klA
.lnmas> Proto gyvumas ir dvakarta> n5jos; atU vi.
kalelių. Dariaus ir Girėno
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
dinti savo uždavinius.
lakūnų paminklo statymo gĮog gajumag tėra tartum prieirdu pavadintos gatvės Kausar maža tėjusi rusų mokyk
simus;
k-to sekretorius B,onės siekti aukštesniems gy
Mūsų
kaimo
jaunimas
jau
«iir keliuose kituose miestuolas, buvo priversta tenkintis
2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
venimo tikslams. Nuolatinis tik viena lietuvių kalba.
yra pakankamai organizuotas
klausimus;
’ A
LIŪDI VISA PROVINCIJA tobulėjimas, nuolatinis veržAir
turi
geriausios
progos
švieBūtų galima daug atleisti
Laidojant juos padėjo kapi----------masis prie savo pirmavaizdžio dėl nenusistovėjusių laikų, bet stis ir lavintis. Beraščių jau 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
ų koplyčioje. Jiems statys
Žinia apie tragiškų mnisų 1 — ^aĮ svarbiausias jaunimo
beveik nebėr, dauguma išėję 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
♦
:skirų gražių koplyčių. Už primųjų Atlanto nugalėtojų, — tikslas. Tačiau kaip gi daž- Žiūrint ir į šių dienų vyres
pradžios
mokyklas,
kiti
vidų1
5.
Parinktus
juokų
skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
ėnesio vėl būsiu Kaune, tai lakūnų Dariaus ir Girėno mir- na; -jjR pamirštamas ir, užuot niosios inteligentijos vaizdų ne
rines ar net aukštesnes. Ta-'
linksmiau darosi.
‘6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
įsiusiu fotografijų.”
tį žaibo greitumu pasiekė iv žengti pirmyn, žengiama atčiau, aplamai imant, švietimo
Vis dažniau ir dažniau nu
Petras Girėnas išvyko po pačias tolimiausias Lietuvos
darbas mūsų miestuose ir kai 7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
inkios operacijos ir dar ne vietas. Iš įvairių Lietuvos vie- j jje nuolatinio tobulėjimo ti- rodoma, kad šių dienų inteli muose dar žymiai apleistas. 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
sai sustiprėjęs, nes labai tro- tų sekmadienį ir pirmadienį kslo esama dar ir kitokių tik gentija apsileidusi, neveikli, Kaip retai tenka nugirsti, lai
aįbc sveikatų;
co drauge su visa tauta su nuolat buvo teiriaujamosi tele’s]ų Juk gyvename ne vien per daug ieškanti patogumų, kraščiuose skaityti, kad ten ir 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
kti lakūnus. Aš gerai žinau fonais apie jųjų likimų ir vos'guu^ nesame anachoretai atsi o'nerodanti jokio dvasinio vei ten steigiami vakariniai kur
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
mariau, kaip trys broliai tik buvq gautos pirmosios a-1 skyreliai, arba tos “savy už- klunio. O vyresniosios inteli sai, liaudies universitetas, bi
irėnai gražiausiai sugyveno pie jų, mirtį žinios, tuoj visur1 ^RJariusios sraigės”, kurias gentijos pavyzdys kaip tik ir bliotekos ar skaityklos. Neno 11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojanas kiek skai
tytojams;
tikrai broliškai mylėjosi, buvo pasipuošta šydu pervis-'mini Adomas Mickevičius —■ turi daugiausia įtakos jaunuo romis klausi, kų gi šen ar ten
menės
būdui
formuoti.
Vyres'ad nesunku suprasti, kaip tomis tautinėmis vėliavomis, bet esame ta visuomenės dajeuni žmonės galėtų veikti il 12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
ems sunku buvo skirtis. Bet Daugediui dar nesinori tikėti, Jis, kuri daugiausia gali. O čia |r,io^ios inteligentijos apsileidi- gais rudens ar žiemos vaka
e tur būt niekad nesvajojo, I jog iš tikro jįe jau būtų mirę..'įr iškyla savo tėvynės teisių imui bene daugiausia turėjo į- rais? Nenuostabu, kad vėl grį
UŽSISAKYKITE — IR. JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
ad vienas iš jų taps garsiu Kaip pranešama šiandien tele-' gynimo klausimas, kurio iš-!tako* dar seaasis rusiškasis žtama prie kortavhno, girta Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
imtos didvyriu. Nors su skau- fonu iš Šiaulių, dar pirmadie-' sprendimas nemaža priklauso .nihilizmas, toji dvasia, kuri vimo ir kitų nelemtų papro
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
m širdy gyvieji Girėnai gali nio vakare eilė namų, kurių jr nuo jaunimo. Turiu galvoj Pražud6 galingoj# Rusiją, Ir čių. Tuo tarpu pats jaunimai
vaitę. Lietuvoje metams $7.(M>.
gyventojai
telefonais
sužinojo
Vilniaus
klausimų
ir
germani-Į
tik
maza
d
°
lele
tebuvo
prie

ar didžiuotis brolin-didvyturėtų parodyti iniciatyvos ir
is
Kaubo
apie
lakūnų
mirtį,
'
zacijų
Lietuvoj.
:^
’
n
g°
tipo
inteligentų,
kurie
m.
pamėgimo lavintis ir šviestis į
buvo
išsilavinę
Vakarų
Euro

Teisingai nurodoma, kad i
Bet mes visi didžiuojamės iškabino gedulo vėliavas, o va, Nuolatinio tobulėjimo tiks- pos kultūros įtakoj.
kar
ir
šiandien
gedulo
vėliavoJas,
švenčiausias
savasties
gy

jaunimas neskaito knygų. Tie-1
lidžiais lietuvių tautos sūnu2334 S. OAKLEY AVENUE,
mis
papuoštas
jau
visas
mie.inimo
reikalas
ypač
aktualus,
Toji
nihilistiškoji
dvasia
ir
sa, skaityt, rodoR, skaitoma, j
lis — iš Amerikos Europon
1 1
gyvas dabar, mūsų laikaiR. Jau yra svarbiausia priežastis, dėl bet daugiausia ne tai, kas rei-1
Chicago, Illinois
ulėkusiais lakūnais Darium tas.
Girėnu. Jie yra mūsų brolai-lietuviai! Jie patys ryžo»Hi» WHe DidiTt Even Scc the Point of thc Complamt
IT L0U1S F.ICBAKB
i nepaprastam žygiui ir jį
•■i
T3
eveik įvykdė. Juk ligi 1933
MOK IVE «OT Ą
Ti/^r t mlk’ĄCRo&i
liepos mėn. vidurio dar ne
Toeiv>
TOOT ĄHB
siS.
ienas lietuvis nebuvo perskriYVOHr
-BE A8tE T&
xv/th
ę
A
SHOE
Ftolt
lęs platųjį Atlantiko vandeA wEE**you
‘8£ĄT IT“ A«D Ąll
lynų. Tai padarė tik Darius ir
Htre-5 TĄUt.7
lirėnas — ir tapo mūsų tauos didvyriais.
mi šeštų-aštuntų dešimtį metų.
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Atsimenu, kai mirė didieji
lūsų.tautos atgimimo vadai:
Ir. J. Basanavičius, inž. P.
Vileišis, kalbininkai profesoiai K. Būga ir J. Jablonskis,
lidysis tautos dainius Mairo
lis pral. Mačiulis), didis raytojas Vaižgantas (kan. J.
\imas) — Lietuva neskelbė
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Pirkęs tikietą turėsi progos gauti AUKSO ŽIEDĄ. Piknike bus visokių

M'.

