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Ligi 75 darbininkų žuvo Los Angeles, Cal.
CHICAGOJE LIETUVOJE DIDELIS PAŠTO ŽENKLŲ
IŠEIKVOJIMAS

ANGLIJA PRIEŠINGA VOKIETIJOS
GINKLAVIMUISI

IŠKLAUSINĖJIMAS APIE
ŽMOGŽUDYSTĘ

Kaune vyksta nu-adugnl re

Pasikėsinimas prieš Austrijos
kancleri — sankalbis

/

KUBOJE SAUGOJAMA J.
VALSTYBIŲ AMBASADA

H-

Kalbama, kad darbininkai
kovodami prieš gaisrų tolėliau

ŪKININKŲ BANKAS
STIPRĖJA

JURBARKAS, Raseinių ap.

Policijos stoty išsiaiškino,
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Revizija vyksta jau antri me- kimo desimti motu. Per 10 me
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-tai. Dirba aPie *- valstybes tų šis ūkininkų bankas yra la
licija jo nerado ir tas dalykas
kontrolės valdininkų su vyriau bai daug padaręs
nariams,
užmirštas. Policija neturi nė
fįiu kontrolės
revizorium J. ,kurių skaičius vis didėj
<aPradedamas statyti naujas karo laivas • Pbiladelphijoj. rekordų.
Toniku. Revizijų prižiūri su-, riai yra ūkininkai, tik 1C nuoš.
LONDONAS, spal. 5.
— i Ketvirtojo laivyno distrikto komendantas, admirolas HepLoftus pripažįsta, kad, jis sisiekimo departamento atsto-Jyra valdininkų.
burn
įmuša
pirmąjį
į
kylį
nitų.
Anglijos vyriausybė pasiryžu
prieš 20 metų buvo ieškomas. vas
si priešintis bet kokiam nors
kad bankui vaPASIKĖSINIMAS YRA
KARININKŲ LIKIMAS
Bet sakosi, kad jis jokio žmo Kauno dienraščių žiniomis, ii Pažymėtina,
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Vokietijos ginklavimuisi.
_
’ _ dovauja taip pat. patys
SANKALBIS
gaus nenužudė.
NEŽINOMAS
revizija
nustatė, kad pa L o
gęjynjngj žmonės.GražiauPolitiniuose sluoksniuose
ženklų trūksta už. pustrefin mi-|.sia w> kad
1>an_
kalbama, kad prieš Vokietijos
VIENA, spal. 5, — AustriHAVANA, Kuba, spal. 4.— BUS SKIRTINGI KARSTAI
lijono litų. lustu ženklai iš kag, jjaįs sunkiais laikais nėra
ginklavimosi yra vieningai nu jos vyriausybė patyrė, kad į- Suimtųjų kelių šimtų karinin
sandėlio dingo, o į jų vietų bu siuntęs nė pas vienų narį
stačiusios Angliju, Prancū- vykęs pasikėsinimas prieš kan kų likimas nežinomas. Jie už-i Kariuomenės, karo laivyno
vo dedami suklastuoti, netikri antstolio ieškoti paskolos.
elerį Dollfussų yra “heimwe- daryti Čabanas tvirtovėje.
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HAVANĄ, Kuba, spal. 4.— vyriausybę.
Daugelis prasiskolinusių ū,.
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ir karo veteranams. Kitokios
PABĖGĘ DVARININKAI
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kininkų ar šiaip dėl kokių nors
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rusies karstus uždrausta dirb-

LIGI 75 DARBININKŲ ŽU- į ANGLIJA PRFiEŠ . VOKIEVO GAISRE
TIJĄ

LOS ANGELES, Cal., spal.
5. — Griffith parke, kuriam
dirbo apie 5,000 apskrities ge
rovės darbininkų, staiga iškilo
gaisras ir, kaip bematant, už
darė daugeliui darbininkų pa
lygimų.
Spėjama, kad žuvo ligi 75
darbininkų. Gaisras kiek pri
gesintas ir vakar rasta 36 apgruzdėję darbininkų lavonai.
Gaisras palaipsniui gesinamas
ir ieškoma daugiau žuvusiųjų.

i

Areštuotas .James
Loftus, vizija pašto valdybos ir visų
49 m. amž., kurį policija įtarė Lietuvos paštų veikimo. Tikri
kišenvagiu.
narna pašto ženklų apyvarta

susikūrė- ugnį t i* to kba- Iri- tatvta aplinkui T.

Valstybių NUSTATYTOS KELIONES

me. T^UJ1UrttWUtoU{«...lti ir vIrtayfc, rfl.

REIKALAUJA MILIJONO
LITŲ

šia priklausys nuo prezidento.
tas gaisras ir juos aplinkui su am.lįasadų. Kilo garniai, kad
IŠLAIDOS
ūkių verstis, parduoda juos
sies karstų negalimu vartoti
Vyriausybė
nėra
kraugeringa
rėmė liepsnos.
prieš ambasadų bus kėsintųsi
grįžusioms iš Amerikos ir Lie
įnirusiems civiliniams
žmo
Lenkų laikraščiai rašo, kad
,
BERLYNAS,
spal.
4.
—
sii
bombomis.
tuvoj apsigyvenusiems ameri
nėms.
Ieškomi gaisro sukilimo kal
pabėgę iš Lietuvos lenkų dva
ŠYDAMS — PALESTINA
Paskelbtas
prez.
Hindenburgo
kiečiams. Pagal statistikos da
tininkai. Vienas įtariamas arininkai žada pareikalauti at
pasirašytas
nuosprendis,
kad
KRATA MENOCAL
vinius, tik, šiais metais 38 ame
VIS DAUGIAU VARŽYMŲ lyginimo už
reštuo-tas.
nusavintas že
ŽENEVA, spal. 4. — 'Žydų
ateityje kancleriui, ministeNAMUOSE
rikiečiai nupirko Lietuvoj ūmes ir miškus. Bendra visų
klausimu kalbėdamas T. Sųriams
ir
provincijų
guberna

kius ir juose įsikūrė.
Parsamdomų
laidotuvėms
KALTINA PRAMONINKUS
dvarininkų reikalaujamoji su
jungos suvažiavime Benes, Če
HAVANA, Kuba, spal. 4.— toriams kelionės -----išlaidų
T rper
— ’
. . automobilių savininkai daro
,WaahinBt01w
Norima> ma jau sudaranti l milijoną
MOKYKLOS RĖMĖJŲ
prdezidento dienų būtų rankamo po $3.30; koelovak.jos uzs. reikalų rainis,
NE\V YORK, spal. 4. — Buvusio Kubos
kada
jie
vyksta
kur
oficialiais
,
‘
-•'iš,
pareiškė,
kad
*yd»™
gea„
tomoW|ju
„
^.l'dų.
SUSIRINKIMAS
Dėl angliakasių streiko Penn- Menocal namuose kareiviai pa
gyven lira. a
procesijų vežant nusvlvanijoj NRA administrato darė kratą. Paties Menocal ne į reikalais. Nakvynei gi prideda I lestina. Jis sakė,
kad
T.
Sų;
GRIAUS LŪŠNAS
Švč. P. Gimimo parapijos,
mirėlius į kapus.
rius Johnson kaltina ne darbi- ,rado. ’Es kažkur slapstosi. Na nia dar t $2.50.
jungos politinė komisija tuo
Nors daug lūšnų jau yra; Marąuette Parke, Mokyklos
1932 m. Chicagoj mėginta
ninkus, bet geležies pramonės inu?'se rasta kiek tai ginklų ir
klausimu
pasitartų
su
Britani

nugriauta, tačiau nemaža jų f Rėmėjų Motinų draugijos suŽYDAI NĖRA TAUTINE
tas vykdyti, bet' nepasisekė.
ir anglių kasyklų vedėjus, ku- ■ aniun’cijos.
ja.
t
dar liko, ypač kaimuose ir sirinkimas įvyksta šiandien,
MAŽUMA
rie kovoja prieš darbininku 1
miesteliuose. Šiomis dienomis spalių mėn. 5 d., 1 :(X) popiet
uniją
VOKIETIJOJ APKALINTAS
BASEBALL SVARBIAU
ISPANIJOS
KABINETAS
ŽENEVA, sBal. 4. — T. Są
atatinkamos įstaigos nutarė šios parapijos salėje. KvieŽymi dalis angliakasių va- į
KUNIGAS
ATSISTATYDINO
jungos suvažiavime svarstant
Vakar Cbicagos aldermonų nugriauti visų eilę nebetinka- čiamos skirtu laiku susirinkti
karų Pennsylvanijoj nenori
taryba turėjo susirinkti į pirtrobesių Kaune ir kituo- visos šios draugijos narės ir
grįžti į darbų.
! MUNICHAS, Bavarija, spal. tautinių mažumų klausimų, į
MADRIDAS, spal. 4. — A- motinį
atostogų
posėdį, se miestuose prievarta, savi kitos motinos, kurios prijau
4. — Erbandorfe areštuotas jį įimta ir žydai. Vokietijos
katalikų kunigas Heigel, kurs atstovas protestavo. Jis pa-1 tsi*taty<Jįno Ispanijos jmniste- |Posėdis nukeitag į ateinančių ninkų sųskaiton. Kaimams -tuo čiu kilniam savo
mokyklos
FORDO DARBININKAI
būk įžeidęs Hitlerio vvriausy- reiškė, kad žydai nėra tautinės 1 r’U kriketas, kurmiu pirmi- savajtę^ nes daUguma alder-- tarpu bus išsiuntinėjamas įspė rėmimo darbui.
IŠJUDĘ
ninkavo A. Lerroux, kada monų nusprendė matyti base- jimas.
bę ir protestantų bažnyčių.
mažumos.
Dr-jos valdyba.
_______ įsteigiamasis susirinkimas reišbolininkų žaidimų.
EDGEWATER, N. J., spal.
SUOMIAI
SVEIKINA
J.
V.
kg
nepasitikėjimą.
PREKYBOS SANTRAUKA Pinigų kainos —
4. — Fordo automobilių fab NENORI AUKSO STANDARDO
ATSTOVĄ
Kabinetui atsistatydinus,
FLORIDOJ BUS SUVA
rikuose darbininkai vis dar
mainyba
NEW YORKO BIRŽA
—
ŽIAVIMAS
HELSINKIS, Suomija, spa! nutraukta ir steigiamojo susistreikuoja. Pikietininkai hfidi, i HASTING, Anglija,
spal.
i
Mažas veikimas.
VAKAR.Numatomos
kad į fabrikus nebūtų imami 4. — Darbo partijos suvažiavi lių 4. — Atvyko naujas J. Vals ' rinkimo sesija.
CHICAGO
BIRŽA
—
T^tas
Gryno aukso uncijai
$31.79
Amerikos Legijono suvažia
streiklaužiai.
me pareikšta, kad vyriausybė tvbių atstovas Suomijai, E. [krašte suirutės. Socialistai ra
veikimas.
Sidabro uncijai
.3975
vime nutarta, kad 1934 metais
Darbininkai planuoja įsiver-' negrąžintų valiutai aukso pag- Albrigbt. Suomiai jį iškilmin dikalai nori viršenybės.
NEW
YORKO
BONAI
—
J. V. doleris
.6443
savo suvažiavimų turėti Miami
žti į Fordo fabrikus Detroite rindo.
gai pasitiko.
Nepastovūs.
J.
V.
luinai
stip

Britų svaras
4.765
mieste, Fla.
JAPONAI PRIEŠ BOLŠE
ir ten išjudinti darbininkus,
rūs.
Prancūzų frankas
.604-+kad jie organizuotusi.
PASKIRS KAINOMS TVAR-, Komisaras išį pradžių
bus
VIKUS
MAINJBA
SU
UŽSIE
Kanados doleris
.983125
KYTI KOMISARĄ
j paskirtas Kaune, o paskui —ir
PREZIDENTO PRAKALBA
NIAIS
—
Pažangiuoja.
Dolerio
/Vokiečių
markė
.3695
TOKIJO, spal. 4. — Japonų
kituose miestuose.
VIRGINIA ŠLAPIA
Italų lira
.0815
Vakar vakarų prezidentas kaina mažai pakitėjo.
KAUNAS. — Lietuvoje yNegalima dar pasakyti, kiek vyriausybė reikalauja, kad bol
Šveicarų frankas
3010
RICHMOND, Va., spal. 4.— ra didelė netvarka su kaino- plačiai jis turės galios kainų ševikai panaikintų Vladivosto kalbėjo krašto Katalikų Lab KORNAI — Pigesni.
J. Valstybių dolerio kaina
Virginijos gyventojai vakar į- mis. Kada kaime produktai ne ■tvarkyme. Bet yra būtinas rei ke prekybos laivams varžy dary bių suvažiavime New KVIEČIAI — Pigesni.
GALVIJAI — Pastori kai Europoje įvertinama remian
Yorke,
vykdytu referendumu pasisa- žmoniškai atpigo, tai miestuo- kalas, kad būtų sutvarkytos. Į- mus.
na.
\
tis prancūzų aukso franku.
Japonai sako, kad tie varžy
kė prieš 18-ųjį priedų, ty. prieš se kainos yra didelės ir nevie- vairiausi valgomieji produktai
KIAULES — Brangiau.
Šiuo aukso franko pagrindu
ir visos kitos prekės tam pa mai yra surišti su bolševikų
PREM. MUSSOLINIO
probibicijų.
•
nodos.
MEDVILNE -r Pažangiuo įvertinamas ir Lietuvos litas.
Šį reikalų sutvarkyti, kaip čiam turguje ir tų pačių die ginklavimosi (Vladiv ostake.
SVEIKINIMAI
ja.
SPRIN1GFIELD, III., spal. girdėta, bus paskirtas kaimj nų ne vienoda kaina parduo
CUKRUS — Nieko nevei ORO STOVIS
Italijos prem.
Mussolinis
NEW YORK, spal. 4.
—
5. — Legislatūrai pranešta, komisaras. Jis pirmiausia nūs dami. Tuo atžvilgiu ypad kaikad bedarbių šeimynų šelpi tatys maisto produktams kai miečiai išnaudojami, kada jie Į Atvyko iš Anglijos 3 atstovai, prisiuntė sveikinimų Amerikos kiama.
mui reikalinga 56 milijonai do nas. Paskiau gi kitoms pre perka krautuvėse sau reikalin-Į kurie Washingtone turės de-, Legijono suvažiavimui Cbica- SVIESTAS pR KIAUŠI CHI0A00 IR A P YI. INKUS
— Šiandien giedra ir šalta.
NIAI — Brangesni.
gus daiktus.
rybas karo skolų, klausimu. ' goj.
kėms.
lerių.

