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PRANCŪZIJA AIŠKINA RYTŲ EURO KORESPONDEN- i TUŠČIAS NACIŲ i PROTESTANTAI
POS “LOKARNO” PLANĄ
TAI GOEBBELSUI ENTUZIAZMAS ! SU KATALIKAIS
Vokietija ir* Lenkija kol kas
nenori pasiduoti

TAI PRIPAŽĮSTA PATYS

BOLŠEVIKAI

SAKO, PASAULIO VIEŠOJI TAI TIK RALIAVIMAS LAI JV MILIJONAI STOJA KO

OPINIJA JAM ATSAKE

VUI SKĘSTANT

Rusai krikščionys imasi uoliau
praktikuoti religiją

VON UŽ PADORUMĄ

BERLYNAS, liepos 14. —į
NEW YORK, liepos 14. —
BERLYNAS, liepos 14. —
PARYŽIUS, liepos 14. —
BERLYNAS, liepos 14. — Užsienių korespondentai va- Vakar vakarų kanclerio Hit- Vietos spauda paskelbė, kad
URVUOSE LAIKO PAMALDAS
Oficialėse sferose pažymima, Vokietijos vyriausybė be galo į kar turėtam susirinkime pada- lerio pasakyta parlamente pra J apie 22 milijonai protestantų
kad Prancūzijos sumanymas nustebinta dėl Anglijos nusi- rė .rezoliucijų, kuriaja triuški- kalba nacių tarpe sukėlė daug ] visam krašte įstoja į katalikų
BERLYNAS, liepos 14. — agentai yra susekę žemėje ur
sudarvti rytų Europos valsty statyur.0 rytų Europos valsty na min. propagandos dr. Goe- entuziazmo. Visi naciai pri- I sudarytų Padorumo legionų., Žiniomis iš Kusijos, tenai vus (katakumbas), kuriuose
bių “Lokarnų” yra niekas bių pakto klausimu. Anglija bbelso tvirtinimus, kad korė- pažino Hitlerį vyriausiuoju kad bendrai su katalikais ko krikščioniška religija rusų tar rusai krikščionys laiko slaptas
daugiau, kaip tik kooperaty- paskelbė, kad ji remia Prancū* spondentai paduoda melagin vokiečių tautos vadu.
pe ne nyksta, bet dar plačiau pamaldas. Keletu tų urvų čevoti prieš nepadorias filmas.
vės pastangos taikos išlaiky- zijos planų, kadangi Europos gas žinias apie įvykius Vokie
Tačiau pašaliniai žiūrovai
tarpsta, nepaisant žiaurios ir Įka uždarė ir tų kongregacijų
mui ir Vokietija nieku būdu Į rytinių valstybių konsolidavi- tijoje.
griežtos kampanijos prieš re- dalyvius suėmė.
neprivalo šių pastangų igno mas reiškia ne kitkų, kaip tik
ligi jų ir pačius tikinčiuosius.
Ukrainoj ir Gudijoj sovietai
Rezoliucijoje pažymima, kad
ruoti.
taikos užtikrinimų.
Tai
pripažįsta
patys
bolše

uždarė
46 bažnyčias ir cerkves
pasaulio viešoji opinija jau tas entuziazmas yra panašus
Anglijos parama davė dau
Vokietijos vyriausybė bijo, yra atsakius dr. Goebbelsui orkiestros grojimui, kada skę-,
,
vikai. Maskvoje išleista reli [daugiau. Jas pakeitė viešais
giau energijos užsienio reika kad vokiečių neprisidėjirnas dėl jo užsipuolimų prieš lai sta laivas.
Chicagos Padorumo legiono gijos klausimu knyga, kurios bedievybės platinimui trobe
lų ministeriui Barthou ir jis prie planuojamo pakto gali kraštininkus, kadangi taip nė Vokietijos valstybė šiandien taryba teatruose rodomas fil- autorius F. Oleščiukas parei siais.
dabar imasi tai vykdyti. Min. Vokietijų izoliuoti.
kaip tik ir yra tuo skęstančiu mas paskirsto į tris dalis.- A, škia, kad bedievybė Rusijoje
Iš Maskvos gauta žinių, kad
ra, kaip jis tvirtina.
Barthou turėjo pasitarimų su j Anglijos atstovas aplankė
laivu, ypač ekonomikos atžvil- B ir C. A skyriaus filmos yra neturi pasisekimo.
rusai kaskart vis gausingiau
Lenkijos ambasadorium.
} kanclerį Hitlerį tuo reikalu.
giu. Politikos atžvilgiu dikta- leistinos katalikams matyti,
UŽ NUPEIKIMUS
Jis rašo: ‘‘Mums nesiseka renkasi j viešas pamaldas per
Prancūzijos planas, kurį | Jis patarė, kad Vokietija tutorius Hitleris įvedė laikina į B skyriaus filmos yra blogos, panaikinti Dievų rusų sieloje. šventes, nepaisydami nei įspė
prancūzai norėtų vadinti “žio- Į retų įeiti paktan ir grįžti T.
M.UNICHAS, liepos 14. - pasitvarkymų. Kitaip yra su(bet iš dalies pakenčiamos, vis Reakcioniniai cerkvės elemen jimų nei grasinimų.
mių Europos paktu,” turi Sųjųngon.
Nurembere areštuota 45 asme-Į ekonomika. Viskas suirę, kra- gi jų matymas katalikams ne- tai atsigaivina. Bediesvybės
Bolševikų bedievių organas
savyje du reikšmingus daly
Tačiau vokiečių gpauda ' nys už nupeikimus dėl įvykdy- į štui ima trūkti maisto.
patariamas. C skyriaus rodą-'
“Bezbožnik” puola žmones,
pagrindas silpnėja. Nėra pa
kus.
smerkia Prancūzijos planų. to kruvinojo šeštadienio, barz.
Iš tikrųjų valstybės laivas j mas filmas katalikams už- slaptis, kad daugely vietų or kad jie egsų iš naujo pradeda
|iina skęsti.
{drausta lankyti.
Pirma, Prancūzija garantuo Pareiškia, kad Prancūzijos 30. ■ .
garbinti “išgalvotus dievus.”
ganizuojamos naujos cerkvių
tų pasiųsti sava,kariuomenę [užsienio reikalų ministeris
Liepos m. 1)3 d. Padorumo
tai kaltina kai kuriuos ko
kongregacijos,. iTe to, kaskart”
ginti Vokietijų, jei jų kas pui-' serga “paktomanija.” Jo pa
legiono taryba šiaip paskirst?
munistų vadus, kurie mažai
didėja cerkvių lankymas.”
tų; antra, jei Prancūzija būtų stangos yra nukreiptos vienon
rodomas Chicagoj filmas:
rūpinasi bedievybe.
Toliau
autorius
pažymi,
kad
puolama, tada sovietų Rusija linkmėn — valstybes suregiA skyriaus.- Diek Turpin,
Kai kuriuose sukomunistinsukomunistintuose
ūkiuose
pas
duotų reikalingų pagailiu.
men tuoti ir dominuoti. Jisr!
Embarrassing Momentą, Gbotuose ūkiuose (kolhozuose)
Puolėjų nurodytų arba pa nori, kad jam pagalboj butų
st Train (The), Dude Ranger, daugumų žmonių namuose ka žmonės per šių metų sausras
čios susirišusios paktu valsty Maskva.
Sandy Ridės Alone, She Lear- bo prie sienų šventųjų vaikiai rinkosi į kuopas ir giedodavo
Kun. Pr. Strakauskas, Šv.
bės, arba T. Sąjunga.
Negali būt jokio klausimo,
ner About Sailors, We’re Rich (paveikslai) ir žmonės mel suplikacijas, kad Dievas pasi
džias kaip seniau.
Juozapo parapijos, Lowell,
Again.
gailėtų jų ir suteiktų lietaus.
Kaip Prancūzija, taip kitos pareiškia Berliner Tageblatt Mass., klebonas kalbės Aušros
B skyriaus: Tne Black Cat,
Kitomis žiniomis iš Rusijos, Tai juk aiškus bolševikų pla
valstybės nereikalautų sau jo ir kiti laikraščiai, kad Vokie Vartų parapijos svetainėje
Black Moor, Call It Luck, kai kuriuose, miestuose čekos tinamai bedievybei smūgis. ,
kio atlyginimo už teikiamų pa tija galėtų prisidėti prie to ketvirtadienį, liepos 19 d. Teplano. Tas būtų tautai pažeChannel Crossing, Tbe Crime
galbų prieš puojėjų.
minimas. Tada Prancūzija ir .l)US Katalikybė ir lietuvy
of Helen Stanley, The FightŠiandien 9:30 rytų Tėvu
Prancūzija labai patenkinta, vėl gautų progos Vokietijai
ing Rookie, Friends of M r.
kad ir Mussolinis remia šį pla diktuoti savo norus.
Nors jo kalba taikoma jau Marijonų vienuolyne, Hinsda Sweeney, Hollvwood Partv,
le, III., įvyks iškilmingos pa
nų.
O Boersen Zeitung sako: nimui, bet kviečiami atsilankv■Cari’t Escape, I Hate Women,
maldos,
per
kurias
novicijai
“Tuo planu remiantis, Pran- ti visi ir iš visų Chicagos ko
The Key, Let’s Talk It Over,
VARŠUVA, liepos '14. — cūzija turėtų stipriausių ka- lonijų. Bet ypač jaunimas pri darys profesijų, o kai kurie The Line-up, The Love CapLenkų vyriausybė visiškai šal riuomenę ir visam Europos valetų pasinaudoti šia proga, broliai atnaujins įžadus.
tive, Midnight Alibi, Monte
SAN FRANCISCO; Cal.,
tai atsineša į Prancūzijos pla žcmynui diktatoriautų.”
nes kun. Strakauskas neužilgo
Lietuvių tautoje matosi Carlo Nighta, Murder at the
liepos 14. — Dėl dokų darbi
nų konsoliduoti rytų Europos
grįš į savo parapijų ir turbūt daug pasiaukojimo Dievo gar- bVanities, Return of the Terrninkų streiko blogėja stovis
valstybes.
negreit Chicaga turės progos bei, nes nevien tik turime ne or, Strictly Dynamite, Twin
•šiame mieste ir apylinkėse.
(Užsienio reikalų ministeris
jo kalbos išgirsti.
mažų skaičių savo lietuviško Husbands, Woman in CommJūra ir sausžemiu jau kuo
Chieagos gatvėse pasireiJ. Beckas turėjo ilgų pasitari
se
vienuolijose,
bet
mūsiškių
and.
Lietuvos Vyčių 24 kuopa
i škia vis didesnis dviračių var- ne atkirstas maisto pristatymų su Anglijos ambasadorium
C skyriaus: The Affairs of tojimas.
darbuojasi šių paskaitų rengi daug randasi ir svetimtaučių
Automobilininkai , mas, o čia visos unijos tariair tas nešlavė jokių sėkmių. [
tarpe.
Jei
visi
tie
lietuviai
Cellini,
Tbe
Figbting
Lady,*
mu
ir
pirmininkas
Juozas
Pe