įvairumų, šokiai prie šaunios muzikos. Išanksto kviečiame visuomenę tų die

nų nieku kitu neužsiimti, bet atvykti į rudeninį spaudos piknikų!

BERGMANAS DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

i

g£

susibūrimas su
muštynėmis.
papiovė piršlį
klausimais, ir atitaisyti tėvų,
'kad mes savo tarpe turime du norisi iš sėdynės riktelėt jieGale, piršlį teko gabenti ligo
klaidas, kurie visą pelną ati
' didvyrius, kurie tėvynės meilę uis ” Vyrai neskriskite ne”
i
vertina savo gyvybe. Tik da- jūsų laukia baisi nelaimė!..”
davė tarpininkams pirkliams.
Šimonių valse, vienose ve. ninėn ir ten vos išgelbėta jo
bar netekę jų ko pamatėme, Toliau rodo jų lėktuvo lieka- stuvėse moterys, pagal esanti , gyvybė.
Tiesa, jau ir mokyklų jauni
Juozas Pcška
n.as kai kur pradeda domėtis ----------------------------------------- '.mūsų
.mūsų tauta
tauta neteko.
neteko. Tik
Tik dabar
dabar nas
nas Soldino
Soldino miške.
miške Rodo kaip paprotį turėjo “karti’- piršlį,
(Tąsa iš 3 puslapio)
šiuo klausimu ir tikrai tižiau-1 ‘ Kap. Steponas Darius ir lak. 'mes pamatėme, kad tie du vy- jų motoras ir propeleris sula.los nutarė ne
“karti”, bet SKAITYKITE BIZNIERIŲ
mažėjimas ar dėl dirbtinų pri* giasi kooperatinio veikimo vai Stasys Girėnas... Tai yra var- ' rai, kurie gyveno mūsų tar- nkstvtas. Kaž kas pakėlęs rožasčių ar dėl venerinių ligų siais. Tačiau, kaip ir visur, dai kurie patys viską pasako, pe, vardais Darius ir Girėną-1,'do lėktuvo gabalą kuriame “piauti”. Paėmė dalgį ir tuAPGARSINIMUS IR
Ištvirkavo graikai — išnyko, įUs darbas eitų daug sparčiau, Nieko daugiau negali prie jų nebuvo paprasti žmonės 'kaip matytis ♦ dalis vardo: Litua...1 ,A)natvirkšeiąja puseeikstelti
BARGENHS
ištvirkavo romėnai — išnyko, jeį būtų gyvo susidomėjimo, pridėti. Tie vardai seka mums mes. Jie — istoriniai didvv- Ir matant visa tai nenorom- pakakalen. Moterys nuo
alųištvirkaus lietuviai — išnyks. Jaunimas turi domėtis politi- pasaką apie du didvyrius, ku- riai. Toki didvyriai kokią mes turi šluostyti krintančias aša čio buvo gerokai įšilusios. Yie
Taip arba ne — priklausys niu gyvenimu, bet nieku bū- rie buvo toki pat žmonės kaip nerandame nei tose didžiulė- ras.
ton čirkštelti atvirkščia dalgio
nuo jaunimo.
Ju negali į jį kištis. Politika i-r mes. Jie su mumis gyveno, 'se, senose istorijose.
j-----------------puse, moterys apsiriko ir ]>er
Kitas skaudus reiškinys.— tegali užsiimti tik subrendę Su mumis dirbo. Skaitome datraukė tikrųjų — ašmenimis;
tikybinio įsitikinimo mažėji- įr prityrę žmonės, o jaunimui žnai pasaulio istoriją. Skaitoperplovė kaklą, sukruvin i, iš
nias ir nykimas. Kur ta- įsi- politika yra pikta pagunda, nie apie gyvenusius didvyrius.
Cbicagos teatrai jau rodo
linksmų vestuvių kilo liūdnas
tikinimas vyksta, nyksta i f nuvedanti slidžiais keliais. Iš Apie jų atliktus didžiulius da- pirmuosius paveikslus iš Dadora, o kur nyksta dora — iš-'to bloga patiria ir visuomenė rbus. Ir skaitydami stebimės' liaus-Girėno katastrofos vie
Pirmiausiai parodo Darių
auga anarchijos ir beprotybės ir patys to veikimo kaltinin- kodėl dabar n e turi m
piktžolės. O kiek daug to de- kai.
d i d v y r i ų kurie prilyg- į!l bireną stovint salia savo
Nfcslrujihk
niežėji
struktyvinio elemento, kai iš
mu.
pleiskanomis.
tų savo darbais aniems isto- į Imtuvo prieš islėkimą. Net
Pagaliau svarbus jaunimo
Išbėrimais, spuogais
tų'pačių jaunų žmonių, nihi-Į
j-iniums
didvyriams. Mums, tur , širdis sudreba matant siuos
uždavinys gyventi estetinį gv-. r
11
ir kitais ado* negerumais.
Tik
listiskos dvasios apimtų, įsei- i
.
‘
......
h,-, t niekada neužėjo mintis, sakalus linksmais, besišypsagauk gydanti antiseptiką Žemo—
.....
.
. . veninių. Keikia dailinti, kultu- PUI>
na tie, kurie kėsinasi prieš
saugus.
Aptlekose.
15c..
«0o.,
---- f----------------------------- ličiais, nenujaučiant tos bai
rinti, švarinti musų gyveni- daviuiaį
SI.00.
valstybės vvrus, pasirvžę vis
tai Vilniaus klau- sios nelaimės. Rodos taip ir
,
* . ../.
.. ■
v , mus, musu namus, mūsų sody
simas ir germanizacija. Jau —
ką griauti ir naikinti, užuot
bas, pagaliau, mii.-ų papro _^įaįronįs pasakė, kad Vilniaus !
Stambus Nebojimas
FCA S K.M , .lt. TATKJMS
ką naują statyti. O taip įvyk-'
čius.
Todėl
af
pornografija,
skundais
neatsii
„
lsi>
,
ik
kovo
k
™.
sta dėl to, kad į išguito reli-1
domėjimasis šlamštų literatū ir keliu -tučin Todėl
’k’J jle
— turėtų
>’ra tik buti
P|lsi*u________
tiek tvirįr Ktiiii stačiu. įociei jauninta lr
t, «V*
kiek
ginio jausmo vietą nieko nau
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
CIT!
ra gali būdyti
apie
estetinį,
...u.; u
v
parodyti,gyvą domėjija nepastatyta. Tad reikalin
jau
laikas
pradėti
rūpintis
kelionės
reikalais:
a)
iš
anks

BOBUTĖ
grožio skonį. Keikia
•
, * •
m-i
gas religinis ir dorinis rene-i tikrojo
....
.
mąsi Vilniaus klausimu. Tik
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
dėkoti Dievui, kad mažiau ■jau, ‘
i
ATEINA
’
daugiau
noro, daugiau
uzsi
sansas, atgimimas.
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
Pri rimini
oL-r'H
n n,mo *’^n*,uo hepadai\s i- 1110jį11Uj» pažinkime priešo 3&- yra Gydytojaus Speclulisto preskrlpvisada geresnes laivuose vietas gauna.
lne doiinio pakilkime pas naij atsiradus filmų cenzūrai.1
į • fel
i
a- elja, kuri suteikia geresnę sveikatą,

MŪSŲ ŠIŲ DIENU JAUNI
MO UŽDAVINIAI

ŽIŪRINT PER PLYŠ!

