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Kaip Kaune rengtasi lakūnus pasitikti
VISAS J. V. KRAŠTAS GEROVES 

GINIMUI IŠJUDINTAS
karo stovis Rusijai 

PLANUOJAMAS

Mussolinis pasiskelbė ir karo 
ministeriu

DARIAUS IR GIRĖNO LAUKTA 
SEKMADIENJ, LIEPOS 16 D.

Tą dieną turėjo Kaune įvykti 
aviacijos šventė

ĮSAS KRAŠTAS IŠJUDI
NAMAS

AVASHINpTON, liepos 22. 
— Krašto pramonės gaivinimo 
administracija išjudina visų 
kraštų už darbo valandų ma
žinimų ir atlyginimo didinimą. 
Administratorius Johnson tai 
kon kviečia visų miešti} ir vals 
■tybių prekybas rūmus. Paren
kami energingieji kalbėtojai 
ir agitatoriai. Visam krašte 
norima sukelti ko didžiausių 
gerovės siekimui patrijotizmų, 
lygiai tokį, kaip karo metu.

Iš visų darbdavių reikalau
jama, kad jie pasirašytų su
tartį su krašto vyriausybe. 
Kurie to nepadarys gražiuoju, 
•tie bus varu verčiami, arba 
turės savo biznius uždaryti. 
Vyriausybė savo rankose turi 
įstatymų.

Administracija gamina iška
bas, skelbimus ir ženklelius. 
Tai visa ko plačiausia bus 
paskleista.

Administracijos tikslas yra, 
kad ko daugiausia darbininkų 
gautų darbų, o tuo būdu pirki
mo jėga bus padidinta.

BALTUOSE RŪMUOSE 
UŽKANDŽIAVO

AVASHINGTON, liepos 22. 
— Vakar prez. Rooseveltą 
Baltuose Rūmuose atlankė 
Etijopijos (Abisinijos) impe
ratoriaus žentas, princas (ras) 
De>ta Demtu. Buvo parengtas 
užkandis. Jis paliko preziden
tui dovanų — puošnių savo

jivio nuotraukų ir poros liū-
(odas. Vakare apleido Wa- 

shingtonų.

PREZIDENTAS NENORI 
KIŠTIS

AVASIITNOTON, liepos 22. 
— New Yorko biržoje triukš
mas. Šerų kainos puola. Pre
zidentas Rooseveltas neturi 
pasiryžimo į šias spekuliacijas 
kištis. Jis sako, kad tas krašto 
pramonės gaivinimui nepa
kenks.

PATVIRTINO PRIEDĄ

PORTLAND, Ore., liepos 
22. — Oregono valstybė vinto 
šlapia. Piliečiai referendumu 
pripažino 21-ųjJ konstitucijos 
priedą.

KARO STOVIS PRŪSIJAI

BERLYNAS, liepos 22. — 
Vokietijos vyriausybė planuo
ja Prūsijoj paskelbti karo 
stovį, kad visiems laikams sa
vo priešus sutriuškinti.

MUSSOLINIS — KARO 
MINISTERIS

ROMA, liepos 23. — Itali
jos premjeras Mussolinis, ku
ris yra podraug užsienių rei
kalų, vidaus ir kitų departa
mentų ministeriu, vakar pasis į 
kelbė karo ministeriu genero 
lui Gazzera atsistatydinus.

NORĖJO ČILĖS VYRIAU
SYBĘ SUORIAUTI

SANįTIAGO, Čilė, liepos 22. 
— Policija areštavo 16 asme
nų, kurie sutarė užimti prezi
dento Alessandri rūmus ir vy
riausybę sugriauti. Tarp areš
tuotų yra ir buvusio preziden
to Davila brolis.

NENORI KVIEČIŲ AUGI
NIMO MAŽINTI

LONDONAS, liepos 22. — 
Australijos delegatas pranašė 
ekonominei konferencijai, kad 
Australija yra priešinga kvie
čių auginimo mažinimo suma
nymui.

PORA NUBAUSTA 
KALĖJIMU

ALLEGAN, Mich., liepos 
22. — Edwan;I Austin teismo 
nuliūstas .iki gyvos galvos ka
lėti, o jo žmona Grace — nuo 
10 iki 20 metų už Fennvillės 
lanko apiplėšimų.

HINDENBURGAS NUOŠIR
DŽIAI ATSAKO KATALI

KŲ VADAMS

BERLYNAS, (per paštų). 
— Berlyno katalikų akcija 
turėjo visuotiną susirinkimų. 
Šis pasiuntė sveikinimų Šven
tajam Tėvui Pijui XI ir Vokie 
tijos prezidentui Hindenbur- 
gui.

Popiežiaus valstybės sekre
torius Jo Eminencija kardino 
las Paeelli prisiuntė susirinki
mui Šventojo Tėvo apaštališ
kų laiminimą.

Brighton, Mich., įvyko ypatingas su pačiūžomis turnamentas. Vietoje sniego buvo panau
doti sukapoti ir stipriai įminti šiiaudai. Davė gerų pasekmių.

PASKIRTAS KOLEGIJOS 
PREZIDENTU

AVORCESTER, Mass., lie
pos 22, — Vietos Šventojo 
Kryžiaus kolegijos prezidentu* o
paskirtas kun. F. J. Dolan, jė
zuitas. Iki šiol prezidentu bu
vo kun. J. M. Fox, jėzuitas.

SUDEGĖ SENA BAŽNYČIA

CLrNTONVTLLE, Wis.. 
(per paštų). — Vietos Šv. Pat 
riko medinė •bažnyčia sudegė. 
Buvo pastatyta prieš 72 me
tus. Gaisro priežastis neišaiš 
kinta.

350 MALDININKŲ IŠVYKO

BROOKLYN, N. Y., liepos 
22. — 350 katalikų maldininkų 
iš Broklyno, Hartfordo ir Ro- 
chesterio vyskupijų ir iš La 
Šalie seminarijos išvyko Ro
mon.

JAUNAS ARKIVYSKUPAS

LONDONAS, liepos 22. — 
Švč. Marijos P. katedros, Per- 
the, administratorius, kun. 
Redmond Priniville, 33 m. am
žiaus, paskirtas Pertho arki
vyskupu koadjutorių.

Jo Eksc. Vokietijos prezi
dentas Hindenburgas atsakė 
asmeniškuoju laišku. Preziden 
tas nuoširdžiai dėkojo katali
kų akcijos vadams, kad jie ne
pamiršta jo asmens. Palinkė
jo katalikam* ko geriausiojo 
pasisekimo savo darbuose.

Katalikų akcijos susirinki
me griežtai užginta, paskleista 
žinia, būk kancleris Hitleris 
pasiryžęs protestantizman per 
eiti Pažymėta, karį kancleris 
prie kiekvienos progos aiškiai 
pasisako, kad jis yra katali
kas ir savo Bažnyčiai ištiki
mas. , — M -

LIETUVOJE

IŠRADO NEPAPRASTĄ 
STIKLĄ
- ■ 4iw

ŠAULIAI. —Vienas pilietis 
išrado būdų gaminti nepapras
tų stiklų. Tas stiklas pasižy
mįs tuo, kad vasarų nepralei
džia šilumos, o žiemų šalčio. 
Išradėjo žodžiais, vartojant 
šį stiklų namams, nereikia žie 
mų dvigubų langų ir, hje to, 
langai dar neužšalų. Naujasis 
stiklas beveik niekuo nesiski- 
riųs nuo paprasto, ir todėl ga
lįs būti plačiai vartojamas.

RADO SENIENŲ

PUŠALOTAS. — Kidžionių 
km. žvyryne, greta katalikų 
kapų, p. Bulkis, imdamas žvy
rą, rado žalvario sagtį ir pa
puošalų, geležinį kirvuką, ietį, 
durklą ir kardu dalį. Bulkis 
tuos daiktus pervedė Panevė
žio muziejui. Žmonės, žvyrą 
beimdami, dažnai užtinka čia 
žmonių ir arklių kaulų, pinigų 
ir šiaip daiktų. Matyt, seniau 
būta čia kapų.

NUKiELIAMA AKADEMIJA

JASPER, Ind., liepos 21.- 
Ilgus me<tus čia veikusi Jas- 
per akademija, katalikiška her 
naičiarns prirengiamoji mokyk 
la, šiemet bus nukelta į Auro
ra, III.

Ši akademija nukeliama 
Rockfordo vyskupo Hobano 
pastangomis. Auroroj ši aka
demija užims Fox iValley ka
talikų vidurinės mokyklos pa
talpas ir naujoji mokykla bus 
žinoma “Marmion” vardu. 
Bus benediktinų kontrolėje

SKAITYKITE IR PIKTIN
KITE “DRAUGĄ”

CHICAGOJE
DARBAI PRADĖTI 
SKOKIE KLONY

Skofcie klony prasidėjo dar
bai, kad ten nusausinti pelkes 
ir pelkėtų žemę pakeisti įdir
bama, dirva.

Prie darbų pastatyta 1,100 
jaunų miškų darbininkų. Bus 
kasami tvenkiniai ir dirbamos 
užtvankos.

TIK TIEK NUBAUSTAS

Miesto civilinės tarnybos 
komisija nubaudė policmonų 
A. J. Bradtke už vieno piliečio 
sumušimų. Nubaustas 10 dienų 
atlyginimo atėmimu.

O kaltinimas prieš jį, kad 
jis elgės ne taip, kaip turėtų 
elgtis policmonas, panaikintas.

NEREGIAI APMOKĖTI

Cooko apskritis tomis dieno 
mis išmokėjo už ketvirtį metų 
pensijas šimtams neregių vy
rų ir moterų, kurie per metus 
turi mažiau kaip vienų tūkstan 
tį dolerių savo pajamų.

