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ANGLIJA RAGINAMA GINKLUOTIS
IR BUDĖTI

TA PROGA RYTOJ SURENGTA
AVIACIJOS DIENA

KUBOJE NAUJI PASITARIMAI
TAIKOS KLAUSIMU

Pelnas eis Dariaus-Girėno
paminklo statymui

Į Baltuosius Rūmus pakviesti
plieno pramonės atstovai
RAGINA ANGLIJĄ
GINKLUOTIS

Rytoj
įtariem tuvais, šokiniais su _ parašuaėrodrome įvyksta tais, lenktynėmis ore ir t. t.
lietuvių aviacijos diena ir \ ii Ypatingai bus įdomi inž. Jesuniaus paminėjimo iškilmės, į . ... ,
.
v
**
’ - laicio kalba apie Dariaus ir
kurias, manoma, suplauks1
....... v Girėno skridimų per Atlanti-

KUBOJE PASITARIMAI

tukstanciai
lietuvių ir išneš
v 1
HAVANA, spal. 7. — Kugriežtų protestų dėl lietuvių
ir
Lituanicų,
nes jis
LON DONAS, spal. 7. —j boję vyksta vyriausybės orgapersekiojimo okupuotoje Lietu juos ’r jų lėktuvų kelionei priBritų konservatorių partijos.nų pasitarimai su politiniais
voje ir reikalavimų, kad len- rengė.
konferencijoj lordas Lloyd pa-'priešais taikos reikale. Sako1.
W.
\V.
McDowell
iš
Butte,
Mont.,
paskirtas
J.
V.
atstovu
Airijai.
2.
Essex
škotų
kai apleistų Vilnių.
t Programa prasidės 1 vaL
reiškė, kad Anglijai, matyt, ko ma, tuose pasitarimuose daly
pulko iš Windsor, Kanados, paradas Chicagds šimtmečio pažangos parodos srity. 3. Jaunų Į Kaip matysite 3 puslapyje, po pietų. Aviacijos dienų rentai trūksta, jei ji nesiginkluo- vauja ir .T. Valstybių ambasa- jų italų fašistų paradas Romoje.
i sudaryta įvairi iškilmių prog-'gia Aero Kliubas. Pelnas eina
ja matydama, kaip kitos vals- , dorius.
’ raina -su prakalbomis, muzi- Dariaus-Girėno paminklui pas
1yl.es galvatrūkčiais ginkluoSUŠAUKĖ KONFERE
UŽUOJAUTOS TELEGRA
I ka, visokiais pabūklais su lėk- tatyti Chicagoje.
JUSI.
KUBOS VYRIAUSYBEI
NCIJON
MA KANCLERIUI
Tas jo pareiškimas sutiktas
NESISEKA
dideliais susirinkusiųjų ralia
(VIENA, Austrija, spal. G.—
AVASHINGTON, spal. 7.— PADARĘ MAŽAI NUOS
vimais. Vadinasi, jam pritar HAVANA, Kuba, spalių G. Austrijos princas Otto, kurs Prez. Roosevėltas
pas save
TOLIŲ
ta.
— Kubos diktatoriui seržan-i siekia Austrijos ir Vengrijos konferencijon sukvietė plieno
Lordas Lloyd ypač nurodė į tui Batistą pasisekė laikinai'sosto, prisiuntė kancleriui pramonės atstovus, kad grųLegijoninkai per savo suva
Prancūziją, kuri j>er daug ne- numalšinti savo politinius prie‘Dollfussui užuojautos telegra- žinti ramybę vakarų Pennsyl- žiavimų daug triukšmavo. Jie Į
va dirba užl nusiginklavimų, šus.
mų dėl įvykusio anądien prieš vanijoj, kur vyksta streikai ir Chicagoj turėjo daugiau lais
! AUNAS (per paštų), —jtojo Rašto vertėjus lje|ųvių
KAU
Tačiau ji pasiryžusi nė kokiu Dabar yra kitas pavojus. Jo kanclerį pasikėsinimo-. Neži- riaušės.
vės, negu paprastas žmogus. Rugsėjo
ęsėjo 17 d. buvo iškilmių- i kalbon ir pažymėjo didelius
būdn nenusiginklnoti.
vyriausybė neturi pinigų. O nia, kaip į tų. telegramų atsaNofftdsant tšr. ^Viešbutin inkai gai minimos Jo Eksc. arkivys-!n«ffpt*Inns arkiv. metropolito
Lordas patarė Anglijai gin- saloje visokis biznis nutrauk- kys kancleris. Jis tik pareiš1 NUŠAUTAS, 15 SU
pareiškia, kad mažai nuosto kupo metropolito Juozo Skvi Skvirecko, kurs ypatingai
kluotis ir nuolat budėti.
tas. Šis ekonomiškas priešas kia, kad apie monarchijų šianŽEISTA
lių padaryta. Jie norį, kad le recko 60 metųj sukaktuvės. Bu daug šioje srityje nuveikęs.
yra galingesnis už visus kitus, ' dien negali būt kalbos.
gijoninkai’ kas metai -turėtų vo atlaikytos iškilmingos M i-Į Seminarijos klierikų koras paPASKELBTAS APSAUGOS
T’ITTSRURGH, Pa., spalių C'b i cago j s u važiavim u s.
šios Kauno bazilikoje ir ki-to- giedojo.
ATSISTATYDINO PERU
STOVIS
G. — Pramonės srityse siau
NEBUS NEPAPRASTOS
Legijoninkai Chicagoje bu- se Kauno bažnyčiose. Kunigų j Sukaktuvių proga Linkuvos
čia keletas darbininkų strei
KABINETAS
SESIJOS
vo sutraukę apie 350,000 vizi-' seminarijoje įvyko iškilmin-' dvare taip pat įvyk© didelės
MADRIDAS, Ispanija, spal.Į
---------kų. Dažnai vyksta riaušės.
\VASHINGTON, spal. G. —
torių ir jie čia išleido daugiau gas sukaktuvių minėjimas, ku- iškilmės, čia tarp kita ko bu7. — Katalonijos provincijoj LIMA, spal. o. — AtsistatvAnibridge, Pa., ties Spang-Kai kam norėtųsi, kad prez.
riame pralotas A. Dambraus- 'vo pašventintas Kristaus paiškilo rimtas sųjudis
prieš dino Peru respublikos kabinę
Chalfant Seamless Tube kom- kaip 20 milijonų dolerių.
Rooseveltas sušauktų kongre
, kas skaitė paskaitą apie ftven- minklas.
centro vyriausybę. Kairesnie- tas, kad duoti progos preziipanijos fabrikais streikininkai
sų nepapraston sesijon.
NAMUS APIPLĖŠĖ
i----------------------------------------------------------- “7—“-----------ji už pačių vyriausybę gaiva- d'entui Benavides pasirinkti
(susikovė su pašerifiais ir kom
______
tris nubaudė ne ilgam termi- tingos paramos Vilniaus klau
Prezidentas
pranešė,
kad
lai -ten triukšmauja. Komunis- sau tinkamus sekretorius tai.
panijos sargais. 1 streikinin
Keturi plėšikai užpuolė Kt.
0 d" i5t<“isino- Kiek t.isė- sirau. Bet Latvis deda vilėių,
tai kursto darbininkus strei- kos išlaikymui. Prezidentas ta'f ne,)US’ K°ngresas susi kas nužudytas ir 15 sužeista.
jas,
tiek
valstybinis kaltinto- kad vis dėlto Lietuvai nepaČecherskio, 75 m. aniž. namus.
kali. Gresia elektros gamybos kol kas nepatvirtina atsista- rinks papraston sesijon sau
savo
PrieS streikininkus pa.ia.l- 32le So M<)rgail ga, tJį ir jas reiškė nepasitenkinimo. (vyks surasti paramos
sio mėn. 3 d., 1934 m.
darbininkų streikas.
Įtvdinimo.
----------------- I“specialiems tikslams”, l^at(Inta be ginklų dar ir ašarinės žmoną
k,nkinti> kart pa.
Prezidento Zamora įsakymu
ATŠAUKĖ NUOSTATUS ^mbos.
Lakv,tų kur jie turi paslėpė ,PRIEŠ
DARBO FEDER. Į vių polonofilų organas baugitoj provincijoj paskelbta ap
SKELBIA BOIKOTĄ
Jetuvų sovietų ir vokiečių
Kitose vietose taip pat da-!
-vi
•»
REIKALAVIMUS
na Lietuvą
SPRINGIFIELD, Ilk, spal.'
.
,. P /
|pinigus. Nieko neišgavę, pa-f
saugas stovis, kurs yra netoli
pavojumi ir laukia, kad ir Lie
1
žnai vyksta sumišimai.
1 ’tys ..................
iŠgriozdė visas pakampes,
' lygus karo stoviui.
HASTINGS, Anglija, spal. ,G. — Valstybės prekybos komi
WASHINGTON, spal. G. — tu vai kartų “akys atsivers.”
G. — Anglijos darbo partijos J sija atšaukė savo naujus nuos
i y ŠELPIMO rado 900 dolerių ir paspruko Vidaus reikalų departamento
automobiliu.
DĖL RYŽIŲ KAINOS
suvažiavimas pasmerkė Vokie-j tatus, kuriais buvo varžomasBENDROVĖ
j sekretorius Ickes peikia Ame- Pinigų kainos —
tijos hitlerizmų ir nutarė vo-. Rusams greitas važiavimas,
irikos Darbo federacijos suvamainyba
GRASINO LIUDININKUI I žiavimo padarytų rezoliucijų,
TOKIJO, spal. G. — Japo kiečių prekėms boikotų.
v ~
1
vv, opai. u. —
nų valstiečiai pakilo reikalau
\VASHINGTON,’ spal.
G. —
c u
• Delaware
- ,
. 4
spal. 7. —
*
. Sudaryta
ir
valsty“(ėrand! jury” rūmų prie kad! vyriausybė *neišvvsto vie NEW YORK,
ti, kad vyriausybė imtųsi prie FLORIDOS PAKRAŠČIAI Grįžęs iš New Yorko prezi,
.
n
«
1 '
1
beje inkorporuota
beueral angy Rosario Caccano pagra šųjų darbų <taip, kaip reikėtų. Užsienio mainyboje J. .V. do
ir.onių padidinti ryžiams kai
dentas Rooseveltas tuojau įsi- o
,
T,
„ , ,
. ,
IŠGELBĖTI
su maža išimtimi pasili•’ *
Surplus Reltef bendrovė, kuri sino vienam prieš jo sūnų liu Sekretorius Ickes pareiškia, leris
r
nų.
<
gilino į* krašto
reikalų
tvar- . .
.
.
» ,
(
1
ateinančių žiemų rūpinsis selp- dininkui.
kad iš dalies tam yra kalta k-o kaip buvęs. Prancūzų auk
MIAMI, Fla., spal. G. — Kn
ti bedarbius ir jų šeimynas.
Už tai Caccano tuojau su pati federacija, kuri reikalau so franko pagrindu dolerio
MUSSOLINIO DRAUGAS
bos salų ištikęs viesulas (ura-,
'Tai prez. Roosevelto planas. imtas ir į keletu miliutų teisė ja per didelių darbininkaųis kaina Europoje vakar buvo
KALĖJIME
ganas) buvo besileidęs
sta
65 centai.
čiai į šiuos pakraščius. Tačiau rė rusų gen. Judenie, 71 m. f Šiandien visam krašte yra jas jį nubaudė tris mėnesius atlyginimų.
Užsienio pinigų ) kaina va
ROMA, spal. 6. — Regina jūroje staiga pasakoj šonų ir amž., kurs kitados kovojo Šelpiama apie 3,360,000 šeimy- kalėti.
LATVIAI NENORI, KAD kar:
Coeli kalėjime yra uždarytus pakraščiai išgelbėti.
prieš bolševikus Rusijoj.
nų, arba daugiau kaip 15,000,LIETUVA TURĖTŲ
GAUS 8 MILIJONUS DOL.
000 asmenų.
premjero Mussolinio draugas
j Britų sterl. svarui
$4.75
VILNIŲ
kybinlnkų
šventės
ir
poilsis;
Šelpimui
bus
panaudota
vieDonato Battclli. Kaltinamas VERSLOVININKŲ KONG
Prancūzų 100 frankų
6.30
Iš
AVasbingtono
pranešta,
RESAS KAUNE
kada lietuviai bus šeimininkai Geriems darbams skirtas fon
šnipyste.
Vokiečių 100 mark. 36.65
Sąryšyje
su
Baltijos
valsty

Lietuvos ūkio gyvenime; ir kt. das ~
do1- Tam |kad *al ?hicaK°R sanilariniam
Šveicarijos 100 fr.
29.95
bių
ekonomine
konferencija
tikslui
bus
superkamas
maisdistriktui
bus
duota
8
milijonų
KAUNAS
(per
paštų).
~
Italijos 100 lirų
8.80
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Lietuviai verslovininkai -turi to> flrabužių ir kuro pcrvir- dol. jiaskola.
latvių spauda plačiai palietė
Spalių mėn. 7—8 <1. Kaune įNaujo aukso uncijai vakar
sudarę
sąjungų
ir
stengiasi
Jis.
*
santykius
su
Lietuva.
vyks
lietuvių
verslovininkų
VANCOUVER, B. C., spal
J. V. buvo mokama $31.72.
Latvis straipsnyje “Lietu3 NUBAUSTA, 2 IŠ
G. — Vancouver, Victoria ir kongresas. Lietuviai pramonin bendromis jėgomis stiprintis
,vos draugai’’ kaltina Lietuvą
TEISINTA i
APIPLĖŠTAS OFISAS
ORO STOVIS
pašaliniuose distriktuose at kai, prekybininkai ir amati-, prekyboje, pramonėje, amauž Baltijos sąjungos nesudaPenki plėšikai vakar apiplftjaustas lengvas žemės drelv, ninkai suvaįiavę svarstys tuose ir kitose ūkio srityse,
Kriminaliniam teisme pri rymų ir prikiša jai bendra- CHIGAGO IR APYLINKES
kur šiandien yra įsigalėję ne šė Checker Taxicab Co. ofisų,
šiuos klausimus:
jimas.
tik
nelietuviai,
bet
dar
ir
sver
1401
W.
Jackson
bulv.
Pagrob
siekusieji
teisėjai iš kMtina- darbiavimų su sovietais ir Vo
— šiandien numatomas prai Amatininkai Lietuvoj ir ama- timialiai.
|
ta
apie
6,700
dol.
Jmųjų
penkių
plėšikų
žudikų
kietija, iš kurių tikėjusis ver- giedrėjimas ir šalčiau.
PLATINKJTE “DRAUGĄ” Itininkų rūmų steigimas; prs
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ARKIV. J. SKVIRECKO 60 METŲ
AM2. SUKAKTUVES

šeštadienis, spalių 7 d., 1933
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VILNIUS IR MES

Už dviejų dienų spalių mėn. 9 d., kuri
mums primena skaudų įvykį — Vilniaus
krašto užgrobimų. Rytoj Chicagos lietuviai
rinksis į Harleni aerodromų, kad bendrai pa
minėti Vilniaus gedulo dienų ir panaujinti
pasiryžimų dėl pavergtojo Vilniaus krašto
Atvadavimo.
4
! AiM
Mes, Amerikos lietuviai, kaip ir visa
mūsų tautu, nepamiršime tos skaudžios skriau
dos, to smurto, kokį lenkai padarė 1920 me
tę, spalių mėn. 9 d., užgrobdami Lietuvos
sostinę Vilnių, kuris neginčijamai priklauso
Lietuvai. Mums sunku būtų ir net visai ne
galima imti ginklų į rankas ir eiti Vilnių
vaduoti, nes per toli nuo jo esame. Bet prie
vadavimo darbų daug kuo galime prisidėti.
Juk ir kovose dėl Lietuvos nepriklausomy
bės nedaug kas iš amerikiečių ginklu ran
kose tekovojo, bet vis dėlto amerikiečiai daug
padėjo. Tam tikslui sudėjome milijonus do
lerių, siuntinėjome delegacijas į Europų, už
laikėme įvairius propagandos biurus, garsi
nome Lietuvos vardų kaip tik galėjome ir
sugebėjome. Šiandien nieks neabejoja, kad
mūsų vaidmuo kovose dėl tautos laisvės buvo
svarbus ir reikšmingas.

