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KONGRESĄ

STATYMAS

PORTLAND, Ore., rugp. 11.
— Jo Eminencija kardinolas
Lepicier iš Rymo atvyko čia
dalyvauti pirmame šio krašto
marijonų kongrese, kurs pra
sidės rytoj Sopulingosios Die
vo Motinos sanktuariume (gro
toj) ir tęsis iki trečiadienio
imtinai. Portlando prekybos
rūmai surengė priėmimų kardinolui.
Kongresan atvyko keletas
šio krašto arkivyskupų ir vy
skupų.
Kongresų čia surengė tėvai
servitai su Sopulingosios Die
vo Motinos sanktuariumo rek
toriaus pagalba.

MESXICO CĮ1TY, rugp. 11.-*
Krašto sąjunga ginti švietimo
laisvę paskelbė pareiškimų,
kuriuo smerkia revoliucinės
partijos vado, buvusio Meksi
kos prezidento Plutarco Elias
Cal les, skelbiamų raudonųjų
doktrinų, kad kiekvienas Mek
sikoj vaikas yra ne tik valstybės, bfet it revoliucirtės parti
jos savastis. .į

TEISMAS

“IN-

NEDAVĖ

JUNCTION” PRIEŠ KARO

,

}

STOVI

\ MINNEAPOLIS, Minn.,
rugp. 11. — Fodleraliniam teis
me laimėjo šios valstybės gu
bernatorius Olson.

STREIKUOJA APIE 15,000 DARBININKŲ

PENKIS (AUTOS PAŠAU
TAS! PABĖGO

AVASIIINOTON, rugp.. 11.
— Amerikos Darbo federaci
ja paskelbė streikų Aluminum
Company of America fabri
kuose, Pittsburgh, Pa., kuriuos
valdo milijoniminkcp Andrew
W. Mellon šeimynos nariai.
Streikuoja apie 15,000 darbi
ninkų. Nepriklausomos alumino kompanijos, kurių fabriku®
se dirba taip pat 15,000 dar
bininkų, streiko neištiktos.

Konstabelis John Griffin,
Federalinis teisėjas atsisakė 22 ir*. amž., iš Bellwood yra
išduoti jmonininkams “injunc- Frances E. Willard ligoninė
RYMAS, rugp. 11. — Itali BERLYNAS, rugp. 11. —
tion” prieš gubernatoriaus je. Pavojingai sužeistas. Pen
jos laikraščiai atspausdino .Vo Diktatoriaus Hitlerio laikraš
paskeJbtų šiame mieste karo kiomis kulkomis pašautas ir
kieeijos nacių išleistų “Didžio tis Volkiseher Beohpchter puo
stovio tvarkų. Trokų kompa nėra vilties jam išgyti.
sios Vokietijos” 1935 metų že lu Lietuvų, kad ji neleidžia
nijos ir kiti įmonininkai pro Keturi vyrai naktį Mpirose
įnėlapį, kurs paskleistas dile hitlerininkams įsivyrauti Klai
testavo, kad miestui karo sto- Parke jį užpuolė, atėmė iš jo
sniajam nacių propagandos pėdas krašte.
Streikas paskelbtas, kadan
vis nereikalingas, kad karo • revolverį, sunkiai pašovė, įsi
pasisekimui. Šis žemėlapis
Vakarykščioj • laidoj padė
stovio tvarka suvaržo visokį įvertė į jo automobilį ir nuve- gi kompanija atsisako panai
laisvai buvo skleidžiamas Aus tas, prieš Lietuvų nukreiptas
biznį
7 ir daro jiems didelius žė į sanitarinio perkaso pa kinti “open sliop” sistemų,
trijoj ir net Jugoslavijoj.
politinis atvaizdas. Nupieštas
nuostolius.
kraščius, Cicero. Tenai jį iš ko darbdnįnkų unija jau senai
----------- —
f Teismas rado, kad karo sto- vertė iš automobilio kaipo ne reikalauja. Kompanijos vado“Didžio jon Vokietijon” yra kažkoks kareivpalaikis, kurs
MEXJCO CITY, rugp. 11. -- į vis yra reikalingas gyventojų gyvų ir užpuolikai pradėjo vyf>ė pareiškia, kad ji nieku
įjungta: Olandija, žymi Belgi atrėmęs revolverį j dailios
Meksikoj veikianti Kolumbo apsaugai ir streiko srities tvar tartis, kas su jo lavonu da būdu nepanaikins “open
jos dalis, Šveicarija, Čekoslo mergaitės krutinę. Kareivis
Vyčių
organizacija imasi žy- I kai.
pažymėtas “Lietuva,” o mer Kardinolas Lepicier yra re
shop. ’ ’
vakija, Austrija ir Lietuva.
ryti.
gių
savo
krašte
sudaryti
Pado
Tokiu
būdu
laimėjo
sn-eigaitė — “Klaipėda.” Mer liginių, kongregacijų prefektas.
Pašautasis baisiai kentėjo
Ji pareiškia, Kadi už streikų
Naujai Lenkijai gų, ieuiėJa- gaitė iškėlus rankas pro atvi
rumo legionų su pasiryžimu kininkai — trokų vežėjai. Jie- dėl kraujo nubėgimo, bet tylėvisa atsakomybė krinta ant
piu vaizduojama, skiriama ne rų langų šaukias pa^fflbos, o
kovoti prieš nepadorias filmas, j ms duota proga išsiderėti sau jo, nesijudino ir gi įdėjo, kad į unįjos> Kompanija nieko, lien
maža Alzaso ir Lorraine pro lauke netoli lango stovi suny
tariasi jį užkasti žemėje.
Šiame mieste sudarytas ir įtinkamas darbo sųhgas.
dra nteuri su unija ir nedarė
vincijų dalis, O Jugoslavijai kusi moteriškė — “Prancūzi
katalikų
krutomųjų
vaizdų
cen
Buvo gerai tamsoka. Pikta jokių pastangų sulaikyti strei
— Fiume, Italijos ir Austri ja” ir ji sako šalia jos stovin
zūros
komitetas,
kuris
patikri

dariams buvo reikalingas kas ką. Darbininkai tesižino. Jei
jos teritorijų dalys.
čiam John Bull — “Anglina
namines
ir
importuotas
fili
LONDONAS, rugp. 11. —.
tuvas. Jie visi atsitolino nuo streikui pritars dauguma dar
Šis “Didžiosios Vokietijos”
Dailus oras šiandien,
jai
mas
ir
paskelbia
jų
vertę
la'
sužeistojo ir automobilio ieš bininkų ir darbas fabrikuose
1935 metų žemėlapis paveikė ar ne, John!” Vadinasi, P.ran AYestniinister arkivyskupjos
peliais
ir
katalikiškuose
laik

katalikai
sukėlė
kampanijų
koti bet kokio įrankio duobės nebus galimas, fabrikai bus
Jugoslavijų taip,, kad ten aus cūzija ir Anglija nuduoda,
raščiuose.
prieš
nepadorias
filmas.
J.
VIENA,
rugp.
11.
—
Užsie

uždaryti.
iškasimui.
trai naciai bėgliai draugingai kad jos negirdi Klaipėdos
Valstybių
katalikų
pavyzdžiu
nio
spaudos
atstovų
susirinki

Tuo momentu sužeistasis
pasitikti ir Jugoslavijos ka šauksmo, kuomet Lietuva jų
Šiai visai kampanijai vado
Amerikos Darbo federacija
me
kalbėdamas
Austrijos
vice