TIESIAMI NAUJI BĖGIAI

12-oj gatvėje baigiami tiesti 
gatvėkarių Irėgiai iki pat šimt
mečio pažangos parodos var
tų.

1LLINOISO DIENA

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodoj Illinois valstybės 
diena įvyks rugpjūčio 11 die
ną.

5 NAUJI AUTOMOBILIAI

Chicagos detektyvų biurui 
paskirti penki nauji automobi
liai (Fordai).

KAUNAS (per paštų). — 
Lietuvos generalinis konsu
las Amerikoj p. Žadeikis A- 
ero kliubui pranešė, kad lietu
viai lakūnai Darius ir Girė
nas Lietuvon išskris šių savai
tę.

Sekmadienį, liepos 16, įvyks 
ta Lietuvos aero klubk> ruo
šiama propagandinė aviacijos 
šventėj Šių šventę Liet. A. K. 
buvo manęs suruošti Dariaus 
ir Girėno Lietuvon atskridi- 
mo proga. Reikia manyti, kad 
tas bus vykę, nes Darius ir Gi 
rėnas šiandien ar rytoj išskren 
da iš New Yorko ir, kaip tik, 
suspės atvykti į šventę.

Šventės programa prasidės 
15 v. Jėjimas aerodroman: tik 
vienas litas. Kas norės sėdėti, 
tas turės mokėti 5 litus. Lietu
vos aero klubas tikisi šį sekma 
dienį į aerodromų sutraukti
dideles minias žmonių. Pernai j visos Lietuvos, svečiais. Parū- 
aviaci.jos šventėj dalyvavo per. pintas jiems nuolatinis auto- 
15,000 žmonių. Šventės iškil-1 mobilia ir paskirti du asme-
mingiunas dar padidės, jei su
spės atskristi lakūnai Darius
ir direnas.

Komiteto prezidiumas, pa
geidaudamas iŠ visuomenės ar 
timesnio prijautimo artėjan
čiam didžiam mūsų tautos žy
giui, praneša numatytąsias 
priemones lakūnams Dariui ir 
Girėnui pagerbti.

Prezidiumas kooptavęs pro
fesorių inž. Simoliiiną, av. 
maj. Pyragių ir av. Įeit. Ado
mavičių, susitvarkė: pirm.—

jprof. Žemaitis, sekretorium p. sutikti valstybės garbės ženk-
įVyt. Civinskas ir ižd. av. maj.
Į Pyragius. Propagandos ir in- 
1 formacijos tvarkytojais sutiko 
būti av. Įeit. Adomavičius ir 
Aug. Gricius — Pivoša. Priė
mimo tvarkytojas — pulk. Įeit. 
Kazitėnas, prof. inž. Simoliū- 
nas ir inž. Bulota.

Kad palengvinti lakūnams 
skristi komiteto prezidiumo 
nuveikta šie paruošiamieji dar 
bai: susižinota Europos pake
liui esančių valstybių aerodro 
minėmis radijo stotimis.

Susitarta su “Deruluft” 
liend rovės valdyba dėl lakūnų 
vedimo per Vokietiją, tos ben
drovės skridimo keliu, dieną 
ir naktį.

Skridimo metu visuomenė 
bus informuojama per radiją 
ir laiškeliais.

Esant palankioms oro sąly
goms lakūnus pasitiks mūsų 
lėktuvai. Virš Kauno skraidys

lėktuvas, kuris specialiai įtai
syta sirena duos ženklą gyven 
tojams apie laimingai pavyku
sį lakūnų žygį ir kvies visus į 
aerodromų jų sutikti.

Jeigu lakūnai atskristų tam 
soje ar ūkanoje, tai apšvieti
mu, radijo ir rakietomis bus 
duodama pagalba nusileisti. 
Aerodrome tvarkų palaikys 
kariai, šauliai ir policija. Pa
geidaujama, kad organizaci
jos iš nksto susitvarkytų aero 
drome. Sutikimo ceremonijos 
Ims transliuojamos per radi
jų. Bus įrengta keletas mikro
fonų, kuriais aerodromo publi 
ka ir visi Lietuvos gyventojai 
bus informuojami apie lakū
nų sutikimo iškilmių eigą ir 
tvarką.

Atskridusius lakūnus komi
teto prezidiumas nutarė apgy
vendinti taip, kad jie jaustųsi

nys su jais bendrauti ir globo 
Ii Kaune ir provincijoj. La
kūnus priims: Lietuvos aero 
klubas, Kauno miesto savival 
dybė, Lietuvos fizinio lavini
mosi sąjunga.

Lietuvos šaulių sąjunga, stu 
dentų atstovybė ir visuome
nės organizacijos.

Valstybės teatre bus Kap. 
Dariaus pranešimas.

Dariui ir Girėnui pagerbti 
atitinkamu laiku bus suruošta 
aviacijos diena Kauno aero
drome. Bus įteikiami galimi

lai ir dovanos.
Taip pat įteiks dovanas or

ganizacijų komiteto prezidiu
mas, visuomenės organizaci
jos, įstaigos bei paskiri asme
nys. Lakūnams pagertfimo bū
dai: dovanos, pagerbimo (titu
lai, sveikinimai ir.kt.

VISA ŠEIMYNA IŠŽUDYTA

PEMBROKE, Ont., Kana
da, liepos 22. — Dėmės Center 
ūkio namuose rasta nužudyta 
Julius Bradley, 70 m. amž., jo 
žmona, sūnus ir duktė.

Policija spėjo, kad tai bro
lio John Bradley darbas. Ėmė 
jo ieškoti. Paskiau ir jo lavo
ną rado. Ir jis taip pat kaip 
kiti nužudytas. Tad policijos 
įtarimas pasirodė klaidingas.

NEW YORK, liepos 22. — 
Krašto teatrų sąjunga padarė 
Bavo pramonės kodą.

---- - ...... .........—---- ‘ "
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — *4.00, Pu- 
Ml rastų — *3.60; Trlius mėnesiams — *3.00: Vienam 
Binsslul — T6c. Europoje — Metams *7.00; l’uael me
tų — *4 00. Kopija .03c.

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Ezcept Sunday. 
SUBSCR1PTIONS: One Year — *6.00; Slz Months

— *1.60; Three Months — *2.00; One Month — 76c. 
Burops — One Year — *7.00; 81x Months — *4.00; 
CW — .0*c.

▲dvertlslng In “DRAUGAS” brlnųs best results. 
Advertlsiug rates on appllcatlon.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliicago

rie nesidrovi laikyt viešuosius namus, tai 
atsiranda leidėjų ir “žurnalistų”, kurie su
kuria tiems namams propagandinius židinius, 
lengvina kelius į restoranus, smukles, žodžiu 
į “smagų ir linksmų” gyvenimų. O kai to
kiam gyvenimui neužtenka teisėtai gaunamo 
uždurbio, jo ieškoma kitu būdu.

1ŠKELI0NĖS
(Tęsinys)

jtėsi nelabai gerai, bet sunkiai 
niekas nesirgo.

Vienų dienų supo pusėtinai.

radarius, apsipirkę atminčiai cūzai pastatė kaipo nuolatinį 
įvairių daiktelių, sėdome į atpildų Dievui už savo tautos

automobilius ir dumi pyškėti
Tik su vargu pasisekė utlui- į Paryžių. Kelias toks pat gra- 

inylios, antrų — 516,3 — 524, kyti šv. Mišias. Labai reikė- žus ir geras, tik jau mažiau 
5 — 529, 6 — 515, ir t.t. Pir- jo saugoti kielikus ant alto- medžių ir turtingumas gamtos 
mojo klasėje knygyno šulėje riaus, kad nenuslinktų ant že- menkesnis. Vakaro laimingai 

Bet ieškoma ir filosofinio tokio gyveni- rytais buvo pastatomas laiki- niės. Laivus šiūptelia, tai žiū- pasiekėme Paryžių ir daslga- 
nas altorėlis, prie kurio nuo rėk, kielikus jau slenka. Ątsi-jvome į aprinktų mums Jo Ek- 
ryto 6:30 valandos iki 9 k u- suki sakyti “Dominus vobis-Įscelencijos vyskupo Bučio gv- 
nigai atlaikydavo šv. Mišias eum” ties altoriaus viduriu, o'venti vietų.
ir keletas keliauninkų ateida- pasižiūrėk, kad jau tave nu-1 Po kelionės jūra ir uutonio-

mo “pagrindimo”. Reikia, mat, ir piktada
rybė ar niekadarystė pateisinti. Čia vėl įvai
rūs “Laisvamaniai” ir į juos panašūs pa
tiekia samprotavimų, kurie kalbamos rūšies 
žmonių godžiai priimami.

kaltes. Mat, prancūzai moka 
sunkiai Dievui nusikalsti, bet 
moka ir gerų atgailų daryti.

Buvau toje bazilikoje kaip 
tik Švenčiausios Širdies die
noje, birž. 23. Kiek ten žmo
nių! Kiek ten maldų! Komu
nija nuolatos dalinama. Tūk
stančiai asmenų jų priėmė. Y- 
ra Prancūzijoje daug bedievy-

DIENOS KLAUSIMAI

vo jų išklausyti. Sekmadieny- nešė į šonų. Bet kad ir trupu- biliu sumigome labai saldžiai Ibės, bet yra ir labai daug gy- 
.. .jc išklausyti sumos, kurių lai jtį “šokinami”, mišias atlai- ir ramiai. Laivo bildesys ir vo, tvirto tikėjimo. Dabar čia 

Kritikos, galvojimo bijomasi, nes per jį j vyskupas Būcys, usi-įkėnie gerai. Rodos, kad tik automobilio dundėjimus pra-'tikėjimas vis daugiau ir dau-
....... ....... . siuojant kunigam Draugeliui [mudu su kun. Draugeliu ir nyko. .giau žymių ir žymiausių as-

ii Končiui, susirinko apie 50 buvova toki stipruoliai ir na-į Paryžiuje aplankėme daug'Dienų patraukia savo pusėn.