SENAS VILNIUS, MOŠŲ BUVO,
MOŠŲ BUS..!

VYTAUTO DIDŽIOJO
zimiero relikvija ir kitos; tu-į
UNIVERSITETE
Iriai įstabiai gražias
bažny
čias, pav., Šv. Jono, šv. Pet
ro,' Šv. Onos ir keliolika ki- Vytauto Didžiojo Universi^tų, nenuostabu, todėl, kad in.o j tete Kaune nauji mokslo me___________
,aėg miniomis plaukė Vilniun, tai jau prasidėjo. Daugumas
Neeeuai Lietuva minėjo .u- mis, bet kruvinu jus vaikų pru
8tipriuo 8avoJikybiniu, si udentų, sugrįžę iš vasaros avo nepriklausomo gyvenimo kaitų. Iš pasakyto, aišku, jog jausmus ir parėję namo kvė- tostogų, jau dirba. Pernai me
15-08 metų sukaktį Tuja pro-,Lietuva turi
nenuginčijamų
juQ8 Iwnliskių žirdyfflaj tnis universitete buvo apie
ga buvo minimi ir vertinami teisių į tų amžiais sukauptų^
siomg kv8nt0. 4000 studentų. Šiemet naujai
nuveiktieji darbai, padaryta brangumynų — Vilnių.
vėms ir pačiam miestui karštės Įstojusių yra apie tūkstantis
bendra tautos reikalų apžval
Vilniua -- Lietuvos susi
nę meilę.
(Bus daugiau) i jaunuolių.
ga ir tuomi pačiu pramatyti
Dabar visos universiteto mo
siekimo centras
žygiai tolimesniam vystimuisi.
kslo įstaigos sutfelpa penkeTenka mums įsidėmėti, jog
riuose rūmuose. Atskirus rū
Ši lnetuvos šventė beveik su Vilnius anksti tapo svarbiau
mus turi technikos fakultetas,
tampa su liūdnomis Vilniaus siu Lietuvos susisiekimo cen
DURPES — LIETUVOS
medicinos fakultetas ir teisių
Bendrai dėl Vilniaus vadavimo darbo, okupacijos sukaktuvėmis. Lie tru. Jau gilioj senatvėj per
ANGLIS
fakultetas. Tačiau kai kuriems
mes visiškai sutinkame su dr. Ed. Turausku, tuva, džiaugdamosi ištrūkusi Vilnių ėjo svarbūs prekybos
Lietuva
akmens
anglių
ka
fakultetams vietos vis dar ma
kuris yra nurodęs kas yra reikalinga siekiant iš nelemto priešo pančių, ge- keliai, kurie jungė įvairius Eu
sykių
neturi.
Užtat
turi
daug
žsi. Ypač jaučiamas patalpų
Vilniaus:
rėdamasi savo tautos žmonių rojios pramonės miestus. Vė
durpių,
o
durpės
dalinai
gali
reikalingumas įvairioms labo
1. Gilus visapusiškas savo tautos sieki klestėjimu bei įsikūnijusiu žo lesniais laikais susimezgė di
atstoti
anglį.
Durpynų,
su
di

ratorijoms ir tyrimų įstaigo
mų ir visų konkrečių politinių, statistinių ir džiu, sykiu ir atjaučia skaudų delis mazgas svarbesnių gele
desniu
durpių
sluoksniu,
esa

ms. Universitetas turi didžiau
kitokių duomenų, liečiančių Vilniaus reika 'sopulį, prisimini* tų ubrolio- žinkelių ir vieškelių, kurie su
ma
apie
65,000
hektarų.
Šiaip
sių Lietuvoj bibliotekų su dau
lus, pažinimas;
lenfco” vylių, kūjis
kadaise sijungė su Rusijos sostine ir
pelkynų,
kur
yra
mažiau
dur

giau kaip 100,000 knygų, gani2. Kariškas pasirengimas ir pasiryžimas, staiga sudrumstė Lietuvos švie kitais svarbiaisiais pramonės
pių,
dar
yra
apie
100,000
hek

tos muziejų, rankraščių archy
valandai išmušus, visiems kaip vienam, stoti šių ir skaidrių ateitį. Buvo švi centrais. Iš Vilniaus ėjo šeši
tarų.
Iš
viso
žalių
(šlapių)
du

vų, botanikos sodų ir visų ei
į žygį;
i
etelėjusi 1920 m. viltis, kad ne geležinkeliai į visas Lietuvos
rpių
Lietuvos
durpynuose
e
lę kitų mokslo ir kultūros į3. Didelis taupumas ir išlaidų raciona laimingasis Vilniaus miestas puses, sudarydami bendrų
samu
apie
2
milijardai
tonų.
staigų.
lumas, bei intensyvus naujų vertybių gami liks tuo, kuo turi būt — Lietu mazgų, lyg voratinklio centrų,
Taigi
durpių
Lietuvai
gali
už
Šiemet universitete rėktonimas.
vos sostine. Tačiau mūsų pik Vilniuje.
tekti
šimtmečiams.
liauja žymus tarptautinės tel4. Intensyuis darbingumas ir sųžiningu- tasis kaimynas vylingai pagLikusi be Vilniaus, lietu
Durpės
ūkiuose
gerai
pavaj
sės žinovas profesorius Roemas visuose santykiuose ir visose be išim robė jį ir lig šiol laiko savo va priversta būtų pertvarkyti
duoja malkas ir tvartuose pa-įmeris.
Tsb.—
ties srityse.
1 i t* naguose.
Į šių susisiekimo sistemų ir sukratus. Ūkiuose durpės kas•
5. Vienybė*, tvarka, susiklausymas, drauldant galėtumėm suprasti, ‘ daryti naujų centrų Kaune,
smingunias, teisingumas ir taika vidaus g>-|j.o Lįeįuva tuo pagrobimu ne-‘kas, apart keblumų valstybės met vis daugiau ir daugiau
vartojamos. Sunkiau durpė va NAUJA KNYGA
venune.
* teku, pridera mums įsižiūrėti klestėjimui, sudarytų Lietu rtoti fabrikuose, nes jos duo
6. Kova su egoizmu savanaudiškumu, , , •
... .
.
, .
3V. JUDO TADEJAUS
kokios reikšmes \ įlnius turi vai ne tik didelių nepatogu
da daug pelenų ir mažų kait
lupikavimu, sukčiavimu, apsileidimu, tauti
GYVENIMAS
Lietuvos valstybiniam ir tau mų, bet ir milžiniškų išlaidų. rų. Reikia fabrikuose įtaisyti
niu ištižimu, svetimoms įtakoms pasivergitiniam gyvenime.
Vilnius — tikybinis ir kul tam tikrus krosnis (pečius)
mu ir t.t.
Maldos ir Novena Šv. Judui
tūrinis Lietuvos centras
durpėmis kūrenti; o tai bran
Vilnius Lietuvos sostinė
7. Išmintinga, racionali propaganda ap
Tadejui
Nuo neatmenamų laikų .Vil- giai kaštuoja. Bet jau ir fa
Kiekvienam vra aišku kuo
link save ir jaunosios kartos auklėjimas aukš...
.
_
• . T. .
Vertė ir išleido
....
.
. tyra valstybei sostinė. Jon su- nius virto Lietuvos liaudžiai brikai durpes vis daugiau pra
tų kultūros reikalavimų ir Vilniaus vadavi-r
. *
suk-.
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
bėga visi svarbieji valstybėsB didžiausia tikybine šventybe. deda vartoti. Ruošiamasi sta
mo dvasioje.
f $ a>|
politiniai, ekononiįntai ir kul Dar prieš atkeliant iš Trakų tyti ties Zapyškiu, prie Ne
Šv. Judo Tadėjaus šventė
Šventa teisybė. Tai turėtų gerai įsidėmė tūriniai reikalai, kuriems aprū i Lietuvos sostų Vilniun, ten bu muno, briketų gamyklų, kut
yra šio mėnesio 28 dienų. Tai
ti visi lietuviai, ypač tie žmonės, kurių ran pinti apsigyvena: atskirų ad- j vo susikūręs svarbus tikybinis bus gaminamos tam tikros su
gi dabar laikas tų knygų įsi
kose yra Lietuvos valdžios vairas.
spaustų durpių plytelės (bri- gyti, su minėtuoju šventuoju
’ ’ba ar as- centras,
A
’kame 11įkurta šventiny*
Ai
ministracijų ’
Ho papras? čia amžinajai
,
bei na,,
riM**^-**^ —*
kurios turės mažiau 8UBipažinti ir lengvu būdu atDĖL BOKSININKŲ
SpnvpihtA-MBr d regbi ės ir bus patogesnė
patogesnės va- Inu;
►Tna'sosti- Tonis speigo
< tat fūpestingk
likti mm™
novenų.
rtoti
fabrikuose.
plėtotis ku- sispietė kunigai, kuriems 'vir
nės gerovei f •
Mūsų jaunimas mėgsta sportų. Kad tai riamos patogesnės vietos, sta šininkavo viršininkas krivė.
Šiemet durpių iškasta apie Šv. Judas Tadejus yra va
teisybė, liudija visa eilė lietuvių, kuriems tomi atitinkamiausi namai, Jvedus Lietuvoj krikščiony 200,000 tonų. Daugiausia dut- dinamas — “Viltį praradusių
pasisekė prasimušti į visų sporto šakų vir apsaugos mūrai, išdygsta nio- bę, ūmai Vilniuj susikūrė pag- peš vartoja Vilkaviškio, Seinų jų globėjas”.
šūnes. Turime ir čempijonų. Jie gražiai niū- -j.yj.Įo” bažnyčios ir įvairios lindai tikėjimui skleisti. Berną ir Mariampolės apskričių ūkiŠi knyga yra nedidelio fo
sų tautos vardų išgarsino. Dėl to nenuosta
tant
iškilo
mokyklos,
liažnyninkai;
mažiausiai
—
Utenos,
rmato,
su gražiais viršeliais,
pramonės įstaigos.
bu, jei šiandien lietuvių jaunimas su ypa- i
Nuo senų laikų Vilnius yra čios, kolegija ir universitetas. Ukmergės ir Šiaulių. Biržų, 43 puslapių. Kaina tik 10c.
tingu užsidegimu dalyvauja įvairaus sporto
turėjęs ir turi šiuos sostinSš Turint tokias garsias švento Kauno, Kėdainių ir Trakų ap Knygų galima gauti Šv. Ka
žaidimuose ir varosi pirmyn. Tai yra geras • - .
, . ,
, .•
.
.pažymius, kurie buvo sukurti ves, k. a., Aušros Vartų ste skričių ūkininkai durpių visai zimiero Seserų Vienuolyne
reiškinys.
’
Tsb.—
Ine savo vidujinėmis pajėgo- buklingasis paveikslas, Šv. Ka nevartoja.
šiuo adresu;
Mūsų manymu, to užsidegimo nereikia! . » m ■ ............ .............................. ■ » —

būti ir, rodos, nėra. Jei patys tiesioginiai
negalime kovoti, mes turime žiūrėti, kad kiti
turėtų tai kovai užtektinai tinkamos ir rei
kalingos amunicijos.
Kas nežino, kad lenkų vyriausybė per
trylikų metų smaugia Vilniaus lietuvių veiki
mų, persekioja kiekvienų veiklesnį lietuvį,
uždarinėja mokyklas, net ir bažnyčias kraš
to lenkinimui panaudoja. Mūsų svarbiausia
pareiga yra padėti savo broliams vilniečiams,
kad lenkai nepajėgtų visai jų sųjudžio už
smaugti. Jų organizacijos, spauda, prieglau
dos ir mokyklos yra reikalingos amerikie
čių pagalbos. Nuo to vilniečių rėminio dar
bo mes neatsist kerne praeityje, tikimės, kad
tas pats nusistatymas pasiliks ir ateityje.

LIETUVOS GYVENIMAS

Kovoje už Vilnių mes esame ir būsime
reikalingi. Mūsų balsas, pakeltas pasaulio
spaudoje, Tautų Sųjungoųe, Jungtinių Valsty
bių ir kitų kraštų vyriausybėse nemažų turi
reikšmę. Dėl to ir nereikia gailėtis tų balsų
kiekviena proga pakelti, ypač spalių mėn.
9 dienų, kurioj Lietuva neteko Vilniaus ir
kurios priminimas pasauliui apie lenkų smu
rtų, Lenkijai daug nemalonumų padaro. Spa
lių 9 dienos mitingai turi būti gausingi, nes
Jie turi parodyti, kad lietuviai ištikro ne šaldyti. Priešingai — jį reikia pakurstyti J
Juozas Sh'irkis, laimėjęs bokslininkų če- [to, kuris gerai pasisekė. Kad davus progos CI8TERS OP ST. 0ASIMIR,
Juokais yra užsispyrę atgauti Vilnių ir tol Kas jaunimo dvasių pažįstų, tas pasakys, mpijonatų, lietuvių jaunime sukėlė ypatingo ' jaunimui ir toliau savo gabumus toj srity
2601 W. Marąuette Road
lenurims, kol to tikslo neatsieks,
kad jei jaunimui neduosi geruose ir naudin-;noro aktyviai dalyvauti sporte, pasižymėti, vystyti, dienraštis “Draugas” Ir šiemet ren
Chicago, III.
. Prie Vilniaus vadavimo darbų mes ga guose dalykuose padirbėti, jis savo jaunys- Dėl to šiandien turime daug jaunuolių, kū gia turnatnentų, pasitikėdamas, kad visuo
lime ir turime, prisidėti medžiagiškai. Tat tės energijų pasuks į blogų pusę. Tas labai rie pamėgo boksininkų sportų. Tų pastebėjo menė ir vėl pamuš šį užsimojimų, kuris, ro
PLATINKITE “DRAUGĄ *9
mūsų šventa pareiga. Išsisukinėjimų negali pavojinga.
me iš pernai surengto boksininkų turnanien- dos, visais žvilgsniais yra naudingas.
j, « ,

Rašo: Kun. J. Vaitkevičius, M. I. C.

