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Pareiškia, kad jie pirmoje vietoje stato Amerikos gerovę

AMERIKIETE APIE RASTA PINIGU
SOV. RUSIJA
DIRBTUVE

PREZIDENTAS
WASHINGTONE

TRUMPAS KLAIPĖDOS
SEIMELIO POSĖDIS

U--------

KAS

NEPASITENKINA

VENIMU

AMERIKOJ,

VYKSTA

GY

TE

TAI CHICAGOJ; SUIMTI

TRYS PINIGŲ DIRBĖJAI

PAGALIAU SUGRĮŽO PO'

ILGOS

ATOSTOGŲ

KELIONES ,

RUSIJON

9 AUSTRŲ POLICININ
KAMS GRĘSIA MIR
TIES liAUSMĖ

Liepos 27 d. Klaipėdos sei
melio posėdis praėjo nepapra
stoj atmosferoj. Susidomėji
mas šiuo posėdžiu buvo toks
didelis, kad posėdžių salė buvo
sausakimšai perpildyta. Žur
nalistų tarpe matėsi daug už
sienio korespondentų. Taip
pat buvo atvykę daug svetimų
valstybių atstovų. Visų dėme
sį kreipė džiuginanti aplinky
bė, kad ir seimely, pagaliau,
kabo Vytis.

Federaliniai agentai vakar
WASHINGTON, rugp. 10.
NEW YORK, rugp. 10. — puolė keturių aukštų namus
21
No.
Racine
avė.,
kur
rasta
*
Prez.
Rooseveltas šiandien grį
SUKONEVEIKTOS LENKŲ VYRIAU Sovietų Rusijų atlankiusi grį
žo demokratų partijos naciona šio krašto monetų, daugiausia žo iš tolimos savo kelionės,
įVIENA, rugp. 10. — Vyksta
SYBES RENGTOS IŠKILMES
lio komiteto narė Virgin salas nikelių, dirbtuvė su liejykla ir 1 Vakar vakarų prezidentas
VARŠUVA, rugp. 10. — sklandžiai vykdomų kongreso atstovaujanti. Iš Rusijos par kitais reikalingais pinigams 1 Chicagoj sustojo tik tiek, kol karo teisme byla 9 šio miesto
1 suspėta traukinio vagonų pa- policininkams, kurie aktyviai
Lenkų vy riausybė suplanavo programų. Jie atsisakė pasi- sivežė naujų idėjų apie kornu- dirbti įtaisymais.
.
»
Suimta trys pinigų dirbėjai: sukti iš vieno į kitų geležinke- dalyvavo su naciais kanclerio
visus užsieniuose gyvenančius ( rašyti konstitucijų, ir vyriau- mamų.
•
lenkus sujungti bendraa susi- Į sybė atšaukė rengiamas iškil- Ji sako, kad tie visi, kurie A. Lang, A. flordon ir W. Be- lį.
ofisų užpuolime, kuomet nu
vienijiman tuo sumetimu, kad 1 mes Krokuvoje.
nepatenkinti Amerikos gyve linski.
Grįžęs prezidentas rado di žudytas kancleris Dollfuss.
jie, svetur gyvendami, nevir
Kol
kas
Šie
“
fabrikantai
”
nimu,
tevyksta
į
sovietų
Ru

džiausias kruyas dokumentų.1
Sesijos metu, kuomet buvo
Šiaip* naciams, kurie nebuvo
Posėdžio atidarymo laukta
stų kitataučiais, t. y., neištausijų
ir
ten
tepagyvena
kokį
dirbo
tik
“
nikelius.
”
Agentai
Prisieis keliolikų dienų intenbaigiamas svarstyti konstitu
valstybės tarnyboje, teismas su dideliu įtempimu. Praėjus
tėtų, kad namuose ir susirin
cijos pasirašymo klausimas, J. laikų. Tuomet jie žinios, kaip rado planus, kad jie jau buvo • gyyjaį dirbti, kol rašomasis jo reiškia kiek pasigailėjimo. Bet tam tikram laikui po nustaty
kimuose visur ir visados var
pasiryžę dirbti dešimtukus , kabinetas pasiliks apituštis.
Valstybių lenkų delegatų pir baisus gyvenimas Rusijoje.
valstybės tarnautojams, ypač tos valandos, posėdį atidarė
totų lenkų kalbų, kad visur
ir “kvoterius.”
Įvairių departamentų viršininmininkas, Krank Swietlik iš
Rusijoje moterys dirba sungi policininkams, kurie susidle- antras vicepirmininkas Vašsteigtų ko daugiau lenkų mo
kai lauke jo parvykimo, nes t ,
.
, .
. y . .
Chicago, staiga pareiškė, kad kiaušius darbus. Ne tik die,
... , . Ida su vyriausybes priešais ir kys, Landhrirtschaftspartei at
kyklų ir imtųsi kitokių priemo
susibūrė daug reikalų, kuriu •
jo vadovaujami delegatai nu- nomis, bet ir naktimis. Dau-1
‘ j savo vyriausybę puola, negali stovas.
nių prieš ištautėjimų.
nebuvo galima atlikti be pre
sprendė nepasirašyti minėtos gybė šių darbininkų miega vabūt pasigailėjimo.
Tuoj po atidarymo pirminin
Kad tai atsiekti, lenkų vy
zidento nurodymų.
konstitucijos. Kitų kraštų de gonuose. Jų gyvenimas kaip
kaujųs
padarė netikėtų parei
riausybė sušaukė svetur gyvelegatai jam pritarė. Buvusie- darbo, taip doros atžvilgiu
Prezidentas pageidavo, kad
škimų, būtent, kad posėdis ati
nancių lenku kongresų, kurs.................
.
._
- ,
. ..
.
. .
T„ ‘ ji sesijoje vyriausybes nariai yra stačiai pasibiaurėtinas ir Cooko apskrities teisme nu AVashingtone nebūtų rengia
dedamas, nes nėra reikiamo
tomis dienomis čia įvyko, ls
, ,
k ,
»T- • ,
bausti kalėjimu 27 warcio 56 mos jokios priimtuvės. Nežiū,[ nepaprastai nustebo. Visi pla - baisus.
'kvorumo (susirinko tik 14 at1
16-os {vairių kraštų lenkai pri
niekais,
precinkto keturi rinkimų tar riftt to,parvykusįjį sutiko gau
stovų). Po šio pareiškimo iš
siuntė delegatus. 46 delegatai
nautojai už padarytas sukty singos minios geležinkelio sto
Swietlik
išaiškino,
kad
toks
karto pasigirdo tautos himnas,
atstovavo J. Valstybių lenkų
bes per š. m. balandžio mėne ty. Prezidento populiarumo
svetur
gyvenančių
lenkų
susi

kurį visas seimelis išklausė
organizacijas.
sį įvykusius piliečių balsavi paraiškai nereikalinga kviesti
vienijimas
yra
negeistinas.
DETROIT, Mich., rugp. 10. stovint (net ir komunistų at
Lenkų vyriausybė iškilmin
mus.
Amerikos
lenkai
negali
paminių,
jos
pačios
suplūsta.
— Dar nebenai sudrganizuotų stovai, taip vadinama “darbi
gai pasitiko ir vaišino atvyku
Teismas rado, kad kaltina
I
kęsti
naujų
įpareigojimų.
Ame
automobilių darbininkų uni ninkų grupė”). Tik socialde
sias iš svetur gausingas dele
VIENA, rugp. 10. — Aus mieji leido balsuoti net 26 ne
rikos
lenkai
didžiuojasi
savo
jos, priklausančios Amerikos mokratų atstovai prieš himno
gatų grupes. Kongreso posė
trijos vyriausybės propagan- si registravusiems asmenims.
protėvių
kraštu,
jo
istorija,
Darbo fedteracijai, pradeda pradžių apleido salę.
džiai įvyko lenkų senato rū
(tos viršininkss pulk. W. Adam Jų
neįtraūkti į
kultūra
ir
pažanga.
Tačiau
jie
skaldytis. Atsirado šios fede
muose. ’
• '
į>er radijų įspėjo Papenų, kad mų knygas, bet bebotai buvo
Visas posėdis užtruko 15 mi
pirmoje
vietoje
jaučiasi
ame

racijos priešų ir imta organi nučių.
Kongreso metu pagaminta
įjis atvykęs Vienon nieku būdu pripažinti tinkamais. Be to,
svetur gyvenančių lenkų susi rikiečiais, o ne kitokiais. Jie esikištų į Austrijos vidaus kai kuriems piliečiams leido
BERLYNAS, rugp. 10. — zuoti nepriklausomų federaci
yra
Amerikos
piliečiais
ir
jų
vienijimui konstitucija (įsta
reikalus.
Nurembergo vienoj dirbtuvė jai organizacijų, į kurių pa
po kelis kartus balsuoti.
svarbiausia
pareiga
yra
rūpin

traukta jau keletas tūkstančiij
tai). Programoje buvo kaip
Jis sakė, kad Vokietijos vy
Nubausti po 10 mėnesių ka je darbo metu nusižudė jauna
tis
Amerikos
reikalais.
darbininkų. Kitų darbininkų
šiandien visiems kongreso da
riausybė čia siunčia Papenų
darbininkė.
lėti.
tarpe vyksta sąjūdis už atsi
lyviams vykti į Krokuvą ir
Amerikos lenkai ypač diaug ne kaipo Hitlerio specialų at
Vokietijoj
veikia
įstatymas,
metimų nuo federacijos.
ten Vavelio pilies rūmuose iš išjudo prieš lenkų vyriausybės stovų, bet kaipo paprastų Vo
kad
vaikai
privalo
užlaikyti
KAUNAS. -- “ Sekmadienį ”
kilmingai pasirašyti susivieni propagandų, kad didžiosios kietijos pasiuntinį.
Darbininkai ypač nepaten informuoja, kad mūsų valdan
pasenusius
savo
tėvus.
Nusi

jimo konstitucijų.
lenkų organizacijos savo di
Jis smerkė Vokietijos nacių
žudžiusi jauna darbininkė už kinti tuo, kad jie moka fede čios sferos per, įvykusius su
Vakar vakarų kųjggr eso sesi džiuosius indėlius dėtų f ' spaudų už austrų nacių žudi
laikė savo motinų. Teismas racijai skirtus mokesčius, o sitikimus su įvairiais lenkų
joje amerikiečiai delegatai bankus Lenkijoje, bet ne> ten,
federacija niekad nepaduoda veikėjais, apsilankiusiais Lie
kų aukštinimų. Taip pat pa
Auroroj areštuota merga. nusprendė, kad dirbtuvės sa
staiga ėmė ir suardė tų visų kur jie gyvena.
žymėjo, kad Dollfussų nužu 25 metų amž., už grasini vininkas privalo tai senai mo I sųskaitų, kaip tie sumokami tuvoj, nieko konkretaus nepa
džius, dingp jo piniginė ir pa mus ginklu V. Jorkes, pas ku teriškei duoti užlaikymų iki pinigai suvartojami.
tyrė. Atitinkamuose sluok
skiau rasta pas vienų nacį.
gyvos jos galvos.
Federacijos viršininkai nu sniuose vyrauja nusistatymas,
rio svainį ji tarnauja.
Pašaukta prieš magistratų,
Būtent, teismas rado, kad duoda, kad jie nieko nedaro kad įvairūs lenkų pasiūlymai,
KITAIS METAIS NEBUS
ji išsitraukė .revolverį ir pa už darbininkės nusižudymų dėl unijų atsimetimo. Girdi, kaip komdominiumas Vilnijai
PARODOS
reiškė, kad ji tuo ginklu gra yra kaltas fabrikantas, kurs daug atsimetusių unijų pas ir pan., nėra rimti ir negal
PARYŽIUS, rugp. 10. —
AVASHINOTON, rugp. 10.
sinusi.
ilgomis darbo valandomis ap kiau grįžta atgal federacijon. sudaryti bazės Vilniaus klauį
Prancūzijos vyriausybė nu
Krašto teisingumo departa
Pasaulinės parodos, Chicasimui sunormuoti..
sprendė išvyti įš Prancūzijos mentaR paskelbė, kad nuo sau-jKoj, prezidentas Rufus C. Ji norėjo parodyti, kokį gin sunkino nusižudžiusiųjų.
RŪPINASI “PATO”
klų turi, tačiau teisme' pasi
Iš tų visų pasiūlymų, kaip
80 lenkų iraimerių, kurie su-J
1
z1I
„
;x
Dawes
oficialiai
paskelbė,
kad
ATSTOVU
....
.
. .
,, . I šio mėn. 1 <1, 1982 m., iš milireiškė
baimėj
Ginklas
tuojau
informuojama, mūsų vyriansykele maistus vienoj kasykloj '
pasaulinė paroda nebus atnauatimtas ir pasirodė yra iš me
ir per 37 valandas atsisakė Įcininkl' "andS"’ 29 "e
bė yra pasiryžus svarsty p tik
KAUNAS. — Lenkai daro
džio
išdrožtas.
bėse
plėšikai
ir
žudikai
yra
pa

lietuvių mokyklų klausinių Vil
pasiduoti savo nelaisvėj laiky
WASHINGTON,
rugp.
10.
žygių,
kad
būtų
leista
nuolat
Tas
padaryta,
kad
parodon
vogę 1,027 įvairios rūšies gink
dami 14 prancūzų mainierių.
Atsipeikėjęs iš baimės ma - NRA administratorius John Kaune reziduoti lenkų telegra- nijoj.
patraukti
ko
daugiausia
žmo