*
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“DRAUGAS”
IBelna kasdien, Oakyrua sekmadieniui
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 84.88. Pu

■ei metų.— 18.60; Trims aiėneulam* — 82.00; Vienam i
mėneelul — 7 6c. Europoje — Metams 87.00; Pusei me8w — 84.00. Kopija .OOe.
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų neffraJel nepraOoma tai padaryti ir neprfrlundlaina tam

pradėjo rengti, tuo būdu įvesdami lietuvių
visuomenę į naujų veikimo dirvų.
Reikia pagirti Aero klubų ir Dariaus- |
Girėno paminklo komitetų, kad jie sumanė
surengti lietuvių aviacijos dienų, kad pager
bti mūsų didvyrių atmintį, kad pagelbėti
pastatyti jiems paminklų ir kad tęsti to.liau
jų pradėtųjį darbų.

LETUVOS GYVENIMAS

SVEIKATOS SKYRIUS

pūva, o kui ateina žiema, tai
ir tų skurdžių sodų savininkai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
retai tepamato obuolį ar kriau
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 vai.
Tiktui treti metai Lietuvos šę (grūšių). Šita ūkio šaka
Skelbimų kalnu prisiunčiamos pareikalavus.
RUDUO IR MOŠŲ SVEI Tik tuomet žmogus yra svei ūkininkai augina cukrinius rū Lietuvoje labai apleista, o ji
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
kas, kuomet jis savęs nejau-inkelius. Bet“ jau šiemet cuk- turi labai dar gražių ateitį.
KATA,
5 vaL po piet.
čia.
'raus pramonei suduotas gero- Iki šiol mes šiek tiek vaisių
LIETUVOS JAUNIMAS IR VILNIUS
Rašo Dr. K. Draugelis,, D.D.S.
Drėgnas oras, aštrus vėjas, ,kas
^at, &a ar ^lk išveždavoine tiktai į kaimyni
Chicago, Illinois. '
“DRAUGAS ”
vienu žodžiu, ruduo sukelia neparodytu perdaug gobšumu. nę Vokietijų, ir tai ten Lietu
Lietuvos pavasarininkų sąjungos organas
»
*
44Pavasaris” apie Vilniaus vadavimo reika Jau krinta auksiniaAnedžių žmogaus kūne visų armijų prie i'Marijampolės cukraus fabri- vos vaisiui eina daugiausia
UTHUANIAN DAILY FRIEND
kas, valdžios lėšomis įsteigtas
lus taip rašo:
marmalado bei saldainių ga
lapui. Darželiuose nuvyto dau šų. Tai šonas suspaustas, tai
Publlsbed Daily. Ezcept Sunday.
(
—
jis
kaštavo
apie
6,
(XX),(XX)
■UBSCKlPTloMti: One Tear — 80 00; SU Months
‘‘Vilnius! Vienas to vaido ištarimas jau gelis gražių gėlių. Patrumpė gerklė įdega, tai čia, tai ten nu
mybai. Aišku, už menkus vai
— 88-00; Ikre e Months — 88.00; One Month — 76c.
lt.), šiemet smarkiai numušė sius ir kainos menkos. Pernai
Būtove — one kear — 87.00; SU Months — 84.00: dina lietuvio sielų. Nuolat kartojame ir kar jo dienos. Ruduo kaip čia.
diegia; prakiuręs dantys imai
Covy — .OOo.
ūkininkams kainas už cukri iš Lietuvos į Vokietijų buvo
Atvertum* In “DRAUGIAS** brlnsa best results.
tosime,
kad
Vilnius
—
šventas
mums!
Šven

balsų ir spalvų r gelti; rytmetį atsikeli su išti į
Gražioji
Advtrttstm ntūt on BpplloAtioB.
nius runkelius. Taip dar už išvežta tiktai 182 vagonai o“DRAUGAIS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago tas visai mūsų tautai! Tai mūsų miestų mies harmonija
laipsniškai užlei nusiu veidu; vienur, kitur iš.
tas! Tai Jeruzalė mūsų! Ir kaip skaudu, kad džia vietą Zęphyro tragikome po pripuvusių žandakauly pernai ir pernai už runkelių b uolių. Šiemet būsią išvežta
centnerį (50 kilogr.) mokėjo
ginklais turtingesnis priešas, visai nesigėdin- dijai.
žirniai mažiau. Mat, Lietuvo
šaknų ima almėti. Visokios ne
po 4 — 3,5 lt. o šiemet tiktai je obuolių derlius šiemet pra
damas, jau trylikti metai mynioja tų mūsų
Drėgnas ir aštrus vėjas su laimės žmogaus sveikatų ap
DIENOS KLAUSIMAI
2.50 centų. Be to, fabrikas iš
brangių žemelę.
purto medžių šakas ir šiurpu sėda. O tai dedasi taip dėlto, davė sėklų, duodančių mažes stas, o Vokietija dar varžo iŠ
Bėga laikas, metai eina po metų ir vis liu pereina žmogaus kūnų. kad žmogaus kūne jau nuo se
užsienių vaisių įvežimų.
AVIACIJOS DIENA IR MŪSŲ
nį runkelių derlių. Kai numu
nesulaukiame tinkamos progos atsiimti iš plė Girdisi abiejų dejavimai.
nai yra suryti parazitų ir jų šta kaina, tai ūkininkai ma Kai kurie stambesni senieji
DIDVYRIAI
šikų savo brangiausių turtą, kurį per amžius
Su saulės spindulių šiluma perų lizdai. Ruduo juos pa žiau runkelių pasėjo ir pasė- ūkininkai ir naujai ūkiuose įyra gynę nuo priešų mūsų tėvai, kurį mes nyksta ir gyvybę tveriančioji kiršina, sujudina.
Aviacija didelę pažangų daro. Valstybės
tus prasčiau prižiūrėjo. O dar sikūrę lietuviai amerikiečiai
patys gynėme. Tik prieš kelias dienas atšven jėga; kūno atsparumas.
Liguista sveikata, manoma, ir orai buvo nepalankus. Per-,užvedft didelius «^U8» su dvi^
lenktyniauja. Vienur vieni pagerinimai iš
tėme paskutinio lietuvių žygio į Vilnių tryli
Visoje gamtoje, drauge ii yra priežastimi viso blogo. O nai buvo apsėta cukriniais ru jų — trijų veislių vaismed
randama, kitur kiti. Visas pasaulis aviacija
kos metų sukaktuves, kai mūsų kariuomenės žmogaus kūne, vyksta svarbi prieš blogų reikia
kovoti. nkeliais 5,300 hektarų, ir gau žiais. Tokių sodų reikia Liedomisi. Net maži vaikai ir tie yra užsidegę
pulkai 1920 m. rugpiūčio mėn. 26 d. garbin atmaina. Tai kova elementų! Tinkamiausia kova prieš blo
ir jų dauguma lakūnais nori būti. Taip yra
ta 120,000 tonų runkelių? Šie luvos šimteriopai daugiau. To
gai jį buvo paėmę į savo rankas. Tiesa, ne
gų
tai
gelbėjimas
sveikatai.
Šių elementų kovų, žut-būt,
dėl to, kad gyvename tokioj gadynėj, kada
met apsėta jau tik 4000 hek kių sodų vaisiais bus aprūpi
ilgai tuomet teko džiaugtis, nė du mėnesius. nusistatė žmogus laimėti. Jo Pozityvia darbas yra visuo
tarų ir tikimasi gauti apie nta ir vietos rinka ir daug
technika pastatyta pačioje aukštumoje, kada
Dar jauna tuomet mūsų kariuomenė nepajė protavimas, jo darbštumas, met malonesnis negu negaty
susisiekimo greitumas vaidina svarbų vaid
65,(XX) tonų runkelių. Savam jų bus galima išgabenti į už
gė atsispirti prieš daug gausingesnes ir ge
Tsb.—
menį pasaulio ekonominiame gyvenime, kada riau apginkluotas lenkų plėšikų gaujas ir su jausmas geresnio rytojaus a- via., Tai yra, smagiau statyti, cukraus fabrike bus pagamin sienius.
negu griauti.
teina jo pagalbai.
Atlantikas ir kiti vandenynai nugalimi, pertu tiktai trečdalis Lietuvai ret PRŪSŲ LIETUVA SKAU
skaudžia širdimi turėjo Vilnių palikti. Dabar
Sveikatų
reikia
auklėti
—
Daugelis paukščių išlekia į
ikalingo cukraus.
Tsb.—■ DŽIAI NUKENTEJO NUO
skrendant per keletu dešimtų valandų.
jau žalioms velėnoms užžėlę tie keliai, kur
kaip
sodininkas
medžius,
kaip
Mūsų tauta taip pat, kiek galėdama, de mūsų tėvai ištisomis eilėmis eidavo pagar šiltesnius kraštus; palieku
POTVYNIŲ
žiemavoti. Keturkojai augina bitininkas bites. Laukinė gėlė
MENKAS VAISIŲ
dasi prie to, kad vis didesnė ir didesnė pa binti Aušros Vartų.
--------PaskuNbę
rugpiūčio mėn.
ir
audras
pergyvena,
o
miesto
storesnį ir šiltesnį šerių bei
DERLIUS
žanga aviacijoj būtų daroma. Lietuva, tiesa,
Bet ar ilgai taip tęsis? Ar niekuomet
savaitę pietinėj Pabaltijo da
gėlynas visuomet mizernas —
nedaug lėktuvų teturi, bet vis dėlto jų turi Vilniaus mes ir neatsiinisiine ? Ir nepakar vilnos kailį.
Žmogus ieško pas/ogės ir pražydo ir tuoj nuvyto. Taip Lietuvoje sodininkystė nie ly — Lietuvoj ir Kvtprašiuo
ir net savo konstrukcijos. Lakūnų taip pat tosime 1920 metų žygio? O gal verta nuleisti
yra su mūsų, miestelėnų svei- kad nebuvo aukštai pakilusi. se ištisas kelias dienas be pa
šiltesnio drabužio.
turi jau gerai pasižymėjusių.
rankas,
peržegnoti
Vilnių
paskutinį
kartų
ir
I
Vieni prisiglaudžia savo na-Įka^a* ^ai tinkamiausiai įrodo Per karų sodai dar labiaĮu su liovos lijo. Nuo liūčių patviMūsų drąsuoliai Darius ir Girėnas savo amžiams jo išsižadėti?
smuko. Pagaliau, po karo spa-' n° upes ir upeliai, apsemda
Ne, to niekuomet nebus! Tokių minčių muose. Kitus nugabena į ligo-! akmeniniai antkapiai,
žygiu per Atlantikų liepos 15 ir 16 dienomis
laimės miestelėnui po reiai pykdant kaimų į vien mi didelius plotus. Potvyniai,
ir savo ir mūsų tautos vardų įamžino taip ir prisileisti negalime. Vilniaus niekuomet ne i nines. Nemenkų skaičių sušel-;
kaip jau Lietuvos spaudoje
smarkiai progresuojančios aviacijos istorijoj. išsižadėsime ir jį būtinai atsiimsime! Juo il Įpia prieglaudos. Aukštos jr j ranka yra daktaro pagalba, sėdžius skirstymų, sodai nuo
buvo rašyta, padarė daug nuo
Nors šiame žygyje jie žtivb^bet jų vardas giau būsimi priversti Vilniaus laukti, juo su storos kalėjimų sienos atskiria !da ir reikėtų kuo dažniau nau to taip pat labai nukentėjo.
pasiliks neužmirštamas, nes savo gyvybę pa didesniu pasiilgimu į jį veršimės. Ir vienų gąjį daug nuo laimingesniųjų. I dutis; kiek galint anksčiau, o Kaimų sodybose paliekantieji ^tulių.
ūkininkai gauna kelių buvu- j Bet pasirodė, kad dėl liOaukojo aviacijos pažangai ir savo tautos gar sykį vis tiek parodysime, kas mūsų širdyje Valstybių silpnapročių ir be- d 1 kovą, tai tik taceį-ėį.a
sių kaimynų sodus, juos ga- /^ ir Potvynių nukentėjo ne
bei. Kas iš lietuvių dabar ir perskris Atlan- rusena, kas per jausmai ten susitvenkę nerim pročių namuose globojama bū ne kuomet jau per vėlu. Jei
• tiku, jau nebepadarys tokios sensacijos, neb- sta. O tuo tarpu turime rengtis labai rinitai, riai piliečių. Jaunuoliams re- verta eiti į kovą, tai -tik kad' Ritinai apleidžia, o tie, kurie vien M«tuva. Antai, Rytprūertę
dai ją laimėti. Palaikytu ui sveiko išsikelia į naujas sodybas, ra-kiikr*S*iai ruAo’ kad fc’
sukels to entuziazmo, nes nebebus jau pir kad, išmušus lemiamai valandai, nebūtunu formatorijos
Lietuvos vietose,
Pr°to kova yra kilni, nda plikus laukus ir turi iŠ mose
• bais. Net valstybės elektros kė , kunw
mieji. Dėl to Darius ir Girėnas lietuvių tau pakrikę, nepasirengę.
naujo
rūpintis
sodeliu
ir
me-j
Kurtil
*
pakraščiais, ūŽygis, į kurį vieną dienų vis tiėk eisime, dė ima daugiau kaitinti. Tai j Organizuotą kovą dėl lietu
tos istorijoj ir mūsų aviacijos istorijoj pasi
deliu. Sodai buvo pritaikyti kudnkai^
tur®j« be
liks lyg įr Kolumbai. Ir suprantama kodėl bus reikalingas ne tik jaunų pajėgų, ne tik vis kova elementų! Tai tt;ūsų|vlU bendros sveikatos Amerinuostolių dėl smarkių šiau
k°s Lietuvių Daktarų Draugi tiktai savo šeimos reikalams,
mūsų visuomenė pasiryžo jų atmintį pagerbti, kruvinos aukos, bet ir materialinės paspirties. bendrosios sveikatos ruduo!
rės vejų, kurie marių vandenį
Ir rudens išvakarėse mes ja vedė ir dabar sėkmingai ve todėl juose buvo auginama po
pastatant tinkamų jiems paminklų Chicagoje, O nė to nė kito nelaukime nei iš anglų, nei
keletą įvairių rūšių vaismed užvarė aut sausumos. Nuo šio
kur jie augo, mokėjši, skridimų sumanė ir or iš prancūzų, nei iš kitų svetimųjų. Patys tu rasime daug nelaimingų. Yasa da radijo kalbomis, laikraš
potvynio daugiausiai nukentė
rime viskuo pasirūpinti. Kas ginklus saugo ros šiluma su lapočių aroma čiuose straipsniais ir taip va žių. Iš tokių sodų, žinoma, ne
ganizavo.
jo pievos ir daržovių laukai,
Sekmadienį įvykstančioji Lietuvių Avia ja, tegul juos saugoja ir neleidžia rūdyti. Ki tartum' kokiu balsamu gaivina dinamosios Sveikatos Savaitė- galima sudaryti vienodos rū
šies didesnių partijų vaisių knrių buvo apsemta apie 4,paskaitomis,
cijos diena yra svarbus įvykis mūsų veikimo ti taupykime, dėdami centų po cento į Gele žmogaus kūnų. Užsnūsta pa- 11118
Žmonių patyrimas parodė, i Todėl iki šiol Lietuvoj, vasa (XX) margų. Apskaičiuojama,
istorijoj, nes lai parodo, koks susidomėji žinį Vilniaus Fondą, kurio rinkliava kaip tik razitai; išnyksta opios kūao
kad daržovių potvynio metu
mas lietuvių tautoj yra aviacija, koks yra šiomis dienomis daroma ir kurio lėšos tebus vietos; Žmogus savęs nejau kad yr^ pigiau sveiku pašilai-j rų ir rudenį, vaisius ėda net
bus sunaikinta apie 30,000 ce
noras prisidėti prie jos kėlimo ir taip pat panaudotos tik tuomet, kai išmuš mūsų lau čia. Jog taip ir /turėtų būt. kyli negu sirgti. Bandykime. • ir kiaulės, jie visur mėtosi ir
ntnerių ir šieno — apie 22,000
kaip ji brangins Darių ir Girėnų, įrodžiu kiamoji valanda”.
centnerių. Neturtingiems pa
Prie Vilniaus vadavimo žygio ir mes tu bas, paskaitas, masinius susirinkimus. Chica- kad ir kiti miestai nepasiliks nuo chicagiesius, kad ir lietuviai turi pakankamai drą
mario gyventojams tai labai
sos ir jėgos nugalėti Atlantikų. Jie buvo rime dėtis. Už kelių dienų spalių 9 d., Vil gos lietuviai gerai daro, kud jie aviacijos čių ir vienokiu ar kitokiu būdu Spalių Dadidelis smūgis.
Tsb.—
pirmieji, kurie ir lietuvių aviacijos dienas niaus užgrobimo diena. Surengkime prakai- dienų sutaikė su Vilnios minėjimu. Manome, vintąjų paminės.