ROŽANČIUS

J. Rožuneiaxts paslaptis.
Atėjus spalių mėnesiui visose katali
kų bažnyčiose su lotiniškomis apeigomis

akaniba beini ra rožančiaus malda, sakomi
apie rožančių pamokslai, tikintieji skati
nami branginti tų maldos būdų ir jo im
tis ne tik bažnyčioje, bet ir namieje, ke
lionėje, ar net esant ligoje ir gulint lo
▼oje, žodžiu yra daromas tarsi rožančiaus
vajus, kuris turi atnešti daug dvasiškos
naudos.
Nors visi tikintieji žino rožančių,
idažnai jį kailiu, tačiau ne visi žino jo veLAamųjų mintį, o tai svarbi žinia, nes ji
MMiuis paaiškiua. kodėl rožančius yra praplitęs įh) visų pasaulį: jį kalba ir dvasiettat ir pasauliečiai, inteligentai ir neintefigentai, europiečiai ir neeuropiečiai,
.■Mečiai, japouiečiai, indusai, Afrikos
juodukai, Amerikos raudonodžiai, jis visienis tinka ir iiatiiika. Valdančioji Baž
nyčia ne tik nestabdo tikinčiųjų prie ro✓Žančians palinkimo, bet užgiria jį, ska,tum prie jo, suteikdama gausių atlaidų,
nes tikisi didelės dvasiškos naudos savo
'.▼aUomiesieins vaikeliams.
Paviršutiniškai žiūrint i užančius at
o net nuobodi malda,

nes,

uuolatai

kartodamu tuos pačius žodžius ir mintis, vūnai tokių troškimų neturi, jie ilsisi sau
nesuteikia to įvairumo, kurį suteikia ki ramiai, o jei dirba, tai tik tflt» tikslu, kad
tos maldos ir apeigos, o kurio taip trokš patenkinus būtinus šios dienos reikalus,
kad išlaikius tų gyvybę, kurių šiandie
ta mūsų jausminis gyvenimas ir vaizduo
tė; nedilgina mūsų nervų, kaip kad dil turi, jie nesvajoja apie savo veislės pa
gina gražūs giedojimai arba gražūs pa gerinimų, apie savo malonumų ir džiaug
mokslai. O visgi rožančius sugebėjo pat smų kiekio didinimų, todėl jie neina pir
raukti milijonus prie savęs, nes turi sa myn, neprogresuoja, bet stovi vietoje, nes
vyje kokį tai slėpinį, kuris maloniai už jiems yra gera ir su tuo gyvybės laips
gauna ne kūno nervus, bet dvasios gel niu, kurį turi šiandie. Kai l>itė lipdė savo
mes, tas gelmes, kuriose glūdi ryšys su korį tūkstančius metų utgal uolų skylėse,
kitu pasauliu, o kufių nepajėgė užpilt ir ar išpuvusių medžių viduriuose, taip ji
nepajėgs niekad nė šių, nė būsimų laikų juos lipdo ir šiandie civilizuotuose ameri
liedievybė visokiomis šųšlavomis, purvais, koniškuose ar Dadano aviliuose.
pasityčiojimais, apgaulingais kultūrų ir
Žmogaus gelmėse priešingai yra su
mokslų šūkiais. Daugiau, rožančius pa kurta tarsi kokia ugnis, kuri neduoda
liečia i r, sujudina tas gelmes, kuriose glū jam ramybės, kuri jį degina ir verčia
di žmogaus laimės troškimai, svajonės ir trokžt, dirbt ir veikt nepasiekiamų daly
viltys apie galimybę pasiekti tų laimę, kų, tų būtent, kurie užgesintų tų jame ug
pakilti aukščiau ir ištrūkti iš šios žemės nį ir suteiktų poilsio ir ramybės.
Kaip raudonas siūlas tęsiasi Įier au
vargų ir kentėjimų.
Jei imsime lygint žmonijos troški deklų, taip per visų žmonijos istorijų tę
mus, svajones ir pastangas, patenkint siasi žmogaus poilsio ir ramybės noras.
tuos troškinius, realizuot tas svajones su Kadangi tam poilsiui ir ramybei prieši
žemesnės gyvūnijos troškimais ir nuveik nasi kentėjimai, todėl pninaeilis visų
tais darbais, kad patenkinus jų troški
žmonių ir visų laikų rūpestis buvo suras
mus, rasime begalo didelį skirtumų tarp ti kentėjimų priežastį, kad nuo jų pasivienų ir kitų. Kuomet žmogus niekad liuosavus.
nėra fiatenkintas tuo, kų turi, liet dirliu
Kadangi atūžiamu slenkant niekam
ir* ieško, kad padidinus turimas gėrylies, nepasisekė surasti tokių vaistų, kurie papadidinus savo talpumų ir atsistojus ant liuosuotų žmogų nuo kentėjimų, prieita
aukštesnio gyvenimo laipsnio, žemesni gy prie išvados, kad nėra galimybės pasi-

liuosuoti nuo kentėjimų, kad buvimas ir
kentėjimai taip surišti į krūvų, kad nega
lima atskirt vieno nuo kito, kad net Auk
ščiausioji Esybė nėra liuosa nuo kentė
jimų. Čia jau bepasilieka tik vienas žinksnis iki išvadai, kad kentėjimo priežas
tis yra buvimas, o norint pasiliuosuot nuo
kentėjimų, reikia užgesint savyje visus
troškimus, net ir paties buvimo, nes bu
vimas nėra tai kokia gėrybė, o tik ken
tėjimų ir nelaimių šaltinis, yra tai kok
sai prakeikimas, mestas kokios tai nesu
prantamos, nemalonios,* nenugalimos ir
neišvengiamos galybės ant tų, kurie nori
būt. Didesnio pesimizmo, didesnio nu
liūdimo ir bevilties negalima sau įsivaiz
duot, tokia beviltis turi privesti žmogų
prie savižudystės ar tai staigios, ar lėtos.
Prie tokių išvadų priėjo Indijos ka
ralaitis Budda, gyvenęs kelis šimtus me
tų prieš Kristų. Visų savo gyvenimų
pašventė savo mokslo platinimui ir įgy
vendinimui, daug žmonių patraukė į savo
įhiho, o dar ir šiandie šimtai milijonų
Azijos gyventojų jį išpažįsta, vadinasi
jie Baddistai.
>
'
Nekalbėtume apie tų mokslų šioje
vietoje, jeigu Budda neturėtų pasekėjų
tarp šių laikų mokslo 'vyrų, kurie, pra, radę tikėjimų į Kristų priėjo prie tų pa* Čių išvadų, kaip ir Budda: žmogaus g> veuiuias pilnas eaųs vargų ir keatėjiuių,

daugiau skausmų, uegu džiaugsmų, vais
tų gi tiems kentėjimams prašalinti nesu,
negelbsti nieko visi mokslai ir išradimai,
nepaisant visų kultūros ir pažangos šū
kių žmonija žengianti kas kart į didesnį
nepasitenkinimų gyvenimu, pasiliekųs vie
nas tik išėjimas — priimti Buddos moks
lų ir naikint savo gyvybę.
Kadangi huddisMRps smarkiai plečiasi
tarp visų kraštų idUligentijorc, statomos
jau yra Buddai šventyklos ne tik Azijo
je, liet ir Europoje ir Amerikoje, atsi
rado geradarių, kurie pradėjo duoti pa
tarimų katalikų Bažnyčiai, kaip ji tu
rinti gelbėti užsikrėtusių buddizmu inte
ligentijų. Jų 'nuomone Bažnyčia turėtų
priimti Buddos mokslų, suvirškinti jį,
pritaikini evangelijai ir sudaryt naujų
pasaulėžiūrų, kuri atatiktų šių laikų pro
tų. Panašų dalykų ji yra padariusi su
grekų filosofija ir ja maitinusi žmonijų
ištisus šimtmečius. Šiandie, kada žmoni
jos protas nusigręžęs yra nuo grekų fi
losofijos, o pašlijęs buddizmo linkui, rei
klų padaryti su buddizmu tai, kas buvo
padaryta su grekų filosofija ir patiekti
maisto šių laikų protui, nusiteikusiam pe
simistiškai.

Bažnyčia į tai atsako, duodama ro
žančių į rankų. •
(Daugiau bus)
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Harlem aerodrome, prie Harlem avė. ir 87 str.

a

1. VILNIAUS MINĖJIMO PROGRAMA:
aibes p. ANTANAS KALVAITIS, Lietuvos
konsulas; p. L. ŠIMUTIS, “Draugo” redakto
rius, buvęs Lietuvos seimo atstovas. Gros benas.
Vilniaus vadavimo reikalu bus išnešta svarbi
rezoliucija.

Pasivažinėjimas lėktuvais. Pagerbimas Dariaus

ir Girėno atminties. Apie juos kalbės inž. VIK
Vilniau, mes be tavęs tol nenurimsim, kol Gedimino pilies
bokšte neužplevėsuos Lietuvos trispalve vėliava!

TORAS JESULAITIS, kuris “Lituanicę” pri
ruošė kelionei, p. SIMOKAITIS ir kiti. Prog-

2. AVIACIJOS DIENOS PROGRAMA:
LENKTYNES LĖKTUVAIS, ŠOKIMAI Iš
ORLAIVIŲ SU PARAŠUTAIS (naujanybė:
šoks mergaitės, lietuvaitės), JONAS VAIŠVI
LA ANT LĖKTUVO SPARNŲ IR AŠIES
DARYS AKROBATIŠKUS ŠPOSUS. LIE
TUVIAI IR KITI LAKŪNAI DARYS VI
SOKIUS PABŪKLUS SAVO LĖKTUVAIS.

ramę ves kap. P. JURGELA. Tvarkę aerodro
me prižiūrės DARIAUS-GIRĖNO POSTO le-

gijonieriai, p. J. Mickeliūnui vadovaujant.

Visas Vilniaus minėjimo ir Aviacijos dienos
pelnas eis Dariaus-Girėno paminklo statymui.

Žiūrint iš kairės j dešinę: E. Ciplis, parašutu šokėjas; J. Pajodytė, parašutu šokė
ja; lakūnas A Vydžius; M. Stočkiūtė, parašutu šokėja; .1. Vaišvilas, akrobatinis lakū

nas.

—

Gerb. Ant. Kalvaitis, Lie
tuvos konsulas, kuris rytoj
Aviacijos šventėj kalbės apie Vilnių.

♦
čia matome Joną Vaišvilą, kuris lėktuvui skrendant daro visokius šposus ant lėktuvo
ašies. Tuos n* paprastus šposus darant jį matysime spaliu mėn. 8 d., lietuviu aviacijos die
noj.

—
'-ĮF

donas Vaišvila šokinėja nuo vieno lėktuvo sparno ant kito. Tuos jo daromus drąsiu*
ir nepaprastus šposus pamatysime Lietuviu Aviacijos šventėje.

<

•

Tat, lietuvi, Vilniaus neužmiršk, Dariui-Girėnui paminklą padėk pastatyti, atvyk RYTOJ Į HARLEM
AERODROMĄ, 1 VALANDĄ PO PIETŲ!
Automobiliais privažiuoti lengva. Neturintieji automobilių, važiuokite streetkariu iki So. Western avė. ir
75 gatvės. Bušai nuveš į aerodromą už 15 centų. Kas norite važiuoti trokais, kreipkitės į V. BAGDONĄ,
3358 So, Halsted str., Bridgeporte ir FABIJONĄ, 2146 So. Hoyne avė., West Side. Trokai išeis 12 vai.
Rengėjai - LIETUVIŲ AERO^KLOBAS