lūs, tarp kurių 10 kulkasvaigistratas jai už tai skyrė 50 son paskelbė, kad jo ofisuose imu agentūros ‘Pato” atstoTx*nkų maištininkų grupėje (
nių, kadangi šiemet yra pasku
KAUNAS. — Numatomam
dol. pabaudoj, kurių paskiau bus sumažintas personalas. vui. Tačiau administracijos
buvo 164 mainieriai. Iš jų 84 j džių, ir 23,110 diržų amunid- tinė proga matyti parodų.
artimiausiu laiku kalinių pasi
sumažino iki 6 dolerių.
išteisinti, tačiau neteko darbo. jos. Šiandien dirba apie 3,300 tar sluoksniuose j tai žiūrima nei keitime tarp Lenkijos ir Lie
Jų dauguma yra surad'akalėję.
nautojų. Paleistiems bus pa giamai.
/Vyriausybė kreipės į tų val TŪKSTANČIAI GALVIJŲ
tuvos, lenkai pasižada išduoti
DCL VIRŠLAIKIO DARBO
gelbėta surasti darbų.
BUS IŠMUŠTA
stybių gubernatorius, kad tie
pulk. Mikalajūnų, Petrų Sagai
COLORADOJ POTVYNIS vogimai bfltų sustabdyti, ka
WASHTNGTON, rugp. 10.
Cooko apskrities turtų įkaitj, Vingilį, Vaškelį ir kitus.
Du plėšikai apiplėšė Photo — Ateinančiais metais, sako
0TTAWA, Ont., rugp. 10. - notojo 300 klerkų (kai kurie
dangi tų ginklų dauguma pri
Vakarų Kanadoj sausra labai jų jau nedirba) kreipės teis- presą Ine., ofisų, 725 So. La- ma, nebus apribojamas ūkinin
DENfVER, Colo., rugp. 10. klauso karo departamentui.
paveikė galvijus, kuriems pri man. Reikalauja, kad Cooko Salle gat. Pagrobė 1,269 dol. kams žemės įdirbimas.
Šio miesto vakarų apylinkę iš
Tad ir spėjama, kad teisia truko vandens. Jei artimiau Apskritis jiems užmokėtų 60,liko audra ir smarku lietum.
PEKIN, III.,
rugp. 10. —
CHTCAGO IR APYLIN
Liberty, Mo., rugp. 10. —
Pasireiškė potvynis/ 4 asme mi policininkai vargiai išvengs siomis dienomis nebus sulauk 000 doL už viršlaikio darbų
nys žuvo ir 18 asmenų nesu mirties Bausmės. Per daug di ta lietaus, tūkstančius galvijų Jkainojant apskrities turtus įPasibaigė streikas American ftį miestų ištiko didelis gais KES. — Iš dalies debesuota;
gali būt kiek lietaus.
1931 metais.
Distillery įmonėje.
ras.
reikės išmušti.
delis jų nusikaltimas.
randama.

UŽ SUKTYBES PER
RINKIMUS

SKALOOSI AUTOMOBI
LIŲ DARBININKŲ
UNIJOS

AUSTRIJA ĮSPĖJA
PAPENĄ

YPATINGA VOKIEČIŲ
TEISMO IŠTARMĖ

IŠ LENKŲ PUSĖS NIEKO
NAUJA

IR MEDINIS SUKĖLĖ
BAIMĖS

80 LENKŲ DEPORTUOJA
MA Iš PRANCŪZIJOS

SUSTABDYS GINKLŲ
VOGIMĄ

jinta

19.35

SUMAŽINS PERSONALĄ

m.
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šeštadienis, rugp. 11 a., 10rVT
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Kaji. F. Kemėšis
keliu riuušes kad tik sukelti darbininkuose
liepusitikėjimi} vyriausybe ir yisa tvarka. Tuo
lAcina kasdien, lfiakyrus aekmatllenlua
jie nori darbininkus privesti prie panikos ir,
>RENIIMERATO8 KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
tetains
i....... l’usel metų — fl.60; Trims mėnesiams
Kai ventiliacijų ne kokiu,
- 1100. Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse to atsiekus, mėginti ir čia įsteigti sovietų
U
rssrnmerafii Metama
f7.#»; Pusei metų — fl.00.
Visur stačiai pasakius dvokia.
valdžių.
taija — ,03c.
ryti visoms ekskursijoms kuo(Tęsinys)
Kalbinu; kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Stai,
nors ir mūsų žemės globas
Žpdžiu sakant, Sovietų Rusijos pripaži
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina,
Angliarūkštimi taip pralobo,
nuoširdingiausių priėmimų ir
įf sepraSoin.-> '.ii i'n.i.ii ■ ,
prisiunčiama tam tiks
Visiems privalu suprasti,
nimas buvo niekus daugiau kaip tik klaida,
li paito ženklų.
Kad priežasties ir nežinosi,
parodyti tradicinį lietuviškų
Bedakterfua priima — nuo 11:00 lkl 12:*0 vaL
kuri šiuni kraštui daug kainuos. Preziden kad kiekvienas jaunas Ameri
Kodėl labai taip riečia nosį.
vaišingumų.
Ar paruku, ar dinamitu
tas Rooseveltas, tų pripažinimų davęs, be kos lietuvis turi rimtai ir ne
Labai pakvimpu kartų kitų.
abejojimer, irgi nesidžiaugia, lies komunistai mažu padirbėti, kad lietuvių
Rimtai jau pagalvoti verta,
visu frontu varosi prieš krašto gerovės gai kalbos tinkamai pramokti. Mū Trumpo atsilankymo į Lietužemės orų sutvarkytų!
1 sų kalba, ačiū Dievui, jau ten- vų nepakaks, kad geriau tų
Įsus išganingų žodį tartų!
vinimo planų
“DRAUGAS”
Čionai inžinierių ne stoka!...
ka priskaityti prie kultūringi}- kraštų įr kalbų pažinti ir su
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Kokie- jiems nuostabūs dalykui
jų pasaulio kalbų. Ji ne tik jo dvasia susigyventi. Tam rei
PRISID±KIME
Jau sugalvot lig šiol pavyko!
Publlshed Daily, Except Sunday.
garsi
savo
senumu,
turtingukia
ilgesnio
laiko.
Va
ir
stoja
Na, pabandysim ir čia... O, kų,
BUB8CKIPT1ON8: One Tear — MOO; Six Months
— fl.5#; Three Months — fž.OO: One Month — 76c.
prieš
akis
didis
uždavinys
vi

Jei
rasim kokį norints būdų
Būlų įdomu žinoti, ar lietuviai stipriai mu ir gražumu ir tuo, k*ad šia
hp**e
om- Year — f?.GO; Slx Months — MOO;
Pašalint dujas, kurios žudo...
Bar — ,03c.
dedasi prie tos kovos, kurių dabar veda A- ndien nė vienas rimtesnis filo siems būsimiems lietuviams
ABeertkstng in •DRAUGIAS" brings best results.
Zmoguus sveikatų, kaip puiku būt!
Advertlsing rates on appllcatlon.
merikos katalikai, kad išvalyti filmas ir ben logas be jos pažinimo negali profesi jonalanis, (ypač jau
Galvoja jie ir šiaip ir taip čia...
•^RAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago drai teatrus nuo nepadorumų ir jaunimo de apsieiti ir kad matome jų dė niems kunigams), kurie gy
Bet oras... jei ne dujokaukė,
vens,
dirbs
tarp
lietuvių
ii
Tikrų tikriausiai aš nuleipčiau...
stomų
visuose
didžiuosiuose
moralizacijos!
Inžinieriai, greičiau — mes laukiam!
Mūsų manymu, neturėtų atsirasti lietu pasaulio universitetuose, — vadovaus jų dvasiniam ir vi
Kada turės Europos rūmas
DIENOS KLAUSIMAI
vių organizacijos ar paskiro lietuvio katali bet ji šiandien yra jau ir lite suomeniniam gyvenimui — at
Nors tokių ventiliacijų vis,
silankyti
į
Lietuvų
ilgesniam
ratūros
kalba,
turinti
savo
viKaip
bakūžėlių mūs daugumas,
ko, kurie neprisidėtų prie šio labai svarbaus
Ar
bent
kaip mūsų tvartuos avys?!...
laikui,
pagyventi
joje
metus
darbo ir neprisirašytų prie vadinamojo pa-1 sas taisykles, kurių reikia mo
O, jūs, pasaulio šeimininkai,
kitus. Jų tėvų gimtoji apvlinkytis.
dorumo legijono.
Toks
oras, kaip dabar, netinka!
kė kaip tik ir turėtų kilnių
___________
Mums, lietuviams, iabiau negu kam ki Antra vertus kiekvienas jau
Kuoniet buvo varoma kampanija Jungtam turi rūpėti jaunimo reikalai. Mes turi- nas Amerikos lietuvis turi lai pareigų tokį mielų svečių iš; gyvenimų ir aspiracijas. Ta-1 klausiniu mūsų jaunosios kariinėse Valstybėse dėl Sovietų Rusijos pripame išlaikyti savo jaunimų gyvu ir religiniu kyti savo ambicija ir tinka- Anierikos priimti ir mylėti ir,įįau ngra abejonės, kad visi tos nusistatymas, jų drąsi vieifsaaio, labai daug girdėjome visokiausių
ir tautiniu žvilgsniais. Jei to nepadarysime,’ mai pažinti lietuvių kalbų ir teikti jam visokeriopos pagal j jįe turės bent keletu pagrindi-1 šoji opinija, kuri verstų kiekįėjimų. Radikališkieji elementai, kad palen
sunkiai atsakysime prieš Bažnyčių ir tautų. sekti iš laikraščių Lietuvos bos. luos metus ar kitus jiej^įų klausimų, dėl kurių visi'vienų jaunuolį būti atsargeskti savo pusėn šio krašto vyriausybę ir vi
Šiandien jaunimų išlaikyti sveiku kūnu gyvenimų, kad jeigu kada jam galėtų ne tik krašto ir jo kai-; paRūdys, jog tais reikalais ir r.iu su savo jausmais. Jų pa
►oomenę ir gauti Sovietų Rusijai pripažiniir dvasia labai sunku, nes daug jlemoraliza- teks nukeliauti į tėvų žemę, bos pažinimui sunaudoti, bet klausinčius visa tauta yra vie-1 čių tuo reikalu stipri viešoji
tvirtino, kad tai padarys iškarto pakils
taip pat ir kitų įvairių studi ninga. Tokie reikalai pav. y- opinija padarys tai, kad miš
eijos teatruose, spaudoje ir šiaip gyvenime. kad ten visi galėtų lengvai su
krašto ekonominė gerovė, bus gauta iš Rusi
jų reikalams. Juk Lietuva, a- ra: nepriklausomybės stiprini rios vedybos bus didelė rete
Dėl to begalo yra svarbu, kad taisyti sųlygas juo susikalbėti ir pripažinti jį
jos užsakymų, plačiai atsidarys prekybai du
čiū Dievui, jau turi ir aukšto mas ir išlaikymas, Vilnijos at nybė.
X
jaunimai auginti ir auklėti. Reikia prisidėti savo broliu.
Buvo tokių, kurie tani įtikėjo. Šiandien
jo mokslo įstaigų ir bibliote- gavimas, Klaipėdos atlietuviprie išvalymo teatrų nuo begėdiškumų, įpra
j) Jaunųjų Sąjunga.
Lai
fltalykai visai kitaip rodosi. Jungtinių Vais
kų, iš kurių rieškučiomis ga- niinas> Tie visų bendrai sie
tinti jauninu} skaityti gerus laikraščius ir
jungiasi dvasiniais ryšiais Lie
prekyba su Sovietų Rusija per aštuo
; kiamieji reikalai ir įrodys Lie
knygas, duoti jam naudingo darbo katalikiš gšiol ekskursijas į Lietuvų or liniu žinias semti.
tuvos jaunimas su išeivių jau
mėnesius po pripažinimo ne tik nepadi
ganizuodavo dažniausia laiva h) Dažnesni svečiai iš Lie tuvos žmonių kultūrinį ir po
koj ir tautiškoj dirvoj.
nimu. Lai dažniau susirašinė
dėjo, bet žymiai sumažėjo. Anot Walterio
korčių agentai. Ačiū ir garbė tuvos. Žinoma, nebe tam tie litinį pribrendimų ir kels iš
ja. l^ai sukuria bendras orga
Padorumo Legijonas paskleidė milijonus jiems už tai. Tačiau, kad tos
Barant y, žinomo Amerikos laikraščių kores
eivijos
pagarbų
ir
pasitikėji

