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PASAKYS KALBĄ

Žymieji lakūnai ir parašutinin
kai stebins minias

DARIUS IR GIRĖNAS , BUS PAGERBTI; 
LIETUVOS KARO AVIACIJOS 
SUKAKTUVES PAMINĖTOS

Visi Chicagos ir apylinkių 
lietuvių keliai ryt veda į Har
lem aerodromų, kur įvyksta 
visų patrjjotiškųjų organizaci
jų ir draugijų rengiamoji Lie
tuvių Diena.

Programa prasideda 1 vai. 
popiet. Ji susidės iš aviacijos 
įvykių, dainų, sporto ir kalbių. 
Vįsa eilė garsių lakūnų darys 

'Visokiausius triksus, keturios 
lietuvaitės ir du lietuviai šoks 
su parašutais iš lėktuvų, Tūk 
stantinis chorų choras, komp. 
A. Pociaus diriguojamas, dai
nuos parinktas liaudies dai
nas. Sportininkai pasiruošę 
palinksminti puldikų savo mik
lumu. Kalbės Chicagos lietu
vių laikraščių redaktoriai: L. 
Šimutis, Liet. Dienos komite
to pirm., p. Vaidyla, p. Simo- 
kaitis ir p. A. Vanagaitis. Pro
gramai vadovaus dr. Jonas 
Poška. Pranešėjais bus p. A. 
J. Žvirblis ir kap. P. Jurgėla.

Iš aukštųjų valdininkų kal

bės Chicagos miesto majoras 
p. Edvvard Kelly, County 
Clerk p. Robert M. Sweitzer, 
p. Toman ir kiti. Lietuvių pa
reigia gausingai suvažiuoti, 
kad pasiklausyti miesto galvos 
ir kitų valdžios atstovų kalbų.

Į Programoj yra dvi parašu- 
tininkės, kurios gros armoni
komis. Mažosios Birutės cho
ras ir kitokios įvairenybės. 

Smulkmenas rasite kituose
i puslapiuose.
| Jei lyty, Lietuvių Diena 

bus nukelta Iki kito sekma
dienio, rugpiūčio 12 d.

Kadangi Lietuyių Dienos 
tikslas yra pagerbti Dariaus -•» 
Girėno atmintį, padėti pasta
tyti jiems? paminklų, kelti lie
tuviuose tautinę nuotaikų, pa
minėti Lietuvos aviacijos su
kaktį, dėl to tikimasi, kad ne- 

Įsiras lietuviu patrijoto, kuris
; rytoj neatvyktų į Lietuvių
I Dienų Harlem aerodrome.

AMERIKOS MARIJONAI Į KARŠTAI GINA KRAŠTO
KINįl MUSIJI VYRIAUSYBĘ

Tėvų marijonų generolo tė-j NRA administratorius John 
vo Andriaus Cikoto, M.I.C.,’son kalbėdamas Chicagos šimt 
paskyrimu, rytinių apeigų ku- mečio pažangos parodoje puo- 
niKM Antanas Bernatsky, M- ls visus tuo8j kuri(. kritiknoja 

,HgiSio1 NBA. Ypat* teko l.ikraSflan,,,
Mikalojaus rusinu nvtinių 

apeigų parapijai Clarkshlurg, į ^ur^e lftbai apgaili, kad ree- 
W. Va, išvažiuoja darbuotis 1932

m. rinkimus ir šiai partijai 
neteko dar daugiau pagilinti 
krašte ekonominį krizį.

Johnson. sakė, kad krašte 
šiandieninė tvarka yra parem
ta viešąją opinija, be ko nieko 
negalima vykdyti.

bC.

į tėvų marijonų misijų Harbi 
no mieste, Kinijoj.

Kum A. Bernatsky, M.I.C. 
yra pirmutinis Amerikos ma
rijonas, kuris išvąiiuoja misi- 
jonieriauti Kinijoj. Ligišiol 
toje misijoje darbavosi llilt- 
gudžiai marijonai: khn. Fab. 
Abrantavičius, M.I.Č:<\kun. 
Juozas Hermanavičius, (M
hrolis Antanas Aniskaviči 
M.I.C., ir brolis Stanislovas 
Bakavičius, M.I.C.

Nauju marijonų generolo 
paskyrimu važiuoja į kinų mi
sijų ir Lietuvos marijonas 
kun. Vladas Mažonas, M.I.C., 
ligišiol klebonavęs lietuvių pa
rapijoje Ix>ndone mieste. An
glijoje.

J Londonu klebonu numaty
tas kun. Antanas Petrauskas, 
M.I.C., kurs keletu metų skel
bė misijas lietuvių bažnyčiose 
Amerikoje.

Taip pat pareiškė, kad VVasb 
ingtone šiandien nėra jokios 
biurokratijos, bet vien reika
lingi vyriausybės valdininkai 
ir žymieji ekonomjninkai. Vy
riausybė neuzurpuoja kongre
so teisių, negriauja konstituci
jos ir nesiekia, kad sunaikinus 
amerikoniškas įstaigas. Jei 
laikraščiai rašo kitaip, jie ra
šo neteisybę, sakė Johnson.
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METAI-VOL. XVIU

AERODROMA
——

LIETUVIŲ DIENOJ

Chicagos miesto majoras p. Edvvard Kelly .at
vyks į Lietuvių Dieną, Harlem aerodrome ir pasakys 
svarbią prakalbą. P-nas E. Kelly lietuvių tarpe da
lyvaus pirmą kartą. Dėl to svarbu, kad gausingai 
susirinktume. Jis ir kiti aukšti valdininkai atvyks 
tarp 2 ir 4 vai. po pietų.

Prieš Naują Santvarką j kę pagėrbė mirusio prezidento 
jCoolidge atminimų. Pasakyta

PLYMOUTH, Vt., rugp. 3. visa eilė prakalbų. Pulta nau-
Respublikonų partijos žy- ja santvarka, kuri palyginta

mieji vadai šiandien čia nuvy- su diktatūra.

STREIKUOJA RCBSUVIAI

PRANCOZUA BIJO HITLERIS SUSIDURIA SU MUŠTO 
NESMAGUMU EKONOMIKOS SM

SAKO, Iš HITLERIO VISKO 
GALIMA LAUKTI

PARYŽIUS, rugp. o. t —- 
Prancūzijos vyriausybė ir 
spauda apgaili mirusį Vūkie- 
tijos prezidentų Hindcnburgų. 
Ne dėl to, kad mirusis būtų 
artimas prancūzų širdžiai, bet 
dėl to, kad šiandien visa Vo
kietijos valdžia ir tvarka pa
kliuvo triukšmadariui Hitle-.
rim.

Prancūzija Lijo, kad Hitle
ris nesukeltų naujo karo Eu- 
Topoje.

M1NNESOTOS GUBERNA
TORIUS ĮSAKĖ TAIKINTIS

Jis, Hindenburgo pagarbai, 
nenori vadintis prezidenti

ANGLIJA NESIŲS DELEGACIJOS Į 
LAIDOTUVES

BERLYNAS, rugp. 3. — 
Kancleris Hitleris pasiuntė 
instrukcijų vidaus reikalų ml- 
nisteriui Frickui, kad jis su
rengtų gyventojų plebiscitų, 
kuriuo norima gauti savo žy
giui sankcijų. Gyventojai slap*- 
tu balsavimu pasisakys, ar jie 
pripažįsta Hitlerį prezidentu 
ir kancleriu ir ar pritaria šių 
abiejų vielų krūvon suliejimų.

Tuo pačiu laišku Hitleris nu 
rodo vidaus reikalų mlniste- 
i iui, kad visuose oficialiuose

MlNNEAPOLIS, Minn., raštuose ir kalbose jis, Hitle-
rugp. 3. — Gubernatorius 01-; «s, nebūtų vadinamas prezi- 
son paskelbė ultimatumų strei- • dentu, bet tik kaip ir ikišiol tik 
kuojantiems, trokų vežėjams kanclerio ir “fuehrero” (va- 
ir kompanijoųis, kad’ šiandien*^®) vardu, Hitleris pareiškia,
iki pustaunalic • o Tifltų padary 
ta taika.

Jei tas nebus atlikta, parei
škia gubernatorius, bus sustab 
dyti trokų važinėjimai ir strei
kuojantiems darbininkams bns 
užginta piki duoti.

MADISON, Wis., rugp. 3- 
• Gubernatorius Schmedeman 
nusprendė pirmadienį ištrauk- 
ti valstybes kariuomenę i? 
Kohler miestelio.

KUOMET MŪSŲ DIDVYRIAI RENGĖSI I KELIONĘ

Čia matome a.a. lakūnų Stasį Girėnų, žiūrint į rengiamų LITUANICŲ rengiamų to- 
mrnMONTREAL, Ont., Kana

da, rugp. 3. — Streikuoja dvi 
rūbsinvių unijos — apie 8,003 
darbininkų.

litnai ir pavojingai keHonei per Atlantikų. Ar jis žinojo, kad jo lėktuvo sparnai suduš netoli 
tėvynės ir kad jis kris anka nugalėjęs Atlantikų! Sale Girėno stovi “Mattie” Liard, pri
rengus Lituanicų į kelionę, kuris rytoj ITarlem aerodrome savo lėktuvu darys ore viso
kius triksus. ' ' •

*• j v

vt.

kad prezidento titulas priklau
so mirusiam prezidentui Hin- 
denburgui.

LONDONAS, rugp. 3. 
Anglijos vyriausybė nuspren
dė nesiųsti specialūs delegaci
jos į mirusio prezidento Hin- 
denburgo laidotuves. Suko, 
pakaks ambasadoriaus diplo
matinio štabo.

Anglija aukštai gerbia mi
rusį Ilindenburgų, tačiau, 
kaip vienas diplomatų aiškina, 
Anglija neturi noro per daug 
nusilenkti Hitleriui.

Delegacijon turi įeiti žymie
ji karvedžiai, kurie yra daly
vavę pasauliniam kare. O šie 
anglų karvedžiai kuone visi 
jau yra mirę. Jaunesnieji gi 
vargiai norės paduoti rankų 
Hitleriui.

Spėjama, kad šį Anglijos 
nusprendimų gal paseks ir ki
tos valstybės.

BERLYNAS, rugp. 3. - 
Kancleris Hitleris pasiskelbi 
Vokietijos prezidentu, tačiuu 
atsisakė prezidento titulo. Si 
liejo krūvon du ofisus: kam 
lerio ir prezidento, ir šiandie 
abu juos užima. Nors nenoi 
vadintis prezidentu, tačiau ji 
šiandien prilygsta Vokietijo: 
imperatoriui ir diktatoriui. J 
žodis yra įstatymas.

Viskas būtų gerai, jei Vo 
kietijos ekonominis stovis bi 
tų tvarkoje. Bet taip nėra 
Vokietijos prekyba su užsie 
niais sužlugus, o namie — til 
ras vargas. Rudenį ir žiepi 
gdli ištikti gyventojus b,d».

Ekonominis stovis nustal 
krašto politinį likimų. Jei ek 
nominis stovis yri 
skaudžiai atsiliepia į 
politinę* tvarkų. Hitleris 
dien susiduria su labai 
ekonominiu stovin. Jei 
nesiseks su šiuo stoviu 
mingai kovoti, tada dil 
riaus žodis nebns įstat 
bet tikras nulius ir jo dikt 
ra atsidurs ant pat liepi 
lo.

Tavi daug protaujančių v 
kiečių ir sako, kad jei Uiti 
ris siekia Vokietijos valdov 
vainiko, tegul dirba tautos 
krašto gerovei, tegul kamuc 
jasi su ekonominiu stoviu. J 
jis negrųžins vokiečių 
gerovės, kaip bematai, nei 
teks valdovo vainiko.

400 SUSTREIKAVO GY
VULIU SKERDYKLOSE

GRJŽO PREZIDENTAS Liepos mėn. 24 d. gyvuli 
skerdyklose, Chicagoj, sustrePORTLAND, Ore., rugp. 3. , . ____

- Prez. RooRev.ltaa Šiandien I ka™ aP" «°° R-'-nhy pn& 
.. , rėtoių. Tada nutraukė veikčia parvyko iš Hatvaii salų. 

Karo laivas Houston su pre
zidentu apie 100 mylių nuplau
kė Columbia ių>e, o paskiau - 
pasuko VVillamette upėn ir iš 
ten Oregono prieplaukon. ( 

Gausingos žmonių minios 
pasitiko prezidentų, kurs grei-, 
tai po to automobiliu išvyko į ’ 
statomų Bonneville užtvankų.

ORAS
CHICAGO TR APYLIN-

ėtojų.
mų taip vadinamieji “< 
mission men,” kurie supir 
nėja gyvulius.

Šie supirkinėtojai dabar n 
sprendė atnaujinti savo/veik 
mų, nepaisant prižifirėtbj 
streiko. Kaip tik tas padar 
ta, tuoj sustreikavo apie 4< 
darbininkų, supirkinėtojų sa 
domų. Jie visi priklauso ua 
jai.

Tuo būdu skerdyklose stre 
kas padidėjo. Taip pat pad 
dėjo ir pikietininkų

KftS. — Šiandien giedra ir, Daugiau policijos pasiųsta
šilčiau. skerdyklų sritį.

arC’c

___ _____________ i
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BBNUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse: 
Ons — $4.00. Pusei metų — (I SO; Trims mėnesiams 
12.00; Vienam mėnesiui — 7*e. Kitose valstybėse 
Hmerata: Metams — $7.00; Pusei' metų — $4.00. 
ttk — .••c.
lelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus, 
undradurblums ir korespondentams rafitų negrąžina, 
lepražoma tai padaryti ir neprislunčiama tam tlks- 
paėto ženklų.
sdakterAts priima — auo 11:#6 iki 11:04 sfcl. 
k ei hunai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Publlshed Daily, Except Sunday. 
JJtSCRJPTIONB: One Year — $6.«4; Slz Months 
M.C4; Three Months — $2.00; One Month — 7Se. 
ope — One Year — $7.00; 81x Months •— $4 00;
r— .03c.
dyertlslng ln ‘DRAUGAS" brings beet reeulta. 
dvertlslng ratee on appilcatlon.
RAUGAS” 2334 S. Oakley Are., Chicago

visomis priemonėmis kelti tautinis entiizias-V 
mas. Milžiniškai šiuo žvilgsniu pasitarnavo 
Darius ir Girėnas, įnešdami naujos dvasios 
ir entuziazmo ne tik į mūsų, amerikiečių 
tarpų, bet į visų tautų. Mums patiems reikia 
palaikyti tautinę dvasių ir entuziazmų-'liau- 
dies damomis, parodavimaLs, lietuvių dieno* 
mis, dainų šventėmis, aviacijos parengimais 
ir t.t.