anglai
katalikai
pasirašo
pasi

riuomenė sumobilizuota Aus puola.
sujungė krūvon visas savo pa
vauja Kolumbo Vyčių organi
žadėjimus nelankyti teatrų, zacija.
kancleris princas Starhemberg jėgas, įsilipo į automobilį ir tvirtina, kad 90 nuošimčių
trijos pasieny, kad sulaikyti
Šis oficialus Hitlerio laik
kuriuose rodomos nepadorios
atvirai pareiškė, kadi jis nu paspruko nuo žudikų. Važiuo Aluminum Company of Ame
Italijos akcijų, pareiškia laik
raštis kasdien puola ir kitas
filmos. Šiuos pasižadėjimų to
mato šiemet dar kitų austrų jant jis susidūrė su Cicero rica darbininkų priklausą uni
raštis “Messagero.”
valsfcvbes.
pelius skleidžia ir renka Westnacių sukilimų prieš vyriausy ugniagesių viršininku G. Knol. jai, o kompanijos viršininkai
kad vargiai 50 nuošim
ninsterio katalikų federacija.
bę. Tačiau vyriausybė budi ir Šis gi jį tuojau pristatė į li atsako,
ycių.
•
.
• -«
STIKLINO,
N.
J.,
rugp.
11.
sukilusiems
naciams
nebus
nė
goninę
ir
pranešė
policijai,
Kitos katalikų organizaci
— Šv. Juozapo gildijos pas- : mažiausio pasigailėjimo,
kų pašautasis sakė apie įvyku ^Darbininkų unija be “open
jos taip pat imasi parašų rin
tangomis, Oklahoma valstybės' Vicekanclpns pareiškė, kad sį užpuolimų.
shop” panaikinimo dar reika
kimo darbo.
gubernatorius Murray paskel-1 vyriausybė turi sunkenybių ko
Neužilgo
policija
suėmė
M.
Liverpoolio arkivyskupas pa
lauja, kad kompanija įvestu
BERLYNAS, rugp. 11. —
VARŠUVA, rugp. 11. —
bė atsišaukimų į valstybės gy voti prieš nacius, kadangi jų Rosso, 24 m. amž., 5554 Lexskelbė, kad ir šioj vyskupijoj
Diktatoriaus Hitlerio įsakymu
Rusijos bolševikų propagandai
ventojus. Rugsėjo mėn. 7, 8 vadai gyvena užsieny, iš kuvĮington gat. Jo namuose pada- “check off” sistemų, t.y.,
prasidės katalikų veikla prieš
apsaugos ministeris gen. Blom
pagalbon eina ir lenkai. Štai,
ir ,9 dienas skiria sptecialėms austrų naciams slapta prista- ryta krata ir rastas pašautojo kompanija rinklų iš darbi]
herg paskelbė kariuomenei, buvęs Lenkijos premjeras gen. nepadorias filmas.
maldoms, kad Dievas gelliėtų homį nurodymai, įsakymai ir Griffino revolveris su viena kų unijai priklausančias duok
kad kariuomenės viršininkai
kraštui išspręsti įvairias P®*-(pinigai.
W. Sikorskis skelbia, kad sov.
kulka. Penkios kulkos nesenai les.
ir kareiviai Hitlerį tituluotų
Rdsija yra galingiausia pašau
nias problemas.
Tačiau Austrijos kariuome buvo išautos. Paskiau suim
ne “Der Fuehrer” (vadas),
ly savo kariuomenės skaičiu
nė
ir milicija yra pasirengus tas diar ir jo brolis Fr. Rosso. NAUJAKURIAMS Minėta gildija tuo reikalu
bet “Meili Fuehrer” (mano
mi. Girfii, sovietai, karan ga WASHINGTON, rugp. 11.
NORIAMS ŠEL
kreipės į visus guberbatorius kovoti su naciais ne vien už •.Griffin pasakė Kuoliui, kad
vadas).
li pastatyti apiei 18 milijonų — Krašto vyriausybė nepaiso,
ir gubernatorius Murray pir krašto nepriklausomybę, bet, tikras šovėjas yra Edw. De
išlavintų vyrų nuo 21 iki 40 kaip žmogus vadintum papigi
KAUNAS. - Nųjjjakuriams
mutinis pripažino naudingu ir už* pasaulio taikų. Jis pra-|Veau, 24 m. amž*. Policija iešSUIMTAS BĖGLYS
m. amžiaus, o nuolatinės ka namų dolerį, tik žiūri, kad pa
paskelbti maldų dienas, kurio nešė, kad šiam tikslui yra su- ko jo ir dar kitų kelių galva- savanoriams ūkiui kurti pa
Chicagoj suimtas chicagietis
riuomenės turi apie 3,500,000 čiai pasidarius daugiau biznio,
šalpos šiemet iš nepaprastųjų
se <Ualyvantų krikščionys ir jungiamos krūvon visos mili- žudžių
H. Beck, 29 m. amž., troko ve
vyrų.
iš pinigų daugiau pelno, kas žydai.
žemės ūkio ministerijos išlai
tarinės organizacijos.
žėjas, kurs 1933 metais pabė
(Viskas būtų gerai, jei tam yra reikalinga naujos santvar
Princas sakosi, kad jis pats MEKSFALTUOS KLAIPĖ dų yra paskirta 2,150,000 litų.
go iš Floridos pančiais ap
kareivių skaičiui atatiktų ir kos vykdymui.
Pernai šiam reikalui buvo
DOS MIESTO GATVES
daug stebisi, kad pastarasis
KATALIKŲ SKAUTAI
kaustytų kalinių kuopos, dir
pačios’ kariuomenės kokyliė.
skirta 2,000,000 litų. Kaip ži
Kiekvienas atsimename, kaip
nacių sukilimas labai mažai
AMERIKOJ
bančios prie vieškelių išvedi
noma,
neseniai žemės refor
vyriausybė sunacionalizavo
gavo pašalinės gyventojų pa KLAIPĖDA. — Miesto val
mo.
6 ŽODŽIAI ANT HINDEN
auksų, papiginusi dolerio ver NEW YORK, rugp. lt. — ramos. Tas reiškia, kad gy dyba yra nusistačiusi meksfal- mos valdybat 1,800,000 litų suPrieš keletu metų jis buvo
BURGO KAPO
tę. Tada ji per tų transakci J. Valstybėse ir jų posesijose ventojai yra ištikimi vyriau tuoti Klaipėdos miesto gatves. mai pašalpų, kuri bus teikia
nuvykęs į Floridų ir ten taip
Kol kas bus tik bandomieji ma statybine miško medžiaga,
TANNENBERGA8, rugp. jų pelnė daugiau kaip du bi yra jau suorganizuota 1,850 sybei.
nusikaltęs, kad teismo nubau
darbai. Miesto valdyba jau Tdetnvos kariuomenes kūrėkatalikų berniukų skautų kuo
stas sunkiųjų darbų kalėjimu 11. — Paliktam mirusio prezi lijonus dolerių.
LONDONAS, rugp. 11. — sudarė sutartį su viena firma jams-savanoriams ir mirusių
dento Hindenburgo testamen Dabar ji vėl pelnys milijo pos. Kai kurios kuopos yra
iki gyvos galvos.
Keturių britų geležinkelių kom bandymui išmeksfaltuoti vie savanorių bei žuvusių kovose
Paspruko jis atgal Chicagon te reikštas pageidavimas, kad nus dolerių sunacionaliravus skaičiumi gausingos.
karių šeimoms jau paskelbė.
panijų apie 400,000 darbinin nų nedidelę gatvę.
ir nežinia kas išdavė jį poli ant jo kapo būtų padėtas toks sidabrų.
Pašalpa numatyta išduoti ru
Kol kas infliacija dar neat- vyriausybei pristatyti turimų kų grasino streiku. IŠ to strei
epitapas (užrašas): “Paul
cijai.
Beck nusprendi kovoti prieš von Hindenburg — 1847 iki j jaučiama. Tačiau, ji neišveng- sidabrų, už kurį bus mokama ko išsisukta padidinus darbi SKAITYKITE TR PLA TIS denį ir ligi rugpiūčio 6 d. pri
imami prašymai.
1 tina, kuomet žmonės pradės naujais banknotais.
KITĘ “DRAUGĄ”
ninkams atlyginimų.
1934.” grųžinimų Fjoridon.