GARSiNKINTFS
"DRAUGE”

VAŽIUOJANČIU I LIETUVA
DĖMESIUI

žemo

Nuga-fone

dat giaus spėkų,

mus ne mažiau prisideda alko- Tačiau moderniški šokiai dar

holizmas. Jaunimui čia juo su- su dideliu pasimėgimu šokami’
nkiau nusistatytu kad maio įr nuo
niekuo neatbaidojna
blogų pavyzdžių iš šalies. I ikultieji mato: geria kunigas,
mokiniai mato: geria mokv+
, ...ii- • i
4
•
tojas, valdininkas mato: geria
. v
-i •
jo viršininkas. Kigo reikia gi,.4„„4; -r,, 4.•
i .
„
rtauti. Ii taip skęstamą alkoholizmo liūne nuo mažų 'iki

senų. Visai neatsižvelgiama į
tai, kad silpninamas fizinis atsparumas, mažinamos dvasineš pajėgos ir darbo našumas.
feiuo atžvilgiu jaunimui užde
dama pareiga stoti į ahstinentines organizacijas, ypač tataikomu mokslus einančiam
jaunimui. Jaunimo pasilink
sminimuose ir vakaruose ne
turi būti vietos svaigalams. Į
tos išrautos blogybės vietą rei
kia pastatyti blaivumą, skaistumų, papročių skaidrumą —
tikrą jaunystes dvasią.
Pagaliau jaunimas turi įne
šti naujos dvasios į ekonomi
nį bei politinį gyvenimą. Visi
matome, kati ekonominis gy
venimas pas mus turėtų būti
sutvarkytas kitais pagrindais.
Tiesa, tvarkoma, bet dar ne
pakankamai. l^abni plati dir
va organizavimui kooperatinio
žemės ūkio produktą pardnvi
mo. Jaunimas čia pirmas turi

pasirodyti,

kad domisi tais

,

.

.

ZW

dauginus

gyvu

lnimė ’

vaistininkas parduos Jums vieno n,ė- i
našio vartojimui NUGA-TONE tab- [
Girdime VHkflrilo-e vokiečiu Detku už vienų doler). tikrieji yra
vakaruosi v okh i m . plln„, garantuoti — nepriimkite už
..uiioimc
.
.
. , vaduotojus — Jus gulite gauti tikra-

— neį religini»i.s grasinimais.
nei ,nokslo išvadžiojimais, m-i g‘u'a n^nelHH> ilH.
a*
oraliniais pamokslais. Nuro- "
P’ “**
. * a‘
■
1
reiškia, kad vokiečiai, tie
d ž us reikalą Šokti tautinius . ... .
....
- ’ ,
kultūrtregeriui' , prieš kėlė
.
.“Kultūrtregeriai
šokius, atsakoma: štai, pta-L
•
i
’
. ’ 1
taą dienų drįso mirtimi
grąsi50,n, mes šokame rumbę — ti-nti
ir
jėgą
pavartoti
prieš
mū
kias tautiškas šokis, tik su- >'
sų garbingąjį, jaunimo myli
modernintas aršiau nei toks-1
mą Vydūną? Ar tai turi būti
tvotas ar čarlstonas. Keikia tikasdieninis reiškinys? Ar mes
jęėtiH jaunimą taip visada ne
tokiomispat paieinomniis
juokausiant ir šiuo atž\ ilgiu
atsimokėsiiue? Ne, ir ne!
parodj>iant tikro susipratimo, \į(>s mokėsime būti liumnniŠkurs paliūdytų jo idealizmą. kesni, o Neinezis pasakys, kieDar du aktualūs* jaunimo už-[no teisybė ir kas laimėsi

r

ir

mo tūkstančiams vyrų Lr moterų 1
"
’
ęvHė fltlltęčinn
vtilifln
I‘.i virS keturiasdešimta arba keturiassvoe, anksčiau ar venau, gaią de6)mt, penkių metų amžiaus, jūsų

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

Raduay’s Pilis
For Constipatio.n

tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
pasaulio kraštus.

VARTOK WET.DONA TABLETI S
Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "History of Rheumatism” dykai. I^reipkls J:
MELDO N A CORP.
Dcsk 8. Atlantic City, N. J.

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
A

Wha< Tfccy Arei

mifd
r«li«ble
vegetabk
bxatov«
whach doea ant gr»p*. cauv distrcaa
nr diatnrh diffcation.
Nnt habir forming.
Contain no hartnful druga.
Whnt

T¥ry

Dot

Millior.s of men and wom«n,
ainra
1M7, havc uaad dwm to raliavę siek
l>e.wL*ch«.<«.
narvnuaneaa,
btigur,
loaa

of anpatita,
braath
nusėd

poor

rnmplcxion

and

whan
thaaa
cooditions
by conatiparion.

At
Radway flc

Ali

Co.,

bad
are

AGENTŪRA

Thls Is s FRinous Vtvnnl Sėt «nd In.
•rluOes tuo- poTV.Ivr, $1.00; SUntgR. 75c,
riemiB Cream $1.00, Depllatory $1 00.
Farlal AatrlnKcnt $1.75. Bath Salt 1.00,
Tollet tVatar $1.15. Pcrfunie $2.75. Brllllantlne 75c. Skln Whltcner 76c. Totai
Value $12.00
Speclal prie*. $1.$7 for Rll
ten plecea to Introduce tilta line.

Vardas
Adresas
Siunčiame per paštg CO0
Pinigai gražinami. J«
nepatenkintas.

2334 SoOAKl tl Avr5

Druggista

Ine.,

New York, N.Y.

Telefonas CANAL 7790

Bes Vsn 58O-5tk Avenue, New Yodt

OUR OFFICE
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Tiečiadienis, rugp. 16 d., 1933

KAS GIRDEI PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

labdarybės ūkyje: Kuopa tu-i
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
ri paėmusi didelį tvoki}. Su j
talpins 40 žmonių. Kurie no-: "
rite važiuoti truku, už.dsakv :®^80:
CALumet 4039
•
Res.:
Tel.
HEMlock
6286
kitę iš anksto treke vieta.* Kuo i1
D E N TĮSTAS
1446 SO. 40th Cl'., CICERO, ILL.
i Keikia žinoti, kad labdariui F)a ^UIPS 'mokių žaidimų iri
UUr.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
'pirko ūkį ne tam, kad jame j" ,)in*°” KuoiM,s nariai sten-j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8147 SO. UALMTKD ST., CHICAGO
Pancd., Sered. ir Subit. 2—9 vai.
pasilinksminimus rengti ir ne ^usl ''Uu ‘Augiausiai ispar-į
3147 So. Halsted St.