VIENA, Austrija, liepos 14.
skundžiasi, kad dviratininkai Įsi sukelti generalinį streikų,
Beckas pareiškia, kad I^enkija ;
— (Sovietų atstovyl>ė pranešė traitis prašo, kad nė vienas vy būtų lietuvių vienuolijose, tai Kiss and' Make-up, Such Wo- trukdo laisvų važinėjimų.
* Gazolino jau beveik netuturi padarius nepuolimo su
vietos
spaudai,
kad Birobidša- tis ar vytė neapleistų šios svar dar daugiau būtų gulima pa- men Are Dange rous, Wild
tartis su Vokietija ir Maskva.,.
Miesto taryboje paduotas rimą. Visokis maistas, kai ka
no proviiicijų tolimuose. Ry- ,bios kun. Strakausko kalbos, dafyt Ravo tautai garbės ir Gold.
Tad kam gi čia būtų reikalin
sumanymas, kad dviratininkai ro metu, jau porcijomis patuose sovietų vyriausybė pa- Ikuri prasidės lygiai 7.-30 va- naudos.
įsigytų miesto ..iaisnhu-. ėkinrtoma.. Valgomų daiktų
ga dar daugiau tų.paktų.
keitė autonomine respublika. karų.
>
nors po 50 centų por metas. paHuotnvininkams įsakyta
Prancūzijos sumanytan pak
i BUS DIDELE ŽEMĖS ŪKIO
Bolševikai skyrė .žydams šių
Kai kurie taryhininkai šiam ; Par,tu'Hi tik nustatytas kietan turėtų įeiti Pabaltijos val
PARODA
provincijų. Daug žydų pradėsumanymui priešingi. Jie sa-, kybos.
stybės, sovietų Rusija, Lenki.ja '.ir -rr
,
T
,
•
■ - • jo ten vykti. Pasirodė, kad
Vokietija. lenkai sako- •’
'
. ..
VIENA, liepos 14. — Au- ko, kad dviračiai yra dauginu-' Valstybės gul>er:iatoriaus
KAUNAS. — 1935 m. Kau...
. ,
.» ,. 'gyvenimas nepakenčiamas —
jie nesupranta, kodėl iš šio
...
ne norima surengti didelę že- Į strijos vyriausybė nusprendė šia vargšų žmonių susisieki- pareigas einantis Merriam pa
trumpa vasara, salta žiema ir
pakto išimama Rumunija.
mės ūkio parodų. Tačiau joj i griežtomis priemonėmis išnai- mo priemonė. Tad'tiems žmo- drengęs tuoj paskelbti karo
plotai daugiausia pelkėti.
-x nereikalingas
—!!_.,•----- stovį,
Amerikos legiono Cooko ap
nėms ibūtų
ap kaip tik unijos sukels
Šiandien
ten
gyvena
apie skrities taryba liepos m. 5 d. dalyvaus tik savo krašto pra- kinti visus smurtininkus, kugeneralinį streikų.
Lietuvos Banko Aukso fon
rie sprogdina bombas, o jų sunkinimas.
7,
(XX) žydų ir šie kaskart re jiadarė įdomių rezoliucijų, ku monėR ir žemės ūkio įmonės.
das birželio 15 d. siekė 55.24
Daug parduotuvių jau uždatarpe dauguma yra austrų na
tėja. . Nežiūrint to, profinei- ri tik dabar paduota viešu Parodos programai nustatyti
mil. lt., užsienių valiutos fon
I KARALIŲ METĖ BUTELJ ryta. Pažymėta, kad nėra kas
netrukus bus sušauktas platus cių (hitlerininkų).
ja
paskelbta
žydų
respublika.
mon.
x
das — 9.90 mil. lt., diskontas
----------'parduoti. Restoranuose val
Vyriausybė įsakė, kad per
pasitarimas.
ir
paskolos
79.09
lt.,
bank-1
EDINBURGH, Škotija, lie gių sutaisymas apribotas.
penkias paras visi turintieji
"
..... "7. "
JOHNSON BUS CHICAGOJ . I^.°nTa8vra,^aujtt depor* ...
. ..
notų apyvarta — /M.Kn mil. *
«
* į tuoti iš J. valstybių visus sve- pietun pasiryžimo liktis šio bet kokių sprogstančių me- pos 14. —i Anglijos karaliui su
Kol kas dar turima duonos
NRA administratorius John timšalius rezidentus, kurie per krašto piliečiais. Toki žmonės,' džiagų pavestų jų vyriausybei. karaliene važiuojant per Hart ir pieno.
lt.
A'
*
1
Banknotų padengimas auk- , Son atvyks Chicagon jrugpiū- ilgus metus čia gyvena, kurių ypač šiais laikais,
------------------yra negei- [Kas to nepadarys, tuo būdu hill vienas malnerys sviedė į '
sn sudaro 69.2%, o auksu ir; čio m. 2 d. ir jrasaulinėje pa- daugelis yra praturtėję ir uži- etini, pažymima rezoliucijoje, užsitrauks mirties bausmę be karalių tuščių alaus butelį. { ŽENEVA, liep. 14. — Rusija
valiuta 81.6%.
ristoje sakys prakalbų.
Jis tuojau suimtas.
(pasirengus įstoti T. Sųjųngon.
ma pelningas pozicijas, tačiau ir jie turi būt deportuoti
jokio pasiteisinimo.

GEROS, PAKENČIAMOS
IR DRAUSTINOS FILMOS

i

KUN. PR. STRAKAUSKAS KALBĖS
AUSROS VARTŲ PARAPIJOJ
IŠKILMĖS TĖVŲ MARIJO
NU VIENUOLIJOJ. HINS
DALE, ILL.

Sap Francisto ir apylinkei gresia
karo stovis

bė.

DVIRAČIŲ VARTOJIMO
KLAUSIMAS

NORS TUŠČIA, BET
RESPUBLIKA

•

REIKALAUJA DEPORTUO
TI NEPIUEČIUS

KAMPANIJA PRIEŠ SMUR
TININKUS AUSTRIJOJ

j

t
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laiko už didesnes ir brangesnes, negu jo gy
vy,k’. Tokia auka yra didžiausia ir brangiau
sia, kokią tik žmogus, gali padaryt ant žetnes,
už tai ji turi didžiausios reikšmės ir galybės,
neįkainuojamos gerybės plaukiu iš jos tiems,
už kuriuos toji auka buvo padaryta.

“DRAUGAS”
Ifieina kasdien, lisfcyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstyliėse:
MetaJns — $6.00. Pusei metų — $3.50; Trinta mėnesiams
— $2.00; Vienam mėnesiui — 75c, Kitose valstybėse
prenumeratų: Melams — $7.00; Pusei metų — $4.o0.
Kopija — .03*.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųžina,
Jei ncprušoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų.
ltedakton'us priima — nuo. 11:00 iki .12:00 vai.

{Skelbimui sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.