MEKSIKOS KATALIKĮ)
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Pii intulieiii.--, rugp. 13 d., 1934
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žiaurumus ir kvailybes, nes ką jie dūrė, tai
visa dūrė valstybinės vulios vardu. Jei sąži Gen.
Iielna kasdien. Išskyrų* sekmadienius
nė mums neleidžia pateisinti praeities ir da
PI1I.NUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
etOJns — $6.00. Pusei metų — $3.60; Trims mėnesiams
- $2.00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse barties valdovų neteisybes, jei mes nesutin
&tui, Nemunas, jis nuo senų senovės
renumerata: Metams — $7.00; Pusei' metų — $4.00.
kame,
kad
leguliškuinas
nelygstamai
sntamNeabejotinai — lietuviška tvirtovė!
opi Ja —— .OSc.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Tačiau
jį Kiemeliai užplūdo
Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrąžina, pa su teisingumu, tai turime pripažinti, jog
davimo
egzekucijų,
ir atrodo,
(Visa
nauja
ir
tikra)
\
lr
keičia
jojo ramų būdą.
Jst neprašoma tai padaryti lr neprislunčiama tam tiks
valstybė nėra visagaliėka, o tėra tik ohjekty.
lui pašto ženklų.
Kas
tik
lietuvišku,
tai uiemeliams papiūtis.
į savo vietą vargu begalės grį- i
Hedąktun'us priima — nuo 11:00 lkl 12:00 vak
vinio teisingumo normų vykdytoja. Kai val Po nepavykusio 1934-VI 8 d,
Prie
Nemuno
jie
vieni
nori likti.
šti. Pakampiais šnekama: jei j
Lietuvis — vergas turi žūti.
stybinė valdžia eina prieš objektyvinį teisin perversmo Kaune p. A. Volde
Konstituciją galimu buvo su
Čia memeliai vieni bus tik, tik!...
gumų, tui jos aktai turi tokią pat juridinę maras pasodintas j s. d. kalė
V 9" T i
•
laužyti, argi karininkai už ją
Visiems mums Dievus davė žodį,
vertę, kaip ir banditų aktai. “Teisė yra mo jimą rengėsi mirti (manė, kad
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Bet memeliai ateiviai
brangesni — tad pažadas ne
ralės funkcija visuomenės gyvenime”, teisiu- su juo panašiai elgsis, kaip ir
įsako pirštais susirodyt,
Published Daily, Except Sunday.
bausti juos, neturi prasmės.
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00; Slx Montha gai sako E. Iloelseher’is. Bolševizmo ir fa- jis pats būtų padaręs), nes išUžčiaupia mūsų kalbą gaivią.
— $3.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c.
(Mat
p.
prezidentas
buvo
pa
Tik
vienas mielas Dievas žino,
Kuropo — One Year — $7.00; Slx Months — $4.00;
šizmo žiaurumai turėtų pasaulį įtikinti, jog'šaukė kun. Šmulkštį, buv. seiCopy — .t)3c.
Kiek memeliai lietuvį prikankino
žadėjęs
juos
nenubausti).
Advertislng ln ‘DRAUGAS” brings best results.
reikia teisę gelbėt iš valstybinio subjektyviz mo narį, ir atliko išpąžintį,
Užtai, kad Nemuną jis gerbia,
Advertislng rates on appilcatlon.
Su katalikais santykiai sumo. Jei nėra objektyvinės teisės, tai nėra iš užsiprašė bei išklausė šv. Mi
Kad menieliams nepadeda jų darbe...
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago
švelnėję, bet realaus ko tikė
viso jokios teisės, kaipo idealo, o tėra tik šių.
tis iš to dar peranksti. Deši-j
sezoniniai valstybės kapryzai, kuriems turi
Tuoj po savo teismo, kurs
nieji ir visi daugiuu tikisi iš
būti paaukoti švenčiausi žmonijos sąžinės rei įvyko sekmadieny birž. 17 d.
p. Švietimo ministerio p. Ton
DIENQS KLAUSIMAI
kalavimai.
12 vai. nakties įš Kauno kalė
kūno, kurs nors yra
pu liaudjninLietuvos Vyčių seimus pra-1 nizacija ir jos prietcliai, už to
jimo išvežtas nežinomą link nuuu, nuia
VAL3TYBĖ IR TEISĖ
Juridinis pozityvizmas privedė teisę j^rie
__
__
„
____
krypties,
bet
papratęs
.
a
įjgj
0
rU
g
p
7
j. Aušros Var-Įkį pasišventimą ir pasidarbaKaune pasklido kalbos,
bankroto: teisė tapo sujaukta su pajėga ir me.
kad sušaudytas. Bet pasirodo, i
. ^8U^ ?H.U tų Mot. Dievo bažnyčioje New, vinių organizacijos gerovei, yProf. M. Koemeris 1922 m. “Teisės” smurtu. “Kur jėga, ten ir teisė”, sako pozi
kad sinetoninihkai tai pada- ‘ la.18 Z lenn\v.el & i ini>
Yorke, N. Y. šv. mišiolais.
Į pač kad jie viri dirba be ata a
žurn. I nr. 7 pusi. (str. “Lietuvos suvereninė tyvizmas. Turint tai galvoj, mums, katali
terio p. Lozoraičio, kurs asavo
Tuoj po pamaldų prasidėjo lyginimo, net ir redaktoriai.
ryti neišdrįso (Voldemaras k,a-J
valdžia Konstitucijos projektu”) rašo: “Su kams, reikia stengtis turėti savo teisės .mo
i laiku buvo gerai išstudijavęs I-jį Seimo sesija. Išrinkta Pre-j Centro pirm. inž. A. Mažeivereninė valdžia jokio teisės šaltinio neturi; kyklas, kur teisė grindžiama ne valstybės rinkikuose ir tautininkuose tu Lietuvos su Ap. Sostu konkor
zidiumas ir komisijos. Toliau kos raportas buvo gražus ir
ri apie 60 nuoš. saviškių). Da
ji pati yra kaip tik pirmutinis visos valsty nuožiūra, bet objektyviniu teisingumu ir val
datą. Jam nieko daugiau ne sekė sveikinimai: jų buvo dau įspūdingas, ypač kai jis pabrėbar pasirodė, patikrinus kad
binės vąldžios ir jos funkcijų šaltinis; ji yra stybės, o ne partijos, gerove. Pozityvinė tei
liktų, kuip jį pataisius — įvy gybė laiškais, telegramomis ir žė, kaip gražiai in nuoširdžiai
p. Augustinas V. laikomas
sė
turi
ieškoti
sau
atramos
įgimtoj
teisėj,
toj
visų teisių titulas, ji yra visagalė”. Kitaip
kinti, ir tai įvyks jei tokia bus žodžiu nuo įvairių organizaei- sutinkami Vyčiai Lietuvoj Pa
•
w
•
•
dviem užraktais užrakintas
sakant, “Regis voluntas suprema lex esto”. teisėj, kuri yra žmonių sąžinėj įrašyta. Gana
Aukščiausiojo valia.
vasarininkų ir Ateitininkų.
jų, veikėjų ir laikraščių.
Marijampolės kalėjime tebėra
teisės niekinimo, einančio net iš pačių teisės
J. Gs. “P. B.” sako:
Klaipėdos klausiniu visa Lie
gyvas. Jam pristatytas speci-!
Popietinėj sesijoj tęsėsi svei' Iš mandatų kom. pranešimo
,
Panašias mintis apie teisę skelbė Mac- mokytojų pusės! ,
’* į tuva vienodos nuomonės: “per
į alus iš Šiaulių atkeltas kalė
.chiavelli, Hėgelis, Kantas ir visa eilė žymių
Lilgai mes su vokiečiais “ flir kinimai, referatas, kurį skai-! pasirodė, kad seime dalyvau
jimo viršininkas. Ligi šiol ne
juristų. Antai, Rudolf v. lhering’as sako:
tavome”. Senai taip reikėjo!” to Kazys P. Vilniškis, ir een-ja 41 atstovas ir apie 25 sveprileista nei vienas žmogus,
tro valdybos raportai bei man čiai, atstovaujama 19 kuopų ir
‘“Der Staat ist die einzige Quelle dės RecliJuk Lietuva gina tik savo tei
net žmona, kuri jau bent ke
datų komisijos pranešimas.
3 apskričiai.
Lietuvoje seniai kalbama sušaukti viso
ses...
’tes” (“Der Zwe<?k im Recht” I 318 p.).
turis kartus mėgino prieiti. Už
Iš
centro
valdybos
narių
ra
Šitokia teisės koncepcija yra ne kas kita, pasaulio lietuvių kongresą. Bet kalbos pasi
Lietuvos laisvamaniai rau
Antroji Seimo dieną ėjo dar
siima studijavimu šv. Irinėportų
paaiškėjo,
kad
Lietuvos
gyviau, kai imta svarstyti pa
doja, nesą kas besirūpina ci
kaip anarchizmas iš valstybės viršaus. Jei likdavo kalbomis ir kongresas ligšiol nesu
jaus baž. tėvo raštų. Ir gyve
Vyčių
organizacija
ypatingai
viline metrikacija: Vyt. Didž.
tiektos rezoliucijos, konstitu
valstybė yra neribotas teisės šaltinis, tai ji, šauktas.
nimo ironija: šalia kitoje eilėsparčiai žengia pirmyn, jos
Un. Rektorius prof. Romeris
cinės pataisos ir kita.
principališkai imant, nesiskiria nuo banditų
Dabar jau ateifia žinių, kad būsimais me- je sgdi vienas iš atentatininkų
reikalai gerėja, narių susipra
organizacijos. Jei valstybei pripažįstamą ju tais Kaune organizuojamas toks kongresas? prįeš Voldemarą, kai jis bu- sunkiai tebeserga, o dr. Naratimas ir disciplina didėja. Reikia pažymėti, kad seime
ridine oninipotencija, tai nelogiška piktintis Jį rengia užsienio lietuviams remti draugija? Yo mįn> pirmininku, kurių fci- kas tvarko vokietininkus Klai
Taip iš sekretorės p-lės Pal i vyravo pasigėrėtina nuotaika.
pėdoje: turi kur savo energi
bolševizmo ir fašizmo žiaurumais ir neleisti i Tuo reikalu atvykstąs į Jungtines Valstybes
liūnaitės raporto pasirodė, kad Visą laiką vartojama lietuvių
tas buvo sušaudytas 1929 m.
ją produktyviai naudoti. Ro
na jokia įstatymų kritika. Į visus.priekaištus draugijos pirmininkas adv. Rapolas Skipitis.
kai pernai seimo zmetu buvo' kalba, nežiūrint, kad atstovų
Karo ir teisininkų sluoks
dos, ilgokai teks palaukti kol
valstybės atstovai gali trumpai drūtai atsa Jis varysiąs čia propagandą, kad kuo dau
570 užsimokėjusių į centrą na- ■ yra 90 nuoš. čia gimusio - au
niuose jaučiamas pasipiktini
kyti, “c/est mon bon pląisir”.
“šliūbų” susigiausia amerikiečių į viso pasaulio lietuvių mas įš “tėviško” aukštųjų ka-j valsčiuose
rių, tai šiemet jau yra net gusio jaunimo. Tik antros die
Įauj{ę.
Dar nesenai Roelim’as skelbė, kad nacio
V. B.
kongresą vyktų.
. .,uiSfc
1033. Per šiuos metus yra at nos sesijose, kada teko karš
rininkų nubaudimo. Nubausta
nalinės vyriausybės neturi varžyti jokios nor
.
■\
i"
gaivintą apie 4 kuopos ir nan- tokai pasiginčyti, kai kurie
Šiomis dienomis panašų kongresą lenkai ir atleista apie 100 karininkų.
mos, nes ji yra oinnipotentiška; ir štai jis
KAUNAS. — Nuo Lietuvos
v. ,
. v. .. ,
,
iai sutvertos. 3. Finansinis or- vartojo ir anglų kalbą.
degradavi 1 piliecio,
pats tapo tos “omnipotencijos” auka: jį nu turėjo Varšuvoje, kuriame Amerikos lenkų Administratyvis
kauniečio Aleksandro
,
v ,, , 1 ganizacųos stovis, pasirodo zv Pirmosios dienos vakare sei
žudė be teismo ir pasiaiškinimo, ir tik po atstovai griežtai pareiškė, kad jie- yra labiau mas nepagrįstas nei Lietuvos Bielosielskio, gautas
įs Parv- 0 . .
miai pagerėjęs.
mo dalyviai turėjo “Moonskerdynių išleido įstatymą, kad jo ir kitų nu amerikonai, negu lenkai. Dėl to kongresas nei Europos žemyno įstaty žiaus pranešimas, kad jis su
Iš “Vyčio” redaktorių kun. liglit Sail” Hudsono upe, kižudymus nesudarąs nusikaltimo nacionalinei išsiskirstė nieko gero neatsiekęs ir lenkų vy mais. Degraduoti įstatymai lei savo žmona, kuri yra tolima
vokiečių justicijai; birželio m. 30 d. įvykiai riausybės rateliuose paliko neskanaus jaus džia tik teisino keliu, o ne Nikalojaus II giminaitė, lai Valančiaus ir adv. Savicko ra-! tą vakarą atstovų pagerbimo
parodė, kad ir smogikų vadų nužudymas ne mo ir nusivylimo. Turbūt Lenkijos diktato “tėvišku vado pasigailėjimu^’. mėjo bylą prieš vieną danų portų buvo suprantama, kad vakarienę ir paskutiniąją nakprieštaraująs “vokiškajai teisei”. Kas da riai Amerikos lenkus norėjo pakinkyti į suvo Už tat nestebėtina, kad nuteis banką dėl keletos milijonų litų jų darbas buvo sunkokas ypač tį šokius Knights of Columbus
bar yra toji “vokiška nacionalinė justicija?” nešvarią imperialistinę politiką'. Reikia, tikė tieji gavo labai daug užuojau sumos. Mat Bielosielskiai, ki p. Savickui daug tenka rūpin- viešbutyj. Nuotaika pas visus
Ji yra ne kas kita, kaip vyriausybės subjek tis, kad lietuvių kongrese panašių komedijų tos ir pritarimo. (Jie visi e- lus Rusijoj revoliucijai, perve tis tiek redagavimu, tiek spau draugiška ir puiki. Šiuos žodtapu išsiųsti į savo gyvenamas dė į danų bankų kėlėt.) milijo stuvės vedimu ir užlaikymu, žius rašant raporte vis dar netyvizmas, kuris, atplėštas įgimtosios teisės neįvyks.
vietas). Net teko išgirsti, kad nų rusų rublių, kuriuos ban kurios stovis praeityj buvo žinojo naujosios Centro Val
pagrindų, yra ne khs kita, kaip anarchizmas
yJau skelbiame, kad mūsų dienraščio ru susiorganizavęs jiems šelpti ii kas ilgainiui buvo atsisakęs tiek paslydęs, kad ir dabar
iš valstybės viršaus.
... dybos rinkimų davinių.
, ... dėl
j-, •įvairių
• •
i- .
ra...
dėlto daug vargo, kai reiaukas rinkti fondas. Gi kai sumoketi
valiutos,
Jei valstybė būtų teisės šaltinis, tai pozi deninis piknikas Įvyks Darbininkų Dienoj,
kuVįe karininkai gailisi į nu- perturbacijų. Bielosielskis il kia lygint senas skolas.
Atminkime kad rūpinimasis
tyvinė teisė būtų ne kas kita, kaip valdan rugsėjo 3 b. Tai bus lyg ir antroji lietuvių
•
•
•
*
baustųjų eiles nepakliuvę.
Ypatingai
reikia
pabrėžti,
gą
laiką
vargo
Kaune
versda