svečiai čia reikalingi, kad do
nizacijas — išpradžių kad ir
pondento, pranešimo iš Maskvos prekvba kortelių, kuriuose yra pažadas nelankyti ne ekskursijos būtų Lietuvai ir
lerių Lietuvos reikalams pasi mų savo senųja tėvyne.
sroviniais idėjiniais pagrin
tų dviejų valstybių pastaruoju laiku jau padorių teatrų. Gaukime tų koilelių, patys išeivijai naudingesnės, į jų or
rinkti. “Ubagėliai” jau yra
dais (angelaičiai su sodaliepasirašykite ir kitus kalbinkime tai pada ganizavimų turi dėtis platesfcveik visai išnyko.
iki gyvo kaulo išeiviams atsi- Savo lietuviškojo kraujo skie- čiais, pavasarininkai su vyTie patys žmonės, kurie tiek daug agi- ryti. Svarbiausia — savo duotų pažadų iš- nioji Lietuvos ir išeivių visuo- bodę. Savo dolerines pareigas dimas svetimame — tai me
čiais, Ateitininkai
su Am. L. •
,
menė. Ypač. svarbu būtų skai- rp•
.. . v- . .
...............
.
fkvo už Sovietų Rusijos, pripažinimų, maty pildykime.
Reikia spėti, kad busimasis A. L. R. K. tlingiau įtraaktų.tas akskur- .
ir ^stačiai K. Studentas, Jaunalietujlą^
kad jų paž&dėjindii neišsipildo, kitų
atlikę,
skolas
ga'l
dar
Tr
šit
neleistina
prabanga.
Jeigu sa sau atatinkamomis organi
giesmelę gieda. Jie sako, kad taip yra dė! Federacijos kongresas £leveiande taip pat svjas Amerikos lietuvių jauni procentais sugrųzmę.
mes tautiniai atgijome, nebe zacijomis, varpininkai, žiežirfo kad Rusija pinigų neturi. Reiktų jai pas- tars savo siiprų žodį šiuo svarbiu reikalu. mų, kaip tai daro panašiai leTie busimieji ir gal gana da turėdami nei visų trijų mili bininkai su sandarieeių ir soIbolinti, kad ji galėtų čia užpirkimus darvti. Be abejojimo, jis suras planų, kad į tą dar- i nkai, italai ir kiti. Didesniais
jonų žmonių, tai kurių gi tų tijalistų jaunimo. Lai jie mė
Be to, stato reikalavimus panaikinti senas bą įtraukti visų mūsų organizuotųjų vieno-j skaičiais važiuojant, priside- i žni svečiai iš Lietuvos bus
dant prie to šiu(?tuo rimtoms jos kultūros atstovai, jos pro trijų milijonų dalį mes begali gina kurti net bendras Jaunų
Bns ijos skolas. Varlinas, jei duodi arklį, duok menę.
įstaigoms — gal pasisektų a- greso, jos kūrybos at vaizduo me aukoti lenkams, airiams ar jų Sąjungas. Gal tos Jaunųjų
Jy balnų. Tai gerai Sovietų Rusijai, bet kų
SVARBUS ĮVYKIS
teityje ir didelius būrius lie tojai. Jie bus gyvieji ryšiai vokiečiams. O juk savaime ai Sųjungos su laiku suras ben
dėl to gauna Jungtinės Valstybės?
šku, jog kuomet lietuvis ar drų kalbų ir sudarys vienų betuvių jaunimo į Lietuvų nuves tarp Lietuvos ir jos išeivių.
Dar ir daugiau yra nusivylimų Rusijos
A. L. R. K. Federacija visuose lietuvių žti. Tik tuo būdu ir prasidės
Nieko bloga nebus, jeigti lietuvė tuokiasi su žmogum mirų tautinę lietuvių jaunimo
pripažinimu. Pripažinimo agitatoriai išsijuo katalikų laikraščiuose skelbia, kad šio mūsų
rimtesnis čionykščio jaunimo atskiros kultūrinės srovės siųs didesnės ir stipresnės tautos į Sąjungų. Tokia Sųjunga ir būsę tvirtino, kad po pripažinimo btfs sustab veikimo centro metinis kongresas bns rug
tautinis gaivinimas. Savaime savo srovinius atstovus, kurie — jisai, arba ji tenka laikyti lV didžiauaia mūsų tautinės
dyta komunistinė propaganda šianiV* krašte. piūčio 21 — 23 dienomis, CIeveland, Ohio.
aišku, kad Lietuvos visuome kiek savaip nušvies savo pri savo tautai žuvusiais. Cia rei- «'T7Ms garantija.
Tačiau įvyko kaip tik priešingai. Dabar ko Tai yra svarbus įvykis. Dėl to ir netenka ste
taikintai auditorijai Lietuvos1 kalingas gyvas ir aiškus tuo
munistai turi daug laisvesnes rankas savo bėtis, jei Clevelando lietuvių katalikų veikė nės bus šventa pareiga sudapragaištingai propagdndai. Pavyzdžių turi jai rimtai ir rūpestingai prie jo rengiasi.
Be abejojimo, kongresas daug kų naujo šyti savo laikraščiuose apie vienybę. Bet var
me daug.
, 4
Religingas žmogus žino, jog
Prie to darbo uoliai dedasi vietos kunigai, ines į mūsų religinį ir tautinį veikimų šiame | gu kas iš jų vienybės beišeis, nes jie taip
Pastaruoju laiku Jungtinėse Valstybėse katalikiškos draugijos, turima nuoširdus pri krašte. Jis turės apsvarstyti daug painių ‘ savo vežimų traukia, kaip toj pasakėčioj Iv- jo dvasinio gyvenimo kilnu
smarkiai plinta streikai. Komunistai į juos tarimas J. E. vyskupo Schrembs.
klausimų, išrikti keletu svarbių problemų, nuo Į
gul|). u TėJys K#i kurios tautinfnkl, mų ir jo dorovę daugiausiai
Jaučiama, kad kongresas bus gausingas. ko daug pareis gyvesnis mūsų veikimas ir I
kiša savo purvinus nafpis. Vietoj padėti dar
,
, , . ,
...
.
, nulemia ^kis ir laipsnis jojo
x. . .. .
. ...
• grupeles (vadai be armijų) perdaug ligšiol turinių trijų dieviškųjų dory
bininkam- iškovoti geresnes darbo ir gyve Suvažiuos atstovų iš visų didžiųjų lietuvių tautine šio krašto lietuvių ateitis.
1
.
bių,: tikėjimo, vilties ir mei*
*
*
i
pataikavo
socialistams,
kurie
tuo
pasinaudonimo sųlygas, vietoj sustiprinti jų vienybę — centrų: Chicagos, Brooklyno, Naujosios An»
(Tęsinys 3 pusl.)
Tautininkai, prakišę SLA., pradėjo ra- i jo ir juos apmovė.
unijas, jio visais būdais kenkia, triukšmauja, glijos, Pittsburgho, Detroito ir kitur.
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JAMAUDAS
(Iš gyvenimo dykumoje)

šis ėjo labai greitai, dažnai pasukda
mas iš skersgatvio į skersgatvį, ir vaikui
Mrodė, kad .jis, žiūrėk tik, nebematys jo.
Jis pradėjo nusiminti. Taip, jis neįstengs
pavyti jo, o jeigu net ir pavys, tai ar gi
Jb gali sustabdyti jį?
Nežiūrint į tni, jis vis dėl to bėgo
pirmyn ir visai netikėtai tubėgo tuos pa
čius Imituosiu- žmones, knrie lipino skel
bimų ir vienas iš jų stipriai jiastūmė jį
į taip Staigi mintis atėjo j galvų Jamauvkti. Tie žmonės ieško Alniui Basono, ir
jie pakankamai stiprūs, kad subirti jį.
Ar nesikreipti pagalbos į juos! Nežlno£ dainas jokios kalbos, be arabų jis pagrie
bė viriui iš jų už rankos ir suriko tik
vienų ž.dį “Hasanas!”
paskui vH
pusileuto bėgti, nors ir nežinojo, ar su“ ptato jie jį ir ar padės jam.

laimei, jie suprato jį, ir po kai ku
rio laiko Abdnl - Hasanas buvo suimtas,
o Jamaudų iškilmingai nuvedė pas mies
to viršininkus, kaip vaikų, užsitarnavusį
pažadėtą atlyginimų, ir atskaičiavo jam
tiek aukso, kiek neatsirastų visoje Mėto
jo pradėjus miestelį, kuriame sustodavo
vilkstinės.
Jis pažiūrėjo į jį, paskui nusisuko ir
palingavo galva.
— Man nereikia aukso, — tarė jis
arabų vertėjui. —- Aš ne jo atėjau iš dy
kumos. Aš atėjau savo motinos, kurią Abdul - Hasanas pavogė naktį ir atvedė
čionai su savo vergų vilkstine. Man rei
kia paklausti jo, knr visi tie vergai, pas-,
kui tamstos galite paleisti jį. Man nerei
kia aukso. «•'
Jo žodžiai labai nnstehino visus. Kaip
tik tuo laiku Europos valstybės darė vi
sas pastangas, kad nutrankti gėdingų pre
kybų žmonėmis, O tuo tarpn, iš vaiko žo

jo vergus ir leido vaikui ieškoti savo mo
tinos ir paskelbti visiems pagrobtiems
Mėtos gyventojams, kad jie laisvi.

Svetimtaučiu Legijoie
įtakoje

O, kaip laimino jie Jamaudų, kai
išgirdo apie cisa ką ir sužinojo, kad jis I
' ;
1
išgelbėjo juos! Kaip stipriai spaudė prie
(Lietuvio Legijoninko Apsakymas)
krūtinės Umda savo mažų sūnų! Paskui
"Tavo likimas goras. kad sugrjiai
jį, ir iš visur pasigirdo džiaugsmingi riks
sveikas
16 M-aroko, pasakė man vienas
mai, ir žmonės paskelbė jį dykumos did
IS legijonierių: Netiesa, taY Dievo ste-vyriu. O pinigus, kuriuos jam atidavė, ne
buklaa, atsakiau Jam”.
žiūrint į jo atsisakymų, jis sunaudojo su
daryti vilkstinę, kuri ir nuvedė visus be
Morokon važiuojančių susitaisė būre
laisvius atgal, į jų gimtųsias gyvenamą lis iš 60 vyrų. Tai būta viso pasaulio atė
sias vietas dykumoje.
jūnai. Ko rasti tame būrelyje nebuvo ga
Ši apysaka — tikras atsitikimas. Kie lima. J stotį įėjome eilėje po tris ir, štai,
kvienas, kas nors kartų ėjo dykuma Al šalia manęs milžinas kinietis, o iš kito
žyro ir Timbuktu tarpe ir buvo sustojęs šono latvis. Tai buvo geriausi mano drau
mažame mieste prie Mėtos, tur būt, girdė gai. Aš su jais niekur nėsiskyriau ir mums
jo jų iš tenykščių gyventojų. Kiekvienam buvo lemta pernešti daug baisenybių ir
keliautojui pasakoja jie apie vaikų, ku žengti taip pat kartu į ramesnį gyvenimų.
ris išgelbėjo visų vergų vilkstinę ir pasi
Tiesa, anksčiau keletu dienų buvo
darė
Mėtos
galva,
kai
dar
neįstengė
lai

taipgi vienas lietuvis iš Vilkaviškio. Jis
džių buvo matoma, kad visa vilkstinė sn
kyti rankose iešmo. To vaiko vardas —
vergais atvyko čionai tik vakar.
sykiu sn manim įsirašė Morokon, bet vė
Jamaudas,
Achnieto
šūnus.
Valdžios žmonės karštai ėmėsi reiknliau pagalvoję^, kad lenda į didelį pavo
« la ir. pasiėmy drauge Jamaudų, suieško
jų, nutarė nebevažiuoti. Bet pasilikti ne
V

Išvertė

Arėjas

Vitkauskas

viso

klausi

išrišimą

galimas daiktas. Atmenu, ateina pas ma
ne, verkia sakydamas: “Jonai, kų aš tu
riu daryti; taip nesinori važiuoti Moro
kon; baisu darosi. Turiu tėvų, motinų, ku
rie laukia manęs; dažnai klausia per laiš
kus, kada aš grįšiu namo” Aš jį rami
nau kiek galėdamas. Nebūk vaikas, sakau
jam, juk tu jau vyrukas ir, kas svarbiau
sia, katalikas. Tu tiki į Dievą, turėk vil
tį, viską pavesk Jo valiai ir laimėsi, iš
eisi nepaliestas visų nelaimių.
Bet veltui buvo mano raminimas. Jis
kitą dieną, bijodamas kad neišvežtų Mo
rokon — pabėgo iš legijono, tokiu būdu
lįsdamas į didesnį pavojų.

— Matote, vyrai, išrmūsų tarpo atsi
rado vienas dezertyras, — pasakė kitą
dieną mums vienas puskarininkaR.
Jis
ne dezertyras, — atsakiau į pnskarininko
žodžius, jis tik nenorėjo būti mėsininku.
Kaip gyvatės įgeltas atsisuko mano
pusėn puskarininkas.
— Paaiškink vaikėze, ką tu tuomi no
ri pasakyti, — suriko jis man.
(Daugiau

bus)

rugp.