,

Jis.
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ngviau. O kad pakilimas la daro, tai apie tuos elementus klio jėga eikvoja per valandą kio — atstumia po tiek pat toriai tikisi ir laukia, kad gal tkausko tas straipsnis yra la
kūnui svarbus momentas, tą ir nekalbėsiu.
* 103 gramų gazolino, o transai- kilometrų atgul.
neužilgo mes turėsime savo*, bai remiantis Amerikos lietu
parodė italų generolo De Pi- i Didžiosios įtakos greičiui lantiniam skridimui paprastai1 Tuigi, skrisdami tuo pačia konstrukcijos lietuvišką lėk vių visą spaudų). Amerikoje
nedo avarija: jis bekildamas turi vėjas.
•
vartojami motorai 400 H. P. aeroplanu prieš vėją įstengtu tuvą transatlantiniam skridi Arėjas Vitkauskas nori kiek
žuvo.
1 , Į Imkime tokį pavyadį. Aero- jėgos, tai pamatysim, kad toks ine atlikti tą kelionę tik pei mui. O mūsų lakūnai, visi. galima daugiau pamatyti lie1 Taigi, dėl ko visi stengiasi plano didžiausias greitis 20(f'motoras išeikvos per valandą 42 vai. 40 įnįn., vietoj 30 vn kaip vienas,‘pasiryžę ir pasire ,tuvių ir visą gyvenimą, ir ra
Man atostogaujant Ameri lėkti iš Amerikos į Europą! , kilometrų per valandą. Mo 40 kilogramų, o per visas 35 landą skrendant pavėjui, c rgę kaip galima greičiau ita šys Amerikos lietuvių ir Lie
koj daugelis klausinėjo, kodėl liui dėl to, kad prieš savo no toras 400 U. P. jėgos, (lažo skridimo valandas— 1400 ki- 'gazolino pasiimti ne 1200, bet lišku'mastu Amerikos lietu tuvos laikraščiams, kaip vi
nieks neskrenda iš Lietuvos į žinomą likimą nori pamatyti lino eikvoja 40 kilogramų (a logramų (apie 3500 svarų) ga [1900 kilogramų (5750 svarų), 'vius aplankyti.
I suomet. Su savimi Arėjas Viizclino,
jei
oras
būtų
visiškai
O
jei
vėjo
greitis
būtų
20
m®
kaip atrodo Amerika!
pie 14 galonų) per valandą
kauskas vežasi paruoštą spauAmeriką.
Povilas Nakrosis,
ramus.
trų
per
sekundą,
tuomet
aero
i
O
ne!
čia
visai
kita
prie
Skrendame
iš
New
Yorko
į
idai
apysakų knygą, vardu:
Kadangi to priežastis neviLietuvos Aviacijos
j4‘Mergaitė prie gėdos stul
Kauną 7000 kilometrų. Vėjas
Atsitikime, jei vėjas pustą' planas galėtų skristi prieš vė
siems žinoma, tai pasistengsiu žastis.
Leitenantas.
I Svarbiausia priežastis —* pučia iš vakarų į rytus grei iš užpakalio 10 metrų sekun- *jų nc‘L 5G valandų laiko. Ga
pe”, (nespėjo Lietuvoje išlei
nors trumpai paaiškinti.
!
atmosferinės
sąlygos.
Jau
so
tumu
10
metrų
per
sekundą,
sti), taip pat turi daug apydai greitumu, gazolino tai ke- žolino gi, vietoj 1000 klgr. rei
Pirmiausia turiu pasukyti,
jsakų, eilių ir kitokių raštų,
kad ne tik iš Lietuvos, bet ir nai meteorologijos nustatyta, kas lygu 36 kilom, per valau lionei reikėtų 1200 kilogramų j ketų net 2240 kilogramų (5601
kuriuos spausdins būdamas A
iš visos Europos daug mažiau jog viešpataujantieji vėjai A-Idą (tokį vėjai būna labai da- (J pučiant vėjui 20 metrų se- svarų).
'menkoje.
kas skrido į Ameriką, negu iš tlante pučia iš vakarų į lytus. [žnai, o Atlante beveik visuo kundai — reikėtų tik 1000 ki i Reikia nepamiršti, kad ga- " IŠ Kauno, Lietuvos Žurna
logramų.
žolino imama dėl atsargos dau listų Sąjungos narys Arė
Amerikos į Europą. Visi ži O kas dar neužmiršo tėvynės įmet).
nome, kad Willy Post’as aps Lietuvos, tai, be abejojimo, at [ Mums taip skrendant 200
Dabar vaizduokimės, kad*giau, negu faktinai reikia jas
Vitkauskas
atvažiuo Federalinis teisėjas Barnes
krido apie žemės rutulį, lėk simena, kad ten lietūs ir vė .kilometrų per valandą ir Vė ijnes skrendam iš Lietuvos į Tuo būdu aeroplanas dar dau- ja Amerikon pamatyti Čika nubaudė adv. H. L. Blim 90 d.
damas į rytus, j Europą, o ne jai ateidavo dažniausiai iš va jui pučiant iš užpakalio 36 ki- 'Ameriką. Jeigu oras būtų vi giau apsunkinamas.
gos parodą ir susipažinti su kalėti. Susekta, kad advoka
į vakarus. Prancūzų lakūnai ' karų.
j . lometrus per valandą, mūsų sai ramus, tai iš kur skristi . Skrisdami iš Amerikos į Amerikos lietuvių gyvenimu, tas neteisingai teisme liudiju
Coli ir Rossi iš Xew Yorko Taigi netik Atlante, bet ir greitis bus 200 kilni, per va ar iš Amerikos, ar iš Lietuvos, Europą, lakūnai pasiima ga kurį pažįsta iš Amerikos lie- apie buv. valst. mokesčių komi
nuskrido į Bagdadą be nutūpi sausumoj viešpatauja daugiau landą plius dar vėjo greitis 36,jokio skirtumo nesidarys. Bet žolino tiek, kad užtektų visai tuvių laikraščių, kuriuos skai- sijos pirmininko Malone paj
k’m. per valandą — viso 233 1 visai ramaus oro per taip di- kelionei esant ramiam orui ii j to ir rašo jiems nuo Lietuvos mų reikalus.
mo ir tuomi pastatė pasauli šiai vakarų vėjai.
Kokios gi reikšmės skridi- kilometrai per valandą.
nį tolumo rekordą.
delį atstumą niekados nebu- dar dešimties valandų skridi- i.eprikluusomybės
pradžios,
Barniam orui esant, mes, vo ir nebus. Dažniausiai, kaip'mo atsargai, visokiems neti |(niūsų laikraštyje Arėjas VitPaviršutinai pagulvojus at niui turi tie vėjai?
rodo, kad tuodviein prancū Reikšmė labai didelė. Štai»jskrisdami 200 kilometrų grei--pirmiau minėjau, pasitaiko va Ikėtinumams. O jau lekiant iš kauskas taip pat rašo). Lietuzam būtų buvę daug patogiau konkretis pavyzdis:
tumu, pasiektume Kauną (afc (karų vėjai, dėl to ir skristi‘Europos į Ameriką, reikėtų -voje, nesigiriant, tik vienas
Reguliariški Išplaukimai
skristi iš Prancūzijos, pav. iš Visiems teko girdėti, kad stiunus 7(K)0 klmt. dalinant iš reikėtų prieš vėją.
-turėt galvoje, kad bus prio Arėjas Vitkauskas gauna (nuo
Smagios Kelionės
Paryžiaus į Ameriką, ups bū [vieno aeroplano greitis — 200 200) per 35 valandas.
Kyla klausimas, kaip vyk singas vėjas, apie kurio svar- Lietuvos
nepriklausomybės
Žemos Kainos
tų nereikėję iš Prancūzijos čia kilometrų per valandą, kito j Pučiant gi vėjui iš užpaka į tų skridimas prieš vėją, pu bą skridimui mes jau kulbė- pradžios) ir seka visus AmeSpalių 21 d.
300 kil. ir 1.1, čia reikia jj0
metrų per sekundą, mes čiantį 10 metrų sekundai, ar jome.
to lėktuvo gabenti. Ten, vieto
'
jrikos lietuvių
laikraščius,
(kuUnited States”
•
—je, jų dirbtuvėse būtų viską suprasti, kad tokio greičio ae- Į pasiektume Kauną penkiomis bu 36 metrų per valandą grei
Dabar, manau, bus aišku irių visų negauna net žymiauLapkričio 9 d.
sutvarkę, sustatę, paruošę. l)a jioplanus pasiekia tik
Valandomis greičiau, t. y. rei tumu. čia jau vėjas ne tik no kodėl dažniausia skrendama iš 'sios Lietuvos laikraščių redabar gi turėjo ten lėktuvą pu- kai visai rainus oras prie tamK^ skristi nepilnui 30 vala- padės, bet dar trukdys. Aero IAmerikos į Europą, o ne iš įkcijos) -ir šią metų storame
Du linksmi
statę išmėginti, vėl išardyti,- tikros temperatūros, oro slo nju
planas skrisdamas 200 kil. pei [Europos į Ameriką.
Lietuvos žurnale “Vaire” (7išplaukimai:
Reįkįa neužnjiršti, kad duž valandą, tikrenybėje nulėks Į Paskutiniais metais avinei !-8 numeryje) parašė straipsnį:
atvežti į Ameriką ir iš naujo gimo ir drėgmės. Šių elemen“l’nited States” Lupk. 25
“Frederik VIII” Gruo. 9
sustatyti. O juk tai ne dėžės tų bet kuriam pasikeitus, pa nai pasitaiko vėjų ir po 20 tik 164 kilometrus dėl to, kad ja žengiu didžiausiais šuoliais “Amerikos lietuvių spauda’,
atidarymas ir uždarymas: vi Ritė:; ir aeroplano greitis.
metrų per sekundą greitumo. |vėjas jį sulaiko po 36 kil. kas 'pirmyn. Lietuvoje konstruk rasdamas pasakyti gero apie
r.plaukimų lista, kainas ir
Kadangi
temperatūra,
oro
skas turi būti atlikta rūpės
Tada Kauną pasiektume deši- , valandą. Kitaip sakant — pu tuojami pulk. Gustaičio lėktų visus Amerikos lietuvių laikkitas infoi macijas galite gau
tingai. Be to jie tenai dau slėgimas (kuris iki 1000 met- -nič-ia valandų anksčiau, t. y. sdamas iš užpakalio tasai vėjvai A. X. B. Moderniškumv raščius atskirai, (Lietuvoje inti pas agentų, arba
iii
aukščio
žymiai
nepasikeiMaždaug
per
25
vai.
20
inin
giausiai skraidė, tenykštis ae
Scandinavian American
jas pastumia aeroplaną ka* jie nei kiek neatsilieka nuf teligentai į Amerikos lietuvių
Line
čia)
ir
drėgmės
pasikeitimai
>
j
e
į
meg
paimsim
modernia
rodromas jiems gerai įpras
valandą po 36 kilometrus pi įkitų valstybių, o net dar i: .laikraščius žiūri su didesne ar
130 X. LaSalle St. Chicago.
tas, tai ir pakilt jiems ten lo didelio skirtumo greičiui ne- kiaušį motorą, kurio viena ar- • rmyn, o pūsdamas iš priešą tobulesni. Dėl to mūsų avia |mažesne pašaipa, tai Arėjo Vi-
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JUBIUEJINIS “DRAUGO” VAJUS PRASIDĖS
SPALIŲ (OCT.) 16 D, 1933 M.
AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE,
2323 W. 23r*d PI., Chicago, III.
DOVANOS
Už 5,000,000 Balsų.................................. #400.00

Už 4,000,000 Balsų...................................... #250.00.
Už 3,000,000 Balsų.................................. #150.00
Už 2,000,000 Balsų...................................

#75.00

Už 1,000,000 Balsų....................................... #25.00
Už 500,000 Balsų.................

................... #10.00

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame
Vajaus Konteste.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose.
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.
Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje ii skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.

“Draugas” kviečia širdingai visus senus kontestininkus ir naujus susirinkti pirmadienį, spalių 16 d. 8
vai. vakare į Aušros Vartų parapijos salę. Čia gausite
instrukcijas ir nurodymus kaip laimėti įvairias “Drau
go” Sidabrinio Vajaus dovanas.
Kurie negalėsite dalivauti Vajaus atidarymo susi. rinkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor
macijos.

1

REIKALINGA 250 KONTESTININKŲ - 25,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

t

šeštadienis, spalių 7 d., 1933

D B ž U G A S

ROCKFŪRDO LIETUVIŲ ŽINIOS

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONUAS

C H I C A G O J E

I

LIGONINĖS RĖMĖJ 08

Šv. Kryžiaus Ligoninės
mėjos, pailsėjusios per a toste

Susirinkime nutarta daug
svarbių dalykų, ypač dėl spa- kRs’
pirmų
MISIJOS
X Šeštadienį, spalių 14 d.,
tai
yra
card
ir buneo part]
---------8 vai. vak. Mokyklos Rėmėjų
-----------Jlių 8 d.
. rius. Gyvasis Rąžančius — 30
1933 m. liepos m. 17 diena) Susirinkime dalyvavo veik antradienį, spalių 10 d., 7:
ŠŠ. Petro ir Po\ilo bažny- ruošiamas maskaradinis balius
.................... ,
.vai.vakare,seserų KazimR
narių ir Tretininkai — 18 na niūsų tautos gyvenimo kalen- visinariai
tioje, ačiū Dievui, misijos ge- parapijos svetainėje. Šiame ba
ir įsirase keli nau- j
’
*
. .
:liečiuauditorijoj, 67tn ir
rių.
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t
žus. Iš tolimesnių miestelių ir duodamos įvairios bei naudinaujų narių, vienas yra
bažnyčių pagirtinai. 1830 išila-1
vkių žmonėms patogu lankyti ngos dovanos. Pirma dovana
Šia pramoga rūpinasi p.
Spalių 1 d baigiau aštuo- lytų Komunijų liudija labai Šios dienos aušra mums di- jaunas, bet gabus lakūnas, Ak
misijas.
Lankytojų misijas bus $3 pinigais.. Bus gražių r.ių dienų šv. Misijas Kewanee, gerai apie žmonių tikybinį nu
l'onsas
Šidlauskas.
Jis
spalių
Norušienė su savo koinisijt
tiagedijų nešė.
skaičius kusdien didėja ir nau šposų ir sportiško pasilinksmi- 111. Norėčiau pasidalyti su s:teikinię Kiekvienai šeimv- i “Du lįetuviai-didvyriai žu- 8 lL ža‘l(‘j° pw<*<y*i savo g* |jos jau nupirko labai gražų
dojasi Dievo malonėmis.
rimo. Kas mėgsta šposus, no “Draugo” skaitytojais gauto
nai pareina po 81/, Komiui i 'vo, keliant savo tautos Var-bu,,,us ir’ be to> pavežioti no* ,dovanėlių, kurios bus duok
!mos kiekvienam stalui.
Daugelį patraukia gert). Ml- Paleiskite šios progos, atsv mis žiniomis apie šį nuošaliai
lių...” juodavo, kiekvieno pa. nnciuosnis.
jus.
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Primoktu
L
’
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iirnirrnniM
imi
Pranešta, kad programa jau
sijonieriaus iškalbingi, įdo- lankykite į šį didįjį balių,
nuo didesnių traktų esantį ka
šauly laikraščio, antgalviai.
Gerbiama visuomenė bei 11
Reikia net stebėtis, kaip,
spausdinama ateinančiam sek
mpelį.
mūs,
įtikinanti pamokslai.
ši žinia suĮ»aralyžiavo 4,000,goninės rėmėjų draugai pr«
čionykščiai lietuviai taip aukš
madieniui; Ačiū visiems, kurie
Žmonės pažinę tiesų ir reika
(>00 lietuvių ir daug milijonų
Keuanee miestelis yra suly
šomi paremti šių Į)arty, ne
tai išsilaikė tikėjime, kai pa
prisidėjo prie programo. P.
lų taisyti savo gyvenimų, da
PATĖMIJIMAI
ginti nedidelis. Jame skaito
kitataučių.
.
<
kų ligoninės rėmėjos rengi
žiūri į jų parapijos istorijų
Kiela sako, kad šis “Aer
ro atgailų, susigraudinę grįž- '
.
ma, rodos, tik apie 17 tūksta
Mūsų tautos vardas pasida
i visados gražiai surengia ir at
sliow” bus vienas iš didžiau
ta prie Dievo apgailėdami sa
Pp. tirigalevičiai spalių 2 nčių gyventojų. Su tiek gyve Tokia lietuvių saujelė patak rė pasaulio kalbų subjektu.
silankiusieji niekad nebuv<
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išsistatyti
gražių
ir
gana
šių,
pirmas
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lietuvių
tar