gera
spauda ir platinimas joa
čiųjų kapryzų išraiška. Reikėtų pripažinti
diena Amerikoje. Dienraščio vadovybė
Generalinio štabo virš. gen. mas žuvų prekyba. Naujas kad Centro Valdybos rapor- yra vienas iš geriausių darbų
kanibalizmą teisės aktu, jei tik jis eitų iš
anksto
visus
kviečia
tą
dieną
būti
“
Draugo
”
Jackus susirgo nervų suįrimo stambus milijonierius kartu tas sudarė tiesiog žavėjantį į-j Tik visas savo pareigas, ypač
valdytojų valios. Reikėtų pateisinti Sokrato,
-.Kristaus, Tomos Moraus nužudymą ir Nero- svečiais ir tuo pačiu kartu paremti svarbų liga: nestebėtina: jis vykdė praneša, kad jis, atgavęs įnili- spūdį ir Centro Valdybai turi1 spaudos atžvilgiu, atlikdami
būti dėkinga visa Vyčių orga-1 pasieksime ir sielos išganymą
savo draugų karininkų degra-' jonus apsigyvens Lietuvoj.
po, Kaligulos, DiokletiaUo ir kitų despotu reikalą.
*
1 metams kalėti. Vėliau vėl sužinojo, kad. Bet jis ten mirė. Vaikeli, nežinau kokio liūdnesnės mintys lenda į galvą; mes tu- roką ir sustosiu prie keleto įdomesnių pa
■
.
išsėdėjęs metus kalėjime, buvo grąžintas esi tikėjimo, bet laikyk šį kryželį ir ne- j rime savo tėvus, brolius, seseris, -brangią sakojimų.
— Sunkūs ir kruvini revoliucijos me
tėvynę į sukandę dantis, kad. nepravirk us,
į legijoną; neįskaitant tarnybon išsėdėtų pamiršk Dievo.
Ir šiandien aš nešioju tą kryželį. Pa kaip mažas vaikas, prieš savo draugus, tai, pradėjo kazokas, išvarė mane iš sa
kalėjime metų, tat jis turėjo išnaujo tar
nauti. Jis vėl bėgo, vėl sugavo ir išsiun gyvenęs Morokoj aš gerai žinau, "kokia mes mintimis aplankėm savo brangiuo vo brangaus lizdo. Slėpdamasis nuo bol
ševikų ir gindamas savo gyvybę, nusidan
tė į disciplinos batai i joną, Koleinbišarą, mirtimi jos sūnus mirė. Atėjęs mūsą pul sius ir pasakėm sudiev. '
(Lietuvio Legi.joninko Apsakymas)
Aš pirmas išsiblaiviau nuo karčių mi ginau į Sibiro pakraštį — Penuos miestą
kuris randasi Saharos pakrašty ir kuris kininkas (Kalba) atsisveikinti su savo
garsus pasaulyje savo baisumais. Jau dftug vyrais juokdanias padrąsina mus ir pri nčių ir, norėdamas pradėti ką nors kal ir ilgesniam laikui apsistojau Motovili(Tęsinys)
kos miestely, Gyventi buvo įmanoma, duo
Pabėgti, sakau, iš savo tėvynės, iš kiiko prabėgo ir nežinau, ar jis grįžo iš zminė, kad mes esame legijoniukai, t. y. bėti, pažvelgiu į priešais sėdintį latvį. Ir
ką gi, a/tuoj nukreipiau akis į kitą pusę, nos buvo iki soties, d už pinigus visko
savo tėvų šalies kariuomenės, tui didžiau disciplinos batalijono, nes retas kuris iš žmonės skirti mirčiai.
Už valandėlės mes jau vagonuose. pamatęs mano draugo akyse ašaras, aš buvo galima nusipirkti. Pinigai čia buvo
sią gėda,* tai dezertyravimas; bet jeigu, ten grįžta. Kareiviai ten miršta nukan
dar vertėje. Tuo pačiu laiku, kitose Ru
tamsta samdais svetiniai šaliai, kurios ti kinti. Ir kam pasiskųsi! Tat, štai, vieno Susėdę būreliais (po 6 į kupę) laukiame, nenorėjau, kad jis pastebėtų mano žvel
sijos vietose jau siautė badas, ligos. Nie
kslas pavergti kitus ir tu eini piauti žmo iš muno draugo lietuvio likimas. Tokių kada pasijudins traukinys. Mūsų būrelis, gimą.
Visiems mums sunku buvo pradėti kas manęs nepažinojo; aš gyvenau kitų
kuriame aš buvau, susidėjo iš: 1 milžino
nes, kurie net visai kitos rasės, — tu jau žmonių esama šimtais.
kiniečio, nejudraus, bet didelio šposinin ką nors kalbėti ir dėlto geroką laiką ty asmenų liūdymais, todėl buvau ramus dėl
Tad vėl grįšiu prie temos.
nebekareivis, bet mėsininkas ir, viena,iš
Mus į stotį lydėjo pulko orkestrą. Į ko latvio, dviejų vokiečių, ruso - kazoko lėjome. Vėliau bet gi pradėjome juokauti savo likimo.
eitis: jeigu nenori būti mėsininku, skersti
Atėjo šultoji žiema. Prisnigo. Užėjo
ir dainuoti. Ir ko mums liūdėti? Juk messavo brolius, bėg, tu nebūsi gėdos vertas. stotį susirinko žmonių iš miesto pažiūrė ir manęs.
šalčiai.
O žiemos čia pasižymi nepapras
Traukiniui pasijudinus, visi, lyg susi legijoninkai, atstumti nuo pasaulio vyrai,
Mano laimė, kad puskarininkas ne ti į mus. Mane pašaukia viena ponia.
— Tamsta visai vaikas, — sako ji tarę, nutylome. Ko nutylome? O, tai ne tad kam gailėtis pasaulio, lai jis lieka su tais šalčiais ir pūgomis. Sausio ir vasa
pranešė vyriausybei, liūtų išėję blogai,
liet aš vis išsiplepu, toli nuėjęs nuo tiks man prancūzų kalba, — kur tamsta va- sunku suprasti. Viskas baigta, nes iki savo linksmybėmis, vargais ir ašaromis. rio mėnesiai savotiškai gražūs. Tada nu
, ’ šios valandos mes vis dar buvome tikri Aš tik skaudančia širdimi prašiau Dievo tilo vėjai nešę sniegą, dangus būna gied
lo, mat neiškenčiu nepaliežuvavęs ant pa žiuoji?
ras ir saulutė skaisčiai šviečia savo spin
Morokon, atsakiau jai, ginti jūsų tė rytojaus diena. Į mus buvo kreipiama dė kad globotų mane ir mano draugus.
saulio.
Kad neprailgtų kelionė, nutarėme, duliais, atsimušdama į leduotą sniegą.
Vėliau, būnant man Moroke, gavau vynę. Bet tai būta labai geros moteries: mesio, kaip į jaunus kareivius, bet, štai,
dabar mes jau skaitomės tikrais Tegijo kad kiekvienas papasakotų ką nors iš sa
laišką nuo vieno draugo, kuris rašė apie ji duoda man kryželį, sakydama:
— Aš turėjau sūnų, jaunas, kaip ir niukais; mes vežami į nežinomą likimą. vo gyvenimo. Čia aš truputį nukripsiu
lietuvi Juozų, kuris bėgo aną dieną iš le
(Daugiau bus)
gijono. Už 12 dienų jį sugavo ir nuteisė tu, karininku būdamas išvyko į Moroką. Bet apie tai veik ir negalvojome, nes daug nuo savo pasakojimo apie kelionę į Mo
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Komiteto. Ar atspausdintos pažinta. Keikia išversti anglų
knpijos jau gaunamos?
kalboje diplomų svetimos mo
Atsakymas. Gali gauti at kyklos, kad parodžius, jog stu
dentas prisilaiko prie įstojimo
NATURALIZAVIMAS MO liečia ir ateivį, kurie moteris spausdintą kopijų Ellis įsland
yra Amerikos pilietė.
Gouunittee Kepprt nuo Fo- reikalavimų. Jis turi suprasti
TERŲ, ĮSTEBĖJUSIŲ
reign Language Information tiek anglų kalbos, kad galėtų
UŽ AMERIKOS
■Ar Pametimas Pilietybės
Service, 222 Fourth Avenue, lankyti ir suprasti klesas. Bo
PILIEČIŲ
įninka Visą šeimyną?
nas reikalaujamas $150.00 suKlausimas. Esu naturulizuo- Klausimas. Tapau Amerikos New York City. Kaina yra 75 ; moję.
centai už kopijų.
i
tas Amerikos pilietis. Mapo piliečiu per mano tėvo natuLigos Priežastis ir
Parsitraukiant Svetimą,
žiuona utvažiavo į Amerikų rMigavįjMę. Jie apleido J, A.
Kompensacija
Studentą
pradžioje pereitų metų, kitais Vulst. prieš kiek laiko ir taip
Klausimas. Mane prie darbo
žodžiais, ji čionai gyvena tik darydamas pametė Amerikos! Klausimas. Aš ketinu parsisuvirš vienus metus. Ar teisy pilietybę. Ar tai ir liečia ma traukti brolio .vaikų, kuris kų gazas užnuodijo, bet’man kobė, kaip man vienas draugas no pilietybę?
tik baigė aukštesbę mokyklų pipeusacijų atsakė mokėti to
pranešė, kad ji gali prašyti
užsienyje, kąd jis galėtų lan dėl, kad, sakė, mane ne gazas
Atsakymas.
Teisinai
tų
klau
pilnos pilietybės visai neišsikyti Ame A tos kolegijų. Kų užnuodijo, bet kad aš turėjau
simų
dar
galutinai
neišrįšo.
įsisenėjusių ligų. Aš niekad
imdama “pirmų popierų”?
Viename atsitikime, J. A. Vai. aš turiu visų pirmiausia dary nesirgau. Kų turiu daryti, kad
Atsakymas. Gegužės 24 die Circuit Court of Appeals lai ti, kai tų atlikus? Kokių bonų
gaučiau kompensacijų iš kom
nų, naujas įstatymas įėjo ga- kė, jog panaikinimas piliety reikalauja šitame atsitikime?
panijos?
lėn, kuris \atima nuo moters bės lygiai liečia asmenis, ku
Atsakymas. Kuomet studen
Atsakymas. Negali pradėti
ištekėjusios už Amerikos pi rie įgijo pilietybę per kito na- tas nori atvykti laikinai, jis
liečio, teisę prašyti pilietybės turalizavimų. Šis klausimas y- turi kreiptis prie artimiausio kovos prieš kompanijų ir jų
po vieno meto rezidencijos šio ra vienas iš daugelio tautybės Amerikos konsulo; jam įteik vesti į teismų, nes ji save apje šalyje. Kaip įstatymas da- klausimų, kuriuęs svarsto spe ti priėmimp laiškų nuo mokyk sisaugoja, kuomet prisideda
barOtovi, tai tavo žmona tu cialis komitetas, kurį prezide los, kuri yrą Darbo Departa prie Valstybės kompensacijos
apsaugos. Bet gali prašyti
rės išgyventi nuolatai J. A. ntas paskyrė, i
mento pripažinta. Kitais žod
Workmen’s Compensation BuValst., Hawaii, Alaskoje arba
žiais, tamsta turi visų pirmiau
Raportas
Ellis
Įsland
reau atidaryti atsitikimų, gau
Puerto Kicoje, mažiausia tris
šia susinešti su kolegija, ku
Komiteto
Gatavas
ti medikalių įrodymų ir pri
metus, jeigu nori paduoti na
rių jis ketina lankyti ir atli
tūralizacijos peticijų. Bet vis Klausimas.
Organizacija, kti visus reikalingus reikkla- statyti juos, bet tie įrodymai
tiek jei nereikės prašyti “pi- prie kurios priguliu, nori gau- vipius. Bet ta kolegija turi turi aiškiai rodyti, jog įžeidi
rmų popierų”. Tas įstatymas ti pilnų raportų Ellis įsland būti Darbo Departamento pri- mas prie darbo1 prasidėjo, ii
kad nėra įsisenėjusi liga. Bū-
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Tel. CANai 0267
Ras. PROspeet 6859