LABDARIŲ DIRVA

OR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G, RAKAUSKAS

BESIRENGIANT PRIE
lniaus Pasai ir ženkleliai.
IŠVAŽIAVIMO
Vedėjai tos dienos buvo: (Ja
rbės pirm. klebonus kuli. Jo
valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
LIETUVIŲ DIENA
Labdarį,! Sąjungos «•»!«.'tain rengia išvažiavimus, kaJ!'luol‘
s“ doV""“'11,s’oo-.:
Tel HEMlock 8151
nas Bakšys, pirm. — Petras! rudeninis
išvažiavimus šiemet'gerus laikus turėjus.
kurios bus duodamos nigs. 3 J
vaiando.: įt-ii ryto
\ 7.Beredomls Ir Nedėliotai* pagal •atarti
Piktinas, S r., rast. — V. .f.
bus rugsėjo mėli. 3 d. į nuoŪkis nupirkta tum, kad su d. labdarių ūkyje,
Visų laukiamoji Lietuvių
Pet ras
* Butrimaitis, ižd.
(Naryauckaa)
savų ūkį.
i laiku ten būt gulima pasta- |
Diena praėjo geriausiu imsi- Norkelianas
Tel. LAFayette 7650
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
,.................. iii- ?, • tyti senelių ir našlaičių prie
sekimu. Iš ryto gražus, malo- Į1486 W«at Marąuette Road
LIETUVIAI DAKTARAI:
VALANDOM.
Ekskursija
į
Niagara
Falls
,
,
,
.
,
...
glaudas,
lai
kilnus
ir
reikanus oras, ir ne taip karštas
8 Iki 12 ryto; 7 tfcl 8 vakare
kas kart darosi populeriškesUtarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Tel. LAFayette 3057
‘
Pareiškiant dėkingumo savo
lingas darbas, kuri nelengvu
Gydytojas ir Chirurgas
kaip buvo prieš kelias dienas,
Kea 6666 H. MAPLEVVOOD 1»S
ui. Žmonės juos mėgsta, lies
Niagara Falls ne
įgyvendintu Išvažiavimai, tai
4140 Archer Avė.
sukėlė didelio džiaugsmo Ko-, kaimvnams
>raži, patogi vieta ir visi
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
lyra viena iš priemonių padecbester’io lietuviuose, nes ir .tuviams už dalyvavimų, musų
jaučiasi lyg Lietuvoje. Geresį Tel. LAFayette 5793
Res. 2136 W. 24th St.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
uritarė su,engtoje Lietuvių Dienoje, JJ
... . ti sukelti kapitalų, kad grei
pati gamta, matyti, pultui
1
...... . .
- ..nes vietos poilsiui ir pasiimk-}..
•
. ...
.
Tel. CANal 0402
Rochesterio lietuviai rengia di Į . ,__ . ______ . ..
__ ,ciau būtų galima prieiti prie
X—SPINDULIAI
I—
lietuviams.
, .
, .
..
simnimui nesurasi siose apy, dėlę
ekskursijų į Niagara
™ statymo prieglaudų.
Office Phona
Res. and Office
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
3051 West 43rd Str.
ls rvto visi karstai pasimel,,
---, luikese.
, .
.
ralis, rugpiueio 20 d., kad darnuspect
1U28
.Office:
a California Ave.
(Prie
Archer
Avė.
netoli
Kedzle)
1X4 to, rengiant tuos išva Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
dę Šv. Jurgio bažnyčioje pra-',
...
Labdarių
kuopos
šiemet
yCANal
0706
\
.
lyvauti jų surengtoje Lietuvių
Seredomia Ir nedėliotais pagal
žiavimus, labdarių centras ir
Nedėlioję pagal sutartį
dėjo
rengtis išvažiavimui. Dienoje, Neptūne purk, Kiver Patingai stengiasi gerai prisi-,
sutarti *a
kuopų veikėjai iš visų jėgų
Prieš pirmų vai. popiet jau
Rd., Niagara Falls, N. Y. E- ruošti, kad išvažiavimo prog dirba, kad .jie būtų gausingi,
PHYSICLAN AND BUKGEON
Pilone GROvehill 0027
suvažiavo daugybė automobi-1
Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
sant gražiam orui, tikimosi la- rama būtų Įvairi ir linksma, įvairūs ir kad kiek galima
Valandos: 8-4; 7-8 P. II.
2403
W.
63rd
St.,
Chicago
4917 B. Waahlenaw Avė.
lių, gražiui pasipuošusių, kad baį skaitlingos ekskursijos.
*Hdų visokių įdomybių,.
Trečiadieniais Ir nkmad. susitarus
OFFICJfl HOUKS:
daugiau
pelno
nuo
jų
liktų.
dalyvautų parade, kuris pra
a to 6 and 7 to 8 P. M.
Vyturys
seniau savo tokiuose pa
Bunda/ by Appoiutinent
sidėjo nuo Šv. Jurgio bažny
rengimuose neturėdavome. Žai' Mūsų plačioji lietuvių visuo
GlDZTOJAk IR CHIRURGAS
Lletuvli Gydytojas Ir Chirurgas
čios 1:05 vai. Pirmiausia va
dimai, dovanos, šokiai, viso-'menė turėtų daugiau įvertin2422 West M&rųuetto Road
1818 BU. WESTBRN AVIE.
KNYGOS
VaL: 2-4 ir 1-8 vaa. n«iv. »-n ryto
Chicago.
III.
žiavo kleb. kun. J. Bakšys,
kiausi užkandžiai (net kepta t i gražias labdarių pastangas
Nadėlloj auaUarua
paskui trokai, kurie vežė lietu
avis) ir gėrimai kiekvienam ir daugiau remti jų visokius BOUlevard 7589
Parašė
Gydytojas ir Chirurgas
vių vaikučius, o paskui jau Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C. užtikrins malonų laikų. Be to,'parengimus, ar tai bus pikni.Rez. H KM ock 7OO1
Phone CANal 6122
4645
So. Ashland Avė.
kiti visi. Eilė užėmė apie tris
$1.00 visi mėgstame riešutauti. To kai, išvažiavimai, ar kas ki
Dorybės
i
DR. S. BIBZIS
Ofiso valandos:
blokus ir daugelį stebino, o
Kristaus Patarimų Kegero labdarių ūkyje netrūksta, ta. Laukiama gausingai atsi
OIDITUJaS ir chirurgas
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
labiausiai lenkus, kurie nei ne
liais
$1.00 Kas pernai rudenį buvome la- lankant ir į rugsėjo mėn. 3
2261 W. CeiinaK Road
DENTISTAS
Nedėliomis pagal sutarti
manė, kad lietuviai galėtų taip
Sielos Takai Tobulybėn 1.00 bdarių išvažiavime, apie tai d. išvažiavimų, kuris įvyks la
Valandom. 1—3 ir 7—8 vak.
4712 So. Ashland Avenue
Ofiso telef. BOUlevard 7820 SareuomiM
ir uedeiioiuia pagal aularti
skaitlingai pasirodyti.
VaL:
Nuo
16
ryto
Iki
8
vakare
gerui atsimename.
bdarių organizacijos ūkyje.
Namų tel. PROspect 1930
jauti
Šias knygas galite
6631 S. Caiiiorma Avė.