Rytoj Chicagos lietuviai, suorganizavę 
savo dienų Hartem aerodrome, gyvena Da 
riaui - Girėno drama, kelia tautinę nuotaikų, 
švenčia.

DĖL ‘ GRAŽUOLIŲ ” KONTESTŲ

DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVIŲ DIENA

Jungtinėse Valstybėse visu frontu varo
ma kampanija prieš begėdiškas filmas ir vi
sokius kitokius nepadorumus. To judėjimo 
priešakyje stovi katalikų vyskupai ir kata
likiškos organizacijos. Prie to darbo gana ak
tyviai dedasi padoresnieji protestantai ir net 
žvdai ’Mūsų skaitytojai, be abejojimo, jau ge- v • .

žino, kad rytoj įvyksta Lietuvių Diena ir Mums labai keista, kad to viso akyvaiz- 
viena T Jotu vių Diena. Harlem Aerodrome, doje kai kurie mukų katalikų tėvai leidžia 

etalistai rengia koncertų pasaulinėj paro- savo dukteris išstatyti pajuokai, pagonis- 
į, bet tai bus vakare apie aštuntų valan- kiems ‘ gražuolių kontostams, kurie kaip 
. Panašų koncertų parodoj rengia ir “Mar- priskaitomi prie nepadorumų, kuriuos pa
lis”. Tas koncertas įvyks rugpiūčio 19 die- i Praptai vykdo abejotinos doros žmonės arba 
.♦Be to, girdėjome, kad ir Sasnausko Vyrų ?r?'na‘ dėl biznio. ^Katalikų Bažnyčia tuos 

kontest us smerkia, nes tai yra gryniausia 
jaunimo demoralizacija.

ubas yra kviečiamas parodoj duoti koncer- 
Vadinas, tokių atskirų lietuviškų paren- 

nų parodoj bus ir daugiau, dėl to bus tiek
tiek progų atsilankyti į parodų.

Rytoj yra Lietuvių Diena pilna to žo- 
ib prasme. Harlem aerodrome bus tūkstan- 
lės žmonių minios ir gėrėsis šaunia prog- 
iha, kurį prasidės 1 vai. po pietų. Diena 
ngiama ne vienos kurios lietuvių grupės, 
t vizų tautiniai nusistačiusių žmonių: kata- 
cų, tautininkų, sandaritčių. šimtai d raugi - 

prisidėjo prie Lietuvių Dienos renginio, 
s pelnas skiriamas ne į kitataučių kišenius, 
t kilniam tautiniam tikslui — pastatyti 
įicagoje paminklų mūsų, čikagiečių didvy- 
ims, garbingai žuvusiems dėl lietuvių tau- 
s. garbės pakėlimo, Dariui ir Girėnui, JCiek- 
ęnas patrijotas lietuvis skaito šventa fau
ne pareiga prisidėti prie pagerbimo tautos 

■ svyrių ateities.
• Rytoj įvykstančio ji Lietuvių Diena turi 

ir ir kitokių reikšmę.
| Mes, Amerikos lietuviai, sudarome žy- 
ių savo tautos dalį. Daugiau kai pusę am- 
aus išgyvenę Dėdės Šamo žemėje, stengė- 
«s išlaikyti savo tautinę dvasių, išsigelbėti 
am tikslui pristatėme daug bažnyčių, mo- 
yklų; suorganizavome daug organizarijų,
: n įgijų ir visokių kultūrinių ir ekonominių 
taigų; leidžiame visų eilę laikraščių.

Nežiūrint tų visų didelių pastangų, ma- 
mie, kad lietuvių tautinis judėjimas šiame 
(hite nuolat mažėja. Kas kart daugiau mū- 
ų jaunimo paskęsta nutautėjimo bangose.

Iš to aišku, kad apart viso to, kų esame 
’eigę ir pastatę lietuvybei palaikyti, reikia

Henri Vilard Frenčo

JAMAUDAS
(Iš gyveninio dykumoje)

— Malda geresnė už miegų! Kelkitės 
melskitės, — pasigirdo muezino balsas 
o aukšto minareto mažame arabų inies- 
įyje Mėtojo, kai tik raudonas saulės 
ritulys išplaukė virš didžios Sacharos 
'kūmos smėlyno.

— Nėra Dievo, be Dievo, ir Maho- 
etas jo pranašas 1 — sušnibždėjo jis, ir 
L pasigirdo jo rytinis kvietimas: —- 
Alna geresnė už miegų! Kelkitės ir mels-
£ės!

Minkštas, bet skambus jo balsas sie
li sidabriniai pilkas molines miestelio 
Žheles, susibūrusias mažoje oazėje dy 
guos krašte ir apsuptas sodų.

Mėtos gyventojai gyveno vien iš to, 
ll pardavinėjo finikus, vynuoges, arliū- 

M ir moliūgus vilkstinėms, einančioms 
* smėlynų.

Kvietimo garsai pasiekė per lūšnelių 
,ngus su pynm.iais miegančių gyventojų 
Mis, ir kadangi jie visi žinojo, jog mal

Čikagos laiMli, Kilt Tr ; Mete 
~ . . . šį Rudeni?

Jau arti dešimts metų kai mokslo šviesos, stojo kituose 
Tėvai Marijonai įkūrė llins-1 gyvenimo sluoksniuose kame 
dale, Ilk, pirmųjų' Amerikos ' susilaukė laimės ir pasisek i- 
Lietuvių katalikų bernaičių' mo. Per tų laikotarpį pasine

ĮAMŽINĘ SAVO VARDUS

kolegijų.
Ilgų laikų Aaierikos lietu

viai troško, nekantraudami Iau 
kė panašios lietuvybės židinio 
ir kreipėsi į Tėvus Marijonus, 
kaipo atatinkamiausius šio su
manymo realiau^tojus - vadus. 
Nors Marijonų kongregacija 
karo baisenybių parblokšta

dė, jog Čikago šioj įstaigoj 
palyginamai ne per daugiau
siai buvo atstovautu. Pirmasis 
lietuvybės židinys buvo įstei
gtas Hinsdale, 111., vos 18 my 
lių nuo Amerikos lietuvių ce
ntro — Čikagos. Rodos, dides
nė šios įstaigos lankytoji^ da
lis turėtų būti iš Čikagos, kur Kap. Gt. Darius Lak. St. Girėnas

tuo metu naujai kėlėsi ir gydė į randasi arti 100,000 lietuvių 
savo žaizdas ir dėl tos prie- ir kur gyvuoja arti' 12 didžiu
žastieš buvo labai užimta, vis 
gi nesigailėjo darbo, pasišve
ntimo. ’ z

TėVai Marijonai, įsteigę ko-

lės lietuvių parapijų. Tačiau 
pasirodė kitaip. Imant bendrų 
Marian Hills kolegijos studen
tų statistikų, pasirodė,

Transatlantiniu Lituanika skridimu Lietuvos vardu iš
kelti pasaulio akyse, įamžinę savo vardus lietuviuose. Jie ne
toli tėvynės slenksčio tragingai žuvo Soldirto miške. Ryt Lie
tuvių. Diena Harlem aerodrome — visų Chicagos ir apylin
kių lietuvių talka pastatymui jiems paminklo Chicagoje.

Mes pasitikime, kad dvi lietuvaitės, bai
gusios Šv. Kazimiero akademijų, per nesusi
pratimų • įėjusios į socialistų surengtų “gra
žuolių” kontestų ir patekusios į “išrinktųjų 
tarpų, nesukels tuščios ambicijos kitoms aka- 
demikėms ir bendrai lietuvaitėms stoti į vi
sokius nepadorius kontestus, bet iššauks gy
vą pasipiktinimų ir socialistų rengiamas ker
mošines komedijas pasmerks, z

LIETUVOS AVIACIJOS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Prie ryt įvyksiančios Lietuvių Dienos 
su aviacijos, dainų ir sporto programa prisi
deda dar vienas svarbus tikslas. ’^a pačia 

proga minėsime Lietuvos karo aviacijos 15 
metų sukaktuves./

legijų Hinsdale, IH., iš prad-«vos dešimtas mokinių nuošim 
žiu priitntniįjo tik tuos lietu-1 tis buvo iš Čikagos, ar Ulinoi 
vius jaunuolius^Jrurie ryžosi j-so apylinkių miestelių. Dides- 
siekti dvasinio luomo ir stoti j nis studentų skaičius buvo at- 
Marijonų Kongf'ėgacijon, kai-Į vykęs iš rytinių (Naujosios A- 
po vienuoliai kunigaimoky- Į ngl i jos) valstybių. Nupirkus i j
tojai. Tat mokinių skaičius namus Thompsone ir perkėlus 
buvo apribotas? Studentų skai ten klasinį kursų, Čikagos stu

dentų skaičius nukrito iki pen
kiolikos nuošimčių.

siekė dvasinio' luomo, mokinių lo ir išauklėjimo atžvilgiu. Mo 
skaičius buvo apribotas, ta- i kestis už mokslų yra visiems
čiau dabar kuomet priimami ' prieinama. Jaunuoliai, kurių 
visi lietuviai jaunuoliai, ne- tėveliai neįstengia pilnai užsi
žiūrint kokių šakų siekia, Ci- ■ mokėti, jiems teikiamos leng- 
kagos studentų skaičius turė-

eini pakilus, Marijonai ėmė 
ieškoti kitos vietos, kurioj bū
tų galima platesne vaga va
ryti pradėtąjį darbų. Po ilgų 
derybų, nupirkta kita nuosa
vybė ir įrengta Marianapalia 
Kolegija, Thompsone, Conn., 
kuri jau trys metai kai sėk
mingai veikia.

' Per šį arti 'dešimts rnetų 
laikotarpį šias Marijonų įstai
gas lankė daugelis lietuvių 
jaunuolių. Vieni, siekdami au
kštesnio pašaukimo ištesėjo,

Todėl Čikagos lietuviams de 
retų pasirūpinti, kad jų stu
dentų skaičius ne mažėtų, bet 
didėtų. Jiems reikia susirūpi
nti ir remti kas sava — lietu
viška ir siųsti savo sflnns ten. 
kur jie bus atsakančiai išmok
slinti ir išauklėti. Čikagos lie
tuvių skaičius yra didelis, mo
kslus einančių jaunuolių yra 
daug, todėl jie turėtų Ameri- 

• kės lietuvybės židinvj užimti
ir priėjo prie altpriųus ir da- pirmųjų vietų. Suprantama, pi- 
bar uoliai darbuojasi vienuo- rmiau kai Tėvai Marijonai pri-

vatos iš stipendijų nuošimčių, 
kuriuos yra sudėję kolegijos

... i- i geradariai ir rėmėjai. wMarianapolio Kolegija lan- ° d
kantiems teikia keturių metų Tat, Čikagos ir lietuvi jau- 
high school ir keturių metų nuoli, ruošdamasis tęsti pra- 
kolegijos kursų. Ši įstaiga y- ‘lėtąjį mokslų, rinkdamasis į- < 
ra Connecticut valstybės už- staigų, pasirink Marianapolio * 

kolegijų, kuri tau užtikrinagirta kaipo atatinkama moks
lo įstaiga, atsakanti visiems 
mokslo įstaigos reikalavi
mams. Jaunuolis, lankydamas

mokslų ir išauklėjimų; ji tin
kamai priruoš tave prie pasi
rinkto idealo, ar jis bus dvasi-

Tėvų Marijonų kolegijų turi į nis luomas, advokato ar gydy- 
progos gerai pramokti Savo tojo, ar kitos kurios šakos.
gimtosios kalbos ir tuo pačiu 
įsigilinti į kitus mokslo užda-

Dėl informacijų kreipkitės 
į Reverefcd Director, Mariana-

lijos dirvoj. Kiti-gi, prisisėmę 1 ėmė tik tuos jaunuolius^kurie jie bus pilnai aprūpinti inoks-

vinius, kurių gali suteikti bile1 Įjolis College, Thompson, Conn. 
kita kolegija. Jod«l Metami j Brighto„ parkc „
savo sūnūs pas Marijonus,‘te- .įjjpioį apylinkėj atsirastų jau-' 
vėliai gauna užtikrinimų, jtg nuolių, kurie nori Marianapo-

A
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Žinome, kad a. a. kap. S. Darius ilgus 
metus tarnavo Lietuvos karo aviacijoj, taip 
pat drauge su juo ten tarnavo p. Kiela, Chi
cagos liet. aeroklubo pirm., kuris rytoj skrai' 
dys Harlem aerodrome ir rodys visokius trik- 
sus. Iš to aišku, kad ir amerikiečiai yra pri
sidėję prie Lietuvos aviacijos įsteigimo ir iš- 
auginimo. Dėl to nebus pro šalį tas sukak
tuves paminėti.

Pirmų lėktuvų Lietuvos aviacijai pido- 
vanojo Lietuvos kariuomenės pėstininkai. Vė
liau Lietuvos aviacija sau lėktuvus pirkdavo 
užsieniuose, daugiausiai Vokietijoje. Nors lė
ktuvų ir lakūnų jau buvo, bet buvo labai 
sunku gauti lėktuvams reikalingos skraido

mosios ir degamosios medžiagos. 1919 metų 
balandžio mėn. 21 dienų Kaune buvo įsteigta

• •• X • A. 1 ’’ • • • 111pirmoji Lietuvos karo aviacijos mokykla. 
Šios mokyklos davė dabartinius žymiausius 
Lietuvos lakūnus. Jaunajai Lietuvos aviaci
jai jau teko dalyvauti Lietuvos nepriklauso
mybės kovose. Befniontininkų, lenkų, bolše
vikų kovų frontuose Lietuvos aviacija jau ak
tingai dalyvavo ir narsiai kovojo.