DENTISTAS

DR. P. Z. ZALATORIS

1449 SO. 481h CT., CICERO, įpR
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*147 SO. HALSTKD ST., CHICAGO
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3051 West Ord Str.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

(Prie Archer Avė. netoli Kedale)
Valandos: nuo S lkt I vai. vakare
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DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. VVINSKDN AS

Vai.: 2 ik: 6 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėh'oje -pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Qfflce Tel. REPubllc 7699

DENTISTAS
4204 ARCHER AVE.
corner Sacrarnento
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

7017 S. FAIRFIELD AVE.

Vai.:

DR. J. J. SIMONAITIS

2—4 ir 7—9 vai.

vakare

Res. 2136 W. 24th St.

DR. JOSEPH KELLA

Tel. CANai 0402

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Office Phone

Res. and Office

PROspeet 1028

2359 So. Leavitt SL
CAklL 0709

.

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

duoti vienų klausimų ir tikiu,,
kad už jį nereikės mokėti.
— Aišku, — atsako advoka
tas.
— Tamsta mokėsi tiktai ui
atsakymų.

GARSINKITĖS “DRAUGE'

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBiJAI
Spedallstal Ukalime lr IMlrMme visokių rūšių paminklu lz
grabuamlus.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Mūsų šeimyna speclallznoja
me darbe per šešios kartas.