— — - ------------------

J.

i

'“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

nes buvo prapuldyta ir sunaikmla gerybė »

Publlshed Daily, Eicept Sunday.
SUBSGR1PTIONS: One Year — $6.00; Slx Months
— $3.50; Three Months — $2.00: One Month — 75c.
Ėurope — One Year — $7.00; Six Months — $4.00;
Copy — ,03c.
Advertlslng in ‘'DRAUGAS” brings best results.
Advertlslng rates on appllcatlon.

savo kraują uz ją, atlygino pilnai Dievo tei-1

LIEPOS MĖNESIUI MINTYS

. Liepos mėnesis yra pašvęstas brangiau
sio Viešpaties Jėzaus kraujo garbinimui, kaip
kad birželio mėnesis jo širdies paslapčių mą
stymui ir aukštinimui.
lĄ
Šv. Povilas lygindamas Kristaus kraują
su Abelio krauju, kurį praliejo jo brolis Kai- J
nas, sako, jogei- Kristaus kraujas geriau kai- i
bąs u-Ž Abelio kraują, pravartu tat paklau- j
syti tą dviejų kraujų kalbos, kad goriau pažįtume mūsų Išganytojo meilę dėl mūs, o per
tai kad jum atsidėkotume geresne meile.
1. Kraujaif kalba.
Kraujas reikalingas yra gyvybės išlai
kymui, nes, tekėdamas po kūną, atnaujina jį
ir saugoja nuo sugedimo. Kada sustoja te
kėjęs, arba išteka iš kūno, kūnas miršta ir
ima gest, todėl nuo seniausių la*ikų pradėta
manyt, kad gyvybė glūdi kraujuje, pralieti
tat kraują skaitėsi tas pat, ką ir atimti gy
vybe, kraujus „tuo būdu pasidarė gyvybės
reiškėjas. O ir, šiandien žmonių kalba nėra
šiuo žvilgsniu pasikeitusi, pralieti kraujų —
reiškia atiduoti savo gyvybę.
Kadangi, gyvybė yra žmogui brangiau
sias daiktas, nes su gyvybe yra surištos vi
sos jo laimės, visi troškiniai ir viltys, todėl
kas jam ją atima, daro didžiausią skriaudą.
Dievas, kuris yra visų skriaudų lvginto-jas, nepakenčia žmogžudystės ir skaudžiai už
ją baudžia tuos, kurie yra jos dasileidę, to
dėl teisingai imta jausti, kad pralietas krau-.
jas šaukia į dangų atmonijimo, nes iš vienos
pusės žmogžudystė neapseina be kraujo pra
liejimo, o iš kitos žmogžudys visuomet už
traukia ant savęs Dievo bausmę .jau ant šios
Žemės. Netrūksta- ir labai iškalbingų laktų
ši<5s tiesos patikrinimui, nes žmogžudžius vi
suomet ištinka kokia nelaimė.
Tokiam jausmui patsai Dievas davė pra
džių, nes įvykus pirmą jai žmogžudystei ant
genies, tuąjaus .pareikalavo už ją atsakyti.
*‘Ką padalei? sako'Viešpats Kainui, pirma
jam žmogžudžiui,
biolio kraujas šaukia
į mane nuo žemės. Dabar tat tu busi prakeik
tas ant žemės, kuri išsižiojo ir priėmė iš tavo
rankos tavo brolio kraujų.’’ Prad. 4, 11.
Yra tai vienas kraujo šaukimas į dangų,
būtent atmonijimo, bausmės už padarytą
žmogžudystę. •
Bet yra 'ir kitas, kuris šaukia pasigailė
jimo'ir dovanojimo, o tai įvyksta tada, kada
^žmogus aukoja savo gyvybę, leidžia praliet
sav-i kraują, kad apgynus gėrybes, kurias
Dr.

Fr.

Sawicki,

Nanjii taikli Žmogaus Siela
Vertė

Vyt.

Mankeliūnas

*

•

KATALIKŲ

AKCIJOS

RELIGINIAI

METMENS

Šių laikų religiniame gyvenime pasna taip pat kaip ir moraliniame ne
pat ■vių, destruktyvių tendencijų. Jeigu
cn mums krenta į‘ akis stoka dorinio
aušino ir atviras dorinės santvarkos pa;
teigimas, taį čia esame liudininkai besi
platinančio betikėjimo kraštutinio ateizno formoje. Tačiau dar neužgęso religi
ne gyvenimas šių laikų žmonijoje. Ir religiniarue gyvenime yra kaip ir morali
niame Srovių. Čia naujų laikų etikai at- i
sako šių laikų religingumas.
Pakalbėsime pirmiausia apie naujų
teizmą.
1.

a)

Naujų

Ateizmo

laikų

ateizmas

istorija.

Pirm negu kalbėti apie ateizmo šal-

STOJA L. R. K. S. A. PRIEKIN

Besirengiant Skristi Lietuvon

.

kuomet pažangai siekti kiek-

.

_

U* tauta naudįja bMus k

brangesne, nagu žmogaus gyvybe guli at- ,dvb PU8es-.Tautinu, elementas,
sveut, todėl net žmogaus krauju paliejus, sudattįs vienu 1IU»V, tv‘rhnBė priemones pritaikytas tos tau-1
skriauda, padaryta Dievui, nebūna išlyginta, kad visos tautos turi savo ytos ypatybėms. Jei tautinio i
bet i»asilieka, kad būtų lyginama per amžius putingų pasaulėžvalgą, savotiveikimo atgarsiui vra mažiau!
pragaro bausmėmis.
šką šimtmečių įgyvendintą ku-, ... •
,
Išganytojas, matydamas nelaimę', j ku- Rūrą, praeitį, kalbą, papro- ' glrdmu’ ai tlk todcI’ ka4 nau
ri,) Imvo pankus! visa Žmonija, paaukavo {ius(ial' klJ kūordinav.- Į
'“'i""I»'«-

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Kun.

Baltis

(Trumpos Pastabos)
------------------:
'2. Kristaus kraujas geriau kalba,
i
(Diskusinis straipsnis)
kartos tarpe įsitikinama, kadi
negu Abelio.
‘ pažanga tarp pavienių ir tarp;
Mums tenka būti liūdytoTokiąM Tauką
iš
savo
gyvybės
yra
padaręs
! tautų kur kas smarkiau eina Į
• V J. . I —
«•
už mus Viešpats Jėzus, praliedamas savo jais smarkios kovos tarp dviepirmyn kuomet drauginga ko- |
kraują iki paskutiniam lašui.
1 jų idėjų — tautinės ir tarp*
(lenktyniavimus)!
Žmogui, nusidėjus, nebūto galimybės su- tautinės. Beveik visos civili- mpetieija
mtuikinti ,u Dievu, atlyginu jo tingumui, zuoU Msauli„ tantos akilo į į naudojamu kaipo stimulus;i
stimulus)

—

—

— — — —— — — —

Pirmadienis, liepos 16 d., 1934
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.

.

,

.

mones savo tikslui atsiekti.