Nurimus Lietuvos nepriklausomybės ko
voms, buvo imtųsi visomis priemonėmis kelti 
Lietuvos aviacijos lygį, paruošti tinkamų ir 
prityrusių lakūnų. bei pasirūpinti, kad vieto
je būtų galima gaminti lėktuvus, šiandien jau 
Lietuvos karo aviacija išaugo į galingų gink
lo pajėgų, turinčių visų eilę patyrusių ir gar

sių lakūnų, savų “Anbo” lėktuvų dirbtuves. 
Ji yra jau padariusi visų eilę didesnių skri
dimų į užsienius; ypač. minėtina liepos 19 die
nų besibaigiąs Lietuvos karo aviacijos lakū
nų reprezentacinis skridimas po Europų. Tai
gi, ir užsienis, šio skridinio proga, turi jau 
galimumų susipažinti su Lietuvos karo avia
cijos technika ir pažanga. y

Per nepriklausomybės kovais ir joms nu
rimus, ne vienas Lietuvos karo aviacijos sa
kalas, drauge su lėktuvu, nuėjo mirties pa
saulin. Tačiau, palyginti, su kitų valstybių 
lėktuvų avarijomis, jų Lietuvoje buvo ne
daug. Lietuvos gyventojai savo ore sakalus 
gerbia, kasmetinėse aviacijos šventėse daly
vauja minių minios žmonių.

lin stoti, raštu ar asmeniai 
kreipkitės pas Antanų Miciū- 
nų, 4613 S. Fairfield Ave., Chi 
cago. Jis suteiks atatinkamų 
žinių apie šios įstaigos prog
ramų.

A. J. M. (L. K.)

Automobiliams leidimai (Ii- 
censes) įvesti 1893 m. Pirmų
jį leidimų yra gavęs Elwood 
1 laynes pirmam savo padirb
tam automobiliui.

Žmogaus kūne randasi nuo 
keturių iki septynių kvortų 
kraujo.

da geresnė už miegų, tai atsikėlė ir pra
dėjo melstis.

Jamaudo motina, Umda, pasiskubino 
kaip tikra mahomėtonė, greičiau išpildy
ti muezino kvietimų ir pažadino savo 
mažų sūnų.

Jų lūšnelė stovėjo pačiame miestelio 
krašte. Buvęs aplink jų sodelis atrodė 
menku net tarpe tų liūdnų, pasodintų smė
lyje sodų ir, dėl to, niekas jieatėmė jo iš 
našlės Urodos po jos vyro mirties.

Ji, kaip ir visos arabų moterys, pri
prato prie sunkaus darbo, ir todėl jie ne
kentė didelio vargo ir po to, kai mirė 
Jantaudo tėvas. Bet skirtumas buvo tas, 
kad Umda pasiliko viena su mažu sūnu
mi, ir nebuvo kam padėti jai ir apginti 
jų. Jamaudas suprato tų ir su nekantrumą 
laukė to laiko, kai užaugs įr įstengs ap
saugoti savo motinų.

Muezinas, pakvietęs maldai tikinčiuo
sius, netuojau nuėjo nuo minareto. Jis .«m-, 
stojo ir, prisidengęs akis nuo ryškios švie- 

( sos, pradėjo žiūrėti į tolį į beribę smėlio 
, jūrų. Toli toli priešakyje buvo matoma, 

išsiskirdama apakinamai spindėjusiame 
nuo saulės smėlyje, tamsi, vingiuota lini

ja, panaši į ilgų, besiraitantį didžiulės gy
vatės kūnų.

Nekartų teko muezinui matyti tai. Jis 
tuojau pat suprato, kad tai vilkstinė, ku
ris artinasi prie jų miestelio po ilgos, var
ginančios kelionės išdžiūvusioje ir išde
gintoje dykumoje, kur taip karšta ir troš
ko dienų ir taip šalta naktį, ypač, prieš 
patį saulės patekėjimų.

Vilkstinė buvo labai didelė, ir tas 
nudžiugino muozinų. Vadinas, bus didelis 
pųretkalavimas vaisių, ir galima parduo
ti visų kų, kų gyventojai atneš, į turgų; 
o dėl to, bus ir duosnios dovanos meče
tės. Ir tnneainas, šypsodamasi, sekė vilks
tinę, kol tikintieji skaitė savo rytine# ma
ldas.

Paskui jis nuėjo žemyn ir paskelbė 
gyventojams apie vilkstinės prisiartinimų. 
Ta maloni naujiena iš karto suteikė gero 
ūpo visam miesteliui, iki to buvusiam ty
liam ir be garso. Iš visur buvo girdimi 
riksmai, visi skubėjo rinkti vaisius ir dė
ti jnos į bambukinius krepšius, ir kiek
vienas, kas galėjo nešti tokį krepSj ant 
galvos, ruošėsi eiti į turgų, į miestų.

\ * (Daugiau bns)

C&rl J. Mullaly, S. J.

Darata Užstatyta Kilpos 
Jam Pačiam Kliuvo

Sulietuvino A. P. Sandys

(Pabaiga)

— Ot, tai buvo biskį kalba, — gyrė 
Martynas Tėvų Robertų. Pamatysi tuoj 
turėsime sėkmių.

Martyno pranašystė buvo teisinga. Po 
trijų dienų majoras Dongas draug su mie
sto biznieriais atvyko pas Tėvų Robertų 
konferencijai. Pasisakė kati pagalios jie 
nutarė priimti Tėvo Roberto planų. Keli 
biznieriai nupirko laikraštį, o Darolis re
ngėsi apleisti miestų. Mokyklos valdyba 

'buvo paleisto. Mervinas prašalintas ir jo 
vietai užimti Tėvas Robertas buvo pa-e
kviestas. Banko valdyboje irgi įvyko at

maina.

— Bankas nori būti jums mielašir- 

dingas, pratęsdamas jūsų morgičių. Mes

nenorime, kad jūsų bažnyčia būtų užda
ryta, — sakė majoras.

Tėvas Robertas nusijuokė ir pažiū
rėjo į Tomų Longų.

— Mano bažnyčia būtų uždaryta?! 
Tai labai mielaširdinga iš jūsų pusės!! 
Taip, aš mėgstu mokėti nuošimčius ir pa
dėti savo miesto bankui. Pone majorai, 
aš niekados nežengiu kovon neapsirflpinęs 
visais mažmožiais. Vyskupas būtų aprū
pinęs morgičio yeikalų ir aš būčiau ko
vojęs su jumis iki pat galo. Bet, kadangi 
mes visi norime būti geri draugai, tiek 
to, tegul viskas pasilieka kaip yra.

Pasakykite man dar vienų dalykų: 
Kokiu laiku Darolio traukinys išvažiuo
ja! Manau, kad senas Martynas Kelis, gal, 
norės jam surengti išleistuves!

Vienas Akron’a Ohio laikrodžių par
davėjas parduoda auksinius laikrodžius 
visai nepaprastu būdu. Laikrodžio kaina 
nustatyta — $20. Kasdien nupigina kai
nų $1 iki kol laikrodis nebūna parduotas. 
Jeigu už 20 dienų nebuvo parduotas, laik
rodį atiduoda dykai tam, kuris pirmas 
21-mų dienų ateina j krautuvę. __ _
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IETUVIU■ k ■ V ■ I V
Sekmadienyje

Rugp-August 5 d
Harlem Aerodrome

87th STR. IR HARLEM AVE.

Programo Pradžia “I vai. popiet 
PROGRAMA:

Prašome šias dainas nusivežti į Lietuvių Dieną (Harlem Aerodromą) rugp. 5 d., kad drauge su didžiuliu 

chcru galingai užtraukti:

LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ DU BROLIUKAI KUNIGAI

K

1. 1,000 dainininkų choras.
2. Lėktuvų lenktynes.
3. Triksai orlaiviais ore.
4. šeši parašutų šokėjai.
5. Aukštų valdininkų kalbos.
6. Komp. A. Vanagaitis ir Co.
7. Ristynės.
8. Kumštynės.
9. Mažosios Birutės grupė.

10. Ąrmonikų duetas.
11. Pasivažinėjimas lėktuvais.
12. Visokios įvairenybės.

►'r*'* 4. ’ ’ • * • •

Lietuva tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme,

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, 

Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerovei...

> \

t i r Tegul saulė "Lietuvos tamsumus prš'šalm&J ~ 
Ir šviesa, ir tiesa, mūs žingsnius telydi;

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos; vienybė težydi.

STAR SPANGLED BANNER

Visas Pelnas Eina DARIAUS-GIRE-
» • . ■ i ..’K. , * « ■ >r' i*. " * • <

Paminklo Fondui

Oh say, can you see by the dawn’s early light, 
What so proudly we hailed at the twilight’s 
lašt gleaming?

Whose broad stripes and bright stars, through 
the perilous fight

O’er the ramparts we watched were so 
gallantly streaming?

And the rockets* red glare, the bomba bursting 
in air,

G avė proof through the night that our. flag 
was štili there;

Oh! say, does that star—spangled banner yet 
wave, ,

O’er the land of the f ree, and tlie home of the 
brave ?

Francis Rcott Kry.

1. Du broliukai kunigai,
Du broliukai urėdai,

Tik aš viena vargo dienai n , .
Grėbiau lankoj šienelį. J

2. Man šienelį begrėbiant 
Kirtimėlį bekertant

Ir nulūžo grėblelis,
Naujo grėblio kotelis.

3. Bėgau greitai tekina 
Pas brolelį verkdama

Randu brolį berašant 
Gromatėl^ beskaitant

4. Mesk broleli, rašyti 
Imk grėblelį taisyti

Užkyl juodas debesėlis 
Sulįs lankoj šienelį.

5. Nei aš mesiu rašyti,
Nei aš imsiu taisyti

Tekyl juodas debesėlis 
Telyj lankoj šienelį.

Dukart

}

}

ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO

1. Ant kalno karklai sifibavo,
Ant kalno karklai siūbavo,

Ant kalno karklai siūbavo, 
Pakalnėj vanduo liūliavo,

liūliavo, liūliavo.
2. Tenai vaikščiojo mergelė (Dukart) 

Ten vaikščiojo mergužėlė,
Balta, graži lelijėlė,

lelija, lelija.

3. Štai ir atjojo bernelis (Dukart) 
Ir atjojo bernelis.
Baltas gražus dobilėlis,

dobilas, dobilas.
4. Mergele mano jaunoji (Dukart) 

Mergele mano jaunoji,
Kur šia naktelę nakvoji,

nakvoji, nakvoji!

KANAPĖ

J. I’asėjau kanapę 
Ant marių krantelio,

Ei vija kanapija 
Ant marių krantelio

2. Išdygo kanapė 
Ant marių krantelio

Ei vija'kanapija 
Ant marių krantelio

3. Užaugo kanapė ir t. t.
4. Nurovėm kanapę ir t. t. 
f), ftukavom kanapę ir t. t. 
G. Pamerkėm kanapę ir t. t
7. Ištraukėm kanapę ir t. t.
8. -Paklojom kanapę ir t. t.
4. Išmynėm kanapę ir t. t.

Dukart

Dukart

}

1
J

Dukart

Dukart

Dukart

VILNIAUS KALNELIAI

Žymiausi lietuvių sportininkai rodys savo jėgų 
ir apsukrumų Lietuvių Dienoj.

5. Aukštoj tėvelio klėtelėj (Duknrl) 
Aukštoj tėvelio klėtelėj, 
Margoj močiutės lovelėj,

lovelėj, lovelėj.

Jau aušta aušrelė, netoli diena.
Rengias jau į kovų visa Lietuva.

f Vilniaus kalneliai! sveikiname jus.
u uir , drąsuoliams tinkamus kapus!

Priešo mes nebijom, nebaisi kova:
Karžygių brangesnė yr garbė šalies!

Vilniaus kalneliai, ir t. t.
Šimtų metų pušys čia mus apraudos, 
Riūbuodamos vėjo mums dainas dainuos.

Vilniaus kalneliai, ir t. t. 
f'ia sena močiutė mūs’ neap raudos,
Tik raiba gegutė kartais užkukuos.

Vilniaus kalneliai, ir t. t.

A. *; į ' * • s' . ' «i&i
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Šeštadienis, rtfgp. 4 d., 1934

Čikagiečiai Gerbia Dany ir 
Girėną

Pirmieji lietuviai, Atlantą pe
rskridę, ten rengė 1-ją Av. 
Šventę; ten ateinantį sekma
dienį mes visi vėl pagerbsim 

j Darių ir Girėną.
- 1 ■ —— . | šių dviejų čikagieeių page

Chicagos lietuviai gali ypa- Vis tui labai gružus patiiotis- rt)i|HUį l ę>00 čikagieeių daini
ngai didžiuotis, kad New Yo- kas reiškinys. Betgi visų M,a'jnįnĮtų) komp. Pociaus vadovuu 
e pakilę platųjį Atlanto va- žiausias sumanymas ir kilnios^ jan^ giedos Lietuvos ir Ame- 
lenyną perskrido du cikagie- pastangos yia tviitas pasiiy- rįkos himnus ir užtrauks ga 
ai — Darius ir Girėnas. Tie, žinias pastatyti Chicagoj pa* į Jjngą sutartinę. Kelias dainas 
1 čikagiečiai tapo garsiais
lutos didvyriais, kuriuos taip 
aoširdžini gerbia visas pa-^nio rėmėjų vyr. komitetas, Pa',bės gražios lietuviškos dainos, 
tūlis, šiuos du Čikagiečius vi-
taip pamilo už tai, kad l>a-

minklą Atlanto nugalėtojams. sudainuos drauge su visa mi- 
To darbo ėmėsi buvęs tkridi- nįa patjangėje, kurioje skani-

sikvietęs talkon kitus veikė- į aardys visoki lėktuvai, kurie 
jus ir t lftcagos kolonijų ko-1 jaryg įvairiausius drąsius įr

us ir Girėnas parodė didelį mitetus. Pernai surengė Av.
ivo idealizmą, nuoširdų pasi- 
okojimą savo Tėvynei ir ne
įprastus lakūnų gabumus, 
iais laikais niekas nedrįsta 
kristi per vandenyną senu 
ausytu lėktuvu ir ku senais 
artotais prietaisais. Kap. Da- 
ius buvo didis navigatorius: 
ustatė skridimo kryptį ir su 
enų prietaisų pagailiu tuo 
tematomu keliu Lietuvon nu- 
treipė savo seną lėktuvą. Ta
ne istoriškame darbe jam pa

šventę, milžinišką rinkliavą
pavojingus triksus ore ir sa
vo ūžesiu primins Dariaus ir

miestu sporto vakarą, ir daž- Gįrėno Lituaniką, kuri prieš 1 
metus taip stebino ir džiugi
no čikagiečius. Skraidys lėk-

nais atsišaukimais - straips
niais visuomenė raginama au
komis prisidėti prie šio ben
dro darbo. Ir dabar jau komi-
tetas turi daugiau kaip 5900 gtUVai vežios keleivius, Litu

Berlyno Dirigentai tame aerodrome savo atvyki-1 ir Komentorių pridėjo vysku- 
niu pagerbs Darių ir Girini)' pas Juozapas Skvireckas, plo 
ir nejučiomis prisidės prie jų' nais popieriniais aptaisais kai-

Štai, Fricas, Hansus, Otto^ora...
Ir kokis puikus choras!
Smagu išgirsti jų dainelių...
Jos žmogų, kaip ant mielių, keliu.