AFERŲ BANGA

.Dienraštis “Rytas” viename savo raši
nyje praneša liūdnų žinių, kad ir Lietuvoje 
plinta aferų banga. Jis rašo:

Tema labai nedėkinga, tačiau svarstyti
na, nes paskutiniai įvykiai verčia šias nege
roves kelti aikštėn ir reikalauti reformų.

Paskutinio mėnesio bėgy buvo šios pini
ginės aferos: Tauragės pašte 10 tūkst., Pane
munėlio pašte 10 tūkst., Valstybės radiofone 
30 tūkst., Kooperacijos banke 70 tūkst., Kau
no miesto savivald. 77 tūkst. Vadinasi, per 
mėnesį iškilo 200 tūkst. lt. išeikvojimų val
stybės iždo ir visuomenės lėšų. Tai jau skan
dalas. Juk jei ir toliau šiuo tempu šioje sri
ty važiuosim, tai greit nebebus ir ko eikvoti.

Kur viso šito blogio priežastys? Visuo
menės ištižime, sugedime, jos dorovės susmu
kime, disciplinos stokoje, nesųžiningume.

Dėl žmonijos sugedimo kaltinamas Did. 
karas, pergyventi neramūs laikai. Betgi jau 
seniai po karo. Gyvename normalius laikus 
ir laikas jau negesti, bet taisytis. Tačiau taip 
nėra. Pūvama, gendama dar toliau. Už tai 
taip yra, kad visokie iškrypimai visuomenės 
nesmerkiami.

Žmonės paliko, kaip užvakar pasakė žur
nalistų kursantams min. pirmin. Tūbelis, be 
principų. Nežiūrima visai nė prievolių, kurias 
deda principai. Šeimos pakrinka. Nesidrovi
ma visur rodytis su “pavogta” suviliota sve
tima žmona, ar metus vyrų gyvenama su ki
tu. Neraustama, nors daroma dorinis krimi
nalas, apvagiamu vyras, žmona ar vaikai. 
Duodama nedoro gyvenimo pavyzdys. Bet 
juk jei toks ar tokia laikoma tarnyboje, va
dinas, čia į jo ar jos dorinį supuvimų nebo
dama, tai greit atšimpa ir visuomenės dorinis 
jautrumas; tokiais atvejais ir supuvimas, ga
vęs dar šiokių tokių formų, įgauna norma
laus reiškino teises. Nematoma, kaip jis ra- 
dijuoja, siųsdamas į aplinkumų sugedimo ban
gas.

Bulvarinė spauda taip pat yra gausi ir 
uoliai patarnauja savo įgeidžių žmonėms. Ri
nktoji spauda pradedama neskaityti. Čia ne
rasi šlykščių skelbimų ar pornografinių fel
jetonų. Ieškoma, kas nuolat jų žemuosius jau
smus dilgintų. Ir kaip nuolat yra tokių, ku

gali išaiškėti tiesa, kuri pareikalaus susival
dyti.

O mūsų kinai — kokia gera kriminalis
tikos ir dorinio ištvirkimo mokykla! Tik pa 
sižiūrėkite jų reklaminių plakatų!...

Žodžiu, viešoji aplinka yra doriniai už
krėsta ir nieko nėra nuostabaus, kad joje tu
rime tiek liūdnų įvykių.

x • x- t» •» - , -4- j jšiuo žvgiu keliavo ne daugiauReikia tuo susirūpinti. Reikia pradėti do- °
600. Vadinusi, sunkūs laikui 
trukdo keliauti ir laivai, pa

rinę musų visuomenes sanacijų, jei nenorime, 
kad liūdnųjų įvykių skaičius eitų crescendo 

ir visai pakirstų tautos atsparumų.
Antra taip pat svarbi priežastis, tai bau

džiamosios atsakomybės silpnumas. Kų reiš
kia pasėdėti kalėjime porų, trejetų metų (o 
dažnai daug trumpiau), jei po to visam gy
venimui ėsi aprūpintas pats ir šeima? Taip 
dažnai tokie pinigo herojai galvoja, o nema
ža taip ir daro. Taip darys ir toliau, jei bau
džiamosios atsakomybės klausimas nebus per
žiūrėtas. Baudžiamoji atsakomybė, žinoma, 
krinta vienam aikvotojui, bet turto atsako-

TEISYBĖ
Dulkini keliai.
Pakelini verkia žalieji beržai. Liūd

nai svyruoja jų šakos. Dejuoja pasišiau
šusiuose vargo lūšnų stoguose vėjas. Ma
tyti sunkios vargo naštos sugniužinti žmo
nes. ,

Biauriuoju gyvenimo keliu eina su
rinkusi nuo sunkios gyvenimo naštos, ba- 

• soitiis, kruvinomis kojomis, savo suvar
gusį kūnų apdengusi skarmalais, alkana
moteriškė.

Jau į keletu turtingųjų durų ji bel
dėsi, bet nuo visų jų pavarė. Jos visi bi
jojo. Kaip piktadarės, kaip raupais ser-

• • •
Triukšmingas miestas.
Stiebias į dangų galingi bokštai. Vei- 

kia asfaltas sunkvežimių trankomas. Duz- 
automobiliai. Čia gyvenimas verda.

Toliau. — gražūs rūmai. Tuose rūmuose 
p Skamba muzika, juokiasi lieferos. Tenai 
R yynas putoja, kvatoja moterys. Ten gy

klausytoji). Matomai, liek ten 
ir buvo katalikų, nes daugu
ma keliauninkų žydai ir pro 
testonai.

Aųuitanios laive galėtų til
pti apie 2009 keliauninkų, bet

našiai kaip ir traukiniai, pus
tuščiai plaukioja.

Baigiant kelionę per ?vtlan- 
tikų, paskutinę dienų, visi mū
sų lietuviai keliauninkai nu 4- 
fotografavo, drauge su J. E. 
vyskupu Būčių ir Amerikos 
golfininkų lygos 1931 m. če-> 
lupi jonu V. Burkausku, kur-

Jie jau pastebėjo, kad netikė
jimas yra didžiausia Dievo

rsuoliai. Niekas daugiau tų žymių vietų. Aš galiu pasigi- 
dienų šv. Mišių nelaikė. 1 rti, kad dar pajėgiau užkopti

Cberburgų pasiekėme laimiu į pat viršų “Notre Daine” ka- į bausmė, kuri skaudžiai liečia 
gai iš ryto šeštų valandų birž. teilros bokštų. Vis maniau, kad i pavienius asmenis ir ištisų tau 
21 d. Negavę traukinio, kuris'man teks likti apačioje, kuo- tų.
stotų Lisieuv, kur yra šv. Te- met kiti lips. Bet nuvykęs pa- 
resė, Mažoji Jėzaus Gėlelė, pa ‘sidrųsinau, savo širdį pasiė-
sisamdėme du automobiliu ir’miau kietai j saujų, krūtinę lyra netikėjimo ir bedievybės
pasileidome sau Paryžiaus link išpūčiau pirmyn, pritraukiau 
puikiais keliais, šalimais kurių, oro ir aukštyn. Lipu, lipu ir 
kaip tiršta minia, driekiasi į vis laukiu, kas bus — niekas 
gražūs Normandijos sodai, pui nesidaro. Kvapo dar netruk-

Prancūzija aiškiai įrodo, kad 
didžiausiais tautos kenkėjais

skleidėjai. Gal ir kitur bedie
vybės apaštalai tai pastebės 
ir kuriems iš tikrųjų rūpi tai 
ta ir jos gerovė, tie grįš prl

kūs parkai ir tiršti miškeliai, sta, širdis veikia lygiai — na tikėjimo arba nors neardys jo
tikinčiuosiuose.

Paryžiuje nematyti jokios
depresijos. Gyvenimas čia grei

Greitai pasijutome miestely,tai aukštyn. Po nekurio laiko 
Lisieu.v, kuris šv. Teresės, Ma- 'žiūriu jau sš išlindau ant pla- 
žosios Gėlelės, dėka skubiai Į tformos. Visas Paryžius čia
auga ir galimas daiktas išaugs'pat po mano kojų. Maniau, tas linksmas. Pragyvenimas, 
dideliu, arba pusėtinu miestu, 'kad čia kelionės galas, bet kur!kelionės ir visoki atminčiai 
Jo didžiausias papuošimas bus i tau. Girdi, čia tik kelionės pu- daikteliai yra brangūs. Į jo- 

sai su dešimčia amerikiečių šv. Teresės bazilika. Ji prade-'sė. Vėl drųsinu save. Aukštyn
golfininkų keliavo Golfininkų ta statyti labai gražioje ir au- ;kaip bus taip! Lipu, lipu. Jau 
Lygos siunčiami Anglijon į A- kštoje miesto vietoje. sunku. Kojos per kelius ima

kias žymias vietas neįeisi be 
užmokesčio. Frankai tirpsta,

mybę turi nešti ir kiti šeimos naiiai žino- Lglijos golfo žaidimo savaitę Ji priklausys prie pasaulioJ drebėti. Sustojau. Atsikvaps- 
na, raikai, jei tik jų tintas yra įgytas su ,jr taį keiįoneį atlikti iš savo, garsenybių, o kartu prie Kajčiau, ir vėl pirmyn, aukštyn
išeikvotoju gyvenant.