bingumui ir tuo būdu išgelbėjo ž.nonij,) nuo nias s“‘‘da,užlieja tuutin, gy...................................
amžinos prapulties.
i veninių ir palaiko tarptautinį
Lietuviai irgi žymiai daly-į
Jeigu tautos gerbia ir brangina savo sū-i
bendravimą. Tvirtina- Į vauja toje kovoje. Mūsiškiui
nų kraują, kurio praliejimu buvo išliuosuo- J ma, kad toksai dalykų koor- tarpe tautinės idėjos šaliniu-Į
tos iš vergijos, atgavo nepriklausomybę, ar dinavimas yra galimu tik kie-. kų skaičius, proporcijonaliai, į
kitas panašias žemiškas gėrybes, kaip netu-1 kvienos tautos atskirose ribo- yra daug didesnis, negu kitų į
retume gėrbfti ir branginti Kristaus kraujo, I se Todėl, kargtai reiškiama,! tautą tarpe. Nuosavybė, šeibuvome įshuosuoti įs am-i, ,
kurio praliejimu
r •• . •
. .•
-•
, •
kad pasaulio taika ir žmoni- myninis gyvenimas, pavienio
vergijos
ir
apturėjome
amžiną laisvę. | .
, . . , .
..
zlnos
Įjos gerovė tegali būti užtik- teises, tautos garbinga praei1 as kraujas kdlba už mus nuolatai, nes! rįn|a ^;k tuomet, kada visos tis, kalba — lietuvis tą viską
nuolatai, kiekvienoje dienos
dalyje,
. turės
. _ visiška laisvę pi-• | n,.
o„,r:o: įvertina ir yra pasi•
, • daugiau,
& Ltautos
brangiai
kickvienoje
sekundoje yra praliejimas Sv. I
.
. .
. .
I
v
•
v
Mišiose mistišku, nematomu būdu, kad gale-Į nai vylytis ir tobulintis sa-Įiyzcts piiesmgos i ėjos a įni
nkų agitacijai nepasiduoti.
tų atsistoti tarp mūs ir dangiškojo Tėvo ir i vo krašte.
kalbėti už mus, o ne prieš mus, kaip kad kal Antrą pusę sudaręs elemen Priešingai, ne tik jų agitaci
bėjo Abelio kraujas prieš jo brolį Kainą.
jai nepasiduoti, bet veikliai ir
tas
yra
tai
tarptautinio
judėVisame pasaulyje per ištisas 24 valandas
smarkiai subruzdo savo tauti
Leonardas Simutis, “Draugo” redaktorius, išvykęs Į
yra laikomos Šv. Mišios ir liek jų daug, kad I jimo šalininkai, tai komuniz- nę idėją auginti ir platinėti,
Liet. R. K. Susivienymo centro valdybos susirinkimą
į sekundų išpuola keturi pakylėjimai, reiškia mo idėjos skelbėjai. Jie skel(Wilkes Barre, Pa.) perimti prezidento vietą,. Šios orga
taip kad lietuvių tauta visuo
lšganytojas nuolatai yra iškeltas į orą, nuo bia, kad žmonijos gerovė ir
nizacijos
vairą seime išrinktas prezidentas užima šian
latai tarpininkauja tarp dangaus ir žemės, taikus sugyvenimas tegalimas met būtų labiausia pažangėdien.
j\isių tautų skaičiuje.
nuolatai lieja kraują mūsų užtarymui.
tik tuomet, kada visos tautos
Orlaivininkystės tobulumas turime visą eilę drąsuolių avi-. bulinimą lietuviuos pritaria ir
3. Kristaus kraujas kalba prieš prapuolusius. ir pavieniai žmonės atsisakys
acijos srity, pasirengusiij tau remia.
Dievas pasiketino kovoti su nupuolusiu nuo to, kas iki šiol buvo jie šiandien yra vienu svarbiau tos garbei laurų vainiką pin Paprastai sakoma, kad en
žmogumi ne žiaurumu ir griežtumu, bet ge ms brangiu, maloniu ir garbin- siu pažangos ženklu. Kuridj
rumu. Štai žmogus nupuola, klysta ne vieną gu. Jie sako, kuomet tautos šaly aviacija yra labiau išto ti. Tų drąsuolių entuzijazmą tuziazmas, pasiryžimas ir pa
kartą, bet tūkstančius', brenda į nuodėmės atsisakys nuo savo rasinės y- bulinta, toji tauta yra skaito ir pasiryžimą tauta suprato ii siaukojimas net sunkiausias
kas kart giliau, širsta prieš Dievą ir jo ap- patybės, garbingos praeities, ma tarp pažangiausių. Mūsų tinkamai įvertina. Jau matėm, kliūtis pergali. Nepasisekimas
veizdą, Dievas gi vietoje sutriuškinti jį kaip
papročių, savo kalbos, savo tauta toj srity irgi neatsilie- kaip Dariaus - Girėno paskelb dažnai būna akstinu prie dar
kirminą, paversti jį dulkėmis, iš kurių yra
Bet
tam tikslui žymi tautos dalis griežtesnio pasiryžimo.
sutvertas, rodo jam savo gerumų, liepia ir teritorijos; kuomet pavienis'kp. Jau ir mes turime visą pritarė ir parėmė. Tų dviejų aviacijoje ir kitose grynai teksaulei šviesti ir lytui lyti, daugiau, įkvepia žmogus AtFlSakySTino savo tei-i eilę drąsių lakūnų spėjusių pa
drąsuolių nelaimė supurtė vi j nikinėse srityse tinkamas prisavo Sūnui norą pralieti už nusidėjusį žmo sės prie nuosavybės, iniciaty- ‘ šaulį suįdominti.
; są tautą ir mes dabar matome, sirenghnas ir geras patyrimas
gų savo kraują iki paskutiniam lašui, kad vos —- pavienio žmogaus pas
Visa
eilė
tautų
paaukojo
sa( kftip
žalių Uetuviai skgte. pasisekimą tegali užtikrinti.
■suglaudintas negirdėtu -pasišventimą, liau tangų link pažangos — nuo
\ o diąsuolius bt >isttngdamos„; yngft£ įr jU0Sniai subruzdo pa- Be tinkamo prisirengimo ir
tųsi klaidžiojęs ir sugrįstų į Tėvo namus.
šeimyninio gyvenimo, tik tuo
pirmiausia perskristi Atlanti- remįį antrąjį Skridimą. Bene (reikalingo patyrimo vargiai
Laimingi yra žmonės, kurie pasiduoda met laimė tebusianti atsiekta.
Dievo* gerumo pergalei, kurie suminkština Tam atsiekti naudojama visos ko v andenyną, nuskristi to- kus įįk vįenag nedįdelio šitai i galima tikėtis tikslą atsiekti,
savo širdį ir nužemintai grįžta prie Dievo, galimos, kraštutinės ir net liausią be sustojimo, ^'^jėiaus reikalų, kuriam pritaria j Geriausiu tam pavyzdžiu yra
skristi dar iki šiol jokio žmo- , įvaįrį^ politinių iių tikybinių Į Dariaus - Girėno nelaimingai
savo gerojo Tėvo, išpažįsta savo kaltes ir
sudeda savo likimą į Dievo meilingas ran žmoniškumui ir dorai -priešin gau^ nepasiekton aukštumon ; pa^įarij žmonės, išskiriant ma- užsibaigęs pasiryžimas. Kaip
kas, pasiryžę priimti visokią atgailą, kokia gos priemonės.
1 a. iž\įnėdami tautos drųsuoskaįčįų kraštutinių tarptau kada pasitaiko giliukis (patik bus jiems skirta.
Tautinės idėjos šalininkų MU priverčia pnsan Į S'-ei m ,tinfe
Sa|ininkiJ
vyzdžiui Lindbergho pirmasai
Kadangi žmogus negali pakelti tos at skaičius smarkiai auga ir jų
gailos, kurią yra užsipelnęs, todėl Dievas ir
galima sakyti kad milžinižka aidimas per Atlantiką), kuo
nereikalauja nuofjo, pasitenkina tuo, kad jis veikimas plėtojasi. Kas kart' kšti.
met vien pasiryžimu ir ištverdaugiau
ir
daugiau
jaunosios
Į
„
Malonu
matyti
kad
mes
irgi
|
tautos
didžiuma
aviacijos
to
|
gtįžta apsiplovęs Dievo Sūnaus krauju, ku
me tikslas atsiekiama. Bet to
ris atsveria viso pasaulio atgailas ir apiplaunupuolę, pradės nekęsti patys\avęs, šauksis ksai giliukis yra didele rete
jį, nes bent savo akyse galėtų dideliais pasi
ja nuo visų nuodėmių.
nybe.
Bet kas apsakys lų nelaimę, kurie min rodyti, skaityti save už laisvės ir tiesos ko mirties, kurios negalės prisišaukti, kad su
Didžiosios tautos, turinčios
džioja po kojų Dievo gerumą ir pasilieka iki votojus. Tačiau toji paguoda bus jiems atim naikinus kartu su gyvybe ir tą savęs nekengalui užkietėję Dievo nekentime. Kad Dievas ta, Kristaus kraujas liudys apie Dievo geru timo jaušmą, kuris juos apims, o kuris pri didelį skaičių savo lakūnų ga
būtų žiaurus, neteisingas, nors kiek panašus mą ir gailestingumą, o jų žemumą ir niek vedė ir Judą apaštalą prie savižudystės.
li kai kada net rizika vado,
(Daugiau bus)
į žemiškus beširdžius valdovus, užkietėję nu šiškumą, todėl, kada atsilieps juose žmonišku
(Tęsinys 4 pusi.)
Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.
sidėjėliai turėtų paguodos, kovodami prieš mo jausmai*, kada pamatys, kaip žemai yra

tinius ir pamatą meskim žvilgsnį į jo is- ,
toriją ir prasiplatinimą.
Jei gyvenime ir popularioj literatū
roj dažnai su ateizmu susitinkame, tai
tikrojo mokslo veikaluose yra visai kas
kita. Peržvelgiant filosofijos istoriją ma
tome, kad kraštutinis ateizmas čia sutin
kamas tik kaipo išimtis ir didieji mintytojai beveik visi pripažįsta bet kurioj for
moj aukščiausią Esybę. Bet tiesa, kad
bedievių filosofų raštai yra įtakingi ir
labai plačiai prasiplatinę.
Didieji graikų mintytojai tiesdami
kelią visai vakarų filosofijai — Herakli
tas, Anaksagoras, Pitugoras, Sokratas,
Platonas, Aristotelis, stoikai — netik pri
pažįsta dievybės esimų, bet net prasimušė iš žmonijos tikėjimo ir priėjo vieno i
l)ievo esimą. Tik vienas pirmaeilis grai- i
kų filosofas yra ateistas
tui Deinokritas, kurs šalia Aristotelio yra gal didžiau- |
sias graikų pasaulio mokslininkas. Jo Iilosofija yra klasiškas materializmo mo- I
delis. Jam tik materija egzistuoja, gi ne-1
mirtingos sielos ir Dievo nėra. Bent kiek j
prieš Demokritą Anaksagoras pirmasis ti-

losofijon įvedė amžinos inteligentijos supratimą — Nūs vadinamos, — kuri iš i
cbaoso sutvėrė pasaulį. Dėmiai to Arislotelio sako apie jį, kad “pasirodė vienas
protingas neprotingų žmonių tarpe”. De
mokritas vėl atmeta dieviškoj inteligen
cijos supratimų. Anot jo, pasaulis atsira
do pats iš amžinojo chaoso nekintamoms
gamtos jėgoms ir dėsniams veikiant.
Nuo Demokrito laikų materializmas
yra žymiu ateizmo atstovu. Iš graikų fi
losofų žinomiausiu Demokrito sekėju bu
vo Epikūras ir iki XVIII šimt. materia
lizmas paprastai vadinamas epikureizmu.
Bet Vienok Epikūras nebuvo tikru ateis
tu; jis neneigia Dievo esinio, bet tik tvir
tina, kad dievai gyvendami tarppasaulinėse erdvėse nesirūpina nei žmonėmis, nei
daiktais. Todėl bereikalinga yra visokia Į
Dievo baimė.
Krikščionių religija išnaikino filosofinį materializmą. Tik XVIII šimt. jis vėl
Prancūzijoje pakelia galvą. Garsūs prancūzų apšvietos vadai Rousseau ir Voltaire nors taip smarkiai puolė krikščionių tikėjimą vienok dar pripažino Dievo Į