Jie vyrai šaukia, kiek tik gali...
— Sakyki, Petrai, taria Jonus: '
— Nors paklausyti ir labui malonu,

- Bet ar nebus tatai tik “ttbev alles...”
— Taip, 14 tiesų, gerai sakai tu...
O, beturįs tu klausą kokią...
Gul kiek arčiuu prie jų prieitum...
Susišnekėti juk tu moki...
— Na, liebe Herren, man vis rodės...
Čia — Klaipėda..! Imkit domėn tai...
— Mes fr — lietuviai, garbės žodis,
Bet tik Berlyno dirigentai!...

■ ■I. >■!, I. . 11^.11 fc I I » ..... . -■ ----- ' *-----—
Inas skiriamas Chicagoj stato- ti. Lietuviai myli drąsins He
mam Dariaus - Girėno pamin-, tuvaites. 
klui. - V isi čikagiečiai ateinantį se-

tuvas, kuris staigiai iš Vietos j
pakyla aukštyn. Milžiniški lė- Į Kalbės redaktoriai Šimutis,

paminklo statymo.
P. Jurgela

na $3.00.
Vadovas Sakyklai. Trečioji 

knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dą, Antrasis padidintas leidi 
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro 
kas. Kaina $1.50r

DRAUGAS PUB. CC. 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

SKAITYTOJAMS 
ŽINOTINA

šventasis R.aš«as, Senojo 
Testamento UI. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias
tikas, Izajo pranašystė. Verte

i
I LIETUVIAI DAKTARAI:

i AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Tautinius šokius šoks Jau-‘kmadienį susirinkit llarlem 
: aerodrome. Ir kitų artimų ko
lonijų lietuviai tegu atvažiuo- 

nes- tokių nepaprastų da-

DR. F. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49Ui CT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir I’ėtn. 10—9 vai.

SI 47 SO. U AUSTEI) ST., CIUCAGO 
Paned. Sered. Ir Subet t—9 vai.

Tel. CANai 0267
Res. PROspect 6660

DR. P. Z. ZALATORIS

Simokaitis, Vąidvla ir Vana- ^a’
dol. Trūksta dar 4000. Bendro-’^ 8kridimui parengęs avi- j gaitfc. Aefbfelūbo pir. lak. Kie- lykų Jie *HV0 kolonMose nema-
niL jėgomis čikagiečiai tą'trfl-'acįjos inžinierius lakūnas La
kumą užpildys, štai, ateinantį jrj vartaliosis ore ir rodys ne 
sekmadienį paminklo komite-^ paprastą savo vikrumą ir ga- 
tas ir Cli. org-jų išrinktasis bumus padangėje (stunts). A 
Liet. Dienos K-tas išvien ren- merikos Lietuvių Aeroklubo

tys. Čikagos lietuvių kolonija

Dienoms Tel. LAFeyette 5708 
Naktimis Tel. CANai 0408

DR. A. J. JAV01Š

Įėjo jo artimas ir neatskiria- iškilmingą Liet. Šventę. narįaį (4 merginos ir 2 vaiki
nas draugas Girėnas. Tie du Tą šventę sudarys aviacijos ir j naį) sU parašiutais šoks iš lė- 
ikagiečiai kai kurių savo tau- sporto •dalykai, tūkstantinio' ktuvų. Tą žygį pirmą kartą 
iečių išjuokiami, šmeižiami iš- koro dainos, aukštų valdžios, savo gyvenime atliks šie drą-
>krido Tėvynėn ir garbingai 
įasiekė Jos slenkstį. Bet — 
įelaimei — mylimą Lietuvą 
ėktuvu pasiekė jau negyvi tų 
lidvyrių kūnai. Kaip Lietuva 
pagerbė ir tebegarbina Darių 
ir Girėną, jūs visi iš laikraš
čių matote. Visi aiškiai ma- j 
tot, kad dar nei vienas gar
bingiausias lietuvis didvyris 
taip nebuvo laidojamas ir ne- 
stifaukė tokios didžios pagar-

atstovų ir politikų kalbos. (šuoliai: M. Urbonaitė, S. Bal- 
Beje, pernai per Av. Šventę čiūnaitė, M. Motiekaitytė, O. 

nepavyko viskas parodyti pa-' Meyers, J. Urbonas ir J. Vais- 
gal nustatytą programą. Vai-i vilas (Urbonai — Girėno gi
džių neleido Vaišvilai triksų minaičiai). Garsūs lietuvių 
daryti ir su parašutu šokti Į sportininkai pasirodys įvairio-
leido tik p-lei Pajodvtei. Šie
met gi iš anksto užtikrintas

bo», koki, pelnijo tie du brau-> stas aerodroman. vaikai

la, su kap. Darium tarnavęs , _ , . , - 1 ------
Lietuvos karo aviacijoje, ro ' a\( U. u'dl r ®^ce: ^643 W. 47th Street

ną ir dabar davė būrį drąsuo — 
lių padangių teatrui. Ir, be a- 
bejonės, visi čikagiečiai, kurie 
nuoširdžiai brangina ir myli 
savo didvyrius taip pat čika
giečius — mūsų džiaugsmui,

dys įvairins triksus ore.
Be to, dvi drąsuolės ir gra

žuolės, nors ir neišrinktos, a-

se sporto srityse. Bus ir kito
kių malonių įdomybių. Pakvie-

ir gautas iš aviacijos valdžios sti kalbėti Ulinoiso gub. H. 
leidimas. O publikai jolęs Jei- į Ilorner, Lietuvos pasiuntinio 
dimas nereikalingas: kiekvie- pav. M. Bagdonas ir kiti aukš- 

' nas už kvoterį’ bus mielai įlei-; ti asmenys.
su

kordinais pagtieš kelis lietu 
viškus maršus ir dainas. Drą
suolėms jas vadinu dėl to, kad 
jos pirmą kartą savo gyveni
me šoks iš lėktuvo su parašu- 
tais; o jos yra gražuolės Iš 
prigimties. Betgi tos visos 4 
Aeroklubo narės yra gražuo
lės ir drąsuolės; tai kilnios 
lietuvaitės patriotės — jos tą 
savo žygį aukoja Dariaus u 
Girėno pagarbai. Garbė joms! 
Lietuva tikrai pavydės Čika
gai, nes Lietuvoje nors yra 
viena lakūną, bet dar nei vie
na lietuvaitė nešoko su para-

Vel.: 2 Ik'. 6 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėlfoje pagal sutarti

Office Tel. REPublIc 7606 
Rea. Tel. GROvehiU 0617

7017 S. FA1RFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
LIETUVIAI DAKTARAI:

leL LAFeyette 8067

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

X—SPINDULIAI 

3051 Wo8t 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Vaiandoe: nuo 9 tkl S vnl. vakaro 

Oeredomla Ir nedėllomla pagal 
■u tarti

m",a rami /.iVno-ipėia.;. , i Visa programa taip sntvar- į šutu. Dėl to sekmadienį dauggus musų <ikagie<iai4 ais»ir bė to bus leisti. Bet , . . , , ...... I. . \. ” 7 . ‘ .. • T .............. . . . kvta, kad bus ko žiūrėti ar; jaunimo važiuos drąsių žygių
O kaip gi Chicago! lietuviai, pasižiūrėti ir pasiklausyti tai 

pagerbia tuos savo pažibas? i bus ko. Vieta ta pati, kur dar 
I 'tžnai mariau šiuos didvyrius* gyvieji mūsų padangių ereliai 
apverkiant seną Dariaus mo- Į Darius ir Girėnas bius visus

klausyti žemėje ir ore. Įžanga 
aerodroman tik 25c. Visas pe

pamatyti ir drąsiomis lietu
vaitėmis patriotėmis pasigerė-

2423 W. »IARQCETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto 
NedėlfoJ susitarus

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
1881 SOUTH H.U.STEI) STREET 

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

6 lkl 8:80 vakare

TeL LAFayctte 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 8-—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANai 0402

1------------------------------------
Office Phone

PROspect 1088
Res. and Office 

2359 So. LeavIU St.
CANAL 0706

čiutę, Dariaus ir Girėno sesu- 
'' S pusseseres... Dažnai atsi
dusta vienas kitas lietuvis...

ir kitataučius stebino ir džiu
gino savo gabumais padebe
siuose — Harlem ir 87 Str.

Skalbyklos
1935 fcERMOSIŠKOS K0ME-» jo kermošiaus komediją — 

DIJOS “karalaitės” rinkimą įsimaišė

Tel. CANai 6128

DR. G. I. BLOŽIS t
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki I vakaro 

Seredoj pagal autartj

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICLAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS;
8 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue 

i Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

Tek CANai 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 
Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas RFPuKlc 7868

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso: Tel. LAFayctte 4017 
Res.: Tel. HEMlot-k 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYT0JA8 Ir CHIRURGAM

4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2056 W. OOtli St 

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis tr NedCllomls pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDO8:

Nuo 9 lkl 4 Ir nuo t tkl I vak.
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7826 

Namų Tel. PROspect 1990

Tcl. BOLLcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Vai.; nuo 9 lkl 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

(DYKAI mangliai - prosinimo mašina 
vertės £69-50 šią savaitę

Ine.Jos. F, Sudrik J
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUlv. 4705-8167

rimta ir simpatinga p-nia Mo
ckienė ir jos vyras, kuris pa
staruoju laiku pasidarė Grigo 
adjutantu, lyg ir nebenorin-

Socialistų kermošiaus rengė
jai, kurių priešakyje stovi di
delis kūnu, bet... — bingolų, 
kujolų organizatorius, kumelių' žiu nieko bendro beturėti su
specialistas, kiaulių auginto
jas ir patentuotasis politikie
rius, surengė “gražuolių” ko- 
ntestą ir, įsivaizduokite sao, to pono ofisas'jau kelintas mė 
socialistai išrinko karalaitę, nuo rūgsta soci’alistišku raugu, 
Vadinas, jie ne tik socialistai kuris visos \Vest Saidės orą 
ir visokie “specialistai”, bet1 pradeda gadinti. Ar nepradės 
dar inonarchistai. Pasaulis ma 
nė, kad karaliai, karalaičiai ir 
karalaitės jau iš mados išeina, ' “Didysis” socialistų kerpto 
bet socialistai jų negali panti-1 šiauš lyderis neseniai skelbė, 
ršti. Jie vainikuoja karalaites,1 kad jis organizuoja maršavi- 
joms perka įlreses, rengia ba-1 mą, kuriame maršuos ne tik 
liūs, jas “šenavoja”. Anot! tautiškos ir katalikiškos drau- 
cicilikiško geltonispio, aną va-j gijos, bet taip pat vienuoliai 
karą buvo surengtas balius, ir vienuolės. Bet vargšas ap-
kurio “pelnas eis karalaitės 
iirengirnui‘‘ (Mano pabrauk-

ta visuomene, iš kurios jis, 
rodos, neblogą duonelę valgo 
Žmonės tikrai piktinasi,

LIETUVIS
OPTOMETRUCALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių j tempimų, kurta 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karSt), atltatao 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. S pečiai ė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys att- 
taisomoa Valandos nuo 10 Iki t ▼.

kad NedSli'oj nuo 10 Iki 12. Daugely a|- 
i Blukimų akys atitalsoiikOH be akinių. 

Kaiiuyi pigiau kaip pirmiau.taiiioi pigiau kaip plnuleu.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

ir Gediminas nuo to čiaudėti. 25 METŲ PRITYRIMO

siriko. Tautiniai nusistačiu- 
sios draugijos pasuko ne i

ta). Mat, pas socialistus ne'kermošių, bet į Lietuvių Die-
tik apsirengimui, bejt ir išsi- 
renginiui reikalingi pinigai. 
Galų gale kaip kitaip atskirsi

Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VTRglnla 0086 
Ofiso vai.: S—1 Ir 6—8 p. m.

Ned»ll.omls pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*

2515 WEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:

2-4 popiet: nno 6 - 8 vakarais

Tel. Ofiso BOULevard 6811 
Rcz. VICtory 2848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofleo vai. nuo 1-8; nuo 6:89-1:99 

756 W. 35th Street

Office Tel. Wentworth 6 380

Rea. Tel. Hyde Park >899

DR. SUSANA A. SLAKIS
4 MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ

6900 SOUTH HALSTED ST.
9 1X1 1 "htejd od 9 IMI t :aopuv|VA

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

ną Harlem aerodrome. Jam, 
kermošiaus rengėjui palieka 
pusantros LSS. kuopoj, kurios 

karališką stoną nuo paprasto I jį gaiėH sekti, nešti porą rau- 
žmogaus. ■ jonų skarmalų ir dainuoti,

Padoresnieji žmones gailisi
matydami, kad į socialistiško Prof. Kamp. drangai

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėki t mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone C&nal 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

X lubos
) CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl IX vėl. ryte, nuo X lkl 4 
▼ei. po pietų fr nuo 7 lkt 8:99 vėl. 
vekero. Nedėllomls nuo 10 Iki 11 

velendsl dienų.

Telefonas MlDway 2880

- 1 - * ~ —

Res. Phone 
ENGIcwo«m1 6641

Office Phone 
TRIangle 0V44

DR. A. R. MCCRADIE
GYDTTOJA3 ir CHIRUROR8
7850 So. Halsted Street

ROOM 210 •
▼ųL: 1-4 U 7-1 mU- vekųr*

Ofi.<« Tel. CALumet 6892
Res. Tel. DREsel 9191

DR. A. A. ROTU
Ruses Gydytojas Ir Chirurges 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir

visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kempes lįst Street 
Velendoa: X—t popiet, 7—9 vai. vek. 
Nedėliomis Ir Sventadlenlafs 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARda 0994 
y, Res.1 Tel. PLAza I4OO

Vsleodoe:
Nuo 16-19 v. ryto: 1-S Ir 7-8 v. v.
MedėldienlsUs nuo 19 lkl II dltoę
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šeštadienis, rugp. 4 d., 1934 D ft 2 V G A ft

‘LITUANICA II”, ku™ rengiama antrajam transatlantiniam skridimui. Šį gražųjį lė
ktuvą valdys leitenantas FELIKSAS VAITKUS. ' , .tgįjjM

STANLEY KANAPACKAS
STANLEY SERVICE ST.