11
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bės tai atlikti T Jokiu būdu,
ne.
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KAIP ATRAFIR nARIAlR'zinu aPtaškXta vieta “ apie,k>j°> Jonas Aukštuolis nuotcijų, į Kaunu atskris Italų lėTOBULINAMAS GELEŽIN Anlr
Al nUIIU KJAMAUu 3 kvadrat. metrus.
j rugsėjo 1 dienos skiriamas Į ktuvų eskadrilė.
Dariaus ir Oirano -žuvimo Lietuvos įgaliotu ministeriu ir
_
LietuvoJ(, roo5ia.
KELIŲ SUSISIEKIMAS
IR GIRĖNO ŽUVIMO vieta
virto Soldino apylinkių, nepaprastu pasiuntiniu Arge- ma vįsa
• įžymenybe. Jų kasdien lanko, ntinoje. Dabartinis Lietuvon rodų. Jose ūkininkai rengiasi
LIETUVOJE
VIETA

Turime gaivinti viltį, jog
lys iš 2 pusi.)
lygiai pritaikoma lr, Aukščiausiam laiminant ir
kinio išlikimo čia A- lbstint, visi mūsų gražieji ir
----------, daug žmonių iš visos Vokieti- atstovas Argentinoje gener. gausiai dalyvauti. Už geres
teisėtieji siekimai bus įvyk
Daukantas nuo rugsėjo 1 die nius parodos eksponatus yra
Ireikalui.
dyti. Mes atgausime savo Vi Lietuvoje šiuo metu yra 7 Mflsų tautos didvyriai Da- jos. Kubdamo kaimo gyvento
pisųpirma tikėti j sa- lnių, Seinus ir Gardinu, mes svarbiausi geležinkelių ruožai. rius ir Girėnas, kaip žinome, jai visiems atvykusiems pasa nos išeina atostogų ir po to paskirta visa eilė premijų. To
ateitį. Tam tikėji- | sustiprėsime Klapėdos pajūry- Jais dažnai vaikšto didieji, perskridę Atlanto vandenynų, kojo, apie didvyriškų lietuvių išeis į pensijų, kaip ištarna kios žemės ūkio parodos Lie
vęs 27 metus.—Lietuvos įgalio- tuvoje skatina ūkio kultūros
Igana tvirto pagrin i je, mes sustiprinsime ir pra- traukiniai
ir gyventojai
turi tragingai
žuvo~ Vokietijoj, ties lakūnų ----žuvimų.
Jie sako,
------------ —
----- „
o
-r.-------. . kad
.
tautinis atgimimas,. .. ...
patogų susisiekimų. Tačiau y- Soldinu, Kubdamo miške. Da- Dariaus ir Girėno žygis buvo tu ministeriu ir nepaprastu pa kėlimų. Ateinančiais metais
e
i turtinsime ir visų savo nepnbartiniu laiku ši nelaimės vie- labai didelis ir kad jie abu. siuntiniu Čekoslovakijoje
s k prisikėlimas
.
, . ,
Lietuvos prekybos ir pramo
. .
. buvo ,klausomų
valstybę;
mes įskel-, ra tokių mažesnių geležinke
tą nuo pernai metų beveik ne- buvo narsūs vyrai.
, skirtas dabartinis Lietuvos te- nės rūmai organizuoja didelę
aizdinis. Atgimėme
.
.
...
,
x
.
.
.
lių
ruožų,
kuriuose
traukiniai
*
| sime j nuostabias aukštybes ir
katastrofos legramų agentūros “Elton”
pasaulis skaitė mus savo tautinę kultūrų. Tačiau labai retai vaikšto ir tos sri pasikeitusi. Aiškiai matyti ta J “Lituanikos”
Lietuvos pramonės parodų.
lais ir net mūsų va- mūsų gražios viltys negalės ties gyventojai negali dažnai vieta, kur žuvo Lietuvos did vietų jau įsigijo Lietuvos ae- Direktorius Eduardas TurauA
—- Liepos 18 dienų Rumšiš
savais reikalais kur nors nu- vyriai ir kur nuo jų kraujo ro klūbas, kuris ten mano a- kas.
pamiršęs.
išsipildyti,
jei
to
pat
netrokš
kių Vikaras kun. Rubšys su
Į įvykti didžiajai žmo
ir nelauks ir toji trečioji da važiuoti. Tas be abejo sudaro dar dabar žemė yra pajuoda-, titinkamu paminklėliu įainži-Į _ Liepos 22 dienų Svento- Vbrgonininku nuėjo maudytis
istrofai; ateiti did- lis mūsų brolių ir seserų, ku daugnepatogumų. Šių metų vusi. Ant žemės tebeguli ke- nti tragingų lietuvių vandeny-1 sįos uoste> netoli Palangos hujqFu diena
kurių į Nemunų. Abu maudėsi ne
Irui; reikėjo sukapti rie apsigyveno šia pus Atlan pradžioje buvoimtasiLietu- ' lios pušys, kurias krisdama no nugalėtojų žuvimų. Lietu- v0
vos geležinkelių susisiekimų “Lituanika” nukirto. Taip vos aero klūbas didvyrių pa- Burengė šventosios žvejai. Iš- saugioje vietoje, kur daug su
įsų didžiuliams kai- to —« Amerikojek
ir pradėjo skęsti. Var
tobulinti. Tuose geležinkelių pat dar labai žymi duobė, ku- minklui statyti Kaune, jau tu- kilmėse dalyvavo
|r priešininkams —
Lietuvos
Pagaliaus mūsų visų troški ruožuose, kuriuose anksčiau rių išmušė motoras, nors ji ri surinkęs aukų apie 200,000 Prezidentas Antanas Smetona, gonininkas šiaip taip išsigel
vokiečiams, kurie
įs laikė mflsų žemę mus bei pastangas suriš ir ap Tetai vaikščiodavo traukiniai, jau truputį smėlio užnešta. Iš litų. Anksčiau buvo manoma. Palangoje atostogaujančioji vi bėjo, o kun. Rubšys nuskendo.
Nuskendusio lavonas dar lig
ir pavergę — rei- vainikuos meilė: meilė Dievo, dabar labai dažnai be trauki kelių kitų lėktuvo nukirstų kad šio paminklo kertinį ak- suomenė ir daug žmonių
iš
šiol
nesurastas. Ši nelaimė sma
visam įvykti, kad meilė savo motinos Bažnyčios nių, dar vaikšto vadinamosios pušų, kai kurios jau nudžiū- nienį bus galima padėti pev Klaipėdos krašto ir Žemaitijos.
į va atstatytų savo — meilė savo brolių tautiečių, automatricos. Jos pavaduoja vo ir netrukus bus pašalintos, didvyrių žuvimo metines. Ta- Ta proga Prezidentas Smeto r k iai sujaudino visų miestelį
iv apylinkę. Visų laikų nelai
su kuriais mus riša kraujas, traukinius, daug pigiau kaš Šiaip žmogaus ranka bendro čiau lig šiol tatai padaryti ne
valstybę,
na žvejams pasakė atitinka
mės vietoje matyti minia žmonelaimės vietos vaizdo nepa-* suspėta.
jei prisikėlė- kalba ir bendras tikėjimas; tuoja jų išlaikymas.
mų kalbų, kurioje įvertino
"suk Arėme valstv- pagaliaus mūs tėvų žemės mei
Taip pat patys geležinkeliai keitė.
išaukštino jų prefesijų.
Tsb.
lė.
Meilė,
nežino
kliūčių.
Mei

tyt Apvaizda skiria
tobulinami greitesniam trauki Tik pajuodavusios dėmės
— Grįžusi iš kelionės
iį nepaprastų užda- le visa nugali. Taigi tikėjimas nių susisiekimui. Paskutiniuo vietoje, kur vandenyno nuga
Europų Lietuvus eskadrilė,
hie tikėti, kad tų Die į tautos ateitį, geresnių laikų ju laiku, Lietuvos susisiekimo lėtojai žuvo, po “Lituanikos”
— Šiomis dienomis įvyko pos 23 diena buvo nuskridusi
Iškirtų mįslę atspėsi- viltis ir savo tautiečių bei tė ministerijoje dar svarstomas
skveldromis
ir
kur
daugiausia
L
j
etuvos diplomatų pakeiti-! į Palangų, kur atostogauja
skirtų uždavinį iš vų žemės meilė — labiausia klausimas apie naujo geležin
Tačiau ar vieni ir išris klausimų, ar mums le- kelio nutiesimų. Šis geležinke nutekėjo jų kraujo, yra į že- maį gUvęs Rygoje Lietuvos Lietuvos Prezidentas ir
(pasiuntinys Urbšys paskirtas praneš apie visų kelionės
ietuviai be savo bro-1 nda čia ir likti tuo, kuo Die- lis būtų tiesiamas Zanavyki- mę įkaltas stulpelis, ant
rio paprastu paišeliu parašy- politikos departamento direk- gų. Eskadrilės vadas pulk. Guiečių pagalbos suge- vas mus sutvėrė.
joje ir jungtų Vilkaviškį su ta. nelaimės vieta .
toriumi Lietuvos užsienių rei- staitis pareiškė, kad šiais mešakiais. Nuo Vilkaviškio, kaip
L/n/ja
Aplinkui dar tebematyti kalų ministerijoje. Lietuvos į-j tais, galimas daiktas, revizižinome, eina didelis geležinke
rmulkučių “Lituanikos” stik- j galiotas ministeris čekoslova-! tuodama Lietuvos karo aviaI# Gothenburgo j Stockholmą ke
lis ligi Kauno.
lione elektriniais traukiniais ima 6
Jo ir fnedžio dalelių, kurias
valandas, per gražiąją Švediją, fil
kellonfi Jungia mūsų Atlantiko lr
čia atsilankiusieji žmonės ren
Klaipėdos laivų susiesieklmą. Tarp
— Stokholmo burmistras se
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
ka ir Saugoja, kaip brangiau
kloja mūsų naujas laivas “MAIUnatorius Lindhagenas, žino
EHOLM,” keliones laikas 24 vai.
sių
relikvijų.
Katastrofos
vie

mas glaudaus Baltijos' valsty
bių bendradarbiavimo šalinin ta apima apie 6 kvadrat. met
GALUTINAI
rus, o didvyrių krauju ir benkas, dabar vieši Lietuvoje.
Kainos Sumažintos
ANT
ge
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j

Į

kuriu
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{VAIRIOS ŽINIOS
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liel

jam

į

ei-

VIDURVASARINIS IŠPARDAVIMAS

Kungsholm,.

.. -

DrOttniugbolm

Gripsholm

riiti!

|vakar vestsidietį zaĮfntanų.
Įkas prapesoriau, ša
mas man savo delnų,
dalykų turiu tau pa-

nų. Taip kermošiaus progra
moj buvo pažymėta. Vadinas,
buvo vyriausias ant visų čy
nų. Taigi atvažiavo į otelį; at
važiavo net kelios mašinos: kn
ralaitė, palydovės, visi čynaii
ir visa načalstva. Be visa ko,
kas dėjos nukarunavojimo ba-l
liuj, karalaitei buvo nužiurętas net jaunikis. Ale kad tas
jaunikis tiktai vienų žvaigždę,
ir tų biznio atžvilgiu, buvo
įsigijęs, nukarūnavojime neda-,
lyvavo, nes skaitė peržema
maišytis cicilikiškuose šiovuose, tat karalaitė taip ir liko
neapženvta.
— Ilgai tas nukarūnavimas
tęsės ir kuo baigės?

Gerkit ir Reikalaukit
Visoae

PERKAM

LIETUVI8-

.

PUBLIC

KUS

BONUS

I

Spulkų.

Teisingumu Pamatuotas

Tel.

STREET

Biznis

LAPayette

1083

p

Furniture

and

Įtai reiškia?
Įkia tai: kas cicilikų
davė penkinę, gavo
Įaigždės kavalieriaus
davė dvi penkines
žvaigždžių. O mūši)
^leiso pilietis nusipir*nkių žvaigždžių čy-

MANO

TVIHIAS

MOTEI tnaMK
■ATIIIAI BUK

Halsted St ir jStli PI
' Nao*
INM’RANėt

Negirdėtai numažintos kai
nos ant visokių ankštos rū
šies

Šios pagarsėję

MAYTAG

plovyklės pilnai dirbtuvės
Refrigeratoriu
pernanjftitos, pirmiau parsiduodavo jo $175.00, šiame Naujausios Mados, pilnos
išpardavime sumažinta kai- šeimyniškos mieros refrige™ lik ...... <49.50 ratoriai, verti vieno trečda
Naujausios 1935 metų mados lio daugiau; čia parsiduoda
MAYTAG plovyklės parsi tik po
duoda tik po. *59.50
<89.50
Kitos Nuo $29.50 iki $09.50? Kiti Nuo $25.00 iki $250.00

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

Piano

Movers

KITI

bnlanMas turi bnti
ne mažiau $100.
PARANKI S iMAl’UMKA:

Mutual LiquorCo.

NOTARY

KĄ

ŠNEKOMS

Didelė nuolaida už senas plovyklės ar ledaunes
į mainus ant naujų
ŠIE

PA3IŲLYMAI

TRUMPAM

LAIKUI

MATYKITE TUOJAU.

Mp» parduodam anglių *emtauriom kainom. Poeahontaa M. R. $7.OA tonaa.

_

Geriausia gyvenime taktika
yra: nieko neturiu, nieko nebi
jau.

Daukanto

Skolina, pinigai ant
BEN.

J.

Skol.

ir

Bfld.

pirmu morgičių.

KAZANAUSKAS,

J REUMATIZMAS ■
»
SAUSGSLE
I
gk
■
•
_
■

Rašt.

Dr ja

Lengvais

4179-83 Archer Avė.

(Bpulka)

iimokijitnais.

2242

W

23rd

PI.

TeL Lafayette 3171
CHICAGO,

2536-40 W. 63rd St.
Tel.