PRAEITIES PABIROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

(Tęsinys)
Pas vyskupų Rūžkį
Negreit vis tlėlto išsirengiau eiti pas
vyskupą Rūškį. Mat, vis dar neturėjome
kaip reikiant sudarytų surašų. Nebuvo dar
vis vienos minties. Kai kurie pradėjo gai
lyti darbą, peikdami mūs sumanymų, kad
pradėjus lietuviškas pamaldas Pranciško
nų bažnyčioje, ]Mtskui bus sunku kur pa
togesnę vietą gauti. D į Pranciškonų baž
nyčių taip iš visur toli, *kad iš pradžių
gal ir pabandys kokį vieną kitą seknia<1iewį, paskui ir nusibos. Bus tik daugiau
blogo, nes mėtojus lietuviam* lankytis lu*ž
nyčioje. lenkai pasakys, kad lietuvių visai
maža, nebereikalingos jiems jokios pamal
dos. Tai gali visiškai užkirsti kelią kada
kur kitoje patogesnėje vietoje jas išgauti.

vos stveriasi” — sako patarlė. Ne visai
patogi vieta Pranciškonų bažnyčia, bet
.jei jos nenoiėsime visai nieko galime ne
gauti. Nežinia dar ir tą ar gausime. ‘‘Meš
ka dar girioje, o juu už jos kailį bara
mės”. Išgaukime tiktai tą, o paskui pa
kalbėsime, kaip putaisyti, jei bus netin
kama.
Kiek laiko mes taip svyravome, aš
dabar negaliu pusakyti. Tik tiek, kad
pirmaisiais metais aš nieko gero lietu
viams dėl lietuviškų pamaldų dar nieko
j begalėjau padaryti. Netruko, mat, laikas
prabėgti —- atėjo laikas velykinės išpa
žinties. Aš turėjau vykti į tolimus mies
tus kareivių išpažinčių klausyti. Mūsų
pamaklų klausimas taip ir likosi bekybąs
ore — neišspręstas galutinai.

Apeidirltęs tiktai su savo pareigomis,
vėl galėjau Diliau pertrauktąjį klausinių
klabenti. Vieną vakarą, turėdamas kiek
aiškesnių žinių apie Varšuvos lietuvius,
cinu aš pas vyskupą Rūškį. Senelis pri
ėmė mandagiai. Aš jam, ilgai nelaukdaReik pasakyti, kad daug bnvo tiesos 1 mus, ir pradedu dėstyti Varšuvos lietu

šiame posakyje. Bet ‘‘skęstąs ir už brit- vių reikalus. Senelis atydžiai klausėsi. Iš

6į skyrių tvarko ir prižiūri

dėstęs, kiek čionai esama apleistų ypač
jaunų lietuvaičių, kuriomis niekas nesi
rūpina. Daugelis jų tarnauja pas žydus,
niekad neiš: ina į bažnyčią, o kad ir iš
eina niekad negirdi savo kalba pamokslo...
Kad daugelis jų dėl tos priežasties atšąla
nuo tikėjimo, pasiduoda visokioms pagun
doms ir tokiu būdu dingsta ir tikėjimui
ir tautai. Jis visiškai tam pritarė. Ir kai
aš pasiūlįau projektų padaryti lietuviams
pamaldas su pamokslu Pranciškonų baž
nyčioje, vyskupas ftė kiek nedvejodamas
man tarė: — ‘‘Labai getai, jei tik kuni
gas sutinki tų darbų dirbti. Aš mielai
sutinku su tuo projektu, jei susiras bent
koki 200 norinčių tomis pamaldomis nau
dotis”. —
— Esu tikras, Jūsų Ekscelencija, kad
ne 200, bet 2(XX) atsiras! — linksmai at
sakiau vyskupui. —• ‘‘Kam tiek daug?
Suraskite tik tuos 200, tai užteks!*’
j šypsodamos perkirto mane vyskupas. Ma* lyti, jis netikėjo, kati bus galima surasti
I ligi 2<XI asmenų, norinčių naudotis lietU| viškomis pamaldomis... Paprašiau palai
minimo ir išėjau.

CUKRINIŲ RUNKELIŲ
DERLIUS

Leidimas gautas

kur arčiau prie vidumiesčio surasti. Vys
kupas taip pat perbėgo mintimi visas
vidumiesčio parapijas ir nerado, kur būtų
galėjęs kų panašaus surasti, kad ir kuni
gas, lietuvis būtų, ir tarnaitėms kad būtų
lengviau prieinama vieta.
— O žinai kų, kunige kapelionai, kas
man parėjo į galvų ? —' staiga sušuko p.

Vadinasi, viskas gerai. Netrukus tu
rėsime šv. Pranciškaus bažnyčioje lietu
viškus pamaldas! Kokia linksma naujie
na! Tiek metų lietuviai negalėjo, nė sva
joti apie tai, kad Varšuvoje galėtų turėti
savas pamaldas, dabar mes jas kaip ir
turime!..
Išėjęs iš vyskupo su ta linksma ži Stankevičius, pridėjęs smilių prie kaktos.
nia, nesiskubinu namo, bet būtinai turiu — Nai gi štai visai netoli nuo mūs, "Ža
užeiti pas savo gerų draugų ir patarėjų liojoje Aikštėje” yra nedidukė bažnytėlė.
— p. Pranciškų Stankevičių. Rodos, kad Ji jau koki dveji metai uždaryta. Būtų
brangių dovanų būčiau jiems atnešęs — galima prašyti, kad mums ją duotų...
— Kokia bažnytėlė? — sušuko abi
taip nudžiugo visa Stankevičių šeima.
Pranešęs jiems tų naujienų, buvau
lieketinęs drožti toliau ir kitiems jų pra
nešti, bet ienai Stankevičiai užsispyrė ge
rų žinių aplaistyti ir gana. Tokis ten ma
no nieko negeriančio buvo ir laistymas!
— Zelterio bunka — tai visas laistymas!
Bet v ištiek turėjau liktis vakarienės ir
imsidalinti su jais džiaugsmu... Prie va
karienės bekalbėdami apie pamaldas vis
dėlto padejavome, Vad ne visiškai bus

patogu taip toli, ypač tarnaitėms, lanky
tis. Būtų geriau, jei Rūtų galima buvę

Stankevičiūtės, kurios labai uoliai daly
vavo mūsų pasikalbėjime bei džiaugsme.
— Ar toji, kur likusi nuo Kūdikėlio Jė
zaus ligoflinfa ?
— Taip, toji pati. Ji priklauso kuni
gaikštienei Radvilienei. Kai ligoninę per
kėlė į dabartinę vietą, koplytėlės nenorė
jo ardyti, tai pardavė per varžytines kar
tu su visa aikšte. Pirko jų kunigaikštie
nė Radvilienė ir daluu- ji laiko savo nuo
savybe.
(Daugiau bus)