vo praeito gyvenimo kaltes, d. minėjo savo vedybinio gv- ntojų ir Lietuvoje nieks neva“Mūsų didvyriai...” Budė
nusivylę. Be to, vakaro pelnu
pe. Jame dalyvaus apie 12
atlieka išpažintį- ir priima sa \eilinio 20 metų sukaktį. Ry- dins miestu dideliu — juo la erdvių bažnyčių: apie 300 su dami didžiavos lietuviai.
kaip visuomet, eis mūsų vie
“Stunt Fliers”, kurie darys
vo Viešpatį šv. Komunijoje, to 9 vai. jų intencijai atlai- biau čionai Amerikoje. Nors viršum sėdintiems vietų ir dat
“Jūs savo herojiškumu, at
nintėlės lietuvių ligoninės nai
,. . ,
.
. .kokiam šimtui stovintiems,
visokius akrobatinius skraidv- i
Tik, deja, ne visi lanko mi kyta šv. Mišios ir iškelta geri nedidukas,
tačiau svarus iri, . , v. . „
naujinote mumyse, jau gęstan
dai.
•
. . bažnyčioje svarumas, tai gali
mus. P-as Įkaini pats atskris
sijas ir naudojasi šiomis, n© pietūs. Pokylyje dalyvavo į- ! malonus. Jame jautiesi
tarsi... ,
.. .
čių tėvynės meilę...”
, . •
, .
... .
būti pavyzdžiu daugeliui pa
su savo nauju lėktuvu $20,00(1 Lauksim visų antradienį, s
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.......
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švara rūpintųsi. Pačios para
Dabar pats Laird paaukos sa į
sielos išganymui.
O trečiadieni gardžia vakario 100 seimvnu. Seiliau čia buvę, .......
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užtat
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Jūsų
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• ...... v •
pijietes ateina iš namų ir nuo
vo patarnavimų šioje Lietuviui
ne pp. Kulvinskai ir ketvir anot senųjų, ligi 300 šeimvnų . .
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latos apvalo bažnyčių, skalbia garbei gražiausių paminklų, Aviacijos Dienoj.
wt oo oua pa a r
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tadienį puikiais Įlietais p. Vei ar net daugiau.
ŽINELĖS
baltinius, puošia altorius, kad kuris ateinančioms kartoms
Dalyvaus J. A. Vai. karo
\ erienė gerai 1 pavaišino svo
Iš atžvilgio kilmės, tai čio- n< Sesers gražiau nepataikys. būtų priminimu — kaip didelė eskadronas, susidedąs iš 27
X Šį sekmadienį, spalių 8
eikagieeius.
, nai rasi iš visų Lietuvos ka- Klebonas negali savo parapi- turi būti tėvynės meilė! ’
Taip. Minint metines liepos lėktuvų. Bus 4 parašiutų šo
d., pirmose Mišiose Šv. Var
mpų: ir žemaičių, ir panevė- jietėmis atsigirti. Bet ir yra
73,(MM) angliakasių vakari- žiškių, ir suvalkiškių. Svar- kuo girtis! Džiaugiuosi ir aV 17 d. ateinančiais metais su- kėjai: 3 mergaitės lietuvaitės
do draugija, visi vaikinai ii
ir 1 vaikinas.
vyrai bendrai eina prie šv. nėję Pennsylvanijoj dar vi* biausių vietų iš tų visų ūžimų ypač tuo, kad puošėjų vadovė kaktuves» atidengsime paminParduoda Namų
Vienas autogiras žada virš
klų.
Komunijos. Po pamaldų Šv. streikuoja.
panevėžiškiai.
Iš
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kilusi
iš
Mšrijampolės
pulfl
Reikmenis Mažiausiomis
Paminklų pastatys dėkingo galvų paskraidyti.
Vardo draugijos pusryčiai ir
renkami ir komitetai ir šiaip rap., iš labai gerai pažįstamos
Kainomis Mieste!
Gubernatorius Homer ban įvairūs viršininkai. Pasakoja man šeimos.
ji Amerikos lietuvių visuome Bus ir daugiau Įvairenybių,
susirinkimas mokyklos kampu
kurias pamatysime spalių 8
nė.
do sudaryti $30,000,(XX) fondų man vienas žemaitis senelis,
ryje.
Toji visuomenė — esate Jūs. d., prie 87 ir Harlena Avė.
X Antradienį, spalių 10 d., i žiemų Illinois valstybės be- kuris atmena gerai Keivanee Per neilgų parapijos gyva
\imų (apie 20 metų) čionai Jūsų parama yra reikalinga, (ten pat, kur Dariuj su Gilė
S vai. vak. parapijos tedera- darbiams maitinti ir apdeng- lietuvių kolonijos pradžių:
perėjo vi« virtinė klebonų:
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Pirmas
kle
(Jien
į
(spalių
8
d
.)Uarlem
aegerbimas
žuvusiųjų Dariaus ir
8 vai. vak. Mokyklos Rėmėjų
o b stoja už įsteigimų jos.
M 4.95
Jei
kokia
vieta
ne
jiems
tenbonus,
kuri*
Keivanee
apslgyro(
Į
ronie
Lietuvių
Aviacijos
kita
—
paminėjimas
mėnesinis susirinkimas moky
Tėmytcjas ka — jie be galo rūstauja ir veno, buvo kun. Vanagas. Pa- įvtatę
9 d. Tat visi Cbicago3
klos kambaryje.
nenori pasiduoti, tai mes dėl skili ėjo: IRilSF Čižas, kun. Voiir apylinkės lietuviai dalyvau
X Antradienį, spalių 10 d.
vienybės nusileidžiame. Tegul lyg (Renkas). Šis daugiausia
^‘krieno lietuvio atšilau- kitę tų dienų Lietuvių Aviaci
3:43 vai. popiet mokyklos vai
jau jie valdo, kad tik būtų pasidarbavęs parapijos nau- k>',uas ten’ ka,P tik il' bl,s Pa' jos šventėje.
F. A
kų įvyks buneo palty parapi
vienybė!
dai: $2000.00 atmokėjęs para- ,enilll,afi Uariaus-Gireno pajos svetainėje.
pijinės skolos. Kun. Gugis, |minkl° stat>'n10’
J- Poška SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Panevėžiškis, kalbėdamas apie tų pat dalykų, visai ki kum Daugys, kun. Ambrazie
IŠ LITHUANIAN AERO
Dr. A. B. McCradie, 7850
taip nupasakoja: — Nors mūs jus, kun. Raštutis (gerų pali
So. Halsted st., buvo išvykęs Naujos mados pilnai parceliuo
CLUB
čionai yra daugiausia, bet mes kęs atminimų), kun. Deksnys
trims savaitėms į šiaurinę Mi ti Geri ir Gražūs Šildytuvai
nenorime visur vadovauti. Nu Gik vienų savaitę), kuri. V ir
Spalių 1 <1. klubas laikė su cliigano valstybės dalį. Dabar verti $35.09, dabar parsiduo
sileidžiame “suvalskiniams” bickas, kun. Ažiukas ir daba• x
sirinkimų adr. 814 W. 33rd j jau grįžo ir priiminėja pacie da tik po
ir žemaičiams. Tegul jie vai- riinis klebonas kun. Bartkus
st.
v ! t Jautus.
Rep.
♦19.75
do, kad būtų vienybė!
Daug kas apie Kewanee y$20.00 vertės Kitehen Heatcrs
P«
Be abejo, suvalkiečio pa- ira nuomonės, jog čionai suu♦12.95
klausus, išgirstumėme tokių jku kunigui pragyventi. Daba
$60.00 vertės naujos mados gepat dainų, kad jie nusileidžiu |r^*nls klebonas — kun. Bari
siniai pečiai, pilnai parceliuoti
' kitiems dėl vienybės... Kadan kus vlsai nenusiskundžia. Ja į 1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir Po
į gi visi tokios pat nuomonės'nuomone, galėsiųs išgyventi,
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
♦27.50
apie vienybės reikalingumų, Jl,U8^^nab ’^uo labiau, kad pa, Į
sinius;
todėl toji vienybė tarp jų ir rapijonys jį myli, o jis savo . 2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
klausinius;
laikosi! Tuo galima tikrai pa.[parapijoms. Santaikoje ir via
3.
Žinių
skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
sidžiaugti...
• įnybėje visa galybė! Duok Di©
4.
Parinktas
įdomias ištraukas iš Lietuvos luikraščių;
ve!
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
Tikėjimo atžvilgiu taip pat
Seklyčioms Setai, vėliausio jm6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
Ęun.
A.
Petrauskas,
M.
I.
C.
gana stipriai laikosi. Nusima
darvmo $85.00 verti, čia tik
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
nantieji suranda tik apie 12
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
♦39.75
šeimynų, kurios lyg kiek atša
Malonėkite
paskubėti
apie
sveikatų;
86 “FREDERIK VIII”
lusios tikėjime. Kai kurie pa
atsilankyti
9. Kasdien įdomius, paveikslus ir juokingus piešinius;
vadina juos “bolševikais”, bet ATVYKO NEW Y0RKAN 10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės; Pirkite čia dabar ir laupy
kite piniguti
---------11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojoms kiek skai
lyg nusigandę, kad nebūtų
•
•
-i
tytojams;
perdaug pasakyta, tuoj atšau a
Scandinavi&n American Li- ^2. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
kia: — Toki ten jie ir “bol nijos SS “Frederik VIII” at
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
ševikai”! Kada renkamos pi> vežė iš Lietuvos grįžtančius
UŽSISAKYKITE - IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
rapijai ar bažnyčiai kolektos, amerikiečius Teklę Bruknienę, Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
3222-26 So. Halsted St
neatsisako ir jie prisidėtu St. Bruknį, Alvirų ir Alfonsų
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
Vedėjai: J. Kalėdlaskas
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
Daugiau apsileidę tikėjime, o Bruknytes, J. Januių, A. KaJ. Romanai
ne atsižadėję jo!
leckienę, Pijų Draugį, A. JaiimimiiiiiiiiimmiimiiiiiHiHiHimB
Iš bažnytinių draugijų ge nu&kaitį ir J. Vosilių.
Duodame gražius ir įdo
riausiai
čia
laikosi
iv.
Antano
SS
“
United
States
”
iš
New
mius Lietuviškus radio pro.,
Mažųjų žmonių kaimelio, šimtmečio Pažangos pagramus
kas ketvergų, 9:301
draugija.
Ji
priskaito
ligi
83
Yorko
išplauks
spalių
21
<1.,
rodoje artistns-pieščjas C. Roynle, 38 m. amž., gaunu
2334 S. OAKLEY AVENUE,
vakare iš stoties W.8.B.C.,
narių. Šv. Juozapo Brolija SS “Frederik VIII”, lapkri
stipendijų lankyti Chicago Art Institutų. Stipendijų
1210 kilocycle8.
įteikia instituto registrarė P. \Vaterman.
mirštantiems gelbėti — 36 n& čio 9 dChicago, Illinois

DARIUS IR GIRĖNAS

KEWANEE, ILL.

ii

Progress
FURNITURECO.

“DRAUGE”

KJį “DRAUGAS” JUMS DUODA:

“DRAUGAS” PtIB. CO.
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<k?tadienis, spaliu 7 d., 1933

'* U'km 1.1 II. San*
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Piknikas ir Šokiu Kontestas
— ĮVYKS —

SEKMADIENĮ, SPALIŲ (OCTOBER) 8 D., 1933
Aušros Vartų Parapijos ROTOS PARKE

Šokių kontosto gali dalyvauti visi seni ir .jauni, kas tik moka lietuviškų polką. Trys pri
zai bus duodami toms poroms, kurios pagal teisėjų sprendimą pašoks gražiausia lietuviškų
polką: PIRMAS PRIZAS — $2.50; ANTRAS PRIZAS — $1.50; TREČIAS PRIZAS — $1 .00.

,

'