Shell (les and Oil 
4400—4402 S. Western Avė.

LAFayette 3768 
5158 So. Western Avė.

PROspeet 8157

>

MAŽMOŽIAI
gai mokslo srityje, vis gelbsti 
žmonijai žengti pirmyn.

rašo Labas

Jos karjera, ypatingai šiuo 
laiku, tikrai įrodė, kad žmo
nėm-lankosi į teatrus matyti 
padorius paveikslus, nežiūrint 
kų sako neapsišvietėliai.

BIZNIERIAI, KURIE GAUSIAI PARĖMĖ 
DOVANOMIS “DRAUGO” METINĮ 

PIKNIKĄ BIRUTES DARŽE.

Dabar visi Chicagos biznieriai ir Gcero turės 
progą pasirodyti “Draugo” Labor Day Piknike 
RUGŠEJO-SEPT. 3, VYTAUTO PARKE

MĖSOS ORDERIŲ 
IŠVEŽIOTOJAI

Jonas Pužauskas 
6559 S. Campbell Avė.

JUOZAS MAND2EJEWSKIS 
6600 So. Washtenaw Avė.,

F. BELSKIS 
4544 S. WOOD ST. 

ICE CREAM EJARLOR

J. BUDRI K * 
3417 S. HALSTED ST.

i Marie Dressler, kuri links-I
( mino pasaulį per keturias-de-

Rytoj, 1 vai. po pietų, įvyks! šimts mct*> P° aunkios “808 
Lietuvių Diena Harlem Aero-[ Velionė liko kino
dronie, liarlem Avenue prie 871 žvai«žde tiktai plaukus 61 
gatvės. Čionai dainuos chorų 1932 ir 1933 metais lai‘
choras, susidedantis iŠ suvinį maJ“ “ukščiausį pasižymėjimų. 
1000 choristų po vadovyst^ko-
mp. Antano Pociaus. Padan
gėse matysis visokiausi špo
sai; bus visokių lėktuvų; pa- 
vežiojimas aeroplanu kainuos 
tiktai $2.00, kuomet bile kur
kitur reikėtų mokėti mažiau- Frof Kampininkas savo) 
šiai $3. Parašutais šoks jau- straipsny ketvirtadienio num. 
nos, gražios lietuvaitės, narės I “Drauge” labai tinkamai ra- 
Lietuvių Aero Klubo; daly- “jjūsų dienų kai kurie jau 
vaus žymūs lietuviai sportini-‘liai ir jaunuoiės tokie ko 
nkai; kalbės aukšti valdinin-Į Pagalviai, kad su kende ga- 
kai. Visas pelnas skiriamas lhlla bile kur nuvyĮįoti” 
Dariaus - Girėno paminklo
statymo fondui. Nė vienas lie
tuvis neturėtų apleisti tokios 
pramogos. Visi į Harlem Aero
dromą! j llf

JOKŪBAS POCZULPAS 
6924 S. Fairfield Avė.

NAPOLEONAS 
POCZULPAS 

6600 S. Sacramento Avė.

VL. VITKAUSKAS 
6624 S. California Ąve.

R. ANDREL1UNAS 
2650 W. 63 ST. 

LAIKRODININKASIDĖJINI

ŽIEVEIJ. PADZIFVELIS 
Kontrakto rius 

2650 W. 69 St.

Trys J. V. kariuomenės la
kūnai mėgino padaryti naujų i 
rekordų iškildami oran. Pra-Į 
ėjusių savaitę leidosi jie

Londono magikai siūlo $50,- 
000 tam Indijos fakirui, kuris 
prieš jų akis atliks virvės - 
dingstančio vaiko veikalų. Sį 
pasiūlymų magikai padarė 
prieš tris mėnesius.

Veikalas yra toks: Fakiras 
turi ilgų virvę ir pintinę, ku

1 1, • , ‘ i noj yra mažas vaikas. Faki-imdanges kamuoly, kuris bu- .,1 ® A ras, niurnėdamas nesupranta-
Įmus žodžius, išmeta vienų galų 
virvės aukštyn oran. Virvė iš
sitiesia ir pasilieka stati. Vai-

M. MINIAT 
6456 S. Whipple St.
al7 šnurevičijT

Tel. Laf. 7478
K. Būras 

1841 VV. 47 St. 
MEĄT MARKET

A. A Dargis, Ph. C. 
2425 W. Marąuette Road

ROOSEVELT FURNI
TURE CO.

2310 W. Roosevelt Rd.
V. GOTAUTAS 
Ekspresininkas 

4414 S. California Avė.
A. KASS

LAIKRODININKAS

vo prikabintas prie milŽiniš-Į 
ko baliūno. Turėjo su savim 
scienti tiškus instrumentus, 
kad ištirti cosmic spindulius 
ir visas stratosferos ypatybes.
Iškilo ikį 60,000 pėdų aukštu
mos ir baliūnas pradėjo plyš
ti. Kylant ir krintant, šie na
rsūs vyrai per radijo pasako
jo klausančiam pasauliui kų 
jie regėjo ir kų patys veikė.

Vienas šoko parašutu iš 3000 
pėdų aukštumos, antras iš 1000 
pėdų, o trečias tik 500 pėdų 
aukštumos. Žuvo visi jų ins
trumentai. Narsiųjų lakūnų 
pirmas rūpestis nusileidus bu
vo apie rekorduojančius ins
trumentus. Nors šį sykį nepa-1 -------------------
sisekė, žmonės vis tiek nenu j Lietuvi! Jei tik sveikas au

stos mėginę ištirti viskų, kų • lauk* i rugpiV/.o 0 d., tavo pa

kas išlipęs iš pintinės užlipa 
nieko nelaikoma (taip fakirai 
sako) virve, ir pasiekęs virvės 
galų, dingsta ore. Fakiras nu
traukia virvę ir už kelių mi
nučių dingęs vaikas atsiranda 
tarpe audiencijos.

Per tuos tris menesius, tik 
vienas fakiras teatsišaukė, ii 
tas norėjo $125,000! Jis dar 
statė kokias ten savo sųlygas.

Matomi, kad jis supranta, 
kad niekas jam tiek neduos, 
tai nebijo nė prašyti!

J. KINČINAS 
4441 8. Honore St. 

GROCERY and MEAT 
MARKET

GROCERY "and MEAT 
MARKET

P. GIEDRAITIS 
4501 S. Fairfield Avė.

K. KARNAUSKAS 
2901 W. 38 PI.

STANISLOVAS 
ŠAMBARAS 

GROCERY and MEAT
'MARKET 

6500 So. Talman

GEO. BRAZAUSKAS 
2743 AV. 59th St. 

GROCERY and MEAT 
MARKET

M. KAVALIAUSKAS 
BAKERY 

2447 AV. 46 PI.
tik galima apie gamtos Įiasla- 
ptis.

Toks pasiryžimas, ypatin-

roiga dalyvauti Lietuvių Die ( 

noj Harlem aerodrome, prte Į 

87 ir Harlem avė. J

A. BELSKIS 
Pharmacist

2422 AV. Marąuette Road

B. VISOCKIS ,
2535 W. 43rd St.

BAKERY
I

NEVV l’ROCESS BAKERY 
Broliai Kučinskai Savininkai 

3401 S. Morgon St.

M. NARV1DAS x 
2424 W. 69th St.

BAKERY

JONAS BALTUTIS 
Gazolino ir Aliejaus pardavėjas 

7000 S. Artesian Avė.

J. ZEPĄLTAS 
GROCERY and MEAT

MARKET
4400 S. VV’ashtenaw Avė.

V. PAUKŠTIS 
HĮARDVVARE

2736 W. 47 St.

A. PROSEVIČIUS 
GROCERY and MEAT 

MARKET
2659 VV. 47 St.

A. KARTANAS 
Vaistinė

2557 F. 69th St.

K. VERTELKA 
Saldainių olsęlis

4558 S. Washtenaw Avė.

V. KAREIVA
Olselis sviesto, sūrių, 

kiaušinių
4644 S. Paulina

D. PIVARIUNAS 
Bakery and Meat Market

4622 S. Marslhfield Avė.

AL. ŠTURMAS 
Linksma užeiga

2463 Blue Island Avė.

^ANTANAS MIŠKINIS 
Lietuviška Užeiga 
Agent. F. Sweezy

EDVVARD DON CO.,
2640 VV. 63rd St.

HIGH VV A Y SERVICE 
STATION

Frank Dargelis, Prop.
S. E. Cor. 70th St. and

VVestern Avė.1
PR. DZ1M1DAS, Sav. 

Užlaiko wholesale vyno alaus 
ir vįsokios degtinės 

2646 AV. 63rd St. Pros. 0746

J. Basusparis
1814 VV. 47 St.

MEAT MARKET
~ A. PETKUS 

Laikrodininkas 
2456 VV. 69th Št.

.K. MAROZAS 
4332 So. California Avė.

BAKERY

JOSEPH LISY 
VVholesale 

Poultry and Eggs
819 VV. Randolph St.

~SOUTH~WESTERN 
SERVICE STATION 
D. B. Pratapas, Prop.

7000-2 South Western Avė.

B. SAMS
MEAT MARKET and 

GROCERY
4537 S. Hermitage Avė.

IG. PAURAZAS 
GROCERY and MEAT 

MARKET
2943 VV. Pershing Rd.

F. URBE LIS 
BAKERY 

1800 VV. 46 St.

KL. ŽOSTAUTAS 
Patyręs Bučeris 
1841 W. 47 St.

BAKERY

i A. VVistart Bakery, 2238 W. 
Cermak Rd.

CALIFORNIA 1NN 
M. BTAGO, Prop. , 

AVines, AVhiskeys, Good Beer 
Sandwiches

4358 S. California Avė. .

fY

J. A. P1K1EL 
Gent’s Furnishing & Shoes 

1818 So. Halsted St
Į Į .. ...... —

T. K. OLSZEVVSKI, 
Ladies’ and Gents’

Furniahings, Shoes, etc. 
2426 W. 47th Str.

—

STORE
Radios — Washers 

Refrigerators
4916 VV. 14th St. 

Cicero, III.

UPSKY’S MUSIC & RAD]

MODEL DAIRY CO. 
Dairy Products of Highc 
, G radę

2003-5-7-9 VV. 18th PI.
P. BALČIŪNAS, 

Valgykla,
1841 So. Halsted St.

JONAS BRAZAUSKAS, 
1447 So. 50th Avė., 

Cicero, III.

GEORGE KAMINSKŲ 
Hardware 

4537 S. AVood St.

TON Y TICZKUS 
Expressing & Moving 
'/ 2743 AV. 37th Place „
JOSEPH VARNAGIs"

Furniture & pianos Movers 
172 L So. Jefferson St.

PAUL PUTRIM]
Fancy Grocery & Meat Market

1436 49th Court,
Cicero, III.

J. KONCEVIC 
Union Barber Shop 
2557 W. 43rd St. 
2734 AV. 43rd St.

Kodėl ROOSEVELT FURNITURE CO.
KKJAUTUVĖ PER ŠEŠIS METUS IŠAUGO Į DID

ŽIAUSIĄ LIETUVIŲ RAKANDŲ ĮSTAIGĄ!

TĄ KLAUSIMĄ JUMS GALI ATSAKYTI KIEKVIE
NAS, KURIS YRA KĄ NORS PIRKĘS IŠ ROOSE
VELT FURNITURE CO.

JŪS ČIA RANDATE GERIAUSIOS VERTĖS PRE- 
KĖS IR ŽYMIAI ŽEMESNĖMIS KAINOMIS.

ŠTĄI ŠIAME SKELBIME MATOTE KELIAS MŪ
SŲ PREKIŲ KA1NIAS IR SULYGINKITE JAS SU 
KITŲ SKELBIAMOMS

LOVA, SPRING SAI IR M ATRAŠAS (Visas kom
plektas) ........................ .......... $“12-05

VATINIAI MATRASAI ........................ tik <4,95
2-jų dalių SEKLYČIŲ (Parlor) SETAI $39,50

KĄ TIK PAGEIDAUJA
TE BANKO 

PATARNAVIME
Drovers saugus, konservatyvus nu
sistatymas pritinka reikalams kon- 
servatvviškiausio Banko Depozito- 
rioj Didelė dalis Drovers turto yra 
pinigais ir valdžios užstatais. Dro
vers Patarnavimas atsižymėja sa
vo draugiškumu ir artima asme
niška pažinčia.

Žemos kainos ant Persiuntimų 
— Pradėkite Savo Taupymo Sąskaitą čionai

Matykite Mr. Stungis

Drovers National Bank 
Įrovers Trust Savings Bank
ASHLAND AVENUE PRIE 47 tos GATVĖS

CHICAOO
BANKININKAVIMO VALANDOS 
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.

Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
Šio banko indėliai yra apdrausti po sąlygomis Banki- 
ninkavimo Akto 1933 m. '

Lempos (ant grindų pastatomos) su artistišku gauby 
tuvu............................ .......... tik $"|J

Roosevelt Furniture Co,
INCORPORATED•

(įpėdiniai City Furniture Co.)
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P BERTULIS, 8av.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8700



Adverse“, “Lamb in His Bo- 
soin“, “2, Claudius“, “Chi- i 
nese Orange Mystery“, etc.
Man išrodo, kad, kiek aptai- i 
sius Putino - Mykolaičiu “Al- Į
torių Šešėly” anglų skaitan- “ »i i
Hoji viauommė skaitytų, *Ir ]sek,nad” rugį,. 5 d., Vytauto 
daugiau nėra Liutuvoš prozos ' darian- Prirengto visokių sma | 
sėkmingai anglų kalba publi-
Racijai.

Jaunam Kasalukui toli prie 
Pacifiko pakraščių. Nuošird-

KVIEČIU! GARSUSIS CHICAGOS 
POLITIKAS

Kvieeiu tamstų ir visus drau 
gus * pažįstamus į ŠŠ. Petro 
ir Pauliaus parap. piknikų šį

gunių ir įvairumų dideliam ir 
linksmam piknikui.

Atvykite! Užtikriname malo 
numo mūsų piknike. Mes tam
stų atvykimų ir parama džiau-

žiai dėkoju už prisiųstus eilė-1 gsimės. Lietuvių Dienos vieta
raščius ir laikraštį “Tidings“.!, Harlem aerodromas nebetoli 

J Gavau iš mūsų gerb. konsulo i nuo Vytauto daržo. Pasukite
Kalvaičio tamstos pareikalau
tos knygos — “Guides to Li- 

' thuanian Tourists“. Greit at
siųsiu. Sveikatėlės Tamstai ir 
šeimai!