Ketvirtadienis, spal. 5, 1933
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ĮMalonu žiūrėti, kaip mažyčiai, mikių vaidinimu. Visi iSva-,atvažiavo į seimą Pasirodė, bet vėl dirbtuvės pradeda užUUvIII UI U L.
'net - pįrmo skyriaus bėginė-1 žiavo namo geroj nuotaikoj irikari seimas sekma
sekmadienį labai sidarinėti. Ką padarysi, turja iš namo j namą kad pagel su džiaugsmu, kati per vienus nepatogus kunigams atsitrau būt, visur panašiai daroma.
į Praeitą savaitę labai svar bėjus savo parapijai. Jei šie metus ši organizacija taip žv- kti nuo savo pareigų. Kai ko
Nors žmoneliai čia mažai te
biais reikalais Pittsburgh’e hv vaikeliai iš jaunų dienų būtų miai paūgėjo.
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
Irios atstovės, suprasdamos tai, dirba, bet pramogos pa ra pi
2128 Karkins Way, Pitteburgh, Pa.
nkėsi kun. M. J. Urbonas i.š raginami remti savo parapi Ateinantiems metams į va patarė seimus laikyti vidury. 'jos labui savo keliu eina ir to
Telephone HEmlock 1490
jDuBois, Pa. Atlankė į\airias ją užaugę būtų geri ir nau ldybą išrinkta: A. Mareiulai- je savaitės ir tokiu būdu ku- dinų vis rengiamos. Bingo šeKOŠT ANT AS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
mokslo institucijas, kaip ka- dingi parapijonai. Bet guila, tienė, pirm.; p. Račkauskienė nigarns būtų patogiau į juos Padienių vakarai ir card par2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
tulikų, taip ir valstybines. Tu kad ne visuomet taip atsitiiv — vice pirm.; p. J. Bulevičiu* atvykti. Bet į tai nekreipta ty per spalių mėnesį moterėTelephone Hemlock 2204
^ėjo pasitarimus su įvairiais ka Rai kurie nustelbia šią
rašt.; A. Sutkaičiūtė, Man Į dėmesio, tik dar pareikšta, lės jau yra prašomos rengti,
įmes. Bet kur Darvino faktai? aukštais žmonėmis. Tik nete- nekaltų vaikelių gerus norus tinaitienė, Millerienė iždo glo kad kunigai gali sutrumpinti Nėra abejonės, kad atsiras daTegul jis įrodo nors vieną gy- ko sužinoti, kokiais reikalais lt* pasiryžimus paniekindami
Rep. i*? kai kurias pamaldas aplėk p-bščių moterėlių, kurios apsijis
čia
praleido
visą
savaitę.
I valių rūšį, persimainiusią iš
jų pastangas. Čia galima pa
sti. Tokie apsireiškimai man ėmę rūpinsis, kad pramogos
Ant
kiek
žinoma,
kun.
Urbo
darė labai blogą įspūdi, nes Į pasisektų. Parapijos komiteŽMOGAUS SKIRTUMAS Ivienos veislės į kitą! Tikras nas yra Pennsvlvanijos gubo- klausti, kodėl parapijose yra ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠV. PRAN
■mokslas įrodo, kad gyvuliu
taip vadinamų “šiaudinių ka CIŠKAUS VIENUOLYNO seime nekartą pareikšta, kad tas, kaip matau, yra labai daNUO KITŲ GYVULIŲ
_______
rūšys nesimaino, kad kiekvie- irnatoriaus Pinehot paskirtas talikų”, kurie visai nenori re
hunigų pritarimas būtinai rei-Įrbštus. Jis bendrai rūpinasi,
RĖMĖJŲ SEIMO
t,*,*.
ii',.. *„ nas gyvūnas pasilieka savoj** kokion tai komisijon su kitais mti parapijos reikalų ir karkalingas, o tuo tarpu su ku- kad kuodaugiausiai naudos pa
KAI LAS:— Jonai, ur. au-.
1
- |x_ x_______ -»«-_______ _
'rūšyje, nežiūrint kaip aplin- žymiais žmonėmis. Mums m a- Lajg n(ų peikia tuos, kurie de- Seimas .prasidėjo iškilmin- nigais nesiskaitoma ir jiems rapijai būtų padaryta,
tas aiškino man, kad C. Dar- i,
. , .
»,i
r. i r.- ir.nVeHnZ.5i,a kvbės nesimainvtų. Priversti- l°nu apie tai sužinoti, kad ^a vįsas pastangas, kad užlai- gomis šv. Mišiomis, kurias lai neduodama progos seimuose
v,nas yra ,h,M,s .nak n, u *
• «
lietuvis, ir
katalikų
Šios parapijos mokykla su
kius parapiją gerame stovyje, kė vienuolyno kapelionas, ge oalyvauti. Nieko dėl to 8tebe? lnodernifikaig patogumais pa.
r .„s laba, t,k, ,
gas, paskirtas aukštoje vieto. Jei patys negali pagelbėti fi
ib. kun. Skripkus ir pasakėė tino, kad kai kurie kunigai) rap. į skolą įstūmė, tat -ir šu
jis net tiki, kad žmogus yra
je
valstijos
reikalus
daboti.
nansiniai, tai nors savo vai
ai- tai dienai pritaikinta pamoka, .-ėmėjams irgi nepritaria. Rei- t^,
kilos iš keturkojo bei bezdžio. raleisk i natarali Kyveni.nn,
Kiek
vėliau,
kaip
tik
ką
dau
ėt. 1,, sekmadieni spalių 1 d.. 10 ktų atsimint., kad prie ,8 ek
|aikais
nės, o, gal būt, kad jis buvo jie vėl grįš savon rūšin. Jeigu giau sužinosime, pranešime. kelius tegul ragina padirbėti
ginio
šito
vienuolvno
niekas
,
.
,
, , ,
parapijos naudai. Patys irgi valandą ryto. Po Mišių šv. se
rūsys nesimaino, ir žinome ge
,
nas, kaip matom lankvdamas
net ir žolėdys...
rai, kad nesimaino, tai kaip ^velkiname kun. Urboną. Rep. turėtų pirma duoti pavyzdi, serys visus atstovus ir sve- kitas, kaip tik kunigai dau i ,
..
‘
.»
.....
, T ° r
savo parapijomis, jau daug iš
JONAS:
Kaulai, o aš gi- gaĮ£jo pasidaryti toks dideli*
prisidėjo (J. M. pral. . .
.
„-i • nes pavvzdis daugiau ir aiš- čius pavaišino skaniais pietų ginusiai
v
,
« , • - dalino loto tikietukų. Tikimės,
rdėjau, “kad Vienas kvailys skirtumas tarp gyvulių! Zoo
Praeitą sekmadienį kun. Ka kiau kalba negu žodis. Kiek- mis. Pasistiprinę ir pailsėję Knisas, a. a. kun. Sutkaitia . . .
,
,
„
.. kad Anelės Kudirkienės pauo.gali daugiau klausimų užduo logai, geologai aiškiai įrodo, zenas, Juozas Tamkevicius, vienas turėtų stengtis atlikti susirinko į gražią vienuolyno įr kun. Kazėnas). Seserų iš,
, ,
x
.
,
. . A . . ...
-v, - - - vanotas sklypas žemes daug
ti, negu devyni išminčiai bei kaj gamtoje nėra jokio sąry- Aleksė Pociūtė, Antanas Si savo dalį parapijos užlaiky- svetainę pradėti darbą — sei leista istorine knvga aiškiai i- ' . „ .
...
,
,
.
....
pagelbės parapijai,
rodo kunigų pasidarbavimą
filozotai galėtų atsakyti . Tie
kaip grandinio, bet prie korskis bent trumpai valandai me, nes kur vienybė ten ga mą.
šą, (’. Darvinas buvo mokytas jungai jje randa dideles spra- buvo užsukę į Šv. Pranciškaus lybė.
Pirmiausiai išrinkta prezi Seserys Pranciškietės jų pasi Šv. Vincento Lyceum vaiki
vvras, bet aklai užsispyrėlis Įgag, ko nega]į užpildyti. Dėl- Vienuolyno Rėmėjų seimą. Sei
X Daugelis vaikučių kas diumas ir išduota įvairūs ra darbavimą įvertina ir aukštai nai atsižymėjo su mushball.
Ar nereikėtų ir T.
, . , -.
. , . ..
evoliucijonistas, nes yra daug į0 kokiais pagrindais bei fak- me buvo ir daugiau sautsai- dien prieš Angelų Sargų šve portai sulig dienotvarkės, i’ npkainuoja.
:
.
.
Jie supliekė kitus ir laimeja
faktų, kad jis pats daug <la-Įtais remdamasis Darvinas ga diecių: Ona Martinaitė, P. Mantę lankė bažnyčią, kad atll- kurių pasirodė, kad rėmėjai (vienuolyno rėmėjams panašiai-pim^ vkų laimėjo Jr g-d*
ly kų netikėjo, ką jis mokino, Ii sakyti, kad žmogus yra k i- rtinaitienė, Stravinskienė, P. jkug Koveną. Maldų vaisius per pastaruosius metus gana .pasielgti? Dieve duok, kad kiTfig }r
kfl(J
bet kitus mokino, idant dau lęs iš beždžionės? Bile kokia Blažaitienė, M. Blažaitienė ir(jau pasirodė. Keletas naujų sustiprėjo ir gražiai vienuoly- ,tame seime kitaip butų.
1^ yfa gerj niushbolistaj
giau žmonių suklaidintų, o tie teorija, bei spėjimai, be fak-.dauK klt»b kuriM vardų nesu- Į vaikučių priimti mūsų mokyk- nui pasidarbavo. Paskui pada j
Atstovo
• ’
‘
8
’
nr.ni,.
g.
jo teoriją remtų. Yra aiškūs tų, ’be įrodymų,
žinojau.
----------------yra tik gra
lon. Tikimės, kad ir daugiau ryta trumpa pertrauka, po kn '
Sodaiicijos mergaitės, nauįrodymai, kad Darvinas, no žus sapnas, bei svajonė. Evo
nos
skaityta
įvairias
rezo.ia
’
ateis. Angelų Sargų šventėje,
dodamosios. Šv. Vincento Dvrėdamas savo teoriją patvir- liucijos teorija neturi jokių
L. R. K. S. A.
cijos
ir
nauji
sumanymai.
Vie
kuri pripuolė spalių 2 dieną,
ccum klubu antradienių vaka
(McKeesRocks)
tinti, darė labai nesąžiningas fakfų nei įrodymų, dėlto evorais gimnastika ir kitokiais
buvo iškilmingos šv. Mišios it nas svarbiausių nutarimų, tat
embryologiškas falsifikacijas. Uncijos teorija, kaip materiD. R. K. S. A. 158 kuopa
Migių paiaįminiina8 Sv. Sa. didinti vienuolyną statant me
'žaidimais linksmai laiką prargaitėms
akademiją
ten
ku?
Į
Nelabai
linksmos
žinios
iš
jalistai
mokina,
yra
vien
tik
lalk
ė
susirinkimą
spalių
_1
d.,
(kra
mentu.
Taip
vaikučiai
balRAUDAS: — Jonai, aš ne
Svarstyta apie prisidėjimą i
noven^ prašydami Angelų nors Rytuose, Naujoje Angli- pios kolonijos, nes darbai čio- Į
suprantu, ką reiškia tos em- gražus sapnas bei svajonė.
prie parapijos bazaro. Nutarioie apie
aiaie Waterbury,
Waterhnrv. Conn
Conn!i nai vėl susimažino. Žmonės' Klebonas lanko farmerius,
joje
brvologijos falsifikacijos.
Galutinai, galime materija- Į ta paaukoti $5.00. Kuopos pi Sargų globoti juos ateityje ir Tam tikslui įsteigtas statymo Į buvo pradėję geriau dirbti,
(Tąsa ant 4-to pusi.)
JONAS: — Reiškia tai, kad Intams bei evoliucijonistams rm., pasitaręs su bazaro ren- dėkodami už apturėtas malo fondas. Tokiu būdu seserims'
nes. v Čia viskas nepasibaigė.
Darvinas sakė, jog negimęs atsakyti, su apgailestavimu,«
. .
.
k
g J
Tv
? Jle zada Per lštls9 8Pal,U mė> rytiečių mokyklų vasarą' būtų į
žmogus (embrio) yra panašus I»asizymejusio mokslininko — ' varyt
kuopos vardu. Jei rei- npsį ypatingai melgtis į An patogiau susivažiuoti rekolek Į
į negimusią beždžionę ir negi Buffono žodžiais. Jis sako: kės ko nupirkt, tat pirks iš tų
laimutė cijoms atlikti ir mergaitėms
musį paršiuką. Tuomet jis pa “Tegul kiekvienas galvojantis pinigų, o jei ne, tai grynais gėlus Sargus.
ten pat ant vietos eiti aukštes
. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
inia tris embrios — žmogaus, žmogus kreipia dėmesio į sa-- pinigais įduos.
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
nius mokslus.
beždžionės ir paršiuko: bež ve, o trumpu laiku pažins tai,
simus;
Toliau, šių metų seimas nu
X Darbai mūsų apylinkėj
ką
jis
turi
—
Išmintį
ir
Pro