Gyvenimo praktika rodo, kad po išeikvo
jimų, šeimos narių vardu dažnai įgyjamas 
turtas.

Prieš šios rūšies nusikaltėlius reikalinga 
vartoti kogriežčiausias represijas, nes šios 
rūšies nusikaltėliai nėra gyvenimo aukos, o 
sųmoningo ir apgalvoto plano vykdytojai ir 
visuomenės skriaudėjai. 200 tūkst. lit. per 
vienų mėnesį išeikvotų visuomenės pinigų 
dabartiniais laikais tai nejuokas. Kada ūki
ninkas nežino, iš kur gauti centų mokesčiams 
sumokėti, savo būtiniems reikalams sutvar
kyti, o čia lengva širdimi šimtais tūkstančių 
visuomenės sunkiai surinktų pinigų išvagia
ma. Tai tiek per tų laikų iškilo aferų, o kiek 
jų dar iškils? O juk nemaža dalis iŠ susektų 
kartais dėl tam tikrų sumetimų nekeliama.

Čia neturėtų būti jokio pasigailėjimo, ko
kio luomo, nusistatymo nusikaltėlis būtų. Už 
nusikaltimų kiekvienas turi būti baudžiamas, 
nes tai veikia visuomenės auklėjimų. Kai dėl 
politinių sumetimų, ar dar kitokių, tokie nu
sikaltėliai nebaudžiami, tai paskatina ir ki
tus pulti į nusikaltimų duobę. Nuo visuome
nės jokio nusikaltimo nepaslėpsi, nors ir kaž-

vena tie, kuriems gyvenimo našta lengva, 
kurie nei sėja, nei piauna, o viskuo nau
dojas. Tai gyvenimo laimingieji.

Štai namas išpuoštas rožėmis. Skai
dri šviesa. Jazz’as. Linksminasi tie, kurių 
gyvenimo kelias rožėmis klotas, kurie tik 
džiaugsmui gimę.

Priėjo vargšė prie durų. Paskambino. 
Laukia, o sekundės metais slenka. Paga
liau trukšmingai atsiveria durys. Duryse 
storas, žmonių vargu nutukęs, išpurtusiu 
veidu, išblesusiom akim ponas. Išplėtė 
pragertas akis ir:

— Ko tau reikia šiuose namuosd, val
kata? Eik šalin nuo mano namo durų. 
Tau nėra vietos mano namuose.

Nešdinas žiaurių žodžių išgąsdinta 
vargšė. Jos pageltusiam veide skausmas 
ir ašarotos akys. Kuo ji kalta, kad nepa
jėgė grumtis su gyvenimu! Gyvenimas jų 
pražudė.

• •• •
“Laisvė, lygybė, brolybė” — rėkte 

rėkia raudonos raidės. Tai žmonijos “ge
radarių” buveinė. Iš čia skelbia lygybę 
ir brolybę. Iš čia šaukia vargšus į kovų

organizacijos kiekvienas iš jų italikų Bažnyčios deimantų.

kaip “ice cream” šilumoje. 
Kad neištuštytų mūsų gana 
liesų kišenę, pasiskubinome ap
leisti Paryžių anksčiau negu 
manėme.

Birž. 24 d. mūsų Federaei-

Štai sušvito. Išeinu siauru 
takeliu į orų. Dairausi. Jau nė- 

Įstos minios žmonių lanko, o-ra kur lipti aukštyn. “Ačiū
toliau tos minios augs. Dievui”, atsidusęs tariau. Jau J°s ekskursijos likučiai suski-

Reikia stebėtis, kaip išau- aukščiau nereikės lipti, 
dienraščiui ir visiems jo skai-'ga tokios bazilikos. Jų didu-1 Koks čia nuo viršaus to taip 
tytojams siunčiu visų mūsų l,nas «‘»lzimskas: dešimtys tu- i aukšto bokšto reginys: pir-
keliauninkų vardu pasveikini- kstanZ'1Ų z,nonil> . [miausia puola akysna didžiam
ni^ Jų brangumas apskaitomas sias spalvų mišinys: žali so

milijonais dolerių. Visa tai dai, parkai ir alėjos; balti, pil- 
sudeda didžiumoje svečiai la-!ki, raudoni, juodi, rausvi na-
nkytojai. Pagalvokit tiktai,' mai, nameliai, namukai; tarp Anglijon, kiti tiesiog iš laivo 
kiek tų lankytojų turi būti,1 jų aukštos, besistiebiančios au- Lietuvon ir Italijon.

gavo kelionei po $1000.00.
Šiandien laive priimami lai

škai tik ligi vakaro 9 vai., tad 
baigiu šį laiškų ir “Draugo”

Kun. V. Draugelis

ROMOJE

Sveikinu visus iš “Amžino
jo Miesto” — Romos. Jau tre
čia diena, kaip mūsų ekskur
santų dalis ir aš su jais, gy
vena Romoje.

Jau dabar tik statomų nuo-

kad jie tuos milijonus sudeda. 
Galimas daiktas, kad atsiran
da atskirų, žymių geradarių, 
bazilikos rėmėjų, bet nema
nau, kad jų būtų labai deug.

Pasimeldę prie šv. Teresės,
Kelionė iki Romai sekėsi ge(prisiminę ir jai pavedę visus

lo. Jos pusė iškeliavo Lietu
von, o antra pusė Liurdan. 
Antroje pusėje pasilikome trys 
kunigai — aš, Draugelis ir 
Končius ir dvi Trakinaitės Ju
lija ir Elena.

Kiti ekskursantai nuvyko

kštyn, aukštesnės už kitus tro- j Liurde buvome tos pačios 
besius bažnyčios. Jų tiek, kad dienos vakare. Nieko tų vaka- 
sunku suskaityti ir taip įvai- nematėme, nes pasivalgę va
rios, kad vargu aprašyti. Ant 
jų visų viešpatauja, ant aukšto 
kalno pastatyta, visos prancū-

karienės nuėjome gultų.

Iš ryto sukilome gana anks
ti. Tuojau nutraukėme visi

zų tautos, bazilika Švenčiau-Apsireiškimo Grottos” link.
rai. Laive nors nekurio jau- savo gimines, prietelius ir ge-Įsios Jėzaus Širdies. Jų pran žmonių visur pilna. Eina pa

vieni asmenys, eina būreliai,kaip slėptum — ji, anksčiau ar vėliau, suži
no. Tegul kiekvienas pasiteisina prieš teismą, 
tai tada nebus jokių kalbų, jokių šmeižtų.

Visuomenė pati taip pat turi su jos ap- 
vagintojais kovoti. Reik juos viešai pasmerk
ti, neįsileisti į visuomenės gyvenimų. Tebus

prieš vargų ir išnaudotojus.
Nušvito moteriškės veidas. Pagaliau 

surado žmonijoj teisybę. Pagaliau parneš 
išalkusiems vaikams duonos kąsnį.

Pabeldė moteriškė į storas duris. Pa
beldė ir laukia, kų atsivėrusios durys pa
sakys. Prasižiojo durys ir parodė biaurų 
ciniška šypsena veidą.

— Ko tu nori valkata?
— Duonos. Yaikai badu miršta ir aš 

alkana. f
— Eik ten, kur išalkusias bumas šel

pia. Čia ne prieglauda. Eik iš kur atėjai! 
Mes nepenim kiekvienos valkatos.

Durys su trukŠmu užsidarė, o prie 
durų paliko išsigandus moteriškė. Nulin
ko vargšės galva. Veidu nuriedėjo dvi 
buinios, skaisčios kaip perlas, ašaros. Ti
kėjos surasti čionai teisybę ir meilę. De
ja... Ji visoj nuogumoj pamatė, kokia ta 
skelbiamoji lygybė, kokia broliška meilė. 
Kol turtingas, kol gali išlaikyti tuos “lai
svės” skelbėjus, tol jiems reikalingas. Su
prato kad lygybe naudojamasi tam, kad 
kitus paveigtų...

Su aiarortiis akyse ntlėjo moteriškė.

jis tai visuomenei, Kuri, jis u,,vogė, jos pa- '(|i,,en Mrjai k skaitlingo3 ma. 
sitikejinnj išnaudojo, miręs. Taip paskelbę klininkijos. visi grottos link. 
griežtų kovų, gai bent kiek pataisysime mūsų gtai ir me8 jau ten {) vieg_ 
sugedusių ir pūvančių visuomenės dalį. patie! Kiek ten tikėjimo mai

šiame darbe spaudos uždavinys didžiau
sias.

Jos kojos sutino nuo tolimo kelio, bet ji 
dar nerado teisybės ir meilės. (

Niekas jos nepriglaudė.
• • •

Paniurę, nuo dūmų pajuodę namai. 
Purvini langai. Per juos saulutės spindu
liai vos pralenda. {Siauros nešvarios gat
vės. Apiplyšę, murzini vaikai — pasau
lio vargo sūnūs! Jų tėvai dienų dienas 
dirba. Sulinkę, susikūprinę lieja kruviną 
prakaitų, bet nieko neturi. Jie, kaip ir 
jų vaikai, gimė kitų džiaugsmui, kitų ge
rovei.

Drėgnuose požemiuose mirkčioja švie
selės. Požemiuose girdėti skundai, dejo
nės. Dejuoja tėvas matydamas išalkusias 
šeimos burnas, verkia motina žiūrėdama 
į pageltusius vaikų veidelius, į duonos 
prašančias akis. Ir taip per dienų dienas 
dejuoja požemiai. Ir per metų metus mi
lijonai alkanų būtybių drėgnuose rūsiuose 
daužo iš skausmo galvas į sienas. Jų aša
romis nulaistytas visas miesto grindinis.