M» " '
* >

dėtuvių Aero Klūbo nariai: Juozas Krivis, Epai Piva-
ronas ir Ant-anas Kiela, kurie rytoj, Harlem aerodrome,

skraidys lėktuvais ir darys visokius triksus ore. IŠ šio lėktu-
• vo parašutais šoks keturios lietuvaitės ir du lietuviai.

Rašytojui iš Pittsburgho. Dė
kojų už pranešimų apie sesu
čių Pranciškiečių viešų skai
tymų mano parinktos antolo- 
gijiukės Amerikos lietuvių po
etų, tilpusios “Vyties“ num. 
geg. mėn.

ir į mūsų piknikų. Čia bus ge
ra muzika, kuri grieš iki 11 
vai. nakties. Čia draugiškai 
pasilinksminsite.

Lauksiu,
Kun. A. Linkus

RADIO

IM> MAN PATINKA
Rašo Andrius Šnipas

GAL KLYSTU.

1, taip tikėdamas, aš klystu 

it, gana jaunas dar esu, 

žmones gal mažai pažįstu, 

t taįp panau aš iš tiesų:

id žmonės turi gerų šlrdĮ, 

id, užjaučia vargus kitų.

Jei kur verkiant brolį gi'rdl, 

1 Juomi verkia jie kartu.

jojo širdį sudraskytų 

amina, nešdami paguodų —— 

aip broliai myli kitas kitų

kits kitam pagalbų duoda...

Vienų kartų paklausiau bu- E. J. K. nesutinka, kad Pie- 
vusio katalikų “veikėjo“ koks ža savo mėgiamiausių rašyto- 
ten medus jus vylioja pas tuos, jų, Sigrid Undset, vadina šve- 
“jurgius“? Jis atsakė: “Well, i de, ne norvege. His ėst diffi- 
I get a coupl’a bucks“. ' cultas!

Tas, kuris už keletu dolerių- Pripažįstu, tetrologijos kny- 
j parduoda savo įsitikinimus ne-, rašytojų norvege; tekniš- 
turi “backbone”! j kai kalbant, ne. Kuomėt rašy-

-——————- į0ja Undset gimė, tuomet te
beegzistavo norvegų ir švedų 
unija, etc. Žinojau, kad rašy-

' ------- I---- j toja norvegų giminės, bet si-
Teko pasiklausyti Lowell, tuacija tokia, kad kartais ska- 

Mass^ lietuvių klebono, kun. ndinavietį užmiršti, ar jis yra 
į Strakausko, paskaitos apie čia' norvegas, danas, švedas! Vi- 
gimusį jaunimų. j sai nesutinku su E. J. K., kšd

Nors vakaras buvo neapsa-j Lietuvos pi ozą tinkąmesnė už į 

komai karštas, bet prelegen- ■ jos poezijų vertimui į anglų 
tas mokėjo publikų suįdomln- Į kalbų. Kūriniui, kuriuos E. J. 
ti. Savo jumoru prijuokino net ĮC. paminėjo, tikrinu, kad juos

13 VARDO AIRIS BEI ŽY 

DAS, BET LIETUVIS!

WGES, J360 kiloeykles. Gir
dėjau, kad bus keletas gerų 
dainininkių, dainininkų ir mu 

I zikų: Todėl nepamirškite pasi
klausyti. Rep. XXX.

PRANEŠIMAS

V

-504

Bridgeport. — Simano Dau- 
1 ardo draugijos mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugp. 5 d., Lietuvių Audito
rijoj. Pažymiu, kad kurie na
riai skolingi draugijai, prašo
mi apsimokėti. Taip pat pri
menu, jog, sulig pusmetinio >

Robert M. Svveitzer, vienas' gusirinkimo nutarim0> bng prb 
žymiausių ir populiariau-’ ijnami į draugiją jaunuoliai 

šių politikų t hieagoj, dabar- įstojimo mokesčio nuo 18 
tinis Clerk of Cook County,' iki 30 metų> 0 nuo 3Q iki 40 
kandidatas į county iztfinin- nietų už pusę mokesčio. Siuo- 
kus, lytoj pasakys svarbių , ni; norinčius įsirašyti draugi- 
kalbų Harlem aerodrome. į ja kviečia atsilankyti į sttsi-

———---------------------------- 1 rinkimų. Kurie nariai yra ap-
grania iš stoties WAAF, 920. leidę draugijų dėl kai kurių

BUDRIKO RADIJO PROG- J k., nuo 1:30 iki 2 vai. popiet priežasčių, ir vėl norėtų su- 
RAMOS IS WCFL IR WAAF su rinktina reprodukcija mū- giįšti, taip pat bus priimami 

sų gražių dainų ir muzikos.1 be įstojimo mokesčio.

18

AR ŽINOTE...

KAD New Yorke gyvuoja
lietuvių žydų draugija - The 34^ S. Halsted st., duos dvi 
federation ęf American programas
of Lituanian Descent?

ir
Ryt Jos. F. Budriko radijo Kiekvienam bus malonu pasi-į 
rakandų krautuvė, adresu klausyti šių abiejų programų.;

P. K., sekr.

is

KAD lietuvių kalba yra dvi 
originalės operos: “Birutė“ 
Miko Petrausko ir “Gražina“ 
Jurgio Karnavičiaus?

KAD kun. V. Vilkutaitis, 
klebonas Clevelando lietuvių 
parapijos, yra gabus muzikas 
ir piešėjas?

MERGAITĖS IN 00RP0RE

išvertus ne viena Amerikos, 
spauda publikuotų. Kodėl? Ar

dviejų stočių. Pirma progra
ma bus iš stoties WCFL, 970 
k., nuo'l iki 1:36 popiet. Daly
vaus žymi dainininkė E. Ra- j Progress Furniture Co. krau 
kauskienė, Budriko muzikan- tu vė, 3224 So. Halsted/St., ruo 
tai ir kiti. šiai programai pa- šia specialę radijo programų 1 
sibaigus, bus kita Budriko pro rytoj, 11 vai. ryto, iš stoties

SEKMADIENĮ BUS SMAGI! 

RADIJO PROGRAMA

f

didžiausį miegalių.
Savo paskaitoje gerb. pre

legentas patiekė sųrašų čiagi-; esi girdėjęs apie modernizmų'? 
aip nors nunešiu ją — ttfkiuos - Įįetuvįų vardų, po kuriais Mėgiamiausi šių dienų anglų

žmones broliai... juk jie mato į jje n,įgsįa slapstyti savo lie- kalba raštai yra: “Antbony 
tuviškumų. Iš tų vardų atrodo . ________
kad mūsų čiagimiai būtų žy-j 
deliai, airiai, J. A. V. prezi
dentų giminės ir t.t. Bet jit1 
yra lietuviai.

štai sųrašas lietuvių vardų 
iš kun. Strakausko paskaitos: !

Vysniauskas — West; Sau j

nors sunki našta gyvate,

r žūt neleis man be naudos...

iai, taip tikėdamas, aš klystu — 

lat, gana jaunas dkr esu, 

r žmones gal mažai pažfstu, 

let taip manau aš iš tiesų...

I.lūdas Gira

Šį eilėraštį parinko chicagie-
.is S. P.

Skaitytojai, prisiųskite savo 
nėgiamiausį eilėraštį šiam sky 
riui.

“NO BACKBONE!’

Pažvelgus į mūsų Chicagos 
Bocialistėlių ir laisvamanių vei 
kimų, į sąrašus dalyvių jų pro-1 
gamose, pastebim vardus bu
vusių katalikų veikėjų.

Delko jie šiandie susideda 
socialistais?

Sį klausimų patiekiau vie
naki, lietuvių dienraščio redak

lenas — Sullivan; Laurinaiti.?!
— Ijawrence; Bekampis — O’- Į 
Copnor; Mikalauskas — Mi-Į 
chaels; Murauskas — Murphyr 
Lenciauskas — Lane; Kalinau ! 
skaitė — Kelly; Miliauskas — !

I Smitb; Kiškių — O’Hare; Ku
činskas — Cussick;-Vaskelevi- 
čius — \Vashington; Lingevi- 
čius — Lincoln; Kulikauskas
— Coolidge; Andruškevičius - 
Andetson; Auksutis -r Gold 
man; Juodišius — Blacke; Ori 
levičius — Greene; Vaitkus - 
Wbite; Rudžius — Brown; Bu- 
lvičius — Murphv; Astrauskas
— Aster; Anelė Agurkiūtė — 

Heinz. Mat, pas
taroji pamanė, kad “Miss Pi- 
ckle“ ne taip gražu; bet vis-

“the 57 va

torių ir, štai, kų jis man at- j Misa Nora
sakė: v

“Visa bėda, kad tie mūsų 
buvę veikėjai, kurie dabar ei-vien patapo tarp 
na su socialistėliais, neturi rieties“.
* backbone

North Side. — Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. mergai
čių sodalicija bendrai eis prie 
šv. Komunijos sekmadienį, ru
gpiūčio 5 d., per pirmųsias šv. 
Mišias. A. V.

REIKALINGA MOTERIS 

PRIE NAMŲ DARBO
Reikalinga.# patyrimas 

į Atsišaukite:
2452 W. 69th St, Ohicago, IU.

PASKOLOS
Simono Daukanto Skol. ir Būd. Dr-ja (Spulka) 

Skolina pnigns ant rimą morgičių. Lengvais ^mokėjimais. 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt. 2242 W. 23rd PI.

■Jf

tr

DAROME PASKOLAS
nuo $500.00.Iki $2,500.00 

ant Pirmų Mortgičių ir gerų namų

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION No. L

840 West 33rd Stręet

tik te 
kaip f 

ka!’’ 
Kak 
Su 

, katnl

nugarkaulio. Jie 
la; jie minkomi taip, 
>cialistų vadams patin-

3NIP0 ATSAKYMAI

su. kuo nors

Ponui E. J. K. už pastabas 
prie Stasio Piežos rašto apie 
antologijų lietuvių poezijos a-'dkivirčijo

ikų tarpe, ir tuoj bėga'nglų kalba. Sveikinu p. E- J- 
pseudo-veikėjai pas pne- K., kad pastebėjo ir -perskai

tė..

LIETUVOS VYČIŲ SPULKA
NUO DABAR VADINSIS

Dariaus - Girėno Budavojimo 
įr Paskolos B-vė

Lietuvos Vyčiu Spulkos metiniame šėrininku susirin
kime, Birželio 29 d., 1934, nutarta permainyti Spulkos 
vardų ir vienu balsu nutarta pasivadinti Dariaus - Girėno 
Budavojimo ir Paekolos B-vė. Vardo permainymų užgy- 
rė Illinois valstvbės auditoriaus departamentas.

Šia proga primename, kad Dariaus - Girėno B-vės su
sirinkimai laikomi kas antradienį nuo 7 vai. vhk. iki 9 v.v.

Kviečiame visuomenę susipažinti su mūsų B-ve ir pra
dėti taupyti toje įstaigoje. Mūsų B-vė pergyveno depre
sijų ir stovi ant tvirtų pamatų.

Dariaus - Girėno Budavojimo 
ir Paskolos B-vė

3251 So. Halsted St. Chicago, III.

VIDDRVASARINIS IŠPARDAVIMAS
GALUTINAI

Kainos Sumažintos
ANT

REFRIGERATORIŲ
IR

Drabužių Plovyklių

, _ VEDŲ 
Asup/kos 

Linija

18 Oothenburgo j Stockholmą ke- 
_ i lionė elektriniais traukiniais Ima 6 

i valandas, per gražiąją Švediją. SI 
'Vs, 1 kellonC jungia mūsų Atlantiko lr 

Klaipėdos laivų susiesiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau 
kloja mūsų naujas laivas “MAKI- 
EHOLM,” keliones laikas 24 vai.

Kungsholm, .. Rugpiūčio 18 
Drottningholm . Rugpiūčio 25
Gripsholm .......... Rugsėjo 6
Kungsholm, .... Rugsėjo 12

Krefpkitės į vielinį agentą, arba:

8WEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Are.

HAISTED EICHAHGE 
NATIONAL BANK

Hal d St. ir J9th PI.

IŠ

Šios pagarsėję.
MAYTAG

plovyklės pilnai dirbtuvės 
pernaujintos, pirmiau parsi- 
duodavo po $175.00, šiame 
išpardavime sumažinta kai-
na tik ......... <49.50
Naujausios 1935 metų mados 
MAYTAG plovyklės parsi
duoda tik po..

Negirdėtai numažintos kai
nos ant visokių aukštos rū
šies

Refrigeratorių
Naujausios Mados, pilnos 
šeimyniškos mieros refrige
ratoriai, verti vieno trečda
lio daugiau; čia parsiduoda 
tik po

*89.50
Kitop Nuo $29.50 iki $99.50 Kiti Nuo $25.00 iki $250.00

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems
Didelė nuolaida už senas plovykles ar ledaunes 

į mainus ant naujų.
ŠIE PA3IŲLYMAI TRUMPAM* LAIKUI

MATYKITE TUdjAU.

MAN U FAC T U R ING COMPAN

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400,

CHICAGO, ILLINOIS

VYKAI — ATYDA!

| štai yrą specialia pranešimas, kuria 
i bus įdomus kiekvienam vyrui, kurta 
| pasiekė “vlduramij” Ir jaučia reika- 
' tingumą tam tikro gafvlnąnčio TQ- 
1 MIKO Kad sutelkti galimumą tūks- 
I tančlams, kurie dėl kokios nors prie

žasties atidėlioja užsisakyti

Nužatone
tiesiog nuo dlstrlbutorių. šį Gydyto
jaus preskn'pclja dabar parduodama

| visose valstinyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentą — būkite sa-

Į vlml gaukite butelj Šiandien — ga
rantuotas.