tarė
duoti
dovanas
rėmėjų
škv
!
2
*
kasdien
įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
džionei nupjovė uodegą, par
nekįla aukštyn; taip pat kaip
•
•
klausimus;
šiukui nukirpo ausis ir sude tą; tuojau pradės jausti sa
riams, kurie surinks daugiau
RĖMĖJŲ SEIMAS
ir buvo.
3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
da visus tris krūvon spirite vyje sąžinės balsą, kas jam
šiai aukų ir taip pat kurie pri
X
Oras
labai
gražus.
Nors
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
alkoholy po stiklu. Mat bez įrodys jo skirtumą nuo kitų
Praeitą sekmadienį, Šv. Pra rašys daugiausiai narių.
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
rūgs.
28
d.
ištisą
dieną
smardžionė ir paršiukas, gerokai gyvulių. Dažniau galvojantis
Bendrai, seimas nusisekė ii 6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
nciškaus vienuolyne įvyko vie.
-v- ‘ -v
- . sąžines
v- . j,balsą;
,
ikiai
greičiau
išgirsta
I
.liio. bet
. po. lietaus vėl
apkarpyti, atrodo panašūs.
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
. geriau pažįsta save, labia„ užstojo gražios dienos. Žmonės nuolyno rėmėjų seimas. Dau visa tvarka darė gana malo 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
giausiai atstovų atsilankė iš nu įspūdį. Tik vienas dalyke
RAI LAS: - Ar, .shkrųjų.
m sgve ir nebedrįsta sako, tai bobų vasara Mat, g*
apie sveikatą:
Darvinas darė tokias šelmys- lvQT„;nt; 00„00.
bobų vasara sueina sykiu sn 8’os apylinkes, bet nemažas lis man nelabai gerai atrodė. 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
žeminti savęs; pradeda supra
skaičius buvo ir iš tolimos Chi Reiktų kaip nors prie progos 10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
tęs?
sti, kad jis yra aukščiausia '.ydų šventėmis.
J. B. Tamkevičius cagos ir kitur. Aukų įplaukė pataisyti. Iš visos seimo eise 11. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojams kiek skai
JONAS: — Žinoma, nes jo me laipsny už kitus gyvulius;
tytojams;
$600.00. Iš valdybos raportų r.os pastebėjau, kad rėmėjų
paties veikaluose tai yra “De- pradeda norėti aukštesnės vie
12.
“
Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
darbuotės
pasisekimas
visiš

ŠV. KAZIMIERO MOKYK paaiškėjo, jog nuo praeito sei
scent of Man” Yol. 2. Dėlto,
ir
tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
tos, kuri jam yra skirta, sn
mo susiorganizavo devyni nan kai priklauso nuo klebonų ir
LOS
ŽINUTĖ
Darvinui lengva buvo tik pa
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
ji skyriai. Atstovai rimtai sva nuo kunigų: “jei, GIRDI, ku
sakyti, kad niekas daugiau ne- pranta, kad čionai ant žemės
Draugas
” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
Parapijos bazaras jau visai
organizacijos reikalus ir nigai parems, tai viskas pasi
beklaustų. Mokslo srityje, ši- negali pilnai viskuo pasiten ,
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
seks geriausiai” — daugelis
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
tokiame klausime, vieni pa kinti ir neatidėliodamas pra I netoli. Beliko vos kelios die- nutarė eiti prie vienuolyno di- taip pareiškė, bet seime, b?
* vis
’
••  dinimo, nes dabartinis namas
sakymai be faktų ir be įrody- deda ieškoti Laimės, kas vra;' nf^s' Jaunesnis
greites
nis. Todėl mokyklos vaikučiai jau permažas. Tam tikslui į- kapeliono nuo pradžios, tebn
nnj visiškai neturi jokios reikš įamžinąs — Dievas
! pasiskubino ir jau dabar dar* steigta fondas po Šv. Antano vo tik kun. Čepananis, o pas
I
kiau, ant galo, atvažiavo vie
Kun. J. V. S. buojasi, kad pralenkus kitus. globa.
Kiekvienas stengiasi daugiau! Seserys atstovus pavaišino nas seserų Pranciškiečių stei
2334 S. OAKLEY AVENUE,
SKAITYKITE IR PLATLN
savo draugą nuveikti, kad skaniais pietumis ir vakario gėjas kun. Kazėnas. Ieškota
Chicago, Illinois
KITĘ “DRAUGI” '
(parapijai būtų didesnė nauda. ne. Diena buvo baigta akade- priežasčių, kodėl kunigai ne-’|
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Kino artistė Mary Pickford
Chieagos šimtmečio Pažangos
parodoje.
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Rugsėjo 23 d. pasimirė n.
u. Magdalena Stonkienė. Ve
lionė ilgus nietun priklausė)
Sv. Petro ir Povilo parapijai. |
(1 ružiai palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis.
Rugsėjo 27 d. visai netikėSveiki, Macnūs!
10, bet metų. senumo (belikę tai mirė a. a. Mikas KvetkauVisupirmiausia su nauju sa- jai tik trys plaukai ant kak- s^as. Jis rodos,, buvo sveikas
Mikas
vo pikčerių sveikinu visus nia- tos).
•
* ‘ stiprus žmogus. A. a.
“ >,:I
apsirgo darbe, iš kur tuojau'
no kampelio tavoršėius ir 4a- .......
Sveikindamas visus su di-;.
,
.
..
. . *
j buvo nugabentas ligoninėn,
vorškas.
lūžiausia pasenavone, prašau: ,•» ,
, ,
..
....
± ,.i
....
.
..
Pabuvęs pora valanųų, nare.
.Nesenai esu giruejęs tokį negarbinlut svetimų dievų; tu- k, , •. .
.y a
„
... .
,r.
.
......
Palaidotas iš Sv. Petro ir Podzioksa: viena leide syk

T

pas nt savo; mažiau pikti būkit, ne I
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Ketvirtadienis, spal. 5, 1933

LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA
Chicagoje statomo DARIAUS-GIRĖNO paminklo naudai
rengiama 1933 m. spalių ntėn 8 d. 1 vai. pp., sekmadienį, HARLEM AEROPORTE (87 Str. ir Mariem Avė.) Ren
gia ir dalyvauja Lietuvių Ado Kliubus, padedant. Dariaus-dirėno paminklo statymo komitetui. Lietuvis A. V ydžius,
amerikonas Clearles Lear ir kiti su lėktuvais darys įvairius drųsius ir pavojingus veiksmus padangėje. J. Vaišvilas
darys akrobatinius triksus tarp dangaus ir žemės. Dvi lietuvaitės J. Pajodyiė ir M. Stočkiūtė ir E. Oipivs iššoks iš
lėktuvų su parašiutam. Be to, kiti įvairūs dalykai ir skraidymai viršum Chicagos suteiks visiems didžiausio malo
numo ir pasigerėjimo.
Aviacijos Dienos tvarkymo komisija: lak. Kiela, kpt. Jurgėla, inž. Simokuitis, adv. Lidikauskas.
Finansų komisija: A. Kalvaitis, kun. 1J. Vaicūnas, adv. K. Gugis, L. šimutis ir J. Krotkus (Dariaus-Girėno pa
minklo fondo globėjai).
Propagandos ir Spaudos komisija: L. šimutis, P. Jurgėla, M. Vaidyla ir A. Vaivada.
Tvarkdariai: Am. Legijono Dariaus-Girėno posto vadus J. Mickeliiinas ir veteranai.
Lakūnų fotografijų platinimo komisija: Kalvaitienė, Kirienė, Gaižaitė ir šv. Kazimiero akademijos mokinės.
Užkandžių ir gėralų bufeto vedėja: K. Stulpinienė.
Įžanga 25c. Vaikams ligi 12 nit. amž, įžanga nemokama.
Visus Dariaus ir Girėno Gerbėjus į tą iškilmę kviečia Liet. Aero Kliubas ir Dariaus-Girėno Paminklo St-mo K-tas.

pikčemmkų nusifotografavo, vanokite bereikalo vieni ki-1
Už kelių dienų atėjus atsiiin- tiems kailio; mažiau pavydo!
ti savo pikčerių, dirst į vienų, turėkit ir be reikalo sau nagų ‘ Vietinis Šv. Pranciškaus
X A. a. Marijona Pozingie- apstatytas puokštėmis gyvų
1
1
Vienuolyno
Rėmėjų
skyrius
dirst į kitų ir sako pikčerni-1 nekramtykit; savas notūras ir
nė mirė rugsėjo 24 d. Su baž- gėlių. Daug užprašyta šv. Mikui:
į visokius
misteikus ant kitų suruošė bingo ir card party
Rytinėmis apeigomis palaidota šių. Daug žmonių lankėsi jos
rugsėjo
27
d.
Žmonių
atsilan