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Veskite paminklų rdkhlaf
šlai su pačiais išdirbėjais

Telefonas MIDtvay 2880

Res. Phone
ENGiewood 9941

Office Phone
TRIangle 0044

Kampas Slst Street
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak
Nedėliomis lr ėventadienlafs 10—12

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210
Vai,. (.4 tr 7-# vai.

vakare

Vienas blokas J rytus nao
dldžluUų vartų

4631 SO. ASHLAND AVE.

HILLSIDE, ILLINOIS

Tel. YARda 0994
Res.: Tek PlJVza 2400

Trys telefonai:

Valandos:
Nuo 19-12 v. ryto; 2-8 lr 7-8 v. v.

Č1/4i«*nfp

te

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

DR. MAURICE KAHN

Rez. PENSACOLA 9011
BFLMONT 3485
, Offiee: HILLSIDE 3895

mm 1O IVt 19 «V<Avąj>

Vincent Itoselli, secr.

Alfred RoseUi, pres.

■P

venetian MONUMENT CO., INC.

s

Išdirbėjai aukštesnės rfišiee Paminklų
lr Grabnamlu

2403 W. 63rd Bt., Chicago

2201 W. Cermak Road

GRABORIAI:

2 to 4 and 7 to 9 P. H.

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chieagoj

Sunday by Appolntment

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. CANai 9122

4645 So. Ashland Avė.

DR. S. BIEŽIS

OFISO VALANDOS:

2201 W. Cermak Road

,

Nuo t Iki 4 Ir nuo < ik) 9
Nedėliomis pagal Betarti
Ofiso telef. BOUIevard 7899
Kainų TcL PROspeet 1930

Valandos 1—S ir 7—8 vak.

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

Tel.

BOULovard

REZIDENCIJA

DR. G. Z. VEZEL’IS

Telefonas RFPub.lc 7898

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiao: Tel. LAFayctte 4017
Res.: Tel. UEMloek 9289

. DR. A. G. RAKAUSKAS
GTDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Oflao valandos: 2-4 Ir (-8 vai. vak.
Keahicucijos orieoa: 2«59 W. 99th SL
Valandos: 10-12 ir 1-9 vai. vak.
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį

arti 47th Street
VaL: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutart)

DR. J. RUSSELL

Tel. Ofiso BOULevard 5913—14
Res. Viętory 2343

DR. A. J. BERTASH

v
----------- 0-------Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

_______ TeL CICERO 5927_________

SIMON M. SKUDAS

527 N. WESTERN AVE.

GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

arti Grand Avė.

718 West 18th Street

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

'

Cicero, Illinoį
Phone Cicero 2109

998 W. ISth SL lei. CANai 9174
Chicago, IU.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
V F* ruJ* 1 A u

2515 WRST 69th BT.
Of. ir Res. Tel. HEMiock 6141

Tel. BOL levard 5203—8413

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Office Tel. Wentworth <280

\ Res. TeL Hyde Park 8294

DR. SUSANA
A. SLAKIS
I
MOTERŲ IR VAIKU ,LTOŲ
RPECIALI8T4

6900 SOUTH HALSTED

ST.

l MVA t m i tųsjd od I W x tsopuvjv^

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.,' kamp. 18 et.
2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phon© Ganai 0523

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Jeigu norite dailumo
v
1*4
ir nebrangumo
laidotuvese... Pasaukite...

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
• 4605-07 So. Hermitage Avenue

į

Koplyčia dyt

J. F. RADŽIUS
Palaidoja už >25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai

Yards 1741-1742

GRABORIUŠf

1410 SO. 49th OtfURT

Ino.
LIETUVIŲ GRABORIU8

Visi Telefonai:

ANTANAS PETITO

Telefonas MONroe 8377

1646 West 46th Street

Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:10-1:10

Į

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Tel. VIRginia 0039
Ofiso vai.: 2—4 Ir (—8 p. ra.
' Nedėliomis pagal sutartį

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiem «
reikalams. Kaina prieii
2314 W. 23rd Pl., Chioago
3319 Lituanica Av«
Chicago, lll.
1439 S. 49th Ot. Cicero, HL

25 METŲ PRITYRIMO

"-b

2.4 popiet; nno 6 - 8 vakarai*

4157 ARCHER AVENUE

das. Specialė atyda atkreipiama
1
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos auo 10 iki 8 v.
NedėlfoJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atltalsonus be akinių.
Kain<w pigiau kaip pirmiau.

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

Valandos:

DR. T. DUNDULIS

Palengvins aklų įtempimą, kuris
•sti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karėtį, atitaiso
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia
maita
.rodančia mažiausias.
~

4712 SO. ASHLAND AVE.
Phone Boulev&rd 7589
1

7042

6631 S. California Avė.

LIETUVIS

STANLEY P. KABU

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfnti
Tel. CANai 2515 arba 2619

Suvirš 50 metų prityrimo

OFTOMETR1CAI.LV akiu
SPECIALISTAS

Telefonas YARda 1138

LIETUVIAI OBABOBIAI

...... o- ■ —

DR. VAITUSH, OPT.

Nuo 1 iki 8 vakare

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

LACHAVVICH
IR SONOS

OFFICE HOURS;

(Kampas Leavitt St.)

756 W. 35th Street

mm

PHYSICIAN and 8URGEON

DENTISTAS

,

DENTISTAS
6558 So. Westcrn Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

imu ii

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų

DR. A. R. MCCRADIE

Phone Hemlock 2061

2423 W. MARpLETTE ROAD

Tet CANai 9122

■

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Res. Tel. GROvehUI 0«17

•>»

Laidotuvėms patarnauja gra
bo ruis J. Liulevičius. Telefonas
LAFayette 3572.

2 lubos

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
Tai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:30 vaL
vakaro. Nedėliomis nuo 10 ikf 12
valandai dieną.

DR. A. P. GURSKIS

)

9191 t

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
tė ir Giminės.

CHICAGO, ILL.

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 iki 8:80 vakare

Tel. LAFayctte 7950

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
. NedėlfoJ susitarus

4729 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Office: 2643 W- 47th Stręet

Nemandagu būt juos įžeisti.
Tad ji pareiškia meiliai,
Nors iv labai apgaili,
Bet netekės už nieko... pirš
liai keisti...
Tokį atsakymų, man rodos,
gavus,
Reikėtų bėgt greitumu lavos
Namo, o mūs piršliai dar įkyriau čia lankos
Ir prašo Adolfui vis rankos!1
Jie nori ją surišt su juo
taip... >
čia mūs panelė neb’škentus,
Visi jos nuotaikų suprantam
Piršliams, nors ir skaudu,
pačiupo šluotų...

DR. A. A. ROTH

OFISAS

Rezidencija 0900 So. Artesian Avė.
Dienoms Tel. LAFayette 5793
Naktimis Tel. CANai 0402

lių...

s Panelė Austrija tekėti dar
nemano,
Jai dar jaunystė taip nenu
sibodo!
O čia iš Adolfo Gennano
Piršlių piršleliai pasirodo!
Čia Frankas, Otto, Hansas
Tik ploniojas,„tik duoda re
veransus,

Ofiso Tel. CALumct9893
Res. Tel.DREzcl

DR. CHARLES SEGAL

mirė rugpiūčio 10 d., 1984 m. •
12:07 vąl. ryto, aulaųkus pu
ses uintitiua. Gimė Lietuvoje,
Šiaulių iptųute.
Amerikoje išgyveno 25 metus
Paliko didątlume nuliūdime
vyrų Vincentą, tris sūnus: Vy
tautų,
Algirdą
ir
Henriką,
dukterj Aldoną, brolsūnj An
driejų Ibiunakj, sesers dvi duk
teria Teodorą lr Albiną, o Lie
tuvoj, brolj Juozapą ibieųskį,
giminės lr draugus.
Kūnas pašarvotas 6621 So.
Rockuell St.
ffl
Laidotuvės jvyks antradienį,
rugp. 14 d.
IS namų 9 vai.
bus atlydėtu j Gimimo flvenč.
Pan. Mar.
parap. bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po
pamaldų
bus nulydėta į flv.
Kazimiero kapines.
NuoSlrdžlal kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-inas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Panelė mandagi jinai dau
giau prityli;
Piršliai važiavo šitiek my

Dabar visas gyvas Svietas
šneka apie tai, kas dedas Aus
trijoj. Mat, didelis džermanų
urfc&s Adolpfas buvo užsima
nęs susiženyti su panele Aus
trija. Kuo baigės tos piršly
bos, paskaitysiu jums A. J.
pasakėčių:

tinai reikalinga pristatyti vi
sas smulkmeniškas informaci
jas apie užnuodijiinų ir, feigu
turi apie tai liudininkų, gera
sako
Pone advokate,
ir juos išvardinti.
FLK>. iklijentas. — Norėčiau tamstai
-----------!
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
_______ !

OYDYTOJAS lr CHIRURGAI

1821 SOUTH HALSTED STREET

BKON1SLAVA
BRIEDIENE

REPubllc 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma
tuo pačiu vardui

Tol. CICERO 294

SYREVVICZE
GHABOHflI.’S
Laidotuvėms pilna/ patarnavimas
galimas ui >36.00
i
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, UL

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139
Tel. LAFayctte 8572

, L|u|evl4iu>

Patarnauja Chiea.
goję Ir apylinkėje.
Didelė tr groti
Koplyčia dykai

4

u PAPnC 1/ADPnAIIAllAI Niekur nebuvo sutraukta to
inluAvUu IAnUUnlRlll 'jęįa nij|giujįka minia lietuvių?