Įvažiavus i Sebuetzen parkų “Draugo” Knygyne,
Š. D. Tel. Ofiso BOL'lcvard 5813—14
, Tiek dėl paties pasilinksmi
Telefonas
REPuolic 7868
matėsi labai malonus reginys:
Kez. VlCtory 2343
2334 S. Oakley Avė.
nimo.
Tel. BOUlevard 7042
tarpe dviejų Amerikos vėlia
Lalnlarių 7 kuopa .smarkiai
Tel. CANal 0257
vų prieš saulę plevėsavo ir
ruošiasi prie ūkio išvažiavi
GRABORIAI:
Res. PROspect 6659
756 W. 35th STREET
K’ M rn v Q
A C
Lietuvos trispalvė. Žmonės li
mo, kuris įvyks rugsėjo 3 d., Oftoo vai.: nuo 1-1; nuo 4:84-8:88 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
nksmai grupelėse šnekučiavo
arti 47th Street
Telefonas YARds 1138
Vai.: nuu » ik: • vakare
si, o orkestrai pradėjus groti
LACHAVICH
Ber«.aoj pagal autarų
Gydytojas ir Chirurgas
GRABORIAI:
1821 SUUTH HALSILU attvLET
jaunimas ėmė šokti.
. uezidencija 6«>0u e>o. Arlesuan Av*.
IR SŪNŪS
Prieš ketvirtų valandų su
Graborius ir Balsamuotoja3
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Tel. CANal 6122
LIETUVIS U KABUKIUS
Tel. RKPubllc 8340
6 Iki 8:20 vakare
skambėjo garsus Uglliagi >11} patarna,uju laidotuvėse kuoplglausla. Ponu automobilius visokiem*
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
mano
vnmfK fui
L* 1d< k’Mii tnn. Reikalo iiioldžiu atsišaukti, o
\ arpas, lai ženklai,
K<U1
darbu buolto. užganėdinti
Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
reikalams. Kaina prieinama
Nežiūrint kur gyvenate musų yputiSkas. Ištikimas
DFN 11 B 1' A t
Tel. CANal 2515 arba 2516
jau prasidės programa. Did-T
patarnavimas visuomet prieinamas už
3319 ACBURN AVENUE
2314 W. 23rd PI., Chicago
NAUJĄ ZEMESNŲ KAINĄ.
2201 W. Cermak Road
Žiulis Šv. Cecilijos ir Vyčių
GYDYTOJAI IR CH1RURUAB
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
Chicago, 111.
(Kampas Leantt Bt.)
dykaf.
Nuliudlmo
valandoje
nepamirškite
choras, vadovaujant,jų gabiam* __ _
~
~
_
i
Valandos: Nuo V iki 12 ryta
4142 ARCHER AVENUE
mus pašaukti. REPUBL1C 834(4, musų
, •
r
- - 1439 S. 49th Court. Cicero, Ui.
Nuu 1 iki « vakar*
patarnavimu busite patenkinti.
vadui prof. K. Barni, uzeme
tel, CICERO „„
Tel. VIRginia 0036
aeraduj pagaj suiarų
vietų ir tuojau suskambėjo se
/
V>c.
kančios dainelės: “Aš jojau”
LIETUVIŲ GRABORIUS,
5340 SO. KEDZIE AVĖ.
DIt. MAKLERIO
pitone HO( Iciui-Il 4130
Tel. GROvehill 1595
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Palaidoja už $2'>.U0 Ir aukščiau
PRANEŠIMAS
{Šimkaus), “Tekėjo saulelė“
Moderniška koplyčia dykai.
l'ersikelė j erdvesnę ir patogesnę
668 W. 18tli St.
Tel. CANal 0171
.(Šimkaus),
“Loja žunes“
vielų
Chicago, III.
3325 SO. UiU.STED ST.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Naujalio), “Važiavau dienų”
GRABORIUS
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir
Vai.; 0-11 rylo 2-4 ir 7-0 vak.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VlCtory 4038
Seredomia po pietų ir iSedeldieniaia
nuo 6 iki 8 vakare
(Šimkaus) ir, ant galo, “Vil
Musų patarnavimas
Švenladieniais nuo 10 iki 12
tik auaitarua
t
visuomet .sąžiningas Ir
nius” (Vanagaičio). Choras nebrangus, nss neturi
2422 W. ILUiųlLilt ROAD
1-houe 1)0 Ule varil 8483
GRABORIUS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Ulaldu uilalkymul
Koplyčia Dykai
dainas labai gerai išpildė. Jis me
•kyrlų.
_________ Į V A I R Ū 8 . D A K T A R A I:__________
4830
WEST
15th STREET
priminė Lietuvos kaimų, kur
Nauja, graži ko
Re*, phon*
offic* Phon*
ENUlcuood
0641
AVENlwortli
3U00 , Ofiso Tel VICtorv
vly’'ory 6893
Cicero, IUinois
mūsų jaunimas ir senesnieji
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
1NCORPORATED
taip labai mėgdavo dainuoti plyčia dykai.
Henry
W. Becker
gražias dainas.
3307 Aubura Avenue
(Llcensed Embalmer)
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM
Pasibaigus dainų programai,
7850 S. 11AUSTFD alREE'l Husas Gydytojas ir Chirurgas
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
Patarnavimas
geras
Ir
nebrangus
Vyčių pirm. P. Jurgelioniu pa
ROOM 216
Specialistas odos ligų ir
Vai.: 2-6 ir 7-8 vaJ. vakar*
718
W.
18th
St.
ėmė vesti sporto programų. Jo
veneriškų ligų
I—--------------------------------------Tel. MONroe 3377
IR LAIDOTUVIŲ
vejamojoj programoj buvo vi- J GRABORIUS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
VEDRJA8
Tel. IjAFayettc 3572
Kampas 31 s t Mtreet
*
sko: ir lenktynių jauniems ir 1646 WEST 46tb STREET
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—2 v.v.
J.
Liulevlčius
Perkėlė savo utinę p-o numenu
Tel. ftOCIevard 52OS—8413
seniems ir kitokių įvairumų.
Nsdėllomls ir Šventadieniais 10—12
Graborius
Ir
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Laimėjusiems įteikta dovanos. To'.. CICERO 261
Baisau moloJas
Pasibaigus programai, žmo
Patarnauja ChlSPECDALISTAIS
SYREWICZE
cagoje Ir aplellnnės vėl linksminosi ir dainavo
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
LIETUVIŲ
GRABORIUS
kžje.
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
4631
!SO. ASHLAND AVĖ
Laidotuvėms
pilnas
patarnavimas
iki vėlybo vakaro.
Vai.- ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Didelė Ir graži
galimas už 826.ne
G
R
A
B
O
RIŲ
ĮSTAIGA
Tel. YARds 0994
Koplyčia dykai
pietų: 7—8U0 vai. vakare
LIKAI
Ne vien Rochesterio lietuviai 1344 R.KOPLYČIA
EUDEIKIS
ir
vėl
nustebino
publikų
su
savo
nupigin