Sekmadienį,
spalių
8
d
— Mister, kokius tu pikče-1 nekraukit; savo akyse rustus
rugsėjo 28 d., Šv. Marijos ka- šermenyse.
kė
gražus
būrys.
Buvo
matyt
vai.
popiet,
Šv.
lzidorio
para
liūs padarei?! Žiūrėk, ant jų turėdami, kitų akyse tutpikin
puošė. Velionė buvo
labai* pa
‘
Bnjoy H<<. B.
Tretininkės, po vadovyste
sa
_
-kun.
Abromaitis
iš
Braddocko
pija
rengia
card
party,
para
aš išrodau 10 metų senesnė. į neieškokit; kratomo nuo
vyzdinga, dora, susipratusi pirmininkės G. Miniotienės, su
FmI wid*.«wak«
— Taigi, taigi, misele, - jvęs brudo į kitų kišenes nekis- taiP l)at kun’ Vaišnoras iš Mc pijos svetainėj, Seventh Št. ir
lietuvę katalikė, palikusi
degančiomis žvakėmis sutiko
vn
atsako jai pikėerninkas, - aš kit ir t.t. šiaip gyvenant ant !KeesRQeks- Ka,P ^ne “500”(Talbot Avė. Bus duota graži
vų
tarpe
neišdildomų
pagarbų.
[veliaAę
prie
bažnyčios
durų,
Rndaay’s Pilis
ir dariau tokius pikčerius, kad šio vargo kamuolio, ši mttno {toip ir prie “bingo” daugelis dovana . už įžangos tikietus,
(The Vegetable Lazatlve)
Savo
gerumu
velionė
užsitar-[ib
’
Jčjo
ir
po
pamaldų
išlydė*
tamstai per
per, ranka visiems bus švelni. Ale žmonių ga\o giažių dovanų, _gražios dovanos kiekvienam
deprešino česais tamstai
to I
th. inu.tin.1 tnet of
Per pamaldas Šv. IzidoiropuritiM caUMd by cooKipation.
10 metų nereikėtų fotografuo- visokius eineibelius, Kurie len- Kaip jau pirmiau buvo minė- lošiančiam stalui, Visi kvie- navo gražų ir iškilmingų pa- ’J0,
Your
blood will give
you ncw “Pep.”
ta,
šio
vakaro
vedėjas
buvo
Čiami
atsilankyti.
■laidojimų.
Jos
karstas
buvo
(Tąsa
b
pusi.)
tis.
jda j mūsų tarpų ir neša visokį
At Your Druggiat
MiM - Stlid>l«
K. Milūnienė ir E. Onaitienė.
■ ■■
Taip dėjosi ir su manim:[ brudų, dažnai turės šis delnas
[Kadangi jos iš visos širdies
kada deprešinas, pozavau ar- skaudžiai pačiupinėti,
[dirbo, vakaras puikiai pavvtistui taip, lyg jau būčiau ne Iki pasimatymo.
jko. Pelno liko apie $90.00. Ši
■
—;-----------Jialauja proto, valios ir šir- [auka buvo suteikta Seserims
Įdies aukos. Išdidus žmogus to* per Šv. Pranciškaus Vienuo.
[aukos nepakenčia. Toliau, pa lyno Rėmėjų seimų, kuris bu
'tyrimas rodo, kad žmogus, uo vo spalių 1 d. š. m.
liai pildydamas šv. tikėjimo
'pareigas, įgija tvirtų ir gyvų
Rugsėjo 28 d. Lietuvos Vy(Tęsinys 3 pusi.)
tikėjimų. Tuo tarpu jas ap [č-jų 11 kuopa suruošė pirmų
Neglruptnk
niežėji
kurių yra apie dvidešimts šei leisdamas, sakysim, šventomis j šio sezono šokių vakarų Slamu.
pleiskanomis,
mynų ir is jų parsiveža tavo- dienomis
neidamastį -----bažnyčią,
-------- ---------—t- vokų Sokolų svetainėje. Va
Išbėrimais, spuogais
Ir
kitais
odoa
negerumais.
Tik
ro bingo vakarams."
nepriimdamas šv. Sakramen- karas gerai pavyko; žmonių
gauk gydant) antiseptiką Žemo—GERB.
PRAL.
J.
MACIJAUSKUI
VADOVAUJANT
tų, tikėjimų savyje troškina buvo beveik prisikimšus sve
saugus,
Aptlekose.
86c.,
««c..
•'J
11.00.
Girdėjau, kad Dėdula jau Kenkia tikėjimui nedoras gy- įtainė.Grojo Lee Riners orkes
Dienraščio “Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų
kraustosi atgal į mūsų kolo- venimas ir bloga draugija. Iš- [tra, kuri visus patenkino,
į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti nijų. Nabagas, kaip girdėjau, .fvįrkę žmonės nekenčia tikėji- [Daug jaunimo buvo matyt iš
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J.
FOR SKIM OP TAT ONS
suvargęs, apiplyšęs, nes bai-l1110? nes tikėjimas smerkia jų Braddock, Duųuesne ir kitų
MACIJAUSKAS.
šioji bedarbė jį palietė. Kažin, * palaidų gyvenimų. O apie draū miestų.
ar jis panorės is sios koloni gus teisingai priežodis sako*.
CIT!
jos žinias ir žineles rankioti? “pasakyk, su kuo draugauji,
BOBUTĖ
EKSKURSIJA IŠPLAUKIA
Praeitų savaitę lipant iš gaDžiaugiuosi, kad jis mane pa-'pasakysiu, kas tu esi’
Su
ATEINA
vaduos. Cibukas silpnokas ir [,,^.ujs draugaudamas, būs? tvėkario buvo automobiliaus
užgauta V. Kimučiūtė. Nuga
nepratęs prie korespondencijų, [gera su blogais ■— blogas.
benta j llomestead’o ligoninę,
tat ir negali su Dėdula susi
kur pasirodė, kad ne per sun
lyginti. Artimas, matyti, gerai
X Staiga apsirgo Juzefą kiausiai Sužeista. Dabar namie
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU
korespondentas, bet tiktai n©
VARTOK YFELDONA TABLETI S
Klasauskienė. Ligonė yra su gydosi. Linkime greitai pasvei
laimė, kad mažai rašinėja. Tai
LAIVU
imta didelio skausmo ir dųug kti!
Aptieko.se Knygutė su paveiks
Šis-tas
gal Dėdula išjudins jį, kad
lais 24 puslapių “History of Rhekenčia. Linkime pavyzdingi
umatism" dykai. Kreipkis j:
dažniau rašinėtų. Ateitis pa gyvenimo moterėlei greitai pa
WELDONA OORP.
rodys.
Cibukas
Dusk 8, AUantic City, N. J.
gyti, o jos vyrui ir dukrelėms
Ile De France
Red. prierašas. Su didžiau
reiškiame užuojautų, neprašy
siu išsilgimu laukiame Dėdu- tai “viešniai” — ligai į na
NUGA TONE SUTEIKS
10 PIECE CO5 METIC
Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis
los sugrįštant. Jis turi'nepa- mus atsilankius.
JUMS NAUJĄ SVEI
SĖT $1.97
į “Draugo” laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir
prastus literatiškus gabumus, 1
KATĄ
Thls l» n Patnons Vlvanl Sėt stvi tnX Mūsų šaunios mergaitės
dudeo f»re fiomlpr. $1.00; Kongo, T.e,
tinkamai prirengs kelionei.
tat pasitikime, kad jis nepati
Tlosue Craam $1.00. Dopllntory 11.00,
NCOA-Tt
l.\E
KUtvlrtlna
visokius
Feclol Antrlngont $1.7$, H»th Salt 1.00,
ngės vėl savo žinelėmis straip — sodalietės pradėjo rengti.: orKunus žmogaus sistemoje, pataiso
Tollet IVator $1.7$. Pertu m. $3.7$. Brtlsuretuh'uoja virįtkinimo apa
Itantlne TSr, Skln Whlt.n«r 7$c. Totai
lininiais per “Pittsburgh’o prie šokių vakaro. Žada pa apetitą,
Yaluo $11.00 Spectal prie. $1 »7 for all
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
ton plocM to introduca tbts tina
raumenims, nervų sistemai ir pa
sneliais ir gražiais savo panio linksminti senus ir jaunus. Pe kų
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti
Vardas ...............................
nepagelbėjo, pasekmės tų ge
Adrsaaa ............................... .. a
Lietuvių Žinias” prabilti į vi lnas skiriamas parapijai. To vaistai
rų vaistų pastndys ti’ktai J keletą
Munčlams pa r pa*t« COO
dienų po vartojimui.
dėl,
jos
tikisi
visų
parapijom^
sus. Mielasai Dėdula, važiuok
Pinigai grąžinami. Jai
2334 South Oakley Avenue
*
Chicago, Iii.
Nl'OA-TONE purduoriainuH visose
nepatenkintas.
namon greičiau, grįsk pas sa paramos. Balius įvyks spalių vatstlnyčlose. Žiūrėkite kad gautu
mėte
tikrą
Nt
’
GA-TONE,
nepriimki

V. te pavaduotojų.
Bes V« 5«O-5th Avsaus, N«w York
vo senųjų burdingbosienę, kaip (Oct) 2 L d.
“sūnus marnotraunas” ir im
kis už darbo. Gana jau “pauliavojai”. Būtų labai gerai,
OUR OFFICE
kad abu Dėdula su Artimu
bent kiek labiau pasijudintų
SURf
t>lb, ėNb
ir kas savaitę patiektų žinių
fEA VEAR THE'/ \N0ULbNV
3EE IT ON 70F>
iš savo kolonijos. Labai lauk
PEIKITE D IT TANICt OM
THE fc>OTT0M<1
sime.

BRADDOCK, PA.

c mdm

Rudeninė Ekskursija
LIETUVA

Pittsluirgho Lietu.

žemo
i

LAPKRICiO (NOV.) 4 D.

GAKSINKITĖS “DRAUGE"

Ii

HeDe France

LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

l

BRiDGEVILLE, PA.
Žmogui nuolut gręaia pavo
jus prarasti tikėjimų, be ku-1
rio neįmanomas sielos išganv- [
mas. Kati tos nelaimės iŠven-1
gus, saugokimės puikybės. Ti-j
kčjimus, skelbdamas gilias, ne
suprantamas, nekurtų varžan
čiae kūno geidulius tiesas, rei*

X.

i

i

B R X U n Y g,

Ketvirtadienis, spal. 5, 1933

du tikėjimai viename gyveni-1 LIETUVIAI DAKTARAI:
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
n,e! Ližė neleis tau nei pas
Tel. LAFayette 3057
ninku užlaikyti, nei švenčių
Ofiso: Tel. CALumct 4039
švęsti. Žiūrėsi į savo vaikus
Res.l Tel. HEMloek 6269
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Buteliais auginamus, kaip į
DENTISTAS
X—{SPINDULIAI
BRADDOOK. PA.
pragaro kamščius. Geriau vesk
144« so. 49 tk
.,
,
(Tęsinys iš 4 pusi.)
kataliko pareigas. Nežiūrint' katalikę. Argi nėra gražių ka
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
3051 West 43rd Str.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
>147 SO. H AUSTEI) ST., CUCAOd
(l’rle Archer Avė. netoli Kedzie)
to, kad buvo biznierius, vienoK talikių merginų f”
3147 So. Halsted St.
lio bažnyčia buvo pilna žmo
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vukaro
Ofiso valandos: J-4 Ir 0-8 vai. vak.
Sereduuiis Ir nedėliomis pagal
surasdavo laikų išklausyti šve
nių. Bažnyčia buvo ypatingaiI
‘‘Būt tai yra, bet aš jų pa
sutarti
Rezidencijas Ofisas: 2050 VV. 09tb bt.
MIRĖ ANTANAS GRIGA ntoiuis dienomis mišių, daly*
papuošta gedulo šydais, degė ■
Valandos: 10-12 ryto
|
LA^jctte
mylėjau ir žadėjau niekuomet
LIŪNAS
vaudavo
-ir
kitose
pamaldose.
Pitone GKOvcbUl 0027
daugybė žvakių. Šv. Mišias
lersdomls Ir Nedėliomis pagal sutarti
neapleisti ’
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
laikė klebonas, kun. V. Abro* ; Visai trumpai, porų, ar treKunigas parašė laiškelį vy Trečiadieniais Ir 'sekinad. susitarus
Tel. LAFayette 7050
niaitis. Solo giedojo K. Sar* jetų dienų sirgęs. Buvo gero Spalių 8 d. Šv. Jurgio bažVai.; 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak.
skupui, kuris lęido tuoktis,
gautis. Velionei amžinos atil- pavyzdžio žmogus. Kada kur r.yčioje prasideda keturdešimOffice. 4459 S. California Avė.
bet uždraudė skelbti užsakus
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Nedėlioję pagal sutarti
sies, o jos likusiems namiškiu- prisegdavo didesnis reikalas tė. Pamokslus sakys kun. L.
6859 SO. WESTEKN AVĖ.
Pirm sužiedotuvių, Ližė ap
.
Chicago, III.
Uis susiraminimo.
• bažnyčios ar tautos, jis gau- Mendelis iš Baltimorės.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
siėmė visus vaikus auginti ka
šiai aukodavo, visuomet ėjo
Koresp.
Of. Tel. HEPub.lv 7696
4140 Archer Avenue
talikų tikėjime. Po vestuvių,- novicvard 7589
Zs Pas Kavaliauskus atsi
Kės. Tel. GKOvclilU 0017
Vai.;
2
—
4
Ir
7
—
9
vai.
vakare
Kei. HEMloek 7091
0917
S.
WAbHTENAW AVĖ.
lankė garnys ii paliko gi užu
“Tėveli, arba vesiu Ližę, ar kų airių kunigų užsakams pa- jiakliuvus j katalikų namus,
Res. 2136 W. 24th St.
sūnelj, kuliam klebonas pei vjsaį neį kokios!” griežtai pa- duoti. Išgirdęs kunigas jauną- pradžioje užsilaikė kaip kata
TcL CANal 0402
likė, niekaipe* prieš tikėjimų
Enkit, iv. suteikė Vincento
vin,.,s
|j? ne6ant
DE N TĮSTAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
2423 U. MARQUElTE KOAD
Petro vardus. Kūmai buvo Le
nesipriešino, pasninko dienose
Office Phone
ltes. and Offfce
4712 So. Ashland Avenue
2859 bo. Leavitt bt. Vai.; 2-5 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
PROspect 1020
‘‘Nu, imk, imk! Bet man
“Kas iš to bus; aš užsakų valgydavo kartu su visais, kai
onas Blizgintas su P. Kava
NedėlloJ susitarus
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
CANAL O7OO
įodos,
jog
vedęs
atminsi
gim
į
negaliu
priimti;
reikia
kreipkada
nuvažiuodavo
su
vvru
ir
liauskaite.
.X. Anų
.
. taia
Į j katalikų hažnyčių. 'Vincas TeL Ofiso BOUIcvard 5013—14
dienų pas musų ,kle*
vJ- diena;
4,1iiažins šikšna do tis pas vyskupų”.
Pboue CANal 6122
lUi. VICtory 2343
glitų,
liet
bus
vėlu.
”
Išgirdę tai jie apleido kle- kaitų tėvui ir sako:
I’HYSICIAN and SURGEON
bulių svečiavosi Tėvas Alfon
Išgirdus tai motina prabilo.'bonijų. Už valandėlės sugrį-1
kų, tėveli, sakei, kad Į
2403 W. 63rd St., Chicago
sas, iš Šv. Pauliaus vienuo
OFFICE HOURS:
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vinceli, ar is proto išėjai? žęs Vincas sako: ‘‘Aš, tėveli,“ Jįuberė bus nedora, argi nėra
756 W. 35th Street
ljvc.
“Mikyčius”
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Ii kų tu veiksi su ta liutere?” norėčiau eiti pas'vyskupų, bet g«.ra|”
Sunday l>y Appoiutmeut
2201 W. Cermak Road
Oliso" vai.: nuo 1-3; nuo 6:80-8:30
“Motinėle, ji žada pereiti, jaunoji neleidžia.
•
j “Senas priežodis sako: ne
Valandos 1—S Ir 7—8 vak.
j katalikes ir visus vaikus ka | “jKaip tai neleidžia!” — girk marčios nemitules, kad Office Pilone Res. €107 S. Francisco
Seredomis Ir Nedėlienuls pagal sutarti
Froepect 2230
l’hone Grov. 0951
tulikais auginti”.
REZIDENCIJA
[paklausė kunigas. “Juk tu esi išmisi — pagirsi. Pamatysi- 1
6631 S. California Avė.
GRAŽI PAMOKA
“Vaikeli mano! Meškų ve
.u [katalikas,
,
turi Bažnyčios klan me, ar visuomet ji bus tokia '
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
PHY81C1AN and SURGEON
Telefonas ItEPuhllc 7868
dęs su meška ir džiaugsiesi. syti. Ar nematai, jog toji liu- gera!”
4645 So. Ashland Avė.
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
Turėdamas savo paties su Geriau pasiieškok sau katuli Įterė pačioje pradžioje'tave už
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
OFISO VALANDOS:
(Daugiau bus)
Sunday by Appolntment
vytų lizdų, šioje kolonijoje per kės, lųis geriau”.
Nuo 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak.
paikų laiko. G kas' bus toliau! 1
Tel. GDik. 0257
keletu metų patėmijuu tarp
Nedėliomis pagal sutarti
Neilgai trukęs Vincas, bt Gali tave iš kelio išvesti, vailies. PKOspevt 6659
Ofiso letef. BOLiviarU 7820
G
R
s
mūsų jaunimo labai neapgal tėvų žinios, su Liže nuvažiavo kus Buteliais auginti. Tu neN»uių U.1. PKOspcvt 1930
votų paprotį apsivedime su į New Castle, Pa., pas katuli- numanai, kiek ji pikto daro:
svetimtautėmis
merginomis,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel.
BOVlcvard
7042
1821
SOUTH H-YLSTED STREET
arba merginus ištekant už sve
Visi
Telefonai:
YARds
1741
ir
1742
GRABORIAI:
HeHdcucija 6600 So. Artcsian Avė.
timtaučio vaikino. Tat noriu
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
čionai papasakoti vieno vai
6 iki 8:24 vakare
DENTISTAS
Telefonas YAltds 1138
kino gyvenimų, kuris vedė sve
LACHAVICH
4645 So. Ashland Avė.
timtautę nekatalikę.
arti 4ilh Street
Tel. GROvelilll 1595
. IR SŪNŪS
LIETUVIŲ
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
191L m. arti šios kolonijos
Seredoj
pagal
sutarti
Graborius ir Balsamuotojas
gyveno kalvis Krušeris. Jis LIETUVIS GRABORIUS
GRABORIŲ ĮSTAIGA
turėjo vienų dukterį vardu Patarnauju Ialdotuvfese kuopiglauria. Turiu automubiliuB visokiems
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
, .
... .
,.
Reikale meldžiu atalteuktl. o mano
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
tomis kainomis už ankštos rūšies palaidojimų. Mes
Liže. Mergaite buvo 18 metų, i
darbu husitą užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
TeL CAAal 6122
Seredoiuis po pietų ir Nedėldleina.^
nieko
nerokuojame
ui
atvežimų
mirusio
žmogaus
kū