Hemlock

ILLINOIS

8400

Neslkankyktte savęs skausmala
Ren mat lamu.
flauegžfe.
Kaulų OėUmu. arba MMtuaglu — raumenų sunkumui nee
tkaudžjlmal naikina kūno gyvyhę lr dažnai ant pntalo pa-

*
m

■

■
a
“
guldo
.
m
CAPHICIO COMPOUND moe- "
tta lengvai pražalina vlržmlnė- ■
tas liras: mums ėiandle dau- B

■I

gyt>«

w

nee pasveikę. Kalne Sžc. per ■
pelitą 5*c. arba dvi ut 11.08.
Knrta: "1aETINIS SVEIKA- •
TOS" augalais gydytla kaina B
80 centų.

■

PASKOLOS
Simono

_____ nuo dlatrlbutorfų. fij Gydyto
jau* preekri'pcljk - dabar parduodama
Vtooae valatlnvi'lo.e
Vienas Doleris
už mėnesio t rea tmen ta — būkite sa
vimi gaukite buteli šiandien — ga
rantuotas.

B

-r—'

KOrrORAtlJj* ,

VYRAI — ATYDA!

■

....

FSt«K4L

Štai yra .pečiaila pr&neMmaa. kuria
bua (doinua kiekvienam vy^ui. Kuria
pasiekė ••viduramži" lr jauėta reika
lingumą tam tikro gafvlnanflo TO
MUKO Kad suteikti galimumą tūkataftdiams. kurie dėl kokios nors prtkŽkątĮo. atidėlioja užąlaakytl

•

RAŠO

Jei kiekvienas šluos savo
slenkstį, miestas bus švarus
|
(Eastern Proverb).

į vletlnj agentą, arba:

KVIEČIAME ATIDA
HYTI CEKIV
SĄSKAITAS

Kentucky

INSURANCE

nius.

12

Trijų

į

47th

Rugsėjo

Drabužių Plovykliy

|nu, kų tokio? — nuBourbon
dausiau.
ir
paimu skaityti tavo
Ltetuvlikoa
tai rodos, tu visų.
Degt Inta
liai, rodos, esi SaliaLuko galvočius. Ale
Ine viskų betgi žinai.
nežinai net kas taĮj dedasi.
4707 S. Halsted St
lan, sakau. Šneki lyg
Tel. YARDS 0803
mas.
įr, — sako Untanas.
— Kiek tęsės ir kuo baigės. Pasakyk man, kur
ne mano ir ne tavo biznis, — C
Įcilistų celebracijų bn
. r? r»
atsakė Untanas. — Aš juodos.1’
Įnavota” Jurgel io<1Rii ihitwicz&'
išvirtos katės kauliuko, kad
Į?
rj j Vi’ l-.t
kitų nematomas galėčiau vis
Hm... fial ten pat,
, kų matyti, neturiu. Taigi dau
parodoj...
giau ir nepasakosiu.
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ ,
kad nežinai, —
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Inas. — NukarūnavoPaspaudžiau Untanui delnų
o rait tavo pašonėj, ir pats sau sudaviau pirštu į
, vienam makaronų kaktų ateity būti akyvesniu.
Įv
li Mikurmiko šapo*.
g jeį daugiau atsirastų
iji, ar kų, — sakau, tokių Untanų, mano kampelis
s l air, pro daun pasidarytų dar vožnesnis. Tai I ALEX ALESAUSKAS and SON
kai kurių palydovių gį, j-as nioka juoktis ir žino!
esamus saliūnus va juoktis — kviečiami 1
Seniausias Lietuvis .
į “mano karalystę”.' talkų.
Moveris Chicagoje
ba taip norėjo
-------------------7IOO so. TAI,MAN HT.
7t2« 80. RO<KWF.I,Ij HT.
Įkiškų žvaigždžių
Tel. Rl'.Putntc 50»fl-«O.M
WBST

6

SWBPI8H AMERICAN LINE
• č 181 • N. Michigaa Avė.
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ŽTaijridžių

2608

25

Rugsėjo

AliniM

Mutual

Prisirašykite į Mūsų

Krnfpkltės

18
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Kungsholm,
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,

žmonių

slnnėla
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monavičiaus vardas yra iškal Gedimino Ordeno ks
11. “Vilnius” —• choras.
J. Rupšys. Jau apie vienuoli į
tas Kosciuškos statuloj, Wash- parašė operetę “Ku
12. “Lietuva Tėvynė” —Į ka ar dvylika metų kaip jis
ington, D. C.T (Padėka dr. AJ. želis ’ ’ ?
choras ir publika.
čia klebonauja. Jis prie įvai
Šiemet rugp. 15 d. anglių apylinkės ir geras lietuvių
M. Bačkui už šių žinutę).
KAD pral. Mykolą
Prograiu* prasidės lygiai 3 rių aplinkybių yra tiek pri
Rašo Andrius Šnipas
kasyklų apylinkės lietuviai tu prietelis.
vai. popiet didžiulėj L&kewood pratęs, kad nebebaisi jam “deKAD Chicago Evening A- klebonas šv. Jurgio
rės istorines iškilmes, nes ap
Tų garbingų vyrų kalbas pn parko salėje; bus pritaikinti i presija” ir kiti sunkumai. Ta
mėgiamiausi eilė
įnerican raporteris Meyer Za- Chieagoj, pirmutinii
vaikščios lietuvių katalikų pa- įvairins ir publika, palinks
garsiakalbiai. Visi, kas tik bū čiau teko patirti, kad mono
rasotai
latoreff, yra lietuvis žydas, ki rikos lietuvių gavę
trijotinio veikimo 20 m. suka mins gražiomis dainomis did
norystės garbę.
site Lnkewood, susirinkite į toniškas gyvenimas palietė jo
lęs iš Vilniaus*?
ktį.
žiulis ir geras Šv. Juozapo lie tų salę pasiklausyti puikiau sveikatų. Beabejo, springva- Karšta... Prakaitas liejasi,
KAD Aldona Ben
Kasmet į tų Lietuvių Dienų tuvių parap. choras iš Maha šių dalykų.
KAI)
kun.
Kloris.
vikaras kretorė Lietuvos ko
liečiai įvertina savo gerb. kle lig žmogus sėdėtum prie karš
suplaukia didžiausios minios, noy City, vadovaujamas prof.
Šv.
Antano
parapijos,
Cicero,1 cag0j Antano Kalvi
tos krosnies. Termometrai ro
Kiekvienas automobilius į- bono pasišventimų.
skaičiuje apie 30,000 žmonių; J. Sliuželio.
JU., yra filatelistas?
'sesutė Chicugo Čii
važiuojant į parkų privalo įsiMalonu atsilankyti pas kun do virš 100!
tai skaitlingiausias žmonių su
Lietuvių Dienos Valdyba la- gyti tikietų (tag) už 25c.; be Rupšį į svečius. Tai tikros a-! Bet vis vien aš jus pakli
KAI) komp. Antanas Pocius dainininkės Barboroi
sirinkimas parke Pennsylvani
bai dėkinga gerb. kalbėtojams j to, kiekvienas asmuo, atvykęs J tostogos: sodas didelis, pilnas tinsiu prie eilėraščių. Keista?
jos rytų dalyj. Lietuviai tos aLIETUVIAI DAKTARAI
šv. Juozapo parapijos chorui į Lietuvių Dienų galės, įsigy-;gėlių; namas ir-gi nemažas, o įsivaizduok žmogų šiomis die
pylinkės tuomi didžiuojasi; vAMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS
ir Mahanoy City lietuvių par. ti gražų sukakties ženklelį ui gerb. klebono širdis auksinė nomis sėdinčiu su Putino, Mai
ra ir kuo pasididžiuoti, nes nei
Nors sode vaisiai dar neprino ronio eilėraščiais arba su ko
klebonui gerb. kun. P. Čėsnai 10c.
TeL CANal 0257
lenkai, nei italai, nei kitos tau
Res.
Tos dienos visas pelnas ski kę, bet ant stalo labai gardūs kui eilėraščių nors antologija.
už malonų pasižadėjimų ir vei
tos tokių iškilmių nepajėgia
Šia pačia proga reiškiu pa
riamas gerb. Seserims KaziBet, skaitytojai, knyga, po
kimų.
DENTISTAS
surengti. Tos apylinkės lietu
mierietėms ir Pranciškietėma dėkos Zakarevičiams už vai ezijos, tai tonikas. Vietoj ieš 144# SO. 49lh CT., CICERO, ILL.
Tos
istorinės
dienos
progra

viai yra sveikintini už jų tų
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 19—9 vai.
Readingo gelžkelių komp šes.
koti atsivėdinimo šaltoj košėj, >14? SO. HALSTED ST., CHICAGO
GYDYTOJAS Ir CHI
ma
bus
sekanti:
gražų ir vieningų veikimų!
Springvalieeiums jų gerb ar bonkoj alaus, pamėginkite Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
eis specialūs traukiniai į Lake
1821 SOUTH HALK1 1 I
1. Iškilmių vedėjo kalba — wood parkų rugp. 15 d. iš M t. klebonui reikia linkėti geros
Rezidencija 6600 So. Ar
Tų iškilmių programa bus
skaityti poezijų. Ypač, patariu
....
i
.•
,
i
.
•
i Dienoms TeL LAFayette 5783
kun.
dr.
J.
B.
Končius.
Valandos: 11 ryto Iki
graži ir įspūdinga. Iškalbūs, įCarinei, Girardville, Tamaąua sveikatos ir sutartinos darbuo skaityti eiles apie sniegų, nuo Naktimis t«i. canui 0402
6 iki 8:20 vok)
2.
“
Star
Spangled
Banner
”
žymūs ir garbingi asmenys pa
ir kitų viefijL
tės visuose reikaluose.
| šalčio pyškančias tvoras, upes
sakys kalbas. Kalbės Lietuvos ir “Lietuva Tėvynė” — Šv.
Spaudos Komisijos narys
Oglesby, netoli Spring Vai-1 ledais užklotas ir t.t.
Tel. LAFayette 785
Juozapo
parap.
choras
ir
pu

Atstovas (Charge d’affaires)
ley, miestelis išrodo kaip ir Kas “Diaugo” skaitytojų Office: 2643 W. 47th Street
dr. M. Bagdonas. Jis Amerikos blika.
nepaliestas depresijos. Bet parinks “šalčiausį” eilėraštį? Vai.: 2 Ud fi popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėliojo pagal sutartį
3. Kalba — senatorius K.
lietuviams yra gerai žinomas
dvasinė būklė išrodo depresi-į Siųskite jūsų Andriui ir jis
GYDYTOJAS Ir CHlj
Staudenmeir.
Office
Tel.
REPublic
7698
ir gerbiamas, nes jis, kaipo
jos prispausta. Čia gyvena gra įdės į savo skyrių,
4140 Archer Ai
Rea. Tel. GROvebUl 0617
Kewanee,
III.
—
Šis
miesto
4.
“
Einu
pęr
dvarelį
”
—
specialus delegatas, važinėjo
žus būrelis lietuvių;-turi savo
Vai.: 2—4 ir 7—9
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.
lis nedidelis, bet gamtos at bažnytėlę, kuri išmokėta, bet
po lietuvių kolonijas su kal Šv. Juozapo parap. choras.
AR ŽINOTE..
Res. 2136 W.
5. “Smagu yra”, tas pats žvilgiu gražus. Be to, turi ir kad pasirūpinus apmokėti ku
Tel. CANaI 04
bomis Lietuvos reikalais; be
2433
W.
MARQUETTE
ROAD
gražių
vietelių
rekreacijoms.
,
to, jis buvo Lietuvos pirmojo choras.
nigui už kelionę jų dvasiniais KAD chicagiečio lietuvio
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS'
Lietuviai turi suorganizavę reikalais, jiems išrodo sunku. veikėjo ir rašytojo J. J. Hert- VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto Office Pbone
6. Kalba — vyriausias pro
Res.
Seimo atstovas.
Nedėltoj susitarus
2359
PROspeet 1028
R.
K.
parapijų
ir
kuklią.
Šv.
kuroras ir kandhlatas į guber
Esama ir gražiai gyvenančių
Antras kalbėtojas bus vy- natorius p. W. Schnader.
Antano bažnytėlę su svetaine. lietuvių ir biznierių. Yra ii
XeL LAEayette SO&7
TeL OANal 6122
riausis Pennsylvanijos proku
Jau suvirs pora metų, kaip “Draugo” bei “Laivo” skai
7. “Važiavau dienų” — Šv.
roras ir kandidatas į guberna
sėkmingai klebonauja gerb. tytojų. Bet to negana. Čia da
Juozapo parap. choras.
PHYSICIAN and SU|
torius J. M. W. Schnader. Jis
8. Solo — Mt. Carmelio lie kun. S. J. Bartkus. Jis savo lykai turėtij geriau stovėti.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
DENTISTAS
2403 W. 63rd St.
mūsų apylinkėje yra gerai ži
X—SPINDULIAI
tuvių parapijos garsi solistė sumanumu sugebi tvarkyti vi
2201 W. Cermak Road
OFFICE HOl
Pravažiavęs
nomas, nes paeina iš mainų
3051 West 43rd Str.
sus parapijos reikalus. Drau
(Kampas Leavitt St.)
mokytoja E. Kelminskaitė.
8 to 4 and 7 to 9
miestelio — Shamokin, Pa.
(Prie Archer Are. veto 11 Kedale)
Sunday by Appoii
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
9. Kalba — Lietuvos atsto giškas, vaišingas žmogus.
Valandoe: nuo S Iki B rai. vakaro
—
Vyriausias
Vilniaus
kra
Beredomla Ir nedėliomis
Nuo 1 Iki S vakarą
Lai gyvuoja kevaniečiai su
Trečias kalbėtojas bus val vas dr. M. Bagdonas.
sutartį
što
badaujantiems
šelpti
ko