MM h Avo^ CS/»r»ro. Tli
Rez.: Tel; PLAza 3200
NedcltomiH 10 Iki 12
4082 Archer Avė.
dalyvavo tame išvažiavime.
tomis kainomis ui' aukštos rūšies palaidojimų. Mes
VALANDOMTelefonas MIBvvay 2880
Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-9 v. v.
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Buvo atvykęs ir kun. E. GeNodčldienials nuo 10 iki 12 dienų.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Offic*;
Re*.:
lumbis su savo parapijonais iš
PROspect 2011 BEVerly 0081 Phon.-t-VKO-siM-ct 1021
Reikalai esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Niagara Falls, taip Į>at ukrai
namus ir atveš į mūsų įstaigą,, kur galėsite pamatyti
Dr. JOHN F. RUZIC
niečių kun. B. Turula su savo
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LAIDOTUVĖMS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
parūpi jonais. Pasisekimas ge
2355 Weat 03rd {Street
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
ros, gražaus pelno liko naujai
Vai.; 2 to 4 Ir 7 to 8 P. M.
2456 West 69th St.
rint į tai, ar jūs ką pirksit e, ar ne.
patarnauja
Ketv. Ir Sekmad pagal sutarti
bažnyčiai.
Ryto vai. Sv. Kryžiau* Ligoninėj
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Valandos:
Cb'c#"<». IIIMANDAGIAI
1
—
4
ir
7—9 vai. vakarė
teikia
ambulance
patarnavimą
su
ekspertu
lietuviu
Valio, Rochesterio lietuviai,
Phone: HEMlock 6700
Nedėlioję pagal suturtj.
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
SIMPATIŠKAI
suiengę pirmutinę Lietuvių
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIRĮ pirm negu kreip
Dienų. Tikimos, kad ateityje
ir
sitės kur kitur.
surengs dar gražesnes ir iškil
LABAI PIGIAI.
mingesnes.
Kapitonas
Specialistas iš
Rochesterio draugijos, ypač
Liūdnoje valandoje
Pasauliniame kars
Rusijos
Šv. Jurgio, AŠ. Petro ir Po
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR Mort.ltC l’F.R 28 METUS SEMI RIMT
vilo, Švč. Marijos Panos į Da
pašaukite:
JŪSŲ GRABORIUS
KAIP UZhlhENCJl KlOS Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
ngų Ėmimo, * Gyvojo Rožan
Speclallftkal gydo liga* pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmg krau
Didysis
Ofisas
REPublic 3100
jo. odo*. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
čiaus ir vietinis Vilniaus Va
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Hgydytl, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
4605-07
South
Hermitage
Avenue
davimo Sujungus skyrius gra
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tuksiančius ligonių. Patai 1mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1
2506
W.
63rd
St.
Visi
Telefonai:
YARds
1741
ir
1742
žiomis aukomis prisidėjo. Bu
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomia nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4200 W£KI 26(b BT.
Keeter Avė.
Tel. URAuTord 5573
vo taipgi pardavinėjami, ir Vi-

ROCHESTER, N. Y.

w. ««. «.

DR, V. S. NARES

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. RAČKUS

i

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J, KOftARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. W. KADZEWICK

DR. M. T. STRIKOL’IS

«a

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. C. Z. VEZEL'IS

DR.P.Z. ŽALA I ORIS

MANLEY P. MAŽEIKA

DR. 6.1.6L0ŽIS

J. F. RADŽIUS

DR. T. DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

A. MASALSKIS

DR. A. L. YUŠKA -

ANTANAS PETKUS

PAVLAVICIA HTAKHG CO:

DR. A. R, MCCRADIE

SIMON M. SKUDAS

DM?A.RŪTH

Ū.ZOLP

Seniausia ir Didžiausia

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURICE KAHN

J. J. BAGDONAS

DR. G. E. FITZGERALO

Eudeikis

Daktaras

O

WISSIG,

'Trečiadienis, rugp. 16 d., 1933

6

C H I C A G
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Amerikos Lietoviii Kolegijos Metinis j

PIKNIKAS

riešutams, iš Lietuvos imporJtuotiems kumpiams, palengvieoms ir “Rūtos” saldainių va
lgyti. Tais skaniais produk Ar myli Mariją? Ar nori aPROGRESS FURNITURE tais bus vaišinami piknikie- pie Ją pasiskaityti gražiu
C0. LEIS LIETUVIfiKAS
riai.
Rep skaitymą? — Jei myli ir no
RADIJO PROGRAMAS
ri apie Ją daug — daug gra

R A DIO

SVEIKA MARIJA!