tik susitarus
grakšti. Turėdami jų vienų tė- į 2314
Chicago
3319 AJJBUBN AVENUJB
2422.W. MARQLETXE ROAD
no
į
mūsų
įstaigų
iš
bile
kokios
miesto
dalies.
vai lepino ir puošė, todėl apy
Chiejuro, DJL
DENTISTAS
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
linkės vaikinai šventomis die/1439 g 49th Court> Cicero, m.
2201
W. Cerraak Road
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
romis jų lankydami, it gai-1
1CL. CICERO 4927
(Kampas Leavitt St.)
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
tižiai sparnu rėžė. Tas tik,
•
Valandos:
Nuo 9 iki 12 ryto
Ine.
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti nežiū
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
... 1
LIETUVIŲ GRABORIUS
Phone
BOLlcvard
41159
juos baidė, jog dailioji Ližė rint
į
tai,
ar
jūs
kų
pirksite,
ar
ne.
Nuo
1
į'ki
8
vakare
4142 ARCHER AVENUE
Palaidoja už 125.00 ir aukočiau
Modemiška koplyčia dykai.
buvo vokietė liuterė. Vienok,
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Seredoj' pagal sutartį
TcL VlRginla 0036
•68 W. 18tl» St.
Tel. CANal 6174
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
nepaisydamas to mūsų tautie
Chicago. III.
GRABOIUUS
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
tis iš Bessemer, Pa., Vincas
ĮVAIRŪS
DAKTARAI;
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
M
patarnavimas
Tukutis, labai jų pamylėjo. visuomet jųimlngas Ir
sitės kur kitur.
nes neturi
GRABORIUS
Ližei jis taip pat patiko. Nie nebrangus,
ma išlaidu aSJalkymu)
Koplyčia Dykai
ko tėvams nesakydami, jie su skyrių.
Rcs. Phone
Ofiso Tel. VICtory M93
Office Phone
ENGlcwood 0641 .UENtWorUi 3000
4830 WEST 15th STREET
Itez. leL DKEael 9191
tarė ir prisiekė vienas kito
Nauja, graži ko
Cicero, Illinois
neapleisti. Ližė pasisakė mo
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
plyčia dykai
tinai, kad ketina už Vinco te
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
JŪSŲ GRABORIUS
Rusus Gydytojas ir Chirurgas
YooO »u. H&tSueci Street
3307
Aubnm
Avenue
kėti Kalvienė pasakė apie tai
Didysis Ofisas
•Specijalistas
odos ligų ir
ROOM 210
vyrui, kuru tarė:
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
veneriskų ligų
4605-07 South Hermitage Avenue
Patarnavimas geras Ir nebrangus
‘‘Būtų gerai; vaikinas jau
Ofisas 3102 Bo. Halsted St.
718 W. 18th St. .
nas, padorus, turtingas ir blai
Tel. MONroe 8177
Kampas 31st Street
GRABORIUH IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAU
vus, tik bloga, kati katalikas”.
Vai.: 10---11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Tel. LAFayctte 2672
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—-12
1646 WEST 46th STREET
Perkalė aavo ofisų po numeriu
Bet Ližė atsakė:
J.
Liulevlčius
Tel. BOLlevard 6203—8413
“Tegul, tėveli, jis būtų ir
" Graborlua
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
lf
žydas, mudviejų nieks neper Tel. CICERO 294
Balsam uoto Ju
SPECUAL1STAS
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
6
Patarnauja Chlskirs, nes prižadėjom vienas
SYREVVICZE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
e»K«Je Ir apiuunGRABORIUS
kito neapleisti. Aš ištekėjus
k<J«.
▼ai.* ryto sus 19—12 nuo 2—4 pa 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
LAldotuvėros pilna* patarnarlmaa
pietų: 7—3:39 vai. vakare
Didelė Ir graJH
galimu oi |»6.«4
už kataliko, savo tikėjimo ne
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Tel. YARds 0994
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DYKAI
Nedėltomls 10 iki 12
Ha.: Tel. PLAza 2200
pamesiu; vaikus taip pat liu 1344 R. 50th Av<u fS<wn. Tli
Vienintelis
Lietuvis
Graborius
vartojantis
moderniškų,
4099 Archer Are.
Telefonas MIDway 2880
VALANDOS;
teronais auginsiu.” '
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 tr 7-9 v. ▼.
NedoldieaiaU nuo 10 Iki 12 4len«
rios palengvina grabų įkėlimų.
“Bet, kų pasakys vyras!”
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
Office;
Ree.: .
— paklausė tėvas.
PROspect 2011 BEVerly 0081
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.
“Ko žmona nori, tai vyras
Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite «r platinkite
turi daryti; aš mokėsiu jį su*
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS
dienraštį “Druig^” ii
LAIDOTUVĖMS
valdyti.”
2355 West G3rd Street
remiate v;sus tuos pro
Vincas taip pat pasisakė tė
patarnauja
▼aL: I to 4 Iii te I r. M.
5340
SOUTH
KEDZIE
AVENUE
Ketv. ir Sekmad. pasai sutarti
vui vestus Ližę.
fesionalus ir biznierius,
Ryte vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
MANDAGIAI
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
Chicago. 1U
“Nu, r.n! kų beišsimanei!
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMloek 6700
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
SIMPATIŠKAI
Argi jau katalikės nebgail
si!” — tarė tėvas.
ir •
“liauti gaučiau, bet ši man
LABAI FIGIAL
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088
labiausiai patiko ir aš žadė
jau jų vesti”.
- Kspitąou
Liūdnoje valandoje
SpecialisUs ii
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
“Vaikeli,”
sako
tėvas.,
Passulinisme kars
Rusijos
pašaukite:
“Staiga šokęs, akis jšsidursi!
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TU MtMERŲ PFR 28 METUS VEMT RIMT
KAIP I12HINFaN«hIIISIOS Ir NK1SGYDOMOS JOS YRA
Apsižiūrėk gerai apie savo Li 1
RpeetalIUkai gydo Ilga* pilvo, plaučių, Inketų tr parite, užnuoRJlraų kreaREPublic 3100
rNCtiRPORATKD
Jo. odos. Ilga*. Ui»da«, reumatlaroų, galvos skausmu*, skausmus nuga
zę! Jos veidelis gražus, bet at ;
roje. kosėjimų, gerkles skaudėjimų Ir paslaptingas Ilga* Jeigu kiti pa
Henry W. n.**knr
galėjo Jus Ižgydytl, ateikit* čia tr persitikrinkite kų JI* Jums gali pada
nematai, kaip ji yra tėvų lo 1
ryti. Praktikuoja nėr daugeli matų tr Morydė tūkstančius ligonių. Patari
(Uoenaed Embalmer)
2506 W. 63rd St
mas dykai
OI".KO VALANDOS! Kasdla nuo 10 valandos ryto liti 1
pinama ir pilna atkaklybės!
valandai tr nuo |—I valandai vakar*. Nedėltomta nuo 11 ryto iki 1 vai.

P1TTSBURG0 LIETUVIŲ
ŽINIOS

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

DR. A. RAČKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

PH1LAOELRHIA, PA,

DR. P. ATKOČIŪNAS
ct

cicero

ill

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J, W. KAOZEWICK DR. F. G. WINSKUNAS
DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KŪWARSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. S. BIEŽIS

YŪUNGSTOWN, OHIO

DR. J. SZOKIEVVIGZ

DR. M. T. STRIKOL’IS

ABORIAJ

Seniausia ir Didžiausia

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. P. Z. ZALAT0R1S

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. L. YUŠKA

DR. G. I. BLOŽIS

J, F. RADZIUS

A. MASALSKIS

ubu

ANTANAS PETKUS

Eudeikis

DR. A. R. McCRADIE

DR.A.A.RŪTH

SIMUN M. SKUDAS

I. J.ZOLP

DR. CHARLES SEGAL

SENIAUSI LIETUVIO GRABORIAI CHICAGOJE

J, J. BAGDONAS

DR. MAURIGE KAHN

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Daktaras

WISSIG,

PAVLAVffilA UNDERTAKING CO:

Negalėsi su ja sugyventi.”
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Piknikas ir Šokiu Kontestas I
— ĮVYKS —

SEKMADIENĮ, SPALIŲ (ŪCTOBER) 8 D., 1933

Šokių konteste guli dalyvauti visi seni ir jauni, kas tik moka lietuviškų polką. Trys pri
zui bus duodami toms poroms, kurios pagal teisėjų .sprendimų pašoks gražiausia lietuvišką
polką: PIRMAS PRIZAS — $2.50; ANTRAS PRIZAS — $1.50; TREČIAS PRIZAS — $1.00.

Kviečia visus,

PRADŽIA 4 VAL. POPIET.

Aušros Vartų Parapijos RŪTOS PARKE

RENGIMO KOMISIJA
į:

•B3:

BSE

VIEŠOJ! RINKLIAVA ŠEŠTADIENĮ,
į
SPALIŲ 28 DIENA

i privačiai pasiųstų atsišauki- kų. Bus suteiktos ir visos in|mų šėrininkams jau yra žino- formacijos.
|ma, kad Šių metų kovo mene-i Pageidaujama, kad atsišauįsi seimas neįvyko dėl truku- ktų iš Chicago, Detroit, <?Je|ino suvirš 6000 balsų sudary- 3eland, Pittsburgb, Pliiladellinui kvorumo.
phia ir kitose kolonijose darbKad surinkti šį balsų skai-(^tesni veikėjai, kad pagelbė
tų, seimas nors buvo tik (tų direktoriams atsiekti pa, < < preformo”, paskyrė komisi- 'geidaujamą tikslą. Atsišaukują, o direktoriai jai pavedėtiems su malonumu pasiųsiu
per tris mėnesius, nuo seimo tos kolonijos šėrininkų su ra
iki birželio 1 d., š. m. surink šus su tokiais adresais, kokie
ti trūkstančių balsų skaičių. Įrahdasi centre ir reikalingas
Tuom tikslu komisija savo blankas bei informacijas.
i parašais atspausdino atsišau- Visais reikalais rašydami į
ikimą ir sekretorius išsiuntinė- centrą, adresuokite:
jo visiems, kurie buvo pridaLithuanian Development
Corporation,
vę savo adresus, ir tiems, k n
291 — 8th Avė.,
rie dar nebuvo seiman priNew York, N. Y.
siuntę savo įgaliavimų. Per
A. B. Strimaitis.
tuos tris mėnesius suplaukė
Sekretorius
3000 su viršum balsų, bet su
I darymui kvorumo dar trūks
SPROGIMAS SUK£L£
ta arti 3000.