KM RUOŠIASI SEIMUI

kokia ji buvo tų dienų. • ftie

i,
nui

L.

bet

R

ir

K

Federacijos

13.

d.,

1934

BOK PROTAUJANČIU KAJAM

""1-1 v J įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
moksliškas knygas, vardu:

Vargoninink4l v0 ParaR"‘° Sokfjai' Magie J7
I
rbon, Marge Makutėnas, John
Sąjungos seimas šįmet
ykiu su Federacijos seimu Vaišvila, Julia Urban, Annie
Meyers, Stella Balčiūnas, kti?ieveland, Ohio, rugp. 21—23
rie atliko pavojingus parašo[ienomis. Chicagos vargoninito šokimus taip gerai, kad net
tkai ruošiasi ne tik savo sei
jog
padarys ne. geriausi akroba
freso iškilmėms. Kongreso aidaryino iškilmingoms pamal tai.
A.

rugp.

D R A TT <1 A R

kon-l papertai

sako,

geriau

ne-

Lakūnas Kiela tvarkė visą
toms vargonininkai mokinasi
įaujas mišias, taip pat ir nau- skraidipio eigų, viskas buvo
ių dainų vakarų programoms punktualiai atlikta, geriau ne
gulėjo būti.
papuošti.
Chicagos vargonininkai j sei
Lietuvių Aero klūbas dėko
nų vyks “in corpore’’ trimis ja parašuto šokėjams ir kilutomobilieis. Išvažiuos pirma' Hems prograraos dalyvia,ne.
dieniu, rugp. 20 d. rytu. EaP |kaip dainininkams ir ponui
Pociui už lokį puikų sutvar
, kymų choro. Dėkojam visai at
silankiusiai publikai už prisi
dėjimų pagerbti garbės vyrus:
______ • Dariaus - Čireno.

NEBUS DAUGIAU
GEDIMINO

‘KATALIKŲ TIKYBA*
Jose

kėjimo
talu

yra

nuodugniai

paeiliui,

tiesos

Sudėjime

KATALIKŲ

išdėstytos

kaip

jos

visos

yra

svarbiausios

išskaitliuotos

“Tikiu

į

Dievų

Tėvų“.

TIKYBA,

I

tomas

—

—

Į

TIKIU

ti

Apaš

DIEVĄ.

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdrirais $1.35.
’KATALIKŲ

TIKYBA,

II

tomas

-

JĖZUS

KRISTUS.

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Jubzapas
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas,- stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ

TIKYBA,

III

tomas,

ŠVENTOJI

Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934 m,
VYTAUTO DARŽE,

DVASIA.

115-tos gatvės tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

Turinys: Sentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
I
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apdaraią trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

šiurpulingas vaizdas buvo ma-nemokamai gaus alaus ir sųn- 3°8 ieškoti. Įvykis praneštas
tyti, kaip 4 lietuvaitės ir 2 dvičių. Bus žymių kalbėtojų, kriminalinei policijai. Po ilgo
lietuviai jaunuoliai iš lėktuvo po bendrų užkandžių šokiai, ir sunkaus tyrinėjimo, polici
West Side*— Tenka girdėiššoko su parašiutais ir nusi griežiant gerai ir maloniai a- ja susekė pėdsakus ir Kreivaiti, kad viena seniausių ir ge-________ . tienė8 įgvonų rado vieno Star
leido ant žemės. Visi net kva kordinų muzikai.
rai gyvuojančių čia lietuvių
kų kairpo ūkininko laukuose
pų sulaikę žiūrėjo į tuos drą Visi kviečiami atvykti ir
spulkų, vardu D. L. K. Gedi-1
sius ir labai pavojingus žy gerbti jaunus mūsų drųsuolius, užkastų pusės metro žemėje.
mino spulka, praėjusiam šerigius, nes 5 pirmų kartų šoko. kurife tuos savo žygius aukojo Pasirodo, kad šių senę nužudė
ninku susirinkime, kuris buvo Į Kewanee, DI. •— Rugpiūčio
Už tai minia karštais ploji Dariaus ir Girėno atminimui du jos kaimynai vokiečiai, ku
šauktas spulkos sufederaliza-į g dienų gerb. klebonas kun.
v
Cia nuplžftk
mais gyrė jų drųsą, tarp sa ir pagarbai. Parodykim savo riems ji buvo paskolinusi kelis
vimo klausimu, tapo pakeistas g. j Bartkus per šv. Mišias
"Draugo” administracijai:
vęs kalbėjosi apie tuos visus dėkingumų tiems jaunuoliams šimtus litų pinigų. Įtariamieji
spulkos vąrdas. Kaip' ši spul is ryto moterystės ryšiais su Gerb.
- Siunčiu *................. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčio knygas
“KATALIKŲ TIKYBA”.
triksus ir paskiau papasakojo kurie su tokiu pasiaukojimu suimti, tačiau kaltais neprisi
Sa dabar oficialiai vadinsis, rišo Julijų Cieliauskiūtę su
I tomą — TIKIU. Kaina *1.00; apdaryta Jl.SB
IT tomą — JPZUS KRISTUS. Kaina vi.50; apdaryta *1.90
savo įspūdžius kitiems. Tie pagerbė mūsų Allanto nugalė pažįsta. Vis gi daiktiniai įro
neteko sužinoti. Jei Sufedera- Elmeru II. Meyer.
III tomą — SV. DVASIA. Kaina tl.OO; apdaryta J1.S5.
arba:
visi 6 drųsuoliai yra Amerikos tojus. Visi parašiutininkai šo dymai ir liudininkai jų nusi
lizuojant spulkų vyriausybė
Siunčiu *2.80, kad atsiųstumėte be aptaisu.
Siunčiu *8.05, kad alsiustumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
Lietuvių Aerokliubo nariai: M. ko be jokio atlyginimo! Atsl- kaltimų patvirtino. Jie dabar
nereikalavo, kad spulkos var , Jaunavedė Julija CieliausBūčio knygas "KATALIKŲ TIKYBA”. ,
das būtų keičiamas, šėrininki,; ki(it6 buvo Pa'T'ldi"Sa •«*»Urbonaitė, S. Balčiūnaitė, O. dėkokiin nors savo atsilanky laikomi Vilkaviškio kalėjime.
Vardas, Pavardė ............................................. f,.,............. .. ..............
sumanymas _ keisti vardų nė- vaiW ir P^Kymėjuai darbuo
Mejerytė, M. Matukaitė, J. mu į tų šaunų bankietukų. Ti-< Kreivaitienės nužudymas la
Adresas .......................... ,...................... f. Street
ra girtinas. Iki šiol tik viena toja- Ji, yra kUni katalik«- Pm
Urbonas ir J. Vaišvilas. Per kietus platina Aerokliubo na bai jaudina Vilkaviškio apylin
lietuvių spulka _ Lietuvos > >tak«- jau"a'redil> E,n"'r
nai šoko J. Pajodvtė-Jarušie- riai. Galima gauti ir “DRAU kės gyventojus, nes šios rū
Vyčių (Bridgeporte) pakeitė H' Mtyer Pri6mS fiv' Knk5to
GO,“ “MARGUČIO“ IR šies nužudymas Lietuvoje lig
nė.
savo vardų, bet ir naujų pa-i ^ramentų ir tapo katalikas
Daugelis ragino Am. L. A- “SANDAROS“ Redakcijose. šiol dar yra retenybė.
sirinko reikšmingų, būtent pa- d's Pr*<-‘md Enriko vardų,
erokliubų surengti šių drąsuo Pagerbkim jaunus mūsų paRašo
Andrius
Šnipas
lių pagerbimų. Tad Aerokliu- trijotus ir drąsuolius!
si vadino Dariaus - Girėno spuDėl to per šv. Mišias jų ve--------------------:
—
3T7TT
--ai
Tūkstančiai lietuvių rugpiū- bas sumanė rugpiūčio 16 d., S
K.. g z
v etuvėse į bažnyčių atsilankė
čio 5 d. per Lietuvių Šventę vai. vak., Švenč. Pan. Gimimo
Be D. L. K. Gedimino apni daug žmonių ir visi, be abe
Ilarlem aerodromu gėrėjosi ne, parapijos salėje, (6812 So.
kęs, West Side yra dar ir ki jonės, maldavo, kad juodu ir
paprastai
puikia aviacijos pro Waslitenaw Avė.) rengti ban-}
ta stambi spulka būtent Sima jų gyvenimų Dievas palaimin
Ar
Hitleris,
kuris
savo
ūse