"E

■BE

lių 2 d., parapijos svetainėje.
Neatsilankius pirmininkei,
susirinkimų vedė B. Laurai
tį nė, raštininkavo V. TrusVartų moterų ir merginų na
! tienė. Susirinkime įsirašė net
rėš.
U naujos narės.
X Prie tikietų bus aukso
Nutarta prisidėti prie para*
žiedas ir labdarių kalakutas. Įsikūrus šiai parapijai, praVisi nusipirkę tikietų už 10c dėjo kurtis ir daugiau drau- pijos rengiamo bazaro, kuris
turės progos gauti tas dova- gijų (kelios jau gyvavo dar prasidės lapkr. 26 d. Tuo rū
Parado ir šokių kontes- nas.
parap. neįsikūrus).
pintis ir draugijos vardu lan
‘Rūtos” darže prisirengę
kytį
parap. draugijų atstovų
X Kviečiami buvusieji Au- Viena tų draugijų įsisteiguia šie biznieriai: Jasnaus- .
, .
v. . c. ,sros Vartų parapijonai arba šių 1930 m. padedant kleb. A. susirinkimus įgaliota VabalieZurkausKai, Aitueiai, St. , ,.
,. ..
. .
i_\ ...
...
,.
. toliau gyvenantieji westsidie- Baltučiui, pavadinta flv. Te- nė. Taipgi nutarta surengti
įulis, Kulbiai, Karlavičiai,
Tlalloiveen šokius parapijos
čiai atsilankyti.
!resės draugija.
r M. Dobrovolskiai, J. MiX Pakviestas iš Rožių že Pirmutinė pirmininkė beinaU(^ab se^ITl-’ sPadų 29 d.,
p, Šturmai, V. Neffas, Krau
mės ir Šakar-Makar” choras. organizatorė buvo B. Laurai- parap. svetainėje. Pirmininkė
i, Mankai, Budaičiai, TaX Visiems sportams vado tienė (Dr. Lauraičio moteris), šokių komisijos paskirta dar
auskai, Šidlauskai, A. Vai
vaus biznierius J. J. Bagdo kuri ir Šiandien joj darbuo bšti darbuotoja F. Burbienė.
ričienė, Z. ii- O. DobrovolĮžanga 35c.
jasi.
ai, Šinkūnai, Ivanauskai, i nas iš Marąnette Parko.
Į nominacijos komisijos pi
X Didžiulio parap. choro
Šiai draugijai gali priklau
nskai, Neveddmskiai, Petmoterys ir iš kitų koloni- rm. išrinkta H. Pbillip’ienė it
iai, M. ir K. Kaminskai, |Aidimas prasidės 5 v. syti
.............
ir A. Kaminskai, Dr. S. po piet’ po Vadovyste S Kau-Jjų, neperžengusios 40 metų a- 5 narės; jos nužiūrės, kurios
narės bus tinkamiausios į šių
«s, Dr. G. Bložis, Dr. J. pienės’ A- ^iauliutės, J. Bra mziaus.
Draugijai priklauso gražus metų valdybų,
parakas, Dr. F. Vinskfmas, zaiėio, J. Petraičio ir kitų.būrys šviesių moterų, kurios, j Spaudos komisijos pirm. iŠv. J. K^inskai, Adv. K
klebono patarimu, ir pasirin rinkta A. Alaburdaitė-Poškiejdžiūnas, Mankauskai, Za- Į
ko sau šių dienų jaunutės švo n.
iriai, Kazanauskai, Lenausntosios Teresėlės vardų. Jos i Atsilankęs gerb. kleb. kun.
A. Lenartavičius, Cibulsgražių darbų nuveikia; apla- i A. Baltutis, narėms suteikė
Ad. Dulskis, Fabijonai,,
nko sergančias nares ir mira- daug naudingų patarimų. Prisevičiai, Balčiūnai, Žanrai,
siųjų neužmiršta.
įsiminus apie Dariui ir Girėržanskiai, Brazaičiai, Duo‘ VE3ELE ” PUIKIAI
Po vasaros atostogų, dr-ja nui paminklo statymų, komiAkavickai, Maekevičiai,
PAVYKO
pirmų susirinkimų laikė spa- sijos susirinkimuose, dr-jų atrauskai, Kaminskiai, Piliičiai, Mažeikai, Masalskiai,
Spalių 1 d., Vytauto parke į
ir K. Kalniai, Judikiai, įvyko vestpulmaniečių naujas '
LACHAWICZ IR ŠONAI
mbriai, A. Lukoševičius, į^mislas — “Veselė”, kuri
Benešiūnas, Masiokai, Ju- buvo surengta parapijos nan
ai, Vaičiūnai,’Viltrakienė, į daį ir gražiai pavyko. Oras
iroeai, A. Pilipavičiai, O. jjUV0 gražus. Žmonių ir svečių
tutienė, P. Preidžius, Gid- turėjome daug ir visi įdoma
niai, Siminai, Malakauskai, vosi ir gėrėjosi nauju paren
ekavičiai, Mažieniai, Vii- gimu. Jaunieji su “parietka”
uskai, Paliuliai, Oksai, J. iškilmingai trimis vežimais su
kštuolis, Jablonskiai, Ur. arkliais atvyko į Vytauto da
kevičienė, J. Voveris, O. ržų. Reikia pažymėti, kad ir
irkūnienė, Misevičiai, Nan- Šv. Kazimiero kapų užvaizdą ,
B. A. L.
S. D. L.
S. C. L.
š Beauty Slioppe, J. Jaukš- p. J. Krušas dalyvavo “VesePAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
V. Butkai, Dišiai,' V. Ko lės” iškilmėse. Pats su ketu- į
Pagrobi) kaino*' atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
kas,
Morta
Sabastijo- riais arkliais ir gražiu veži- ;
Modemiška Koplyčia Dykai
ė, Gireiai, J. Medelis, J. ,)lU atvažiavo į West Pullma- j
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
tkus, J. Brenza, Metropo n’ų, paėmė būrį “pariekos”
CICERO, ILL.
CHICAGO, ILL.
lietuvių banko preziden- ,jr atvežė į Vytauto parkų, už
1439 So. 49th Court
2314 West 23rd Place
Telefonas Cicero 6927
77 poros biznierių užsira- tat jarn širdingas ačiū.
Telefonas Canal 2516—2516
prie gavimo dovanų.
po vjSy “ceremonijų” buvo
ašomi biznieriai, draugi- svočios pietūs. Dviem atvejais '
šeimynos ir pavieniai pri- restoranas buvo prisigrūdęs
PADftKONfi
lėti su dovanomis prie ba- žmonių. Svočia B. Sucilienė
Šios ir mokyklos dažymo daug aukojo ir su savo pa
ido.
gelbininkėmis parengė labai
Pet. Zaura, išvežiotojas !-ardzius pietusJ visiems patiima alaus, prisiuntė dėžę a, ko- “Veselijoj” dalyvavo daug
te piknikui ir užsirašė šo-Įsve™b biznierių ir profesijo} kontestan.
nalų. Graborius J. F. Rudei> Viri aukojusieji dovaną kia Prie. haro Pavirtę visu.
i.
.y
,
izii . ■ **vocolnitna ’ * ir
na.
,
SOl’HIE LEŠGAUSKIENft
pasižymėję bus paskelbti veselnikus” ir užfundijo pa
kuri mlrP rugsPfo 27 d.. Ir tano palaidota spalių 2 d., 1933 m.,
itos” darže per garsiaka- klodamas 50 dol. Muzika grieo dabar Halei S v. Kar.lmlero kapInPee amžinai nutilus Ir nega
udama atidėkoti tleme. kurip nuteik? Jai naakutlnl patarnavi
žį salione ir restorane.
is.
,
mą ir palydėjo Ja | tą nelftvr-nglamą amSlnvb?e vietą
Klebonas kun. A. Linkus it
Mee atmindami Ir apgenėdami Ine nraetAaltnlma O mfleu
Talkininkai sveikina viterpe dėkotame mfleu dve«i*klnma: didžiai gerbiamam pmlotul
M. L. KniMut. kleb. kun. H. Valčunul, kun. Tg Albavidlul Ir ku
bimieriM ir „veSu. at«k I’’?™?- komit.etas yra.labai dfr
nigauta ftnullnakul Ir Petreuekul, kurie atlaike lanudlngaa pamaldne už Joa elnią Ir paanke pritaikintus pamOkalus.
kiusius p.rigro»ti
dnr. ' kin'ti svoW“i- rengėjom., bU
Dėkojame ylateme Mv. Mielų aukotojams Ir vtaelm^ gelių
nicriams, profesijonalams, svo
aukntntama.
Dėkojame graboriut S. P. Mažeikai, kuria gavo geru Ir man
dagiu nntamavlmn gnrbin**l nulydėto te J am«tna«t|, o muma
Šį vakarų, po pamaldų čiams ir darbininkams už au
nalengvlno perkeati nultudtm" Ir rflpeadlua. Dėkotame grabne»» darže _prie
__________
»<em«. Lietuvon keienlul A Kn’--nldlul Ir Jo žmonai. Dr, A. T*
itos"
geros npi kas ir pasidarbavimų parapi
Davk*«nhil už Širdinga prlnžIOretlmn, gerb. k"n. .7. V 8kejnkul.
jai.
Gryno
pelno
liks
suvirS
flv. Korlrr’nro eoautėme drauryr'ėma: flv. K. A. R . Moterų
visi, kurie nori gauti doPntnneal. flv. Opoe Ir Women’« Foreetera. Talngl visiem* eevo
400
dol.
riminėms |r art bulėms draugams, kurie paruodė mue m Otų nušoki i konteste, daro ba-

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN, PARAPIJOJ,
MARIĮOETTE PARK

C H I C A G O J E

IS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

^lOS IŠ ŠŠ. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

i

fflBs. I abdarini baigs gan
kalakutų.
Piknike bus daug skanuįų. šeimininkaus Aušros

b
i

GARS1NKINTES
"DRAUGE"

budimo valandoie Ir pageboa dėkojam* visiem* dalyvavusiems
»a|dotuv»ee žmonėms: o tau mūeu mvlima mamvte. seftome
Ilsėkis VleMpatlea ramybėje Ir lauk mfla pas jumis ateinant, o
mes Jus savo maldose neuimtrlllme.
D/d»l*i nnbflde b,tu nelikti: Juodame I^Suiekas mylimas

vyras, Jadvyga Ir Sophlc dukterys ir Juozapas sAnue.

Kviečia visus,
,
. RENGIMO KOMISIJA

PRADŽIA 4 VAL. POPIET.

= B!

3SE

stovauti išrinkta V. Žibienė,,vakarų, spalių 7 d., šios para- ntas Šilalės klūbu. Į valdybų
J. Jaeobs’ienė, Vabalienė. ir pijos bažnytinėje salėje turės išrinkta pirm. — Budris, vice
A. Poškienė.
j kauliukų žaidimo vakarėlį.!pirm. — Milinavičius, rast. —
Spalių 3 d. per Šv. Teresė- Prasidės tuoj po 7:00. Viso.'*'Janušauskas, pag. — Mikšio
lės šventę narės paaukojo $5 motinos, tėvai ir jaunimas y- nė, kasin. — Brazauskas.
šv. mišioms,
ra kviečiami gausingai susi- Liglaikinė valdyba atvykuVaLlyba Viems buvo paruošus vaišes.
Į Katalikių Moterį} Tarybos 11 n’xtl
Tokie tat susirinkimai palio
suvažiavimų, kuris įvyks Palku nariuose įspūdžio.
mer House, atstovauti šių drgijų išrinkta B. Lauraitienė,
Teko man pasikalbėti su sa
V. Trust’ienė, Snoreviez’ienė,
vo kaimynu, kurio per 20 m.
J. Jaeobs’ienė ir A. Poškienė. •
nebuvau matęs, t), kaip nialoHv,
Onos
dr-ja
laikys
susi--nu
buvo atnaujinti sena pa
Paskelbus naujų narių vajų, susirinkimas baigtas kleb. įlinkimų spalių 8 d., 1 valan- j žintis. Gaila, kad daug dar
kun. Baltučiui atkalbėjus mapopiet, Šv. Jurgio parapi- šilališkių neatsilankė. SusiriIdą.
Alfa
j°s 8vet- ant antrų lubų. Na nkiinus nutarta šaukti dažrėš malonėkit susirinkti akai- niau.
Marąuetts Parko Juozai
Šv. Barboros dr-ja laikys tlingai. Turim daug svarbių
mėnesinį susirinkimų spalių 8 dalykų svarstyti.
Valdyba
LIETUVIAMS LAIŠKAI
d., 1 vai. popiet, parapijos sa
CENTRALINIAM CHIlėjŠILALIŠKIAI JAU SUORNIAM PAŠTE
Prašome narių nevėluoti
. GANIZUOTI
dėlto, kad susirinkimas bui
________
901 Aukštaičiui J.
labai svarbas.
Valdyba Silal iškių susirinkimas įvy90? Jusevičiui Longinui
—1------------ko rugsėjo 29 d., Prečinausko
Švč. P. Gimimo parapijos studijoj. Susirinko skaitlingas 919 Yenslavui Juozapui
927 Žukauskui Juozapui
Marąuette Parke, Mokyklos būrelis žmonių. Pasitarus į-

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

Rėmėjų Motinų dr-ja šiandien steigtas klubas, kuris pavadiPLATINKITE “DRAUOV’

PEOPLES FURN1TURE CO.
KRAUTUVĖJE
DABAR GALITE RASTI DIDŽIAUSI
PASIRINKIMĄ

.

DRABUŽIAMS PLOVYKLiy

“BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS”

UŽ STEBĖTINAI

Grt-ita kelionė j Lietuva per .Švediją,

laivai išplaukia IS New Ynrko
Pler 97, gale W. 57th St.
------ o------KVNOSHOtM .............. .. .. Spalio l»
nPOTTVtvonm ai ............ Ijiok. ?•»
*nROTTXIVC,HOL.M .
Lapkr. 20
#rin|psi,oi AI ................ Gmoelžlo »

MAŽAS KAINAS
$36.00
A. B. C......... $49.50
BEE VAU... $44.50
THOR ......... $54.50
APEX ......... $49.50
MAYTAG .... $75,00

NJVTJAS THOR .........
NAUJAS
NAUJAS

NAUJAS
NAUJAS

NAUJAS

*Knlė(b, Ekskursija j Lietuvą
PMelt. balti lt rulbSa laivai. Kr«,vua Ir ger-ii ventlIlneU kambarini.
Kelionėje, tildomi navefkalnl. koneer♦ai Ir ftokiai. Kėliauiant “Baltuotu
švedu Ijilvynu." kelionė huną per
ti-u ni pa.
------ o------KrelnklH I vietini arenta, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
Mk-hlgan Avė.. Clileaso. III.

NUGA-TONF SUSTIPRINA
ORGANUS

Parduodama ant Ievynu išmokėjimu
Duodama didelė Nuolaida nž senas

J'-lgn Jflsu organ-l ebpnl Ir jūs
tnndirtPe senu. »rll-ikite Nl’OA'TONR — tą n'’e»*beilnn valrto ku
ria padarė strbflklue (tei milijono
moterų I- vvr-’ n*’ pnekv’iolun 45
motus. Nl'Oė-TONK priduoda nnulo-i s-.olkatos Ir sustiprina susllpn6juslun organuc.

I -v

p! o rykle s
Turimo gorų pasirinkimui Vartotų

NI’OA-TONE vra vaistės, kuri kie
kvienus nustlpneies a*ba Hru'e'ne nami’o turėtu vartoti. JI' pn-tarve kie
kvieną sveiku Ir tvirtu. Persiduoda
visose vaistinėse. Nenrllmkite pavsdiiatotn, nes tok. h«*<į vaistas ne.
pavaduos Nl’GA-TONE.

ptovyklių

Kurių kaina tik

1.00

Č1E.00

$10.00

iRsiimatlziiiassaiisgelėą
®

PIRKITE SAU PLOVYKLES ČIA

Nestkankyklta

■ mala

save*

Renmatlimu.

skaua- _

Reuegėle

g

— raumenų sukimu: nes skau-

• dėjimai naikina kūno rrvrbą
Ir dažnai ant patalo paguldė
_ CAP8TCO COMFOUKD mastis lengvai praAatlna vtrknnl■ oėta liras: mums Mandle danrvh* žmnnlu stnndla padėkarones Pervalka. Kaina (ės nar
■ paita tl« arba dvi n« »1
■
Knvga: ••■AT/rrNTTg m«TKATrtg-’ enntals gvdytla*. kaina lt eantų.
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4177-85 Archer Avė. - 2556-40 W. 65rd St.
Tel. Laf. 3171

g

Kaulų Gėlimų, arba Mėilunrlu ■

LAUPYKITE PINIGUS IR BUKITE

Tel. Hem. 8400

ju

R
U

Justin Kulis
likt

»o HAi/rrnn BT

Oblaaga

III

■■■■■■■■a

■
■

g

B
■
-

g

®

\

fi K £ IT

šeštadienis, spalių 7 d., 1933

X R

• LIETUVIAI DAKTARAI:

CHICAGOJE
ei ja gražių dainų ir muzikos;
antra programa bus i vai. po
piet taipgi iš WCFL stoties;
šioj programoj dalyvaus lao
Šiandie, spalių 7 d., S vai tuvos oimu'os artistas Juozas
vakare Šimtmečio Pažangos; Babravičius, žymiausis lietu
parodoje, ukrainiečių paviljo- vių dainininkas ir Makaių šei
re bus išpildyta lietuvių vo- myna. Trečia programa bus
kalė programa. Iz. V. ‘‘Dai 1:30 iš stoties AVA AK, 920
nos” choro kvartetas ir duo kil. Čia vėl turėsite malonu
tas, muz. J. Saurio vadovy mo pasigerėti rinktina repro
bėj, dainuos lietuviškas liau dukcija mūsų gražiųjų liaudies dainas. Kas lietuvių šį dies dainų, taipgi operos kurivakarų lankys parodų, nepa niais. Pastebėtina, kad Juozo
mirškite 8 vai. vakare atsi Budriko krautuvė be gražių
lankyti į ukrainiečių paviljo radijo programų, pasižymi sa
nų ir pasiklausyti lietuviškų vo prekių žemomis kainomis,
įvairiu pasirinkimu ir todėl
dainų.
Rep.
Aš
visų plačiai remiama.

PRANEŠIMAI

DR. A. RAMUS
GlrDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

'3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
Valandos: nuo 2 Iki H vai. vakaro
Seredomia ir bedėllomla pagal
sutartį

Teisingumo komisariate iš
19 koni. — 18 žydai.
Užsienių reikalų komisaria
te iš 17 kom. — 11 žydai.
Darbo komisariate iš 7 ko
mis. — 6 žydai.
Soeialės apsaugos komisa
riate visi G komis. — žydai.
Sveikatos komisariate iš 5
komis. — 4 žydai.
Kituose komisariatuose iš
117 komis. — 85 žydai.