BeredoJ pagal sutartį
stijos senatorius J. M. K. Stau10. “Smagu yra” — Šv. savo gerb. klebonu.
DR. STRIKI
mitetas
Kaune,
nutarė
toliines
Svečias
denmeir. Jis irgi yra iš tos Juozapo parap. choras.
n į aukų rinkimų susĮ^bdyti,
GYDYTOJAS IR Cl
Tet CANal 6122
nes jau pradėjus vartoti šių
4645 So. Ashland
KADAISE ČIA BŪTA
DENTISTAS
metinį derlių šelpimas kol
OFISO VALANI
DAUG LIETUVIŲ
Rugpiūčio mėnuo yra geriausias laikas pirkiniui, Jums
4204 ARCHER AVĖ.
Ruo S Iki 4 tr nuo I
kas nebereikalingas. Tačiau
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
NedėUomls pagal
,
., ,
.v.
y. . .
corner Sacramento
reikalingų rakandų — dėl to, kad šiame mėnesį visa
Ofiso telef. BOC1
g
yak
Spring Valley, UI. — Kadai ko.,„tetas neisirs, m, nežima,^, .
2201 W. Cermak Road
prekyba sumažėja.
Namų Tel. PRC
se čia buvo daug lietuvių, bet ar ateinančiais metais Vilniaus i
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
Mes gi nenorėdami atleisti tame prekybos sumažėjimo
dabar skaičius sumažėjęs. Ne- krašto gyventojams neteks ba pįone Hemlock 2061
Sąredomls Ir Nedfillomis pagal sutartį Tel. BOULcvard 7042
laikotarpį savo čirbtuvčs darbininkų — nutarėme nu
paisant visų sunkenybių, mie (Jauti.
REZIDENČIJA
DR. JOSEPH KELLA
mušti mūsų prekių kainas kuo žemiausiai.
stelis švariai laikomas.
6631 S. California Avė.
Save girti negražu, savim
DENTISTAS
Lietuvių R. K. Šv. Onos ba
Ir štai dabar Jums pasiūlome pasinaudoti tuo kainų
DENTISTAS!
Telefonas REPublic 7888
žnyčia stovi ant kalnelio ap didžiuotis nemandagu, —■ sa- 6558 So. Western Avenue
numušimu. Tai stačiai negirdėti bargenai visoje ra
4645 So. Ashland
,9 A. M. iki^ 8 P. M.
supta gražiais medeliais. Šalę ko priežodis. Bet kų daryti ei- balandos:
arti 47th Stre
kandų prėkybos istorijoje.
Nedėliomis pagal sutartį OfiM>: Tel. LAFayette 4017
Vai.: nuo 9 iki 8
:
Tel.
HEMIoek
6288
cilistams,
kai
neturi
jokio
nuo
I
__
bažnyčios buvo mokykla, bet
Seredoj pagal
dabar pertaisyta į svetainę. pelno, už kurį kiti juos girtų
Kai kada rengiamos pramo ir didžiuoTus? Tada ir ver
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kiant reikia patiems save gi
gėlės.
4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso
valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
rti,
patiems
savimi
didžiuotis
Parapijos reikalus sumaniai
Rezidencijos Ofieas: 2658 W. 69Ui SL Lietuvis Chirurgas ir
tvarko gerb. kleb. kun. Alk ir patiems savimi grožėtis.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
2515 WEST 69tJ

LIETUVIU DIENA LAKEW0ŪD PARKE

KAIP MAN PATINKA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ŽALA

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. Wll

SVEČIUOSE

DR. J. J. SIMONAITIS

DR, A. RAČKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J, J. KOWi

DR. A. P. GURSKIS

DR. S. BIEŽIS

DR, G. Z. VEŽI

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J, RUSS

DR. VAITUSH, OPT.

MAŽMOŽIAI

I Kažin kaip dabar šis klan■ Simas įssiris.

$69.50 vertės seklyčių ,(Parlor) setai dabar • parduoda
mi tik .................................................. už $•

(Šie setai yra padirbti mūsų nuosavoje dirbtuvėje
ir Jūs pirkdami gaunate pilną garantiją. Didelis ir įvairus pasirinkimas spalvą).

25 METŲ PRITYRIMO

Nors dabar yra dar karštas oras, bet žinote, kad taip
visados nebus. Žiema su savo šalčiais ir vėl ateis. Ap
sirūpinkite dabar savo namas geru pečiumi. Mes kaip
tik turime didelį stakų geriausios išdirbystės pečių. Jų
kainos taip pat numuštos beveik pusiau.
t

Gražūs, meniškais išaudimais divonai (Karpetos) 9x12
pėdų did................................................. tik $ "1 ZJ., Q £>

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED
(įpėdiniai City Furniture Co.)

M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

DR. T. DUNDULIS

Dabartinėmis dienomis per
radijo yra leidžiama gan daug
i lietuviškų programų. Tarp jų
Praėjusį antradienį buvo pa
yra ir (atsiprašant prof. Kalaidotas Von Hiųdenburgas
į npininko) cicilistų geltonlaVokietijos prezidentas. Jo gy
io programas. Muzikėlė dalis
venimo biografija parodo, kad P
įdrs ir neperpraseiausia, bet 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
žmogus, susilaukęs žilos senatPhone Boulevard 7589
programo vedėjo kalbos nie
i vės, gali dar daug kų nuveikam netikusios.
I kti. Sulaukęs 70 m. amžiau^
Jei tik tokį programų leisti,
Von Hindenburgas pradėjo ei
geriau būtų nė jokios neturė
ti aukšto valdininko pareigas,
akinių dėl viso
ti. Tuo būdu mažiau būtų lie kiųPritaikyme
akių. Ekspertas tyrimo a1 urių pozicijų išlaikė iki mi
tuviams gėdos.
kių ir pritaikymo akinių.
rties. '
rašo Labas

Tik pamalkite!

Seredomis ir NedSliomls pagal sutartį
Of. ir Rea. Tel. H1
LIETUVIS
OPTOMETRICALLY ARIU
a n d
SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą kurta
4 popiet; nno 6 '.
•sti priežastimi
galvoa skaudėjimo,
•vaiglmo aklų aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo. skaudamą aklų karfttį, atitaiso
trumparegystę ir tollregvstą. Priren
Office Tel. Wentworth 6|
Tel. VIRglnla 0098
gia teisingai akinius. Visuose atsili
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 P. m.
kimuose egzaminavimas daromas su
Res. Tel. Hydel
ItedSliomla pagal sutartį
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama
į
mokyklos vaikus. Kreivos akys atltaisomoa Valandos nuo 10 iki 8 ▼. Tel. Ofiao BOi I<vard 5913—14
Nedftltoj nuo 10 Iki 12. Daugely at Rez. VICtory 2343
sitikimų akys at įtaiso mm be akinių.
MOTERŲ IR VJ
Kalno, pigiau kalu pirmiau.
SPBCIALISTI

NHA — National Housing
Aktas, kuriuomi federalinė va
hlžia nori padėti mažų namų
savininkams sutaisyti savo na
mus ir paskatinti statymų nau
j jų namų, kontradiktuoja anks
čiau pravestam NRA aktui.

NRA pakėlė kainas visų
statybos medžiagų ir statybos
durbininkų algas, o dabar
NHA prašo, kad kainas ir al
gas sumažintų, kad žinonė.naudotusi proga, kurių sutei
gi/ - kia naujas NHA aktas.

KK
Pastaromis dienomis nepa
prastai subruzdo rašyti prof.
Kampininkas. Kur tik eisi, su
kuo kalbėsi, visi skaito ir gi
ria “prof. Kampininko šne
kas”. Jis labai fain rašo. Jo
OPTOMETRISTAS
įaštus “laikina” ir seni ir Jau
ni. Kažin kur jis išmoko taip
1801 S. ASHLAND AVENUE
gražiai užduoti pipirų. Reika
Platt Bldg., kamp. 18 st.
ir man eiti į tų “škūlę”.
2 aukštas
Bet gaš! Jau laikas baigti.
Pastebėkit mano iškabas
Va, ir aš pradėjau rašyti kaip Valandos nuo 9:30 ryto iki
“šėnavotasis profesorius”. I^ai 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
jo plunksna kuo ilgiausiai brai skirtų valandų. Rooin 8.

DR. JOHN SMETANA

Žd

4157 ARCHER AVENUE

DR. SUSANA

DR. A. J. BERTASH

6900 SOUTH HAI

Ofiso vai. nuo 1-2: nuo 8:80-8:80

756 W. 35th Street

B PU L •fciajd Od * pn I
»",«s

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa
CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 3 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:20 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 18
valandai dieną.

Telefonas MIDvray 2880

Res. Pbone
ENGIevrood 8641

Office Pbone
TRIangle 0044

DR. A. R. McCRADIE
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Phone O&nal 0523

V a 1

YsL: l-ė U 1*1 9*L vafeArt

Ofiso Tet CALumet 8M|
Res. TeL

DR. A. A. RI
Rusas Gydytojas ir

Moteriškų, Vyriškų)
visų chronišl

Ofisas 3102 So.
Kampas Slst
Valandos: S—4 popiet, tl
Nedėliomis ir iventadiea

DR.

MAURICE

GYDYTOJAS ir CHI|

4631 SO. ASH1
Tel. YAKds !■
Bes.: TcL PLA«
Valandos:
Nuo 18-19 v. ryto; 9-8 i

ti tr X F « X

Padienis, rugp. 11 d., 1934

M

tat patartina visiems pasiklau
syti. Amerikoj augęs jaunimas
taipgi turėtų ypatingai pasi
lUšu
klausyti, nes Budriko progra
mos būna tokios, kad patin
Visi lietuviui džiaugiasi, kud cagoje, suvienytomis jėgomis
ka ir Amerikoj gimusiems lie
BRONISLAVA
Lietuvių Dienu llarlem aero- paruoštų labai didelę šventę,
Pranašas
Socialistai neturite pykti nei tuviams.
BRIEDIENE
Mirė rugpiūčio 9 d. 1934 m. 10:55 vai. vakaro, sulau
drome pasisekė. Taip pat vi i minias lietuvių, ką nors nepa ant katalikų, nei ant tautinin
kęs pusės amžiaus. Kilo iš Tauragės apskričio, Kve
mirč rugpiūčio 10 d., 1984 m.
13:07 vul. ryto, auluukus pusi lietuviai apgailestauja, kad prasto. Q čia, susirinko, paly- kų, kad jums nepasisekė vykdaruos parap., Gvaldų kaimo. Amerikoje išgyveno su
ACIŪ
bča amžiaus. Gimd Lietuvoje^
virš
40
metų.
Šiaulių mieste.
kairiųjų elemtntų surengta šve'ginamai, tik saujelė žmonių, dinti gražios iškilmės pasauli
Amerikoje išgyveno 26 metus
Paliko
dideliame
nuliūdime
sūnus:
Liudvikų,
Pran

Paliko dideliame nuliūdime
ntė Pasaulinėje Parodoje, pa- Į Blogas įspūdis. Kad ir jie bū- nėj parodoj rugp. 5 d., nes
Marąuette Park. — šv. Ka
ciškų ir Edvardų, dukteris Stanislavų Rakauskienę,
vyrų Vincentų, tris sūnus: Vy
tautų,
Algirdų
ir Henrikų,
lyginumui, nepasisekė. Net ir tų penkis, ar net dešimts tūk- jfls nenorėjote su jais skaity zimiero Akademijos Rėmėjų 8
Juozefų Clarke ir Bronislavų, taipgi anūkus ir anū
dukterj Aldonų, brolBŪnį An
driejų
Iblenskį.
sesers
dvi duk
kes, žentus, marčias, broldukrą Zofiją Diliartienę ir
kairieji turi prisipažinti (ne-j stančių žmonių (reikia supra- tis. Niekas nėra kaltas, kati skyriaus piknikas liepos 15 d.
teris Teodorų lr Albinų, o Lie
gimines; o Lietuvoj brolį Jonų, švogerkas ir švogerius
tuvoj. brolj Juozapų IblenakJ,
bent stačiai meluotų) kad jie sti — lietuvių) pritraukę, vis- toj jūsų parodoj pasirodė tik pavyko. Širdingai ačiū mūsų
gimines lr draugus.
Jankauskus ir Vaitkevičius, taipgi seserų ir brolių
Kūnas pašarvotus 6631 So.
į savo dienų nesutraukė nei gi visa dvidešimt tūkstančių trijų dr-jų vėliavos, nes jūs biznieriams, kurie prisidėjo
vaikus.
ltockvvell 8t.
Laldotuvčs Jvyks antradienį,
ketvirtadalio tiek žmonių, kiek žmonių minia nuvyko į visų su organizacijomis ir su pa aukomis: Bielskiui, Šambarui,
Kūnas pašarvotas 3431 So. Lowe Avė. Laidotuvės
rugp. 10 d. Iš namų 9 vai. v
įvyks pirmadienį, rugpiūčio 13 d., iš namų 8 vai. bus
bus atlydėta J Gimimo Svenč.
norėjo ir tikėjosi sutraukti. draugijų paruoštų, Lietuvių rapijomis nesiskaitėte. Kad Petrauskui, Dorsin ir Ališaus
Pan. Mar.
parap. bažnyčių,
atlydėtas
į
Šv.
Jurgio
jmrapijos
bažnyčių,
kurioje
įkurioje Jvyks gedulingos pa
Ne todėl bendra lietuvių tau- Dienų aerodromu kuri bfitų būtumėte skaitęsi su kitais, kienei.
maldos už veliončs Bielų. Po
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
pamaldų bus nulydėta { Av.
ta apgailestauja socialistų pa- j nuvažiavusi į Lietuvių Dienų būtų kitaip išėję.
Ačiū narėms už aukas ir
maldų bus nulydėtas Į Šv. Kazimiero kapines.
Kazimiero kapines.
N uofiirdžiai kviečiame visus
rengimo nepasisekimų, kad ! Pasaulinėje Parodoje, jeigu
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
pasidarbavimų: Prosevičienei,
gimines, draugus-ges tr pažys
Neieškokite
kaitės
pas
nie

ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
tamus-mas dalyvauti ilose lai
jie užjaučia socialistus — bet socialistai būt leidę visoms
Stoškienei, Grasinskienei, Pau
dotuvėse.
kų
kita,
kaip
tik
patys
pas
Nuliūdę: Sūnai, Dukterys ir Giminės.
todėl, kad ta nevykusi jų die draugijoms ruošti tų dienų.
laitienei, Jonaitienei, Drukte
Noll&dę: Vyras, Sūnai, Duk
save. Jau praėjo tas laikas,
tė lr Giminės.
na pakenkė bendrai mūsų tau Bet taip nebuvo. “Naujienų”
nienei ir Dargelienei. Narėms
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika.
Laidotuvėms patarnauja grakoncertą* kad
žmones klaidi- už pasidarbavimų: ZarombieTelefonas YARds 1138.
tai. Jų diena buvo paruošta vienų paruoštas
boruts J. Liulevičius. Telefonas
LAĖayetts 3572.
pradeda įžiūrėti pas nei, Armonienei, PaulauskiePasaulinėje Parodoje — ge jiems patiems kenkė, nes pa- n**’
•
riausia ir tinkamiausia vieta dalino lietuvius i, nors nely- tarusias nesiskaitymų -su nie- nei; narėms už aukas: Ribi'DRAUGAS”
.pasirodyti svetimtaučiams, ku gias skaičiumi, bet visgi j dvi1 ‘Iu' ^lonėte, kad kaip pagrie- kauskienei, Rakštntienei ir jeigu jis turi “pirmas pdpie- Pilietyfcė Pasavintą Vaiką
Klausimas. Jeigu Amerikos
ras”, ir jeigu jis prašo antrų
rių minios ten priplaukia, kas grupes, ir visai mūsų tautai Mte ‘™rkytt antro skridimo Lazdauskicnei.
mes esame, kiek mūsų yra, ir kenkė, nes jų nepasisekimas įkalus, 'a*P pagriebsite ir
Komisija P. B popierų dar tarnaujant ant į pilietis priima į įsūnius atei- Katalikiškas!
padarė
blogo
įspūdžio
visiems
li
“
nvi
«
dienos
reikalus
tvar
tokio laivo, arba į šešis mėne- vių tėvų vaikų, gimusį užsiekų mes galime padaryti. “Nau
Lietuviškas!
svetimtaučiams.
|
Bet
tas
i"
1
"
8
”
«P«'yko
sius po apleidimo tos tarny nyje, ar tas tokiam vaikui tei
jienų” diena buvo po visus
Patriotiškas!
J ir tas nepavykimas tebūna
bos. Kitais žodžiais, paprastai, kia Amerikos pilietybę?
angliškus dienraščius garsin
Teisingas!
jums pamoka.
ateivis turi gyventi J. A. Vai.
Atsakymas. Ne. Tokis vai
ta kaipo “Litliuanian Day”,
Iš to ir kilo kiti nesusipra Lietuviai katalikai ir tauNaudingas!
penkis metus prieš paduosiant kas turi pats per savo natutodėl svetimtaučiai tikėjosi pa timai ir nemalonumai. Pavyz-'tininkai per savo rinktą ko
Pamokinantis!
antrų popierų prašymui. Bet ralizavhnų įgyti pilietybę.
matyti visos mūsų tautos, Cliidžiui,-viena nebažnytinė pilie- mįfetg. su Dariaus Girėno ko1 ateivis, kuris pasamdytas ant
čių pašelpinė draugija, turiu-' i|etu sureIlgė Lietovių
amerikoniško laivo, gali pra
ti gana daug katalikų narių,
parįaug jr Girėno pamink
Klausimas. Atvykau į J. A. šyti pilietybės, jeigu jsi išgy
ROSELLI BROTHERS, INC.,
nutarė važiuoti į socialistą j0 fondo naudaį. Diena bnvo
Valst. kaipo jūreivis anglu veno J. A. Valst. tik tris meparengimą. Visi nariai gavo( sėkminga visais atžvilgiais ir laivu vasario 2 d., 1906 m.; tus. Tai yra vienintelė priviSpecialistai UkaUme b IMtrMpranešimus, kad visas klūbas
jySų pfigaibos. Manau, kad
nuo to laiko dirbu prie ameri legija duota jūreiviams natū
me visokių rūdlų paminklu Sr
vyksta į Lietuvių Dieną Pa- jie ir toHau be jQgų apsei4<
grabnamius.
koniškų žuvavimo laivų. Ar aš ralizacijos įstatymu. KadangiRakandų
saulinėje Parodoje. Už neat
Mūm) Šeimyna specializuoja Sia
Valio lietuviams katalikam: galiu reikalauti kokių nors Tamsta išgyvenai čionai ii
me
darbe per Šešias kartas.
vykimų nariai bus baudžia ir tautininkams.
specialių pilietybės privilegi giau kaip penkis metus, tai ta
Veskite paminklų reikalu
mi”. Matot, kame neteisybė?
■lat su pačiais Išdirbėjai*
jų? Kiek man kainuos pope- vo atsitikime nesvarbu.
Jeigu
katulikas,
arba
net
kas
KAINOS NEGIRDĖTAI
ros? ,
’ Nuo balandžio 21 d., 1934
kitas, iš narių nenorėjo vyk
SUMAŽINTOS
Atsakymas. Ateivis - jūrei m., pirmas popieros kainuoja
ti į socialistų, ne visų lietuvių
vis, kuris buvo legaliai įleis $2.50, antros $5.00 ir atvyki
parengimų, jam dar bus uždė
tas į J. A. Valstybes nuolati
ta piniginė pabauda. Visgi, te
Vienas blokas J rytus
mo certifikatas $2.50. Tamstai
didžiulių vartų
nka abejoti Labai apie “neba- Rytoi> rugpįūčio 12 d., Sha- niam apsigyvenimui, ir kuris nereik turėti atvykimo certi-|
žnytiniškumą“ tokios draugi-'dy Tree Inn (Spaičio darže) dirbo ant amerikoniško laivo
fikato, nes atvykai į J. A. Vaijos, kurios valdyba, aiškiai nu AVillovv Springs, Ilk, įvyksta per nors mažiausia tris me
Trys telefonai:
■ J
tydama ir suprasdama sau- didelis dr.jos “Lietuvos Ūki tus, gali prašyti antrų popie stijas prieš birželio 29 d., 1906
Rez. PENSACOLA MII
BELMOMT 3485
rų po trijų metų rezidencijos, m
asMbJ
naudįškuiną, neteisingumą ir ninj<o” išvažiavimas,
, Office: H1LLMDK MM
kietasprandiškunią
kairiųjų
Pikniko vieta yra labai gra
Vlncent Roselll, secr.
Alfred Roselll,
parengimo, visgi ėjo iš vien su ži ir patogi. Tat, valdyba h
jais, jei ne dėl kitos priežas- rengimo komisija nuoširdžiai
ties, tai tik todėl, kad didžiu-j kviečia. Chicagos lietuvius atGRABORIAI:
ma kitos, tikros Lietuvių Die silankyti.
nos rengėjų buvo katalikai.
Grieš pirmos- rūšies Silver
LACHAVVICH Telefonas
Tokių draugijų katalikai na Crechents orkestrą. Bus viso
IR SONOS
$70.00 Seklyčiom Setai po riai turėtų reikalauti teisybes kių žaidimų, didelis skaičius
arba išstoti iš jų.
j brangių dovanų; visiems bus
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia
03300
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
| proga savo laimę išbandyti,
darbu būsite užganėdfntl
$50.00 Gesiniai Pečiai po
Tel. OANal 2515 arba 351«
i Antra vertus, atsiminus ko- [ Šeimininkės sako, kad netruks
026-50
kia tikrai gausinga ir entuzi- skanių valgių ir gėrimo.
$65.00 Nauji Radios po
I. Lukošiūtė, finansų rašt.
azmo pilna minia į tikrąją i
TeL CICERO 5*37
02950
Lietuvių Dieną atsilankė ir ją j
$30.00 9x12 Kaurai po
padarė pilnai pasisekusia, ir
r * ', .
.
.*
014.75
atsiminus, kad Dariaus - Gi
GRABORTUS lr BALSAMUOTOJAS
l’atarnavlmtui garas Ir nebrangus
$10.00 Plieninės Lovos po rėno paminklo statymo fondas
718 West 18th Street
04.95
iš to žymiai paaugs, visas mū Rytoj, 11 valandą ryto, iš
Telefonas MOS roe 3377
sų
nusiminimas
pranyksta!
$7.50 Lovom Springsai po
stoties WGES įvyksta regu03.95
liarė nedėldienio radijo prog
Ine.
$80.00 3-pc. Bedroom setai
Baigiant, negalim susilaiky raina, kurias nuolat leidžia sa
LIETUVIŲ GRABORIUS
Tel. CICERO 244
Palaidoja už )25.00 ir aukščiau
ti nuo nuoširdaus “bravo!” vo pastangomis ir lėšomis I’ro
039.50
Moderniška koplyčia dykai
S«S W. intb Ht. Tel. CASal 8174
Visi Telefonai:
SYREWICZI
mūsų drąsiems lietuviams - gress Furniture Co. krautuvė,
Tvirti Kuknei krėslai po
Chicago, III.
GRABORIUS
lietuvaitėms, kurie tą dieną 3224 Ko. Halsted St. Progra
98c
LaldotuvCms pilnas patarna]
galimas už |J6.M /
$120 Nauji Refrigeratoriai nepaprastu būdu paįvairino mai susideda iš rinktinių lieKOPLYČIA DYKAI
šokdami pirmą sykį iš lėktų- i tuviškų dainų, muzikos, pamo'
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
077.50
VEDĖJAS
• vų. Drįsti tai daryti reikalau-1 kinančių kalbų bei pranešimų.Į
$65 Drabužių plovyklės po ja labai stiprių nervų, ką kie-' Taipgi i* ryt dienos programa
Tel. BOKIevard 5203—3413
A. MASALSKIS
034-50
kvienas pripažins. Mūsų jau-1 bus labai graži ir įdomi kiek '
GRABORIUS
nieji lietuviai lietuvaitės pa- vienam pasiklausyti. Dalyvaus
rodė svetimtaučiams kokiu rinktiniai dainininkai, muzikai
3307 Lituanica Avė.
ir
kalbėtojai.
Ambulance
Patarnavimas
Dienų
ir
Naktį
Didelė nuolaida už senus
drąsuolių esama mūsų tarpe ir
daiktus į mainus
mūši/ tautai atnešė daug gar
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail
Jeigu norite dailumo
ant naujų
Rytoj
Budriko
krautuvės
Tel. LAFayettr 3573
bės. Labai fain!
ir
nebrangumo
laido

bus net dvi programos. Pir-.
J. Liulevičius
GREJJįt
tuvėse... Pašaukite...
C rabortus
Atminkime kad rūpinimasis mas pusvalandis hus 1 vai,
Ir
Ralsamuotojaa
J gera spauda ir platinimas jos WCFL, 970 k, o antras —y
REPublic 8340
j
Patarnauja Chicayra vienas iš geriausių darbą 1:30 vai., WAAF, 920 k.
Laidotuvių
Direktorius
per
30
Metų
gojo lr apyltnktja.
3222-26 S. Halsted St Tik visas savo pareigas, ypa/ Kadangi tai yra patogiau
5340 So. Kedzie Avė.
Didelė Ir graži
4605-07 So. Hermitage Avenue
Koplyčia dykai
spaudos atžvilgio, atlikdami sias laikas, nes žmonės tame

Maujienn” Diena ii lietinio Diena
E.

J.

K.

ŽODIS DEL NEP ASiSEKIMO.LIETUVty DIENOS
PASAULINĖJ PARODOJ

A.

STANISLOVAS

KAREIVA

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI
Naturalizavimo

,

Ateivių

-

Teisės

Jūreivių

PROGRESS

PAMINKLŲ

DIRBĖJAI

Krautuvėj

DIDIS

EINA

IŠPARDAVIMAS

Paprūsio

RYT0J

VOS

DR JOS

žemaitis

ŪKININKO”

NIS

MOUNT CARMEL
- - - - - - - KAPINĖSE

“LIETU

METI

IŠVAŽIAVIMAS

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

YARda

1138

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI

GRABOBIAI

GRABORIUS

Turiu

automobilius

reikalams.