■
■■■■■■■■■■■r
REUMATIZMAS I 

SAUSGELE !
Nestkankyklte savęs skaus- ■ 

mals. Reumatizmu, RausgėTe. . 
Kaulą Gėlimu, arba MStlun- ’ 
glu — raumenų sunkumu: nes | 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę lr dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo |

CApairto COMPOUND mes
tis lengvai prafiallna vlrėmlnė- I 
tas Ilgas; mums šiandie dau- . 
gybė Žmonių siunčia padėko- 1 
nek pasveikę. Kaina 50c, per ■ 

’ paktą 5kc, arba dvi už 11.05. 
Knygą: •ŠAUTINIS SVEIKA- I
TOS” augalais gydytla, kaina . 
50 centų. *

Justin Kulis i
385# SO. HALSTED ST. I

Chicago, III. I«■■■■■■■■■■■



šeštadienis, rugp. 4 d., 1934
.jLtt’ja?-*;:1!"1*— g--..» ..j’,,"1 i'.»f-
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DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

vai va-Liepos 26 d., 7:30 
kare buvo iškilmingai užbaig 
ta ftv. Onos novena. Žmonių i 
buvo pilnutėlė bažnyčia. Jspft- 
dingų pamokslų sakė kun. \ ai-1 
tkevičius. I’o pamokslo prasi-’ 
dėjo litanija ir paskui, po 
smės j Sv. Ona, procesija. Pir
miausiai buvo nešamas kry , 
žilis, paskui sekė Sv. Onos dr-* 
gija su savo \<*liava. Paskui' 
ėjo ministrantai, nešdami Šv? 
Onos statulų, o paskučiausiai Aid. John Tonuin, kuris y- 
mažos mergaitės, barstydamos Į ra demokratų partijos kandi- 
gėles prieš Šv. Sakramentų, | datas į šerifus, daug padėjęs 
kurį nešė kun. Vaitkevičius, Į pakeisti Aubum avė. vardų į 
asistuojant ’ * *’* — 1V’- 1

APŽIŪRĖS JAUNAMECIU 
TEISMĄ
Į -- - _ . •

Moterys, kurios nori pama
tyti, kaip yru užlaikomi vai
kučiai, vaikų teisme (Juvenile 
court), prie Ogden Avė. ir 
Roosevelt Road, Lietuvių Mo
terų Piliečių Lyga duoda pro-

I gų aplankyti tų įstaigų rug- 
| pitičio 8 d., 10 vai. ryto. Įstai
gos viršininkai pageidauja, 
kad vizitorių būtų nedaugiau 
kaip 20 asnignų kartu ir ne- 
jaunesnės 18 metų. Kurios no
ri apžiūrėti įstaigų, prašomos 
susižinoti su pirm. M. Zolpie- 

3553 So. Halsted St., tel.

KAS NAUJA PO WEST 
SIDE

Pranešimai

ne,

vietiniams kuni
gams. 'fas darė labai didelį į- 

l|»pūdį, nes pirmų kartų buvo 
tokia iškilminga procesija per 
Jv. Onos' novenų.

Po palaiminimo buvo sutei
kta Šv. Tėvo palaiminimas ir 
visuotini atlaidai.

Altoriai buvo labai gražiai 
išpuošti, ypač Šv. Onos alto
rius, už kų garbė priklauso 
mūsų gerb. seselėms.

Boul. 8743 arba fcu sekretore 
Lituanica, kalbės Harlem ae- S. Wodmoniūte, 3253 So. Lime
rodrome. St. te). Vic. 7838 ir užsiregis-
------------------------ -------------  truoti. Jei susidarytų didesnis,
įvyko liepos 26 d. Sus-mų ati- negu aukščiau minėtas skai-
darė pirm. Henrikas. Toliau 
buvo pakviesti kalbėti svečiai 
J. Juozaitis iš Marųuette Park, 
kuris kvietė mūsų kuopų į 
112 kp boat excursion, rug
piūčio 19 d. Kas norės važiuo-

čius, įstaigos viršininkai su
tinka ir daugiau dienų paski
rti. Viršininkai aiškins už kų 
daugiausiai nusižengę vaikai

Sheldon W. Govier, Clerk 
of Appelate court, geras lie
tuvių prietelis, 9 vardo com- 
miteeman, rytoj atvyks į Lie
tuvių Dienų (Harlem aero
drome) ir pasveikins susirin
kusių minių.

IS VYČIŲ 14 KU0P03 
VEIKIMO •

L. Vyčių 4 kuopos sus-mas

PROGRESS
Krautuvėj
EINA DIDIS

Rakandų

IŠPARDAVIMAS
KAINOS NEGIRDĖTAI
SUMAŽINTOS

$70.00 Seklyčiom Setai po
$33.00

$50.00 Gesiniai Pečiai po
£26-50

$65.00 Nauji Radios po
£29.50

$30.00 9x12 Kaurai po
£14.75

$10.00 Plieninės Lovos po
£4.95

$7.50 Lovom Springsai po
£3-95

$80.00 3-pc. Bedroom setai
£3950

Tvirti Kuknei krėslai po
98c

$120 Nauji Refrigeratoriai
£7750

$65 Drabužių plovyklės po
£34-50

Lengvus Išmokėjimai

Didelė nuolaida už senus 
daiktu* į mainus 

ant naujų

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. K&lėdinskag

Bridgeport. — Dr-jos Šv.
Į Petronėlės susirinkimas įvyks 
i pirmadienį, rugp. 6 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Jurgio parap. 
svet. Narės malonėkite susiri
nkti, nes yra daug svarbių rvl-

Rugpiūčio 1 d., parap 
kyklos kambary buvo Federa 
cijos Chicagos ajiekr. skaitliu 
gas susirinkimas. Padaryta kalų svarstymui.daug svarbių nutarimų. Die
nos klausimais kalbėjo kun.
M. UrbonavičiuS, M. I. C., K e 
noslios lietuvių parap. klebo
nas. Visi atstovai buvo pa
kviesti į talka “Draugo” pik
nikui rugsėjo 3 d., Vytauto 
parke.

1110-

0. Kliučinskaitė, rašt.

Tcwn of Lake. — šv. Kuzi 
miero Akademijos Rėmėjų 1 
skyr. susirinkimas įvyks pir
madienį, rugp. 6 d., 7:30 vai. Į 
vak., mokyklos kambary. Na I 
rėš skuitlingai susirinkite. Tu
rime svarbų darbų — centro

Aušros Vartų moterų ir me
rginų draugija rugpiūčio 5 d. 
rengia linksmų piknikėlį Rū
tos darže parapijos naudai 
Rengėjos turi viskų gerai pri 
ruošusius ir daug svečių

Mitcheal J. Flynn, didžio-, 
jo lietuvių 13 vardo coinmit- 

išvažiavimų, kuris įvyks rugp j teman, atvyks pasveikinti su-
19 d., Marųuette parke.

Pirm. 3. J.
trinkusius į Lituvių Dienų.

Cicero. — Nekalto Prasidė
jimo draugijos susirinkimas į- 
vyks antradienį, rugp. 7 d., 8 
vai. Visos narės turi susirink-

Marąuette Park. — trfv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų <8 

prašusios. Bus visi West Side skyriaus mėnesinis eusirinki- 
biznieriai. Graborius ljackavi-,’mas įvyks pirmadienio vaka- (i nes bus svarstoma svarbūs 

' ‘ rė, rugpiūčio 6 d., lygiai 8 vai. reikalai.
parapijos svetainėje. Susirin-šeštadienį visos narės eis iš- 
kimas atkeltas iš sekmadienio pažinties, o sekmadienį, rugp. 
iš-priežasties Lietuvių Dienos 5 j per 7:30 šv. Mišias prie 
Kviečiame visas nares atsila- Komunijos. A. Š.
nkyti, nes yra daug labai sva- Į_____________ '•y'
rbių reikalų svarstymui.

su-

čius, grįžęs iš atostogų, 8 vai 
vak. žada susirinkusiems Rū-Liepos 27 d. įvyko kuopos

ir kurios tautos. Bus taip pat I susirinkimas, kurį atidarė pi tos darže papasakoti, apie ke- 
parodyta ju miegamieji kam- rm. J. Kasulaitiš. Perskaičius lionę. Bus gera muzika, trin

ti, dėl tikietų / gali kreiptis, bariai, valgykla ir t.t. Tos į- praėjusio sus-mo nutarimus,1 go žaidimas, žuvelių gaudy- 
prie S. Šimulio ir A. Jankau-Įstaigbs aplankymas .lietuvių skaityta padėkos laiškas aps-1 nias, šaudymas ir kitoki įvai- 
sko. Kalbėjo taip pat kitas tarpe bus pirmutinis. Kitų J krivio pirm. J. Poškos. Dėko-

tautų moterys dažnai šių į- ta kuopai už pasidarbavimųsvečias iš Detroit, Mich, iš 
102 kuoi>os. Sveikino 4 kuopų Gražu būtų. 

kurios turi 
liuoso laiko, minėtų įstaigų a- 
plankytų. M Z.

rumai. Komisija

staigų aplanko.
ir linkėjo daug naujų narių kad jr lietuvės, 
gauti ir palaikyti lietuvišku
mų, nes dabar 4 kuopoj vie
kas eina angliškai.

Trečias svečias buvo L. Vy
čių apskričio pirm. J. Poška.
Buvo išrinkti atstovai į šei
minį apskričio sus-mų, kuris 
įvyko liepos 31 d., Aušros Va-

Moterų Sųjungos 55 kuopa 
iŠ anksto rengiasi prie savo

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

rtų parapijoje: S. Šimulis, P.
Varakulis. F. Sakalaitė, J/ peracija padaryta. Ligonis gu’ I
Žitkiūtė.

ĮH r t -r r* r v 't' <
Šv. Kazimiero Akademijos 

rėmėjų 5 skyriaus sus-mas į- 
vyko liepos 27 d. Sus-mų mal
da atidarė gerb. kun. Ig. Al
bavičius. Raportų iš Centro su- 
mo išdavė O. Zdanevičiūtė ir 
F. Ivanauskienė. Šįmet 5 sky
rius uoliai platina Centro pik
niko tikietus. Toliau buvo ka
lbama apie paaukojimų plytų 
statomai Šv. Kazimiero seserų 
gimnazijai Lietuvoje. Lapai iš
dalinti aukoms rinkti. Sekan- 

I čios narės jau aukojo: O. Zda- 
nevičiūtė, U. Jucienė, L. Ab
romaitienė ir M. Milaškėvičifi-t
tė iš Dayton, Ohio. Centro sus- 
nius lankyti išrinkta: A. Grik- 
šienė, O. Zdanevičiūtė.

Vyčių dienoje, liepos 4 d., Vy- 
tauto daržo

Po to sekė raportai ii Pėdo- kuris įvyks rugp
racijos ir apskričio susirinki- 12 d> I,araP' 1!iitos daržc- Y 
mo patingai tuo rūpinasi komisi-

Toliau ėjo diskusijos ir nu- j**a’ 
įtarimai Vyčių seimui.

Nutarta kas antradienį ruo 
šti šokius parapijinėj salėj per 
šešias savaites. Komisijon įė-

Sveiksta Zigmantas Žudic- 
kis po apendiko operacijos.
Liepos 31 d. sėkminga jam o- jo J. Kiškūnas, J. Kasulaitis, 

P. Petkevičius ir B. Maliaus-
Ii Šv. Kryžiaus ligoninėj. Lin
kime pigmentui stiprios?svei
katos.

Labdarių Sųjungos pirmos 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyko liepos 30 d. V. Kataus• 
kienė pranešė, kad įvyko ko-i 
lekta bažnyčioje; surinkta $42. 
Pirm. M. Sudeikienė pranešė^ 
kad kuopos išvažiavimas į- 
vyks rugpiūčio 12 d., Marąue
tte parke. -

kas.

Į apskričio suMrinktinų at
stovais išrinkta E. Janušaus
kaitė, Z. Stulginskaitė, A. Jau 
kštaitė, J. Kasulaitis, J. Kiš
kūnas, P. Petkevičius, J. Va
liulis. t- •

Į susirinkimų buvo atvykęs > 
112 kuopos pirm. J. Juozaitis, 
kuris gyrė mūsų kuopos dar-' 
buotę ir kvietė į ekskursijų' 
laivu į St. Joseph, Mich., ku- ' 
rių rengia 112 kuopa rugpifi- 
čio 19 d. Ciceriečiai dėl infor
macijų arba* ietų kreipkitės 
į A. Jaukštaitę arba A. Zičkų.

Baigus susirinkimų, pasilin-j 
ksmininio komisija suruošė Į 
“vatennelon sočiai”.

Ten Buvusi

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Valdyba
REMKITE KATALIKIŠ

KĄJĄ SPAUDĄ

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistei Iškalime Ir Išdirbt
ose rteofcių rūšių paminklus Ir 
grabuamlua.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalas tfs» 
•lai su pačiais Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
. didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PKMRACOI.A 9011 »
BELMONT 8484

Office: HILL8IDB. 88S5
Alfred RoselU, pssa Vinccnt ItOHCllI. secr.

GRABORIAI

lakiausios raportų iš Cent-« 
ro, kad rengiamas išvažiavi
mas į Labdarių ūkį, rugsėjo 2 
d., visi nutarė išvažiavime da
ly vauti. Išrinkta ' komisija, 
kad viską gerai prirengtų. Į 
komisiją įėjo pirm. M. Sudei
kienė, E. Ggentaitė, Vaznienė,

Rugpiūčio 12 <3., Vytauto j Mnrtušienė, Katauskienė, Sriu-1 
parke įvyksta Dievo Apvaiz-; bienė, Antutienė, B. Kalvaitė. 
dos parap. piknikas. Tame pi-, Piknike kuopa turės sava bfl- 
knike bus ir virvės traukimas, i dų ir muzikantus, 

i Kviečiame visus dalyvauti šia ! le anksto galima sakyti, kad 
j Labdarių piknikas bus links-

išdirbėjai aukštesnes rūšies RaminHų 
- tr Grabnamlu

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

------ o ----
SuvtrS KO metų prityrimo

Pirkite tle-Mal iš dtrhtnrto Ir 
taupykite

■■ ■»-
atlikome' darbų daagdlui lys 

alų Ghica«us Ltetuylų.

527 N. WESTERN AVE
arti Oraad Are.

} me piknike.
mas ir įvairus.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OBABORIAI
Patarnauja laidotuvėm kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 

darbą bAstfe ežveeėdfntt 
TeL OAMal 1616 arba 3K1S

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct Cicero, UL
T«< dCKTtn 4MT

Telefonas YARda 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenne 
Chicago, lll.

SIMON M. SKUDAS
ORABORTUS lr BAUSAMUOTOJA8 

Patarnavlmaa geras lr nebrangus 
718 Weit 18th Street 

Telefonas MOMroe 8877

Garsinimas pikniko su au
tomobiliais bus rugpiūčio 10 d. 
7 vai. vaJiare. Kas turite auto
mobilius, kviečiame dalyvau
ti. Apvažiuosime kitas kolo
nijas skelbdami Dievo Apvai
zdos parap. piknikų.