Prie išsišiepusių durų priėjo vargšė 
moteriškė. Tai jos namai. Viduj jos lau
kia ketūrio3 išalkušios burnos. Pravėrė

dų, aukų ir prašymų! Kas ap
sakys! Kąs suskaitys? Tik Die

duris ir į ją iš tamsumos išsitiesė astuo
nios sudžiūvę rankutės ir keturios burnos 
maldaujamai sušuko:

— Mama, valgyt!
Ji ašaras rydama, drebančiu balsu'

tarė:
— Palaukit, rytoj gausiu.
Vaikai patikėjo ir sumigo. Ji, moti

na, keturių mažų gyvybių verkia ir šau
kia dangun atkeršijimo už skausmus, už 
išnaudojimų. Ji jau nebeturi jėgų. Pasau
lis paskutines jėgas iščiulpė. Kadai ir ji 
tikėjo pasauliu. Šiandie išvydo ji pasaulį 
visoj jo menkystėj. Ir kilo joj toks pasi- 
biaurėjimas pasauliu, toks nenoras gyven
ti. Vargšė vargo prispausta motina nebe
galėjo suprasti, kad dar galima surast 
pasaulyj tiesos, kad pasaulyj dar yra žmo
nių, žmonių, kuriuos tikrai žmonėmis va
dint galima.

Nelaimingoji motina tik mirtyj palai
mą matė.

(Daugiau bus)

’ *



Pirmadienis, liepos 24 d., 1933 H R X U G A S
vas ir švenčiausioji Panti Ma- buvo apsireiškimo metu, tl'<'|ZAC flIftflPT IMI AOITDIVflC I MTTI11/111 
rija tų viską turi savo pilno-1 geležinis užtvaras pritaisytas, Ą||^ I |U nnltlllRUU LiL I U f IŲ
jt žinioje. j kad atlaikytų minią ir išlai-' - *

Grottoje mišių laikyti nega- kylą tvarkų) už užtvaro prie
Įėjome pritilpti, nes reikia jau'altoriaus eina mišios po mišių, 
iš anksto sau laiką užsiprašy. Žvakyčių, žvakučių, žvakių pa 
ti. Taigi pačioje grottoje tik prastų ir storų sieksninių kaip 
išklausėme mišių, o jas atsi tikras miškas; ir visos jos ži- 
laikyti nuėjome j bazilikų. Ji'ha. Visas uolos viršus net pa- 
labai didelė — trimis aukštais J juodus nuo rūkstančių žvakių.
Altorių joje yra labai daug, Į Po pietų trečių valandų pra- 
o vienok vos pasisekė dasigau- įsidėjo kitas graudus reginys: 
ti, nes kunigų iš visur sukelia-' ligonių procesija ir jų laimi- 
vusių buvo skaitlingas būrys, nimas su šv. {Sakramentu.

Atsilaikę mišias, nuėjome pa j Procesija prasidėjo nuo gro- 
sistiprinti. Po pusryčių grį- tos. Iš ten ligonius vienų pas- 
žome prie grottos. . kui kitų vežė į didžiulę aikštę

KOLONIJAS
MRY, INDIANA
GRAŽŪS DARBAI

Daug skaitome žinių iš kitų 
kolonijų. Bėda, kad Gary nė
ra gerų korespondentų, o vei 
kimo čia taip pat netrūksta.

7"

3

šoko ir dar kugelio privalgę.
Piknikas parapijai davė gra
žaus pelno. Dabar lauksim ki-' 
to parapijos pikniko, kad ( jj Ke„.; Tv, Ueu„ovk 02(40

LIETUVIAI DAKTARAI;
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

galėtumėm taip pat patraukti 
ir visus čikagiečius. {

Ten buvęs

RUGIAI BRANGSTA

DR. A.- G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. HaJated St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vale. 
Kcsidencljoh Ofisai: 2060 W. Otflb bt.

Valandos: lt—11 ryto 
Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1410 KO. 4#th CT., CICERO, HJj. 
L'tar., Keiv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3117 KO. 11AI.STED KT., CHICAGO 
Faned., Sered. Ir SubaL 2—9 vai.

seselių namo. Atsirado gera-1 
širdžių žmonių, kurie prisidė- j 
jo prie mūsų darbo ir net a u 
komis. Už vis labiausiai esam 
dėkingos visiems, kurie palie
jo išmaliavoti ir išvalyti sese- J dEZNAS (Alytaus). —Siau 
lių namų. , čiant audroms, ledai kai kurio

Išrinktas komitetas iŠ S !se vietose išmušė žiemkenčius 
Kiuzienės ir B. Juraitienės su- ’ Javus- b’igių derlius šiemet

Šv. Panos Marijos Ražanca- 
vos Moterų draugija daug ir 
gražių darbų atlieka. Štai, su- 

č‘ia prasidėjo reginys liepa-. bazilikos fronte. Juos statė su į ren,rį “bunco nartv” kurio 
prastai įspūdingas. Nekalbant vnz.nn.ba.s ? sal.a k.to pel„lls skirta8 įšma|Uvojimui y Martišiūnas $3.oo, Unoka jau 12-13 lit,. Tnrguoa
apie nepaprastu ziuom, n,ai. abiejose a,kates puseae. Kiek-------------------------------------------- merginu klubas $‘>00 V Mu l"» atvežama vis mažiau
dinguinų, paminėsiu ligonius, 'jų suvežė, nesuskaičiau, bet jų kšti kaip jaučiausi. Prisiglau- b y ‘ '•

Buvo atvykę maldininkai iš būta kelių šimtų. džiau prie medžio ir stabdžiau

nkiai darbavosi rinkdamos au- |^a'* nekoks. Del to tai
kas tam tikslui, štai aukoto- ;tur būt ir ptrnykščių rugių kai 
jai: Šv. Mykolo Arkaniuolo na Paki,‘>- Anksčiau centneriui 
draugija $10.00, M. Pažerienė i’^’^davo 7 b litus, o dabar

Tel. LAl-'AYETTE 7050

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

HKMbOCK 2121

OR.V.S. NARES
(Naryaucoae)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2429 Weet Marųuette Road 

VALANDOS:
B Iki 11 ryto: 7 Iki 9 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pairai sutarti 
Rea. 9469 A MAPLKWOOD AVB.

Anglijos ir Olandijos. Su jais j Kada baigėsi ligonių veži- ašaras, kurios veržte veržėsi 
užplaukė visa minia Įvairiau- mus, atvyko procesija su Šve- iš akių.
šių ligonių. \ isi ligoniai čia nčiausiu. | Tokioms procesijoms esant
vežami tani tikrais guoliais ir j Prasidėjo* dabar tam tikros įr laiminant Švenčiausiuoju da
kėdėmis, ant ratų sutaisytais, litanijos arba šauksmai į Die-'žnai įvyksta staigių pasveikt 

Štai juos suvežė prie van- vų ir Šv. Panų Mariją. Sveiki nių. Šiuo kartu neteko tokio
Benų, kuriuose jie maudomi, ir ligoniai juose dalyvavo, o stebuklo pamatyti čia aikštė- 
Čia sveikieji garsiai meldžia- tuom tarpu vyskupas, suslo- 'je. Prie grotos vienas toks pa
si už ligonius. Ligoniai, kaip damas ties kiekvienu beveik 'sveikimas įvyko.
pajėgdami, pilni vilties, mel- ligoniu arba ties jų eile iš tri-Į Po procesijos pasijutau ka
džiai* ir prašo Dievo išgijimo, jų ar keturių ligonių laimino !pinas įvairiausių įspūdžių. Ne-

ckaitienė $1.00, B. Prakurotie- 
nė 83 centus. Kitų aukos ma
žesnės. Iš viso surinkta $30.93 1 

Šv. Panos Marijos ltažan- , 
cavos dr-ja širdingai dėkoja' 
narėms ir visiems prieteliams

prie gražaus

ir mažiau.
Office Pliona 

Proepeot 1922
Res. and Office 

>26 9 So. Leavltt St
Canal 4794

! LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. KAČKUS
už prisidėjimų 
mūsų darbo.

Tegul Dievas visiems gau
siai atlygina.

Duok Dieve mums malonės,' 
kad ir toliau mums sektus vei-

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
X—SPINDULIAI 

3031 AVest 43rd Slr.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 

Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėllomls pagal 

sutarties

PHONE OROYEHILL 4927 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitartu

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYBICIAN AND BUKOKOS 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURH:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Hunday by Appolntuient

Tek Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
.Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. Califoruia Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Kitur kunigas, ar vienuolis juos su Švenčiausiu.
kalba garsiai visokius šauks-Į Tuose šauksmuose prasimu- :nors daugiau matyti 
mus į Marijų. Sveikieji ir Ii- šė tiek daug žmonių vargo, | parėjOme namo. Pavalgėme 
geniai jam pritaria. negalės, silpnumo, nelaimių, o vakarienės ir išbildėjome į sto

čių gi šalia “Apsireiškimo rilių eilės ligonių tai aiškiai Lį įr atgaĮ parvžiun.
Nors daug ką po Liurdo ma

čiau, bet Liurdo reginių nie
kas dar nepajėgė išstumti.

Kun. V. Kulikauskas

ėmė noras nei kalbėti, nei ką kti gražūs darbai. Komitetas OR. J. W. KADZEWICK
nziPu* 11 •_> 11 <*•« fili ivioMdi _________

Grottoje” (c ji palikta kokia liudijo, kad aš negaliu neišrei-

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2 614

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas Vards 1138

STANLEY f. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chioago, UI.

J. F. RADŽllJS
V>c.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už >25.00 Ir aukščiau 
. Moderniška koplyčia dykai.

OCH W. IHtli M. Tel. Canal 6174 
Chlcago. III.