--------------- - ...--- -

esirną ir sielos nemirtingumą. Stebėtinai dinanias panteistinis monizmas pripažįs
gražios^ Lemano apylinkėse netoli Gene- ta tik Dievą, Dievuje mato vieną esybę
vos Ferney miestelyje yra šalia rūmų, kur ir pasaulį laiko kaipo dieviškos substan
gyveno Voltaire, koplyčia su parašu: Deo cijos apraiškų. Gi materialistinis moniz
erevit Voltaire — Dievui pašventė Vol mas — apie šį ir kalbama — neigia Die
taire. Bet kilo radikalesnės srovės. Hol- vo esimą. Jis pripažįsta tik medžiagą.
Šalia materialistų pamenu tris dau
bacho veikalas Systeme de la nature, kurs
anais luikais buvo materializmo biblija, giausiai XIX šimt. turėjusius ateizmui
įtakos filosofus: L. Feuerbacbas, A. Schojau savo pagrinduose buvo ateistinė.
Naujai pražydėjo materializmas Vo penhaueris, F. Nietzsclie.
Feuerbachas parašė Apie religijos es
kietijoje apie vidurį KIX šimt. kai išsi
plėtojo gamtos nioksląi. Čia minėtini Vo mę ir Apie krikščionių religijos esmę, ku
gtas, Malescbottas, Czolbegas, gį pirmiau rie daugeliui skaitytojų buvo tartum ap
siai Liudvikas Buecbneris, kurio veikalas reiškimas ir rodėsi kad jau kartą ant vi
Jėga ir medžiaga paplito po visą Euro sados išaiškino religijos kilmę. Feuerbnebo manymu Žmogus todėl sudaro Dievo
pą (Ir lietuvių kalboje yra).
Garsiu paskutiniais laikais materia sąvoka, kad nesuprasdamas pats save dielizmo atstovu buvo Haeckelis. Jo veikalas ' vina. Dievas ir kitas pasaulis tėra tifc
Prigimties paslaptys buVo sutiktas kaipo vaidentuvės it pusivilimo vaisius. Tai, kuo
naujų laikų mokslo evangelija ir versta žmogus yra arba kuo norėtų būti, suas
į visų civilizuotų tautų kalbas, šis nauja- menina ir perkelia kitai būtybei. Dievas
sis materializmas pasivadino moderniške- , — tai išaukštintas iki begalinio tobulu
»niu vardu monizmas. Dualizmas skiria mo žmogus fr perkeltas už pasaulio ribų.
Dievą ir pasaulį, gi pasaulyje vėl mato Uoliais Feuerbacho pasekėjais buvo pirdvi būtybes: dvasią ir medžiagą. M-oniz- ■ mieji socialistų kūrėjai: Marksas, Engels
mas pripažįsta tik vieną būtybę. Taip va- Į it Bebel,
(Daugiau bus)
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jas, kurios caro laikais pri- raščius; mes tikimės, kud ge lis, 1438 S. 50th Court, Cicero,
nė buvo patiektu gražiam pa- namo, namo; jaunieji brole
vilijone. Pavalgius, Chicagos liai namo, namo” — į Chrca- mūsų gimtiniai kaimeliui su klausė Zarasų apskričiui (ca rb. redakcija duos vietos tam 111.
ro lai k uis v a d i- mūsų sumunymui, o mes, jei
bakūžėmis samanotomis.
Nebereikalo kada Lietuva nos Novo - Aleksandrovsk), matysime pritarėjų, sušauksi
I jungos panų 1. Daukša papaliko nepriklausoma valsty kaip tai Sulaku, Lukštus, Va- me steigiamąjį susirinkimų.
_ , . _ "
~
»r
'sveikino suvažiavusius gerb.
Rytoj 7 vai. vakare, Mckin-1
bė, pradėta steigti Zarasų k ra jasiškį, Tauragnus,^ Dūugai- Laiškus adresuokite: J. Tarųkunigus: klebonų kun. Vaičiū
ley ]>arko bus didelės ir gra
šte vasariniai kurortui, kui lius, Utenu, Antulieptj, Dusenų, kun. Juškevičių, kun. Pet
žios iškilmės Dariaus - Girėno
Roseland. — Liepos G d. E- vasarų ne tik Lietuvos mies tus, Užpalius, Svėdasus, Abe
rauskų, kun. Katauskų, komp.
atminties pagerbimui. Bus ka
< ,
A. S. .Pocių, viešnias iš Rytų!^euora Saba^aitė, 10608 Ed- tiečiai praleidžia savo atosto liūs, net ir Rokiškį.
Ofiso Tel. CALuinet 0893
lbos, muzika ir specialSs ka
brooke
avė.,
ltoseland,
išėjus
gas, o ir svetimšaliui, kurie
Sumanymus
gražus kuip 1
gerb. kun. Vaičūno giminaites,
Itcs. Tol. IMlEaėl 8lM
reivių ceremonijos, kuriomis
iš
ryto
pasimaudyti
prigėrė
lankosi
Lietuvoj,
apsistoja
pa
mums,
pasenusioms,
taip
ir
'ir visus draugus vargoninin
OFISAS
bus pagerbti iuūsų didvyriai.1
mūsų vaikams, nes daug nelai
kus su jų šeimomis. Po to per Big !Sund ežere, Park Kapids, sigerėt gamtos reginiais.
Rytoj visa mūsų tauta pa
2 luboa
Bet, iš kitos pusės žiūrint, mingų įvylęių pasitaiko mūsų
Rusas Gydytojus lr Chirurgas
statinėjo visus kalbėti. Kalbos Minnesota.
gerbs lakūnų, žuvusių dėl tau
CHICAGO. ILL.
Velionė buvo darbšti veikė- tai tus mūsų gimtinis kampe artimiem parapijonams, ku
buvo gražios, įvairios.
i
OFISO VALANDOS:
tos garbės pakėlimo, atmintį. I
j ja ir gera katalikė. Vasarų ji lis užmirštas, ypač išeivijoj, riem mes, jei negalėtumėm pa
Nuo 10 lkl. 12 vai. ryte, nuo 2 lkl 4
Mat, liepos 17 d. sueina lygiai
Ant galo padėkojo komisi- išvažiuodavo į MinneSotų vals. nes Amerikos lietuvių laikraš gelbėt, tai nors suraminti, y- vai. po pietų fr nuo 7 lkl 8:30 vaL
Kampas Slst Street
metai nuo Dariaus ir Girėno jai: A. Mondeikai, K, Subo už tarnaitę ponams T. C. Craig čiuose labai retai užtiksi tru pač ligoj aplankyti. 0 kų be vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
valandai dienų.
Valandos:
2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
garbingos mirties.
niui, B. Janušauskui už sura- ebieagiečiams, kurie toj vietoj mpų žinutę iš Zarasų krašto. sakyti apie suėjimų į plates
Nedėliomla ir kventadlenlafs 10—19
Tcuefon&s MIDway 2880
dimų gražios vietos ir tvarkin- turi savo vasarnamį. Nieka>
Daug mūsų kaimynų lankėsi nę pažintį, pasidalinimų savo
Lietuvoj, vienok sugrįžę į A- mintimis, prisiminimų aęie
Office Phone
, gran. j. o. naguonui, kien. ku- gere. Jos kūnas rastas bephu- merikų nepasidalina savo į- mūsų tėvynę, kur, gal, tais Res. Phone
TlUanglv 0044
ENGlvwood 0611
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
K
lEigui Vai<V’ūnui’ Dankeienel nž deruojant vandens paviršiuje spūdžiais su mumis dėlto, kad pačiais takeliais vaikštinėjom,
______
j dovanas, o Mondeikienei už su Velioniea brolis kūjų pergabe-' esanle iSsisklai(lę po p|afi4j, ir
surengimų išvažiavimų,
Tol. YARda 0904
ruošimų
užkandžio.
Po
vaka

no
Chicagon.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Liepos 11 d. po šv. Mišių vi
! Ainerikų' ir neturim nei jokiu kaip kad joniškiečiai bei kuRes.: Tel. PLAza 3400
rienės padainuota, pašokta.
Laidotuvės, kurioms patar- tarp savęs
pav ? kaip piškiečiai daro.
Valandos:
si Chicagos lietuviai vargoni
Nuo 16-12 ▼. ryto; 2-1 lr 7-8 ▼. ▼.
ROOM 210
navo
giaboiius
J.
J.
Bagdoka
j
m
ū
si
j
kaimynai:
kupiškė

ninkai, su savo šeimynomis su
Temstant .reikėjo ruoštis į
Daugelis išauginom' sūnus
NndėiaiHpiuJn mm J# iki 12 diena
Vai.: 2-4 Ir 7-# *al vakare
nas,
2506
W.
63
gat.,
įvyko
važiavo į Cicero pas varg. A. namus, o čia taip gera- užmir
nai arba joniškiečiai, kurie tu bei dukteris. Vietoj kad drau
Mondeikų, o iš ten devyniais šus kasdieninius rūpesčius: pirmadienį, liepos 9 d., su ge ii suorganizavę klubus.
gauja su svetimtaučiais, gera ■
GRABORIAI:
dulo
pamaldomis
iš
Visų
Šve

automobiliais pasileido į Po- medžiai ošia, vanduo liūliuo
Todėl, viename susėjime, ku į būtų suvedus į pažintį su sa\»ers Lake, Wis.
ja, lelijos linksta. Bet, štai, ntų bažnyčios. Gedulingas šv. ris susidėjo iš kelių zarasie vaisi&is, mūsų širdžiai arti
Diena pasitaikė graži. Vie- j palengva pasigirsta: “Močiu- Mišias laikė kleb. kun. Paš čių, kįlo sumanymas, ar nega- mais.
■ /
ROSELLI BROTHERS, INC.,
ta puiki. Atvykus vieton, pir-Te n,an<)> širdele mano; vai no- kauskas. Palaidota Šv. Kazi : linia būtų įsteigti zarasiečių
Todėl, įimtai pagalvokit akapuose, palydint 65 au-iklubo
, ,-7 Chicagoj?
/«■' ‘
rnutinis buvo pasveikinimas' r*u> nol'iu saldaus miegelio” miero....
Tur ime ome- i pie šį atsišaukimų ir pranešSpecialistai Iškalime lr Išdlrbltoinobiliams
su
velionės
gimi

me
visokių rūšių paminklus lr
M'isconsino vandens. Vakarie- Į ir galingai “Eisime broleliai
nyje ne tik tuos, kurie gyveno kit savo nuomonę žemiau pa
grabnamlua.
nėms, draugais, pažįstamais.
arti Zarasų, bet visas parapi-i duotu adresu, arba per laikMūsų šeimyna specializuoja šia
Iclius
me darbe per šešias kartas.
tų

RYTOJ DIDELĖS IŠKIL
MĖS McKINLEY PARKE

ežerų

stūkso

pakrantėmis

T&rulis

Uženiškių

gf.