grama. Ypatinga^ gražus ir kietų. Tikietas tik 50c; visi
no Daukunto vardu.
Rap. tų.
KAUNAS. — Gegužės 31 į
liais
imituoja
mūsų
juokdarį
Po vestuvių jaunavedės tė
dienų Vilkaviškio valsčiuje,
Celį
Čaplinų,
yra
despotas
be
vų namuose įvyko gražios pri
Starkų kaime dingo be .žinios
imtuvės ir iškelta puikūs pie jokio boso. Ar yra kas didesLIETUVOS VYČIŲ SPULKA 70 metų senelė Kreivaitienė.
tūs, į kuriuos buvo pakviesti nis už Hitlerį! Taip, yra. Žil- Į
Iš pradžių jos likimu beveik
NUO DABAR VADINSIS
vien artimiausi giminūs J pie-;plaukis’ despotas, "Pyžiaus in j
niekas nesirūpino. Tik kai bir
,
tus buvo ' taip pat pakviesti j dustrij°B b amunicijos kara-, Dariaus - Girėno Būdavojimo
želio 9 dienų gretimaųie Kau-,
We»t Side Namų Savininkų gerb k|ehonas kuB. g. j. Bar-1llu£’ Fntz
Sis įkišo Į
šių kaime po tiltu buvo rasti,
ir Paskolos B-vė ,
------- ------j ----«- |jęug jr sve<v.jas kun. a. Tamo- Hitlerį į Vokietijos valdžių ft'
Sų.junga
įugp. 19 d.
rengia
kruvini senelės rūbai, imtasi •
jį ten palaiko, kaip glėbį šieLietuvos Vyčių Spulkos metiniame šėrininkų susirin
piknikų Big Tree Inn (Mik- j Hfinas
rno ant šakių. Jei Tbyssen pa- ' kime, Birželio. 29 d., 1931, nutarta permainyti Spulkos
nio darže) prie Archer avė. į
vardą ir vienu balsu nutarta pasivadinti Dariaus - Girėno
Jaunavedžiams
suteikta
leistų tų šakę, Hitleris taptų
(6 blokai į pietus nuo Kean |
Su Kožnu Radijo
Būdavojimo ir Paskolos B-vė. Vardo permainymą užgy
daug nuoširdžių linkėjimų Tr vėjais išblaškytas. Jo despoti
rė Illinois valstybės auditoriaus departamentas.
Budriko Krautuvėje
Šia proga primename, kad Dariaus - Girėno B-yės su
piknikų rengiasi ne tik daug gražių dovanų.
zmas pasibaigtų. Thyssen pa
sirinkimai laikomi kas antradienį nuo 7 vai. vak. iki 9 v.v.
gos nariai, bet ir visi
Beje, per jaunavedžių šv. Mi laiko Hitlerį dėl šių priežas
Naujas Midget Radio
Kviečiame visuomenę susipažinti su mūsų B-ve ir pra
(Metropolitan State Bank Name)
Side lietuviai namų sa-, šias gražiai giedojo bažnytinis čių: jis nemėgsta Prancūzijos
dėti taupyti toje įstaigoje. Mūsų B-vė pergyveno depre
09a95
Valandos Kasdien nuo 9 iki B
vimn
choras, vadovaujant varg. Mą-j ir socializmo. Jei jis negali
Panedėllo, 8eredoe Ir Pėtnyčloa ,
sijų ir stovi ant tvirtų pamatų.
Lempa ar Stalelis — dykai
• '
••
vakaraės t Iki t
_ • lfaa-VaallJ
_______ *
' Csugrąžinti
M fZV O 'X i TI 4 1 ‘Vokietijai
VTJr{ 4 OT « monar
OT gdalenai
Maršalkienei.
Telefonas CANai 1175
Philco Radio po
Dariaus - Girėno Būdavojimo
Kilos ehijos, tai jam pakaks fašiz
#20 ir aukščiau.
Telefonas REPnblIc 9000
mo bei nacionalsocializmo, ku
LJE
ir Paskolos B-vė
ris toli atpuolęs nuo socializ
Perkant Didelį Elektrikinį
3251 So. Halsted St. Chicago, III.
mo principų.
Refrigeratorių Dykai dvira
“Draugo“ Labor Day pik-j Daugiau įdomių žinių apie
tis (bicycle)
FOTOGRAFAS
Kad minėtas klūbas yra ge
Atsidarė nuosavą, mo
tiem liką studio au Holriausias Amerikoj, tai buvo į- niko tikietų platinimas jau Vokietijos politinę situaciją ALEX ALESAUSKAS and SON 1ywood Ivlesomle.
Perkant mažą elektrikinį
420 WERT OTrsl ST.
Refrigeratorių
Dykai 25
rodyta rugpiūčio 5 dienų, su- prasidėjo. Visose kolonijose galima pasiskaityti knygose,
Englevvood 5840—588*
eina
didelės
lenktynės.
Dankurios
šiomis
dienomis
pasiro
šmotų'
sidabro
setas.
rengtoj aviacijos dienoj, Da
riaus - Girėno metinėms pa ginusiai išplatinęs gaus gra no pasaulyje, ypač Amerikoj.
Seniausias Lietuvis
O perkant naują “West
minėti ir paminklo pastaty žių dovaną. Norintieji pasida Autoritetingiausia knyga, tai >
Crane Coal Co.
Moveris Chicagoje
inghouse,
“
“Maytag,“
rbuoti katalikiškam dienraš kardinolo William von Faul7100 80. TALMAN 8T.
mui.
“Thor,“ “Apex“ Skalbvk
718« 80. ROCKWEI,li HT.
baber.
Cbloago. 111.
TH. REPnblIc 5099-8051
Minėta diena buvo istorinis čiui, kviečiami į talką.
TBū. REPUBUO MOT
lų už $69,00’ dykai
Mes parduodam anglie že
Chicagos lietuvių tarpe.
gausite >69.00 vertės
miau šiom kainom. Poealuui
LONDONO LIETUVIŲ
ta* M. R. *7.00 tnnaa.
KLEBONAS
prosinimo mašinų!
Klūbo

korespondentas

GRAŽIOS VESTUVĖS

j

KAIP MAN PATINKA
AR

HITLERIS

o

pa

DRĄSUOLIŲ PAGER• RIMAS

ŽIAURUS MOTERIŠKĖS 1

TURI

“BOSĄ?“

Dykai Lempa

NUŽUDYMAS

NAMĮJ SAVININKŲ
PIKNIKAS

JOHN B. BORDEN^

Avė.).

Lietuvis

2201

W.

Advokatas

Cermak

(West

22nd

Road

St.)

Rap.

Namai:

SilViy AERO KLŪBAS,
PLATINAMI TIKIETAI
u IRI AUSIS AMERIKOJ

6459

S.

Rockwell

St.

P. CONRAD

■F?’! ----- -

Furniture

and

Piano

Movers

5332

So.

Long

Avė.

Rap.

įvykis

AR

Ar

Jūs

Esate

ŽINAI?

Supančiotas

Ir su “suirusiais" nervais — Jaučia
tės Ir pavargta — tik puaiau imo- ,
gus. Jeigu taip. fttaf yra gerai) tonl- ]
k kaa, aul-'lkiantla geresnes diena*.
i

Londono lietuvių klebonu
yra paskirtas kun. A. PetrauI skas, M.T.C. Jam į pagalbą
I duodama du broliai marijo
yra. ufvardlnlmas TONIKO. kuri Gy nai: vienas vargoninkas ir ki
dytoja* Specialistas Iftrsdo. Ir kuris
dabar parduodama* visose valsttny- tas — pernai redagavęs “šal
čiosa. NUGA-TONE tra kombinacija
tam tikrų tonikų alteratlvų. kurios tinį“ br. K. Čibiras. Jis mo
stimuliuoja. atgaivina v Imi a organus,
duoda naują gyvenimą tr energiją. kys vaikučius lietuvių kalbos
Iū« valgysite gerlaus, — miegosite
■ai d tlau Tūkstančiams vyrų ir Mo ir padės organizacijoms dirbti
terų tapo pagHtočta.
Trisdeftlmties
dienų treatmentds uC vfaną Doler}, jų darbą.
gaukite tikrąjį — garantuotas.

Nuža-Tone

KAD į Ameriką atvykęs
1926 metais prof. dr. Juozas;
Eretas labai pamėgo “baseball“ žaidimą, ir pamatęs
Babe Rutb išmušant “home
run“ tarė: “aš dėl Šio ‘home
run’ į Ameriką atvažiavau;
dabar galėsiu grįžti Lietuvon
patenkintas“!

PERKAM

INSURANCE

LIETUVIŠ

NOTARY

PUBLIO

KUS

Prisirašykite į Mūsų

2608

WBST

47th

Spulkų.

STREET

AGENTŪRA

Teisingumu Pamatuotas

*

TeL

Perkant gražų lietuviškų re
kordų už PRc dykai

gausite didelį, gražų Vytau
to paveikslų.

BONUS

REAL EftTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

Katrta perkate anglie j*
dralverlų, aiųakltc juoa
}
CRANB COAL CO. Gausite
geresnes anrlta nS maniau
Plnflgų.

Biznis

LAPayette

1083

POPIF.RLOJAM ir PENTUO4AM

Atitekame visus namų dablnfmo
darbua Darbas pigus Ir uttlkriatas. 1984 m. popieros rolė — 5o.
JOSEPH AUGAITIH
1«A8 S. 50th Avn.
Cicero, Hl.
Tel. Ijafayrtto «7I»

tos. F. Budrik, be.
3417-21 So. Halsted St

Chicago, III.J