Šv. Kazimiero parapijos pi
knikas buvo labai didelis. Žino 
nių suvažiavo daug. Buvo net 
ir iš Cliicagos. Linksma buvo, 
kad ir čikagiečiai mėgo mūsų 
tikrų lietuviškų išvažiavimų. 
Linksmai laikų praleido, pasi-

GRABORIAI:

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
4269 SO. WESTH.RN AVĖ. 

Chioago. UI.

Boulevard T 6 89
Res. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 14 ryto Iki 8 vakare

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 8.59-.I.

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint ku.r gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJA SEMEKN£ RAINĄ.

Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 
dykai*. Nulludlmo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 8840, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
. 5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVIAIO UNDERTAIM GO:

Tel. Ofiso Boulevard 5918-14 
' Re«. Victory 2348

DR. A. J. BERTASH
736 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 6:30-8:14

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Perei'kelė j erdvesnę ir patogesnę 
vietą

3325 SO. H.U.STED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.

DR. M. T. STRIKŪL'IS «•
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
' Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėlioinis pagal sutarti 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
rv KT T Q *r A Q

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki S vakarg
HereuuJ pagal sutartų

TjL Canal 4181

DR. 6.1. BLOŽIS
D E N T IMTAM

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leautt H t. j 

Talonuos: Nuo s Iki 12 ryta
Nuo 1 Iki 8 vakare 
B«t-euej vagai sutari:

Tel. Dfieo Ir Res. Grovehlll 0617
49X7 K. Washleuuw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
UYDYTUJak IR CHIRURGAS 

2*22 VVest Marųuette Road 
VaL; s-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryta 

Neuciioj Nusitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIE21S

gydytojas ir chirurgas 
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—2 Ir 7—S vak. 

bsreuoiuis ir nedėiiouils pagal sutarti 
REZIDENCIJA.

6631 S. Califoruia Avė.
Telefonas Republic 7868

Tel. Canal 0257 Ros. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORJS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 šoU'lH. HALSTKD STREET 
Realdenclya 60U0 bu. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

4142 ABCHKB AVENUJB 
Tei. Virginia 0036

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių jtemplmą. kuris

Dr. C.K. Kliauga
DEK TĮSTAS

2420 W. Marųuette Road
arti VVestern Avė.
Vulandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Giovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldiemals 

lik susitarus
2132 W. 5LYKUULTTE ROAD

{VAIRŪS DA K T A R A I:
Res. Phone 

Knglevrood 6641
Office Phone 

Weulwurtu 6001

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet .sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORniS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Tel. CICERO >94

SYREWICZE
GRABO RIMS

laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 965.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. ftbth *v«.. f b poro. Tll

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377-

Tel. Lafayette U7>

J. LIulevičius
Graborius 

Ir
Balsam uoto Jas

Tatarnauja Chl- 
cagoje Ir aplellh- 
kšje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4093 Archer Are.

INCORPORATED

Henry W. Beckcr
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTTED ST. CHICAGO, ILL.

DR. A. R. McCRADlE

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir1
LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABOR1Ų {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
oamua ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksiu, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvio 
patarnautoju. Dykai Keturios Kodemiikos Koplyčios 
Del termenų. Pašaukiu EŪDKIKĮ pirm negu krelp 
emu kur UUc.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyala Oflaoa

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; VA-RDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
esti priežastim gaivus skaudėjimo, ųy.'.n c 11 A I I.' I » <-fl'1? U'b''l
svaigimo, akių aptemfino. Dervuotu- LlTVljij 1LU O 111txCjT
mo, skaudamą akių karštj. Atilai- KOOM 214
sau trumpą regystę ir tolimą re- Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai vakare

Į gystą. ! ____________________________________
Į Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitiksiu uoue, egzaminavimas du.ro-

; inas su elekfrc., parodančia mažiau-! 
sias klaidas.

Spectalė atyda atkreipiama moky- 
. ( klos vaikučiams.

i Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliotais pagal su tart j.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akintų. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kaluoe 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTASe

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12

Telefonas Alidvvay 2880

25 METŲ PATYRIMO o„,.;
Prospect 2011 Beverly 0081

Pritaikyme akini, dėl visokį, D JOHN F. RUZIC 
akių. Ekspertas tynino akių J 
ir pritaikymo akinių. GYDYTOJAS llt CHIRURGAS 

2355 West 63rd Street
H Vėl.: > to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal eutartj 
Hyto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. Iii.
Phone: Hemlock 6700

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 So. Halstcd St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—•».▼. 
Nedėllomls ir šventadieniais 10—12

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDO8:

Nuo 19 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 Iki 12 dieną

DR. JOHN SMETANA,
0PT0METRISTA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
otas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos duo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

Iškirtų valandų. Room 8.
I Phone Canal 0523

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VTSAS LIOAH VYRŲ IR MoiFRŲ PFn M MI-TITg NFSrURUlTr 

KAIP llWIKENf:Ji;8IO8 Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sperlaltškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, utnuodljtmų krau
jo. odos. Ilgus, žatzdus. reunintlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali neda
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFwO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nūn 9—9 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 *sl. 

4M« WKM Mtk kampas Kooler Ava TeL Oravvford 9919



PBInRU Pirmadienis, liepos 24 d., 1933

C H I C A G O
IIIITADČC niDIAIIC PI Bennet aerodromo). Jiems bu- IIUlAnto UAnlAUo~ul"ivo sunku kilti su sunkiUoju

RĖNO LAIDOTUVIŲ lėktuvu ir l$ pat momentą bu-
ADCIPAC v0 Pav°.ians- Bet gabios lakū-
Ar LluUu nų rankos laimingai ir gražiai

atplėšė devynių tonų sunkumo 
lėktuvų “LITU A NICĄ” nuo 
žemės ir nukreipė jų į tamsių 
dangaus mėlynę. Sunki “ LI
TU ANICA” skrido visu savo

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ
UŽTVENKĖ McKINLEY 

PARKĄ

Liepos 21 d., McKinley par- smarkumu, o jų kreipė ir val
ke, 8 vai. vak., American Le- dė išmokslintas ir gerai paty- 
gion Įeit. Hariso vardu postas i ręs kapitono Dariaus protas 
buvo surengęs militares mūsų su įvairių mechanizmų pagal- 
žuvusių lakūnių Dariaus-Girė- ba.
no laidotuvių apeigas. Lakūnai išskrido, visai ne

paisydami, kad oras nebuvo

nėję, ankstyvų rytmetį pirmų- nau Dariaus-Girėno sumanytą 
jų lietuvių Atlantiko nugulė-[žygį ir raginau įvertinti jų pa- 
tojų su dideliu džiaugsmu lau- J siryžimų.
kė jų brolių tauta. Vien Kau-| Tik nežinau, kaip dabar jau
no aerodrome laukė apie 10,- Čiasi tie asmenys, kurie savo 
000 lietuvių su vyriausybe. Bet j piktais liežuviais, apkalbomis 
tartum koks baisus perkūno 'žeidė mūsų lakūnų širdis, 
trenksmas, baisi žinia sudau-'Daug nepadorių priekaištų gi-
žė visos mūsų tautos širdis, 
verčia lietuvius ašaroti ir ka
rtu atnešė liūdesį visam pa
sauliui.

Taip. Mūsų lakūnai amžinai

rdėjau. Daugelis žemos doros 
asmenų gailėjosi skridimui pa
aukotų savo kvoterių ar dole
rių. Patys lakūnai tai išgirs
davo beveik kasdien. Toks kai

suglaudė savo sparnus. Bet į kurių rėmėjų ir net nė vienu 
jau netoli savo Tėvynės! Da-. centu skridimo neparėmusių a- 
rius ir Girėnas pirmi iš lietu- smenų liežuviavimas privertė

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Ant pastatytos estrados, pa
puoštos Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis, graborius Eudeikis Atlantiko vandenyno siautė di 
atvežė ir pastatė karstų, ap- dėlė audra, o Airijoje liepos 
statė palmėmis, gėlėmis. Prie 
karsto susirinko visa žmonių 
lakūnų giminė. Aplink estradų 
ir po visų parkų siūbavo mi
nios žmonių. Lietuvių Home 
jFurniture Co. įtaisė garsiaka
lbius.

Programų pradėjo lietuvių 
legijonierių posto komanderis 
p. J. A. Mickeliūnas. Kalbėjo 

l“N.” red. P. Grigaitis, V. Stu 
Ipinas (angliškai) ir P. Jurgė- 
la. Ypatingai karštų kalbų pa
sakė Grigaitis. Uždrožė ir Lie
tuvos vyriausybei, kuri nei li
tu nebuvo prisidėjus prie la
kūnų žygio. Dviem atvejais so 
lo padainavo p. Oželienė, dai
navo taip pat ir Rimkus. Gro
jo “Lietuvos” benas.

Ant galo dviejų svetimtau
čių legijonierių postų šaudo
moji dalis, trumpai pakalbė
jus vienam tų postų koman- 
deriui, po tris syk iššovė ir 
tuo baigės apeigos.