KAS RASIEJŲ VALDO

i

PEOPLES FURNITURE CO.
KRAUTUVIŲ LIETUVIŲ
RADIJO PROGRAMA

4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet aą 21 n Intas ir

Visi dainininkai šauniai
ir grašiai dainavo

nebrangus, nes neturi
me ittaldų ožlalkymul
■Myriu.

Nauja, graži ko

Praeito antradienio vakare, plyčia dykai
iš stoties WGES vėl radijo
3307 Anborn Avenue
klausytojai turėjo malonumo
pasiklausyti šaunų radijo dai
nininkų, kurie išpildė Peoples Furniture Co. duodamų aGRABORIUS IR LAIDOTUVIII
TEDtJAg
ntradienio vakarais radijo pro
1646 WEST 46th STREET
gramų.
Tcl. BOUIcvard 8203—8413

I. J.ZOLP

Šį sy kį gerai pasirodė Peo- Tel. CICEflO 204
plės parlor kvartetas bei du
SYREVVICZE
etas ir solo. Tikrai buvo ma
GRABO RIU8
pilnu patarnavimu
lonu girdėti A. Ančiūtės ir Laidotuvėms
galimu ni |St ••
KOPLYČIA DYKAI
K. Sabonio išlavinti balsai,
1344 R. fiOth Ava_ CS<wn. Tl>
įvairumui, buvo gražios mu
zikos ir naudingų kalbų. Kal
bėjo Dr. Lauraitis, I)DS.;
dalyvavo ir “Čalis Kepurė”
su savo juokais. Be to, prog t
l amo vedėjas patiekė daug'
svarbių pranešimų ir patari- 1
mų apie pirkimus. Taipgi vi Į
sus pakvietė kitų antradieni'
pasiklausyti programos, kuri ’
taip pat bus rūpestingai pri
rengta.

Visi Telefonai: YAKds 1741 ir 1742

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA

Eudeikis

SIMON M. SKUBĄS

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

J. F. KADŽIUS

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 225.90 ir aukščiau
Modemiška koplyčia dykai.
868 W. iMh St.
Tel. CANal 6174
Chicago, BI.

ANTANAS PETKUS

•

GRABORIU8 IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimu geru Ir nebrangus

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS,

3147 So. H&lsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak.
Rezideueijuu Ofisą.; 2888 W. 8»Lh SU

TeL LAFayctte 8703

Seredomia Ir Nedaliomis pagal sutartį

DR. A. J. JAVOIŠ

Tcl. LAFayette 7838

VaL; 2 Iki 5 popiet, 7 Iki » vak.

Office. 4459 S. California Ava
Nedėlioję pagal sutartį

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4140 Archer Avenue

Gf. Tel. HFFub-ic 7606
lies. Tel. GHOvcbUl 0411

Val.: 2- 4 Ir 7—9 vai. vakare

8*17 S. WA8HTUNAW AVK

Res. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tek CANal 0482

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2423 W. MARMUEiTK ROAD
Rea. and Office
2330 So. Leavitt St. Val.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
NedėlioJ luaitarua
CANAL 0708

Office Phone
FltOspccT 1828

DR. J. J. KOWARSKAS

Pitone CANal 612*

PHYSICIAN and SURGEON

DR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOIJRS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Germak Road
Valando* 1—3 Ir 7—8 vak
Seredomia ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. Calilorma Avė.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonas

4645 So. Ashland Avė.

4605-07 South Hermitage Avenue

Graborius
Ir
Balnam uotoJas
Patarnauja Chlcagoje Ir apiena-

UJa

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4002 Archer Avė.

J. J, BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

TeL CANa, V237
lies. PROsi>cct 663i

Namų tcl. FltOapcct 1030

DR. P. Z. ZALATORIS

Tcl. BOLlevard 7042

1821 SOUTH BLYLSTED STKEET

Itczide-ncija 6800 So. Artesloa Avė.
Valandos: II ryto iki 4 popiet

DR. G. Z. VEZEL’IS

6 ikf 8:30 vakare

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal autartį

Tel. GROieblU 1303

UK. A. L. JUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak
Seredonus po pietų ir Nedėidiemat,
tik susitarus

Tcl. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS

2422 W. liAiUįLLTlE ROAD

DENTISTAS

2201 W. Ccrmak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 iki 8 vakare

Tcl.

Seredoj pasai sutartį

ĮVAIRŪS
Rea Phone
IŠNGIevvood 6041

Office Phone
.WKNlwortU *000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

vai.:

ROOM 210
2-4 Ir 7-9 vai. vakare

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

SPECU AUSTAS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

pašaukite:

PAVLAVIC1A UNDERTAKING CO:
INCORPORATJBD

llcnry W. Bnrknr
(IJoeened Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, 1LL.

VUtginU

0036

DAKTARAI;

Perkeli savo ofise po numerio

Liūdnoje valandoje

2506 W. 63rd St.

7868

Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso teief. BOLlevard 7820

DR. CHARLES SEGAL

Tcl. LAFayette 8872

J. Llulevlčius

KEPubUc

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki S vuk.

7oD0 t»o. HkaSiea Street

Tcl. MONroe 2277

RE Public 3100

II

D E N.T I S T A 8
1448 SO. 40th CT., CICERO, 1LL
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—I vai.
*147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned.. Sered. Ir Subat 2—2 vaL

718 W. 18th St.

LABAI PIGIAI.

Ryt dienų vėl bus trys pni- f
kios lietuvių radijo progra
mos, kurias duos Jos. F. Bu-'
driko radijo ir rakandu kratė j
tuvė, adresu 3417 S. Raisteli
st. Chicagoje. Pinua progra l
I
nia bus 8 vai. ryto iš stotie*

DR. A. G. RAKAUSKAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir

P-&

WCFL su rinktina reproduk-

DR. J. SZUK1EWICZ

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

(.v

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.

l’bone BOLlevard

DR. A. P. KAZLAUSKAS

GRABORIUS

2314 W, 23rd PI., Chicago

CICERO >927

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. J. W. KADZEVVIGK DR. F. C. W1NSKUNAS

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
nų į mūsų įštaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir. at^eš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia amttf&nce patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pasaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

-.......... —

RAOIO

Pilone GROvchlU 0027
Valandoa: 2-4; 7-9 P. M.
Trečladtenlai.-i ir aekmud. susitarus

Lietuviški balšavikui
vi
siems pasakoja, kad Rasiejų
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
valdo darbininkai. Taip šnekė6«5W SO. tVESTEKN AVĖ.
Chicago, Iii.
darni, žinoma,, jie šoka aukščiau savo nosės. ltasiejų valdo
BOLlevard 7589
Itcz. IlEMlock 7891
ne darbininkai, ale žydai. Iš
503 didelių komisarų, 406 yra
žydai. Va kokios vėliausios cit*
DENTISTAS
ros iš Uįulšavikų karalystės:
4712 So. Ashland Avenue
Komisarų tarylx>j iš 22 koVai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
miaarų — 18 žydai.
l’cl. Ofiso BOLlevard 5013—14
įVyr. ūkio taryboj iš 56 ko
Vyliausia Stalino popera Rea. VICtory 2343
misarų — 45 žydai.
“ lzviestija” rašo, kad j MaskVidaus reikalų komisariate ivos teatrus grįžta klasikui (bal
iš 64 komis. — 45 žydai.
756 W. 35th Street
! šavikai
šnekant
buržuiški
Tautos gerovės komisariate
j veikalai): Dikensas, Čekovas, Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
ir 53 koin. — 44 žydai.
| Puikinąs, Durnas, Balzakas,
Office Pitone Ros. 6107 S. Francisco
Karo komisariate iš 42 ko
i Rolandas, Hauptmanas, Šeks- Prospcct 2230 Phunc Grov. 0951
mis. — 34 žydai,
1 py ras ir kiti. O Amerikos lie-1
laikraščių redaktoriai visi
• tuviai
bolševikai vis
laikosi
vi-!1
..
.4„,
.
.
PHYSICIAN and SURGEON
42 — žydai.
šokių
Chamu (naujas baisa 503a so. ashi.ano avė., ciir-uko
'Finansų komisariate iš 30
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
vikų scenos veikalas).
Sunday by Appointment
komis. — 25 žydai.
Provincijos valdymo komisą
rinte iŠ 23 komis. — 21 žydai

SlANLEt P. MAŽEIKA

1»

(Kišo: Tcl. CALumet 4038
lies.: Tcl. HEMlock 8288

Valandoa: 10—12 ryto

Čhicagos Lietuvių Audito
rijos Korp. Direktorių ir At
stovų susirinkimas įvyks pir
madienį, spalių 9 d., 1933 m.,
Auditorijos svet., 8 vai. vaka
re. Taipgi kviečiame draugi
jų valdybos ir Gold Bondsų ko
mitetų j šį susirinkimų. Yra
LINKSMAS, VAKARĖLIS daug svarbių reikalų- svarsty
ti dėl Auditorijos palaikymo.
Lietuvių Moterų Piliečių Lv
Direktorių Valdyba
ga rengia smagų bunco ir ko
įtų vakarėlį šeštadienį, spa
GRABORIAI:
lių 7 d., 7:30 v. v., Sandaros
svet.. 814 AV. 33rd St, įžanga
25c. Lošėjams bus labai gra
LACHAV1CH Telefonas YAl t(L. 1138
žių dovanėlių suaukotų Liet.
IR SONOS
Mot. Piliečių Lygos narių ir
Graborius ir Balsamuotojas
i;žkandžiai.
LIETUVIS GRABORIUS
Kviečia Rengimo komisija*. Į Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia. Turiu automobilius visokiems
' Reikale meldžiu ataUauktt, o mano
J. Andrulienė,
darbu busit* užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
TeL
CANal 2818 arba 2818
M. Parlich,
3313 AUBURN AVENUE
Schultz

DAKTARAI:

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Tel. LAFayctte SUSI

DR. A. J. BERTASH

] Šimtmečio Pažangos Paro
dų atvyko iš New Yorko kle
bonas kun. J. šeštokas. Stotyj jį pasitiko Dr. J. J. Simo
naitis. Ketvirtadienį kun. Še
štokas aplankė “Draugo” re
dakcijų. Dabar apsistojęs yra
pas daktarų J. J. Simonaitį,
6917 So. Washtenaw Avė.

LIETUVIAI

-■

i

LIETUVI&KOS LIAUDIES
DAINOS ŠIMTMEČIO
PAŽANGOS PARODOJ

RYTŲ SVEČIAS CHICAGOJ

7

Džio»ų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vak vakare
Nedėliomis 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

Ofiso TeL VICtory 6893
Kea. TeL DliKiei *121

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
vengriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampus 31 st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v
Nedėliomis ir Šventadieniais 10- -1<

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIKUROAS

4631 SO. ASHLAND AVI.
Tel. Y.ULls 0*04
Rcs.: Tel. PLuYsa 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryte; 2-3 ir 7-9 v. v.
Nedėldlcnials nuo 10 Iki 12 dlon*

Re*, j

Office:

PROspect 2011 BEVerly 0081

platini
Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite
dienraštį “Draugę”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
remiate v^sus tuos p
VaL: I to 4 ir T to » P. M.
Ketv. Ir Bekmad. pagal sutarti
fesionalus ir biznieri
Ryte vaL Av. Kryžiaus Ligoninėj
Cbtcage. I1L
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
PaaanBiriame kare

©

WISSIG,
8pecialisUs ii
Rusijos

GYDO VISAS UGAB VYRU ER IlOTkRŲ PER 28 MITU S NKUCBUR
KAIP LAKIHFN ĮĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Bpeotalltkai gydo liga* pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, uinuodljlntg kr*«Jo. edoa, Ilgas, iatsdae, reumatlamg, galvos skausmus, skausmus no»roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus ligydytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patai 1*
maa dykai
OFISO V/ALANUOS: Kandis nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo I—t valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki
iki 1 vaL

>1 4300 WKST 26tb ST.

I

z

Avė.

TeL CMAvford M70

t

Šeštadienis, spalių 7 d., 1983
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EKSKURSIJA IR PIKNIKAS SU VISOKIAIS ISLAIMEJIMAIS
PRADŽIA 11 V AL. RYTO

RENGIA SV. KRYŽIAUS PARAPIJA

SEKMADIENĮ, SPALIŲ (OCTOBER) 8 D., 1933 M

ĮŽANGA DYKAI

Dovanas gaus tik tie, kurie bus prie traukimo, ir laikys laimėjančius tikietus. Taipgi bus visoT
kių žaidimų, pasilinksminimų, geros muzikos, gardžių valgių ir skanių gėrimų.
Kviečia visus KLEBONAS ir KOMITETAI

Vytauto Darže, 115th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.

:3i[ic

i raštų, fotografijų ir kitokios

KORESPONDENTU
DĖMĖSIU!.