Syluk

GARSINKITES "DRAtiJL'

PRIGĖRĖ LIETUVAITĖ

ĮVAIRŪS

DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
4729

So.

Ashland

DU. A. A. ROTU

Avė.

Moteriškų,

visų

Ofisas

CHICAGOS VARGDN««N-įXrTfZ^u^l^TTr-kaip TT T

Vyriškų,

chroniškų

3102

So.

Vaikų

ir

ligų

Halsted

St.

DR. MAURICE KAHN

Al PRIE POW£RS LAKE

DR. A. R. McCRADIE
7850

Soz

Halstąd

4631

SO.

ASHLAND

AVE.

Street

j

PAMINKLŲ

LIETUVIAI

AMERIKOS

LIETUVIŲ

DIRBĖJAI

DAKTARAI:

DAKTARŲ

DRAUGIJOS

NARIAI:

Veskite paminklų

DR.
P, ATKOČIŪNAS
/

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 0659

DR. P. Z. ZALATORIS

DENTISTAS
1448 SO. 49lh CT., CICEKO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Fėtn. 10—9 vai.
8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
P&ned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6000 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
6 iki 8:30 vakare

Dienoms Tel. LAl'ayctte 5703
Naktimis Tel. CANai 04U3

DR. A. J. JAVOIŠ
2643

Office:

W.

Tel. LAFayettė 7650

Street

47th

Vai.: 2 ik: 5 popiet, 1 Iki 9 vak.
Nedėlfoje pagal sutarti

-t---------------------- ,----------Office Tel. REPublie 7696
Res. Tel. GROvehlll 0817
7017 S. FAIRFIELD AVE.

3433 W. MARQtETTE ROAD
GYDYTOJAS lr CHIRŪRGAS
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlfoj susitarus

DR. F. C. W1NSKUNAS

Lietuvių liaudies dainelėj
dainuojama:
“Zarasų kraštas, ežerų vie
ta,
Kiek tenai giesmių aukštyn
išlieta”.

4140

Res.

2136

24th

W.

Road

W.

63rd

St.,

OFFICE HOUR8:
to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

So.

4645

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Wost

LACHAVVICH
IR SONOS

{Telefonas

Ashland

Avė.

OFISO VALANDO8:
Nuo S lkl 4 lr nuo 6 Ik! S vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso

telef.

GRABORIAI

(Prie Archer Ava. aetolt Kndsrta)
1 alandoa: nuo S Ik* S vai. vakaro
Boradomla lr nedėliomis pagal
sutarti

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfntl

DR. A. P. GURSKIS

2314

W.

2Šrd

PL,

Chicago

1439

S.

Ct

49th

Cicero,

Turiu

ARCHER

Vai.:

nuo

9

reikalams.

3319

SIMON M. SKUDAS

AVE.

ryto iki 8 v.

vak. i

718

18th

West

6631 S. California

Avė.

Ine.

DENTISTAS

Telefonas RFPubllc 7868

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.; nuo 9 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutartj

Ofiso: Tel. LAFayettė 4017
Res.: Tei. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
4142

ARCHER

DENTISTAS
6558

So.

Western

AVE.

Avenue

Valandos: 9 A. M. ik| 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

I. J. Z 0 L P

Lietuvis Chirurgas ir G.ydvtojas
2515

Of.

ir

H EST

Res.

Tel.

69th

6141
DR.

VAITUSH,

OPT.

Valandos:

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRginia 0096
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
Nedėliomla pagal sutartj

Tel. Ofiso BOl l^vard 5919—14
Rez. VlCtory 3.34S

DR. A. J. BERTASH

LIETUVIS
2 - 4 popiet; nuo 6.8 vakarai?
optometricalli akių
SPECIALISTAS
Pa.cngvlns akly Įtempimą., kuris
esti prtetasttml galvos skaudėjimo,
i svaigimo aklų aptemimo, nervuotuOffice Tel.R«»
Wontworth
6230
Tol
Hv,i« Park 129K ' “ok*r«J. atitaiso 1
Rėš. Tel. Hyde Park 2395 trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažlauslaa klai
das. Specialė atyda atkreipiama
|
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
MOTERŲL IR VAIKŲ LTOŲ
taisomos Valandos nuo 10 lkl 8 v.
Nedėlfoj nuo 10 lkl 12. Daugely at
8 PEČIAU 8T Ė
sitikimų akys atilalsomoN he akinių.
6900 SOUTH HALSTED ST.
Kainos pigiau kslp pirmiau.

DR. SUSANA A. SLAKIS

4712

Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:20-8:80
756

W.

35th

Street

SO.

ASHLAND

AVE.

Valandos: 1 lkl 4 po pfetų, 7 lkl 8 rak.
Phone

Išakytus Seredoms

Cicero

2109

. -■ ■■■—

■

West

46th

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimus už 835.00
KOPLYČIA DYKAI
S.

50th

Avė.,

Cicero,

UL

Street

Boulevard

7589

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublie 8340
I 5340 So. Kedzie Avė.
I

(Neturime

i

tuo

sąryšiu

pačiu

su

firni$

Laidotuvių Direktorius per 30 Meti/
4605-07 So. Hermitage Avenue
t,

JJ.ESEUUNflS

Tel. CICERO 294

1344

Tel. BOCIevard 5909—8413

ST.

HEMIock

Cicero, Illinois

.

J. F. EUDEIKIS

COURT

ORABORIUS h- LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
1646

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas) 2656 W. 69tli Ut.
Valandos: 10-12 tr 8-9 vai. vak.
Šaradomis ir Nedėliomla pagal sutarti

,

49th

SO.

Phone

LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už S25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
668 W. 18th SI. Tel. CANai 6174
Chicago. III.

DR. J. RUSSELL

GYDTTOJA8 lr CHIRURGAS

IIL

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Koplyčia dykai
1410

J. F. RADŽIUS

DR. JOSEPH KELLA

1741-1742

GRABORIUS

Street

Telefonas MONroe 9377

Phone Hemlock 2061

DR. G. Z. VEZEL’IS

REZIDENCIJA

Avenue

ANTANAS PETKUS'

GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

Valandos 1—-3 lr 7—8 vak.
BOLLcvard 7042

prieinama.

Kaina

Lituanica

_________ TeL CICERO 5997__________

Sacramento

v.

visokiems

automobilius

IIL

DENTISTAS

<264

1138

GRABORIUS

Chicago,

corner

Tel.

YABtts

Tel. CANai 3515 arba 9516

BOCIevard 7890

Namų Tel. PROspeet 1990

Beredomls lr Nedėliomis pagal sutartj

seer.

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

STANLEY P. MAŽEIKA

Str.

43rd

Yards

GRABORIAI:

LIETUVIAI

Road

Cermak

Vineent Roselll,

Visi Telefonai:

arti Grand Avė.

DR. A. RAČKUS
3051

DR. STRIKOL’IS

Tel. CANai 8122

W.

Alfred Roselll, prea.

527 N. VVESTERN AVE.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201

Rez. PENSACOLA 9611
BELMONT 3485
, Office: HILLSIDE 9865

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

X—SPINDULIAI

Nuo 1 lkl 8 vakare

GYDYTOJAS lr CHlItUROAS

Trys telefonai:

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr
taupykite pinigus

GYDYTOJAM Ir CHIRURGAN

Valandos: Nuff L. lkl 12 ryto

DR. S. BIEŽIS

HILLSIDE, ILLINOIS

------- o-------

Tel. LAFayettė 8057

Chicago

I

(Kampas Leavitt. St.)

Seredoj pagal sutarti

------- o-------

St.

DENTISTAS

\

Vienas blokas J rytus ano
didžiulių vartų

Avenue

Archer

PHYSICIAN and 8URGEON
2403

Cermak

Didžiausi* paminklų dirbtuvė
Chi engoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Ištikrųjų, kada prisimeni
Zarasų kraštų (dėl daugybės
! tame krašte ežerų kai kas va
Vai.: 2—4 lr- 7—9 vai. vakare
dina Ežerėnais), taip ir puola
į akis daugybė ežerų, kuriuos
Tel. CANai 0402
puošia pušynai, eglynai, ber
žynai ir kiti medžiai bei krū
Ras. and Office
Office Phone
2359
So.
Leavitt
St.
PKOspeet 1028
mai, kurie sudaro gražiausi
CASiL 0706
reginį, ypač vasaros metu. O

DR. G. I. BLOŽIS
W.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
lr Grabnamlų

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. J. J. KOW ARSKAS

TeL CANai 8132

2201

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ATSIŠAUKIMAS Į
ZARASIEČIUS'

reikalog

slal su pačiais išdlrbėjals

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel.