Apeigos buvo keliais atve
jais filmografo Conrad’o nu
fotografuotos. Rep.

vių perskrido Atlantiko van
denynų ir jau buvo nuskridę 
toliau, negu Amerikos Lind- 
bergas! Tolumo skridime ne

palankus jų skridimui. Viršum įtupiant jie nustatė naujų re-

16 d. smarkiai lijo. Viena va
landa anksčiau mūsiškių išskri 
dęs amerikonų lakūnas Post’as 
buvo nusileidęs Vokieijoje ir 
pasakojo, kad viršum vande
nyno siautė biauri audra su le
dų kruša. Tai tokių audrų lai
mingai įveikė Darius ir Girė
nas, skrisdami per Atlantiko 
vandenynų! Ir nežiūrint to, 
jie neišklydo iš savo kelio, ir 
audringi vėjai nenubloškė jų 
lėktuvo, kaip tai padarydavo 
su kitais lakūnais. Mūsiškiai 
laimingai nuskrido pro Berly
nu ir, nuskridę toliau apie 80 
mylių, staiga suglaudė tuos ga 
lingus savo sparnus... Mūsų 
“LITUANICA” sudužo... Vie
nas vokiečių ūkininkas liepos
17 d. apie 1 valandų naktį gir
dėjo kažkokį trenksmų, kuris

mūsų didvyrius išskristi, ne
paisant blogo oro, viršum van
denyno. Esant geram orui, la
kūnams nebūtų pritrūkę gazo
lino, nes audros be reikalo jį 
išeikvojo. Tad, jei ne pikti kai 
kurių tamsuolių liežuviai, Da
rius ir Girėnas, greičiausia, 

nebūtų sulaukę tokio tragiško 
likimo. Ši nelaimė tegu nors 
ateičiai pamokina mūsų tam
suolius. Biaurūs liežuviai per 
daug jau pliekia mūsų tautos 
didvyrius, visuomenės veikė
jus ir atskirus žmones. Apkal
bos ir šmeižimai dar niekad 
nedavė gerų vaisių. Nors ši 
skaudi pamoka tegu pataiso 
nesąžiningus mūsų tautiečius. 
Bet gal ir jų sąžinė šiandien

kordų!
Taigi, lietuviai jau perskri

do Atlantikų! Tik — deja — 
nepasiekė Lietuvos... Vienas 
Dievas žino, kas pasidarė. Mes 
tuo tarpu nežinome nelaimės 
priežasties.

Darius ir Girėnas apvaini
kavo mūsų tautų nauju gar
bingu laimėjimu — dėl to, kaa 
perskrido didelį vandenynų.
Bet jiems nebuvo demta drau
ge su visa savo tauta pasi
džiaugti tuo žygiu, kuriam 
taip aukojasi. Dėl to jiedu ta
po tuo labiau žymesniais mfl- nerimsta, gal ir jie nors da- 
sų tautos didvyriais. Jų var- bar gailisi savo paklydimų, 
dų neužmirš nei mūsų tauta, Mes liūdime Atlantikų per- 
nei žmonija. Liūdėkime dėl skridusių savo didvyrių. Bet 
mūsų didvyrių žuvimo ir džiau jų žuvimas nesumažins lietu- 
kimės dėl jų laimėjimo.

Gaila! Ne vienas iš mūsų 
liūdėdamas įsivaizduoja siel
varto surakintų ir verkiančių

jam atrodė panašus į automo- kapitono Dariaus motinų... Ne 
bilio padangos (arba tajerio) ’Joiminga motina: ji karštai me

MŪSy PADANGIŲ DIDVY
RIAI ŽUVO NETOLI

(Liepos 17 d. per radijų sa
kyta kalba)

Visai netikėtai nudžiugome 
ii netikėtai visi nuliūdome... 
Nudžiugome, kad mūsų lakū
nai kapitonas Darius ir Gi
rėnas staiga pakilo nuo Ame
rikos žemyno ir leidosi į toli- 

. mų, savo mylimų Tėvynę. Ir 
netrukus visi nuliūdome, liūd
nos žinios prislėgti...

Liepos m. 15 dienos rytų, a- 
pie 6 valandų, mūsų lakūnai 
pakilo iš New Yorko (Floid

Ar Jūs Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais’’ nervais — Jaučia
tės silpnas Ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip. Štai yra geras 
tonikas, sutelkiantis geresnes dienas.

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P, ŠVEN. PARAPIJOJ,

MAROUETTE PARK
Gim. Pan. Šv. didysis para* 

pi jos choras, varg. B. Janu
šausko rūpesčiu, gražiai vei-
kis. Liepos 9 d., Indianos smi. kunI. AlbovUiiuB kvieti! vi- 
ltynuose (Sand Danes) turė. sus skaiuingai lankytia į haž. 
jo gražų išvažiavimų. Narių nya> filf dvasinę savait(. 
.r svefių prisirinko virš 60. Ne tik mo(erySi jr vyrai 
Visi gražiai linksminosi. P. Ba priva|o naudotis Dievo ma|o. 
gdonas smagiai armonika gro n(,mis Kiekvienas tėvelia pri.

valo ir savo vaikelius atsiųsti
,, , , v. . . ,į bažnyčių, kad pasiklausytu

danus. Malonu buvo z.ūrėt. , lgražh)

X Liepos 18 d. vakare mūs 
bažnyčioje prasidėjo novena 
prie šv. Onos. Pamokslus sako 
gerb. misijonierius kun. A. Pe
trauskas, M. I. C. Gerb. kleb.

nuobodžiauti, ar badauti. Bus 
valgio, gėrimo ir t.t. Dalyvau
kime ir paremkime. Nes ir to 
išvažiavimo visas pelnas ski
riamas parapijos naudai.

X Liepos 6 d. mūs koloni
jos Onutės, tai yra Šv. Onos 
draugija sumanė kų tai nepa
prasto turėti Marąuette par
ke. Kur ne kur, bet pas Onu
tės visi dalyvausime, nes jos 
žada visiems parodyti “gud 
taim”. J.

jo; jaunimas šoko tautiškus 
šokius ir žaidė lietuviškus žai- -

mūsų choristus, kaip jie gra t 
žiai linksminosi. X Rugp. 13 d. įvyks did

žiulis parap. piknikas, Vytau- 
Sunkiai buvo sužeista cho- |to darže, šiame piknike žada 

riste S. Ribikauskaitė, 2649 dalyvauti visi aštuoniolikiečiai
W. 69th St. Dabar jau sveik
sta; gal už kelių savaičių pra
dės truputį vaikščioti. Didy
sis choras ir visos draugės li
nkime Ribikauskaitei sveika
tos. t

ir visi kuomi nors prisidėti. 
Šis piknikas — paskutinė va
saros sezono parap. didžiulė 
pramoga. Tat, gerbiamieji, vi
si dalyvaukime tame dideliam

NOTRE DAME, Ind., lie
pos 21. — Notre Dame univer 
siteto filosofijos profesorius 
J. A. Staunton, 70 m. amž., 
prieš rudenį išvyksta • porai 
metų į Romų. Tenai jis mokin 
sis į kunigus.

Prof. Staunton 1930 m. pe
rėjo Katalikų Bažnyčion.

REIKALINGA

Apysenė moteris našlė arba su 
maža šeimyna. 3 kambariai dykai 
ir pragyvenimas. Kitas informa- 

parap. piknike ir paremkim cijas gausite kaip atsišauksite.
parap. reikalus.
' X Liepos 30 d. Marąuette 
parke Maldos Apaštalystės dr- 
gija rengia smagų išvažiavi- j Turime tuojau parduoti 
mų. Atsilankiusiems nereikės Stutz, 7 pasažierių, aukštos rfl-

■ --------------Sies automobilių. Geroj tvar-
' koj, bėga kaip naujas. Pato

gios išmokėjimo sąlygos. Par
siduoda labai pigiai.
Garage 2445 E. 75th Street

TEKLĖ KELPŠAS
1417 So. 50th Avenue, 

Cicero, Illinois
Rugpiūčio 6 d. mūsų parapi

ja ruošia metinį piknikų, Vy
tauto darže, 115 gatvė, tarp? 
S. Crawford ir Cicero Avė. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
linksmai laikų praleisti. Mu
zikantai bus pirmos rūšies. Ge 
rb. klebonas kun. Baltutis ir 
visa komisija smarkiai veikia 
pikniko reikalu. Darbas spar
čiai varomas pirmyn. Teko pa
tirti, kad į šį piknikų atsilan
kys visi mūsų biznieriai ir 
profesijonalai. Tat, prašoma 
parapijų, draugijų nieko tų 
dienų nerengti. Visi važiuoki
me į šj nepaprastų piknikų.

$59.50
VŽ S Į NAUJĄ EKONOMIJOS 

MODELĮ J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie Stote St.
Tel. Pullman 5950

vių drąsumo ir pasiryžimo di
deliems žygiams. Pirmieji mū
sų Atlantiko nugalėtojai nepa^ 
siekė Lietuvos. Tad kiti mūsų 
ereliai pasieks! Amerikos lie
tuvių eilėse yra nemaža drą
suolių. Apie 30 mūsų lakūnų

JOHN R. BOROEN
Įdėsi ir rami išlydėjo savo my
limų sūnų, kylantį į padanges 
drauge su savo draugu' Girė
nu. Ji išaugino Lietuvai drų-jjų šiomis dienomis iškilmingai 

lėktuvų. Pranešta policijai. a-!s,J patriotų, kuris buvo didis paguldyti Giltinės Dalgio pakį 
tvyko vietinio apskričio vir-|s8vanor*8: kartų sava- rsti Dariaus ir Girėno kūnai
šininkas, kuris pirmas sutei-jnor’u st°jo į Amerikos kariuo- 
kė radijo stotims tokių liūdnų.men? Per didįjį karų, antrą

sprogimą. Ir tik apie 5 valan
dų ryto (Chicagos laiku apie 
vidunaktį) viena ūkininkė be
uogaudama rado nelaimingąjį

Liepos 19 d. įvyko iškilnu-.
, - - - ,ngos laidotuvės a. a. Veroni-knto su palaužtais sparnais ir I . , . , , - ,. . ,. 5 „ ... ... 'kos Ambrozienes, kuri buvoilsisi Lietuvos zemeleje. Salia1,,., , .. .
i- x- j:____:xu:i~:____ : didele draugijų veikėja ir pa

vyzdinga parapijonė. Paliko 
liūdinčių šeimynų.