'tuo jiaeiu rašalu, kų išvarto Dievui ir už tai, ka«l guliu nors Kristaus žodžiais pasakytais
lmedžiagos, betgi nuoširdžiai
.jai tų korespondencijų hera- silpnai rankoje plunksnų ni> š\*. Evangelijoje: “Palaiminti
įprašome visų, kurie turi svar
, šant, labai, labai nosį ištepk laikyti. Sveikinu “Draugų” re gailestingi, nes jie pasigailėbios medžiagos ar įdomių at- į
čiau. Nors ir sakui, kad mes dakcijų, visus darbininkus įrijimų ras”. Taigi, mieli bro
įsiminimų, siųsti viskų šios knj
Orui atvėsus ir prasidėjus “‘vargingos išvaizdos” žmonės* skaitytojus. Linkiu nuo Auk liai ir seserys, jei skirtuinėt
gos redaktoriui P. Jurgėlai. vakarų sezonui, parapijos, (Ir bet man jėgos pakaktu.
ščiausiojo viso gero. Gerb. man kokių aukų, malonėkit':
Masiniuose susirinkimuose parodyta daug prie Norintiems raštai, fotografijos gi jos, organizacijų kuopos re Baigdamas rašyti šį laišką, “l)rau«o” skaitytojai ir ben- siųsti šiuo adresu: Mr. Joseph
lankumo ir entuziazmo. Kolonijose sudary ir kitkas bus sugrąžinta.
ilgia bazarus, vakarus ir vi- prašyčiau dienraščio “Draiv jd&r<iarbiai. Būdamas sunkioje Kesminas. 1100 Douglas Avė.,
Kai kurie laikraščiai ir at sokias pramogas.
go” redaktoriaus (žemaičio)
vargingame padėji- Racine, Wis.
tieji komitetai darbę pradeda. Pirmadienį
skiri asmenys leidžia gandus, Kadangi retas dabar vaka P- L. Simučio, kad toliau noatsmaukiu į jus, mieli
prasideda rinkėjų mobilizacija
kad mes neva gavome didelį
ras ar pramoga neapseina be talpintų tokių korespiondenci- broliui ir seserys, prašydamas — Rūgs. 17 d. netoli Marija
apdraudų už žuvusius lakūnus.
Pr. J. Vitkus medžiaginės pagalbos. Nors mpolės gelež. stoties traukinys
Dariaus-Girėno paminklo sta pijose. šv. Kryžiaus parap.
laimėjimų (lioterijos), todėl jų bei raštų.
Šia proga norime pareikšti,
man labai nemalonu prašyti nuvažiavo nuo bėgių.
tymo idėjų prigijo. Ir nešto mitingas nukeltas į kitų sa
kc respondentai, rašydami die
kad tokios apdraudos mes ne
tos pagalbos, ypač. šiais su-j . ■ -... - .
bėtina — jų pati visuomenė vaitę, bet darbas ir be susi
nraščitii korespondencijas, ir
šame gavę. Net esame priver
rikiais depresijos laikais, L“ > ANT PARDAVIMO ARBA
iškėlė. Tad ir rengiamos avi rinkimo jau dirbamas. Gauna
skelbia, kad, be kitko, bus dar
sti skolintis pinigų minėtai
neturiu drąsos tiesti savo ra
acijos dienos, viešos mieste ri- ma pranešimai, kad visuose
MAINOS
tokio ir tokio daikto laimėji
knygai išleisti. Be to, dalis
Aš,
Juozapas
Kesminas,
ra-Inkų
į
jus,
bet
esu
padrųsintas
nkliavos, rengiami vakarai, 'susirinkimuose užsirašė nemaParsiduoda moderniškas 3
mas (lioterija).
I pelno iš tos knygos bus paski * •
- sau šį atsišaukimų.
Gerb.
kad sukelti paminklo statymui žai rinkėjų, vyrų darbininkų
pukštų viešbutis, kampinis,
Jau esame rašę, ir dar pa “Draugo” red. širdingai pra
rta
statomam
Chicagoje
Da
reikalingų, fondų. Gavus pat-'ir automobilių savininkų,
priešais Kauno stotį, Lietuvoj.
kartojame, kad iš centralinio šau įdėti. Nors būtinai reikėvirtintą žinių, kad leidžiama' Aukų rinkėjų viešoj rinklia- riaus-Girėno paminklui.
Arba mainysiu ant namo Apašto Chicagoje yra redakci- ,tų už taį “Draugui” atsilyTikėdamiesi Amer. lietuvių jai įsakyta
Chicagoje vieša rinkliava, pra voj, įvykstančioj spalių mėn.
merikoje. Atsišaukite pas sa
nedėti į dienra-| ginti, bet kadangi esu sunkiosj dėjo prisirengimo darbas. 28 d., mobilizacija prasideda visuomenės pritarimo šiai kny
vininkų:
stį korespondencijų, praneši- įje būklėje, tat negaliu to pa Ar myli Mariją? Ar nori a
Per savaitę laiko beveik vi- .būsimame pirmadienį. Ji tęsis gai, iš anksto reiškiame nuo1724 WEST 47th ST.,
inų bei skelbimų, kuriuose ra- 1 daryti. Praeityje oš nebuvau pie Ją pasiskaityti graži r,
gose kolonijose susidarė ko iki spalių mėn. 26 d. Eis ko širdžių padėk, visiems Da, l-oma apie laimėjimus (lioteri
ant pirmų lubų
labai
blogas,
‘
‘
Draugui
’
’
skaitymų?
—
Jei
myli
ir
no
mitetai ir jau tam tikslui di- lonijų lenktynės. Skelbsime r.aus-G.rėno draugams, rėmė. ljas)_ nes už tai prieJ v(,ikian
Draugą” pažinau nuo tada, ri apie Ją daug — daug gra
rba. Užvakar susiorganizavo rinkikių vardus. Težino visuo- jams ir būsimiems tos atmin įtj įstatymų bus atsakingi ne Į“
ka(la dar buvo savaitraštis.
žių dalykų išgirsti, tai būti
\ eiklūs komitetai Sv. Jurgio, menė, kurios iš mūsų lietuvai- tinės knygas ėmėjams.
tie, kurie laimėjimus rengia, Bet dabar, jau 5 metai, kai1
nai pasiskaityk ką tik išėju Geriausios Anglys Už
Dievo Apvaizdos ir Nekalto čių darbuojasi tautiškoje dir- i Augustina Daricnė-Deguti
bet pats dienraštis. Dėl to šiuo esu ligos suspaustas ir dėkojuI;
sią iš spaudos knygą, vardu
Žemiausias Kainas
Prasidėjimo parap., o vakar voje, kurios brangina savo tau
(Dariaus motina)
prašome visų korespondentų,
“SVEIKA MARIJA!”
6v. Mykolo ir Gimimo para tos didvyrių atmintį.
Kotryna Danutė-Stulpinienė rašant korespondencijas, nieko
Iš kun. A. Stolz’o raš‘ų lie
(Dariaus sesuo)
nerašyti apie dr-jų daromus
rugsėjo 26 d. nusprendėm spau Jonas Girėnas
tuviškai parašė Kun. Antanas
12132 UNION AVĖ.
laimėjimus, nes vis tiek redak
Petrauskas, M. I. C.
sdinti tokių knygą, kur bus
(Stasio brolis)
cija turės tas vietas išbrau
Chicago, III.
plačiai aprašytas abiejų did
Knyga turi 200 puslapių
kti, arba visai tokių korespon
vyrių gyvenimas, jų tarnyba
rašto, 8 didelius ant gražio?
Phone PULlman 8296
CICERO
dencijų nedėti..
Redakcija
Dabar laikas prisipirkti
popieros švč. Marijos ir Jė
Visas pasaulis žino, kad du j kariuomenėje ir aviacijoje, jų
anglių dėl žiemos
zaus paveikslus.
m
drąsūs lietuvių lakūnai kapi- svajonės ir pastangos perskriJaunametės sąjungietės tu
Knygos kaina, imunt po vie
tonas Steponas Darius ir StaAtlanto vandenynų ir nu- 'rės mėnesinį susirinkimų spaRes. 10742 S. Wabash Avė.
sys Girėnas 1933 m. liepds Iii. 'skristi į Lietuvą, lakūnų laiŠg d , j valarilliį popiet, monų. 35 centai.
Phone PULLman 8092
“DRAUGO” KNYGYNAS
17 d. didvyriškai žuvo Lietu- T-a>» dienoraščiai ir 1.1. Kny- kvklos kambaryje.
KetvirtadleriJĮj,’ rūgs. 28 d.,
2334 So. Oakley Avė.
vos garbei ir aviacijos prog-’g°je bus įdėtiĮ daug paveiks- Visos narės privalo atsilan- J. nu, dienrašty “Drauge”
rėlsui, pirmi iš lietuvių pers Jų. k«ri« vaizduos Dariaus ir kyti, taipgi sugrąžinti para-1229-me numery, vienas korės-,
kridę Atlanto vandenyną. Vi- .Girėno gyvenimą įvairiausiais pijos pikniko tikietus arba pi- pondentas iš Lietuvos “Tsb.
MAINYSIU moderniškų Maso pasaulio spauda plačiai ra -gyvenimo momentais, jų tra- nigus.
1
1 cituodamas iš Lietuvos gyverquette parke namų ant senu
še apie jų žygį. Bet lietuvių gi-škų žuvimų ir laidotuves, Jei kurios neužsimokėjote nimo tarp kitko rašo: “kad
namo. Agentų nereikalauju.
tauta daugiausia jaučia ta bai Tikimės, kad tokia knyga ras mėnesinių mokesčių, neatidėlio Vilnijos lietuviai sulenkėję,
Atsišaukite:
šių tragedijų ii- abudu lakū- vietos visose kilniose lietuvių bite ilgiau, užsimokėkite sek Klaipėdos lietuviai suvokietė1 • 1
• • v•
- 7135 SO R0CKWELL ST
r.us laiko savo didvyriais. Pla Šeimose, kurios brangina šiuos' nia(Iienį. Daug svarbių daly- je", o apie Suvalkiją nei žo .
VImos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukštai, kad linočioji lietuvių visuomenė reiš- lakūnus ir jų žygį ir kurios
reikės svarstyti šiame sa džio neprisimena. Mat, Dzūki
-..ėins sunku bej pirkti,
o
lietuvių
CHANE COAL KOMPANIJA vietoj
kia norą arčiau pažinti tų did- norės visada turėti tokių at- sirįnkiuie.
joj kas kita: ir kraštas ir žino
pakėlimo kailių dur nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuoktt tuoju us.
vyrių gyveni
gražių jų pra mintinę knygų. Neabejojame,
Bronė Etulginskaitė, pirm nės esu kultūringesni. O kas
gausit daug pigiau negu kur ki’tur —Kraustau Rakandus. Planus Ir pr
eiti ir jų p-.stangas bei dar- kad patriotiškoji Amerikos
---------------Telefonas
nežino apie daugelį sulenkėju
nlgb-UHins k-'lr«n.
KEPU KIJO R4H2
Black Barni S* KO; Hacklnjr $8.0
-bus besirengiant savo tautos lietuvių visuomenė tinkamai KALĖDINĖ EKSKURSIJA šių zanavikų bei dzūkelių, net
Mli'cps Crcck 8».7R.
Pa>aul-'t VA Fa votie 8*8C
garbei į .vkdyti didelį žygį įvertins tų mūsų darbų ir mieĮ LIETUVĄ
dabar pačiam dzūkijos centre,
J. OKSAS
Tam žygiui jiedu paaukojo vi lai sutiks tų knygų, kuri (a- j
t. y. Marijampolėj girdi žmo
ŠTAI jūsų proga —
2649 West 43rd Street
sų savo t.rtą lėktuvui į-igyti pie 330 puslapių) išeis iš spaų i Keandinavian American Li nės kalbant lenkų kalba. Kan.,
Crosley DUAL FOUR
ir jauna-.-; gyvybes.
‘los už 3 — 4 mėnesių.
njja rengia dvi Kalėdines eks dienus girti, o kitus kaltinti,
Visados garantuojame ko
19.50
jei rašai, kaip dabar dalykai
Spaudoje buvo ke.iamas rei
šių knygų spaudai parengti kursijas į Lietuvą,
kybę ir teisingą voga
Croslev DUAL FIVR
Pirmoji ekskursija išvyk-yra Lietuvoje, tai rašyk teisyADVOKATAS
kalas ir daugelis asmenų pakviestas P. Jurgėla (0908 S.
Yardas ir ofisas:
2403 W. ASrd St.; 03nl Ir Westcm ttv.
23.95
muins pataria išleisti gražių Artesian Avė., Chicago, Ilk), lapkričio 25 d., SS. I nited lę.
Tel. PROspcct 1133
laivu.
tas pats “Tsb.” duoCroslev DUAL SEVEN
12132 SO. UNION AVĖ.
}
RnseLand: 2 E. l©'*<?d P:aee,
knygų apie abudu lakūnus kuris daug padėjo skridimo,
” >-Keleiviai
...... iLie
... į Toliau
i
prie Stpte Street
i
'
Tel. PULlman 5517
Tad mes, abiejų lakūnų arti propagandų vesti. Nors turime tuvon nuvyks apie tris savai da patarimų klaipėdiškiam.--,
^37.50
Tel. P1I. man r,050
West Pullman, III.
miausieji giminės, tarėmės ir daug Dariaus ir Girėno laiškų, j
prieš Kalėdas ir turės pro ‘ darykite -dažniau ekskursijas
Lengvais Išmokėjimais
_________________________
. gos prisipirkti visokių prekių ivien tik į Suvalkiją” (voškiGalite nusipirkti daugiau
žemomis kainomis. Antroji e nių ūkininkų pamatyti), “nes Tokiomis kainomis, jau ne
anglių
žemesne kaina iš
apsimoka nei vienam lietu
kskursija išvažiuos iš New jiems”, suprask klaipėdiškia- viui būti be radio.
Peoples Ccal Co.
ADVOKATAS
Yorko gruodžio 9 d., laivu ms, “tik Žemaitija ir vargin105 W. Monroe St.. prie Clark
I, 2. or
4 tonu
Telefonas HTAto 7#«0
“Frederik VII” ir nuvyks.;gos išvaizdos žemaičiai yra ži3 (ons or morc
Valandos • ryta Iki t popiet
dar prieš šventes.
nomi”.
”1
Pochy M.R............ «7.7ft
$7.25
nonų
»
2201 W. Cermak Road
Kent.
M.R........... 85.75
85.45
Ypatingas dėmesys bus at
PanedAlIo, Beredea fr Pėtnyčloc
Norėčiau žinoti gerbiantas
laimn
.................. $6.75
$8.25
▼akarals « Iki 9
Bln.-k llan.l
kreiptas keleivių pasitinkami “Tsb.”, kų turite mintyje ra
Telefonas CAMal I1JJ
3417-21 So. Halsted St
88.00
Namai: 6459*8. Rockwell St. Egg .......................... 18 50
niniui. Specialiai kalėdiniai va švdamas savo korespondenciIitimp
.
...................
88.75
$8.25
Utarntnko. Ketverto Ir Su balos
Tel. Boulevard 4705—8167
Vakarais 7 iki •
lgiai, kalėdiniai medžiai; bus joj, kad žemaičiai “vargingos
Telefonas ItEPnb le MOO
ruošiami kbneertai ir kiti pa išvaizdos”. Ar tamstai tik za
silinksminimai. Keleiviai į navykai bei dzūkai ant tiek Jos. F. Budriko krautuvės
Lietuvą Kopenhagoj bus per tobulus, kad paniekinti kitu.* duodami lietuviški radio
PERKAM
INSURANCE
kelti iš laivo į kitų laivų, be Lietuvos tėvynainius! Kam to
programai:
N0TARY
Lietuvišku:
jokių nesmagumų.
Nedėliomis: W. C. F. L.,
kilis paniekos raštus rašyti*,
BONUS
PUBLIC
Dėl platesnių informacijų tas nei spaudai, nei visuomo 970 k., 8 v. ryte ir 1:00 vai.
kreipkitės pas vietinį Scandl nei naudos neatneša.
po piet. W. A. A. F., 920
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAKOReiV A o KM T D RA
Ir aš esu pasiryžęs stovėti k., 1:30 v. po piet.
navian American Unijos a
PRISIKASYKITE Į MOŠŲ SPULK4
gentų arba į ofisus, kurie ske- J ui Žemaitijos ir žemaičių ly- \ Ketvergais: W. H. F. C.,

RINKLIAVOS darbas ne juokais
IŠSIJUDINO

ATSIŠAUKIMAS.
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j

TUMONIS COAL GO.

KNYCA APIE DARIU
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OKSAS EXPRESS

PEOPLES COAL CO.

J.P.WAITCHES

JOHN B. BORDEN '

Jos. F. Budrik, loc.

Šių metų rudens sezono moteriškų drabužių mados.
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lbiami laikraščiuose skelbimuo ' gybę. Gero, kad tamsta esi 1420 k., 7:30 v. vak.
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i
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