Žvirblį, 7124 So. California
(Prospeet 7213); ir Bern. Nennrtonį, 6540 So. Campbell
Jau artinasi rugpiūčio 22, Avė., (Ilemloek 0214); P. Mu
žią dalyką išgirsti, tai būti
SEKMADIENYJE,
13 ir 24 d. Tomis dienomis rt ika, 2217 W. 69tli St.; C. J.
Teko nugirsti, kad Progresu VIENI KITIEMS Į TALKĄ nai pasiskaityk ką tik išėju
£hieagoj bus
L. R. K. Fe Gervilį, 2614 W. 71st St.
RUGPIŪČIO - AUG. 20,1088 Furniture Co., lietuvių korpo
sią iš spaudos knygą, vardu
deracijos Kongresas. Kongre Cicero pas Anast. Valančių,
racija, pradedant sekančiu ke West Side. — Rugpiūčio 13 "SVEIKA MARIJA!”
“RŪTOS” DARŽE, WEST SlDE
sas prasidės iškilmingomis Šv. 1226 So. 50tli Avė.
tvirtadieniu, 9:30 valandų va <1. į surengtą “Rūtos” darže 13 kun. A. Stolz’o raštą lie
Mišiomis, Šv. Jurgio parap.
Brighton Parke pas Pr. Vai
kare iš stoties WSBC, 1210 ki Šv. Kazimiero Akademijos pi- tuviškai parašė Kun. Antanas
— RENGIA —
bažnyčioj, Bridgeporte. Kon- čekauską, 4242 So. Maplewood
iloevkles, pradės nuolatiniai lei kmkėlį, tai}) daugelio svečių, Petrauskas, M. I. C.
Marijonų
Rėmėjų
Chicagos
Apskritys
greso-sesijos bus MeKinlev Avė., ir Jul. Šliogerį, 5123 So.
i sti lietuvių programas, kurios buvo • atsilankiusios ir senos
Knyga turi 200 puslapią
parko salėje, West 38tli St. ir I Newoastle Avė.
Bus Visiems Linksmas Žaidimas “BINGO” susidės iš rinktinių lietuvišku Bridgeporto veikėjos, kurio? rašto, 8 didelius ant gražios
AVestern Avė.
I Town of Lake, Elz. Ogindainų ir muzikos, taipgi bus pakvietė visus “Rūtos” dar- popieros fivč. Marijos ir Jė
Piknike darbus dirbs Kolegijos Rėmėjų skyriai.
taitę,
5648
So.
Justine
St
pamokinančių kalbų, jumoro,
pikmkierius dalyvauti Šv. zaus paveikslus.
Rugp. 23 <1., tai vra seimo
Skanūs užkandžiai. — Gera muzika. —
Y...0
1
(Prospeet
1320)
ir
Čepulienę,
pranešimų apie lietuvių visuo- .Kazimiero Akad. Rėmėjų ce- Knygos kaina, imant po vie
pirmos dienos vakare,
PRADŽIA o VAL. POPIET.
ĮŽANGA 10c.
5340
So.
Wood
St.
(Prospeet
n.enės veikimų ir t.t.
n*ro piknike, rugp. 20 d., Ma- ną, 35 centai.
vai., N. P. P. Š. para p. salėje,
Taipgi
teko
sužinoti,
kad
Klupde parke, 1 vai. popiet,
So Fairfield Avė. ir W. 44tb 3655)•
Visus širdingai kviečia Rengėjai
programos išpildymui prakti- 0 vakare sugrįžti į Rūtos
St., Lietuvos Vyčiu “Dainos”
Roselande pas Mik. MisiūDVI MERGISŠIOS NU
clioras vaidins operetę “O, rų, 245 W. 108 PI. ir M. Pa- vo pašauktas atvykti pas na- IX XU KRYŽIAUS PAR kuojasi susitveręs “Progreso” ^aizą į Marijonų Kolegijos
BAUSTOS
kvartetas ir duetas, taipgi ke- lėmėją ( bieagos Apskr. diIlaktare” Veikalas tęsis apie. viloni, 10536 So. Lafavette A- bašninkų kokiu ten numeru
letas gabių muzikantų .Kadapiknikų.
Rep.
dvi valandas. Paskui bus šo- ve. (Pullman 8120).
Teismas nubaudė nuo 1 iki
ant 55 gatvės ir Campbell av.
ngi
vienas
iš
šios
įstaigos
ve

2 metų kalėti ir po 1 dol. bau
k'“’’
1 West Pullmane pas St. Pik Jum nuvykus jis kidneperių
STATOMA LIURDO
dėją, Jonas Romanas, yra ga
dos dvi mergiščias, M. RunKurie turėjo progos matyti tužį, 741 W. 123rd St., (Pull.[suimtas ir įsodintas i jų auto
(j
jvyko Šv.k '
s dainininkas, tai, galima j
GROTA
dle ir B. Chevetal, kurios ži
lt Vyčių “Dainos” choro ar- man 3990) ir Kar. Railų, mobili. Bot vežant Bag.lon.j Pranciskaus vienuolyno Rė
nH‘ tikėtis, kad ir jis savo ištobu
nojo, koki plėšikai nužudė d r.
tistus praeitais metais vaidi-(12148 So. Lowe Avė. (Coma- .l^iąs teko važiuoti pro Bri- .
g skyriaus iSvažiavjmas
lintu
balsu
palinksmins
šios
Raseinių bažnyčios švent- Garnitz, bet autoritetams ne
’ “ operetę, norės
* ma'dor
"
----'gliton
Park policijos
.. ' parke.
, Išvažiavimas
»• nant minėta
3259).
*
i
.1 stotį,n ant Ar
Marouette
programos klausytojus.
kiemvje statoma Švč. Panelės pranešė.
tyti ir šįmet, nes choro artis-j Dievo Apvaizdos parap. — 39 ir California gatvės, kur pavyko visais atžvilgiais. PePažymėtina, kad Progresu Liurdo grota. Tas daroma ku Tas išsiaiškino, kada trys
tai turi ypatingų gabumų loši- IStos ir Union Avė. pas Ant. Bagdonas pasiėmė užtektinai |no' ,arvta $40
Furniture Co. krautuvė, 3224 nigų domininkonų rūpesčiu ir jauni žudikai areštuoti.
iššokti iš jų automobimui, o prie to yra gerai išsi- Grisių, 1827 S. Union Avė. drąsos
.
I Išvažiavime
daug pasidarba So Halsted Street isikūrė ne-1
*»•
»
lio ‘ ir ibėgti į policijos
stotį.1
.
....
v ~
.
. &ireei’ jsuiure ne gPrasirdžių
žmonių
pastango- Jos lengvai nubaustos, nes
lavinę. Dėl to jų lošimas* ir (bučernėj).
,
1 . . ‘ .
vo musų veikėjos: E. Ogintai-Jabai senai, bet jos vedėjų pa-< prisipažino kalte-, kad blogai
pabėgo.
T - ,
. .v
..
,mis.
- ■<
dainos dura labai malonų įNorth Sidėj pas Ant. Baee- Kidneperiai pabėgo
tė, J. Razbadauskaitė, Kalvai- sišventimu teikti visuomenei!
darė draugaudamos su žudi
spūdi susirinkusiai publikai. vičių, 1850 AVabansia Avė.
Laužėsi vagys
.tė, Jančiauskaitė, Šaudvitienė, geromis prekėmis, teisingom
kais. Tie žudikai nubausti po
Praeitais metais minėtais į o- (Armitage 5870).
Praeito penktadienio rytą Lasauskas.
kainom ir kiek tik galint ge109 metų kalėti kiekvienas.
peretę . įžanga buvo $1. Dabar, | Seimo rengimo komisija nuo V®1 vagys norėjo įsilaužti į Ba- j Prie išvažiavimo daug pri- resniu patarnavimu krautuve
tų pat} veikalų galėsim maty-, širdžiai prašo visų įsigyti sei- gdouo įstaigų. Bet šį kartų sidėjo: Ogintų šeimyna, kuri gan greit susilaukė visuomeDARIAUS ŽMONA KAUNE
ti už 50c.
įnio vakaro bilietus ir atsilan-1 juos užtiko policija. Nors po-'niekuomet neatsisako gausiai nės paramos ir pasitikėjimo.
Žuvusiojo
lakūno kap. S.
Pelnas eis Frderacijos sei-Įbyti įvakarų. Taipgi, dalyjjicjja paleido keletą šūvių, taj paaukoti, taip pat M. LaurinKiek teko patirti, ši įstaiga
Dariaus žmona su 7 metų amž.
iro lėšų padengimui. Tat pra- į 'aukime ir seimo pamaldose (’.;au vagys pabėgo, palikdami skaitė, J. Razbadauskaitė, B. daro tokių pat, ar dar didesdukrele gyvena Kaune.
šoma lietuvių visuomenė skai
savo automobilį. Vėliau tapo Kalvaitė, Navickienė, Janu- nę, apyvartą už seniau čia įs:tlingai atsilankyti į vakarų ir
suimtas Ekhvard Stodloney, šauskienė, Snarskienė, Mažei- steigusias krautuves. Įstaigo?
paremti Federacijų, kuri yra
1856 W. 56tli St., kaipo savi-.kienė, Šaudvitienė, Šetkaitė, vedėjai yra Jonas Kaledins-j įgyti naujų “THOR” skal
ninkas palikto automobilio. Pa Gedvilienė, Dorša.
vienybės palaikytoja tarpe lie
kas ir Jonas Romanas. Darbš-1 biama mašinų tiktai už
matęs Stodloney, Bagdonas pu Skyrius širdingai dėkoja vi- tiems, patyrusiems, energin-,
tuvių Amerikoj. Tokia bran
M9.5O
žino, kad jis buvęs vienas iš siems, kurie prisidėjo ir kurie | giems ir teisingiems tautie-1 mokant tik po
gintina organizacija turi būti
jo grobikų.
visų remiama!
atsilankė. Tarpe atsilankiusių č.iams linkime geriausių selt$1
į savaitę ir—
DU SUIMTI KAIPO
Į minėtų vakarų įžangos bi
Tuoj suimtas ir Surevicb. matėsi ir mūsų gerb. klebonas mių.
Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukštai, kad žmo
ŽM0GVAGIAI
lietų galima įsigyti kiekvienoj
Ricbard’s, Bagdono pagelbini- kun. Skrvpkus, stambus biz-i
---------------nėms sunku beiBirkti,
o
lietuvių
CRANE COAI. KOMPANIJA vietoj
r.kas, pažino, kad Surevicb nierius Mo'ndzijauskis su še;-i
kolonijoj, sekančiai:
LABAI BIZI
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
Bridgeporte pas Zig. GedviJ. J. Bagdonas, lietuvis gra-įbuvęs vienas iš būrio, kuris ir mvna, bizn. Petkus, Stancikas'
gausit daug pigiau negu kur kitur —
'Telefonas
lų. 3312 So. Lowe Avė.; O. A-.borius, 2506 W. 63rd St.^ Mar- jį buvo pasiėmęs tų patį vaka- ir daugelis kitų.
Visi - daktarai-dentistai šioRKPl’Bl.IC 8102
leliūnienę, 3251, So. Union A- ąuette Parke, nesenai buvo pa rų ir klausinėję apie Bagdono Tik gaila, kad mūsų gerb. mis dienomis labai užimti; jie
ve. (Victory 5635); ir P. Gu puolęs j kidneperių rankas. biznį ir pinigus.
pirm. M. Sudeikienė negalėjo turi daug darbo su savo kos33rd
Bet
per
kidneperių
neapsižiū