Liūdi visa tauta, bažnyčių va- Liepos 15 d., 4 vai. popiet

ADVOKATAS 
1105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas State 7((0 
Valandos • rvte Iki 6 popiet
2201 W. Oermak Road

Panedėllo, 8eredos fr Pėtnyčlos 
vakarais • iki 9 

Telefonai Canal (122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republle 9(00
rpams graudžiai gaudžiant... įvyko iškilmingos vestuvės raū 

žinių. įkartų savanoriu stojo jau į Į' Kap. Darius ir lak. Girėnas sų choristės J. Jurgaitės su p.
Iš rastų lietuviškų laikraš-Į la’8VOS Lietuvos kariuomenę, perskrido Atlantikų ir šian-Į J. Pascb. Mūsų įžymi solistė 

čių ir žemėlapių su pažymė-1 kuri°je išmoko valdyti spar-jdien gal jau pasiekė Lietuvą, p. Janušauskienė jausmingai 
iimais “New-York — Kau- nuotS.)U mašinų ir pasiekė kalbėt jau... negyvi. O jie taip ^giedojo “Avė Maria”, akomjimais “New-York — Kau
nas” suprasta, kad nelaimė iš
tiko lietuvių lakūnus. Jie kri-

pitono laipsnį, ir trečių kartų ( labai troško savo Tėvynę pa-j panuojant K. Baranauskaitei 
savanoriu ryžosi apvainikuoti siekti... Ir, tikrai, lėktuvais Ją smuiką. Visas choras, vedamas 

to į miškų, keturių mylių at- ^3™$ Lietuv4 Atlantiko va- pasiekė, tik — deja — ne Da- varg. Janušausko, gražiai gie- 
stūmė nuo miesto Soldin; šis'ndenyno PerSalgs vainiku. Ir riaus ir Girėno rankos tuos dojo “Veni Creator”.

Jaunavedžiams linkime ge
ros kloties naujame gyvenime.

miestas yra maždaug 80 my-P1.8 dra“«e BU sav0 d™u»" Gi' ™ldė~
Iii) atstume į žiemių rytus nuo!™"1 P8816*15 *♦ vainikų, bet Mielas Stepai ir mielas Sta-
Berlyno. Lėktuvas visai sudaulneilgai džiau«ėsi “>
žytas; propeleris atitrūkęs pa.iJ“odas18 Mirties Angelas aP- 
ties lėktuvo tik skeveldros li-lgaubė n>ii8’» niylimus drųsuo-
ko, bet ir jos rasta toli lėmė- lia8 sa™ i™^8™8 

ramybės sparnais...tvtos. Medžiai aplink aplaužy
ti. Iš to viso sprendžiama, kad 
“LITUANICA” krito iš di
delio aukščio. Gazolino tankas 
rastas tuščias: matyti, atkakli 
“LITUANICOS” kova su au
dromis ir vėjais išeikvojo vi-

Neverk, narsaus kapitono 
motule!... Tu davei Lietuvai 
didžios dvasios vyrų, kuris 
daug gražių darbų ir žygių į- 
vykdė brangios savo Tėvynės 
naudai ir garbei. Aš mačiau ir

sų gazolinų. Abu mūsų didvy-ižinau, kaip Tavo sūnus Lietu-
rai staiga žuvo: vienas ras
tas sudribęs sėdynėje, o ant
ras — lėktuvo griuvėsiuose.

utv»minimas toniko, kuri ay-!®’0, antrojo, kišenėje rasta dar 
jus Specialistas Mrado. ' deganti kišeninė elektros len>

putė. Tokios tad gautos pir
mosios liūdnos žinios.

Nuža-Tone
yar
dytojas
dabar parduodamas visose 
se. NVOA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alteratlvų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organas, 
valgysite geriau. — miegosite sal
džia u. Tūkstančiams vyrų Ir moterų 
tapo pagelbėta. TrlsdeJHmtles dtenų 
treatmentas už Vienų Doler) — gau
kite tikrą J Į—garantuotas.

"NATTRE’k HAIR BALM" 
Geriausi Vaistai Plaukų Sulaikymai

Ir Atasigtnimul
Visi, kurio norėtu turėti geriausias 

paseMrnos. kad nesunktu Ir augtų 
plaukai galite atsmaukti pas mus.

Me vaistai v ra padaryti IS bran
ktam! u žolių. Dabar per trumpa lai
ką parduosime nupiginta kaina — di
delis butelis kainuos tik IS oental.

Taipgi, kas norėtu agentautl dėl 
Htu nepanrantu vafstu. tai atslftaukl- 
• arba ittr«»< kitę dėl Informaeltu. 
itcsrintėllal Išdirbėjai Ir Pardavėlal

afltfl PAULINA RIMEIKA* 
IMU Hhl.-I.la Avemie
Chlacgo Helghts, III.

(Patent rtgtits aimli'.-d for 193 3 i

Šie mūsų padangių ereliai 
laimingai perskrido audringąjį 
Atlantikų, neiškrypo iŠ savo 
nematomojo kelio ir per 42 
valandas buvo nuskridę jau 
apie 4500 mylių! Ir, štai, jiems 
Lietuva beliko pasiekti vos už 
kokios poros valandų, nes li
ko nuskristi jau tik truputį 
daugiau kaip trys šimtai my-

sy! Lietuvai naujų garbės vai
nikų nešdami, Jūs skridote į 
Jos glėbį. Audringąjį Atlanti
kų nugalėję, jūs kritote žemyn, 
bet kartu aukštai iškėlėte sa

vų mylėjo ir Jai ne vienų kar
tų aukojosi. Raminkis ir iške- 
ntėk tų smūgį... Visa tauta 
Teiškia Tau užuojautų ir kar
tu sveikina Tave, motule, nes 
Tavo sūnelis ir jo draugas vis 
tiek Atlantikų perskrido! Di
džiuokis, vargše motina, ir va
ldyk savo skausmų! Mes visi 
su skausmu lenkiam prieš Ta
ve savo galvas...

Kapitono Dariaus ir Girėno 
giminės ir artimieji nesuvaldo 
savo ašarų... Bet ir visi jų tau
tiečiai nuliūdo... Ir aš pats ne
sitikėjau jums tokių liūdnų ži
nių paskelbti iš šios radijo sto-

lių. 0 ten, jų mylimoje Tėvy- ties, iš kurios ne kartų gaTsi-

Plačiai žinomo biznieriaus 
P. Mureikos valgykloj, 2517 
W. '69th St., matosi kostume- 
rių skaičius nuolatai daugėja, 

vo tautos vardų. I^u tikras, R- Mureika niekuomet neatsi-
kad Jūs krisdami dar tebesi- 8a^° nū0 Parapijos darbų, vi- 
džiaugėt savo laimėjimu... Jūssa(J°s gausiai aukoja. Verta jį 
kritot su vandenyno pergalės j remti. Atsilankykite į jo vai- 
džiaugsmo šypsena... ir pail-.^^^’ nes y™ puiki lietnviš- 
ginot lietuvių lakūnų kapų ei-l^a užeiga. Visiems jis mala 
lę... Bet Jūs didį žygį atliko- n’a’ patarnaus,
te! Dausose ilsėkitės ir žvelki
te, kaip Jaunoji Lietuva ryž- Choristė, Bronė Kiškūniūtė
tąsi naujiems žygiams ir lifl- iiau gero^ai pasveiko po ilgoa 
di, taip staigiai Jūsų neteku- 'Bg°a- Dflr tebėra gydytojo prie 

žiūroj. Visas choras džiąugia- 
Sudieu, didvyriai... Sudieu! 8’’ kad j’ stiprėja ir vėl pra, 

Kap. P. Jurgėla deda dalyvauti mūsų tarpe.

si...

Ieva Lukošiūtė
Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” it 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius* 
kurie garsinasi jame.

GARSIMKINTES
“DRAUGE”

INSURANCE,
NOTART 
FUBLIO

Tokios vertės niekad nebuvo. 
Nauja THOR Supcr-Agitator 
Skalbykla, su brangiais prie
taisais ištisai, tiktai už

*59.50
Mažas įmokėjimas pristatys šią 
mašiną Jums į namus. Likusią 
skolą išmokėsite vien tais pini
gais, kuriuos si gera mašina 
Jums sutaupys. Pašaukite mus 
dėl demonstracijos dykai Jūsų 
namuose. Kitos THOR skalby
klos po .,

*37.50

Jus. F. Sudrik, k
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Radio Programai duodami 
Budriko Krautuvei:—
Nedėliomis, WCPL 970 K.

8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.
Nedėliomis, WAAP 920 K.

1:30 vai. po piet I
Ketvergais, WHPC 1,420 K. 

7 :30 vai. vakare.
Kasdien, WAAP 920 K.

6:45 vkare.

LN0rRMEIA
1 ; ’ Z7
VM(’/cL(p; 1

PERKAM
Lietuvišku

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOIITCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKI8IKOUMD PAMATUOTAS BIZKIS 

2608 WEST 47th STR. TeL LAPAY1TTE 1083

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandua Planus Ir pri
statau Angrlia už pigiausias kainas. 
Pašaukit La f ay et te 8980.'

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

SPECIALĖS KAINOS...
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL O R
RUOŠ ( karpetai) A 1/1 □
PARLOR SE- *<>O O F
TAI po ............ AOaVO
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI *^28

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE GO.

i. T. Juozą Itin ir O t to Wendt, eav.
3621-23-25 S. Halsted 

Street

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiansius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERTS $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
TaL Lafayette 2082

BTAKLBY P. BALZEKAS, Sav.
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