2314

W.

23rd

PI.,

Ohicago

3319

Kaina

S.

49th

Ot.

Cicero,

III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia

1410

SO.

J. F, RADŽIUS

Yards 1741-1742

UUDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Išmokėjimai

Phone

I. J. Z 0 L P

1646

West

46th

1344

VlOtory

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

4228

(Neturime

Vedėjas

J.

Kalėdinskas

pasieksime

ir

sielos

išganymą

dienos

laike

dar

neišvažinėję,

tuo

sąryšių

gačiu

50th

COURT

Illinois

Cicero

Avė.,

2109

Cicero,

Street

J F EUDEIKIS

Tel.

S.

dykai

49th

Cieero,

Lengvus

Avenne

DL

SIMON M. SKUDAS

RADIO

prieinama.

Lituanica

Chicago,

1439

visokiems

su

vardu|

firmą

Tel.

Boulevard

‘1139

SeStadienis,

rugp.

11

d.,

1934

. -
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DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS!
Didelės vaišės. Pasilinksminimas prie puikios orkestros. Lenktynės. Sportas. Baizbolo žai
dimas su slavokų “tymu”. “Drapiežnas dzūkas” p.. Bancevičius su savo drūtuoliais ir t. t.

SEKMADIENĮ, RUGPIUCIO 12 D.

Širdiijgai kviečia
KLEBONAS IR RENGĖJAI.

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Cravvford Ave.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBflBBBBBBflBBBBBBBBBBBlIMBBgBBBBBBBBBBBBBBBBflllS
cijos” išėjo tik “grandioziš gai ir p. Vilkui renda buvo,
kas pyž-š-š”. Ne tūkstantinės užmokėta.”
į
minios su cicilikais PasaulinėAš, kaipo prižiūrėtojas SanChicagos cicilikai labai siu- šįmet pasikvietė keletu “jos*- je Parodoje maršavo, o tik vi- j daros svetainės nei nuo p. An- j
lojasi, kad jie sunkiai dirbo kių” su savo mokiniais, tai so labo “ approadmately 500” drejevo, nei pu6 kitų komite-Į
dėl rengiamos jų dienos Pa tame nėra nieko nė gražaus sulvg trumpučiuko* paminėji to narių, pinigų nereikalavau ]
saulinėje Parodoje. Taigi, tai nė lietuviško. Tas tik parodo, mo “Chicago Tribūne”. Iš ša ir vėliavukių vaikam neužlaigi sunkiai dirbo, nabagai, la 1-ad mūsų lietuviški cicilikai lies žingeidaujančių pamatyti kiau. Ir iki šios dienos nesu
bai sunkiai dirbo. Jie save be “joškių” pagalbos, prog cicilikiškas komedijas ir nie- gavęs nei vieno cento už nauskaito proletarais, giriasi esą ramos būt negalėję surengti... ko bendro su cicilikais netu- dojimų Sandaros svetainės
rinčių žiūrovų, buvo bent du' peticijoms.
“kultūringi proletarai”, bet
Juokinga, kad prieš tą savo kart daugiau. Ir aš ten buvau,
Taipgi
me|uoja kad
nėra pratę prie jokio darbo “celebracijų” brač “Naujie
draugai. ten. buvo;’ ir Lietuvių
T • r • Dienos
,v
i
kur nėra asmeninio pelno... nose” rašė, kad visi lietuviai ir ,mano
.
komitetas, ,ku
. renge
'-iri
i
Jeigu dar nepatrūko berengpar|įjų skirtumo rengiasi stebėjome tų taip mizemų vos ris
Harlem aerodrome
m
tik
su
G
draugijų
vėliavomis,
...
.....
.
zlom,
oovn
nnlnk»»QnIio
tftį
•
•
•
darni savo “celebracijų”,’ tai parodon, ir griežtai gynėsi
. ..
kilmes, viliojo jaunosios Biruskystutę socialistų eiseną. Bilo
vaiku8> sifd dan,as $100:
besirgdami tikrai patruks.
jeigu kas pasakė jog tai bus fuok.t sau c.eilika,, ,ei tik kas
kiasde6imt K kalno> o ki.
“Naujienos” surengė tų sa- tik “N-nų” ir socialistų die jumis patikės!
A. čepuma .
,, ,
„ >_
x
tų penkiasdešimt užmokės va
vo socijalistiškų paradų,
na. Komiteto pirmininkas net
kare”. Turiu pasakyti, kau
“Naujienos” jų giria ir gė socializmo išsižadėjo lyg čigo
minėtas komitetas jaunosios
risi Niekas daugiau tuo fias- nas vieros. O po įvykusios
! Birutės vaikų neviliojo ir jo
ku nesižavi, tik jos vienos. Ma “celebracijos”, jau sako ‘mes
kio pinigiško pasiūlymo nedažos vertės pagyros, jeigu pa- dirbome’ ir jau nesako kad
Į rė. Tai yra kerštinga Dalyvio j
čiam reikia girtis. Chicagos “jiems padėjo” kas; vienam
----------' melagystė ir išliejimas tulžies,
angliški laikraščiai vos tik pirmininkui triumfus pučia,
“Naujienose” trečiadienyj,' kad apjuodinus nekaltus žmopaminėjo apie tuos tariamus tik jis vienas “didžius darbus
nuveikė”, o kiti buvo tik jo rugpiūčio 8 d., Dalyvis, apra- nes.
“stebuklus”.
ję Vilkas,
' pastumdėliais... Žmonės, kurie šydainas socialistų dienos koVienas cicilikas įpuolęs į pasiduoda tokiai vadovybei, miteto atliktų darbų, apimtas
gjų ųy 03 gį,
ekstazę “N-se” rašo, kad pe nieko geresnio ir neužsitarnau keršto melagingai aprašė. Ten
Chicago, III.
reitų metų Lietuvių Dienos ja kaip tik būti jų pastumdė parašyta, kad “pp. Vilkas iŠ___________ _
programa Pasaulinėje Parodo liais.
Sandaros, kur vaikai repetici
je buvusi tik “jovalas”. Kam
jas laikydavo, kad p. Andre
jau taip baisiai jaudintis dėl Bliofavo cicilikai pirm savo jevas tuojau užmokėtų rendų
pereitų metų programos; juk Parftdos, mėgina jie bliofuoti už visų metų, o kitaip jis neDievo Apvaizdos parapijos
patys naujieniečiai tame pat ir po parados. O tikrenybėj iš išduosiųs vaikų vėliavukių; piknikas įvyks sekmad., rugp.
“jovale” maišėsi. O kad jie jų tos “grandioziškos celebra- ant greitųjų buvo gauti pini- 12 d. Vytauto daože. Į šitų di-

LABOR DAY

Nabagai, cicilikai ‘sinkiai dirbo’ parodoj

“DRAUGO”

PIKNIKAS

re-]

Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934 m.

—j

“NAUJIENŲ” DALYVIS

VYTAUTO DARŽE,

APSIMELAVO

115-tos gatvės tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s
dėlę parapijos pramogų širdi
ngai kviečiu ne tik mūsų ko
lonijos lietuvius, kurių yra ar
timiausia prievolė paremti sa
vo parapijos reikalus, bet ir
mūsų prietelius bei rėmėjus iš
visos Chicagos. Ypač. būtų ma
lonu sutraukti visus eks-aštua
niolikiečius, kurių yra apsčiai
visose kolonijose, sustiprinti
senus draugiškumo ryšius.

KVIETIMAS

Kun

Carole Lombard
I SENAS OLD GOLDS RŪKYTOJAS NUO 1928]

Maloni

pie

>r

North Side. — Visi Saldžiau
Albavičuis sios Širdies Viešpaties Jėzaus
draugijos nariai raginami eit’
prie išpažintis ir Komunijos!
rugpiūčio 12 d.

I

Lietuvis Advokatas
Vin. Jenkauskas,
1828
S
)
2201 W. Cermak Road
•
* Sawyer ave., išvažiavo į Ro
(West 22nd St.)
chester, Minesota, pasigydyti. (Metropolitan Stato Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Rugpiūčio 8 d. pasidavė ope
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos
vakarais 8 Iki 9
racijai. Būdamas ligoninėj ma
Telefonas CANai 117R
tė, kai buvo atsilankęs prezi Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubiic 9000
dentas Rooseveltas.
Rap.

Pranešimai
Moterų S
gos 21 kuopos mėnesinis si si
l rinkimas įvyks sekmadienį, 12
d. rugp. jiarapijos mokyklos
kambary, 1 vai. popiet. Visos
sąjungietės prašomos susirin
kti ir naujų narių atsivesti.
Town

Širdingai,
P. LORJLLARD COMPANY, INC.

of

Lake.

—

1STBGTA 1760

Town of Lake. — Labd. Są
jungos 1 kuopa rengia pikni
kų sekmadienį, 12 d. rugp.,
Marųuette parke. Pradžia 12
vai. Visi prašomi atsilankyti
ir paremti išvažiavimą.

Pamatykite Caroli Lombard paskiausiam? Paramount Paveiksle
“NOW AND FOREVER"

cigareta

Atsidarė nuosavų, mo
derniškų studlo su Hol
lyvvood Šviesomis.
420 WEMT «3r<l MT.
Englcwoo<I 5HI«—5ŠH3

Dykai Lempa

Crane Coal Co.
5332

So.

Praeito pikniko skelbiant
aukotojų vardus, per klaidų
apleistas vardas Elenos Gedvi
lienės, kuri aukojo 1 dol.
Or.LorilIatdCa., (ne.

Rengėjos

- --------- -

Su Kožnu Radijo
Budriko Krautuvėje
Naujas Midget Radio
09d95

Lempa ar Stalelis — dykai
Philco Radio po
$20 ir aukščiau.

Perkant mažų elektrikinį
Refrigeratorių Dykai 25
šmotų sidabro setas.

Long

Ave.

Ul

TEl. rkpuri.io mob

Valdyba

P. S. — Sudėjus viskų į riešuto lukštų, pi ė Lombard:
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

GARS1NKINTES
"DRAUGE"

Perkant Didelį Elektrikinį
Refrigeratorių Dykai dvira
tis (bicycle)

P. CONRAD
fotografas

Mes nesakome, kad Old Golds yra vienintelis
geras cigaretas dėl neįtinkamų moterų rūkytojų.
Bet mes sakome, kad nepadaroma puikesnio ir gry
nesnio cigareto.

Švelnu* gerklei

JOHN B. BORDEN

SUSIRGO

Lombard:

Jus sutiksite, kad visi, kaip vyrai, taip ir moteris,
labiau mėgia cigaretę, kuris yra lengvas ant gerklės
.. . negu, kad aštrų ir Šiurkštų.
Bet Old Golds Švelnumas—gerklei dar turi ir
kitų patraukimų. Stoka dirbtinio paskaninimo pa
daro Old Golds rūkymų ne tik glotnesniu ... bet
ir tyresnį rūkymų . . . mažiau kenks dantim arba
paliks nepriimnų kvapų rūbuose arba burnoj.

Valdyba

Bieliūnas,

Rugpiūčio 14 d. jvyks svar
bus susirinkimas kaslink pilt
niko. Taipogi bus ir naujų na
West Sid2. Ryt, parap. Rū
rių įsirašymas. Patartina vi
tos darže rengiamas smagus
Moterų Sąjungos 55 kp. pik
PARSIDUODA FARMA 23 akrai ant
nikėlis. Be kitko, bus žaidžia U.
S. 112 (I>etrolt-Chlcago) vieške
lio; <erl budlnkal, artl miestelio.
ma bingo. Visos bingo dova i Tinkama
vieta dėl gas stoties Ir
į
nos bus — įvairūs rankų dar Bar H—Q.
PAUL MOLIS,
1730
24tli
St.,
Dterolt,
Mich.!
beliai. Visi kviečiami.

padaro jį qeneMuu ciqareiu dėl moterų ?

kk.»ų.

Petras

RYT SįJUNGIEČIĮI
PIKNIKĖLIS

/\r Old Cjolch Avelnumci* qerklei

Poaakykite man atvirai:

Ig.

Brighton Park. — Šv. Pran siems jauniems ir augusiems
ciškaus Seserų vienuolyno rė įsirašyti į šių draugijų.
mėjų 2 skyriaus mėnesinis su
koresp.
sirinkimas įvyks rugpiūčio 12
d., 2 vai. popiet., parap. ruo
kyklos kambary. Visi rėmėjai
prašomi atsilankyti į susirinki
nių ir atsivestą naujų narių.

0 perkant naujų “Westinghouse,” ’ “Maytag,”
“Tbor,” “Apex” Skalbyk
lų už *69.00 <lykai
gausite ^69.00 Tertės
prosinimo mašinų!

Katrre perkate anglis
I#
dralverlų, siųskite Juos
J
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, ui magiau
plnfgų.

Perkant gražų lietuviškų re
kordų už 65c dykai
gausite didelį, gražų Vytau
to paveikslų.

POI’IF.RUOJAM Ir PENTUOJAM

Jos. F. Budrik, Ine.

Atliekame visus namų dabinfmo
darbus. Darbas pigus Ir netikrin
tas. 1914 m. popieros rolė — Sc.

JOSEPH Al OArriH
ĮSOS S. ROth Are.
Cicero, Dl.
Tel. Lafayette 8719

3417-21 So. Halsted St

Chicago, III.