TAI BENT SPORTAS!

Šiandien masiniai susirinkimai dėl rinkliavos įvyksta: Šv. Kryžiaus, Dievo Apvaizdos, Šv.
Jurgio ir Nekalto Prasidėjimo parapijų salė
se. Susidarė stiprus komitetas Ciceroj.
Dariaus-Girėno
paminklo 18th ir Union Avė.; Nekilto
itatymo komitetas savo gan- i Prasidėjimo parap. salėj, Bri
singame susirinkime, spalių ghtcn Parke. Tikimąsi, kad
mėn. I? d., nutarė viešąją rink visi šie susirinkimai bus gau
liavą miesto gatvėse turėti še- singi, kad susidarys veiklūs
ctadieni, spalių mėn. 28 dieną. komitetai, kurie tinkamai suToji diena pasirinkta, nes, ma tvarkys visą darbą savose ko
noma, kad ji bus patogiausia lonijose.
ir rinkėjų tai dienai bus gali Rytoj rinkliavos susirinki
ma daugiau suorganizuoti.
mai įvyksta Šv. Mykolo parap.
Viešai rinkliavai komitetai salėj, North Šule, ir Gimimo
jau susidarė West Sidėj, Ci parap. salėj, Marųuette Park.
ceroj, Roselande ir West PulPrašoma į talką šiam dide
Įmanė, kur prisiruošimo dar liam darbui dirbti ir Chiea
bas jau pradedamas.
gos kaimynai: melroseparkieŠiandien, 8 -vai. vakare, ri čiai, waukeganiečiai, Indiana
nkliavos reikalais masiniai sn Harbor ir dar tolimesnių mie
sirinkimai įvyksta šiose kolo stų lietuvaites. Kas nenorėtų
nijose: šv. Jurgio parap. sa pasidarbuoti Dariaus ir Girė
lej, Bridgeporte; šv. Kryžiaus no atminčiai pagerbti, kurie
parap. salėj; Town of Lake; galveles paguldė dėl savo tan
Dievo Apvaizdos parap.* salėj, tos garbės pakėlimo!

GAISRĄ
. ,
,
.
. , .
„
_ ,x
Nesusirinkus
reikalingam
Čia matome Joną Vaišvilą, kuris lėktuvui skrendant daro visokius sposus ant lėktuvo r
,
- u.;
Vakare įvyko sprogimas na
ašies. Tuos nepaprastus šposus darant-jį matysime spalių mėn. 8 d., lietuvių aviacijos pn ’ ? ‘
1
muose, 1636 W. 69 gat., ir tuo
ko, direktoriai pastarame podienoj, Dariem aerodrome. Jis taip pat šokinęs nuo vieno lėktuvo ant kito.
jsėdyj svarstė, kokių žingsnių jau kilo gaisras ir persimetė
dabar indis: ar eiti per teis i kitns
Padar>',a apie
mintis pagerbta, jų paminklo perą “Don Giovanni’’. Sma į
raa, ar imtis ant savęs did. i5’000 do)- "““‘“Hffondas padidinta ir mūsų Vii- gu pažymėti, kad toj operoj
lių .išlaidų, surištų su teismo
'
nius paminėtas. Bus išneštas svarbią rolę atliko zp-nia B.
protestas dėl Vilniaus užgro- ' Drangelienė. Tai buvo jos do
Gerb. klausytojai, nepamir procedūra atsakomybe, ar dar (
bimo.
biutas ir tai gerai pasisekęs. škite atsisukti savo radijo šį bandyti kitus lengvesnius bū- Geriausios Anglys Už
Rtotieg WSBC< dus. Pasirinkta antroji propo
Žemiausias Kainas
Aviacijos šventės ir Vilniaus Kritikai prielankiai jos dai--vakarą
zicija,
dar
kartą
kreiptis
per
minėjimo programas susidės į navimą ir vaidinimą aPrase-, ]210 kilocvkles, 9:30 valandą,
iš skraidymo lėktuvais, lenk-, Herald and Ęxammer muzi- i^ kurios vėl girdėsįte labai spaudą įr išnaudoti kitus bū
tvnių, šokimų iš orlaivių sujkos kritikas, parašė, kad tai' graži$ programę progref!R Fu> dus surinkimui nedaug trūks12132 UNION AVĖ.
tarno balsų skaičiaus.
parašutais ir kitokių pabūklų (buvo “bnhant debute’’. P-nia ,niture kompanijos.
Chicago, UI.
ore. Kita dalis programo su-|B- Drangelienė vaidino Don
Dėlto
mes,
direktoriai,
pra
Šio vakaro programa bus
Phone PULLman 2316
sidės iš kalbi} apie Vilnių ir ^os Annos rolę.
šome visų šėrininkų, kurie eskirtinga
nuo
kitų.
Dainuo)
Dabar laikas prisipirkti
Mte prisiontę savo igaliaviRengiama įdomi programa su skraidymais, kal apie Darių ir Girėną. Kalbės Naujoji operos artistė yra
anglių dėl žiemos
inž. Viktoras Jesulaitis, kuris žinomo veikėjo dr. K. Brau‘ etų ir kitokių įvairenybių.
mus- PMirApinlnte, kad jūsą
bomis, muzika. Kalbės p. V. Jesulaitis, kuris “Lituanieą” prirengė ilgai ir gelio žmona,
draugai ir pažįstamieji taip Res. 10742 S. Wabash Avė.
Rep.
priruošė “Lituanieą” i kelionę. Pelnas ski pavojingai kelionei. Bus mu
pat teiktųsi prisiųsti savo įgaPhone PULLman 8092
zikos. Taip pat išgirsime va
APLANKĖ GARNYS
liavimus.
riamas Dariaus-Girėno paminklui statyti.
ORO BANGOS
dinamą “skrajojančią muzi
Visi, kurie iki šiol nepriRugsėjo 25 d. garnys apla
Cliicagos lietuviai laukia ko granto pridėti dar vienų sva ką” iš lėktuvų.
Šiandien per Budriko radijo stuntė savo dabartinių adresų,
1Z - ’
. . -. ūkė pp. Pažėrus,
gyvenančius
tai nepaprasto. Sekmadienį, rbų dalyką, būtent — Vilniaus
Kaip jau žinoma, Aviacijos ,
. ’ 67
valandą
iš stoties WDPC, prašomi atvirutę prisiųsti ir
11121 So. Albany Avė. ir apspalių 8 d., įvyksta Lietuvių minėjimą. Kadangi tai įvyks Šventė ir Vilniaus minėjimas
, , ,busimame
_ ,
... .dovanojo
net vienuolikos
sva 7:30 vai. vakare, dainuos įžy- pareikalauti įgaliavimo blan
Aviacijos šventė pagerbimui Vilniaus užgrobimo 13 metų įvyksta
sekmadieni,'
_
__ v
,rų gražiu, sveiku sūneliu Pra- unls tenoras J. Babravičius.
Dariaus ir Girėno atminties ir liūdnų sukaktuvių išvakarėse, Dariem aerodrome, prie Dar
nuku. Kūdikio priimtuvėse pu 1 Visi užsistatvkite savo ra- Į
tos šventės pelnas skiriamas dėl to ir numatyta, kad kaip iem avė. ir 87 Street.
tarnavo dr. Rakauskas. Moti- (<Hjo a°t 1420 kil., kad išgirs
mūsų didvyrių paminklo sttf tik bus patogu ir gražu avia
Visos anglių kompanijos pakėlė an
ADVOKATAS
im ir kūdikis jaučiasi gerai, jti operos dainininką J. Babra
kainas, taip auk&tai, kad žmocijos šventės proga iškilmin LIETUVIAI UKRAINIE
tymui.
2403 W. 8Srtl Kt.; 83rxl Ir W<-*trm a v. glių
:.ėms sunku bejplrktl,
o lietuvių
Rep.
vielų.
Ponia
Pažęrienė
yra
chlcaTol. PRO.-liivt 11.33
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
ČIŲ PAVILIONE
Dariaus Girėno paminklo sta gai paminėti Vilnių ir naujinti
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
Kosclami: 2 E. 1C©«1 Placc,
piečiams žinomo p. Zdankaus
rslkla anglių, telefonuokit tuojaus,
tymo komitetas,* savo su pasiryžimą dėl jo atvadavimo.
prlp State Street
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Tukrainiečiai
T, ........
.
sesuo. Gi .ijos vyras
p.
Pažėra LIETUVOS ATSTATYMO
Tel. PI'L man 5050
turi gražų pa
j
r
Telefonas
sirinkime spalių mėn. 3 d., nu Tai bus atlikta du svarbūs
BENDROVĖS ŠĖRI*REFUBLIC 8492
vilionę
Pasaulinėj
Parodoj,
I
"
žsiima
«v.i»jimu
duonos.
tarė prie aviacijos dienos pro- dalykai: mūsų drąsuolių atNINKAMS
Cbicagoj. Jie pakvietė lietu iK” aori ’kanioa ,luoautės> P’
I
vius išpildyti vieno vakaru1 *"rtina a’meniai ar laiSku<‘ia
Iš laikraščiuose tilpusių ir
ADVOKATAS
atsikreipti,
o
pamatysite
kur
programą. Lietuvių vakaras
105 W. Monroe St.. prie Clark
ukrainiečių pavilione, kuris y- ištikrųjų geros duonos galima
Telefonas STA te 7U0
Kaiminka
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
Visados garantuojame ko
ra parodoj prie 39 gatvės, bus gauti.

RADIO

TUMONIS COAL CO,

SEKMADIENI AVIACIJOS ŠVENTE IR
VILNIAUS MINĖJIMAS

k P. WAITCHES

i

JOHN B. BORDEN

PEOPLES COAL CO.

OKSAS EXPRESS

IŠ ŠV. JURGIO PARAP..
BRIOGEPORT

General Electric paviljone, Šimtmečio Pažangos pa
rodoje yra skyrius, kur su elektros pagalba galima iš
daryti nuostabių magiškų dalykų.

2201 W. Oermak Road

Kraustau Rakandus, Planus Ir rr
šeštadienį, spalių mėn. 7 d.
Panedėllo, Beredos fr PėtnyČIoc
.statau anglis už pigiausias k-'lr**.
vakarais < Iki 9
Rlai-k Itand *7.50; Harklng 98.09
Dainuos L. Vyčių — Dainos
Telefonas CANal 8122
MII ers t'reok >9.75.
I’aAauk’t LAFayctte 898C.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
choras p. Sauriui vadovaujant
J. OKSAS
Utarnlnko. Ketverge ir Subatos
Lietuviai, kurie tą dieną lan
Vakarais 7 iki 9
2649 West 43rd Street
Telefonas KEPnblc 9600
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
kysis parodoj, prašomi nepa
miršti atsilankyti pas mums jų 2 sk. susirinkimas įvyks pe
prietelingus ukrainiečius. Lie nktadienį, spalių '6 d., tuoj po į INSURANCE
PERKAM
tuvių programas prasidės 7 pamaldų bažnyčioje (vakare), i
NOTARY
Lietuviškai
Prašome visas rėmėjas su- Į
vai. •
PUBLIC
BONUS
sirinkti ir naujų narių prira- ,
Syti. Susirinkimas bus įdomus j
P-NIOS B. DRANGELIE
STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
NĖS DEBIUTAS
nes išgirsime raportą iš pa, ;
LAIVAKORČIŲ AOIVICRA
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
rąpijos pikniko komisijos —
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Praėjusį šeštadienį, Good ką 2 sk. rėmėjos nuveikė.
2608
W.ST
47th STR.
Tel. LAEayette 10M
man teatre, buvo statoma o
Valdyba

kybą ir teisingą voga.

Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 5617

West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Oo.
I, 9. or
13 ton*
Poehy M.R. ....
97.75
Kent. M. R........ 95.75
Lunvo .................. 99-75
Bla< k Barni
....................... 99.50
ttGsp .
......... 98.75

4 t«n«
or mari'

17.25
95.45
99.25
98.00
98.25