do krautuvėj, 901 W.
atsilankyti, nes sunkiai serga tumeriais, kuriems reikia geADVOKATAS
rėjimų
ar
neatsargumų,
J.
J.
Bt., (Boulevard 2426).
MINTIES IR JAUSMŲ
ir guli Šv. Kryžiaus ligoninė- rai dantis sutaisyti, nes rudė
2 E. 103rd PI. prie State St.
West Sidėj pas Edv. Ku Bagdonui pavyko nuo jų paKŪRYBA
Tel. PULLaum 5250
je. Linkini jai greit pasveikti, niniam “Draugo” piknike reiKetvergo vakarais nuo 7 Iki' 9
baitį ir Pet. Fabijouaitį, 2334 bėgti.
nubunda ypač skaisčiomis die
4eoo S. Won(l St.
LAFayette
Rėmėja kės stiprių dantų šviežiems
So. Oaklev Avė., (Canal 7790);
Pašauktas pas nabašninką nomis, taip pat, kaip skaisšeštadienio naktį, rugpiūčio čias dienas sukuria minčių ir
S- Šimulį, 2150 S. IToyne Avė.
MarąusHe Parke pas A. J. 5, J. J. Bagdonas telefonu bu- jausmų darbais. Ar. V-skas.
ADVOKATAS
SVARBUS PRANEŠIMAS
LIETUVIŲ VISUOMENEI

I
Inll
TOWN OF LAKE

j

Paskutinė
Proga

LIETUVIS GRABORIUS
IŠSISUKO Iš KIDNEPER1U NAGI!

J. P. WAITCHES

EILIŲ

JOHN B. BORDEN

MĖGĖJAMS

105 W. Monroe St.. prie Clark

Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi...........................
Su Baltu Nuometu, J. Augustaitytės-Vaičiūnienės,
230 pusi.......................................................................
Ji Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė
K. Binkis, 230 pusi..................................................
Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.
Gira, 190 pusi. .........................................................
Rudens Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi...........................
Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88
P»s'.......... j..................................... i.............................
Padangėse, J. Šakalo ir Basaičio, 128 pusi....................
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi. ’.......................
Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi........................
Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi.................................................
Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi.......................
Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi...........................
GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE
Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.

$0.75

Telefonas STAte 7««O
Valandos > rvte Iki B popiet

$0.50

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčios
vakarais S Orį 9
Telefonas CANal 8122

$1.00

$0.45
$0.30
$0.30
$0.25
$0.15
$0.10
$0.10

CHICAOO, ILLINOIS

INSURANCE

PERKAM

NOTARY
PUBLIO

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
A O BMT U RA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
YEIsnrOtJlfU PAMATUOTAI BIZRTS

2608 W ST 47th STR.

Utaralnko, Ketvergo Ir Subatoa
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas REPuh le 9800

OKSAS EKPRESS

“THOR” MODEL 31 už

2334 South Oakley Avenue.,

LAIVAKORČIŲ

Namai: 6459 S. Rockwell St.

$0.50
$0.60

“DRAUGAS” PUB. CO.,
Šimtmečio Pažangos paro
doj galima matyti ir šis jdonius laivas, kuriuo žino
mas žemės ašigalių tyrinė
tojas R. E. Bvrd buvo nu
plaukęs j šiaurinį žemės ašigalį. Dešinėj Bvrd’o par
sivežtas eskimosas ir jo nuo
latinis draugas — šiaurių
šuo.

2201 W. Ctermak Road

Tel. LAFayette 1083

$37.50
vienų metų gvarancija.
Elektrikinis prosas dykai

te. F. Budrik, Ine.

Kraustau Rakandus. Planua Ir pri
statau Anglis ui pigiausias kalnas.
PaAauklt lAFayette 8980

J. OKSAS
2649 West 43rd St.
CHRYSLER IR PLYMOUTH

3417*21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4765—8167

Radio Programai Duodami
Bndriko Krautuvės
Nedėliomis W C F L, 979
K., 8 vai. ryte ir 1-mų
vai. po piet.

Nedėliomis W A A F 920
K., 1:30 vai. p. p.
Ketvergais W H F C 1,420
K., 7:30 vai. vak.

Kasdien W A A F 920 K.,
6:45 vai. vakare.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemišklausius
ištobulinimus ir iki kolei kaino,
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERI9 $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. I.AFayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

> $A * A • ' .... .Z- .- ilr 't * _
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