PAGAMINO LAIŠKUS

“Draugo” Labor Day, ru
deninio pikniko, rengimo ko
misija atspausdino laiškus vi
soms draugijoms ir biznie
riams.

Kurios draugijos, klūbai, o- 
rganizacijų kuopos, biznieriai

Sunkiai serga A. Katauskis, 
kun. P. Katauskio tėvukas, 
gyvenus 4423 S. Honore St. 
Jo žmona, V.. Katauskienė, y- 
ra mūsų parapijos gera dar
buotoja. Linkini Augustinui 
veikiai pasveikti.

šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų 3 skyrius rengia iš
važiavimą į Marąuette parkų, 
rugpiūčio 26 d. Visi prašomi 
atvažiuoti ir linksmai laikų 
praleisti. Įrauksime visų.

š. K. A. Rėmėjų pirmas sky 
rius taipgi rengiasi prie Cen-( 

prisblfs su dovana rengiamam1 tro išvažiavimo, kuris įvyks; 
piknikui bus gražiai “Drau Į rugpiūčio 19 d., Marąuette pa- 

1 ge” pažymėtas. Komisija rke. X.Y.Z. Į

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $85.on Ir aukftėlau 

ModerniSka koplyčia dykai 
•«ft W. 18th Kt. Tel. CAMai S174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS lr LAIDOTUVIŲ 

VED4JA8
1646 West 46th Street
Tel. BOUIevard 8208—8418

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IRTĖYAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangutno laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sųrySių su firmų

tuo pačiu varduj

Tel. CICKRO 2«4

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $36.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, UL

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tei. Boulevard 4139

Tel. LAFayrUr 8672

J. Liulevičius
O ra bortus 

Ir
nalsamuotojas

Patarnauja Chica
goje lr apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

«M« Archer Are.
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DIDELIS PIKNIKAS
Sekmai, Rugp. (Aug.) 5 i, 1934 nuo pietį) iki vidunakčio
VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Avės

, MUZIKA PHIL PAL MER and HIS BAND
Ekstra muzika gros nno 2 valandos iki 11 valandai nakties.

tądien b

ir POVILO PAR
WEST PULLMAN, ILL.

Įžanga iš anksto 20c, prie vartų 35c. Prie įžangos tikietų bus išlaimėjimas $10.00 ir $10.00. 
Visus kviečiame atvykti j mūsų parap. metinį piknikų — BUS SMAGU. Pamatę Lietuvių Die

nos programų ar kur kitur pasivažinėję, užsukite ir į Vytauto daržų, linksmai pasisvečiuosite, pa
silinksminsite, kaip norėsite; čia rasite visokio gėrimo, užkandžių, muzikos, žaidimų ir draugų.
I • . • ~ '

Kviečia Kun. Anicetas Linkus ir Komitetai

LIETUVIŲ DIENA JAUČIA

Dalyvaus Komp. A. Vanagaitis su Visa Artistų 
Grupe, “Sandaros” Redaktorius Vaidyla su 
Jaunosios Birutės Grupe, Sasnausko Vyrų 
Choras Vadovaujamas Komp. A. Pociaus,

Socialistai Fabrikuoja Žiniasgo” redaktorius L. šimutis, , Muzika, Dainos ir Sportas 
plačiai Chicagos visuomenei^ Apie muzikalę programo
žinomas amerikonas Robert dalį, sportininkus ir sportų į __________
M. Sweitzer ir svarbiausia mes jau keletu sykių rašėm Sq BOSTON, MASS. (Te- gress Concessioų Department 
tai Chicagos miesto majoras ir nematomi reikalo kartoti, jiegrama). — “Naujienų” pa knygos leidėjų prašomu* LDS

žodžiu sukant, visi Chica- skelbtoji Unia, tad 8v. Jnoaa, socUUst, dienoje ne tik n«U- 
Lakūnai į Kos žymieji atletai, muzikos, po Lietuvių Darbininkų Sųjun- .

mnnA- ir dailuti iaornc rln 1 ____ j* ’

Kdward Kelly.

!• PRANEŠIMAS NORTH- 
SIDIEŠIAMS

Įdomiausią ir sensacingiau-; meno ir dailės jėgos dalyvaus, nori dalyvauti lietuvių die-
Jungtinis Visu Čhicaeos Parapi iu Choru programos dalį sudarys .Lietuvių Diųuos programoj, i noj pasaulinėj parodoj, yra

e . w f e ‘ ~ - _  ’*_ • i-i_ - I ArZaau alnizinf _ ___ ž—w_
Choras, Žymiausi Mūsų Sportininkai. Gar
siakalbius Parūpins Peoples Furniture Co.

Pranešanie, kad visi, kurie 
neturi kaip nuvažiuoti į Lie
tuvių Dienų, o nori joje daly
vauti, prašomi <eteiti prie baž
nyčios 12:30 vai. Čia bus di
delis trokas, kuris veš choris
tus. Galės n pašaliečiai sykiu 
nuvažiuoti. Nuvažiuoti ir par
važiuoti kainuos tik 25c. Tro
kas išvis laiku 12:30 (po pas
kutiniųjų šv. Mišių).

Komisija

lietuviai ir amerikonai lakū-| Arčiau stovint prie Lietu- sufabrikuota. Pocius socialia 78,1111 LietuvilJ Dienoje,
nai ir su parašutais šokėjai, vių Dienos programos rengi- 

triksus, mo, galima ’ tik tiek sakyti, 
kad parengimas padarys to 
kią istorinę dienų, kokios Chi 
cagos lietuvių gyvenime dai 
nėra buvę. 2

* • * •. • ’ F -»*. «* •»
Kelrodis

Lietuvių Hiena įvyks Har 
lem aerodrome ant Harlem a- 
ve. ir 87 Str. Žmonės Dus ve
žami busais, trokais ir auto-

Lakūnams įvairius
T. . . daryti ir vpač su parašutais

Istorinė Lietuva., Diena jau. «Svę»U. Visas Lietuviu Die- tai djdžiai w
atėjo. Nepaprastai marga ir ' nos pelnas eis Dariaus Girė-
graži programa jau prirengta] no fondui. Tai reikalas ku- 
ir sutvarkyta. Chicagos lietu-j riam netik Chicagos bet ir vi- 
vių visuomenės šiuo parengi- bo pasaulio lietuviai širdin- 
niu susidomėjimas nepapras- ' gai užjaučia. Chicagiečiai
tas. Jei tik oras pasitaikys gra apylinkių lietuviai užuojautų
žus, žmonių tikimasi turėti 
minių minias. Vien mūsų cho-
r.i, kalbėtojai įvairūs sporti- Kalbėtojai
mukai, žymieji lakūnai ir ki-Į LiHaviu DienWĮ am„ 
ti programos dalyviai sudarys Hark aerodrome

vojingi aktai. Nežiūrint to di 
delio pavojaus, mūsų lakūnai, 
net keturios lietuvaitės ir du 
jauni lietuviai vyrai, tam di- 
deliam tikslui pasišvenčia. 

Lakūnų tarpe bus labai žy-
parodys rytoj - savo atsila- miy amcrikonų ir lieluvių. A. 
nkytbu , Harlem aerodromu. Llrtuvil) AecI)klub(,

pirm. A. Kiela, kuris sykiu su
Darium tarnavo Lietuvos ka- Nuveš į pat aerodromų. Tro- 

poros tūkstančių žmonių mi-1 P^ėa-ro oro tarnyboj, Lietuvių Diejkai bus parūpinti visose ko
ma. O kų jau ir besakvti anie PUSe dvyhkos popwt Vy- nos programoj padalys daug Jonijose. Stovės prie bažny- 
Chieagos, visų priemiesčių ir ?aUT pr<^ram«s vedėju bus sensacijų. Kap. lakūnas M.(4?ių. Trokais iš šiaurinės mie- 
net tolimų miestų šviesių lie-^1"’ ,, . eS_. .?*n’ Laird> kuris'žinomas ne tik sto pusės geriausia važiuoti
tuvijų! Tūkstančiai suplauks daroS redakt?™s Vaidyla, Chieagoj, bet ir visam pla- Archer iki Harlem tada Har- 
Harlem Aerodromų. ! “Dirvos” Chicagos žinių re

įdaktorius Simokaitis, “Mar- jys kų jis gali. Ir kiti žymūs 
Lietuviai kultūringi žmo- gučio” redaktorius komp. A. lakūnai vežios žmones ir da

nės. Gražiam tikslui moka pa Vanagaitis,.dienraščio “Drau rVa “triksus”.
'1 ' ’ 2------- 4-------------------------- - ■

visiems susipratu 
siems lietuviams pataria daly- 

Har
tų komitetan nesikreipė gauti lem Aerodrome,
leidimo pardavinėti knygų. Jis A. F. KNEIŽY3,
susirašinėjo su Ccntury of Pro LDS Centro Sekretorius

Programa prasidės apie.nios. Programa priruošta to 
12:30. Įžanga 25 centai. Vai-j kia, kokios nėra buvę lietuvi-
kams dykai. Valgių, gėrimų ii 
šaltos košės bus kas tik kiek 
norės. Tų visk-j. tvarkys Da
riaus sesutė Stulpinienė.

Kurie kitokiu būau negalė- 
mobiliais. Buaus bus galima s^e nuv?kti, važiuokite \V at
gauti ant 79 ir \Vestem avė.

čiam aviacijos pasauly, paro-iiem avė. iki aerodromo. Taip

• • • * li

"Kodėl jus nepasakote žmonėm su 
jautriom gerklėm apie Old Golds?

• . I /«. ♦

i’ck BžM-tkJHUSS<xri
[SENAS OLD GOLDS RŪKYTOJAS NUO 1928]

Malonus p. Barthelmess:

Žmonės, kurie prižiūri savo gerklės, neturėtų ati
dėti vartojimų Old Golds. Sykį jiems pamėginus Šį 
lengvų gerklei cigaretę—jus galite būt užtikrintas, 
kad jie niekuomet nuo jų neatpras.

Jie atras, kad Old Golds yra padaryti iŠ švelniau
sio, priimniausio tabako — Žymiai liuosi nuo Šiurk
štumu ir griaužimo. Neirituoja nors ir Švelniausios 
gerklės.

Taigi, ačiuojame jums už sugestijų, p. Barthel
mess. Kaip matote, mes priemonė jų. Ir jus gal 
busite tuo tarpininkų, kuris atneŠ^naujų komfortų ir 
pasigerėjimų “žmonėm turintiem jautrias gerkles”.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC. 

1STBGTA 1760

P. S.—Yra taip, p. Barthelmess:
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

Richakd Barthrlmrss, kurio populitrilkumas pašuto ii i pirmaeilius 
judiių žvaigžde^

Šreinm gerklei cigaretai

ern Avė. 
“moveris”

skani parengime. Į šį darbų 
įtraukta visų kolonijų veikia
jai; žodžiu, visa Chicagos ir 
apylinkės lietuvija.

Nuvažiuoti į Lietuvių Die
nų bus labai lengva, nes susi-

WESTSIDIEČiy DĖMESIUi

iki 75tb bt. ten siekimo komisija parūpino hu 
Bagdonas lauks

\Vest Side yra paimta du 
trokai: S. Fabijono ir J. Skri- 
ckaus. Trokai bus prie bažny-

su troku ir visus nuvtJ į pat 
aerodromų.

Kunimit ir Archer Hcightt 
lietuviai stokite ant Archer ii 
Harlem Avė. iš ten trokai pa
ims. A. J. Ž.

gi gerai važiuoti Western a-
ve. iki South West Highway JAU PRISIRUOŠTA PRIE

,r tiesiog , nereron,,.

U —------
Daug dirbta, ruoštasi, bet 

galutinai viskas priruošta ir 
tik laukiama skaitlingos mi-

SF.taritlardCa.. I"

I

sų, trokų ir automobilių. Beluos 12 vai. Kurie norite va
to, iš kiekvienos kolonijos va- žiuoti, būkite skirtoj vietoj, 
žiuos vienas arba du trokai,
kurie veš choristus; su jaunai
siais bus galimą ir senesniems 
nuvažiuoti. Kiekvieno lietuvio 
šventa pareiga būtinai daly
vauti toje Lietuvių Dienoje ir 
tuom pagerbti mūsų' didvyrius 
Darių ir Girėnų. Tų dienų vi
si Cbicagos lietuviai suvažiuos 
pagerbti mūs didvyrius, kurie 
brangiausį saVo turtų gyvybę 
paguldė ant tėvynės aukuro.

Darbininkai, išvažiuos 10 v. 
iš namų.

Visi vestsidiečiai ruošiasi 
važiuoti į Lietuvių Dienų Har
lem aerodrome. P? PabiJonaitis

PLATINAMI TIKIETAI

—

“Draugo” Labor Day pik
niko tikietų platinimas jau 
prasidėjo. Visose kolonijose 
eina didelės lenktynės. Dau-

Lictuvytis J giausiai išplatinęs gaus gra
žių dovanų. Norintieji pasida 
rlmoti katalikiškam dienraš 
čiui, kviečiami j talkų. Rap.

PAGEIDAUJU PUSININKO
dėl bnčernės ir grosernės. 

Turi būti lietuvis.
2125 W. 24th Street

JOHN B. BORDEN^
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki Ii 

Panedėllo, Seredoa Ir Pėtnyčios
vakarafr S Iki 9 

Trtcfonaa C Altai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RFPuhllc »«0O

P. CONRAD
FOTOORAFA8 

Atsidarė nuosavą, mo- 
dernUku atudlo su Hol- 
lywood Šviesomis.

430 WEST 6Sr»l ST. 
Rngl<-wo<al 5810—MUMS

INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71OO 80. TAEMAN ST. 

71SM 80. ROCIWKLL ST. 
TM. RKPulMlc SOOO-MOSl
Mes parduodam anglis 4e- 

rnjMitslom kainom. Pocabon- 
taa M. R. $7.o6 tona*.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chl«a*o, III.
TKu REPI BUC S44M

Katrie perkate anrlls IK 
draiverių, siųskite Juos J 
CRANE COAL. CO. Gausite
feresnea a*tfta.' ui mažiau 
ptnfrų.

POPTERVOJAM Ir PKNTCOJAM
Atitekame visus namų dabinfmo 

darbus. Darbas ptffus ir užtikrin
ta* ĮUI m. popleros rolė — Mc.

JO8EPH AUGAITIH 
1MOM R. »oth Avė. (’lrvm, nt

TeL lAfayctte 471»