Boulevard

4139

TeL LAFayettė 9572

J. Liulevlčius
Graborius
ir
Rslsamuotojas

Patarnaiija Chica
goje tr apylinkėje.

ii.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

vardu)

44193 Archer Avė.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas diemj ar naktį.
PAŠAUKITE:

REPublie 3100
2506 VVest 63rd Street

r

y

u.

i

<;

ifi

934

v

yra tinkamas kelionei Lietu- gul jis skrenda be jnstrujnen- sudaryti patikiiųą komisiją ir
i rvaišienė, O. DoĮeikienė, A. me, žodžiu visiems sveteliams
tu0...' Beabejo, kad tik stoka lą reikalą, pilnai . išaiškinti.
IPucliell, P. Zdunun, J. Dau- už skaitlingą' atsilankymą ir
‘
*
Harienė. Lairhejimo dovanas au' didelę paramą. Dar sykį visiežinių toki pareiškimą iššauki' Mes peikiam tuęs lietuvius,
Town
of
Lake.
—
Liepos
3,
Į-OjQ;
Gedvilienė, E. Ogen-Įms nuoširdus ačiū!
ir todėl visiškai nestebėtina, kurie svetimtaučių tarpe dar
bus trankomas po įvairius po-! kad komitetas sn Janušausku; buojasi, bet kaip tik kuris pa d. įvyko Šv. Kryžiaus parapi-1 taitę> p. Turskienė. Širdingai
(Tęsinys iš C pusi.)
visiems už aukas.
rtus belankant lietuvių kolo- turėjo skirtis. •
| sižvinėjęs lietuvis mūsų tarpe 4OS metinis piknikas, \ytauto
vautis. Pasiaukojimas vieno - nijas, tie ekspertai pastebėjo, 'Akyvaizdoje komiteto sąsta pusirodo, tuoj mes pradedam darže. Padaryta gražaus pelno
Taipgi didelė padėka trokų
Visi
virtuvės
produktai
bukito drąsuolio didelės žaizdos kad tam traukimuisi pasibai to, būtinai reikalinga sudary jo pavardę, jo tarmę, ir kitus
savininkams už suteikimą tro SKAITYKITE IR PLATINbe atlyginimo, žmonių nn-) REMKITE KATALIKU
tai tautai nepadarys. Kas ki gus orlaivis turėtų būti speci ti žinovų koiųitetų, kuris ga mažmožius “čiupinėti”, spėlio vo suaukoti pasidarbavimu mū
ta su mažomis tautomis. Pir alistų- - mekanikų apžiūrėtas lėtų reikalingas žinias ALTA jimais paremtus įtarimus da sų veikėjų: E. Gedfvilienės, A.|Vejįmuį į pįkniką:Paul 'Nor- j
SS komitetui suteikti. Randa ryti ir tuomi stumiam tuos Rudminaitės, V. Katauskienčs, kui> Ąd Stugiui ir Teodore
mosios Lituanicos skridimo ne ir pertaisytas.
Mituis; J. Budrikui už pas
pasisekimas buvo mums bai
Toliau tie ekspertai - lakū- si lietuvių patyrusių lakūnų ir žmones iš savo tarpo. Nelem A. Bagdonienės.
Kolektuojant produktus iš'kelbiraą per radijo ir atvyki-1
siai skaudus smūgis. Yra ri nai nurodo, kad orlaivis turės i navigatorių ir, beabejo, jie ta mūsų liga A- neigimas sa
Iškraustoms visų savo modelių
kainos.
geraširdžių biznierių ir para-'nią į mūsų pikniką su visomis aukštų. Ir sandėl] po
nito pagrindo manyti, kad jei būti aprūpintas reikalingais sutiktų tokion komisijon įeiti. vųjų...
$25,000 stakas turi būti parduo
Lituanica II-pakilusi pada pijonn, gausiai aukojo: K. Bu-' mašinomis - garsiakalbiu. Va- tas negirdėtai žemomis kainomis.
Litnanicos Antrosios skridi ‘moderniškais instrumentais. Vieilas tokių lietuvių yra Leo
Lengvais Išmokėjimais ar cash.
mas nepavyktų, smūgis būtų Tarp būtinai reikalingų instru nas Vaičiulis (Leo Vicliules) ngėn ir skrisdama Lietuvos ras, Bruno, Sanis, Joe Eieden, nagaičiui už paskelbimą per
(
$150.00 Seklyči'ų setai
dar skaudesnis; plačioji vi mentų priskaitoina sekantieji: dar prieš dešimtį metų baigęs link vėl sudomins pasaulį. Vi J. Mondzijauskis, W. Kareiva, radijo ir atsilankymą vieno iš 1
£29-45
suomenė būtų priversta atsi Trys kompasai, ypač Aperi- aukščiausią Amerikos Karo so pasaulio spauda rašys apie | J. Kinčinas, V. Vaičkienė, I. jo štabo narių.
»»
$115.00 Valgomų kambarių setai
mokyklą (VVest Point Milita- tai, o kada pasieks Lietuvą, • Vaičkienė, P. Žakas, MartinGalutinai nuošįrdžiai ačiū
sakyti tokius sumanymus re odic compass;
£29-45
ry Academy) ir bene bus vie- tai visas civilizuotas pasaulis kienė, F. Stanislauskis, E. Ju- visiems darbuotojanis-oms už
Directional Gvro;
mti ir, tik ilgam laikui praė
$08.00 Seklyčioms kaurai
jus, tebūtų galima aviacija su Ground speed and drift in- nintėlis iki šiol lietuvik tą mo- sveikins Lietuvą tuo dideliu diniene, A. Tunkis, Sereikis, rūpestingą pasidarbavimą pi
$1950
kyklą baigęs. Jisai specializa- laimėjimu, o mes džiaugsimės P. Markūnas, Nasakaitienė. knike ir visiems mūsų biznie
sidomėjimą atgaivinti. Mūsų dicator;
$150.00 Miegamų kamb. setai
I vosi oro skraidimu. Daug lie ir sveikinsime savo lakūną, Duoną aukojo F. Urbelis, Sta riams, kaimynams, prieteliaorganizatoriai privalo tą pa-1 Altmeter;
S29 85
tuvių yra baigę Amerikos Lai skridimo rengėjus ir rėmėjus. nkus. Pivarūnas, New Process
Sperry Horizon;
imti domėn ir rimtai aptarti.
Skalbimui mašinos
PRANEŠIMAS CHICAGOS
vyno mokyklą (Annapolis Na Lituanicos kelionė yra ilga, K. Marozas.
Jei šis antrasai skridimas ne Air speed indica(or;
S39 5O
PROVINCIJOS VARGO
Up to dale radio sėt witli vai Academy) ir pilnai susi sunki ir pilna pavojaus, todėl
pavyks, kaltė visu sunkumu
Iš parapijonų aukojo: $2.00
NININKAMS
Elektrlklnės ledaunės .
pažinę su navigacija. Visai pasisekimas pilnai užsitarnaus
Homing devize;
puls ant organizatorių.
Ogentų šeimyna, $1.50 Kupetis
1
S89 5O
būtų nesunku surasti bent pu nuoširdžių sveikinimų.
Janušausko' paskelbtasai pa VVaterproof auxifiary radio
ir O. Jeselskienė, $1.00 U. Pa Šiandien, t. y. pirmadieni,
stuzinis ekspertų - žinovų ir
Gek-ilnės lovos; visų dydžių
Sulig specialistų apskaičia navienė, J. Saudvitienė, A.
siryžimas vykinti Dariaus - sėt;
liepos
IG
d.,
įvyksta
labai
svar
patarėjų komisiją sudaryti. vimo ir planavimo, Lituanica
?3 95
Girėno užbrėžtą tikslą nepa Automatic pilot;
Kalvaitienė, A. Kisilauskls, P. bus vargonininkų susirinkimas
Taipgi galėtume pakviesti ga II apleis žemę šioje Atlantiko
Sestant;
Pilnos valos matrasal
prastai sudomino mūsų visuo
Koleišis, P. Mikutienė, B. No- lygiai pirmą vai. po pietų,
rbės patarėjais šiandien žy pusėje Newfoundlande, Har
Bent
trys
chronometrai.
S4.95
menę. Didelė dalis tos visuo
miausius lakūnus, kaip Wiley bor Grace, 1875 mailes nuo padarytas skaitant, kad Litu Beėthoveno konservatorijoje.
Lindberghas
paskutinėje
sa
menės pareiškė savo pritari
0x12 vailokinlai kaurai virtuvėms
Rast.
Post, pulkininkas Art Goebel, Chicagos. Tą vietą pasiekti u- anica II skris po šimtą pen
mą duosnumu. Tą visuomenės vo kelionėje su žmona dar ve
03-98
pagarsėjusi moteris lakūnė A- žinis apie tryliką valandų ir kiasdešimts mailių į valandą.
pritarimą iššaukė ne Janušau žėsi guminę sulankstomą val
PAIEŠKOJIMAS. Jullinna Jekfible$50.00 gesintai pečiai
- Nerkevlčlenė, kilusi Vai laimelia Erliart. Tad, labai pa bus sunaudota apie 320 galio Tat, Lituanicos kelionė,
iš ksiitė
niuose. Krakiu narso., dabar gyvena
sko drąsa, bet jo patyrimas tį ir daug kitų įvairių - įvai
?28.75
nti Bartkntiiėkyje. Krakių narap. (73
tartina mūsų^ALTASS komi nų gazolino. Iš Harbor Grace Chicagos iki Kaunui susidės metu)
paieško giminiu- Anlari-. Jokliaviacijoje. įMūsų visuomenė y- riausių instrumentų, kuriuos
i’švvkusio iš Met. prieš SO m.
$21.00 Inner spring matrasal
tetui rimtai apie tai pagalvo iki Kaunui priskaitoma apie iš apie penkių tūkstančių dvie bicklo,
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prisirengta.
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Ekspertai tvirtina, kad pirm
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, rinimai galės išstumti Litua
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imtinas sąlygas y ir todėl pri išsk risiant, lakūnas privalo
nica II dar visai jos pilotui
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ti.
kamam prisirengimui.
Jam
šeštadienio vakarais iki 10 vat.
sargumas dar labiau yra rei- :
Neabejojama, kad visuome reikia fiziniai prisirengti — kalingas, kuomet pilotas yra i
1*ARDAVIMITI ar mainymui 15 akrij geros žemės. Gefi budink*!, eio- >
nė rems tą svarbų tikslą ir pasilsėti, instrumentus išban jaunas žmogus ir apie kurio!
kirą. Prie pat miesto, Illinois va'st
Crane Coal Co.
toliau, jei komitetas, pasirū dyti, kelionės planus prireng patyrimus ir tai kelionei pri
Mainysiu ant mažo bizniavo arba 2
pagyvenimų namo. Arba o&rdiiosin
pins nurodyti reikalingus fa ti ir studijuoti. Tokie planai sirengimą mes mažai težinom.
Chicago, Iii.
pigiai už cash. Atsišaukite;
TEu. REPUBUO 8409
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navigacijos
spektus, būtent, tikras priežastis,
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ir
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,
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kart
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150« S. 4»th Ave.,
privertusias Janušauską atsi
NIMŲ ir patogumų <lėl
CTCFRO, ĮTA
statydinti, ir reikalingas ži kūnui reikia turėti laiko su1 parodė, kad dar vis trūksta
PO 6 vai. vakara's
palengvinimo plovimo
nias apie naujo lakūno kvali jais susipažinti. Paprastas la mums to taip labai reikalingo 1
f
Katrie perkate anglis iš
drabužių. Kainos po
fikacijas, ir jo kompetenciją kūnas mažai ką žino apie rimtumo. Šiuos žodžius rašan
draiverių, siųskite Juos
J
CRANE COAL CO. Gausite
skristi Lietuvon. Komitetas “žvaigždinį skridimą1”. Dar tis nei nemano Janušauską tei
geresnes, anglis, už mažiau
$49.50
pinigų.
Pttcahontfls M. R.
tvirtina per spaudą, kad galįs vieną dalyką ekspertai nurodo sinti, bet yra įsitikinęs, kad
1 tonai ar daugiau $7.00 ton.
ir
užtikrinti, jog skridimas dar būtinu, tai kad jau pilnai or jo kaltinimui rimto pagrindo'
šiais metais įvyks. Tą pažy laivį prirengus, su pilnu svo nėra. Kai kurių pakeltas net;
$69.50
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INIPIERUOJAM ir PENTUOJAM
mima lig mūsų visuomenė ne
klausimas, kas turėjęs atsista- į
Valandos Kasdien nuo 9 iki G
ši nauja WF,STINGAtliekame visus najnų dabinfmo
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos
rimautų ir reikalautų greito dyti. Tą galima padaryti skre tvdirųti: Janušauskas ar komi !
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
vakarais fi iki 9
HOUSE
skalbykla
su
dutas. 1934 m. popieros rolė — 5c.
Telefonas CANai 1175
skridimo. Atpenč, netaip svar ndant viršžemiu be sustojimo tetas. Janušauskas parodė kai'
JOSEFH AUGAITIS
beltavu Thennostat tuh.
bu, kada Lituanica II išskris, tiek laiko, kiek užimtų ilgiau-' kuriag asn,cns 8ilpnybes> ,)et
1808 8. 50th Arr.
Cicero, Rl.
Telefonas REPubiic 0(100
Tel. Lafayette 8710
kaip kad yra svarbu, kad Li sias kelionės Lietuvon protai-- kuris B nifisų V].a vjsai ,;un j Užlaiko visados šiltą van
tuanica II ir lakūnas būtų pi pis. (Ilgiausias be sustojimo faS nuo tokių silpnybių! Janu-1į denį. Tai yra naujas iš
I
lnai ir tinkamai tai, begalo protarpis bus tarp Harbor Sauakas ka,tinamas už jo
Pbmne Pmspeet 1854
mums svarbiai, bet labai pa Grace ir Kauno, apie dvi-Je-l vejk deapei-atiSkį besilaikymų! radimas Century of Prog
FOTOGRAFAS
Atsidūrė nuosavų, mo
resą 1934 metų. Pamaty
vojingai kelionei prisirengę. šimts penkias valandas skri-' „an,CTjko„intos ^„„153. Bpt
dernišką studlo su HolPAINTINO and DECORATING
ka<1 loji
lywood šviesomis.
Ne tiek svarbu išskridimas, dimo). Taip orlaivį iSbandžius,| ||g
kite Budriko krautuvėje.
HARIIUAHE and PAINT STORE
420
WEST
«3rd
ST.
8111 W. 83rd Ktr.. < liJ<-ago
kaip kad yra Lietuvon nuskri- bus tikrai žinoma, kad tokiai pnybė” nei kiek nepukenkia
F^igli-tvood 5840—5888
uParduodame lengva
kelionei
yra
tinkamas
ir
gali
dimas!
jam kaipo patyrusiam lakūnui į I
išlaikyti,
tuomet
tik
skridimo
mokėjimais. Seną skalby
A
Šiuos žodžius rašantis stu pasisekimas tegalės būti užti ir navigatoriui, ir vargiai kas
ALEX ALESAUSKAS and SON
klą priimame mainais.
išdrįstų toj srity jam silpny
dijuoja oro navigaciją, taipgi krintu, žinoma, išskiriant ne
bes prikaišioti. Renkant lakū-,.
' arėjęs progos dalyvauti pasi numatytų nelaimių.
ną Lituanikai II, patvrimoj
$
/1
I
tarimuose su ekspertais apie
Seniausias Lietuvis
Mūsų ALTASS komitetas y- mastą reikėtų naudoti. Lakū-1
tolimąjį skridimą. Ekspertai,
Moveris Chicagoje
ra daug jau pasidarbavęs Ant no patyrimas tegali gelbėti Li-:|
7100 SO. TAI.MAN OT.
turėję progos Lituanica TI ap
7128 SO. ROCKWEU, ST.
rojo Skridinio reikalu.
Bet tuanicai II Lietuvon nuskris ]
žiūrėti ir paskraidyti, drąsiai
Tel. REPubiic' 5OM-8O5I
'.
taipgi
yra
žinoma, kad nedaug ti.
Mes parduodam anglis že
pareiškė, kad patsai orlaivis
komiteto narių yra susipažinę
miausiom kainom. Poealaai
Tenka pastebėti, kad Janu
tas M, R. $7.00 tona*.
su orlaivininkyste ir oro na. šauskas sunkiai lietuviškai ka-j
Jūs
Tel. BOUIv. 4705-8167
Ir nu “nuirusiais" nervai* — Jaučia vigacija. Todėl vargiai komi-.lba ir dar sunkiąu rašo, tolei
tės tr pavargęs — tik pusiau Imogus Jeigu taip, štai1 yra geras toni tetas galėjo pasisavinti kom neva jo “paaiškinimas” tilpęs
*
kas, autctklantl* geresnes dienas.
potenciją pasipriešindamas Ja kai kuriuose laikraščiuose va
INSURANCE
nušausko reikalavimams reika rgiai atatinka jo tikrom pa
LIETUVIS
3343 So. Halsted Street
NOTARY
lingais instrumentais orlaivį žiūrom. Yra pagrindo manyti,
Budriko krautuvės
atdaros sekančiai:
e
PUBLIC
yra užvardlnlmas TONIKO, kur) Oy- aprūpinti. Vienas arti komi kad aną raštelį pagamino as
dytojas Specialistas Išrado. Ir kuri*
Nedėliomis nuo 10 iki 2 v. po pietų.
' .
dabar parduodama* visose vaistlny- teto stovintis darbuotojas yra menys nusistatę prieš antrąjį i
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Panedėliais, Seredomis ir Pėfnyėiomis nuo 9 vai. ryto iki
etose. NITGA-TONE yra kombinacija
tam tikrų tonikų alteratlvų. kurto* pasakęs, girdi, “bile kvailys skridimą ir, bendrai, priešin
7
v.
vak.
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
stimuliuoja. atgaivina visus organu*,
duoda naujų• gyvenimų lr energijų galėtų skristi taip gerai aprū gi lietuvių tautinės
Utaminkais,
Ketvergais
nuo
9
vai.
ryto
iki
9^
vai.
vak.
dvasios
JO* valgysite geriau*. — miegokite
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
Subatomis nUo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakare.
,
saldžiau. Tūkstančiams vyrų Ir f-to pintu orlaiviu, bet tegul Ja- bruzdėjimui. Todėl mūsų tau
Tried eštmtles
tapo
2608 WEST 47th STREET
Tel. LAFavette 1083
dienų treatmenuui ui vfenų Doisr), nušauskas būna gudrus ir te- tinės spaudos atstovai turėtų ,
gaukite tikrų# — garantuota*.
—
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